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การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคล 

ต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

Exposure Attitudes and Behavioral Tendencies of Individuals  

to Political Communication on Facebook 

ปิยะรัตน์  ช่วยเรือง และ รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร 

สาขาวิชาการจัดการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษา การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลต่อการสื่อสาร

ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) รูปแบบการ

วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ (Snowball or 

Chain Sampling) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้ คือ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 50 ปี และมีการสื่อสารทางการเมืองบน   

เฟซบุ๊ก (Facebook) ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีที่ผ่านมา คือ ในปีพ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2557 

จ านวน 300 คน  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 24 – 35 ปี          

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างเปิดรับการสื่อสาร

ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) น้อยกว่า 10 ครั้ง/ สัปดาห์ มีระยะเวลาอยู่ในช่วง 1 - 4 ปี และ

ใช้เวลาโดยเฉลี่ย น้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ ครั้ง โดยมีเหตุผลในการเปิดรับเพ่ือติดตามสถานการณ์ความ

เคลื่อนไหวทางการเมืองมากที่สุด ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการสื่อสารโดยการชื่นชอบข้อความหรือ

สถานะ (Like) มากที่สุด และมีปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อการสื่อสารทางการเมืองที่        

ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นเดิมของตน ด้วยการยังคงความเป็นเพ่ือน (Friend) มากที่สุด ในขณะที่

การบล็อค (Block) กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะท าน้อยทึ่สุด 

 การทดสอบสมมติฐาน พบว่า สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ

ต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน  

ในขณะที่ช่วงอายุต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วง มีทัศนคติแตกต่างกัน ได้แก่ ทัศนคติโดยรวม ทัศนคติต่อผู้

ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร (Source) ทัศนคติต่อช่องทางของข่าวสาร (Channel) และทัศนคติต่อ  
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ผู้รับสาร (Receiver) ส าหรับทัศนคติต่อข่าวสาร (Message) พบว่า ช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติ        

ไม่แตกต่างกัน สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 พบว่า ความถ่ี (ครั้ง/ สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์

กับทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกด้าน  และ สมมติฐานการวิจัยท่ี 3  

พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook)  

ค าส าคัญ: การสื่อสารทางการเมือง, การเปิดรับ, ทัศนคต,ิ แนวโน้มพฤติกรรม, เฟซบุ๊ก (Facebook) 

  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 เทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่อดีตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาสู่ปัจจุบันซึ่งมีลักษณะเป็น
หมู่บ้านโลก (Global Village) มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารหลากหลายมากขึ้น ข้อจ ากัดด้านเวลา และ
สถานที่ไม่ใช่อุปสรรคส าหรับการสื่อสารอีกต่อไป ตัวอย่างของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก คือ เทคโนโลยีที่ เรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” (Internet)  ซึ่งเป็นระบบที่มีการ
เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยได้ถูกน ามาใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสาร และเป็นสื่อใหม่ 
(New Media) ที่มีบทบาทอย่างมากส าหรับวิถีชีวิตประจ าวันของบุคคล เพราะคุณสมบัติพิเศษและ
ความสามารถในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร (Spreadable) ได้จ านวนมาก ภายในเวลาอันรวดเร็ว 
อีกทั้งเป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล องค์กร หรือกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ เช่น 
กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็นต้น  
 สื่อใหม่ (New Media) ที่ได้รับความนิยม และมีการใช้งานอย่างมากในสังคมไทย เป็นที่
รู้จักอย่างกว้างขวางคือ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือ www.facebook.com ข้อมูลทางสถิติ  ณ วันที่          
1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยโซเชียลเบเคอร์ (SocialBakers) เว็บไซต์จัดอันดับและเก็บสถิติต่างๆ เผยว่า 
กรุงเทพฯ (Bangkok) ติดอันดับ 1 ของเมืองที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) มากที่สุดในโลก ส าหรับ
อันดับของประเทศท่ีมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมากที่สุดในโลกนั้น ประเทศไทยอยู่อันดับ 13  
 ประเด็นที่มักพบเห็นบ่อยครั้งในการแสดงความคิดเห็นบนเฟซบุ๊ก (Facebook) คือ 
ประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองไทย    
ปัจจุบัน กล่าวคือ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ต่อเนื่องถึงปี พ.ศ. 2557 เกี่ยวกับรัฐบาลชุด
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และกลุ่มผู้ต่อต้าน อาทิ คณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เป็นต้น 
นอกจากนี้ มีอีกปัจจัยที่ท าให้การสื่อสารมีความเข้มข้นมากขึ้น คือ การน าเฮดสปีช (Hate Speech) 
หรือวาจาที่สร้างความเกลียดชังมาใช้กับการสื่อสารทางการเมืองบนสังคมออนไลน์  ส่งผลกระทบ

http://www.facebook.comทั้งนี้ผู้วิจัย/
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ต่อเนื่องมาสู่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยเฉพาะเพ่ือนบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่อาจมีความ
คิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างที่ปรากฎในปัจจุบัน กลายเป็นปรากฎการณ์ใหม่ด้านการสื่อสาร
ที่น่าศึกษา 

ทั้งนี้เว็บไซต์ข่าว วอยซ์ ออฟ อเมริกา (Voice of America) ได้กล่าวถึงปรากฎการณ์
ดังกล่าวว่า  ความแตกแยกของสังคมไทยไม่เพียงเห็นได้บนท้องถนนเท่านั้น  แต่ยังเห็นได้จาก          
โซเชียลมีเดียอีกด้วย จากการที่คนไทยรวมกลุ่มกันพูดเรื่องการเมืองซึ่งก าลังเป็นข้อถกเถียงที่รุนแรง 
ส่งผลถึงขนาดท าให้ผู้คนที่มีความเห็นต่างทางการเมืองเริ่มมีการ “Unfriend” กันและกัน จนท าให้ทั้ง
สองฝ่ายไม่สามารถมองเห็นรูปความคิดเห็นและสถานะได้อีก ปรากฎการณ์ “Unfriend” ดังกล่าวไม่
เป็นผลดีต่อทางการเมืองไทย เนื่องจากผู้คนเริ่มขาดการสนทนากัน ท าให้การเมืองมีลักษณะ        
แบ่งข้ัวมากขึ้น 
 จึงอาจสรุปได้ว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อใหม่ (New Media) ที่ได้รับความนิยม 
และกลายเป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีชีวิตของผู้ใช้งานในสังคมไทย ส่งผลต่อระบบความคิด 
ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมด้านการสื่ อสารของคนทั้งในฐานะของผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร 
(Source) ก็ดี หรือในฐานะของผู้รับสาร (Receiver) ก็ดี จึงเป็นที่มาและความส าคัญของปัญหาการ
วิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลต่อการสื่อสารทางการเมืองบน    
เฟซบุ๊ก (Facebook)” เพ่ือน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ ตลอดจนอธิบายถึงอิทธิพลต่อทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมของคนในสังคมต่อการใช้สื่อใหม่ (New Media) เพ่ือการสื่อสารทางการเมืองต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างทางลักษณะประชากรกับทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารทาง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับกับทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมือง
บนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทาง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 

วิธีการวิจัย 
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 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Study) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ท าการสุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะหรือแบบลูกโซ่ (Snowball or Chain Sampling) และ
ใช้แบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็ น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ระหว่างวันที่               
1 5 – 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ด้านลักษณะทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 24 – 35 ป ี
การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน  
 ด้านการเปิดรับการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการเปิดรับน้อยกว่า 10 ครั้ง/ สัปดาห์ มีระยะเวลาอยู่ในช่วง 1 - 4 ปีที่ผ่านมา และใช้เวลา
โดยเฉลี่ยในการเปิดรับน้อยกว่า 1 ชั่วโมง/ ครั้ง ทั้งนี้เหตุผลในการเปิดรับที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด 
คือ เพ่ือติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท าการสื่อสารใน
ลักษณะของการชื่นชอบข้อความหรือสถานะ (Like) มากท่ีสุด ส าหรับปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
ต่อการสื่อสารทางการเมืองที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นเดิมของตนนั้น กลุ่มตัวอย่างเลือกท่ีจะยังคง
ความเป็นเพื่อน (Friend) มากที่สุด ในขณะที่การบล็อค (Block) กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะท าน้อยทึ่สุด 
 ด้านทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทัศนคติโดยรวมในระดับดี ส าหรับทัศนคติรายด้าน กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อข่าวสาร 
(Message) และทัศนคติต่อช่องทางของข่าวสาร (Channel) ในระดับดี รองลงมา คือ ทัศนคติต่อผู้ส่ง
สารหรือแหล่งข่าวสาร (Source) และทัศนคติต่อผู้รับสาร (Receiver) อยู่ในระดับปานกลาง  
 ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมในระดับปานกลาง โดยมีความตั้งใจที่จะเปิดรับข่าวสารทางการ   
เมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อไป และความตั้งใจที่จะใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางในการ
สื่อสารทางการเมืองต่อไป อยู่ในระดับมาก ส่วนความตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้มีการเปิดรับข่าวสาร
ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) และความตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น
ช่องทางในการสื่อสารทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง     
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารทาง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน พบว่า เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกันมี
ทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ในขณะที่    
ช่วงอายุต่างกัน อย่างน้อย 2 ช่วงมีทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน ได้แก่ ทัศนคติโดยรวม ทัศนคติต่อผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร (Source) ทัศนคติต่อ
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ช่องทางของข่าวสาร (Channel) และทัศนคติต่อผู้รับสาร (Receiver) ส าหรับทัศนคติต่อข่าวสาร 
(Message) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุต่างกันมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับมีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ความถี่ (ครั้ง/ สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกด้าน 
 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการ
สื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ทั้งนี้ทัศนคติโดยรวม และทัศนคติรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก  (Facebook) และเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก 
 การอภิปรายผล 
 ลักษณะทางประชากรกับทัศนคติ 
 ผลการวิจัย พบว่า เพศแตกต่างกันมีทัศนคติโดยรวมต่อการสื่อสารทางการเมืองบน      
เฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ ศุกัญญา นาถนิติธาดา 
(2539) พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ท าให้ทัศนคติที่มีต่อส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
แตกต่างกัน การศึกษาของอริสรา กาญจนอุดม (2553 น.84-95) พบว่า เพศแตกต่างกันมีความรู้
เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เกินครึ่งหนึ่งเป็นเพศหญิง ผลของทัศนคติ 
จึงเป็นทัศนคติของเพศหญิง นอกจากนี้การสังเกตการณ์ด้านการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ในปัจจุบัน พบว่า เป็นการต่อสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสาร (War of Information) ซึ่งมี
จ านวนมาก อีกทั้งเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นช่องทางที่ใครก็มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และ
เท่าเทียมกัน เพศ จึงไม่มีผลกับทัศนคติ นั่นคือ ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงต่างก็มีทัศนคติต่อการ
สื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับเดียวกัน 
 ด้านช่วงอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงมีทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบน     
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน ได้แก่ ทัศนคติโดยรวม ทัศนคติต่อผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร 
(Source) ทัศนคติต่อช่องทางของข่าวสาร (Channel) และทัศนคติต่อผู้รับสาร (Receiver) โดย
ประชากรที่มีช่วงอายุ 36 – 50 ปี มีทัศนคติอยู่ในระดับที่ดีกว่าประชากรที่มีช่วงอายุ 18 – 23 ป ี
สอดคล้องกับการศึกษาของ กรกนก นิลด า (2549, น.207) พบว่า อายุที่แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อ
รูปแบบการน าเสนอด้านข้อความสั้น (SMS) ที่ปรากฏในรายการข่าวที่เสนอผ่านสื่อโทรทัศน์แตกต่าง
กัน ส าหรับทัศนคติต่อข่าวสาร (Message) พบว่า ช่วงอายุแตกต่างกันมีทัศนคติต่อข่าวสาร 
(Message) ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยทัศนคติว่า ข่าวสาร (Message) ส่วนใหญ่มี
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เนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับดี ขณะเดียวกันก็มีค่าเฉลี่ยทัศนคติว่า ข่าวสาร (Message) ส่วน
ใหญ่มีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ และความเป็นกลาง ในระดับปานกลาง  แสดงให้เห็นว่าบุคคลยังไม่เชื่อมั่น 
และไม่เห็นด้วยต่อข่าวสาร (Message) ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) เท่าที่ควร  สะท้อนให้
เห็นว่าบุคคลมีความตระหนัก ตลอดจนมีวิจารณญาณถึงข้อดีหรือข้อเสียของข่าวสาร (Message) ทาง
การเมืองที่สื่อสารกันบนเฟซบุ๊ก (Facebook) นอกจากนี้ การสังเกตการณ์การสื่อสารทางการเมือง
บนเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ข่าวสาร (Message)  ที่ท าการสื่อสารนั้นมีความเข้มข้นและมีจ านวน
มาก แต่มักเป็นเนื้อหา (Content) ซ้ าเดิม ดังนั้นบุคคลต่างก็ได้ เปิดรับและถ่ายทอดข่าวสาร 
(Message) ชุดเดียวกัน ส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อข่าวสาร (Message) ทีไ่ม่แตกต่างกัน 
 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่ อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับการศึกษาของ ปาจรีย์ อ่อนสอาด (2550) พบว่า 
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความเห็นต่อช่องทางการสื่อสารการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบบ
ทักษิณ เมื่อพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ท าให้ผลของทัศนคตินั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเดียวกัน และมคีวามสนใจข่าวสารทาง
การเมืองในระดับที่ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ระดับการศึกษาแตกต่างกันจึงมีทัศนคติต่อการสื่อสารทาง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
 ส าหรับอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน สอดคล้องกับ การศึกษาของ ปาจรีย์ อ่อนสอาด (2550) พบว่า อาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์กับความเห็นต่อช่องทางการสื่อสารการเมืองที่มีอิทธิพลต่อระบบทักษิณ อย่างไรก็ตาม 
สถานการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงในปัจจุบันนั้น ทุกภาคส่วนของสังคมต่างก็ให้ความส าคัญต่อข้อมูล
ข่าวสาร (Information) ทางการเมืองแทบทั้งสิ้น มีการแสดงจุดยืนและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างชัดเจน ส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกถึงบทบาททางการเมืองในฐานะประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่ เกี่ยวข้องกับฐานะทางสังคมหรืออาชีพ สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดรับสาร อ้างใน            
อริสรา กาญจนอุดม (2553, น.28-29) ว่า มนุษย์มีการเลือกสรรข้อมูลข่าวสารเฉพาะส่วนทีต่รงกับสิ่ง
ที่สนใจในขณะนั้นเพ่ือช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวัน ตลอดจนท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมนั้น แสดงให้เห็นว่า อาชีพไม่มีผลกับทัศนคติ ดังนั้น อาชีพแตกต่างกันจึงมีทัศนคติต่อการสื่อสาร
ทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน  
 การเปิดรับสัมพันธ์กับทัศนคติ 
 ผลการวิจัย พบว่า ความถี่ (ครั้ง/ สัปดาห์) ในการเปิดรับไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกด้าน สอดคล้องกับ แรงผลักดันขั้นพ้ืนฐานที่

ท าให้จ าเป็นต้องมีการเปิดรับข่าวสารเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของแต่ละบุคคล กล่าวถึงใน ชวรัตน์ เชิดชัย 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปาจรีย์%20อ่อนสอาด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ปาจรีย์%20อ่อนสอาด&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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(2527, น.170) คือ การเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆนั้น ผู้รับข่าวสารมักแสวงหาข่าวสารที่มีความ

สอดคล้องกับความเชื่ อห รือความคิด เห็ นของตนที่ มี อยู่ ก่อนแล้ ว  รวมถึ งการศึกษาของ              

บุณฑริกา เจี่ยงเพ็ชร์ (2543) พบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และ

ความถี่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการเมืองผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องการ

เลือกตั้งระบบใหม่ ดังนั้นกล่าวได้ว่า การเปิดรับการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ด้วย

ความถี่มากหรือน้อยครั้งต่างก็มีทัศนคติไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง ข่าวสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook) นั้นมีรูปแบบเนื้อหาที่ซ้ าเดิม ประกอบกับเมื่อมีการสื่อสารซ้ าท าให้ข้อมูลเดิมกลับมา

ปรากฎบนหน้ากระดานข่าว (News Feed) รวมอีกครั้ง ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษของการสื่อสารผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ดังนั้น การเปิดรับด้วยความถี่มากหรือน้อยครั้งจึงไม่มีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) 

 ทัศนคติสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม 
 ผลการวิจัย พบว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทาง
การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก กล่าวคือ หากบุคคลมี
ทัศนคติที่ดีจะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่ดีตามไปด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ อริสรา กาญจนอุดม 
(2553 น.84-95) พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองมีความสัมพันธ์
กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมือง แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติที่ดีต่อ
การสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มพฤติกรรมที่ดีต่อการใช้   
เฟซบุ๊ก (Facebook) เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการสื่อสารทางการเมือง ทั้งในแง่ของการใช้งาน
เองและการแนะน าบุคคลอ่ืน  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่โดยเฉลี่ยในการเปิดรับการสื่อสารทาง

การเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) น้อยกว่า 10 ครั้ง/ สัปดาห์ มีระยะเวลาอยู่ในช่วง 1 - 4 ปี โดยมี

เหตุผลที่ใช้ในการเปิดรับ เพ่ือติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากที่สุด และมี

ลักษณะการสื่อสารโดยการชื่นชอบ (Like) มากที่สุด  

 ดังนั้น บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่ต้องการท าการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook) ในฐานะของผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร (Source) ควรมีการสื่อสารด้วยเนื้อหาที่ทันต่อ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=บุณฑริกา%20เจี่ยงเพ็ชร์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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สถานการณ์ และมีเนื้อหาที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ สามารถพิสูจน์ได้จริง นอกจากนี้ควรกระตุ้นให้

เกิดการสื่อสารซ้ า ด้วยการชื่นชอบ (Like)  หรือการแบ่งปัน (Share) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ข้อมูลนั้น

ยังคงปรากฎบนหน้ากระดานข่าว (News Feed) และเกิดการเปิดรับอย่างต่อเนื่อง ส าหรับผู้รับสาร 

(Receiver) เอง ก็ควรมีการเปิดรับด้วยเหตุผล มีวิจารณญาณ เพื่อสามารถแยกแยะระหว่างข่าวสารที่

เป็นข้อเท็จจริง หรือข้อความชวนเชื่อออกจากกัน ทั้งนี้ควรมีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่ง     

เฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ ที่มีความแปลกใหม่น่าสนใจมากกว่าสื่อหลัก แต่มีข้อควร

ระวังคือ ความถูกต้อง และที่มาของข้อมูล ตลอดจนนัยซ่อนเร้น (Hidden Agenda) ต่างๆ ที่จะมากับ

ข่าวสารเหล่านั้นด้วย  

 2. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติโดยรวมต่อการสื่อสารทางการเมืองบน      

เฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับดี และมีทัศนคติรายด้าน คือ ทัศนคติต่อข่าวสาร (Message)      

มากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า ข่าวสาร (Message) ส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ทันต่อเหตุการณ์   

มากที่สุด ขณะที่ทัศนคติต่อข่าวสาร (Message) ด้านความเป็นกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

 ดังนั้น บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่ต้องการท าการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 

(Facebook) ควรสื่อสารด้วยการเน้นที่ ข่าวสาร (Message) ซ่ึงจะต้องเป็นข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์                

ในขณะเดียวกันควรมีการแสดงความเป็นกลางและไม่สื่อสารในลักษณะที่เป็นการใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม 

เพ่ือส่งเสริมให้ข่าวสารเหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้รับสาร (Receiver) เองก็ควรมี

การเปิดรับข้อมูลจากหลากหลายที่มา เพ่ือน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสามารถแยกแยะ

ข้อเท็จจริงของข่าวสารได้มากกว่าการเปิดรับเพียงสื่อหรือช่องทางเดียว 

  3. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมต่อการสื่อสารทางการเมือง

บนเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับปานกลาง โดย มีความตั้งใจที่จะเปิดรับข่าวสารทางการเมือง

บนเฟซบุ๊ก (Facebook) ต่อไป มากที่สุด  

  ดังนั้น บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่ต้องการท าการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ควรมีการพิจารณาถึงคุณประโยชน์ของตัวสื่อ หรือช่องทาง (Media) คือ เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ในฐานะของสื่อใหม่ (New Media) ซ่ึงเป็นทางเลือกนอกเหนือไปจากสื่อกระแสหลัก
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การใช้สื่อดังกล่าว ผู้ใช้สื่อควรมีวิจารณญาณ และตระหนักถึงผลเสีย ที่อาจเกิดขึ้น
จากการใช้สื่อดังกล่าวร่วมด้วย   
 
 ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไปในอนาคต 
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 1. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อการ
สื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ในประเด็นทางการเมืองที่เป็นภาพรวม ดังนั้นการศึกษา
ครั้งต่อไปควรระบุประเด็นทางการเมืองเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือเหตุการณ์เฉพาะภายใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพ่ือให้ทราบถึงทัศนคติของบุคคลต่อการสื่ อสารทางการเมืองบนเฟซซบุ๊ก 
(Facebook) ที่มีความเจาะจงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 2. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับทัศนคติต่อการ
สื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรกับการเปิดรับร่วมด้วยเพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 3. การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเพียงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรม
ต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) การศึกษาครั้งต่อไป ควรเพ่ิมตัวแปรความ
คาดหวังของต่อการสื่อสารทางการเมืองบนเฟซบุ๊ก (Facebook) ร่วมด้วย เพ่ือสามารถน ามา
สนับสนุนแนวโน้มพฤติกรรม ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 4. การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) 
น ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลด้านปริมาณ เพื่อเป็นเหตุผลสนับสนุนผลการศึกษาให้มีความชัดเจน และ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 
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