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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษา (1) พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน 
กรณีศึกษา จังหวดัเชียงราย (2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จั งหวดัเชียงราย (3) ปัญหา 
อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชน และการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ กลุม่ตวัอยา่ง คือ ประชาชนที่อาศยัอยู่ในจงัหวัดเชียงราย จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากสื่อมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา จังหวดั
เชียงราย มีการเปิดรับสือ่โทรทศัน์มากที่สดุ เพราะมีทัง้ภาพและเสยีงจึงมีความนา่เช่ือถือมากที่สดุ โดยสื่อโทรทศัน์มีความ
นา่เช่ือถือมากที่สดุ เพราะมีทัง้ภาพและเสยีง รองลงมาคือวิทย ุและหนงัสอืพิมพ์ ท าให้เห็นว่าสื่อโทรทศัน์เป็นสื่อที่มีผลต่อ
ประชาชนมากที่สดุ 2) การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศึกษา จงัหวดัเชียงราย โดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง แตม่ีการไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นประจ า และชกัชวนผู้อื่นให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้เป็นประจ า ท าให้เห็นว่า
การมีสว่นร่วมของประชาชนยงัอยูใ่นเร่ืองที่เก่ียวกบัการเลอืกตัง้เทา่นัน้  3) ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับ
ขา่วสารการเมืองจากสือ่มวลชน คือ การไมม่ีเวลาและมีความสนใจในเร่ืองของการเมืองน้อย อยากให้สือ่มวลชนเสนอข่าว
แบบเป็นกลางและการน าเสนอขา่วสารให้รอบด้าน สือ่มวลชนมีจรรยาบรรณในการน าเสนอขา่วสาร 

ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการเปิดรับขา่วสาร สือ่มวลชน การมีสว่นร่วมทางการเมือง จงัหวดัเชียงราย 

*บทความในวารสารฉบบันีมี้การเปลีย่นแปลงปีท่ีและฉบบัท่ีของวารสารจาก ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ก.ค.-ธ.ค. 2556 เป็น ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2 ก.ค.-ธ.ค.2556 

เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  

หากมีข้อสงสยั กรุณาสอบถามเพ่ิมเตมิได้ท่ี สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช โทร.02 504 7588-9
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Abstract 

The objection of this research is to study (1) Political information acceptance behavior 

from mass media of people case study : Chiang Rai Province (2) political participation of 

people case study : Chiang Rai Province (3) problem, difficulty and suggestion on political 

information acceptance from mass media and the political participation of people case study : 

Chiang Rai Province 

This is the surveying research; population of the research is 400 people living in 

Chiang Rai Province ; the tool of the research is questionnaire; and data statistical analysis by 

using computer program, and report in frequency and percentage. 

The results found: 1) the study on the political information acceptance behavior from 

mass media of people case study : Chiang Rai Province most media accepted is television, 

because of having photograph as well as sound makes the television most convincible, 

newspaper and internet are as the next rank; 2) the study on the political participation of 

people case study : Chiang Rai Province the average point is as medium level, but always 

going voting as regular, and the result shows that the people case study : Chiang Rai Province 

persuade others to exercise the right to vote on a regular basis. 3) the study on the problem, 

difficulty and the suggestion on the political information acceptance from mass media is the 

reason of having no time and not being interested in politics, mass media to be neutral., mass 

media have to presentation all the fact of the news ., media ethics. 

Keywords: information acceptance behavior, mass media, political participation, 

Chiang Rai 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การศึกษาในเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย การส่ือสารในปัจจบุนัมีความส าคญัเป็นอย่างมาก 
การส่ือสารเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนัของคนทกุคน เพราะตัง้แตเ่ราต่ืนนอนจนนอนหลบันัน้ ทกุอย่าง
เก่ียวข้องกบัการส่ือสารแทบทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การส่ือสารเป็นพฤติกรรมขัน้พืน้ฐาน
ซึง่มีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ การส่ือสารเป็นพืน้ฐานของกิจกรรมทางสงัคมและการเมืองท่ี
เกิดขึน้ในปัจจบุนั  

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนซึ่งมีความคาดหวังจาก
ส่ือมวลชนวา่  การเปิดบริโภคข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  จะช่วยสนองตอบความต้องการของตนเอง
ได้  การเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติหรือเปล่ียนลกัษณะนิสยั
และพฤติกรรมบางอย่างได้ โดยท่ีการเลือกรับข่าวสารจากส่ือมวลชนนัน้จะขึน้อยู่กับความต้องการหรือ
แรงจูงใจของแตล่ะบคุคลย่อมมีวตัถุประสงค์ และความตัง้ใจในการใช้ประโยชน์จากส่ือมวลชนท่ีแตกตา่ง
กนัออกไป  โดยส่ือมวลชนในท่ีนีจ้ะหมายถึงส่ือตา่ง ๆ  ท่ีเผยแพร่ไปสู่มวลชน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนนัน้มีสว่นท าให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึน้หรือไม่ 

ในปัจจบุนัจงัหวดัเชียงรายมีอ าเภอทัง้หมด 18 อ าเภอ มีประชากรอยู่อาศยัถึง 1,198,218 คน
เป็นอนัดบัท่ี 14 ของประเทศ ซึ่งตามดชันีการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งอยู่ในรายงานการพฒันาคนของ
ประเทศไทยปี 2550 ซึ่งจดัท าโดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย จงัหวดัเชียงราย
อยูใ่นอนัดบัท่ี 11 ของประเทศ ซึง่พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน มีผล
ตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน  

จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจและประสงค์จะ
ศกึษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย ว่าการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชนเป็นอย่างไรและ
การมีสว่นร่วมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา

จงัหวดัเชียงราย 
2. เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย
3. เพ่ือศกึษาปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน

และการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย 
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นิยามศัพท์ 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  หมายถึง การอ่าน การรับฟัง  การ
รับชมและการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน โดยพิจารณาจากความบ่อยครัง้ในการอ่าน
หนังสือพิมพ์และนิตยสาร  การฟังวิทยุ  การชมโทรทัศน์  และการเปิดรับอินเตอร์เน็ตของประชาชนใน
จงัหวดัเชียงราย 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง  หมายถึง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนโดยการเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองทางการเมือง ได้แก่ การติดตามข่าวสารทาง การเมือง พดูคยุ
ถกเถียงทางการเมือง ฟังการอภิปราย/หาเสียง ช่วยรณรงค์หาเสียง สนบัสนนุพรรคการเมือง/นกัการเมือง 
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  ชักชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ และไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ของ
ประชาชนในจงัหวดัเชียงราย 

ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือกลางท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารและความรู้ไปสู่ประชาชน ได้แก่  
หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร วิทยกุระจายเสียง  โทรทศัน์  และอินเตอร์เน็ต 

ข่าวสารการเมือง หมายถึง ข้อมลูข่าวสาร ความรู้ และข้อคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกบัการเมือง ได้แก่ 
การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกและนายก อบต. เทศบาล และ อบจ. การ
อภิปรายหาเสียงของนกัการเมือง  ผู้น าประชาชน  ข่าวสารเก่ียวกบัการท างานของรัฐบาลและการตดัสินใจ
ของรัฐบาล 

ประชาชน  หมายถึง ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาพท่ี 1.1  กรอบแนวคดิการวิจยั 

1. ลักษณะประชากรศาสตร์
2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมือง 
3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
การเมืองจากสื่อมวลชน 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
1. ติดตามขา่วสารทางการเมือง
2. พดูคยุถกเถียงทางการเมือง
3. ฟังการอภิปรายหาเสยีง
4. ช่วยรณรงค์หาเสยีง
5. สนบัสนนุพรรคการเมือง
6. สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมอืง
7. ชกัชวนผู้อื่นไปใช้สทิธิเลอืกตัง้
8. ไปลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

พฤตกิรรมการเปิดรับ
ข่าวสารการเมืองจาก

ส่ือมวลชนและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กรณีศึกษา 

จังหวัดเชียงราย 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

1. ท าให้ทราบถึงพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนแตล่ะประเภทและการ
เข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน 

2. ท าให้ส่ือมวลชน ได้ทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการน าเสนอข่าวสารทางการเมือง
เพ่ือให้ประชาชนมีสว่นร่วมทางการเมืองเพิ่มมากขึน้

3. ท าให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการการเลือกตัง้ สภาพัฒนาการเมือง
กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พรรคการเมืองและนกัการเมือง สามารถน าข้อมลูจากการ
ศกึษาวิจยั ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงานทางการเมือง ทัง้การเมือง
ระดบัท้องถ่ินและการเมืองระดบัประเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่หนว่ยงานของตน 

4. ท าให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ ได้แก่ นกัวิจัย นกัวิชาการ สามารถน าข้อมลูจากการศึกษาวิจยัใน
ครัง้นีไ้ปเป็นข้อมลูพืน้ฐานส าหรับใช้ประกอบการศกึษาวิจยัในโอกาสตอ่ไป 

วิธีการวิจัย  
ผู้วิจยัได้ประมวลและสงัเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี รวมทัง้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือ

การรณรงค์การเลือกตัง้มาเป็นกรอบในการศกึษาวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคิดในเร่ืองการส่ือสาร กระบวนการส่ือสาร (Communication) ท่ีเป็นกระบวนการ
ถ่ายทอดสารระหว่างมนุษย์ตามองค์ประกอบของการส่ือสารขัน้พืน้ฐานนัน้ได้เข้ามาเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัในระบบการเมือง เพราะระบบการเมืองก็ต้องมีการส่ือสารไปสู่ประชาชนไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม จากแนวคิดทางการส่ือสารการเมืองจะเห็นว่าองค์ประกอบดงักล่าวยึดโยงตามกฎเกณฑ์และ
ระบอบของสงัคม จึงท าให้การท าความเข้าใจระหว่าง ระบบการเมือง ประชาชน ล้วนแล้วแตมี่การส่ือสาร
เข้ามาเก่ียวข้อง  

2. แนวคดิในเร่ืองการเปิดรับข่าวสาร ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสารดงักล่าว เน้นความส าคญัของ
การเปิดรับขา่วสารท่ีเสริมสร้างให้บคุคลมีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึน้ตามสภาวะท่ีแตกตา่งกนัระหว่าง
บคุคล  ไมว่า่จะเป็นการเปิดรับข่าวสารจากส่ือมวลชน  ส่ือบคุคลหรือส่ือเฉพาะกิจก็ตาม  ทัง้นีจ้ะก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทัง้ด้านความรู้  ทศันคต ิ และพฤตกิรรมในท่ีสดุ 
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3. แนวคิดในเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน  แนวคิดในเร่ือง
พฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน จะเห็นได้ว่าการเปิดรับข่าวสารจะขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ทางประชากรของแต่ละบคุคลซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา ภูมิล าเนา สถานภาพทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ซึ่งมีความแตกต่างกันท าให้บุคคลเลือกเปิดรับส่ือและ ข่าวสาร เลือกให้ความสนใจต่อส่ือ เลือกรับรู้และ
ตีความหมายข่าวสาร ตลอดจนเลือกจดจ าเนือ้หาสาระของส่ือแตกต่างกันไปตามความเช่ือ ทัศนคต ิ
ประสบการณ์ และความต้องการของแตล่ะบคุคลในระบบสงัคมโดยรวม 

4. แนวคิดในเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยมีอยูห่ลายรูปแบบและหลายระดบั ท่ีส าคญัจะต้องเป็นการกระท าท่ีเป็นไปด้วยความสมคัรใจ
ของแต่ละบุคคล ในกิจกรรมทางการเมือง เพ่ือมีส่วนร่วมโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในการเลือก
ผู้ปกครองประเทศทัง้ในระดบัชาต ิและในระดบัท้องถ่ิน และเพื่อมีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายสาธารณะ
และการน านโยบายไปปฏิบตั ิทัง้ให้การสนบัสนนุหรือตอ่ต้านการตดัสินใจของรัฐบาล ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของบุคคลโดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ การพูดคยุถกเถียงทางการเมือง การ
เสนอความคิดเห็นทางการเมือง การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมายเท่าเทียมกันขึน้อยู่กับสภาพภูมิหลงัของแต่ละบุคคล คือ เพศ อายุ การศึกษา ภูมิล าเนา สภาพ
ทางสงัคมและเศรษฐกิจ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การมีสว่นร่วมทางการเมืองของบคุคลในสงัคม 

5. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยทางด้านการเปิดรับส่ือ การเปิดรับข่าวสารการเมืองและ
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน มีผลต่อการส่ือสารในแง่การเปิดรับข่าวสารจาก
ส่ือมวลชนประเภทหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทย ุโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ตของผู้ รับสาร ส าหรับใช้เป็นข้อมลู
ตดัสินใจในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองด้านการติดตามข่าวสารการเมือง พูดคยุถกเถียงทางการเมือง 
ฟังการอภิปรายหาเสียง ชว่ยรณรงค์หาเสียง สนบัสนนุพรรคการเมือง/นกัการเมือง สมคัรเป็นสมาชิกพรรค
การเมือง ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั ซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างใน
การวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
ตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้      

  ประชากรในการวิจัยครัง้นีไ้ด้ก าหนดกลุ่มประชากรทั่วไปในจังหวัดเชียงราย ไม่จ ากัดเพศ  
สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ ภูมิล าเนา  ข้อมูลสถิติเก่ียวกับจ านวนประชากรของ
จงัหวดัเชียงราย ณ เดือนธนัวาคม 2553 พบวา่มีจ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,198,218 คน 
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  กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ ได้แก่  ประชาชนในเขตจงัหวดัเชียงราย ผู้วิจยัได้ก าหนด
กลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์ตารางส าเร็จรูปของ TARO YAMANE ก าหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คน 
ต้องการระดบัความเช่ือมัน่ 95 %  และความผิดพลาดไม่เกิน 5 %  ต้องใช้กลุ่มตวัอย่างมาท าการวิจยัอย่าง
น้อย  400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้าง
ขึน้มาจากการศึกษา ค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ศึกษาการสร้าง
แบบสอบถามอย่างละเอียดตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบบสอบถามท่ีใช้ส าหรับการวิจยัครัง้นีไ้ด้ถูก
สร้างขึน้เป็นแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดซึ่งประกอบด้วยค าถาม 4 ส่วนโดยมี
เนือ้หาในแตล่ะสว่น ดงันี ้คือ 
        ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากรประชาชน ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส วฒุิการศกึษาสงูสดุ ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
       ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชน ได้แก่ 
หนงัสือพิมพ์   นิตยสาร  วิทย ุ โทรทศัน์  และอินเตอร์เน็ต 
      สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมือง ได้แก่ 1.การติดตามข่าวสารการเมือง  2. 
การพดูคยุถกเถียงทางการเมือง 3.ฟังการอภิปรายหาเสียง  4.การสนบัสนนุพรรคการเมือง    5.ช่วยรณรงค์
หาเสียง 6. การสมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 7. ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ 8. ไปลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้  

        สว่นท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะในการเปิดรับข่าวสารการเมืองจาก
ส่ือมวลชนและการมีสว่นร่วมทางการเมือ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูลท่ีได้จาก
แบบสอบถามและใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) แจกแจงคา่ความถ่ี คา่เฉล่ีย คา่ร้อย
ละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตวัอย่างในเร่ืองข้อมูลลักษณะ
ประชากร พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชน และการมีสว่นร่วมทางการเมือง 

128



ปีที� 3  ฉบบัที� 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2556

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ผลการวิจัย  
การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนแต่ละประเภทของประชาชน 

กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงราย  จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม พบวา่  
1. ลกัษณะประชากรศาสตร์
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 รองลงมาเป็น

เพศชาย จ านวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 43.8 
     กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 46-55 ปี ซึ่งมีจ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมามี

อายุ 36-45 ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 อนัดบัท่ีสามมีอายุ 18-25 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 และ  น้อยท่ีสดุมีอายมุากกวา่ 26-35  ปี จ านวน 40 คน คดิเป็นร้อยละ 10.0 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ซึง่มีจ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และล าดบัสดุท้ายคือ มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 12.2 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีจ านวน  191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 
รองลงมาคือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ล าดับสามคือจบ
การศกึษาระดบัอ่ืนๆ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และล าดบัสดุท้ายคือ จบการศกึษาระดบัปวช./
ปวส. จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.5 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มีท่ีอยู่อาศยัในอ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเทิง อ าเภอแม่
ลาว และอ าเภอขนุตาล มีจ านวนเทา่กนัคือ 80 คน คดิเป็นร้อยละ 20.0 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ มีอาชีพเป็นแมบ้่าน ซึ่งมีจ านวนถึง 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 ล าดบัสอง
คือนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 ล าดบัสามคือ อ่ืนๆ จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 15 และล าดบัสดุท้ายคือ พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.5 

กลุม่ตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนไม่เกิน 5,000 บาท มีจ านวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 
72.0 รองลงมาคือ มีรายได้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ล าดบัสามคือมีรายได้ 
10,001-15,000 บาท มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 เป็นอนัดบัสดุท้ายคือ มีรายได้ 15,001-20,000 
บาท และ มีรายได้ 20,001-25,000  บาท ซึง่มีจ านวนเทา่กนัคือ 10 คน คดิเป็นร้อยละ 2.5 
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2. พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสาร
ประเภทของส่ือมวลชนท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามนิยมใช้ในการเปิดรับข่าวสารอันดับหนึ่งคือ

โทรทศัน์ อนัดบัสองคือวิทย ุอนัดบัสามคือหนงัสือพิมพ์ และอนัดบัสดุท้ายคือนิตยสาร 
การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 

จงัหวดัเชียงราย พบว่า ส่ือประเภทโทรทศัน์มีความน่าเช่ือถือเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคือวิทยุ อนัดบัสาม
หนงัสือพิมพ์ อนัดบัส่ีคือ อินเตอร์เน็ต สว่นอนัดบัสดุท้ายคือนิตยสาร 

การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงราย  พบวา่เหตผุลท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เช่ือในส่ือท่ีรับข่าวสาร เป็นอนัดบัหนึ่งคือ ส่ือ
ท่ีมีทัง้ภาพและเสียง รองลงมาคือส่ือท่ีมีการบนัทึกไว้เป็นหลกัฐานได้นาน อนัดบัสามคือความเช่ือถือในตวั
ผู้ ส่ือข่าวหรือนักข่าว อนัดบัส่ีคือ เช่ือถือในตวัผู้ อ่านข่าว อันดบัสุดท้ายคืออ่ืนๆ ได้แก่ การรับฟังข่าวสาร 
ขึน้อยูก่บัหวัข้อวิจารณ์ มีการแสดงความคดิเห็นของหลายๆ คน 

การส ารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงราย  พบว่า หนังสือพิมพ์ท่ีได้รับความนิยมในการเปิดรับส่ือทางการเมือง 5 อันดบัแรกจาก
จ านวนหนังสือพิมพ์ท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 8 ส านักพิมพ์ ดังนี ้ไทยรัฐ  เดลินิวส์  มติชน  แนวหน้า  
สยามรัฐ  ผู้จดัการรายวัน  ข่าวสด  บางกอกโพสต์  โดยอนัดบัหนึ่งคือ หนงัสือพิมพ์ไทยรัฐ อนัดบัสองคือ 
เดลินิวส์ อนัดบัสามคือ มตชิน อนัดบัส่ีคือ แนวหน้า และอนัดบัสดุท้ายคือ สยามรัฐ  

การจดัอนัดบัสถานีโทรทศัน์ท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงราย นิยมใช้ในการเปิดรับข่าวสารทางการ
เมือง 5 อนัดบัแรกจากจ านวนสถานีโทรทศัน์ 9 ช่อง ดงันี ้ช่อง 3, 5, 7, 9, 11(สทท), ช่องทีวีไทย (TV Thai) 
โดยอนัดบัหนึง่ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เลือกคือ ส่ือจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 3 อนัดบัสอง คือ 
ส่ือจากสถานีโทรทศัน์ช่อง 9 อนัดบัสาม คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 11 อนัดบัส่ี คือ สถานีโทรทศัน์ช่อง 5 และ
สถานีโทรทศัน์อนัดบัสดุท้ายท่ีประชาชนในจงัหวดัเชียงรายนิยมใช้ในการเปิดรับส่ือคือสถานีโทรทศัน์ช่อง 7  

การส ารวจด้านความถ่ีในการรับข่าวสารทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถามต่อสปัดาห์ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ได้รับข้อมลูขา่วสารจากส่ือโทรทศัน์  โดยมีความถ่ีในการรับข่าวสารทกุวนั มา
เป็นอนัดบัหนึ่ง  ส่วนการรับข่าวสารจากนิตยสาร หนงัสือพิมพ์ และวิทยุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการรับขา่วสาร 1-2 วนัตอ่สปัดาห์ ในขณะท่ี การรับข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความถ่ีในการรับขา่วสาร 3-4 วนัตอ่สปัดาห์  

การส ารวจความเช่ือถือต่อข่าวสารทางการเมืองท่ีผู้ ตอบแบบสอบถามได้รับ  พบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคดิเห็นเก่ียวกบัความเช่ือถือตอ่ข่าวสารทางการเมืองท่ีได้รับจากส่ือทางด้าน
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หนงัสือพิมพ์  นิตยสาร  วิทย ุ อินเตอร์เน็ต อย่ใูนระดบัปานกลาง ในขณะท่ีความเช่ือถือตอ่ขา่วสารทาง 
การเมืองท่ีได้รับจากสื่อโทรทศัน์  อยูใ่นระดบัมาก  

การอ่านข่าวสารทางการเมือง จากการรับส่ือประเภทตา่งๆ จากข้อมลูการส ารวจพบว่า เหตผุลใน
การรับส่ือหนงัสือพิมพ์สว่นใหญ่คือ การพาดหวัขา่วมีความนา่สนใจ สว่นเหตผุลในการรับส่ือนิตยสารพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกอ่านข่าวสารทางการเมืองท่ีมีรายละเอียดเนือ้หาดี มาเป็นอนัดบัหนึ่ง 
ในขณะท่ีเหตผุลในการรับส่ือวิทย ุโทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบอ่าน
ขา่วสารทางการเมืองเน่ืองจากมีความรวดเร็วในการน าเสนอ 

3. การมีสว่นร่วมทางการเมือง
การติดตามข่าวสารทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ มีการติดตามข่าวสารทางการเมืองนานๆครัง้จาก นิตยสาร ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการ
ติดตามข่าวสารทางการเมืองเป็นครัง้คราวจากหนงัสือพิมพ์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต ในขณะท่ีการติดตาม
ข่าวสารทางการเมืองพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากโทรทศัน์อยู่ในระดบัประจ า 
และจากผลการส ารวจพบว่า ส่ือท่ีได้รับความสนใจจากผู้ตอบแบบสอบถามต่อติดตามข่าวสารทางการ
เมืองเป็นประจ าโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดงันี ้โทรทัศน์ วิทยุ  อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองนานๆครัง้ จาก
ผู้สมคัร อบต. เทศบาล ผู้สมคัร อบจ. และผู้สมคัร สส. สว.  ในขณะท่ีการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทาง
การเมืองเป็นครัง้คราว อยู่ในอนัดบัสองโดยมีการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองของผู้สมคัรผู้ว่า
สส. สว. ,ผู้สมคัร อบจ. และผู้สมคัร อบต. เทศบาล และการรับฟังการอภิปราย/หาเสียงทางการเมืองใน
ลกัษณะเป็นประจ าอยูใ่นอนัดบัสดุท้าย  

การส ารวจในด้านของการช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมือง ทัง้ในด้านการหาเสียง ปิดโปสเตอร์ 
และแจกใบปลิว การช่วยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในลกัษณะนานๆ ครัง้ เป็นอนัดบัสอง ในขณะท่ีการ
ชว่ยรณรงค์หาเสียงทางการเมืองในลกัษณะบอ่ยน้อยท่ีสดุ อยูใ่นอนัดบัสดุท้าย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมือง/นักการเมืองเลยใน
ลักษณะการบริจาคเงิน เข้าร่วมประชุม และให้ข่าวสารทางการเมือง  ในขณะท่ีการสนับสนุนพรรค
การเมือง/นกัการเมือง เป็นครัง้คราว อยู่ในอันดบัสองโดยมีการสนับสนุนพรรคการเมือง/นกัการเมืองใน
ลักษณะ การบริจาคเน การเข้าร่วมประชุม และการให้ข่าวสารทางการเมือง ส่วนการสนับสนุนพรรค
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การเมือง/นกัการเมืองในลกัษณะบอ่ย โดยการบริจาคเงินและร่วมประชมุ ให้ขา่วสารทางการเมือง อย่ใูน 

อนัดบัสดุท้าย  

การส ารวจในด้านของการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองหรือกลุ่มผู้สมคัรเลย ในขณะท่ีการ
สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในลกัษณะนานๆ ครัง้ อยู่ในอันดบัสองโดยมีการการสมัครเป็นสมาชิก
พรรคการเมืองของระดบัท้องถ่ิน (อบต. เทศบาล) ระดบัจงัหวดั อบจ. และระดบัประเทศ (สส. สว.) และการ
สมคัรเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในลกัษณะบอ่ย น้อยท่ีสดุ  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้เป็นประจ า อบต. เทศบาล, อบจ . 
และ สส.สว. ในขณะท่ีการชักชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ทางการเมืองบ่อย อยู่ในอันดบัสองโดยมีการ
ชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิเลือกตัง้ทางการเมือง อบต. เทศบาล อบจ. และ สส. สว. และการชกัชวนผู้ อ่ืนไปใช้
สิทธิเลือกตัง้ทางการเมืองนานๆครัง้ อยูใ่นอนัดบัน้อยท่ีสดุ 

การส ารวจในด้านของการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ อบต. เทศบาล, อบจ . และสส.สว.  เป็นประจ า ในขณะท่ีการไป
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมืองในลกัษณะบอ่ย อยู่ในอนัดบัสอง โดยมีการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้
ของ อบต. เทศบาล อบจ. และสส. สว. บอ่ย และการไปลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ทางการเมืองในลกัษณะ
นานๆ ครัง้ อยูใ่นอนัดบัน้อยท่ีสดุ 

4. ปัญหา อปุสรรค และข้อเสนอแนะ
การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มี

เวลา อนัดบัสองคือ ไม่ชอบหรือไม่สนใจ อนัดบัสามคือ ไม่เห็นประโยชน์ของการรับข่าวสารทางการเมือง 
และอนัดบัสุดท้ายคือ อ่ืนๆ ได้แก่ การเมืองน่าเบื่อ ความไม่เป็นกลางในการแสดงความคิดเห็นของพิธีกร 
ข่าวไม่น่าเช่ือถือ และผู้ ฟังมีอคติ ข้อเสนอแนะ  ได้แก่ ส่ือมวลชนบางส่วนไม่เป็นกลางทางการเมือง 
ส่ือมวลชนต้องรับผิดชอบของการกระท าท่ีท าลงไป อยากให้ส่ือมวลชนเสนอขา่วแบบเป็นกลาง ไม่ชีน้ า ต้อง
เสนอขา่วสารให้รอบด้าน และอยากให้พฒันาส่ือมวลชนในเร่ืองจรรยาบรรณ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีเวลา อันดบัสองคือ 
ไมช่อบหรือไมส่นใจ อนัดบัสามคือ ไม่เห็นประโยชน์ของการรับข่าวสารทางการเมือง และอนัดบัสดุท้ายคือ 
อ่ืนๆ ได้แก่ ไมมี่โอกาสในการมีสว่นร่วม ขาดการประชาสมัพนัธ์ ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
อยากให้เป็นการส่ือสองทางจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นได้ การจดัเวทีสาธารณะเพ่ือให้มีกระบวนการมี
สว่นร่วมในการน าเสนอปัญหา อยากให้มีการให้ความรู้เก่ียวกบัประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม และอยาก
ให้นกัการเมืองมีคณุธรรมและจริยธรรม 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้สอดคล้องกับงานวิจยัของสิงห์ สิงห์ขจร เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร

การเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
พฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนของสตรี มีการเปิดรับส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ เพราะมีทัง้
ภาพและเสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ โดยส่ือโทรทศัน์มีความน่าเช่ือถือมากท่ีสดุ เพราะมีทัง้ภาพและ
เสียง สอดคล้องกับงานวิจยัของฐิตกานต์ ธนาโอฬารเร่ืองการส่ือสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
พบว่า ในการเปิดรับข่าวสารการเมือง นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ในระดบั
คอ่นข้างสงู  สอดคล้องกบังานวิจยัของวิศาล ปัญจสกุลวงศ์ เร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมือง
จากส่ือมวลชน และการมีส่วนร่วมทาง การเมืองของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุเพราะมีทัง้ภาพและ
เสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ  

จากผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน กรณีศกึษา จงัหวดัเชียงรายมีข้อค้นพบท่ีนา่สนใจดงันี ้ คือ 

1. กลุ่มตวัอย่างประชาชนเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด   มีเหตุผลว่าส่ือ
โทรทศัน์มีทัง้ภาพและเสียงจงึมีความนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ ซึ่งจากการศกึษาการเปิดรับข่าวสารการเมืองจาก
ส่ือมวลชนของประชาชนตัง้แต่อดีต จะพบว่า หนังสือพิมพ์เป็นส่ือท่ีใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ข่าวสาร
การเมืองของนกัการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสงู เม่ือสถานีโทรทศัน์ได้ขยายเครือข่ายการส่งสญัญาณ
ครอบคลมุพืน้ท่ีได้กว้างขวางจึงเร่ิมมีบทบาทมากขึน้เป็นล าดบั เพราะโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมีทัง้ภาพและเสียง
จึงท าให้ประชาชนเข้าใจข่าวสารได้ง่ายกว่าส่ืออ่ืนๆ และการก าหนดวาระข่าวสารของสถานีโทรทศัน์นัน้
สามารถท าให้มีความน่าสนใจท าให้ข่าวสารทางการเมืองน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ในปัจจุบนัส่ือโทรทศัน์ได้มี
รายการเล่าข่าวซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับประชาชนเพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายและรายการ
ดงักลา่วได้มุง่เน้นน าเสนอขา่วสารการเมืองท าให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารการเมืองได้สะดวกมากย่ิงขึน้   

2. กลุ่มตวัอย่างประชาชนในจังหวดัเชียงรายเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉล่ียอยู่ในระดบั
ปานกลาง ท าให้เห็นวา่ประชาชนสว่นใหญ่ยงัคงเร่ิมให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมทางการเมือง แสดงให้
เห็นว่าในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมากว่า 79 ปีจากท่ีประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง เป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เม่ือ พ.ศ.2475 และให้สิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน การพฒันาทางด้านการเมืองของ
สงัคมไทยมีประสิทธิผลปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะไม่มีการปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจด้านการเมือง
ให้กบัประชาชนอย่างแท้จริงถึงแม้จะมีต าราเรียนเก่ียวกบัการเมืองอยู่มากมาย ซึ่งอาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้
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ประชาชนเข้ามีสว่นร่วมทางการเมืองอย่ใูนระดบัปานกลางทั�งๆ ท่ีในปัจจบุนัทั�งภาครัฐและภาคเอกชนได้มี 

การม่งุเน้นในกิจกรรมท่ีต้องการให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ เพ่ิมมากขึ�นซึง่ในการเลือกตั�ง 
สมาชิก สภาผ้แูทนราษฏรเม่ือวนัท่ี 3 กรกฏาคม 2554 มีจ านวนผ้มูาใช้สทิธิในการเลือกต ั้งเป็นจ านวนมาก
แสดงให้เหน็ถงึพฒันาการของประชาชนจงัหวดัเชียงรายในการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางอ้อมผา่น ตวัแทน
ซึง่การสว่นร่วมทางการเมืองโดยทางตรงยงัมีให้เหน็ไมม่าก

บทสรุป 

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนของประชาชน จากกลุ่มตวัอย่างเปิดรับ
ขา่วสารการเมืองจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสดุ   มีเหตผุลว่าส่ือโทรทศัน์มีทัง้ภาพและเสียงจึงมีความน่าเช่ือถือ
มากท่ีสดุ ในปัจจบุนัการก าหนดวาระข่าวสารของสถานีโทรทศัน์ในรายการเล่าข่าวซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อยา่งมากกบัประชาชนเพราะสามารถเข้าใจได้ง่ายและรายการดงักล่าวได้มุ่งเน้นน าเสนอข่าวสารการเมือง
ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงขา่วสารการเมืองได้มากยิ่งขึน้ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน กลุ่มตวัอย่างต้องการออกไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้
เพราะต้องการมีส่วนร่วม มากกว่าคิดว่าต้องออกไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้เพราะเป็นหน้าท่ี หรือการ
แสดงออกการชกัชวนให้ผู้ อ่ืนไปใช้สิทธิในการเลือกตัง้ และประชาชนให้ความสนใจกบัการเมืองในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น อบต. เทศบาล และ อบจ. มากกว่าการเมืองระดับชาติ สส. และ สว. 
แสดงให้เห็นว่าการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองเพิ่มมากขึน้  

จากผลการวิจยั ท าให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองทางตรงของประชาชนยงัมีอยู่น้อย การ
ก าหนดวาระข่าวสารของส่ือมวลชนควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองทางตรง เพ่ือท าให้ประชาชนมีความต่ืนตวัในการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางตรงมากย่ิงขึน้  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เชน่ จงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดัสตลู จงัหวดัอดุรธานี จงัหวดันครนายก เป็นต้น 

2. ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชนและการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองในโดยเฉพาะเจาะจงของกลุ่มตัวอย่าง เช่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน ครู ข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชน เป็นต้น 
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3. ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีท าให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนทัง้การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองทางตรงและการมีสว่นร่วมทางการเมืองทางอ้อม 

 4. ควรท าการศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารการเมืองจากส่ือมวลชน และการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองควรใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกในประเดน็อ่ืนๆ 
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