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Effectiveness of Bangkok's Political Communication in a Digital Platform 
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Master Degree of Political Science (Government) 
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(},'/ /L-r
(Asst. Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul) 

The objectives of this research w e r e: 1) to study the level of effectiveness of political 

communication in Bangkok in a digital platform; and 2) to study the factors affecting the effectiveness 

of Bangkok's political communication in a digital platform. 

This research was a quantitative research and studied the factors affecting the effectiveness 

of Bangkok's political communication in a digital platfonn. The research population was people 

lived in Bangkok and the number of samples were 400. The research employed the 

questionnaire as a tool of collecting information. Descriptive statistics utilized in the study were 

frequency, percentage, Mean and standard deviation, and inferential statistics was Pearson's 

correlation coefficient analysis and Multiple Regression (Stepwise). 

The results showed that the level of effectiveness in political communication of Bangkok 

Metropolis in a digital platform in Bangkok was moderate. The hypothesis testing found that 

sender factor (Xl), communication channel factor (X2), information factor (X3), and receiver factor 

X4 had positive affect and could jointly predict the effectiveness of Bangkok's Political Communication 

in Digital Platforms at the .05 level of statistical significance. 

Keyword: Effectiveness, Political Communication, Digital Platform 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กรุงเทพมหานคร ถูกสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน        
พ.ศ. 2325 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ          
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงให้ทดลองน าเอาระบบคณะกรรมการมาใช้กบัรูปแบบการปกครองเมือง
หลวง แต่ประชาชนยังไม่ มีความพร้อมและไม่ประสบผลส าเร็จ จึงได้โปรดเกล้าให้ยกเลิก                 
และได้เปล่ียนฐานะกรมเวียงมาเป็นกระทรวงเมือง และต่อมาก็เปล่ียนจากกระทรวงเมืองมาเป็น
กระทรวงนครบาลตามล าดับ ต่อมามีเหตุการณ์ส าคัญในช่วงคณะรัฐมนตรีสมัยท่ีจอมพล แปลก        
พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เคยตราพระราชก าหนดระเบียบราชการบริหารนครบาลกรุงเทพ
ธนบุรี พ.ศ. 2487 ลงวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ ก าหนดให้จงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี รวมเป็นราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคเดียวกัน เรียกว่านครบาลกรุงเทพธนบุรี และวนัท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479            
มีการตราพระราชบญัญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯและพระราชบญัญัติจดัตั้งเทศบาลนครธนบุรี    
โดยให้ มีผลในวัน ท่ี  1 เมษายน พ .ศ. 2480  (Pptv (21 เม.ย. 2559). 21 เมษายน 234 ปี  สถาปนา
กรุงเทพมหานครฯ.)  

ในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ( Bangkok Metropolitan Administration, BMA) เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ ซ่ึงท าหน้าท่ีบริหารเขตการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร         
ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528             
และก าหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน โดยแบ่งอ านาจ
โครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ฝ่ายบริหาร (ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) และฝ่ายนิติบัญญัติ    
(สภากรุงเทพมหานคร) ก ากบัดูแลหน่วยงาน 21 ส านกั 50 ส านกังานเขต และ 5 หน่วยงานพาณิชยข์อง
กรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานมีอ านาหนา้ท่ีด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร และดูแลชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนกรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ อาทิ สวสัดิการสังคม เศรษฐกิจ ความสงบ
เรียบร้อยบ้านเมือง การท่องเท่ียว ส่ิงแวดล้อม ( กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล (2013). รูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานคร.)  

โดยกรุงเทพมหานคร ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดคร้ังใหญ่ของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 (COVID-19 ) มีรายงานวา่พบผูป่้วย
ท่ีติดเช้ือจากการแพร่เช้ือในประเทศเป็นคร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และต่อมาจ านวน
ผูป่้วยเพิ่มขึ้นมากอย่ารวดเร็วในกลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงพบว่ามีการแพร่เช้ือจากหลายกลุ่ม
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(คลสัเตอร์) ซ่ึงกลุ่มใหญ่ท่ีสุดเกิดขึ้น เกิดขึ้นในช่วงการแข่งขนัชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี   
เขตปทุมวนั เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 นบัเป็นการระบาดใหญ่ท่ีสุดคร้ังแรก จนถึงการระบาดใหม่
ในคร้ังท่ีสาม ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 ซ่ึงกรุงเทพมหานครได้มีการออกมาตรการ
ป้องกนัเช้ือไวรัสโควิด 19 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดอยา่งต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั  

ทั้งน้ีกรุงเทพมหานครถือเป็นศูนยก์ลางส าคญัทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเท่ียว 
และมีความหนาแน่นของประชากร มีปัจจยัเส่ียงท่ีจะมีการแพร่ระบาดใหม่อย่างต่อเน่ืองและรุนแรง   
ซ่ึงตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาด กรุงเทพมหานครไดมี้การออกค าสั่ง มาตรการ และ นโยบายในการ
จดัการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงท าให้กรุงเทพมหานคร
จ าเป็นต้องมีการส่ือสารทางการเมืองกับประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานตร ผ่านช่องทางต่างๆ
หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มเพื่อตอ้งการส่ือสาร
ใหป้ระชาชนรับรู้ถึงมาตรการและนโยบาย อยา่งรวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ และ ครบถว้น เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 ทั้งน้ีการส่ือสารทางการเมืองในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครนั้นกลายเป็น
ส่ือท่ีถูกผลิตขึ้ นออกมาอย่างหลากหลายผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ facebook, twiiter, youtube, line, 
website เพื่อส่ือสารนโยบายกับประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในช่วงสถานการณ์โรคระบาด     
โควิด 19 ซ่ึงมีการส่ือสารในรูปแบบข่าวประชาสัมพนัธ์ รูปแบบภาพ รูปแบบวีดิทศัน์ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูล และมีความเข้าใจในการส่ือสารนโยบายและมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 
เน่ืองจากสามารถติดตามข่าวสารไดส้ะดวกและรวดเร็วผา่นทางอุปกรณ์ smart phone, tablet, computer, 
notebook ซ่ึงส่ือเหล่าน้ีลว้นมีอตัลกัษณ์ในการส่ือสารทั้งเหมือนและแตกต่างกนั อีกทั้งในยุคปัจจุบนั
เป็นช่องทางการส่ือสารมีอิทธิพลท่ีประชาชนอย่างแพร่หลาย และได้รับความนิยมทัว่โลก รวมถึงใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีประชากรท่ีมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครกว่า 
จ านวน 5.4 ลา้นคน (2563) ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงประสิทธิผลของการส่ือสารในรูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร (พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และ            
ปิยะ ปานผูมี้ทรัพย ์(2562). เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการประยุกตใ์ช้ดิจิทลัแพลตฟอร์มของธุรกิจ 
โรงแรมในจงัหวดักระบ่ี ปีท่ี 15) (ประดิษฐ์ ดีวฒันกุล (2559). รูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษ
หนา้: วารสาร สมาคมนกัวิจยั ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 2) 

จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดขา้งตน้การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม” จึงมุ่งศึกษาถึงประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการส่ือสารทาง
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การเมืองดังกล่าว ซ่ึงย่อมก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาท่ีจะเพิ่มระดับประสิทธิผลการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มให้มากขึ้น  
 
1.2 โจทย์วิจัย 
 1.2.1 มีปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร      
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม   
 
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม   
 1.3.2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม   

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย  

1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัท าการศึกษา ประสิทธิผลของการน านโยบายและมาตรการแกไ้ข

ปัญหาไวรัสโคโรนา-19 ของกรุงเทพมหานคร ในการส่ือสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม กับประชาชน    
ซ่ึ งการวิจัยค ร้ังน้ีจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
รับรู้เก่ียวกบันโยบายสวมหมวกนิรภยั เพื่อการขบัขี่ปลอดภยับนทอ้งถนน เพื่อท่ีจะไดท้ราบถึง ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายทอ้งถ่ินของกรุงเทพมหานคร ให้เขา้ถึงกลุ่มประชาชน ในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร จะไดน้ ามาปรับปรุงแกไ้ข และพฒันาประสิทธิผลการน านโยบายและการรับบริการ
ใหเ้ขา้ถึงประชาชน  

1.4.2 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองผ่าน

ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน 400 คน (ฐานขอ้มูล
ทะเบียนราษฎร ณ 20 กุมภาพนัธ์ 2564) โดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทน
ประชากร ผูว้ิจัยจึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวนประชากร ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% ดงันั้น ในการศึกษา
คร้ังน้ี ขนาดตวัอยา่งส าหรับการวิจยั จะท าการเก็บแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง วิธีการสุ่มตวัอย่าง
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ท่ีจะเลือกใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ การสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น Non Probability Sampling 
ซ่ึงผู ้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

1.4.3 ขอบเขตดา้นสถานท่ี    
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
1.4.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2564 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1.5.1 ได้ข้อมูลปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร     
ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทลั  

1.5.2 ได้ข้อมูลประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลั 

1.5.3 ได้น าเสนอข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทลั  

 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 กำรส่ือสำร หมายความว่า เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากกระบวนการคิด การใชภ้าษา การส่งสาร
และการรับสาร รวมถึงการแลกเปล่ียนข่าวสารเพื่อความเขา้ใจตรงกัน โดยประกอบด้วย แหล่งสาร 
(Source) สาร (Massage) ช่องทาง (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver)  
 กำรส่ือสำรทำงกำรเมือง หมายความว่า เป็นกระบวนการในการส่ือสารเก่ียวกบัค าสั่ง มาตรการ 
และ นโยบายของกรุงเทพมหานคร 

แพลตฟอร์มดิจิทัล หมายความว่า การน าเสนอในรูปแบบใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วน
ร่วมในการปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเสนอโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและสามารถม
ปฏิสัมพนัธ์กนัไดร้ะหว่างผูน้ าเสนอและผูรั้บสารซ่ึงอาจน าเสนอผ่านอุปกรณ์ไดห้ลากหลาย รูปแบบ 
อาทิคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ สมาร์ทโฟน เป็นตน้  

ประสิทธิผล หมายความวา่ การบรรลุวตัถุประสงคข์องนโยบายในการส่ือสารทางการเมืองใน
รูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทลัของกรุงเทพมหานคร 

ประชำชน หมายความวา่ ผูท่ี้พกัอาศยัอยูใ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) อยู่ในกรอบแนวคิดทฤษฎีของ
วิชาการส่ือสารทางการเมือง (Polical Communication) โดยศึกษาจากหนังสือ ต ารางานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันทาง
การศึกษา ซ่ึงสามารถรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมีรายดงัน้ี  
  
 2.1 แนวคิด ทฤษฎี การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) 

2.2 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิด  
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4 กรอบแนวคิดการวิจยั สมมติฐานการวิจยั ค าอธิบายสมมติฐาน และนิยามศพัทป์ฏิบติัการ 
  
2.1 แนวคิด ทฤษฎี การส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) 

การศึกษาเร่ืองประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ผูศึ้กษาวิจยัไดท้บทวนแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมืองจากนกัวิชาการในประเทศ
และต่างประเทศท่ีให้ความหมายของการส่ือสารทางการเมือง การส่ือสาร (Communication) 
ประกอบด้วยแนวคิดของ Berlo (1960) ทฤษฎีน้ีมีพื้นฐานจากการส่ือสารทางการเมือง การส่ือสาร 
(Communication) ในการใช้เคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางแพลตฟอร์ม ส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ สร้างความเขา้ใจ สร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและให้เกิดความสนใจ 
ทั้งเป็นการส่ือสารท่ีเผยแพร่ไปยงัผูรั้บสารจ านวนมาก และรับขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
และรับขอ้มูลซ ้ าได้  มีความสอดคลอ้งตามตวัแบบ SMCR Model โดยเฉพาะความสามารถของผูส่้ง
ขอ้มูลข่าวสาร ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร เน้ือหาข่าวสาร และปัจจยัในการใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย
จะท าให้เขา้ถึงประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลการบรรลุเป้าประสงคห์รือจุดมุ่งหมาย
สูงสุด ซ่ึงทฤษฎี หลกัการ และเหตุผลมี 4 องคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

องค์ประกอบท่ีแรก ไดแ้ก่ ผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูมี้องค์ความรู้ ความเขา้ใจในนโยบายและ
ขอ้มูล มีความเช่ียวชาญในการเรียบเรียง ถ่ายทอดขอ้มูลอยา่งเป็นระบบในการน าเสนอ เพื่อการส่ือสาร
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และประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างมีความเหมาะสม มีความน่าเช่ือถือ และสามารถสร้างความ
เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบท่ีสอง ได้แก่  ข้อมูลข่าวสาร (Message) เก่ียวกับ เน้ือหาข้อมูล ภาพถ่าย 
ภาพเคล่ือนไหว มีการออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความน่าสนใจ โดดเด่นเป็นท่ีจดจ า น าเสนอให้เกิด
ความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีความน่าเช่ือถือชัดเจน ครบถ้วนในข้อมูล ทันเหตุการณ์ มีคุณค่าเป็น
ประโยชน ์มีความเก่ียวขอ้งกบัประชาชนมากท่ีสุด 

องคป์ระกอบท่ีสาม ไดแ้ก่ ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงรูปแบบช่องทางการส่ือดั้งเดิม 
อาทิ วิทยุ , โทรทศัน์, หนังสือพิมพ์ ,วารสาร และส่ือใหม่ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บความ
นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบนั อาทิ Facebook , Youtube , Twiiter , Instagram , Blockdit ,Line official 
account ,Website , Podcast เพื่อน าเสนอข้อมูลข่าวสารทั้ งภาพและเสียงให้มีความหลากหลายและ
แตกต่าง เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างการจดจ าในขอ้มูลข่าวสาร เขา้ถึงผูรั้บขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด  

องค์ประกอบท่ีส่ี ได้แก่ ผูรั้บสาร (Receiver) หมายถึงกลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ      
มีส่วนได้ส่วนเสียกับขอ้มูลข่าวสารโดยตรง ได้แก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือประชาชนท่ีได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร และมีปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback)  หรือส่งสารต่อไปยงักลุ่มบุคคล เครือข่าย รับข้อมูล
ข่าวสารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และรับขอ้มูลซ ้าได ้  

โดยการตดัสินใจน้ีตั้งอยู่บนสมมติฐาน อย่างน้อย 3 ประการ คือ ประการแรก การน าเสนอ
ขอ้มูลถูกตอ้ง มีความน่าสนใจโดดเด่น เขา้ใจง่าย รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ ประการท่ีสอง การน าเสนอ
ผ่านรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน  และประการท่ีสามสุดท้ายคือ                             
การตดัสินใจของประชาชนในการเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นอิสระต่อกัน บนมุมมองท่ีเป็นปัจเจก
บุคคลมิใช่มุมมองของสังคม 
 ผลจากการด าเนินกระบวนการตดัสินใจตามทฤษฎีหลกัการและเหตุผล ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์จากการส่ือสารทางการเมืองสูงสุดและมีความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถรับรู้ข่าวสาร
ไดม้ากท่ีสุด และมีความเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีสลบัซับซ้อนในเชิงนโยบายในการส่ือสารเพื่อน าเสนอใน
รูปแบบช่องทางผ่านช่องทางรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เขา้ถึงประชาชน โดยทฤษฎีดงักล่าว
แมจ้ะมีองค์กรประกอบท่ีน่าสนใจในหลายประการท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจในการเลือกติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารผ่านแพลตฟอร์มหลากหลาย แต่ในขณะเดียวกนัก็มีขอ้จ ากดัและอุปสรรคหลายประการ 
เช่น ความครบถ้วนในข้อมูล ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ในการส่ือสารกับประชาชน การรับรู้ถึง
ช่องทางแพลตฟอร์มและรูปแบบในการส่ือสาร ทั้งปัญหาบุคลากรในการปฏิบติังานไม่เพียงพอไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ และปัจจยัภาพลกัษณ์ ความเช่ือมัน่ของหน่วยงาน และมาตรการท่ีมีผลต่อความสนใจ 
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ความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการตอบสนองของประชาชน อีกทั้งในการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้นมีความ
สลบัซบัซอ้นในการตีความตามหลกัเหตุผลและตอ้งใชเ้วลามากในการตดัสินใจติดตามขอ้มูลข่าวสาร  

Brian McNair (1999) ได้กล่ าวถึงคุณลักษณะของการส่ือสารทางการเมือง (Political 
Communication) มีความหลากหลายในการส่ือสารโดยนักการเมืองหรือภาครัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
ข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ประชาชน ทั้งกิจกรรม
การส่ือสารท่ีดิจิทัลแพลตฟอร์มน าเสนอเผยแพร่เก่ียวกับข้อมูล เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบาย 
มาตรการกฎหมาย สวสัดิการ ฯลฯ โดยมีการระบุคุณลกัษณะ 3 ประการของการส่ือสารทางการเมือง 
ดังน้ี 1) การส่ือสารทุกรูปแบบท่ีด าเนินการโดยนักการเมืองและผูท่ี้เก่ียวข้องทางการเมืองโดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจง 2) การส่ือสารท่ีส่ือมวลชนและผู ้มีสิทธิเลือกตั้ งส่งถึงนักการเมือง             
3) กิจกรรมการส่ือสารท่ีส่ือมวลชนน าเสนอเก่ียวกบัการเมือง เช่น การรายงานข่าว บทบรรณาธิการ ฯลฯ 

Brian McNair (1999) ระบุคุณลกัษณะ 4 ประการของการส่ือสารทางการเมือง ดงัน้ี 
1. การส่ือสารทุกรูปแบบท่ีด าเนินการ โดขนกัการเมืองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการเมือง 
2. โดยมีวตัถุประสงคท่ี์เฉพาะเจาะจง 
3. การส่ือสารท่ีส่ือมวลชนและผูเ้ลือกตั้งส่งถึงนกัการเมือง 
4. กิจกรรมการส่ือเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีส่ือมวลชนน าเสนอเก่ียวกบัการเมือง เช่น การรายงานข่าว 
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด คือ การส่ือสารทางการเมือง ไม่เพียงการพูด     

การเขียน แต่ทุกอย่าง ท่ีปรากฏสู่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลักษณ์ ล้วนเป็น
องค์ประกอบของการส่ือสารอันจะน าไปสู่ส่ิงท่ีเป็นภาพลักษณ์ (Image) หรืออตัลักษณ์ (Identity)      
ของบุคคล ทั้งน้ี McNair ไดน้ าเสนอแบบจ าลองการส่ือสารทางการเมือง ไวด้งัน้ี 

1. กลุ่มองค์กรทางการเมือง ได้แก่ พรรคการเมือง รัฐบาล องค์กรสาธารณะ กลุ่มพลังทาง
การเมือง กลุ่มก่อการร้าย ฯลฯ ซ่ึงในแบบจ าลองน้ีจะเนน้ไปท่ีการส่ือสารของพรรคการเมือง โดยมีฐาน
คติท่ีว่าพรรคการเมืองคือกลุ่มท่ีร่วมกนั โดยมีอุดมการณ์เหมือนกนั ตกลงท่ีจะน าองคก์รไปสู่เป้าหมาย
เดียวกนัโดยการน าเสนอแนวนโยบายสู่ประชาชน และหาวิธีการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ประชาชน
เพื่อเป็นทางไปสู่การน านโยบายไปปฏิบติัภายหลงัไดรั้บเลือกตั้ง 

2. กลุ่มส่ือมาลชน ท าหน้าท่ี 2 อย่าง คือ เป็นตวัส่งผ่านขอ้มูลจากพรรคการเมือง และส่งสารท่ี
สร้างขึ้นเอง เช่น บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ต่างๆ ไปยงักลุ่มท่ีสามคือประชาชน 

3. กลุ่มประชาชน ไม่ว่าธรรมชาติและจ านวนกลุ่มผูรั้บสารจะเป็นอย่างไร การส่ือสารทาง
การเมืองทุกประเภทก็มุ่งท่ีจะบรรลุผลส าเร็จจากการส่งสารนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์หาเสียง
เลือกตั้งประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา จนถึงสภาผูแ้ทนราษฎร นักการเมืองเหล่าน้ีพยายามท่ีจะสร้าง
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ภาพเชิงบวกให้เกิดขึ้นใจ และส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมืองของผูเ้ลือกตั้ง การสร้าง "ภาพ" ในทาง
การเมืองนั้นมี 3 ขั้นตอน คือ 

1. นกัการเมืองก าหนดวตัถุประสงคท่ี์ก่อใหเ้กิดปรากฏการณ์ทางการเมืองขึ้น 
2. ส่ือมวลชนเป็นผูก้  าหนด "ภาพ" ความจริงนั้น 
3. "ภาพ" ท่ีเกิดขึ้นจะถูกรับรู้โดยอตัตวิสัยของแต่ละบุคคล 
กล่าวโดยสรุป กิจกรรมทางการเมืองทั้งหมด คือ การส่ือสารทางการเมือง ไม่ใช่เพียงการพูด 

การเขียน แต่เป็นทุกอยา่งท่ีน าเสนอสู่สาธารณะ เช่น บุคลิกการแต่งกาย ทรงผม ตราสัญลกัษณ์ ลว้นเป็น
องคป์ระกอบของการส่ือสาร เป็นภาพลกัษณ์ (Image) หรืออตัลกัษณ์ (Identity) ของบุคคลทั้งส้ิน ต่อมา 
( อา้งอิงใน ดร.นันทนา นันทวโรภาส, 2548, น. 16.) ไดป้ระยุกต์แบบจ าลองใหม่ ของ Brian McNair 
ไว้อย่างน่าสนใจ  โดยแบ่ งผู ้เก่ียวข้องออกเป็น  3 กลุ่ม  คือ 1) กลุ่มองค์กรทางการเมือง เช่น               
พรรคการเมือง รัฐบาล องคก์รสาธารณะ เมืองพทัยา กลุ่มพลงัทางการเมือง กลุ่มก่อการร้าย ฯลฯ ซ่ึงใน
แบบจ าลองน้ีจะเนน้ไปท่ีการส่ือสารของพรรคการเมือง โดยมีฐานคติท่ีว่าพรรคการเมือง คือ กลุ่มคนท่ี
ร่วมกัน โดยมีอุดมการณ์ เหมือนกันตกลงท่ีจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยน าเสนอ
แนวนโยบายสู่ประชาชนและหาวิธีการท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นหนทางท่ีจะ
น าไปสู่การน านโยบายไปปฏิบติัภายหลงัไดรั้บการเลือกตั้ง 2) กลุ่มส่ือมวลชน ท าหนา้ท่ี 2 ประการ คือ 
เป็นตวัส่งผ่านขอ้มูลจากพรรคการเมืองและส่งข่าวสารท่ีสร้างขึ้นเอง เช่น บทบรรณาธิการ บทวิเคราะห์ 
ขอ้วิจารณ์ต่างๆ ไปยงักลุ่มท่ีสาม คือ ประชาชน 3) กลุ่มประชาชน ไม่ว่าลกัษณะและจ านวนของกลุ่ม
ผูรั้บสารจะเป็นอย่างไร การส่ือสารทางการเมืองทุกประเภทมุ่งท่ีจะบรรลุผลส าเร็จจากการส่งสารนั้นๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพทัยา สมาชิกสภาเมืองพทัยา จนถึงประธานชุมชน
นกัการเมืองเหล่าน้ีพยายามท่ีจะสร้างภาพเชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจและส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเมือง
ของผูมี้สิทธิเลือกตั้ง 

Pool (1968) นกัวิชาการดา้นการส่ือสารชาวอเมริกนัได้กล่าวถึงการส่ือสารทางการเมืองทั้งใน
ความหมายเชิงกวา้งและเชิงแคบ ในความหมายเชิงกวา้งการส่ือสารทางการเมือง หมายถึง กิจกรรมการ
ส่ือสารท่ีมนุษย์กระท าขึ้ นหรือเกิดขึ้ นในท่ีสาธารณะ การยื่นข้อเรียกร้องระหว่างประเทศ หรือ           
การปราศรัยของนักการเมืองลว้นเป็นกระบวนการส่ือสารทางการเมือง ส่วนในความหมายเชิงแคบ        
(Pool, 1968, pp. 90-92)  อธิบายถึงการส่ือสารทางการเมือง หมายถึงกิจกรรมใดๆ ขององคก์ร สถาบนั 
เพื่อท าหน้าท่ีในการกระจายข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ความคิด และทัศนคติ เก่ียวกับการเมืองและ
เก่ียวข้องกับประชาชน โดยการศึกษาเร่ืองการส่ือสารทางการเมือง มักจะมองการส่ือสารแบบ
ความหมายแคบ เช่น การศึกษาเร่ืองการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง เน้นในเร่ืองการใช้อุปกรณ์
สมาร์ทโฟน แทบ็เลต็ แผ่นป้ายโปสเตอร์ และการปราศรัยของพรรคและนกัการเมือง เป็นตน้ อาจกล่าว
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ได้ว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นกระบวนการถ่ายทอด และการแพร่ของข่าวสารทางการเมือง 
เก่ียวกบัการเมืองระหว่างผูมี้ต าแหน่งทางการเมืองกบัประชาชน หรือระหว่างนักการเมืองกบัสถาบนั
ทางการเมืองท่ีครอบคลุมการส่ือสารในทุกกิจกรรมของประชาชน รวมทั้งเป็นการจดัระเบียบทางสังคม 
เพื่อให้คนในสังคมเกิดความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัและอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุขในสังคมการเมือง เช่น 
การเขา้ร่วมทางการเมือง การเลือกสรรทางการเมือง เป็นตน้ 

Agree and Others (1976) กล่าวถึงการส่ือสารเป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง ทศันะและความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางการเมืองของแต่ละบุคคล 
การส่ือสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการ พิเศษท่ีก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกของ
สังคมการเมืองและท าให้บุคคลสามารถ ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง และท าให้บุคคลสามารถ
ด ารงชีวิตอยูไ่ดใ้นสังคมการเมือง และการส่ือสารทางการเมืองยงัเป็นกิจกรรมท่ีแพร่หลายทัว่ไป 

Hitt (2014) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดการส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงพบว่าการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายเข้าถึงผู ้รับสารท่ีเป็นประชาชนคนไทยได้อย่ างทั่วถึง เพราะมีรูปแบบการส่ือสารท่ี
หลากหลาย ทั้ งด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ในการดูแลประชาชนอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชนกลุ่มต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนโยบายในการใช้ช่องทาง
แพลตฟอร์ม ท่ีตอ้งอาศยัดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานตอ้งสร้างรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี
และมีกระบวนการส่ือสารท่ีเขา้ถึงผูรั้บสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

Kotler (2016) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารทางการเมือง (Political Communication) แบบบูรณาการ
โดยใช้หลักการตลาดเข้ามาปรับใช้ให้เป็นกลยุทธ์ ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
กิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ การประชาสัมพนัธ์ การตลาตโดยใชส่ื้อสังคมออนไลน์ การตลาดทาง
โทรศพัท์ มือถือ การตลาตทางตรง และ การตลาตฐานขอ้มูล การขายโดยใช้พนักงานขาย โดยการ
ส่ือสารทางการเมืองของผูส่้งสารสามารถท าให้มีรูปแบบและช่องทางหลากหลาย จะท าให้เกิดผลท่ี
สามารถสร้างความมัน่ใจ ความสนใจหรือปรับเปล่ียนมุมมองของผูรั้บสารได ้ดงันั้นตวัเลือกช่องทาง
การส่ือสารจึงมีความส าคญัและมีผลต่อผูรั้บสาร โดยจะตอ้งมีการวางแผนก าหนดรูปแบบและกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และส่ือท่ีไดรั้บความนิยมตามยคุสมยั ซ่ึงแบ่งออกเป็นส่ือแบบดั้งเติม เช่น 
ทีวี ส่ือส่ิงพิมพ์ อีเมล์ หรือส่ือใหม่ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้ งยงัมีความสอดคล้องกับแนวคิดใน
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ซ่ึงลว้นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตดัสินใจของกลุ่มประชาชนต่างๆ
ในการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นอิสระต่อกนัตามปัจเจกของสังคมและวฒันธรรม 

 
 



10 
 

Everett M. Rogers (1973, อา้งถึงในยุทธพร อิสรชัย, 2563) ไดอ้ธิบบายองค์ประกอบพื้นฐาน
ของการส่ือสารของ Everett M. Rogers ไว ้6 องคป์ระกอบไดแ้ก่  

องคป์ระกอบแรก   ผูส่้งสาร (Sender of Source) 
องคป์ระกอบท่ีสอง  สาร (Message) 
องคป์ระกอบท่ีสาม  ส่ือหรือช่องทาง 
องคป์ระกอบท่ีส่ี  ผูรั้บสาร 
องคป์ระกอบท่ีหา้  ผลกระทบ 
องคป์ระกอบท่ีหก  ผลยอ้นกลบั 

จากขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่า ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม มีองค์ประกอบของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ ปัจจยัผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร 
และปัจจยัผูรั้บสาร  

การส่ือสารทางการเมือง (Political communication) เป็นกระบวนการทางการเมืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแลกเปล่ียนขอ้เท็จจริง ทศันะ และความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ในทางการเมือง
ระหว่างบุคคล การส่ือสารทางการเมืองนับเป็นกระบวนการพิเศษท่ีก่อให้เกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกของสังคมการเมือง และท าให้บุคคลสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมการเมือง  (Warren K. 
Agee, Phillip H. Ault, & Emery, 1997) ทั้ ง น้ีการส่ือสารทางการเมืองมีองค์ประกอบ ท่ีส าคัญ                
3 ประการ ไดแ้ก่ (พฤทธิสาณ ชุมพล, 2552) 

1) เก่ียวขอ้งกบับุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือมากกวา่นั้น 
2) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง 
3) เพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัในทางการเมือง 

การส่ือสารการเมือง (Political Communication) เป็นศาสตร์ท่ีมีจุดเร่ิมต้นมาตั้ งแต่ยุคกรีก
โบราณ ซ่ึงเน้นในเร่ืองวาทวิทยา (rhetoric) การเมือง (politics) และจริยธรรม (ethics) เป็นการน า      
การโฆษณาชวนเช่ือ (propaganda ผสมผสานกบัเน้ือหาทางการเมืองและการส่ือสาร (communication) 
เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในทางการเมือง เป็นตน้แบบของการส่ือสารทางการเมือง ได้แก่   
ภาษาทางการเมือง (political language) วาทศิลป์ทางการเมือง (political rhetoric) การรณรงค์ทาง
การเมือง (political campaign) ประชามติ (public opinion) ฯลฯ จนกระทั่งวิวฒันาการมาสู่การตลาด
ทางการเมือง (political marketing) ด้วยการน าการตลาดมาใช้ในการรณรงค์ทางการเมือง  Claus 
Mueller (Claus Mueller, 1973) มองวา่การเมืองเขา้มาอยูใ่นชีวิตประจ าวนัของประชาชน 
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ตลอดเวลา เน่ืองจากรัฐและประชาชนมีปฏิสัมพนัธ์แทบจะทุกดา้นไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การศึกษา
สวสัดิการสังคม โดยส่งผลต่อการด ารงชีวิตส่วนใหญ่ของประชาชน เช่นเดียวกบักฎหมาย เพราะรัฐได้
ใช้อ านาจในการบริหารหรือตดัสินใจ ในการก าหนดระเบียบเพื่อน ามาบงัคบัใชก้บัประชาชน จึงกล่าว
ได้ว่าการตัดสินใจ การวางกฎเกณฑ์ การอนุญาตหรือข้อห้ามก็ส่งผลต่อประชาชน ซ่ึงต้องยอมรับ
กฎระเบียบนั้ นสอดคล้องกับความเห็นของ Blumler and Gurevitch (Jay G. Blumler & Gurevitch, 
1995) ท่ีขยายความแนวคิดของ Mueller ว่าเม่ือรัฐน าการเมืองเข้ามาในชีวิตของประชาชนและ
ประชาชนก็ตอ้งยอมรับทั้งรัฐและประชาชนก็ตอ้งส่ือสารกนัเพื่อน าไปสู่การปฏิบติั เพราะหากการเมือง
หมายถึงการมีส่วนร่วมประชาชนก็ตอ้งส่ือสารกบัผูน้ าในฐานะผูส่้งสารไปสู่ประชาชน 
  

2.1.1 แนวคิดประสิทธิผลของส่ือใหม่ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
การส่ือสารทางการเมืองในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มหรือส่ือใหม่ สามารถส่ือสารไดร้วดเร็ว 

มีประสิทธิภาพมากกว่าการส่ือสารข้อมูลรูปแบบดั้ งเดิม ด้วยคุณภาพทั้ งสัญญาณและเทคโนโลยี
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยั ท าให้ภาพกราฟิก รวมทั้งเสียง และภาพเคล่ือนไหวน าเสนอไดข้อ้มูลท่ีคมชดัและ
รวดเร็ว ซ่ึงจากคุณลกัษณะน้ีเองท าให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์มมี
ความน่าสนใจมากขึ้น และยงัขจดัขอ้จ ากดัในเร่ือง เวลา สถานท่ีและภูมิศาสตร์ ซ่ึงต่างจากหนงัสือพิมพ ์
วิทยุ โทรทัศน์ ตรงท่ีการส่ือสารทางการเมืองไปยงัผูรั้บสารหรือประชาชนเป็นการยากท่ีผูรั้บสาร/
ประชาชนจะตอบหรือส่งผ่านขอ้คิดเห็นต่างๆไปยงัรัฐบาล แต่เทคโนโลยีสมยัใหม่ไดเ้ปล่ียนแปลงการ
ส่ือสารแบบเส้นตรงหรือการส่ือสารทางเดียวไปสู่การส่ือสารแบบเครือข่าย เทคโนโลยีไดเ้ปล่ียนสภาพ
ของส่ือจากท่ีเคยเป็นเพียงตวักลางท่ีมีการส่ือสารแบบเส้นตรงหรือทางเดียว จากผูส่้งสารไปหาผูรั้บสาร
ทางเดียวกลายเป็นการแบ่งปันข่าวสารของคนท่ีมีความสนใจร่วมกันกล่าว คือเม่ือรัฐบาล /กลุ่ม
ผลประโยชน์ส่งผ่านขอ้ความขอ้คิดเห็นต่างๆไปสู่ประชาชน(ผูรั้บสาร) ตวัประชาชนเองก็สามารถเป็น  
ผูส่้งต่อขอ้มูลข่าวสารไปให้กลุ่มคนท่ีมีความสนใจร่วมกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว จากตวัผูรั้บสารก็สามารถ   
ส่งต่อขอ้มูลไปไดต้่อเน่ือง จนเกิดเป็นเครือข่ายขึ้น 

รูปแบบของดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือส่ือใหม่  น าเสนอข่าวสาร แนวคิด ความเห็น และ             
บทวิพากษไ์ดอ้ย่างเสรี เป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีอ านาจมากขึ้นในเวทีทางการเมือง เน่ืองจาก
การแสดงความคิดเห็นผ่านส่ืออินเทอร์เน็ตไม่จ าเป็นต้องแสดงตัวตน และเป็นตัวกลางท่ีหลีกเล่ียง     
การปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้า ในการส่ือทุกล าดับขั้นตอนท าให้ประชาชนจ านวนมากอาศัยช่อง
ทางการส่ือสารน้ีในการแสดงความคิดเห็นทั้งท่ีตามกระแสและท่ีจะทวนกระแสแห่งสาธารณมติ       
การเกิดขึ้นของพื้นท่ีสาธารณะ ส่งเสริมสถานภาพของประชาธิปไตยในสังคมทัว่ไป 
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2.1.2 แนวคิดประสิทธิผล 
ในการวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลั

แพลตฟอร์ม โดยผูว้ิจยัไดท้บทวนแนวคิดความหมายของค าว่าประสิทธิผลมีนกัวิชาการไดใ้ห้ค  าจ ากดั
ความของค าว่าประสิทธิผลท่ีน่าสนใจเช่น Moorhead & Griffin (2003 อา้งถึงใน เฉลิม สุขเจริญ, 2557) 
ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลไวว้่า ประสิทธิผลท่ีสูงจะอยู่ท่ีความหลากหลายของผลลัพธ์ของ
บุคคล กลุ่ม และผลลัพธ์ขององค์กร ซ่ึงความหลากหลายแตกต่างก็จะท าให้ผลลัพธ์ขององค์การ
แตกต่างกนั แต่ละผลลพัธ์ก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของประสิทธิผลองคก์ร เช่นเดียวกบัณัฐวชัร จนัทโรธรณ์ 
(2563) ได้อธิบายความหมายของประสิทธิผลว่า ประสิทธิผลมีความหมายท่ีแตกต่างจากค าว่า
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิผลหมายถึง การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Goals) ท่ีตั้งเป้าหมายเอาไวท่ี้มี
ประสิทธิผลสูงจึงเป็นท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงในการท างานตามเป้าหมาย ส่วนองค์การท่ีมี
ประสิทธิผลต ่า จึงเป็นการด าเนินท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้

Steers (1977 อา้งถึงในเฉลิม สุขเจริญ, 2557) ไดน้ าเสนอตวัแปรท่ีมีความส าคญัมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลขององคก์าร โดย Steers ไดแ้ยกออกตามลกัษณะได ้4 ประเภทไดแ้ก่ ลกัษณะขององคก์าร 
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของบุคคลในองค์การ และนโยบายการบริหารและการปฏิบติังาน 
ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

ลกัษณะแรก คือ องคก์าร ประกอบดว้ย โครงสร้าง ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรดา้นมนุษยท่ี์ได้
ก าหนดไวใ้นองคก์ร เช่น การกระจายอ านาจความช านาญเฉพาะอย่าง ความเป็นทางการสายการบงัคบั
บญัชา ขนาดขององคก์าร เทคโนโลย ีการปฏิบติัการ วสัดุอุปกรณ์ความรู้ เป็นตน้ 

ลักษณะท่ีสอง สภาพแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน เช่น สภาพแวดลอ้มภายนอกของงานมีความหมายต่อกิจกรรมในการมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ร 
ซ่ึงความสลับซับซ้อน ความมั่นค งความไม่แน่นอนต่อองค์กร ส่วนสภาพสภาพแวดล้อมภายใน        
เป็นบรรยากาศองค์กร รวมถึงสวัสดิการโอกาสของความส าเร็จ ความเอาใจใส่ การให้รางวัล            
การลงโทษ ความมัน่คง ความเส่ียง ความโปร่งใส เป็นตน้  

ลกัษณะท่ีสาม บุคคลในองค์กร ประกอบดว้ย ความผูกพนัต่อองคก์ร เป็นความปรารถนาของ
บุ คคล ท่ี จะ รักษาไว้ในอค์กรแบบ เป็นทางการ  ห รือความผูกพันทางจิตใจและความ รู้สึ ก                      
และความผูกพนัท่ีบุคลากรมีต่อองคก์รในการปฏิบติังานท่ีดีตามท่ีองคก์รตอ้งการในทุกระดบัของ เช่น 
แรงจูงใจ เป้าหมาย ความตอ้งการ ความสามารถ และความชดัเจนในบทบาทของบุคลากรในองคก์ร 

ลักษณะท่ีส่ี นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน คือเคร่ืองมือท่ีจะช่วยฝ่ายบริหารให้
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวแ้ละมีประสิทธิภาพ นโยบายการบริหารและการปฏิบติัจึงรวมถึงการ
วิเคราะห์ส่ิงต่างๆ เช่น การก าหนดเป้าหมายท่ีแน่นอน การจดัการ และการใช้ทรัพยากร การสร้าง
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สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีลักษณะของผู ้น า หรือภาวะผู ้น าตามแนวคิดของ          
Millet (1954 อ้างถึงในเฉลิม สุขเจริญ, 2557) ได้อธิบายให้เห็นว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีช่วยท าให้งานประสบผลส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานท่ีเก่ียวกับการให้บริการ 
นอกจากผูบ้ริการจะด าเนินการใหผู้ท้  างานเกิดความพึงพอใจในการท างานแลว้ ยงัจ าเป็นตอ้งด าเนินการ
ท่ีจะท าใหผู้ม้าใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจดว้ย เพราะความเจริญกา้วหนา้ของงานบริการ  

จากประสิทธิผลกล่าวได้ว่า ผลลพัธ์ความส าเร็จตามเป้าหมายของบุคคล กลุ่ม และองค์กร
ประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมายไวห้รือบรรลุผลท่ีตั้งเอาไว ้และหากสังเคราะห์ความหมายของ
ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม อธิบายไดว้่า 
ความส าเร็จของการส่ือสารทางการเมืองให้ปะชาชนในกรุงเทพมหานครมีความ ความรู้ความเขา้ใจและ
ไดรั้บประโยชน์จากการส่ือสารทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม เป็นตน้ 
 
2.2 มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเกีย่วกบัไวรัสโควิด 

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิด เป็นส่ิงท่ีรัฐบาลมุ่งด าเนินการเชิงนโยบาย
สาธารณะต่างๆ (public policy) แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือกตดัสินใจของรัฐบาลเก่ียวกบั
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
เก่ียวกับไวรัสโควิด และความตอ้งการของประชาชนในด้านสาธารณะสุข ประชาชนมีความสมบูรณ์
แข็งแรง ความพร้อมทางร่างกาย จิต ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ป่วย โดยเฉพาะการป้องกันโรค ระบบ
สาธารณะสุขในการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ถึงเท่าเทียม และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโค
วิดให้ประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลผ่านนโยบายสาธารณะของรัฐ โครงการ แผนงาน
หรือมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิดของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

ส าหรับแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเก่ียวกับไวรัสโควิดของประเทศไทยจาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ท่ีเก่ียวข้องกับสาธารณะสุขและแนวทางมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิดมีสารส าคญัประกอบดว้ยหมวดแรกคือ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย ไดก้ล่าวไวว้า่ บุคคลย่อมเสมอกนัในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและไดรั้บความ
คุม้ครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล สภาพทางกายหรือสุขภาพ
กล่าวได้ว่าประชาชนย่อมได้รับการบริการจากรัฐนโยบายด้านสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน รัฐบาล       
ไม่สามารถเลือกปฏิบติัไม่ได ้สอดคลอ้งกบัพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิดในประเทศไทยท่ีรัฐธรรมนูญไดคุ้ม้ครองให้บุคคลและ
ชุมชนยอ่มมีสิทธิ ไดรั้บทราบและเขา้ถึงขอ้มูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของ
รัฐตามท่ีกฎหมายบญัญติั ดงันั้นขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิด 
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แนวทางการป้องกันรักษา ควบคุมการแพร่ระบาดเก่ียวกับไวรัสโควิดรัฐบาลตอ้งแจ้งประชาชนให้
รับทราบ เป็นตน้ 

จากสาระส าคัญท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 47            
มีสาระส าคญัวา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ บุคคลผูย้ากไร้ย่อมมีสิทธิไดรั้บบริการ
สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบญัญติั บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและ
ขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย บ่งช้ีให้เห็นว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดเก่ียวกบั
ไวรัสโควิดในประเทศไทยรัฐบาลต้องให้บริการสาธารณะสุขกับประชาชนด้วยการรักษาพยาบาล       
การป้องกนัการแพร่ระบาดเก่ียวกบัไวรัสโควิดเช่นวคัซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และหมวด 5 หน้าท่ี
ของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติสาระส าคัญไวช้ัดเจนเก่ียวกับ
สาธารณะสุขในประเทศไทยว่า มาตรา 55 รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพและ       
การป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดบริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม      
และป้องกนัโรคการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ยรัฐตอ้งพฒันาการบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้ นอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีแล้วยงัมีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุข
ระดบัประเทศ และคณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวดั หรือคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
ส่วนทอ้งถ่ินในการน านโยบายจากรัฐบาลไปสู่การปฎิบติัเพื่อเสนอความเห็นต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การก าหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการเก่ียวกบัการสาธารณสุข และพิจารณาให้ความเห็นในเร่ือง
ใดๆ เก่ียวกบัการสาธารณสุขตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประสานงานมอบหมายเป็นตน้ 

 
2.2.1  มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดเกี่ยวกับไวรัสโควิด 
ตามค าสั่งของศูนยบ์ริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019        

(โควิด-19) ท่ี 9/2564 เร่ือง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีก าหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวดพื้นท่ีควบคุม 
พื้นท่ีควบคุม และพื้นท่ีเฝ้าระวงัสูง ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนด     
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2564 ตามประกาศ
ดังกล่าว มีข้อก าหนดมาตรการและข้อห้ามต่างๆ ซ่ึงอาจส่งต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั่วไป       
โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2564 มีประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวสารผ่านรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์มหลากหลายเก่ียวกบัมาตรการและนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย 
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กรมควบคุมโรค (2559) ไดใ้ห้แนวคิดการป้องกันควบคุมโรค แบ่งองค์ประกอบเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนแรก การป้องกันโรค (Prevention) ได้ให้ความหมายไว้ว่า มาตรการและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการก่อนท่ีจะเกิดโรคหรือภัย และเพื่ อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยดังกล่าว และส่วนท่ีสอง คือ                          
การควบคุมโรค (Control) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมท่ีด าเนินการหลงัจากท่ีได้เกิดโรคภยัขึ้น
เรียบร้อยแลว้ ซ่ึงวตัถุประสงคน์ั้นเพื่อให้โรคหรือภยันั้นไดส้งบลงโดยเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยไ์ดน้้อยท่ีสุด (เช่น ความเจ็บป่วย, ความพิการ, การตาย, ความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ และความสูญเสียทางสังคม)  และเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก แต่หากมีการเกิดขึ้นอีกนั้นก็จะ
สามารถรับมือไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (Effectively) และประสิทธิภาพ (Efficiently) ไดม้ากขึ้น 
 การนิยามความหมายของ “การป้องกันโรค” ในบางคร้ังได้ครอบคลุมถึงความหมายของ     
“การควบคุมโรค” ไปด้วยเช่นกัน โดยนิยามกิจกรรมการป้องกันโรคได้ก าหนดครอบคลุมไวต้ั้งแต่ 
กิจกรรมท่ีได้ด าเนินก่อนการเกิดโรค (Primary Prevention) การเกิดโรคแล้วแต่ยงัไม่เกิดอาการ 
(Secondary Prevention) และเกิดอาการแลว้  (Tertiary Prevention) โดยแต่ละช่วงจะมีวตัถุประสงค์ท่ี
แตกต่างกนั ดงัน้ี 
 กจิกรรมที่ได้ด าเนินก่อนการเกดิโรค (Primary Prevention) กิจกรรมท่ีส าคญั ประกอบไปดว้ย 
การส่งเสริมใหส่ิ้งแวดลอ้มมีความเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน (Healthy Environment) การส่งเสริมให้
ร่างกายมีความตา้นทานต่อโรคภยัต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมและสุขภาพท่ี
เหมาะสม (Healthy Behaviors) ทั้งน้ีส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน หมายถึง การสุขาภิบาล
พื้นฐาน คุณภาพของส่ิงแวดลอ้มท่ีปราศจากมลพิษ และส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ทั้งท่ีบา้น ชุมชนท่ีอยู่
อาศัย ท่ีท างาน และสังคมโดยรวม และ Healthy Behaviors หมายถึง การส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยให้ประชาชนเป็นผู ้เส ริมสร้างสุขภาพของตนเอง            
(H ealth  P rom o tion) จาก ท่ี กล่ าวม าจะ เห็ น ได้ว่ า  H ealth  P rom o tion  เป็ น ส่ วนห น่ึ งของ                   
Primary Prevention นัน่เอง 
 เกิดโรคแล้วแต่ยังไม่เกิดอาการ (Secondary Prevention) เป็นการป้องกันโรคในระยะท่ี         
ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยวตัถุประสงค์ท่ีส าคัญของการป้องกันโรคในระยะน้ี คือ การระงบักระบวนการ
ด าเนินของโรค และ การป้องกนัการแพร่เช้ือ รวมถึงการระบาดของโรคไปยงับุคคลอ่ืน หรือชุมชนอ่ืน 
ทั้งน้ีจะมุ่งเน้นถึงการคดักรองโรคเพื่อให้ตรวจพบโรคอย่างเร็วท่ีสุดก่อรท่ีจะมีอาการ และให้ท าการ
รักษาโดยทันที โดยเช่ือว่า การตรวจพบโรคในระยะแรกให้การรักษาได้อย่างทันท่วงทีนั้ นจะมี
ผลการรักษาท่ีดีกวา่ 
 ทั้งน้ีโรคท่ีสามารถด าเนินการคดักรองได้นั้นจะตอ้งเป็นโรคท่ีมีระยะเวลาก่อนแสดงอาการ
ของโรคท่ีสามารถตรวจพบได้นานพอสมควร (Detectable Preclinical Phase) หรือเป็นโรคท่ีมี 



16 
 

Asymptomatic Carrier Stage รวมถึงการมีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เป็นท่ียอมรับ โดยการคดักรองโรค
ดงักล่าว เช่น โรคมะเร็ง ภาวะความดนัโลหิตสูง และโรคเบาหวาน เป็นตน้ 
 เกิดอาการแล้ว (Tertiary Prevention) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันความสูญเสียจากโรค    
ท่ีเกิดขึ้นนั้น เช่น ป้องกันความพิการ หรือการสูญเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร การป้องกนัการเกิดโรคซ ้ า 
(Recurrence) ตวัอย่างเช่น ผูป่้วยท่ีมี Acute Myocardial Infarction การป้องกัน Recurrent Infarction    
ซ่ึงถือเป็น Tertiary Prevention ประการหน่ึง 
 ในกรณีท่ีมีการแบ่งการป้องกันออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบักิจกรรมท่ีไดด้ าเนินก่อนการเกิด
โรค (Primary Prevention) และระดับการเกิดโรคแล้วแต่ยงัไม่เกิดอาการ (Secondary Prevention)        
ในกรณีเช่นน้ี Primary Prevention จะหมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการก่อนเกิดโรค ส่วน Secondary 
Prevention จะหมายถึง กิจกรรมท่ีด าเนินการหลงัจากเกิดโรคแลว้ ซ่ึงจะมีความหมายรวมถึงกิจกรรมท่ี
เคยไดถู้กจดัวา่เป็น การเกิดอาการแลว้ (Tertiary Prevention) ไวด้ว้ยเช่นกนั 

การป้องกนัโรค มีปัจจยัสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคติดต่อโดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ การป้องกนั
ระดับปฐมภูมิ หมายถึง การป้องกันไม่ให้ร่างกายติดเช้ือหรือได้รับเช้ือเช่น การสวมหน้ากากอนามัย     
กินช้อนกลาง ลา้งมือ รวมถึงการใช้วคัซีนป้องกนัโรค การป้องกนัระดับทุติยภูมิ หมายถึง การป้องกัน
ไม่ให้ป่วยเป็นโรคหลงัสัมผสัเช้ือเช่น รณรงค์ให้รับวคัซีนป้องกันโรคหัดภายหลงัสัมผสัโรคภายใน     
24-48 ชัว่โมง ร่างกายยงัคงสร้างภูมิคุม้กนัไดท้นัท าให้ไม่ป่วยเป็นโรคหัด โรคท่ีมีหลกัฐานสนบัสนุนให้
มีการใช้วคัซีนในการป้องกนัโรคแบบทุติยภูมิไดแ้ก่ หัด สุกใส พิษสุนัขบา้ บาดทะยกั และการป้องกนั
แบบตติยภูมิ หมายถึง การป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการเจ็บป่วย เช่น การให้วิตามินเอ
ในเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการท่ีป่วยเป็นโรคหัดสามารถช่วยลดอุบติัการณ์ของตาบอดได ้

แผนมาตรการการให้บริการและการดูแลผู้ป่วยโคโรนา 2019 ของกรุงเทพมหานคร 
การบริการลงทะเบียนจองฉีดวคัซีน ไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภยั ระบบลงทะเบียนฉีดวคัชีน

โควิด 19 ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com เพื่ออ านวยความสะดวกประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ไดรั้บการฉีดวคัซีนโควิด-19 ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  

การจ าแนกผูป่้วยท่ีอยู่ในระบบ Home Isolation โดยผูป่้วยพกัรักษาตวัเองท่ีบา้น และจะไดรั้บ
ยาพื้นฐานต่างๆ รวมทั้ งเคร่ืองวดัออกซิเจนปลายน้ิว เคร่ืองวดัไข้แบบดิจิทัล อาหาร 3 ม้ือต่อวนั           
ซ่ึงจัดส่งโดยระบบบริการแบบเดลิเวอร่ีให้ผูป่้วยถึงบ้าน และมีระบบ Line OA ซ่ึงจะมีทีมแพทย ์
พยาบาล เภสัชกร พ ร้อมให้ค  าปรึกษาแก่ผู ้ป่ วย รวมทั้ งมีการวางระบบดูแลแพทย์ทางไกล            
(AMED Telehealth  for Home Isolation) ท่ีช่ือว่า ‘BKKHICare’ ท าให้การส่ือสาร และดูแลผูป่้วยผ่าน
การแพทยท์างไกล มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั 
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การตั้งศูนยพ์กัคอย 50 เขต และโรงพยาบาลเพื่อรองรับอาการของผูป่้วย โดยมีการจ าแนก
ประเภทของผูป่้วยเพื่อเขา้สู่การรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงประกอบดว้ย 

ผูป่้วยโควิด19 กลุ่มสีเขียว คือ เป็นผูป่้วยท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ไอ           
มีน ้ ามูก จมูกไม่ไดก้ล่ิน ลิ้นไม่ไดรั้บรส ตาแดง ผื่นขึ้น หรือถ่ายเหลว รวมถึงกลุ่มจากการตรวจคดักรอง
เชิงรุก Active Case Finding  กลุ่มสีเขียวจะถูกส่งไปยงัศูนยพ์กัคอยเพื่อสังเกตุอาการและท าการรักษา
จามขั้นตอนของแพทย ์

ผูป่้วยโควิด19 กลุ่มสีเหลือง คือ ผูป่้วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหน่ือยหอบ หายใจเร็ว   
ผูท่ี้มีความเส่ียง/โรคร่วมท่ีส าคญั ขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. อาย ุ60 ปีขึ้นไป 
2. เป็นโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง (รวมโรคปอดอ่ืนๆ) 
3. โรคไตเร้ือรัง 
4. โรคหวัใจและหลอดเลือด (รวมโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด) 
5. โรคหลอดเลือดสมอง 
6. โรคเบาหวานท่ีควบคุมไม่ได ้
7. โรคอว้น มีน ้าหนกัเกิน 90 กิโลกรัม 
8. ผูท่ี้ป่วยเป็นโรคตบัแขง็ 
9. ผูท่ี้มีภูมิคุม้กนัต ่า (เซลลเ์มด็เลือดขาวต ่ากวา่ 1,000 cell/mms) 

ซ่ึงผูป่้วยโควิด 19 ในกลุ่มสีเหลือง จะถูกส่งตวัเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาล 
ผูป่้วยโควิด19 กลุ่มสีแดง คือ ผูท่ี้มีอาการหอบเหน่ือย หายใจล าบาก X-Ray พบปอดอกัเสบ

รุนแรง มีภาวะปอดบวม (ความอ่ิมตัวของเลือดน้อยกว่า 96% หรือ ความอ่ิมตัวของเลือดลดลง   
มากกว่า 3% ของค่าท่ีวดัไดค้ร้ังแรกหลงัออกแรง (Exercise – induced Hyoixemia) ผูป่้วยในกลุ่มสีแดง
ถือเป็นผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง ตอ้งเขา้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายอาจจะต้องรักษาตัว       
ในหอ้ง ICU หรือใส่เคร่ืองช่วยหายใจ 

ทั้งน้ีจากการศึกษาวิจยัประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด 19 ระบาดในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า         
มีประชาชนให้ความสนใจติดตามข่าวสารในหลายช่องทาง เก่ียวกับมาตรการและนโยบายของ
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัดว้ยลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และการเลือกตดัสินใจของประชาชน
เพื่อรับขอ้มูลข่าวสารในรูปแบบช่องทางท่ีเป็นอิสระต่อกนั บนมุมมองท่ีเป็นปัจเจกบุคคลมิใช่มุมมอง
ของสังคม 
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 2.2.2  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเกี่ยวกับไวรัสโควิดของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุข 
 จากสถาณการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณะสุข ได้ก าหนดแนวมาตรการ/ข้อสั่งการท่ีบังคับใช้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งภาครัฐและ          
ภาคประชาชน (กรมควบคุมโรค, 2563) อาทิเช่น 

- เกณฑ์การพิ จารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส                 
โคโรนา 2019 ระดบัประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2563)  

- แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจโรงแรม สถานบริการ หรือสถานท่ีตากอากาศ
ส าหรับนกัท่องเท่ียว (ประกาศล่าสุด ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2563) 

- การแจ้งข้อมูลต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ  พ.ศ. 2558         
กรณีโรคโควิด 2019 (ประกาศล่าสุด ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2563) 

- ขอความร่วมมือคดักรองผูโ้ดยสารท่ีเดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
(ประกาศล่าสุด ณ วนัท่ี 21 มีนาคม 2563) 

- ขอความร่วมมือจัดท าแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวงั และป้องกันโรค ระดับอ าเภอ        
และหมู่บา้น กรณีผูเ้ดินทางกลบัจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประกาศล่าสุด ณ 
วนัท่ี 21 มีนาคม 2563) 

- มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกัน         
และควบคุมโรคจากผูเ้ดินทางซ่ึงมาจากทอ้งท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจกัร (ประกาศ
ล่าสุด ณ วนัท่ี 19 มีนาคม 2563) 

- มาตรการและแนวทางการด าเนินการเพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (ประกาศ
ล่าสุด ณ 19 มีนาคม 2563) "มี 2 มาตรการ" 

- มาตรการตรวจคัดกรอง แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกัน        
และควบคุมโรคจากผูเ้ดินทางซ่ึงมาจากทอ้งท่ีหรือเมืองท่านอกราชอาณาจกัร กรณีโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
(ประกาศ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2563 (ยกเลิกโดยมาตรการฉบบัวนัท่ี 19 มีนาคม 2563)) 

- มาตรการเพื่อรองรับแรงงานไทยท่ีเดินทางกลบัมาจากประเทศซ่ึงเป็นพื้นท่ีเส่ียงต่อการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease2019 
(COVID-19) (ประกาศล่าสุด ณ 5 มีนาคม 2563) 
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ส าหรับค าแนะน าส าหรับประชาชนรัฐบาลโดยกรมควบคุมโรคไดก้ าหนดแนวทางมาตรการ
ในการป้องกนัตนเองการป้องกนัตนเองเท่ียวอย่างไรให้ปลอดภยัต่อสุขภาพ ในยุคโควิด 19 แนวทาง
ปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 ส าหรับประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มเส่ียง ค าแนะน าการปฏิบัติตนส าหรับเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานอ่ืนๆ (ไม่ใช่เจ้ าหน้าท่ี
สาธารณสุข) ท่ีเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีเกิดการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 แนวทาง
ส าหรับการปฏิบติังานนอกสถานท่ีตั้ง (Work from Home) การปฏิบติัตวัของผูอ้ยู่อาศยั และการท าลาย
เช้ือในส่ิงแวดล้อมของบ้านท่ีมีผูถู้กกักกัน หรือคุมไวส้ังเกต วิธีการเฝ้าระวงัอาการป่วยในช่วงการ
กกักนั หรือคุมไวส้ังเกตในท่ีพกัอาศยั การปฏิบติัตวัระหว่างการกกักนั หรือคุมไวส้ังเกตในท่ีพกัอาศยั
ส าหรับผูเ้ดินทางไป-กลบัจากพื้นท่ีการระบาด หรือการสวมใส่หนา้กากอนามยัเพื่อป้องกนัควบคุมโรค 

นอกจากน้ียงัมีการรณรงค์แนะน าให้ประชาชนหลีกเล่ียงการออกไปสถานท่ีชุมชนสาธารณะ 
หากจ าเป็น ควรจดัเตรียมหน้ากากอนามยั และแอลกอฮอล์เจลเพื่อใช้ลา้งมือบ่อยๆ การหมัน่ลา้งมือให้
สะอาดอยู่เสมอ หรือแอลกอฮอลเ์จลลา้งมือ ไม่น ามือมาสัมผสัตา จมูก ปากโดยไม่จ าเป็น หลีกเล่ียงไม่ใช้
ของส่วนตวัร่วมกบัผูอ่ื้น หากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพกัรักษาตวัอยู่ท่ีบา้น และหากอาการ   
ไม่ดีขึ้นควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจรักษา และแจง้เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

โดยผูป่้วยผูส้งสัยติดเช้ือท่ีมีอาการ ได้แก่ อาการอย่างน้อยหน่ึงอย่างดังต่อไปน้ีให้ประวติัว่า     
มีไข้/วดัอุณหภูมิกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน ้ ามูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กล่ิน ลิ้นไม่      
รับรส ถ่ายเหลว ตาแดง ผื่นขึ้น หายใจเร็ว หายใจเหน่ือย หรือหายใจล าาบาก จะตอ้งมีการสอบสวนโรค      
คดักรอง เฝ้าระวงั โดยมีการรายงานขอ้มูลและก าหนดมาตรการแนวทางการเฝ้าระวงัโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 กับบุคคลใกล้ชิดท่ี เก่ียวข้อง ทั้ งน้ีแพทย์ด าเนินการรักษาตามแนวทางเวชปฏิบัติ          
การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข เป็นตน้ 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารทางการเมือง  
ในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมาเพื่อใหง้านวิจยัมีความทนัสมยัทนับริบทของการศึกษาในคร้ังน้ี  

กฤติยา รุจิโชค (2564) ไดศึ้กษาการส่ือสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลกัษณ์รัฐบาลในส่ือยคุดิจิทลั  
พบว่า การส่ือสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลกัษณ์รัฐบาลมีรูปแบบการส่ือสารทั้ งท่ีเป็นทางการและ       
ไม่เป็นทางการผ่านส่ือดิจิทลั รูปแบบการสร้างเน้ือหาเป็นไปตามคุณภาพของส่ือดิจิทลัมีทั้งการสร้าง
เน้ือหา ภาพ วีดีโอ กราฟฟิก โดยมีหน่วยงานและองค์กรประชาสัมพนัธ์รัฐท าหน้าท่ีดูแลภาพลกัษณ์
ของรัฐบาลร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลและเป็นไปตามนโยบาย
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ประชาสัมพนัธ์ของรัฐบาลและพรรคการเมืองร่วมรัฐบาล นอกจากน้ีปัจจยัท่ีสนับสนุนต่อการจดัการ
ส่ือสารทางการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในส่ือยุคดิจิทัลคือ การวางแผนการส่ือสารทาง
การเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในส่ือยุคดิจิทัล นโยบายการส่ือสารทางการเมืองเพื่อรักษา
ภาพลักษณ์รัฐบาลในส่ือยุคดิจิทัล การจัดการการส่ือสารทางการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาล       
ในส่ือยุคดิจิทัล องค์ความรู้จากงานวิจยัคือ ปัจจยัท่ีสนับสนุนการส่ือสารการเมืองและรูปแบบการ
ส่ือสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลักษณ์รัฐบาลในส่ือยุคดิจิทัลซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
องคก์รประชาสัมพนัธ์ภาครัฐ 

เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา พนัธุ์แน่น (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์  
การส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือสังคม ออนไลน์ของ “ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจทอ้งถ่ิน” ประเทศ
ไทย ผลการวิจยัพบวา่ การใชเ้คร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง
ภาพลกัษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคมและให้เกิดความสนใจยอมรับ โดยการศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการในปัจจุบนัใชส่ื้อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพนัธ์ ของ โครงการ 
ตลาดชุมชนเพื่ อ ธุ รกิจท้อง ถ่ิน" ประ เทศไทย และเพื่ อ ศึกษาวิ เคราะห์ กลยุทธ์การส่ือสาร                      
การประชาสัมพนัธ์ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของโครงการ ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจทอ้งถ่ินประเทศไทย 

ภาคิน  โช ติ เวศย์ศิล ป์  (2562) ท่ี ศึกษาเร่ือ ง กลยุทธ์การส่ื อส ารทางการเมืองของ                     
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมาจากการยึดอ านาจภายใต้วิกฤตความขัดแยง้ทาง
การเมือง ผลการวิจยัพบว่า มีการใชช่้องทางการส่ือสารในรูปแบบท่ีหลากหลายเขา้ถึงผูรั้บสารผ่านส่ือ
ดั้ งเดิมและดิจิทัลแพลตฟอร์ม จึงท าให้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่ว ภาพรวมเป็นตัวตนของพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มี 1) ความมัน่ใจและมุ่งมัน่ในการแกปั้ญหา 2) ความรักชาติและ
ความซ่ือสัตย ์3) ความเป็นเผด็จการ 4) ไม่เกรงกลวัส่ือมวลชน 5) อารมณ์ขนั นอกจากน้ีแลว้กลยุทธ์  
การส่ือสารทางดา้นเน้ือหาสาร ไดแ้ก่ 1) พฒันาค่านิยมไทยท่ีพึงประสงค ์2) ความปรองดองสมานฉันท ์
3) การจดัระเบียบทางสังคม และ 4) ความรักชาติ และกลยทุธ์ดา้นรูปแบบการส่ือสาร ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี
เป็นแบบทางการ (แถลงนโยบาย สุนทรพจน์ แถลงข่าว) รูปแบบบันเทิง เช่น เพลง ละคร รูปแบบ
แพลตฟอร์ม และมีรายการประจ าของรัฐบาล รายการเดินหนา้ประเทศไทย หรือ คืนความสุขประเทศ
ไทย เป็นตน้ โดยใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเขา้ถึงผูรั้บสารท่ีเป็นประชาชนคนไทยไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงเพราะมีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยการศึกษามีวตัถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาบริบท
ทางสังคมเศรษฐกิจและทางการเมืองท่ีมีผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที         
ซ่ึงมีบุคลิกและมีวาทะท่ีโดดเด่นในการส่ือสารดว้ยหลกัธรรม น าเสนอแง่คิดมุมมองสะทอ้นภาพสังคม
ในปัจจุบัน  รวมถึงศึกษากระบวนการส่ือสารโดยการน าข้อมูลทางพุทธศาสนามาประยุกต ์                
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และการน าเสนอผ่านส่ือดั้งเดิม ส่ือหลกั และส่ือใหม่ผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มในรูปแบบส่ือ        
ท่ีหลากหลายสู่สังคมและการเมือง  

สุรพล สุยะพรหม (2562) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที 
(เจ้าคุณพิพิธ): ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2540-2560 ผลการวิจยัพบว่า ผูส่้งสารได้น าเทคนิคและวิธีการ
ส่ือสารในรูปแบบพระพุทธศาสนาไดอ้ย่างเขา้ใจและเขา้ถึงประชาชนจ านวนมาก ทั้งมีการส่ือสารทาง
การเมืองผ่านหลกัธรรมและเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองท าให้เกิดความสนใจและมีอิทธิพลอยา่งมากต่อ
ความคิดในสังคม โดยการศึกษามีวตัถุประสงคก์ารวิจยั เพื่อศึกษาบริบททางสังคมเศรษฐกิจและทางการ
เมืองท่ีมีผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที ซ่ึงมีบุคลิกและมีวาทะท่ีโดดเด่นในการ
ส่ือสารดว้ยหลกัธรรม น าเสนอแง่คิดมุมมองสะทอ้นภาพสังคมในปัจจุบนั รวมถึงศึกษากระบวนการ
ส่ือสารโดยการน าข้อมูลทางพุทธศาสนามาประยุกต์ และการน าเสนอผ่านส่ือดั้งเดิม ส่ือหลัก และ         
ส่ือใหม่ผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มในรูปแบบส่ือท่ีหลากหลายสู่สังคมและการเมือง  

ยุพดี วิภติัภูมิประเทศ (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง
ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2523-2553 ผลการศึกษาพบว่า ผูส่้งสาร เป็นผูท่ี้ใช้กลยุทธ์ในการ
ส่ือสารน าเอาการตลาดการเมืองมาใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ งจนประสบผลส าเร็จ ได้พื้นท่ี
ส่ือมวลชน และเป็นท่ีรู้จักของประชาชนทั่วไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา กระบวนการส่ือสาร
ทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะผูส่้งสาร การใช้กลยุทธ์ในการส่ือสารผ่านช่องส่ือหลกั
และดิจิตัลแพลตฟอร์ม การใช้กลยุทธ์โฆษณาและการตลาดการเมืองเพื่อให้ประชาชนสนใจ การใช้
จิตวิทยามวลชนมาใชใ้นการส่ือสารทางการเมืองในหลายมิติ ทั้งการตอกย  ้าภาพลกัษณ์ของนกัการเมืองท่ี
ซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงลว้นเป็นยทุธวิธีและการส่ือสารท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของประชาชนในฐานะผูรั้บสาร 

กรกนก นิลด า (2558) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการส่ือสารทางการเมือง ของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจาก
ทหาร ผลการวิจยัพบว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นกระบวนการท่ีน าเสนอขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับ
นโยบาย หลกัการต่างๆ จากผูน้ าไปสู่ประชาชนไดรั้บรู้ในการขอความร่วมมือเพื่อการด าเนินงานให้
บรรลุตาม เป้าหมายสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบททางการเมืองในแต่ละยุคสมยั และศึกษา
ภูมิหลงัของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหาร และกระบวนการส่ือสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีท่ีมา
จากทหาร ทั้งศึกษาบทบาทความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัของทหารท่ีมีผลทางการเมืองสูง และ
ศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆ เช่น พรรคการเมืองต่างๆขดัแยง้ ภาคประชาสังคมคมอ่อนแอ กลุ่มราชการและ
ชนชั้นน าให้การสนับสนุนกองทพั ซ่ึงอาจจะเป็นปัจจยัและขอ้สังเกตุท่ีท าให้ทหารเขา้มามีบทบาททาง
การเมืองและส่งผลท าใหเ้กิดการท ารัฐประหารในหลายยคุหลายสมยัของการเมืองไทยอยา่งมีนยัส าคญั   
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รัฐ กนัภยั (2558) ไดศึ้กษาเก่ียว การส่ือสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขตจงัหวดัภาคตะวนัตกตอนล่าง ผลการวิจยั
พบว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งมานั้นเป็นรูปแบบของการบริหารงานทอ้งถ่ินในรูปแบบการมีส่วนร่วมผ่าน
ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชก้ารส่ือสารทางการเมือง
ผ่านส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพฒันา
ท้องถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบล เขตจังหวดัภาคตะวันตกตอนล่ าง กับความสัมพันธ์ของ              
การส่ือสารทางการเมือง ทั้งประสิทธิผลจากการส่ือสารในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลไดห้รือผลเสีย
พฒันาทอ้งถ่ิน ดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Dieteren (2011) ศึกษาวิจยัเร่ือง TAM and Trust in Social Media Usage เพื่อศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยใช้ส่ือ Facebook, Twitter เป็นกรณีศึกษา จากกลุ่ม
ตวัอย่างชาวเนธอร์แลนตร้์อยละ 66 ชาวอเมริกนัร้อยละ 12 และชาวเยอรมนัร้อยละ 7 ท่ีเหลือเป็นซาติ
อ่ืน ๆ อีกร้อยละ 15 จ านวนทั้งส้ิน 116 คน จากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชง้านรับรู้ขอ้ดีถึงประโยชน์ในการ
ใช้งานดิจิทลัแพลตฟอร์ม มีช่วงอายุระหว่าง 18-30 ปี (เจเนอเรชนัวาย) มีผลต่อทศันคติ ความเช่ือมัน่
และความสนใจท่ีจะใชง้านมากท่ีสุด โดยการศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์
ในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน ความจริงจังในการใช้งาน และ       
ความเช่ือมัน่ในการใชง้านผา่นเทคโนโลยส่ืีอสังคมและดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

Bucher, Fieseler, Meckel, & Suphan (2011) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง Social Media Acceptance in 
the Workplace เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีส่ือสังคม (Social Media) ในท่ีท างาน เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ จากกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนวยัท างาน อายุระหว่าง 35-45 ปี (เจเนอเรชนัเอกซ์ และเจเนอร์เรชนั
วาย) จ านวน 188 คน จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ และความเก่ียวขอ้งกับงานส่งผล
โดยตรงต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน ส่งผลให้เกิดความตั้งใจท่ีจะใช ้และเกิดเป็นพฤติกรรม
และความมัน่ใจต่อการใชง้าน โดยการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทัศนติต่อการใช้งาน ความตั้ งใจท่ีจะใช้งาน รวมถึง
ภาพลักษณ์  (Image) และความเก่ียวข้องกับงาน (Job Relevance) ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจใช้งาน           
จากงานวิจยัของนักวิชาการท่ีกล่าวมาทั้งหมด เป็นกลุ่มงานวิจยัท่ีอธิบายถึงหลกัของการส่ือสารทาง
การเมือง โดยผ่านกระบวนการใชช่้องทางดิจิตทัแพลตฟอร์มในการเขา้ถึงผูรั้บสาร โดยใชห้ลกัแนวคิด
ทฤษฎีน าไปประยกุตแ์ละผสมผสาน ก าหนดเป็นกลยทุธ์และรูปแบบท่ีหลากหลาย ซ่ึงทั้งหมดลว้นมีผล
ต่อการตดัสินใจและตามปัจเจกของประชาชนและสังคม ซ่ึงจากภาพรวมของงานวิจยัทั้งหมด สรุปได้
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ว่า กระบวนการส่ือสารทางการเมือง เป็นส่ิงส าคญัอย่างมากพราะประชาชนในยุคปัจจุบันลว้นให้
ความส าคัญกับการส่ือสารในรูปแบบใหม่ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ซ่ึงหากมีการน าเสนอ           
ไดน่้าสนใจก็จะมีผลต่อภาพลกัษณ์ในเชิงบวกของผูน้ าหรือองคก์ร ดงันั้นกระบวนการการส่ือสารทาง
การเมือง จึงเป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัการเมือง พรรคการเมือง องคก์รหน่วยงานรัฐ เอกชน และกลุ่มภาค
สังคม ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจและการสนบัสนุนของประชาชนในฐานะผูรั้บสาร  
 ยุทธศาสตร์ส าคญัของการส่ือสารทางการเมืองในปัจจุบนัไดถู้กผนวกเขา้กับเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีได้รับความนิยมและก้าวหน้าอย่างมาก ส่งผลให้การส่ือสารทางการเมืองมี          
การพฒันาพร้อมกบัการประยุกตก์ระบวนการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายการส่ือสารผ่าน
ดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีเพื่อสนบัสนุนทางการเมืองทุกรูปแบบ อาทิ การแจง้ข่าวและประสานงานการเมือง
กับโลกการเมืองออนไลน์ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การส่ือสารทางการเมือง ซ่ึงมีปัจจยัท่ีส าคัญ        
5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยท่ี  1) ระดับความสามารถท่ีจะบรรลุ เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ใด้ ขึ้ นอยู่กับระตับ
ความสามารถของเทคโนโลยกีารส่ือสารทางการเมืองของภาครัฐวา่จะกา้วหนา้มากนอ้ยเพียงใต ปัจจยัท่ี 
2) โอกาสท่ีมีอยู่ในเวลานั้น ๆ หมายถึงความเข้าใจในเทคโนโลยีการส่ือสารทางการเมืองมากน้อย
เพียงใด ยิ่งเขา้ใจน้อยเพียงใต โอกาสท่ีว่านั้นก็มีน้อยลงไปด้วย ปัจจยัท่ี 3) ระดับความเส่ียงของแผน
ยทุธศาสตร์ ไม่ว่าจะยอมรับไตห้รือไม่ใต ้ระตบัความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยกีารส่ือสารทง
การเมืองท่ีภาครัฐเลือกใช้ ถ้าเลือกใช้เทคโนโลยีการส่ือสารคนละระบบ แม้จะอยู่ในกรมเดียวกัน 
กระทรวงเดียวกัน หรือรัฐบาลเดียวกัน ก็ยากยิ่งท่ีจะฟันฝ่าอุปสรรค คือ ความเส่ียงน้ีไปได้ ปัจจัยท่ี       
4) สถานการณ์ท่ีด ารงในขณะนั้นๆ เม่ือสภาพแวดลอ้มของสังคมการเมืองออนไลน์ เปล่ียนแปลงทุกวนั
เดือน สถานการณ์ของการส่ือสารทางการเมืองก็เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน เม่ือมีพลวตัทาง
การเมือง การส่ือสารทางการเมืองในสังคมการเมืองออนไลน์จะเพิ่มความพลวตัมากยิ่งขึ้น ปัจจยัท่ี       
5) สรรพก าลังและความสามารถท่ีมีอยู่ขององค์การภาครัฐ เม่ือต้องเผชิญหน้ากับสังคม การเมือง
ออนไลน์ ก าลงั และความสามารถนั้นจะถูกลดทอนอย่างค่อยเป็นค่อยไป การเรียนรู้ทางการเมืองของ
มหาซนท่ีเพิ่มขึ้น จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์จนยากท่ีจะควบคุมไดท้ั้งหมด 
 ขอ้สรุปผูว้ิจยัมีมุมมองในดา้นการส่ือสารทางการเมืองในยคุปัจจุบนั ผูส่้งสาร เช่น นกัการเมือง 
หน่วยงานรัฐ ต้องมีแผนยุทธศาสตร์ด้านการส่ือสาร และให้ความส าคัญด้านกระบวนการส่ือสาร 
โดยเฉพาะส่ือสังคมออนไลน์ในการส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม ซ่ึงไดพ้ฒันาเปล่ียนแปลงรูปแบบใน
หลากหลายช่องทาง ดังนั้นกระบวนการติดต่อส่ือสารของประชาชน ทั้งการส่ือสารระหว่างบุคคล 
ระหว่างกลุ่มบุคคล และระหว่างประชาชน ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารมวลชนอย่างมีนยัส าคญั ทางผูส่้งสาร
จึงตอ้งควรปรับเปล่ียนรูปแบบเทคนิควิธีหรือยุทธศาสตร์การส่ือสารทางการเมืองผ่านส่ือใหม่ ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม เพื่อใหเ้กิดพลงัของการส่ือสารใหเ้กิดความโดดเด่นและเป็นกระแสจุดสนใจ ซ่ึงจะเกิดการ
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ขยายเครือข่ายอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้ส่ิงท่ีจะน าเสนอออกไปไดค้วามนิยมในสังคมและประชาชนใน
รูปแบบการส่ือสาร สะทอ้นให้เห็นถึงความสมยัใหม่ วิธีคิดใหม่ วิถีชีวิตใหม่ ทศันคติใหม่ ค่านิยมใหม่ 
และความเช่ือใหม่ โดยส่ือสังคมออนไลน์สามารถสร้างวฒันธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน และสามารถเปิดพื้นท่ีการเมืองแบบสาธารณะได้อย่างกวา้งขวาง สร้างการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองแบบสังคมออนไลน์ของประชาชนได้อย่างไร้ขอบเขตบนพื้นท่ีดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีมี
ช่องทางมากมาย ผูส่้งสารจึงต้องเลือกเคร่ืองมือและกระบวนการในการส่ือสารทางการเมืองให้
เหมาะสมกับยุคสมัย และมีความเข้าใจด้านส่ือใหม่ ซ่ึงเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลกับประชาชนในโลกยุค
ปัจจุบนัในการติดตามข่าวสารต่างๆและใชติ้ดต่อปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา 
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2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากแนวคิดทฤษฏี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดพ้ฒันากรอบการวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 กรอบการวิจยั 
 

ปัจจัยผู้รับสาร X4 
1. ทศันคติท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารผา่นดิจิทลั

แพลทฟอร์ม 
2. ความเขา้ใจในการเขา้ถึงดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
3. ความพร้อมดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเขา้ถึง

ดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
 

ปัจจัยผู้ส่งสาร X1 
• ความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการ

ส่ือสารองคก์าร  
• ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือแพลตฟอร์มเพื่อการ

ส่ือสาร (ซอฟตแ์วร์)   
• ความพร้อมดา้นอุปกรณ์เทคโนโลยี (ฮารดแ์วร์)

เพื่อการส่ือสาร  

ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร X2 
• ความหลากหลายของช่องทางการส่ือสารผา่น

ดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการส่ือสารและ
ประชาสัมพนัธ์ 

• ความสะดวกในการเขา้ถึงของช่องทางการ
ส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 

• กระบวนการเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารผา่น
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมือง

ผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม 

• ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต่อการส่ือสารผา่นดิจทลัแพลท
ฟอร์ม  

• ความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูล
ข่าวสารท่ีไดรั้บจากดิจทลัแพลท
ฟอร์ม 

• ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรั้บจาก
การส่ือสารทางการเมืองผา่น
ดิจิทลัแพลทฟอร์ม 

 

ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร X3 
• ความชดัเจนของขอ้มูลข่าวสาร 
• ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร 
• ความครบถว้นของขอ้มูลข่าวสาร 
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2.5 สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัก าหนดสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 
 สมมติฐานท่ี  1 ปัจจัยผู ้ส่ งสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัช่องทางการส่ือสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัข้อมูลข่าวสาร มีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยผู ้รับสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัผูรั้บสาร 
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

 
2.6 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  
 ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบายในการส่ือสารทางการเมือง            
ในรูปแบบแพลตฟอร์มดิจิทลั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
2. ความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
3. ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการส่ือสารทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 

ปัจจัยผู้ส่งสาร หมายถึง ถ่ายทอดขอ้มูลอยา่งเป็นระบบในการน าเสนอ เพื่อการส่ือสารและ 
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการส่ือสารองคก์าร  
2. ความพร้อมดา้นเคร่ืองมือแพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสาร (ซอฟตแ์วร์)   
3. ความพร้อมดา้นอุปกรณ์เทคโนโลย ี(ฮารดแ์วร์) เพื่อการส่ือสาร  

ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร  หมายถึง หมายถึงรูปแบบช่องทางการส่ือดั้ งเดิม อาทิ วิทยุ, 
โทรทศัน์, หนังสือพิมพ์, วารสาร และส่ือใหม่ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ความหลากหลายของช่องทางการส่ือสารผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการส่ือสาร
และประชาสัมพนัธ์ 
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2. ความสะดวกในการเขา้ถึงของช่องทางการส่ือสารผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ 

3. กระบวนการเขา้ถึงช่องทางการส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร  หมายถึง หมายถึงรูปแบบช่องทางเผยแพร่ในรูปแบบส่ือดั้ งเดิม            

และส่ือใหม่ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ย 
1. ความชดัเจนของขอ้มูลข่าวสาร 
2. ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร 
3. ความครบถว้นของขอ้มูลข่าวสาร 

ปัจจัยผู้รับสาร หมายถึง กลุ่มเป้าหมาย ท่ีมีความเก่ียวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล
ข่าวสารโดยตรง ไดแ้ก่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือประชาชนท่ีรับเร่ืองราวข่าวสาร ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. ทศันคติท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
2. ความเขา้ใจในการเขา้ถึงดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
3. ความพร้อมดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเขา้ถึงดิจิทลัแพลทฟอร์ม 

 
 

 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลั

แพลตฟอร์ม  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  3.2 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยคร้ังน้ีก าหนดประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น
ประชาชนท่ีมีทะเบียนบา้นในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงมีจ านวน 5.3 ลา้นคนในพ.ศ.2563 กลุ่มตวัอย่าง
ในการวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวนทั้งส้ิน 400 คน โดยค านวนจากสูตรการค านวนของ Yamane (1973) ในการ
เก็บขอ้มูลใชว้ิธีการเก็บตวัอยา่งโดยวิธีการแบบบงัเอิญ  
 
3.2 การสร้างและการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจยัในคร้ังน้ี จะใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูใ้ช้บริการดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพสถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

- ปัจจยัผูส่้งสาร ประกอบดว้ย ความพร้อมดา้นบุคลากรท่ีรับผิดชอบดา้นการส่ือสาร
องค์การ ความพร้อมด้านเคร่ืองมือแพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสาร  (ซอฟต์แวร์) และความพร้อมด้าน
อุปกรณ์เทคโนโลย ี(ฮารดแ์วร์) เพื่อการส่ือสาร 

-ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ประกอบด้วย ความหลากหลายของช่องทางการส่ือสาร
ผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีใชใ้นการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์  ความสะดวกในการเขา้ถึงของช่องทาง
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การส่ือสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีใช้ในการส่ือสารและประชาสัมพันธ์  และกระบวนการเข้าถึง
ช่องทางการส่ือสารผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
  -ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย ความชดัเจนของขอ้มูลข่าวสาร ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลข่าวสาร และ ความครบถว้นของขอ้มูลข่าวสาร  

ปัจจัยผู ้รับสาร ประกอบด้วย ทัศนคติท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม         
ความเขา้ใจในการเขา้ถึงดิจิทลัแพลทฟอร์ม และความพร้อมดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการเขา้ถึงดิจิทลั
แพลทฟอร์ม  

ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกับประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม       
ซ่ึงประกอบดว้ย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการส่ือสารผ่านดิจิทลัแพลทฟอร์ม ความรู้ความ
เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากดิจิทลัแพลทฟอร์ม และประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการส่ือสาร
ทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม  

ส่วนท่ี 4 เป็นการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทลั
แพลทฟอร์ม 

ในการตรวจสอบเคร่ืองมือผูว้ิจยัได้ด าเนินการน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ น าส่งอาจารย์       
ท่ี ป รึกษาพิ จารณ าตรวจสอบความถูกต้อง และให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ท่ี ต้องการท าวิจัย                     
และน าแบบสอบถามไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ โดยการน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มท่ีคลา้ย
กลุ่มตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลกับประชาชนในจงัหวดัปทุมธานี จ านวน       
30 ตัวอย่าง และน าไปทดสอบความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการค านวนของครอนบัค (Cronbach, 1990,       
p. 204) โดยค่า (α) มีค่าเท่ากบั .92 ซ่ึง มากกว่า 0.7 ส าหรับงานวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
ผูว้ิจยัจึงไดน้ าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการแจกและ
ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 ช่องทาง คือ การแจก
แบบสอบถามกบัประชาชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และการเก็บแบบสอบถามกบัประชาชนในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครดว้ยแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส์ โดยเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน 2564  
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผูว้ิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ลงรหัส ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด เพื่อน ามาประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
ส ถิ ติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในการพรรณนาผลการศึกษาในแต่ละข้อค าถามใน
แบบสอบถามส่วนท่ี 1-ส่วนท่ี 3 ซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้ ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และผูว้ิจยัไดใ้ช้ 
การวิ เคราะห์ ส ถิ ติ เชิ งอ นุม าน  ( Interferential Statistics) ในการทดสอบสมม ติฐานทั้ ง  5  ข้อ                
โดยสมมติฐานท่ี 1-4 ผูวิ้จยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และสมมติฐานท่ี 5 
ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ

ดิจิทัลแพลตฟอร์มคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ          
การส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม และเพื่อศึกษาระดับ
ของประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม        
โดยในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปด้วย ปัจจัยผู ้ส่ งสาร X1 ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร X2            
ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร X3 และปัจจัยผูรั้บสาร X4 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการส่ือสารทาง

การเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับระดับประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทัล

แพลทฟอร์ม 
ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมุตฐาน 

 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี ใชส้ัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

n     คือ   จ านวนตวัอยา่ง 
Xˉ    คือ   ค่าเฉล่ีย (mean)  
SD   คือ   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
*   คือ   ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Sig.  คือ   ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ความถ่ีท่ีไดรั้บขอ้มูลจากการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม และ รูปแบบขอ้มูลจากการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงน าเสนอวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้จ านวน และร้อยละ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1     
ถึงตารางท่ี 4.8 

 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

  233 
167 

58.3 
41.8 

รวม   400 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.3 รองลงมาคือเพศหญิง จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ   จ านวน ร้อยละ 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
61 ปีขึ้นไป 

  48 
154 
113 
67 
18 

12.0 
38.5 
28.3 
16.8 
4.5 

รวม   400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 154 คน        
คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8 และอายุระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 48 คน       
คิดเป็นร้อยละ 12.0 และ อาย ุ61 ปีขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช/ปวส 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 อ่ืน 

  17 
37 
46 

202 
96 
2 

4.3 
9.3 

11.5 
50.5 
24.0 
0.5 

รวม   400 100 
 

จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 202 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 96 คิดเป็นร้อยละ 24.0 ปวช./ปวส. 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  มธัยมศึกษา จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 ประถมศึกษา 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 และอ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

สถานภาพสมรส   จ านวน ร้อยละ 
โสด   202 50.5 
สมรส   181 45.3 
หมา้ย   17 4.3 
รวม   400 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 รองลงมามีสถานภาพ สมรส จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3 หม้าย จ านวน 17 คน          
คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่15,000บาทต่อเดือน 67 16.8 
15,001-25,000บาทต่อเดือน 122 30.5 
25,001-35,000บาทต่อเดือน 104 26.0 
35,001-45,000บาทต่อเดือน 43 10.8 
45,001-60,000บาทต่อเดือน 30 7.5 
60,001บาทขึ้นไป 34 8.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000
บาท จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รองลงมาคือรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000
บาทจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า15,000บาทจ านวน 67 คน      
คิดเป็นร้อยละ 16.8  และรายได้เฉ ล่ียต่อเดือนระหว่าง 35 ,001-45 ,000 บาทจ านวน  43 คน                
คิดเป็นร้อยละ 10.8  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 45,001-60,000 บาทจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ      จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน 
คา้ขาย 
ธุรกิจส่วนตวั 
อ่ืนๆ 

     167 
44 
88 
29 
36 
36 

41.8 
11.0 
22.0 
7.3 
9.0 
9.0 

รวม      400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 
รองลงมาเป็นเอกชน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 รัฐวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.0 ธุรกิจส่วนตัวและอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และค้าขาย จ านวน 29 คน      
คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ าแนกตามความถ่ีท่ีได้รับขอ้มูลจากการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
 

ความถี่      จ านวน ร้อยละ 
1 คร้ังต่อสัปดาห์ 
2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 
4 คร้ังต่อสัปดาห์ขึ้นไป 

     202 
109 
89 

50.0 
27.3 
22.3 

รวม      400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลจากการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 รองลงมา 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 และ 4 คร้ังต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 ตามล าดบั  
 
ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรูปแบบข้อมูลจากการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
 

ความถี่      จ านวน ร้อยละ 
เฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ 
ไลน์ท่ีเป็นทางการ 
เวบไซด ์

     295 
48 
22 
35 

73.8 
12.0 
5.5 
8.8 

รวม      400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลจากการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม จากเฟสบุ๊ค จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 
รองลงมาทวิตเตอร์ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 เวบไซด์ จ านวน 35 คิดเป็นร้อยละ 8.8 
และไลน์ท่ีเป็นทางการ จ านวน 22คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ในงานวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปัจจยัผูส่้งสาร X1 ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร X2 ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร X3 และปัจจัยผูรั้บสาร X4         
ซ่ึงแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นอนัตรภาคชั้น 5 ระดบั โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 ถึงตารางท่ี 4.13 ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 
ตารางท่ี  4.9 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม        
ดา้นปัจจยัผูส่้งสาร  

n = 400 
ปัจจัยผู้ส่งสาร x  SD ระดับ อนัดับ 
1.1 กรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการ
ส่ือสารองค์การเพียงพอในการลงพื้ น ท่ี
ส่ือสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับ
นโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

2.31 1.296 นอ้ย 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

1.2 กรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการ
ส่ือสารองค์การท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่
ร ะ บ าด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด -1 9  ใ น พื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานครในการลงพื้นท่ีส่ือสารกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2.40 1.240 นอ้ย 
 
 
 
 
 

5 
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ปัจจัยผู้ส่งสาร x  SD ระดับ อนัดับ 
1.3 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการ 
ผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การ
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มในการส่ือสาร
เชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

2.44 1.277 นอ้ย 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

1.4 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในด้าน
การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสารกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับนโยบาย
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

2.50 1.276 นอ้ย 
 
 
 

3 
 
 
 

1.5 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการ
ผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การ
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มในการส่ือสาร
เชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.53 1.274 นอ้ย 
 
 
 

1 
 
 
 

1.6 เจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานครมีความพร้อม
ในด้ าน อุปกรณ์ เค ร่ือ งมื อ เท คโนโลยี
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก าร ส่ื อ ส าร รูป แบ บ
แพลตฟอร์มในการลงพื้นท่ีเพื่อการส่ือสาร
กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบันโยบาย
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

2.52 1.252 นอ้ย 
 
 

2 
 

รวม 2.45 1.168 นอ้ย  
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ด้านปัจจยัผูส่้งสาร เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่  

ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการเพียงพอในการลงพื้นท่ี เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีบุคลากรดา้นการส่ือสารองค์การเพียงพอในการลงพื้นท่ีส่ือสารกบัประชาชน
กลุ่ม เป้ าหมายเก่ียวกับนโยบ ายการป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้ น ท่ี
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กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครมีบุคลากรดา้นการส่ือสารองคก์ารท่ีมีความสามารถในการ
ส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในการลง
พื้นท่ีส่ือสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายความคิดเห็นอยู่ในระดบัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.31 
และ 2.40 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการส่ือสาร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การในรูปแบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในดา้นการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสาร
กบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.44 และ 2.50 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์ม เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การในรูปแบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร และเจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการส่ือสารรูปแบบแพลตฟอร์มในการลงพื้นท่ีเพื่อการส่ือสารกับประชาชน
กลุ่ม เป้ าหมายเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.53 และ 2.52 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม       
ดา้นปัจจยัช่องทางการส่ือสาร  

n = 400 
ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร  x  SD ระดับ อนัดับ 
2.1 กรุงเทพมหานครมี ช่องทางดิ จิทัลแพลตฟอร์ม ท่ี
หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเชิง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19        
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.53 1.246 นอ้ย 4 

2.2 ก รุงเทพมหานครมี ช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม ท่ี
หลากหลายในการติดต่อส่ือสารกับประชาชนในเชิง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19       
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.60 1.238 นอ้ย 1 
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2.3 ประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครไดร้วดเร็วในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเชิง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19       
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.53 1.252 นอ้ย 5 

2.4 ประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครได้รวดเร็วในการติดต่อ ส่ือสารกับ
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.51 1.220 นอ้ย 6 

2.5 กระบวนการในการเข้าถึงช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

2.56 1.237 นอ้ย 2 

2.6 กระบวนการในการเข้าถึงช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของก รุง เทพมห านครมีขั้ น ตอน ท่ี ไม่ ยุ่ งย าก ในการ
ติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัเชิงนโยบายการ
ป้ องกัน การแพ ร่ระบ าดของโรคโควิด -19  ในพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

2.55 1.219 นอ้ย 3 

รวม 2.55 1.139 นอ้ย  
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ดา้นปัจจยัช่องทางการส่ือสาร  
  ความคิดเห็นเก่ียวกับ ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายในการประชาสัมพนัธ์ให้
ขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
และช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนในเชิงนโยบายการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็น
ดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.53 และ 2.60 ตามล าดบั 
 ความคิด เห็น เก่ียวกับ  ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางดิ จิทัล แพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครไดร้วดเร็วในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ของกรุงเทพมหานครได้รวดเร็วในการติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานครเก่ียวกับนโยบายการ
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ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็น
ดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.53 และ 2.51 ตามล าดบั  
 ความคิดเห็นเก่ี ยวกับ  กระบวนการในการเข้าถึงช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และกระบวนการในการเขา้ถึงช่องทางดิจิทลั
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกับเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร       
ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.56 และ 2.55 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม        
ดา้นปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร   

n = 400 
ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร  x  SD ระดับ อนัดับ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก าร แ พ ร่ ร ะ บ าด ข อ ง โ รค โค วิ ด -1 9  ข อ ง
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานคร 

2.56 1.284 นอ้ย 5 

3.2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้ง
ไปในทางเดียวกนักบันโยบายรัฐบาล 

2.48 1.236 นอ้ย 6 

3.3 ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง (ไม่มีกรณี
ของเฟคนิวส์หรือขอ้มูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ) 

2.64 1.274 ปาน
กลาง 

3 

3.4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง 

2.73 1.247 ปาน
กลาง 

1 

3.5  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล

2.65 1.250 ปาน
กลาง 

2 
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แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนทัน
เหตุการณ์ 
3.6 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในแง่เน้ือหา 

2.62 1.236 ปาน
กลาง 

4 

รวม 2.55 1.139 นอ้ย  
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ดา้นปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร 
               ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสารมีความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร 
และข้อมู ล ข่ าวส าร เก่ี ยวกับ น โยบ ายก าร ป้ อ งกัน ก ารแพ ร่ระบ าดของโรคโควิ ด -19                          
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล ความคิดเห็นอยู่ในยระดับท่ีเห็นด้วยน้อย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  2.56     
และ 2.48 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง (ไม่มีกรณี
ของเฟคนิวส์หรือขอ้มูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ) และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.64 
และ 2.73 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนทัน
เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19           
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นสมบูรณ์
ในแง่เน้ือหา ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.65 และ 2.62 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียง เบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

n = 400 
ปัจจัยผู้รับสาร x  SD ระดับ อนัดับ 
4.1 ขอ้มูลข่าวสารมีความชดัเจนเก่ียวกบันโยบายการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่าน
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร 

3.13 1.438 ปาน
กลาง 

4 

4.2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกนักบันโยบายรัฐบาล 

3.22 1.411 ปาน
กลาง 

1 

4.3 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง (ไม่มีกรณี
ของเฟคนิวส์หรือขอ้มูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ) 

2.89 1.292 ปาน
กลาง 

6 

4.4 ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง 

2.88 1.277 ปาน
กลาง 

5 

4.5 ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนทัน
เหตุการณ์ 

3.16 1.361 ปาน
กลาง 

3 

4.6 ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นสมบูรณ์ใน
แง่เน้ือหา 

3.22 1.472 ปาน
กลาง 

2 

รวม 3.08 1.223  ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั การรับขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม
ของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล  ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.33 และ 3.22 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง (ไม่มีกรณี
ของเฟคนิวส์หรือขอ้มูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ) และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.89 
และ 2.88 ตามล าดบั  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนทัน
เหตุการณ์และข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19          
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นสมบูรณ์
ในแง่เน้ือหา ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.16 และ 3.16 ตามล าดบั 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์เกีย่วกบัระดับประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัประสิทธิผลการ
ส่ือสารทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 

n=400 
ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม x  SD ระดับ อนัดับ 
1. ท่านพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารเชิงนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด -1 9                         
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

2.70 1.288 ปาน
กลาง 

5 

2. ท่านพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

2.67 1.274 ปาน
กลาง 

6 
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3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด -19  ในพื้ น ท่ีกรุงเทพมหานคร         
ผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร 

 
2.86 

 
1.271 

 
ปาน
กลาง 

 
3 

4. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด -1 9                          
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

2.86 1.284 ปาน
กลาง 

2 

5. ท่านไดน้ าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครไปใช้
ในการป้องกันตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาด เช่น      
การไม่เขา้ไปในพื้นท่ีแพร่ระบาด การเพิ่มความระมดัระวงั
ในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในการเขา้พื้นท่ีเส่ียง เป็นตน้ 

3.037 1.387 ปาน
กลาง 

1 

6. ท่านได้น าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับ เก่ียวกับมาตรการ
นโยบายการป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19      
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มไปใช้
ในการเขา้ถึงตามสิทธิท่ีไดรั้บจากนโยบายฯ เช่น การขอรับ
วคัซีนป้องกนัโควิด การเขา้ตรวจโรคโควิด19 การเขา้รับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร
และเครือข่าย เป็นตน้ 

2.857 1.332 ปาน
กลาง 

4 

รวม 2.83 1.118  ปาน
กลาง 

 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลตฟอร์ม  

ความคิดเห็นเก่ียวกบั การรับขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการติดต่อส่ือสารกับ
ก รุง เท พ มห าน ค ร เก่ี ย วกับ น โยบ ายก าร ป้ อ ง กัน ก ารแพ ร่ระบ าดของโรค โค วิ ด -19                            
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.70 และ 2.67 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครและความรู้ความ
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เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.86 
และ 2.86 ตามล าดบั 

ความคิดเห็นเก่ียวกับ ข่าวสารท่ีได้รับเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส          
โควิด-19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครไปใช้ใน
การป้องกนัตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาด เช่น การไม่เขา้ไปในพื้นท่ีแพร่ระบาด การเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการใช้อุปกรณ์ป้องกนัในการเขา้พื้นท่ีเส่ียง เป็นตน้ และท่านไดน้ าขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บเก่ียวกบัมาตรการนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มไปใช้ในการเขา้ถึงตามสิทธิท่ีไดรั้บจากนโยบายฯ เช่น การขอรับ
วคัซีนป้องกนัโควิด การเขา้ตรวจโรคโควิด19 การเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่างๆ                  
ของกรุงเทพมหานครและเครือข่าย เป็นตน้ ความคิดเห็นอยู่ในยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.03 และ 2.85 ตามล าดบั 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมุติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.14 ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่าน
ดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
 

รายการ 
ประเมินผล ความหมาย 

 S.D.  
ปัจจยัผูส่้งสาร (X1) 2.45 1.168 นอ้ย 
ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร(X2) 2.55 1.139 นอ้ย 
ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (X3) 3.08 1.223  ปานกลาง 
ปัจจยัผูรั้บสาร (X4) 3.08 1.223 ปานกลาง 
ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่าน
ดิจิทลัแพลทฟอร์ม (Y) 

2.83 1.118 ปานกลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.14 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยผู ้ส่งสาร (X1) อยู่ในระดับน้อย   
ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร (X2) อยู่ในระดับน้อย ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (X3) อยู่ในระดับปานกลาง 
และปัจจยัผูรั้บสาร (X4) อยู่ในระดบัปานกลาง และประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทลั
แพลทฟอร์ม (Y) อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยผู ้ส่งสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยันโยบายมีผล
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั .77 ค่าSig เท่ากบั .00 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัช่องทางการส่ือสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัช่องทาง
การส่ือสารมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ           
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั .81 ค่า Sig เท่ากบั .00 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร มีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบติั ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัผูใ้ชบ้ริการสถานบริการมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบาย
ไปปฏิบติั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ .82     
ค่า Sig เท่ากบั .00  

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยผู ้รับสารมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัผูรั้บสารมีผล
เชิงบวกต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั .81 ค่าSig เท่ากบั .00 
  
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรตน้เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์กนัเองของตวัแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearity โดยใช้
วิธีการ Corelation Analysis ระหว่างตวัแปรอิสระ คือปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มทั้ง 4 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม   
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม                

(X1) (X2) (X3) (X4) 

ปัจจยัผูส่้งสาร (X1) 1 .889** .854** .609** 
ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร (X2)  1 .881** .696** 
ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (X3)   1 .826** 
ปัจจยัผูรั้บสาร (X4)    1 
หมายเหตุ * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี  4.15 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระทั้ งหมด\ปรากฏว่ามี
ความสัมพนัธ์คู่ X1 และ X2 และ คู่ X1 และ X3 และ X2 และ X3 มีค่าความสัมพนัธ์เกินกว่า 0.85 ณ 
ระดับนั ยส าคัญทางส ถิ ติ ท่ี  0.05 จึ งอาจถือว่ าตัวแปรต้น มี ปัญหาความสั มพันธ์กัน เอง                           
(Multicollinearity) แต่เน่ืองจากตามแนวคิดการส่ือสารของ Bello ประกอบดว้ยปัจจยัทั้ง 4 ประการ 
จึงไม่อาจตัดหรือรวมตัวแปรได้ ผูว้ิจยัจึงน าตัวแปรต้นทั้งหมดมาวิเคราะห์ความสามารถในการ
พยากรณ์ตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย (Multiple Regression Analysis) 
ดว้ยวิธีการแบบขั้นตอน (Stepwise)  
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิและค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
 

ประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

Unstandarddized 
Coefficients 

Standarddized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
ค่าคงท่ี .052 .073  .71 .478 
ปัจจยัผูส่้งสาร (X1) .175 .051 .173 3.40 .001 
ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร(X2) .129 .060 .124 2.15 .032 
ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (X3) .260 .053 .252 4.93 .000 
ปัจจยัผูรั้บสาร (X4) .436 .031 .451 14.19 .000 
 R =  .90 R2  =  .81 SEest  =  ± .51 F = 426.42 Sig. =  .000 
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R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัคา่วิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R 

 

จากตาราง 4.16 พบว่า ปัจจัยผู ้ส่งสาร ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร          
และ ปัจจัยผู ้รับสาร สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุด้วยวิธีการ 
Stepwise พบว่า ปัจจยัผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร และปัจจยัผูรั้บสาร 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี 

สมการคะแนนดิบ Y = .052 + .26X3+.43X4+.17X1+.12X2 
สมการคะแนนมาตรฐาน Y = .25X3+.45X4+.17X1+.12X2 

กล่าวคือ ปัจจยัผูส่้งสาร X1 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .17 ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร X2     
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .12 ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร X3 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .26          
ปัจจยัผูรั้บสาร X4 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .43 ทั้ งน้ีค่า R = .90 มีค่าเขา้ใกล ้1.00 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์สูง สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตัวแปรตามได้ดี และในการร่วมกันพยากรณ์
ประสิทธิผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 81.20 (R2) ทั้งน้ีถา้ ตวัแปรตน้ เท่ากบั ศูนย ์ตวัแปรตาม Y เท่ากบั .052 
นอกจากนั้ น หาก X3 เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแล้ว Y จะเปล่ียนแปลงเท่ากับ .25 หน่วย หาก X4 
เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแลว้ Y จะเปล่ียนแปลงเท่ากบั .43 หน่วย หาก X1 เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแลว้   
Y จะเปล่ียนแปลงเท่ากับ .17 หน่วย และ หาก X2 เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแลว้ Y จะเปล่ียนแปลง
เท่ากบั .12 หน่วย และมีค่าความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ (SE

est
) เท่ากบั .51 ไดอ้ย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05  
 
 
 

 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ระดับประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของ
กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม และปัจจยัท่ีท าให้ทราบเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม         
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร เพื่อน าไปสู่การท างานท่ี มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเช่ือมั่น            
และก่อใหเ้กิดการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบ
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม สามารถสรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 

อายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ี สุด 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีสถานภาพ โสด จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000บาทจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีอาชีพขา้ราชการ 
จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ไดรั้บขอ้มูลจากการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร
ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 1 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม จากเฟสบุ๊ค จ านวน 295 คน         
คิดเป็นร้อยละ 73.8 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทาง
การเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด      
เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า ปัจจยัผูส่้งสาร (X1) อยู่ในระดบัน้อย ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร 
(X2) อยู่ในระดบันอ้ย ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร (X3) อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัผูรั้บสาร (X4) อยู่
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ในระดับปานกลาง  และ ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทลัแพลทฟอร์ม (Y) อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละปัจจยั พบวา่ 

 5.1.2.1 ปั จจัยผู ้ส่ งสาร (X1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด เห็น สู งสุดคือ 
กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การในรูปแบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารรูปแบบแพลตฟอร์มในการลงพื้นท่ีเพื่อการส่ือสารกับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในดา้นการใชง้านแพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสารกบั
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือแพลตฟอร์มส่ือสารองค์การ
ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค           
โควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการส่ือสารองค์การท่ีมี
ความสามารถในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครในการลงพื้นท่ีส่ือสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และกรุงเทพมหานครมีบุคลากร
ดา้นการส่ือสารองคก์ารเพียงพอในการลงพื้นท่ีส่ือสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกบันโยบาย
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

 5.1.2.2 ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร (X2) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด 
คือ กรุงเทพมหานครมีช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชน
ในเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร รองลงมา
คือ  กระบวนการในการเข้าถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่
ยุ่งยากในการได้รับข้อมูลข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19           
ในพื้ น ท่ีก รุงเทพมหานคร กระบวนการในการเข้าถึงช่องท างดิ จิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานครเก่ียวกับเชิง
นโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
มีช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มท่ีหลากหลายในการประชาสัมพนัธ์ให้ขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบายการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ประชาชนสามารถเข้าถึง
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครไดร้วดเร็วในการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบาย
การป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และประชาชนสามารถ
เข้าถึงช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครได้รวดเร็วในการติดต่อส่ือสารกับ
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กรุงเทพมหานครเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 

5.1.2.3 ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร (X3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดคือ 
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง รองลงมาคือ ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นทนัเหตุการณ์ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง (ไม่มีกรณีของเฟคนิวส์หรือข้อมูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่
สาธารณะ) ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19               
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นสมบูรณ์
ในแง่เน้ือหา ข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค       
โควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักบันโยบายรัฐบาล  

5.1.2.4 ปัจจยัผูรั้บสาร (X4) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดคือ ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่าน
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักับนโยบาย
รัฐบาล รองลงมาคือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นสมบูรณ์
ในแง่ เน้ื อห า  ข้อมู ลข่ าวส าร เก่ี ยวกับ สถ านการณ์ ก ารแพ ร่ระบ าดของโรคโควิ ด -19                          
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถว้นทัน
เหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจนเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค           
โควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีความถูกต้อง (ไม่มีกรณีของเฟคนิวส์หรือข้อมูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่
สาธารณะ) 
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5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นเกีย่วกบัระดับประสิทธิผลของการส่ือสาร
ทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการส่ือสารทาง
การเมืองผ่านดิจิทลัแพลทฟอร์ม (Y) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด 
คือ ท่านได้น าข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19          
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครไปใช้ในการ
ป้องกันตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาด เช่น การไม่เขา้ไปในพื้นท่ีแพร่ระบาด การเพิ่มความ
ระมดัระวงัในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัในการเขา้พื้นท่ีเส่ียง เป็นตน้ รองลงมาคือ ท่านมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร
ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร      
6. ท่านไดน้ าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัมาตรการนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มไปใชใ้นการเขา้ถึงตามสิทธิท่ีไดรั้บ
จากนโยบายฯ เช่น การขอรับวคัซีนป้องกันโควิด การเข้าตรวจโรคโควิด -19 การเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานครและเครือข่าย เป็นตน้ ท่านพึงพอใจใน
ก าร รับ ข้อ มู ล ข่ าวส าร เชิ งน โยบ ายก าร ป้ อ งกัน ก ารแพ ร่ระบ าดขอ งโรค โค วิ ด -19                            
ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม และท่านพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารกับ
ก รุง เทพ มห าน คร เก่ี ยวกับ น โยบ ายก าร ป้ อ งกัน ก ารแพ ร่ระบ าดของโรคโควิ ด -19                           
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.1.4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-4 โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน 

พบว่า ผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร ปัจจยัผูรั้บสาร มีผลเชิงบวกต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

5.1.4.2 ผลการทดสอบสมมติฐในฐานะผูส่้งสารท่ีเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
ไดน้าเทคนิคและวิธีการส่ือสารของพระพุทธเจา้มาใช้ คือ ส่ือสารไดอ้ย่างแจ่มแจง้ จูงใจ แกลว้กลา้
และร่าเริง อีกทั้งเป็นผูส่้งสารทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมาานท่ี 5 โดยใชก้าร
วิ เคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยผู ้ส่ งสาร  X1         
ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร X2 ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร X3 ปัจจัยผู ้รับสาร X4 สามารถพยากรณ์ 
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ประสิทธิผลต่อการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบ คือ  

Y = .052 +.26X3+.43X4+.17X1+.12X2  
และสมการในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ  

Y = .25X3+.45X4+.17X1+.12X2  
 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ ปัจจยัผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร และ 
ปัจจยัผูรั้บสาร ส่งผลเชิงบวก และสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมือง
ของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นให้
เห็นวา่ เป็นไปตามแนวคิดทฤษฏีท่ีอธิบาย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมือง 
ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัผูส่้งสาร ปัจจยัช่องทางการส่ือสาร ปัจจยัขอ้มูลข่าวสาร และ ปัจจยัผูรั้บสาร 
ตามตวัแบบ SMCR Model หรือ รูปแบบการส่ือสารของ Berlo (1960)  

นอกจากนั้นในประเด็นด้านผูส่้งสาร ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกับ งานวิจยัของสุรพล     
สุยะพรหม และคณะ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณ
พิพิธ): ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2540-2560 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัผูส่้งสาร คือ พระเทพปฏิภาณวาที   
มีความส าคญัในฐานะผูส่้งสารท่ีเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาไดน้าเทคนิคและวิธีการส่ือสารของ
พระพุทธเจ้ามาใช้ คือ ส่ือสารได้อย่างแจ่มแจ้ง จูงใจ แกลว้กล้าและร่าเริง อีกทั้งเป็นผูส่้งสารทาง
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพดี วิภัติภูมิ
ประเทศ (2558) ท่ีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมืองศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี 
พ.ศ. 2523-2553 ซ่ึงพบว่า พลตรีจ าลอง ศรีเมือง ในฐานะผูส่้งสาร เป็นผูท่ี้ใช้กลยุทธ์ในการส่ือสาร 
โดยการน าเอาการตลาดการเมืองมาใชใ้นการรณรงคห์าเสียงเลือกตั้งจนประสบผลส าเร็จ 

ในประเด็นด้านช่องทางการส่ือสาร ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคล้องกับ งานวิจัยของ       
ภาคิน โชติเวศยศิ์ลป์ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่ีมาจากการยึดอ านาจภายใตว้ิกฤตความขดัแยง้ทางการเมือง ซ่ึงพบว่า 
การใชช่้องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายเขา้ถึงผูรั้บสารท่ีเป็นประชาชนคนไทยไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพราะ
มีรูปแบบการส่ือสารท่ีหลากหลาย และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพียงกมล เกิดสมศรี และปรีชา 
พนัธุ์แน่น (2563) ท่ีศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันากลยุทธ์การส่ือสารการประชาสัมพนัธ์ ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ของ “ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถ่ิน” ประเทศไทย ซ่ึงพบว่า ใช้เคร่ืองมือใน         
การประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทาง ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อสร้างภาพลกัษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม
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และให้ เกิดความสนใจยอมรับ ตามแนวคิดของ Hitt (2014) ทั้ งย ังสอดคล้อง ในด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ และสร้างภาพลกัษณ์ในการดูแลประชาชนอนัดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
กลุ่มต่างๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของนโยบายในการใชช่้องทางแพลตฟอร์ม ท่ีตอ้งอาศยัดา้น
ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานตอ้งสร้างรูปแบบของการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี (Kotler, 2016) ไดใ้ห้
แนวคิดกลยุทธ์การตลาดโมเดล 5A มีจุดเด่น ความเขา้ใจผูบ้ริโภค และเขา้ใจ แบรนดไ์ปพร้อมๆ กนั
กบัผูบ้ริโภคช่องทางการรับส่ือมากมาย แต่ความตอ้งการคอนเทนตห์รือโฆษณาจาก แบรนด์ไม่ตอ้ง
ถูกปิดกั้ นจากส่ือท่ีไม่ได้สนใจฝ่ังแบรนด์จะเห็นได้ว่า A แต่ละตัวสามารถวัดผลได้ อีกทั้ ง           
สอดคล้องกับ ยุพดี วิภัติภูมิประเทศ (2558) ท่ีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง         
ศรีเมือง ศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2523-2553 ซ่ึงพบว่า การมีส่ือของตวัเอง เช่น โทรทศัน์
ดาวเทียมเอเอสทีวี เป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

ในประเด็นดา้นขอ้มูลข่าวสาร ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ยพุดี วิภติัภูมิ
ประเทศ (2558) ท่ีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมืองศึกษาในช่วงเวลาระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2523-2553 พบวา่ ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งออกมานั้นลว้นแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองของพล
ตรีจ าลองศรีเมือง และงานวิจยัของ รัฐ กนัภยั (2558) การส่ือสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ท่ีส่งผลต่อการพฒันาทอ้งถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจงัหวดัภาคตะวนัตก
ตอนล่าง พบว่า ขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งมานั้นเป็นรูปแบบของการบริหารงานทอ้งถ่ินในรูปแบบการมี
ส่วนร่วมผ่านดิจิทลัแพลตฟอร์ม และงานวิจยัของ กรกนก นิลด า (2558) การส่ือสารทางการเมือง
ของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหาร พบว่า การส่ือสารทางการเมืองเป็นกระบวนการท่ีน าเสนอขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย หลกัการต่างๆ จากผูน้ าไปสู่ประชาชนไดรั้บรู้ในการขอความร่วมมือเพื่อ
การด าเนินงานใหบ้รรลุตาม เป้าหมายสูงสุด  

ในประเด็นดา้นผูรั้บสาร ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของสุรพล สุยะพรหม 
และคณะ (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง การส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ): 
ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2540-2560 ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัผูรั้บสาร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางท่ี
อยู่ในกรุงเทพมหานครและในตัวเมืองท่ีเป็นผูท่ี้มีความสนใจทางการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง และ งานวิจยัของ ยุพดี วิภติัภูมิประเทศ (2558) ท่ีศึกษาการส่ือสารทางการเมืองของ
พลตรีจ าลอง ศรีเมืองศึกษาในช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2523-2553 ซ่ึงพบว่า ผูรั้บสารของพลตรี
จ าลอง ศรีเมือง ไดแ้ก่ คนกรุงเทพมหานคร ประชาชนทัว่ไป ชนชั้นกลางท่ีสนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุ่มผูป้ฏิบติัธรรมสันติอโศก ส่วนกลุ่มคนรากหญา้มีแนวโน้มท่ีจะ  
ปฏิเสธสารของพลตรีจ าลอง ศรีเมือง 
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 5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.3.1.1 กรุงเทพมหานครควรก าหนดนโยบายการส่ือสารทางการเมืองของ

กรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้มีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของประชาชน

ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

5.3.1.2 กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงความรวดเร็วทันเหตุการณ์ของข้อมูล

ข่าวสารท่ีเผยแพร่ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

5.3.1.3 กรุงเทพมหานครควรปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารใหมี้ความหลากหลายคล

อบคลุมคุณลกัษณะความตอ้งการของประชาชนท่ีมีความหลากหลายช่วงวยัและความตอ้งการ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.2 .1 ก รุง เทพมห านครควร เพิ่ ม อัต ราก าลัง เจ้ าหน้ า ท่ี ในการผ ลิต ส่ื อ

ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
5.3.2 .2 กรุงเทพมหานครควรพัฒนาประสิท ธิผล  ห น่วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้อง               

ควรเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขั้นตอนและการเขา้ถึงการใชบ้ริการช่องทางแพลตฟอร์มใหห้ลากหลาย 
เช่น การติดตามสถานการณ์โควิด-19 ประจ าวนั, สถานท่ีจุดบริการฉีดวคัซีนโควิด-19, ไทยร่วมใจ 
เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและเขา้ถึงการบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5.3.2.3 กรุงเทพมหานครควรพฒันาประสิทธิผล หน่วยงานให้มีความพร้อมในการ
บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะการตอบค าถาม และให้ขอ้มูลท่ีอพัเดท 
รวดเร็วเป็นปัจจุบนั 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
5.3.3.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ความคิดเห็น หากมีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบอ่ืนเขา้มาด้วย เช่น การสนทนา การสัมภาษณ์     
จะช่วยใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีครอบคลุมและชดัเจนมากยิง่ขึ้น 

5.3.3.2 ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางแกไ้ขประสิทธิผลของ
การส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

5.3.3.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัองค์ประกอบดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพื่อให้
งานวิจยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น 

  



บรรณานุกรม 
 
กมล เกิดสมศรี และ ปรีชา พนัธุ์แน่น. (2563). แนวทางการพฒันากลยทุธ์การส่ือสารการประชาสัมพนัธ์

ผา่นส่ือสังคม ออนไลน์ของ “ตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจทอ้งถ่ิน” ประเทศไทย. วารสารร่มพฤกษ์ 
มหาวิทยาลัยเกริก, 38, 1 (มกราคม – เมษายน) 22-33. 

กรกนก นิลด า. (2558). การส่ือสารทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากทหาร. (ดุษฎีนิพนธ์ 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

กรมควบคุมโรค. (2563). โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). เขา้ถึงไดจ้าก  
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/introduction.php 

กฤติยา รุจิโชค. (2564). การส่ือสารการเมืองเพื่อรักษาภาพลกัษณ์รัฐบาลในส่ือยคุดิจิทลั. วารสาร มจร  
พุทธปัญญาปริทรรศน์, 6(1), 24-39. 

กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล. (2556). รูปแบบการบริหาร 
กรุงเทพมหานคร. เขา้ถึงได ้http://203.155.220.230/m.info/bma_k/knw5.html  

เฉลิม สุขเจริญ. (2557). แรงจูงใจในการทางานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี. (สารนิพนธ์น้ีรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัเกริก.  

ณฐัวชัร จนัทโรธรณ์. (2563). ประสิทธิผลขององคก์าร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, 
 9(2), 1-9 

นนัทนา นนัทวโรภาส. (2548). “การส่ือสารทางการเมือง: ศึกษากรณีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ัวไป 
ของพรรคไทยรักไทย”. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต(ส่ือสารมวลชน). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

บุญศรี พรหมมาพนัธุ์. (2557). การวิจัยทางสังคมศาสตร์: การประยกุต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. นนทบุรี:  
ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ประดิษฐ์ ดีวฒันกุล. (2559). รูปแบบกรุงเทพมหานครในทศวรรษหนา้. วารสารสมาคมนักวิจัย, สาขา 
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์, 21, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม), 188-201. 

พิมพล์ภสั พงศกรรังศิลป์ ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และปิยะ ปานผูมี้ทรัพย.์ (2562). ปัจจยัท่ีมีความส าคญั 
ต่อการประยกุตใ์ชดิ้จิทลัแพลตฟอร์มของธุรกิจ โรงแรมในจงัหวดักระบ่ี. วารสารวิชาการการ 
ท่องเท่ียวไทยนานาชาติ, 15,1(มกราคม - มิถุนายน), 167-176. 

 



57 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พีพีทีวี. (21 เม.ย. 2559). 21 เมษายน 234 ปี สถาปนากรุงเทพมหานครฯ.  เขา้ถึงไดจ้าก www.pptvhd36.  
com/news/ประเด็นร้อน/25993  

ภาคิน โชติเวศยศิ์ลป์. (2562). กลยทุธ์การส่ือสารทางการเมืองของ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ท่ีมาจากการยึดอ านาจภายใตว้ิกฤตความขดัแยง้ทางการเมือง. วารสาร 
สหวิทยาการวิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา. 8, 1(มกราคม-มิถุนายน), 15-25. 

ยทุธพร อิสรชยั. (2563). แนวคิดการส่ือสารทางการเมือง. เอกสารประกอบการเรียนการสอนการ 
วิเคราะห์การเมือง. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ยพุดี วิภติัภูมิประเทศ. (2558). การส่ือสารทางการเมืองของพลตรีจ าลอง ศรีเมืองศึกษาในช่วงเวลา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2553. (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ส่ือสารการเมือง)). กรุงเทพฯ: 
วิทยาลยัส่ือสารการเมือง มหาวิทยาลยัเกริก. 

รัฐ กนัภยั. (2558). การส่ือสารทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 
ท้องถ่ินในองค์การบริหารส่วนต าบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง. เพชรบุรี: คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย. (2560, 6 เมษายน). ราชกิจจานุเบกษา. หนา้ท่ี 1-90.  
วิเชียร ช่วยหนู. (2557). การส่ือสารทางการเมือง ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ของนายชูวิทย ์กมลวิศิษฎ.์ 

(วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบณัฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
สุรพล สุยะพรหม และนนัทนา นนัทวโรภาส. (2562). การส่ือสารทางการเมืองของพระเทพปฏิภาณ

วาที (เจา้คุณพิพิธ)ศึกษาในช่วงเวลา พ.ศ. 2540-2560. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 6, 5  
(กรกฎาคม), 2501-2518. 

เสกสรรค ์กนัยาสาย. (2559). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิรับบริการสาธารณสุขของ 
แรงงานต่างด้าวท่ีมีสถานะไม่ชอบด้วยกฎหมาย. (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต) 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

Berlo, David. (1960). The process of communication. New York: Holl, Reneheart and Winston, Inc. 
 

 

 
 



58 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

Bucher, E., Fieseler, C., Meckel, M., & Suphan, A. (2011). Social media and the communication 
profession. Retrieved from https://www.alexandria.unisg.ch/publications/ citation/ 
Anne_Suphan/91164.  

Dieteren, K. (2011). TAM and trust in social media usage. (Unpublished master’s thesis). University 
of Maastricht, Maastricht.  

Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (5th ed.). New York: Harper Collins. 
Everett, M. Rogers. (1973). Communication strategies for family planning. New York, NY: Free  

Press. 
Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (1999). Strategic management: Competitiveness and  

globalization: Concepts and cases (18th ed.). Cincinnati, Ohio, South-Western College Pub. 
Ireland, R. D. and Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness  

in the 21st century: The role of strategic leadership. Academy of Management  
Executive, 19(4), 63-77. 

Kotler Philip. (1996). Marketing management: An Asian perspective, New York: Prentice Hall.  
pp. 363.  

Kotler, P. and Keller, K. (2016). A framework for marketing management (p. 352,582) Boston,    
MA: Pearson.  

McNair, Brian. (1999). An introduction to political communication. New York: Routledge. p. 5. 
Millet, J. D. (1954). Bureaucracy and the public. New York: Basic Book. 
Pool, Ithiel de Sola. (1968). “Communication, political.” in David Shills (ed.). International  

Encyclopedia of Social Science Vol.3 (pp. 90-92). New York: The Macmillan  
Company and The Free Press. 

Yamane, Taro. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row  
Publication. 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 

แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง “ประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม” 

ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลส าหรับสารนิพนธ์ในหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 โปรดกาเคร่ืองหมาย “X” ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมากท่ีสุด 
1) เพศ 

□1) ชาย □2) หญิง 
 

2) อายุ 
□1) 20-30 ปี □2) 31-40 ปี □3) 41-50 ปี 
□4) 51-60 ปี  □5) 61 ปีขึ้นไป 

 

3) ระดบัการศึกษา 
□1) ประถมศึกษา □2) มธัยมศึกษา □3) ปวช/ปวส
   
□4) ปริญญาตรี  □5) สูงกวา่ปริญญาตรี □6) อ่ืนๆ………………  

 

4) สถานภาพ 
□1) โสด □2) สมรส □3) หมา้ย  

 

5) รายได ้
□1) ต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน □2) 15,000- 25,000 บาทต่อเดือน  
□3) 25,001- 35,000 บาทต่อเดือน □4) 35,001- 45,000 บาทต่อเดือน  
□5) 45,001- 60,000 บาทต่อเดือน □  6) 60,001 ขึ้นไป 

 

6) อาชีพ 
□1) ขา้ราชการ □2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ □3) ลูกจา้งบริษทัเอกชน 
□4) คา้ขาย □5) เจา้ของธุรกิจส่วนตวั □6) อ่ืนๆ  
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7) ความถี่ท่ีท่านไดรั้บขอ้มูลจากการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลั
แพลตฟอร์ม 

□1) 1 คร้ังต่อสัปดาห์  □2) 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ □3) 4 คร้ังต่อสัปดาห์ขึ้นไป 
 

8) ท่านไดรั้บขอ้มูลจากการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม
แบบใดมากท่ีสุด 

□1) เฟสบุ๊ค □2) ทวิตเตอร์ □3) ยทููบ 
□4) ไลน์ทางการของกรุงเทพฯ □5) เวบไซด์  

 
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของการส่ือสารทางการเมืองของกรุงเทพมหานครใน
รูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ค าชี้แจง 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง    4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยผู้ส่งสาร (กรุงเทพมหานคร) (X1)      
1.1 กรุงเทพมหานครมีบุคลากรด้านการส่ือสารองค์การ

เพียงพอในการลงพื้นท่ีส่ือสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

     

1.2 กรุงเทพมหานครมีบุคลากรดา้นการส่ือสารองค์การท่ีมี
ความสามารถในการส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในการลง
พื้นท่ีส่ือสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

     

1.3 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือ
แพลตฟอร์มส่ือสารองคก์ารในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มใน
การส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
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ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1.4 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในด้านการใช้งาน

แพลตฟอร์มเพื่อการส่ือสารกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

     

1.5 กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการผลิตเคร่ืองมือ
แพลตฟอร์มส่ือสารองคก์ารในรูปแบบดิจิทลัแพลตฟอร์มใน
การส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

     

1.6 เจา้หนา้ท่ีกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในดา้นอุปกรณ์

เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารรูปแบบ

แพลตฟอร์มในการลงพื้นท่ีเพื่อการส่ือสารกับประชาชน

กลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร   

     

ปัจจัยช่องทางการส่ือสาร (X2)      
2.1 กรุง เทพมหานครมี ช่องทาง ดิ จิทัลแพลตฟอร์ม ท่ี
หลากหลายในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร เชิง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

     

2 .2  ก รุง เทพมหานครมี ช่องทางดิ จิทัลแพลตฟอร์มท่ี
หลากหลายในการติดต่อส่ือสารกบัประชาชนในเชิงนโยบาย
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

     

2.3 ประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครได้รวดเร็วในการได้รับขอ้มูลข่าวสารเชิง
นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
2.4ประชาชนสามารถเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุง เทพมหานครได้รวดเ ร็วในการติดต่อ ส่ือสารกับ
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

     

2.5 กระบวนการในการเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

     

2.6 กระบวนการในการเขา้ถึงช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานครมีขั้นตอนท่ีไม่ยุ่งยากในการติดต่อส่ือสาร
กบักรุงเทพมหานครเก่ียวกบัเชิงนโยบายการป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

     
 
 
 

ปัจจัยข้อมูลข่าวสาร (X3)      
2.1 ขอ้มูลข่าวสารมีความชดัเจนเก่ียวกบันโยบายการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่าน
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร 

     

2.2 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกนักบันโยบายรัฐบาล 

     

2.3 ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง (ไม่มีกรณี
ของเฟคนิวส์หรือขอ้มูลลวงท่ีเผยแพร่ออกมาสู่สาธารณะ) 

     

2.4 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความถูกตอ้ง 
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ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
2.5  ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วนทัน
เหตุการณ์ 

     

2.6 ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานครผ่านช่องทาง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ในแง่เน้ือหา 

     

ปัจจัยผู้รับสาร (X4)      
3.1 ท่านเห็นความส าคญักบัการรับขอ้มูลข่าวสารเชิงนโยบาย
การป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิ ด - 19  ของ
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานคร 

     

3.2 ท่านเห็นความส าคญักบัการติดต่อส่ือสารเชิงนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  ข อ ง
กรุงเทพมหานครผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของ
กรุงเทพมหานคร 

     

3 .3  ท่ านมีความ รู้ความเข้าใจ เ ก่ียวกับ ช่องทางดิ จิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครในการส่ือสารเชิงนโยบาย
การป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิ ด - 19  ของ
กรุงเทพมหานคร 

     

3.4 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการเข้าถึง
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มกรุงเทพมหานครในการส่ือสาร
เชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ของกรุงเทพมหานคร 

     

3.5 ท่านมีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการเข้าถึง ช่องทางดิจิทัล
แพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครในการส่ือสารเชิงนโยบาย
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ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
การ ป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิ ด - 19  ของ
กรุงเทพมหานคร 
3.6 ท่านมีการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในการรองรับการเขา้ถึง
ช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครในการ
ส่ือสารเชิงนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ของกรุงเทพมหานคร 

     

 
ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผ่านดิจิทัลแพลทฟอร์ม (Y) 
ค าชี้แจง  1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย   3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง     
  4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. ท่านพึงพอใจในการรับข้อมูลข่าวสารเชิงนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  ข อ ง
กรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

     

2. ท่านพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารกับกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ของกรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

     

3. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่าน
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานคร 

     

4. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับมาตรการนโยบายการ
ป้ อ ง กั น ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค โ ค วิ ด - 1 9  ข อ ง
กรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 

     

5. ท่านไดน้ าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผ่าน
ช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มของกรุงเทพมหานครไปใชใ้นการ
ป้องกนัตนเองจากสถานการณ์แพร่ระบาด เช่น การไม่เขา้ไป
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัประสิทธิผลการส่ือสารทางการเมืองผา่นดิจิทลัแพลทฟอร์ม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

ในพื้นท่ีแพร่ระบาด การเพิ่มความระมัดระวังในการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัในการเขา้พื้นท่ีเส่ียง เป็นตน้ 
6. ท่านไดน้ าขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บเก่ียวกบัมาตรการนโยบาย
การ ป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิ ด - 19  ของ
กรุงเทพมหานครผา่นช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์มไปใชใ้นการ
เขา้ถึงตามสิทธิท่ีได้รับจากนโยบายฯ เช่น การขอรับวคัซีน
ป้องกันโควิด การเข้าตรวจโรคโควิด19  การเข้ารับการ
รักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลต่างๆของกรุงเทพมหานคร
และเครือข่าย เป็นตน้ 
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