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บัทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามลักษณะทางประชากร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของประชา
ชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกับ
ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การทุจริตคอร์รปั ชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศน
คติทมี่ ตี อ่ การทุจริตคอร์รปั ชันกับพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหาน
คร เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน สถิตทิ ใี่ ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล
คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้คา่ t-test Oneway ANOVA และสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลกัารวิจััยพบัว่า
1) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ลี กั ษณะทางประชากร เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่แตกต่างกัน
2) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
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4) ทัศนคติที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
คำาสำาคัญ : การเปิดรับข่าวสาร, การรับรู้, ทัศนคติ, พฤติกรรม

Abstract

The research objectives were 1) to study media exposure about corruption among the people
in Bangkok classified by demographic characteristics; 2) to study the relationship between media
exposure and perceptions to corruption of the people in Bangkok; 3) to study the relationship
between media exposure and attitudes to corruption of the people in Bangkok; and 4) to study
the relationship between attitudes towards corruption and behaviors towards anti-corruption of the
people in Bangkok. It was considered quantitative research, using a questionnaire as a research
instrument for the data collection. The samples were four hundred people in Bangkok. Multi-stage
sampling was employed in the study. The descriptive statistics used to analyze data were frequency,
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics, including Independent Sample
t-test, One-way ANOVA, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The findings revealed that 1) The characteristics of people in Bangkok consisted of different demographic, sex,
age and educational level. There was no different media exposure to corruption; 2) The media
exposure to corruption had a relationship with the public perceptions of corruption of the people
in Bangkok; 3) The media exposure to corruption had a relationship with the attitudes towards
corruption of the people in Bangkok; and 4) The attitudes towards corruption had a relationship
with the behaviors towards anti-corruption of the people in Bangkok.
Keywords: Media Exposure, Perceptions, Attitudes, Behaviors

บที่นำา

จากอด้ีตถืึงปัจจุบันปัญห็าการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันที�เกิด้ข้ึ�นในสื่ังคิมไม�เคิยห็ายไป แต�กลุ่ับมีคิวัามริุนแริง
ซึ่ับซึ่้อน แลุ่ะสื่�งผลุ่กริะทบต�อปริะเทศชุาติอย�างมห็าศาลุ่ เงินงบปริะมาณต้องสื่่ญเสื่ียไปมากมายกับการิ
ทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน โด้ยที�เงินเห็ลุ่�านั�นกลุ่ับไปอย่�ที�ใคิริ คินใด้คินห็นึ�ง ห็ริ่อกลุุ่�มใด้กลุุ่�มห็นึ�งที�แสื่วังห็าผลุ่
ปริะโยชุน์เพ่อ� ตนเองแลุ่ะพวักพ้อง แม้จะมีคิวัามพยายามในการิแก้ไข้ปัญห็าการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันจากทุกภาคิสื่�วัน
แต�กพ็ บวั�าการิทุจริิตไม�เคิยลุ่ด้น้อยถือยลุ่งแต�อย�างใด้ การิแก้ไข้ปัญห็าการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันคิงจะไม�มที างเป็น
ไปได้้ ห็ากปริะชุาชุนไม�มีคิวัามริ่้ คิวัามเข้้าใจ ไม�ริับริ่้ ในผลุ่กริะทบที�เกิด้จากการิทุจริิตแลุ่ะคิิด้วั�าการิแก้ไข้
ปัญห็าการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันไม�ใชุ�เริ่อ� งข้องตนเองแลุ่ะเป็นเริ่อ� งทีไ� กลุ่ตัวัแลุ่้วันัน� คิงจะเป็นการิยากทีจ� ะมีทศั นคิติ
แลุ่ะพฤติกริริมในการิต�อต้านการิทุจริิต เพริาะฉะนัน� การิสื่�งเสื่ริิมให็้ปริะชุาชุนเข้้ามามีสื่วั� นริ�วัมในการิต�อต้าน
การิทุจริิตจำาเป็นอย�างยิง� ทีต� อ้ งมีการิเผยแพริ�ข้า� วัสื่าริเกีย� วักับการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันในชุ�องทางต�าง ๆ ทัง� ทางวัิทยุ
กริะจายเสื่ียงวัิทยุโทริทัศน์ สื่่อ� สื่ิง� พิมพ์ สื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ เป็นต้น ให็้เข้้าถืึงปริะชุาชุนเพ่อ� จะได้้ชุวั� ยกันตริวัจสื่อบการิทำา
งานข้องนักการิเม่อง ข้้าริาชุการิ ภาคิริัฐ ภาคิริัฐวัิสื่าห็กิจแลุ่ะภาคิเอกชุน ในการิเปิด้โปงพฤติกริริมการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุัน
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ด้ังนั�น ห็ากปริะชุาชุนมีการิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน มีทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริมต�อต้าน
การิทุจริิต ก็จะเป็นสื่�วันสื่ำาคิัญทีชุ� วั� ยให็้ปญ
ั ห็าการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันได้้ริบั การิแก้ไข้ให็้ด้ข้ี น�ึ ได้้ ซึ่ึง� การิริับริ่เ้ กิด้จาก
การิเลุ่่อกเปิด้ริับ แลุ่ะริวับริวัมจัด้ริะเบียบข้องข้้อม่ลุ่ที�ได้้ริับจากปริะสื่าทริับริ่้แลุ่้วัสื่มองจะแปลุ่คิวัามห็มาย
ข้องข้้อม่ลุ่ โด้ยการิสื่ริ้างห็ริ่อให็้คิวัามห็มายข้้อม่ลุ่ โด้ยอาศัยบริิบทข้องข้้อม่ลุ่แลุ่ะปริะสื่บการิณ์ท�เี กี�ยวัข้้อง
เป็นสื่�วันชุ�วัยให็้เกิด้การิริับริ่้สื่ิ�งต�างๆ ริอบตัวั ด้ังนั�นการิริับริ่้ข้องแต�ลุ่ะบุคิคิลุ่จึงแตกต�างกัน เน่�องจากบุคิคิลุ่
จะไม�ริบั ข้�าวัสื่าริทุกอย�างทีผ� า� นมาสื่่ต� นทัง� ห็มด้ แต�จะเลุ่่อกริับริ่เ้ พียงบางสื่�วันทีคิ� ด้ิ วั�ามีปริะโยชุน์ตอ� ตน ด้ังนัน�
ข้�าวัสื่าริทีห็� ลุ่ัง� ไห็ลุ่ผ�านเข้้ามาไปยังบุคิคิลุ่จากชุ�องทางต�าง ๆ นัน� มักจะถื่กคิัด้เลุ่่อกตลุ่อด้เวัลุ่า ข้�าวัสื่าริทีน� า� สื่นใจ
มีปริะโยชุน์แลุ่ะเห็มาะสื่มตามคิวัามนึกคิิด้ข้องผ่้ริับสื่าริ จะก�อให็้เกิด้คิวัามสื่ำาเริ็จในการิสื่่�อสื่าริ
(กิตมิ า สืุ่ริสื่นธิ 2533, น. 46-47) สื่ำาห็ริับทัศนคิตินน�ั ห็มายถืึง คิวัามริ่สื่้ กึ นึกคิิด้ คิวัามเชุ่อ� คิวัามคิิด้เห็็น คิวัามริ่้
แลุ่ะคิวัามริ่้สื่ึกข้องบุคิคิลุ่ที�มีต�อสื่ิ�งใด้สื่ิ�งห็นึ�ง คินใด้คินห็นึ�ง สื่ถืานการิณ์ใด้สื่ถืานการิณ์ห็นึ�งๆ ซึ่ึ�งออกมา
ในริ่ปการิปริะเมินคิ�าอันอาจเป็นไปในทางยอมริับห็ริ่อปฏิิเสื่ธก็ได้้ แลุ่ะคิวัามริ่้สื่ึกเห็ลุ่�านี�มีแนวัโน้มที�จะก�อ
ให็้เกิด้พฤติกริริมใด้พฤติกริริมห็นึง� ข้ึน� (สื่ริ้อยตริะก่ลุ่ ติวัยานนท์ อริริถืมานะ 2545, น. 64) โด้ยพฤติกริริมสื่�วันให็ญ�
เป็นการิแสื่ด้งออกข้องบุคิคิลุ่ซึ่ึง� มีพน�่ ฐานมาจากคิวัามริ่้ ทัศนคิติ ข้องบุคิคิลุ่ การิทีบ� คิุ คิลุ่มีพฤติกริริมแตกต�างกัน
เน่�องมาจากการิมี คิวัามริ่้ ทัศนคิติ ที�แตกต�างกัน คิวัามแตกต�างข้องคิวัามริ่้ ทัศนคิติ เกิด้ข้ึ�นได้้ เพริาะ
คิวัามแตกต�างอันเน่อ� งมาจากการิเปิด้ริับสื่่อ� แลุ่ะคิวัามแตกต�างในการิแปลุ่คิวัามสื่าริทีต� นเองได้้ริบั จึงก�อให็้เกิด้
ปริะสื่บการิณ์สื่ง�ั สื่มทีแ� ตกต�างกัน อันมีผลุ่กริะทบต�อพฤติกริริมข้องบุคิคิลุ่ (สืุ่ริพงษ์์ โสื่ธนะเสื่ถืียริ 2533, น. 123-124)
ด้ังนั�นการิที�บุคิคิลุ่เปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันที�แตกต�างกัน ก็จะสื่�งผลุ่ให็้เกิด้การิริับริ่้
แลุ่ะแปลุ่คิวัามห็มายที�แตกต�างกันออกไป โด้ยเม่�อเกิด้การิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันก็จะ
สื่�งผลุ่ไปถืึงทัศนคิติซึ่ึ�งอาจมีทัศนคิติทางบวักห็ริ่อทางลุ่บต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันแลุ่ะสื่�งผลุ่ต�อไปยัง
พฤติกริริมต�อต้านการิทุจริิตข้องแต�ลุ่ะบุคิคิลุ่ซึ่ึ�งแตกต�างกันออกไปด้้วัย
จากที�มาแลุ่ะคิวัามสื่ำาคิัญข้องปัญห็าด้ังกลุ่�าวั จึงเป็นที�น�าสื่นใจวั�า ปริะชุาชุนที�อาศัยอย่�ในเข้ต
กริุงเทพมห็านคิริ ซึ่ึ�งเป็นเม่องห็ลุ่วังข้องปริะเทศไทย มีปริะชุากริอาศัยอย่�เป็นจำานวันมากแลุ่ะมีคิวัาม
ห็ลุ่ากห็ลุ่าย ริวัมทั�งเป็นศ่นย์กลุ่างข้องปริะเทศ เป็นศ่นย์ริวัมข้องห็น�วัยริาชุการิ แลุ่ะธุริกิจการิคิ้าจะมี
การิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันกับทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริมการิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันอย�า
งไริ ด้ังนั�นผ่้วัิจัยจึงสื่นใจศึกษ์า เริ่�อง การิริับริ่้ข้า� วัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันกับทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริม
การิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุัน ข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ ผลุ่ข้องการิศึกษ์าวัิจยั คิริัง� นี� นอกเห็น่อ
จากจะทำาให็้ได้้ริบั ทริาบการิริับริ่ข้้ า� วัสื่าริเกีย� วักับการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันกับทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริมการิต�อต้านการิ
ทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริแลุ่้วั ห็น�วัยงานทีเ� กีย� วัข้้อง เชุ�น สื่ำานักงานคิณะกริริมการิ
ป้องกันแลุ่ะปริาบปริามการิทุจริิตแห็�งชุาติ (สื่ำานักงาน ป.ป.ชุ.) ยังสื่ามาริถืนำาไปใชุ้ให็้เกิด้ปริะโยชุน์ต�อ
การิวัางแผนปริะชุาสื่ัมพันธ์ การิจัด้กิจกริริมริณริงคิ์ต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันเพ่�อชุ�วัยสื่ริ้างสื่ังคิมที�ไม�ทน
ต�อการิทุจริิตต�อไป
วัตถุปัระสงค์การวิจัย
1) เพ่�อศึกษ์าการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ
จำาแนกตามลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริ
2) เพ่�อศึกษ์าคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันกับการิริับริ่้ข้�าวัสื่าริ
เกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน ข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ
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3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันกับทัศนคติ
ที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชันกับพฤติกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานิกัารวิจััย
1) ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รัปชันแตกต่างกัน
2) การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริ
ตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
3) การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
4) ทัศนคติที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ประโยชินิ์ท่�คาดว่าจัะได้รับั
1) ท�าให้ทราบถึงการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติและ
พฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2) เพื่อเป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงาน หรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ป.ป.ช.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ฯลฯ
ที่ต้องการข้อมูลการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ทัศนคติ และพฤติกรรม
การต่อต้านการทุจริตของประชาชน จะได้มฐี านข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการสือ่ สารเพือ่ ต่อต้านการทุจริต
ต่อไป
3) เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ของประชาชนซีึง่ อาจน�าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อไปในอนาคต
แนิวคิดและทฤษฎี่
1) แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
2) แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร
3) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้
4) แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ
5) แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
6) แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

83
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

ระเบั่ยบัวิธั่กัารวิจััย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้แก่ ประชาชนทัว่ ไปทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตกรุงเทพมหานครกลุม่ ตัวอย่างทีไ่ ด้
จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 5,686,646 คน(ส�านักทะเบียนกลาง
กรมการปกครอง ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560) น�ามาค�านวณหากลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้สตู รของ
Taro Yamane ที่ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซีึ่งค่า n ที่ได้ คือ 399.97 ผู้วิจัยจึงก�าหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจ�า
นวน 400 คน
วิธั่กัารสุ่มกัลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi–Stage Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก จาก 50
เขตของกรุงเทพมหานคร ได้มา 10 เขต ดังนี้ เขตบางนา เขตห้วยขวาง เขตหลักสี่ เขตพญาไท เขตดินแดง
เขตบางซีื่อ เขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตราชเทวี เขตลาดพร้าว
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ข้ั�นตอนที� 2 ใชุ้วัิธีการิสืุ่�มตัวัอย�างแบบกำาห็นด้ข้นาด้จำานวันตัวัอย�าง (Quota Sampling) กำาห็นด้เก็บข้้อม่ลุ่
จากปริะชุาชุนที�อาศัยอย่�ในเข้ตตัวัอย�างทั�ง 10 เข้ต เข้ตลุ่ะ 40 คิน ริวัมกลุุ่�มตัวัอย�างทั�งสื่ิ�น 400 คิน
ข้ัน� ตอนที� 3 ใชุ้วัธิ กี าริสืุ่ม� ตัวัอย�างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กริะจายเก็บข้้อม่ลุ่คิริอบคิลุุ่มทัง� เพศ
อายุ แลุ่ะริะด้ับการิศึกษ์า
เคร่�องมี่อที่่�ใช้ในการเก็บรวบรวมีข้อมี่ล่
เคิริ่�องม่อที�ใชุ้ในการิวัิจัยคิริั�งนี� คิ่อ แบบสื่อบถืาม ที�มีลุ่ักษ์ณะคิำาถืามแบบปลุ่ายปิด้ (Close Ended
Question) จำานวัน 1 ชุุด้ ปริะกอบด้้วัยคิำาถืาม 5 ตอน ด้ังนี� ตอนที� 1 คิำาถืามเกี�ยวักับลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริ
จำานวัน 3 ข้้อ ตอนที� 2 คิำาถืามเกี�ยวักับการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน จำานวัน 2 ข้้อ ตอนที�
3 คิำาถืามเกี�ยวักับการิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน จำานวัน 10 ข้้อ ตอนที� 4 คิำาถืามเกี�ยวักับ
ทัศนคิติที�มีต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน จำานวัน 10 ข้้อ ตอนที� 5 คิำาถืามเกี�ยวักับพฤติกริริมการิต�อต้านการิทุจริิต
คิอริ์ริัปชุัน จำานวัน 7 ข้้อ
การวิเคราะห์ข้อมี่ล่
เม่�อผ่้วัิจัยด้ำาเนินการิเก็บข้้อม่ลุ่จากกลุุ่�มตัวัอย�างเริียบริ้อยแลุ่้วั ผ่้วัิจัยทำาการิวัิเคิริาะห็์แลุ่ะปริะมวัลุ่ผลุ่
ด้้วัยโปริแกริมสื่ำาเริ็จริ่ป SPSS โด้ยนำาเสื่นอผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่โด้ยใชุ้การิวัิเคิริาะห็์ด้้วัยสื่ถืิติเชุิงพริริณ
นา (Descriptive Statistics) ด้้วัยการิแจกแจงคิวัามถืี� ริ้อยลุ่ะ คิ�าเฉลุ่ี�ย แลุ่ะสื่�วันเบี�ยงเบนมาตริฐาน แลุ่ะ
การิวัิเคิริาะห็์ด้้วัยสื่ถืิติเชุิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) โด้ยใชุ้การิทด้สื่อบคิวัามแตกต�าง
ริะห็วั�างคิ�าเฉลุ่ีย� t-test การิวัิเคิริาะห็์คิวัามแปริปริวันทางเด้ียวั One-way ANOVA แลุ่ะการิห็าคิ�าสื่ัมปริะสื่ิทธิ�
สื่ห็สื่ัมพันธ์แบบเพียริ์สื่ัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)เพ่�อทด้สื่อบสื่มมติฐาน
สรุปัผล่การวิจัย
ตอนที� 1 ข้้อม่ลุ่ลุ่ักษ์ณะทางปริะชุากริข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง
การิวัิจัยพบวั�า จากกลุุ่�มตัวัอย�างทั�งสื่ิ�น จำานวัน 400 คิน เป็นเพศห็ญิงมากที�สืุ่ด้ จำานวัน 219 คิน
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 54.75 เพศชุาย จำานวัน 181 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 45.25 อายุริะห็วั�าง 31 - 40 ปี มากที�สืุ่ด้
จำานวัน 133 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 33.25 ริองลุ่งมาคิ่อ อายุริะห็วั�าง 20 - 30 ปี จำานวัน 75 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ
18.75 อายุริะห็วั�าง 41 - 50 ปี จำานวัน 74 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 18.50 มีการิศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริีมากที�สืุ่ด้
จำานวัน 243 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 60.75 ริองลุ่งมาคิ่อ ปริิญญาโท จำานวัน 124 คิน คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 31.00
ตอนที� 2 การิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน
ผลุ่การิวัิจัยพบวั�า การิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องกลุุ่�มตัวัอย�างในภาพริวัมอย่�ริะด้ับ
ปานกลุ่าง มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.08 โด้ยกลุุ่�มตัวัอย�างเปิด้ริับข้�าวัสื่าริทางโทริทัศน์สื่่งที�สืุ่ด้อย่�ในริะด้ับมาก มีคิา� เฉลุ่ี�ย
4.01 ริองลุ่งมาคิ่อ Facebook มีคิา� เฉลุ่ี�ย 3.99 แลุ่ะ Line มีคิา� เฉลุ่ี�ย 3.71 ชุ�องทางที�กลุุ่�มตัวัอย�างเปิด้ริับ
ข้�าวัสื่าริ ในริะด้ับปานกลุ่าง ได้้แก� Youtube มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.43 ริองลุ่งมาคิ่อ ห็นังสื่่อพิมพ์ มีคิา� เฉลุ่ี�ย 2.87 วัิทยุ
แลุ่ะInstagram มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 2.74 แลุ่ะ 2.51 ตามลุ่ำาด้ับ กลุุ่�มตัวัอย�างเปิด้ริับข้�าวัสื่าริทาง Twitter แลุ่ะ Blog
ในริะด้ับน้อย มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 2.44 แลุ่ะ 1.98 ตามลุ่ำาด้ับ
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สื่ำาห็ริับคิวัามบ�อยคิริั�งในการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องกลุุ่�มตัวัอย�างนั�นในภาพ
ริวัมพบวั�าอย่ริ� ะด้ับ ปานกลุ่าง มีคิา� เฉลุ่ีย� 2.80 โด้ยกลุุ่ม� ตัวัอย�างเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกีย� วักับการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันทาง Facebook
บ�อยคิริัง� สื่่งทีสื่� ดุ้ อย่ใ� นริะด้ับมาก มีคิา� เฉลุ่ีย� 3.77 ชุ�องทางทีก� ลุุ่ม� ตัวัอย�างเปิด้ริับข้�าวัสื่าริบ�อยคิริัง� ในริะด้ับปานกลุ่าง
ได้้แก� โทริทัศน์ มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.45 ริองลุ่งมาคิ่อ Line มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.44 แลุ่ะ Youtube มีคิา� เฉลุ่ี�ย 3.08 ตามลุ่ำาด้ับ
ชุ�องทางทีก� ลุุ่ม� ตัวัอย�างเปิด้ริับข้�าวัสื่าริบ�อยคิริัง� ในริะด้ับ น้อย ได้้แก� ห็นังสื่่อพิมพ์ มีคิา� เฉลุ่ีย� 2.50 ริองลุ่งมาคิ่อวัิทยุ
มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 2.46 Instagram มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 2.34 Twitter แลุ่ะ Blog มีคิา� เฉลุ่ี�ย 2.30 แลุ่ะ 1.85 ตามลุ่ำาด้ับ
ตอนที� 3 การิริับริ่้ข้า� วัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน
จากผลุ่การิวัิจัยพบวั�า การิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องกลุุ่�มตัวัอย�างในภาพริวัมอย่�
ริะด้ับมาก มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.91 โด้ยกลุุ่�มตัวัอย�างมีการิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันอย่�ในริะด้ับมาก
ทุกข้�าวั ตามลุ่ำาด้ับด้ังต�อไปนี�
อันด้ับที� 1 ปัญห็าการิทุจริิตโคิริงการิริับจำานำาข้้าวัเกิด้ข้ึน� ในสื่มัย นางสื่าวัยิง� ลุ่ักษ์ณ์ ชุินวััตริ เป็นนายกริัฐมนตริี
มีม่ลุ่คิ�าคิวัามเสื่ียห็ายมากกวั�าห็้าแสื่นลุ่้านบาท กลุุ่�มตัวัอย�างมีการิริับริ่ม้ ากที�สืุ่ด้ มีคิา� เฉลุ่ี�ย 4.15
อันด้ับที� 2 ผอ.โริงเริียนทุจริิตเงินคิ�าอาห็าริกลุ่างวััน ทำาให็้เด้็กอนุบาลุ่ต้องทานข้นมจีนคิลุุ่กนำ�าปลุ่า
มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 4.14
อันด้ับที� 3 น้องแบม นักศึกษ์าฝึึกงานศ่นย์คิุ้มคิริองคินไริ้ที�พ�งึ จังห็วััด้ข้อนแก�นเปิด้โปงข้บวันการิทุจริิต
เงินคินจนข้องกริะทริวังการิพัฒนาสื่ังคิมแลุ่ะคิวัามมั�นคิงข้องมนุษ์ย์จนมีการิข้ยายผลุ่ตริวัจสื่อบทั�วัปริะเทศ
มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 4.13
อันด้ับที� 4 เงินทอนวััด้คิ่อการิทุจริิตเงินอุด้ห็นุนวััด้ที�สื่ำานักงานพริะพุทธศาสื่นาแห็�งชุาติจ�ายให็้กับวััด้ใน
ปริะเทศไทย มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 4.00
อันด้ับที� 5 การิทุจริิตริะบายข้้าวัแบบริัฐต�อริัฐ(จีท่จี) เป็นการิฮั�วัปริะม่ลุ่ แลุ่ะไม�มีการิสื่�งข้้าวัออกนอก
ปริะเทศจริิง มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.99
อันด้ับที� 6 คิด้ีท�ด้ี นิ ริัชุด้า เกีย� วัข้้องกับนายทักษ์ิณ ชุินวััตริ ข้ณะเป็นนายกริัฐมนตริีแลุ่ะคิุณห็ญิง พจมาน
ชุินวััตริ ในการิปริะม่ลุ่ซึ่่�อที�ด้ินริิมถืนนเทียมริ�วัมมิตริ ริัชุด้าภิเษ์ก มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.90
อันด้ับที� 7 การิทุจริิตจัด้ซึ่่�อริถืแลุ่ะเริ่อด้ับเพลุ่ิง สื่�งผลุ่ให็้ปัจจุบันยังไม�สื่ามาริถืใชุ้งานริถืแลุ่ะเริ่อด้ับเพลุ่ิง
ได้้ มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.84
อันด้ับที� 8 คิด้ีสื่นามฟัุตซึ่อลุ่มีการิทุจริิตโด้ยนำาวััสื่ดุ้แผ�นยางสื่ังเคิริาะห็์สื่ำาห็ริับสื่นามในริ�มมาใชุ้ใน
สื่นามกลุ่างแจ้งเพ่�อลุ่ด้ต้นทุนในการิก�อสื่ริ้างทำาให็้ไม�สื่ามาริถืใชุ้งานได้้ มีคิา� เฉลุ่ี�ย 3.70
อันด้ับที� 9 คิด้ีบ้านเอ่�ออาทริมีการิเริียกริับสื่ินบนจากบริิษ์ัทผ่้ริับทำาโคิริงการิ มีคิา� เฉลุ่ี�ย 3.66
อันด้ับที� 10 คิด้ีสื่นามกอลุ่์ฟัอัลุ่ไพน์ เกี�ยวัข้้องกับธริณีสื่งฆ่์ข้องวััด้ธริริมิการิามวัริวัิห็าริ มีคิ�าเฉลุ่ี�ย 3.60
ตอนที� 4 ทัศนคิติที�มีต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน
จากผลุ่การิวัิจัยพบวั�า ทัศนคิติที�มีต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง จำานวัน 10 ข้้อ
ในภาพริวัมมีทศั นคิติทางบวัก มีคิา� เฉลุ่ีย� 4.01 มี จำานวัน 3 ข้้อ ทีก� ลุุ่ม� ตัวัอย�างมีทศั นคิติทางบวักมาก จำานวัน
6 ข้้อ มีทัศนคิติทางบวัก แลุ่ะทัศนคิติทางลุ่บมีเพียง จำานวัน 1 ข้้อ
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โดยค่าเฉลีย่ ของทัศนคติทมี่ ตี อ่ การทุจริตคอร์รปั ชันทางบวกมากสูงทีส่ ดุ ได้แก่ การทุจริต เป็นเรือ่ งทีน่ า่ รังเกียจ
มีค่าเฉลี่ย 4.61 รองลงมาคือ การทุจริตท�าให้เสื่อมเสียชือ่ เสียงวงศ์ตระกูลมีค่าเฉลี่ย 4.52 และไม่สบายใจ
ทีเ่ ห็นสังคมไทยมีการทุจริต มีคา่ เฉลีย่ 4.47 ตามล�าดับ โดยทัศนคติทมี่ ตี อ่ การทุจริตคอร์รปั ชันทางบวก ได้แก่
ระบบอุปถัมภ์ควรหมดไปจากสังคมไทย มีคา่ เฉลีย่ 4.31 ยอมรับการทุจริตได้ถา้ ตนเองได้ประโยชน์ มีคา่ เฉลีย่
4.25 ไม่ควรใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพือ่ ประโยชน์ส่วนตัว มีค่าเฉลีย่ 4.20 การทุจริตที่เกิดขึน้ ในสังคม
ไม่ใช่เรือ่ งของตนเอง มีคา่ เฉลีย่ 4.18 และการให้สนิ บนแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ อ�านวยความสะดวกเป็นเรือ่ งทีใ่ คร ๆ ก็ทา� กัน
มีคา่ เฉลีย่ 3.63 การใช้ตา� แหน่งหน้าทีแ่ สวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติเป็นเรือ่ งปกติของสังคม มีคา่ เฉลีย่ 3.58
ส�าหรับทัศนคติที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชันทางลบ คือ คิดว่าคนโกงมักรอดพ้นจากการถูกลงโทษทาง
กฎหมาย มีค่าเฉลี่ย 2.36
ตอนที่ 5 พฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยูร่ ะดับ
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับสูง ได้แก่ ไม่ยอมให้คนใกล้ชิด
กระท�าการทุจริต มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.15 รองลงมาคือ ว่ากล่าว ตักเตือนเมือ่ พบเห็นผู้กระท�าการทุจริต
มีค่าเฉลี่ย 3.73 และไม่นงิ่ เฉยเมื่อพบการทุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.62 ตามล�าดับ
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระดับปานกลาง ได้แก่ ถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
การทุจริตให้กับผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 3.40 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต มีค่าเฉลี่ย 3.11 เข้าร่วมเป็น
เครือข่ายในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต มีคา่ เฉลีย่ 2.99 เข้าร่วมชุมนุมประท้วงเมือ่ พบเห็นการทุจริต มีคา่ เฉลีย่
2.52 ตามล�าดับ
สรุปการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิด
รับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแตกต่างกัน พบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะ
ทางประชากร เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารเกี่ย
วกับการทุจริตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน มีความสัมพันธ์กบั การรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซีึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อการทุจริต
คอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซีึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 4 ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การทุจริตคอร์รปั ชันมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการต่อต้าน การทุจริตคอร์รปั ชัน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทัศนคติที่มีต่อการทุจริตคอร์รัปชันมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ซีึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
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อภิปรายผลกัารวิจััย
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากร เพศ อายุ
และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ซีึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Atkin
(1973 อ้างถึงใน ศรันถ์ ยี่หลั่นสุวรรณ, 2558, น. 17) ที่กล่าวว่า การที่บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารมาก ยิง่ จะ
ส่งผลให้มีหูตาที่กว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและเป็นคนที่ทันต่อเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ที่เปิดรับข่าวสารน้อยกว่า และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉัตรพิไลย หอมไกรลาศ (2562) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปิดรับข่าวสารและการยอมรับนวัตกรรมบัตร
เดบิตเพื่อการท่องเที่ยวของผู้บริโภค พบว่า ลักษณะทางประชากรด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ที่แตกต่างกันของผู้บริโภคไม่มีความแตกต่างในการเปิดรับข่าวสารและการยอมรับนวัตกรรม
ในการเลือกใช้บัตรเดบิตเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้น จะเห็นได้ว่าในชีวิตประจ�าวันของทุกคนต้องมีการติดต่อ
สื่อสารกับผู้อื่นเสมอ จึงต้องมีการเปิดรับข่าวสารเพื่อให้สามารถพูดคุยกับผู้อื่นได้ทันต่อเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคม จึงท�าให้ เพศ อายุ และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน อาจมีการเปิดรับข่าวสาร
เกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่แตกต่างกัน เนือ่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั และเกีย่ วข้อง
กับทุกคน อีกทัง้ ในทุกช่องทางการสือ่ สารยังมีการน�าเสนอข่าวสารเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง
เพราะไม่วา่ จะเปิดรับข่าวสารในช่องทางใดก็จะสามารถพบเห็น หรือได้ยนิ เรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชันไม่มากก็นอ้ ย
สมมติฐานที่ 2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ข่าวสารเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.05 ซีึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Klapper (1960 อ้างถึงใน อิศเรศ ค�าแหง, 2553, น.
26) ทีก่ ล่าวว่า เมือ่ บุคคลมีการเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารใด ๆ แล้ว บุคคลอาจมีการเลือกรับรู้ และเลือก
ตีความสารที่ได้รับตามประสบการณ์ หรือความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคล และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัญจน์ทนนท์ กสิเกษตรสิริ (2556) ได้ศกึ ษางานวิจยั เรือ่ งการเปิดรับการรับรูผ้ า่ นเครือ่ งมือสือ่ สารการตลาดทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสินเชือ่ เงินสดทันใจกสิกรไทย ของผูใ้ ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับสินเชื่อ เงินสดทันใจกสิกรไทยมีความสัมพันธ์กับการรับรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ เงินสดทันใจกสิกรไทย
ผ่านปัจจัยด้านเครือ่ งมือการสือ่ สารการตลาด ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ เมือ่ ประชาชนมีการเปิดรับข่าวสารเกีย่ วกับ
การทุจริตคอร์รปั ชันก็ยอ่ มส่งผลให้เกิดการรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันตามประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคล
สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ
การทุจริตคอร์รัปชัน ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จากผลุ่การิวัิจัยพบวั�า การิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน มีคิวัามสื่ัมพันธ์กับทัศนคิติที�มี
ต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน ข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ อย�างมีนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติที�ริะด้ับ 0.05
ซึ่ึ�งเป็นไปตามสื่มมติฐาน สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง นิติพลุ่ ภ่ตะโชุติ (2556, น. 65) ที�กลุ่�าวัวั�า
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ผ่้ริับริ่้แต�ลุ่ะคินจะมีคิวัามสื่ามาริถืในการิริับริ่้ที�แตกต�างกัน ทั�งนี�ย�อมข้ึ�นอย่�กับปัจจัยต�าง ๆ ที�เกี�ยวัข้้องกับ
การิริับริ่้ข้องบุคิคิลุ่ที�แตกต�างกัน ซึ่ึ�งปริะกอบด้้วัยทัศนคิติข้องบุคิคิลุ่ คินแต�ลุ่ะคินจะมีทัศนคิติต�อสื่ิ�งต�าง
ๆ ที�แตกต�างกัน บางคินอาจมีทัศนคิติต�อสื่ิ�งที�เกิด้ข้ึ�นในทางบวัก บางคินอาจจะมีทัศนคิติในทางลุ่บ
ต�อเห็ตุการิณ์ที�เกิด้ข้ึ�น ทัศนคิติข้องแต�ลุ่ะคินจึงมีผลุ่แลุ่ะมีอิทธิพลุ่ต�อการิริับริ่้ข้องมนุษ์ย์ แลุ่ะยัง
สื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจยั ข้องณัฐพลุ่ วััฒนะวัิริณ
ุ (2560) ได้้ศกึ ษ์างานวัิจยั เริ่อ� งการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริ การิริับริ่้ ทัศนคิติ
แลุ่ะพฤติกริริมการิใชุ้บริิการิเริียกริถืโด้ยสื่าริผ�านแอปพลุ่ิเคิชุั�นข้องกลุุ่�มเจนเนอเริชุั�นวัาย พบวั�า การิริับริ่้
การิสื่่�อสื่าริการิตลุ่าด้ต�อผ่้ให็้บริิการิมีคิวัามสื่ัมพันธ์กับทัศนคิติในการิใชุ้บริิการิ ด้ังนั�น เม่�อปริะชุาชุนมี
การิริับริ่้ข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันวั�าการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันสื่�งผลุ่กริะทบ แลุ่ะก�อให็้เกิด้คิวัาม
เสื่ียห็ายริ้ายแริงต�อปริะเทศชุาติมากเท�าใด้ ก็จะมีผลุ่แลุ่ะมีอทิ ธิพลุ่ก�อให็้เกิด้ทัศนคิติทม�ี ตี อ� การิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันด้้วัย
สื่มมติฐานที� 4 ทัศนคิติทม�ี ตี อ� การิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันมีคิวัามสื่ัมพันธ์กบั พฤติกริริมการิต�อต้าน การิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุัน
ข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ
จากผลุ่การิวัิจัยพบวั�า ทัศนคิติที�มีต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันมีคิวัามสื่ัมพันธ์กับพฤติกริริม
การิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน ข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ อย�างมีนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติที�ริะด้ับ
0.05 ซึ่ึ�งเป็นไปตามสื่มมติฐาน สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง สื่ริ้อยตริะก่ลุ่ ติวัยานนท์ อริริถืมานะ (2545, น.
64) ที�กลุ่�าวัวั�า ทัศนคิติคิ่อ ผลุ่ผสื่มผสื่านข้องคิวัามริ่้สื่ึกนึกคิิด้ คิวัามเชุ่�อ คิวัามคิิด้เห็็น คิวัามริ่้ แลุ่ะคิวัาม
ริ่้สื่ึกข้องบุคิคิลุ่ที�มีต�อสื่ิ�งใด้สื่ิ�งห็นึ�ง คินใด้คินห็นึ�ง สื่ถืานการิณ์ใด้สื่ถืานการิณ์ห็นึ�ง ๆ ซึ่ึ�งออกมาในริ่ปการิ
ปริะเมินคิ�าอันอาจเป็นไปในทางยอมริับห็ริ่อปฏิิเสื่ธก็ได้้ แลุ่ะคิวัามริ่้สื่ึกเห็ลุ่�านี�มีแนวัโน้มที�จะก�อให็้เกิด้
พฤติกริริมใด้พฤติกริริมห็นึ�งข้ึ�น อีกทั�งยังสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้ข้อง พริทิพย์ บุญนิพัทธ์ (2539, น.36 อ้างถืึง
ใน สื่ลุ่ิลุ่ทิพย์ เลุ่ิศพงศ์ภากริณ์, 2554, น. 35) ทัศนคิติ ห็มายถืึง คิวัามเห็็นที�มีอาริมณ์ ห็ริ่อคิวัามริ่้สื่ึก
มาปริะกอบเป็นแนวัโน้มอันเป็นคิวัามพริ้อมที�จะทำาให็้มีการิแสื่ด้งออกในการิสื่นับสื่นุนริ�วัมม่อห็ริ่อ
ต�อต้านสื่ิง� ใด้สื่ิง� ห็นึง� แลุ่ะยังสื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจยั ข้องวัริทิตา ไกริเทพ (2556) ได้้ศกึ ษ์างานวัิจยั เริ่อ� งการิริับริ่้
ทัศนคิติ แลุ่ะพฤติกริริมข้องผ่้บริิโภคิที�มีต�อการิใชุ้บริิการิตลุ่าด้เสื่ม่อน พบวั�า ทัศนคิติที�มีต�อตลุ่าด้เสื่ม่อน
มีคิวัามสื่ัมพันธ์ ในทางบวักกับพฤติกริริมที�มีต�อการิใชุ้บริิการิตลุ่าด้เสื่ม่อนข้องผ่้บริิโภคิ ด้ังนั�น เม่�อ
ปริะชุาชุนมีทศั นคิติทม�ี ตี อ� การิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันสื่ัมพันธ์กบั พฤติกริริมการิต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันจึงเป็นการิชุีใ� ห็้เห็็นวั�า
เม่อ� มีคิวัามริ่สื่้ กึ นึกคิิด้ คิวัามเชุ่อ� คิวัามริ่วั้ า� การิทุจริิตเป็นสื่ิง� ทีไ� ม�ด้กี จ็ ะสื่�งผลุ่ให็้เกิด้พฤติกริริมต�อต้านการิทุจริิตตามมา
ข้อเสนอแนะที่ั�วไปั
จากผลุ่การิวัิจัยเริ่�อง การิริับริ่้ข้า� วัสื่าริเกีย� วักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันกับทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริมการิต�อต้าน
การิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ ผ่้วัิจัยมีข้้อเสื่นอแนะ ด้ังนี�
1) ผลุ่จากการิวัิ จ ั ย ในคิริั � ง นี � พ บวั� า กลุุ่ � ม ตั วั อย� า งเปิ ด้ ริั บ ข้� า วัสื่าริเกี � ย วักั บ การิทุ จ ริิ ต
คิอริ์ริัปชุันทางโทริทัศน์มากที�สืุ่ด้ ริองลุ่งมาคิ่อ Facebook แลุ่ะ Line สื่ำาห็ริับคิวัามบ�อยคิริั�งในการิเปิด้
ริับข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันข้องกลุุ่�มตัวัอย�างนั�น พบวั�า มีการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริทาง Facebook
บ�อยคิริั�งมากที�สืุ่ด้ ริองลุ่งมาคิ่อ โทริทัศน์ แลุ่ะ Line ด้ังนั�น ในการิวัางแผนสื่่�อสื่าริปริะชุาสื่ัมพันธ์ การิจัด้
กิจกริริมริณริงคิ์ตอ� ต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน คิวัริให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับการิสื่่�อสื่าริทางโทริทัศน์ Facebook แลุ่ะ
Line เน่อ� งจากปริะชุาชุนมีการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริเกีย� วักับการิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันมาก จะได้้สื่ริ้างการิริับริ่เ้ กีย� วักับการิ
ทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันให็้เข้้าถืึงปริะชุาชุนเพ่อ� ทีจ� ะได้้ชุวั� ยกันตริวัจสื่อบการิทำางานข้องนักการิเม่อง ข้้าริาชุการิ ภาคิริัฐ
ภาคิริัฐวัิสื่าห็กิจแลุ่ะภาคิเอกชุน อันจะนำามาสื่่�การิเปิด้โปงการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน แลุ่ะคิวัริเพิ�มข้�าวัสื่าริเกี�ยวักับ

89
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

การิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันในชุ�องทางการิสื่่�อสื่าริอ่�น ๆ ให็้เข้้าถืึงปริะชุาชุนมากยิ�งข้ึ�นก็จะมีสื่�วันชุ�วัยเพิ�มการิริับริ่้ทำา
ให็้เกิด้ทัศนคิติแลุ่ะพฤติกริริมต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน
2) ผลุ่การิวัิจัยพบวั�า ทัศนคิติท�มี ีต�อการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันทางลุ่บมีเพียง การิคิิด้วั�าคินโกงมักริอด้พ้นจาก
การิถื่กลุ่งโทษ์ทางกฎห็มาย จึงคิวัริเผยแพริ�ข้า� วัสื่าริเกี�ยวักับการิลุ่งโทษ์ผ่้กริะทำาการิทุจริิตให็้มากยิ�งข้ึ�นเพ่�อ
สื่ริ้างการิริับริ่้วั�า เม่�อทุจริิตคิอริ์ริัปชุันจะต้องถื่กริับโทษ์ทางกฎห็มายอย�างเท�าเทียม ม�มีใคิริสื่ามาริถืริอด้พ้น
จากการิถื่กลุ่งโทษ์ทางกฎห็มายไปได้้ไม�วั�าจะเป็นใคิริก็ตาม เพ่�อเปลุ่ี�ยนแปลุ่งทัศนคิติมีต�อการิทุจริิต
คิอริ์ริัปชุันให็้เป็นไปในทางบวัก
3) ผลุ่การิวัิจยั พบวั�า ทัศนคิติทม�ี ตี อ� การิทุจริิตคิอริ์ริปั ชุันทางบวักมาก ได้้แก� การิทุจริิต เป็นเริ่อ� งทีน� า� ริังเกียจ
ริองลุ่งมาคิ่อ การิทุจริิตทำาให็้เสื่่�อมเสื่ียชุ่�อเสื่ียงวังศ์ตริะก่ลุ่ แลุ่ะไม�สื่บายใจที�เห็็นสื่ังคิมไทยมีการิ
ทุจริิต นอกจากนี�ผลุ่การิวัิจัยยังพบวั�า พฤติกริริมต�อต้านการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุัน ริะด้ับสื่่ง ได้้แก� ไม�ยอมให็้
คินใกลุ่้ชุด้ิ กริะทำาการิทุจริิต ริองลุ่งมาคิ่อ วั�ากลุ่�าวั ตักเต่อนเม่อ� พบเห็็นผ่ก้ ริะทำาการิทุจริิต แลุ่ะไม�นง�ิ เฉยเม่อ� พบการิทุจริิต
ด้ังนั�นจึงเป็นโอกาสื่สื่ำาห็ริับห็น�วัยงานที�เกี�ยวัข้้องกับการิต�อต้านการิทุจริิต จะนำาปริะเด้็นเห็ลุ่�านี�ไปใชุ้เพ่�อ
วัางแผนปริะชุาสื่ัมพันธ์พัฒนาการิสื่่�อสื่าริเพ่�อต�อต้านการิทุจริิตต�อไป
ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยครั�งต่อไปั
1) การิศึกษ์าวัิจัยในคิริั�งนี�เป็นงานวัิจัยเชุิงปริิมาณ ด้้วัยวัิธีการิวัิจัยเชุิงสื่ำาริวัจ โด้ยใชุ้แบบสื่อบถืาม
เป็นเคิริ่�องม่อในการิเก็บข้้อม่ลุ่ ด้ังนั�นห็ากต้องการิข้้อม่ลุ่เชุิงลุ่ึก การิวัิจัยในอนาคิตอาจใชุ้งานวัิจัย
เชุิงคิุณภาพ แลุ่ะเก็บริวับริวัมข้้อม่ลุ่ด้้วัยวัิธีการิสื่ัมภาษ์ณ์ ห็ริ่อวัิธีการิอ่�น ๆ ซึ่ึ�งจะได้้ข้้อม่ลุ่เชุิงลุ่ึกใน
การิวัางแผนการิสื่่�อสื่าริเพ่�อต�อต้านการิทุจริิตต�อไป
2) การิศึกษ์าวัิจยั ในคิริัง� นี� มุง� เน้นศึกษ์ากลุุ่ม� ตัวัอย�างปริะชุาชุนในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ สื่ำาห็ริับการิวัิจยั ใน
อนาคิตจึงคิวัริมีการิศึกษ์าวัิจยั ในลุ่ักษ์ณะเด้ียวักันกับปริะชุากริในภ่มภิ าคิต�าง ๆวั�ามีคิวัามแตกต�างกันห็ริ่อไม�
อย�างไริ จะทำาให็้ได้้ผลุ่การิวัิจัยที�มีคิวัามห็ลุ่ากห็ลุ่าย คิริอบคิลุุ่มทั�วัทั�งปริะเทศซึ่ึ�งจะเป็นปริะโยชุน์ในการิเผย
แพริ�ปริะชุาสื่ัมพันธ์เกี�ยวักับการิทุจริิตคิอริ์ริัปชุันสื่ำาห็ริับองคิ์กริที�เกี�ยวัข้้องได้้อย�างมีปริะสื่ิทธิภาพ
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