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บทคัดย่อ 
 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ

โครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  
(Survey Research Method)  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  (Online Questionnaire)  โดยเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มผู้น าเยาวชนท้ัง 11 ประเทศโดยยึดกลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
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ครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติท่ีใช้ในการทดสอบคือ 
Independent t-test, One-Way Analysis of Variance ANOVA และวิ เค ราะห์ สั มป ระ สิท ธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson’s product moment Correlation Coefficient)  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า  ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  แตกต่างกัน โดยเฉพาะเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์ และลาว มีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารมากกว่าประเทศอื่นๆ ท้ังยังพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  (Facebook)   (R = .367 P 
< 0.01)  มีความสัมพันธ์ปานกลาง และยังพบว่า  ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ
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ABSTRACT 
 
This research aims to study the characteristics of population in term of 

news exposure, knowledge and the trend of behaviors that contribute to the society 
of the leading youth in ASEAN countries and Japan through Facebook. Moreover, this 
research investigates the relationship among news exposure, knowledge and the 
trend of behaviors that contribute to the society which were conducted qualitatively 
using Survey Research Method by using online questionnaire. The data were 
obtained from 18 – 35-year-old youth from ASEAN countries. There were 30 youth 
from each countries so that 330 youth in total. The data analysis were percentage, 
means, and standard deviation. The statistics used were Independent t-test, One-Way 
Analysis of Variance ANOVA, and Pearson’s product moment Correlation Coefficient. 
The hypothesis test result was the youth from different countries had different levels 
of news exposure, knowledge and the trend of behaviors that contribute to the 
society through Facebook. The Philippines and Laos, especially, had the higher level 
of news exposure, knowledge and the trend of behaviors that contribute to the 
society than other countries. In addition, the relationship of attitude toward social 
contribution of leading youth from ASEAN countries and Japan through Facebook was 
moderate  (R = .367 P < 0.01) . Lastly, the attitude toward social contribution of 



 (4) 

leading youth from ASEAN countries and Japan through Facebook had positive 
relationship. 

 
Keywords: The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme, SSEAYP, 
Media exposure, knowledge, Attitude, Behavior, social development projects 
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โครงการบัณฑิตศึกษา และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน ท่ีให้  
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พี่น้องท่ีเรียนปริญญาโทมาด้วยกัน ขอบคุณเพื่อนๆ โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ท่ีอบรมส่ังสอน ให้โอกาสทางการศึกษา 
สนับสนุนให้ท าในส่ิงต่างๆ รวมทั้ง ครอบครัว ญาติ พี่น้อง ท่ีเป็นก าลังใจมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยซาบซึ้งและ
ประทับใจในความเมตตากรุณาของทุกท่านท่ีกล่าวมา และมิได้กล่าวมาในท่ีนี้ จึงขอกราบขอบพระคุณ
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
ประเทศไทยเป็นหนึ่ งในสมาชิกก่อ ต้ังอาเซี ยน ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญ 

ในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 
2558 และก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ของประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ ใน
วันแรกของปี 2559 จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีคนไทยเราควรจะมีข้อมูลความรู้และความเข้าใจในด้านต่างๆ 
ของประเทศท่ีเป็นสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 10 ประเทศ การก่อตั้งนั้นเกิดขึ้นในวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 
2510 มีการร่วมกัน 5 ประเทศได้มีการก่อต้ัง สมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ 
อาเซียน (Association of South East Asia Nations) ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อในภาษาอังกฤษอย่างเป็น
ทางการว่า “ASEAN” โดย 5 ประเทศท่ีดังกล่าวคือ ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ 
อินโดนีเซีย 

ซึ่งในการก่อต้ังอาเซียนนั้นมีการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) 
โดยมีวัตถุประสงค์ 7 ประการดังนี้ 

1. ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม 
2. ส่งเสริมการมีเสถียรภาพ สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
3. ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์ และ

ด้านการบริหาร 
4. ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย 
5. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม  

การส่ือสาร และปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต 
6. ส่งเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
7. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ 
ต่อมาในวันท่ี 7 มกราคม 2527 ประเทศบรูไน ได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิก หลังจากนั้น

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2538 เวียดนามก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามมาด้วย ลาวและเมียนมาร์ เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2540 และในวันท่ี 30 เมษายน 2542 ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศท่ี 10 
ท่ีได้เข้าร่วมสมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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เดือนตุลาคม พ.ศ. 2546 เหล่าผู้น าอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ
อาเซียนหรือ ข้อตกลงบาหลี 2 ให้มีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community หรือ AC) 
โดยมีแบบอย่างมาจากสภาพยุโรป (European Union: EU) โดยแบ่งให้มี 3 เสาหลักนั้นคือ 

1. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community)  
2. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน  หรือ APSC (ASEAN Political 

and Security Community)  
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC (ASEAN Socio-Cultural 

Community)  
เมื่อมีการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ด้านความร่วมมือกับประเทศอื่นนอกเหนือใน 10 

ประเทศอาเซียนแล้วยังมีการร่วมมือกับประเทศอื่นๆ อาทิเช่น จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และ อินเดีย  จึงเกิดค าว่า  อาเซียน +1, อาเซียน +3 หรือ อาเซียน +6 แตกต่างกันตาม
วาระในเรื่องต่างๆ ซึ่งการจัดต้ังสมาคมประชาชาติแห่งอาเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียนนั้นย่อม
สร้างมิตรภาพ และ การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ รวมพึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน รวมถึงอ านาจการเจรจาต่อรองท่ีสูงขึ้นในเวทีโลก เฉกเช่น การก่อต้ัง  
สหภาพ ยุโรป (EU) พัฒนามาจากประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community: 
EEC) หรือ การก่อต้ังประเทศอุตสาหกรรมช้ันน า 8 ประเทศ G8 (Group of Eight) ซึ่งพัฒนามาจาก
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมช้ันน้า 7 ประเทศ G7 หรือ (Group of Seven)  

หากเรามองย้อนเรื่องความร่วมมือด้านต่างๆ แบ่งแยกตามเสาหลักท้ัง 3 อาเซียนมีการ
ลงนามในหลายๆ ข้อตกลง อาทิเช่น 

ด้านเศรษฐกิจ 
ปี พ.ศ. 2535 มีการจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA (ASEAN Free Trade 

Area) เพื่อลดการเก็บภาษีศุลกากรระหว่างประเทศอาเซียน 
ปี พ.ศ. 2541 มีการจัดต้ังเขตลงทุนอาเซียน หรือ AIA (ASEAN Investment Area) 

เพื่อส่งเสริมการลงทุนท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค 
รวมถึงยังมีการจัดต้ังกลไกตรวจสอบในภูมิภาค (Regional Surveillance Mechanism) 

รวมท้ังร่วมมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างการเงินระหว่างประเทศ (International 
Financial Architecture) หลังจากท่ีเกิดวิกฤตการณ์ด้านการเงินและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

ด้านความม่ันคง 
ปี พ.ศ. 2537 อาเซียนมีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ  

ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก หรือ ARF (ASEAN Regional Forum)  
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ปี พ.ศ. 2538 ร่วมลงนามในสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ หรือ SEANWFZ (Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone Treaty)  

ด้านสังคม 
ปี พ.ศ. 2538 ได้มีการก่อต้ังเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน  หรือ  AUN (ASEAN 

University Network) เป็นความร่วมมือของสถาบันการศึกษาภายในภูมิภาคอาเซียนแลกเปล่ียน
ความรู้ เทคโนโลยีแก่ประเทศท่ีเป็นสมาชิก 

หลังจากนั้นในวันท่ี 15 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2551 ได้มีการบังคับใช้กฎบัตรอาเซียน 
(ASEAN Charter) ท าร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ถือได้ว่าเป็นธรรมนูญสูงสุดของอาเซียน
ท่ีทุกประเทศได้ลงสัตยาบันร่วมกัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเป็นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการก่อต้ังประชาคมอาเซียนขึ้น 

หากย้อนไปในยุคสมัย “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เริ่มมาต้ังแต่ช่วงเดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2484 และมาส้ินสุดลงเมื่อสหรัฐฯตัดสินใจส่งเครื่องบินไปท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิมาและ
เมืองนางาซากิท่ีประเทศญี่ปุ่น ในวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2488 และ ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 
เหตุการณ์ครั้งนี้ท าให้ประเทศญี่ปุ่นเสียหายเป็นอย่างมาก สมเด็จพระจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต จึงมี  
พระบรมราชโองการให้กองทัพญี่ปุ่นท่ัวทุกบริเวณ ยุติการรบอย่างส้ินเชิงในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2488 และในวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ ฮิโรฮิโต ก็ทรงประกาศยอม
จ านนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างไม่มีเงื่อนไข ผ่านทางวิทยุกระจายเสียง ท าให้สงครามมหาเอเชียบูรพา
ท่ียืดเยื้อมาเกือบ 4 ปี ยุติลงในวันนั้นเอง ในเหตุการณ์ดังกล่าวประเทศอาเซียนตกอยู่ในสภาวะ
สงคราม ในสมัยนั้น ประเทศในอาเซียนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อประเทศญี่ปุ่น ต่อจากนั้นอีกหลายสิบปีทาง
รัฐบาลญี่ปุ่นพยายามรื้อฟื้นมิตรภาพกับประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้คิด โครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme) 
เป็นโครงการตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ป่นกับรัฐบาลประเทศในเอเชียอาคเนย์5 ประเทศ 
คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย จัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2517 โดย
มีประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และ สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการเมื่อ
เข้าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ปี 2527 และ 2538 ตามล าดับ 
ต่อมาปี 2540 ประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมโครงการเมื่อเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน โดย ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าของ
โครงการ และได้รับการ ร่วมมือเป็นอย่างดีจากต้ัง 10 ประเทศอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการคือการส่งเสริมมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นและเยาวชนอาเซียน ท้ังนี้
ยัง เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
วัฒนธรรม รวมท้ัง การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาในระดับเยาวชน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียม
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ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของแต่ละ ประเทศ เพื่อฝึกฝนเยาวชนในการอยู่รวมกลุ่ม และ
สร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกัน โดยการใช้ชีวิตร่วมกันบนเรือ แลกเปล่ียน วัฒนธรรม ผ่านการอภิปราย 
และกิจกรรมต่างๆ บนเรือและระหว่างพ านักในแต่ละประเทศ เยาวชน (Participating Youths) ต้อง
เข้าร่วมตามตารางกิจกรรมท่ีจัดขึ้นโดย Cruise Operating Committee (COC) ดังต่อไปนี้ 

1. การประชุมสุดยอดผู้น าเยาวชนญี่ปุ่น - อาเซียน (Japan-ASEAN Youth Leaders’ 
Summit)  

2. การเยี่ยมคารวะผู้น าประเทศและงานเล้ียงรับรอง (Courtesy Calls and Receptions)  
3. การแนะน าประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการ และการจัดงานแสดงทางวัฒนธรรม 

(Country Introduction Activity & Exhibition and Cultural Night)  
4. การอภิปรายทางวิชาการและกิจกรรมต่อเนื่องหลังกิจกรรมการอภิปราย (Discussion 

Program and the Post Program Session)  
5. การพักกับครอบครัวเจ้าภาพและการเปิดให้ชมเรือ (Home stay and Open Ship)  
6. กิจกรรมชมรม (Club Activities)  
7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Solidarity Group Activities)  
8. การเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน การท ากิจกรรมร่วมกับเยาวชนท้องถิ่น กิจกรรมอาสาสมัคร 

(Institutional Visits, Interaction with Local Youths and Volunteer Activities)  
9. กิจกรรมอื่นๆ Cruise Operating Committee (COC)  
โครงการจะน าคณะผู้แทนเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียนท่ีเข้าร่วมโครงการประเทศ

ละ 28 คน (การคัดเลือกขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ) รวมท้ังคณะ ผู้แทนเยาวชนจาก
ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 40 คนและหัวหน้าคณะผู้แทนเยาวชน (National Leader) ประเทศละ 1 คน 
ร่วม เดินทางท ากิจกรรมและเปล่ียนทางสังคมและวัฒนธรรมไปกับเรือเดินสมุทรจากประเทศญี่ปุ่น 
M.s. Nippon Maru โดยมีจุดเรี่มต้น (Assembly Point) ของการเดินเรือท่ีประเทศญี่ปุ่น จอดแวะ  
ณ ประเทศต่างๆ ท่ีเข้าร่วมโครงการมีจุดหมายปลายทางในการท ากิจกรรมตามท่ีรัฐบาลเจ้าบ้าน  
แต่ละประเทศก าหนด ระยะเวลาเดินทางจะอยู่ราวเดือนตุลาคม- พฤศจิกายนของทุกป ีในช่วงระหว่างการ
เดินทางจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังกิจกรรมบนเรือ และกิจกรรมในประเทศท่ีเรือจอด แวะได้แก่การ
อภิปรายในหัวข้อต่างๆ ท่ีก าหนดการกีฬาและนันทนาการ การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
ความ เข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน การพักกับครอบครัว ตลอดจนการทัศนศึกษาในประเทศต่าง ๆ รวม
ระยะเวลาการเดินทางท้ังหมด ประมาณ 51-53 วัน 

นับจากจุดเริ่มต้นของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ในปี พ.ศ. 2517 – ปัจจุบัน 
ผ่านมาแล้วกว่า 41 ปี การคัดเลือกผู้น าเยาวชนจากประเทศอาเซียน ท้ัง 10 ประเทศรวมประเทศญี่ปุ่น 
(Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme (SSEAYP) ) ผู้น าเยาวชนท่ีได้รับ
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คัดเลือกมากกว่า 13,000 คน ได้ผ่านโครงการนี้ตลอดระยะเวลา 42 ปีผ่านมี มีโครงการดีๆ มากมาย
ท่ีเกิดจากกลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ท้ังระดับ ท้องถิ่น 
ภูมิภาค ภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทย  โครงการแด่น้องผู้มี
ความหวัง ท่ีได้จัดมาแล้วกว่า 25 ปี โดยคุณ วิศิษฐ เดชก าธร อดีตตัวแทนเยาวชนโครงการเรือ
เยาวชน รุ่นท่ี 2 ประธานกองทุนเพื่อเพื่อน โครงการแด่น้องผู้มีความหวังได้เกิดขึ้นจากค าขอของเด็ก
กลุ่มเล็กๆ ท่ีอยากเห็นทะเล ในปี พ.ศ. 2534 จึงได้เกิดค่ายแด่น้องผู้มีความหวังขึ้น ตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่าน 25 ปีจากเด็กก าพร้าหลักสิบคน กลายเป็นร้อย หลายร้อย จนในปัจจุบันมีมากกว่า 1 ,100 ท่ีมา
จากเด็กก าพร้ามูลนิธิต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการซ้ าซ้อน ชาวเขาเผ่าต่างๆ จากท่ัวประเทศมาค่ายกัน
ทุกปี โดยมีกองทัพเรือ หน่วยนาวิกโยธินให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกๆ ปีมีการเปิดรับสมัคร
อาสาสมัครจากท่ัวประเทศมาเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับน้องๆ ท้ัง 1,100 คน ร่วมถึงอาสาสมัครต่างชาติ 
จากท้ังประเทศอาเซียน ญี่ปุ่น  โดยใช้ช่องทาง Facebook เป็น ส่ือกลางในการรวบรวมกลุ่ม
อาสาสมัครท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

 
 

ภาพท่ี 1.1 โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง 
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ภาพท่ี 1.2 Center for International Youth Exchange (CENTERYE) Report 2014 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698426933596664.10737418 
51.179067155532647&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698426933596664.10737418
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ภาพท่ี 1.3 โครงการ Yellow Boat Project 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698426933596664.10737418 
51.179067155532647&type=3 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.698426933596664.10737418
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กลุ่มผู้น าเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันท าโครงการ Yellow Boat Project ใน
ประเทศฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะจ านวนมาก ลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้ การไปมาหาสู่กัน
ระหว่างเกาะจึงต้องอาศัยเรือเป็นการเดินทางหลัก และท่ีมาของโครงการนี้สืบเนื่องมาจากการต้ังของ
โรงเรียนในเกาะต่างๆ ทุกเกาะเป็นไปไม่ได้ เด็กๆ ในเกาะรอบๆ โรงเรียนต้องอาศัยในการว่ายน้ า หรือ
ทางครอบครัวมีฐานะก็จะใช้เรือซึ่งเป็นส่วนน้อย ท าให้การไปโรงเรียนของเด็กๆ มีอุปสรรคมากมาย 
ท้ังเรื่องความปลอดภัยท่ีต้องว่ายน้ าข้ามเกาะเพื่อไปโรงเรียน การท่ีแบกหนังสือไว้บนหัว ไม่ให้หนังสือ
เปียก จึงท าให้ท าอย่างไรให้เกิดการร่วมตัวกันก่อต้ังขึ้นในปี 2010 เพื่อท่ีจะช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีเรือใช้
ในการเดินทางไปท่ีโรงเรียนได้อย่างปลอดภัย ในเดือน มีนาคม ปี 2011 เรือชุดแรกกว่า 900 ล า 

 

 
 
ภาพท่ี 1.4 โครงการ Project Hope Philippines 
ท่ีมา:  http://www.sseaypinternational.top/2013_07_01_archive.html 

 
ในปัจจุบันมีจ านวนนับไม่ถ้วน รวมถึงกลุ่มท่ีช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเป็น 40 กลุ่มท่ัวประเทศ 

ให้ครอบคลุม 7,107 เกาะของประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งในปี 2012 ผู้น าเยาวชนประเทศฟิลิปปินส์ได้มี
การจัดต้ังกลุ่มท่ีรวมเยาวชนจากทุกประเทศอาเซียนและประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมเป็น 1 ใน 40 กลุ่มของ
โครงการ Yellow Boat Project โดยแต่ปีๆ จะมีกิจกรรมระดมทุน ส่งไปช่วยเหลือโครงการ Yellow 
Boat Project ในประเทศฟิลิปปินส์ ผ่านช่องทางกรุ๊ปใน Facebook 

 

http://www.sseaypinternational.top/2013_07_01_archive.html
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ภาพท่ี 1.5    โครงการ Project Hope Philippines 
ท่ีมา: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152602413262234&set=g.2 
86745178090546&type=1&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152602413262234&set=g.2%2086745178090546&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152602413262234&set=g.2%2086745178090546&type=1&theater
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และมีโครงการ Project Hope Philippines โดยมีการเชิญชวนกลุ่มเพื่อนในประเทศ
อาเซียนและญี่ปุ่น บริจาคส่ิงของ หนังสือเพิ่มเติมความรู้ เครื่องใช้ เครื่องเขียน เงินสนับสนุน ให้แก่
โรงเรียนท่ีขาดแคลนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยแต่ละปีจะพลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปในแต่ละเกาะท่ี
ห่างไกล ท้ังนี้  มีการร่วมตัวผู้น าเยาวชนไปเป็นครูอาสา สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ บอกเล่า
ประสบการณ์ต่างๆ ให้เด็กๆ ฟัง เป็นอีกหนึ่งโครงการท่ีมีการท าต่อเนื่องทุกปี 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาของโครงการเรือเยาวชนมีการจัดการประชุม SIGA (SSEAYP 
International General Assembly) โดยมีการร่วมมือระหว่างสมาคมอดีตผู้เข้าร่ วมโครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ประเทศต่างๆ ท้ัง 10 ประเทศและประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุม และ ท า
กิจกรรมในทุกๆ ปี ผลัดเปล่ียนเวียนกันไปในแต่ละประเทศท่ีพร้อมเป็นเจ้าภาพ โดยในการประชุม 
SIGA นี้มีการบอกเล่าการท าโครงการต่างๆ ในแต่ละประเทศและส่ิงท่ีก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
ประเทศนั้นๆ ร่วมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันและกัน เพื่อให้โครงการต่างๆ เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดในระดับนานาชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.6 Keynote on the SIGA theme "ASEAN-Japan cooperation for a better future 
through alumni activities" during the General Assembly 
ท่ีมา http://www.sseaypinternational.top/ 

http://www.sseaypinternational.top/
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ภาพท่ี 1.7  Mr. Kazumichi Sakamoto, Vice-Minister for Policy Coordination of the 
Cabinet Office of Japan and Mr. Nguyen Long Hai, Permanent Vice Chairman of 
National Committee on Youth of Vietnam exchanged gifts during the opening 
ceremony 
ท่ีมา http://www.sseaypinternational.top/ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.8  SI Flag Hangover was handed over from the chairperson of SIGA Vietnam  
organizing committee to the next SIGA host country 
ท่ีมา http://www.sseaypinternational.top/ 

 

http://www.sseaypinternational.top/
http://www.sseaypinternational.top/
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ในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีท าให้กลุ่มผู้น าเยาวชนต่างๆ เริ่มใช้งานส่ือ
สังคมออนไลน์กันมากขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการท ากิจกรรมต่างๆ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
รวมถึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายระหว่างประเทศ ในเวลาเพียงไม่กี่ปีของการเข้ามาของ Facebook ท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมาก 

ปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์คท่ีได้รับความนิยมอันดับ 1 ของโลก คงปฏิเสธไม่ได้นั้นคือ 
Facebook โดยทางสถิติ จ านวนประชากรโลกมีประมาณ 7.21 พันล้านคนและยังเป็น 19.28 เปอร์
เซ็นของประชากรโลก 

 
จ านวนประชากรโลก จ านวน Facebook Account เปอร์เซ็น 

7.21 พันล้านคน 1.39 พันล้านคน 19.28 เปอร์เซ็น 
 
หากมองย้อนกลับไปในปี 2013 Facebook มี User Account จ านวน 1.14 ล้านคน ปี 

2014 Facebook มี User Account จ านวน 1.19 ล้านคน และปัจจุบันมีคนสมัครเป็นสมาชิก 
Facebook Account ประมาณ 1.39 พันล้านคน เพิ่มขึ้นประมาณ 17 เปอร์เซ็นจากปี 2013 โดย
แบ่งเป็นเพศชาย 760 ล้านคน และ ผู้หญิง 630 ล้านคน 

 
ปี ค.ศ. Facebook Account 

2013 1.14 พันล้านคน 

2014 1.19 พันล้านคน 

2015 1.39 พันล้านคน 

 
หากเรามามองกลุ่มสมาชิกประเทศอาเซียนซึ่งมีประชากรอาเซียนประมาณ 585 ล้าน

คนจากท้ัง 10 ประเทศอาเซียนและ และญี่ปุ่นที่มีประชากร 127 ล้านคน รวมท้ังส้ิน 712 ล้านคน ท้ัง
อาเซียนและญี่ปุ่นมีการใช้งาน Facebook ถึง 238 ล้านคน (ประเทศอาเซียน 214 ล้านคน ประเทศ
ญี่ปุ่น 24 ล้านคน) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ = 33.42 เปอร์เซ็นต์ของประชากรท้ังหมด โดยแบ่งแยกเป็น
ประเทศดังนี้ 
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ประเทศ ประชากร Facebook User % Population 
บรูไน ดารุสซาลาม 381,000 250,000 65.61 
กัมพูชา 14,000,000 2,600,000 18.57 
อินโดนีเซีย 240,000,000 74,000,000 30.83 
ลาว 6,400,000 720,000 11.25 
มาเลเซีย 26,240,000 17,000,000 64.78 
เมียนมาร์ 48,000,000 4,200,000 8.75 
ฟิลิปปินส์ 92,000,000 44,000,000 47.82 
สิงคโปร์ 4,480,000 4,400,000 98.21 
เวียดนาม 88,000,000 32,000,000 36.36 
ไทย 65,400,000 35,000,000 53.52 
ญี่ปุ่น 127,000,000 24,000,000 18.90 

 
จากจ านวนดังกล่าวประชากรเฟชบุ๊คในสมาชิกอาเซียน+1 มีการใช้ Facebook กัน

อย่างแพร่หลายและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
ในกลุ่มคนท่ีผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์นี้จ านวนไม่น้อยได้มีบทบาทหน้าท่ี

ในอาชีพ ท้ังราชการ หรือเอกชน กลายเป็นผู้น าองค์กร หรือ ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานใน
ประเทศนั้นๆ เมื่อกลุ่มเยาวชนท่ีผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ถือได้ว่าเป็นกลุ่มเยาวชนช้ัน
แนวหน้าของประเทศนั้นๆ ท่ีผ่านการคัดสรร คัดเลือก การฝึกอบรมระดับนานาชาติมาแล้ว จึงกล่าว
ได้ว่า กลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีผ่านโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เป็นกลุ่มคนท่ีใช้ Facebook เพื่อ
กระจายและเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร แลกเปล่ียนข้อมูล ความคิดเห็น รวมถึงการสร้างสัมพันธไมตรี
ระหว่างบุคคล ระหว่างองค์กร และระหว่างประเทศ นับได้ว่าเป็นความท้าทายส าหรับการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในโครงการส่งเสริมสังคม  ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท้ังนี้เพื่อท่ีเราจะได้เข้าใจ
และเรียนรู้ความหลากหลายระหว่างเช้ือชาติอาซียนและญี่ปุ่นต่อไป 
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 
1. การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นอย่างไร 
2. ลักษณะทางประชากรของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ท่ีแตกต่างกันมี

การเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 

3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ อย่างไร 

4. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ อย่างไร 

5. ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ อย่างไร 

6. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน

โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4. ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)” ครั้งนี้
มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์  หรือ Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) ปี  2555-2558 
ซึ่งประชากรมีอายุต้ังแต่ 18-35 ปี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2559 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

2. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

3. สามารถต่อยอดการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านกิจกรรมโครงการส่งเสริมสังคม 
5. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครือข่ายจัดท าโครงการเพื่อสังคมในอนาคต 
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1.7 นิยามศัพท์ 
 
The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Programme (SSEAYP) 

หมายถึง โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลญี่ป่นกับรัฐบาล
ประเทศในเอเชียอาคเนย์ ท้ัง 10 ประเทศ และ ประเทศญี่ปุ่น 

ลักษณะทางประชากร หมายถึง คุณลักษณะของตัวแทนผู้น าเยาวชนโครงการเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ท้ัง 10 ประเทศอาเซียนและ ญี่ปุ่น ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้ว ช่วงอายุ
ระหว่าง 18-35 ปี 

โครงการส่งเสริมสังคม หมายถึง โครงการท่ีเกิดจากผู้น าเยาวชนโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย์ ท่ีจัดขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตส านึก พัฒนา
สังคมและสร้างความร่วมมือระหว่างกันท้ัง 10 ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 

การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคม
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร ประเภทข่าวสารท่ีเปิดรับ และ เหตุผลท่ีเปิดรับข่าวสารของโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 

ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจถึงโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนโครงการ
เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์โครงการ
ส่งเสริมสังคม ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสังคม 

ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชน
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในองค์ประกอบดังนี้ ด้าน
ความรู้สึกท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ด้านประโยชน์ของโครงการส่งเสริมสังคมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ 

แนวโน้มพฤติกรรม หมายถึง ระดับความต้ังใจของผู้น าเยาวชนโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย์ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ได้แก่ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) การแชร์โครงการส่งเสริมสังคมให้กับผู้อื่น การตอบรับเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคม และการแนะน าให้ผู้อื่นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก  
(Facebook)  
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ

โครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)  
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรรม (KAP Theory)  
2.3 แนวคิดลักษณะทางประชากร 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือสารต่างวัฒนธรรม 
2.6 ประวัติ Facebook 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)  

 
ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารท่ีมีความรวดเร็วมาก ท่ีข้อมูลต่างๆ สามารถค้นหา

ได้อย่างง่ายดาย และปฏิเสธไม่ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจ าวัน ท้ัง
เรื่องการท างาน การเรียน หรือเรื่องส่วนตัวก็ตาม ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจต่างๆ ไม่
ว่าเรื่องใด มีการอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันให้ทันยุคทันสมัย ซึ่งเราทุกคนสามารถเลือกท่ีจะเปิดรับ
ข่าวสารต่างๆ ได้ ค้นหาส่ิงท่ีตนเองสนใจเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง การเปิดรับข่าวสาร ถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิตคนเรา แต่อย่างก็ตามการท่ีจะท าให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะของ 
“การเปิดรับข่าวสาร” ได้อย่างชัดเจน ก็จะต้องอาศัยการศึกษาถึงรายละเอียดต่างๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับ การเปิดรับข่าวสาร ตลอดจน ความหมาย หรือ ค านิยามต่างๆ ท่ีนักวิชาการได้ระบุไว้ท่ีน ามาใช้
เป็นแนวทางในการสรุปเป็นองค์ความรู้ต่อไป (Atkin, 1973, p. 208; Rogers & Sevenning, 1969, 
p. 3, อ้างถึงใน อิศเรศ ค าแหง, 2553, น. 24-28)  

Atkin (1973, p. 208) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปิดรับ
ข่าวสาร มาก ยิ่งจะส่งผลให้มีหูตาท่ีกว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และ
เป็น คนท่ีทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นมากกว่าบุคคลอื่นๆ ท่ีเปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 
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Rogers and Sevenning (1969, p. 3) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง บุคคลท่ี
เปิดรับส่ือมวลชนซึ่งมีความครอบคลุมส่ือมวลชนถึง 5 ประเภท คือ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือภาพยนตร์  
ส่ือ วิทยุ ส่ือนิตยสาร และส่ือโทรทัศน์ 

จากค าจ ากัดความในข้างต้นของ  ค าว่า “การเปิดรับข่าวสาร” สามารถสรุปได้ว่า  
การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารของประชาชนจากส่ือต่างๆ  

เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปิดรับข่าวสาร อย่างละเอียดแล้ว ก็จะท าให้ทราบว่า 
ข่าวสารต่างๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ความ ต้องการ
ข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่ องหนึ่ง 
บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาสู่ตนท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ีคิดว่ามี
ประโยชน์ต่อตนเอง โดยแรงผลักดันท่ีท าให้บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติพื้นฐาน
ของผู้รับสารในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ ท่ีจะท าให้มนุษย์เกิด 
ความสนใจ หรือเกิดความไม่สนใจต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวก าหนดหรือส่ังการท่ี
ส าคัญ เช่น การเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ ประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัวของ
บุคคล 

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ 
ตัว ของมนุษย์ เช่นครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี หรือแม้แต่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น 

การท่ีมนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใด หรือเลือกท่ีจะไม่เปิดรับข่าวสารใดนั้น อาจขึ้นอยู่ 
กับสภาพจิตใจของมนุษย์ และสภาพสังคม เป็นส าคัญ ในส่วนของสภาพจิตใจนั้น การท่ีมนุษย์จะเลือก
เปิดรับข่าวสารใดนั้นอาจจะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวที่ชอบ หรือ ไม่ชอบ ข่าวสารเหล่านั้นเป็นตัวกลาง
ส าคัญในการท่ีจะก าหนดได้ว่าควร หรือ ไม่ควรรับข่าวสารนั้นๆ ต่อมา คือ ในส่วนของสภาพสังคม 
หากสังคมรอบข้างของมนุษย์ให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารใดๆ เป็นพิเศษก็อาจจะส่งผลต่อการเกิด
แรงบันดาลใจให้คนเราเกิดความสนใจตามบุคคลรอบข้างเหล่านั้น 

นอกจากองค์ประกอบในด้านจิตใจ และด้านสังคม ท่ีส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของ 
มนุษย์แล้ว มนุษย์ยังมีการเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสาร โดยอาศัยหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการท่ีจะน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการท่ีจะช้ีวัดได้ว่า ควรเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นๆ หรือไม่ 

การเปิดรับข่าวสารผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร 
ซึ่งกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960, p. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542, น. 15-16)  

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเลือกเปิดรับ
ส่ือหรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ท้ังนี้เพราะโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์มักต้องการท่ีจะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)  
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2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือกสนใจ หรือเปิดรับ
ข่าวสารจากแห่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรับข่าวสารจะมี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเลือกให้ความสนใจกับส่ิงท่ี
สอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเช่ือดังเดิมของตน 

3. การเลือกรับรู้  หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) 
หมายถึง การรับรู้ และการตีความมีความเกี่ยวข้องกันเกือบเป็นส่ิงเดียวกัน การรับรู้ คือกระบวนการ
ตีความหมายในส่ิงท่ีสนใจ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารท่ีได้ตามความเข้าใจของตน 
ตามทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณ์ขณะนั้น และมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นให้
สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะท่ี
สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการ รสนิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดย
จะลืมข่าวสารในส่วนท่ีตัวเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดของตัวเอง 
ข่าวสารท่ีคนเราจดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปล่ียนแปลงให้ยาก
ขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 

ท้ังนี้ กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร เปรียบเสมือนการกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
ตน โดยจะเปิดรับ รับรู้และจดจ าสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง 

จากทฤษฎีดังกล่าว การเลือกเปิดรับข่าวสารนั้น มีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ของผู้เปิดรับได้
ไม่ง่าย เพราะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอนในขณะท่ีมีข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ให้ผู้เปิดรับได้
เลือกดู ฟัง สนใจ และจดจ า ดังนั้นจึงต้องพยายามท าให้ข่าวสารมีจุดเด่นออกมาเพื่อให้สามารถผ่าน
ขั้นตอนของการเปิดรับสารของผู้เปิดรับให้ได้ ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
บุคคลนั้น ฮันต์ และ รูเบน (Hunt & Ruben, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124) ได้กล่าวถึง
ปัจจัยหลัก ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้ 

1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ังความต้องการทางกายและทางใจ ความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนอง  
ความต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความพอใจ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ  คือ  ความชอบและมีใจ 
โน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือ
เป็นความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและคน ซึ่ง
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ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตท้ังในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราก าหนด
ขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมท้ัง
ความสามารถด้านภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้ 

5. การใช้ประโยชน์  (Utility) กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ 
ความพยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟัง
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะใน ท่ีนี้หมายถึง สถาน ท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ ใน
สถานการณ์ การส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วยมี
อิทธิพลตรงต่อการเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเรา
ต้องถูกมองว่าเป็นอย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา 
และการท่ีคิดว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 

8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสาร
แต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรม (KAP Theory)  

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 

ตัว คือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และพฤติกรรม (Behavior) ของผู้รับสารอันอาจมี 
ผลกระทบต่อสังคมต่อไปจากการรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงท้ังสามประเภทนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะ 
ต่อเนื่องคือ เมื่อผู้รับสารได้รับสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นก็จะไปมีผลท าให้เกิด
ทัศนคติ และขึ้นสุดท้ายคือการก่อให้เกิดการกระท า (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 118-121)  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม คือ พฤติกรรมท้ังสามอย่างนี้ มี 
ความหมายสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่ละอย่างมักจะเกิดขึ้นโดยอิสระแต่มักจะเกิดขึ้นรวมกัน และ 
พึ่งพาอาศัยกัน การสร้างเสริมพฤติกรรมอย่างหนึ่งจะเป็นการพัฒนาพฤติกรรมอย่างอื่นไปโดย
ทางอ้อม (สุมณฑา สร้อยน้ า, 2550)  

โรเจอร์ (Roger, 1978 อ้างถึงใน ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ, 2553, น. 55) ได้อธิบายว่า เมื่อ
ผู้รับสาร ได้รับสารก็จะท าให้เกิดความรู้ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นก็จะไปมีผลท าให้เกิดทัศนคติ และ  
ขั้นสุดท้าย คือ การก่อให้เกิดการกระท านั่น หมายความว่า เมื่อบุคคลมีความรู้ มีเจตคติอย่างไรก็จะ
แสดงพฤติกรรมไปตามนั้น 

ทฤษฎี KAP เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว  คือ  ความรู้ (Knowledge) 
ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (Practice) กล่าวคือ 

ความ รู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้ เบื้ องต้น ซึ่ งบุ คคลส่วนมากจะได้รับผ่าน
ประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของ
ความรู้ท่ี ผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ ความรู้จึงเป็นความจ าท่ี
เลือกสรร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม
ความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย์ได้ 

ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง 
ความรู้ จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม ความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของ
มนุษย์ได้ และผลกระทบท่ีผู้รับสารเชิงความรู้ อาจปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ คือ 

1. การตอบข้อสงสัย Ambiguity Resolution) การส่ือสารมักจะสร้างความสับสน
ให้กับผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยส่ือท้ังหลาย เพื่อตอบข้อสงสัยและความ
สับสนของตน 

2. การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะ
นั้น ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการเผยแพร่
นวัตกรรมนั้นๆ (ในฐานะความรู้)  

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป
เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนัก และผูกพันกับประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของ
กลุ่มเป้าหมาย และค่านิยมของสังคมแล้ว กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 

4. การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารมักกระจาย
เช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบระบบ 
ความเช่ือถือหลากหลาย และลึกซึ้งไว้ในความเช่ือของตนมากขึ้นไปเรื่อยๆ  
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5. การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยม และ
อุดมการณ์ เป็นภาวะปกติของสังคม การน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ย่อมท าให้ กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ ถึงค่านิยมเหล่านั้นแจ้งชัดขึ้น 

เบนจามิน เอส บลูม (Bloom et al., 1971, pp. 271-273) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า 
ความรู้ เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ การระลึกถึง เฉพาะเรื่อง หรือเรื่องท่ัวๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ 
หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นความจ า ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การระลึกถึงส่ิงเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและ กระบวนการ
ต่างๆ หรือ ระลึกถึงรูปแบบ โครงสร้าง โดยวัตถุประสงค์ของความรู้ จะเน้นย ้าในเรื่อง ของกระบวนการ
ทางจิตวิทยา มากกว่าความจ า แบ่งออกเป็น 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะ (Knowledge of specifics)  
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีและการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Knowledge of 

ways and means of dealing with specifics)  
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้าง หรือ หลักความคิด 

รวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น (Knowledge of the universals and abstraction in a field)  
2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลได้รับจาก

การส่ือสารและลงมือกระท า หรือ จากการมองเห็นส่ิงท่ีมีความหมาย แบ่งออกเป็น 
2.1 การแปล (Translation)  
2.2 การแปลความหมายหรือการดีความ (Interpretation)  
2.3 การประมาณค่า (Extrapolation)  

3. การประยุกต์ (Application) หมายถึง การน าความรู้และความเข้าใจท่ีมีมาใช้ ใน 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยความรู้และความเข้าใจดังกล่าวอาจหมายถึงรูปแบบความคิดท่ัวๆ ไป 
กฎระเบียบ หรือกระบวนการท่ัวไป 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) แบ่งออกเป็น 
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือความส าคัญ (Analysis of elements)  
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships)  
4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organizational principles)  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) แบ่งออกเป็น 
5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of a unique communication)  
5.2 การสังเคราะห์แผนงานหรือจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ (Production of a plan of 

proposed set of operation)  
5.3 การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ (Derivation of a set of abstract relation)  
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6. การประเมินผล (Evaluation)  
6.1 การตัดสินภายใต้เงื่อนไขภายในของผู้ฟัง (Judgment in term of internal 

evidence)  
6.2 การตัดสินภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์จากภายนอก (Judgments in terms 

of external criteria)  
หากจ าแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
1. ความรู้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร จะพบ

ในผู้ท่ีส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ ามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้จากการ
ได้เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มั่นใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกับโลกของความ
เป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงท่ีซับซ้อนสามารถน าเอาความรู้ชัดแจ้งท่ีได้มาประยุกต์ใช้ตาม
บริบทของตนเองได้ มักพบในคนท่ีท างานไปหลายๆ ปี จนเกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทักษะหรือ
ประสบการณ์มากขึ้น 

3. ความรู้ในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่างเรื่องราว
หรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และน าประสบการณ์มาแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ท างานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมา
แลกเปล่ียนกับผู้อื่นหรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้พร้อมท้ังรับเอาความรู้จากผู้อื่นไปปรับใช้ในบริบทของ
ตนเองได้ 

4. ความรู้ในระดับคุณค่า ความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ท่ีสามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ท่ี
ตนเองมีอยู่ กับความรู้ท่ีตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ข้ึนมาได้ เช่น สร้างตัวแบบหรือทฤษฏี
ใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการท างานได้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดไว้ว่า “ความรู้” คือ ส่ิงท่ีส่ัง
สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและ
ทักษะ ความเข้าใจหรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ส่ิงท่ีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การ
คิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 

ความรู้ (Knowledge) ยังหมายถึงการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีคุณค่าซึ่งมีการน า
ประสบการณ์ วิจารณญาณ ความคิด ค่านิยม และปัญหาของมนุษย์มาวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการ
ท างานหรือการแก้ปัญหา ความรู้จะช่วยตอบค าถามว่า “อย่างไร” (How Questions) ท าให้เข้าใจ
รูปแบบของความสัมพันธ์ 
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ความรู้ (Knowledge) จะเป็นภูมิปัญญา หรือ Wisdom เมื่อความรู้นั้นน าไปใช้เพื่อการ
ตัดสินในประเด็นท่ีส าคัญ หรือ ระบุว่าความรู้ท่ีผ่านการปฏิบัติและพิสูจน์ว่าได้ผลมาอย่างยาวนาน ซึ่ง
การน าเอาข้อมูลมากองรวมกันไม่ได้ท าให้เกิดข่าวสารมากองรวมกันไม่ได้เป็นความรู้ การน าเอา
ความรู้มากองรวมกันไม่ได้เป็นปัญญา เพราะข่าวสาร ความรู้ ปัญญา มีอะไรท่ีมากกว่าการน าเอา
ส่วนประกอบต่าง ๆ (Nonaka, 1994)  

ระดับของความรู้ 
ระดับของความรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2534) ดังนี้ 
1. ความรู้ระดับต ่า ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการเดาหรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผัส 
2. ความรู้ระดับธรรมดาได้แก่ ความรู้ทางประสาทสัมผัสหรือความเช่ือท่ีสูงกว่า แต่ยัง

ไม่ แน่นอนเป็นเพียงขึ้นอาจเป็นไปได้ 
3. ระดับสมมติฐาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิดหรือท่ีเกิดความเข้าใจ และไม่ได้

เกิด จากประสาทสัมผัสเช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ความรู้ฃั้นนั้นถือว่าเป็นขั้นสมมติฐานเพราะเกิด
จากค า นิยามและสมมติฐานท่ีไม่ได้พิสูจน์ 

4. ระดับเหตุผล ได้แก่ ความรู้จากตรรกวิทยาเป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็นรูปหรือ 
มโนภาพ ว่าเป็นเอกภาพ 

การวัดความรู้ 
การวัดความรู้เป็นการวัดระดับความจ าความสามารถในความคิดเข้าใจกับข้อเท็จจริงท่ี 

ได้รับการศึกษาและประสบการณ์เดิมโดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจะแยกคนท่ีมีความรู้กับไม่มี 
ความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง (ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์, 2540)  

การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือ ประสบการณ์
ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลได้รับค าสอน การบอกกล่าว การฝึกฝนของ
ผู้สอน  รวมท้ังจากต าราจากส่ิงแวดล้อมต่างๆ  ด้วยค าถามวัดความรู้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ชนิด 
(ไพศาล หวังพานิช, 2526)  

1. ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่างๆ ของ 
เรื่องราวทั้งหลายประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศัพท์ นิยาม กฎ หรือรายละเอียดของเนื้อหา 
ต่างๆ  

2. ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ ตามแบบแผน 
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานท้ังหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดับขั้น แนวโน้มการจัด 
ประเภทและหลักเกณฑ์ต่างๆ  
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3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือหลักการ 
ของเรื่องท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจของ 
เนื้อหานั้น 

ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงจ าเป็นท่ี
ต้องเข้าใจถึงความหมายของ ทัศนคติ และกระบวนการท่ีใช้ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติ (Attitude) เป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญมาก แนวคิดหนึ่งทางจิตวิทยาสังคม 
และการส่ือสาร และมีการใช้ค านี้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคตินั้น ได้มี
นักวิชาการ หลายท่านให้ความหมายไว้ ดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็นดัชนีช้ีวัดว่า บุคคลนั้น
คิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือส่ิงแวดล้อม ตลอดจน สถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินั้น 
มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ทัศนคติจึงเป็น เพียงความพร้อมท่ี  
จะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ 
ซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสาร 
กันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็นความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ ถ้าเรามี
ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกเราก็ จะปฏิบัติออกมาในเชิงบวก แต่ถ้าเรามีความรู้สึกในเชิงลบเราก็
ปฏิบัติออกมาในเชิงลบ ทัศนคติจึงมี ลักษณะทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) การปฏิบัติออกมา
ในเชิงบวก (Act positive) และ ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude) การปฏิบัติออกมาในเชิงลบ 
(Act negative)  

Rosenberg and Hovland (1960, p. 1) ได้ให้ความหมายของทัศนคติไว้ว่า ทัศนคติ 
โดยปกติสามารถนิยามว่าเป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับส่ิงท่ีสนใจ 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ท่ีคาบเกี่ยวกับระหว่างความรู้สึก และ
ความเช่ือ หรือการรับรู้ของบุคคล กับแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบ
ต่อบุคล สถานท่ี ส่ิงของ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ทัศนคติสามารถเกิดข้ึนได้ และสามารถเปล่ียนแปลงได้ 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
ธีระพร อุวรรณโณ (2528) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ เป็นมโนทัศน์หนึ่งท่ีมีการศึกษากันมา

เป็นเวลานานและศึกษากันอย่างกว้างขวางใน สาขาวิชาต่าง ๆ กอร์ดอน อัลล์พอร์ท เขียนถึงทัศนคติ
ไว้ในคู่มือจิตวิทยาสังคมยุคแรกว่า “เป็นมโนทัศน์ท่ีเด่นชัดและขาดหายไปจากจิตวิทยาสังคมยุค
ปัจจุบันไม่ได้” (Allport, 1935) ส่วนเบอร์โควิทซ์ (Berkowitz, 1972) ก็ให้ความเห็นว่าทัศนคติเป็น
ค าท่ีใช้กันแพร่หลายท่ีสุดมากกว่าค าใด ๆ ในสาขาวิชา ต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ 
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การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติเป็นส่ิงทีเช่ือมโยงไปยังแง่มุมอื่นอีก 2 
ด้านคือ ด้านแรกเช่ือมโยงไปยังนิยามของทัศนคติ อีกด้านหนึ่งก็เช่ือมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์ประกอบเหล่านี้หรือความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เนื่องจากนักจิตวิทยาได้เสนอ
องค์ประกอบของ ทัศนคติไว้เป็น 3 แนว การอภิปรายประเด็นการเช่ือมโยงข้างด้น จะอภิปรายไป
พร้อมกับการเสนอแนว การจัดองค์ประกอบแต่ละแนว 

แนวคิดทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ 
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ  ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ

ของ บุคคลท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าส่ิงใดดี 
มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาล่อนว่าส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับส่ิงต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะท่ีเป็น 
ค่านิยมของแต่ละบุคคล 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ  การแสดงออก
ของ บุคคลต่อส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก 

นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่งทัศนคติเป็น 3 องค์ประกอบ และมีอิทธิพลต่อการศึกษา
ด้านนี้ ไม่น้อยคือ เครทย์  และคณะ (Kretch, Crutchfield, & Pallachey, 1962) และทรัยแอนติส 
(Triandis, 1971) นักจิตวิทยาเหล่านี้ให้ค านิยามทัศนคติโดยครอบคลุมองค์ประกอบท้ัง 3 องค์ประกอบ
อย่างครบถ้วน และเห็น ว่าองค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันพอสมควร กล่าวคือ  
เครทซ์และคณะทบทวนงานวิจัย ด้านนี้แล้วพบวา องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลาง  (เช่น ค่าสหสัมพันธ์ประมาณ +.5) การท่ีเครทซ์และคณะสรุปว่าองค์ประกอบท้ังสาม
สัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ดูจะเป็นการลบ ล้างจุดอ่อนของการแบ่งทัศนคติเป็น 3 องค์ประกอบ ท่ี
เคยมีการให้ข้อสังเกตกันไว้ว่า หากองค์ประกอบท้ัง สามไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์กันในระดับต ่า แต่
ละองค์ประกอบอาจเป็นมโนทัศน์ท่ีเป็นอิสระจากกัน หรือ หากองค์ประกอบท้ังสามมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง องค์ประกอบท้ังสามอาจเป็นส่ิงเดียวกันก็ได้ (Oskamp, 1977) อย่างไรก็ตาม แมคกวายร์ 
(MaGuire, 1969) ทบทวนงานวิจัยด้านนี้เช่นกัน กลับได้ข้อสรุปท่ี ต่างไปว่าองค์ประกอบท้ังสามมี
ความสัมพันธ์กันมาก จนอาจจะไม่มีประโยชน์ท่ีจะแย่งแยกทัศนคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ 

ทัศนคติมี 2 องค์ประกอบ แคทซ์ (Katz, 1960) และ โรเซ็นเบิร์ก (Rosenberg, 1956, 
1960, 1965) แนวคิดนี้ระบุว่าทัศนคติมี 2 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์ประกอบด้านปัญญา หมายถึง กลุ่มของความเช่ือท่ีบุคคลมีว่าท่ีหมายของทัศนคติ
จะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมต่างๆ ของเขา 
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2. องค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึก หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีเมื่อถูกกระตุ้นโดย
ท่ีหมายของทัศนคติ 

นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนการแบ่งทัศนคติเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ แคทซ์ (Katz, 1960) 
และ โรเซ็นเบิร์ก (Rosenberg, 1956, 1960, 1965) ตามแนวคิดของโรเซ็นเบิร์ก องค์ประกอบด้าน
ปัญญา หมายถึงกลุ่มของความเช่ือท่ีบุคคลมีว่าท่ีหมายของทัศนคติจะเป็นตัวส่งเสริมหรือขัดขวาง  
การบรรลุถึง ค่านิยมต่าง ๆ ของบุคคล ส่วนองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกหมายถึง ความรู้สึกท่ี
บุคคลมีเม่ือถูก กระตุ้นโดยท่ีหมายของทัศนคติ โรเซ็นเบิร์ก เห็นว่าอารมณ์ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคล
มีต่อท่ีหมายของ ทัศนคติ จะมีความสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีว่าท่ีหมายของทัศนคตินั้น สัมพันธ์กับการ
บรรลุถึงค่านิยมทางบวกและขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมทางลบของบุคคล ในทางกลับกันอารมณ์
ความรู้สึกทางลบท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กับความเช่ือท่ีว่าท่ีหมายของ
ทัศนคตินั้นสัมพันธ์กับการบรรลุถึงค่านิยมทางบวกและขัดขวางการบรรลุถึงค่านิยมทางลบของบุคคล 
ในทางกลับกันอารมณ์ความรู้สึกทางลบท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กับความ
เช่ือท่ีว่าท่ีหมายของทัศนคตินั้นสัมพันธ์กับการบรรลุถึงค่านิยมทางลบเล็กน้อยท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมาย
ของทัศนคติจะมีความสัมพันธ์กับ ความเช่ือท่ีว่าท่ีหมายของทัศนคตินั้นมีความสัมพันธ์กับค่านิยมท่ีมี
ความส าคัญน้อยส าหรับบุคคลหรือหากสัมพันธ์กับค่า 

แนวคิดของโรเซ็นเบิร์กสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ 

AA  


n

1i
iiVIPI  

AA = อารมณ์ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมาย (Attitudinal Affect)  
VIi = ความส าคัญของค่านิยม i ท่ีมีต่อบุคคลในฐานะจะเป็นแหล่งให้เขาเกิด

ความพึงพอใจ (Value Importance)  
PIi = การรับรู้ของบุคคลว่าท่ีหมายของทัศนคติส่งเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึง

ค่านิยม i (Perceived Instrumentality)  
n = จ านวนค่านิยมท่ีเกี่ยวข้อง 
แนวคิดของโรเซ็นเบิร์กเป็นแนวคิดท่ีมีพื้นฐานร่วมกับกลุ่มทฤษฎีท่ีเรียกว่า กลุ่มทฤษฎี

ความคล้องจองของปัญญา (Cognitive Consistency Theories) โดยโรเซ็นเบิร์กเห็นว่า  “มนุษย์มี
ความต้องการท่ีจะบรรลุและรักษาไว้ซึ่งความคล้องจองระหว่างอารมณ์ความรู้สึกและปัญญา” 
(Rosenberg, 1965, pp. 123-124) โรเซ็นเบิร์กจึงนิยามทัศนคติว่าเป็นโครงสร้างรวมระหว่างปัญญา
และอารมณ์ ความรู้สึก 
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ทัศนคติมีองค์ประกอบเดียว 
แนวคิดนี้ระบุว่าทัศนคติมีองค์ประกอบเดียวคือ อารมณ์ความรู้สึก (Affect component) 

ในทางชอบหรือไม่ชอบท่ีบุคคลมีต่อท่ีหมายของทัศนคติ นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนแนว คิดนี้ได้แก่    
เป็ม (Pem, 1970) พีชบายน์และไอเซ็น (Fishbein & Ajzen, 1975) อินสโค (Insko, 1967) และ
เธอสโตน (Thurstone, 1959) นักจิตวิทยาเหล่านี้ถือเอาค านิยามองค์ประกอบทางอารมณ์ความรู้สึก 
เป็นค านิยามทัศนคติด้วย 

เธอร์สโตน (Thurestone) เป็นนักจิตวิทยาผู้หนึ่งท่ีเริ่มวิธีการสร้างมาตราวัดเจตคติ
และเขียนบทความไว้อย่างน่าสนใจภายใต้หัวข้อเรื่อง “Attitude can be measured” (1928/1959) ให้
นิยามค าว่า ทัศนคติ หมายถึง อารมณ์ความรู้สึกในทางสนับสนุนหรือต่อต้านท่ีหมายทางจิต (เธอร์สโตน, 
1931/1959, p. 297) และต่อมาเขาก็ย้ าว่า ทัศนคติ หมายถึง ความเข้มของอารมณ์ความรู้สึกทางบวก
หรือทางลบในทางสนับสนุนหรือต่อต้านท่ีหมายทางจิต (เธอร์สโตน, 1946/1959, p. 320) ท้ังนี้ค าว่า
อารมณ์ความรู้สึก (affect) ส่วนท่ีเป็นทางบวกได้แก่ การชอบพอ การปกป้องหรือการท าดีกับท่ีหมาย
จิต ส่วนอารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นทางลบได้แก่ การเกลียด ไม่ชอบ ท าลาย หรือมีปฏิกริยาท่ีหมายทาง
จิต ส่วนค าว่า ท่ีหมายทางจิต (psychological object) อาจหมายถึงวัตถุ ความคิด แผนการกระท า 
รูปแบบความประพฤติ อุดมการณ์ หลักจริยธรรม ค าขวัญ หรือ สัญลักษณ์ท่ีบุคคลอาจแสดงอารมณ์
ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ออสกูด และคณะ (Osgood et al., 
1957, อ้างถึงใน ธีรพร อุวรรณโณ, 2535) ได้ให้แนวทางนิยามของทัศนคติท่ีเป็นองค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก ว่าเป็นแนวโน้มในการประเมินของบุคคล การเข้าหาหรือการหลีกหนี การสนับสนุนหรือ
การต่อต้านท่ีหมายของทัศนคติ ออสกูดและคณะได้แนวความคิดจากการวิจัยในการแสวงหามิติของ
ความหมายโดยนัย (Dimensions of Connotative Meaning) โดยใช้มาตรจ าแนกความหมาย 
(Semantic Differential Scale) ให้คนจอบว่ามโนทัศน์หนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นวัตถุ บุคคล หรือท่ีหมายอื่นๆ 
มีความหมายส าหรับเขาอย่างไรบนหัวข้อท่ีมีค าคุณศัพท์คู่ขั้ว (Bipolar Adjective) ท่ีมีความหมายตรง
ข้ามกัน เช่น ดี-เลว แข็งแรง-อ่อนแอ รวดเร็ว-เช่ืองช้า เป็นต้น จากนั้นก็น าค าตอบท้ังหมดของคน
จ านวนมาก มาวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งพบว่า องค์ประกอบหรือมิติท่ีปรากฏออกมาบ่อยท่ีสุด และมี
คู่คุณศัพท์เข้ากลุ่มด้วยมากท่ีสุด คือ มิติการประเมิน (Evaluation Dimension) ออสกูด และคณะ เห็น
ว่ามิติการประเมินนี้เป็นมิติของการวัดทัศนคติ โดยมีคู่คุณศัพท์เด่นๆ คือ ดี-เลว ยุติธรรม-อยุติธรรม  
มีค่า-ไร้ค่า ดังนั้นทัศนคติของบุคคลเป็นเหมือนจุดยืนบนความต่อเนื่องของสองขั้ว (Bipolar 
Continuum) โดยมีขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบ อีกขั้วหนึ่งเป็น ขั้วบวก และมีศูนย์เป็นจุดกลาง ความต่อเนื่อง
ของสองขั้วนี้มีคุณสมบัติของทิศทางและความเข้มท่ีสามารถน ามาสร้างมาตรวัดทัศนคติได้ 
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ในบรรดาแนวการจัดองค์ประกอบของทัศนคติ 3 แนว ดังกล่าวข้างด้น  แนวที่ได้รับ
ความนิยาม มากท่ีสุดในปัจจุบันคือแนวท่ีเห็นว่าทัศนคติมีองค์ประกอบด้านอารมณ์ความรู้สึกเพียง
องค์ประกอบเดียว 

ซึ่งในการศึกษาเรื่องทัศนคติในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดในเรื่องทัศนคติเป็นหนึ่ง
องค์ประกอบ คือ แนวความคิดเธอร์สโตน (Thurestone) กับ ออสกูด และคณะ (Osgood et al., 1957, 
อ้างถึงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535) ให้แนวทางนิยามของทัศนคติท่ีเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึก 
มาใช้ประกอบการศึกษาเรื่องทัศนคติในด้านต่างๆ ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีดี

หรือยอมรับ ความพอใจ เช่น นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการให้
บุคคลได้มีอิสระทางความคิด 

2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อม
ในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตว์ เพราะเห็นว่าทารุณสัตว์ 

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติ
เป็นกลาง อาจจะเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ หรือในเรื่องนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทัศนคติอยู่เติม หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทัศนคติท่ีเป็นกลางต่อ  
ตู้ไมโครเวฟ เพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษหรือคุณของสู้ไมโครเวฟมาก่อน 

จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการก่อตัวของทัศนคติท่ีสะสมไว้เป็น
ความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาตามทัศนคติต่อส่ิงนั้นๆ  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กล่าวถึง การเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นส่ิงท่ี
เกิด จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และ
แหล่งท่ี ท าให้คนเกิดทัศนคติท่ีส าคัญ คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี  
จะท าให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้น ไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาล่อน 

2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะท าให้เกิด
ทัศนคติ จากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อื่นได้ เช่น เด็กท่ีได้รับการส่ังสอนจากผู้ใหญ่ จะเกิดทัศนคติ
ต่อการกระท าต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 
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3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่น  ท าให้เกิดทัศนคติขึ้นได้  เช่น  
เด็กท่ีเคารพเช่ือฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อส่ิงหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล 
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change)  
Kelman (1967, p. 469) ได้อธิบายถึงทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่า ทัศนคติ อย่าง 

เดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธี ท่ี ต่างกัน  จากความคิดนี้  Herbert ได้แบ่งกระบวนการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ ออกเป็น 3 ประการ คือ 

1. การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตัวเขา และ 
มุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอมกระท าตามส่ิงท่ี
อยากให้เขากระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะได้รับ
รางวัล หรือการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้วย และกระท าตาม ดังนั้น ความพอใจท่ีได้รับ จากการ
ยอมกระท าตามนั้น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของส่ิงท่ีก่อให้เกิดการ ยอมรับนั้น 
กล่าวได้ว่า การยอมกระท าตามนี้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีพลัง ผลักกันให้บุคคล
ยอมกระท าตามมาก หรือน้อย ข้ึนอยู่กับจ านวน หรือความรุนแรงของรางวัล และ การให้โทษ 

2. การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุ้น ซึ่ง 
การยอมรับนี้เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรือท่ีพอใจระหว่าง ตนเอง 
กับผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่
กับส่ิงเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ทัศนคติ ซึ่ง
ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี้จะมาก หรือห้อยขึ้นอยู่กับความน่าโน้มห้าวใจของส่ิงเร้า ท่ีมีต่อ
บุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาทท้ังหมด ของ
คนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปล่ียนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในส่ิงท่ีตัวเอง เลียนแบบ 
แต่ไม่รวมถึงเนื้อหา และรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคล จะเปล่ียนไป มาก หรือห้อย
ขึ้นอยู่กับส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3. ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 
บุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายใน หรือค่านิยมของเขา พฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนไปในลักษณะนี้ จะสอดคล้องกับค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เติม ความพึงพอใจท่ีได้จะขึ้นอยู่กับ
เนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ล้าความคิด ความรู้สึก และ 
พฤติกรรมถูกระทบ ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปล่ียนทัศนคติท้ังส้ิน 
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 34) ได้อธิบายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของ

ทัศนคติว่า มีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. การเปล่ียนแปลงความคิด ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนี้ จะมาจาก

ข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากส่ือมวลชน หรือบุคคลอื่น 
2. การเปล่ียนความรู้ สึก การเป ล่ียนในระดับนี้  จะมาจากประสบการณ์หรือ 

ความ ประทับใจหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความสะเทือนใจ 
3. การเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการในการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่ง ไป

มีผลต่อบุคคล ท าให้ต้องปรับพฤติกรรมเติมเสียใหม่ 
นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ล่งสาร และ

ผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจน ช่องทางในการส่ือสาร ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อ 
การเปล่ียนแปลงทัศนคติได้ท้ังส้ิน นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคล เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทน แต่ก็จะ
สามารถเปล่ียนได้ โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้เกิด  
การยอมรับในส่ิงใหม่ๆ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น 

การเปลี่ยนทัศนคติ มี 2 ทิศทาง คือ 
1. การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลท่ีเป็นไปใน 

ทางบวก ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางบวกด้วย และทัศนคติท่ีเป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบ
ด้วย 

2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนทัศนคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไป 
ในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ ก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หากได้รับข่าวสารในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ก็ย่อมท าให้มี 
ทัศนคติ หรือแนวโน้มของพฤติกรรมมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการเปล่ียนแปลงส่วนมากนั้น 
ไม่ได้มาจากการเปล่ียนค่านิยมของบุคคล แต่มาจากการเปล่ียนแปลงการยอมรับข่าวสาร ซึ่งสัมพันธ์ 
กับบุคคลนั้น 

การวัดทัศนคติ 
การวัดทัศนคติเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของ 

คนเพราะการรู้ถึงทัศนคติของบุคคลหรือกลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งว่าเป็นไปในทิศทางใดและมีความ 
เข้มมากน้อยแค่ไหนย่อมจะท าให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถท านายพฤติกรรมท่ีอาจจะเกิดขึ้นของบุคคลนั้น 
ได้และสามารถวางแผนด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลหรือกลุ่มคนนั้นได้อย่างถูกต้องและ 
มี ประสิทธิภาพการวัดทัศนคติสามารถท าได้หลายวิธี (สุบิน ยุระรัช, 2555) ดังนี้ 
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1. การสังเกต เป็นวิธีการหนึ่งท่ีใช้ในการศึกษาทัศนคติ โดยใช้ประสาทหูและตา  
เป็นส าคัญการสังเกตเป็นวิธีการศึกษาพฤติกรรมท่ีแสดงออกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหนึ่ งส่ิงใดแล้วน่า 
ข้อมูลท่ีสังเกตนั้นไปอนุมานว่าบุคคลนั้นมีทัศนคติต่อส่ิงนั้นอย่างไร 

2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการท่ีผู้ศึกษาจะต้องออกไปสอบถามบุคคลนั้นๆ ด้วย ตนเอง
โดยอาศัยการพูดคุยผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมวางแผนล่วงหน้าว่าจะสัมภาษณ์ในเรื่องใดเพื่อให้  
ได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงมากท่ีสุดการใช้ค าถามปลายเปิดผู้สัมภาษณ์จะได้ข้อมูลมากมายแต่มีข้อเสียก็คือว่า 
ผู้ตอบอาจไม่ตอบตามความเป็นจริงเพราะไม่กล้าเปิดเผยหรือตอบตามความคาดหวังของสังคมดังนั้น 
การวัดทัศนคติโดยอาศัยการสัมภาษณ์จึงควรใช้วิธีการอื่นๆ ร่วมด้วย 

3. แบบรายงานตนเอง เป็นวิธีการศึกษาทัศนคติของบุคคล โดยให้บุคคลนั้นเล่า 
ความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงนั้นออกมาว่ารู้สึกชอบหรือไม่ซอบดีหรือไม่ดีซึ่งผู้เล่าจะบรรยายความรู้สึกนึกคิด 
ของตัวเองออกมาตามประสบการณ์และความสามารถท่ีมีอยู่ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล 

พฤติกรรม (Practice or Behavior)  
พฤติกรรมบางครั้งอาจเรียกว่าการยอมรับปฏิบัติหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลในกิจกรรม 

ต่างๆ ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Practice or Behavior ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของค าดังกล่าวไว้ 
มากมาย ดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล 
โดย มีพื้นฐานมาจากความรู้  และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน 
เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ีตนเอง
ได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์ส่ังสมท่ีแตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39) กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ 
ตามปกติมักเกิดทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระท าของ 
บุคคล ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างลึกซึ้ง 

องค์ประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมของมนุษย์โดยท่ัวไปมีส่วนประกอบ 3 ส่วน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) คือ 
1. พฤติกรรมด้านพุทธปัญญา (Cognitive domain) พฤติกรรมในด้านนี้ เกี่ยวข้องกับ

การรู้ การจ า ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมท้ังการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปัญญา การใช้
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถระดับต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นจากการ
รับรู้ระดับง่ายๆ และเพิ่มการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 

1.1  ความรู้ (Knowledge)  
1.2  ความเข้าใจ (Comprehension)  
1.3  การประยุกต์หรือการน าความรู้ไปใช้ (Application)  
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1.4  การวิเคราะห์ (Analysis)  
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis)  
1.6  การประเมินผล (Evaluation)  

2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความ สนใจ 
ความรู้สึก ท่าที ความชอบ ไม่ชอบ การให้คุณค่า การรับ - การเปล่ียนหรือปรับปรุงค่านิยมท่ี ยึดถือ
อยู่ พฤติกรรมด้านนี้ยากต่อการอธิบาย เพราะเกิดภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือ พิเศษ
ในการวัดพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นยากต่อการท่ีจะวัดจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาภายนอก การเกิดพฤติกรรมด้านเจตคติ แบ่งช้ันตอน ดังนี้ 

2.1  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving of attending)  
2.2  การตอบสนอง (Responding)  
2.3  การให้ค่าหรือการเกิดค่านิยม (Valuing)  
2.4  การจัดกลุ่มค่า (Organization)  
2.5  การแสดงลักษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization by a value or value 

complex)  
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติการ (Psychomotor domain) เป็นพฤติกรรม เกี่ยวกับ

การใช้ความสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมท้ังการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก และ
สังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่ง หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีล่าช้าคือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันทีแต่ คาดคะเน
ว่าจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เป็นพฤติกรรมช้ันสุดท้ายท่ีจะเป็น เป้าหมาย
ของการศึกษา ซึ่ งจะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆ ทางด้านพุทธิปั ญญาและเจตคติเป็น 
ส่วนประกอบ พฤติกรรมด้านนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมนผลได้ง่าย 

องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์แบ่งออกเป็น 7 ประการ (สุดาวรรณ ขันธมิตร, 2550) 
คือ 

1. ความมุ่งหมายเป็นความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้เกิด กิจกรรมคนเรา
ต้องท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการท่ีเกิดช้ันกิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือ สนองความ
ต้องการได้ทันทีแต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผล
สมความต้องการคนเราจะมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันและมักจะต้อง เลือกสนอง
ความต้องการท่ีรีบด่วนก่อนและสนองความต้องการท่ีห่างออกไปในภายหลัง 

2. ความพร้อมหมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีมีความ จ าเป็นในการกระท า
กิจกรรมเพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุก อย่างความต้องการ
บางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเรา 

3. สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เถือกท ากิจกรรมเพื่อท่ีสนองความต้องการ 
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4. การแปลความหมายก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ลงไปเขาต้องพิจารณา
สถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดว่าจะได้ความพอใจมากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการโดย วิธีการท่ีได้รับเลือก
แล้วในช้ันการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีตามมาเมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการกระท านั้น ผลท่ี
ได้รับอาจจะตรงตามท่ีคาดคิดไว้ หรืออาจจะตรงกันข้ามกับความคิดท่ีคาดหมาย 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ก็กล่าวได้ว่าเขา
ประสบความผิดหวังในกรณีนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่และเลือก
วิธีการสนองตอบใหม่ก็ได้ 

ประเภทของพฤติกรรม 
พฤติกรรมมนุษย์สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545) คือ 
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้อื่น สังเกตได้ โดยใช้

ประสาทสัมผัสหรือใช้เครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบ่งได้ 2 ประเภท 
1.1 พฤติกรรมภายนอกท่ีไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ี

สังเกตได้ง่ายเช่น การเคล่ือนไหวของแขนขา การเต้นของหัวใจ 
1.2 พฤติกรรมภายนอกท่ีต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ีเราไม่

สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เช่น การท างานของคล่ืนสมอง ท่ีจะต้องใช้เครื่องมือ ในการวัด 
2. พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเจ้าตัวเท่านั้นท่ี จะรับรู้ได้ 

เช่นการได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกหิวพฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ คือ 
2.1 พฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกการสัมผัส (Sensitive) เช่น  การเห็น  การได้ยิน 

การได้กล่ิน การรู้รส การสัมผัส และการมีความสุขเป็นต้น 
2.2 พฤติกรรมท่ีเป็นการเข้าใจหรือตีความ (Interpreting) เช่นเมื่อ มองตาเพื่อนก็

เข้าใจเพื่อนได้เป็นต้น 
2.3 พฤติกรรมท่ีเป็นความจ า (Remembering) เช่นเมื่อมีสาร โทรศัพท์เรียกเข้ามา

เราอาจจะจ าเสียงของผู้โทรศัพท์เข้ามาได้ทันที เป็นต้น 
2.4 พฤติกรรมท่ี เป็นความคิด (Thinking) การคิดมีหลายชนิด อาจเป็นการคิด

สร้างสรรค์ การคิดท่ีไม่สร้างสรรค์ หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได้ 
3. พฤติกรรมของมนุษย์อาจแบ่งตามลักษณะท่ีเกิดเป็น 2 ประเภท (ลักฃณา สริวัฒน์, 

2544) คือ 
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3.1 พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดขึ้นเอง ต้ังแต่
เกิด โดยไม่ได้รับการฝึกฝนหรือส่ังสอน เช่น การร้องไห้ การหัวเราะ การดูด การกลืน เป็นต้น อันเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอยู่ในวันแรกเกิด 

3.2 พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าท่ีได้รับจากการ ฝึกฝนหรือ
ได้รับจากการเรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี รวมถึงการกระท าท่ีผิด กฎหมาย 
ผิดศีลธรรม เป็นต้น ส าหรับพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้นี้จะเกิดเมื่อมนุษย์เริ่มเลียนแบบ รับรู้ และ
เรียนรู้ได้ 

พฤติกรรมท่ีถูกโน้มน้าวโดยการส่ือสารนั้น อาจเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือการตอบสนอง 
ต่อส่ือ ซึ่งในบางครั้งส่ือ และความพยายามของการส่ือสารสังคมในปัจจุบัน พยายามท าให้บุคคลมี 
พฤติกรรมเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกจิตส านึกของผู้รับสาร มิใช่ เกิดจาก
การครอบง าของผู้ส่งสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ัวไปการโน้มน้าวใจพฤติกรรมการส่ือสาร สามารถ
เกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม สังคม ซึ่งการโน้มน้าวพฤติกรรมของ การส่ือสาร
สังคมอาจผ่านส่ือ โดยวิธีการ ดังนี้ 

1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพื่อให้เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจในการติดตาม 
2. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา

ปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็นพระชนะเป็นมาร ก็อาจโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ยอมรับได้ 
3. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่ง

ขึ้น เพื่อให้มาตรฐานนั้น ปลูกศรัทธา และเป็นตัวอย่างแค่ผู้รับสารท่ีต้องปฏิบัติตาม 
4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพื่อเป็นการจูงใจให้ซื้อ 

สินค้า ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานได้แบบคือ 
กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ หรือมีพฤติกรรมท่ีต่อเนื่อง (Activation) และหยุดยั้งพฤติกรรม เก่าๆ 
(Deactivation) ท้ังการกระตุ้น และการหยุดยั้ง เป็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม อื่นๆ 
ตามมา เช่น การตัดสินใจวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา การจัดยุทธวิธีด าเนินงาน และสร้าง พฤติกรรม
เพื่อส่วนรวม 

การวัดพฤติกรรม 
พฤติกรรมของบุคคลมีท้ังพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในการวัด พฤติกรรม

นั้นท าได้ 2 วิธี (สมจิตต์ สุพรรณทัศน์, 2538) คือ 
1. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรง (Direct methods of assessment) ท าได้โดย 

1.1 การศึกษาพฤติกรรมสังเกตแบบให้ผู้สังเกตรู้ตัว เช่น ครูสังเกต พฤติกรรมเด็กใน
ห้องเรียนโดยบอกนักเรียนให้ทราบว่าครูสังเกตใครท ากิจกรรมใดบ้างในห้องการ สังเกตแบบนี้บางคน
อาจไม่แสดงพฤติกรรมท่ีแห้จริงออกมาก็ได้ 
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1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ คือ การท่ีบุคคลผู้สังเกตพฤติกรรม ไม่ได้กระท าตน
เป็นท่ีรบกวนพฤติกรรมของบุคคลท่ีสังเกตและเป็นไปในลักษณะท่ีท าให้ผู้ถูกสังเกตไม่ ทราบว่าถูก
สังเกตพฤติกรรมการสังเกตแบบนี้จะได้พฤติกรรมท่ีแห้จริงมากและจะท าให้สามารถน าผล ท่ีไ ด้ไป
อธิบายพฤติกรรมในสถานท่ีใกล้เคียงกันหรือเหม่อนกันข้อจ ากัดในการสังเกตแบบธรรมชาติคือ ต้องใช้
เวลามากในการสังเกตพฤติกรรมท่ีต้องการได้และการสังเกตต้องท าเป็นเวลาติดต่อกันเป็น จ านวน
หลายครั้งพฤติกรรมบางอย่างอาจต้องใช้เวลานานถึง 50 ปีหรือ100 ปีก็ได้ 

2. การศึกษาพฤติกรรมโดยทางอ้อม แบ่งได้หลายวิธี คือ 
2.1 การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการซักถามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยการ ซักถามแบบ

เผชิญหน้าหรือมีคนกลางท าหน้าท่ีซักถามเพื่อต้องการซักถามข้อมูลจากบุคคลหรือกลุ่ม ของบุคคล
การสัมภาษณ์เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ การสัมภาษณ์
โดยตรงโดยซักถามเป็นเรื่องๆ ตามท่ีได้ต้ังจุดมุ่งหมายไว้อีกประเภทคือการสัมภาษณ์พูดคุย กันไป
เรื่อยๆ โดยสอดแทรกเรื่องท่ีจะสัมภาษณ์ 

2.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมส าหรับการศึกษา พฤติกรรมของ
บุคคลเป็นจ านวนมากและเป็นผู้ท่ีอ่านออกเขียนได้ 

2.3 การทดลอง เป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผู้ถูกศึกษา จะอยู่ใน สภาพการควบคุม
ตามท่ีผู้ศึกษาต้องการโดยสภาพแห้จริงแล้วการควบคุมจะท าได้ในห้องทดลองแต่ใน ชุมชนการศึกษา
พฤติกรรมชุมชนโดยการควบคุมตัวแปรต่างๆ คงเป็นไปได้น้อยมาก 

2.4 การท าบันทึก วิธีนี้ท าให้สามารถทราบพฤติกรรมของบุคคลโดย ให้บุคคล
บันทึกพฤติกรรมของตนเองซึ่งอาจเป็นบันทึกประจ าวันหรือการศึกษาพฤติกรรมแต่ละ ประเภท 

ทัศนคติกับพฤติกรรม 
โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208 - 209, อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122) 

ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนี ช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจน สถานการณต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง 
พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จึงเป็นเพียง ความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของ
การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบ หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็น การส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการรับสารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

ทัศนคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อทัศนคติของ
บุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม ทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ท้ังนี้เพราะ  
เทรนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของ
สังคม นิสัย และผลท่ีคาด 
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ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
ว่า ทัศนคติ หมายถึง 

1. ความสลับซับช้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสร้างความ
พร้อม ท่ี จะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ตามประสบการณของบุคคลนั้น ท่ีได้รับมา 

2. ความโน้มเอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ีดีหรือ ต่อด้าน ส่ิงแวดล้อม ท่ี
จะมาถึง ทางหนึ่งทางใด 

3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเต,รียมตัว หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึกและความ

เช่ือ หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ
ทัศนคตินั้น ทัศนคติในท่ีนี้เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล ท่ีมี
ต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นไปได้ท้ังเชิงบวก และเชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มี
การแสดงพฤติกรรมออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดท่ีมีผลต่ออารมณ์ และ
ความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทาง พฤติกรรม 

แต่อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติอาจไม่น าไปสู่พฤติกรรมเสมอไป ซึ่งใน 
แนวคิดนี้เรียกว่า ช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับปฏิบัติ หรือ KAP-GAP และได้อธิบาย
ว่า ทัศนคติกับพฤติกรรมของบุคคลนั้น ไม่สัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป กล่าวคือ เมื่อการส่ือสาร
ก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติในทางบวกต่อส่ิงเร้า หรือนวัตกรรมนั้นแล้ว ในขั้นตอนการยอมรับ
ปฏิบัติ อาจมีผลในทางตรงกันข้ามก็ได้ ถึงแม้ว่าโดยส่วนใหญ่ เมื่อบุคคลมีทัศนคติอย่างไรแล้ว จะมี
ความโน้มเอียงท่ีจะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนั้นจะไม่ เกิดขั้นเสมอไป ท้ังนี้ 
เพราะในบางกรณีอาจเกิด KAP-GAP ขึ้นได้กล่าวโดยสรุป คือ ในกรณีท่ัวไป เมื่อบุคคลมีความรู้  
และทัศนคติอย่างไร จะแสดงพฤติกรรมไปตามความรู้ และทัศนคติท่ีมีอยู่นั้น  คือ K (Knowledge)  
A (Attitude) P (Practice) จะเกิดขั้นอย่างสอดคล้องกัน หรือสัมพันธ์กัน แต่จะไม่เกิดขั้นเสมอไปใน
ทุกกรณี 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 45) กล่าวถึงแนวคิดของ Zimbardo and Leippe 
ซึ่งได้ อธิบายถึงสาเหตุท่ีท าให้ทัศนคติไม่น าไปสู่พฤติกรรม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1. การเห็นความส าคัญในตัวคนอื่น (Significant Others) เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์
สังคมในสถานการณ์,ท่ีมีผู้อื่นอยู่ด้วย คนเหล่านั้นจะเป็นแรงกดดันให้เรากระท าตามคนหมู่มาก ซึ่งคน
หมู่ มากในท่ีนี้อาจจะเป็นไปได้ต้ังแต่คนแปลกหน้า ซึ่งไม่สลักส าคัญอะไรเลยส าหรับเรา ไปจนกระท้ัง 
ถึงสมาชิกในครอบครัว เราอาจจ าเป็นต้องซื้อบัตรราคาแพงแสนแพงเพื่อไปดูลูกสาวเต้นบัลเล่ย์เรา 
อาจจะต้องมีสีหน้าสดช่ืนยิ้มแย้ม,ท่ีสุดเมื่อชมการแสดง ท้ังๆ ท่ีเราอาจจะไม่ชอบบัลเล่ย์ เราอาจจะ
ต้องแนใ่จไปรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ ล้าเพื่อนฝูงหมู่มากต้องการเช่นนั้น ท้ังๆ ท่ีเราไม่ชอบ 
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2. ความไม่คงเส้นคงวาของบุคคลในบางครั้ง (Timely Inconsistencies) บางครั้งเรา
อาจจะยุ่งมาก หรือมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีด้องท าในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะมีเป้าหมายอย่างอื่น ท่ี
ด้องการ บรรลุผล ซึ่งท าให้พฤติกรรมของเราไม่สอดคล้องกับทัศนคติของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะ
เป็นนักอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปกติเราชอบการแยกขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะท่ีรีไซเคิลได้ นี่คือ ทัศนคติ 
ของเรา แต่อาจจะมีบางครั้งบางคราวที่พฤติกรรมของเรา คือ รวมขยะไว้ในลุงเดียว อาจจะเป็นเพราะ
เรามีงานยุ่งประดังเข้ามา เช่น ต้องเตรียมตัวสอบ ต้องเตรียมรายงานการประชุม ต้องท างานบ้านอื่นๆ 
ฯลฯ เช่นนี้ ทัศนคติของเราต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมก็ไม่น าไปสู่พฤติกรรมได้ 

ในการปิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม KAP-GAP นี้  มีวิธีการแก้ไข  
4 วิธีการ คือ 

1. การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ให้มากขึ้น กล่าวคือ ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการให้ 
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงวิธีการใช้ หรือปฏิบัติต่อส่ิงท่ีเผยแพร่ให้นั้น 

2. ให้ค าแนะน าในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้ผู้น าทางความคิดเข้าไปติดต่อกับ
สมาชิก โดยให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด 

3. ให้รางวัลแก่ผู้ท่ียอมรับปฏิบัติ เพื่อเป็นการจูงใจแก่สมาชิกอื่นๆ ท่ียังไม่ยอมรับ 
4. ใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ โดยวิธีการใช้ส่ือบุคคลท่ีเป็นผู้น าทางความคิดเข้าไป

ติดต่อ สมาชิก หรือกลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อโน้มน้าวใจสมาชิกให้เกิดการยอมรับปฏิบัติอีกต่อหนึ่ง 
ในบางครั้ง เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมไม่เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกัน โดยอิทธิพลของการเสนอข่าวสารบ่อยๆ เพื่อให้ผู้ฟังคุ้นเคย Repetition to Create Familiarity) 
อาจจะน าไปสู่พฤติกรรมได้ โดยเขากล่าวว่า การท่ีสารนั้นๆ มีการเสนอเนื้อหาผ่านส่ือ ต่างๆ ซ้ ากัน 
บ่อยๆ จะท าให้เกิดความคุ้นเคยกับการส่ือสารนั้น อันจะก่อให้เกิดความสนใจ การเข้าใจ และการ ยอมรับ 
แต่การเสนอสารซ ้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง อาจท าให้เกิดทัศนคติทางบวกได้ แต่ล้าสารนั้น เสนอ ประมาณ 
5 ครั้ง ผู้รับสารจะเกิดอาการอิ่มตัวต่อสาร จนเกิดความเพื่อหน่าย และเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน ในท่ีสุดได้ 

กล่าวโดยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม จะมีลักษณะ
เป็นไป ในเชิงเส้นตรง นั่นคือ การให้ความรู้แก่ผู้รับสาร จะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทัศนคติตามท่ีผู้ส่ง
สาร ต้องการ และส่งผลไปยังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในท่ีสุด แต่บางครั้ง ก็อาจมีช่องว่างระหว่าง 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม นั่นคือ ความรู้เปล่ียนแปลง แต่ทัศนคติไม่เปล่ียน หรือผู้รับสารมี การ
เปล่ียนทัศนคติ แต่ไม่เปล่ียนพฤติกรรม ซึ่งสามารถเกิดข้ึนได้เช่นกัน 

ทัศนคติน าไปสู่พฤติกรรม 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2546, น. 48) กล่าวว่าเราสามารถใช้ทัศนคติเป็นตัวท านาย

พฤติกรรม ได้หากทัศนคติมีลักษณะต่อไปนี้ 
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1. ทัศนคติท่ีฝังรากลึกและมีความชัดเจน การเปล่ียนทัศนคติใดๆ ก็ตามท่ีเกิดขึ้นโดย
การวิเคราะห์สารอย่างเป็นระบบจะเป็นการเปล่ียนทัศนคติท่ีค่อนข้างคงทนถาวร เมื่อเปรียบเทียบกับ
การเปล่ียนทัศคติท่ีเป็นไปอย่างผิวเผิน เพราะการเปล่ียนทัศนคติท่ีมาจากการวิเคราะห์สารอย่างเป็น
ระบบจะเป็นการเปล่ียนในด้านการรับรู้ ซึ่งเช่ือมโยงกับความเช่ือ ค่านิยม ความรู้ 

2. ทัศนคติท่ีเกี่ยวข้องกัน วัตถุหรือแนวคิดท่ีจะดึงทัศนคติให้เกิดขึ้นได้ท่ีเรียกว่า 
Attitude Objects มักปรากฏในสภาพการณ์ท่ีสลับซับซ้อนอยู่เสมอ ผลท่ีตามมา คือ ทัศนคติท่ี
ต้องการให้เกิดไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดทัศนคติอื่นในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้นอาจมีทัศนคติและ
ความเช่ือหลายอย่างมาเกี่ยวข้องกันในการท่ีจะน่าไปสู่พฤติกรรมหนึ่ งๆ ทัศนคติท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมมากท่ีสุด คือ คือทัศนคติท่ีเด่นชัดมากท่ีสุด (Most Salient) ในสถานการณ์เฉพาะนั้นๆ  

3. ทัศนคติท่ีมีรากฐานทางความรู้สึกและทัศนคติท่ีมีรากฐานอยู่บนความรู้ กล่าวคือ 
ทัศนคติบางอย่าง มีรากฐานอยู่บนความรู้สึก เช่น การชอบดารา นักร้อง นักกีฬา สัตว์เล้ียง ในขณะท่ี
หากมีความชอบหลักสูตรปริญญาเอกของคณะหนึ่งมีรากฐานบนความรู้ 

4. ทัศนคติต่อเรื่องต่างๆ ซึ่งผู้คนสนใจหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์ของเขาเอง สารซึ่งเป็น
ประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับคนๆ หนึ่งก็ย่อมจะได้รับการพิจารณาไตร่ตรองจากผู้รับสารมากกว่าสารท่ี
มีความส าคัญน้อยกว่า ซึ่งก็แน่นอนว่าสารเหล่านั้นย่อมน่าไปสู่ทัศนคติซึ่งผลักดันไปสู่พฤติกรรมได้
มากกว่าสารซึ่งมีความส าคัญน้อย 

จากว่าทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะน าเรื่องทัศนคติมาใช้ประกอบการ
วิเคราะห์ว่า ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีทัศนคติอย่างไรต่อโครงการต่างๆ จะมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างท่ีเปิดรับโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ อย่างไร 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics)  
 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-117) กล่าวว่า ผู้รับสารแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว
ของตน เช่น อายุ และเพศ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท าการส่ือสาร 
อย่างไรก็ตามในการท า การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนั้น จ านวนของผู้รับสารก็มีปริมาณต่างกัน
ไป คือ มีต้ังแต่ 1 คน ไปถึง การส่ือสารมวลชน ซึ่งการวิเคราะห์ผู้รับสารท่ีจ านวนน้อยคนมักไม่มี
ปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการ วิเคราะห์ผู้รับสารท่ีมีจ านวนมากมาย แต่ในการส่ือสารกลุ่มใหญ่หรือ
การส่ือสารมวลชนนั้น ไม่สามารถ วิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคนๆ ไปได้วิธีการท่ีดีท่ีสูดในการวิเคราะห์ผู้รับ
สารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวน มากมาย ในกรณีนี้ คือ การจ าแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสังคม
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และเศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น โดยมี สมมติฐานว่าผู้รับสารท่ีอยู่ในกลุ่มลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ร่วมกันย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ี คล้ายคลึงลัน โดยสามารถแบ่งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ได้ดังนี้ 

1. เพศ ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรท่ีบุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ใน
ประชากรกลุ่ม ใดๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากร เพศชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 
(Female) ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี จ านวนท่ีใกล้เคียงลันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมา
ให้ลับประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็น ปัจจัยพื้นฐานต้านร่ายกายท่ีแตกต่างลันของบุคคล เป็นสถานภาพท่ี
มีมาแต่ก าเนิดของบุคคล เมื่อเป็น สมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 
ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยก็ มีความแตกต่างลันด้วย ความแตกต่างทางเพศท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ี
จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย ไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
แต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง ความส้มพันธอันดีให้เกิดจากการรับข่าวสาร
นั้น ด้วย (Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002, น. 114, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 
2546)  

แมคคี (Mckee, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า ผู้ชายมี 
ความสามารถทางการจ ารูปทรงส่ิงของได้แม้ว่าจะต้ังพลิกแพลงในท่าต่างๆ หรือสามารถท่ีจะเห็น 
ความสัมพันธ์ ของ Space - form ในจินตนาการได้ ส่วนพาเตลและกอร์ดอน (Patel and Gordon , 
1960, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถคล้อย
ตามผู้อื่น หรือ ถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าเด็กชาย สอดคล้องลับการวิจัยของ คิมเบอร์ (Kimber, 1974, 
อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2544) ท่ีศึกษาพบว่า เด็กหญิงสามารถรับสารและเลียนแบบพฤติกรรม
บุคลิกภาพของผู้อื่นได้ง่ายกว่า เด็กชาย ผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett & 
Cohen, 1959, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงยังพบ ว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่
เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ ในด้านความคิดมากกว่าเพศชายซึ้งจะส่งผลต่อ
กระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามา ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในขั้นต่อไป
อีกด้วย 

2. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของ การมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของบุคคล เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลท่ีส าคัญมากใน
การศึกษาและวิเคราะห์ทาง ประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็น
เครื่องบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความ เข้าใจในเนื้อหาและข่าวสารรวม ถึงการรับรู้ต่างๆ ได้มาก
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น้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมา แตกต่างกัน หรืออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็นเครื่อง
บ่งชีถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่อง 

การเมืองความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคตเป็นด้น นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็น
อารมณ์ท่ีแตกต่างกัน ออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวัยต่างกัน อันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีผ่าน
การกล่ันกรองจากประสบการณ์ของ ช่วงวัยท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์
ของแต่ละช่วงอายุของ บุคคล 

จากการศึกษาของ ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ , 
2546) เรื่อง ความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็นองศ์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์พบว่า อายุท่ี
เพิ่มขึ้นของเด็กจะท า ให้มีความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากขึ้นอายุหรือวัยเป็นปัจจัยท่ีท าให้คนมีความ
แตกต่างในเรื่องความคิด และ พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer Myer, 1999, น. 5, อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 
2544)  

3. ระดับการศึกษา การศึกษาในท่ีนี่หมายถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษา 
และท่ี ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และ
อัตราการรู้ หนังสือ ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในส่ิงต่างๆ 
กว้างขวางลึกซึ้ง แตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้พูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนื้อหาและตัวอย่างท่ี
จะยกมากล่าวได้ 

การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังท าให้เกิดความ
แตกต่างทาง ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546 , 
น,116) ยังได้กล่าวว่าการศึกษา เป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนท่ี
ได้รับการศึกษาในระดับ ท่ีต่างกัน ยุคสมัยท่ีต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาท่ีแตกต่าง
กัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกันไปอีกด้วย ในด้านเนื้อหาท่ีเปิดรับ
นั้น พบว่า คนท่ีมีการศึกษาสูง นิยมเปิดรับข่าวและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชน เนื้อหาหนัก (Steiner, 
1963, pp. 161-204, อ้างถึงใน วิชชุดา จุฬา. 2554, น. 26) และมีงานวิจัยท่ีพบว่า คนท่ีมีการศึกษา
สูงยังมีการรับข้อมูลอย่างวิพากษ์วิจารณ์ (Critical) และต้ังข้อสงสัย (Skeptical) มากกว่า (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2542, น. 182)  

4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเครื่องช้ีถึง
เรื่องท่ีกลุ่ม จะสนใจรับข่าวสารบุคคลท่ีมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันท้ังการประกอบ
อาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกันด้วย  
(ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสด๋ึ, 2551)  
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญแสดงถึงการ มีศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายใน
การบริโภค ข่าวสาร ผู้ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดใน
การรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

ยุบล เบญจรงคกิจ (2534 ,น. 73) ได้กล่าวไว้ว่า รายได้และอาชีพเป็นลักษณะทาง
ประชากรท่ีมี ความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากอาชีพเป็นตัวก าหนดแหล่งท่ีมีระดับความมากน้อย
ของรายได้ รายได้จึง เป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคน 

ศาสนาหรือกลุ่มความเช่ือในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือศาสนาคริสต์ หรือ
อื่นๆ ย่อม มีแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการคิดตัดสินใจต่อการรับสารแตกต่างกัน
ตามรายละเอียด ปลีกย่อยของ ศาสนา ดังนั้นการส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลโดยการพิจารณาความ
แตกต่างทางศาสนาย่อม เป็นผลดีในการสามารถสงสารให้แก่ผู้รับสารได้อย่างถูกต้องและตรงกับความ
ต้อง การของผู้รับสารมาก ท่ีสุด 

ศาสนา (Religion) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัวผู้รับสารท้ังในด้านทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรม ศาสนาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอย่างน้อยท่ีสุด 3 ด้าน คือ 

1. อิทธิพลด้านศีลธรรม คุณธรรมและความเช่ือทางจริยธรรม 
2. อิทธิพลต่อทัศนคติด้านเศรษฐกิจ เช่น ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ สนับสนุน

ความคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคล ระบบการค้าเสรีและระบบทุนนิยม เป็นต้น 
3. อิทธิพลต่อทัศนคติทางการเมือง เช่น อิทธิพลต่อการเลือกต้ังในสหรัฐอเมริกา มี

แนวโน้มว่าชาวแคธอสิคในมลรัฐตะวันออกและมลรัฐบริเวณกลางประเทศตอนเหนือจะสนับสนุน การ
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครพรรคเดโมแครต 

ภูมิล าเนา (Geographic Distribution) การจะเข้าใจผู้รับสารท่ีอยู่ในพื้นท่ี แตกต่างกัน
ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะความแตกต่างในเรื่องความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ รสนิยม 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมย่อย (Subculture)  

สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย 
หย่า หรือ แยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านฃนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือทางด้าน
ศาสนา ย่อมมีอิทธิพล ต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส
ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อ กระบวนการคิดการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแล้วและ สตรีท่ียังโสดย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกัน อัน
เนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง 
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ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แตกต่าง กัน ส่งผลต่อพฤติกรรมในด้านต่างๆ แตกต่างกันออกไป ผู้วิ จัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะทาง ประชากร (Demographic Characteristics) มาใช้วิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง  
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
2.4 แนวคิดเก่ียวก้บเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Online)  
 

ในยุคท่ีเทคโนโลยีการส่ือสารผ่านอินเตอร์เน็ตก าลังเป็นท่ีนิยมและมีผลกระทบในทุกๆ 
ด้านในปัจจุบัน ท าให้มนุษย์ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงในโลกของการ 
ส่ือสารและการพัฒนาของเว็บ (World Wide Web ; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมี 
ลักษณะเป็น Static Web คือมีการน าเสนอข้อมูลทางเดียว (One-Way Communication) ด้วยการ 
แปลงข้อมูล ข่าวสาร ท่ีมีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์โดยผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้าง 
ข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคท่ี 2 ของเทคโนโลยีคือ Web 2.0 เป็นยุคท่ีท าให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพ 
ในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) ลงบนเว็บไซต์ร่วมกัน 
และสามารถโต้ตอบกับข้อมูลท่ีอยู่บนเว็บไซต่ได้ (Interactivity) มีลักษณะเป็น Dynamic Web ท่ีผู้ใช้
สามารถสร้างเนื้อหา (Content) แลกเปล่ียน และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันถึงกันได้ท้ังใน
ระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร จะเห็นได้ว่า Web 2.0 เป็นยุคของการส่ือสารสองทาง (Two-Way 
Communication) ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการรับส่งอีเมล์ (E-mail) รูปภาพ หรือการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน 
Search Engine หรือใช้เว็บบอร์ด (Web Board) ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันเท่านั้น Web 
2.0 ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายทาง 
สังคม (Social Network) บนโลกออนไลน์ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงกันได้อย่างไม่มีท่ีส้ินสุด กลายเป็น
สังคมเสมือนจริง (Virtual Communities) ซึ่งเป็นสังคมหนึ่งในโลกของอินเทอร์เน็ต ท่ีปัจจุบันยังคง 
ผูกพันและซ ้าซ้อนกับการด าเนินชีวิตของผู้คนในโลกของความเป็นจริง (เศรษฐพงศ์  มะลิสุวรรณ, 
2552)  

Social Networking มีจุดเริ่มต้นจากเว็บไซต์ Classmates.com (1995) และเว็บไซต์ 
SixDegrees.com (1997) ซึ่งเป็นเว็บท่ีจ ากัดการใช้งานเฉพาะนักเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนเดียวกัน เพื่อ
สร้างประวัติ ข้อมูลติดต่อส่ือสาร ส่งข้อความ และแลกเปล่ียนข้อมูลท่ีสนใจร่วมกันระหว่างเพื่อนใน
ลิสต์เท่านั้น ต่อมาเว็บไซต์ Epinions.com (1999) ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนาของ Jonathan Bishop 
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โดยได้เพิ่มในส่วนของการท่ีผู้ใช้สามารถควบคุมเนื้อหาและติดต่อถึงกันได้ไม่เพียงแต่เพื่อนในลิสต์
เท่านั้น นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ Social Networking 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการส่ือสารท่ีได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าการท่ีเป็นผู้ใช้บริการของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นการท่ีเข้าไปมีส่วน 
ร่วมอย่างไร้ขีดจ ากัดบนระบบอินเตอร์เน็ต ด้วยความท่ีเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันท่ีเข้า 
มามีบทบาทต่อกลุ่มวัยรุ่นนั้นมีหลากหลายเว็บไซต์ มีบริการผ่านเว็บไซต์ท่ีเป็นจุดโยงระหว่าง บุคคล
แต่ละคนท่ีมีเครือข่ายสังคมของตัวเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ต รวมท้ังเช่ือมโยงบริการต่างๆ อย่าง
อีเมลล์ เว็บบอร์ด บล็อก ฯลฯ เข้าด้วยกันต้ังแต่ Hi5, MySpace, Facebook, Bebo, Linkedln, 
Multiply, Ning และอื่นๆ อีกมากมาย (เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ, 2552) กล่าวไว้ว่า เนื่องจากเครือข่าย
สังคมออนไลน์มีมากมายจึงได้ท าการจัดประเภทเว็บไซต่ในลักษณะ Social Networking แบ่งเป็น 7 
ประเภทดังนี้ 

1. ประเภทแหล่งข้อมูลหรือความรู้ (Data/Knowledge)  
ท่ีเห็นได้ชัดเจนเป็นเว็บท่ีรวบรวมข้อมูล ความรู้ในเรื่องต่างๆ ในลักษณะเนื้อหาอิสระ 

ท้ังวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์สินค้าหรือบริการ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลท่ีมีความรู้ในเรื่องต่างๆ 
เหล่านั้น เป็นผู้เข้ามาเขียนหรือแนะน าไว้ ส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการ นักวิชาชีพ หรือ ผู้เช่ียวชาญ ท่ี
เห็นได้ชัดเจน เช่น Wikipedia ท่ีเป็นสารานุกรมออนไลน์หลายภาษา Google earth เว็บดูแผนท่ีได้
ทุกมุม โลกให้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ การท่องเท่ียวเดินทาง การจราจร หรือ ท่ีพัก เช่น Wikipedia, 
googleearth, dig ฯลฯ เป็นต้น 

2. ประเภทเกมออนไลน์ (Online Games)  
เป็นเว็บท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไว้มากมาย จะมีลักษณะเป็นวิดีโอ

เกมท่ีเล่นบน เครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกมออนไลน์นี้ ผู้เล่นสามารถท่ีจะ
สนทนา เล่น แลกเปล่ียน items ในเกมกับบุคคลอื่นๆ ในเกมได้ และสาเหตุท่ีมีผู้นิยมมากเนื่องจาก 
ผู้เล่นได้เข้า สังคมจึงรู้สึกสนุกท่ีจะมีเพื่อนเล่นเกมไปด้วยกันมากกว่าการเล่นเกมคนเดียว อีกท้ังมี
กราฟฟิคท่ี สวยงามมากและมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่ม เช่น อาวุธ เครื่องแต่งตัวใหม่ๆ ท่ีส าคัญสามารถท่ีจะ
เล่นกับ เพื่อนๆ แบบออนไลน์ได้ทันที ท่ีนิยมมาก เช่น SecondLife, Audition, Ragnarok, Pangya 
ฯลฯ เป็นต้น 

3. ประเภทสร้างเครือข่ายทางสังคม (Community)  
เป็นเว็บท่ีเน้นการหาเพื่อนใหม่ หรอการตามหาเพื่อนเก่าท่ีไม่ได้เจอกันนาน การ

สร้าง Profile ของ ตนเอง โดยการใส่รูปภาพ กราฟฟิคท่ีแสดงถึงความเป็นตัวตนของเรา (Identity) 
ให้เพื่อนท่ีอยู่ใน เครือข่ายได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น และยังมีลักษณะของการแลกเปล่ียนเรื่องราว ถ่ายทอด 
ประสบการณ์ต่างๆ ร่วมกันเช่น Hi5, Facebook, Myspace ฯลฯ เป็นต้น 
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4. ประเภทฝากรูปภาพ (Photo Management)  
สามารถฝากภาพออนไลน์ได้โดยไม่เปลืองฮาร์ดดิสก์ส่วนตัว อีกท้ังยังสามารถแบ่งปัน

ภาพหรือซื้อขายภาพกันได้อย่างง่ายดาย เช่น Flickr, Photoshop Express, Photobucket ฯลฯ 
เป็นต้น 

5. ประเภทส่ือ (Media)  
ไม่ว่าจะเป็นฝาก โพสท์หรือแบ่งปันภาพ คลิปวีดีโอ ภาพยนตร์ เพลงฯลฯ เช่น 

YouTube, imeem, Bebo, Yahoo Video, Ustream.tv ฯลฯ เป็นต้น 
6. ประเภทซื้อ-ขาย (Business/Commerce)  

เป็นการท าธุรกิจทางออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมมากเช่น Amazon, eBay, Tarad, 
Pramool ฯลฯ แต่เว็บไซต์ประเภทนี้ยังไม่ถือว่าเป็น Social Network ท่ีแท้จริงเนื่องจากมิได้เปิด
โอกาสให้ ผู้ใช้บริการแบ่งปันข้อมูลกันได้หลากหลายนอกจากการส่ังซื้อและติชมสินค้าเป็นส่วนใหญ่ 

7. ประเภทอื่น ๆ  
เว็บไซต์ท่ีให้บริการนอกเหนือจากนี้ซึ่งไม่สามารถจัดเข้าใน 6 ประเภทได้นั่นเอง 
จุดก าเนิ ดของ Web 2.0 และการพัฒ นาก้ าวผ่าน เข้าสู่ยุค Web 3.0 หรือ 

Semantic Web ท าให้กระแสความนิยมของ Social Network มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นไป
ตามผลการ ส ารวจของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีพบว่า มีผู้เข้าใช้บริการ Social Network เพิ่มสูงขึ้น
อย่าง ต่อเนื่องทุกปี และมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการท่ัวโลกมากกว่า 1,200 ล้านคน ปัจจุบัน Social 
Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้นท้ังเว็บไซต์ในตระกูลของ Wiki, YouTube, Hi5, Facebook, Myspace 
และอีกมากมาย ซึ่งในแต่เว็บไซต์จะมีลักษณะเฉพาะส าหรับการใช้งานแตกต่างกัน ออกไป 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
 

ความหมายการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการส่ือสารต่างวัฒนธรรมตังนี้ การส่ือสาร

ต่างวัฒนธรรมในภาษาอังกฤษว่า“Intercultural Communication” แปลว่าคือ การส่ือสารระหว่าง
วัฒนธรรมแต่เพราะว่าการส่ือสารกับวัฒนธรรมท่ีแตกต่างก็เลยใช้การส่ือสาร ต่างวัฒนธรรม และให้
ความหมายว่าคือ กระบวนการถ่ายทอดและตีความหมายปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์ ระหว่างคนท่ีมา
จากวัฒนธรรมท่ีต่างกันภายใต้บริบททางการส่ือสารหนึ่งๆ (เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2536)  

การศึกษาเกี่ยวกับการส่ือสารต่างวัฒนธรรม จึงสนใจในด้านการสร้างความเข้าใจ 
เกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรม สาเหตุและองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความแตกต่างนั้น 
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ปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลท่ีมาจากวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน 
(เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2536)  

การส่ือสารต่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) หมายถึงกระบวนการ 
แลกเปล่ียนและตีความสัญลักษณ์ในบริบทหนึ่งๆ โดยบุคคลในกระบวนการส่ือสารนั้น มีความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมมากในระดับท่ีมีการดีความซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแตกต่างกัน  ซึ่งน าไปสู่
ความหมายท่ีไม่เหมือนกัน (Lusting and Koester, 1993, อ้างถึงใน เมตตา วิวัฒนานุกูล, 2536)  

สรุปได้ว่าการส่ือสารต่างวัฒนธรรมหมายถึง การติดต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
บุคคลท่ีมาจากต่างวัฒนธรรมกัน 

อุปสรรคในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
Jandt (1998) กล่าวว่า เมื่อมีการส่ือสารกับผู้คนจากต่างวัฒนธรรม มีข้อส าคัญท่ีควรจ า 

ไว้ว่าวัฒนธรรมและการส่ือสารมีความเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างมาก วิธีการท่ีคนมองการส่ือสารว่าคือ 
อะไร ต้องท าอย่างไร และท าไมต้องท าอย่างนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม โอกาสของความ เข้าใจ
ผิดระหว่างสมาชิกจากต่างวัฒนธรรมจะมีมาก โดยอุปสรรคในการส่ือสารท่ีอาจจะพบได้ สามารถ
แบ่งเป็น  

1.  ความกังวลใจ (Anxiety) เป็นความรู้สึกประหม่า ซึ่งจะสามารถส่งผลกระทบต่อการ 
ส่ือสารเมื่อคนเราจดจ่อความรู้สึกของเราในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไป เช่น ถ้าคนหนึ่ง พูดกับคนอื่น
ในภาษาประจ าชาติท่ีเราอยู่ เราก็อาจจะกังวลว่า คนท่ีเราพูดอยู่จะเร็วเกินไปหรือใช้ค าท่ีเราไม่เข้าใจ
เป็นต้น ความกังวลใจอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการส่ือสารความคิดของเราไปยังผู้อื่นด้วย เช่น 
อาจจะท าให้พูดและเรียนรูปแบบประโยคผิดๆ ออกไปได้ 

2. การคิดว่าจะมีความคล้ายคลึงกัน (Assuming Similarity Instead of Difference) 
ส่ิงนี้มักจะเกิดข้ึนเสมอถ้าบุคคลนั้นไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งการคิดเอาเองว่าวัฒนธรรมนั้น 
อาจคล้ายกับวัฒนธรรมตน อาจเป็นสาเหตุให้บุคคลนั้นละเลยต่อความแตกต่างท่ีส าคัญในท านอง 
เดียวกันถ้าคิดว่าทุกอย่างต้องแตกต่างกันก็ยังไม่ใช่ส่ิงท่ีถูกต้องนัก ส่ิงท่ีควรท าท่ีสุดเมื่อต้อง เผชิญหน้า
กับวัฒนธรรมใหม่คือ ไม่ต้องคิดเอาเองว่าจะเป็นอย่างไร และให้ถามกับคนในวัฒนธรรม นั้นเลยว่าควร
ท าอย่างไร 

3. การมีภาพก าหนดตายตัว (Stereotypes) มีความหมายไต้ท้ังการตัดสินในแง่ลบและ 
แง่บวกต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยส่ิงท่ีสังเกตเห็นได้บางคนก็จะมีภาพตายตัวท่ีเป็นในแง่บวก 
โดยอาศัยดูจากการเป็นสมาคมของกลุ่มอาชีพใดอาชีพหนึ่ง เช่น บางคนจะถือว่าหมอทุกคนจะต้อง
ฉลาดและมีความรอบเป็นต้น 

4. การยกเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Ethnocentrism) เป็นการตัดสินวัฒนธรรมอื่นใน
แง่ ไม่ดี โดยใช้มาตรฐานในวัฒนธรรมของตนเองเป็นเครื่องตัดสิน และมักจะเช่ือว่า การกระท าใน
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แบบ วัฒนธรรมของตนดีกว่าของผู้อื่น แต่ถึงแม้ว่าการกระท าเช่นนี้จะถือว่าเป็นอุปสรรคในการส่ือสาร 
แต่ก็ดูจะเป็นปกติธรรมดาส าหรับคนท่ีประสบกับสถานท่ีท่ีเรี่ยกว่า “Culture Shock” ท่ีจะใช้การ
ตัดสินด้วยวิธีนี้ เพราะเมื่อมีการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ แต่ละคนก็อาจจะผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็มักจะ
เห็นว่าไม่มีวัฒนธรรมใดดีกว่าวัฒนธรรมใด แต่ว่าจะเป็นความแตกต่างกันมากกว่า 

5. การมีอคติ (Prejudice) คือ ความไม่ชอบ ความสงสัย หรือความเกลียดโดยไม่มี 
เหตุผลต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อเช้ือชาติ ศาสนา หรือเพศ คนท่ีมีอคติมักจะเปล่ียนแปลงทัศนคติได้ 
ยากถึงแม้ว่าจะได้รับข้อมูลท่ีแตกต่างจากความคิดเดิมแล้วก็ตาม 

6. ภาษา (Language) ภาษาอาจจะเป็นอุปสรรต่อการส่ือสารได้เมื่อมีการแปล 
ความหมายของค าประโยคในภาษานั้นอย่างไม่ถูกต้อง ปัญหาท่ีเกิดในการแปลคือ การมีค าศัพท์ 
ส านวน หรือหลักไวยากรณ์ท่ีในอีกภาษาหนึ่งไม่มี ประสบการณ์และ Concepts ท่ีมีอยู่ในแต่ละ 
วัฒนธรรมในบางครั้งการแปลไม่สามารถท าได้โดยการแปลค าต่อค า เพราะค ามีอยู่ในภาษาแต่ละ 
ภาษาก็มีโครงสร้างรูปประโยคท่ีไม่เหมือนกัน การแปลท่ีไม่ถูกหลักไวยากรณ์ก็อาจท าให้เกิดการ 
สับสน หรืออาจจะท าให้ความหมายเปล่ียนไปเลยก็ได้ นอกจากนี้  ในแต่ละวัฒนธรรมก็จะให้ 
ประสบการณ์ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการแปล เมื่อคนจากวัฒนธรรมหนึ่งต้องไปอยู่ใน
วัฒนธรรมท่ีมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งซึ่งในวัฒนธรรมเติมของตนไม่มี และความเข้าใจใน Concept 
ของคนแต่ละวัฒนธรรมอาจไม่เหมือนกัน เช่น Concept ของ “ความเสมอภาค” หรือ “เสรีภาพ” อาจไม่
เหมือนกันในแต่ละวัฒนธรรม เป็นด้น 

7. การเหยียดเช่ือชาติ (Racism) คือ อคติท่ีมีต่อบุคคลในเช่ือชาติใดเช่ือชาติหนึ่ง 
8. การตีความอวัจนภาบาอย่างผิดๆ เมื่อการส่ือสารไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน การใช้ภาษา 

มือจึงอาจเกิดขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้  จึงจ าเป็น ท่ีต้องรู้ว่า ภาษามือและการแสดงท าทาง 
ประกอบการส่ือสาร ไม่ใช่จะได้โดยมีความหมายเดียวกันในทุกวัฒนธรรม ภาษามือหรือท าทางท่ีใช้ 
ส่ือความหมายในวัฒนธรรมหนึ่ง อาจใช้ไม่ได้ในอีกวัฒนธรรมหนึ่งเพราะอาจมีความหมายกันคนละ
อย่างหรือไม่มีความหมายเลยก็ได้ 

ดังนั้นปัญหาหลักของการส่ือสารต่างวัฒนธรรม คือ ความแตกต่างของลักษณะการให้ 
ความหมายและพฤติกรรมการส่ือสาร เพราะผู้ส่งสารและผู้รับสารท่ีมาจากวัฒนธรรมต่างกัน การ 
สร้างความเข้าใจร่วมกันของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมนั้นผู้ส่งสารและผู้รับสารจะต้องมี ทัศนคติท่ี
ดีต่อกัน และจะต้องไม่มีความรู้สึกว่าเด่นกว่าหรือด้อยกว่าในการมีปฏิสัมพันธ์ โดยเฉพาะในกลุ่มท่ีมี
ความแตกต่างทางด้านเช้ือชาติศาสนาและชนเผ่า (Samovar & Porter, 1995, p. 26)  
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2.6 ประวัติเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 

 
 
เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2548 Mark Zuckerberg ได้เปิดตัวเว็บไซต์ facebook ซึ่งเป็น

เว็บประเภท social network ท่ีตอนนั้น เปิดให้เข้าใช้เฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด
เท่านั้น และเว็บนี้ก็ดังขึ้นมาในช่ัวพริบตา เพราะแค่เพียงเปิดตัวได้สองสัปดาห์ ครึ่งหนึ่งของนักศึกษาท่ี
เรียนอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ก็สมัครเป็นสมาชิก facebook เพื่อเข้าใช้งานกันอย่างล้นหลาม และ
เมื่อทราบข่าวนี้ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเขตบอสตันก็เริ่มมีความต้องการ และอยากขอเข้าใช้งาน 
facebook บ้างเหมือนกัน มาร์คจึงได้ชักชวนเพื่อของเค้าท่ีช่ือ Dustin Moskowitz และ Christ 
Hughes เพื่อช่วยกันสร้าง facebook และเพียงระยะเวลา 4 เดือนหลังจากนั้น facebook จึงได้เพิ่ม
รายช่ือและสมาชิกของมหาวิทยาลัยอีก 30 กว่าแห่ง 

 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ผู้ก่อตั้ง Facebook  
ท่ีมา:  http://img.online-station.net/_news/2010/0922/41045_11facebook_190.jpg 

 
ไอเดียเริ่มแรกในการต้ังช่ือ facebook นั้นมาจากโรงเรียนเก่าในระดับมัธยมปลายของ

มาร์ค ท่ีช่ือฟิลิปส์ เอ็กเซเตอร์ อะคาเดมี่ โดยท่ีโรงเรียนนี้จะมีหนังสืออยู่หนึ่งเล่มท่ีช่ือว่า The Exeter 
Face Book ซึ่งจะส่งต่อๆ กันไปให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้รู้จักเพื่อนๆ ในช้ันเรียน ซึ่ง face book นี้จริง 
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ๆ แล้วก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้น จนเมื่อวันหนึ่งมาร์คได้เปล่ียนแปลงและน ามันเข้าสู่โลกของ
อินเทอร์เน็ต เมื่อประสบความส าเร็จขนาดนี้ ท้ังมาร์ค ดัสติน และ ฮิวจ์ ได้ย้ายออกไปท่ี Palo Alto 
ในช่วงฤดูร้อนและไปขอแบ่งเช่าอพาร์ทเมนท์ แห่งหนึ่ง หลังจากนั้นสองสัปดาห์ มาร์คได้เข้าไปคุยกับ 
ชอน ปาร์คเกอร์ (Sean Parker) หนึ่งในผู้ร่วมก่อต้ัง Napster จากนั้นไม่นาน ปาร์คเกอร์ก็ย้ายเข้า
มาร่วมท างานกับมาร์คในอพาร์ตเมนท์ โดยปาร์คเกอร์ได้ช่วยแนะน าให้รู้จักกับนักลงทุนรายแรก ซึ่งก็
คือ ปีเตอร์ ธีล (Peter Thiel) หนึ่งในผู้ร่วมก่อต้ัง Paypal และผู้บริหารของ The Founders Fund 
โดยปีเตอร์ได้ลงทุนใน facebook เป็นจ านวนเงิน 500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

ด้วยจ านวนสมาชิกหลายล้านคน ท าให้บริษัทหลายแห่งสนใจในตัว facebook โดย 
friendster พยายามท่ีจะขอซื้อ facebook เป็นเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในกลางปี พ.ศ. 2548 แต่ 
facebook ปฏิเสธข้อเสนอไป และได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากAccel Partners เป็นจ านวนอีก 12.4 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในตอนนั้น facebook มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ท่ีประมาณ 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ facebook ยังเติบโตต่อไป จนถึงเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2549 ก็ได้เปิดในโรงเรียนในระดับ
มัธยมปลาย เข้าร่วมใช้งานได้ และในเดือนถัดมา facebook ได้เพิ่มฟังค์ช่ันใหม่ โดยสามารถให้
สมาชิก เอารูปภาพมาแบ่งปันกันได้ ซึ่งฟังช่ันนี้ไดั้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ในฤถูใบไม้ผลิ 
facebook ได้รับเงินจากการลงทุนเพิ่มอีกของ Greylock Partners, Meritech Capitalพร้อมกับนัก
ลงทุนชุดแรกคือ Accel Partners และ ปีเตอร์ ธีล เป็นจ านวนเงินถึง 25 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่า
การประเมินมูลค่าในตอนนั้นเป็น 525 ล้านเหรียญ หลังจากนั้น facebook ได้เปิดให้องค์กรธุรกิจหรือ
บริษัทต่าง ๆ ให้สามารถเข้าใช้งาน facebook และสร้าง network ต่าง ๆ ได้ ซึ่งในท่ีสุดก็องค์กร
ธุรกิจกว่า 20,000 แห่งได้เข้ามาใช้งาน และสุดท้ายในปี พ.ศ. 2550 facebook ก็ได้เปิดให้ทุกคนท่ีมี
อีเมล์ ได้เข้าใช้งาน ซึ่งเป็นยุคท่ีคนท่ัวไป ไม่ว่าเป็นใครก็สามารถเข้าไปใช้งาน facebook ได้เพียงแค่
คุณมีอีเมล์เท่านั้น 
ในช่วงฤดูร้อนปี 2550 ครั้งนั้น Yahoo พยายามท่ีจะขอซื้อ facebook ด้วยวงเงินจ านวน 1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมีรายงานว่ามาร์คได้ท าการตกลงกันด้วยวาจาไปแล้วด้วยว่า จะยอมขาย 
facebook ให้กับ Yahoo และเพียงแค่สองสามวันถัดมา หุ้นของ Yahoo ก็ได้พุ่งขึ้นสูงเลยทีเดียว แต่
ว่าข้อเสนอซื้อได้ถูกต่อรองเหลือเพียงแค่ 800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท าให้มาร์คปฏิเสธข้อเสนอนั้นทันที 
ภายหลังต่อมา ทาง Yahoo ได้ลองเสนอขึ้นไปท่ี 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อีกครั้ง คราวนี้มาร์ค
ปฏิเสธ Yahoo ทันที และได้รับช่ือเสียงในทางไม่ดีว่า ท าธุรกิจเป็นเด็กฯ ไปในทันที นี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ี
มาร์คปฏิเสธขอเสนอซื้อบริษัท เพราะเคยมีบริษัท Viacom ได้เคยลองเสนอซื้อ facebook ด้วยวงเงิน 
750 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และถูกปฏิเสธไปแล้วในเดือนมีนาคมปี 2550 มีข่าวอีกกระแสหนึ่งท่ีไม่ค่อยดี
ส าหรับ facebook ท่ีได้มีการโต้เถียงกันอย่างหนัก กับ Social Network ท่ีช่ือ ConnectU โดยผู้
ก่อต้ัง ConnectU ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมช้ันเรียนกับมาร์ค ซัคเคอร์เบิร์กท่ีฮาเวิร์ด ได้กล่าวหาว่ามาร์คได้
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ขโมยตัว source code ส าหรับ facebook ไปจากตนโดยกรณีนี้ได้มีเรื่องมีราวไปถึงช้ันศาลและ
ตอนนี้ได้แก้ไขข้อพิพาทกันไปเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อพิพาท อย่างนี้เกิดขึ้น การเติบโตของ 
facebook ก็ยังขับเคล่ือนต่อไป ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2551 facebook มีสมาชิกท่ีมาสมัครใหม่มากกว่า 
1 ล้านคนต่อสัปดาห์ โดยเฉล่ียจะอยู่ท่ีวันละ 200,000 คน ซึ่งรวมกันแล้วท าให้ facebook มีสมาชิก
มากถึง 50 ล้านคน โดย facebook มียอดผู้เข้าชมเฉล่ียอยู่ท่ี 40,000 ล้านเพจวิวต่อเดือน จากวันแรก
ท่ี facebook เป็น social network ของนักศึกษามหาวิทยาลัย จนวันนี้ สมาชิกของ facebook 
11% มีอายุมากกว่า 35 ปี และสมาชิกท่ีมีอายุมากกว่า 30 ปีก็เข้ามาสมัครใช้ facebook กันเยอะ
มาก นอกเหนือจากนี้ facebook ยังเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ในตลาดต่างประเทศอีกด้วย โดย 15% ของ
สมาชิก เป็นคนท่ีอยู่ในประเทศแคนาดา ซึ่งมีรายงานออกมาด้วยว่า ค่าเฉล่ียของสมาชิกท่ีมาใช้งาน 
facebook นั้นอยู่ท่ี 19 นาทีต่อวันต่อคน โดย facebook ถือได้ว่าเป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด
เป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกาและเป็นเว็บไซต์ท่ีมีผู้อัพโหลดรูปภาพสูงท่ีสุดด้วยจ านวน 4 หมื่นหนึ่ง
พันล้านรูป จากจ านวนสถิติเหล่านี้ ไมโครซอฟต์ได้ร่วมลงทุนใน facebook เป็นจ านวนเงิน 240 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เพื่อแลกกับหุ้นจ านวน 1.6% ในเดือนตุลาคม 2551 ท าให้มูลค่ารวมของ facebook 
มีมากกว่า 15,000 ล้านบาท และท าให้ facebook เป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตท่ีมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 5 
ในหมู่บริษัทอินเทอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่ารายรับต่อปีเพียงแค่ 150  

เอาชนะ Google ซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่จะขอซื้อ facebook ในครั้งเดียวกันนั้น 
ปัจจุบันมีการอ้างอิงจากwww.socialbakers.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านสถิติ ได้ระบุว่ามี

ผู้ใช้งานของ Facebook ท่ัวท้ังโลกประมาณ 1.44 พันล้านคน โดยเข้าถึงจากโทรศัพท์สมาร์โฟน 87 
เปอร์เซ็น 

 

ภาพท่ี 2.2 Facebook Statistics 
ท่ีมา: http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/ 
 

http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/
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จากสถิติข้างต้นนี้ ผู้วิจัยได้เลือก Social Network อันดับ 1 ของโลก คือ Facebook ท่ี
เป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ในการศึกษาวิจัยในเรื่อง “การเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ภาณุวัฒน์ กองราช (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย: กรณีศึกษา Facebook” ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า เพศชาย มีอายุระหว่าง 19-21 ปี มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตริหรือสูงกว่า มีอัตราการใช้ บริการ 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ในการใช้แต่ละครั้งใช้เวลา 1-3 
ช่ัวโมงต่อครั้ง และมีประสบการณ์ใช้ บริการน้อยกว่า 1 ปี โดยท่ีส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีใน Facebook ซึ่งประกอบ ไปด้วย การโต้ตอบบนกระดานสนทนา การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ 
การเล่นเกม การตอบค าถาม (Quiz) การแบ่งปันรูปภาพ การแบ่งปันวีดิโอ การค้นหาเพื่อนเก่า การส่ง
ข้อความ การร่วมแสดงความ คิดเห็น การชอบ (Like)  

อิสรีย์ บงกชสถิต (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการติดตาม การใช้ประโยชน์ ความ
พึงพอใจ และทัศนคติของกลุ่มผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการติดตาม Facebook 
Fanpage ประเภทองค์กร และผลิตภัณฑ์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ในช่วง 20-27 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉล่ียท่ี 10,001-20,000 
บาท มีการติดตาม Facebook Fanpage ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ทุกวัน เข้าใช้บริการช่วงเวลา 
18.01-21,00น. ครั้งละ 30-59 นาที ผ่านคอมพิวเตอร์จากท่ีบ้าน และหอพัก ท้ังนี้ กิจกรรมท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างท าเวลาติดตาม Facebook Fanpage ประเภท องค์กรและผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด คือ รับข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ 

วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์, และ ชาญ เดชอัศวนง (2554) ได้วิจัยเรื่อง 
“พฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ก (Facebook) ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร” จากงานวิจัยดังกล่าวได้พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ 
ช้ันปี คณะ คะแนนเฉล่ียสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ช้ันปี คณะ  
คะแนนเฉล่ียสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีความคาดหวังต่อเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่
แตกต่างกัน 
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2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีรายได้ของครอบครัว 
แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีมีเพศ อายุ ช้ันปี คณะ  
คะแนนเฉล่ียสะสม และรายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ไม่แตกต่างกัน 

4. ความคาดหวัง การใช้ประโยชน์  และความพึงพอใจต่อเฟซบุ๊ก (Facebook)  
มี ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการส่ือสารในเฟซบุ๊ก (Facebook)  

นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่มีการ 
ใช้เฟซบุ๊กทุกวัน และมีความคาดหวัง การใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากและปานกลาง ส่วน ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก 

จุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) จากการศึกษาพบว่า พฤติกรรม
การใช้เครือข่ายลังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้
เครือข่ายลังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) น้อยกว่า 11 ครั้งต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 61.2 ระยะเวลาในการใช้บริการเครือข่ายลังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอมต่อครั้ง คือ น้อย
กว่า 61 นาทีต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.8 ซึ่งใช้ในช่วงเวลา ต้ังแต่ 19.01-22.00 น. บ่อยท่ีสุด มี
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 โดยใช้บริการท่ีบ้านเป็นส่วนใหญ่ มีจ านวน 187 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.8 รูปแบบการใช้บริการเฟชบุ๊คดอทคอมของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการ คอมเม้นท์หรือ แสดง
ความคิดเห็น (Comment) หัวข้อของเพื่อน ๆ มากท่ีสุด จ านวน 399 คน คิดเป็นร้อยละ 99.7 
รูปแบบการใช้บริการรองลงมาคือ ใช้ปุ่ม (Like) เพื่อแสดงความชอบหัวข้อ หรือ คอมเม้นท์ของ 
เพื่อนๆ จ านวน 387 คน  คิดเป็นร้อยละ 96. 8 และใช้อัพเดทสถานะ (Status) ของตนเองจ านวน 
386 คน คิดเป็นร้อยละ 96.5 

 
2.8 ที่มาและเหตุผลในการต้ังสมมติฐานการวิจัย 

 
1. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะประชากรกับการเปิดรับข่าวสาร

ในโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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แนวคิดเก่ียวกับลักษณะทางประชากร (Demographic Characteristics)  
ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-117) กล่าวว่า ผู้รับสารแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะตัว

ของตน เช่น อายุ และเพศ เป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อผู้รับสารในการท าการส่ือสาร 
อย่างไรก็ตามในการท า การส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ กันนั้น จ านวนของผู้รับสารก็มีปริมาณต่างกัน
ไป คือ มีต้ังแต่ 1 คน ไปถึง การส่ือสารมวลชน ซึ่งการวิเคราะห์ผู้รับสารท่ีจ านวนน้อยคนมักไม่มี
ปัญหา หรือมีปัญหาน้อยกว่าการ วิเคราะห์ผู้รับสารท่ีมีจ านวนมากมาย แต่ในการส่ือสารกลุ่มใหญ่หรือ
การส่ือสารมวลชนนั้น ไม่สามารถ วิเคราะห์ผู้รับสารเป็นคนๆ ไปได้วิธีการท่ีดีท่ีสูดในการวิเคราะห์ผู้รับ
สารท่ีประกอบไปด้วยคนจ านวน มากมาย ในกรณีนี้ คือ การจ าแนกตามอายุ เพศ สถานะทางสังคม
และเศรษฐกิจ และการศึกษา เป็นต้น โดยมี สมมติฐานว่าผู้รับสารท่ีอยู่ในกลุ่มลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ร่วมกันย่อมมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ี คล้ายคลึงลัน โดยสามารถแบ่งลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ได้ดังนี้ 

1. เพศ ลักษณะทางเพศ เป็นลักษณะทางประชากรท่ีบุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด ใน
ประชากรกลุ่ม ใดๆ ก็ตาม จะประกอบด้วยประชากรเพศ1ชาย (Male) และ ประชากรเพศหญิง 
(Female) ซึ่งโดยปกติแล้วจะมี จ านวนท่ีใกล้เคียงลันเพราะธรรมชาติได้สร้างความสมดุลทางเพศมา
ให้ลับประชากรทุกกลุ่มเพศ เป็น ปัจจัยพื้นฐานต้านร่ายกายท่ีแตกต่างลันของบุคคล เป็นสถานภาพท่ี
มีมาแต่ก าเนิดของบุคคล เมื่อเป็น สมาชิกของกลุ่ม เพศจะเป็นตัวก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคคล 
ตลอดจนพัฒนาการต่างๆ ในแต่ละช่วงวัยก็ มีความแตกต่างลันด้วย ความแตกต่างทางเพศท าให้
บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการท่ี
จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชาย ไม่ได้มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสาร
แต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้าง ความส้มพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสาร
นั้น ด้วย (Wilo Goidhaborsadore and Yates, 2002, น. 114, อ้างถึง ใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 
2546)  

แมคคี (Mckee, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า ผู้ชายมี 
ความสามารถทางการจ ารูปทรงส่ิงของได้แม้ว่าจะต้ังพลิกแพลงในท่าต่างๆ หรือสามารถท่ีจะเห็ น 
ความสัมพันธ์ ของ Space - form ในจินตนาการได้ ส่วนพาเตลและกอร์ดอน (Patel and Gordon, 
1960, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) ศึกษาพบว่า เด็กหญิงมีแนวโน้มท่ีจะสามารถคล้อย
ตามผู้อื่น หรือ ถูกชักจูงใจได้ง่ายกว่าเด็กชาย สอดคล้องลับการวิจัยของ คิมเบอร์ (Kimber, 1974, 
อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 2544) ท่ีศึกษาพบว่า เด็กหญิงสามารถรับสารและเลียนแบบพฤติกรรม
บุคลิกภาพของผู้อื่นได้ง่ายกว่า เด็กชาย ผลการศึกษาและวิจัยของ เบอแนต และโคเฮน (Bennett & 
Cohen, 1959, อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงยังพบ ว่า เพศชายมีความคิดหนักแน่นมากกว่าความคิดของเพศหญิง แต่



 54 

เพศหญิงจะมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ ในด้านความคิดมากกว่าเพศชายซึ้งจะส่งผลต่อ
กระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ข้อมูลและน ามา ประยุกต์ใช้ใน การด าเนินชีวิตในขั้นต่อไป
อีกด้วย 

2. อายุ เป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของ การมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของบุคคล เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลท่ีส าคัญมากใน
การศึกษาและวิเคราะห์ทาง ประชากรศาสตร์ โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็น
เครื่องบ่งช้ีถึงความสามารถในการท าความ เข้าใจในเนื้อหาและข่าวสารรวม ถึงการรับรู้ต่างๆ ได้มาก
น้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตท่ีผ่านมา แตกต่างกัน หรืออีกประการหนึ่งคืออายุจะเป็นเครื่อง
บ่งชีถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่นเรื่อง 

การเมืองความสนุกสนาน การเตรียมตัวสร้างอนาคตเป็นด้น นอกจากนั้นก็จะช้ีให้เห็น
อารมณ์ท่ีแตกต่างกัน ออกไปในกลุ่มคนท่ีมีวัยต่างกัน อันเนื่องจากกระบวนการคิดและตัดสินใจท่ีผ่าน
การกล่ันกรองจากประสบการณ์ของ ช่วงวัยท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการคิดและการควบคุมทางอารมณ์
ของแต่ละช่วงอายุของ บุคคล 

จากการศึกษาของ ทอแรนซ์ (Tarrance, 1962, อ้างถึงใน กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์ , 
2546) เรื่อง ความคิดละเอียดลออ ซึ่งเป็นองศ์ประกอบหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์พบว่า อายุท่ี
เพิ่มขึ้นของเด็กจะท า ให้มีความคิดท่ีรอบคอบเพิ่มมากขึ้นอายุหรือวัยเป็นป็จจัยท่ีท าให้คนมีความ
แตกต่างในเรื่องความคิด และ พฤติกรรม บุคคลท่ีมีอายุมากจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อการ
ติดต่อส่ือสารเปล่ียนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น (Myer Myer, 1999, น. 5, อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม, 
2544)  

3. ระดับการศึกษา การศึกษาในท่ีนี่หมายถึงระดับการศึกษาท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษา 
และท่ี ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และ
อัตราการรู้ หนังสือ ระดับการศึกษาจะท าให้คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในส่ิงต่างๆ 
กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป ท าให้ผู้พูดสามารถแยกความเหมาะสมของเนื้อหาและตัวอย่างท่ี
จะยกมากล่าวได้ 

การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้ว การศึกษายังท าให้เกิดความ
แตกต่างทาง ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมความคิดอีกเช่นกัน นอกจากนี้ ปรมะ สตะเวทิน (2546, 
น,116) ยังได้กล่าวว่าการศึกษา เป็นลักษณะส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้นคนท่ี
ได้รับการศึกษาในระดับ ท่ีต่างกัน ยุคสมัยท่ีต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาท่ีแตกต่าง
กัน จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการท่ีแตกต่างกันไปอีกด้วย ในด้านเนื้อหาท่ีเปิดรับ
นั้น พบว่า คนท่ีมีการศึกษาสูง นิยมเปิดรับข่าวและเรื่องเกี่ยวกับสาธารณชน เนื้อหาหนัก (Steiner, 
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1963, pp. 161-204, อ้างถึงใน วิชชุดา จุฬา. 2554, น. 26) และมีงานวิจัยท่ีพบว่า คนท่ีมีการศึกษา
สูงยังมีการรับข้อมูลอย่างวิพากษ์วิจารณ์ (Critical) และต้ังข้อสงสัย (Skeptical) มากกว่า (กาญจนา 
แก้วเทพ, 2542, น. 182)  

4. ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเครื่องช้ีถึง
เรื่องท่ีกลุ่ม จะสนใจรับข่าวสารบุคคลท่ีมีสถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกันท้ังการประกอบ
อาชีพ รายได้ ศาสนา รวมไปถึงสถานภาพสมรสย่อมส่งผลต่อการรับสารท่ีแตกต่างกันด้วย (ธีระภัทร 
เอกผาชัยสวัสด์ิ, 2551)  

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและครอบครัว รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
ซึ่งเป็น องค์ประกอบท่ีส าคัญแสดงถึงการ มีศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่าย
ในการบริโภค ข่าวสาร ผู้ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสท่ีดีกว่าในการแสวงหาส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแล ตนเอง ผู้ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจตาจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดใน
การรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง 

ยุบล เบญจรงคกิจ (2534 ,น. 73) ได้กล่าวไว้ว่า รายได้และอาชีพเป็นลักษณะทาง
ประชากรท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง เนื่องจากอาชีพเป็นตัวก าหนดแหล่งท่ีมีระดับความมากน้อย
ของรายได้ รายได้จึง เป็นเครื่องก าหนดความต้องการของคน 

ศาสนาหรือกลุ่มความเช่ือในศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม หรือศาสนาคริสต์ หรือ
อื่นๆ ย่อม มีแนวคิด วัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการคิดตัดสินใจต่อการรับสารแตกต่างกัน
ตามรายละเอียด ปลีกย่อยของ ศาสนา ดังนั้นการส่ือสารหรือถ่ายทอดข้อมูลโดยการพิจารณาความ
แตกต่างทางศาสนาย่อม เป็นผลดีในการสามารถสงสารให้แก่ผู้รับสารได้อย่างถูกต้องและตรงกับความ
ต้อง การของผู้รับสารมาก ท่ีสุด 

ศาสนา (Religion) เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัวผู้รับสารท้ังในด้านทัศนคติ ค่านิยม และ
พฤติกรรม ศาสนาจะมีอิทธิพลต่อความคิดของคนอย่างน้อยท่ีสุด 3 ด้าน คือ 

1. อิทธิพลด้านศีลธรรม คุณธรรมและความเช่ือทางจริยธรรม 
2. อิทธิพลต่อทัศนคติด้านเศรษฐกิจ เช่น ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ สนับสนุน

ความคิดเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคล ระบบการค้าเสรีและระบบทุนนิยม เป็นต้น 
3. อิทธิพลต่อทัศนคติทางการเมือง เช่น อิทธิพลต่อการเลือกต้ังในสหรัฐอเมริกา มี

แนวโน้มว่าชาวแคธอสิคในมลรัฐตะวันออกและมลรัฐบริเวณกลางประเทศตอนเหนือจะสนับสนุน การ
ลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครพรรคเดโมแครต 

ภูมิล าเนา (Geographic Distribution) การจะเข้าใจผู้รับสารท่ีอยู่ในพื้นท่ี แตกต่างกัน
ต้องใช้ความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะความแตกต่างในเรื่องความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ รสนิยม 
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีตามวัฒนธรรมย่อย (Subculture)  
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สถานภาพสมรส หมายถึง การครองเรือนซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น คนโสด สมรส หม้าย 
หย่า หรือ แยกกันอยู่ ลักษณะความแตกต่างด้านฃนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือถือทางด้าน
ศาสนา ย่อมมีอิทธิพล ต่อสถานภาพการสมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร สถานภาพสมรส
ของบุคคลจะบ่งบอกถึงความมีอิสระในการตัดสินใจและอิทธิพลต่อ กระบวนการคิดการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร สตรีท่ีสมรสแล้ว และ สตรีท่ียังโสด ย่อมมีกระบวนการรับรู้ข่าวสาร ท่ีแตกต่างกัน อัน
เนื่องมาจากสภาพครอบครัว และอิทธิพลของจ านวนบุคคลรอบข้าง 

ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure)  
Atkin (1973, p. 208) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปิดรับ

ข่าวสาร มาก ยิ่งจะส่งผลให้มีหูตาท่ีกว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และ
เป็น คนท่ีทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มากกว่าบุคคลอื่นๆ ท่ีเปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 

Rogers and Sevenning (1969, p. 3) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง บุคคลท่ี
เปิดรับ ส่ือมวลชนซึ่งมีความครอบคลุมส่ือมวลชนถึง 5 ประเภท คือ ส่ือหนังสือพิมพ์ ส่ือภาพยนตร์ 
ส่ือ วิทยุ ส่ือนิตยสาร และส่ือโทรทัศน์ 

จากค าจ ากัดความในข้างต้นของ ค าว่า “การเปิดรับข่าวสาร” สามารถสรุปได้ว่า  
การเปิดรับ ข่าวสาร หมายถึง ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารของประชาชนจากส่ือต่างๆ  

เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปิดรับข่าวสาร อย่างละเอียดแล้ว ก็จะท าให้ทราบว่า 
ข่าวสารต่างๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ความ 
ต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่ องใด 
เรื่องหนึ่ง บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาสู่ตนท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ี คิด
ว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง โดยแรงผลักตันท่ีท าให้บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติ
พื้นฐานของผู้รับสารในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ ท่ีจะท าให้มนุษย์เกิด 
ความสนใจ หรือเกิดความไม่สนใจ ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวก าหนด หรือส่ังการ ท่ี
ส าคัญ เช่น การเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ ประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัว ของ
บุคคล 

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ 
ตัว ของมนุษย์ เช่นครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี หรือแม้แต่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น 

การท่ีมนุษย์จะเลือกเปิดรับข่าวสารใด หรือเลือกท่ีจะไม่เปิดรับข่าวสารใดนั้น อาจขึ้นอยู่ 
กับสภาพจิตใจของมนุษย์ และสภาพสังคม เป็นส าคัญ ในส่วนของสภาพจิตใจนั้น การท่ีมนุษย์จะเลือก
เปิดรับข่าวสารใดนั้นอาจจะเกิดจากความรู้สึกส่วนตัวท่ีชอบ หรือ ไม่ชอบ ข่าวสารเหล่านั้นเป็น 
ตัวกลางส าคัญในการท่ีจะก าหนดได้ว่าควร หรือ ไม่ควรรับข่าวสารนั้นๆ ต่อมา คือ ในส่วนของสภาพ 
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สังคม หากสังคมรอบข้างของมนุษย์ให้ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารใดๆ เป็นพิเศษก็อาจจะส่งผล
ต่อการเกิดแรงบันดาลใจให้คนเราเกิดความสนใจตามบุคคลรอบข้างเหล่านั้น 

นอกจากองค์ประกอบในด้านจิตใจ และด้านสังคม ท่ีส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของ 
มนุษย์แล้ว มนุษย์ยังมีการเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสาร โดยอาศัยหลักเกณฑ์ท่ีส าคัญในการท่ีจะน ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการท่ีจะช้ีวัดได้ว่า ควรเลือกเปิดรับข่าวสารนั้นๆ หรือไม่ 

การเปิดรับข่าวสารผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร 
ซึ่งกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960, น. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542,  
น. 15-16)  

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเลือกเปิดรับ
ส่ือหรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ท้ังนี้เพราะโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์มักต้องการท่ีจะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)  

2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือกสนใจ 
หรือเปิดรับข่าวสารจากแห่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเลือกให้ความ
สนใจกับส่ิงท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเช่ือดังเดิมของตน 

3. การเลือกรับรู้  หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) 
หมายถึง การรับรู้ และการตีความมีความเกี่ยวข้องกันเกือบเป็นส่ิงเดียวกัน การรับรู้ คือกระบวนการ
ตีความหมายในส่ิงท่ีสนใจ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารท่ีได้ตามความเข้าใจของตน 
ตามทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณ์ขณะนั้น และมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นให้
สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะท่ี
สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการ รสนิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดย
จะลืมข่าวสารในส่วนท่ีตัวเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดของตัวเอง 
ข่าวสารท่ีคนเราจดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนค ติ 
ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปล่ียนแปลงให้ยาก
ขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 

ท้ังนี้ กระบวนการเลือกสรรของผู้รับสาร เปรียบเสมือนการกรองข่าวสารในการรับรู้ของ
ตน โดยจะเปิดรับ รับรู้และจดจ าสารท่ีสอดคล้องกับความคิดเห็น และความสนใจของตนเอง 

จากทฤษฎีดังกล่าว การเลือกเปิดรับข่าวสารนั้น มีโอกาสเข้าถึงการรับรู้ของผู้เปิดรับได้
ไม่ง่าย เพราะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกหลายขั้นตอนในขณะท่ีมีข่าวสารต่าง ๆ มากมายให้ผู้เปิดรับได้
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เลือกดู ฟัง สนใจ และจดจ า ดังนั้นจึงต้องพยายามท าให้ข่าวสารมีจุดเด่นออกมาเพื่อให้สามารถผ่าน
ขั้นตอนของการเปิดรับสารของผู้เปิดรับให้ได้ ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของ
บุคคลนั้น ฮันต์ และ ลูเบน (Hunt & Ruben, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2541, น. 122-124) ได้
กล่าวถึงปัจจัยหลัก ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ดังนี้ 

1. ความต้องการ (Need) ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนการเลือกของมนุษย์
คือความต้องการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ท้ังความต้องการทางกายและทางใจ ความต้องการ
ระดับสูงและความต้องการระดับต่ า ย่อมเป็นตัวก าหนดการเลือกของเรา เราเลือกตอบสนองความ
ต้องการของเรา เพื่อให้ได้ข่าวสารท่ีต้องการ เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อการยอมรับในสังคม เพื่อความ
พอใจ 

2. ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือความชอบและมีใจ 
โน้มเอียง (Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่าง ๆ ส่วนค่านิยม คือหลักพื้นฐานท่ีเรายึดถือ
เป็นความรู้สึกท่ีว่าเราควรจะท าหรือไม่ควรท าอะไรในการมีความสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อมและคน ซึ่ง
ทัศนคติและค่านิยมมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือก
ตีความหมายและการเลือกจดจ า 

3. เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมาย มนุษย์ทุกคนก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินชีวิตท้ังในเรื่องอาชีพ การเข้าสมาคม การพักผ่อน เป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเราก าหนด
ขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ส่ือมวลชน การเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือก
จดจ าเพื่อสนองเป้าหมายของตน 

4. ความสามารถ (Capability) ความสามารถของเราเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมท้ัง
ความสามารถด้านภาษา มีอิทธิพลต่อเราในการท่ีจะเลือกรับข่าวสาร เลือกตีความหมาย และเลือก
เก็บเนื้อหาของข่าวนั้นไว้ 

5. การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่าวโดยท่ัวไปแล้ว เราจะให้ความสนใจและใช้ความ
พยายามในการท่ีจะเข้าใจ และจดจ าข่าวสารท่ีเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

6. ลีลาในการส่ือสาร (Communication Style) การเป็นผู้รับสารของเรานั้นส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับลีลาในการส่ือสารของเรา คือ ความชอบหรือไม่ชอบส่ือบางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟัง
วิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน์ บางคนชอบอ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

7. สภาวะ (Context) สภาวะในท่ีนี้หมายถึง สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยู่ในสถานการณ์ 
การส่ือสาร ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้ มีอิทธิพลต่อการเลือกของผู้รับสาร การมีคนอื่นอยู่ด้วยมีอิทธิพลตรงต่อ
การเลือกใช้ส่ือและข่าวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร การท่ีเราต้องถูกมองว่า
เป็นอย่างไร การท่ีเราคิดว่าคนอื่นมองเราอย่างไร เราเช่ือว่าคนอื่นคาดหวังอะไรจากเรา และการท่ีคิด
ว่าคนอื่นคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อการเลือกของเรา 
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8. ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐานะของผู้รับสาร ผู้รับสาร
แต่ละคนพัฒนานิสัยการรับสารอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของเรา เราพัฒนา
ความชอบส่ือชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเราจึงเลือกใช้ส่ือชนิดใดชนิด
หนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

ปริยานุช ปัญจวงศ์ (2540) ศึกษา การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ้านในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อ.เมือง จ.นราธิวาส พบว่า ผู้ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแตกต่างกัน การเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์ในเซิง บวกกับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
และความพึงพอใจท่ีได้ จากการเปิดรับข่าวสารเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มีความสัมพันธ์
เซิงบวกกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

วิธินี วรรณสกล (2542) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
กับพฤติกรรม การท่องเท่ียวในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ 
สถานภาพ การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวใน สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจากส่ือประเภทต่างๆ ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ต่างกัน การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจากส่ือมวลซน และส่ือบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติกับการท่องเท่ียวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจและการเปิดรับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวจากส่ือมวลซน ส่ือเฉพาะกิจ และส่ืออินเตอร์ เน็ต มีดวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 

ดาราวรรณ ศรีสุกใส (2542) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการ
รถไฟฟ้าบี ทีเอสท่ีมีผลต่อ ความรู้  ทัศนคติ และการใช้รถไฟฟ้าบี ทีเอสของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดย พบว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสจากส่ือมวลชนต่างกัน ประชาชนท่ีมีอายุ อาชีพต่างกันมีการ
เปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสจากส่ือเฉพาะกิจต่างกัน และประชาชนท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
จากส่ือบุคคลต่างกัน 

สิริอร สังข์ทอง (2550) ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วน
ร่วมในโครงการ “ยืดอก พกถุง” ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา
พบว่า นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันมีการ
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เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ “ยืดอก พกถุง” แตกต่างกัน และมีความรู้เกี่ยวกับโครงการ “ยืดอก 
พกถุง” แตกต่างกัน 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงลักษณะทางประชากร ในด้าน อายุ เพศ การศึกษา อาชีพและรายได้จะมีการเปิดรับข่าวสาร ใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกันหรือไม่ จึงเป็นเหตุและท่ีมาในการตั้งสมมุติฐานการวิจัยท่ี 1 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร ใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ในโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่นผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Media Exposure) ได้กล่าวไว้แล้วในหน้าท่ี 61 
ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ 

โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อส่ิงเร้า (S-R) แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ท่ี ผสมผสาน
ระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้  ความรู้ จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซึ่ง
สอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้ก็ อาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย์ได้ 

ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าท่ีเลือกสรร ซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง 
ความรู้ จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตาม ความรู้ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย์ได้ 
และผลกระทบท่ีผู้รับสารเชิงความรู้ อาจปรากฏได้จากสาเหตุ 5 ประการ คือ 

1. การตอบข้อสงสัย Ambiguity Resolution) การส่ือสารมักจะสร้างความสับสน
ให้กับผู้รับสาร จึงมีการแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยส่ือท้ังหลาย เพื่อตอบข้อสงสัย และความ
สับสนของตน 

2. การสร้างทัศนะ (Attitude Formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะนั้น 
ส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศท่ีเป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการเผยแพร่นวัตกรรม
นั้นๆ (ในฐานะความรู้)  

3. การก าหนดวาระ (Agenda Setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ท่ีส่ือกระจายออกไป
เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย ตระหนัก และผูกพันกับประเด็นวาระท่ีส่ือก าหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของ 
กลุ่มเป้าหมาย และค่านิยมของสังคมแล้ว กลุ่มเป้าหมายก็จะเลือกสารสนเทศนั้น 
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4. การพอกพูนระบบความเช่ือ (Expansion of Belief System) การส่ือสารมักกระจาย
ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบระบบ
ความ เช่ือถือ หลากหลาย และลึกขึ้งไว้ในความเช่ือของตนมากขึ้นไปเรื่อยๆ  

5. การรู้แจ้งต่อค่านิยม (Value Clarification) ความขัดแย้งในเรื่องค่านิยม และ
อุดมการณ์ เป็นภาวะปกติของสังคม การน าเสนอข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านี้ย่อมท าให้ กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจ ถึงค่านิยมเหล่านั้นแจ้งชัดขึ้น 

เบนจามิน เอส บลูม (Bloom et al., 1971, pp. 271-273) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า 
ความรู้ เป็นส่ิงท่ีเกี่ยวข้องกับ การระลึกถึง เฉพาะเรื่อง หรือเรื่องท่ัวๆ ไป ระลึกถึงวิธี กระบวนการ 
หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นความจ า ดังนี้ 

1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การระลึกถึงส่ิงเฉพาะ ระลึกถึงวิธีและ กระบวนการ
ต่างๆ หรือ ระลึกถึงรูปแบบ โครงสร้าง โดยวัตถุประสงค์ของความรู้ จะเน้นย ้าในเรื่อง ของ
กระบวนการทางจิตวิทยา มากกว่าความจ า แบ่งออกเป็น 

1.1 ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเฉพาะ (Knowledge of specifics)  
1.2 ความรู้เกี่ยวกับวิธีและการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง (Knowledge of 

ways and means of dealing with specifics)  
1.3 ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวความคิดและโครงสร้าง หรือ หลักความคิด 

รวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้น (Knowledge of the universals and abstraction in a field)  
2. ความเข้าใจ (Comprehension) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีบุคคลได้รับจากการ

ส่ือสารและลงมือกระท า หรือ จากการมองเห็นส่ิงท่ีมีความหมาย แบ่งออกเป็น 
2.1 การแปล (Translation)  
2.2 การแปลความหมายหรือการดีความ (Interpretation)  
2.3 การประมาณค่า (Extrapolation)  

3. การประยุกต์ (Application) หมายถึง การน าความรู้และความเข้าใจท่ีมีมาใช้ ใน 
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยความรู้และความเข้าใจดังกล่าวอาจหมายถึงรูปแบบความคิดท่ัวๆ ไป 
กฎระเบียบ หรือกระบวนการท่ัวไป 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) แบ่งออกเป็น 
4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือความส าคัญ (Analysis of elements)  
4.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships)  
4.3 การวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organizational principles)  

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) แบ่งออกเป็น 
5.1 การสังเคราะห์ข้อความ (Production of a unique communication)  
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5.2 การสังเคราะห์แผนงานหรือจุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ (Production of a plan of 
proposed set of operation)  

5.3 การสังเคราะหความสัมพันธ์ (Derivation of a set of abstract relation)  
6. การประเมินผล (Evaluation)  

6.1 การตัดสินภายใต้เงื่อนไขภายในของผู้ฟัง (Judgment in term of internal 
evidence)  

6.2 การตัดสินภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์จากภายนอก (Judgments in terms 
of external criteria)  

ระดับของความรู้ 
ระดับของความรู้แบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2534) ดังนี้ 
1. ความรู้ระดับต ่าได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากการเดาหรือภาพลวงตาทางประสาทสัมผัส 
2. ความรู้ระดับธรรมดาได้แก่ ความรู้ทางประสาทสัมผัสหรือความเช่ือท่ีสูงกว่า แต่ยัง

ไม่ แน่นอนเป็นเพียงขึ้นอาจเป็นไปได้ 
3. ระดับสมมติฐานได้แก่ ความรู้ท่ีเกิดจากความคิดหรือท่ีเกิดความเข้าใจ และไม่ได้เกิด 

จากประสาทสัมผัสเช่น ความรู้ทางคณิตศาสตร์ความรู้ฃั้นนี้ถือว่าเป็นขึ้นสมมติฐานเพราะเกิดจาก 
ค านิยามและสมมติฐานท่ีไม่ได้พิสูจน์ 

4. ระดับเหตุผลได้แก่ ความรู้จากตรรกวิทยาเป็นความรู้ท่ีท าให้มองเห็นรูปหรือมโน
ภาพ ว่าเป็นเอกภาพ 

การวัดความรู้ 
การวัดความรู้เป็นการวัดระดับความจ าความสามารถในความคิดเข้าใจกับข้อเท็จจริงท่ี 

ได้รับการศึกษาและประสบการณ์เดิมโดยผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วจะแยกคนท่ีมีความรู้กับไม่มี 
ความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง (ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์, 2540)  

การวัดความรู้เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราวข้อเท็จจริง หรือ ประสบการณ์
ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการระลึกประสบการณ์เดิมท่ีบุคคลได้รับค าสอน การบอกกล่าว การฝึกฝนของ
ผู้สอน รวมท้ังจากต าราจากส่ิงแวดล้อมต่างๆ ด้วยค าถามวัดความรู้ สามารถแบ่ง ออกเป็น 3 ชนิด 
(ไพศาล หวังพานิช, 2526)  

1. ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหาข้อเท็จจริงต่างๆ ของ 
เรื่องราวทั้งหลายประกอบด้วยค าถามประเภทต่างๆ เช่น ศัพท์ นิยาม กฎ หรือรายละเอียดของเนื้อหา 
ต่างๆ  
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2. ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ ตามแบบแผน 
ประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติงานท้ังหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดับขั้น แนวโน้มการจัด 
ประเภทและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

3. ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือหลักการ 
ของเรื่องท่ีเกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจของ 
เนื้อหานั้น 

ปริยานุช ปัญจวงศ์ (2540) ศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของชาวบ้านในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุล
ทอง อ. เมือง จ. นราธิวาส พบว่า ผู้ท่ีมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเรื่อง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองแตกต่างกัน การเปิดรับข่าวสารมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
และความพึงพอใจท่ีได้จากการเปิดรับข่าวสารเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มีความสัมพันธ์
เซิงบวกกับการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

รุจิยา แก้วไทรเทียม (2548) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร การท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อม กับความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของสมาชิก
ในโครงการ นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารด้านทรัพยากร
การท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อมผ่านทางส่ือหนังสือพิมพ์มากท่ีสุด รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต ส่วนส่ือ
อื่นๆ มีการเปิดรับ ค่อนข้างน้อย และการเปิดรับข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่มี ความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว และส่ิงแวดล้อม
ของสมาชิกในโครงการ นักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ใส่ใจส่ิงแวดล้อม 

ปาณิสรา วัฒนรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับชม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
ในการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจากรายการโทรทัศน์” พบว่า การเปิดรับชมรายการ
โทรทัศน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้
เกี่ยวกับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง ภายหลังชมรายการโทรทัศน์ “ชีวิตท่ีพอเพียง” ไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง 

ศวิตา ธรรมพิทักษ์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมการแต่งกายตามกฎของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นิสิต 
นักศึกษาท่ีมีเพศ ประเภทมหาวิทยาลัย และสาขาวิขาท่ีศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับ การแต่งกายตามกฎของมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการแต่งกาย
ตามกฎ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎ และความรู้เกี่ยวกับการแต่ง
กายตามกฎ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งกายตามกฎ 
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อัมภิณี เกตุซื่อสัตย์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และ 
พฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล 
การศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอส์ของกลุ่มตัวอย่าง แต่ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้แก๊ส 
โซฮอล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แก๊สโซฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ถึง การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ จึงเป็นเหตุและท่ีมาในการต้ัง
สมมุติฐานการวิจัยท่ี 2 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

การเปิดรับข่าวสาร 
Atkin (1973, p. 208) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสาร หมายถึง การท่ีบุคคลมีการเปิดรับ

ข่าวสารมาก ยิ่งจะส่งผลให้มีหูตาท่ีกว้างไกลมาก มีความรู้มาก มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และ
เป็นคนท่ีทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น มากกว่าบุคคลอื่นๆ ท่ีเปิดรับข่าวสารน้อยกว่า 

เมื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับ การเปิดรับข่าวสาร อย่างละเอียดแล้ว ก็จะท าให้ทราบว่า 
ข่าวสารต่างๆ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ความ 
ต้องการข่าวสารจะเพิ่มมากขึ้น เมื่อบุคคลนั้นต้องการข้อมูลในการตัดสินใจหรือไม่แน่ใจในเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง บุคคลจะไม่รับข่าวสารทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาสู่ตนท้ังหมด แต่จะเลือกรับรู้เพียงบางส่วนท่ี คิด
ว่ามีประโยชน์ต่อตนเอง โดยแรงผลักตันท่ีท าให้บุคคลมีการเลือกรับข่าวสารนั้นเกิดจากคุณสมบัติ
พื้นฐานของผู้รับสารในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบทางด้านจิตใจ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ ท่ีจะท าให้มนุษย์เกิด 
ความสนใจ หรือเกิดความไม่สนใจ ต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิต จิตใจจะเป็นตัวก าหนด หรือส่ังการ ท่ี
ส าคัญ เช่น การเลือกรับข่าวสาร การเลือกรับรู้ตามทัศนคติ ประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัว ของ
บุคคล 

2. องค์ประกอบทางด้านสังคม เป็นองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตัว 
ของมนุษย์ เช่นครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี หรือแม้แต่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เป็นต้น 
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ทัศนคติ 
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 122) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็นดัชนีช้ีวัดว่า บุคคลนั้น

คิด และรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุ หรือส่ิงแวดล้อม ตลอดจน สถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินั้น 
มีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ทัศนคติจึงเป็น เพียงความพร้อมท่ี  
จะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินเพื่อแสดงว่าชอบ หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ 
ซึ่งถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบมาจากการ
รับสาร กันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) ได้กล่าวถึง ทัศนคติว่าเป็นความพร้อมท่ีจะปฏิบัติ ถ้าเรามี
ความรู้สึกหรือทัศนคติในเชิงบวกเราก็ จะปฏิบัติออกมาในเชิงบวก แต่ถ้าเรามีความรู้สึกในเชิงลบเราก็
ปฏิบัติออกมาในเชิงลบ ทัศนคติจึงมี ลักษณะทัศนคติเชิงบวก (Positive attitude) การปฏิบัติออกมา
ในเชิงบวก (Act positive) และ ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude) การปฏิบัติออกมาในเชิงลบ 
(Act negative)  

อตินุช นิมิตสถาพร (2544) ศึกษาเรื่อง “ภาพลักษณ์ของศาลปกครองในสายตา 
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับศาลปกครองของ 
กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อศาลปกครอง ภาพลักษณ์ของศาลปกครอง และความรู้ 
เกี่ยวกับศาลปกครอง 

ณัฐชามญข์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย” ผล 
การศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ใน ระดับปานกลาง มี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และมีแนวโน้มพฤติกรรมการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง นิเวศแบบโฮมสเตย์
จากส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบบโฮมสเตย์ 
ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้ม พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 

ดิศราพร ทรงแสง (2556, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และ 
ทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิช่ันส์” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชม 
รายการโทรทัศน์ช่องเฮฮาทางทรูวิช่ันส์ทุกวัน ช่วง 19:00-22:00 น. ชมครั้งละ 31-60 นาที ชมกับ 
สมาชิกในครอบครัวชอบชมรายการเป็นไทยมากท่ีสุด รายการท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุดคือ รายการเฮฮา 
ปาร์ต้ี มีลักษณะการชมแบบเปล่ียนช่องสลับไป-มา สาเหตุท่ีเปิดชมเพราะ ต้องการพักผ่อน หลังจาก
ชมแล้วน าไปคุยต่อกับสมาซิกในครอบครัว เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับไม่แตกต่างกัน 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับสูงต่อช่องเฮฮา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮา พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ 
ของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิชั่นส์ 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงความสัมพันธ์การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ จึงเป็นเหตุและท่ีมาใน
การตั้งสมมุติฐานการวิจัยท่ี 3 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

4. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ความรู้ (Knowledge) ได้กล่าวไว้ในหน้า 69 
ธีระพร อุวรรณโณ (2528) ได้กล่าวถึง ทัศนคติ เป็นมโนทัศน์หนึ่งท่ีมีการศึกษากันมา

เป็นเวลานานและศึกษากันอย่างกว้างขวางใน สาขาวิชาต่าง ๆ กอร์ดอน อัลล์พอร์ท เขียนถึงทัศนคติ
ไว้ในคู่มือจิตวิทยาสังคมยุคแรกว่า “เป็นมโนทัศน์ท่ีเด่นชัดและขาดหายไปจากจิตวิทยาสังคมยุค
ปัจจุบันไม่ได้” (Allport, 1935) ส่วนเบอร์โควิทซ์ (Berkowitz, 1972) ก็ให้ความเห็นว่าทัศนคติเป็น
ค าท่ีใช้กันแพร่หลายท่ีสุดมากกว่าค าใด ๆ ในสาขาวิชา ต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ 

การอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบของทัศนคติเป็นส่ิงทีเช่ือมโยงไปยังแง่มุมอื่ นอีก 2 
ด้านคือ ด้านแรกเช่ือมโยงไปยังนิยามของทัศนคติ อีกด้านหนึ่งก็เช่ือมโยงไปยังประเด็นความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์ประกอบเหล่านี้หรือความสัมพันธ์กับตัวแปรอื่น ๆ เนื่องจากนักจิตวิทยาได้เสนอ
องค์ประกอบของ ทัศนคติไว้เป็น 3 แนว การอภิปรายประเด็นการเช่ือมโยงข้างด้น จะอภิปรายไป
พร้อมกับการเสนอแนว การจัดองค์ประกอบแต่ละแนว 

แนวคิดทัศนคติมี 3 องค์ประกอบ 
1. องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ

ของ บุคคลท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าส่ิงใดดี 
มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาล่อนว่าส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับส่ิงต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลักษณะท่ีเป็น 
ค่านิยมของแต่ละบุคคล 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออก
ของ บุคคลต่อส่ิงหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก 
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ประเภทของทัศนคติ 
การแสดงออกทางทัศนคติสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ดารณี, 2542, น. 43) คือ 
1. ทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) คือ ความรู้สึกต่อส่ิงแวดล้อมในทางท่ีดี

หรือยอมรับ ความ พอใจ เช่น นักศึกษาท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการโฆษณา เพราะวิชาการโฆษณาเป็นการ
ให้บุคคลได้มีอิสระทาง ความคิด 

2. ทัศนคติในทางลบ (Negative Attitude) คือ การแสดงออกหรือความรู้สึกต่อ
ส่ิงแวดล้อมในทางท่ีไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอบรับ เช่น นิดไม่ชอบคนเล้ียงสัตว์ เพราะเห็นว่าทารุณสัตว์ 

3. การไม่แสดงออกทางทัศนคติหรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มีทัศนคติ
เป็นกลาง อาจจะเพราะว่าไม่มีความรูความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ หรือในเรื่องนั้นๆ เราไม่มีแนวโน้ม
ทัศนคติอยู่เติม หรือไม่มีแนวโน้มทางความรู้ในเรื่องนั้นๆ มาก่อน เช่น เรามีทัศนคติท่ีเป็นกลางต่อ ตู้
ไมโครเวฟ เพราะเรา ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโทษหรือคุณของสู้ไมโครเวฟมาก่อน 

จะเห็นได้ว่าการแสดงออกของทัศนคตินั้น เกิดจากการก่อตัวของทัศนคติท่ีสะสมไว้เป็น
ความคิดและความรู้สึก จนสามารถแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาตามทัศนคติต่อส่ิงนั้นๆ  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กล่าวถึง การเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นส่ิงท่ี
เกิด จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และ
แหล่งท่ี ท าให้คนเกิดทัศนคติท่ีส าคัญ คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท า
ให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้น ไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาล่อน 

2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะท าให้เกิด
ทัศนคติ จากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อื่นได้ เช่น เด็กท่ีได้รับการส่ังสอนจากผู้ใหญ่ จะเกิดทัศนคติ
ต่อการกระท าต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่น ท าให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น เด็ก
ท่ี เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อส่ิงหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล 
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 

อริสรา กาญจนอุดม (2553 น. 84-95) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม 
พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง” 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการ 
ชุมชนทางการเมืองไม่แตกต่างกัน ความรู้ท่ีมีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองมี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติมีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองค่อนข้างต่ า และทัศนคติท่ี
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มีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมชนทางการเมือง 

ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวไทย 
พบว่า การความรู้ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ และแนวโน้มของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ จึงเป็นเหตุและท่ีมาใน
การตั้งสมมุติฐานการวิจัยท่ี 4 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4. ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กล่าวถึง การเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นส่ิงท่ี
เกิด จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และ
แหล่งท่ีท าให้คนเกิดทัศนคติท่ีส าคัญ คือ 

1. ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณ์เฉพาะ
อย่างต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท า
ให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้น ไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาล่อน 

2. การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะท าให้เกิด
ทัศนคติ จากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผู้อื่นได้ เช่น เด็กท่ีได้รับการส่ังสอนจากผู้ใหญ่ จะเกิดทัศนคติ
ต่อการกระท าต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 

3. ส่ิงท่ีเป็นแบบอย่าง (Models) การเลียนแบบผู้อื่น ท าให้เกิดทัศนคติขึ้นได้ เช่น เด็ก
ท่ี เคารพเช่ือฟังพ่อแม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบ หรือไม่ชอบต่อส่ิงหนึ่งตามไปด้วย 

4. ความเกี่ยวข้องกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติหลายอย่างของบุคคล 
เกิดขึ้นเนื่องจากความเกี่ยวข้องกับสถาบัน เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็นต้น 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitude Change)  
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Kelman (1967, p. 469) ได้อธิบายถึงทัศนคติ โดยมีความเช่ือว่า ทัศนคติ อย่าง
เดียวกันอาจเกิดในตัวบุคคลด้วยวิธีท่ีต่างกัน จากความคิดนี้ Herbert ได้แบ่งกระบวนการเปล่ียนแปลง
ทัศนคติ ออกเป็น 3 ประการ คือ 

1. การยินยอม (Compliance) จะเกิดได้เมื่อบุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อตัวเขา และ 
มุ่งหวังจะได้รับความพอใจจากบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลนั้น การท่ีบุคคลยอมกระท าตาม ส่ิงท่ี
อยากให้เขากระท านั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลเห็นด้วยกับส่ิงนั้น แต่เป็นเพราะเขาคาดหวังว่าจะได้รับ
รางวัล หรือการยอมรับจากผู้อื่นในการเห็นด้วย และกระท าตาม ดังนั้น ความพอใจท่ีได้รับ จากการ
ยอมกระท าตามนั้น เป็นผลมาจากอิทธิพลทางสังคม หรืออิทธิพลของส่ิงท่ีก่อให้เกิดการ ยอมรับนั้น 
กล่าวได้ว่า การยอมกระท าตามนี้เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทัศนคติ ซึ่งจะมีพลัง ผลักกันให้บุคคล
ยอมกระท าตามมาก หรือน้อย ข้ึนอยู่กับจ านวน หรือความรุนแรงของรางวัล และ การให้โทษ 

2. การเลียนแบบ (Identification) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับส่ิงเร้า หรือส่ิงกระตุ้น  
ซึ่ง การยอมรับนี้เป็นผลมาจากการท่ีบุคคลต้องการจะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี หรือท่ีพอใจระหว่าง 
ตนเองกับผู้อื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น จากการเลียนแบบนี้ทัศนคติของบุคคลจะเปล่ียนไปมาก หรือ น้อย 
ขึ้นอยู่กับส่ิงเร้าให้เกิดการเลียนแบบ กล่าวได้ว่า การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง ทัศนคติ 
ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงนี้จะมาก หรือห้อยขึ้นอยู่กับความน่าโน้มห้าวใจของส่ิงเร้า ท่ีมีต่อ
บุคคลนั้น การเลียนแบบจึงขึ้นอยู่กับพลัง (power) ของผู้ส่งสาร บุคคลจะรับเอาบทบาทท้ังหมด ของ
คนอื่นมาเป็นของตนเอง หรือแลกเปล่ียนบทบาทซึ่งกันและกัน บุคคลจะเช่ือในส่ิงท่ีตัวเอง เลียนแบบ 
แต่ไม่รวมถึงเนื้อหา และรายละเอียดในการเลียนแบบทัศนคติของบุคคล จะเปล่ียนไป มาก หรือห้อย
ขึ้นอยู่กับส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

3. ความต้องการท่ีอยากจะเปล่ียน (Internalization) เป็นกระบวนการท่ีเกิดขึ้นเมื่อ 
บุคคลยอมรับส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่า ซึ่งตรงกับความต้องการภายใน หรือค่านิยมของเขา พฤติกรรม
ท่ีเปล่ียนไปในลักษณะนี้ จะสอดคล้องกับค่านิยมท่ีบุคคลมีอยู่เติม ความพึงพอใจท่ีได้จะขึ้นอยู่กับ
เนื้อหารายละเอียดของพฤติกรรมนั้นๆ การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ล้าความคิด ความรู้สึก และ 
พฤติกรรมถูกระทบ ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม จะมีผลต่อการเปล่ียนทัศนคติท้ังส้ิน 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542 , น. 34) ได้อธิบายถึงกระบวนการเปล่ียนแปลงของ

ทัศนคติว่า มีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 
1. การเปล่ียนแปลงความคิด ส่ิงท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดังกล่าวนี้ จะมาจาก

ข้อมูลข่าวสารใหม่ ซึ่งอาจมาจากส่ือมวลชน หรือบุคคลอื่น 
2. การเปล่ียนความรู้ สึก การเป ล่ียนในระดับนี้  จะมาจากประสบการณ์หรือ 

ความประทับใจหรือส่ิงท่ีท าให้เกิดความสะเทือนใจ 



 70 

3. การเปล่ียนพฤติกรรม เป็นการเปล่ียนแปลงวิธีการในการด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่ง ไป
มีผลต่อบุคคล ท าให้ต้องปรับพฤติกรรมเติมเสียใหม่ 

นอกจากนี้องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการส่ือสาร เช่น คุณสมบัติของผู้ล่งสาร และ
ผู้รับสาร ลักษณะของข่าวสาร ตลอดจน ช่องทางในการส่ือสาร ล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อการ 
เปล่ียนแปลงทัศนคติได้ท้ังส้ิน นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคล เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้จะคงทน แต่ก็จะ
สามารถเปล่ียนได้ โดยตัวบุคคล สถานการณ์ ข่าวสาร การชวนเช่ือ และส่ิงต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการ 
ยอมรับในส่ิงใหม่ๆ แต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของบุคคลนั้น 

การเปลี่ยนทัศนคติ มี 2 ทิศทาง คือ 
1. การเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึง ทัศนคติของบุคคลท่ีเป็นไปใน 

ทางบวก ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางบวกด้วย และทัศนคติท่ีเป็นไปในทางลบ ก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางลบ
ด้วย 

2. การเปล่ียนแปลงไปคนละทาง หมายถึง การเปล่ียนทัศนคติเดิมของบุคคลท่ีเป็นไป 
ในทางบวก ก็จะลดลงไปในทางลบ และถ้าเป็นไปในทางลบ ก็จะกลับเป็นไปในทางบวก 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หากได้รับข่าวสารในลักษณะท่ีแตกต่างกัน ก็ย่อมท าให้มี 
ทัศนคติ หรือแนวโน้มของพฤติกรรมมีความแตกต่างกันออกไปด้วย ซึ่งการเปล่ียนแปลงส่วนมากนั้น 
ไม่ได้มาจากการเปล่ียนค่านิยมของบุคคล แต่มาจากการเปล่ียนแปลงการยอมรับข่าวสาร ซึ่งสัมพันธ์ 
กับบุคคลนั้น 

พฤติกรรม (Practice or Behavior)  
พฤติกรรมบางครั้งอาจเรียกว่าการยอมรับปฏิบัติหรือการมีส่วนร่วมของบุคคลใน 

กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Practice or Behavior ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของค า
ดังกล่าวไว้ มากมาย ดังนี้ 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล 
โดย มีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เนื่องมาจาก
การมีความรู้ และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับ จึง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ส่ังสมท่ีแตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39) กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ 
ตามปกติมักเกิดทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระท าของ 
บุคคล ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างลึกซึ้ง 

 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 
พฤติกรรมของมนุษย์โดยท่ัวไปมีส่วนประกอบ 3 ส่วน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) คือ 
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1. พฤติกรรมด้านพุทธปัญญา (Cognitive domain) พฤติกรรมในด้านนี้ เกี่ยวข้องกับ
การรู้ การจ า ข้อเท็จจริงต่างๆ รวมท้ังการพัฒนาความสามารถและทักษะทางสติปัญญา การใช้
วิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถระดับต่างๆ ซึ่งเริ่มต้นจากการ
รับรู้ระดับง่ายๆ และเพิ่มการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 

1.1 ความรู้ (Knowledge)  
1.2 ความเข้าใจ (Comprehension)  
1.3 การประยุกต์หรือการน าความรู้ไปใช้ (Application)  
1.4 การวิเคราะห์ (Analysis)  
1.5 การสังเคราะห์ (Synthesis)  
1.6 การประเมินผล (Evaluation)  

2. พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective domain) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับความ สนใจ 
ความรู้สึก ท่าที ความชอบ ไม่ชอบ การให้คุณค่า การรับ - การเปล่ียนหรือปรับปรุงค่านิยมท่ี ยึดถือ
อยู่ พฤติกรรมด้านนี้ยากต่อการอธิบาย เพราะเกิดภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งจะต้องใช้เครื่องมือ พิเศษ
ในการวัดพฤติกรรมเหล่านี้ เพราะความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นยากต่อการท่ีจะวัดจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมาภายนอก การเกิดพฤติกรรมด้านเจตคติ แบ่งช้ันตอน ดังนี้ 

2.1 การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving of attending)  
2.2 การตอบสนอง (Responding)  
2.3 การให้ค่าหรือการเกิดค่านิยม (Valuing)  
2.4 การจัดกลุ่มค่า (Organization)  
2.5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมท่ียึดถือ (Characterization by a value or 

value complex)  
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบัติการ (Psychomotor domain) เป็นพฤติกรรม เกี่ยวกับ

การใช้ความสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมท้ังการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออก และ
สังเกตได้ในสถานการณ์หนึ่ง หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมท่ีล่าช้าคือบุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันทีแต่ คาดคะเน
ว่าจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เป็นพฤติกรรมช้ันสุดท้ายท่ีจะเป็น เป้าหมาย
ของการศึกษา ซึ่ งจะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่างๆ ทางด้านพุทธิ ปัญญาและเจตคติเป็น 
ส่วนประกอบ พฤติกรรมด้านนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมนผลได้ง่าย 
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องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์แบ่งออกเป็น 7 ประการ (สุดาวรรณ ชันธมิตร, 
2550) คือ 

1. ความมุ่งหมายเป็นความต้องการ หรือวัตถุประสงค์ท่ีจะท าให้เกิด กิจกรรมคนเรา
ต้องท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการท่ีเกิดช้ันกิจกรรมบางอย่างก็ให้ความพอใจหรือ สนองความ
ต้องการได้ทันทีแต่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์บางอย่างก็ต้องใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผล
สมความต้องการคนเราจะมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกันและมักจะต้อง เลือกสนอง
ความต้องการท่ีรีบด่วนก่อนและสนองความต้องการท่ีห่างออกไปในภายหลัง 

2. ความพร้อมหมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถท่ีมีความ จ าเป็นในการ
กระท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการคนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้หมดทุก อย่างความ
ต้องการบางอย่างอยู่นอกเหนือความสามารถของเรา 

3. สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ท่ีเปิดโอกาสให้เถือกท ากิจกรรมเพื่อท่ีสนองความ
ต้องการ 

4. การแปลความหมายก่อนท่ีคนเราจะท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ลงไปเขาต้อง
พิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการท่ีคาดว่าจะได้ความพอใจมากท่ีสุด 

5. การตอบสนอง เป็นการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการโดย วิธีการท่ีได้รับเลือก
แล้วในช้ันการแปลความหมาย 

6. ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีตามมาเมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลจากการกระท านั้น ผลท่ี
ได้รับอาจจะตรงตามท่ีคาดคิดไว้ หรืออาจจะตรงกันข้ามกับความคิดท่ีคาดหมาย 

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง คนเราไม่สามารถสนองความต้องการได้ก็กล่าวได้ว่าเขา
ประสบความผิดหวังในกรณีนี้เขาอาจจะย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานะเสียใหม่และเลือก
วิธีการสนองตอบใหม่ก็ได้ 

ประเภทของพฤติกรรม 
พฤติกรรมมนุษย์สามารถจ าแนกออกได้ 2 ประเภท (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2545) คือ 
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีผู้อื่น สังเกตได้ โดยใช้

ประสาทสัมผัสหรือใช้เครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบ่งได้ 2 ประเภท 
1.1 พฤติกรรมภายนอกท่ีไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ี

สังเกตได้ง่ายเช่น การเคล่ือนไหวของแขนขา การเต้นของหัวใจ 
1.2 พฤติกรรมภายนอกท่ีต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกต คือ พฤติกรรมท่ีเราไม่

สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า เช่น การท างานของคล่ืนสมอง ท่ีจะต้องใช้เครื่องมือ ในการวัด 
2. พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเจ้าตัวเท่านั้นท่ี จะรับรู้ได้ 

เช่น การได้ยิน การเข้าใจ การรู้สึกหิวพฤติกรรมท่ีถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ คือ 
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2.1 พฤติกรรมท่ีเป็นความรู้สึกการสัมผัส (Sensitive) เช่น การเห็น การได้ยิน การ
ได้กล่ิน การรู้รส การสัมผัส และการมีความสุขเป็นต้น 

2.2 พฤติกรรมท่ีเป็นการเข้าใจหรือตีความ (Interpreting) เช่นเมื่อมองตาเพื่อนก็
เข้าใจเพื่อนได้เป็นต้น 

2.3 พฤติกรรมท่ีเป็นความจ า (Remembering) เช่น เมื่อมีสารโทรศัพท์เรียกเข้ามา
เราอาจจะจ าเสียงของผู้โทรศัพท์เข้ามาได้ทันที เป็นต้น 

2.4 พฤติกรรมท่ีเป็นความคิด (Thinking) การคิดมีหลายชนิด อาจ เป็นการคิด
สร้างสรรค์ การคิดท่ีไม่สร้างสรรค์ หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได้ 

3. พฤติกรรมของมนุษย์อาจแบ่งตามลักษณะท่ีเกิดเป็น 2 ประเภท (สักฃณา สวิวัฒน์, 
2544) คือ 

3.1 พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หมายถึง การกระท าท่ีเกิดขึ้นเอง ต้ังแต่
เกิด โดยไม่ได้รับการฝึกฝนหรือส่ังสอน เช่น การร้องไห้ การหัวเราะ การดูด การกลืน เป็นต้น อันเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีอยู่ในวันแรกเกิด 

3.2 พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ หมายถึง การกระท าท่ีได้รับจากการ ฝึกฝนหรือ
ได้รับจากการเรียนรู้ เช่น การพูด การอ่าน การเขียน การเล่นดนตรี รวมถึงการกระท าท่ีผิด กฎหมาย 
ผิดศีลธรรม เป็นต้น ส าหรับพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้นี้จะเกิดเมื่อมนุษย์เริ่มเลียนแบบ รับรู้ และ
เรียนรู้ได้ 

พฤติกรรมท่ีถูกโน้มน้าวโดยการส่ือสารนั้ น อาจเกิดกระบวนการเรียนรู้ หรือการ
ตอบสนอง ต่อส่ือ ซึ่งในบางครั้งส่ือ และความพยายามของการส่ือสารสังคมในปัจจุบัน พยายามท าให้
บุคคลมี พฤติกรรมเพื่อส่วนรวม หรือเพื่อผู้อื่น ซึ่งเป็นผลท่ีเกิดขึ้นจากการปลูกจิตส านึกของผู้รับสาร 
มิใช่ เกิดจากการครอบง าของผู้ส่งสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ัวไปการโน้มน้าวใจพฤติกรรมการส่ือสาร 
สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล กลุ่ม สังคม ซึ่งการโน้มน้าวพฤติกรรมของ 
การส่ือสารสังคมอาจผ่านส่ือ โดยวิธีการ ดังนี้ 

1. การปลุกเร้าอารมณ์ (Emotion Arousal) เพื่อให้เกิดความต่ืนเต้นเร้าใจในการ
ติดตาม 

2. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา
ปราณี ยอมแพ้เพื่อความเป็นพระชนะเป็นมาร ก็อาจโน้มน้าวใจผู้อื่นให้ยอมรับได้ 

3. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ (Internalized Norms) การสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่ง
ขึ้น เพื่อให้มาตรฐานนั้น ปลูกศรัทธา และเป็นตัวอย่างแค่ผู้รับสารท่ีต้องปฏิบัติตาม 

4. การให้รางวัล (Reward) เช่น การลดแลกแจกแถมในการโฆษณา เพื่อเป็นการจูงใจ
ให้ซื้อ สินค้า ซึ่งผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานได้
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แบบคือ กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมใหม่ หรือมีพฤติกรรมท่ีต่อเนื่อง (Activation) และหยุดยั้งพฤติกรรม 
เก่าๆ (Deactivation) ท้ังการกระตุ้น และการหยุดยั้ง เป็นพฤติกรรมพื้นฐานท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรม 
อื่นๆ ตามมา เช่น การตัดสินใจวินิจฉัยต่อประเด็นปัญหา การจัดยุทธวิธีด าเนินงาน และสร้าง 
พฤติกรรมเพื่อส่วนรวม 

โรเจอร์ (Roger, 1978, pp. 208 - 209, อ้างถึงใน สรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2533, น. 122) 
ได้กล่าวถึง ทัศนคติ ว่า เป็นดัชนี ช้ีว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไร กับคนรอบข้าง วัตถุหรือ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจน สถานการณต่าง ๆ โดย ทัศนคติ นั้นมีรากฐานมาจากความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึง 
พฤติกรรม ในอนาคตได้ ทัศนคติ จืงเป็นเพียง ความพร้อม ท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็น มิติของ 
การประเมิน เพื่อแสดงว่า ชอบ หรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่ง ๆ ซึ่งถือเป็น การส่ือสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication) ท่ีเป็น ผลกระทบมาจากการรับสาร อันจะมีผลต่อ พฤติกรรม 
ต่อไป 

ทัศนคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อ 
การแสดงพฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อ ทัศนคติ ของ
บุคคลด้วย อย่างไรก็ตาม ทัศนคติ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งท่ีท าให้เกิดพฤติกรรม ท้ังนี้เพราะ  
เทรนดิส (Triandis, 1971) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลมาจากทัศนคติ บรรทัดฐานของ
สังคม นิสัย และผลท่ีคาด 

ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
ว่า ทัศนคติ หมายถึง 

1. ความสลับซับช้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสร้างความ
พร้อม ท่ี จะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ตามประสบการณของบุคคลนั้น ท่ีได้รับมา 

2. ความโน้มเอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ีดีหรือ ต่อด้าน ส่ิงแวดล้อม ท่ี
จะมาถึง ทางหนึ่งทางใด 

3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
มณิสรา คลังช านาญ (2554, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม 

พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา “ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ 
ทางประชากรด้านเพศท่ีแตกต่างกันของวัยรุ่นมีผลต่อความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราช ด้านความ 
บ่อยครั้งท่ีแตกต่างกันโดย เพศชายจะมีความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชมากกว่าเพศหญิง และมีผล
ต่อ ทัศนคติต่อเพลงโคราชท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลง
โคราช ดีกว่าเพศชาย ด้านทัศนคติของวัยรุ่นท่ีมีต่อเพลงโคราช พบว่า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช โดยหากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเพลงโคราช แนวโน้มพฤติกรรม
ในการฟังเพลงโคราชก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ 
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อริสรา กาญจนอุดม (2553, น. 84-95) ได้ศึกษาเรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม 
พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง” 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพในการ 
ชุมชนทางการเมืองไม่แตกต่างกัน และทัศนคติท่ีมีต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมืองมี 
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมชนทางการเมือง 

ณัฐชามญข์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย” ผล การศึกษาพบว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ใน 
ระดับปานกลาง มีทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และมีแนวโน้มพฤติกรรมการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิง 
นิเวศแบบโฮมสเตย์จากส่ือเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แบบโฮมสเตย์ ทัศนคติต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้ม 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 

สุเพ็ญจิตต์ พวงเกษ (2555, น. 124) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ 
และ พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) ของคนไทยใน
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” โดยผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่า 
อากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้า 
เช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) อาจเนื่องมาจากทัศนคติมีความเกี่ยวข้องกับความคิด 
ความรู้สึก ซึ่งการท่ีคนเรามีความคิดหรือความรู้สึกท่ีดีต่อส่ิงใดก็จะมีการปฏิบัติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่ในทาง 
กลับกับแล้ว หากความคิดหรือความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดๆ นั้นไม่ดีแล้ว การปฏิบัติต่อส่ิงนั้นก็จะไม่ดีด้วย 
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้า หากผู้ใช้บริการมีทัศนคติท่ีดีต่อรถไฟฟ้าเช่ื อมท่า 
อากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Link) แล้ว พฤติกรรมการใช้บริการก็จะมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับได้ว่า 
ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรม 

จากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไม่ จึงเป็นเหตุ
และท่ีมาในการตั้งสมมุติฐานการวิจัยท่ี 5 ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
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2.8 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 

ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้ม

พฤติกรรม ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook)” ใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ท าการเก็บข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว 
(Cross-sectional Study)  
 
3.1 ประชากรที่ศึกษา 

 
ประชากรท่ีศึกษาได้แก่ ผู้น าเยาวชนท้ัง 10 ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น รวมเป็น 11 

ประเทศ ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ย้อนหลัง 3 ปี จ านวน 990 คน (ท่ีมา: 
SSEAYP INTERNATIONAL ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ The Cabinet Office of 
Japan By The Japanese Government) ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 35 ปี 
 
3.2 กลุ่มตัวอย่าง 

 
ผู้ศึกษาได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระดับ

ความเช่ือมั่นท่ีระดับ 95% และระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไม่เกิน 5% ค านวณจากสูตรดังนี้ 

 
โดยท่ี n  =  ขนาดตัวอย่าง 

N  = ขนาดประชากร 
e  =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีสามารถยอมรับได้ 
   มีค่าเท่ากับ 0.05 
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n = 284.89 

จากสูตรดังกล่าว ผู้วิจัยค านวณค่าได้ 284.89 หรือ 285 คน แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
จะใช้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 330 คน โดยแบ่งเป็น 11 ประเทศ ประเทศละ 30 คน 
 
3.3 การสุ่มตัวอย่าง 

 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) 

โดยใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Stratified Random sampling) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ ผู้วิจัยจะคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้น าเยาวชนท้ัง 11 ประเทศโดยยึดกลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีผ่าน
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ท่ีมีอายุ 18-35 ปี หรือ กลุ่มผู้น าเยาวชนเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ของปี 2555-2558 โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเชิงขั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ออกเป็น 11 ช้ันภูมิ (ประเทศ) คือ 
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศเมียนมาร์ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม ประเทศไทย และประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมีจ านวนประชากรท่ีเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ในปี 2555 -2558 (3ปี
ย้อนหลัง) ช้ันภูมิประเทศละ 90 คน ดังตารางท่ี 3.1 

ขั้นตอนท่ี 2 การเลือกตัวอย่างผู้ท่ีเข้าผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
ใช้แบบสัดส่วน โดยท่ีช้ันภูมิใดมีจ านวนมาก เลือกตัวอย่างมาก แต่เนื่องจากจ านวนประชากรแต่ละช้ัน
ภูมิมีจ านวนเท่ากันทุกช้ันภูมิ คือ 90 คน (โดยนับประชากรย้อนหลัง 3 ปี ปีละ 30 คน รวมกัน 90 
คน) 11 ช้ันภูมิ (ประเทศ) จ านวนประชากร 990 คน ดังนั้นขนาดตัวอย่างผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ
เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ในแต่ละช้ันภูมิ (ประเทศ) จึงมี 30 คน โดยท่ีผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลตัวอย่างใน
แต่ละช้ันภูมิ (ประเทศ) 3 ปี ปีละ 10 คน รวมขนาดผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย
อาคเนย์ประเทศละ 30 คน ท าให้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการส ารวจครั้งนี้ 330 คน 

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกตัวอย่างสุ่มอย่างง่าย (Sample Sampling) การได้ตัวอย่างผู้ผ่าน
การเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์คนใดถูกเลือกเป็นตัวอย่างในแต่ละช้ันภูมิ (ประเทศ) 
โดยใช้การจับฉลาก โดยให้ตัวอย่างกระจายไปตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ช่วงรายได้ 
ศาสนา 
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ตารางท่ี 3.1 
 
แสดงประเทศ จ านวนประชากร จ านวนตัวอย่าง 
ล าดับ ประเทศ จ านวนประชากรในรอบ 3 ปี จ านวนตัวอย่าง 3 ปี 

1 บรูไน ดารุสซาลาม 90 30 
2 กัมพูชา 90 30 
3 อินโดนีเซีย 90 30 
4 ลาว 90 30 
5 มาเลเซีย 90 30 
6 เมียนมาร์ 90 30 
7 ฟิลิปปินส์ 90 30 
8 สิงคโปร์ 90 30 
9 เวียดนาม 90 30 
10 ไทย 90 30 
11 ญี่ปุ่น 90 30 
 รวมทั้งหมด 990 330 

 
3.4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยว น าไปสู่การต้ังสมมติฐานในการวิจัย

และได้ก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน

โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางประชากร 
ตัวแปรตาม คือ การเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ได้แก่ความถี่ (จ านวนครั้ง

ต่อเดือน)  
สมมติฐานการวิจัยท่ี 2. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการ

ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ตัวแปร คือ ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
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สมมติฐานการวิจัยท่ี 3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 4. ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร คือ ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยท่ี 5. ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร คือ แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-Ended Questionnaire) และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตัวเอง 
(Self-Administered Questionnaire) โดยแบ่งโครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
1.1 ประเทศ 

1. บรูไน ดารุสซาลาม 
2. กัมพูชา 
3. อินโดนีเซีย 
4. ลาว 
5. มาเลเซีย 
6. เมียนมาร์ 
7. ฟิลิปปินส์ 
8. สิงคโปร์ 
9. เวียดนาม 
10. ไทย 
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11. ญี่ปุ่น 
1.2 เพศ 

1. เพศ ชาย 
2. เพศ หญิง 

1.3 อายุ 
1. 18 – 20 ปี 
2. 21 – 23 ปี 
3. 24 – 26 ปี 
4. 27 – 29 ปี 
5. 30 ปีขึ้นไป 

1.4 ระดับการศึกษา 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. สูงกว่าปริญญาตรี 
4. อื่นๆ ระบุ ......... 

1.5 สถานภาพสมรส 
1. โสด 
2. สมรส 
3. หย่า/หม้าย 

1.6 อาชีพ 
1. นักเรียก/นักศึกษา 
2. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 
4. รับจ้าง/ลูกจ้าง 
5. ประกอบอาชีพส่วนตัว 
6. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
7. อื่นๆ ระบุ ......... 

1.7 รายได้ 
1. ไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ 
2. 501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
3. 1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
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4. 1,501– 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
5. 2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
6. 2,501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป 
7. 3,001 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
2.1 ความถี่ (จ านวนครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมผ่าน

ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
2.2 ประเภทข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคม 
2.3 เหตุผลท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
3.1 ความรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคม 
3.2 ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมสังคม 
3.3 ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่งเสริมสังคม 
3.3 ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสังคม 

ค าถามเกี่ยวกับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

การวัดตัวแปรในเรื่องของความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม จากค าถาม (จ านวน  
10 ข้อ) ในลักษณะค าถามปรนัย โดยก าหนดให้ 

คะแนนผู้ท่ีตอบใช่ (รู้) ข้อละ 1 คะแนน 
คะแนนผู้ท่ีตอบไม่ใช่ หรือไม่แน่ใจ (ไม่รู้) ข้อละ 0 คะแนน 
โดยน าคะแนนท่ีได้มาจัดระดับความรู้เป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
คะแนน น้อยกว่า 3.00 คะแนน มีความรู้ระดับต่ า 
คะแนน 3.01 – 7.00 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง 
คะแนน 7.01 – 10.00 คะแนน มีความรู้ระดับสูง 
ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของโครงการส่งเสริมสังคม 

4.1 ทัศนคติต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
การวัดตัวแปรในเรื่องทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม จากค าถาม 

(จ านวน 10 ข้อ) โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert Scale ท้ังทัศนคติเชิงบวก โดยก าหนดระดับคะแนนไว้
ดังนี้ 
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ข้อความท่ีเป็นทัศนคติเชิงบวก 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 คะแนน 
เห็นด้วย 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ 3 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย 2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1 คะแนน 
ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประเมินค่านั้นได้ใช้ค่า

ทางสถิติของคะแนนเฉล่ียโดยก าหนดช่วงการวัดคือ 

 
ดังนั้นเกณฑ์การแปลความหมายการทัศนคติออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึงว่า  ทัศนคติระดับดีมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึงว่า  ทัศนคติระดับดี 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึงว่า  ทัศนคติระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึงว่า  ทัศนคติระดับต่ า 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึงว่า  ทัศนคติระดับต่ ามาก 
ในการตีความหมายค่าทัศนคติผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย 3.41-5.00  หมายถึง มทัีศนคติเชิงบวก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง มีทัศนคติปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.00-2.60  หมายถึง มีทัศนคติเชิงลบ 

ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
5.1 ความต้ังใจท่ีจะตอบรับการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคม 
5.2 ความต้ังใจท่ีจะแนะน าบุคคลอื่นให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคม 
ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ต้ังใจมากท่ีสุด เท่ากับ 5 คะแนน 
ต้ังใจ เท่ากับ 4 คะแนน 
เฉยๆ  เท่ากับ 3 คะแนน 
ไม่ต้ังใจ เท่ากับ 2 คะแนน 
ไม่ต้ังใจมากท่ีสุด เท่ากับ 1 คะแนน 
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ส าหรับการแปลความหมายของค่าเฉล่ียแบบมาตราส่วนประเมินค่านั้นได้ใช้ค่าทาง
สถิติของคะแนนเฉล่ียโดยก าหนดช่วงการวัดคือ 

 
ดังนั้นเกณฑ์การแปลความหมายการแนวโน้มพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึงว่า  แนวโน้มพฤติกรรมระดับสูงมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึงว่า  แนวโน้มพฤติกรรมระดับสูง 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึงว่า  แนวโน้มพฤติกรรมระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึงว่า  แนวโน้มพฤติกรรมระดับต่ า 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึงว่า  แนวโน้มพฤติกรรมระดับต่ ามาก 

ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ/และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

3.6 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

1. ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น ไปให้อาจารย์ ท่ีปรึกษาพิจารณาถึงความ
เท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษา (Wording) และน ามาปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้มีความเหมาะสม ก่อนท าการศึกษา และ
เก็บข้อมูลจริงต่อไป 

2. จากนั้นผู้วิจัยได้เลือกวิธีการทดสอบเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามท่ีจะใช้ใน
การศึกษาไปท าการทดลองใช้ (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 40 ชุดก่อน เพื่อท่ีจะได้ทดสอบค าถามในแต่ละข้อ แต่ละส่วน ว่าสามารถส่ือความหมายได้
ตรงตามท่ีผู้วิจัยต้องการหรือไม่ รูปแบบค าถามจะมีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ก าหนดไว้ใน
การศึกษาครั้งนี้หรือไม่ และน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบคุณภาพในด้านความสม่ าเสมอ (Consistency) 
และความคงท่ี (Stability) ของข้อมูล โดยการหาค่า Cronbach's Alpha Coefficient เพื่อหาระดับ
ความเท่ียงของแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยน าเครื่องมือมาทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability) โดยในส่วนของค าถาม
เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ได้ท าการทดสอบความน่าเช่ือถือ
ตามแบบสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) ของ ครอนบาซ (Cronbach) ส าหรับแบบทดสอบ
ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ผลการทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือได้ หากมีค่าต้ังแต่ 
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0.70 ข้ึนไป กล่าวได้ว่าเช่ือถือได้ค่อนข้างสูง (สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2550, น. 284) ค่าความเช่ือถือ
ได้ท่ีค านวณตามสูตรดังนี้ 

- ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาซ (Cronbach's Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามในประเด็นทัศนคติมีค่าเท่ากับ 0.857 

- ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามในประเด็นแนวโน้มพฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.919 

 
3.7 การเก็บข้อมูล 
 

ผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 330 ชุด โดยแบ่งประเทศละ 
30 คน จ านวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย 1. บรูไน ดารุสซาลาม  2. กัมพูชา  3. อินโดนีเซีย  4. ลาว  
5. มาเลเซีย  6. เมียนมาร์  7. ฟิลิปปินส์  8. สิงคโปร์  9. เวียดนาม  10. ไทย และ 11. ญี่ปุ่น โดยการ
แจก Link แบบสอบถามออนไลน์ให้กลุ่มตัวอย่างผ่านช่องทาง Massage ทาง Facebook ท่ีเป็นผู้น า
เยาวชนท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ในช่วงปี 2555 -2558 และมีช่วงอายุ 
18-35ปี โดยผู้วิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม พ.ศ. 
2559 
 
3.8 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เมื่อท าการเก็บข้อมูลท้ังหมดแล้วจะท าการตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแบบสอบถามจากนั้น จึงจะน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เหล่านั้นมาเข้ารหัส (Coding) และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลพื้นฐาน 
โดยทางด้านลักษณะประชากรแสดงตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ของร้อยละ (Percentage) 
และทางด้านตัวแปร การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมแสดงเป็นความถี่ 
(Frequency) ของร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 
ตัวแปร ในสมมติฐานต่างๆ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) โดยใช้สถิติ t. ทดสอบ 
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การตีความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ของ 2 ตัวแปร 
 สรุปค่า R 

R ต้ังแต่ 0.70 ข้ึนไป ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
R ต้ังแต่ 0.50 – 0.69 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันสูง 
R ต้ังแต่ 0.30 – 0.49 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
R ต้ังแต่ 0.10 – 0.29 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันต่ า 
R ต้ังแต่ 0.01 – 0.09 ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันต่ ามาก 
หมายเหตุ ถ้าค่า R มีค่าเป็น + ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน 
ถ้าค่า R มีค่าเป็น - ถือว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงข้ามกัน 
 

ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่  1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ประเทศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ประเทศแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ประเทศมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 
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ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ

ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

t-test 
Independent 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 อายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ช่วงอายุแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ช่วงอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกตา่งกัน โดยมีสมมติฐานทาง
สถิติ 
H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม

สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับมีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 
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ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทาง
สถิติ 
H0 : สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม

สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 
 

t-test 
Independent 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ช่วงรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ช่วงรายได้แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 
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ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ศาสนาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ศาสนาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ศาสนาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ศาสนามีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
 
 

One-Way Analysis 
of variance 

ANOVA 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซี ยน  และ ญี่ ปุ่ น  ผ่ าน ช่องทางเฟซบุ๊ ก 
(Facebook) โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
 
 

Pearson’s product 
moment 

Correlation 
Coefficient 
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ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมี
สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : การเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน

ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมี ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : การเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมี ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
 
 

Pearson’s product 
moment 

Correlation 
Coefficient 

สมมติฐานการวิจัยที่  4 ความรู้ ท่ีมี ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมี
สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 

และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
 
 

Pearson’s product 
moment 

Correlation 
Coefficient 
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ตารางท่ี 3.2  
 
สรุปสมมติฐานการวิจัย สมมติฐานทางสถิติ และสถิติท่ีใช้ทดสอบ  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้
สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) โดยมี
สมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 

และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
 
 
 
 

Pearson’s product 
moment 

Correlation 
Coefficient 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ

โครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) และเก็บข้อมูล
โดยการส ารวจกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว ผลการวิจัยสามารถน าเสนอเป็น 7 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปทางประชากร 
ตอนท่ี 2  การเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ตอนท่ี 3  ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ตอนท่ี 4  ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ตอนท่ี 5  แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ตอนท่ี 6  ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ตอนท่ี 7  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 
4.1 ลักษณะทั่วไปทางประชากร 

 
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นลักษณะท่ัวไปด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

แบบสอบถามจากผู้น าเยาวชนท้ัง 10 ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น รวมเป็น 11 ประเทศ ท่ีผ่านการ
เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ย้อนหลัง 3 ปี  จ านวน 990 คน (ท่ีมา: SSEAYP 
INTERNATIONAL ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่น หรือ The Cabinet Office of Japan By 
The Japanese Government) ท่ีมีอายุระหว่าง 18 - 35 ปี ประกอบด้วย ประเทศ เพศ ช่วงอายุ 
ระดับการศึกษา สถานการสมรส อาชีพ รายได้ และ ศาสนา โดยน าเสนอข้อมูลเป็นจ านวนและร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่างตามตารางท่ี 4.1-4.8 ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของประเทศ 

ประเทศ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
บรูไน ดารุสซาลาม 30 9.1 
กัมพูชา 30 9.1 
อินโดนีเซีย 30 9.1 
ลาว 30 9.1 
มาเลเซีย 30 9.1 
เมียนมาร์ 30 9.1 
ฟิลิปปินส์ 30 9.1 
สิงคโปร์ 30 9.1 
เวียดนาม 30 9.1 
ไทย 30 9.1 
ญี่ปุ่น 30 9.1 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ัง 11 ประเทศ มีประชากรตัวอย่างประเทศละ 

30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 รวมกัน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 
 

ตารางท่ี 4.2 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ 

เพศ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ชาย 170 51.5 
หญิง 160 48.5 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เป็น

เพศชายจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
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ตารางท่ี 4.3 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
18 – 20 ปี 5 1.5 
21 – 23 ปี 22 6.7 
24 – 26 ปี 175 53.0 
27 – 29 ปี 107 32.4 
30 ปีขึ้นไป 21 6.4 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 24 – 26 ปี จ านวน 175 คน 

คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมามีช่วงอายุ 27 – 29 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา
มีช่วงอายุ 21 – 23 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 รองลงมามีช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป จ านวน  
21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีช่วงอายุ 18-20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.4 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 2.1 
ปริญญาตร ี 249 75.5 
สูงกว่าปริญญาตร ี 72 21.8 
ระดับการศึกษาอื่นๆ  2 0.6 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน 

249 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมามีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.8 รองลงมามีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และมี
ระดับการศึกษาอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของสถานภาพสมรส 

สถานภาพ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
โสด 291 88.2 
สมรส 39 11.8 
หย่าร้าง - - 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน คิด

เป็นร้อยละ 88.2 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 
 

ตารางท่ี 4.6 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของอาชีพ 

อาชีพ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 32 9.7 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 29.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 184 55.8 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 1 0.3 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 9 2.7 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 1 0.3 
อาชีพอื่นๆ  7 2.1 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน

จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมามีอาชีพเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 
96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 รองลงมามีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.7 รองลงมามีอาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 รองลงมามีอาชีพอื่นๆ 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 รองลงมามีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
และมีระดับอาชีพ แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของรายได้ 

ช่วงรายได้ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ 36 10.9 

501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 132 40.0 
1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ 82 24.9 
1,501 – 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 31 9.4 
2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ 27 8.2 
2,501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 13 3.9 
มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 9 2.7 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี ช่วงรายได้อยู่ ท่ี  501 – 1 ,000 

ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 1,001 – 1,500 
ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี ไม่เกิน 500 ดอลลาร์
สหรัฐ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 1,501 – 2000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 
27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 2501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.9 และกลุ่มตัวอย่างมีช่วงรายได้ มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 9 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.7 

 
ตารางท่ี 4.8 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของศาสนา 

ศาสนา จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ศาสนาพุทธ 176 53.3 
ศาสนาอิสลาม 99 30.0 
ศาสนาคริสต์ 30 9.1 
ศาสนาอื่นๆ  25 7.6 

รวม 330 100.0 
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จากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 176 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และกลุ่มตัวอย่างนับถือ
ศาสนาอื่นๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
 
4.2 การเปิดรับข่าวสารการเปิดรับข่าวสารที่ มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ตารางท่ี 4.9 

 
แสดงจ านวนและร้อยละของความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
1 ครั้ง/สัปดาห์ 23 7.0 
2 ครั้ง/สัปดาห์ 44 13.3 
3 ครั้ง/สัปดาห์ 110 33.4 
4 ครั้ง/สัปดาห์ 106 32.2 
5 ครั้ง/สัปดาห์ 15 4.5 
6 ครั้ง/สัปดาห์ 4 1.2 
7 ครั้ง/สัปดาห์ 9 2.7 
8 ครั้ง/สัปดาห์ 1 0.3 
9 ครั้ง/สัปดาห์ 2 0.6 

10 ครั้งขึ้นไป/สัปดาห์ 16 4.8 
รวม 330 100.0 

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.920 ครั้ง/สัปดาห์ 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับ

ข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) 3.68 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
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ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 110 คน คิดเป็น 33.4 รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีความถี่ 4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมี
ความถ่ี 2 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 5 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถ่ี 7 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 6 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีความถ่ี 9 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 8 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.10  
 
แสดงจ านวนและร้อยละของช่วงเวลา ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ช่วงเวลา จ านวน (คน)  ร้อยละ 
06.01 A.M. – 09.00 A.M. 16 4.8 
09.01 A.M. – 12.00 A.M. 14 4.2 
12.01 A.M. – 03.00 P.M. 9 2.7 
03.01 P.M. – 06.00 P.M. 15 4.5 
06.01 P.M. – 09.00 P.M. 177 53.7 
09.01 P.M. – 00.00 A.M. 98 29.8 
00.01 A.M. – 03.00 A.M. - - 
03.01 A.M. – 06.00 A.M. 1 0.3 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม

สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ช่วงเวลา 
06.01 P.M. – 09.00 P.M. จ าวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 09.01 P.M. 
– 00.00 A.M. จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 06.01 A.M. – 09.00 
A.M. จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 03.01 P.M. – 06.00 P.M. จ านวน 
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15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 09.01 A.M. – 12.00 A.M. จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.2 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 12.01 A.M. – 03.00 P.M. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
และรองลงมาเป็นช่วงเวลา 03.01 A.M. – 06.00 A.M. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.11  
 
แสดงจ านวนและร้อยละของอุปกรณ์ท่ีใช้เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

อุปกรณ์ จ านวน (คน)  ร้อยละ 
Smart Phone 222 67.3 
Desktop Computer 10 3.0 
Notebook 94 28.5 
Teblet 4 1.2 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพื่อเปิดรับ

ข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาเป็น Notebook จ านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.5 รองลงมาเป็น Desktop Computer จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ Teblet จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.12 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของสถานท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สถานท่ี จ านวน (คน)  ร้อยละ 
บ้าน 296 89.7 
ท่ีท างาน 22 6.7 
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 6 1.8 
สถานท่ีอื่นๆ  6 1.8 

รวม 330 100.0 
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จากตารางท่ี 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีบ้าน จ านวน 296 
คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาเปิดรับท่ีท างาน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 รองลงมา โรงเรียน/
มหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารในสถานท่ีอื่ นๆ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.13 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของประเภทข่าวสารท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเภทข่าวสาร จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ข่าวสารภายในประเทศ 73 22.1 
ข่าวสารต่างประเทศ 176 53.4 
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  56 17.0 
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปล่ียน 12 3.6 
ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา 8 2.4 
ข่าวสารประเภทอื่นๆ  5 1.5 

รวม 330 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นประเภท ข่าวสาร
ต่างประเทศ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาเป็นประเภท ข่าวสารภายในประเทศ 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 รองลงมาเป็นประเภท ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมาเป็นประเภทข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปล่ียน 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 รองลงมาเป็นประเภทข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.4 และประเภทข่าวสารอื่นๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของเหตุผลท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเภทข่าวสาร จ านวน (คน)  ร้อยละ 
โครงการส่งเสริมสังคมมีความน่าสนใจ 236 71.5 
เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีท่านได้ท าอยู่ 17 5.2 
เปิดรับข่าวสารการเคล่ือนไหวของประเทศสมาชิก 69 20.9 
เพื่อนแนะน าโครงการส่งเสริมสังคม 8 2.4 

รวม 330 100.0 
 
จากตาราง 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม

ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีว่า โครงการส่งเสริม
สังคมมีความน่าสนใจ จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมามีเหตุผลว่า เปิดรับข่าวสารการ
เคล่ือนไหวของประเทศสมาชิก จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมามีเหตุผลว่า เป็น
โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีท่านได้ท าอยู่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และมีเหตุผลว่า เพื่อน
แนะน าโครงการส่งเสริมสังคม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 
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4.3 ความรู้ที่ มี ต่อโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น  
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ตารางท่ี 4.15 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเด็นความรู้ ตอบถูก ตอบผิด ไม่แน่ใจ รวม 
ท้ัง 11 ประเทศสมาชิกต้องมีการท าโครงการ
ส่งเสริมสังคมอย่างน้อย 1 โครงการ 

325 
(98.5)  

2 
(0.6)  

3 
(0.9)  

330 
(100.0)  

โครงการจะน าความรู้ท่ีได้จากการอธิปรายกลุ่ม
มาปรับใช้ในการท ากิจกรรมในแต่ละประเทศ 

327 
(99.1)  

2 
(0.6)  

1 
(0.3)  

330 
(100.0)  

โครงการส่งเสริมสังคมท่ีจัดขึ้นต้องสามารถ
แก้ไขปัญหาประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน 

317 
(96.1)  

6 
(1.8)  

7 
(2.1)  

330 
(100.0)  

มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ท่ี
ผ่านการเข้าร่วมโครงการกลับมาพัฒนาชาติใน
ด้านต่างๆ  

326 
(98.8)  

3 
(0.9)  

1 
(0.3)  

330 
(100.0)  

ในโครงการส่งเสริมสังคมมีการสร้างความรักใน
ท้องถิ่นให้กับผู้น าเยาวชนประเทศสมาชิก 

321 
(97.3)  

5 
(1.5)  

4 
(1.2)  

330 
(100.0)  

มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประเทศสมาชิกให้
เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาท้องถิ่น 

326 
(98.8)  

2 
(0.6)  

2 
(0.6)  

330 
(100.0)  

มีการพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มของเยาวชนใน
ประเทศสมาชิก 

325 
(98.5)  

3 
(0.9)  

2 
(0.6)  

330 
(100.0)  

มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเยาวชน
ภายในประเทศและเยาวชนต่างประเทศ 

324 
(98.2)  

2 
(0.6)  

4 
(1.2)  

330 
(100.0)  

มีการอธิปรายกลุ่มระหว่างกลุ่มเยาวชนใน
ประเทศและกลุ่มเยาวชนต่างประเทศ 
เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่อๆ ไปในอนาคต 

327 
(99.1)  

1 
(0.3)  

2 
(0.6)  

330 
(100.0)  

กิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน 
และไม่ขัดกับหลักศาสนา 

324 
(98.2)  

3 
(0.9)  

3 
(0.9)  

330 
(100.0)  
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีดังนี้ 

“ความรู้ท่ีว่า ท้ัง 11 ประเทศสมาชิกต้องมีการท าโครงการส่งเสริมสังคมอย่างน้อย 1 
โครงการ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 

“ความรู้ ท่ีว่า โครงการจะน าความรู้ท่ีได้จากการอธิปรายกลุ่มมาปรับใช้ในการท า
กิจกรรมในแต่ละประเทศ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

“ความรู้ท่ีว่า โครงการส่งเสริมสังคมท่ีจัดขึ้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาประเทศในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

“ความรู้ท่ีว่า มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ท่ี ผ่านการเข้าร่วมโครงการ
กลับมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆ ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ  
ไม่แน่ใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

“ความรู้ท่ีว่า ในโครงการส่งเสริมสังคมมีการสร้างความรักในท้องถิ่นให้กับผู้น าเยาวชน
ประเทศสมาชิก” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน  
4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

“ความรู้ท่ีว่า มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประเทศสมาชิกให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาท้องถิ่น” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน  
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ ท่ีว่า มีการพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มของเยาวชนในประเทศสมาชิก” กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ท่ีว่า มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเยาวชนภายในประเทศและเยาวชน
ต่างประเทศ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
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ท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.2 

“ความรู้ท่ีว่า มีการอธิปรายกลุ่มระหว่างกลุ่มเยาวชนในประเทศและกลุ่มเยาวชน
ต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่อๆ ไปในอนาคต” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 327 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อ ยละ 0.3 และ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ท่ีว่า กิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ขัดกับหลัก
ศาสนา” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 

ตารางสรุปคะแนน 
ตารางคะแนน จ านวนคน ร้อยละ 

8 – 10 คะแนน 322 97.6 
4 – 7 คะแนน 8 2.4 
0 – 3 คะแนน - - 

รวม 330 100.0 
 

 จากตารางคะแนนระดับความรู้ของผู้ตอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีได้คะแนน
ระหว่าง 8 – 10 คะแนน มีจ านวน 322 คน คน หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
97.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คะแนนระหว่าง 4 - 7 คะแนน มีจ านวน 8 คน หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.4 
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4.4 ทัศนคติที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ตารางท่ี 4.16  
 
แสดงจ านวนและร้อยละของทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเด็นทัศนคติ 

ระดับความรู้สึก 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ)  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ  
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
โครงการส่งเสริมสังคมมี
ความจ าเป็นต่อสังคม 

247 
 (74.8)  

81 
(24.5)  

2 
(0.6)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.74 

(เชิงบวก)  
.452 

โครงการส่งเสริมสังคม
สามารถสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ 

ได้ 

249 
(75.5)  

80 
(24.2)  

1 
(0.3)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.75 

(เชิงบวก)  
.440 

โครงการส่งเสริมสังคม
สามารถท าให้ ประเทศ

สมาชิกมีการพัฒนาในแต่
ละด้านมากยิ่งข้ึน 

229 
(69.4)  

98 
(29.7)  

3 
(0.9)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.68 

(เชิงบวก)  
.484 

โครงการส่งเสริมสังคมใน
แต่ละประเทศสมาชิก

ควรจะมีการท าโครงการ
ส่งเสริมสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

250 
(75.8)  

73 
(22.1)  

7 
(2.1)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.74 

(เชิงบวก)  
.487 

โครงการส่งเสริมสังคมใน
แต่ละประเทศสมาชิก

ควรจะมีผู้เข้าร่วม
โครงการจากหลายๆ 

ประเทศ 

234 
(70.9)  

80 
(24.2)  

13 
(3.9)  

3 
(0.9)  

- 
330 

 (100.0)  
4.65 

(เชิงบวก)  
.601 
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ตารางท่ี 4.16  
 
แสดงจ านวนและร้อยละของทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)   (ต่อ) 

ประเด็นทัศนคติ 

ระดับความรู้สึก 

รวม 
ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ

ทัศนคติ)  

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉยๆ  
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 

โครงการส่งเสริมสังคมใน
แต่ละประเทศสมาชิก

ควรจะได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และ เอกชน เพื่อ

เป็นโครงการท่ีเข้าถึง
ประชาชนประเทศ
สมาชิกอย่างทั่วถึง 

253 
(76.7)  

72 
(21.8)  

5 
(1.5)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.75 

(เชิงบวก)  
.467 

โครงการส่งเสริมสังคม
จ าเป็นต่อการพัฒนา

ประเทศให้ดีข้ึน 

228 
(69.1)  

94 
(28.5)  

7 
(2.1)  

1 
(0.3)  

- 
330 

 (100.0)  
4.66 

(เชิงบวก)  
.551 

โครงการส่งเสริมสังคม 
เป็นการสร้างศักยภาพ

ของเยาวชนของประเทศ
สมาชิก 

229 
(69.4)  

96 
(29.1)  

5 
(1.5)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.68 

(เชิงบวก)  
.499 

โครงการส่งเสริมสังคม
เป็นการแก้ปัญหาท่ีตรง

จุดของปัญหาสังคม 

218 
(66.1)  

81 
(24.5)  

27 
(8.2)  

4 
(1.2)  

- 
330 

 (100.0)  
4.55 

(เชิงบวก)  
.696 

โครงการส่งเสริมสังคม
สามารถสร้างเยาวชนรุ่น
ใหม่ให้เป็นผู้น าทางสังคม

ในด้านต่างๆ 

245 
(74.2)  

77 
(23.3)  

8 
(2.4)  

- - 
330 

 (100.0)  
4.72 

(เชิงบวก)  
.502 

ค่าเฉลี่ยรวม  
4.265 

(เชิงบวก)  
0.471 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.265 หมายถึง กลุ่มตัวอย่าง
มีทัศนคติต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) อยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า โครงการส่งเสริมสังคมสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ ได้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.75 ต่อมาคือ โครงการส่งเสริม
สังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เพื่อเป็น
โครงการท่ีเข้าถึงประชาชนประเทศสมาชิกอย่างท่ัวถึง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.75 เช่นกัน รองลงมา 
คือ โครงการส่งเสริมสังคมมีความจ าเป็นต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่
ละประเทศสมาชิกควรจะมีการท าโครงการส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 
โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าทางสังคมในด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.72 โครงการส่งเสริมสังคมสามารถท าให้ ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการสร้างศักยภาพของเยาวชนของประเทศสมาชิก  
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 โครงการส่งเสริมสังคมจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.66 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายๆ ประเทศ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 และโครงการส่งเสริมสังคมเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดของปัญหาสังคม  
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.55 
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4.5 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ตารางท่ี 4.17 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ประเด็นความต้ังใจ 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ
ความ
ต้ังใจ)  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ต้ังใจ
มาก
ที่สุด 

ต้ังใจ
มาก 

เฉยๆ  ไม่ต้ังใจ 
ไม่ต้ังใจ
มาก 

ท่านต้ังใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคมใน

ประเทศของท่าน 

238 
(72.1)  

83 
(25.2)  

8 
(2.4)  

1 
(0.3)  

- 
330 

(100.0)  

4.69 
(ต้ังใจ
มาก)  

.530 

ท่านต้ังใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคมใน

ต่างประเทศ 

247 
(74.8)  

66 
(20.0)  

12 
(3.6)  

4 
(1.2)  

1 
(0.3)  

330 
(100.0)  

4.68 
(ต้ังใจ
มาก)  

.633 

ท่านต้ังใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคมที่

ไม่เกี่ยวข้องกับกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน

และญ่ีปุ่น 

223 
(67.6)  

92 
(27.9)  

12 
(3.6)  

1 
(0.3)  

2 
(0.6)  

330 
(100.0)  

4.62 
(ต้ังใจ
มาก)  

.634 

ท่านต้ังใจเผยแพร่
โครงการส่งเสริมสังคมใน

กลุ่มเพ่ือนทาง 
เฟซบุ๊กของท่าน 

237 
(71.8)  

76 
(23.0)  

10 
(3.0)  

6 
(1.8)  

1 
(0.3)  

330 
(100.0)  

4.64 
(ต้ังใจ
มาก)  

.661 

ท่านต้ังใจแนะน าคนรู้จัก
ของท่านเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมสังคมในอนาคต 

244 
(73.9)  

73 
(22.1)  

7 
(2.1)  

6 
(1.8)  

- 
330 

(100.0)  

4.68 
(ต้ังใจ
มาก)  

.608 
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ตารางท่ี 4.17 
 
แสดงจ านวนและร้อยละของแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)   (ต่อ) 

ประเด็นความต้ังใจ 

ระดับความต้ังใจ 

รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ
ความ
ต้ังใจ)  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ต้ังใจ
มาก
ที่สุด 

ต้ังใจ
มาก 

เฉยๆ ไม่ต้ังใจ 
ไม่ต้ังใจ
มาก 

ท่านต้ังใจเชิญคนรู้จักของ
ท่านจากประเทศอื่นๆ มา
เข้าร่วมโครงการของท่าน 

เพ่ือให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่าง

เยาวชนประเทศของท่าน
และประเทศอื่นๆ  

241 
(73.0) 

75 
(22.7) 

10 
(3.0) 

3 
(0.9) 

1 
(0.3) 

330 
(100.0) 

4.67 
(ต้ังใจ
มาก)  

.611 

ท่านต้ังใจจะท าโครงการ
ส่งเสริมสังคมทั้งต่อไป

เพ่ือให้เยาวชนใน
ประเทศมีการพัฒนาใน

ด้านต่างๆ  

238 
(72.1) 

77 
(23.3) 

10 
(3.0) 

4 
(1.2) 

1 
(0.3) 

330 
(100.0) 

4.66 
(ต้ังใจ
มาก)  

.629 

ท่านต้ังใจสนับสนุน
โครงการส่งเสริมสังคมที่
จะเกิดข้ึนต่อไปท้ังใน
ประเทศของท่านและ

ต่างประเทศ 

246 
(74.5) 

71 
(21.5) 

8 
(2.4) 

4 
(1.2) 

1 
(0.3) 

330 
(100.0) 

4.69 
(ต้ังใจ
มาก)  

.611 

ท่านต้ังใจแชร์
ประสบการณ์การท า

โครงการส่งเสริมสังคม
ให้กับประเทศอื่นๆ  

249 
(75.5) 

71 
(21.5) 

8 
(2.4) 

1 
(0.3) 

1 
(0.3) 

330 
(100.0) 

4.72 
(ต้ังใจ
มาก)  

.555 

ท่านต้ังใจจะพัฒนาสังคม
และประเทศชาติอย่าง

ย่ังยืน 

260 
(78.8) 

58 
(17.6) 

8 
(2.4) 

3 
(0.9) 

1 
(0.3 

330 
(100.0) 

4.74 
(ต้ังใจ
มาก)  

.578 

ค่าเฉลี่ยรวม  
4.254 
(ต้ังใจ
มาก)  

0.550 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.254 
หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ว่า ท่านต้ังใจจะ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ท่านต้ังใจแชร์
ประสบการณ์การท าโครงการส่งเสริมสังคมให้กับประเทศอื่นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ท่านต้ังใจเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในประเทศของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ท่านต้ังใจสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมสังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศของท่านและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ท่าน
ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 ท่านต้ังใจแนะน าคนรู้จัก
ของท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 ท่านต้ังใจเชิญคนรู้จักของ
ท่านจากประเทศอื่นๆ มาเข้าร่วมโครงการของท่าน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างเยาวชน
ประเทศของท่านและประเทศอื่นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ท่านต้ังใจจะท าโครงการส่งเสริมสังคมท้ัง
ต่อไปเพื่อให้เยาวชนในประเทศมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 ท่านต้ังใจเผยแพร่
โครงการส่งเสริมสังคมในกลุ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ท่านต้ังใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น มีค่าฉล่ียน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 

 
4.6 ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) 

ในข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติม จากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 330 คน โดยมี 23 คนได้ให้
ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

“ The schedule of the activities should not overlap the normal working 
days. It should either be on weekend or on public holiday, so it could attract more 
people to participate without worry about taking leave from work.” 

“การก าหนดตารางวันเวลาของกิจกรรมไม่ควรจัดขึ้นในวันท างาน ควรจะเป็นวันหยุด
สุดสัปดาห์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จึงสามารถดึงดูดผู้คนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมโดยท่ีไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ
การลางาน” 
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“ Promote community of diversity and Stronger implementation of 
projects” 

“ส่งเสริมสังคมแห่งความหลากหลาย และ การด าเนินงานท่ีแข็งแกร่งของโครงการ” 
“ The social development projects in ASEAN coutries and Japan should 

be connected like the networks. There are many activities and projects organized by 
Governments, NGOs, but I just know and joined some, for example, the PPA of 
SSEAYP or AYPVC (from Brunei Government) , however, for me, they have been 
disjointed and lacks direction. They lack evaluation and a long-term plan. That why 
they need the networks to connect each others.” 

“โครงการส่งเสริมสังคมในอาเซียนและญี่ปุ่นควรจะเช่ือมต่อกันเป็นเครือข่าย มีกิจกรรม
มากมายและโครงการท่ีจัดขึ้นโดยรัฐบาล หรือ เอ็นจีโอ แต่ฉันพึ่งทราบและเข้าร่วม ยกตัวอย่างเช่น 
โครงการส่งเสริมสังคมของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หรือ หน่วยงานจากรัฐบาลบูรไน แต่
ส าหรับฉัน ยังขาดการปะติปะต่อและขาดทิศทาง ขาดการประเมินผลระยะยาว ว่าท าไมต้องใช้
เครือข่ายในการเช่ือมต่อของแต่ละบุคคล” 

“These projects should definitely be sustainable. There's no point in just 
doing one-off projects.” 

“โครงการเหล่านี้ต้องมีความแน่นอนและยั่งยืน ไม่ใช่เพียงแค่ท าแค่หนึ่งโครงการและจบ
ไป” 

“ I strongly recommend the social project through education for ASEAN 
countries and Japan." 

“ผมขอแนะน าโครงการส่งเสริมสังคมผ่านการศึกษาส าหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
ญี่ปุ่น” 

“One of the most biggest issues when we try to conduct social program 
is money. These days, more and more organisations/companies encourage us to give 
funds to carry out the projects. But still, it's not enough.” 

“หนึ่งในปัญหาท่ีใหญ่ของการท าโครงการส่งเสริมสังคมคือเรื่อง “เงิน” ณ ปัจจุบัน มี
องค์กร หรือ บริษัทมากขึ้นท่ีจะให้การสนับสนุนให้ทุนพวกเราในการท าโครงการ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ” 

“ These project are very interesting and will give a priceless benefit for 
the social development of related countries. If more people from different nations 
participate in these programs or project, each member will gain more information 
that enables social contributions by sharing knowledge each other.” 
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“โครงการเหล่านี้เป็นท่ีน่าสนใจมากและจะให้ผลประโยชน์ท่ีล้ าค่าส าหรับการพัฒนา
ทางสังคมของประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าคนอื่น ๆ จากประเทศท่ีแตกต่างกันมีส่วนร่วมในโปรแกรมเหล่านี้
หรือโครงการ สมาชิกแต่ละคนจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมท่ีช่วยให้การมีส่วนร่วมทางสังคมด้วยการแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกันและกัน” 

“A Youth Leader NGO that I was a founding member of SCOT, works to 
help improve the lives of low income to poverty level members of Bruneian 
community not by giving them charitable handouts but making them work for it... 
Examples of our projects is SCOT GREEN EXCHANGE (they collect recyclables in 
exchange for Rice and basic goods at a better rate than they would get directly 
exchanging their recyclables at a recycling company. SCOT Education, working with 
government youth program, we provide members who have good English language 
skills to teach them English to help improve their language skills which may help 
them be better equipped to find jobs. This project has also been done in Cambodia 
by SCOT Education. (FYI due to my job schedules I have not been active with this 
NGO for a long while, just honorary member) ” 

“กลุ่มผู้น าเยาวชนองค์กรพัฒนาสังคมท่ีผมได้เป็นสมาชิกในนาม “SCOT” ท างานเพื่อ
ช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้มีรายได้ต่ าให้กับสมาชิกระดับความยากจนของชุมชนบรูไน โดยไม่ใช่การกุศล 
แต่ต้องท างานเพื่อมัน อย่างเช่นโครงการของเราช่ือ “SCOT GREEN EXCHANGE” พวกเขาเก็บของ
ท่ีสามารถรีไซเคิลในไปแลกเปล่ียนเป็นข้าวและสินค้าขั้นพื้นฐานในอัตราท่ีดีกว่า พวกเขาจะได้รับโดย
ตรงท่ีบริษัทรีไซเคิล. “SCOT Education” ท างานร่วมกับโครงการเยาวชนของรัฐบาลเราให้สมาชิกท่ี
มีทักษะภาษาอังกฤษท่ีดี สอนภาษาอังกฤษพวกเขาเพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการใช้ภาษาของพวกเขาซึ่ง
อาจช่วยให้พวกเขาดีขึ้นพร้อมท่ีจะหางาน โครงการนี้ยังได้ท าในประเทศกัมพูชาด้วย” 

“Essential for a country's development. Should encourage more projects 
among youths and increase their awareness about the importance and huge impact 
of social programmes” 

“จ าเป็นส าหรับการพัฒนาประเทศ ควรส่งเสริมให้โครงการมากขึ้นในหมู่เยาวชนและ
เพิ่มการรับรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับความส าคัญและผลกระทบใหญ่ของโครงการทางสังคม” 

“I believe social development projects are beneficial for young people to 
improve their social, communicative, and other life skills to become well-rounded 
people who can cooperate with others and make big things. The government should 
encourage the youths to join such social activities by supporting the NGOs and INGOs 
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which can initiate the programmes. Nevertheless, care must be taken to make these 
projects inclusive i.e. participants must be treated respectfully regardless of their 
background, faith, educational and social status. Additionally, everyone should be 
able to speak up and share his/her opinion so that the team members will have to 
negotiate and make a fair decision on a particular topic. Young people should be 
provided with an open and happy environment to learn and work together to make 
a better world. Thank you.” 

“ผมเช่ือว่าโครงการพัฒนาสังคมจะเป็นประโยชน์ส าหรับเยาวชนในการพัฒนาทางสังคม
การส่ือสารและทักษะชีวิตอื่น ๆ ท่ีจะให้เป็นคนรอบรู้ท่ีสามารถให้ความร่วมมือกับผู้อื่นและท าให้ส่ิงท่ี
ยิ่งใหญ่ รัฐบาลควรส่งเสริมให้เยาวชนท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมดังกล่าวโดยการสนับสนุนองค์กร
พัฒนาเอกชน และ NGOs ซึ่งสามารถเริ่มต้นโปรแกรม แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเหล่านี้ คือรวมต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพค านึงถึงภูมิหลังของพวกเขา ศรัทธา
การศึกษา และสังคม ทุกคนสามารถพูดและแบ่งปัน/ความเห็นของพวกเขาเพื่อให้สมาชิกทีมงานจะมี
การพูดคุยและท าให้การตัดสินใจ ท่ีเป็นธรรมในหัวข้อเฉพาะ เยาวชนควรมีสภาพแวดล้อมท่ีเปิดและมี
ความสุขในการเรียนรู้และการท างานร่วมกันเพื่อให้โลกท่ีดีกว่า ขอขอบคุณ.” 

“ I believe social projects must be sustainable really inclined with what 
the community needs. Further, monitoring and evaluation should also be given 
importance.” 

“ผมเช่ือว่าโครงการเพื่อสังคมท่ียั่งยืนจะต้องตอบสนองกับส่ิงท่ีเป็นความต้องการของ
ชุมชนเป็นส าคัญ นอกจากนี้การเฝ้าสังเกตการณ์และการประเมินผลควรจะต้องมี” 

“We should have a program which help youth from several countries to 
have mutual understanding by solving from the wrong historical data because of the 
distorted cultivation from school or daily life” 

“เราควรจะมีโครงการท่ีช่วยให้เยาวชนจากหลายประเทศท่ีจะมีความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน โดยการแก้จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท่ีไม่ถูกต้อง เพราะการปลูกฝังข้อมูลจากโรงเรียนหรือ
ชีวิตประจ าวัน” 

“We should enrich our social development not only by social media but 
also face-to-face communication. I think it will be more beneficial if people meet 
each other and run a social project together. We will find some common background 
of ASEAN-Japanese people and cooperate effectively well in our activities.” 
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“เราควรจะเสริมสร้างการพัฒนาสังคมของเรา ไม่เพียงในส่ือสังคม แต่ยังต้องส่ือสาร
ระหว่างกันและกัน ฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าคนท่ีพบกันและท างานร่วมกันในโครงการ
ทางสังคม เราจะได้พบกับพื้นหลังบางอย่างร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนญี่ปุ่นและให้ความ
ร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพดีในกิจกรรมของเรา” 

“Perception without conception is Blind. Conception without perception 
is Empty.” 

“การรับรู้โดยไม่ต้องคิดเป็นคนตาบอด ความคิดโดยไม่ต้องรับรู้เป็นที่ว่างเปล่า” 
“ It should contain more hands-on actions for the youth, not just simply 

meetings, discussions and very boring talks and speeches” 
“มันควรจะเริ่มในการท างานอื่น ๆ ส าหรับเด็กและเยาวชน ท่ีไม่เพียงแค่การประชุม

ปรึกษาหารือและการเจรจาน่าเบ่ือมาก และการกล่าวสุนทรพจน์” 
“Please be continue the project.” 
“โปรดด าเนินโครงการต่อไป” 
“Socials Projects should be simple and effective” 
“โครงการส่งเสริมสังคมควรจะง่ายและมีประสิทธิภาพ” 
“Social development projects empower the youth by giving the different 

experiences. It also cause the young people to understand people of all walks. 
That's why, the youth can be a good member of society through social development 
projects.” 

“โครงการพัฒนาสังคมช่วยให้เยาวชนมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน ท าให้เยาวชน
สามารถเข้าใจผู้คนทุกเพศทุกวัย นั่นเป็นเหตุผลท่ีเยาวชนสามารถเป็นคนท่ีดีของสังคมผ่านโครงการ
การพัฒนาสังคม” 

“ Social projects must come from the grassroots to ascertain their 
responsiveness to the needs of the people. Otherwise, their primary concerns will 
not be addressed.” 

“โครงการเพื่อสังคมจะต้องมาจากประชาชน เพื่อยืนยันปัญหาของพวกเขา เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน มิฉะนั้นปัญหาของพวกเขาจะไม่ได้รับการแก้ไข” 

“encourage youth to do volunteer work project” 
“ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนท าโครงการอาสาสมัคร” 
“We should make not only short term projects but also longer ones.” 
“เราควรท าโครงการท่ีระยะยาว ไม่ใช่เพียงระยะส้ัน” 
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“ Social development projects should be well developed so as it could 
sustainably address the needs of host communities.” 

“โครงการพัฒนาสังคมควรได้รับการพัฒนาอย่างดีเพื่อให้เป็นอย่างยั่งยืนสามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน” 

“Social development projects need creative ways in order to engage the 
community especially the youth so that they maybe more proactive about their 
roles as citizens and change-makers in society. All necessary resources and platforms 
should be utilized in order to captivate the attention of the youth from idle activities 
to more productive initiatives that benefit society and its future.” 

“โครงการพัฒนาสังคมต้องการวิธีท่ีสร้างสรรค์เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเด็กและเยาวชน เพื่อให้พวกเขาทราบถึงบทบาทของพวกเขาในฐานะพลเมืองและผู้น าใน
สังคม ทรัพยากรท่ีจ าเป็นท้ังหมดและแพลตฟอร์มควรจะใช้เพื่อจับความสนใจของเยาวชนจาก
กิจกรรมไม่ได้ใช้งานเพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ความคิดริเริ่มท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและใน
อนาคต” 

 
4.7 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 
ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 

0.05 โดยน าเสนอตามล าดับตารางท่ี 4.18 - 4.32 ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1. ลักษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน

โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 : ประเทศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
H1 : ประเทศแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ประเทศมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม

สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 
 



 116 

ตารางท่ี 4.18 
 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามประเทศ 

ประเทศ n X  S.D. F P-Value 
บรูไน ดารุสซาลาม 30 3.70 1.822  

 
 

1.999 

 
 
 

.033* 

กัมพูชา 30 3.50 2.080 
อินโดนีเซีย 30 3.23 1.135 

ลาว 30 4.47 2.675 
มาเลเซีย 30 3.40 1.499 
เมียนมาร์ 30 3.63 1.542 
ฟิลิปปินส์ 30 4.60 2.415 
สิงคโปร์ 30 3.33 0.922 
เวียดนาม 30 3.47 1.570 

ไทย 30 3.10 2.426 
ญี่ปุ่น 30 4.00 1.894 
รวม 330 

P-Value คือ Sig. * P-Value < 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.999 และค่า P-Value เท่ากับ .033 ซึ่ง
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และ ยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ส าหรับการทดสอบว่า ประเทศใดท่ีมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกับประเทศใด 
ผู้วิจัยใช้วิธีการทดสอบผลต่างนัยส าคัญ (LSD) ในการเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) 
ได้ผลดังตารางท่ี 4.19 
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  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการ
เปิดรับ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) จ าแนกตามประเทศท่ีมีระดับนัยส าคัญ 0.01 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

เยาวชนประเทศฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่า ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ 

เยาวชนประเทศลาวมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่า ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา 

ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ของตัวแปรคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างระดับนัยส าคัญ 0.05 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

H0 : เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.20 
 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) จ าแนกตามเพศ 

เพศ n X  S.D. t P-Value 
ชาย 170 3.76 1.902 

.810 .419 
หญิง 160 3.59 1.941 
รวม 330 

P-Value คือ Sig. (2-tailed)  
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ค่า t เท่ากับ .810 และค่า P-Value เท่ากับ .419 มีค่ามากกว่า

ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 
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1.2 กล่าวคือ เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 ช่วงอายุ ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

H0 : ช่วงอายุแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ช่วงอายุแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.21 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ n X  S.D. F P-Value 
18 – 20 ปี 5 2.00 1.414  

1.864 
 

.117 21 – 23 ปี 22 4.18 3.142 
24 – 26 ปี 175 3.64 1.804 
27 – 29 ปี 107 3.60 1.547 
30 ปีข้ึนไป 21 4.24 2.737 

รวม 330 
P-Value คือ Sig. 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.864 และค่า P-Value เท่ากับ .117 มีค่า

มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 1.3 กล่าวคือ ช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

H0 : ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ระดับมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.22 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา n X  S.D. 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 4.71 2.628 

ปริญญาตร ี 249 3.61 1.828 
สูงกว่าปริญญาตร ี 72 3.76 2.120 

อื่นๆ  2 4.50 3.536 
รวม 330 

P-Value คือ Sig. 
หมายเหตุ เนื่องจากระดับการศึกษาอื่นๆ ผู้วิจัยไม่ทราบว่าเป็นระดับการศึกษาอะไร จึงตัดระดับ
การศึกษาอื่นๆ ออก เหลือจ านวนผู้ท่ีตอบ 328 คน มาวิเคราะห์ตามตารางท่ี 4.23 
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ตารางท่ี 4.23 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา n X  S.D. F P-Value 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 7 4.71 2.628 

1.235 .292 ปริญญาตร ี 249 3.61 1.828 
สูงกว่าปริญญาตร ี 72 3.76 2.120 

รวม 328 
P-Value คือ Sig. 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.235 และค่า P-Value เท่ากับ .292 มีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 1.4กล่าวคือ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

H0 : สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.24 

 
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) จ าแนกตามสถาน
สมรส 

สถานภาพสมรส n X  S.D. t P-Value 
โสด 291 3.66 1.985 

-.323 .747 
สมรส 39 3.77 1.347 
รวม 330 

P-Value คือ Sig. (2-tailed)  
 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ค่า t เท่ากับ -.323 และค่า P-Value เท่ากับ .747 มีค่า

มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยท่ี 1.5 กล่าวคือ สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

H0 : อาชีพท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : อาชีพท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 2 อาชีพมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.25 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n X  S.D. 
นักเรียน/นักศึกษา 32 4.38 3.554 
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 3.65 1.692 
พนักงานบริษัทเอกชน 184 3.53 1.540 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 1 4.00 - 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 9 3.89 1.965 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 1 5.00 - 
อื่นๆ  7 4.29 3.147 

รวม 330 
P-Value คือ Sig. 
หมายเหตุ เนื่องจากการทดสอบโดยใช้ F-test จ านวนคนในแต่ละอาชีพควรมีค่าต้ังแต่ 5 การทดสอบ
จึงจะมีความน่าเช่ือถือดังนั้นผู้วิจัยได้รวม อาชีพรับจ้าง ลูกจ้าง ประกอบอาชีพส่วนตัว แม่บ้าน /
พ่อบ้าน ไว้ด้วยกันเป็น 11 คน และ ส าหรับ อาชีพอื่นๆ 7 คน ไม่น ามาวิเคราะห์ตามตารางท่ี4.26 
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ตารางท่ี 4.26 
 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ n X  S.D. F P-Value 
นักเรียน/นักศึกษา 32 4.38 3.554 

1.967 .119 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 96 3.65 1.692 
พนักงานบริษัทเอกชน 184 3.53 1.540 
รับจ้าง/ลูกจ้าง 
ประกอบอาชีพส่วนตัว 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 

11 4.00 1.789 

รวม 323 
P-Value คือ Sig. 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.967 และค่า P-Value เท่ากับ .119 มีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ อาชีพการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

H0 : ช่วงรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ช่วงรายได้แตกต่างกันอย่างน้อย 2 ช่วงมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.27 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามช่วงรายได้ 

ช่วงรายได้ n X  S.D. F P-Value 
น้อยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ 36 4.14 3.072 

1.428 .203 

501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 132 3.70 1.676 
1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ 82 3.70 1.837 
1,501 – 2000 ดอลลาร์สหรัฐ 31 3.19 1.327 
2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ 27 3.56 1.695 
2501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 13 2.85 1.345 
มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 9 4.56 2.744 

รวม 330 3.68 1.920 
P-Value คือ Sig. 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.428 และค่า P-Value เท่ากับ .203 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ ช่วงรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ศาสนาท่ีแตกต่างกัน  มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

H0 : ศาสนาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 

H1 : ศาสนาแตกต่างกันอย่างน้อย 2 ศาสนามีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 4.28 

 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้งต่อสัปดาห์) 
จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา n X  S.D. F P-Value 
ศาสนาพุทธ 176 3.64 1.986 

1.355 .257 
ศาสนาอิสลาม 99 3.59 1.702 
ศาสนาคริสต์ 30 4.33 1.953 
ศาสนาอื่นๆ  25 3.48 2.163 

รวม 330 3.68 1.920 
P-Value คือ Sig. 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ค่า F เท่ากับ 1.355 และค่า P-Value เท่ากับ .257 ซึ่งมีค่า
มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ ปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย กล่าวคือ ศาสนาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน 



 127 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

H0 : การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

H1 : การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

 
ตารางท่ี 4.29 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับความรู้ท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

ตัวแปร 
ความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์)  

R P-Value 

-.033 
(จ านวน 330 คน)  

.556 

P-Value คือ Sig. (2-tailed)  
 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถี่ 

(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
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ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่นผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่า R เท่ากับ -.033 
และ P-Value เท่ากับ .556 มากกว่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 กล่าวคือ การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยที่  3 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H0 : การเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

H1 : การเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
ตารางท่ี 4.30 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับทัศนคติท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร 
ทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 

(Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์)  

R P-Value 

- .078 
(จ านวน 330 คน)  

.155 

P-Value คือ Sig. (2-tailed)  
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จากตารางท่ี 4.30 ผลการทดสอบพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่นผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่า R เท่ากับ - .078 
และ P-Value เท่ากับ .155 ซึ่งมากกว่านัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานว่าง (H0) และ 
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ความถ่ี (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H0 : ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 
ตารางท่ี 4.31 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร 
ทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า

เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น  
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

R P-Value 

.367 
(จ านวน 330 คน)  

.000** 

P-Value คือ Sig. (2-tailed) **P-Value < 0.01 
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จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบพบว่า ความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับทัศนคติท่ีมีต่โครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่า R 
เท่ากับ .367 และค่า P-Value เท่ากับ .000 น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัยท่ี 4 กล่าวคือ ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง  
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็น
ความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีมาก ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เชิงบวก และค่า
ความสัมพันธ์มีค่าปานกลาง 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H0 : ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

H1 : ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
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ตารางท่ี 4.32 
 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ตัวแปร 
แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 

ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

R P-Value 

.627 
(จ านวน 330 คน)  

.000** 

P-Value คือ Sig. (2-tailed) **P-Value < 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.32 ผลการทดสอบพบว่า ทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีค่า R เท่ากับ .627 และค่า P-Value เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ี 0.01 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐานการวิจัย กล่าวคือ ทัศนคติท่ีมีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นความสัมพันธ์ทางบวก หมายความว่า ทัศนคติมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีมาก แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) จะสูงตามไปด้วยและค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าสูง 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อ

โครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรกับการเปิดรับข่าวสารของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

6. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

แบบสอบถามประกอบไป ด้ วยแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด  (Close-Ended 
Questionnaire) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open-Ended Questionnaire) โดยแบ่งเนื้อหา
ค าตอบเป็น 6 ส่วนดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของโครงการส่งเสริมสังคม 
ส่วนท่ี 5 ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ส่วนท่ี 6 ข้อเสนอแนะ/และความคิดเห็นเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ SPSS และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ในการสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการสรุปผลการวิจัยเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ส่วนท่ี 3 ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ส่วนท่ี 4 ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 

ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ส่วนท่ี 5 แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ

อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
ส่วนท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีเคยผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชน

เอเชียอาคเนย์ หรือ Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) ปี 
2555 - 2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีอายุต้ังแต่ 18-35 ปี จ านวน 330 คน พบว่า 1. ประเทศ กลุ่มตัวอย่าง
มาจากท้ังหมด 11 ประเทศ คือ 1. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม 2. ประเทศกัมพูชา 3. ประเทศ
อินโดนีเซีย 4. ประเทศลาว 5. ประเทศมาเลเซีย 6. ประเทศเมียนมาร์ 7. ประเทศฟิลิปปินส์ 8. 
ประเทศสิงคโปร์ 9. ประเทศเวียดนาม 10. ประเทศไทย และ 11. ประเทศญี่ปุ่น โดยมีจ านวน
ประเทศละ 30 คน รวมเป็น 330 คน 

2. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ เป็นเพศชายจ านวน 
170 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และเป็นเพศหญิงจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 

3. ช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 24 – 26 ปี  จ านวน 175 คน  คิดเป็น 
ร้อยละ 53.0 รองลงมามีช่วงอายุ 27 – 29 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมามีช่วง
อายุ 21 – 23 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 รองลงมามีช่วงอายุ 30 ปีข้ึนไป จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.4 และมีช่วงอายุ 18-20 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

4. ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีจ านวน 249 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมามีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 รองลงมามีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 และมีระดับ
การศึกษาอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 
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5. สถานภาพสมรส กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.2 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 

6. อาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 184 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมามีอาชีพเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 รองลงมามีอาชีพเป็น นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 รองลงมามี
อาชีพ ประกอบอาชีพส่วนตัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 รองลงมามีอาชีพอื่นๆ จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 รองลงมามีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้าง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และมีระดับ
อาชีพ แม่บ้าน/พ่อบ้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

7. ช่วงรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงรายได้อยู่ท่ี 501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ 
จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี น้อยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 1,501 – 2000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 27 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.2 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 2501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.9 และกลุ่มตัวอย่างมีช่วงรายได้ มากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

8. ศาสนา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
53.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอื่นๆ 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

1. ความถ่ี (คร้ัง/สัปดาห์) การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากการศึกษาการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ค่าเฉล่ีย 3.68 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 3 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 110 คน คิดเป็น 33.4 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถ่ี 4 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 รองลงมากลุ่ม
ตัวอย่างมีความถ่ี 2 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 
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1 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 5 ครั้ง/สัปดาห์ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่มากกว่า 10 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 7 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.7 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 6 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 9 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และ กลุ่มตัวอย่างมีความถี่ 
(ครั้ง/สัปดาห์) ในการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 8 ครั้ง/สัปดาห์ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
ตามล าดับ 

2. ช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ช่วงเวลา 06.01 P.M. – 09.00 P.M. 
จ าวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 09.01 P.M. – 00.00 A.M. จ านวน 98 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 06.01 A.M. – 09.00 A.M. จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.8 รองลงมาเป็นช่วงเวลา 03.01 P.M. – 06.00 P.M. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
รองลงมาเป็นช่วงเวลา 09.01 A.M. – 12.00 A.M. จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 รองลงมาเป็น
ช่วงเวลา 12.01 A.M. – 03.00 P.M. จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 และรองลงมาเป็นช่วงเวลา 
03.01 A.M. – 06.00 A.M. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดับ 

3. อุปกรณ์ที่ใช้เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ Smart Phone เพื่อเปิดรับข่าวสารโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวน 
222 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาเป็น Notebook จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 
รองลงมาเป็น Desktop Computer จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ 
Teblet จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ 

4. สถานที่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีบ้าน จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 89.7 
รองลงมาเปิดรับท่ีท างาน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 รองลงมา โรงเรียน/มหาวิทยาลัย จ านวน 6 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 1.8 และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารในสถานท่ีอื่นๆ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดับ 

5. ประเภทข่าวสารที่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นประเภท ข่าวสารต่างประเทศ จ านวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาเป็นประเภท ข่าวสารภายในประเทศ จ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.1 รองลงมาเป็นประเภท ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.0 รองลงมาเป็นประเภทข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปล่ียน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.6 รองลงมาเป็นประเภทข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 และ
ประเภทข่าวสารอื่นๆ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดับ 

6. เหตุผลที่เปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลท่ีเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีว่า โครงการส่งเสริมสังคมมีความน่าสนใจ 
จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 71.5 รองลงมามีเหตุผลว่า เปิดรับข่าวสารการเคล่ือนไหวของ
ประเทศสมาชิก จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมามีเหตุผลว่า เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานท่ีท่านได้ท าอยู่ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และมีเหตุผลว่า เพื่อนแนะน าโครงการส่งเสริม
สังคม จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ความรู้ที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากการศึกษาความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผลดังนี้ 

“ความรู้ท่ีว่า ท้ัง 11 ประเทศสมาชิกต้องมีการท าโครงการส่งเสริมสังคมอย่างน้อย 1 
โครงการ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 

“ความรู้ ท่ีว่า โครงการจะน าความรู้ท่ีได้จากการอธิปรายกลุ่มมาปรับใช้ในการท า
กิจกรรมในแต่ละประเทศ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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“ความรู้ท่ีว่า โครงการส่งเสริมสังคมท่ีจัดขึ้นต้องสามารถแก้ไขปัญหาประเทศในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 96.1 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 

“ความรู้ท่ีว่า มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการ
กลับมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆ ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.8 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ  
ไม่แน่ใจ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

“ความรู้ท่ีว่า ในโครงการส่งเสริมสังคมมีการสร้างความรักในท้องถิ่นให้กับผู้น าเยาวชน
ประเทศสมาชิก” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 97.3 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2 

“ความรู้ท่ีว่า มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประเทศสมาชิกให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาท้องถิ่น” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 98.8 ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ ท่ี ว่า มีการพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มของเยาวชนในประเทศสมาชิก ”  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ท่ีว่า มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเยาวชนภายในประเทศและเยาวชน
ต่างประเทศ” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.2 

“ความรู้ท่ีว่า มีการอธิปรายกลุ่มระหว่างกลุ่มเยาวชนในประเทศและกลุ่มเยาวชน
ต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่อๆ ไปในอนาคต” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 327 
คน คิดเป็นร้อยละ 99.1 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่ใช่ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 และกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

“ความรู้ท่ีว่า กิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่ขัดกับหลัก
ศาสนา” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ตอบ ใช่ จ านวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ี
ตอบ ไม่ใช่ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 และกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ ไม่แน่ใจ จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.9 
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โดยความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แบ่งเป็นช่วงคะแนน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท่ีได้คะแนน
ระหว่าง 8 – 10 คะแนน มีจ านวน 322 คน คน หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 
97.6 และกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คะแนนระหว่าง 4 - 7 คะแนน มีจ านวน 8 คน หมายถึง ผู้ตอบมีความรู้ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.4 

ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากการศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผลดังนี้ 

ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.265 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน
ระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่า โครงการส่งเสริมสังคมสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ ได้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.75 ต่อมาคือ โครงการส่งเสริม
สังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน เพื่อเป็น
โครงการท่ีเข้าถึงประชาชนประเทศสมาชิกอย่างท่ัวถึง มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.75 เช่นกัน รองลงมา 
คือ โครงการส่งเสริมสังคมมีความจ าเป็นต่อสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่
ละประเทศสมาชิกควรจะมีการท าโครงการส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.74 
โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าทางสังคมในด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.72 โครงการส่งเสริมสังคมสามารถท าให้ ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการสร้างศักยภาพของเยาวชนของประเทศสมาชิก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 โครงการส่งเสริมสังคมจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.66 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจากหลายๆ ประเทศ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 และโครงการส่งเสริมสังคมเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดของปัญหาสังคม มี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดเท่ากับ 4.55 

ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีผลดังนี้ 



 139 

แนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.254 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) อยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ว่า ท่านต้ังใจจะ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากับ 4.74 รองลงมาคือ ท่านต้ังใจแชร์
ประสบการณ์การท าโครงการส่งเสริมสังคมให้กับประเทศอื่นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.72 ท่านต้ังใจเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในประเทศของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ท่านต้ังใจสนับสนุนโครงการ
ส่งเสริมสังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศของท่านและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ท่าน
ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 ท่านต้ังใจแนะน าคนรู้จัก
ของท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในอนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68 ท่านต้ังใจเชิญคนรู้จักของ
ท่านจากประเทศอื่นๆ มาเข้าร่วมโครงการของท่าน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่างเยาวชน
ประเทศของท่านและประเทศอื่นๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 ท่านต้ังใจจะท าโครงการส่งเสริมสังคมท้ัง
ต่อไปเพื่อให้เยาวชนในประเทศมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 ท่านต้ังใจเผยแพร่
โครงการส่งเสริมสังคมในกลุ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 ท่านต้ังใจเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมสังคมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 

ส่วนที่ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
จากผลการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมี

ต่อโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” ผู้ศึกษาได้ท าการทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ 5 ข้อ สามารถสรุปผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(F = 1.999, 

P-Value < 0.05)  
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 อายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีการ
เปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ศาสนาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
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ตารางท่ี 5.1 
 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  (ต่อ) 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง 
เฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 4 ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(R=.367, P < 0.01)  

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
(R=.627, P < 0.01)  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม  ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” สามารถอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

ผลการศึกษาด้านลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ี
เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ หรือ Ship for Southeast Asian and 
Japanese Youth Program (SSEAYP) ปี 2555 - 2558 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีอายุ ต้ังแต่ 18 -35 ปี 
จ านวน 330 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายุ 24 – 26 ปี มีระดับการศึกษาท่ีระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพสมรสโสด อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีช่วงรายได้ 501 – 1,000 
ดอลลาร์สหรัฐ และนับถือศาสนาพุทธ 

ผลการศึกษาการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
ข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) โดยเฉล่ีย 4 ครั้ง/สัปดาห์ โดยช่วงเวลาท่ีเปิดรับคือ 06.01 P.M. – 09.00 P.M. โดยผ่าน
อุปกรณ์ Smart Phone สถานท่ีท่ีเปิดรับข่าวสารเป็นท่ีบ้าน ประเภทข่าวสารท่ีเปิดรับเป็นข่าวสาร
ต่างประเทศ โดยมีเหตุผลในการเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมคือ โครงการส่งเสริมสังคมมี
ความน่าสนใจ 

ผลการศึกษาความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงคะแนนความรู้อยู่ท่ี 8-10 
คะแนน ผู้ตอบมีระดับความรู้สูง 

ผลการศึกษาทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโครงการส่งเสริมสังคมของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับดีมาก โดย
เช่ือมั่นว่า โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ ได้ และ โครงการ
ส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ เอกชน  
มากท่ีสุด รองลงมาโครงการส่งเสริมสังคมมีความจ าเป็นต่อสังคม 

ผลการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยมีแนวโน้มในการต้ังใจจะพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต้ังใจแบ่งปัน
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ประสบการณ์การท าโครงการส่งเสริมสังคมให้กับประเทศอื่นๆ ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมใน
ประเทศ ต้ังใจสนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต้ังใจ
แนะน าคนรู้จักของท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในอนาคตเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนระหว่าง
เยาวชนในประเทศและเยาวชนประเทศอื่นๆ ต้ังใจเผยแพร่โครงการส่งเสริมสังคมในกลุ่มเพื่อนทาง  
เฟซบุ๊ก และต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประเทศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่า นช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เยาวชนประเทศฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่า ประเทศไทย 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ 

เยาวชนประเทศลาวมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มากกว่า ประเทศไทย อินโดนี
เซี สิงคโปร์ ย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา 

ส าหรับความแตกต่างของค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถ่ี (ครั้ง/
สัปดาห์) ของตัวแปรคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างระดับนัยส าคัญ 0.05 

สอดคล้องกับแนวคิดเดอเฟลอร์ (Defleur) ได้อธิบายว่า บุคคลมีความแตกต่างกันหลาย
ประการเช่น บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น และความแตกต่างนี้ยังขึ้นอยู่กับ
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท าให้มีพฤติกรรมการส่ือสารและการเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีแตกต่างกัน 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ได้กล่าวไว้ว่า  ปัจจัย 2 ประการ  ท่ีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การยอมรับการส่ือสารของผู้รับสารคือ 

1. ปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีมีวัฒนธรรมแตกต่างกันย่อมจะมองหรือจะยอมรับ
ข้อมูลในการส่ือสารแตกต่างกันไป 
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2. ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลท าให้การยอมรับข้อมูลในการส่ือสารแตกต่างกัน  เช่น  
ด้านประชากร (Demographics) ได้แก่ อายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ ด้านจิตวิทยา 
(Psychographics) ได้แก่ แบบแผนการด าเนินชีวิต (Life Style) หรือด้านการเปิดรับส่ือท่ีไม่เหมือนกัน ก็มี
ผลท าให้บุคคลมีความช่ืนชอบไม่เหมือนกันได้ 

เบอร์เรลสัน และ สไตเนอร์ (Berelson and Steiner) กล่าวว่าคนเรามีแนวโน้มท่ีจะ
เปิดรับสารท่ีสอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอ้างอิงทางความคิด หมายถึง 
เพศ การศึกษา ความสนใจ ความเกี่ยวข้องกับส่ิงต่างๆ สถานภาพทางสังคม และ อื่นๆ ท่ีเป็น
คุณสมบัติท่ีมีความส าคัญของบุคคล 

แสดงให้เห็นว่า เยาวชนจากประเทศต่างๆ ท่ีมีส่ิงแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกันย่อมจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อาซูวัน อาเยะ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง 
พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ของเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” ผลการศึกษาพบว่า เพศของเยาวชนมุสลิมท่ีแตกต่างกันในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภาณิชา ถาวรบุตร (2555) ท าการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจการ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.3 อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ช่วงอายุท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลณี โอฬารโชตสถานนท์ (2548) ท่ีศึกษา
เรื่อง “ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
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(Online Newspaper) ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.4 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลณี โอฬารโชตสถานนท์ (2548) ท่ีศึกษา
เรื่อง “ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
(Online Newspaper) ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มากถึง 249 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5
 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 330 คน รองลงมามีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 จึงท าให้ผลการทดสอบจ าแนกตามระดับการศึกษานั้นมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับเดียวกัน และมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.5 สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
สถานะ โสด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 88.2 รองลงมามีสถานะ สมรส จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.8 จึงท าให้ผลการทดสอบจ าแนกตามสถานสมรสนั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกัน และมี
การเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.6 อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 
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จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพการศึกษาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสาร
ในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลณี โอฬารโชตสถานนท์ (2548) ท่ีศึกษา
เรื่อง “ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารบนหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
(Online Newspaper) ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ท่ีต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.7 ช่วงรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ช่วงรายได้แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่อ งทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ช่วงรายได้อยู่ท่ี 501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมามีช่วง
รายได้อยู่ท่ี 1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมามีช่วง
รายได้อยู่ท่ี น้อยกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 รองลงมามีช่วงรายได้
อยู่ท่ี 1,501 – 2000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 
2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 รองลงมามีช่วงรายได้อยู่ท่ี 2501 
– 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 และกลุ่มตัวอย่างมีช่วงรายได้ มากกว่า 
3,000 ดอลลาร์สหรัฐ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 จึงท าให้ผลการทดสอบจ าแนกตามช่วงรายได้
นั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกัน และมีการเปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.8 ศาสนาท่ีแตกต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารในโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
แตกต่างกัน 

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ศาสนาแตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารใน
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอิสลาม 
จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมากลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.1 และกลุ่มตัวอย่างนับถือศาสนาอื่นๆ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 
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จึงท าให้ผลการทดสอบจ าแนกตามศาสนานั้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับเดียวกัน และมีการ
เปิดรับข่าวสารในโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ไม่แตกต่างกัน ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับความรู้ที่มีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม สอดคล้องกับแนวคิด การเปิดรับ
ข่าวสารผู้รับสารอาจเปิดรับสารโดยผ่านกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร ซึ่ง กระบวนการในการ
เลือกรับข่าวสาร (Klapper, 1960, p. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542, น. 15-16)  

1. การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเลือกเปิดรับ
ส่ือหรือข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ ตามความสนใจ และความต้องการของตน ท้ังนี้เพราะโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์มักต้องการท่ีจะปกป้อง รักษา และส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-concept)  

2. การเลือกสนใจ (Select Attention) หมายถึง แนวโน้มท่ีผู้รับสารจะเลือกสนใจ 
หรือเปิดรับข่าวสารจากแห่งใดแหล่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง โดยการเลือกเปิดรับ
ข่าวสารจะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องหลายประการ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะเลือกให้ความ
สนใจกับส่ิงท่ีสอดคล้องกับทัศนคติ ความคิด และความเช่ือดังเดิมของตน 

3. การเลือกรับรู้  หรือตีความ (Selective Perception or Selection Interpretation) 
หมายถึง การรับรู้ และการตีความมีความเกี่ยวข้องกันเกือบเป็นส่ิงเดียวกัน การรับรู้ คือกระบวนการ
ตีความหมายในส่ิงท่ีสนใจ บุคคลจะเลือกรับรู้ หรือเลือกตีความข่าวสารท่ีได้ตามความเข้าใจของตน 
ตามทัศนคติ ความต้องการ แรงจูงใจ หรือ สภาวะอารมณ์ขณะนั้น และมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นให้
สอดคล้องกับทัศนคติและความเช่ือของตน 

4. การเลือกจดจ า (Selective Retention) หมายถึง บุคคลจะเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะท่ี
สอดคล้อง หรือตรงกับความต้องการ รสนิยม ทัศนคติ ความเช่ือ ค่านิยม ความสนใจของตนเอง โดย
จะลืมข่าวสารในส่วนท่ีตัวเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วย หรือเรื่องท่ีขัดแย้งกับความคิดของตัวเอง 
ข่าวสารท่ีคนเราจดจ าไว้นั้น มักมีเนื้อหาท่ีจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุน ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ 
ค่านิยม หรือความเช่ือของแต่ละคนท่ีมีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้น และเปล่ียนแปลงให้ยาก
ขึ้น เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป ส่วนหนึ่งอาจน าไปใช้เมื่อเกิดความรู้สึกขัดแย้งกับเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง 

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภิณี เกตุซื่อสัตย์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ
ข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลใน
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เขตกรุงเทพมหานคร” ผล การศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง 
ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 

กล่าวคือ บุคคลท่ีมีการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จ านวนมาก
หรือน้อยครั้ง ต่างก็มีความรู้ต่อโครงการส่งเสริมสังคม หากบุคคลดังกล่าวมีความรู้จากประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการเดียวกัน มีชุดความรู้ เดียวกัน และมีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ท าให้
ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 

สมมติฐานการวิจัยที่  3. การเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่ มีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/
สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

บุณฑริกา เจ่ียงเพ็ชร์ (2543) เรื่อง “พฤติกรรมการส่ือสารทางการเมืองผ่านส่ือมวลชน
ส่ือบุคคลส่ืออินเตอร์เน็ตและทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยท่ีมีต่อความรู้ ทัศนคติ และ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองท่ีเกี่ยวกับการเลือกต้ังระบบใหม่ของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใน
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารการเมืองผ่านส่ืออินเตอร์เน็ตและ
ความถ่ีในการแลกเปล่ียนข่าวสารการเมืองผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเรื่องการ
เลือกต้ังระบบใหม่ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภิณี เกตุซื่อสัตย์ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง “การ
เปิดรับข่าวสาร กับความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ ของผู้ใช้รถยนต์ ส่วน
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร” ผล การศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแก๊สโซฮอล์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกใช้แก๊สโซฮอส์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง แต่ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้แก๊ส โซฮอล์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้แก๊สโซฮอล์ของ
กลุ่มตัวอย่าง เช่นเดียวกับแนวคิดของ Klapper (1960, p. 5, อ้างถึงใน โชติหทัย นพวงศ์, 2542, น. 
15-16) ในสมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ท่ีได้กล่าวไว้แล้ว 

กล่าวคือ บุคคลท่ีมีการเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) จ านวนมาก
หรือน้อยครั้ง ต่างก็มีทัศนคติต่อโครงการส่งเสริมสังคม หากบุคคลดังกล่าวมีความรู้จากประสบการณ์
จากการเข้าร่วมโครงการเดียวกัน มีชุดความรู้เดียวกัน และมีแนวทางปฏิบัติเหมือนกัน ท าให้
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ผลทดสอบสมมติฐานท่ี 3 การเปิดรับข่าวสารมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ความถี่ (ครั้ง/สัปดาห์) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง  
เฟซบุ๊ก (Facebook)  

สมมติฐานการวิจัยที่  4 ความรู้ที่ มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ
โครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมี
ต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับ ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ความรู้มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) (R = .367 P < 0.01) ความรู้มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีมาก ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) เชิง
บวก และค่าความสัมพันธ์มีค่าปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระพร อุวรรณโณ (2535) ได้
กล่าวถึง ทัศนคติ เป็นมโนทัศน์หนึ่งท่ีมีการศึกษากันมาเป็นเวลานานและศึกษากันอย่างกว้างขวางใน 
สาขาวิชาต่าง ๆ กอร์ดอน อัลล์พอร์ท เขียนถึงทัศนคติไว้ในคู่มือจิตวิทยาสังคมยุคแรกว่า “เป็นมโน
ทัศน์ท่ีเด่นชัดและขาดหายไปจากจิตวิทยาสังคมยุคปัจจุบันไม่ได้” (Allport, 1935) ส่วนเบอร์โควิทซ์ 
(Berkowitz, 1972) ก็ให้ความเห็นว่าทัศนคติเป็นค าท่ีใช้กันแพร่หลายท่ีสุดมากกว่าค าใด ๆ ในสาขาวิชา 
ต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ ได้กล่าวว่า องค์ประกอบด้านความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ี
เป็นความเช่ือของ บุคคลท่ีเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ท่ัวไป ท้ังท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิด
ว่าส่ิงใดดี มักจะมีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาว่าส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชามญข์ สุวิทยพันธุ์ (2545, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับ
ข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียว
ชาวไทย พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของนักท่องเท่ียวชาวไทยมี



 150 

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ และแนวโน้มของพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทย 

จากผลการศึกษากลุ่มผู้น าเยาวชนมีความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ ในระดับสูง จึงส่งผลให้มี
ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook) ท่ีดีตามไปด้วย คือมีค่าเฉล่ียทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติว่าว่า โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้านต่างๆ ได้ 
ต่อไปโครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ต่อมาเพื่อเป็นโครงการท่ีเข้าถึงประชาชนประเทศสมาชิกอย่างท่ัวถึง โครงการส่งเสริม
สังคมมีความจ าเป็นต่อสังคม โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะมีการท าโครงการ
ส่งเสริมสังคมอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น าทางสังคม
ในด้านต่างๆ โครงการส่งเสริมสังคมสามารถท าให้ ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาในแต่ละด้านมากยิ่งขึ้น 
โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการสร้างศักยภาพของเยาวชนของประเทศสมาชิก โครงการส่งเสริมสังคม
จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะมีผู้เข้าร่วม
โครงการจากหลายๆ ประเทศ และ โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการแก้ปัญหาท่ีตรงจุดของปัญหาสังคม 
อยู่ในระดับดีมาก 

แสดงให้เห็นว่า บุคคลท่ีมีความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับสูง จึงส่งผลให้ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ในเชิงบวก
ตามไปด้วย คือมีค่าเฉล่ียทัศนคติในระดับดีมากตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น และมีค่าความสัมพันธ์ท่ีมี
ค่าเป็นบวก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการ
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ส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) (R = .627 P < 0.01) โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นบวก 
หมายความว่า หากบุคคลท่ีมีทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน 
และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีดี จะมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีดีไปด้วย 
สอดคล้องกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520, น. 64-65) กล่าวถึง การเกิดทัศนคติว่า ทัศนคติเป็นส่ิงท่ี
เกิด จากการเรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทัศนคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ท่ีมีอยู่มากมาย และ
แหล่งท่ีท าให้คนเกิดทัศนคติท่ีส าคัญ คือ ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experience) เมื่อ
บุคคลมีประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้น
ไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้น ไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 123) กล่าวว่า พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล 
โดย มีพื้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การท่ีบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน เนื่องมาจาก
การมีความรู้ และทัศนคติท่ีแตกต่างกัน ความแตกต่างกันในการแปลความสารท่ีตนเองได้รับ จึง
ก่อให้เกิดประสบการณ์ส่ังสมท่ีแตกต่างกัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น. 39) กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ 
ตามปกติมักเกิดทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระท าของ บุคคล 
ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจ าเป็นต้องศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างลึกซึ้ง 

ศักด์ิ สุนทรเสณี (2531, น. 2) กล่าวถึง ทัศนคติ ท่ีเช่ือมโยงไปถึง พฤติกรรมของบุคคล 
ว่า ทัศนคติ หมายถึง 

1. ความสลับซับช้อนของความรู้สึก หรือการมีอคติของบุคคล ในการท่ีจะสร้างความ
พร้อม ท่ี จะกระท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ตามประสบการณของบุคคลนั้น ท่ีได้รับมา 

2. ความโน้มเอียง ท่ีจะมีปฏิกิริยาต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางท่ีดีหรือต่อด้านส่ิงแวดล้อม ท่ี
จะมาถึงทางหนึ่งทางใด 

3. ในด้านพฤติกรรม หมายถึง การเตรียมตัว หรือความพร้อมท่ีจะตอบสนอง 
มณิสรา คลังช านาญ (2554, น. บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง “การรับรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม 

พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราชของกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดนครราชสีมา “ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะ 
ทางประชากรด้านเพศท่ีแตกต่างกันของวัยรุ่นมีผลต่อความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราช ด้านความ 
บ่อยครั้งท่ีแตกต่างกันโดย เพศชายจะมีความถี่ในการเปิดรับเพลงโคราชมากกว่าเพศหญิง และมีผล
ต่อ ทัศนคติต่อเพลงโคราชท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีทัศนคติต่อเพลง
โคราช ดีกว่าเพศชาย ด้านทัศนคติของวัยรุ่นท่ีมีต่อเพลงโคราช พบว่า มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม



 152 

พฤติกรรมในการฟังเพลงโคราช โดยหากกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อเพลงโคราช แนวโน้มพฤติกรรม
ในการฟังเพลงโคราชก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกับทัศนคติ 

ดิศราพร ทรงแสง (2556, น. บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ และ 
ทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิช่ันส์” ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชม 
รายการโทรทัศน์ช่องเฮฮาทางทรูวิช่ันส์ทุกวัน ช่วง 19:00-22:00 น. ชมครั้งละ 31-60 นาที ชมกับ 
สมาชิกในครอบครัวชอบชมรายการเป็นไทยมากท่ีสุด รายการท่ีมีผู้รับชมมากท่ีสุดคือ รายการเฮฮา 
ปาร์ต้ี มีลักษณะการชมแบบเปล่ียนช่องสลับไป-มา สาเหตุท่ีเปิดชมเพราะ ต้องการพักผ่อน หลังจาก
ชมแล้วน าไปคุยต่อกับสมาซิกในครอบครัว เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการเปิดรับไม่แตกต่างกัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับสูงต่อช่องเฮฮา และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ 
ทางบวกกับทัศนคติของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮา พฤติกรรมการเปิดรับมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติ 
ของผู้ชมท่ีมีต่อช่องเฮฮาทางทรูวิชั่นส์ 

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของ
ผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับดีมาก จึง
ส่งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีดีตามไปด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีแนวโน้มพฤติกรรมต้ังใจจะพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน ต้ังใจแชร์ประสบการณ์การท า
โครงการส่งเสริมสังคมให้กับประเทศอื่นๆ ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในประเทศ ต้ังใจ
สนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศของท่านและต่างประเทศ ต้ังใจเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในต่างประเทศ ต้ังใจแนะน าคนรู้จักของท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคม
ในอนาคต ต้ังใจเชิญคนรู้จักของท่านจากประเทศอื่นๆ มาเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ระหว่างเยาวชนประเทศของท่านและประเทศอื่นๆ ต้ังใจจะท าโครงการส่งเสริมสังคมท้ังต่อไปเพื่อให้
เยาวชนในประเทศมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ต้ังใจเผยแพร่โครงการส่งเสริมสังคมในกลุ่มเพื่อนทาง  
เฟซบุ๊ก และ ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกับประเทศสมาชิกอาเซียนและ
ญี่ปุ่น นั้นอยู่ในระดับสูงมาก 

แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติท่ีดีส่งผลให้บุคคลมีแนวโน้มพฤติกรรมท่ีดี ต่อโครงการส่งเสริม
สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ดังนั้น จึงท าให้ 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) และเป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าเป็นบวก 

จากการทดสอบสมมติฐานท้ังหมดนั้น ผู้วิจัยขอสรุปดังนี้จากการท่ีกลุ่มผู้น าเยาวชน
ประเทศฟิลิปปินส์และลาวมีการเปิดรับข่าวสารต่างจากประเทศอื่นๆ เพราะประเทศฟิลิปปินส์มีการ
แข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากการคัดเลือกผู้ท่ีจะได้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ต้องมี
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หลายขั้นตอนโดยข้ันแรกแบ่งเป็นกลุ่มหมู่เกาะ ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศฟิลิปปินส์มีเกาะอยู่มากกว่า 
7,107 เกาะ จึงต้องคัดเลือกระดับกลุ่มหมู่เกาะ ก่อนส่งมายังส่วนกลางเพื่อคัดเลือกอีกขั้นตอนหนึ่ง 
เมื่อได้ผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องท าการเข้าค่ายเก็บตัวเพื่อเตรียมความพร้อมอีก 1 เดือน ก่อนจะได้
ผู้น าเยาวชนท่ีสามารถเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ เฉกเช่นเดียวกันกับประเทศลาว
แบ่งเป็นกลุ่มจังหวัด ก่อนจะมาคัดเลือกท่ีส่วนกลาง และเข้าค่าย ในประเทศไทยเองก็มีกระบวนการ
การคัดเลือกผู้น าเยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ คือการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ต่อมา
เป็นการสัมภาษณ์จากผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่น กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากส านักงานนายกรัฐมนตรี สมาคมเรือ
เยาวชนเอเชียอาคเนย์ และสุดท้ายต้องผ่านการเข้าค่ายอบรมระยะเวลา 15 วัน ก่อนจะได้เป็นผู้น า
เยาวชนโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ของประเทศไทย นี้จึงเป็นเหตุผลท่ีหลายๆ อย่างท่ีท าให้
โครงการนี้เป็นโครงการท่ีรวบรวมผู้น าเยาวชนของประเทศต่างๆ ในอาเซียนและประเทศญี่ปุ่นเอาไว้
อยู่ด้วยกันตลอดโครงการ 51-53 วันแล้วแต่ละปีทุกประเทศต้องมีการจัดโครงการส่งเสริมสังคมอย่าง
น้อยประเทศละ 1 โครงการ จึงท าให้เป็นเหตุผลท่ีว่า กลุ่มผู้น าประเทศเหล่านี้มีความสนใจ และ 
กระตือรือร้น อย่างมากในการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศของตนนั้น
ให้ดีขึ้น แก้ไขปัญหาในระดับท่ีเยาวชนสามารถท าได้ และในอนาคตกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผู้น า
ในวงการต่างๆ ในประเทศนั้นๆ ต่อ จึงกล่าวได้ว่าโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เป็นหนึ่งใน
โครงการท่ีพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นผู้น าในอนาคตต่อไป 

 
5.3 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ี
มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก 
(Facebook)” มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการศึกษาการเปิดรับข่าวสารท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่เฉล่ีย 
3.61 ครั้ง/สัปดาห์ หรือ 4 ครั้ง/สัปดาห์ ช่วงเวลาท่ีเปิดรับข่าวสารอยู่ในช่วงเวลา 06.01 P.M. – 09.00 
P.M. ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone เปิดใช้งานท่ีบ้าน เปิดรับข่าวสารต่างประเทศ เหตุท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคมท่ีมีความน่าสนใจ หากเราสามารถในการ
กระจายข่าวสารได้อย่างครอบคลุมในกลุ่มประเทศสมาชิกจะช่วยส่งเสริมให้กับเยาวชนเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเยาวชนเอง และยัง
สามารถน าไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นๆ ได้ในวงกว้าง ให้สังคมได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนั้น
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การเลือกวิธีการและช่องทางกระจายข่าวสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคมจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

2. จากผลการศึกษาการความรู้ท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีพบว่า ความรู้อยู่ ในระดับสูง ความรู้มี
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพท้ังทางด้านทัศนคติและพฤติกรรม ดังนั้นหากเราทราบถึง
จุดประสงค์ของโครงการส่งเสริมสังคมต่างๆ การให้การศึกษา ความรู้แก่เยาวชนจะท าให้เกิดการ
พัฒนาในภาพรวมได้ มีการสร้างแรงบันดาลใจในการคิดกิจกรรม หรือ โครงการในอนาคต ผ่านความรู้
ท่ีได้เรียนรู้จากเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในอาเซียนและเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น ท าให้เกิดความ
ร่วมมือในระดับภูมิภาคเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเยาวชนท้ังใน
ประเทศตนเองและประเทศอื่นๆ ได้ มีทิศทางท่ีชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเรียน 
เพิ่มเติมความรู้ให้กับเยาวชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. จากผลการศึกษาการทัศนคติท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศ
อาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อโครงการ
ส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ใน
ระดับดีมาก กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติท่ีว่า โครงการส่งเสริมสังคมสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมใน
ด้านต่างๆได้ ดังนั้นในแต่ละประเทศสมาชิกควรจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เพื่อเป็นโครงการท่ีเข้าถึงประชาชนประเทศสมาชิกอย่างท่ัวถึง โครงการส่งเสริมสังคมมีความ
จ าเป็นต่อสังคม ย่อมเป็นโอกาสท่ีหน่วยงานท้ังทางภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือในการส่งเสริมให้
เกิดโครงการส่งเสริมสังคมข้ึนท้ังในประเทศของตนและโครงการส่งเสริมสังคมระหว่างประเทศ เพื่อให้
เยาวชนเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาตนเองไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
ประเทศชาติให้ดีขึ้น และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น โดยมีความเช่ือว่าหากทัศนคติดี จะ
ส่งผลให้เกิดแนวโน้มพฤติกรรมดีตามไปด้วย 

4. จากผลการศึกษาการแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น า
เยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) อยู่ในระดับดีมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้ังใจท่ีจะพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้นหากเยาวชนมีการต่ืนตัวในการแบ่งปันประสบการณ์การท าโครงการ
ส่งเสริมสังคมให้กับประเทศอื่นๆ ต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสังคมท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ต้ังใจสนับสนุนโครงการส่งเสริมสังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศของท่านและต่างประเทศเป็น
โอกาสท่ีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีในการแสดงออก ต้ังใจท่ีจะท าในเรื่องดีๆ โครงการดีๆ ให้แก่สังคม 
และประเทศชาติ ร่วมถึงสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศให้เกิดข้ึนอีกด้วย 
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 
 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มผู้น าเยาวชนท่ีผ่านโครงการเรือเยาวชน
เอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีความรู้ ความสามารถอยู่ในระดับดี ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากกฎเกณฑ์ของแต่ละ
ประเทศ จึงมีพื้นฐานทางด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคมในระดับดีอยู่แล้ว 
ผู้วิจัยท่ีมีความสนใจประเด็นการศึกษาวิจัยท่ีคล้ายคลึงกันการกับศึกษาวิจัยนี้ อาจท าการศึกษาโดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีแตกต่างออกไปเช่น กลุ่มเยาวชนท่ีไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียน 
กลุ่มเยาวชนจากภูมิภาคอื่น เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย สามารถใช้ประโยชน์ใน
การท าความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคมนั้นๆ ต่อไป 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติ 
และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น 
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาควรเพิ่มตัวแปรความคาดหวังและ
ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊ก (Facebook) ร่วมด้วย เพื่อสามารถน ามาสนับสนุนแนวโน้มพฤติกรรมให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ท าการเก็บข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้ง
เดียว (Cross-sectional Study) ส าหรับการวิจัยในอนาคตเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยในเชิงลึกมาก
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยท่ีมีความสนใจประเด็นการศึกษาวิจัยท่ีคล้ายคลึงกันการกับศึกษาวิจัยนี้  อาจใช้แนวทาง
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่นการสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เป็นต้น 

4. จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อเสนอแนะซึ่งมีความน่าสนใจส าหรับ
การพัฒนาเป็นหัวข้อหรือประเด็นการศึกษาวิจัยในอนาคต เช่น การประเมินผลระยะยาวของโครงการ
ส่งเสริมสังคมของกลุ่มผู้น าเยาชนท่ีผ่านโครงการแลกเปล่ียนต่างๆ แนวทางการกระจายข่าวสารข้อมูล
ให้กับเยาวชนต่างชาติผ่านส่ือสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าท่ีของเยาวชนหลังจากท่ีผ่านการเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนในฐานะตัวแทนจากประเทศต่างๆ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์กับการส่งเสริมสังคม
ในระดับเยาวชนเพื่อน าเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐน าไปท านโยบายในระดับชาติ เป็นต้น 
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แบบสอบถาม  
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริม

สังคม ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

หลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เพื่อศึกษา การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมท่ีมีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
ของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงและครบถ้วนทุกประการ ข้อมูลท่ีได้จะน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และ ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ 

แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 6 ส่วน โปรดท าเคร่ืองหมาย √ หรือ เติมข้อความ ลงใน
ช่องว่างตามความเป็นจริงเก่ียวกับตัวผู้ท าแบบสอบถาม 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 
 
1. ประเทศ 

 บรูไน ดารุสซาลาม  กัมพูชา 
 อินโดนีเซีย  ลาว 
 มาเลเซีย  เมียนมาร์ 
 ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ 
 เวียดนาม  ไทย 
 ญี่ปุ่น  

 
2. เพศ 

 เพศ ชาย  เพศ หญิง 
 
3. อายุ 

 18 – 20 ปี  21 – 23 ปี 
 24 – 26 ปี  27 – 29 ปี 
 30 ปีขึ้นไป  
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4. ระดับการศึกษา 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ ระบุ ......... 

 
5. สถานภาพสมรส 

 โสด  สมรส 
 หย่า/หม่าย 

 
6. อาชีพ 

 นักเรียน/นักศึกษา  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน  รับจ้าง/ลูกจ้าง 
 ประกอบอาชีพส่วนตัว  แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
 อื่นๆ ระบุ .........  

 
7. รายได้ 

 ไม่เกิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ  501 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 1,001 – 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ  1,501– 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 2,001 – 2,500 ดอลลาร์สหรัฐ  2,501 – 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
 3,001 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป  

 
8. ศาสนา 

 ศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาคริสต์  ศาสนาอื่นๆ ....... 
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ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับการเปิดรับข่าวสารที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
 
9. ท่านเปิดรับข่าวสารที่เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสังคมผ่านช่องทางเฟซบุ๊กบ่อยเพียงใด 

จ านวน ......... ครั้ง ต่อ สัปดาห์ 
 
10. ท่านเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมประเภทต่างๆ ช่วงเวลาใดเป็นประจ า 

 06.01 A.M. – 09.00 A.M.  09.01 A.M. – 12.00 A.M. 
 12.01 A.M. – 03.00 P.M.  03.01 P.M. – 06.00 P.M. 
 06.01 P.M. – 09.00 P.M.  09.00 P.M. – 00.00 A.M. 
 00.01 A.M. – 03.00 A.M.  03.01 A.M. – 06.00 A.M. 

 
11. ท่านเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมทั่วไปทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ผ่านอุปกรณ์ใด
บ่อยที่สุด 

 Smart Phone  Desktop Computer 
 Notebook  Teblet 

 
12. ท่านเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ที่ไหนบ่อยที่สุด 

 บ้าน  ท่ีท างาน 
 โรงเรียน/มหาวิทยาลัย  ร้านอาหาร 
 ห้างสรรพสินค้า  สถานท่ีอื่นๆ ............... 

 
13. ประเภทข่าวสารที่ท่านเปิดรับ 

 ข่าวสารภายในประเทศ  ข่าวสารภายนอกประเทศ 
 ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ   ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแลกเปล่ียน 
 ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา  อื่นๆ ............................... 

 
14. เหตุผลที่ท่านเปิดรับข่าวสารโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ 
ญี่ปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  

 โครงการส่งเสริมสังคมมีความน่าสนใจ 
 เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีท่านได้ท าอยู่ 
 เปิดรับข่าวสารการเคล่ือนไหวของประเทศสมาชิก 
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 เพื่อนแนะน าโครงการส่งเสริมสังคม 
 อื่นๆ ระบุ ....... 

 
ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกับโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ท่านเห็นว่าประเด็นต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ 

ประเด็นต่างๆ เก่ียวกับโครงการส่งเสริมสังคม ใช ่ ไม่ใช ่ ไม่แน่ใจ 
1.1 ท้ัง 11 ประเทศสมาชิกต้องมีการท าโครงการส่งเสริม

สังคมอย่างน้อย 1 โครงการ 
   

1.2 โครงการจะน าความรู้ท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มมาปรับ
ใช้ในการท ากิจกรรมในแต่ละประเทศ 

   

1.3 โครงการส่งเสริมสังคมท่ีจัดขึ้นต้องสามารถแก้ไขปัญหา
ประเทศในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน 

   

1.4 มีการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีผ่านการ
เข้าร่วมโครงการกลับมาพัฒนาชาติในด้านต่างๆ  

   

1.5 ในโครงการส่งเสริมสังคมมีการสร้างความรักในท้องถิ่น
ให้กับผู้น าเยาวชนประเทศสมาชิก 

   

1.6 มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประเทศสมาชิกให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการพฒันาท้องถิ่น 

   

1.7 มีการพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มของเยาวชนในประเทศ
สมาชิก 

   

1.8 มีการสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเยาวชนภายในประเทศ
และเยาวชนต่างประเทศ 

   

1.9 มีการอภิปรายกลุ่มระหว่างกลุ่มเยาวชนในประเทศและ
กลุ่มเยาวชนต่างประเทศเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่อๆ 
ไปในอนาคต 

   

1.10 กิจกรรมต่างๆ ต้องไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และไม่
ขัดกับหลักศาสนา 
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ส่วนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ท่านเห็นด้วยกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

 
ประเด็นต่างๆ เก่ียวกับ 
โครงการส่งเสริมสังคม 

ระดับความรู้สึก 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็นด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เห็นด้วย 
 
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 

1.1 โครงการส่งเสริมสังคมมีความ
จ าเป็นต่อสังคม 

     

1.2 โครงการส่งเสริมสังคมสามารถ
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมในด้าน
ต่างๆ ได้ 

     

1.3 โครงการส่งเสริมสังคมสามารถท า
ให้ ประเทศสมาชิกมีการพัฒนาใน
แต่ละด้านมากยิ่งขึ้น 

     

1.4 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละ
ประเทศสมาชิกควรจะมีการท า
โครงการส่งเสริมสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

1.5 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละ
ประเทศสมาชิกควรจะมีผู้เข้าร่วม
โครงการจากหลายๆ ประเทศ 

     

1.6 โครงการส่งเสริมสังคมในแต่ละ
ประเทศสมาชิกควรจะได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
และ เอกชน เพื่อเป็นโครงการท่ี
เข้าถึงประชาชนประเทศสมาชิก
อย่างท่ัวถึง 

     

1.7 โครงการส่งเสริมสังคมจ าเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 
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ประเด็นต่างๆ เก่ียวกับ 
โครงการส่งเสริมสังคม 

ระดับความรู้สึก 
เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

5 

เห็นด้วย 
 
4 

ไม่แน่ใจ 
 
3 

ไม่เห็นด้วย 
 
2 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

1 

1.8 โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการ
สร้างศักยภาพของเยาวชนของ
ประเทศสมาชิก 

     

1.9 โครงการส่งเสริมสังคมเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีตรงจุดของปัญหาสังคม 

     

1.10 โครงการส่งเสริมสังคมสามารถ
สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้น า
ทางสังคมในด้านต่างๆ  

     

 
ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคมของผู้น าเยาวชนของผู้น าเยาวชน
ประเทศอาเซียน และ ญ่ีปุ่น ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก (Facebook)  
 
ท่านเห็นด้วยกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร 

 
ประเด็นความต้ังใจ 

ระดับความต้ังใจ 
ต้ังใจ 

มากท่ีสุด 
5 

ต้ังใจ 
มาก 
4 

ต้ังใจ 
ปานกลาง 

3 

ต้ังใจ 
น้อย 
2 

ต้ังใจ 
น้อยที่สุด 

1 

1.1 ท่านต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สังคมในประเทศของท่าน 

     

1.2 ท่านต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สังคมในต่างประเทศ 

     

1.3 ท่านต้ังใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สังคมท่ีไม่ เกี่ยวข้องกับกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น 

     

1.4 ท่านต้ังใจเผยแพร่โครงการส่งเสริม
สังคมในกลุ่มเพื่อนทางเฟซบุ๊กของ
ท่าน 
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ประเด็นความต้ังใจ 

ระดับความต้ังใจ 
ต้ังใจ 

มากท่ีสุด 
5 

ต้ังใจ 
มาก 
4 

ต้ังใจ 
ปานกลาง 

3 

ต้ังใจ 
น้อย 
2 

ต้ังใจ 
น้อยที่สุด 

1 

1.5 ท่านต้ังใจแนะน าคนรู้จักของท่านเข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสังคมในอนาคต 

     

1.6 ท่านต้ังใจเชิญคนรู้จักของท่านจาก
ประเทศอื่นๆ มาเข้าร่วมโครงการของ
ท่าน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
ระหว่างเยาวชนประเทศของท่านและ
ประเทศอื่นๆ  

     

1.7 ท่านต้ังใจจะท าโครงการส่งเสริมสังคม
ท้ังต่อไปเพื่อให้เยาวชนในประเทศมี
การพัฒนาในด้านต่างๆ  

     

1.8 ท่านต้ังใจสนับสนุนโครงการส่งเสริม
สังคมท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปท้ังในประเทศ
ของท่านและต่างประเทศ 

     
 

1.9 ท่านต้ังใจแชร์ประสบการณ์การท า
โครงการส่งเสริมสังคมให้กับประเทศ
อื่นๆ  

     

1.10 ท่านต้ังใจจะพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

     

 
ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีต่อโครงการส่งเสริมสังคม 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ................
...................................................................................................................................................... 
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Questionnaire 
Media exposure, knowledge, attitude and behavior towards the social 

development projects of Youth leaders of ASEAN countries  
and Japan via Facebook 

 
This research is part of Master Thesis in Master of Journalism Program, 

Faculty of Journalism and Mass Communication, Thammasat University. This research 
aims to study the media exposure, knowledge, attitude and behavior of youth 
leaders of ASEAN countries and Japan towards the social development projects via 
an online networking service, Facebook. We kindly ask your cooperation to complete 
this survey truthfully. The data obtained will be used for educational purposes only 
and thank you for your cooperation on this occasion. 

 
This survey consists of 6 parts. Please mark √ or fill in the blank based on your 
true fact. 
Part 1 Demographic Information 
 
1. What is your country? 

 Brunei  Cambodia 
 Indonesia  Laos 
 Malaysia  Myanmar 
 Philippines  Singapore 
 Vietnam  Thailand 
 Japan  

 
2. What is your gender? 

 Male  Female 
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3. Which of the following ranges includes your age? 
 18 - 20 years  21 - 23 years 
 24 - 26 years  27 - 29 years 
 30 years or more  

 
4. What is the highest degree or level of education you complete? 

 Lower than a bachelor's degree  The bachelor's degree 
 Higher than a bachelor's degree  Other ......... 

 
5. What is your marital status? 

 Single  Married 
 Divorced/widowed 

 
6. What is your occupation? 

 Student  Government worker 
 Employee of a private company  Contractor 
 Independent Business owner  Mail/housekeeper 
 Other .........  

 
7. What is your monthly income? 

 less than 500 USD  501 – 1,000 USD 
 1,001 – 1,500 USD  1,501 – 2,000 USD 
 2,001 – 2,500 USD  2,501 – 3,000 USD 
 more than 3001 USD  

 
8. What is your religion? 

 Buddhism  Islam 
 Christianity  Other ....... 
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Part 2 Questions about exposure to the social development project. 
 
9. How often do you receive the news concerning social development projects 
via Facebook? (... Times per week)  

......... Times/Week 
 
1 0 .  What range of time do you usually surf Facebook and receive the 
information concerning social development projects? 

 06.01 A.M. – 09.00 A.M.  09.01 A.M. – 12.00 A.M. 
 12.01 A.M. – 03.00 P.M.  03.01 P.M. – 06.00 P.M. 
 06.01 P.M. – 09.00 P.M.  09.00 P.M. – 00.00 A.M. 
 00.01 A.M. – 03.00 A.M.  03.01 A.M. – 06.00 A.M. 

 
11. What device do you usually use to connect 

 Smart Phone  Desktop Computer 
 Notebook  Tablet 

 
12. What place do you usually surf Facebook to obtain the news regarding 
social development projects? 

 Home  Work 
 School/University  Restaurant 
 Shopping mall  Other ............... 

 
13. What type of information do you usually get exposed? 

 Local news  International news 
 News about activities.  News about the exchange program 
 News about the scholarships  Other ............................... 
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14. What’s the reason of getting exposed to the social development projects of 
youth leaders of ASEAN countries and Japan via Facebook. 

 The social development project is interesting. 
 The social development project is related to your job 
 To receive the information of the movement of the member countries 
 You are introduced to the social development projects by friends. 
 Other ....... 

 
Part 3 :  Knowledge of the social development projects of youth leaders of 
ASEAN countries and Japan via Facebook (Facebook). 
 
Do you agree or disagree with the following points? 

 Yes No Uncertain 
1. All 11 member countries must have at 
least one social development projects. 

   

2. The social development projects will 
apply the knowledge gained from the 
discussion group to improve activities in 
each country. 

   

3. The social development projects should 
be able to sustainably solve problems of 
each country. 

   

4. Youth, who had been participated in the 
social development projects, should be 
encouraged to return to and develop their 
home country. 

   

5. The social development projects should 
build the sense of loving hometown to the 
youth. 

   

6. Develop potential to youth of member 
countries as part of local development. 

   



 172 

 Yes No Uncertain 
7. Develop life skills for youth of member 
countries. 

   

8. Develop strong tie of relations between 
local youth and international youth. 

   

9. Have discussion group between the local 
youth and international youths in order to 
use the knowledge gained in the future. 

   

10. All activities must not violate human 
rights and religion beliefs. 

   

 
Part 4: Attitude toward social development projects of young leaders of ASEAN 
countries and Japan via Facebook. 
 
Do you agree with the following points? 

 
 

Level 
Strongly 
Agree 

5 

 
Agree 

4 

 
Uncertain 

3 

 
Disagree 

2 

Strongly 
Disagree 

1 
1. Social development projects 
are important to the society 

     

2. Social development projects 
could benefit the society in 
various ways. 

     

3. Social development projects 
can help member countries to 
improve its capacity in various 
ways. 

     

4. Every member countries 
should continuously arrange 
Social development projects. 

     



 173 

 
 

Level 
Strongly 
Agree 

5 

 
Agree 

4 

 
Uncertain 

3 

 
Disagree 

2 

Strongly 
Disagree 

1 
5. Social development projects 
in each member countries 
should have participants from 
several countries. 

     

6. Social development projects 
in each Member countries 
should be supported by 
government and private sectors 
in order to gain access to the 
public in the country. 

     

7. Social development projects 
are essential for country’s 
development. 

     

8. Social development projects 
is the capacity-building program 
for the youths of each member 
countries. 

     

9. Social development projects 
can directly solve the social 
problem. 

     

10. Social development projects 
encourage the new generation 
to become the social leader. 
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Part 5 :  Tendency towards social development projects of youth leaders in 
ASEAN countries and Japan via Facebook 
 
Do you support the following points below? 
 Level 

Strongly 
Agree 

5 

 
Agree 

4 

 
Uncertain 

3 

 
Disagree 

2 

Strongly 
Disagree 

1 
1. Do you intend to participate in 
the social development project 
of your country? 

     

2. Do you intend to participate in 
the social development project 
outside your country? 

     

3. Do you intend to participate in 
the social development projects 
that are not related to the 
ASEAN countries and Japan? 

     

4. Do you intend to publish and 
promote social development 
projects among your friends on 
Facebook? 

     

5. Do you intend to suggest 
people of your network to 
participate in the social 
development project in the 
future? 

     

6. Do you intend to Invite your 
acquaintances from other 
countries to participate in your 
social project in order to 
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 Level 
Strongly 
Agree 

5 

 
Agree 

4 

 
Uncertain 

3 

 
Disagree 

2 

Strongly 
Disagree 

1 
exchange knowledge and 
experience between the youth 
of your country and other 
countries? 
7. Do you intend to continue 
working on your social 
development projects in order to 
achieve the goal of youth 
development? 

     

8. Do you intend to continuously 
support social development 
projects, both inside and outside 
your country? 

     
 

9. Do you intend to share your 
experience regarding your social 
projects to people from other 
countries? 

     

10. Do you intend to develop a 
sustainable society and the 
nation? 

     

 
Part 6 Recommendations and comments on social development projects. 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ นายศรันถ์ ยี่หล่ันสุวรรณ 
วันเดือนปีเกิด 8 กันยายน 2533 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม  


