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ชื่อวิทยานิพนธ   การเปดรับขาวสารกับความรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน 

ชื่อนักศึกษา ธนิกานต  บุญสถาพรชัยกลุ 
อาจารยที่ปรึกษา รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ 
สาขาวิชา นิเทศศาสตรพฒันาการ 
ปการศึกษา 2544 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเร่ือง  การเปดรับขาวสารกบัความรูและความคิดเหน็ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน (People  Bank) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน และเพือ่
ศึกษาถึงความรูและความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนปจจัยทางประชากรศาสตรที่มี
ความสัมพันธกับความรูและความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน  การวจิัยนี้
เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research) จากกลุมตัวอยางจํานวน  400  คน 
ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนาํมาวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถติิ 
SPSS  มสีถิติที่ใชในการวิเคราะห   ไดแก  สถติิคารอยละ (Percentage),  คาเฉล่ีย  
(Mean),  การทดสอบ คา  t- test, การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One  Way  
ANOVA  Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression)   

  ผลการศึกษาพบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงและชาย
ใกลเคียงกนั  มีอายุระหวาง  31 – 40  ป  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา  
ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีรายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง  10,001 – 15,000  
บาท  ทั้งนี้กลุมตัวอยางเปนสมาชิกโครงการรอยละ   22.5 

ขณะที่สวนใหญมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  โดยรับขาวสารเกีย่วกับโครงการจากส่ือมวลชนและส่ือบุคคลใกลเคียงกนั ทั้งนี้
กลุมตัวอยางรับรูขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน  โดยการอานจากหนงัสือพิมพ  และ
โฆษณาตามวารสาร  ทีว ี  วิทย ุ  และหนงัสือพมิพ  ขณะเดียวกนัก็รับรูขาวสารในเร่ืองดังกลาว
จากการพูดคุยกับพีน่องหรือคนในครอบครัว  ตลอดจนเพื่อนฝูงและคนรูจัก 
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ผลการศึกษายังแสดงใหเหน็วากลุมตัวอยางสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับโครงการ
ธนาคารประชาชนอยูในระดับปานกลาง และระดับตํ่า ขณะที่มีความคิดเหน็ตอโครงการธนาคาร
ประชาชนอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ปจจัยทางประชากรศาสตรที่มคีวามสัมพันธกับ
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงธนาคารประชาชน ไดแก  เพศ  อาย ุ  ระดับการศึกษา 
และการเปนสมาชิกโครงการ  โดยพบวา  เพศหญิง มกีารเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการจากส่ือ
บุคคลมากกวาเพศชาย  ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีอาย ุ  20 – 40  ป  มีการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการจากส่ือเฉพาะ  มากกวากลุมที่มีอายุมากกวา สวนกลุมทีม่ีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทาก็มกีารเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการจากส่ือมวลชนมากกวากลุมที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอนุปริญญา หรือเทียบเทา  รวมทัง้กลุมที่เปน
สมาชิกโครงการมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการจากส่ือบุคคลมากกวากลุมที่ไมไดเปน
สมาชิกโครงการ 

สําหรับปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับความรูของประชาชนเกี่ยวกบั
โครงธนาคารประชาชนมีเพยีงระดับการศึกษา  โดยกลุมตัวอยางทีม่กีารศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทามีความรูมากกวากลุมที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    สวน ระดับ
การศึกษา  และรายได  พบวามีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอโครงธนาคารประชาชนดวย โดย
กลุมที่มกีารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอนุปริญญา หรือเทียบเทา  มีความคิดเหน็
ในเชิง  บวกตอโครงการธนาคารประชาชนมากกวากลุมที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา  และสูงกวาปริญญาตรี   ขณะที่กลุมรายไดไมเกิน  10,000  บาท  ก็มีความคิดเหน็
ตอโครงการธนาคารประชาชน มากกวากลุมที่มีรายไดมากกวาดวย   นอกจากนัน้ยังพบวา กลุมที่
เปนสมาชิกโครงการมีความคิดเห็นมากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิกโครงการอีกดวย 

นอกจากนัน้การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู
และความคิดเห็นตอโครงธนาคารประชาชน  พบวา  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนจากทุกส่ือ  ไดแก  ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  และส่ือเฉพาะ  ตางมคีวามสัมพันธกับ
ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชนในทิศทางเดียวกนั  
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ABSTRACT 

 

The research on “Media Exposure, Knowledge and Opinions of People in Bangkok 

Towards the People Bank Project” has three main objectives that are to study the 

exposure of people in Bangkok towards The People Bank behavior and the knowledge 

and opinions and to study the demographic factor relating to the people’s knowledge and 

opinions about The People Bank. This study is a survey research, using a total of 400 

people as sample group. Questionnaires are used as tools for collecting data which are 

then processed with the application of the SPSS program. The statistics used in data 

analysis include Percentage, Mean, T-test, One-Way Anova and Multiple Regression. 

 
The findings of the research are as follows: the majority of the sample group 

consists of both men and women in approximately equal proportion, aged between 31-40 

years old. Most of them hold Bachelor’s Degrees or equivalent. They either work for the 

government or state enterprise, earning an average income of 10,001-15,000 baht per 

month. 22.5 per cent of the sample group are registered as members of the project. 

 

Their overall exposure to information about the People Bank Project is at an 

average level. The main sources of information are the mass media and face-to-face 

communication. Notably, the sample group perceives information about the People Bank 

Project from newspapers and advertisements in journals, television, radio and 
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newspapers. At the same time, they also obtain such information from talking to their 

relatives or family members, including friends and acquaintances. 

 
In addition, the findings further indicate that the majority of the sample group has 

an average to low level of knowledge about the project. By contrast, their opinions towards 

the project are at an average to high level. 

 

In testing the hypothesis, it is found that the demographic factors that relate to 

media exposure behavior about the People Bank Project are sex, age, educational 

background and membership of the project. Women are found to be more exposed to 

information about the project from face-to-face communication than men. Those whose 

ages are between 20 – 40 years old are more exposed to information about the project 

from specialized media than those belonging to older age groups. The sample group 

holding Bachelor’s Degrees or equivalent are more exposed to information about the 

project from the mass media than those with high school education, diploma or equivalent. 

Those who are members of the project are more exposed to information about the project 

from face-to-face communication than those who are not members. 

 
The only demographic factor that relates to the people’s knowledge about the 

People Bank Project is educational background. The sample group holding Bachelor’s 

Degrees or equivalent have better knowledge than those with high school education. It is 

also found that educational background and monthly income relate with the opinions 

towards the People Bank Project. That is, those with high school education, diploma or 
equivalent tend to have a more positive knowledge towards the project than those holding 

Bachelor’s Degrees or equivalent, including those with post-graduate educational 

background. The sample group with lower than 10,000 baht income rate tends to express 

more opinions towards the People Bank Project than those with higher income. In addition, 

it is found that those who are members of the project express more opinions than those 

who are not members. 
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Besides, in testing the relationship between media exposure behavior and the 

knowledge and opinions towards the People Bank Project, it is found that the exposure to 

information about the People Bank Project from all media, namely, mass media, face-to-

face communication and specialized media relates with the knowledge about the project 

in much the same direction. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา   
ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

จากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่  8  ไดกําหนดเปาหมายโดยมี

แนวทางการพฒันาคน   และสังคม  เพื่อลดผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจมุงเนนเร่ืองการปองกัน      

แกไขปญหาสังคม  และการสงเสริมคานิยมอันดีงาม  ซึ่งคานยิมเปาหมายอันหนึ่ง  คือ  การรณรงค

ใหประชาชนทกุเพศ  ทกุวัย  ทกุสาขาอาชีพ  รูจกัการประหยัดและอดออมอยางจริงจัง  เนื่องจาก

การออมเปนปจจัยหนึ่งที่กาํหนดความสามารถในการลงทุนและการผลิต  อันสงผลตอการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ  (ธนาคารออมสิน,  2544 : 2) 

ประกอบกับสถานการณปญหาเศรษฐกจิ  สภาวะแวดลอม  สภาพสังคม  โลกปจจุบัน

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วผลกระทบยอมตกถึงประชาชนคนไทย  ซึ่งการแกไขปญหาที่ยัง่ยนืจะตอง

เร่ิมจากการมทีุนสรางอาชีพใหมีรายไดเพยีงพอในการดํารงชีพ  ขณะเดียวกนัคนไทยก็ตองรูจักออม

ซึ่งจะมธัยัสถ ในการตอทนุขยายกิจการสรางฐานะเจริญเติบโตกาวหนา ทําใหสังคมไทยนาอยูยิง่ข้ึน  

(วิเชียร  นิติธรรม,  2544 : 3)  รัฐบาลภายใตการนําของ  พ.ต.ท. ดร.ทกัษิณ  ชนิวัตร นายกรัฐมนตรี  

ไดกําหนดโครงการธนาคารประชาชนข้ึน  โดยถือเปนโครงการเรงดวนของรัฐบาล  ตามเจตนารมณ

ของรัฐบาลที่จะลดภาระหนีสิ้นและขยายโอกาสใหพี่นองคนยากจนไดประกอบอาชีพ จึงไดประกาศ

แนวคิดเกี่ยวกบัธนาคารประชาชน  (People  Bank)  และมอบหมายใหธนาคารออมสินดําเนิน

โครงการธนาคารประชาชน  ซึ่งก็มีกระแสความสนใจเกิดข้ึนมากมาย  โดยเฉพาะชาวบาน  รานคา  

ตลอดจนส่ือมวลชน  จนกระทั่งธนาคารออมสินไดเร่ิมเปดใหบริการในลักษณะของโครงการทดลอง  

ธนาคารประชาชน  ณ  ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ  ซึ่งกระแสความสนใจ  และแรงตอบรับจาก

ประชาชนก็มีเพิ่มมากยิง่ข้ึน  ทาํใหธนาคารออมสินเร่ิมระดมความพรอมและใหบริการประชาชน

ผานธนาคารออมสินสาขาทัว่ประเทศตั้งแตวันที ่25 มิถุนายน  2544 
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โครงการธนาคารประชาชน 
 

โครงการธนาคารประชาชน  คือ  โครงการเรงดวนจากรัฐบาลเพื่อความผาสุกของ

แผนดิน ที่มุงเนนใหประชาชนทุกคนสามารถใชบริการทางการเงินอยางเทาเทยีมกัน  สงเสริมให

ประชาชน  ผูดอยโอกาสสามารถเขาสูระบบการเงนิที่เปนมาตรฐานเดียวกนัทกุระดับ  และสงเสริม

ผูประกอบอาชีพโดยเฉพาะรายยอย  ซึง่ถือวาเปนรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจพื้นฐานใหกระจาย

ไปอยางทั่วถงึ โดยมีเงนิทุนเพื่อประกอบการอยางยุติธรรม 

ธนาคารออมสิน  ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  จงึไดจัดต้ังโครงการ

ธนาคารประชาชนข้ึน  เพื่อใหบริการที่ตอบสนองความตองการของประชาชนทั่วไป  ผูทีป่ระกอบ

อาชีพอิสระรายยอย  พอคา  แมคา ไดเต็มรูปแบบอยางตอเนื่อง  โดยการใหบริการดานการออม

ทรัพยที่มัน่คง  ปลอดภัยและไดรับผลประโยชนที่คุมคา  บริการดานสินเช่ือที่มีเงือ่นไขไมยุงยาก   

ซับซอนในวงเงินที่เพยีงพอตอความจาํเปน  ตลอดจนบรกิารดานการเงินในรูปแบบอ่ืน  ๆ  ตาม

ความตองการ  รวมทัง้ยงัไดจัดใหมีบริการใหการฝกอบรมที่จําเปน  ใหคําปรึกษา  และแกไขปญหา 

ทั้งทางดานการเงิน  อาชพี  และดานอ่ืนๆ   เปนพิเศษแกลูกคาที่เปนสมาชิกของโครงการธนาคาร

ประชาชนดวย 

สัญลักษณของธนาคารประชาชน  ออกแบบเพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดพืน้ฐานของ  

โครงการธนาคารประชาชนโดยใชรูปทรงธนบัตรประยุกต  โอบลอมตราสัญลักษณธนาคารออมสิน  

ซึ่งมีลักษณะของร้ิวธงชาติไทยพล้ิวไหวเปนรูปอักษร  ป.  ยอมาจาก   ประชาชน  ส่ือถงึเงินทุน  

หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย  โดยมีดวงตราธนาคารออมสินอยูกึง่กลาง  เปรียบไดกับธนาคาร

ออมสินทีเ่ขามาเปนศูนยกลางชวยดําเนนิการจัดระบบการเงนิในรูปแบบตางๆ  สนับสนนุการ

พัฒนาความรูในการประกอบอาชีพใหกับประชาชนคนไทยใหมีรายไดและความเปนอยูที่ดีข้ึน  เพือ่

เสริมสรางพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหมีความมัน่คงอยางตอเนือ่งและยั่งยนื  

 
1. โครงสรางและแนวทางการดําเนินงานของธนาคารประชาชน (People  Bank) 
ธนาคารประชาชน  เปนธนาคารที่ใหบริการสินเชื่อระยะส้ันและบริการทางการเงินอ่ืนๆ  

แกผูประกอบการรายยอย  โดยไมตองมหีลักทรัพยคํ้าประกัน  หรืออาจคํ้าประกนัรวมกันในกลุมที่

ตองการเงินทนุเพื่อนําไปลงทุนในการประกอบธุรกิจสวนตัว  หรือนําไปลงทุนเพื่อสนับสนนุกิจกรรม

ทางธุรกิจที่มีอยูแตเดิมใหมั่นคงและเติบโตไปตามกลไกของตลาด 
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ภาพท่ี 1 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการธนาคารประชาชน 

 

 

 

กลุมลูกคาเปาหมาย ♦ ประชาชนทั่วไปที่ยังไมสามารถใชบริการทางการเงินในระบบ 

♦ ผูประกอบการรายยอยทั่วไป 

♦ ผูทีส่นใจจะประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดใหม 

♦ ผูที่ยังมิไดประกอบอาชพีใดๆ ที่มีความตั้งใจทีจ่ะประกอบอาชีพ

อิสระรายยอย สมาชิกธนาคาร 

ประชาชน 

บริการดานเงินฝาก 

ประเภทตางๆ 

บริการรับฝากเงิน 

นอกสํานกังาน 
บริการ 

ดานสินเชื่อ 

เงินฝาก 

ประเภท 

อื่น 

เงินฝากประเภท 

เผื่อเรียก 

โครงการธนาคาร 

ประชาชน 

ยื่นเร่ือง 

ขอกูยืมเงิน 

ณ สาขาที ่

สมัครสมาชกิ 

อนุมัต ิ ยังไมอนุมัต ิ

จัดทาํสญัญา 

กูยืม 

จัดทาํสญัญา 

ค้ําประกัน 

ประกันอุบัติเหต ุ

สวนบุคคลผูกู 
ปรับปรุงแกไข 

รับเงินกู 

ชําระหนี้

คืน 

-  การติดตามการ 

ใชเงินกู 

-  การใหคําปรึกษา 

แนะนําแกปญหา 

สมาชิกธนาคารประชาชนจํานวนไมนอยกวา 2 คน ค้ําประกนั 

 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับ 3 ขึ้นไป อยางนอย 1 คน 

 ผูมีรายไดประจําทีท่ํางานมาแลวไมต่ํากวา 3 ป ไมนอยกวา 2 คน 

 ลูกคาทั่วไปของธนาคารออมสินที่ธนาคารใหความเช่ือถอื ไมนอยกวา 2 คน 

 สังหาริมทรัพย 

 อสังหาริมทรัพย 

การพิจารณาสินเชื่อ 

(ณ สาขา) 

และการฝกอบรมดานอาชีพ 

การใหคําปรึกษาแนะนาํ 

ที่มา : ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2544, หนา 14. 
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วัตถุประสงคของโครงการธนาคารประชาชน 
 

1.  สงเสริมการออมและจัดใหมีบริการดานการใหสินเชือ่ และบริการทางการเงินอ่ืน ๆ 

ในลักษณะสินเช่ือแกลูกคารายยอย   

2.  สงเสริมสนับสนนุใหเกิดการรวมกลุมเพื่อการเก้ือกูล  หรือชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน

สรางงาน  ขจัดความยากจน  ยกระดับและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะผูมี

รายไดนอยใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน 

3.  สนับสนุนกิจกรรม  หรือสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย  

รวมทัง้สงเสริมการพฒันาธุรกิจใหมๆ 

4.  พัฒนาระบบการเงนิที่มคีวามยืดหยุน และมีความยั่งยืน 

 
กลุมเปาหมาย 
1.ผูประกอบการรายยอยทั่วไป ซึ่งไมสามารถใชบริการทางการเงินจากธนาคารพาณิชย

ทั่วไป  หรือสถาบันการเงนิอ่ืน  ๆ  เนื่องจากขาดหลักประกันและขนาดของธุรกิจขนาดเล็กเกนิไป 

2.  ผูมีรายได  โดยจะเนนชมุชนเมืองที่มอีาชีพดานบริการคาขาย 

  
แหลงเงนิทุน   
ธนาคารไดรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลเต็มจาํนวน  เนื่องจากเปนเงนิกูที่ไมมีหลกัประกัน  

และมีความเสีย่งสูง  มีวงเงนิในระยะแรกของการดําเนนิการประมาณ  10,000 ถึง  20,000  ลาน

บาท  โดยกระทรวงการคลังจะตองโอนเงนิประเดิมดังกลาวใหกับธนาคารออมสินเพือ่ดําเนนิการ 

 
2.  หลักการสําคัญในการบริหารจัดการ 

  
กรอบวสิัยทศัน 
1.  มีภารกิจ  (Mission  Statement)  กลุมเปาหมายและบริการทีช่ัดเจน  โดยฝาย

บริหารและผูเกี่ยวของเหน็ชอบรวมกัน 

2.  ฝายบริหารตองมีเจตนาที่แนวแนนและเชื่อมั่นวาธนาคารเพื่อธุรกจิรายยอย จะเปน

ชองทางในการทํากาํไร  และลดปญหาสภาพคลอง 

3. มีการกาํหนด/จัดทําแผนงานทางธุรกิจ  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตาม

วัตถุประสงคทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว 
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กิจกรรม 
1.  กลไกทางการเงิน  ใหบริการทางการเงินทีท่ั่วถึงและตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายทั้งในดานการออมทรัพย  สินเช่ือ  และบริการทางการเงินตางๆ  มตีนทนุตํ่า  และมี

ผลตอบแทน 

2.  กลไกทางสังคม  สงเสริม  พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย  และทุนทางสังคม  

โดยการสงเสริมใหมีการรวมกลุมแบบพึง่พาตนเองผานกระบวนการฝกอบรม  และการ 

จัดการแบบมสีวนรวม 

3.  การพฒันาธุรกิจบริการ  โดยใหบริการดานการฝกอบรมเฉพาะทาง  หรือการพฒันา

ทักษะเฉพาะดาน  สําหรับผูประกอบการรายใหม  และการใหบริการดานการฝกอบรมแก 

ผูประกอบการที่มีกิจการอยูเดิม  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑ  การตลาด 

4.  การใหบริการดานสังคม  การสงเสริม  หรือสนับสนนุความจําเปนพื้นฐานของกลุม

ลูกคาเปาหมายในสวนที่เกี่ยวของกับกจิกรรมทางดานการศึกษา  ศาสนา  การสาธารณสุข  กฬีา 

สังคม  และวัฒนธรรม  ฯลฯ  เพื่อใหกิจกรรมดังกลาวเปนกลไกในการประสาน  ติดตอ  หรือกระชับ

สัมพันธกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

  
ธุรกรรม  และบริการที่สมาชิกธนาคารประชาชนจะไดรับ 
1.  ดานเงินฝาก  สมาชกิสามารถใชบริการดานเงนิฝากไดทุกประเภทของธนาคาร 

2.  ดานการพฒันา  ใหบริการฝกอบรมเกีย่วกับการประกอบอาชีพอยางตอเนื่อง  และ

ใหคําปรึกษาในการประกอบอาชีพ 

3.  ดานสินเช่ือ  สมาชิกของโครงการสามารถของสินเชือ่เพื่อไปลงทนุประกอบอาชีพได 

4.  บริการดานการเงิน  และชองทางการใหบริการ 

    - บริการทางการเงินทีง่ายไมยุงยากซบัซอน  สามารถประยุกตใหเขากับความ

ตองการของลูกคา 

    -  เนนรูปแบบการบริการแบบกระจายอํานาจ ทั้งในสวนของการหาลูกคา และการ

ใหบริการ 

  
รูปแบบองคกร  และบุคลากร 
1.  มีข้ันตอนและกลไกการทํางานที่ชัดเจน  มีการฝกอบรมพนักงานที่ตรงเปาหมาย 

และมีการทบทวนผลการดําเนินงานเปนประจํา 
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2.  มีแผนการดําเนนิงานที่ใหความสําคัญกับการฝกอบรม  และการจัดสรรงบประมาณ 

ในการจัดฝกอบรม  ทั้งในสวนของการฝกอบรมภายในและภายนอก 

3.  มีระบบการใหรางวัลแกพนักงานที่เหมาะสม 

  
การบรหิารจดัการ  และการใหบริการทางการเงิน 
1.  มีเคานเตอรใหบริการแยกตางหากจากเคานเตอรปกติของธนาคาร 

2.  มีระบบบัญชีโดยเฉพาะสินเช่ือแยกตางหากจากสินเช่ือประเภทอ่ืนๆ  ซึ่งใหบริการ  

ณ  สาขา 

3.  มีคูมือในการปฏิบัติงานที่เขาใจงายเปนมาตรฐานเดยีวกนั 

4.  มีระบบบัญชีที่แมนยํา  เที่ยงตรง  และสามารถตรวจสอบได  รวมทั้งสามารถใชเปน

ขอมูลในระบบการบริหารจัดการขอมูล  (Management  Information  System) 

5.  มีการตรวจสอบเปนประจาํทัง้จากภายในองคกร  และหนวยงานภายนอก องคกรมี

การจัดทาํงบประมาณโครงการอยางเปนระบบเปนประจาํ 

 
ระบบการบรหิารจัดการขอมูล 
1.  มีระบบทีส่ามารถประมวลผลขอมูลทีสํ่าคัญไดอยางรวดเร็ว  และเที่ยงตรง  ซึ่งมี

ความสําคัญตอการบริหาร  พนักงานสามารถนาํไปประยุกตใชในการประเมินผล  และเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานตอไป 

2.  มีระบบฐานขอมูลลูกคา  เพื่อใชประโยชนในทางการบริหารและการปฏิบัติงาน 

  
องคกรท่ีสามารถขยายการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 
1.  มีขอบังคับ  และกฎระเบียบที่เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

2.  กําหนดอํานาจ  หนาที ่ และความรับผิดชอบของสาขา  สํานกังานเขต   

สํานักงานภาค  และหนวยงานสนับสนนุในสํานักงานใหญ  อาท ิ ฝายการธนาคารเพื่อสังคม   

ฝายการบัญชี  ฯลฯ  ใหชัดเจน 

3.  มีการพฒันาความรูความสามารถรองรับการโยกยายพนกังาน 
ปริมาณการใหบริการ  และความยั่งยืนทางการเงิน 
1.  มีลูกคาใชบริการเปนจาํนวนมาก  ซึ่งรวมถึงลูกคาที่ไมเคยไดรับบริการทาง 

การเงนิจากสถาบันการเงินมากอน 
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2. ตนทนุในการบรหิารจดัการตํ่า หรืออยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการไดอยาง

ตอเนื่อง  และมีความยั่งยืน 

คาบริหารจัดการ  ธนาคารออมสินจะคิดคาบริหารจัดการรอยละ   2 – 3   ของยอดเงิน

กู  เนื่องจากการปลอยสินเช่ือรายยอยมีตนทนุคอนขางสูง  และมีกลไกที่สลับซับซอน ขณะที่การ

บริหารจัดการหน้ีที่มีปญหา  รัฐบาลตองอนุญาตใหธนาคารออมสินตัดหนี้สูญ     ซึง่เปนเงนิทนุของ

รัฐบาลตามทีก่ลาวขางตน  ในกรณีที่มีหนี้มปีญหาเกิดข้ึนภายหลังจากธนาคารออมสินได

ดําเนนิการถงึที่สุดตามข้ันตอน  หรือขอบังคับของธนาคารแหงประเทศไทย 

 
3. ระเบียบการของโครงการธนาคารประชาชน  (คําสั่งธนาคารออมสิน  ที่  

99/2544) 
 
คุณสมบัติของผูสมัครเปนสมาชิก 
1.  เปนผูประกอบการรายยอย  หรือผูมีรายไดประจํา  หรือผูมีความประสงคทีจ่ะ

ประกอบอาชีพเสริม  เพื่อใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 

2. มีถิ่นที่อยูแนนอนสามารถติดตอไดโดยสะดวก 

 
วิธีการสมัครเขาเปนสมาชิก 
1.  สามารถสมัครเขาเปนสมาชิก  ณ  สาขาของธนาคารออมสิน  ที่สามารถติดตอขอใช

บริการไดสะดวก  ต้ังแตวนัที ่ 25  มิถุนายน  2544  สามารถสมัครเปนสมาชิกไดที่ธนาคารออมสิน

ทุกสาขา  โดยใชเอกสารหลักฐาน รูปถาย  1  นิ้ว  2  รูป  สําเนาบัตรประชาชน  และสําเนา 

ทะเบียนบานอยางละ  1 ฉบับ 

2.  เปดบัญชีเงินฝากประเภทเผ่ือเรียกในชือ่ของผูสมัคร  1  บัญชี  สําหรับจํานวนเงิน

ฝากในบัญชีข้ึนอยูกับความสมัครใจของผูสมัคร 

3. ผูสมัครสมาชิกแตละคนจะสามารถสมัครเปนสมาชิกไดเพียงสาขาเดียวเทานั้น 
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 การขอกูยืมเงิน  
  สามารถขอกูยมืเงนิได  ณ  วันที่สมัครเขาเปนสมาชิก  โดยกรอกแบบคําขอกูไวกอน  และ

ธนาคารจะพิจารณาเงนิกูหลังจากที่ไดฝากเงินอยางตอเนื่องครบ  2  เดือน   ยกเวนลูกคาฝากเงนิ

ของธนาคารออมสินทีม่ีบัญชีเงินฝากอยูกอนแลว  สามารถขอกูไดทันทีโดยธนาคารจะพิจารณา

เงินกูใหตามความเหมาะสมเปนรายๆ  ไป โดยตองมีคุณสมบัติ 

1.  ผูกูจะตองมีอายุครบ  20  ปบริบูรณ  กรณีทีย่ังไมครบ  20  ปบริบูรณ  จะตองให

ผูปกครองเปนผูกูแทน 

2.  มีสถานที่ประกอบอาชีพหรือใหบริการแกลูกคาที่แนนอนสามารถติดตามได 

ธนาคารจะใหกูเพื่อประกอบอาชีพตามวงเงินที่จําเปนตองใชจริงและอยูในวิสัยที่ผูกูจะ

สามารถชําระคืนได  โดยมวีงเงนิกู  ดังนี ้

1.  วงเงินกูคร้ังแรกไมเกิน  รายละ  15,000  บาท 

2.  วงเงินกูในคร้ังตอไปไมเกิน  รายละ  30,000  บาท 

3.  กรณีขอกูเงินเกินกวา  30,000 บาท  ใหใชหลักทรัพยตามที่ธนาคารประกาศกําหนด   

ทั้งนี้ ธนาคารกําหนดอัตราดอกเบ้ีย  รอยละ  1  ตอเดือน  ชาํระคืนเงินตนและดอกเบ้ีย

เปนงวดรายเดือน  ในระยะเวลาไมเกนิ 13  เดือน  ผูกูสามารถยื่นเร่ืองขอกูได  ณ  ธนาคารออมสิน

สาขาที่สมัครเขาเปนสมาชิก โดยใชบุคคลหรือหลักทรัพย (อสังหาริมทรัพย / สังหาริมทรัพย) ในการ   

คํ้าประกัน  กรณีใชบุคคลคํ้าประกนั  ธนาคารจะพจิารณาใหผูกูสามารถใชบุคคลคํ้าประกนัเงนิกูได

ตามหลักเกณฑดังนี ้

1.  กรณีใชสมาชิกโครงการธนาคารประชาชนจะตองเปนสมาชิกของธนาคาร  ออมสิน

สาขาเดียวกันกับผูกู  จํานวนไมนอยกวา  2  คน 

2.  กรณีใชขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานองคการของรัฐ  จะตองดํารง

ตําแหนงต้ังแตระดับ  3  หรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้  จํานวน  1  คน  ข้ึนไป 

3.  กรณีใชผูมีรายไดประจําซ่ึงเปนพนกังานของบริษทั/องคกรธุรกิจเอกชน  จะตอง

ทํางานในบริษทั/องคกรธุรกจินั้นติดตอกนัไมนอยกวา  3  ป  จาํนวนไมนอยกวา  2  คน 

4.  กรณีใชลูกคาทั่วไปของธนาคารออมสิน  จะตองเปนบุคคลที่ธนาคารให 

ความเชื่อถือจํานวนไมนอยกวา  2  คน  ทั้งนี้ผูคํ้าประกันแตละคนในทกุรณีขางตน  จะคํ้าประกันผู

กูไดไมเกิน  2  ราย 
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 บริการพิเศษ   
 สมาชิกที่ไดรับอนุมัติเงนิกูจะไดรับการประกันอุบัติเหตุโดยไมตองเสียคาใชจาย เพิ่มเติม 

 1.  วงเงินกูไมเกิน  15,000  บาท  ไดรับความคุมครองในวงเงิน  50,000  บาท 

 2.  วงเงินกูมากกวา  15,000 บาทไดรับความคุมครองในวงเงนิ 100,000 บาท 

  
 มาตรการปองกันความเสีย่ง 
 1.  ชี้แจงและทําความเขาใจกับลูกคาเกี่ยวกับหลักเกณฑ  เงื่อนไขการเขารวมเปนสมาชิก

โครงการ 

 2.  ตรวจสอบขอมูลลูกคาใหถูกตอง  ชัดเจน 

 3.  สงเสริมใหมีการออม  โดยมีพนักงานออกรับฝากเงินนอกสถานที่อยาง  ตอเนื่อง 

 4. พิจารณาใหเงินกูแกสมาชิกที่มวีัตถุประสงคเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพที่กอใหเกิด

รายไดเทานั้น 

 5. พิจารณาเงินกูคร้ังแรกดวยวงเงนิจาํนวนนอย กอนจะขยายวงเงินกูสําหรับลูกคาที่มี

ประวัติการชาํระหนี้ดีในการกูคร้ังตอไป 

 6. วางแผนการออกรับฝากเงินโดยแนะนําใหสมาชิกฝากเงินในจํานวนที่เพยีงพอตอการหัก

ชําระเงนิในแตละงวด 

 7. ติดตามผลการดําเนินงานของสมาชิกที่ไดรับเงนิกู ใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยาง    

ตอเนื่อง 
 

4.  การบริหารจัดการโครงการธนาคารประชาชน 
หนาที่ของสํานักงานใหญกบัสาขา 

1.  เผยแพรขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน  หรือกรณีปญหาพรอมแนวทางแกไขทีพ่บ

จากการดําเนนิงาน  เพื่อเปนกรณีศึกษาโดยผานระบบอินทราเน็ต  (Intranet)  ของธนาคาร 

2.  อบรมเตรียมความพรอมใหกับพนกังานสาขา  เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.  จัดทําระบบฐานขอมูลลูกคา  เพื่อตรวจสอบความซ้าํซอนของลูกคา 

4.  มีระบบการรายงานผลการดําเนนิงานของสาขาเพื่อใหสามารถตรวจสอบได 
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แกนนํากลุม 
วัตถุประสงค 

 (1.)  เพื่อแบงเบาภาระการติดตอ  ประสานงานระหวางลูกคากับธนาคาร 

 (2.)  เพื่อใหการออมและการชําระหนี้ของสมาชิกเปนไปอยางสม่ําเสมอและ    ตอเนือ่ง 

 (3.)  เปนแหลงขอมูลเบ้ืองตนของลูกคาในสาขา 

 (4.)  เปนส่ือกลางในการสรางความเขาใจอันดีระหวางธนาคารกับลูกคา 

   คุณสมบัติของแกนนาํกลุม 

 (1.)  เปนบุคคลที่อยูในพืน้ทีป่ระกอบการเดียวกนั 

 (2.)  เปนทีย่อมรับและไดรับความเชื่อถือ 

   การไดมาซึ่งแกนนํา 

 (1.)  ใหพนกังานทําความรูจกักับลูกคา  ผูประกอบการทองถิ่น  หรือชุมชน 

 (2.)  ใหหารือ  หรือปรึกษา และกําหนดแนวทางในการจดัหาแกนนาํตามธรรมชาติ 

 (3.)  ใหมีการเลือกต้ังแกนนาํ 

 (4.)  พัฒนาแกนนําใหเปนผูชวยเหลือ  สนับสนนุ  หรือผูใหคําปรึกษาของธนาคาร  ใน

การดําเนินการโครงการธนาคารประชาชน 

  
มาตรการรองรับการใหบริการ   
ธนาคารประชาชนจัดเตรียมความพรอมของสถานที่  อุปกรณ  บุคลากร  และเวลาใน

การใหบริการลูกคา โดยรวม  ซึง่สามารถจําแนกได  ดังนี ้

   สถานที่  และ  อุปกรณ 

 (1.)  จัดทําปาย  โปสเตอรประชาสัมพันธ  และเคร่ืองหมายแสดงจุดใหบริการธนาคาร

ประชาชนใหชดัเจน 

 (2.)  จัดแสดงเงื่อนไขของสินเช่ือหรือบริการโดยติดต้ังไวในที่สะดุดตา  และในพ้ืนทีท่ี่

เหมาะสม 

 (3.)  มีแผนพับ  และตัวอยางการเขียนใบสมัคร  การเขียนแผนที่  หรือการเขียน

แบบฟอรมตางๆ  ที่จําเปน 

(4.) จัดใหมีโตะ  เกาอ้ี  น้าํด่ืม ฯลฯ  ไวบริการของสาขา 
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   ดานบุคลากร 

 (1.)  เตรียมพนกังานเพือ่ช้ีแจงหรือทาํความเขาใจกบัลูกคาเกีย่วกบัเงื่อนไขการสมัคร

สมาชิก  และขอสินเชื่อ  หรือขอขัดของในการเขียนหรือกรอกใบสมัคร  และคําขอกูตลอดจน

เอกสารอ่ืนๆ 

 (2.)  ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสาํนักงานเขต  หรือสํานกังานภาค  ในกรณีที่มี

บุคลากรไมเพยีงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะแรกของการเปดดําเนนิการโครงการ 

 (3.)  ประสานงานกับแกนนาํชุมชนเพื่อใหทําหนาทีเ่ปนผูแทนของธนาคาร 

ในการใหบริการ  หรือขอรับการสนับสนุนในกรณีจําเปน 

 (4.)  จัดทีมงานออกไปรับสมัครสมาชิกนอกสถานที ่ ในกรณีที่ชมุชนหรือกลุมเปาหมาย

จากสาขา 

 (5.)  เตรียมพนักงานหรือเจาหนาที่เพื่อเจรจา  หรือแกขอขัดของ  ในกรณีที่ผูมปีญหา

เกิดข้ึน 

 (6.)  แจกใบสมัครลวงหนา  พรอมทัง้กําหนดวัน  เวลา  ใหลูกคามาสมัครตาม 

วัน  เวลาที่กาํหนด  ทั้งนี้เพือ่แกปญหาในกรณีที่สาขามีสถานที่คับแคบ  และมีพนกังานไมเพยีงพอ

ในการใหบริการ 

 (7.)  ขยายเวลาการใหบริการแกลูกคาตามความจาํเปน  หรืออาจจะเปดใหบริการใน

วันหยุดทาํการ 

 การบริหารแรงจูงใจ 

  แรงจูงใจภายนอก 

 (1.)  แรงจูงใจสําหรับแกนนาํ  ไดแก 

  1.)  คาตอบแทน  1%  ของเงินงวดที่สงชาํระ 

  2.) มอบเกียรติบัตรสําหรับผูที่ทาํประโยชนในกลุม(ที่ไมมีหนี้คางชาํระภายใน1  ป) 

 (2.)  แรงจูงใจสําหรับผูกู  ไดแก 

  1.)  ประกันอุบัติเหตุตามคําส่ังของธนาคารจะใหความคุมครองตลอดอายุสัญญา

กู  โดยวงเงนิกู  1 – 15,000  บาท  ใหความคุมครองอุบติัเหตุ  50,000  บาท  วงเงินกู  15,001 

บาทข้ึนไป  ใหความคุมครองอุบัติเหตุ  100,000  บาท 

  2.)  สําหรับลูกคาช้ันดี  ไมมีประวัติการคางชาํระ  2  ป  ใหเงนิรางวัล  1%  ของ

ยอดเงินกูในปที่  2  ภายหลังจากชําระคืนเงินกูในปที่  2  ครบแลว 

   แรงจูงใจภายใน  สําหรับพนกังาน  ไดแก 
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 (1.)  คาตอบแทน  1%  ของเงนิงวดที่สงชําระ  (สําหรับเปนคาใชจายในโครงการ  เชน  

การออกเยีย่มเยียนลกูคา  ซึง่ใหอยูในความดูแลของคณะกรรมการสินเช่ือสาขา) 

 (2.)  แรงจูงใจที่ไมเปนตัวเงนิ  เชน  การปรับเล่ือนตําแหนง 

 

จะเหน็ไดวาโครงการธนาคารประชาชน เปนโครงการทีม่ีวัตถุประสงคชวยปลดทกุขให

คนจน โดยธนาคารออมสินจะปลอยกูใหประชาชนที่เปดบัญชีเงนิฝากเปนสมาชิกของธนาคาร

ประชาชน รายละ 15,000 บาทในคร้ังแรก โดยคิดอัตราดอกเบ้ีย 12 % ตอป หรือเดือนละ 1 บาท 

กําหนดชําระคืนภายใน 13 เดือน โดยเฉล่ียผอนสงเดือนละ 1,330 บาท จะมีสิทธกิูคร้ังตอไปรายละ 

30,000 บาท เมื่อชาํระเงินกูคร้ังแรกแลว โดยในปแรก ธนาคารออมสินมีเปาหมายจะปลอยกู

จํานวน 3,000 ลาน หรือมีผูไดรับอนุมัติเงินกูจํานวนประมาณ 2 แสนราย ซึง่ยอดผูขอกูในส้ินป 

อาจจะไมแตกตางจากเปามากนกั เพราะเงื่อนไขในการขอกูไมยุงยาก และความตองการขอกูมีสูง  

ประชาชนทีท่าํการคาขนาดเล็กมีจํานวนมาก โดยเฉพาะคนทีม่ีอาชพีพอคาแมคา หาบเรแผงลอย 

และสวนใหญจะอาศัยเงินกูนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียสูงมาก  ดอกเบ้ียนอกระบบตามตลาดสด 

อัตรามาตรฐานที่ปลอยกูกนั คิดรอยละ 20 ตอเดือน ซึง่หมายถึง หากกูเงนินอกระบบมา 15,000 

บาท จะมีภาระดอกเบ้ียเดือนละ 3,000 บาท 

ปญหาที่ทาํใหคนจนไมมโีอกาสจะต้ังตัวได สวนหน่ึงเกิดจากภาระดอกเบ้ียเงินกูนอก

ระบบ ซึ่งสงกนัไมหมด เพราะหลายคนไดแตสงดอกเบี้ย หลายคนอาจจะเงินกูหมด แตก็มีความ

จําเปนตองกูใหม จงึตกอยูในสภาพทาสเงนิกูนอกระบบ เพราะแมจะรูวาเปนอัตราดอกเบ้ียที่ขูดรีด 

แตผูที่ขัดสนกไ็มมีทางเลือก  ธนาคารประชาชนจะชวยใหคนที่ยากจน สามารถปลดเปล้ืองหนี้นอก

ระบบได โดยนําเงนิกูจากธนาคารออมสินไปชําระคืนเงินกูนอกระบบ  ภาระดอกเบ้ียที่ลดลงจะ

นํามาใชจายในครอบครัวได แตปญหาท่ีพะวงกนัคือ ธนาคารประชาชนอาจจะเพิม่ภาระหนี้ใหกับ

คนจน หากมีการบริหารจัดการเงนิกูไมได หรือเงนิกูจากธนาคารออมสินไมไดถูกนาํไปใชจายอยาง

เหมาะสม ไมไดนําไปชําระเงินกูนอกระบบ ไมไดนําไปทํากจิการการคา หรืออาจจะนําไปชาํระคืน

เงินกูนอกระบบแลว แตเมื่อขัดสนเงินข้ึนอีก จะกลับไปกูเงินนอกระบบ ทําใหเกิดภาระหนี ้ 2 กอน  

การเปดโครงการธนาคารประชาชน ภาพโดยรวมแลวเปนส่ิงที่ดีเพราะชวยใหคนจนมีโอกาสปลด

เปล้ืองหนี้สิน ชวยใหคนจนมีแหลงเงินกูตนทนุตํ่าและคนจนมีโอกาสต้ังตัวได ซึ่งแมจะเส่ียงตอ

ความเสยีหายจากการไมชําระคืนบาง (สุนันท  ศรีจันทรา, 2544 : 21) 

ขณะที่ ชาญชัย  มุสิกนิศากร (มติชนรายวัน , 27 ก.ค.2544:14) กลาววาการ

ดําเนนิโครงการธนาคารประชาชนตามนโยบายรัฐบาลนั้น แมหลายฝายยงัเปนหวงวาการปลอยกู
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ทั้งนี้ การเปดธนาคารประชาชนก็เพื่อแกปญหาหนีน้อกระบบ       ซึง่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

ถึง  20 % ตอเดือน โดยโครงการน้ีจะใหกูคร้ังแรกไมเกิน 15,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 % 

ตอเดือน หรือ 12 % ตอป ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน ซึ่งอัตราดอกเบ้ียของ

ธนาคารออมสินจะตํ่ากวาดอกเบ้ียเงินกูนอกระบบมาก แตก็ขอใหผูกูตระหนักดวยวาเงินกูนี้เปนเงิน

ฝากของชาวบานดวยเชนกนั  หากไมมีวนิยัหรือไมชําระเงินตามกาํหนดก็จะสงผลกระทบกับผูฝาก

เงินและกับธนาคาร ซึง่การปลอยกูในลักษณะนี้ใหบุคคลเปนผูคํ้าประกันเงนิกูธนาคารออมสินก็เคย

ดําเนนิการมาแลว แตทําในวงจํากัด เนนเฉพาะลูกคาทีธ่นาคารม่ันใจเทานั้น แตในขณะนี้รัฐบาลมี

นโยบายใหดําเนินการทั่วประเทศก็เพื่อกระตุนการใชจายในประเทศใหมากข้ึน ซึ่งทาํใหธนาคาร

เปนหวงในเร่ืองความเสี่ยงในการดําเนนิการเปนอยางมาก  เนื่องจากโครงการธนาคารประชาชนมี

เปาหมายที่จะใหการสนับสนุนดานเงินทนุในการประกอบอาชีพแกประชาชน ดังนัน้จึงไมมกีาร

กําหนดระยะเวลาของโครงการ และไมไดกําหนดวงเงนิรวมในการปลอยกู ซึง่ในสวนของธนาคาร

ออมสินนัน้มีสภาพคลองมากพอทีจ่ะปลอยสินเช่ือในโครงการดังกลาวไดอยางไมมกีําหนด 

และจากการดําเนนิการโครงการธนาคารประชาชนและโครงการกองทนุหมูบานละ 1 

ลานบาท ของรัฐบาลชุดนี ้ เชื่อวาจะสามารถเขามาแกไขปญหาขาดแคลนเงินทนุในการประกอบ

อาชีพของประชาชนที่มีรายไดนอยไดอยางแทจริง อันจะชวยสนับสนุนใหประชาชนมีรายไดและ

สามารถยืนไดดวยลําแขงของตนเอง โดยไมตองพึง่พงิภาครัฐเหมือนทีผ่านมาอีกทั้งจะนาํไปสูความ

เขมแข็งของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

ผลการดําเนินงานตามโครงการธนาคารประชาชนที่ผานมา  ณ  วนัที ่  11  กรกฎาคม  

2544  มียอดเงินฝากรวม  526,413,920  บาท  จาํนวนบัญชี  333,304  บัญชี  ยอดเงนิกู  

263,561,300  บาท  จาํนวนสัญญา  18,902  ราย  แบงเปนภาคกลาง  7,115  ราย  วงเงนิ  

101,125,000  บาท  ภาคเหนือ  4,360  ราย  วงเงิน  58,730,000  บาท  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  

5,862  ราย  วงเงิน  81,328,300  บาท  และภาคใต  1,565  ราย  วงเงนิ  22,378,000  บาท       

(เดลินิวส, 10 กรกฎาคม 2544: 9)    ประกอบกับขอมูลสมาชิกธนาคารประชาชน  ณ  วนัที่  2  
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ชวงเวลาดังกลาวเปนเพยีงระยะแรกของโครงการธนาคารประชาชนเทานั้น จุดมุงหมาย

ของโครงการธนาคารประชาชนมิไดอยูทีจ่าํนวนสมาชิกหรือยอดเงนิกู  หากแตตองการสรางโอกาส

ใหผูประกอบการรายยอย  และหาทางชวยเหลือใหมีความเปนอยูดีข้ึนดวยการนําเงนิออมของ

ประชาชนที่มาฝากไวกับธนาคารออมสินใหกูในอัตราดอกเบ้ียตํ่า  พรอมกับสงเสริมใหประชาชน

เห็นคุณคาและประโยชนของการออม  ซึง่จะเปนทนุตอไปในอนาคต  ความสําเร็จ ของโครงการนี ้ 

จึงข้ึนอยูกับความต้ังใจจริงและจิตสํานึกในการเปนลูกคาที่ดีของสมาชิกผูรวมโครงการธนาคาร

ประชาชน  ตลอดจนประชาชนทัว่ไปที่สงเสริมโครงการดวยการออมเงินกบัธนาคารออมสิน 

อยางไรก็ตาม แมธนาคารประชาชนโดยรวมจะมีภาพท่ีดี แตยงัขาดความสมบูรณ 

เพราะเปาหมายทีว่างไว มุงการปลอยกูเทานัน้ แตไมไดพวงวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพชีวติ 

หรือคุณภาพจดัการบริหารเงนิแตอยางใด  ถารัฐบาลจะจัดโครงการอบรมความรูความเขาใจในการ

บริหารจัดการเงินกูใหกบัประชาชนที่แหกนัเขาคิวมาย่ืนขอกูกอนที่จะอนุมัติเงนิกู หรือถาธนาคาร

ออมสินจะเพิม่เติมคําช้ีแนะถึงการใชจายเงิน แจกแจงใหเหน็ถงึโอกาสในการต้ังเนือ้ต้ังตัว ซึง่จะถูก

ทําลายไปเพราะการกูเงนินอกระบบ จะชวยใหธนาคารประชาชนมีความสมบูรณมากข้ึน และความ

เส่ียงในการปลอยกูอาจจะลดลง  ธนาคารประชาชนเปดแลว และเช่ือวาจะมีคนไดรับอนุมัติเงนิกูไป

แลวจํานวนหลายหมื่นราย แตไมสายที่ธนาคารออมสินจะเพิ่มบทบาทตัวเอง  บทบาทในการปลอย

กูอาจจะชวยคนจนไดชั่วครู  แตบทบาทในการใหความรูความเขาใจในการจัดการบริหารเงนิกู 

อาจจะชวยคนจนไดในระยะยาว 

จากที่กลาวมาทําใหผูวิจยัสนใจศึกษาการเปดรับขาวสารของประชาชนเก่ียวกับการ

ดําเนนิโครงการธนาคารประชาชนต้ังแตเดือนมิถนุายน 2544 ที่ผานมา  ซึ่งส่ือมวลชนที่ไดนาํเสนอ

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอยางตอเนื่อง  โดยผูวิจัยจะไดศึกษาความสัมพันธระหวางการ

เปดรับขาวสาร กับความรู และความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน  วามี

ความรู และความคิดเห็นตอโครงการในระดับใด  อยางไร  ตลอดจนมปีจจัยใดบางที่มี

ความสัมพันธกับความรูและความคิดเหน็ของประชาชน  ทัง้นี้ผูศึกษาไดมุงศึกษาเฉพาะในพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร เปนพื้นทีท่ีม่ีความเจริญในทกุๆดาน   นอกจากนัน้ ผลการศึกษายังอาจเปนขอมูล

ที่ใชคาดการณถึงความสําเร็จของโครงการ ตลอดจนเปนขอมูลใหแกธนาคารออมสินและ

DPU

mailto:cnsb.mis@gsb.or.th


 15

 
ปญหานําการวิจัย 
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ 

ธนาคารประชาชนอยางไร 

2. ปจจัยทางประชากรศาสตรมคีวามสัมพันธกับความรูและความคิดเหน็ของ

ประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนอยางไร 

3. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชน  มีผลตอความรู

และความคิดเห็นของประชาชนอยางไร 

 
วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

1. เพื่อศึกษาการเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอโครงการ 
ธนาคารประชาชน 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชนตอความ 

รูและความคิดเห็นของประชาชน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตรที่มคีวามสัมพันธกับความรูและความคิดเหน็ 

ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน 

 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 
การศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษามุงศึกษาเฉพาะประชาชนที่มภูีมิลําเนาและอาศัยอยูในเขต

กรุงเทพมหานคร  ที่มีอายุครบ  20  ปบริบูรณ  ข้ึนไป  เทานัน้  โดยทําการศึกษาความรูและความ

คิดเห็นของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน  รวมทั้งความสัมพันธระหวางการเปดรับ

ขาวสารจากส่ือตางๆ กับความรูและความคิดเห็นในเร่ืองดังกลาว  โดยทําการศึกษาวจิัยในชวง

เดือนมีนาคม 2545 
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สมมติฐานการวิจยั 
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกันม ี

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนตางกนั 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน ม ี

ความรูของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

3.  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกันม ี

ความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ 
ธนาคารประชาชนตางกนั มีความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ 
ธนาคารประชาชนตางกนั ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนตางกนั 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 
 

1.ทราบพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับ

โครงการธนาคารประชาชน   

2. ทราบความสัมพนัธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู และความ

คิดเห็นของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน 

3.  ทราบถึงปจจัยทางประชากรศาสตรทีม่ีความสมัพนัธกับความรู และความคิดเห็น

ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน 

4. ผูบริหารธนาคารออมสิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาไปใชปรับปรุง  หรือกําหนดกลยุทธในการบริหารโครงการที่เหมาะสม ประกอบกับ

ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ 

 
นิยามศัพท 

 
1.  ประชาชน  หมายถงึ  บคุคลที่มีภูมิลําเนา  และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  มี

อายุไมตํ่ากวา  20  ป ข้ึนไป  ซึ่งสามารถสมัครเปนสมาชิกโครงการได  
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2.  ธนาคาร  หมายถึง   ธนาคารออมสิน  ซึง่เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนนิการ

โครงการธนาคารประชาชน 

3.  โครงการธนาคารประชาชน  หมายถึง  โครงการที่ธนาคารออมสินไดรับมอบหมาย

จากรัฐบาลใหดําเนนิการ  โดยมุงเนนจะใหประชาชนทกุคนสามารถใชบริการทางการเงินอยางเทา

เทียม สงเสริมใหประชาชนผูดอยโอกาสสามารถเขาสูระบบการเงินที่เปนมาตรฐานเดียวกนัทกุ

ระดับ และสงเสริมผูประกอบอาชีพโดยเฉพาะรายยอย  ซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของเศรษฐกิจ

พื้นฐานใหกระจายอยางทั่วถงึ  ใหมีเงนิทนุเพื่อประกอบการอยางยุติธรรม 

4.  ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน  หมายถึง ความรูความเขาใจรวมถึงการ

ระลึกจดจําเนือ้หา รายละเอียดสําคัญของโครงการได อาทิ ความรูในเร่ืองเปาหมายและวัตถุประสงค

ของโครงการ รูปแบบการดําเนินงาน เปนตน 

5.  ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  หมายถึง  ความรูสึกเชิงประเมินคาของ

บุคคลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ  ชอบ  ไมชอบ  เห็นดวย  ไมเหน็ดวย  ตอโครงการธนาคารประชาชน

ใน  3  ดาน  ไดแก  ดานวตัถุประสงคของโครงการ  ดานกจิกรรมของโครงการ  และดานการบริหาร

จัดการโครงการ 

6. ดานวัตถปุระสงคของโครงการ  หมายถงึ  จุดมุงหมายหรือเปาหมายในการจัดต้ัง

โครงการธนาคารประชาชน  มีความเหมาะสม  เปนไปได  หรือเอ้ือประโยชนมากนอยเพยีงใด  

ประกอบดวย  การสงเสริมการออมและจัดใหมีบริการดานการใหสินเชือ่ และบริการทางการเงินอ่ืนๆ  

ในลักษณะสินเช่ือลูกคารายยอย  (Micro  Credit)  การสงเสริม  สนับสนนุใหเกดิการรวมกลุมเพื่อ

การเกื้อกูล  หรือชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั  การสรางงาน  ขจัดความยากจน  ยกระดับและมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะผูมรีายไดนอยใหมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน  การสนับสนุน

กิจกรรมหรือสนับสนนุการดําเนนิกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลาย  รวมทัง้สงเสริมการพฒันาธุรกิจ

ใหมๆ  การพฒันาระบบการเงินที่มีความยืดหยุน  และมีความยั่งยืน  

7. ดานกิจกรรมของโครงการ  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ  ที่โครงการธนาคารประชาชนตอง

ดําเนนิการ  ประกอบดวย  กลไกทางการเงิน  การใหบริการทางการเงินทีท่ั่วถึง  ตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมาย  ทั้งในดานการออมทรัพย  สินเชื่อ  บริการทางการเงินตางๆ  มีตนทุนตํ่า  

และมีผลตอบแทน  กลไกทางสังคม  สงเสริม  และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนษุย  และทนุทาง

สังคม  โดยการสงเสริมใหมกีารรวมกลุมแบบพึ่งพาตนเองผานกระบวนการฝกอบรม  และการจัดการ

แบบมีสวนรวม  การพัฒนาธุรกิจบริการ    โดยใหบริการดานการฝกอบรมเฉพาะทาง  หรือการพฒันา

ทักษะเฉพาะดาน  สําหรับผูประกอบการรายใหม  และการใหบริการดานการฝกอบรมแก
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8. ดานการบริหารจัดการโครงการ หมายถงึ  การบริหารจัดการโครงการธนาคาร

ประชาชนใหสําเร็จตามวัตถปุระสงคของโครงการ  ประกอบดวย  การบริหารจัดการทรัพยากร

มนุษย  การบริหารจัดการขอมูล  และการบริหารจัดการการเงนิ 

9.  การเปดรับขาวสาร  หมายถงึ  ความถี่หรือความบอยคร้ังในการรับขาวสารเกีย่วกับ

โครงการธนาคารประชาชน จากส่ือตางๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ 

10.  ส่ือมวลชน  คือ  องคกรทีท่ําหนาที่ในการผลิตส่ือที่ถายทอดถึง ความรู ขอมูล

ขาวสารความคิดเห็น ตลอดจนความบันเทิงไปสูสาธารณชนโดยทั่วไป อันไดแก หนังสือพิมพ วทิยุ 

และโทรทัศน เปนตน 

11.  ส่ือบุคคล  คือ  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ซึง่เปนการส่ือสารแบบซึ่งหนา 

(face to face communication) โดยผูสงสาร ไดแก ผูนาํความคิดเห็น , ครูอาจารย , เพื่อนฝูง ฯลฯ 

12.  ส่ือเฉพาะกิจ  หมายถงึ  ส่ือทีถู่กผลิตข้ึนมาโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ประชาชน ไดแก แผนพับ , โปสเตอร , คูมือ ฯลฯ ที่จัดทําข้ึนเพื่อเผยแพรและสงเสริมความรูความ

เขาใจใหแกประชาชน รวมทัง้ชักชวนใหประชาชนเขารวมโครงการ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับขาวสารกับความรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ตอโครงการธนาคารประชาชน (People  Bank)  ผูศึกษาไดทาํการศึกษาทบทวน

เนื้อหาของวรรณกรรม  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  เพือ่นํามากําหนดเปนกรอบใน

การศึกษา ไดแก 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเหน็ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 

4. แนวคิดเกี่ยวกบัการแพรกระจายนวัตกรรม 

5. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรู 
 

สุรพงษ โสธนะเสถียร (2533:118-122) ไดใหความหมายของความรูไววา หมายถึง การ

รับรูเบ้ืองตนซึง่บุคคลสวนมากจะไดรับผานประสบการณโดยการเรียนรูจากการตอบสนองส่ิงเรา 

(S-R) และจัดระบบเปนโครงสรางของความรู ที่ผสมผสานระหวางความจํา (ขอมูล) กับสภาพทาง

จิตวิทยา ดวยเหตุนี้ความรูจึงเปนความจําที่เลือกสรรซ่ึงสอดคลองกบัสภาพจิตใจของตนเอง เปน

กระบวนการภายในที่ผูอ่ืนจะรับรูไดจากการอนุมานมากกวาการสังเกตโดยตรง 

คารเตอร วี กูด  (Good, 1973 : 325 อางใน อลิสา วีรพัฒนกุล, 2540 :33) ไดให

ความหมายของ “ความรู” ไววา ความรูเปนขอเท็จจริง (Facts)  ความจริง (Truth)  กฎเกณฑและ

ขอมูลตางๆ ทีม่นุษยไดรับ และรวบรวมสะสมไวจากมวลประสบการณตางๆ  

เบนจามิน เอส บลูม ( Bloom ,1967 อางใน ชลดา ทองสุกนอก,2540 : 33) ไดกลาวถึง

ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรูไววา 

1.  ความรู ทําใหทราบถึงความสามารถในการจาํ และการระลึกถึงเหตุการณหรือ

ประสบการณที่เคยพบมาแลว แบงออกเปน 
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ก. ความรูเกีย่วกบัเนื้อหาวิชาโดยเฉพาะ 

ข. ความรูเกีย่วกบัวิธีและการดําเนนิการที่เกีย่วกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ 
ค. ความรูเกีย่วกบัการรวบรวมแนวความคิดและโครงสราง 

2. ความเขาใจ ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชสติปญญาและทักษะเบ้ืองตน 

แบงออกเปน 

ก. การแปลความ คือการแปลจากแบบหนึ่งไปสูอีกแบบหนึง่ โดยรักษาความ 

หมายไดถูกตอง 

ข. การตีความ คือการขยายจากเนื้อหาเดิมดวยการสรางข้ึนดวยรูปแบบใหม 

3.  การนาํไปใช (Application) 

4.  การวิเคราะห (Analysis) 

5.  การสังเคราะห (Synthesis) 

6.  การประเมนิคา (Evaluation) 

 

แพทริก  เมียรดิธ (Patrick Meredith, 1961 : 10 อางใน อลิสา วีรพฒันกุล, 2540 :32 ) 

ไดพูดถึงความรูวา จาํเปนตองมีองคประกอบ 2 ประการ คือ   ความเขาใจ (Understanding)  และ

การคงอยู (Retaining) เพราะความรู  หมายถงึ ความสามารถจดจําไดในบางส่ิงบางอยางที่เขาใจ

มาแลว 

เธียรศรี  วิวิธสิริ (2527 : 19-20) กลาววา การเรียนรูในผูใหญนั้นเกดิจากประสบการณ 

3 ประการ คือ  

1.  การเรียนรู ที่เกิดจากสภาพการณทางธรรมชาติ (Nature Setting) คือ เรียนรูจาก

สภาพธรรมชาติที่อยูใกลตัว 

2.  การเรียนรูจากสภาพการณทางสังคม (Society Setting) มีอยูทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน เชน การเรียนรูจากการอานหนงัสือพมิพ โทรทัศน เปนตน 

3. การเรียนรูจากสภาพการณของการจัดการเรียนการสอน (Formal Institution 

Setting) คือมีผูแทนจากสถาบัน จัดลําดับการเรียนรูอยางมีจุดมุงหมายและตอเนื่อง 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2520 : 16) กลาววา ความรู เปนพฤติกรรมข้ันตน ซึง่ผูเรียน

เพียงแตจําได อาจจะโดยการนึกไดหรือโดยการมองเหน็ หรือไดยิน จําได ความรูข้ันนี้ ไดแก ความรู

เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง และวิธกีารแกปญหาเหลานี ้
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ปกิจ  พรหมายน (2531 : 27) ไดกลาวสรุปถึงความหมายของความรูไววา หมายถึง 

ขอเท็จจริง กฎเกณฑ และรายละเอียดตางๆ ที่มนุษยไดรับ รวมทั้งส่ิงที่เกี่ยวกบัสถานที่ ส่ิงของ และ

บุคคลซ่ึงไดจากการสังเกต ประสบการณหรือการคนควา การรับรูส่ิงตางๆ เหลานีต้องอาศัยเวลา

และมนุษยไดมีการเก็บรวบรวมสะสมไว 

 
2. แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับความคิดเห็น 
 

 2.1  ความหมายของความคิดเห็น 

“ความคิดเหน็”  (Opinion)  ตามพจนานุกรมทางการศึกษา  Dictionary  of  

Education (Good,  1959  :  339)  ใหความหมายไววา  หมายถึง  ความนกึคิด  ความรูสึก

ประทับใจ  ความเชื่อ  การตัดสินใจเกี่ยวกบัส่ิงใดสิ่งหนึง่  ซึ่งไมอาจบอกไดวาเปนการถูกตองหรือไม 

ปทานุกรมสังคมวิทยา  (ราชบัณฑิตยสถาน,  2532  :  246)   ไดบัญญัติคําวาความ

คิดเห็นซึง่ตรงกับคําวา  Opinion  ในภาษาอังกฤษไววา  หมายถึง  1.)  ขอพิจารณาเหน็วาเปนจริง

จากการใชปญญาความคิดประกอบ ถงึแมจะไมไดอาศัยหลักฐานพิสูจนยนืยนัไดเสมอไปก็ตาม  

2.)  ทัศนะหรือประมาณการเก่ียวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  3.)  คําแถลงทีย่อมรับนับ

ถือกันวาเปนผูเชี่ยวชาญในหวัขอปญหาที่มผูีนํามาขอปรึกษา  คําวา  ความเหน็มีความหมาย

ใกลเคียงกับคําวาเจตคติ  ซึง่มีคําอธบิายไววาแนวโนมที่บคุคลไดรับมาหรือเรียนรูมา  และ

กลายเปนแบบอยางในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน  หรือเปนปฏิปกษตอบางส่ิงบางอยางหรือตอ

บุคคลบางคน 

ความคิดเหน็  ความหมายตามพจนานุกรม  Webster  (1967 : 301)  สรุปวา  ความ

คิดเห็น คือความเชื่อที่ไมไดต้ังอยูบนความแนนอน  หรือความรูอันแทจริง  แตจะต้ังอยูที่จิตใจ  

ความเห็นและการลงความเห็นของแตละบุคคลที่วานาจะตรงตามที่คิดไว  และนอกจากนีม้ี

นักวชิาการหลายทานไดใหความหมายของความคิดเหน็ไวตางๆ  กัน  ดังนี ้ คือ 

 ขวัญใจ  สมรรคบุตร  (2524 : 8)  กลาววา  ความคิดเห็นของบุคคลที่จะเกีย่วของกับ   

คุณสมบัติประจําตัวของบุคคลอีกดวย ซึง่คุณสมบัติประจําตัวบางอยางเชน  ความรู  ประสบการณ

ในการทํางาน  และการติดตอกันระหวางบุคคล  นับเปนปจจัยที่สําคัญที่ทาํใหบุคคล  และกลุมมี

ความคิดเหน็ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง  ทัง้นี้เพราะพื้นความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณีที่

ไดรับจากการศึกษามาเปนเวลานานหลายป  จะเปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงใด

ส่ิงหนึ่งโดยเฉพาะ 
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       ทวี  เลรามัญ  (2520  :  7)  กลาววา  ความคิดเหน็  เปนการแสดงออกถึงความรูสึกที่มี

อยูบนพืน้ฐานของขอเท็จจริง  และทัศนคติของบุคคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเปนบุคคล กลุม

บุคคล หรือสถานการณ  เปนตน  ความคิดเห็นอาจจะเปนไปไดในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอส่ิง

นั้นก็ได 

ประคอง  กรรณสูต  (2525  :  3)  กลาวไววา  ความคิดเห็น  ถือไดวาเปนการแสดงออก

ทางดานทัศนคติอยางหนึง่  แตการแสดงความคิดเหน็นี้มีอารมณเปนสวนประกอบและเปนสวนที่

พรอมจะมีปฎิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526  :  3)  กลาววา  ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดาน

ทัศน คติอยางหนึง่แตการแสดงความคิดเห็นนั้นมักมอีารมณเปนสวนประกอบ  และเปนสวนที่

พรอมที่จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

พงษไพบูลย  ศิลาวราเวทย  (2528  :  19)  ใหความหมายไววา  ความคิดเห็นเปนการ

แสดงออกทางดานความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยการพูด  หรือการเขียน  โดยอาศัยพื้นฐานของ

ความรู  ประสบการณ  และสภาพแวดลอมซ่ึงการแสดงความคิดเหน็นี้อาจไดรับการยอมรับหรือ

ปฏิเสธจากคนอ่ืนได 

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  และคณะ  (2522  :  99)  ใหคําจํากัดความวา  ความคิดเหน็  คือ

การแสดงออกถึงวิจารณญาณที่มีตอเร่ืองใดเร่ืองหนึง่โดยเฉพาะ  ความคิดเหน็มีความหมายที่แคบ

กวาเจตคติ  เพราะความคิดเห็นของบุคคลเปล่ียนแปลงไปตามขอเท็จจริง  (Fact)  และเจตคติ  

(Attitude)  ของบุคคลในขณะที่เจตคติแสดงภาพความรูสึกทั่วๆ  ไป  เกีย่วกับส่ิงใดสิ่งหนึง่  ความ

คิดเห็นจะเปนการอธิบายเหตุผลที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึง่โดยเฉพาะ 

อุทัย  หิรัญโต  (2519  :  30-31)  ใหความเหน็วา  ความคิดเห็นของคนมีหลายระดับคือ  

อยางผิวเผินกม็ี  อยางลึกซ้ึงก็มี  สําหรับความคิดเหน็ที่เปนทัศนคตินั้น  เปนความคิดเห็นอยางลึกซึ้ง  

และติดตัวอยูเปนเวลานาน  เปนความคิดเห็นทั่วไปไมเฉพาะอยาง  ซึ่งมีประจําตัวของทุกคน  ความ

คิดเห็นที่ไมลึกซ้ึง  และเปนความคิดเหน็เฉพาะอยาง  และมีอยูเปนเวลาอันสั้น  เรียกวา  Opinion  

เปนความคิดเห็นประเภทหนึ่งที่ไมต้ังอยูบนรากฐานของพยาน  หลักฐานที่เพียงพอตอการพิสูจนมี

ความรูสึกแหงอารมณนอย  และเกิดข้ึนไดงายแตก็สลายตัวเร็ว 

แกงค และ เฟลชมันด (Gagne  and Fleishman, 1959 :19)  กลาววา  ความคิดเห็น

เปนเร่ืองที่เฉพาะมากกวาเจตคติ  ตัวอยางเชนถาเราถามคนงานวาเขาคิดอยางไรตอการจาย
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กูด (Good,1959  :  376)  ใหความหมายของความคิดเห็น  (Opinion)  ไวหลาย

ความหมาย ไดแก  ความหมายทั่วไป  หมายถงึ  ความเช่ือ  ความเห็น  ขอพิจารณา  ความรูสึก  

หรือทัศนะทีย่งัไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน  และยังขาดน้ําหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห  

หรือกลาวกวางๆ  ไดวามีความเปนไปไดมากกวาความรู  ความหมายเฉพาะ  หมายถงึ  การ

พิจารณาหรือการวนิิจฉัยอยางมีแบบแผนจากแหลงขอมูลหรือบุคคลที่เชื่อถือได  ความคิดเห็น

สาธารณะ  (Public  Opinion)  หมายถงึ  การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวมๆ  ของกลุมคนในสังคมที่

เกี่ยวของกับความเชื่อ  หรือขอเท็จจริง 

ฮิลการด (Hilgard, 1962  :  626, อางใน ฉัตรชัย ชูแกว, 2544 :10)  กลาววา  ความ

คิดเห็นคือการพิจารณาตัดสินใจ  (Judgement)  หรือความเชื่อที่นาํไปสูการคาดคะเน  หรือการ

แปรผลในทางพฤติกรรม  หรือเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดข้ึน 

โคลาซา (Kolasa,1969  :  386, อางใน ฉัตรชัย ชูแกว, 2544 :10)  กลาววา  ความ

คิดเห็นเปนการแสดงออกของแตละบุคคลในอันที่จะพิจารณาถึงขอเทจ็จริงอยางใดอยางหนึ่งหรือ

เปนการประเมินผล  (Evaluation)  ส่ิงใดสิ่งหนึ่งจากสถานการณส่ิงแวดลอม  (Circumstances)  

ตางๆ    หรือความคิดเห็นเปนการแสดงออกถึงการลงความคิดเหน็ของบุคคลหนึ่งในดานขอเท็จจริง 

 

จากนิยามและความหมายของความคิดเห็นดังกลาว  สามารถสรุปไดวา  ความคิดเห็น

หมายถงึ  การแสดงออกทางดานความรูสึกของบุคคลตอส่ิงอ่ืนใด  โดยไมจําเปนจะตองเหมือนกนั  

โดยข้ึนอยูกับความรู  ประสบการณ  และส่ิงแวดลอม  ความคิดเห็นของบุคคลจะเก่ียวของกบั

คุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคลอีกดวย  และยังรวมถึงการประเมินคาที่เกีย่วกับเร่ืองใดเร่ือง

หนึง่  หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  ซึง่อาจจะเหน็ดวยหรือไมเหน็ดวยก็ไดและความคิดเห็นนี้อาจจะ

เปล่ียนแปลงไดตามเวลา  ซึง่คุณสมบัติประจําตัวบางอยาง  เชน  พืน้ความรู  ประสบการณในการ

ทํางานและการติดตอระหวางบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  ทัง้พืน้

ความรูเปนกระบวนการสังเกตการณที่ไดรับจากการศึกษามาเปนเวลาหลายป  จะเปนรากฐาน

กอใหเกิดความคิดเห็นตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ  ( บุญธรรม,  2520  :  72 ) 

 

2.2  การเกิดความคิดเห็น 
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ความคิดเหน็ของบุคคลจะเก่ียวของกับคุณสมบัติประจําตัวของแตละบุคคลอีกดวย  ซึง่

คุณสมบัติประจําตัวบางอยาง  เชน  พืน้ความรู  ประสบการณในการทํางาน  และการติดตอกัน

ระหวางบุคคล  นับเปนปจจัยสําคัญทีท่าํใหบุคคลและกลุมมีความคิดเห็นไปในทศิทางใดทิศทาง

หนึง่  ทัง้นี้เพราะพื้นความรูอันเปนกระบวนการสังคมกรณีที่ไดรับจากการศึกษามาเปนเวลานาน

หลายป  จะเปนรากฐานในการกอใหเกิดความคิดเหน็ตอส่ิงใดสิ่งหนึง่โดยเฉพาะซ่ึงในทฤษฎีตางๆ  

เชน  ทฤษฎีการยอมรับการเปล่ียนแปลงหรือส่ิงใหม  ๆ  ของ  Rogers  กลุมตัวอยางผูมกีารศึกษา

หรือพื้นความรูสูงจะยอมรับส่ิงใหมๆ  ไดรวดเร็วกวาผูมพีื้นความรูตํ่า  (ขวัญใจ  สมรรคบุตร,  2524  

:  8) 

        เรืองเวทย  แสงรัตนา  (2522  :  20)  กลาววา  ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางดาน

ความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึง่ดวยการพูดหรือการเขียน  โดยอาศัยพืน้ความรู  ประสบการณ  และ

สภาพแวดลอม  ซึ่งการแสดงความคิดเหน็นี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืนๆ  ก็ได 

สุทธิพงศ  แสงมณี  (2524  :  11)  กลาววา  ความคิดเหน็  เปนความรูสึกของบุคคลที่มี

ตอส่ิงใดสิ่งหนึง่  ซึ่งแสดงออกโดยอาศัย  สถานภาพ  ความเชื่อ  พื้นความรู  ประสบการณ  และ

สภาพแวดลอมของบุคคลอ่ืน  ซึ่งการแสดงความคิดเหน็ของบุคคลนัน้บุคคลอ่ืนอาจจะไมเหน็ดวยก็

ได 

สุโท  เจริญสุข  (2525  :  58-59)   กลาววา  ความคิดเหน็เปนสภาพความรูสึกทางดาน

จิตที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล  อันเปนผลใหบุคคลมีความคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึง่

ในลักษณะที่ชอบ  ไมชอบ  หรือ  เฉยๆ 

ฟอสเตอร ( Foster,1952:119, อางใน ธวัชชัย นาคฤทธ์ิ,2540 :9)  กลาววา  ความ

คิดเห็นเกิดจากมูลเหตุ  2  ประการ  คือ  ประสบการณ  (Experiences)  ที่บุคคลมีตอส่ิงของ  

บุคคล  หมูคณะ  เร่ืองราวตางๆ  หรือสถานการณ  ความคิดเห็นเกดิข้ึนในตัวบุคคลจากการไดพบ

เห็น  คุนเคย  อาจถือไดวาเปนประสบการณตรง  (Direct  Experiences)  และจากการไดยิน  ได

ฟง  ไดเหน็รูปถาย  หรืออานจากหนงัสือ  โดยไมไดพบเหน็ของจริงถือวาเปนประสบการณออม  

และระบบคานิยมและการตัดสินคานิยม  (Value  System  and  Judgement)  เนื่องจากกลุมชน

แตละกลุมมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน คนแตละกลุมจงึมีความคิดเห็นตอส่ิง

เดียวกนัแตกตางกนั 

 ฮอฟแลนด  (Hovland อางใน  Norman, 1955 : 5)  ไดใหความแตกตางของความคิดเห็น

และ  ทัศนคติไววา  ความคิดเหน็เปนการแสดงออกเปนคําพดู  ทัศนคติเปนจิตใตสํานึก  

(Unconscious) และเปนเหตุใหเกิดการตอบสนองของคําพูด 
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ภาพท่ี  2   

แสดงความคิดเห็นของบุคคล 
 

 

 ทัศนคติ 

                (Attitude) 

     ความคิดเหน็  การแสดงเหตุผล 

        (Opinion)    (Justification) 

 

 ขอเท็จจริง 

                     (Fact) 

 

   

โดยอธิบายวา  ความคิดเหน็ใดๆ  ยอมแสดงถึงการตีความขอความเทจ็จริงในทางใด

ทางหนึ่ง  แตลักษณะของการตีความนัน้ยอมข้ึนอยูกับทศันคติของบุคคล 

ออสแคมป (Oskamp, 1977 :119 –133)  กลาววา  ปจจัยทีท่ําใหเกิดความคิดเห็นดังนี้  

คือ  

1.) ปจจัยทางพันธุกรรมและรางกาย  (Gene  and  Physiological  Factors)  เปน

ปจจัยตัวแรกที่ไมคอยจะพดูถึงมากนกั  โดยมีการศึกษาพบวา  ปจจัยดานพนัธุกรรมจะมีผลตอ

ระดับความกาวราวของบุคคล  ซึง่จะมีผลตอการศึกษา  เจตคติ  หรือความคิดเหน็ของบุคคลนั้นๆ  

ได  ปจจัยทางรางกาย  เชน  อาย ุ  ความเจ็บปวย  และผลกระทบจาการใชยาเสพยติดจะมีผลตอ

ความคิดเหน็และเจตคติของบุคคล  ยกตัวอยาง  เชน  คนที่มีความคิดอนุรักษนิยมมกัจะเปนคนทีม่ี

อายุมาก  เปนตน   

2.) ประสบการณโดยตรงของบุคคล  (Direct  Personal  Experience)  คือ  บุคคล

ไดรับความรูสึกและความคิดตางๆ  จากประสบการณโดยตรงเปนการกระทําหรือไดพบเห็นตอส่ิง
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3.) อิทธิพลจากครอบครัว  (Parental  Influence)   เปนปจจัยที่บุคคลเมื่อเปนเด็กจะ

ไดรับอิทธิพลจากการอบรมเล้ียงดูของพอแมและครอบครัว  ทัง้นีเ้มือ่ตอนเด็กเล็กๆ  จะไดรับการ

อบรมส่ังสอนทั้งในดานความคิด  การตอบสนองความตองการทางดานรางกาย  การใหรางวัลและ

การลงโทษ  ซึง่เด็กจะไดรับครอบครัวและจากประสบการณที่ไดรับมา 

4.) เจตคติและความคิดเหน็ของกลุม  (Group  Determinants  of  Attitude)  เปน

ปจจัยทีม่ีอิทธพิลอยางมากตอความคิดเหน็หรือเจตคติของแตละบุคคล  เนื่องจากบุคคลจะตองมี

สังคมและอยูรวมกนัเปนกลุม  ดังนั้น  ความคิดเห็นและเจตคติตางๆ  จะไดรับการถายทอดและมี

แรงกดดันจากกลุม  ไมวาจะเปนเพื่อนในโรงเรียนกลุมอางอิงตางๆ  ซึ่งทาํใหเกิดความคลอยตาม

เปนไปตามกลุมได 

5.)  ส่ือมวลชน  (Mass  Media)  เปนส่ือตางๆ  ที่บุคคลไดรับ  ส่ือตาง  ๆ  เหลานี ้ ไมวา

จะเปนหนงัสือพิมพ  วทิยุ  โทรทัศน  ตางๆ  จะมีผลทาํใหบุคคลมีความคิดเหน็  มคีวามรูสึกตางๆ  

เปนไปตามขอมูลขาวสารที่ไดรับจากส่ือ 

เรนเนอร  (Renner,1954 : 6-7, อางใน ฉัตรชัย ชูแกว, 2544 :15)  กลาววา  ความ

คิดเห็นเกิดจากความรูความเขาใจ การมีความคิดตอส่ิงหนึง่ส่ิงใดข้ึนอยูกับความรู  ความเขาใจทีม่ี

ตอส่ิงนัน้  เชน  ความรูความเขาใจในทางที่ดี  ชอบ  ยอมรับ  เหน็ดวย  ความรูความเขาใจใน

ลักษณะเปนกลาง  เฉยๆ  ไมมีความคิดเห็น  ความรู  ความเขาใจในทางที่ไมดี  ไมชอบ  รังเกียจ  

ไมเห็นดวย 

  

2.3  ปจจัยพืน้ฐานที่มีอิทธิพลตอความคิดเห็นของบุคคล  

 ปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธพิลตอความคิดเหน็ของบุคคล  ซึง่ทําใหบุคคลแตละคนแสดง 

ความคิดเหน็ที่อาจเหมือนกันหรือแตกตางกนัออกไป  ปจจัยดังกลาวอาจสรุปไดดังนี ้ คือ  

  2.3.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

(1.)  ปจจัยทางพันธกุรรมและสรีระ  คือ  อาย ุ  เพศ  อวัยวะ  ความครบถวน 

สมบูรณของอวัยวะตางๆ  คุณภาพของสมอง 
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(2.) ระดับการศึกษา  การศึกษามีอิทธพิลตอการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น  และ

การศึกษาทาํใหบุคคลมีความรูในเร่ืองตางๆ  มากข้ึน  และคนที่มีความรูมากมักจะมีความคิดเหน็

ในเร่ืองตางๆ  อยางมีเหตุผล 

(3.)  ความเช่ือ  คานยิม  และทัศนคติของบุคคลตอเร่ืองตางๆ  ซึ่งอาจจะไดจาก

การเรียนรูกลุมบุคคลในสังคม  หรือจากการอบรมส่ังสอนของครอบครัว 

(4.)  ประสบการณ เปนส่ิงที่กอใหเกิดการเรียนรู  ทําใหมีความรู ความเขาใจใน

หนาทีและความรับผิดชอบตองาน  ซึ่งจะสงผลตอความคิดเห็น 

 2.3.2  ปจจัยดานส่ิงแวดลอม ไดแก  

(1.)  ส่ือมวลชน  ไดแก  วทิยุ  โทรทัศน  หนงัสือพมิพ  ฯลฯ  ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพล  

อยางมากตอความคิดเหน็ของบุคคล  เปนการไดรับขาวสาร  ขอมูลตางๆ  ของแตละบุคคล 

(2.)  กลุมและสังคมที่เกี่ยวของ มีอิทธพิลตอความคิดเหน็ของบุคคล  เพราะเม่ือ

บุคคลอยูในกลุมใดหรือสังคมใด  ก็จะตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎเกณฑของกลุมหรือสังคมนัน้ 

ซึ่งทาํใหบุคคลนั้นมีความคิดเห็นไปตามกลุมหรือสังคมที่อยู 

(3.)  ขอเท็จจริงในเร่ืองตางๆ  หรือส่ิงตางๆ  ที่บุคคลแตละคนไดรับ  ทั้งนี้เพราะ

ขอเท็จจริงที่แตละบุคคลไดรับแตกตางกนัก็จะมีผลตอการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางกนั 

 

2.4  ความสําคัญของความคิดเห็น 

เบสท (Best  อางใน  สัตตยา  กระแสรชล,  2538  :  9)  กลาววา  ในการศึกษาถึง

ความคิดเหน็ตางๆ  สวนมากจะใชวิธีแบบวิจัยตลาด  ไดแก  การซักถาม  การสอบถาม  บันทกึไว  

และรวบรวมไวเปนขอมูล  ซึ่ง  Best  ไดเสนอแนะวา  วิธีทีง่ายที่สุดในการที่จะบอกถึงความคิดเห็น

ก็คือ  การแสดงใหเห็นถึงจาํนวนรอยละของคําตอบในแตละขอความ  เพราะจะทาํใหเหน็วาความ

คิดเห็นจะออกมาในลักษณะเชนใด  และจะไดสามารถทําตามขอคิดเห็นที่วัดออกมาได  จะทําให

ผูบริหารเหน็สมควรหรือไม ในอันที่จะดําเนนินโยบายหรือลมเลิกไป 

เฟลดแมน  ( Feldman อางใน สัตตยา  กระแสรชล, 2538 : 9)  กลาววา  การสํารวจ

ความคิดเหน็เปนการศึกษาความรูสึกของบุคคล  กลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึง่แตละคนจะแสดง

ความเชื่อและความรูสึกใดๆ  ออกมาโดยการพูด  การเขียน  เปนตน  การสํารวจความคิดเหน็จะ

เปนประโยชนตอการวางนโยบายตางๆ  การเปลี่ยนแปลงนโยบาย  หรือการเปล่ียนแปลงระบบงาน  

รวมทัง้ในการฝกหัดการทํางานดวย เพราะจะทําใหการดําเนนิการตางๆ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

และเปนไปตาม   ความพอใจของผูรวมงาน 
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สรุปความสําคัญของความคิดเห็นไดวา  การศึกษาใหทราบถงึความคิดเห็นของบุคคล  

หรือกลุมบุคคลที่มีตอเร่ืองใดเร่ืองหนึง่  หรือตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  จะทําใหเราทราบถงึความเช่ือ  

ความรูสึก  และการพจิารณาตางๆ  ของบุคคลหรือกลุมบุคคลเหลานัน้ที่ไดแสดงออก  เพื่อเปน

ประโยชนตอการตอบสนองความตองการทั้งผูแสดง  และผูรับความคิดเห็น  และยังเปนประโยชน

ตอการวางแผนนโยบาย  การเปล่ียนแปลงนโยบาย  และการแกไขปญหาตางๆ  ใหเปนไปตาม

ความตองการของบุคคลที่เกีย่วของ 

 

2.5  การวัดความคิดเห็น 

การที่เราจะทราบถึงความเหน็ของบุคคลทีม่ีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งนั้น  เราจะตองมีเคร่ืองมือ

วัดที่เชื่อถือได  เนื่องจากความคิดเห็นของบุคคลเปนส่ิงที่ไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติ  ดังนั้นการ

วัดความคิดเหน็ซึ่งเปนการวดัทัศนคตินัน่เอง  เคร่ืองมอืในการวัดทัศนคตินั้นมีอยูหลายแบบ  แต

แบบที่นิยมใชกันคือ  แบบของ  Likert  Scale  กลาวคือ  เราสามารถวัดทัศนคติของบุคคลได  โดย

ใหเขาตอบขอคําถามหลายๆ ขอ  แตละขอแบงคําตอบออกเปน  5  ระดับ การใหคะแนนตองดูวา

ขอคําถามนั้นเปนคําถามที่ตองตอบสนับสนุนหรือตองตอบคัดคาน ถาเปนคําถามที่ตอบสนับสนนุ

คําตอบที่เหน็ดวยอยางยิง่กจ็ะได  5  คะแนน  แลวลดลงมาตามลําดับ  เปน  4  3  2  และ  1  ใน

คําตอบที่ไมเหน็ดวยอยางยิ่ง  สวนคําถามที่ตองคัดคานก็ใหคะแนนกลับกัน  คะแนนของผูตอบแต

ละคนคือผลรวมของคะแนนทกุขอ  แลวจึงนาํไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

 
3. แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
 

แอทคิน (Atkin, 1973 : 208 อางใน วิศรา รัตนสมัย, 2543: 14)  กลาววา  บุคคลท่ี

เปดรับขาวสารมากยิง่มหีูตากวางไกล  มีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอม และเปนคนที่

ทันสมยัทนัเหตุการณกวาบุคคลที่เปดรับขาวสารนอย 

ชแรมม (Schramm, 1973  :  200 อางใน วิศรา รัตนสมัย, 2543 :23)  อธิบายวา  

ขาวสารที่เขาถึงความสนใจของผูรับสารมีแนวโนมที่จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ขาวสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับกิจกรรมตางๆ  ในชีวิตมนษุย  ขาวสารเปนปจจัย

สําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจของมนษุย  (วุฒิชัย  จํานง,  2523  :  37)  การเปดรับขาวสารของ

ผูรับสารจากส่ือมวลชนนัน้จะเกิดจากปจจัยตางๆ  ทีม่ีผลตอการรับรูขาวสาร  ซึง่แนวคิดและทฤษฎี
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3.1  การเลือกสรรในการรับส่ือ 

กระบวนการเลือกสรรขาวสารจะเปนปจจัยในการกําหนดความสําเร็จ  หรือความ

ลมเหลวของการสงสารไปยงัผูรับสาร  ขาวสารตางๆ  แมวาจะไดรับการตระเตรียมมาอยางดี  ใชผู

ถายทอดที่มีความสามารถและนาเชื่อถือสูง  หรือใชส่ือที่มีประสิทธิภาพมากก็ตาม  แตส่ิงเหลานี้ก็

มิไดประกันความสําเร็จของการสื่อสารตามที่ผูสงสารตองการ  ทัง้นี้เพราะผูรับสารจะมี

กระบวนการเลือกรับรูขาวสารที่แตกตางกนัไปตามประสบการณ  ความตองการ  ความเชื่อ  

ทัศนคติ  และตามความรูสึกนึกคิดที่ไมเหมือนกัน  ซึ่งปจจัยพืน้ฐานในการเลือกรับส่ือ  และ

องคประกอบในการเลือกรับขาวสารมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1.1  ปจจัยพื้นฐานในการเลือกรับส่ือ  เมอรลิน และ โลเวนสเตน (พีระนนัท  

บูรณะโสภณ,  2538  :  30-31  ;  อางอิงมาจาก  Merrill  &  Lowenstein.  1971  :  134–135)  ได

สรุปไววาแรงผลักดันใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับส่ือนั้นเกิดจากปจจัยพืน้ฐาน  4  ประการ  คือ  

(1.)  ความเหงา  ส่ือมวลชนเปนเพื่อนแกเหงาไดดี  เพราะไมสรางแรงกดดันในการ

สนทนาหรือทางสังคมแกผูรับ 

(2.)  ความอยากรูอยากเหน็  มนุษยทกุคนอยากรูอยากเหน็โดยเร่ิมจากส่ิงที่อยู

ใกลตัวที่สุดไปจนถึงส่ิงที่อยูหางตัวเองมากที่สุดเปนลําดับ  ซึ่งส่ือมวลชนสามารถที่จะตอบสนองใน

ส่ิงเหลานี้ได 

(3.)  ประโยชนใชสอยของตนเอง  มนษุยทุกคนจะเสาะแสวงหาและใชขาวสารให

เปนประโยชนแกตัวเอง  ทัง้ในแงของการเสริมสรางบารมี  การชวยใหตนเองสะดวกสบาย  หรือ

สนุกสนานบันเทิง  ซึ่งส่ือมวลชนสามารถใหส่ิงเหลานี้ได  โดยคนยอมจะเลือกส่ือที่ใชความ

พยายามนอยที่สุด  (Least  Effort)  และไดรับประโยชนตอบแทนดีที่สุด  (Promise  of  Reward) 

(4.)  ลักษณะเฉพาะของส่ือมวลชนทัว่ไป  ผูรับขาวสารแตละคนจะหันเขาหา

ลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่จะสนองความตองการและทําใหตนเองเกิดความพงึพอใจ 

(พีระนนัท  บูรณะโสภณ,  2538  :  30-31) 

3.1.2  องคประกอบในการเลือกรับขาวสาร  ชแรมม  (Schramm, 1973  :  200 อาง

ใน วิศรา รัตนสมัย ,2543 :23)  ไดกลาวถงึองคประกอบดานตางๆ  ในการเลือกรับขาวสารของผูรับ

สาร  ดังนี ้
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(1.)  ประสบการณ  ทําใหผูรับสารแสวงหาขาวสารแตกตางกนั 

(2.)  การประเมินสาระประโยชนของขาวสาร  ผูรับสารแสวงหาขาวสารเพื่อสนอง

จุดประสงคของตนอยางใดอยางหนึ่ง 

(3.)  ภูมิหลังแตกตางกนั  ทาํใหมีความสนใจแตกตางกนั 

(4.)  การศึกษาและสภาพแวดลอม  ทาํใหมีความแตกตางกนัในพฤติกรรมการ

เลือกรับส่ือและเนื้อหาขาวสาร 

(5.)  ความสามารถในการรับสาร  เกี่ยวกบัสภาพรางกายและจิตใจทีท่ําให 

พฤติกรรม การเปดรับขาวสารตางกนั 

(6.)  บุคลิกภาพทําใหมีผลตอการเปล่ียนแปลงทัศนคติ  การโนมนาวจิตใจ   และ

พฤติกรรมของผูรับสาร 

(7.)  อารมณ  สภาพทางอารมณของผูรับสาร  จะทาํใหผูรับสารเขาใจความหมาย

ของขาวสาร  หรืออาจเปนอุปสรรคของความเขาใจความหมายของขาวสารได 

(8.)  ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอส่ิงเรา  หรือ 

ขาวสารก็ได 

 

3.2  กระบวนการเลือกรับขาวสาร 

คนเรามีแนวโนมทีจ่ะเปดรับขาวสารจากสื่อ  หรือเลือกใชส่ือบางชนิดที่มกีารเผยแพร

ขาวสารที่ตรงกับทัศนคติหรือความสนใจของตนเอง  ซึ่งไดอธิบายกระบวนการเลือกรับขาวสาร

ประกอบดวยพฤติกรรม  3  แบบ  คือ  

3.2.1  การเลือกเปดรับขาวสารหรือเลือกสนใจ  (Selective  Exposure  or  

Selective  Attention)  คือ  แนวโนมที่ผูรับสารจะเลือกสนใจหรือเปดรับขาวสารจากแหลงใดแหลง

หนึง่ทีม่ีอยูดวยกันหลายแหลง  ซึง่มีความสัมพันธกับปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ  อาทิเชน  

ทัศนคติเดิมของผูรับสาร  ปจจัยดานสังคม  จิตใจ  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  ความเชื่อ  

อุดมการณ  ลัทธินยิม  ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม  และประสบการณ  เปนตน  เพื่อไมใหเกดิ

ภาวะทางจิตทีไ่มสมดุลหรือมีความไมสบายใจ  ฉะนั้น  การลดหรือการหลีกเล่ียงภาวะดังกลาวไดก็

ตองแสวงหาขาวสารหรือเลือกสรรขาวที่สอดคลองกับความคิดของตน  เมื่อบุคคลไดตัดสินใจใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่มีความไดเปรียบเสียเปรียบก้ํากึ่งกนั  บุคคลยิ่งมีแนวโนมที่จะแสวงหาขาวสารที่

สนับสนนุการตัดสินใจนั้น  (Reinforcement  Information)  มากกวาที่จะแสวงหาขาวสารที่ขัดกับ

ส่ิงที่กระทาํลงไป 
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3.2.2  การเลือกรับรูหรือตีความ  (Selective  Perception/Selective  

Interpretation)  เปนกระบวนการกล่ันกรองข้ันตอมา  คือเมื่อบุคคลเลือกเปดรับขาวสารจากแหลง

หนึง่แลว  ใชวาขาวสารนัน้จะถูกรับรูเปนไปตามเจตนารมณของผูสงสารทั้งหมด  ผูรับสารแตละคน

อาจตีความหมายขาวสารชิน้เดียวกันไมเหมือนกัน  ความหมายของขาวสารที่สงจงึมิไดอยูที่อักษร  

รูปภาพหรือคําพูดเทานั้น  แตข้ึนอยูที่ผูรับสารจะเลือกรับรู  เลือกตีความหมาย  ตามความเขาใจ  

ทัศนคติ ประสบการณ  ความเช่ือ  ความคาดหวงั  แรงจูงใจ   และสภาวะรางกายหรืออารมณใน

ขณะนั้น เปนตน  

3.2.3  การเลือกจดจํา  (Selective  Retention)  เปนแนวโนมในการเลือกจดจําขาวสาร

เฉพาะสวนที่ตรงกับความสนใจ  ความตองการ  ทัศนคติของตนเอง  และมักจะลืมในสวนที่ตนเองไม

สนใจหรือไมเห็นดวยไดงายกวา  ในการศึกษาถึงการถายทอดขาวลือจากคนหนึง่ไปสูอีกคนหนึ่งซึ่ง

พบวา  ผูรับมกัจะถายทอดเร่ืองราวตอไปยังคนอ่ืนๆ  ไมครบถวนเหมือนที่รับมา  ทั้งนี้เพราะแตละคน

เลือกจดจําเฉพาะสวนที่ตนเองเหน็วานาสนใจเทานัน้  สวนที่เหลือมักจะถูกลืมหรือไมนําไปถายทอดตอ  

การเลือกจดจาํนี้เปรียบเสมอืนเคร่ืองกรองข้ันสุดทายทีม่ีผลตอการสงสารไปยังผูรับสาร  (พีระ  จิระ

โสภณ, 2533  :  637–639) 

 

ในบางคร้ังขาวสารอาจถูกปฏิเสธต้ังแตชั้นแรกโดยการไมเลือกอาน  ฟง หรือชม

ส่ือมวลชนบางฉบับบางรายการ  ในกรณีที่ผูรับหลีกเล่ียงไมไดผูรับก็อาจจะพยายามตีความขาวสารที่

ไดรับตามความเขาใจ  หรือตามความตองการของตนเอง แตหากขาวสารนั้นไมเปดโอกาสให

ตีความหมายแตกตางไปได  ผูรับสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธขาวสารนั้นไดอีกเปนข้ันสุดทาย  โดยการ

เลือกจดจําเฉพาะบางสวนที่ตนเองสนใจหรือตองการเทานั้น  (พีระ  จิระโสภณ,  2533  :  637–639) 

ดังนัน้ความตองการและการเลือกรับสารของแตละบุคคลจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการเปดรับ

ขาวสารแตกตางกนัไป เพื่อใหไดขาวสารทีต่รงกับความสนใจและความตองการของตน  

 

ปรมะ  สตะเวทิน (2539 : 180-183) ไดสรุปแนวความคิดและผลการวิจัยของนักวิชาการ

หลายคน เชน โจเซฟ แคลปเปอร (Josepn  T. Klapper)  แองกัส  แคมพเบลล , ฟลิป อี  คอนเวอรส , 

วอเรน  อี  มิลเลอร  และโดนัลด  อี  สโตคส (Angus  Campbell , Philip  E. Converse , Warren  E. 

Miller  and  Donald  E. Strokes)  วิลเบอร  ชแรมม , แจค  ลายล  และเอ็ดวิน  บ ี พารเกอร (Wilbur  

Schramm , Jack  Lyle  and  Edwin  B. Parker) เกี่ยวกับอิทธิพลของส่ือมวลชนไวดังนี ้
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1.  อิทธิพลของส่ือมวลชนที่มีตอประชาชนนั้นไมใชอิทธิพลโดยตรง หากแตเปนอิทธิพล

โดยออม เพราะปจจัยตางๆ ที่สะกัดกัน้อิทธิพลของส่ือมวลชน ไดแก 

1.1  ความมีใจโนมเอียงของผูรับสาร (Predispositions) ผูรับสารของส่ือมวลชน

ประกอบดวยประชาชนซึ่งมกีารเกี่ยวของติดตอและเปนสมาชิกของสถาบันสังคมตางๆ เมื่อบคุคลผู

นั้นสัมผัสกับส่ือมวลชน เขาก็จะนาํเอาทัศนคติ คานยิมและพฤติกรรมที่ไดรับอิทธพิลจากการคบหา

สมาคมกับคนอ่ืนและจากสถาบันสังคมทีต่นเปนสมาชิกติดตัวมาดวย 

1.2  การเลือกของผูรับสาร (Selective Processes) ประชาชนจะเลือกรับส่ือและสารที่

สอดคลองกับความคิดเหน็และความสนใจของตน และจะหลีกเล่ียงไมยอมรับสารที่ไมสอดคลองหรือ

ขัดแยงกับความคิดเหน็และความสนใจของตน ในการตีความหมายของสารก็เชนเดียวกนั ประชาชน

จะพยายามตีความสารที่ตนอาน (ดู , ฟง) ตามความเชือ่และคานิยมที่ตนมีอยูเดิม ในทาํนองเดียวกัน

ประชาชนก็จะเลือกจดจําเฉพาะส่ิงที่สนับสนุนความคิดและความเชื่อของตน 

1.3  อิทธิพลของบุคคล (Personal Influence) อิทธพิลของส่ือมวลชนเปนไปโดยออม 

เนื่องจากขาวสารจากส่ือมวลชนไมไดไปถึงประชาชนทั่วไปในทันท ี หากแตตองผานข้ันตอน 2 

ข้ันตอน โดยมีบคุคลเปนตัวแทนแทรกเพ่ือทําหนาที่ในการถายทอดขาวสารจากส่ือมวลชนไปยงั

ประชาชนคนอื่นๆ ในชุมชนหรือในสังคม ตามทฤษฎีการส่ือสารแบบสองข้ันตอน (Two-Step Flow of 

Communication) บุคคลที่ทําหนาที่ดังกลาวเรียกวา ผูนําความคิดเหน็  โดยในการถายทอดขาวสาร

จากส่ือมวลชนไปยังประชาชนนัน้ ผูนาํความคิดเหน็มักสอดแทรกความรูสึกนึกคิดของคนเขาไปดวย 

1.4  ลักษณะของธุรกิจดานส่ือมวลชน (Economic  Aspects) การดําเนินธุรกิจดาน

ส่ือมวลชนในสังคมเสรีนิยมซึ่งมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั้น  ธรุกิจส่ือมวลชนถือเปนตลาดแหง

ความคิดที่เสรี (Free  Market  Place  of  Idea) ส่ือมวลชนสามารถแขงขันกันโดยเสรี ตางฝายตาง

เสนอความคิดเห็นและคานยิมที่แตกตางกนัออกไป ประชาชนก็มีเสรีภาพในการที่จะเลือกเช่ือถือ

ความคิดเหน็ใดความคิดเหน็หนึ่งได และสามารถใชวิจารณญาณของตนตัดสินวาควรจะเช่ือ

ส่ือมวลชนไหนดี 

2. อิทธพิลที่ส่ือมวลชนมีตอประชาชนเปนเพียงผูสนับสนนุ (An Agent of 

Reinforcement) เทานั้น กลาวคือส่ือมวลชนจะสนบัสนุนทัศนคติ รสนยิม ความมีใจโนมเอียง 

ตลอดจนแนวโนมดานพฤติกรรมของประชาชนใหมีความเขมแข็งข้ึน และพรอมที่จะแสดงใหปรากฏ

ออกมาเมื่อมีแรงจูงใจเพียงพอ หรือเมื่อโอกาสเหมาะสม 

3.  ในบางกรณีส่ือมวลชนอาจทาํหนาที่เปนผูเปล่ียนแปลงประชาชนไดเชนกนั (An Agent 

of Change) จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลมคีวามโนมเอียงทีจ่ะเปล่ียนแปลงอยูกอนแลว หาก
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4.  ส่ือมวลชนสามารถสรางทัศนคติและคานิยมใหมใหเกิดแกประชาชนไดในกรณีที่

บุคคลนั้นๆ ไมเคยมีความรูหรือประสบการณเกี่ยวกับส่ิงนัน้มากอน ทัศนคติและคานยิมใหมนี้จะ

เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นรับสารที่เสนอเร่ืองราวในแนวเดียวกันบอยๆ ซ้ําๆ ซากๆ เทานัน้ อิทธพิล

ของส่ือมวลชนในแงนี้จงึมีลักษณะสะสม (Cumulative Impact) มิใชอิทธิพลที่กอใหเกิดผลได

ทันทีทนัใด หรือในระยะเวลาอันส้ัน 

ซิมบารโด และ ลิปเป ( Zimbardo  and  Leippe,1991 อางใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 

2539 : 32) กลาวถึงอิทธพิลของการเสนอขาวสารบอยๆ คร้ังไวในทฤษฎีเกีย่วกบั Familiarity ไววา 

การที่สารนัน้ๆ มีการเสนอเนือ้หาผานส่ือตางๆ ซ้าํกนับอยๆ จะทาํใหเกิดความคุนเคยกับขาวสาร อัน

จะกอใหเกิดความสนใจ ความเขาใจ และการยอมรับ ซึง่นับวาเปนข้ันตอนสําคัญในการเปล่ียนแปลง

ทัศนคติไปตามเนื้อหาที่นาํเสนอนัน้ๆ หากเปนเนื้อหาในทางดีมกีารโนมนาวใจใหเกิดการกระทําตาม

ก็จะมีการปฏิบัติตามคําแนะนํานัน้ๆ ในทีสุ่ด 

 

การสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal Communication) 

 

การสื่อสารระหวางบุคคลคือ การสื่อสารที่ประกอบดวยบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปมาทาํ

การสื่อสารกันในลักษณะตัวตอตัว (Person-to-Person) กลาวคือทั้งฝายผูสงสารและผูรับสาร

สามารถติดตอแลกเปล่ียนสารกันไดโดยตรง (Direct) ในขณะที่คนหนึง่จะทําหนาที่เปนผูสงสาร คน

อ่ืนๆ จะทําหนาที่เปนผูรับสาร การส่ือสารระหวางบุคคลอาจเกิดข้ึนไดในกรณีของกลุมยอย (Small 

Group) ซึ่งมีคนมากกวาสองคนข้ึนไปมารวมตัวกนัในลักษณะทีส่ามารถติดตอแลกเปล่ียนกันได

โดยตรง (ปรมะ  สตะเวทิน, 2538 : 35)  

การสื่อสารระหวางบุคคลนัน้มีองคประกอบของการส่ือสารอยูอยางครบถวนคือผูสงสาร 

(Source) สาร (Message) ชองทาง (Channel) ผูรับขาวสาร (Receiver) ผล (Effect) และปฏิกริยา

สนองกลับ (Feedback) 

อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2537 : 187) ไดกลาวถงึการส่ือสารระหวางบุคคลวา การ

ส่ือสารระหวางบุคคลบงเปนนัยวา ผูทีท่ําการส่ือสารเปนบุคคล (Human) และมีปฏิกริยาโตตอบกัน

อยาง  ฉับพลันระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
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เสถียร  เชยประทับ (การสื่อสารและการพัฒนา, ม.ป.ป. : 18) ไดกลาวถงึชองสารที่เปน

ส่ือระหวางบุคคลไววาคือ ชองสารที่เกี่ยวของกับการแลกเปล่ียนขาวสารแบบตัวตอตัวระหวางบุคคล

สองคนหรือมากกวาสองคนข้ึนไป ชองสารแบบนี้มีประสิทธิภาพมากกวาชองสารที่เปนส่ือมวลชนใน

การจูงใจผูรับสารที่มีความเฉยเมย หรือมปีฏิกริยาตอตานสารของผูสงสาร 

 

 

ประสิทธิภาพของส่ือบุคคล 

โรเจอรส และชูเมคเกอร (Rogers with Shoemaker, 1971 : 252-253   อางใน ดานินทร   

กิจนิธ,ี2540 :17) ไดกลาวถงึประสิทธิภาพของส่ือบุคคลไวดังนี ้

1.  สามารถทําใหเกิดการแลกเปล่ียนขาวสารแบบยุคลวิถี ถาผูรับสารไมเขาใจสารก็

สามารถไตถามหรือขอขาวสารเพิ่มเติมจากแหลงสารไดในเวลาอันรวดเร็ว สวนผูสงสารก็สามารถ

ปรับปรุงแกไขสารที่สงออกไปใหเขากับความตองการและความเขาใจของผูรับสารไดในเวลา

อันรวดเร็วเชนเดียวกนั การทีช่องทางการส่ือสารระหวางบุคคลมีระดับของปฏิกริยาตอบสนอง 

(Feedback) สูง ทําใหสามารถลดอุปสรรคของการส่ือสารจากการเลือกรับสาร เลือกแปลหรือเลือก

จําสารได เนือ่งจากสภาพการณที่เห็นหนากนับีบบังคับใหตองรับสารนั้นไมวาผูรับสารจะมีความรูสึก 

หรือทัศนคติตอผูสงสารหรือสารอยางใดกต็าม 

2.  สามารถจูงใจบุคคลใหเปล่ียนแปลงทศันคติที่ฝงรากลึกได  

คาทซ และ ลาซารเฟลต (Katz  and  Lazarsfeld 1955 : 27, อางใน โสภิตสุดา มงคล

เกษม, 2539:34) เห็นวาการส่ือสารระหวางบุคคลมีผลตอการทําใหผูรับสารยอมรับที่จะเปล่ียนแปลง

ทัศนคติและยอมรับที่จะใหความรวมมือในการดําเนนิกจิกรรมตางๆ มากที่สุด ฉะนั้นส่ือบุคคลจึงมี

ความสําคัญมากกวาส่ือมวลชนในชัน้จงูใจ สวนส่ือมวลชนจะมีความสําคัญกวาในข้ันของการให

ความรู ความเขาใจที่ถูกตองและอาจมผีลบางในการสรางทัศนคติในเร่ืองที่บุคคลยังไมเคยรับรูมา

กอน 

ลาซารสเฟลต (Lazarsfeld  อางใน  Wright, 1986 : 62-63) ไดศึกษาพฤติกรรมการออก

เสียงเลือกต้ังและเสนอวา มลัีกษณะความสัมพันธของบุคคลเอ้ืออํานวยตอการชักจงูใจอยู 5 ประการ 

คือ 

1.  การติดตอระหวางบุคคลเปนไปอยางงายๆ ไมมีกฎเกณฑบังคับ เปนการบังเอิญโดยไม

ต้ังใจ การที่จะหลีกเล่ียงการสนทนาหรือรับฟงเปนไปไดยากกวาการรับฟงจากส่ือมวลชน ในการรับ

DPU



 35

2.  การติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนาเปดโอกาสใหยืดหยุนเนื้อเร่ืองได หากผูส่ือสารไดรับ

การตอตานจากผูฟงของตน ก็อาจเปลี่ยนเรื่องสนทนาไปเปนอีกแบบหนึ่งได 

3.  ความสัมพันธโดยตรงของบุคคลที่เกีย่วกับการติดตอส่ือสารแบบเผชิญหนานี ้ ชวย

สนับสนนุตอเนื้อหาที่ผูรับสารยอมรับ และโตแยงตอเนือ้หาที่ผูรับสารไมยอมรับ 

4.  ผูรับสารบางคนมักจะเช่ือถือในขอตัดสินและทัศนะของผูที่เขารูจกัและนับถือมากกวา

จะเชื่อบุคคลทีเ่ขาไมรูจักมาติดตอส่ือสารดวย 

5.  ในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลนัน้ บางคร้ังผูทําการส่ือสารอาจประสบผลสําเร็จ

ตามจุดมุงหมายของตน โดยไมไดมีการชกัจูงใหผูฟงยอมรับทัศนะของเขา 

  

จะเหน็ไดวาการส่ือสารระหวางบุคคลสามารถมีอิทธิพลในการชกัจูงใจบุคคลให

เปล่ียนแปลงทัศนคติจากเดิมที่เปนอยูได และนอกจากนีท้ฤษฎีการส่ือสารแบบหลายข้ันตอน (Multi-

Step Flow of Communication) ยังไดกลาวไววา ขาวสารสวนใหญที่เผยแพรจากส่ือมวลชนไปยัง

ประชาชนเปาหมายนัน้ มกัจะผานผูนาํความคิดเห็น (Opinion Leader) หรือผูที่จะเขาถงึส่ือมากกวา

เสียกอน แลวบุคคลเหลานี้จะนําเอาขาวสารขอมูลที่ไดรับไปเผยแพรแกประชาชนเปาหมายคนอ่ืน

ตอไป ซึ่งในการถายทอดขาวสารแตละคร้ัง ผูถายทอดมักจะสอดแทรกทัศนคติหรือความคิดเหน็ของ

ตนลงไป ทาํใหผูรับสารคนทายๆ ไดรับขาวสารที่มทีัศนคติของคูสนทนาแทรกมาดวย ซึ่งมีผลไมนอย

ที่จะทําใหผูรับสารคลอยตาม 

 

ส่ือเฉพาะกิจ (Specialized Media) 

นอกจากสื่อทัง้สองประเภทที่กลาวมาขางตนแลว ยังมส่ืีออีกชนิดหนึง่ที่ผูสงสารใชในการ

ถายทอดขาวสารขอมูลไปยังมวลชน บุคคล หรือกลุมบคุคล ส่ือดังกลาวนี้ถูกสรางข้ึนเพื่อใหติดตอกับ

กลุมเปาหมายเฉพาะเรียกวา ส่ือเฉพาะกจิ  

สมควร  กวียะ (2530 อางใน อรวรรณ  ปลันธนโอวาท, 2537 : 196) ไดใหคําจํากัดความ

ของส่ือเฉพาะกิจไว คือ ส่ิงที่สรางข้ึน หรือซ้ือ หรือเชาโดยองคกรใดองคกรหนึ่งเพือ่ใชในการสื่อสาร

หรือประชาสัมพันธขององคกรนั้นโดยเฉพาะ ส่ือเฉพาะกิจจัดวาเปนแขนงหนึง่ของส่ือมวลชน แตได

พัฒนาเนื้อหามาเพื่อใชประโยชนเปนเร่ืองๆ ไป ฉะนั้นเฉพาะกิจโดยทั่วไปมกีลุมประชาชนที่เปน
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ประสิทธิภาพของส่ือเฉพาะกิจ 

อดัมส ( Adams,1971, อางใน โสภิตสุดา มงคลเกษม, 2539:35) ไดกลาวถึงความสําคัญ

ของส่ือเฉพาะกิจไวดังนี้  คือ ส่ือเฉพาะกจิจัดวามีความสําคัญตอการเผยแพรนวัตกรรมและขาวสาร

ขอมูล เพราะสื่อเฉพาะกิจเปนส่ือที่จัดทําข้ึน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอยางใดอยางหนึง่โดยเฉพาะ การ

ใชส่ือเฉพาะกจิเปนการใหความรูและขาวสารที่เปนเร่ืองราวเฉพาะอยาง โดยกลุมเปาหมาย (Target 

Audience) ทีก่ําหนดไวแนนอน ตัวอยางส่ือเฉพาะกิจ ไดแก การจัดพิมพเอกสาร จุลสาร แผนพับ 

หรือแผนปลิวออกเผยแพร ปายประชาสัมพันธ การอบรมหรือการเสวนา  

 อยางไรก็ตามส่ือแตละประเภทมีจุดเดนและจุดดอยตางกัน ดังนัน้ การประชาสัมพนัธ      

เผยแพรขอมูลขาวสารเกีย่วกับเข็มขัดนิรภัยผานส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจใหสามารถ

เขาถึงกลุมผูรับสาร เปาหมายคือ ผูขับข่ีรถยนตไดนัน้ จาํเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารของผูรับสาร ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเลือกใชส่ือเพื่อรณรงคใหผูขับข่ีรถยนตเกิด

ความรู เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและเกิดพฤติกรรมการคาดเข็มขัดนิรภัยในที่สุด 

 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม 
 

อยางไรก็ดี  โครงการธนาคารประชาชนนับเปนส่ิงแปลกใหม  หรือนวัตกรรมในสังคม  

กลาวคือ เปนแบบแผนพฤติกรรม หรือส่ิงของใหมที่แตกตางไปจากของที่มีอยูเดิม (Barnett อางใน 

วริศรา สุวพีัฒนานนท, 2533:23) 

ซึ่งแมวาจะเปนส่ิงที่มีมานานแลวในสังคมอื่น แตหากเพิ่งนํามาใชหรือเปนของใหมใน

อีกสังคมหนึง่ ก็ถือวาส่ิงนั้นเปนนวัตกรรมในสังคมนั้นดวยเชนกัน (Rogers อางใน ธนัสถ เกษมไช

ยานนัท,2544 :16) 

แนวความคิดที่สําคัญที่สุดของการสื่อสารงานนวัตกรรมคือ การสื่อสารเปนส่ิงจําเปนที่

ขาดเสียไมไดของการเปล่ียนแปลงทางสังคม ซึ่งกระบวนการของการเปล่ียนแปลงทางสังคมมีอยู

ดวยกัน 3 ข้ันตอนดวยกนั คือ 

1.  การประดิษฐ คือ กระบวนการที่ความคิดใหม ส่ิงใหม หรือวธิีปฏิบติัใหมถูกประดิษฐ

หรือพัฒนาข้ึนมา ตัวอยางเชน มีการคิดคนหรือพัฒนาระบบส่ือสารไปรษณียอิเล็กทรอนกิสข้ึนม

เพื่อใชเปนชองทางใหมในการส่ือสาร 
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2.  การเผยแพร คือ กระบวนการที่ความคิดใหม ส่ิงใหม หรือวธิีปฏิบติัใหมถูกถายทอด

ไปยังสมาชิกในระบบสังคม เชน กรณีทีม่ีการเผยแพรแนวความคิดและแนวปฏิบติัทางการส่ือสาร

ผานระบบสื่อสารไปรษณียอิเล็กทรอนกิสผานทางส่ือตาง ๆ มาสูประชาชน 

3.  ผล คือ การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบสังคมเนือ่งมาจากการยอมรับหรือปฏิเสธ

นวัตกรรม เชน การที่ประชาชนโดยทัว่ไปเร่ิมยอมรับการส่ือสารผานทางระบบส่ือสารไปรษณีย

อิเล็กทรอนกิส 

  

จากข้ันตอนของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมดังกลาวขางตน สรุปไดวา 

ความคิดใหม ส่ิงใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม จะตองถูกประดิษฐหรือสรางข้ึนมาเสียกอน (จากแหลง

ภายในหรือแหลงภายนอกระบบสังคม) กอนที่จะมีผลตอโครงสรางของระบบสังคมและตอบทบาท

หรือตอหนาทีข่องสมาชิกภายในระบบสังคม หลังจากการประดิษฐแลว นวัตกรรมจะตองถกู

เผยแพรไปยังสมาชิกทั้งหมดภายในระบบสังคม เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง โครงสรางและหนาที่

ของระบบสังคมจะเปล่ียนแปลงก็ตอเมื่อมีการยอมรับหรือปฏิเสธนวตักรรมนั้น 

ในกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมทั้ง 3 ข้ันตอนนี ้กลาวไดวา การสื่อสารจะเขามา

มีความสาํคัญมากที่สุดในข้ันตอนการเผยแพรนวัตกรรม  โดยที่ โรเจอร อธิบายถึงกระบวนการท่ี

นวัตกรรมเผยแพรไปสูสมาชิกในสังคมวามลัีกษณะคลายกระบวนการสือ่สารอยางงายๆ คือ ผูสง

สารซึ่งมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมถายทอดแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นไปยงัผูรับสารซ่ึงไม

มีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้นเลย โดยใชส่ือหรือชองทางซ่ึงสามารถใชติดตอส่ือสารกันไดระหวางผู

สงสารและผูรับสาร  

กลาวคือ การเผยแพรนวัตกรรมก็คือรูปแบบหนึง่ของการส่ือสาร แตจะเปนการส่ือสาร

ชนิดพิเศษที่มุงเฉพาะการถายทอดความคิดใหม ส่ิงใหม หรือวธิีปฏิบัติใหม และจะมุงไปที่การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรม นั่นคือ การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม 

การยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมเปนการตัดสินใจที่เกิดข้ึนโดยบุคคล โรเจอรส ไดใหคํา

นิยาม การยอมรับนวัตกรรม (Adoption) ไววา หมายถงึ การตัดสินใจนํานวัตกรรมนั้นไปใชอยาง

เต็มที่ เพราะคิดวานวัตกรรมนั้นเปนวิธทีีดี่กวาและมีประโยชนมากกวา สวนการปฏิเสธนวัตกรรม 

(Rejection) ก็คือการตัดสินใจไมนํานวัตกรรมนั้นมาใช 

นอกจากนี ้โกลดเซนต และ เรลล (Goldsen  and  Ralis  อางใน วริสรา สุวีพฒันานนท

, 2533:30) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกบัการยอมรับนวัตกรรมไว 3 ประการ คือ 

DPU



 38

1.  เปนการยอมรับคร้ังแรกหรือเปนการทดลองใชนวัตกรรมของคนใดคนหน่ึงหรือของ

กลุมหนึ่ง 

2.  เปนการใชนวัตกรรมนั้นตอไปเร่ือยๆ 

3.  เปนการยอมรับทางดานจิตใจของแตละคนทีม่ีนวัตกรรมหลังจากที่ไดนํานวัตกรรม

นั้นไปใชเปนสวนหนึง่ในชีวิตประจําวนั 

เมื่อสมาชกิในระบบสังคมไดรับขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรมที่ไดถูกเผยแพรผานส่ือตางๆ 

บุคคลก็จะเขาสูกระบวนตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision  Process) ซึ่งจะเปน

กระบวนการทีเ่กิดข้ึนในสมองที่บุคคลจะตองผานข้ันหรือระยะตางๆ ต้ังแตข้ันแรกที่รูเร่ืองหรือมี

ความรูเกีย่วกบันวัตกรรมไปจนถงึข้ันตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม และในท่ีสุดก็จะถึง

ข้ันยืนยันการตัดสินใจที่ทาํไปแลว โดยการตัดสินในเก่ียวกับนวัตกรรมนี้เปนการกระทําที่เกิดข้ึน

ติดตอกันชวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ไมใชการกระทาํที่เกิดข้ึนในทนัททีันใด 

โรเจอร เสนอแบบจําลองใหมของกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกบันวัตกรรม (Innovation 

-Decision  Process) โดยจัดกระบวนการยอมรับนวัตกรรมเปน 4 ข้ันตอน ดังนี ้

1.  ข้ันความรู (Knowledge  Stage) คือ ข้ันที่บุคคลรูจกันวัตกรรมเปนคร้ังแรก และพอ

มีความเขาใจวานวัตกรรมนัน้สามารถทําหนาที่อะไรไดบาง  

2.  ข้ันการจูงใจ (Persuasion  Stage) ในข้ันนี้บุคคลจะสรางหรือพฒันาทัศนคติที่ชอบ

หรือไมชอบนวตักรรม เหน็ดวยหรือไมเห็นดวยกับตัวนวัตกรรม ซึ่งเปนเร่ืองของอารมณหรือ

ความรูสึก โดยบุคคลจะสรางทัศนคติที่มีตอนวัตกรรมนั้นก็ตอเมื่อมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น

แลว ในข้ันนี ้ บุคคลจะมคีวามรูสึกผูกพันกบันวัตกรรมมากข้ึน   จะแสวงหาขาวสารเก่ียวกับ

นวัตกรรมนั้นอยางจริงจัง และตีความหมายขอมูลที่ไดมาโดยพจิารณารวมกับสถานการณสวนตัว

ทั้งในปจจุบนัและอนาคตวา การรับนวตักรรมนั้นจะใหผลดีและผลเสียหรือมีความเส่ียงมากนอย

เทาใด ในข้ันนี้บุคคลจะตองการแรงเสริมทัศนคติทีม่ีตอนวัตกรรมนั้น โดยจะหาจากการติดตอกัน

ระหวางบุคคล และในการพัฒนาความรูสึกชอบหรือไมชอบนวัตกรรมนี้ บุคคลจะนําคุณลักษณะ

ของนวัตกรรมเขามาเก่ียวของดวย 

3.  ข้ันการตัดสินใจ (Decision  Stage) เมื่อบุคคลไดผานข้ันตอนทัง้สองแลว บุคคลจะ

ตัดสินใจวาจะยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรม โดยนวตักรรมที่สามารถนําไปทดลองใชในปริมาณ

จํากัดได จะชวยลดความรูสึกเส่ียงภัยและนําไปสูการยอมรับนวัตกรรมไดเร็วข้ึน 
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นวัตกรรมที่ถกูยอมรับในข้ันตัดสินใจนี ้ อาจถูกนาํมาใชหรือนาํมาปฏิบัติตอไปเร่ือยๆ 

หรืออาจจะถูกปฏิเสธหรือเลิกใชในภายหลังก็ได ซึง่อาจมาจากสาเหตุตางๆ กัน เชน หนัไปรับ

นวัตกรรมอ่ืนที่ดีกวา หรืออาจเกิดจากการไมพอใจผลของนวัตกรรมกไ็ด 

สวนนวัตกรรมที่ถูกปฏิเสธในข้ันตัดสินใจนี ้ ก็อาจถูกปฏิเสธตอไปหรืออาจถูกยอมรับใน

ภายหลังก็ได หากมีการเปล่ียนแปลงขอมลูขาวสารเกีย่วกับนวัตกรรมที่บุคคลไดรับ 

4.  ข้ันการยนืยัน (Confirmation  Stage) เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการยอมรับ

นวัตกรรม ซึง่อาจมีระยะเวลายาวนาน จนกระทั่งยอมรับแนวความคิดใหมไปปฏิบัติเปนการถาวร

จริงๆ ในข้ันการยนืยนันี ้ บุคคลจะแสวงหาขาวสารเพิ่มเติมเพื่อสนับสนนุการตัดสินใจเกี่ยวกับ

นวัตกรรมที่ไดกระทําไปแลว แตก็อาจเปล่ียนแปลงการตัดสินใจนัน้ได หากวาไดรับขาวสารที่

ขัดแยงกับขาวสารที่นาํไปสูการตัดสินใจในคร้ังกอน อยางไรก็ตาม โดยทัว่ไปบุคคลจะพยายาม

หลีกเล่ียงความขัดแยงหรือลดความขัดแยง ดังนั้น การแสวงหาความรูเพิ่มเติมเกีย่วกับนวัตกรรม 

การไดรับขาวสารจากส่ือมวลชน การไดรับคําแนะนําจากเพื่อนและบคุคลใกลชิด ตลอดจนการเหน็

ผลสําเร็จของนวัตกรรมนั้นจะมีอิทธิพลตอข้ันการยนืยนัมาก 

ในการยอมรับ หรือปฏิเสธนวัตกรรมนัน้  โดยคุณลักษณะของนวัตกรรมที่เอ้ือประโยชน

ตอการ ยอมรับมี 5 ประการ คือ 

1.  ประโยชนหรือความไดเปรียบเชิงเทียบ (Relative  Advantage) คือ การทีผู่รับ

นวัตกรรมรูสึกวา นวัตกรรมนั้นดีกวาหรือมีประโยชนมากกวาความคิดเดิม ของเดิมหรือวิธีปฏิบติั

แบบเดิม เชน ทาํกาํไรไดมากกวา สะดวกสบายกวา เสียคาใชจายและเวลานอยกวา เปนตน และ

ยิ่งบุคคลเหน็วานวัตกรรมนัน้มีคุณคาหรือมปีระโยชนมากเพียงใด โอกาสทีน่วัตกรรมจะไดรับการ

ยอมรับก็จะมมีากข้ึน 

2.  ความเขากันไดหรือความสอดคลอง (Compatibility) หมายถงึ การที่ผูรับนวัตกรรม

รูสึกหรือคิดวา นวัตกรรมนั้นสอดคลองหรือเขากันไดกับคานิยม ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรม

ที่เปนอยู ประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรมในอดีต ตลอดจนความตองการของตน โดยนวัตกรรมที่

สอดคลองหรือไปกันไดกับคานิยมหรือบรรทัดฐานของสังคม จะทําใหผูยอมรับนวัตกรรมรูสึกมัน่ใจ

และไมตองเสี่ยงภัยมาก จึงไดรับการยอมรับในระยะเวลาทีร่วดเร็วกวานวตักรรมที่ขัดแยงกับ

คานิยมและบรรทัดฐานของสังคม 

3.  ความสลับซับซอน (Complexity) หมายถงึ การที่ผูรับนวัตกรรมรูสึกวานวัตกรรมนั้น

เปนทีเ่ขาใจหรือสามารถนําไปใชไดยากหรืองาย มากหรือนอยเพยีงใด นวัตกรรมที่มีความ

สลับซับซอนมากและยากตอการเขาใจและใชงาน กอ็าจตองใชเวลามากในการยอมรับหรืออาจ
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4.  ความสามารถนาํไปทดลองใช (Trialability) หมายถงึ ระดับทีน่วัตกรรมสามารถถูก

นําไปทดลองใชในปริมาณนอยๆ ได นวัตกรรมที่ถูกแบงออกเปนสวนๆ เพื่อนําไปทดลองใชได จะ

เปนทีย่อมรับไดรวดเร็วกวานวัตกรรมที่แบงสวนไปลองใชไมได เพราะจะชวยลดความรูสึกเส่ียงภัย

ของผูรับนวัตกรรม เพราะวาไดผานการประเมินผลของการใชนวัตกรรมนั้นมาแลวในระดับหนึ่ง 

5.  ความสามารถสังเกตได (Observability) หมายถงึ การที่ผลของนวัตกรรม เปนส่ิงที่

สังเกตเห็นไดโดยชัดเจนเพียงใด นวัตกรรมที่สามารถสังเกตเหน็ผลไดงาย และสามารถส่ือ

ความหมายใหแกกลุมเปาหมายไดงาย ก็จะไดรับการยอมรับงายกวาและเร็วกวานวัตกรรมที่

สังเกตเห็นผลยาก 

จากแนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมขางตน สามารถสรุปไดวา กอนที่แตละ

บุคคลจะตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมใดมาใช จะพิจารณาถึงคุณลักษณะของนวัตกรรมตาม

ความรูสึกหรือการรับรูของตนเองกอน โดยนวัตกรรมทีบุ่คคลเห็นวามีประโยชนหรือความไดเปรียบ

เชิงเทียบสูง มีความสอดคลองสูง สามารถทดลองใชได สังเกตเหน็ผลไดชัดเจน และมีความ

สลับซับซอนตํ่า ก็จะไดรับการยอมรับอยางรวดเร็ว 

นอกจากปจจัยดานคุณลักษณะของนวัตกรรมแลว ยังมีตัวแปรหรือปจจัยอ่ืนๆ อีกหลาย

ประการที่อาจมีอิทธพิลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวตักรรม รวมไปถึงการยอมรับนวัตกรรมชา

หรือเร็ว ไดแก 

ปจจัยทางดานผูรับนวัตกรรม ไดแก 

- สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล เชน การศึกษา อาชพี รายได ฐานะ

ทางสังคม เปนตน กลาวคือ ผูทีม่สีถานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงยอมมโีอกาสในการรับ

นวัตกรรมไดรวดเร็วกวา เนื่องจากมีขอไดเปรียบในดานฐานะทางเศรษฐกิจ และมีความพรอมใน

ดานการศึกษาที่จาํเปนตองการยอมรับนวตักรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งนวัตกรรมที่มีราคาแพงและมี

ความสลับซับซอนในการใช 

-  ลักษณะทางบุคลิกภาพของบุคคล   เชน   ทัศนคติทัว่ไปตอการเปล่ียนแปลงความ

เชื่อ แรงจูงใจ และลักษณะนสัิยของบุคคล เปนตน 

-  พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล เชน การมีสวนรวมในสังคม การติดตอสัมพันธ

กับสังคมภายนอก ไมผูกติดกับทองถิ่น การติดตอกับผูนําการเปล่ียนแปลง การเขาถึงส่ือมวลชน

และส่ือบุคคล และการแสวงหาขาวสารความรูเกีย่วกบันวัตกรรมอยูเสมอ เปนตน โดยตัวแปร
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-  ระดับความตองการนวัตกรรมของบุคคล เชน ในยุคที่ขอมูลขาวสารกลายมาเปน

หัวใจสาํคัญแหงศตวรรษนี ้ สมาชิกในสังคมก็อาจตองการเทคโนโลยีส่ือสารใหมๆ ที่สามารถชวย

เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอส่ือสาร เปนตน นอกจากนี ้ ความจําเปนของบุคคลก็อาจทาํให

ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมไดงายกวาผูไมมีความจาํเปน 

2.  ปจจัยดานระบบสังคม ซึง่อาจเปนไดทัง้เคร่ืองจูงใจทีสํ่าคัญในการยอมรับนวัตกรรม 

หรืออาจเปนอุปสรรคขัดขวางตอการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม ไดแก บรรทัดฐานของระบบสังคม 

ความเปดกวางตอการเปล่ียนแปลง เปนตน ตัวอยางเชน สังคมที่มีบรรทัดฐานแบบทันสมัย ก็จะมี

ลักษณะทีเ่อ้ืออํานวยตอการเปล่ียนแปลงมากกวาสังคมที่มีบรรทัดฐานตามแบบประเพณี 

  

จากการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารงานนวัตกรรม สรุปไดวา การ

ส่ือสารนวัตกรรมเปนการส่ือสารที่เกีย่วของกับความคิดใหม หรือวิธีปฏิบัติใหม โดยมุงใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในดานพฤติกรรม คือ การยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม ในที่นี้ผูวิจยัไดเลือกศึกษา

โครงการธนาคารประชาชน ซึ่งกลาวไดวาเปนทั้งความคิด รูปแบบการดําเนนิการแบบใหมที่ไดถูก

นําเขามาใชในสังคมไทย เพื่อมุงหวงัใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการ

ดําเนนิชีวิตประจําวนัของคนไทยใหไดรับความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน  

 
5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

เนื่องจากโครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการใหมทีเ่ร่ิมดําเนนิการในป  พ.ศ. 2544  

จึงยงัไมเคยมผูีศึกษาเกีย่วกบัเร่ืองนี้มากอน  ผูศึกษาจึงประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดเห็น

ของประชาชนตอประเด็นตางๆ  ที่เกีย่วกบัการดําเนินโครงการของรัฐบาลมาอางอิง  ดังนี ้

นฤมล  โลหิตจันทร (2534 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร จากส่ือ

ประชาสัมพันธ มีความสัมพันธกับความรูของประชาชน เกีย่วกับโครงการ “รักเจาพระยากบัตา

วิเศษ” ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือประชาสัมพนัธ มี

ความสัมพันธกับความรู ทัศนคติของประชาชน เกีย่วกับโครงการและส่ือประชาสัมพนัธในโครงการ 

กมล  โรจนพนัธ  (2535  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเหน็ของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทีม่ีตอพระราชบัญญัติอาวธุปน  พบวา  ตัวแปร   ระดับการศึกษา  
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บุษบา  ภูสกุล (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติ 

และการมีสวนรวม ในการรกัษาทรัพยากรปาไม ของประชาชนในหมูบานปาไม เขตอําเภอวัฒนา

นคร จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปา

ไมนั้น มีความสัมพนัธในทางบวกกับความรู ในเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนใน

หมูบานปาไม สวนพฤติกรรมการเปดรับส่ือ เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรปาไม มคีวามสัมพันธกับ  

ทัศนคติตอการอนุรักษทรัพยากรปาไม และพฤติกรรมการเปดรับส่ือ เกีย่วกบัการอนุรักษทรัพยากร

ปาไม มีความสัมพนัธในทางบวกกับการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนใน

หมูบานปาไม 

สุวรรณี  โพธศิรี (2535 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติ และ

พฤติกรรม ในการปองกนัโรคเอดส ของผูแกครองนกัเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 6 เขต

กรุงเทพมหานคร พบวา การเปดรับขาวสารโรคเอดส ส่ือที่เปดรับมากที่สุด คือ โทรทัศน รองลงมา 

คือ หนังสือพมิพ เอกสารเผยแพร คูสมรส และเพื่อน ตามลําดับ สวนปจจัยทางดานอาย ุ รายได 

และการศึกษา มีความสัมพนัธกับการเปดรับนิตยสาร รายได และการศึกษา มีความสัมพันธกับ

การเปดรับหนงัสือพิมพ และโปสเตอร อาชีพ และรายได  มีความสมัพันธกับการส่ือสารกับคูสมรส 

เพื่อน เจาหนาที ่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุข สวนรายไดมีความสัมพนัธกับการส่ือสาร

กับครู การเปดรับขาวสารโรคเอดส มีความสัมพนัธทางบวกกับความรู ทัศนคติ และพฤติกรรม ใน

การปองกนัโรคเอดส พบวา ส่ือมวลชนมบีทบาท ในการใหความรู และการยอมรับการปฏิบัติการ

ปองกันโรคเอดสสูงที่สุด 

ทวีลาภ  ศิริสวสัดิบุตร  (2536  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็ของ

เจาหนาที่ตํารวจจราจรทีม่ีตอสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิต  พบวา  ความแตกตาง

กันในดานสถานีตนสังกัด  อาย ุ  ภูมิลําเนา  อาชีพ  พื้นฐานครอบครัว  ยศ  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน  ประสบการณในอดีต  การฝกอบรมติดตามขาวสาร  ตลอดจนความเขาใจใน

กฎระเบียบจราจร  ไมมีผลทาํใหความคิดเห็นตอสาเหตุการเกดิอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิต

แตกตางกนั 

พิมลพรรณ  สุทธิวงศ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการรับทราบขาวสารจากส่ือมวลชน 

กับการรับทราบขาวสารการรณรงคจากส่ือมวลชน จิตสํานึก และการมีสวนรวม ในการใชน้ําอยาง
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 ไพลิน  ศศิธนาแกว (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปดรับขาวสาร เร่ืองส่ิงแวดลอม

ทางโทรทัศน ความรู ความตระหนัก และการมีสวนรวมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สวนใหญมีระดับการเปดรับขาวสาร 

เร่ือง ส่ิงแวดลอม จากส่ือมวลชน และสื่อโทรทัศน ในระดับปานกลาง และมีระดับการเปดรับ

ขาวสาร เร่ืองสิ่งแวดลอม จากส่ือมวลชน และส่ือโทรทัศน ในระดับปานกลาง และมีระดับการ

เปดรับส่ือ เร่ืองส่ิงแวดลอมแตกตางกนัออกไป ตามระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ซึ่งประชาชน

สวนใหญ มีความรู ความตระหนกั และการมีสวนรวม ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับ

ปานกลางเทานั้น นอกจากนี ้ ระดับการเปดรับขาวสาร เร่ืองสิง่แวดลอมทางโทรทัศน ไมมี

ความสัมพันธกับความรู และความตระหนัก ในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม แตมีความสัมพนัธ

กับ การมีสวนรวมในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 สุภารักษ  จตูระกูล (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู 

ทศันคติ และการมีสวนรวม ในการทิง้ขยะแยกประเภท เพื่อการหมุนเวียนกลับมาใชประโยชนใหม 

(Recycle) ของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การเปดรับขาวสารจากหนังสือพิมพ วทิย ุ

โทรทัศน แผนพับ โปสเตอร งานนทิรรศการ มีความสัมพนัธกับความรู เกี่ยวกบัการทิง้ขยะแยก

ประเภท และการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน บุคคลในครอบครัว โปสเตอร งานนทิรรศการ มี

ความสัมพันธกับทัศนคติ สวนการเปดรับขาวสารจากสื่อมวลชน บุคคลในครอบครัว เพื่อนรวม

อาชีพ แผนพบั มีความสัมพันธกับการมสีวนรวม 

      พีระนันท  บูรณะโสภณ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู  

ทัศนคติ และการมีสวนรวม ในการใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอมของประชาชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพือ่

อนุรักษส่ิงแวดลอม ไมมีความสัมพนัธกบัความรู เกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 

แตพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เกีย่วกบัการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม จากส่ือมวลชน 
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สัตตยา  กระแสรชล  (2538  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวจิัยเร่ือง  ความคิดเหน็ของ

ประชาชนตอการจัดต้ังอุทยานสายใจธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  พบวา  อายุ  มีผลตอความคิดเหน็ใน

การจัดต้ังอุทยานสายใจธรรม  ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ  0.05  สวนเพศ  ระดับการศึกษา  

ภูมิลําเนา และการฝกอบรมดานการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชชาติไมมีผลตอความคิดเห็นในการ

จัดต้ังอุทยานสายใจธรรมซ่ึงไมเปนตามสมมติฐานที่ต้ังไว 

ศศิวิมล  ปาลศิริ (2538 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู 

ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด ของเจาหนาที่ในหนวยงานราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับทราบ

ขาวการรณรงคจากส่ือมวลชน ในระดับตํ่า ความรูเกีย่วกับการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด แต    

ทัศนคติตอการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด มีความสัมพันธเชงิบวกกับพฤติกรรมการใชพลังงาน

ไฟฟาอยางประหยัด 

กนกวรรณ  มณฑิราช (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เกีย่วกับ

ส่ิงแวดลอมดานปาไม กับความรู ความตระหนกั และการมีสวนรวม ในการอนุรักษปาไมของ

เยาวชน ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา เยาวชนมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารทัว่ไป และ

ขาวสารดานปาไมจากสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด และพบวา เพศที่แตกตางกัน ไมมีผลตอพฤติกรรม ใน

การเปดรับส่ือดานปาไม จากทุกส่ือ คือ โทรทัศน วทิย ุหนงัสือพมิพ และส่ือบุคคล แตตัวแปรเร่ือง

อายุ และระดับการศึกษาทีต่างกนั มีผลตอการเปดรับขาวสารดานปาไมจากสื่อวิทยุ และส่ือบุคคล 

และพบวาเยาวชนเพศชาย และเพศหญิง มีความรู และการมีสวนรวม ในการอนุรักษปาไมตางกัน 

แตมีความตระหนกัไมตางกนั สวนตัวแปรในเร่ืองอาย ุ และการศึกษาที่ตางกันนัน้ พบวา มีความรู 

ความตระหนกั และการมีสวนรวม ไมแตกตางกนั 
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สุมาลี  ตานนัชัย  (2539  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเหน็ของ

พนักงานคุมประพฤติตอการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติสตรี  พบวา  พนักงานคุม

ประพฤติ  ที่มอีายุ  ภูมิลําเนา  สถานภาพการสมรส อายุราชการ และตําแหนงทีป่ฏิบัติงานตางกัน 

มีความคิดเหน็ตอการปฏิบติัหนาที่ของพนักงานคุมประพฤติสตรีไมแตกตางกนั  สวนพนกังานคุม

ประพฤติทีม่ีเพศ  สาขาวิชาที่จบการศึกษา  และความเช่ือเกี่ยวกับบทบาททางเพศที่ตางกนั  จะมี

ความคิดเหน็ตอการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานคุมประพฤติสตรีแตกตางกนั 

เดชวิษณุ  ภูเจริญ  (2539  : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง  ความคิดเหน็ของ

นิสิตที่มีตอการเลือกต้ังผูวาราชการจงัหวัด  :  ศึกษาเฉพาะกรณีนิสิตชั้นปริญญาตรี  สาขา

รัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวา  ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นของนิสิตชั้นปริญญา

ตรี  ไดแก  ภูมิลําเนา  และการเขารวมกิจกรรม  สวนปจจัยดาน  เพศ  อายุ  ฐานะทางครอบครัว  

ชั้นปที่ศึกษา  และความสนใจขาวสารทางการเมืองการปกครอง  ไมมีผลตอความคิดเห็นของนิสิต  

ที่มีตอการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด 

อุทัยวรรณ  โกศัลวัฒน (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร 

ความรู ทศันคติ และการมีสวนรวม ในการแกปญหาน้ําเสียในโครงการบําบัดน้ําเสีย ของผู

บริหารธุรกิจ และเจาของสถานประกอบการ ผลการวจิัยพบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร เร่ือง

การแกไขปญหาน้ําเสีย ทัง้จากส่ือมวลชน และส่ือบุคคล มีความสมัพันธกับความรูเร่ืองการแกไข

ปญหาน้ําเสียในโครงการบําบัดน้ําเสีย ในระดับตํ่า และมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ

แกไขปญหาน้าํเสียในโครงการบําบัดน้าํเสีย ระดับปานกลาง แตไมมีความสมัพนัธกับทัศนคติตอ

การแกไขปญหาน้ําเสียในโครงการบําบัดน้ําเสีย สวนความรูในเร่ืองการแกไขปญหาน้ําเสีย มี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้าํเสียในโครงการบําบัดน้าํเสีย แตไมมี

ความสัมพันธกับ     ทัศนคติในการแกไขปญหาน้ําเสียในโครงการบําบัดน้ําเสีย นอกจากนีท้ัศนคติ

ในการแกไขปญหาน้ําเสีย ไมมีความสัมพนัธกับการมีสวนรวมในการแกไขปญหาน้าํเสียในโครงการ

บําบัดน้าํเสีย 

ธวัชชัย  นาคฤทธิ ์ (2540  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเหน็เกีย่วกับ

การเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ศึกษาเฉพาะกรณีของสํานกังาน

ตํารวจภาค  1  พบวา  กลุมตัวอยางทีอ่าย ุ  และสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่แตกตางกนั  จะมี

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนแตกตางกนัอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่  005  และไม

พบวา ขาราชการตํารวจชัน้สัญญาบัตร  ที่มีระดับการศึกษา  รายได  ครอบครัว  ตําแหนงปจจุบัน  
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อนันต  ชยัชาญ  (2541  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของ

เจาหนาที่ตํารวจกองปราบปรามระดับสัญญาบัตรที่มีตอปญหาการปฏบัติงานดานการปองกนัและ

ปราบปรามอาชญากรรม  ศึกษาเฉพาะกรณีกองกํากับการ  15  กองปราบปราม  พบวา  อาย ุ  อายุ

ราชการ  สังกัด  และเงินเดือน  ของเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปรามระดับสัญญาบัตร  มี

ความสัมพันธกับความคิดเห็น  ที่มีตอปญหา  การปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม  สวนสถานภาพการสมรสไมมีความสมัพนัธกับความคิดเห็นตอปญหาดังกลาว 

เสกสรร  วฒันพงษ  (2542  :  บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาการประสานงานของเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงกับเจาหนาที่ตํารวจภูธรในเขตพื้นที่

ทางหลวงหมายเลข  34  (บางนา - บางปะกง)  พบวา  เจาหนาทีตํ่ารวจทางหลวงกับเจาหนาที่

ตํารวจภูธรที่ม ี วุฒิการศึกษา  ระดับเงนิเดือน  ความพรอมของอุปกรณในการทํางาน   การ

ติดตอส่ือสาร และความเขาใจในนโยบายของหนวยงานตางกนั  มีความคิดเหน็เกีย่วกับปญหาการ

ประสานงานตางกนั  สวนเจาหนาที่ตํารวจทั้งสองกลุมที่มีอายุ  อายรุาชการ  ระยะเวลาในการ

ปฏิบัติราชการ  งานในพืน้ที่สายปฏิบัติ  และการผิดกฎระเบียบตางกัน  มีความคิดเห็นเกีย่วกบั

ปญหาการประสานงานไมตางกนั 
 
งานวจิัยตางประเทศ 
  

แคลปเปอร  (Klapper, 1960 อางใน ศศิวิมล ปาลศรี, 2538 :29) ศึกษาและสรุป

งานวิจยัที่สําคัญเกี่ยวกับผลหรืออิทธพิลของการส่ือสารมวลชน และสรุปใหเหน็ถงึความสามารถ

ของการสื่อสารมวลชน ในการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลวา โดยปกติการ

ส่ือสารมวลชนไมใชสาเหตุสําคัญเพียงประการเดียว ทีท่ําใหเกดิผลในผูรับสาร แตจะทําหนาที่

รวมกัน หรือผานปจจัย และอิทธิพลที่เปนตัวกลางอ่ืนๆ มากกวา และประสิทธิภาพของการ

ส่ือสารมวลชน ข้ึนอยูกับลักษณะตางๆ ของสาร แหลงสารหรือสถานการณของการส่ือสาร 

ฟรีดแมน ( Freedman,1961 อางใน ชลดา ทองสุกนอก, 2540:63) ศึกษาความ

แตกตางของบุคคลที่ระดับอายุตางกนั พบวา คนที่มีอายุนอย จะมกีารเรียนรู และทัศนคติ ใน

ระดับสูงกวาผูที่มีอายุมาก กลาวอีกนัยหนึง่คือ อายุของผูรับสาร จะมอิีทธิพลตอการส่ือสาร ไมมาก

ก็นอย ซึ่งจะออกมาในรูปของความสนใจ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของผูรับสาร 
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ครอเซนนี่ , เดลโตโร และ กานดิโน ( Korzenny, Deltoro and Gandino,1987 : 114) 

ศึกษาเกีย่วกับอิทธิพลของสือ่มวลชนประเภทตางๆ ที่มตีอความรู ทศันคติ และความคิดเห็น ใน

ดานขาวตางประเทศของชาวอเมริกนั พบวา การเปดรับขาวตางประเทศของประชาชน และ

หนงัสือพมิพ มีความสัมพนัธกับทัศนคติเกี่ยวกับตางประเทศ สวนเพศ อาย ุ และการศึกษา มี

ความสัมพันธกับความรู และทัศนคติเกีย่วกับขาวตางประเทศ โดยผูตอบคําถามที่เปนเพศชาย มี

ความรูดานขาวตางประเทศมากกวาผูตอบคําถามเพศหญิง และอายุกับการศึกษา มีความสัมพันธ

กับทัศนคติเกีย่วกับขาวตางประเทศ 

 
สรุป 
 

การศึกษาวิจัยการเปดรับขาวสารกับความรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน อันเปนโครงการเรงดวนของรัฐบาลเพื่อความผาสุก

ของแผนดินทีมุ่งเนนใหประชาชนทุกคนสามารถใชบริการทางการเงนิอยางเทาเทยีมกัน  สงเสริมให

ประชาชน ผูดอยโอกาสสามารถเขาสูระบบการเงนิที่เปนมาตรฐานเดยีวกนัทกุระดับ  และสงเสริมผู

ประกอบอาชีพโดยเฉพาะรายยอยมีเงนิทนุเพื่อประกอบการอยางยุติธรรม  ภายใตการดําเนนิงาน

ของธนาคารออมสินทีม่ีการใหบริการ  ดานการออมทรัพยทีม่ั่นคงปลอดภัยและไดรับผลประโยชนที่

คุมคา  การบริการดานสินเช่ือที่มีเงื่อนไขไม  ยุงยาก   ซับซอน  ในวงเงนิทีเ่พียงพอตอความจําเปน  

ตลอดจนบริการดานการเงนิในรูปแบบอ่ืนๆ  ตามความตองการ  รวมทั้งยงัไดจัดใหมีบริการใหการ

ฝกอบรมที่จาํเปน  ใหคําปรึกษา  และแกไขปญหา ทัง้ทางดานการเงนิ  อาชีพ  และดานอ่ืนๆ   เปน

พิเศษแกลูกคาที่เปนสมาชิกของโครงการธนาคารประชาชน  ซึง่ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาได

ทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วของ  อาทิ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการเปดรับขาวสาร  ความรู  ความ

คิดเห็น และแนวคิดการแพรกระจายนวตักรรม  เพือ่มากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาถึง

ปจจัยที่จะมีความสัมพนัธกบัความรูและความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับขาวสารกับความรู และความคิดเหน็ของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน (People Bank) เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  (Survey  

Research)  แบบวัดผลคร้ังเดียว  (One - Shot  Study) โดยใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)  

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนประชาชนทีม่ีภูมิลําเนาอยูในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  อายุต้ังแต  20  ป  ข้ึนไป  แลวนาํขอมูลที่ไดมาวิเคราะห  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

SPSS  โดยผูวจิัยกําหนดระเบียบวิธวีิจัยดังนี ้ 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี ้ คือ  ประชาชนที่มีอายคุรบ  20  ป ข้ึนไป  มีภูมิลําเนา  

และอาศัยอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จาก  38  เขต  จํานวนทัง้ส้ิน  5,867,431  คน  (สํานักงาน

นโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร, 2543 : 18)   

 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูศึกษากําหนดขนาดตัวอยางจากจํานวนประชากร 

โดยใชสูตรการกําหนดตัวอยางของ  ยามาเน  (Yamane’s,  1973  :  25)  

 

จากสูตร         n   =    N /  (1 +  Ne2 )   

 

             n  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

          N   =   ขนาดของประชากร 

                         e      =   ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  กําหนดใหเทากับ  0.05 

n      =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

เมื่อแทนคาลงในสูตรจะไดผลดังตอไปนี้ 
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           n =                5,867,431 

                 1  +  5,867,431 (0.05)2 

   = 399.97 

 

จํานวนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดขนาดจํานวน  400  ตัวอยาง   

 
วิธีการสุมตัวอยาง 
 

ในการสุมตัวอยางใหไดตามขนาดตัวอยางที่คํานวณไดนัน้ ผูวิจัยกําหนดวธิีการสุม

ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  ดังนี ้

1. ผูวิจัยแบงเขตในกรุงเทพมหานคร เปน 3 กลุม (สํานักนโยบายและแผน  

กรุงเทพมหานคร 2543) คือ 

เขตชั้นใน  ไดแก  พระนคร  ดุสิต  ปทมุวัน  บางรัก  พญาไท  สาธร  บางซื่อ  

จตุจักร  ราชเทวี  ปอมปราบ 

เขตชั้นกลาง  ไดแก  บางเขน  บางกะป  ธนบุรี สัมพนัธวงศ หวยขวาง บางกอก

นอย  บางขุนเทียน บางพลัด ดินแดง ประเวศ ลาดพราว 

เขตชั้นนอก  ไดแก  หนองจอก  พระโขนง  มนีบุรี  ลาดกระบัง  ยานนาวา  

บางกอกใหญ  คลองสาน  ตล่ิงชัน  ภาษเีจริญ  หนองแขม  ราษฎรบูรณะ  บึงกุม  บางคอแหลม  

คลองเตย      สวนหลวง  จอมทอง  ดอนเมอืง 

2. ใชวิธีการสุมดวยการจับฉลาก โดยกาํหนดโควตาใหไดเขตละ 3 กลุม  ผลการจับ

ฉลาก ปรากฏวา เขตที่จะทาํการเก็บตัวอยาง  ไดแก  ดุสิต  ราชเทว ี  บางซ่ือ  บางเขน  บางพลัด  

ลาดพราว  ดอนเมือง  คลองเตย  และมีนบุรี 

3. คํานวณสัดสวนของกลุมตัวอยางทีเ่หมาะสมในแตละเขต แลวใชวิธีการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ จากประชากรในแตละกลุมใหไดตามขนาดตัวอยางที่กาํหนด 
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ตารางที ่ 1 แสดงสัดสวนของประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามเขตที่ศึกษา 

 

เขตที่ ชื่อเขต จํานวนประชากร 

(คน) 

จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

ดุสิต 

ราชเทว ี

บางซ่ือ 

บางเขน 

บางพลัด 

ลาดพราว 

ดอนเมือง 

คลองเตย 

มีนบุรี 

178,240 

104,400 

200,263 

261,220 

153,270 

150,897 

264,565 

261,600 

126,811 

42 

24 

47 

62 

36 

35 

63 

62 

29 

 รวม 1,671,266 400 

 

 
ตัวแปร 
 

1. ตัวแปรอิสระ 

1.1  ลักษณะทางประชากร ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชพี รายได 

1.2  การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ  

    

ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี ้ใชวิธกีารวัดความถี่ของการรับรูขาวสารเกีย่วกับโครงการ 

ธนาคารประชาชนผานส่ือตางๆ ไดแก ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ  แบงเปน บอยที่สุด 

บอย พอสมควร นานนานคร้ัง และไมเคย  กําหนดคาคะแนนของคําตอบเปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ 

ตัวแปรตาม 
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2.  ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน  

ในการวัดความรูของประชาชน ผูวิจัยจะกําหนดคําถามครอบคลุมประเด็นสําคัญ

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน โดยกําหนดคาคะแนน ตอบถูก เทากับ 1  ตอบผิดหรือไมแนใจ 

เทากับ 0 แลวนําคะแนนรวมทั้งหมดมาจัดกลุมความรูเปน 3 ระดับ คือ  นอย ปานกลาง มาก 

3.  ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

ในการวัดความคิดเห็นของประชาชน ผูวจิัยจะกาํหนดคําถามเกี่ยวกบัความรูสึกหรือ

ความคิดเหน็ที่ประชาชนมีตอโครงการ ในดานวัตถุประสงคของการ ดานกิจกรรมของโครงการ และ

ดานการบริหารจัดการโครงการ  โดยใชวิธกีารวัดแบบลิเคิท สเกล (Likert’s Scale) เปน 5 ระดับ 

คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เหน็ดวย ไมแนใจ ไมเหน็ดวย และไมเหน็ดวยอยางยิ่ง กําหนดคาคะแนนของ

คําตอบเปน 5 4 3 2 1 ตามลําดับ  
 
สมมติฐานการวิจยั 
 

1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกันม ี

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนตางกนั 

2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกัน ม ี

ความรูของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

3.  ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีลักษณะทางประชากรศาสตรตางกันม ี

ความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ 
ธนาคารประชาชนตางกนั มคีวามรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 

5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการ 
ธนาคารประชาชนตางกนั ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนตางกนั 
 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามจากแนวคิดทฤษฎีงานวิจยัที่เกีย่วของ  กาํหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการศึกษา  โดยแบงแบบสอบถามเปน  4  ตอน  ดังนี ้
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ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 6 ขอ  ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได โดยในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดลักษณะทางประชากรศาสตรของ

ประชาชนไวดังนี ้

เพศ 

- ชาย 

- หญิง 

อาย ุ

- 20 – 30  ป 

- 31 – 40  ป 

- 41 – 50  ป 

- 51  ปข้ึนไป 

ระดับการศึกษา 

- มัธยมศึกษาตอนปลาย 

- อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

- ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

- สูงกวาปริญญาตรี 
อาชีพ 

- รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- คาขาย 

- เกษตรกร 
- รับจางทั่วไป 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

- ตํ่ากวา  5,000  บาท 

- 5,001 – 10,000  บาท 

- 10,001 – 15,000  บาท 

-  15,001  บาทข้ึนไป 

การเปนสมาชิกโครงการ 

     -   เปน 

     -   ไมเปน 
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ตอนที่  2  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชน จํานวน 12 ขอ โดย

วัดจากความถีใ่นการรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือตางๆ  ไดแก  

ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  และสื่ออ่ืนๆ  โดยวดัจากความถี่ในการเปดรับขาวสาร ดังนี้       

 บอยสุด  7 วัน / สัปดาห 

 บอย          5 – 6  วัน / สัปดาห 

 พอสมควร      3 – 4  วัน / สัปดาห 

 บางคร้ัง         1 – 2  วัน / สัปดาห 

 ไมเคย      =     0 วัน / สัปดาห 

 

ตอนที่  3  ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน จํานวน 10 ขอ วัดจากระดับ

ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน กาํหนดคาคะแนน ตอบถูก เทากับ 1 คะแนน ตอบผิด 

เทากับ 0 คะแนน โดยผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวากลุมตัวอยางที่ไดคะแนนสูงสุดได 10 

คะแนน และกลุมตัวอยางที่ไดคะแนนตํ่าสุดได 1 คะแนน แลวนําคะแนนที่ไดมากําหนดอันตรภาค

ชั้นของระดับความรู ดังนี ้

 คะแนน   1  –  4         เทากบั มีความรูในระดับตํ่า 

 คะแนน   5  –  7         เทากบั มีความรูในระดับปานกลาง 

 คะแนน   8  –  10       เทากบั มีความรูในระดับสูง 

  

ตอนที่  4  ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  จํานวน 15 ขอ วัดจากระดับ

ความคิดเหน็เกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชน  กาํหนดคําตอบเปน  5  ระดับ  คือ  เหน็ดวยอยาง

ยิ่ง  เห็นดวย  เฉยๆ   ไมเหน็ดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  มีคะแนนในขอความเชงิบวกเทากับ  5   

4   3   2   1  ตามลําดับ  และในขอความเชิงลบ  มีคะแนนเทากับ  1  2  3  4  5  ตามลําดับ  นาํ

คะแนนรวมที่ไดมาหาคาเฉลีย่โดยกาํหนดเกณฑ  ดังนี ้

 

  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  =    5 – 1  = 0.8 

   จํานวนช้ัน      5 

 

นําคาเฉล่ียมากําหนดเกณฑ ดังนี ้
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คาเฉลี่ยระหวาง  1.00  - 1.80 เทากับ  เหน็ดวยนอยที่สุด 

คาเฉลี่ยระหวาง  1.81  - 2.60 เทากับ  เหน็ดวยนอย 

คาเฉลี่ยระหวาง  2.61  - 3.40 เทากับ  เหน็ดวยปานกลาง 

คาเฉลี่ยระหวาง  3.41  - 4.20 เทากับ  เหน็ดวยมาก 

คาเฉลี่ยระหวาง  4.21  - 5.00 เทากับ  เหน็ดวยมากที่สุด 
 
การทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม 
 

ผูวิจัยไดทดสอบความนาเชือ่ถือของแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนํา

แบบสอบถามไปปรึกษา  นางเพ็ญจันทร  นาคะประเสริฐ  ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา

กรุงเทพมหานคร และอาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธเพือ่เปนผูตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

(Content  Validity)  และความเหมาะสมของภาษา  (Wording)  เพื่อขอคําแนะนําในการ

ตรวจสอบแกไขกอนนาํไปเก็บขอมูล  แลวนาํแบบสอบถามที่แกไขแลว  ไปทดสอบความเชื่อมั่น  

(Reliability)  จํานวน  30  ชุด  โดยสอบถามประชาชนในจังหวัดนนทบุรี   เพื่อทดสอบวาคําถามส่ือ

ความหมายตรงตามที่ผูวิจัยตองการหรือไม  ขอความเหมาะสมหรือไม  ทั้งนี้ผลการวิเคราะหหา

ความเชื่อมั่นดวยโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS จากการคํานวณสัมประสิทธิอั์ลฟา (Alpha  

Coefficient) จะตองมีคาไมตํ่ากวา 0.75 จึงจะถือวาแบบสอบถามมคีวามนาเชื่อถอื และผลจาก

การวิเคราะหปรากฏวา  ขอคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน มีคาอัลฟา

เทากับ 0.8557 มีความนาเชื่อถือ จึงนําไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธใหความ

เห็นชอบกอนนําไปเก็บรวบรวมขอมูล    
 
การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาคร้ังนี ้ ผูศึกษาไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี ้

1.  สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี  คารอยละ  และ

คาเฉลี่ยเพื่อใชอธิบายขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการ

ธนาคารประชาชน  ความรูและความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 

2.  สถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  เพื่อทดสอบสมมติฐาน  ใชสถิติ

ดังนี ้
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2.1  ใชสถิติ  t - test  ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระที่จําแนกไดเปน 2 

กลุม โดยใชทดสอบความสัมพันธระหวางเพศและการเปนสมาชิกโครงการ กบัการเปดรับขาวสาร 

ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน และความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

2.2  ใชสถิติ  ONE – WAY ANOVA  ทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรอิสระท่ี

จําแนกไดเปน 3 กลุมข้ึนไป โดยใชทดสอบความสัมพนัธระหวางอายุ  ระดับการศึกษา  อาชพี  

รายได กับการเปดรับขาวสาร ความรูเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชน และความคิดเหน็ตอ

โครงการธนาคารประชาชน 

2.3  ใชสถติิการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression)  เพื่อทดสอบ

ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่มีลักษณะเปนแบบชวง โดยใชทดสอบ

ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารจากส่ือประเภทตางๆ กับความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ประชาชน และความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

โดยคานยัสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหกาํหนดไวที่ระดับ  0.05    

 
ภาพท่ี 3 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ลักษณะทางประชากร 
เพศ 

อาย ุ

ระดับการศึกษา 

อาชีพ 

รายได 

การเปนสมาชิก 

การเปดรบัขาวสาร 
- ส่ือมวลชน 

- ส่ือบุคคล 

- ส่ือเฉพาะกิจ 

ความรูเกี่ยวกับโครงการ 
ธนาคารประชาชน 

ความคิดเห็นตอโครงการ 
ธนาคารประชาชน 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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บทที่  4 
 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับขาวสารกับความรู และความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน  (People  Bank) เปนการศึกษาในเชิงปริมาณจากการ

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  400  คน  ทั้งนี้

ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสํารวจถูกนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมทางสถิติ  SPSS  มีสถิติใชในการ

วิเคราะหขอมูล  ไดแก  สถิติคารอยละ  (Percentage),  คาเฉลี่ย  (Mean),  การทดสอบคา t – test,  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One Way ANOVA Analysis)  และการวิเคราะหถดถอย

พหุคูณ   (Multiple Regression) นําเสนอผลการวิจัย  ดังนี้ 

 

 ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่  2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนตอสัปดาห 

 ตอนที่  3 ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน 

 ตอนที่  4 ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 

 ตอนที่  5 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตอนท่ี  1 ขอมูลทัว่ไป 
 

ตารางที ่ 2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามเพศ  

(n=400) 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 

หญิง 

186 

214 

46.5 

53.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่  2  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญ  จาํนวน  214  คน  คิดเปนรอยละ  53.5  

เปนเพศหญิง  และจํานวน  186  คน  คิดเปนรอยละ  46.5  เปนเพศชาย   

 
ตารางที ่  3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอายุ   

 (n=400) 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

20 - 30  ป 

31 – 40  ป 

41 – 50  ป 

51  ปข้ึนไป 

106 

180 

94 

20 

26.5 

45.0 

23.5 

5.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่  3  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  180  คน  คิดเปนรอยละ  45.0  

มีอายุระหวาง  31 – 40  ป  รองลงมาจํานวน  106  คน  คิดเปนรอยละ  26.5  มีอายรุะหวาง  20 – 30  

ป  จาํนวน  94  คน  คิดเปนรอยละ  23.5  มีอายุระหวาง  41 – 50  ป  โดยมีกลุมตัวอยางจาํนวน  20  

คน  คิดเปนรอยละ  5.0  ที่มอีายุ  51  ปข้ึนไป   
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ตารางที ่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับการศึกษา 

(n=400) 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย  

อนุปริญญา  หรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี  หรือเทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืนๆ 

8 

140 

164 

82 

6 

2.0 

35.0 

41.0 

20.5 

1.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่  4  แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  164  คน  คิดเปนรอยละ  41.0   

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา  รองลงมาจํานวน  140  คน  คิดเปนรอยละ  35.0  มี

การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา  จํานวน  82  คน  คิดเปนรอยละ  20.5  มีการศึกษาระดับ

มากกวาปริญญาตรี  จํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  2.0  มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  โดยมีกลุมตัวอยางที่นอยที่สุดจํานวน  6  คน  คิดเปนรอยละ  1.5  ที่มีการศึกษาในระดับอ่ืนๆ  

 

ตารางที ่ 5  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามอาชีพ 

  (n=400) 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

190 

68 

60 

38 

44 

47.5 

17.0 

15.0 

9.5 

11.0 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่  5  กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  190  คน  คิดเปนรอยละ  47.5  ประกอบ

อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  รองลงมาจํานวน  68  คน  คิดเปนรอยละ  17.0 ประกอบอาชีพคาขาย  

จํานวน 60  คน  คิดเปนรอยละ  15.0  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จํานวน  44  คน  คิดเปน

รอยละ  11.0  ประกอบอาชีพอ่ืนๆ  จํานวนนอยที่สุด  38  คน  คิดเปนรอยละ  9.5  ประกอบอาชีพ

รับจางทั่วไป 

 

ตารางที ่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามรายได 

(n=400) 

รายได จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา  5,000  บาท 

5,001 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 

54 

70 

172 

104 

13.5 

17.5 

43.0 

26.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่  6  กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  172  คน  คิดเปนรอยละ  43.0  มีรายได

เฉล่ียตอเดือน  10,001 – 15,000 บาท  รองลงมาจํานวน  104  คน  คิดเปนรอยละ  26.0  มีรายได

เฉล่ียตอเดือน 15,001  บาท ข้ึนไป  จํานวน  70  คน  คิดเปนรอยละ  17.5  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน   

5,001 – 10,000  บาท  จํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  13.5  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  ตํ่ากวา  5,000 

บาท 
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ตารางที ่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางตามการเปนสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน 

(n=400) 

การเปนสมาชิกโครงการ

ธนาคารประชาชน 
จํานวน รอยละ 

เปนสมาชิก 

ไมเปนสมาชิก 

90 

310 

22.5 

77.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่  7  กลุมตัวอยางสวนใหญ  จํานวน  310  คน  คิดเปนรอยละ  77.5 

ไมเปนสมาชิกโครงการธนาคารประชาชน  และจํานวน  90  คน  คิดเปนรอยละ  22.5  เปนสมาชิก

โครงการธนาคารประชาชน 
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ตอนท่ี  2  การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนตอสัปดาห 
 

ตารางที ่ 8  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 

โครงการธนาคารประชาชน  จากส่ือมวลชน 

 
บอยที่สุด

7 วัน 

บอย พอสมควร บางคร้ัง ไมเคย  

 

  

ส่ือ 

มวลชน จํานวน 

(รอยละ) 

5 – 6 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

3 – 4 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

1 – 2 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

 คาเฉล่ีย 

) 

 

 

S.D. 

 

จํานวน รวม x(
(รอย

ละ) 

ปริมาณการ

รับขาวสาร 

1.รายการขาวในทีวี

หรือวิทยุ 

20 

(5.0) 

140 

(35.0) 

159 

(39.8) 

36 

(9.0) 

45 

(11.2) 

400 

(100) 

3.13 2.74 ปานกลาง 

88 

(22.0) 

142 

(35.5) 

156 

(39.0) 

7 

(1.8) 

7 

(1.8) 

400 

(100) 
3.74 2.68 2.อานจาก

หนังสือพิมพ 

มาก 

3.  รายการสนทนา

ทางทีวีหรือวิทยุ 

36 

(8.0) 

88 

(22.0) 

140 

(35.0) 

96 

(24.0) 

40 

(10.0) 

400 

(100) 
3.21 2.55 ปานกลาง 

4.  สอดแทรกใน

เน้ือหาของละคร 

10 

(2.5) 

52 

(13.0) 

138 

(34.5) 

106 

(26.5) 

94 

(23.5) 

400 

(100) 
2.44 1.77 ปานกลาง 

80 

(20.0) 

130 

(32.5) 

144 

(36.0) 

36 

(9.0) 

10 

(2.5) 

400 

(100) 
3.58 2.82 5.โฆษณาตามทีวี 

วารสาร วิทยุ 

หนังสือพิมพ 

ปานกลาง 

รวม 3.22 2.45 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางมีปริมาณการรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากสื่อมวลชนในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.22  ทั้งนี้เปดรับจากการอาน

หนังสือพิมพมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.74 ขณะที่เปดรับจากรายการขาวในทีวีหรือวิทยุ รายการสนทนา 

สอดแทรกในเนื้อหาของละคร และโฆษณาตามวารสาร ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ปานกลาง คิดเปน

คาเฉลี่ย 3.13  คาเฉลี่ย 3.21 คาเฉลี่ย 2.44 และคาเฉลี่ย 3.58 ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 9  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ  

  โครงการธนาคารประชาชน  จากส่ือบุคคล 

 
บอยที่สุด

7 วัน 

บอย พอสมควร บางคร้ัง ไมเคย  

 

  

ส่ือ 

บุคคล จํานวน 

(รอยละ) 

5 – 6 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

3 – 4 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

1 – 2 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

 คาเฉล่ีย 

) 

 

 

S.D. 

 

จํานวน รวม x(
(รอย

ละ) 

ปริมาณการ

รับขาวสาร 

6. ทานเคยพูดคุย

เก่ียวกับโครงการ

กับเพื่อนฝูง/คนรูจัก 

60 

(15.0) 

120 

(30.0) 

104 

(26.0) 

94 

(23.5) 

22 

(5.5) 

400 

(100) 
3.25 2.71 ปานกลาง 

7. ทานสอบถาม

เก่ียวกับโครงการ

กับพนักงาน

ธนาคารออมสิน 

22 

(5.5) 

60 

(15.0) 

182 

(43.0) 

102 

(23.0) 

34 

(8.5) 

400 

(100) 
2.84 1.84 ปานกลาง 

8.  พูดคุยเก่ียวกับ

โครงการกับ  พีน่อง

หรือคนในครอบครัว 

102 

(28.5) 

74 

(18.5) 

130 

(32.5) 

124 

(31.0) 

78 

(19.5) 

400 

(100) 
3.80 2.33 สูง 

รวม 3.29 2.23 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางมีปริมาณการรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากส่ือบุคคลในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.29  ทั้งนี้เปดรับจากการพูดคุยกับบุคคล

ในครอบครัวมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.80  ขณะที่เปดรับจากการพูดคุยเกี่ยวกับโครงการกับเพื่อนฝูงคน

รูจักปานกลาง คิดเปนคาเฉล่ีย 3.25 และสอบถามจากพนักงานธนาคารออมสิน ปานกลาง คิดเปน

คาเฉลี่ย 2.84 
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ตารางที่  10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ  

         โครงการธนาคารประชาชน  จากสื่อเฉพาะกิจ  

 
บอยที่สุด

7 วัน 

บอย พอสมควร บางคร้ัง ไมเคย  

 

  

ส่ือ 

เฉพาะกิจ จํานวน 

(รอยละ) 

5 – 6 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

3 – 4 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

1 – 2 วัน 

จํานวน 

(รอยละ) 

 คาเฉล่ีย 

) 

 

 

S.D. 

 

จํานวน รวม x(
(รอย

ละ) 

ปริมาณการ

รับขาวสาร 

9.  รับขาวสาร

เก่ียวกับโครงการ

จากปายโฆษณา 

38 

(9.5) 

29 

(7.3) 

70 

(17.5) 

173 

(43.2) 

90 

(22.5) 

400 

(100) 

2.38 2.71 ปานกลาง 

10.  เคยอานแผน

พับหรือโบรชัวร

เก่ียวกับโครงการ 

12 

(3.0) 

102 

(25.5) 

85 

(21.2) 

9 

(17.3) 

132 

(33.0) 

400 

(100) 

2.48 1.84 ปานกลาง 

11.  พบเห็น

โปสเตอรเก่ียวกับ   

โครงการ 

70 

(17.5) 

136 

(34.0) 

155 

(38.8) 

20 

(5.0) 

19 

(4.7) 

400 

(100) 

3.54 2.67 ปานกลาง 

12.  เอกสารอื่น ๆ 

 

  

12 

(3.0) 

44 

(11.0) 

86 

(21.5) 

108 

(27.0) 

150 

(37.5) 

400 

(100) 

2.15 1.75 ปานกลาง 

รวม 2.63 1.73 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 10 พบวากลุมตัวอยางมีปริมาณการรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉล่ีย 2.63  ทั้งนี้เปดรับจากการพบเห็น

โปสเตอรเกี่ยวกับโครงการปานกลาง คิดเปนคาเฉล่ีย 3.54  ขณะที่เคยเปดรับจากปายโฆษณาปาน

กลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 2.38 อานจากแผนพับหรือโบรชัวรปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 2.48 และเอกสาร

อ่ืนๆปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 2.15 
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ตารางที่  11  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามปริมาณการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  รายประเภท 

 

ปริมาณการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบั 

โครงการธนาคารประชาชน 

ส่ือมวลชน ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจกจิ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67-5.00) 

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.34-3.66) 

ระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.00-2.33) 

68 

182 

150 

17.0 

45.5 

37.5 

81 

256 

63 

20.3 

64.0 

15.7 

48 

184 

168 

12.0 

46.0 

42.0 

รวม 400 100.0 400 100.0 400 100.0 

 

จากตารางที่ 11  กลุมตัวอยาง สวนใหญจํานวน  182  คน  คิดเปนรอยละ  45.5  มีการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชน  ในระดับปานกลาง  จํานวน  150  

คน  คิดเปนรอยละ  37.5  มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนอยูในระดับนอย 

และจํานวน 68  คน  คิดเปนรอยละ  17.0  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนใน

ระดับมาก 

ขณะที่กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  256  คน  คิดเปนรอยละ  64.0  มีการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล  ในระดับปานกลาง  รองลงมาจํานวน  81  คน  คิด

เปนรอยละ  20.3   มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในระดับมาก และจํานวน  

63  คน  คิดเปนรอยละ  15.7  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวโครงการธนาคารประชาชนในระดับนอย 

โดยมีกลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  184  คน  คิดเปนรอยละ  46.0  มีการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจกิจ  ในระดับปานกลาง  รองลงมาจํานวน 168  

คน คิดเปนรอยละ  42.0  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในระดับนอยและ

จํานวน  48  คน  คิดเปนรอยละ  12.0  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวโครงการธนาคารประชาชนในระดับ

มาก 
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ตารางที ่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการเปดรับขาวสารเกีย่วกับ 

       โครงการธนาคารประชาชน 

 

ระดับการเปดรับขาวสารเกีย่วกับ 

โครงการธนาคารประชาชน 
จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67-5.00) 

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.34-3.66) 

ระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.00-2.33) 

54 

260 

86 

13.5 

65.0 

21.5 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 12  กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  260  คน  คิดเปนรอยละ  65.0  มีการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  รองลงมาจํานวน  

86  คน  คิดเปนรอยละ  21.5  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในระดับนอย 

และจํานวน  54  คน  คิดเปนรอยละ  13.5  ที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวในระดับมาก 
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ตอนท่ี  3  ความรูเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชน 
 

ตารางที่ 13  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความรูเกี่ยวกับ  โครงการธนาคาร           

ประชาชน  รายขอ 

 

ขอความ ตอบถูก ตอบผิด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. โครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการใหเงินกูเพื่อทําธุรกิจรายยอย 

โดยคิดดอกเบี้ยตํ่า 

2. ผูท่ีตองการเขารวมโครงการตองมีสมุดบญัชีเงินฝากกับธนาคารออม

สินเปนระยะเวลาอยางนอย 2 เดือน 

3. ผูประสงคจะสมัครเขารวมโครงการ สามารถสมัครท่ีธนาคารออมสิน

สาขาใดก็ได ในพื้นท่ีท่ีมีสถานประกอบ      กิจการเทาน้ัน 

4. ประเภทบัญชีท่ีเปดกับธนาคารออมสินคือ เงินฝากประเภทเผ่ือเรียก 

5. วงเงินกูงวดแรกไมเกิน 15,000 บาท 

6. วงเงินกูสูงสุดของโครงการคือ 30,000 บาท 

7. จํานวนผูคํ้าประกันอาจเปน 1 - 2 คน ขึ้นกับสมาชิกผูขอกู มิได

กําหนดตายตัว 

8. . โครงการมีบริการพิเศษอืน่ ๆ เชน การฝกอบรมอาชีพ การประกัน

อุบัติเหตุ เปนตน 

9. โครงการธนาคารประชาชนมีแหลงเงินทุนจากรัฐบาลเทาน้ัน 

เน่ืองจากเปนเงินกูท่ีไมมีหลักประกันและความเสี่ยงสูง 

10. การดําเนินการของโครงการ ทําใหมีลูกคาท่ีใชบริการเปนจํานวน

มาก รวมถึงลูกคาท่ีไมเคยไดใชบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินมา

กอนดวย 

392 

 

168 

 

268 

 

114 

106 

227 

93 

 

155 

 

320 

 

282 

98.0 

 

42.0 

 

67.0 

 

28.5 

26.5 

56.8 

23.2 

 

38.7 

 

80.0 

 

70.5 

8 

 

232 

 

132 

 

286 

294 

173 

307 

 

245 

 

80 

 

118 

2.0 

 

58.0 

 

33.0 

 

71.5 

73.5 

43.2 

76.8 

 

61.3 

 

20.0 

 

29.5 
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จากตารางที่  13  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน โดย

ตอบถูกมากที่สุด  ในประเด็นโครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการเงินกูเพื่อทําธุรกิจรายยอย โดย

คิดดอกเบ้ีย  คิดเปนรอยละ 98.0  รองลงมาคือ  โครงการธนาคารประชาชนมีแหลงเงินทุนจากรัฐบาล

เทานั้น เนื่องจากเปนเงินกูที่ไมมีหลักประกันและความเส่ียงสูง  คิดเปนรอยละ  80.0  และการ

ดําเนินการของโครงการ ทําใหมีลูกคาที่ใชบริการเปนจํานวนมาก รวมถึงลูกคาที่ไมเคยไดใชบริการทาง

การเงินจากสถาบันการเงินมากอนดวย คิดเปนรอยละ 70.5  โดยประเด็นที่ตอบผิดมากที่สุด  คือเร่ือง

จํานวนผูคํ้าประกัน  คิดเปนรอยละ  76.8   เร่ืองวงเงินกูงวดแรก คิดเปนรอยละ 73.5  และประเภท

บัญชีที่ตองเปดกับธนาคารออมสิน คิดเปนรอยละ  71.5 

 

ตารางที่  14  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับความรูเกี่ยวกับ   

        โครงการธนาคารประชาชน 

 

ระดับการความรูเกี่ยวกับโครงการ 

ธนาคารประชาชน 
จํานวน รอยละ 

ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67-5.00) 

ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.34-3.66) 

ระดับนอย (คาเฉลี่ย 1.00-2.33) 

16 

232 

152 

4.0 

58.0 

38.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่ 14  กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  232  คน  คิดเปนรอยละ  58.0  มีความรู

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  รองลงมาจํานวน  152  คน  คิด

เปนรอยละ  38.0  มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในระดับนอย  และจํานวน  16  คน  คิด

เปนรอยละ  4.0  ที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในระดับมาก 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 
 
ตารางที่  15  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ   

        โครงการธนาคารประชาชน  รายขอ 

 
ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย ไม ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

คาเฉล่ีย 

แนใจ ( x ) 

วัตถุประสงคของโครงการ                  

144 

(36.0) 

 

184 

(46.0) 

 

66 

(16.5) 

 

4 

(1.0) 

 

2 

(0.5) 

 

4.16 1.  การมีโครงการธนาคารประชาชนชวยให   

คุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยดี

ขึ้น 

เห็นดวยมาก 

2.  โครงการธนาคารประชาชนชวยสนับสนุนให

เกิดธุรกิจขนาดยอมที่หลากหลายขึ้น 

94 

(23.5) 

228 

(57.01) 

68 

(17.0) 

8 

(2.0) 

2 

(0.5) 

4.01 
เห็นดวยมาก 

3.  การสงเสริมใหมีการออมกับโครงการ และ 92 

(23.0) 

226 

(56.5) 

64 

(16.0) 

14 

(3.5) 

4 

(1.0) 

3.97 

ใหสินเชื่อแกลูกคารายยอยทําใหเกิดการพัฒนา 

ในระบบการเงินของประเทศ 

เห็นดวยมาก 

4.  คนจนจริงๆ ไมมีโอกาสไดกูเงินจากโครงการ 68 

(17.0) 

94 

(23.5) 

132 

(33.0) 

84 

(21.0) 

22 

(5.5) 

2.74 
เห็นดวยปานกลาง 

5.  โครงการธนาคารประชาชนไมนาจะทําให 34 

(8.5) 

90 

(22.5) 

134 

(33.5) 

114 

(28.5) 

28 

(7.0) 

3.02 

ผูมีรายไดนอยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.58 
 เห็นดวยมาก 

กิจกรรมของโครงการ                       

66 

(16.5) 

 

232 

(58.0) 

 

84 

(58.0) 

 

6 

(1.5) 

 

12 

(3.0) 

 

3.84 6. โครงการสามารถใหบริการดานสินเชื่อดานการ

ออมทรัพย  และอ่ืนๆ  แกประชาชนอยาง  ทั่วถึง เห็นดวยมาก 

7.  การจัดฝกอบรมอาชีพใหผูประกอบการราย

ใหมทําใหมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

106 

(26.5) 

244 

(61.0) 

40 

(1.0) 

4 

(1.0) 

6 

(1.5) 

4.10 
เห็นดวยมาก 

8. การประชาสัมพันธของโครงการ   ชวยให 

ประชาชนมีความรู  ความเขาใจโครงการดีขึ้น 

 

98 

(24.5) 

234 

(58.5) 

56 

(14.0) 

6 

(1.5) 

6 

(1.5) 

4.03 
เห็นดวยมาก 
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ตารางที่  15(ตอ)  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ   

      โครงการธนาคารประชาชน  รายขอ   

 
ขอความ เห็นดวย

อยางย่ิง 

เห็นดวย ไม ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางย่ิง 

คาเฉล่ีย 

แนใจ ( x ) 

9. โครงการมีสวนในการสงเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข กีฬา 

สังคม    วัฒนธรรม 

44 

(11.0) 

196 

(49.0) 

132 

(33.0) 

20 

(5.0) 

8 

(2.0) 

3.62 
เห็นดวยมาก 

10. การสงเสริมใหมีการรวมกลุมแบบพึ่งพา

ตนเองเปนไปไดยาก 

14 

(3.5) 

110 

(27.5) 

164 

(41.0) 

98 

(24.5) 

14 

(3.5) 

2.97 
เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.71 
เห็นดวยมาก 

การบริหารการจัดการ                       

50 

(12.5) 

 

188 

(47.0) 

 

118 

(29.5) 

 

30 

(7.5) 

 

14 

(3.5) 

 

3.58 11. การจัดสถานที่เพ่ือรองรับผูสนใจ/ผูมาติดตอ

กับโครงการมีความสะดวกสบายเปนสัดสวน เห็นดวยมาก 

80 

(20.0) 

208 

(52.0) 

82 

(20.5) 

18 

(4.5) 

12 

(3.0) 

3.82 12. ขั้นตอนในการติดตอกับโครงการชัดเจน            

ไมยุงยากซับซอน เห็นดวยมาก 

46 

(11.5) 

154 

(38.5) 

170 

(42.5) 

18 

(4.5) 

12 

(3.0) 

3.51 
 

13. โครงการมีระบบการจัดการขอมูลที่รวดเร็ว        

นาเช่ือถือ เห็นดวยปานกลาง 

14. วิธีและขั้นตอนการกูมีรายละเอียดมากจนทํา

ใหเกิดความยุงยาก 

32 

(8.0) 

102 

(25.5) 

112 

(28.0) 

94 

(23.5) 

60 

(15.0) 

3.12 
เห็นดวยมาก 

15. บางคร้ังพนักงานธนาคารเองก็ไมสามารถให

ความกระจางชัดในการตอบขอซักถามเก่ียวกับ

โครงการ 

42 

(10.5) 

86 

(21.5) 

144 

(36.0) 

108 

(27.0) 

20 

(5.0) 

2.95 
เห็นดวยปานกลาง 

รวม 3.39 
เห็นดวยปานกลาง 

 

จากตารางที่  15  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  ในดาน

วัตถุประสงคของโครงการ  กลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากวาการมีโครงการธนาคารประชาชนชวยให
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สวนในดานกิจกรรมของโครงการ  ปรากฏวากลุมตัวอยางเห็นดวยอยางมากวา  การจัดการ

ฝกอบรมอาชีพทําใหผูประกอบการรายใหมมีทักษะในการประกอบอาชีพ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.10  และ

การประชาสัมพันธของโครงการชวยใหประชาชนมีความรูความเขาใจโครงการดีข้ึน คิดเปนคาเฉลี่ย

4.03  รวมทั้งโครงการสามารถใหบริการดานสินเช่ือดานการออมทรัพย  และอ่ืนๆ  แกประชาชนอยาง

ทั่วถึง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.84  ในขณะที่เห็นดวยในระดับปานกลางวา  การสงเสริมใหมีการรวมกลุมแบบ

พึ่งพาตนเองเปนไปไดยากหรือไม  คิดเปนคาเฉลี่ย  2.97 

สําหรับในดานการบริหารจัดการนั้น  กลุมตัวอยางเห็นดวยมากวา  ข้ันตอนในการติดตอกับ

โครงการชัดเจนไมยุงยากซับซอน  คิดเปนคาเฉล่ีย 3.82    ประกอบกับการจัดสถานที่เพื่อรองรับ

ผูสนใจ/ผูมาติดตอกับโครงการมีความสะดวกสบายเปนสัดสวน คิดเปนคาเฉล่ีย 3.58 และโครงการมี

ระบบการจัดการขอมูลที่รวดเร็ว  นาเช่ือถือ คิดเปนคาเฉล่ีย 3.51  ในขณะที่กลุมตัวอยางเห็นดวยใน

ระดับปานกลางวา  วิธีการและข้ันตอนในการกูมีรายละเอียดมากจนทําใหเกิดความยุงยาก คิดเปน

คาเฉลี่ย  3.12  และพนักงานธนาคารสามารถตอบขอซักถามเกี่ยวกับโครงการไดอยางชัดเจน คิดเปน

คาเฉลี่ย 2.95 
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ตารางที ่ 16  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง  จาํแนกตามระดับความคิดเห็นตอ 

        โครงการธนาคารประชาชน 

 

ระดับความคิดเห็นตอโครงการ 

ธนาคารประชาชน 
จํานวน รอยละ 

เห็นดวยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.24 - 5.00) 

เห็นดวยมาก   (คาเฉลี่ย 3.43 - 4.23) 

เห็นดวยปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.62 - 3.42) 

เห็นดวยนอย   (คาเฉลี่ย 1.81 – 2.61) 

เห็นดวยนอยที่สุด  (คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80) 

80 

100 

196 

24 

- 

20.0 

25.0 

49.0 

6.0 

- 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางที่  16  กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน  196  คน  คิดเปนรอยละ  49.0  มีความ

คิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนโดยเห็นดวยในระดับปานกลาง   รองลงมาคือจํานวน  100  คน  

คิดเปนรอยละ  25.0  และจํานวน  80  คน  คิดเปนรอยละ  20.0  มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร

ประชาชนโดยเห็นดวยมาก และมากที่สุด  ตามลําดับ  โดยมีกลุมตัวอยางที่มีความคิดเห็นตอเร่ือง

ดังกลาวโดยเห็นดวยนอยทีสุ่ด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0  และไมมีกลุมตัวอยางที่เห็นดวยนอย

ที่สุดเลย 
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ตอนท่ี  5  การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานขอที่ 1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร  
ตางกันมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
 
เพศ 
 
ตารางที ่ 17  ผลทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test)ของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 
        โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือรายประเภท จาํแนกตามเพศ 
 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t. Sig.t ประเภทส่ือ / เพศ 

( ) x

 
54.24 
53.05 

 
48.36 
52.44 

 
46.25 
45.70 

 
6.47 
6.20 

 
4.46 
5.42 

 
4.21 
4.66 

 
1.764 

 
 

3.425 
 

 
1.633 

 
0.078 

 
 

0.036* 
 

 
0.064 

ส่ือมวลชน  
ชาย 
หญิง 
ส่ือบุคคล  
ชาย 
หญิง 
ส่ือเฉพาะกิจ 
ชาย 
หญิง 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
 

จากตารางที่ 17  แสดงผลทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test)ของพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือรายประเภท จําแนกตามเพศ พบวา   มีเพียงคา
ระดับนัยสําคัญของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล  ที่มีคาเทากับ  0.036  
นอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ  0.05  แสดงวา  เพศชายและหญิงมีความแตกตางกันในพฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล    และเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียพบวา  
เพศหญิง  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลมากกวาเพศชาย   
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อายุ 
 
ตารางท่ี  18  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตามอายุ 

 
 ส่ือมวลชน F Sig.F อาย ุ

x  S.D. 
20  –  30  55.68 

56.65 
57.18 
56.32 

17.25 
8.95 
9.55 
16.37 

2.469 0.054 ป 
31  –  40  ป 
41  –  50  ป 
51  ปข้ึนไป 
 

จากตารางที่  18  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตาม
อายุ 
พบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนไมตางกัน 

 
ตารางท่ี  19  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตามอายุ 

 
 ส่ือบุคคล F Sig.F อาย ุ

x  S.D. 
20  –  30  52.47 

51.52 
51.23 
54.36 

11.36 
10.49 
8.35 
9.673 

1.702 0.184 ป 
31  –  40  ป 
41  –  50  ป 
51  ปข้ึนไป 
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จากตารางที่  19  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตาม
อายุ 
พบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลไมตางกัน 

 
ตารางท่ี  20  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย 
        ของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ  
        จําแนกตามอายุ 

 
 ส่ือเฉพาะกิจ F Sig.F อาย ุ

x  S.D. 
20  –  30  53.64 

52.25 
46.00 
47.21 

8.49 
7.17 
7.88 
9.09 

12.453 0.000* ป 
31  –  40  ป 
41  –  50  ป 
51  ปข้ึนไป 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  20  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจจําแนก
ตามอาย ุ
พบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกนั มพีฤติกรรมการ

เปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจแตกตางกนั 

เพื่อใหทราบวา มกีลุมอายุคูใดบางทีม่ีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการ

ธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจตางกนั จงึทาํการทดสอบ  LSD  Test  ดังตารางที ่ 21 
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ตารางที ่ 21  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ   
        โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจ  รายคู  จาํแนกตามอายุ 
 

) 

 

S.D 

 

 

(

 
อาย ุ

อาย ุ
20-30 ป 31–40 ป 41-50 ป 51 x ปข้ึนไป 

53.64 
52.25 
46.00 
47.21 

8.49 
7.17 
7.88 
9.09 

- 
- 

-3.27* 
3.14* 

- 
- 

4.25* 
2.09* 

-3.27* 
4.25* 

- 
- 

3.14* 
2.09* 

- 
- 

20  –  30  ป 
31  –  40  ป 
41  –  50  ป 
51  ปข้ึนไป 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  21  เปรียบเทยีบความแตกตางของพฤติการการเปดรับขาวสารเกีย่วกับ
โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจ  รายคู  จําแนกตามอายุ  พบวา  กลุมอายุ  20  –  30  ป 
คาเฉลี่ย 53.64  และ  31  –  40  ป  คาเฉล่ีย 52.25  มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจ  มากกวากลุมที่มีอายุมากกวา41 ปข้ึนไป  

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือ
เฉพาะกิจ จําแนกตามอายุแลว พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20 – 30 ป มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ
โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจมากที่สุด 
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ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี  22  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

 ส่ือมวลชน F Sig.F ระดับการศึกษา 
 S.D. x

46.55 

47.43 

50.25 

47.70 

44.46 

8.94 

7.56 

9.01 

9.83 

6.56 

9.384 0.003* มัธยมศึกษาตอนปลาย  

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ  

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

จากตารางที่  22  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชนจําแนกตาม
ระดับการศึกษาพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนแตกตางกัน 

เพื่อใหทราบวา มีกลุมระดับการศึกษาคูใดบางที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ

โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนตางกัน จึงทําการทดสอบ  LSD  Test  ดังตารางที่  23 
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ตารางที่  23  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ   
        โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชน  รายคู  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

) 

 

S.D 

 
 

 

(ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก

ษาตอน

ปลาย 

อนุ ปริญญา

ตรี /

เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

x
ปริญญา/

เทียบเทา 

อื่นๆ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  46.55 

47.43 

50.25 

47.70 

44.46 

8.94 

7.56 

9.01 

9.83 

6.56 

- 

- 

-3.52* 

- 

- 

- 

- 

2.09* 

- 

- 

-3.52* 

2.09* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ  

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 
จากตารางที่  23   เปรียบเทียบความแตกตางของพฤติการการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ

โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชน  รายคู  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางที่
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา คาเฉลี่ย 50.25  มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชน  มากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
คาเฉลี่ย 46.55 และอนุปริญญา หรือเทียบเทา คาเฉลี่ย 47.43 

และเมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของพฤติการการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนจากสื่อมวลชน  จําแนกตามระดับการศึกษาแลว พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทามีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนมาก
ที่สุด 
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ตารางที่  24  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
 การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตาม 
 ระดับการศึกษา 

 
 ส่ือบุคคล F Sig.F ระดับการศึกษา 

 S.D. x
มัธยมศึกษาตอนปลาย  46.52 

44.43 

48.25 

44.70 

45.46 

8.14 

7.25 

7.14 

8.33 

5.56 

0.382 0.765 

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ  

 

จากตารางที่  24  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตาม
ระดับการศึกษาพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลไมแตกตางกัน 
  
ตารางที่  25  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ จําแนกตาม         
        ระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา  ส่ือเฉพาะกิจ F Sig.F 

x  S.D. 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

45.44 

46.43 

43.16 

42.16 

7.13 

8.55 

7.34 

9.43 

0.864 0.423 
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อ่ืน ๆ  42.67 5.25 

 

 
จากตารางที่  25  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ

แตกตางคาเฉล่ียของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ จาํแนก
ตามระดับการศึกษาพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจ
ไมแตกตางกนั 
  
อาชีพ 

 
ตารางท่ี  26  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตามอาชีพ 

 
 ส่ือมวลชน F Sig.F ระดับการศึกษา 

x  S.D. 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 56.25 

57.36 

52.59 

55.97 

56.62 

9.42 

7.27 

8.11 

11.35 

5.62 

0.646 0.587 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 

จากตารางที่  26  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตาม
อาชีพพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  27  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตามอาชีพ 

 
 ส่ือบุคคล F Sig.F ระดับการศึกษา 

x  S.D. 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 55.55 

57.36 

50.55 

55.74 

53.25 

8.25 

8.76 

9.15 

9.38 

7.65 

0.665 0.519 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 

จากตารางที่  27  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตาม
อาชีพพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรม
การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  28  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ  
        จําแนกตามอาชีพ 

 
ระดับการศึกษา  ส่ือเฉพาะกิจ F Sig.F 

x  S.D. 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

48.56 

46.33 

45.24 

43.94 

7.55 

6.96 

9.51 

9.25 

0.652 0.560 
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อ่ืนๆ 42.22 6.42 

 

จากตารางที่  28  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ จําแนก
ตามอาชีพพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจไมแตกตางกัน 
 
 
รายได 

 
ตารางท่ี  29 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของ 
       การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตามรายได 

 
 ส่ือมวลชน F Sig.F รายได 

 S.D. x
55.45 

55.46 

56.75 

54.37 

8.72 

8.17 

9.16 

11.25 

1.063 0.365 ตํ่ากวา  5,000  บาท 

5,001 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 

 

จากตารางที่  29  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน จําแนกตาม
รายไดพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี  30  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        การเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตามรายได 

 
 ส่ือบุคคล F Sig.F รายได 

 S.D. x
ตํ่ากวา  5,000  บาท 56.53 

55.46 

54.35 

54.44 

10.25 

9.62 

8.45 

9.34 

0.367 0.776 

5,001 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 

 

จากตารางที่  30  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล จําแนกตาม
รายไดพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี  31  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ย 
        ของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ  
        จําแนกตามรายได 

 
รายได  ส่ือเฉพาะกิจ F Sig.F 

 S.D. x
47.47 

45.43 

45.48 

41.49 

9.25 

7.94 

8.75 

10.25 

1.072 0.371 ตํ่ากวา  5,000  บาท 

5,001 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 
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จากตารางที่  31  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยของการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ จําแนก
ตามรายไดพบวา   คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน มี
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะกิจไมแตกตางกัน 
การเปนสมาชิกโครงการ 
 
ตารางที ่ 32  ผลทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test)ของพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 
        โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือรายประเภท จาํแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ 
 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t. Sig.t ประเภทส่ือ /  
การเปนสมาชิกโครงการ ( ) x

ส่ือมวลชน   
53.34 
53.69 

 
58.65 
54.64 

 
45.15 
45.67 

 
  8.47 
14.24 

 
  9.46 
12.42 

 
15.81 
10.46 

 
1.436 

 
 

5.536 
 

 
3.645 

 
0.088 

 
 

0.024* 
 

 
0.134 

เปนสมาชิก 
ไมเปนสมาชิก 
ส่ือบุคคล  
เปนสมาชิก 
ไมเปนสมาชิก 
ส่ือเฉพาะกิจ 
เปนสมาชิก 
ไมเปนสมาชิก 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
 

จากตารางที่ 32  แสดงผลทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test)ของพฤติกรรมการเปดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือรายประเภท จําแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ 
พบวา   มีเพียงคาระดับนัยสําคัญของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับธนาคารประชาชนจากสื่อบุคคล  ที่มี
คาเทากับ  0.024  นอยกวาคานัยสําคัญทางสถิติ  0.05  แสดงวา  กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกโครงการ
และไมเปนสมาชิกโครงการมีความแตกตางกันในพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล   และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพบวา กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกโครงการ  
มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลมากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิก
โครงการ ในขณะที่มีการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนและส่ือ
เฉพาะกิจกิจไมตางกัน 
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สมมติฐานขอที่  2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร  
ตางกัน มีความรูของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
 
เพศ 
 
ตารางที ่ 33  ผลการทดสอบคาเฉลี่ย (t-test) ความรูของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน 

จําแนกตามเพศ 
 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t. Sig.t ความรูตอโครงการ / เพศ 

( ) x

ชาย 0.62 
0.68 

2.91 
2.85 

0.836 0.404 
หญิง 

 
จากตารางที่  33  แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test) ความรูของประชาชน

ตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามเพศ  พบวา  ระดับนัยสําคัญมีคาเทากับ  0.404  มากกวา
คานัยสําคัญทางสถิติ  0.05  แสดงวา  กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีความรูตอโครงการธนาคาร
ประชาชน ไมแตกตางกัน 
 
อายุ 
 
ตารางท่ี  34  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามอายุ 

 
ความรูเกีย่วกบัโครงการ อาย ุ F Sig.F 
x  S.D. 

20  –  30  ป 
31  –  40  ป 

0.45 
0.42 

0.27 
0.52 

1.903 0.071 
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41  –  50  ป 0.40 
0.41 

 

0.02 
0.05 51  ปข้ึนไป 

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

จากตารางที่  34  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามอายพุบวา   คาระดับนัยสําคัญ
มีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกนั มีความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน
จากส่ือมวลชนไมตางกัน 

 
 
ระดับการศึกษา 
 
ตารางที ่ 35  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา  ความรู F Sig.F 

 S.D. x
มัธยมศึกษาตอนปลาย  0.44 

0.56 

0.62 

0.55 

0.45 

0.26 

0.03 

0.34 

0.33 

0.05 

9.284 0.000* 

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ  

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่  35  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ

แตกตางคาเฉล่ียความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา   คา
ระดับนัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกนั มีความรูเกี่ยวกับ
โครงการธนาคารประชาชนแตกตางกนั 

เพื่อใหทราบวามีกลุมระดับการศึกษาคูใดบางที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกตางกนั จึงทาํการทดสอบ LSD Test ดังตารางที่ 36 
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ตารางที ่ 36  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร 
        ประชาชน  รายคู  จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

) 

 

S.D 

 
 

 

(ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก

ษาตอน

ปลาย 

อนุปริญ

ญา /

เทียบเทา 

ปริญญาตรี 

/เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

x อื่นๆ 

1.  มัธยมศึกษาตอนปลาย  0.44 

0.56 

0.62 

0.55 

0.45 

0.26 

0.03 

0.34 

0.33 

0.05 

- 

- 

3.52* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3.52* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.  อนุปริญญา หรือ เทยีบเทา 

3.  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

4.  สูงกวาปริญญาตรี 

5.  อ่ืน ๆ  

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  36   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชน  รายคู  จําแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา คาเฉล่ีย 0.62  มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  มากกวากลุมตัวอยางที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คาเฉลี่ย 0.44 

และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  จําแนกตาม
ระดับการศึกษาแลว พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีความรู
เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน มากที่สุด 
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อาชีพ 
 
ตารางท่ี  37  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคาร จําแนกตามอาชีพ 

 
ความรู F Sig.F อาชีพ 

x  S.D. 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 0.36 

0.43 

0.34 

0.44 

0.42 

0.52 

0.96 

0.25 

0.45 

0.42 

0.192 0.963 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 

จากตารางที่  37  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามอาชีพพบวา   คาระดับ
นัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนไมแตกตางกัน 
 
รายได 
 
ตารางท่ี  38  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความรูเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามรายได 

 
รายได  ความรู F Sig.F 

x  S.D. 
ตํ่ากวา  5,000  บาท 

5,001 – 10,000  บาท 

0.47 

0.44 

0.22 

0.14 

0.098 0.961 
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0.45 

0.45 

0.00 

0.26 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 

 

จากตารางที่  38  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียของความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามรายได พบวา   คาระดับ
นัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนไมแตกตางกัน 
 
 
การเปนสมาชิกโครงการ 
 
ตารางที ่ 39  ผลการทดสอบคาเฉลี่ย (t-test) ความรูของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชน 

จําแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ 
 

คาเฉลี่ย ความรูตอโครงการ /   สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t. Sig.t 
การเปนสมาชิกโครงการ ( ) x

เปนสมาชิก 0.55 
0.58 

4.31 
9.74 

0.346 0.546 
ไมเปนสมาชิก 

 
จากตารางที่  39  แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test) ความรูของประชาชน

ตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ  พบวา  ระดับนัยสําคัญมีคา
เทากับ  0.546  มากกวาคานัยสําคัญทางสถิติ  0.05  แสดงวา  กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกโครงการและ
ไมไดเปนสมาชิกโครงการ มีความรูตอโครงการธนาคารประชาชน ไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานขอที่  3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร  
ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
 
เพศ 
 
ตารางที ่ 40  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ (t-test) ของความคิดเหน็ตอโครงการธนาคาร

ประชาชน จาํแนกตามเพศ 
 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

t. Sig.t ตัวแปร 

( ) x

ชาย 56.89 
57.00 

2.74 
2.88 

-  0.351 0.726 
หญิง 

 
 

จากตารางที่  40  แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test) ของความคิดเห็นตอ
โครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามเพศ  พบวา  คาระดับนัยสําคัญมีคามากกวาคานัยสําคัญทาง
สถิติ  0.05  แสดงวา  กลุมตัวอยางเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  
ไมแตกตางกัน 
 
อายุ 
 
ตารางท่ี  41  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ   

ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน จาํแนกตามอายุ 
 

อาย ุ ความคิดเหน็ตอโครงการ F Sig.F 
x  S.D. 

20  –  30  ป 54.45 17.36 2.001 0.113 
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31  –  40  ป 55.36 
54.65 
55.32 

19.65 
11.95 
7.32 

41  –  50  ป 
51  ปข้ึนไป 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  41  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามอายุพบวา   คาระดับ
นัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร
ประชาชนจากสื่อมวลชนไมตางกัน 
 
ระดับการศึกษา 
 
ตารางที่  42  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
 ความคิดเห็น F Sig.F ระดับการศึกษา 
 S.D. x

มัธยมศึกษาตอนปลาย  58.04 

58.46 

44.92 

49.66 

45.52 

22.82 

22.34 

22.37 

21.68 

20.44 

3.896 0.009* 

อนุปริญญา หรือ เทียบเทา 

ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

สูงกวาปริญญาตรี 

อ่ืน ๆ  

 

จากตารางที่  42  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษาพบวา   คา
ระดับนัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอ
โครงการธนาคารประชาชนแตกตางกัน 

เพื่อใหทราบวามีกลุมระดับการศึกษาคูใดบางที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการธนาคาร
ประชาชนแตกตางกัน จึงทําการทดสอบ LSD Test ดังตารางที่ 43 
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ตารางที ่ 43  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 
  รายคู  จาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

) 

 

S.D 

 
 

 

(ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
มัธยมศึก

ษาตอน

ปลาย 

อนุปริญ

ญา /

เทียบเทา 

ปริญญาตรี 

/เทียบเทา 

สูงกวา

ปริญญา

ตรี 

x อื่นๆ 

1.  มัธยมศึกษาตอนปลาย  58.04 

58.46 

44.92 

49.66 

45.52 

22.82 

22.34 

22.37 

21.68 

20.44 

- 

- 

1.14* 

2.02* 

- 

- 

- 

1.88* 

-1.23* 

- 

1.14* 

1.88* 

- 

- 

- 

2.02* 

-1.23* 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2.  อนุปริญญา หรือ เทยีบเทา 

3.  ปริญญาตรี หรือ เทียบเทา 

4.  สูงกวาปริญญาตรี 

5.  อ่ืน ๆ  

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  43   เปรียบเทยีบความแตกตางของความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร
ประชาชน  รายคู  จาํแนกตามระดับการศึกษา  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คาเฉล่ีย 58.04  และกลุมทีม่ีการศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทา คาเฉลีย่ 58.46  
มีความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน  มากกวากลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา คาเฉลี่ย 44.92  และสูงกวาปริญญาตรี คาเฉลี่ย 49.66 

และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาแลว พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทยีบเทา มีความ
คิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนมากท่ีสุด 
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อาชีพ 
 
ตารางท่ี  44  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร จาํแนกตามอาชีพ 

 
ความคิดเหน็ F Sig.F อาชีพ 

x  S.D. 
 52.23 

55.48 

51.36 

54.39 

52.67 

17.69 

14.55 

19.36 

14.54 

9.36 

0.998 0.394 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คาขาย 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับจางทั่วไป 

อ่ืนๆ 

 

จากตารางที่  44  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามอาชีพพบวา   คาระดับ
นัยสําคัญมีคามากกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีอาชีพตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร
ประชาชนไมแตกตางกนั 
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รายได 
 
ตารางท่ี  45  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของ 
        ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จาํแนกตามรายได 

 
 ความคิดเห็น F Sig.F รายได 
 S.D. x

ตํ่ากวา  5,000  บาท 60.66 
53.82 
52.87 
53.31 

5.82 
6.30 
7.65 
4.92 

2.603 0.036* 

5,001 – 10,000  บาท 

10,001 – 15,000  บาท 

15,001  บาทข้ึนไป 

* มีนยัสําคัญที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่  45  แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความ
แตกตางคาเฉล่ียของความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามรายได พบวา   คาระดับ
นัยสําคัญมีคานอยกวา 0.05 แสดงวากลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการ
ธนาคารประชาชนแตกตางกัน 

เพื่อใหทราบวามีกลุมรายไดคูใดบางที่มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
จึงทําการทดสอบ LSD Test ดังตารางที่ 46 
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ตารางที ่ 46  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 
        รายคู  จําแนกตามรายได 
 

) 

 

S.D 

 

 

(

 
รายได 

รายได 
ตํ่ากวา  

5,000 บาท 

5,001 – 

10,000 

10,000 – 

15,000 

15,001 x
บาท บาท 

บาท

ข้ึนไป 

1.  ตํ่ากวา  5,000  บาท 60.66 
53.82 
52.87 
53.31 

5.82 
6.30 
7.65 
4.92 

- 
- 

1.15* 
-1.18* 

- 
- 

2.02* 
0.59* 

1.15* 
2.02* 

- 
- 

-1.18* 
0.59* 

- 
- 

2.  5,001 – 10,000  บาท 
3.  10,001 – 15,000  บาท 
4.  15,001  บาทข้ึนไป 
*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

 

จากตารางที่  46  เปรียบเทียบความแตกตางของความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร
ประชาชนรายคู  จําแนกตามรายได  พบวา  กลุมตัวอยางที่มีรายไดตํ่ากวา  5,000  บาท คาเฉล่ีย  
60.66   และ  5,001 – 10,000  บาท คาเฉลี่ย 53.82  มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  สูง
กวากลุมที่มีรายไดมากกวา10,001 บาทข้ึนไป 

และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน จําแนกตาม
รายไดแลว พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายได ตํ่ากวา 5,000 บาท มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร
ประชาชนมากที่สุด 
 
การเปนสมาชิกโครงการ 
 
ตารางที ่ 47  ผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลีย่ (t-test) ของความคิดเหน็ตอ  โครงการ

ธนาคารประชาชน จําแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ 
 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ตัวแปร 

( x ) 
t. Sig.t 
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(S.D) 
เปนสมาชิก 
ไมเปนสมาชิก 

58.59 
55.40 

3.55 
4.28 

0.545 0.026* 

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
 

จากตารางที่  47  แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย (t-test) ของความคิดเห็นตอ
โครงการธนาคารประชาชน จําแนกตามการเปนสมาชิกโครงการ พบวา  คาระดับนัยสําคัญมีคานอย
กวาคานัยสําคัญทางสถิติ  0.05  แสดงวา  กลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกโครงการและไมเปนสมาชิก
โครงการมีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนแตกตางกัน  และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยพบวา กลุ
มตัวอยางที่เปนสมาชิกโครงการมีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนมากกวากลมที่ไมไดเปน
สมาชิกโครงการ 
 

สมมติฐานขอที่  4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนตางกัน มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
 
ตารางที ่ 48  ผลการวิเคราะหถดถอยพหคูุณระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนกับความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน 

 

ประเภทส่ือ B Beta t Sig.t 

 1.  ส่ือมวลชน 

2.  ส่ือบุคคล   

3.  ส่ือเฉพาะกิจ 

Constant                44.28 

R                              0.42 

Adj R2                        0.18 

F                             44.34 

Sig.F                           .000 

0.136 

0.124 

0.175 

0.155 

0.105 

0.132 

2.143 

3.456 

2.186 

0.033* 

0.001* 

0.030* 

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
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จากตารางที่  48   แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อ

ทดสอบความสัมพันธระหวางประเภทส่ือที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนกับ

ความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  พบวา ระดับนัยสําคัญรวม (คา Sig.F) นอยกวา0.05  

แสดงวา  มีตัวแปรอยางนอยหนึ่งตัวในชุดของตัวแปรทํานายที่มีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับ

โครงการธนาคารประชาชน  และเมื่อพิจารณาคานัยสําคัญของส่ือแตละประเภท ( Sig.t)  พบวา  คา

นัยสําคัญของส่ือทุกประเภท ไดแก ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  และส่ือเฉพาะกิจ  นอยกวา 0.05  แสดงวา

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือทุกประเภท  มีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคะแนนดิบ  (B)  มีคาเปนบวก  

หมายถึง  ความสัมพันธที่เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

สมมติฐานขอที่  5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร
เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน ตางกัน มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนตางกัน 
 
ตารางที ่ 49   ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณระหวางการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการ 

 ธนาคารประชาชนกับความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

 

ประเภทของส่ือ B Beta t Sig.t 

1.  ส่ือมวลชน 

2.  ส่ือบุคคล   

3.  ส่ือเฉพาะกิจ 

Constant                42.44 

R                              0.58 

Adj R2                        0.32 

F                             19.17 

Sig.F                           .000 

0.154 

0.312 

0.187 

0.169 

0.223 

0.124 

2.239 

3.603 

1.853 

0.026* 

0.000* 

0.065 

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
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จากตารางที่  49   แสดงผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อ

ทดสอบความสัมพันธระหวางประเภทส่ือที่เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนกับความ

คิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  พบวา ระดับนัยสําคัญรวม (คา Sig.F) นอยกวา0.05  แสดงวา  

มีตัวแปรอยางนอยหนึ่งตัวในชุดของตัวแปรทํานายที่มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอโครงการ

ธนาคารประชาชน  และเมื่อพิจารณาคานัยสําคัญของส่ือแตละประเภท ( Sig.t)  พบวา  คานัยสําคัญ

ของส่ือมวลชน  และส่ือบุคคล  นอยกวา 0.05  แสดงวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากส่ือมวลชน  และส่ือบุคคล  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอโครงการธนาคาร

ประชาชน  ซึ่งคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของคะแนนดิบ  (B)  มีคาเปนบวก  หมายถึง  ความสัมพันธที่

เกิดข้ึนเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 

ตารางที ่ 50  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 

ตัวแปรอิสระ 

ผลการทดสอบ พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู

เก่ียวกับ

โครงการ

ธนาคาร

ประชาชน 

ความ

คิดเห็นตอ

โครงการ

ธนาคาร

ประชาชน 

เปนตาม

สมมติฐาน 

ไมเปนตาม

สมมติฐาน 

ส่ือ 

มวลชน 

ส่ือ

บุคคล 

ส่ือ

เฉพาะ

กิจ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 

6. สมาชิกโครงการ 

7. พฤติกรรมการ

เปดรับขาวสาร 

ส่ือมวลชน 

ส่ือบุคคล 

ส่ือเฉพาะกิจ 

/ 

/ 

/ 

- 

/ 

/ 

 

 

/ 

/ 

/ 

- 

- 

- 

/ 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

0.078 

0.054 

0.003* 

0.587 

0.365 

0.088 

 

 

- 

- 

- 

0.030* 

0.184 

0.765 

0.519 

0.716 

0.024* 

 

 

- 

- 

- 

0.064 

0.000* 

0.423 

0.580 

0.371 

0.134 

 

 

- 

- 

- 

0.404 

0.071 

0.000* 

0.963 

0.961 

0.546 

 

 

0.033* 

0.001* 

0.030* 

0.726 

0.113 

0.009* 

0.394 

0.036* 

0.026* 

 

 

0.026* 

0.000* 

0.065 

*  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 
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จากตารางที่  50   สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  เพศ มีความสัมพันธกับการ

เปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคล   อายุ  มีความสัมพันธกับการเปดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือเฉพาะกิจ   ระดับการศึกษา  มีความสัมพันธกับ

ความรูและความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน   ขณะที่รายได  มีความสัมพันธกับความคิดเห็น

ตอโครงการธนาคารประชาชน  และการเปนสมาชิกโครงการมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือบุคคลและความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

นอกจากนั้น  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารผานส่ือมวลชน  และส่ือบุคคล  มีความสัมพันธ

กับทั้งความรูและความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน  ขณะที่ส่ือเฉพาะกิจ  มีความสัมพันธกับ

ความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนอยางเดียว  และสําหรับตัวแปรอาชีพ  ไมมีความสัมพันธกับ

ตัวแปรตามใดเลย 

DPU



บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจัยเร่ืองการเปดรับขาวสารกับความรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครตอโครงการธนาคารประชาชน (People  Bank)  เปนการศึกษาวิจยัเชิงสํารวจ  

(Survey  Research)  ดวยการสํารวจความคิดเหน็จากประชาชนที่เปนกลุมตัวอยาง  จํานวน  400  

คน  โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล   แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม

ทางสถิติ   SPSS  โดยมีสถติิที่ใชในการวิเคราะห    ไดแก  สถิติคารอยละ (Percentage),  คาเฉลี่ย  

(Mean),  การทดสอบ คา  t- test,   การวเิคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One  Way  ANOVA  

Analysis)   และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression)  ผลการศึกษาสรุปดังนี ้

 
ขอมูลทัว่ไป 
   

ในภาพรวมพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  และชาย  ใกลเคียงกัน  รอยละ  

53.5  และ รอยละ  46.5  ตามลําดับ  มีอายุระหวาง  31 – 40  ป  จบการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา  ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง  10,001 

– 15,000  บาท  ทัง้นีก้ลุมตัวอยางเปนสมาชิกโครงการรอยละ   22.5 

 
การเปดรบัขาวสารเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชน 
 

ขณะที่พบวา  ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคาร

ประชาชนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยสวนใหญรับจากส่ือบุคคล  และส่ือมวลชน  

ใกลเคียงกนั  และมีการเปดรับขาวสารในเรื่องดังกลาวจากส่ือเฉพาะนอยที่สุด 

ทั้งนี้กลุมตัวอยางรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  โดยการอานจาก

หนงัสือพมิพ  และโฆษณาตามวารสาร  ทวีี  วทิยุ  และหนงัสือพมิพ  ขณะเดียวกนัก็รับรูขาวสารใน

เร่ืองดังกลาวจากการพูดคุยกับพีน่องหรือคนในครอบครัว  ตลอดจนเพื่อนฝูงและคนรูจัก  อยางไรก็

ตาม  ผลการศึกษายงัแสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางบางสวนยงัเปดรับขาวสารเกี่ยวกับโครงการ

ธนาคารประชาชน  จากโปสเตอรเกี่ยวกับโครงการดวย 
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ความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน 
 

ในภาพรวมกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีความรูเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนอยูใน

ระดับปานกลาง  และระดับตํ่า  ซึง่สวนใหญรูวาโครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการใหเงนิกู

เพื่อทาํธุรกิจรายยอย  โดยคิดดอกเบ้ียตํ่า  อันมีรัฐบาลเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ  เนื่องจากเปน

เงินกูที่ไมมหีลักประกันและมีความเสีย่งสูง  และการดําเนินการของโครงการทาํใหมีลูกคาใชบริการ

มาก  รวมถึงลูกคาที่ไมเคยไดรับบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนมากอนดวย  ทัง้นีย้งั

พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูไมมากนักในเร่ืองรายละเอียดของโครงการธนาคาร

ประชาชน  อาทิ  จาํนวนผูคํ้าประกนั  วงเงนิกูงวดแรก  และประเภทบัญชีที่ตองเปดกับธนาคารออม

สิน  เปนตน 

 
ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 
 

ผลการสํารวจความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนพบวา  ประชาชนสวนใหญมี

ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนอยูในระดับปานกลางถึงสูง  โดยไมมคีวามคิดเหน็ใน

ระดับตํ่าเลย ซึ่งสวนใหญจะพอใจในดานกิจกรรมและวัตถุประสงคของโครงการ 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนใน

องคประกอบดานตาง ๆ พบวา ในดานวัตถุประสงคของโครงการกลุมตัวอยาง  เห็นดวยวาการมี

โครงการธนาคารประชาชนชวยใหคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยดีข้ึน  

ตลอดจนชวยสนับสนนุใหเกิดธุรกิจขนาดยอมทีห่ลากหลาย      และยังชวยสงเสริมใหมีการออม

ทรัพยกับโครงการและใหสินเช่ือแกลูกคารายยอย  ทาํใหเกิดการพัฒนาในระบบการเงินของ

ประเทศ  และอยางไรก็ตาม  กลุมตัวอยางบางสวนยงัเหน็วาโอกาสในการกูเงนิจากโครงการยังไม

ทั่วถงึประชาชนที่มีรายไดตํ่าจริง ๆ  

สวนในดานกจิกรรมของโครงการ  ปรากฏวากลุมตัวอยางพอใจหรือเห็นดวยวา   การ

จัดการฝกอบรมอาชีพทําใหผูประกอบการรายใหมมีทกัษะในการประกอบอาชีพ   และการ

ประชาสัมพันธของโครงการชวยใหประชาชนมีความรูความเขาใจโครงการดีข้ึน  รวมทัง้โครงการ

สามารถใหบริการดานสินเช่ือ  ดานการออมทรัพย  และอ่ืน ๆ  แกประชาชนอยางทัว่ถึง  ในขณะที่

สวนใหญไมแนใจวา  การสงเสริมใหมกีารรวมกลุมแบบพึ่งพาตนเองเปนไปไดยากหรือไม  

 สําหรับในดานการบริหารจัดการนัน้  กลุมตัวอยางเห็นวา  ข้ันตอนในการติดตอกบั

โครงการชัดเจนไมยุงยากซับซอน  ประกอบกับการจัดสถานที่เพื่อรองรับผู  สนใจ/ผูมาติดตอกับ
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การทดสอบสมมติฐาน 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา  ปจจัยทางประชากรศาสตรที่มคีวามสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงธนาคารประชาชน ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 

และการเปนสมาชิกโครงการ  โดยพบวา  เพศหญิง  มกีารเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากส่ือบุคคล  มากกวาเพศชาย  ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีอายุ  20 – 40  ป  มีการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะ  มากกวากลุมที่มีอายุมากกวา  41  ปข้ึน

ไป  สวนกลุมตัวอยางทีม่ีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา  มกีารเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชน  มากกวากลุมที่มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  และอนุปริญญา หรือเทียบเทา  ตลอดจนกลุมที่เปนสมาชิกโครงการมกีาร

เปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล  มากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิก

โครงการ 

 ขณะที่ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบวา ปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธ

กับความรูของประชาชนตอโครงธนาคารประชาชน มีเพยีงระดับการศึกษา  โดยกลุมตัวอยางทีม่ี

การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา  มีความรูในเร่ืองดังกลาว  มากกวากลุมที่มีการศึกษา

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

 สวนปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับความคิดเหน็ตอโครงธนาคาร

ประชาชน  ไดแก  ระดับการศึกษา  รายได และการเปนสมาชิกโครงการ  โดยพบวากลุมตัวอยางที่

มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และอนุปริญญา หรือเทยีบเทา  มีความคิดเหน็ในเชิง  

กลาวคือ  มีความพอใจตอโครงการธนาคารประชาชน  มากกวากลุมที่มีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี หรือเทียบเทา  และสูงกวาปริญญาตรี  ขณะที่กลุมตัวอยางที่มีรายไดไมเกิน  10,000  บาท  ก็มี

ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนมากกวากลุมที่มีรายไดมากกวา  สวนกลุมที่เปนสมาชิก

โครงการก็มีความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนมากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิกโครงการ 

อีกดวย 
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 นอกจากนัน้การทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารกับความรู

และความคิดเห็นตอโครงธนาคารประชาชน  พบวา  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากทุกส่ือ  ไดแก  ส่ือมวลชน  ส่ือบุคคล  และส่ือเฉพาะ  ตางมีความสัมพันธกับความรู

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ  หากมีการเปดรับขาวสารมาก  ก็

มีแนวโนมจะมีความรูในเร่ืองดังกลาวในระดับสูงดวย 

 นอกจากนัน้ยงัพบวาการเปดรับขาวสารเกี่ยวกบัโครงธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน  

และส่ือบุคคล  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชนในทิศทางเดียวกนั  

กลาวคือ  หากมีการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน  และส่ือบุคคลมาก  กม็ีแนวโนมจะมีความรูใน

เร่ืองดังกลาวในระดับสูงดวย 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาและผลการทดสอบสมมติฐานที่กลาวขางตน  ผูวิจยัไดอภิปรายผล

การศึกษาไว  ดังนี ้

 1. ปจจัยทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา และการเปนสมาชิก

โครงการ มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชนจาก

ส่ือตาง ๆ  แตกตางกนั  ทั้งนี้เพราะในการเลือกรับส่ือของบุคคลหนึ่งเกิดจากปจจัยหลายประการ  

โดยผูรับขาวสารจะหนัเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อทีเ่หน็วาจะสนองความตองการ  และ

ทําใหเกิดความพอใจ (พีระนันท บูรณะโสภณ, 2530 : 30-31) ซึ่งตามแนวคิดของชแรมม  

(Schramm. 1973 : 200  อางใน  วิศรา รัตนสมัย,2543 : 23)  ไดกลาวถึงองคประกอบในการเลือก

รับขาวสารของบุคคลประการหน่ึงวา  จะแตกตางกนัไปตามประสบการณและภูมิหลังที่แตกตางกนั  

อันมีสวนทําใหบุคคลมีความสนใจตอเร่ืองแตกตางกัน 

  โดยผลการทดสอบสมมติฐานปรากฏวา เพศหญิงมีการเปดรับขาวสารเกีย่วกับ

โครงการธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคล มากกวาเพศชาย  ขัดแยงกับผลงานวิจยัของ กนกวรรณ 

มณฑิราช (2539 : บทคัดยอ)  ที่พบวาตัวแปรเพศ  ไมมีความสัมพันธกับการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  ทั้งนี้ตามลักษณะนิสัยของเพศหญิงมกัจะชอบพูดคุยสนทนา

ในกลุมคนรูจัก  เพื่อนฝงู หรือกับบุคคลในครอบครัว  มากกวาเพศชาย  สอดคลองกับผลการ

ทดสอบสมมติฐานที่พบวากลุมที่เปนสมาชิกโครงการ มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการ

ธนาคารประชาชนจากส่ือบุคคลมากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิก เพราะโดยปกติบุคคลจะเลือก

สนทนาในหัวขอที่ตนเองสนใจ หรือสอดคลองกับความตองการของตนเอง ขณะเดียวกนัส่ือบุคคล 
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   สวนตัวแปรอายุ  พบวา  กลุมที่มีอายุ  20 – 40  ป  มแีนวโนมในการเปดรับขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชนจากส่ือเฉพาะ  มากกวากลุมตัวอยางที่มีอายมุากกวา  41  ป

ข้ึนไป  ทงันี้ส่ือเฉพาะเปนส่ือที่ถกูสรางข้ึนในการส่ือสารประชาสัมพนัธขององคกรนั้นโดยเฉพาะ  

โดยมีกลุมเปาหมายที่แนนอน  และเนื้อหาจะเปนประโยชนเฉพาะกลุมนั้น ๆ  (อรวรรณ ปลันธน

โอวาท, 2537 : 196)  นอกจากนัน้ส่ือเฉพาะที่ธนาคารออมสินทาํข้ึนสวนใหญจะเปนโบรชัวร หรือ

แผนพับที่ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  และวางไวทีท่ําการของธนาคารเปนสวน

ใหญ  รวมทัง้ปายโปสเตอร หรือปายผาทีติ่ดไว ณ. ที่ทาํการ  จงึเปนไปไดวากลุมทีม่ีอายุไมมากนกั  

ยังมีความสนใจที่อานหรือมองแผนปาย  ซึ่งบางครั้งจะติดอยูในระยะไกล  ไดดีกวาผูที่มีอายุมาก  

ประกอบกับกลุมอายุ  31 – 40  ป  ยงัเปนชวงอายุที่ตองการประกอบกิจกรรมสรางฐานะจงึให

ความสนใจในส่ือเฉพาะที่มีรายละเอียดคอนขางมากดวย  ซึ่งมีความสอดคลองกับแนวคิดของ  

Freedman (1961 อางใน ชลดา ทองสุกนอก, 2540 : 63)  ที่เห็นวาคนที่มีอายนุอย  จะมีการเรียนรู

ในระดับสูงกวาผูที่มีอายุมาก  มีความอยากรูอยากเหน็  หรือสนใจในส่ิงตาง ๆ รอบตัวที่มีการ

เปล่ียนแปลง  กลาวคือ  อายุของผูรับสารจะมีอิทธิพลตอการส่ือสารไมมากก็นอย  ซึ่งจะออกมาใน

รูปของความสนใจ  หรือพฤติกรรมการรับขาวสารของบุคคล 

   นอกจากนัน้  ตัวแปรระดับการศึกษา  ยังมีผลตอการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการ

ธนาคารประชาชนจากส่ือมวลชนดวย  ซึง่สอดคลองกบัผลการวิจยัของ ไพลิน ศศิธนาแกว (2537 : 

บทคัดยอ)  และ กนกวรรณ มณฑิราช (2539 : บทคัดยอ)  ที่พบวาตัวแปรระดับการศึกษา  มี

ความสัมพันธกับระดับการเปดรับขาวสารในเร่ืองใดตางกัน  และจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา  กลุมที่

มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทยีบเทา  มีการเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนจากส่ือมวลชน  มากกวากลุมที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  และ

อนุปริญญา หรือเทียบเทา  ทั้งนี้นาจะเปนเพราะโครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการที่

ดําเนนิการตามนโบายของรัฐบาล  เนื้อหาที่นาํเสนอผานส่ือมวลชนสวนหนึง่เปนเร่ืองราวเกีย่วกบั

การเมือง  คือ  นโยบายรัฐบาล  และการวิพากษวิจารณถึงความเปนไปไดของโครงการ  รวมทัง้

ประสิทธิผลของการดําเนนิโครงการ  ซึ่งบุคคลที่เลือกรับส่ือมวลชนเกี่ยวกบัเร่ืองดังกลาว  จะตอง

เปนคนที่มีความอยากรูอยากเหน็ หรือสนใจเร่ืองราวนั้น ๆ  (พีระนนัท บูรณะโสภณ, 2538 : 30-31)  

ประกอบกับเร่ืองโครงการธนาคารประชาชนเปนเร่ืองใหมในสังคมไทย  ดังนัน้บุคคลจึงตองหา
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 2. ผลการศึกษายงัพบวา  ตัวแปรดานระดับการศึกษา  มีความสัมพนัธกับความรู

เกี่ยวกับโครงการธนาคารประชาชน  สอดคลองกับผลการวิจยัของ ไพลิน ศศิธนาแกว (2537 : 

บทคัดยอ)  และ  Korzenny และคณะ (1987)  ที่พบวาตัวแปรอายุ  มีความสมัพนัธกับความรูของ

บุคคล  ขณะทีขัดแยงกับงานวิจยัของ กนกวรรณ ศิริสุนทรไพบูลย (2538 : บทคัดยอ)  ที่พบวาตัว

แปรการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกับความรูเกี่ยวกับอนรัุกษ 

    ทัง้นี้ความรูเปนความเขาใจ  หมายถงึ  ความสามารถในการจดจํา (อลิสา วรีพัฒ

นกุล. 2540 : 32)  ซึ่งเกิดจากประสบการณประการหนึง่คือ  การเรียนรูจากสภาพการณที่เกิดจาก

การเรียนการสอน (เธียรศรี วิวิธสิริ, 2527 : 19-20)  ดังนัน้  การศึกษาจึงเปนตัวแปรหนึง่ทีท่ําให

บุคคลมีความรูความเขาใจ  หรือความสามารถในการจดจําบางส่ิงบางอยางไดแตกตางกนันัน่เอง 

 3. ในขณะทีป่จจัยทางประชากรศาสตร  ไดแก  ระดับการศึกษา  และรายได  มี

ความสัมพันธกับความคิดเห็นของบุคคล  สอดคลองกับงานวิจัยของเสกสรร อัฒนพงษ (2543 : 

บทคัดยอ)  ทีพ่บวาวุฒกิารศึกษา และเงนิเดือน  มีผลตอความคิดเหน็ของเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับ

การประสานงาน  ขณะทีผ่ลการวิจยัของ กนกวรรณ มณฑิราช (2539 : บทคัดยอ) ก็พบวา

การศึกษาของบุคคลที่ตางกนั  มีความสัมพันธกับความรูในการอนุรักษของบุคคล   นอกจากนั้นยงั

สอดคลองกับงานวิจยัของ ทวีลาภ ศิริสวสัดิบุตร (2536 : บทคัดยอ) เชนเดียวกบัผลการศึกษาของ 

อนันต ชัยชาญ (2541 : บทคัดยอ)  ที่พบวาฐานะทางครอบครัว  และรายได  มคีวามสัมพันธกบั

ความคิดเหน็ของเจาหนาที่ตํารวจ 

  ทัง้นี้ความคิดเห็นของบุคคลเปนการแสดงออกดานความรูสึกตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่จะ

เกี่ยวของกับคุณสมบัติประจําตัวของบุคคลดวย (ขวัญใจ สมรรคบุตร. 2524 : 8)  โดยอาศัยพืน้ฐาน

ของความรูและประสบการณ  ดังนัน้บุคคลที่มีระดับการศึกษาตางกนั  จงึมีความรูและ

ประสบการณจากสถาบันการศึกษา  หรือกลุมทางสงัคมแตกตางกนั   ผลการศึกษาในคร้ังนี ้สรุป

ไดวา กลุมทีม่ีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีแนวโนมจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการธนาคาร

ประชาชนสูงกวา กลุมที่มกีารศึกษาในระดับตํ่ากวาทุกกลุม  จะเห็นไดวา ความคิดเห็นของบุคคล

จะแตกตางกนัไปตามพืน้ฐานความรูของบุคคล (ขวัญใจ  สมรรคบุตร, 2524 : 8)  และแสดงออกมา

เปนความรูสึกดวยการพูด หรือการเขียน    (พงษไพบูลย ศิลาวราเวทย , 2528 : 19) ซึ่งบุคคลทีม่ี

ความรูแตกตางกันเปนผลใหมีความคิดเหน็ตอส่ิงหนึง่ส่ิงใดแตกตางกนั (สุโท เจริญสุข, 2525 : 58 

– 59)  ทําใหมีการพจิารณาตัดสินใจ (Judgement)  หรือความเชื่อมัน่ในเหตุการณหนึง่ ๆ ตางกัน  
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 ขณะที่กลุมทีม่ีรายไดตํ่า  มีความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนในระดับสูงกวา  

กลุมที่มีรายไดสูงทัง้นี ้  โครงการธนาคารประชาชน เปนโครงการทีม่ีวัตถุประสงคในการใหบริการที่

ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยสงเสริมการออมและจัดใหมีบริการดานสินเช่ือแกลูกคา

รายยอย เพื่อสนับสนนุใหเกิดการรวมกลุม เพื่อการเก้ือกูลกัน ตลอดจนสรางงานขจัดความยากจน 

ยกระดับและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยใหมีชวีิตและความ

เปนอยูที่ดีข้ึน จึงทําใหผูมรีายไดตํ่า พอใจหรือเหน็ชอบกับวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อจะไดมี

โอกาสเขารวมโครงการ รวมทั้งมกีารสรางงาน ตลอดจนมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ึน 

 นอกจากนัน้ กลุมที่เปนสมาชิกโครงการยังมีความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน

ในลักษณะที่เห็นดวยหรือพงึพอใจมากกวากลุมที่ไมไดเปนสมาชิกโครงการ ทั้งนีน้าจะเปนเพราะผู

ที่เปนสมาชิกจะไดรับขาวสารหรือมีโอกาสใชบริการที่โครงการจัดเตรียมไวไหแลว ประกอบกับการ

เขาเปนสมาชิก ผูสนใจจําตองศึกษาขอมลูและเห็นวาดีจึงเขารวมเปนสมาชิกนั่นเอง 

 4.  ผลการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ระหวางการเปดรับ

ขาวสารเกีย่วกับโครงการกบัความรู  และความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน พบวามี

ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ หากประชาชนมีการรับขาวสารเก่ียวกับโครงการสูง กจ็ะ

มีความรู  และความคิดเหน็ในลักษณะพอใจ หรือเหน็ดวยตอโครงการธนาคารประชาชนสูงดวย

เชนกนั สอดคลองกับงานวิจยัของ เสกสรร วัฒนพงษ (2542 : บทคัดยอ) ที่พบวาการติดตอส่ือสาร

มีความสัมพนัธกับความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจ  ทัง้นี้  เพราะความคิดเหน็ของบุคคลเกิดจาก

การประเมนิคาที่เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึง่จะแตกตางกนัไปตาม

ประสบการณในการติดตอส่ือสารของบุคคล(บุญธรรม,2520  :  72)  ซึ่งทาํใหบุคคลมีประสบการณ  

(Experiences)  ตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งตางกนั  อันไดแก  ประสบการณตรง  (Direct Experiences)  เชน  

การไดยิน  ไดฟง  หรืออานจากหนงัสือ  และประสบการณทางออม (Indirect Experiences)  ซึง่

ไมไดพบกับเหตุการณเชนนัน้โดยตรง  แตเกิดจากคานิยมและการตัดสินใจของกลุม (Value  

System  and  Judgement)  (Foster,  1952  :  119)  

โดยบุคคลจะเลือกรับขางสารที่เปนประโยชนใชสอยตอตัวเอง  และส่ิงที่ตนอยากรูอยาก

เห็นโดยเฉพาะเร่ืองที่ใกลตัว  (พีระนันท  บูรณะโสภณ,  2538  :  30-31)  ในการศึกษาคร้ังนี้ปรากฎ

วาประชาชนสวนใหญรับขาวสารเกีย่วกับโครงการธนาคารประชาชนผานส่ือมวลชน  จากรายการ
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5.  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน  สรุปไดวา  ประชาชนมีความคิดเหน็ตอ

โครงการธนาคารประชาชน  ในระดับปานกลางถึงสูง  โดยเฉพาะดานวัตถุประสงคและกิจกรรมของ

โครงการ  แสดงวาในภาพรวมแลว  ประชาชนพอใจ  และเห็นดวยกบัการจัดทาํและการดําเนินการ

โครงการธนาคารประชาชน 

ทั้งนี้  ความคิดเห็นของบุคคลเปนการแสดงออกทางทศันคติอยางหนึ่ง  ที่มีอารมณเปน

สวนประกอบ  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ,   2526  :3)  และเม่ือบุคคลมีความรูสึกในลักษณะยอมรับส่ิง

ใดส่ิงหนึง่  ยอมสงผลใหบุคคลพรอมที่จะแสดงปฏิกิริยาตอบสนองดวยพฤติกรรม (Norman,  1971  

: 77)  ในลักษณะสนับสนนุเหตุการณหรือสถานการณนัน้ๆ  (Kendler,  1974 : 572)     ดังนั้นการ

ที่ประชาชนมีความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชนในระดับปานกลางถงึสูง  ยอมทาํให

คาดหวงัไดวาในอนาคตประชาชนจะใหความรวมมือและสนับสนนุโครงการ  อันจะทําใหการ

ดําเนนิงานของโครงการธนาคารประชาชนประสบความสําเร็จ 
 
ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี ้
 

 ผลการศึกษาขางตน  ทําใหผูศึกษาเสนอแนวทางในการดําเนินการเพือ่ความสัมฤทธิผล

ของโครงการธนาคารประชาชนได  ดังนี ้

 1.  การศึกษาพบวา  ประชาชนเหน็วาการประชาสัมพันธของโครงการชวยใหเกิด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการไดดี  ซึ่งธนาคารออมสินควรเลือกใชส่ือในการประชาสัมพันธ  

และใหความรูความเขาใจอยางเหมาะสม  โดยควรเลือกใชส่ือมวลชนมากกวาส่ืออ่ืนๆ   เพราะผล

การวิเคราะหขอมูลพบวาประชาชนสวนใหญจะรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการจากส่ือมวลชน  และ

การพูดคุยกับเพื่อนฝูง/คนรูจัก  ซึ่งอาจจะสนทนาในเร่ืองราวที่ตนไดรับมาจากส่ือมวลชน  ขาว  ทีว ี 

วิทย ุ  หนังสือพิมพ  และโฆษณาตามส่ือตางๆ  แตมกัไมรับขาวสารจากแผนพับ  โบรชัวร  และ

พนักงานธนาคารออมสิน 

  2.  ธนาคารออมสินควรจัดโครงการใหความรูแกประชาชนที่สนใจเขารวมโครงการ  

และบุคคลทั่วไป  โดยใหผูสนใจเขาแจงความจํานงคกับธนาคารออมสิน  เพื่อใหความรูใน

รายละเอียดทัง้ในดานวัตถุประสงคของโครงการ  กิจกรรมของโครงการ  และการบริหารจัดการ
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 3.  แมประชาชนสวนใหญจะพอใจหรือเห็นชอบกับวัตถุประสงคของโครงการธนาคาร

ประชาชน  แตก็ยังไมแนใจวาการเปดโอกาสใหกูเงนิจากโครงการจะมีความเปนธรรม  และท่ัวถงึ

หรือไม   ซึ่งธนาคารออมสินควรจัดทาํหรือหาวธิีการที่จะลดความรูสึกดังกลาว   ดวยการ

ประชาสัมพันธผลการดําเนนิงานใหประชาชนไดรับทราบขอเท็จจริงวาทุกคนมีสิทธกิูเงนิกับ

โครงการ  หากมีคุณสมบัติถูกตองตามเงือ่นไขที่ธนาคารกําหนด  ในขณะเดียวกนัอาจเพิม่ทนุใหผูกู

สามารถกูไดมากรายข้ึน   เพือ่กอใหเกิดการกระจายอยางทัว่ถงึ 

 
ขอเสนอแนะสําหรบัการวจิัยครั้งตอไป     
 

1. ผูสนใจศึกษาเกี่ยวกบัโครงการธนาคารประชาชน  ควรไดศึกษาถึงความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  ทัง้นีก้ารศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาในชวงแรกของการดําเนิน

โครงการ  จึงไดศึกษาเฉพาะความคิดเหน็ของประชาชนทีม่ีตอโครงการ  แตในระยะตอไป  ผูสนใจ

ศึกษาควรศึกษาถงึจุดคุมทนุของโครงการ  การชําระหนี้ของสมาชิก  ตลอดจนความรูความเขาใจ  

และพฤติกรรมเกี่ยวกับโครงการ  ประกอบดวย  เพื่อวิเคราะหถงึการดําเนนิการของโครงการ 

  2.   ผูสนใจศึกษาควรนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี ้ไปวิเคราะหการวางแผนการใช

ส่ือของรัฐบาลในอันที่จะประชาสัมพนัธโครงการตางๆเปรียบเทียบ เพือ่พิจารณาวาการเสริมสราง

ใหประชาชนรูและเขาใจ ตลอดจนใหความรวมมือในการดําเนนิการโครงการของรัฐบาลนัน้ มีขอดี

และขอเสียของการใชส่ือแตละประเภทอยางไร อันจะทาํใหกาํหนดแนวทางการวางแผนการใชส่ือที่

เหมาะสมยิง่ข้ึน  

 3. ผูสนใจควรศึกษาในพืน้ที่อ่ืนๆ  ที่เปนตัวแทนที่ดีของภาคตางๆ  เพื่อนํามา

เปรียบเทียบใหเหน็ภาพรวมของทั้งประเทศ 
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ประเสริฐ  แยมกล่ินฟุง.  พฤติกรรมรวมชุมชน.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพสํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี,  2519.   

ราชบัณฑิตยสถาน.  ปทานุกรมสงัคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร  :  อักษรเจริญทัศนการพิมพ,  

2532. 

วุฒิชัย  จํานง.  พฤติกรรมการตัดสนิใจ.  กรุงเทพมหานคร  :  โอเดียนสโตร ,  2523. 

สงวน  สุทธเิลิศอรุณ  จํารัส  ดวงสุวรรณ  และฐิติพงษ  ดามานุสรณ.  จิตวิทยาสังคม.  

กรุงเทพมหานคร  :  ชัยศิริการพิมพ,  2522. 

สมปราชญ  จอมเทศ. การบริหารและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2516. 
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สุรพงษ  โสธนะเสถียร,ดร. การสื่อสารกับสังคม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2533. 

เสถียร  เชยประทับ, การสื่อสารงานนวกรรม. กรุงเทพมหานคร : คณะนิเทศศาสตร              

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2522 

เสถียร  เชยประทับ, การสื่อสารและการพัฒนา. พิมพคร้ังที่ 2. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ    

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

อรวรรณ  ปลันธโอวาท, รศ.ดร. การสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ. พิมพคร้ังที่ 1. กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2537. 

อุทัย  หิรัญโต.  สังคมวิทยาประยุกต.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพมิพโอเดียนสโตร,  2519. 
 
 

วารสาร  บทความ 
 

"ความสําเร็จของธนาคารคนจน"  ผูจัดการรายวนั. ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2544.  

ธนาคารออมสิน. "โครงการธนาคารประชาชน" ใน คําสัง่ธนาคารออมสิน ที่ 39/2544 ลงวนัที ่22 

มิถุนายน พ.ศ. 2544  

ธนาคารออมสิน. "ระบบงานเครือขายส่ือสาร  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารออมสิน"  ใน 
รายงานผลการดําเนินงานธนาคารประชาชน  จําแนกเปนรายภาคของ
ประเทศ.  cnsb.mis@gsb.or.th,  2544. 

สุนันท  ศรีจันทรา." ธนาคารประชาชนแนวคิดดีที่ไมสมบูรณ"  ใน เกาะกระแสธุรกิจ.  เนชั่นสุด

สัปดาห.   10 ,474, 2-3 กรกฎาคม 2544.   

สํานักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร. สถิติรายปกรงุเทพมหานคร 2543. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2544. 
 

วิทยานิพนธ 
 
กนกวรรณ  มณฑิราช. “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ส่ิงแวดลอมดานปาไม กับความรู ความ

ตระหนัก และการมีสวนรวมในการอนุรักษปาไมของเยาวชน ในจงัหวดักาญจนบุรี.” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  ภาควิชาการประชาสัมพันธ  คณะนิเทศศาสตร 

บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2539. 

DPU

mailto:cnsb.mis@gsb.or.th


 111

กมล  โรจนพนัธุ. "ความคิดเห็นของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่มีตอพระราชบัญญัติอาวุธ

ปน"  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย       

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2525. (อัดสําเนา) 

ขนิษฐา  เบญจาธิกุล.  “ทัศนคติการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมตอรายการ 

 สารคดี.” วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ    คณะวารสารศาสตร  บณัฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  2535. (อัดสําเนา)   

ขวัญใจ  สมรรคบุตร. “ปจจัยที่เกี่ยวของกบัความคิดเหน็ของเจาหนาที่หนวยพัฒนาการเคล่ือนที่ 

กรป.กลาง ทีม่ีตออาสาพฒันาชนบทของนิสิต นกัศึกษา ระหวางป พ.ศ.2521-2523”. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต    คณะวารสารศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  2524.     

จริญญา  นิลแพทย.  “ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับขาวสารดานเนื้อหาบันเทิงและ

บุคคลในวงการบันเทงิทีม่ีตอทัศนคติในเร่ืองความรักและเพศสัมพนัธของเด็กวยัรุนใน

เขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ   คณะนิเทศศาสตร บัณฑติ

วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2522. (อัดสําเนา)   

ฉัตรชัย  ชูแกว. “ความคิดเหน็ของผูส่ือขาวตอการนําเสนอขาวอาชญากรรมทางโทรทัศน.” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2544. 

เฉลิมชัย  ผิวเรืองนนท.  “ทศันคติคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอเวียดนาม”. วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต    คณะนิเทศศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ,  2522. (อัดสําเนา)   

ชลดา  ทองสุกนอก. “การเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติ ความตระหนกั และการมีสวนรวมในการ

อนุรักษพลังงานของเจาของอาคารและโรงงานควบคุม”. วิทยานพินธนิเทศศาสตร

มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

ดานินทร  กิจนิธ.ี “การเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการอนุรักษพลังงานในโครงการรวมพลัง

หารสองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”. วิทยานพินธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต        

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540. 

พิชัย  นิรมานสกุล.  “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟช่ัน  Brand  Name   

 ตางประเทศ”.  วิทยานพินธ  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร  :   

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  2539.  ถายเอกสาร. 
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พีระนนัท  บูรณะโสภณ.  “พฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการ

ใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”.  วทิยานิพนธ  

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,  2538.  ถาย

เอกสาร 

เดชวิษณุ   ภูเจริญ.  “ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการเลือกต้ังผูวาราชการจังหวัด : กรณีศึกษา

เฉพาะนิสิตชัน้ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”.  วิทยานิพนธ

กรุงเทพมหานคร  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2539.  ถายเอกสาร. 

ทว ี เลรามัญ.  “ความคิดเหน็ของอาจารยมหาวิทยาลัยเกี่ยวกบัการวิจยัทางสังคมศาสตร”.  

วิทยานิพนธ  กรุงเทพมหานคร  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2520.  ถายเอกสาร. 

ทวีลาภ  ศิริสวสัดิบุตร, พ.ต.ท.  “ความคิดเห็นของเจาหนาที่ตํารวจจราจรที่มีตอสาเหตุการเกิด

อุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิต”.  วิทยานิพนธ  กรุงเทพมหานคร  :  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,   2536.  ถายเอกสาร. 

ธวัชชัย  นาคฤทธิ.์ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของขาราชการตํารวขชั้นสัญญา

บัตร : ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานตํารวจภาค 1” . วิทยานพินธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
(รัฐศาสตร)  กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2540. 

ธนัสถ  เกษมไชยานันท. “ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชเว็บไซต (Web sites) ของผูใช
อินเตอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร”. วทิยานพินธวารสารศาสตรมหาบัณฑิต  
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544. 

นฤมล  โลหิตจันทร. “ประสิทธิผลของส่ือประชาสัมพันธที่มีตอความรู และทัศนคติเกี่ยวกับโครงการ 

“รักเจาพระยากับตาวิเศษ” ของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร”.      วิทยานพินธ

ปริญญามหาบัณฑิต ภาควชิาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร       จฬุาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2534. 

บุญธรรม  นาคฤทธ์ิ,  พ.ต.ท.  “ความคิดเหน็เกี่ยวกับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของขาราชการตํารวจ

ชั้นสัญญาบัตร : ศึกษาเฉพาะกรณีของสํานักงานตํารวจภาค 1”.  วิทยานพินธ  

กรุงเทพมหานคร  :  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2540.  ถายเอกสาร. 

บุญธรรม  คําพอ.  “การศึกษาความแตกตางระหวางผูยอมรับและไมยอมรับวิทยาการแผนใหม : 

ศึกษากรณีมูลนิธิบูรณะชนบท อําเภอสวรรคบุรี”.  วิทยานิพนธ  กรุงเทพมหานคร  :  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2520.  ถายเอกสาร. 
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บุษบา  ภูสกุล.  “การศึกษาพฤติกรรมการเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมของประชาชนในหมูบานปาไม : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอ

วัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี”. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ  บัณฑิตวทิยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 

ปกิจ  พรหมายน.  “ความรูและการปฏิบัติตนในการปองกันอุบัติภัยจากการจราจรของผูขับข่ี

รถยนตสวนบุคคลในกรุงเทพมหานคร.” วิทยานพินธปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต 

(ส่ิงแวดลอม) บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยมหิดล, 2531. 

พงษไพบูลย  ศิลาวราเวทย.  “ความคิดเหน็ของประชาชนในเมืองตอสวนสาธารณะใน

กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานพินธ  กรุงเทพมหานคร  :  มหาวิทยาลัยมหิดล,  2528.  

ถายเอกสาร. 

พิมลพรรณ  สุทธิวงศ.  “การเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชน กับการรับทราบขาวสารการรณรงคจาก

ส่ือมวลชน จิตสํานึก และการมีสวนรวม ในการใชน้ําอยางประหยัดของประชาชน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาการประชาสัมพนัธ  

คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2534. 

ไพลิน  ศศิธนากรแกว. “การเปดรับขาวสารส่ิงแวดลอมทางโทรทัศน ความรู ความตระหนกั และ

การมีสวนรวมรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการประชาสัมพันธ    คณะนิเทศศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 

เรืองเวทย  แสงรัตนา.  “ความคิดเห็นและความสนใจของนักเรียนเตรียมทหารเก่ียวกบัอัตราการ

เพิ่มประชากรของประเทศไทย”.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2532.  (อัดสําเนา) 

วริศรา  สุวีพฒันานนท. “การเปดรับขาวสารและปจจัยบางประการทีม่ีความสมัพนัธกับการยอมรับ

ระบบต้ังโตะขององคกรธุรกจิเอกชน ในกรุงเทพมหานนคร”. วทิยานพินธปริญญา
มหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร  บัณฑิตวทิยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2533. 

วิศรา รัตนสมัย. “การเปดรับขาวสารเพื่อสรางความตระหนกัสํานึกของประชาชนเก่ียวกบัการ

ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) จังหวัดสงขลา”. 
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ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ

ประชาสัมพันธ คณะนิเทศศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 

สุวรรณี  โพธิศรี.  “การเปดรับส่ือ ความรู ทัศนคติและพฤติกรรมในการปองกันโรคเอดสของ

ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่6 ในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานพินธ

ปริญญามหาบัณฑิต  คณะนิเทศศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2535. 
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อลิสา  วีรพัฒนกุล. “การเปดรับขาวสาร ความรู ความตระหนัก และการปฏิบัติตามกฏจราจรของผู
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อนัน  ชยัชาญ.  “ความคิดเหน็ของเจาหนาที่ตํารวจกองปราบปรามระดับสัญญาบัตรที่มีตอปญหา

การปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณี กอง
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การเปดรับขาวสารกับความรูและความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตอโครงการธนาคารประชาชน (People  Bank) 

 

 

คําช้ีแจง 

 

 การศึกษาคร้ังนี้  เพื่อสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนตอโครงการธนาคารประชาชนของ

ธนาคารออมสิน  ผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบตามความคิดเหน็อยางอิสระ  ไมมีคําตอบใดผิด 

หรือ ถกู  ทัง้นี้ขอมูลที่ได  จะใชเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จงึขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหขอมูล มา  ณ  โอกาสนี ้

 

                ผูศึกษา 

 

แบบสอบถามแบงเปน  4  ตอน  ไดแก 

 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่  2 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชน 

 ตอนที่  3 ความรูเกีย่วกบัโครงการธนาคารประชาชน 

 ตอนที่  4 ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 
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ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  √  ลงใน   �  ที่ตรงกับตัวของทาน 

 

1.  เพศ  1  �   ชาย 2 �   หญิง 

 

2.  อาย ุ 1 � 20 -  30  ป 2 �    31  -  40  ป 

 3 � 41  -  50  ป 4 � 51  ปข้ึนไป 

 

3. ระดับการศึกษา 

 1 � มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 � อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

 3 � ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 4 � สูงกวาปริญญาตรี 

 5 � อ่ืนๆ ระบุ……………………………………….. 

 

4.  อาชีพ 

 1 � รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 � คาขาย 

 3 � เกษตรกร 4 � รับจางทั่วไป 

 5 � อ่ืนๆ ระบุ……………………………………….. 

 

5.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 1 � ตํ่ากวา 5,000 บาท 2 � 5,001 – 10,000 บาท 

 3 � 10,001 – 15,000 บาท 4 � 15,001 บาท ข้ึนไป 

 

6.  ทานเปนสมาชิกโครงการธนาคารประชาชนหรือไม 

 1 � ใช 2 � ไมใช 
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ตอนที่  2    การเปดรับขาวสารเก่ียวกับโครงการธนาคารประชาชน 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตารางตามการรับรูของทาน 

 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 

โครงการธนาคารประชาชน 

บอย 

  ที่สุด 
บอย 

พอสมค

วร 

บางคร้ั

ง 
ไมเคย 

ส่ือมวลชน 

1.  รายการขาวในทีวหีรือวิทยุ 

     

2.  อานจากหนังสือพิมพ      

3.  รายการสนทนาทางทีวหีรือวิทย ุ      

4.  สอดแทรกในเนื้อหาของละคร      

5.  โฆษณาตามวารสาร ทวีี วิทย ุหนงัสือพมิพ      

ส่ือบุคคล 

6. ทานเคยพูดคุยเก่ียวกับโครงการกับเพื่อนฝูง/      

คนรูจัก 

     

7. ทานสอบถามเกีย่วกับโครงการกับพนกังาน

ธนาคารออมสิน 

     

8.  พูดคุยเกี่ยวกับโครงการกับพีน่องหรือคนใน

ครอบครัว 

     

ส่ือเฉพาะกิจ 

9.  รับขาวสารเกี่ยวกับโครงการจากปายโฆษณา 

     

10. เคยอานแผนพับหรือโบรชัวรเกี่ยวกับโครงการ      

11. พบเห็นโปสเตอรเกี่ยวกบัโครงการ      

12. เอกสารอ่ืน ๆ      
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ตอนที่  3   ความรูเกี่ยวกับธนาคารประชาชน 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตารางที่คิดวาถูกตอง 

 

ขอความ ใช ไมใช 

1. โครงการธนาคารประชาชนเปนโครงการใหเงนิกูเพื่อ   

ทําธุรกจิรายยอย โดยคิดดอกเบ้ียตํ่า 

2. ผูที่ตองการเขารวมโครงการตองมีสมุดบัญชีเงินฝากกับ

ธนาคารออมสินเปนระยะเวลาอยางนอย 2 เดือน 

3. ผูประสงคจะสมัครเขารวมโครงการ สามารถสมัครที่

ธนาคารออมสินสาขาใดก็ได ในพืน้ที่ทีม่ีสถานประกอบ  

กิจการเทานั้น 

4. ประเภทบัญชีที่เปดกับธนาคารออมสินคือ เงนิฝาก

ประเภทเผ่ือเรียก 

5. วงเงนิกูงวดแรกไมเกิน 15,000 บาท 

6. วงเงนิกูสูงสุดของโครงการคือ 30,000 บาท 

7. จํานวนผูคํ้าประกันอาจเปน 1 - 2 คน ข้ึนกับสมาชิก      

ผูขอกู มิไดกําหนดตายตัว 

8. โครงการมบีริการพิเศษอ่ืน ๆ เชน การฝกอบรมอาชีพ 

การประกนัอุบติัเหตุ เปนตน 

9. โครงการธนาคารประชาชนมีแหลงเงินทุนจากรัฐบาล

เทานั้น เนื่องจากเปนเงนิกูทีไ่มมีหลักประกันและความ

เส่ียงสูง 

10. การดําเนนิการของโครงการ ทําใหมีลูกคาที่ใชบริการ

เปนจํานวนมาก รวมถึงลูกคาที่ไมเคยไดไปบริการทาง

การเงนิจากสถาบันการเงินมากอนดวย 
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ตอนที่  4   ความคิดเหน็ตอโครงการธนาคารประชาชน 

โปรดใสเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตารางตามความคิดเห็นของทานทีม่ีตอโครงการ 

 

ขอความ 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 
เฉย ๆ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

วัตถุประสงคของโครงการ 

1. การมีโครงการธนาคารประชาชนชวยใหคุณภาพ

ชีวิตประชาชนโดยเฉพาะผูมรีายไดนอยดีข้ึน 

     

2. โครงการธนาคารประชาชนชวยสนับสนุน 

ใหเกิดธุรกิจขนาดยอมทีห่ลากหลายข้ึน 

     

3.  การสงเสริมใหมีการออมกับโครงการ และ 

ใหสินเช่ือแกลูกคารายยอยทาํใหเกิดการพฒันา 

ในระบบการเงนิของประเทศ 

     

4.  คนจนจริงๆ ไมมีโอกาสไดกูเงินจากโครงการ      

5.  โครงการธนาคารประชาชนไมนาจะทําให 

ผูมีรายไดนอยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน 

     

กิจกรรมของโครงการ 

6. โครงการสามารถใหบริการดานสินเช่ือ  ดานการ

ออมทรัพย  และอ่ืนๆ  แกประชาชนอยางทั่วถงึ  

     

7.  การจัดฝกอบรมอาชีพใหผูประกอบการรายใหม

ทําใหผูประกอบการมทีักษะในการประกอบอาชีพ 

     

8.  การประชาสัมพันธของโครงการ   ชวยให 
ประชาชนมีความรู  ความเขาใจโครงการดีข้ึน 

     

9. โครงการมสีวนในการสงเสริมหรือสนับสนุน

กิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข กีฬา 

สังคม วัฒนธรรม 
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10. การสงเสริมใหมีการรวมกลุมแบบพึง่พาตนเอง

เปนไปไดยาก 

     

 

ขอความ 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

เห็น

ดวย 
เฉย ๆ 

ไมเห็น

ดวย 

ไมเห็นดวย

อยางยิ่ง 

การบริหารการจัดการ 

11. การจัดสถานที่เพื่อรองรับผูสนใจ/ผูมาติดตอ

กับโครงการมีความสะดวกสบายเปนสัดสวน 

     

12. ข้ันตอนในการติดตอกบัโครงการชัดเจน        

ไมยุงยากซับซอน 

     

13. โครงการมีระบบการจัดการขอมูลที่รวดเร็ว   

นาเช่ือถือ 

     

14. วิธีและข้ันตอนการกูมีรายละเอียดมากจนทํา

ใหเกิดความยุงยาก 

     

15. บางคร้ังพนักงานธนาคารเองก็ไมสามารถให

ความกระจางชัดในการตอบขอซักถามเกี่ยวกับ

โครงการ 
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ภาคผนวก ข. 
 
การทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นตอโครงการธนาคารประชาชน 

 

   Scale    Scale    Corrected 

Mean    Variance        Item  Alpha 

If Item    If  Item       Total  If Item 

Deleted   Deleted  Correlation Deleted 

1 48.7250  49.0250       .7654  .8338 

2. 49.1000  48.4000          .7006  .8352 

3. 49.5500  54.5615       . 2337 .8591 

4. 49.4000  54.2974       .2301  .8601 

5. 49.2250  48.6404        .6564  .8391 

6. 49.0000  50.0513       .7049  .8353 

7. 48.8500  54.4897       .1441  .8693 

8. 48.8500  49.1051       .6161  .8398 

9. 48.6000  55.0154       .2099  .8597 

10 48.9750  50.6917       .6257  .8410 

11 49.3000  50.2531       .4185  .8521 

12 48.4000  50.1949       .6019  .8413 

13 48.6500  52.0795       .3879  .8525 

14 48.8500  48.9000        .6572 .8376 

15 49.1750  49.0199        .5910 .8411 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 30  N of Items = 15 
Alpha = 0.8557 
 

DPU
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