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ผู้น าชมุชนท่ีท าหน้าที่เป็นผู้สง่สารในชมุชนคลองหกที่เป็นแรงขบัเคลือ่นหลกัในการผลกัดนัเพื่อพฒันาชุมชนให้ดี
ขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีการเลอืกใช้ช่องทางการสือ่สารผา่นสือ่ตา่งๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานภายในชุมชนได้
เป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนในชุมชน เกิดความเข้าใจที่ตรงกันรวมถึงเกิดการ
เปลีย่นแปลงในทกุๆด้านในทางที่ดีไมว่า่จะเป็นทศันคติ พฤติกรรม และความรู้  

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับรู้เก่ียวกับการจัดระเบียบสถานบนัเทิง
ภายในชุมชนในระดับปานกลาง และระดบัการรับรู้ที่มีค่าสงูที่สุด คือ ประเด็นเร่ืองสถานการณ์ปัญหาสถาน
บนัเทิงภายในชุมชน และในสว่นของทศันคติ พบว่า ประชาชนมีทศันคติที่เห็นด้วยมากว่าผู้น าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน ด้านทศันคติต่อเนือ้หาสาร พบว่า ประชาชนมี
ทัศนคติที่เห็นด้วยมากว่าชุมชนมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการจัดการปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน ด้าน
ทศันคติต่อช่องทางการสื่อสาร พบว่า ประชาชนมีทศันคติที่เห็นด้วยมากกบัการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

 ทัง้นี ้จากผลการศกึษา ท าให้ทราบว่า ชุมชนคลองหกนัน้ถือเป็นชุมชนที่ใช้การสื่อสารในระดบัท้องถ่ิน 
หรือการสื่อสารระดับชุมชนนัน้เอง ซึ่งการสื่อสารนัน้เป็นการสื่อสารโดยค านึงถึงวิถีชีวิต การด ารงชีวิตของ
ประชาชนในชมุชน ท าให้การขบัเคลือ่นในการท่ีจะแก้ไขปัญหาโดยอาศยัการสือ่สารนัน้เป็นไปได้อยา่งสมบรูณ์ 

 

   



ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Analysis of Communication Management for Community 
Organization and Place of Amusement in Pathum Thani Province. 
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Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation)   
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This research is a mixed-methods research using an exploratory sequential 
design. A qualitative study was firstly conducted to acquire information from the field. 
Then, the qualitative information collected was transformed into a quantitative research 
instrument and used in the quantitative phase of this study. The Objectives of this study 
were (a) to analyze how communication management method can help and organize the 
place of amusement (b) to know and understand the community perceptions and 
attitudes (c) and to compare the perceptions and attitudes to the communication 
management in order to  help and organize the place of amusement at Khlong 6 
community in Pathum Thani Province, Thailand. 

In the qualitative phase, the researcher conducted in-depth interviews with 
community leaders, other government officers and other community residents who were 
directly involved in community development. Moreover, a set of focused-group 
interviews were conducted with 10 community residents who are considered as 
communication user. In the quantitative phase, the researcher used the information from 
the interview to create a questionnaire which was validated by the expert and 
conducted an exploratory factor analysis to ensure the construct validity of the 
questionnaire.  The questionnaire was distributed to 200 participants to collect  
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information on the perceptions and attitudes within  community to help and organize 

place of amusement. 

 The results of the qualitative study revealed that competence, good 

communication skills and the choice of communication channels (personal use, 

broadcast media, the Internet and mass media) showed that the community used 

integrated media channels to handle and enhance fast track information dissemination. 

Apart from this, it also revealed that the use of mix media caused attitude change in the 

community. Moreover, with help from strong community leader, people in the community 

has  better understanding how the officer will help and organize all place of amusement. 

This factor leads change in behavior, cooperation in reorganization and development of 

the environment in community. 

The quantitative research found that most people have heightened awareness 

on environmental issues and the organizing of amusement place in Khlong 6 

community, At the same time, it also showed positive attitude to large extent on 

managing communication to solve the problems of the community. 

The results of this study showed that Khlong 6 community is using a community-

based communication at the local level. Meaning, the community utilized communication  

based on their way of life or how they live which is essential to a successful planning 

and community development. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในปัจจบุนั ความต้องการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศ ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ เป็น
อย่างมากในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา และมีแนวโน้มจะเพิ่มสงูขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกซึ่งถือว่าเป็นภูมิภาคท่ีมีแรงขับเคล่ือนในด้านนีม้ากท่ีสุด เศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
(Visitor Economy) จึงถือเป็นเสาหลกัในการพฒันาด้านสงัคมในภูมิภาค หากจดัการได้อย่าง
ถกูต้องและมีความรับผิดชอบ การท่องเท่ียวจะเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจ
และสงัคม เป็นตวัเช่ือมให้เกิดความสมัพนัธ์ทางการค้าระหว่าง ประเทศและความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าตามจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ภายหลังสถานการณ์ทาง
การเมืองภายในประเทศคล่ีคลายลง นอกจากนี ้การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะ
ปรับตวัดีขึน้ตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมท่ีฟื้นตวัขึน้และนโยบายภาครัฐท่ีมีความชัดเจน ซึ่งจะ
สง่ผลให้ความเช่ือมัน่ของนกัลงทนุและผู้บริโภคปรับตวัดีขึน้ และในขณะเดียวกนันัน้การท่องเท่ียว
ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากขึน้
เร่ือยๆ (จิรา บวัทอง, 2557) 

เม่ือจ านวนนกัทอ่งเท่ียวเพิ่มมากขึน้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจตา่งๆก็เกิดการขยายตวัตาม เกิด
ธุรกิจกระแสใหม่ๆเพิ่มขึน้อย่างมากมายเพ่ือรองรับ และตอบสนองความต้องการ หนึ่งในนัน้คือ
ธุรกิจสถานบนัเทิงในประเทศไทยนัน้ท่ีได้เกิดการขยายตวัตาม มีเติบโตและเกิดการขยายตวัของ
ธุรกิจสถานบนัเทิงอย่างมาก มีสถานบนัเทิงต่างๆตัง้ขึน้มากมาย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล ล้วนแต่มีสถานบันเทิงกระจายตัวอยู่ตามพืน้ท่ีต่างๆทัง้สิน้ และย่านสถาน
บนัเทิงท่ีเหลา่นกัเท่ียวรู้จกักนัดี ได้แก่ รัชดา สีลมและสขุมุวิท ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายตัง้แต่ระดบั
ปานกลาง ธรรมดาจนถึงระดบั Hi-class การท่ีมีสถานบนัเทิงกระจุกตวัอยู่คอ่นข้างมาก ท าให้มี
การแข่งขนัของสถานบนัเทิงกันคอ่นข้างสูง จึงส่งผลท าให้แตล่ะสถานบนัเทิงมีการสรรหากลยทุธ์
ตา่งๆมาใช้เพ่ือดงึดดูกลุม่เป้าหมายเลือกเข้าร้านตน เพ่ือเพิ่มยอดขายและเพ่ือท าก าไร 
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จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา 35 ปี ท่ีพระราชบญัญตัสิถานบริการ พ.ศ. 2509 ก็ถกูหยิบยกมาใช้
อย่างจริงจังท่ีสุด นับแต่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนีม้า ซึ่งมาจากฐานความคิดท่ีว่า 
ยาเสพย์ติดและการมั่วสุมทางเพศเป็นตวับ่อนท าลายเยาวชน ดงันัน้ทางจดัการกับปัญหาก็คือ
ควบคุมสถานบันเทิง  ซึ่ ง เ ป็นสถานท่ีล่อแหลมต่อการประพฤติตนออกนอกลู่นอกทาง  
พระราชบญัญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 3 ให้นิยาม "สถานบริการ" ว่า คือสถานท่ีท่ีตัง้ขึน้
เพ่ือให้บริการ โดยหวงัในการค้า แบง่ออกเป็น 4 ประเภท คือ สถานเต้นร า ร าวงประเภทท่ีมีและไม่
มีหญิงพาร์ตเนอร์บริการ สถานท่ีมีอาหาร สุรา น า้ชา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยมีหญิง
บ าเรอหรือมีท่ีพักผ่อนนอนหลับ หรือนวดให้ลูกค้า สถานอาบน า้ นวด หรืออบตวั ซึ่งมีผู้บริการ
ให้แก่ลกูค้า สถานท่ีมีอาหาร สรุา น า้ชา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยมีดนตรีหรือการแสดง
อ่ืนใดเพ่ือการบนัเทิง ประเภทหลงัสดุนีไ้มต้่องขออนญุาตตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี  

      ในมาตรา 7 ห้ามมิให้สถานบริการท่ีขออนุญาต ตัง้อยู่ใกล้วดั สถานท่ีส าหรับปฏิบตัิ
พิธีกรรมตามศาสนา สถาบนัการศกึษา สถานพยาบาล สโมสรเยาวชน หอพกั และไม่อยู่ในย่านท่ี
อยู่อาศยั ซึ่งจะก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่ประชาชนผู้อยู่อาศยั แตเ่น่ืองจากห้าปีท่ีผ่านมา มี
สถานบนัเทิงท่ีไม่จดัอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ใน 4 ประเภทนีเ้กิดขึน้จ านวนมาก เช่น ร้านคา
ราโอเกะ ผับขนาดเล็กท่ีเร่ิมจากเป็นร้านอาหาร แล้วขยายกิจการในภายหลงั แต่มาตรการนีไ้ม่
สามารถใช้ควบคมุได้ แนวคดิเร่ืองการโซนนิ่งจงึเกิดขึน้ 

      มาตรา 16 มีข้อก าหนดประการหลักว่า ห้ามผู้ ท่ีอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้
ท างานในสถานบริการเข้าไปในสถานบริการ ระหว่างเวลาท าการ ห้ามมิให้รับผู้ ท่ีอายตุ ่ากว่า 18 ปี
บริบูรณ์เข้าท างานในสถานบริการ ห้ามหญิงท่ีไม่ได้ท างานในนัน้ เข้าไปในสถานบริการโดยไม่มี
ชายเข้ามาด้วย และผู้ ท่ีเมาสรุาก็ไมอ่นญุาตให้เข้าไประหวา่งเวลาท าการ  

      กฎหมายอีกสองฉบบัท่ีถูกน ามาใช้ และก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนกั คือ 
ประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัท่ี 123 (ปว. 123) และประกาศคณะปฏิวตัิฉบบัท่ี 294 (ปว. 294) ทัง้สอง
ฉบบันีป้ระกาศใช้ในปี 2515 เป็นชว่งก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุา 2516  

      ปว. 123 มีขึน้เพ่ือป้องกันการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนกัศึกษา ด้วยการสกัดกัน้
ไมใ่ห้นกัเรียนนกัศกึษาออกไปมัว่สมุพดูคยุทางการเมืองกนั โดยให้สารวตัรนกัเรียน ครู อาจารย์ มี
อ านาจตรวจตราไมใ่ห้มีการชมุนมุ  

      ส่วน ปว. 294 เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือดแูลเด็กสองกลุ่ม คือ เด็กด้อยโอกาส เช่น 
เดก็ก าพร้า เดก็เร่ร่อน อนาถา ไร้ท่ีพึ่งพิง โดยกรมประชาสงเคราะห์มีอ านาจจบักมุและน ามาอยู่ใน
ความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์ และใช้กับเด็กท่ีประพฤติตนไม่สมกับวัย ก่อความไม่สงบ
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เรียบร้อย ในกฎระเบียบของ ปว. 294 มีข้อก าหนดหนึ่งว่าห้ามเด็กออกจากบ้านหลงั 22.00 น. ใช้
บงัคบักับเด็กเฉพาะกรณีท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับวยั แต่ก่อนท่ีจะห้ามเด็กคนหนึ่งออก
จากบ้านนัน้ ต้องผ่านขัน้ตอนการตกัเตือน ท าทณัฑ์บน หากเด็กยงัคงประพฤติตวัไม่เหมาะสม 
มาตรการเดด็ขาดท่ีใช้คือห้ามเดก็คนนัน้ออกจากบ้านหลงั 22.00 น. 

      เม่ือนโยบายจัดระเบียบสังคมจะน ากฎหมายท่ีออกมาตัง้แต่ พ.ศ. 2509 และ พ.ศ. 
2515 มาใช้ใน พ.ศ. 2544 ค าถามท่ีตามมาจึงมีว่า กฎหมายดงักล่าวเหมาะสมเพียงใดกับสภาพ
สงัคมปัจจุบนัท่ีแตกต่างอย่างสิน้เชิงกับเม่ือ 30 กว่าปีก่อน แม้เง่ือนไขบางประการจะผ่อนปรน
ยืดหยุ่นแล้ว และโดยหลักการจะมีเสียงสะท้อนในเชิงสนับสนุนมาก แต่ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยก็ตัง้
ค าถามกับวิธีการท่ีน ามาใช้ว่าเป็นการแก้ปัญหาท่ีถกูทางหรือไม่ ขอบเขตการใช้อ านาจหน้าท่ีเป็น
อยา่งไร และมองไปถึงผลกระทบท่ีขยายวงกว้างไปยงัสว่นอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องด้วย (วลัลภ ตงัคณา
นรัุกษ์ , 2557) 

แม้จะมีการน าพระราชบญัญัติสถานบริการมาใช้ปัจจุบนันัน้แต่กลบัพบว่า ธุรกิจสถาน
บนัเทิงท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วนัน้ได้กระจายพืน้ท่ีกิจการเข้าสู่พืน้ท่ีชุมชนไม่เว้นกระทั่ง ชมุชนคลอง
หก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยส่งผลกระทบต่อกลุ่มเยาวชน กลุ่ม
นักเรียน กลุ่มนักศึกษา และประชากรในชุมชนทางตรง โดยสถานบันเทิงมีการเปิดและขยาย
กิจการเป็นจ านวนมาก ก าลงักลายเป็นปัญหาใหญ่ในชุมชนคลองหก และสงัคมไทยในปัจจุบนัท่ี
ยงัแก้ไม่ตกและหลายฝ่ายหวั่นวิตกเกรงถึงผลกระทบวงกว้างท่ีจะส่งผลกระทบโดยตรงการท่ีมี
สถานบนัเทิงท่ีอยูใ่นชมุชน สถานศกึษานัน้ สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่คณุภาพชีวิตเป็นอยา่งมาก 

เป็นระยะเวลานานพอสมควรท่ีชมุชนคลองหกได้รับผลกระทบจากการสร้างสถานบนัเทิง
ภายในพืน้ท่ี ถ้าย้อนกลบัไปเพ่ือตรวจสอบถึงปัญหาในอดีตจะเห็นได้จากข่าวสารตา่งๆมากมายท่ี
เกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีคลองหก อาทิเช่น การพาดหวัข่าวหนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ ฉบบัวนัท่ี 2 ตลุาคม 
2553  ซึ่งได้กว่าวไว้ว่า “ไชยยศ” ลงพืน้ท่ีตรวจร้านเหล้ารอบ ม.ราชมงคล คลอง 6 พบ ผบั บาร์ 
โชวหว่ย ยงัท าผิดกฎหมาย บางแห่งรู้ตวัรีบชิ่งปิดร้านหนี ชีผู้้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่ารุ่น
พ่ีหากินกบัรุ่นน้อง เผยเตรียมหารือ พม.คมุเข้ม ด้านเครือข่ายเยาวชนฯ ยนั 75.9% เห็นด้วยกบักฎ
เหล็กห้ามขายเหล้าใกล้สถานศึกษา เหตุเพิ่มแรงจูงใจให้ด่ืม เม่ือเวลา 22.00น.ของคืนวานนี ้(1 
ต.ค.) นายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.สมาน ฟู
ตระกลู ผู้อ านวยการส านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ชดุเฉพาะกิจส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ (สตช.) เครือข่ายเยาวชนป้องกนันกัด่ืมหน้าใหม่ และมลูนิธิเพ่ือนเยาวชนเพ่ือการ
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พฒันา ลงพืน้ท่ีตรวจร้านเหล้าป่ันและร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลยัราชมงคลธัญบรีุ (คลองหก) หลงั
พบวา่มีร้านเหล้ารอบสถานศกึษาจ านวนมาก” 

ดงันัน้จากข่าวจึงสรุปได้ว่า เร่ิมจากมีข่าวการร้องเรียนปัญหาร้านเหล้าใกล้สถานศึกษา
เกือบทกุวนัจากประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชมงคลธัญบรีุ(คลองหก) 
ตัง้อยู่ใกล้กบัแหล่งชมุชน จึงมีผู้ประกอบสถานบนัเทิงลงทุนสร้าง ร้านเหล้าป่ัน และร้านเหล้า ผบั 
บาร์ หลายแหง่เปิดขายอยูใ่กล้มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากเพ่ือดงึดดูกลุ่มนกัศกึษา และท่ีผ่านมา
นัน้มีการร้องเรียนจากประชาชน นกัศกึษา ครูอาจารย์ ผ่านทางเครือข่ายองค์กรตา่งๆ มากมายว่า
มีร้านค้ากระท าผิด ตามพ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงต้องการให้มีการบงัคบั
ใช้กฎหมายอย่างจริงจงั ทัง้นี ้และผลจากการส ารวจของเครือข่ายเยาวชนป้องกันนกัด่ืมหน้าใหม ่
เม่ือเดือน ส.ค.2553 ในรัศมี 300 เมตร รอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ พบว่ามีร้าน
ขายเหล้า 60 ร้าน โดยพบเป็นร้านค้าปลีก 30 ร้าน ร้านขายยาดอง 2 ร้าน ร้านเหล้าป่ัน 3 ร้าน ผบั 
บาร์ 18 ร้าน และ ร้านอาหาร อีก 7 ร้าน และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆอยา่งตอ่เนือง 

สถานบนัเทิงหลายแห่งนัน้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลยั ท่ีเห็น
ช่องทางหาเงินโดยขาดจิตส านึกท่ีดีและไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อรุ่นน้องนกัศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนภายในพืน้ท่ีคลองหกซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรง แม้ท่ีผ่านมามีข้อมูลว่าทาง
มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการขัดขืนและท าการเปิดกิจการอยู่ และ
บางครัง้ผู้ ประกอบการบางร้านรู้ล่วงหน้าว่าจะมีการลงตรวจพืน้ท่ี จึงรีบปิดร้านไปก่อนหน้านี ้
อย่างไรก็ตาม เพ่ือหยุดความรุนแรงของปัญหา คงต้องเร่งผลักดนัอนุบญัญัติ เร่ืองการควบคุม
เหล้าป่ัน และการควบคมุร้านเหล้ารอบสถานศกึษา ตามพ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เห็นชอบ ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลง
นาม และมีผลบงัคบัใช้ทนัที นัน่หมายถึงการห้ามออกใบอนุญาตให้กับร้านท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา
นัน้เอง 

จากปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์สถานบนัเทิง ท่ีได้เกิดขึน้ภายในชมุชนคลองหก 
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี มานัน้จึงปฏิเสธไม่ได้ท่ีจะน าการส่ือสารมาใช้
ในการแก้ไขปัญหาและน ามาใช้ในเร่ืองของการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและ
สถานบนัเทิงเน่ืองจากการส่ือสารในปัจจุบนันีถื้อเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างมากไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือสงัคมในหลายๆด้าน อาทิเช่น ด้านชีวิตประจ าวัน ด้านสงัคม ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม 
และด้านการเมืองการปกครอง เป็นต้น เพราะไม่ว่าจะท าสิ่งใดๆก็ตาม สถานการณ์ใดๆก็ตามใน
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การด ารงชีวิตมนษุย์ล้วนจะต้องอาศยัการส่ือสารทัง้สิน้เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการบรรลุ
ตามประสงค์ 

การส่ือสารนัน้ได้ปรากฏอยู่ทกุหนทกุแห่ง และได้กลายเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นตอ่ชีวิตและจ าเป็น
ต่อการอยู่รอดของสังคม ตลอดจนเป็นปัจจัยในการเปล่ียนแปลงสังคม การส่ือสารและการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคม ย่อมจะต้องมีอิทธิพลต่อกันในการวิเคราะห์เก่ียวกับการพฒันาด้านการ
ส่ือสารทัง้สองด้าน การพฒันาด้านการส่ือสารและการพฒันาสงัคมด้านอ่ืนๆ ต่างมีอิทธิพลซึ่งกัน
และกนัในการช่วยให้การพฒันาก้าวขึน้ไปกล่าวอีกนยัหนึ่ง การพฒันาในด้านหนึ่งจะส่งเสริมการ
พฒันาในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งความสมัพนัธ์นีจ้ะมีในทุกๆ ระดบัตัง้แตร่ะดบับุคคล ระดบัชุมชน จนถึง
ระดบัประเทศ ดงัท่ีได้กลา่วมานัน้จะเห็นได้วา่ การส่ือสารนัน้น าไปสูก่ารพฒันาสงัคมและชมุชน ซึ่ง
เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างมากเน่ืองจากการส่ือสารมีความส าคัญในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนกับ 
“สังคม” เน่ืองจากสังคมท่ีจะมีความยั่งยืนนัน้จะต้องมีระบบการจัดการการส่ือสารท่ีดี มีการ
แลกเปล่ียนกนัอยู่เสมอๆ และท่ียิ่งไปกว่านัน้บทบาทของการจดัการการส่ือสารยงัเป็นหวัใจส าคญั
ในการสร้างและเกิดเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดชมุชนท่ีเข้มแข็งตอ่ไป “ชมุชน” นัน้มีความเก่ียวข้องกับ
การท่ีมีคนจ านวนหนึง่มีวตัถปุระสงค์ร่วมกนั  มีการตดิตอ่ส่ือสารซึง่กนัและกนั มีการเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่
กนั มีการเรียนรู้ และตลอดจนมีการจดัการแก้ไขปัญญาภายในชมุชนร่วมกนั ดงันัน้การส่ือสารนัน้
จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อสงัคมและชุมชนในแง่ของการพฒันาอย่างมากมาย อาทิเช่น การ
ส่ือสารมีสว่นชว่ยให้ชมุชนตระหนกัถึงปัญญาของสงัคมรอบข้าง และเกิดการปรับตวัของบคุคลให้
สอดคล้องกับสงัคมนัน้ๆ  การส่ือสารมีส่วนช่วยท าให้ชุมชนทราบถึงปัญญาและสภาพแวดล้อม
ภายในชมุชนนัน้ๆได้ดีขึน้  การส่ือสารมีสว่นชว่ยในการขอความร่วมมือจากประชาชนภายในชมุชน
ท าให้ส่งผลท่ีดีตามมาคือเกิดแรงสามัคคีเกิดขึน้ภายในชุมชนของตนเอง และน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงจากการพฒันาของสงัคมและชมุชนอยา่งยัง่ยืน 

ดงันัน้ผู้น าชมุชน จงึได้ร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการสถานบนัเทิง และเร่ิม
การจดัการปัญหาสถานบนัเทิงภายในชมุชนคอลงหกเป็นต้นมา ดงัค าสมัภาษณ์ท่ี น าศกัดิ์ อทุยัศรี
สม (2558) กล่าวว่า ร้านค้าจ านวนหลายร้อยร้านค้า และร้านจ าหน่ายสุราปลูกสร้างรุกล า้เข้าไป
ยงัทางเท้าคลองชลประทานซึ่งเป็นท่ีสาธารณะ ก่อเกิดมลพิษขึน้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสียง
ดงัจากร้านเหล้า และทิง้ปฏิกลูจากร้านค้าลงคลองชลประทาน จนเกิดน า้เน่าเสีย ไม่สามารถน าน า้
มาประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ ตลอดจนทิง้เศษขยะลงไปในคลองขว้างทางน า้ในคลอง
ชลประทานท่ี 6 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเองได้มีการแจ้งเตือนไปแล้วเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ให้รือ้ถอนออกไปให้หมด และจะได้มีการประชมุสรุปในเร่ืองดงักล่าว หากร้านค้ารายใดยงัดือ้แพ่ง
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ไมย่อมรือ้ถอน ทางองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหกจะใช้พระราชบญัญัติท้องถ่ินด าเนินการหรือ
ด าเนินคดีกับผู้บุกรุกล าน า้ในคลองชลประทานท่ี 6 โดยฟ้องร้องให้ผู้บกุรุกรือ้ถอนอาคาร และสิ่ง
ปลกูสร้างในล าคลองดงักลา่วทัง้หมด 

นอกจากนีร้้านค้า และร้านจ าหน่ายสุรา ยังได้ปลูกสร้างรุกล า้เข้าไปยังทางเท้า จน
นกัศึกษาไม่มีทางเดินเท้า ซึ่งทางมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นกัศึกษาและชาวบ้านท่ี
ได้รับความเดือดร้อนได้ร้องเรียนมายงัตน ซึ่งตอนนีต้นเองก็ได้ประสานกบัชลประทานรังสิตเหนือ 
เข้ามารางวัดส ารวจปักมุดยืนยันพืน้ท่ีสาธารณะถูกบุกรุกเขตชลประทานในหมู่ 2 และหมู่ 1 
โดยเฉพาะในหมู่ 1 มีร้านค้าและร้านจ าหน่ายสุราจ านวนสองร้อยกว่าหลังคาเรือน ซึ่งส่งสียง
รบกวนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในยามค ่าคืน จนกระทัง่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองธัญบรีุ ร่วมกบั
เจ้าหน้าท่ีทหารได้เข้าจดัระเบียบสงัคมโดยไมใ่ห้ร้านค้า และร้านจ าหนา่ยสรุาให้รือ้ถอนออกไปจาก
บริเวณรอบๆ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะและอยากฝากหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องให้เร่งเข้ามาด าเนินการ หรืออาจได้รับผลประโยชน์อยู่ จึงไม่กล้าแตะต้องกับร้านค้า
เหลา่นี ้สดุท้ายนีข้อให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องให้เร่งด าเนินการรือ้ถอนอย่าเร่งดว่นตอ่ไป 

จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของคุณภาพชีวิต ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี พบว่าชุนชนแห่งนีใ้นอดีตนัน้เป็นแหล่งเพาะปลูก ประชาการส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร ท านาข้าว และมีลักษณะทางภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นท่ีลุ่ม 
นบัวา่เป็นแหลง่ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์แหง่หนึง่ เน่ืองจากมีเส้นทางน า้ไหลผ่านทัง้ 2 สาย คือ คลอง
ระพีพฒัน์ และคลองคลองส่งน า้ชลประทานท่ีเรียกว่า “คลองรังสิตประยรูศกัดิ์” แตใ่นปัจจบุนันีไ้ด้
เกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไปการคมนาคมทางน า้ ก็ได้แปรเปล่ียนเป็นการ
คมนาคมทางรถยนต์ อาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างตา่งๆได้เกิดขึน้มาอย่างมากมายตามจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้มีผลกระทบโดยตรงกับสิ่งแวดล้อม มีการก่อสร้างบ้านเรือนท่ี
ขวางทางน า้ รุกล า้แม่น า้ล าคลอง การทิง้ขยะและสิ่งปฏิกูลมากมายลงในแม่น า้ล าคลอง และ
ปัญหาใหญ่ท่ีสดุในชมุชนคือ เกิดการขยายตวัในธุรกิจร้านเหล้า และสถานบนัเทิงเป็นจ านวนมาก 
สง่ผลกระทบทัง้ทางด้านคณุภาพชีวิต น าพาประชาชนสู่อบายมขุ เกิดการมอมเมาตอ่เยาวชน เกิด
ปัญหาอาชญากรรม โจรกรรมตามมา 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง  “การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชมุชน
คลองหก จงัหวดัปทมุธานี” มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 

1.2.1  เพ่ือศกึษาทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสารท่ีใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดั
ระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

1.2.2  เพ่ือศึกษาเนือ้หาสารท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบ
ชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

 1.2.3  เพ่ือศกึษาช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบ
ชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

1.2.4  เพ่ือศกึษาทศันคติของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบ
ชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 
 
1.3  ปัญหาน าของการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิง
ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี” มีปัญหาน าในการศกึษา ดงันี ้ 

1.3.1  ผู้ส่งสารใช้ทกัษะการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิง
ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานีอยา่งไร 

1.3.2  เนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและ
สถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานีอยา่งไร 

1.3.3  การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก 
จงัหวดัปทมุธานี มีการใช้ชอ่งทางการส่ือสารอยา่งไร 

1.3.4  ผู้ รับสารมีทศันคติต่อการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถาน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานีอยา่งไร 
 
1.4  สมมตฐิานการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิง
ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี” มีปัญหาน าในการศกึษา ดงันี ้ 
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1.4.1  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชมุชนคลองหกมีการรับรู้เก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  

1.4.2  ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีทศันคติเก่ียวกับ
ข่าวสารการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดั
ปทมุธานี  

 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 การวิจัยเร่ือง “การจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน
คลองหก จงัหวดัปทมุธานี” ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ ดงันี ้

 
1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยทัง้เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิง

ปริมาณ ในท่ีนีจ้ะอธิบายรายละเอียดด้านเนือ้หา ดงันี ้ 
1.5.1.1  การวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัมุ่งศกึษาเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

การจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี โดยผู้ วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาภายในชุมชน จากเอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยมุ่งศึกษาผู้ส่งสารเป็นหลัก เน่ืองจากผู้ส่งสารถือเป็นหัวใจส าคญัของการส่ือสาร อีกทัง้การ
ส่ือสารนัน้ยงัมีผลตอ่การรับรู้ของประชาชนอีกด้วย ซึง่ในท่ีนีผู้้วิจยัจงึได้วิเคราะห์เก่ียวกบัทกัษะการ
ส่ือสาร ความสามารถในการโน้มน้าวใจของผู้ส่งสาร เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะเนือ้หาสารและ
ช่องทางการส่ือสารท่ีผู้ ส่งสารมีการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลายในการเผยแพร่ข้อมูล
ขา่วสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน 

1)  การศึกษาทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสาร เน่ืองจากผู้ส่งสารถือเป็น
บคุคลส าคญัในการส่ือสาร ก าหนดทิศทางในการส่ือสารนัน้ๆ เป็นฝ่ายแรกท่ีริเร่ิมกระบวนการการ
ส่ือสาร และการส่ือสารนัน้ยงัส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชนด้วย ในท่ีนีผู้้ วิจยัวิเคราะห์เก่ียวกับ
ประวตัิของผู้น าชุมชนท่ีถือเป็นผู้ส่งสารหลกั รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถ บุคลิกลกัษณะ และ
การเป็นท่ียอมรับทางสงัคมของประชาชนในชมุชนและสงัคมภายนอก 

  2)  เพ่ือศึกษาเนือ้หาสารท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการส่ือสาร โดยเลือกศึกษา
เฉพาะสารท่ีผู้สง่สารใช้ในการจดัระเบียบชมุชนผา่นการสมัภาษณ์จากผู้น าชมุชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
 



 

9 

เน่ืองจากตวัเนือ้หาสารดงักล่าวเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้ส่งสารส่งผ่านไปตามส่ือนัน้ๆในการส่ือสารแตล่ะ
ครัง้    

  3)  เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสาร เน่ืองจากการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชมุชนการมีการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ส่งผลให้การส่ือสารบรรลปุระสิทธิผล 
ในท่ีนีผู้้ วิจัยจึงวิเคราะห์เก่ียวกับการเลือกใช้ส่ือในการส่ือสาร ส่ือชุมชน ส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ือต่างๆอีก
มากมาย  

  4)  เพ่ือศึกษาทศันคติของผู้ รับสาร  เน่ืองจากผู้ รับสารเป็นส่วนส าคญั
ท่ีสดุและสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ด้านความรู้ ด้านทศันคต ิและด้านพฤติกรรม ในท่ีนีผู้้วิจยั
จงึวิเคราะห์เก่ียวกบัทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีมีตอ่การจดัระเบียบชมุชนผู้น า 

 1.5.1.2  การวิจยัเชิงปริมาณ ผู้ วิจยัมุ่งศึกษาในประเด็นเก่ียวกับการรับรู้ และ
ทศันคตขิองประชาชนของชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ท่ีมี
ต่อการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทมุธานี เพ่ือศกึษาระดบัการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อการจดัการการส่ือสารท่ีเป็น
หวัใจหลกัในการแก้ไขปัญหาสถานบนัเทิงของชมุชน  

1.5.2 ขอบเขตด้านประชากรผู้ ให้ข้อมลู ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมลูประกอบด้วย 2 ส่วน 
ดงันี ้

1.5.2.1  ประชากรผู้ ให้ข้อมลูในส่วนแรกเพ่ือวิเคราะห์ในเชิงคณุภาพ เป็นผู้ ให้
ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นสถานการณ์ปัญหาภายในชุมชน และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี คือ ผู้ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งสาร 
ประกอบด้วย  ผู้ น าชุมชน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ผู้ ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ  รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวมทัง้สิน้จ านวนประมาณ 5-
10 คน 

1.5.2.2  ประชากรผู้ให้ข้อมลูในสว่นท่ีสองเพื่อวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ เป็นประชากรท่ีใช้
ในการวิจยัครัง้นีเ้ชิงปริมาณนี ้เป็นกลุ่มประชาชนในชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทมุธานี  ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชุมชนคลองหกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรใน
ชมุชนจ านวน 11,125คน จ านวนครัวเรือน 5,063 ครัวเรือน  
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1.5.3 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ผู้วิจยัเลือกศึกษาสถานบนัเทิง ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  เน่ืองจากชมุชนคลองหกเป็นศนูย์รวมของชุมชนแบบดัง้เดิม 
หมู่บ้านจัดสรร หอพกันกัศึกษา และสถานศึกษา สถานท่ีราชการ เกิดการขยายตวัในธุรกิจร้าน
เหล้า และสถานบนัเทิงเป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบทัง้ทางด้านคณุภาพชีวิต น าพาประชาชนสู่
อบายมขุ เกิดการมอมเมาตอ่เยาวชน เกิดปัญหาอาชญากรรม โจรกรรมตามมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 แผนท่ีโดยรวมของชมุชนคลองหก ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 
แหล่งท่ีมา:  http://www.mediafire.com/download/3u1agweaz45m0zi/k6+so+map.jpg   
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิง

ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี” คาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีส าคญั คือ 
1.6.1  สามารถน าความรู้จากงานวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ในการวางแผนเพื่อการพฒันาการส่ือสาร

ภายในชมุชนให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไป 
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1.6.2  สามารถน าความรู้จากงานวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ในการแก้ไข หรือจดัการในชมุชนเม่ือเกิด
สถานการณ์ปัญหาในครัง้ตอ่ไป 

1.6.3  สามารถน าความรู้จากงานวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ในการศึกษาเก่ียวกับการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบกบัชมุชนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นแบบอยา่งในการพฒันา 

1.6.4  ผู้วิจยัสามารถน าความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัการส่ือสารจากงานวิจยัครัง้นีไ้ปปรับ
ใช้กบัสถานการณ์ปัญหาอ่ืนๆ ในสงัคมตอ่ไป 
 
1.7  นิยามเชิงปฏิบัตกิาร 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ก าหนดค าศพัท์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาเร่ือง “การจดัการ

การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี” ไว้ดงันี ้
1.7.1 การจดัการการส่ือสาร หมายถึง องค์ประกอบของการส่ือสารอนัได้แก่ ทกัษะผู้ส่ง

สาร เนือ้หาสาร ช่องทางการส่ือสาร และทัศนคติผู้ รับสารของชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก 
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถาน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

1.7.2 จัดระเบียบชุมชน หมายถึง การสร้างข้อตกลงจากทุกภาคฝ่ายร่วมกันภายใน
ชมุชนให้ปฏิบตัแิละเป็นไปตามข้อกฎหมาย ในท่ีนีร้วมถึงการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบคุคล
กบับุคคล บุคคลกบักลุ่ม และกลุ่มกบักลุ่มในชุมชนเพ่ือเกิดการรวมพลงัจากศกัยภาพของชุมชน 
น ามาใช้ในแก้ไขปัญหา และพฒันาชมุชนจากการจดัการการส่ือสารภายในชมุชน 

1.7.3 สถานบันเทิง หมายถึง สถานบันเทิงดิสโก้ เธค ผับ บาร์ มีอาหาร สุรา หรือ
เคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง
ผู้ประกอบการสถานบนัเทิงประเภทนีจ้ะให้ความส าคญักับผู้ ใช้บริการท่ีเป็นกลุ่มเยวาชน วยัรุ่น 
นักศึกษา เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีปัจจัยเสริมในพฤติกรรมการเท่ียวสังสรรค์มากกว่ากลุ่มอ่ืน มี
อาหาร สุรา หรือเคร่ืองด่ืมอย่างอ่ืนจ าหน่ายโดยจดัให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือ
การบนัเทิง 

1.7.4 ชมุชนคลอง6 หมายถึง ชมุชนท่ีมีการจดัการในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมชนคลองหกมีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มทัง้พืน้ท่ีมีล าคลอง4สาย  และคลองแอนคัน่ระหว่างต าบล
คลองห้ากบัต าบลคลองหกและต าบลคลองหกกบัต าบลคลองเจ็ด และคลองซอยในหมู่บ้านหลาย
แห่ง ซึ่งสภาพภูมิประเทศมีแหล่งน า้อดุมสมบรูณ์ มีประชากรทัง้สิน้ 11,125 คน  จ านวนครัวเรือน 
5,063 ครัวเรือน ในต าบลคลองหก มีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มีวดั จ านวน5แห่ง  
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มีโรงเรียนประถมศกึษา 6 แหง่ และมีศนูย์พฒันาเด็กเล็ก3แห่งมีสถานท่ีให้บริการด้านสาธารณสขุ 
รวมทัง้หมด 12 แหง่ 

1.7.5 ผู้สง่สาร หมายถึง บคุคล กลุม่บคุคล หรือ หนว่ยงานท่ีท าหน้าท่ีในการส่งสาร เพ่ือ
ส่ือสารความคิด ข่าวสาร ความต้องการและวตัถุประสงค์ของตนไปยงัผู้ รับสารด้วยวิธีการใด ๆ 
หรือสง่ผ่านช่องทางใดก็ตาม ซึ่งในท่ีนีคื้อผู้น าชมุชน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคมหอพกัเอกชนคลองหก  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนกัศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รวมถึงผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รวมทัง้สิน้
จ านวนประมาณ 5-10 คน 

1.7.6 ทกัษะการส่ือสาร หมายถึง บคุคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาของสารนัน้ๆท่ี
ต้องการจะส่ือออกไป มีลกัษณะบคุลิกท่ีดี มีความน่าเช่ือถือสงูและมีความรับผิดชอบ และเป็นผู้ ท่ี
รู้จกัเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมในการสง่สารหรือน าเสนอสารได้อย่างดี    

1.7.7 เนือ้หาสาร หมายถึง บรรดาความรู้ ความคดิและประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ๆ ท่ีผู้ส่ง
สารจ าเป็นต้องการท่ีจะถ่ายทอดเพ่ือให้เกิดกระบวนการรับรู้ร่วมกนั เกิดแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตามมา และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีดีร่วมกนัหรือเกิดการโต้ตอบกนั 

1.7.8 ชอ่งทางการส่ือสาร หมายถึง สิ่งท่ีเป็นพาหนะของสาร โดยท าหน้าท่ีน าสารจากผู้
สง่สารไปยงัผู้ รับสาร  ซึง่ผู้สง่สารนัน้จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องอาศยัส่ือหรือช่องทางการส่ือสารนีเ้พ่ือ
ท าหน้าท่ีน าสารไปสู่ผู้ รับสาร ช่องทางการส่ือสารนีจ้ึงกลายเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกประการ
หนึง่ในการส่ือสาร 

1.7.9 ผู้ รับสาร หมายถึง บุคคล กลุ่มบคุคลท่ีมีการรับรู้เร่ืองราวข่าวสาร  จากผู้ส่งสาร
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัต่อผู้ส่งสารตามจดุมุ่งหมายของผู้ส่งสาร  ซึ่งในท่ีนีคื้อกลุ่มประชาชน
ในชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชมุชน
คลองหกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจ านวน 11,125 คน จ านวนครัวเรือน 5,063
ครัวเรือน 

1.7.10   การรับรู้ หมายถึง ระดบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับปัญหาสถานบนัเทิงท่ี
เกิดขึน้ภายในชุมชนคลองหก โดยอาศัยประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคลท่ีท าให้เกิด
กระบวนการคิด ความจ า และการเรียนรู้ผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อาทิ ป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
ชมุชน  ส่ืออินเตอร์เน็ต  ส่ือโทรทศัน์  เอกสารเผยแพร่ภายในชมุชน หรือจากบุคคลในชุมชน อาทิ 
ครอบครัว เพ่ือนบ้าน เป็นต้นซึ่งทัง้หมดนัน้จะกระตุ้นให้เกิดการตระหนักและเกิดการกระตุ้ น
จิตส านกึท่ีดีตามมาในการอยูร่่วมกนัในชมุชน 
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1.7.11   ทศันคติ หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณชมุชนคลอง
หก และมีการแสดงออกถึงการสนบัสนนุหรือมีข้อคดัค้านเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดั
ระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 
 



 

บทที่ 2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน
คลองหก จงัหวดัปทมุธานี” มีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสารท่ีใช้ใน
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  
2) เพ่ือศกึษาเนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถาน
บนัเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 3) เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 4) เพ่ือศกึษา
ทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีมีตอ่การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชน
คลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้มีการศกึษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามา
สนบัสนนุผลการวิจยัและเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและประสิทธิผลของการส่ือสาร 
2.2  แนวคดิเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสาร 
2.3  ทฤษฎีและแนวความคดิเก่ียวกบัผู้น าชมุชน 
2.4  แนวคดิเก่ียวกบัการจงูใจ 
2.5  ทฤษฏีการเลือกสาร 
2.6  ส่ือชมุชน 
2.7  แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคต ิ
2.8  ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ 
2.9  ข้อมลูพืน้ฐานของชมุชนคลองหก   
2.10  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารและประสิทธิผลของการส่ือสาร 
 

2.1.1  ความหมายของการส่ือสาร 
ค าว่า “การส่ือสาร” หรือเรียกในภาษาอังกฤษว่า “Communication” นัน้ ได้มีผู้ ให้

ความหมายไว้ตา่งๆ กนั ดงันี ้
 Rogers and Shoemakers (1971) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการซึ่งสารถูกส่ง

จากผู้สง่สารไปยงัผู้ รับสาร 
Schramm (1974) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ การมีความเข้าใจร่วมกนัต่อเคร่ืองหมายท่ี

แสดงขา่วสาร (Information Signs) 
 ปรมะ สตะเวทิน (2540) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสารจากบุคคล

ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ รับสาร (Receiver) 
โดยผา่นส่ือ (Channel) 

 
2.1.2  องค์ประกอบของการส่ือสาร 
การส่ือสารประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบ คือ ผู้ส่งสาร สาร ส่ือ และ

ผู้ รับสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2540)  
2.1.2.1 ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบคุคลท่ีต้องการจะท าการ

ส่ือสารความคดิ ความรู้สกึ ความต้องการ ข่าวสารและวตัถปุระสงค์ของตน ดงันัน้ ผู้ส่งสารจึงอาจ
เป็นคนๆ เดียว หรือคนหลายคนก็ได้ 

2.1.2.2  สาร (Message) หมายถึง ผลผลิตของผู้ส่งสารท่ีถ่ายทอดความคิด 
ความรู้สกึ ความต้องการ ขา่วสาร และวตัถปุระสงค์ของตนท่ีปรากฏออกมาในรูปของรหสั เช่น เม่ือ
เราพูด สารก็คือ ถ้อยค าท่ีเราพูด เม่ือเราเขียน สารก็คือ ตวัหนงัสือทีเราเขียนเป็นค าเป็นประโยค 
เม่ือเราแสดงกิริยา สารก็ปรากฏอยูใ่นกิริยาทา่ทางท่ีเราแสดงออกมา 

2.1.2.3  ส่ือ (Channel) หมายถึง สิ่งท่ีน าหรือถ่ายทอดสารของผู้ส่งสาร เช่น เม่ือ
เราพูด ส่ือก็คือ คล่ืนเสียงในอากาศ เม่ือเราอ่านหนังสือพิมพ์ คล่ืนแสงในอากาศและกระดาษ
หนงัสือพิมพ์เป็นส่ือ เม่ือเราดวูิทยโุทรทศัน์ ส่ือก็คือ คล่ืนแสง คล่ืนเสียง และจอโทรทศัน์ 

2.1.2.4  ผู้ รับสาร (Receiver) หมายถึง บคุคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีรับสารของผู้ รับ
สาร ดงันัน้ ผู้ รับสารจงึอาจเป็นคนๆ เดียวกนั หรือบคุคลหลายคนก็ได้ 

การศกึษากระบวนการส่ือสาร มกัจะเน้นท่ีจะตัง้ค าถามเหล่านี ้ค าถามใดค าถาม
หนึ่ง ผู้ ท่ีศึกษาตวัผู้ส่งสารก็จะศึกษาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นแรงดลใจและก าหนดพฤติกรรมในการ
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ส่ือสารของผู้ส่งสาร ซึ่งเรียกว่า การวิเคราะห์ผู้ส่งสาร (Sender Analysis) ผู้ ท่ีศกึษาเนือ้หาสาระก็
จะท าการวิเคราะห์สาร (Content Analysis) พวกท่ีศกึษาอิทธิพลข้อดีข้อเสียของส่ือตา่งๆ ก็เรียก
การศกึษานีว้า การวิเคราะห์อิทธิพลการส่ือสาร (Media Analysis) อีกทัง้ยงัมีการศกึษาถึงอิทธิพล
ของการส่ือสารท่ีมีต่อผู้ รับสาร (Effect Analysis) ซึ่งส าหรับงานวิจัยครัง้นีเ้ป็นการจัดการการ
ส่ือสารท่ีมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบของการส่ือสารทัง้ 4 องค์ประกอบข้างต้น ตลอดจนวิเคราะห์ผล
จากการส่ือสารท่ีมีตอ่ผู้ รับสารอีกด้วย 

 
2.1.3  วัตถุประสงค์ของการส่ือสาร 
ในการตดิตอ่ส่ือสาร ทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร ตา่งก็มีวตัถปุระสงค์ในการส่ือสาร โดยทัว่ไป

วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารสามารถจ าแนกได้ดงันี ้(Schramm, 1974) 
 2.1.3.1  เพ่ือแจ้งให้ทราบ  
เป็นวัตถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสาร ต้องการเผยแพร่หรือบอกกล่าวเร่ืองราวเหตุการณ์

ตา่งๆ กิจกรรม นโยบาย ความเคล่ือนไหว ฯลฯ ของตนเอง หรือหน่วยงานให้ผู้ รับสารได้ทราบ ผู้ รับ
สารก็มีความประสงค์ท่ีจะได้รับทราบข่าวสาร เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั หรือเป็นข้อมลูส าหรับ
การตดัสินใจ 

 2.1.3.2  เพ่ือให้การศกึษา  
เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสาร ต้องการให้ผู้ รับสารได้เรียนรู้ และเกิดความเข้าใจท่ี

ลกึซึง้มากกวา่ได้รับทราบ และผู้ รับสารก็มีความประสงค์ท่ีจะเรียนรู้และศกึษา 
2.1.3.3  เพ่ือโน้มน้าวใจ  
เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ ส่งสาร ต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความรู้สึกชอบใจ สนใจหรือ

คล้อยตาม สนบัสนุนและต้องการท่ีจะปฏิบตัิตาม ส่วนผู้ รับสารท าการส่ือสารเพ่ือต้องการท่ีจะได้
ข้อมลูส าหรับการตดัสินใจ การส่ือสารท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการโน้มน้าวในหรือชกัจงูใจ ได้แก่ การ
ประชาสมัพนัธ์ และการโฆษณา เป็นต้น 

2.1.3.4  เพ่ือความบนัเทิง  
เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผู้ส่งสารต้องการให้ผู้ รับสารเกิดความพึงพอใจ สนุกสนาน ใน

สว่นผู้ รับสารเองต้องการได้รับความพอใจ เพลิดเพลินใจ หรือสนกุสนานเชน่กนั 
 

2.1.4  ประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
 Berlo (1960) ได้เสนอรายละเอียดในองค์ประกอบของการส่ือสาร ซึ่งรายละเอียด

ปลีกยอ่ยนีจ้ะเป็นตวับง่ชีว้่า การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากเพียงไร หรือได้ผลตามวตัถปุระสงค์
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หรือไม่ ต้องค านึงถึงการส่ือสาร 6 ประการ คือ แหล่งสาร ผู้ เข้ารหสั สาร ช่องทางหรือส่ือ ผู้
ถอดรหสั และผู้ รับสาร ได้น าเอาแหล่งสาร และผู้ เข้ารหสัมารวมไว้ในองค์ประกอบเดียวกัน คือ 
Source และได้น าเอาผู้ถอดรหสักบัผู้ รับสารมารวมเป็น Receiver 

2.1.4.1  ผู้ส่งสาร หรือแหล่งสาร หมายถึง แหล่งก าเนิดของสาร หรือผู้ เลือกสรร
ข่าวสารเก่ียวกบัความคิด เหตกุารณ์ตา่งๆ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ ส่งต่อไปยงัผู้ รับสาร ผู้ส่งนีอ้าจเป็น
คนเพียงคนเดียว หรือบุคคลหลายคน เช่น สถาบนั องค์กร สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ เป็นต้น ซึ่ง 
Source ควรมีลกัษณะท่ีดีดงันี ้ 

1)  ทกัษะในการส่ือสาร หมายถึง ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการ
ส่ือสาร ซึง่จะท าให้ผู้สง่สารสามารถวิเคราะห์จดุประสงค์และความต้องการในการส่ือสารได้ รวมถึง
รู้จกัเลือกส่ือ และภาษาท่ีเหมาะสมกบัผู้ รับสารแตล่ะกลุม่ 

2)  ทัศนคติ เป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจ
เปล่ียนแปลงได้โดยทศันคต ิแบง่ออกเป็น 

 (1)  ทศันคตติอ่ตนเอง เป็นการท่ีผู้ส่งสารประเมินตนเอง กล่าวคือ ผู้
ส่งสารอาจมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อตนเอง ซึ่งถือเป็นทศันคติในทางลบ แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ส่งสาร
อาจมีทนัคตท่ีิดีตอ่ตนเองก็ได้ ทศันคตติอ่ตนเองเป็นผลสืบเน่ืองมาจากบคุลิกภาพด้วยและยงัมีผล
ตอ่การสร้างสารอยา่งมาก 

 (2)  ทศันคตติอ่เนือ้หา เป็นทศันคติท่ีผู้ส่งสารจะมีตอ่เนือ้หาของสาร
ท่ีเขาจะสง่ 

 (3)  ทัศนคติต่อผู้ รับสาร หรือบุคคลอ่ืนๆ ในกระบวนการส่ือสาร 
กล่าวคือ ถ้าผู้ส่งสารมีทศันคติท่ีดี หรือไม่ดีต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ก็จะท าให้การส่ือสารแตกต่าง
กนัออกไป 

3)  ระดบัความรู้ ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในข่าวสารท่ี
จะสง่ออกไปก่อน เพ่ือสามารถถ่ายทอดขา่วสารไปยงัผู้ รับได้ 

4)  ระบบสังคมและวัฒนธรรม หรือพืน้ฐานทางสังคมและวัฒนธรรม 
บคุคลท่ีมีพืน้ฐานทางสงัคมตา่งกัน วฒันธรรมต่างกันจะมีการส่ือสารตา่งกันไปด้วย เช่น ค่านิยม 
ความเช่ือ ต าแหน่งหน้าท่ีการงานของผู้ ส่งสาร จะเป็นตัวก าหนดรูปแบบของการส่ือสาร 
นอกจากนัน้ ผู้ส่งสารยงัจะต้องทราบถึงพืน้ฐานทางสงัคม และวฒันธรรมของผู้ รับสารเสียก่อนจึง
จะสามารถทางการส่ือสารได้ผลดี 
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2.1.4.2  สาร หมายถึง สิ่งท่ีผู้ ส่งสารให้ผู้ รับสาร โดยสารจะเป็นตวัแทนของ
ความคดิท่ีสง่ผา่นไปตามส่ือ และไปกระตุ้นความหมายให้เกิดแก่ผู้ รับ ไม่ว่าจะเป็นค าพดู การเขียน 
ภาพ เสียงเพลง ฯลฯ ก็นบัว่าเป็นสาร ซึ่งสารท่ีดีจะต้องเป็นสารท่ีเรียกร้องความสนใจ ท าให้เกิด
ประสบการณ์ร่วมกนั และสารนัน้จะต้องตรงกับความต้องการของผู้ รับสารด้วย แตอ่ย่างไรก็ตาม 
สารนีจ้ะไมมี่ความหมาย ถ้าผู้ รับสารไมมี่ความสามารถในการอา่นหรือแปลความตอ่สารนัน้ 

2.1.4.3  ช่องทางในการส่ือสารหรือส่ือ ในกระบวนการส่ือมวลชน ช่องทางการ
ส่ือสารท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป ได้แก่ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์  เป็นต้น ความ
เหมาะสมของส่ือท่ีจะใช้จะต้องสอดคล้องกบัการรับรู้ของผู้ รับสาร 

การใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม จะท าให้การส่ือสารบรรลุประสิทธิผล 
เพราะช่องทางการส่ือสารมีความสมัพนัธ์กับผู้ รับสารในการเลือกจดจ า เช่น เม่ือผู้ส่งสารเปล่ียน
ความเร็วในการพูด ระดบัเสียง และคณุภาพเสียง ผู้ รับสารก็จะเลือกจดจ าเนือ้หาของสารได้มาก 
แตถ้่าผู้ส่งสารเพิกเฉยตอ่การใช้ช่องทางการส่ือสาร ย่อมท าให้ผู้ รับสารไม่อาจจ าสารนัน้ได้ ความ
คล่องตวัในการใช้ช่องทางการส่ือสารกบัผลสมัฤทธ์ิในการส่ือสารมกัไปด้วยกนั และวิธีการส่ือสาร
ท่ีดี มกัจะชกัจงูใจผู้ รับสารได้ดีด้วย 

2.1.4.4  ผู้ รับสารหรือผู้ ถอดรหสั หมายถึง ผู้ ท่ีรับข่าวสารจากแหล่งสาร เป็น
จุดมุ่งหมายปลายทางท่ีสารส่งไปถึง อาจเป็นบุคคลท่ีก าลังรับฟัง ดู หรืออ่านข่าวสาร หรือเป็น
สมาชิกของกลุ่ม เช่น ผู้ ฟังค าบรรยาย หรือมวลชน ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ รับสารจะท าหน้าท่ีเป็นคน
ถอดรหัสข่าวสารท่ีมาจากแหล่งข่าวสารด้วยตนเอง ยกเว้นบางกรณีท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ส่ือสารมวลชน (Mass Communication) ผู้ รับสารอาจไม่สามารถถอดรหสัได้ ต้องอาศยับุคคล
อ่ืนๆ เชน่ คนอา่นหนงัสือไมไ่ด้ต้องอาศยับคุคลอ่ืนอ่านให้ฟัง เป็นต้น  

ผู้ รับสาร ก็เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร คือ จะต้องมีองค์ประกอบตอ่ไปนีร้วมอยู่ด้วย จึง
จะท าให้การส่ือสารได้ผล 
 1)  ทกัษะในการส่ือสาร ประกอบด้วย ความสามารถในการฟัง การอ่าน 
และการคดิ ถ้าผู้ รับสารไม่มีทกัษะเหล่านี ้เขาจะไม่สามารถรับและถอดรหสัได้ ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า
สงัคมใดก็ตามท่ีมีผู้อา่นออกเขียนได้น้อย สงัคมนัน้จะพฒันาคอ่นข้างช้า 
 2)  ทศันคติ ผู้ รับสารจะถอดรหสัของสารได้ขึน้อยู่กับทศันคติท่ีเขามีต่อ
ตนเอง ทัศนคติท่ีมีต่อผู้ รับสาร และทัศนคติท่ีดีต่อเนือ้หาของสาร คือ ผู้ รับสารท่ีจะถอดรหัสได้
อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องไม่ดูถูกตนเอง ไม่มีอคติต่อข่าวสารท่ีจะรับ และ
ต้องให้ความเช่ือถือตอ่ผู้สง่สาร 
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 3)  ระดบัความรู้ การส่ือสารจะได้ผลดีหรือไม่ ขึน้อยู่กบัผู้ รับสารว่าจะมี
ความเข้าใจสัญลกัษณ์ เนือ้หาสาร ธรรมชาติของการส่ือสารแค่ไหน ถ้าหากว่าผู้ รับสารไม่เข้าใจ
แล้ว จะท าให้การรับสารผิดไป ไมต่รงกบัท่ีผู้สง่สารต้องการท่ีจะให้ผู้ รับสารได้รับ 

 4)  ระบบสงัคมและวฒันธรรม บุคคลท่ีมีวฒันธรรม ต าแหน่งในสงัคม 
สถานภาพ กลุ่มสมาชิก การด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกันออกไป ย่อมจะท าให้การรับและแปล
ความหมายของสารผิดไป การเปล่ียนแปลงทางสงัคมย่อมจะท าให้วิธีทางการส่ือสารเปล่ียนไป
ด้วย 

องค์ประกอบทัง้ 4 องค์ประกอบข้างต้นนี ้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มี
ผลกระทบซึ่งกนัและกนั รวมทัง้มีผลต่อการส่ือสารด้วย ดงันัน้หากผู้ส่งสารมีประสิทธิภาพ แต่ส่ือ
และผู้ รับสารด้อยประสิทธิภาพ ก็จะท าให้ประสิทธิผลของการส่ือสารด้อยลงไป ในท านองเดียวกนั
หากผู้ส่งสารด้อยประสิทธิภาพ หากสารไม่ชดัเจน แม้จะมีส่ือและผู้ รับสารท่ีมีประสิทธิภาพ การ
ส่ือสารก็ยังด้อยประสิทธิภาพเช่นกัน และยิ่งหากทัง้ผู้ ส่งสาร สาร ส่ือ และผู้ รับสารด้อย
ประสิทธิภาพด้วยแล้ว การส่ือสารก็มีโอกาสท่ีจะประสบผลส าเร็จน้อยท่ีสดุ ดงันัน้องค์ประกอบของ
กระบวนการส่ือสารเหล่านีเ้ป็นตวัก าหนดประสิทธิผลของการส่ือสาร นอกจากนัน้ ปัจจยัทางด้าน
ทศันคติของผู้ รับสารทัง้ต่อตนเอง ต่อสาร และผู้ส่งสาร เป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีสามารถเพิ่ม
หรือลดประสิทธิผลของการส่ือสารได้ 

ดงันัน้เม่ือพิจารณาถึงความส าคญัขององค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารดงักล่าวแล้ว 
งานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจึงได้มุ่งวิเคราะห์เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและ
สถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จังหวดัปทุมธานีโดยวิเคราะห์ทัง้ตวัผู้ส่งสาร สาร ส่ือ และผู้ รับสาร 
เน่ืองจากองค์ประกอบทัง้ 4 มีความเช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนั การท่ีจะส่ือสารให้ประสบความส าเร็จ
นัน้ องค์ประกอบหลกัท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการส่ือสาร คือ การมีการจดัการการ
ส่ือสารท่ีดี 

David (อ้างถึงใน วิรัช ลภิรัตนกลุ, 2532) อธิบายถึงกฎ 5 ข้อ ของการส่ือสารว่า เม่ือผู้ส่ง
สารส่ือสารไปยังผู้ รับสารนัน้ ผู้ ส่งสารย่อมมีวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ 5 ขัน้ตอน ต่อผู้ รับสาร 
เรียกว่า กฎ 5 ข้อแห่งการส่ือสาร คือ การรับสารนัน้ได้ การเข้าใจสารนัน้ การยอมรับ การเกิดการ
ปฏิบตั ิและการมีปฏิกิริยาตอบกลบั  

ดงันัน้ ในการส่ือสารทกุประเภท ถ้าผู้ รับสารสามารถบรรลถุึงกฎ 5 ข้อ ตามขัน้ตอนนีแ้ล้ว
ยอ่มถือได้วา่เป็นการส่ือสารท่ีประสบผลส าเร็จ 
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Roger (1971) ได้ให้ความเห็นว่า การส่งสารซ า้ๆ หลายครัง้ จะท าให้สารนัน้ถกูยอมรับ
โดยผู้ รับสารมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ผู้ รับสารจ าเนือ้สารได้ดีขึน้และสารนัน้จะมีประสิทธิภาพในการจูง
ในเพิ่มขึน้ด้วย 

Kotler and Roberto (1989) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความสามารถในการจดจ าสาร 
(Memorability Factors) ของผู้ รับสาร ว่า ต้องประกอบด้วยตวัสนบัสนุนให้สารน่าจดจ า ( Idea 
Reinforcement) คือ การน าเสนอสารซ า้ๆ กัน จะเป็นตวัช่วยให้สารเป็นท่ีจดจ าได้มากโดยใช้
ความถ่ี ซึ่งหมายถึง อตัราความบอ่ยครัง้ท่ีกลุ่มเป้าหายได้รับสาร และการย า้ คือ การย า้เตือนเป็น
ระยะๆ เพ่ือผู้ รับสารจะได้ไม่ลืมสารนัน้ๆ ตลอดจนความตอ่เน่ืองในการให้ข่าวสารอย่างสม ่าเสมอ
ด้วย 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารและประสิทธิผลของการ
ส่ือสารข้างต้น มาสนับสนุนผลการศึกษา โดยวิเคราะห์เก่ียวกับองค์ประกอบการส่ือสารทัง้ 4 
องค์ประกอบข้างต้น ประกอบด้วย การศกึษาผู้สง่สาร การศกึษาเนือ้หาสาร การศกึษาช่องทางการ
ส่ือสาร และการศึกษาผู้ รับสาร เพ่ือน ามาจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถาน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสาร 
 

 ในเร่ืองของการส่ือสารในการพฒันาด้านตา่งๆนัน้ นอกจากต้องศกึษากระบวนการส่ือสาร
แล้ว กลยุทธ์การส่ือสาร เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะท าให้การส่ือสารประสบความส าเร็จได้ง่ายขึน้ โดย
การศกึษาถึงปัจจยัตา่งๆท่ีก่อให้เกิดการสร้างกลยทุธ์ทัง้ 4 รูปแบบ ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ส่งสาร 
กลยุทธ์การสร้างสาร กลยทุธ์การใช้ส่ือ และกลยทุธ์เก่ียวกับผู้ รับสาร เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้าง
กลยทุธ์การส่ือสารรูปแบบตา่งๆ 

 

 2.2.1  ความหมายและความส าคัญ  
 กลยุทธ์การส่ือสาร (Communication Strategy) หมายถึง วิธีการส่ือสารท่ีก าหนดขึน้
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปัญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสูตร
ส าเร็จ กลยทุธ์มกัจะสร้างขึน้จากการประยกุต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตัิท่ีเคยมีมา กลยทุธ์
ท่ีใช้จึงเป็นสิ่งก าหนดว่าจะใช้ส่ืออะไร เม่ือไหร่ อย่างไร (พนม คล่ีฉายา, 2549, น.4) ซึ่งสอดคล้อง
กบัการให้ความหมายของ ชวรัตน์ เชิดชยั และคณะ (2527, น.285) เก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสาร ว่า
หมายถึง การผสมผสานระหว่างการใช้รูปแบบของส่ือ สาร และแนวทางการใช้ส่ือ ทัง้นีเ้พ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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 2.2.2  ประเภทของกลยุทธ์การส่ือสาร     
  กลยุทธ์การส่ือสารสามารถแบ่งประเภทได้ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของ
กระบวนการส่ือสาร ได้ดงันี ้กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้ส่ือ และ
กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดแตล่ะกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

  2.2.2.1  กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร 
อิทธิพลของผู้สง่สาร เป็นสิ่งจ าเป็นในการวิเคราะห์ผู้ส่งสารเพราะจะเป็นแนวทาง

ในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลท่ีส าคญัของผู้ส่งสาร นัน่คือความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร 
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น.83) ได้แก่ 
   1)  บุคลิกภาพของผู้ ส่งสาร ได้แก่ ความเป็นผู้ น า ความมีอ านาจ 
ลกัษณะท่ีแสดงออก ลักษณะนิสยัอ่ืนๆ เช่น ความนอบน้อม การปรับตวัเองให้เข้ากับบริบท วุฒิ
ภาวะ ความนา่ไว้วางใจเป็นต้น 
   2)  ความรู้และความสามารถของผู้ส่งสาร ได้แก่ ระดบัการศึกษาขัน้
สูงสุด ความรู้เ ก่ียวกับผู้ รับสาร ความเช่ียวชาญ ความรู้เ ก่ียวกับบริบทและสิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ในการท างาน การฝึกอบรม เป็นต้น 
   3)  คุณสมบัติในการส่ือสาร หรือเช่ียมโยงสารไปยังผู้ รับสาร ได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสาร ไมว่า่จะเป็นการพดู การรับฟัง การโน้มน้าวใจ เป็นต้น 
   4)  ความมีพลัง  หมายถึ ง  ผู้ ส่ งสาร ท่ีมองดูแ ล้ว มีความชัด เจน 
กระตือรือร้น ความเช่ือมัน่ และความเข้าใจในตวัผู้ รับสาร 
   5)  การมีพืน้ฐานร่วมกนั หมายถึง พืน้ฐานร่วมกนัระหว่างแหล่งสารกบั
ผู้ รับสารในเร่ืองของค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เม่ือผู้ รับสารรู้ว่าสารมีพืน้ฐาน
ร่วมกนักบัตน จงึสามารถคล้อยตามได้ง่าย 

นอกจากความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสารแล้ว (วิระชยั ตัง้สกลุ , 2549, น.297-298) 
ยงัได้กล่าวถึงอิทธิพลของผู้ส่งสารทางด้านความดงึดดูใจ ซึ่งประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ 
ได้แก่ 
   1)  การปรากฏกาย หมายถึง ลกัษณะภายนอก ได้แก่ เพศ เช่ือชาต ิ
ขนาดรูปร่าง สีผิว การแตง่กาย เป็นต้น 
   2)  ความน่าช่ืนชอบ หมายถึง ความรู้สึกดี หรือความรู้สึกทางบวกต่อ
ผู้ รับสาร อนัอาจเกิดจากการปรากฏกายหรือพฤตกิรรมของผู้สง่สารเอง 
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   3)  ความคล้ายคลึง หมายถึง ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้ รับ
สารทัง้ในด้านทศันคต ิพืน้ฐานชีวิตและการปรากฏกาย  
  2.2.2.2  กลยทุธ์การสร้างสาร 

Power (1995 อ้างถึงใน วิระชยั ตัง้สกุล, 2549, น.269) กลยทุธ์การสร้างสาร 
หมายถึง การวางแผนในการจดัการเข้ารหสัของข้อมลู ซึง่ก็คือ สารไม่ว่าจะเป็นสญัลกัษณ์ใดๆ เช่น 
ค า ข้อความ รูปภาพ ท่าทาง เพ่ือส่ือไปยงัผู้ รับสารให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการส่ือสารท่ีวางไว้ ซึ่ง
กลยุทธ์การสร้างสารนีป้ระกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสาร และวิธีการน าเสนอสาร
องค์ประกอบของกลยทุธ์การสร้างสาร ได้แก่ 
   1)  วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร ได้แก่ การสร้างสารเพ่ือเรียนรู้และค้นหา 
การสร้างสารเพ่ือสารความสมัพนัธ์ การสร้างสารเพ่ือช่วยเหลือ การสร้างสารเพ่ือโน้มน้าวใจ และ
การสร้างสารเพื่อความเพลิดเพลิน 
   2)  การก าหนดผู้ รับสารเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และทางจิตวิทยา 
   3)  เนือ้หาหลกัของสาร 
   4)  หลกัฐานสนบัสนนุ 
   5)  ลีลาอารมณ์ของสาร 
  2.2.2.3  กลยทุธ์การก าหนดเนือ้หาสาร 
  การก าหนดเนือ้หาหลกัของสาร เพ่ือส่งไปยงัผู้ รับสารเป้าหมาย ควรพิจารณาจาก
สิ่งส าคญั (พนม คล่ีฉายา, 2549, น.6) ดงันี ้
    1)  อะไรบ้างท่ีกลุม่เป้าหมายต้องการทราบ 
   2)  ผู้ รับสารมีความรู้สกึอยา่งไรกบัเนือ้หานัน้ 
   3)  ท าไมผู้ รับสารจงึไมพ่ร้อมปฏิบตัติามแนวทางของสาร 
   4)  วิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
  2.2.2.4  กลยทุธ์การน าเสนอสาร 
  กลยทุธ์การน าเสนอสารนัน้มีอยู่หลากหลายกลยทุธ์ ซึ่งมีความส าคญัในการช่วย
ให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยกลยทุธ์การน าเสนอสารสามารถแบง่เป็นประเด็นหลกัๆ 
ดงันี ้คือ การน าเสนอสารแบบด้านเดียวและสารสองด้าน (One-Sided or Two-Sided Message) 
การน าเสนอสารเชิงเหตผุลหรืออารมณ์ (Rational or Emotional Message) การใช้ผลของสารต้น 
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หรือผลของสารปลาย (Primacy or Recency Effect) และการใช้ข้อสรุปโดยนยั (Explicit or 
Implicit Conclusions) 
  2.2.2.5  กลยทุธ์การใช้ส่ือ 
  วิทยาธร ท่อแก้ว (2549, น.41-42) ได้ก าหนดแนวทางการก าหนดกลยทุธ์การใช้
ส่ือไว้วา่เก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่ือซึง่มกัจะพิจารณาในด้านตา่งๆ ดงันี ้
   1)  ด้านความสะดวกในการเข้าถึง โดยพิจารณาว่า ส่ือใดท่ีผู้ รับสาร
เป้าหมายจะเข้าถึงได้ง่ายท่ีสดุ 
   2)  ด้านการครอบคลมุส่ือ หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของ
ส่ือท่ีจะไปถึงผู้ รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลมุพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ รับสารอาศยัอยู่ 
   3)  ด้านประสิทธิภาพของส่ือ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การ
ให้ความเข้าใจ การชกัจงูใจ และการสร้างความจดจ า 
   4)  ด้านความน่าเช่ือถือ โดยทัว่ไปกล่าวกนัว่า ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมี
ความนา่เช่ือถือในแง่ของขา่วสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ส่ือหนงัสือพิมพ์ 
  2.2.2.6  กลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณาการ 
   1)  การใช้จดุเดน่ของส่ือหนึ่งเพ่ือลดข้อจ ากดัของส่ือหนึ่ง เป็นการใช้ส่ือ
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรือการใช้ส่ือผสมผสานเพ่ือน าเสนอเนือ้หาได้
อยา่งครบถ้วน 
   2)  การใช้ส่ือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึ่ง
เป็นการใช้ส่ือหลากหลายประเภทให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มท่ีไม่รู้หนงัสือ ใช้ส่ือท่ีมี
เสียงและภาพประกอบ เป็นต้น 
   3)  การใช้ส่ือให้กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม 
กลุม่เป้าหมายอาจจะมีแหลง่ท่ีอยูก่ระจายกนัออกไป 
   4)  การใช้ส่ือหลายประเภทเสริมแรงกระตุ้นและเรียนรู้เร็ว เป็นการใช้ส่ือ
เพ่ือกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง 
  2.2.2.7  กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร 
  แนวทางการสร้างกลยทุธ์ด้านผู้ รับสาร ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(Target 
Audience) ซึ่งการวิเคราะห์ผู้ รับสารกลุ่มเป้าหมายนี ้จะท าให้ จะท าให้ผู้ ส่ือสารสามารถรู้จัก
ลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสารและจะช่วยให้เข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับ
สารของผู้ รับสารไว้ล่วงหน้าได้ เพราะฉะนัน้การส่ือสารทุกครัง้ผู้ ส่ือสารควรวิเคราะห์ผู้ รับสารก่อน 
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เพ่ือเลือกผู้ รับสาร เนือ้หาสารและช่องทางการส่ือสารได้ตรงกบัความสนใจ ความพอใจ และความ
ต้องการของผู้ รับสารแตล่ะกลุ่ม (วิทยาธร ท่อแก้ว, 2549, น.32) ซึ่งกลุ่มผู้ รับสารเป้าหมายในการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา คือ กลุ่มบุคคลท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีก าหนด
(พนม คล่ีฉายา, 2549, น.5) 
  อรวรรณ ปิลนัธโอวาท (2537, น.70) ลักษณะการวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมาย 
ได้แก่ 
   1)  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วยปัจจยัด้านตา่งๆ ดงันี ้คือ 
เพศ อายุ ระดบั การศกึษา ศาสนา รายได้ ลกัษณะทางอาชีพ สถานะทางสงัคม สถานภาพสมรส 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เชือ้ชาต ิวฒันธรรม เป็นต้น 
   2)  ลกัษณะทางจิตวิทยาลกัษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้วยปัจจยัด้าน
ตา่งๆ ดงันี ้คือ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้ ความต้องการ คา่นิยม แรงจงูใจ บคุลิกภาพ แนวทางใน
การด าเนินชีวิต เป็นต้น 
   3)  ลกัษณะทางภูมิประเทศ และท่ีตัง้ชุมชน ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
และท่ีตัง้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆดังนี  ้คือ ภูมิประเทศท่ีตัง้ของท่ีอาศยั ภูมิอากาศ 
เส้นทางคมนาคม ลกัษณะท่ีตัง้ชมุชนหรือการรวมกลุม่ชมุชน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   4)  ลกัษณะด้านความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี และ
การปฏิบตัิเก่ียวกับอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ในท้องถ่ิน 
ความรู้และทศันคตท่ีิมีตอ่ปัญหาหรือแนวทางการพฒันา 
   5)  ลักษณะเก่ียวกับส่ือท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี ได้แก่ ส่ือมวลชน เช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งควรทราบถึงแผนผังรายการท่ี
ออกอากาศ คอลมัน์ รวมทัง้นกัข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ ส่ือในชมุชน เช่น หอกระจายข่าว 
แผน่ป้ายตดิประกาศ เป็นต้น 

การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือมาสนับสนุนผล
การศึกษา โดยวิเคราะห์เก่ียวกับ กลยุทธ์ของผู้ส่งสาร กลยุทธ์ของเนือ้หาสาร กลยุทธ์ของช่อง
ทางการส่ือสาร และศึกษากลยุทธ์ของผู้ รับสาร ว่ามีการใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา หรือพฒันา
ชมุชนอยา่งไรเพ่ือน ามาสูจ่ดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลอง
หก จงัหวดัปทมุธานี 
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2.3  ทฤษฎีและแนวความคิดเก่ียวกับผู้น าชุมชน 
             

การเป็นผู้น าหรือภาวะผู้น า (Leadership)  เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับ “ตวัผู้น า” และการ
ท างานของผู้น าในฐานะท่ีใช้อิทธิพลเพื่อตอ่พฤตกิรรมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในกลุม่หรือผู้ตาม 
 การพฒันาชุมชนให้มีศกัยภาพเข้มแข็ง และบรรลุเป้าหมายของชมุชนนัน้การด าเนินงาน
ดงักล่าวต้องอาศยับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาท าหน้าท่ีในการกระตุ้น สนบัสนุนให้สมาชิกของ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการแก้ปัญหาภายในชุมชน และพฒันาชุมชนของตน
รวมทัง้เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหวา่งชมุชนกบัหนว่ยงานภายในองค์กรด าเนินงานดงักลา่ว 
  2.3.1  ความหมายของผู้น า 

Bell (1969 อ้างถึงใน อรุณ สงูผอม, 2534, น.15) ให้ความหมายของผู้น าว่า  เป็น
ผู้น าซึง่อยูใ่นอ านาจ หรือต าแหน่งท่ีถกูก าหนดให้เป็นผู้น าเป็นผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลในการจดัการ
และจดัสรรต่อสิ่งท่ีมีคณุค่าต่างๆ มากกว่าคนอ่ืนๆ ในชุมชนนัน้เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จตามความมุ่ง
หมายท่ีปรารถนาทัง้ของตนและสมาชิกของชมุชน 
 Burdy (อ้างถึงใน อรรถวิทย์ ศิลาคปุต์, 2536, น.42) กล่าวว่าผู้น า คือ บคุคลท่ีสามารถ
ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน และยังปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจท าให้ผู้ ตามมีความเช่ือมั่นในตัวเขา 
สามารถชว่ยคล่ีคลายความตงึเครียดตา่งๆลงได้และสามารถน ากลุ่มให้บรรลเุป้าหมายได้ 
 สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537) ให้ความหมายว่า ผู้น าเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีจะ
น าชาวบ้านในด้านท่ีผู้น านัน้มีความสามารถ โดยมีจิตส านกึและอดุมการณ์ท่ีจะยงัประโยชน์ให้เกิด
แก่ชมุชน โดยไมต้่องรอค าสัง่ให้ปฏิบตักิารใดๆจากอ านาจทางการ 
   กสุมุา กใูหญ่ (2540) สรุปลกัษณะกว้างๆ ของความหมายผู้น า 6 ประการ คือ   
  1)  ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้น า 
  2)  ผู้น าท่ีเป็นจดุรวมของพฤตกิรรมในกลุม่ 
  3)  ผู้น าท่ีถกูเลือกขึน้มาจากเหลา่สมาชิกในกลุม่ 
  4)  ผู้น าท่ีมีอิทธิพลตอ่สมาชิกคนอ่ืนๆ โดยท่ีสมาชิกรู้ตวัหรือไมก็่ตาม 
  5)  ผู้น าท่ีมีอิทธิพลตอ่การเคล่ือนไปสู้กลุม่เป้าหมาย 
กวี วงศ์พฒุ (2542, น.14-15) ได้สรุปแนวคดิเก่ียวกบัผู้น าไว้ 5 ประการ คือ 
   1)  ผู้น า หมายถึง ผู้ซึง่เป็นศนูย์กลางหรือจดุรวมของกิจกรรมภายในกลุ่ม 
เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้ มีโอกาสติดตอ่ส่ือสารกับผู้ อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจของกลุม่สงู 
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   2)  ผู้น า หมายถึง บคุคลซึ่งน ากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วตัถุประสงค์หรือ
จดุหมายท่ีวางไว้ แม้แตเ่พียงชีแ้นะให้กลุม่ไปสูจ่ดุหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้น า ทัง้นีร้วมถึงผู้น า
ท่ีน ากลุม่ออกนอกลูน่อกทางด้วย 
   3)  ผู้น า หมายถึง บคุคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกให้เขาเป็น
ผู้น าของกลุ่ม ซึ่งเป็นไปโดยอาศยัลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็นฐาน และสามารถแสดง
พฤตกิรรมของผู้น าได้ 
   4)  ผู้น า หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิเฉพาะบางอย่าง คือสามารถ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการอนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกลุม่ได้มากท่ีสดุ 
   5)  ผู้น า หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถน ากลุ่มไปในทางท่ีต้องการ เป็น
บคุคลท่ีมีสว่นร่วมและเก่ียวข้องโดยตรงตอ่การแสดงบทบาทหรือพฤตกิรรมความเป็นผู้น า   
 ประสิทธ์ิ ทองอุ่น (2542, น.233) ได้ให้ความหมายของ “ผู้น า” ว่า ผู้น า หมายถึง บคุคลท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเป็นหวัหน้างาน โดยได้รับการคดัเลือกและการยอมรับ ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นหัวหน้างาน ให้เป็นผู้ ตัดสินใจ เป็นผู้ ใช้อ านาจ ทัง้พระเดชและพระคุณในการ
ปกครองบงัคบับญัชาและถือได้ว่ามีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้ อ่ืนในการท่ีจะจูงใจให้บุคคลปฏิบตัิตาม  
ตามกระบวนการของการบริหาร 
  2.3.2  คณุลกัษณะของผู้น า 
 ประเวศ วะสี (อ้างถึงใน มานิดา คอยระงบั, 2543) กล่าวว่า ลกัษณะผู้น าตามธรรมชาติมี
ดงันี ้
  1)  ฉลาด ผู้น าตามธรรมชาตจิะเป็นคนท่ีฉลาดเสมอ 
  2)  เป็นคนเห็นแก่สว่นรวม คนเห็นแก่สว่นรวมท าให้สว่นรวมมีพลงั 
  3)  เป็นคนตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้คนรู้เร่ือง 
  4)  เป็นท่ียอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ท าให้การท างานมีความราบร่ืนมี
ความสขุ และมีประสิทธิภาพ 

ในงานพฒันาชมุชน เรวดี ไชยพาน (2523) ได้กล่าวถึง คณุลกัษณะทัว่ไปของผู้น าท้องถ่ิน
ก็เหมือนกบัผู้น าอ่ืนๆ แตใ่นงานพฒันาชนบทผู้น าควรมีลกัษณะอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
  1)  ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหา 
  2)  ให้ค าแนะน าปรึกษาอยา่งมีเหตผุล 
  3)  ชีแ้นะทางท่ีจะท าให้เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือ ร่วมท างานด้วยกนั  
ระหวา่งประชาชนในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ  
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  4)  มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับฟังความบกพร่องของตนเอง และยอมรับฟังความ
คดิเห็นของผู้ อ่ืน 
  5)  ค านงึถึงสิทธิมนษุยชน 
  6)  ไมเ่ป็นบคุคลท่ีผกูขาดการตดัสินใจใดๆ  
  7)  ค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 
 จิตจ านง กิติกีรติ (2532) แบง่คณุลกัษณะของผู้น าท่ีเอือ้อ านวยตอ่งานพฒันาชมุชนไว้  8  
ประการ ได้แก่ 
 1)  มีจิตในมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา 
 2)  มีความซ่ือตรงตอ่เจ้าหน้าท่ี 
 3)  มีจิตใจเป็นกศุล 
 4)  การยอมรับวิทยาการแผนใหม ่
 5)  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
 6)  ทศันคตแิบบประชาธิปไตย 
 7)  มีความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั 
 8)  มีความเป็นผู้น า 

กิตมิา ปรีดีดิลก (2539, น.268) กล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของผู้น าว่า จะหาบุคคลคนเดียวท่ี
เพียบพร้อมคณุลกัษณะของผู้น าท่ีดีทัง้หมดนัน้เป็นการหายาก เพราะลกัษณะอปุนิสยัใจคอ และ
วิธีการท างานแตล่ะบคุคลยอ่มแตกตา่งกนั และยงัแตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์ท่ีบริหารด้วย แต่
พอสรุปได้ว่า ผู้น าควรมีคณุสมบตัิ 3 ประการ ซึ่งเรียกว่า “ไตรภูมิ” คือ ภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน 
และนอกจากนีแ้ล้ว ผู้น าควรเป็นผู้ เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ มีความสามารถรอบด้าน มีความเช่ือมัน่
ในตนเอง ทะเยอทะยาน และกระตือรือร้นท่ีจะก้าวหน้า มีความสภุาพอ่อนน้อม จริงใจตอ่คนทัว่ไป  
มีศีลสตัย์และศรัทธาตอ่ผู้ ร่วมงาน 

ดนยั เทียนพฒุ (2539, น.191-192) ได้อธิบายถึงผู้น าในองค์การสมยัใหมไ่ว้ ดงันี ้
   1)  มีความรู้ความสามารถทัง้จากการได้รับการสัง่สอนมา จากการเรียนรู้ 
หรือประสบการณ์และกลัน่กรองสิ่งนัน้ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัองค์การ 
   2)  มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ปัญหา หรือเหตกุารณ์ต่างๆ ได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหา มีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรือร้น ผู้น าจะต้องมุ่งมัน่ เอาจริงเอาจงัในการท างาน แสวงหาหรือใฝ่หาวิธีการท างาน
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ท่ีท าให้รู้สึกสนุกในการท างาน หาวิธีการท างานจากผู้ ท่ีประสบความส าเร็จ  ตลอดจนความ
ทะเยอทะยาน เพ่ือความก้าวหน้าขององค์การและตนเอง 
   3)  กล้าตดัสินใจ นบัเป็นหลกัการท่ีมีความส าคญัมากส าหรับผู้น า การ
กล้าท่ีจะตดัสินใจก็แสดงถึงการเป็นคนท่ีมีความกล้าเส่ียงอยูใ่นตวัเอง 
   4)  มีมนษุยสมัพนัธ์สงู มีข้อสงัเกตว่า คนท่ีต าแหน่งยิ่งสงูจะยิ่งอ่อนน้อม
สภุาพ พูดจาดี เข้ากับใครก็ได้ และท่ีส าคญัมีความสามารถในการรวมคนให้ท างานร่วมกันได้ ใน
ลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกนั 
   5)  มีคณุธรรม ผู้น าจะต้องรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรในการด าเนินงาน
รวมทัง้การด าเนินชีวิต เพราะสิ่งท่ีผู้น าปฏิบตัหิรือแสดงออกคือภาพลกัษณ์ขององค์การด้วย 
  2.3.3  ประเภทของผู้น า 
 จากลกัษณะของผู้น าแบบตา่งๆ Tead (1963) ได้แจงลกัษณะการเกิดของผู้น าไว้ดงันี ้
   1)  ผู้น าโดยการสร้างตนเอง (The Self-constituted leader) เป็นภาวะ
ผู้น าซึ่งผลกัดนัตนเองสู่ความเป็นผู้น า โดยบคุลิกลกัษณะเข้มแข็ง และความส านึกในตนเองอย่าง
หนักแน่น กับมีก าลังใจแน่วแน่ ท่ีจะกระท าสิ่ ง ท่ี เขาเห็นว่าส าคัญให้บรรลุผลส าเ ร็จ ตาม
ประวตัิศาสตร์มกัมีผู้คิดว่าผู้น าประเภทนีเ้ป็นผู้น ามาโดยก าเนิด และการท่ีบคุคลพวกนีเ้ป็นพวกท่ี
สร้างตนเองขึน้มา จงึมีเจตนาในการแสดงอ านาจอยา่งมากมายและไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
   2)  ผู้น าซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ (The group-selected leader) เป็นผู้น าท่ี
เกิดจากการเลือกบุคคลในหมู่คณะเดียวกัน แล้วเสริมสร้างอิทธิพลของเขาในฐานะท่ีเป็นผู้น า
ขึน้มา เพราะในสงัคมการเมืองระบอบประชาธิปไตย การเลือกผู้น าเป็นวิธีท่ีมีผลในด้านการจงูใจผู้
ท่ีถกูน า เน่ืองจากคนเหลา่นีต้า่งเช่ือวา่เขาสามารถไว้วางใจการด าเนินนโยบายบริหารของผู้น าได้ 
   3)  ผู้น าท่ีได้รับแตง่ตัง้จากผู้ ท่ีมีอ านาจเหนือ (The leader appointed 
from above) เป็นผู้น าซึ่งเข้ามาสู่ต าแหน่งโดยการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอ านวยการ หรือ 
กรรมการการบริหาร หรือโดยหวัหน้าระดบัเหนือขึน้ไป ในกรณีเช่นนีก้ลุ่มมิได้เป็นผู้ เลือกผู้น า แต่
ผู้น าเป็นผู้ รวบรวมบุคคลเข้าเป็นกลุ่ม โดยผู้น าจะต้องแสดงให้คนเหล่านัน้เห็นว่า ในการรับใช้หมู่
คณะนัน้ เขาเหลา่นัน้เกิดความปรารถนาในสิ่งท่ีเป็นความปรารถนาในองค์การ 
  จงึสามารถสรุป ลกัษณะของผู้น าในลกัษณะตา่งๆกนัได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ 
   1)  ผู้น าโดยโครงสร้าง (The Structure Leader) ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้น าท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีทางการได้
ก าหนดไว้ด ารงอยู่ในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ บุคคลท่ีด ารงต าแหน่ง เช่น ก านนั ผู้ ช่วยก านนั ผู้ช่วย
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ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสภาต าบล และสารวตัรก านนั เป็นต้น  ซึ่งผู้น า
โดยโครงสร้าง จะมีอ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายบงัคบัให้มี และกระท าได้ตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของทางราชการ จะกระท าการนอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมิได้ ทัง้นี ้
ผู้น าโดยโครงสร้างดงักลา่ว คือ ลกัษณะของการเป็นผู้น าแบบเป็นทางการนัน้เอง 
   2)  ผู้น าโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้น าท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ให้เป็นผู้ตดัสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรือกระท า
กิจกรรมใดๆ ซึ่งนอกเหนือจากบคุคลตา่งๆในข้อแรก จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ผู้น าประเภทนีจ้ะเป็น
บคุคลท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าสมาชิกภายในกลุ่มชนโดยทัว่ๆ ไปการท่ีจะทราบว่าบคุคลท่ีมีอิทธิพล
คนใดท่ีเป็นผู้น าประเภทนีน้ัน้ ก็โดยอาศยัการบอกเล่าจากชาวบ้าน การกล่าวขวญัถึง ตลอดถึง
จากการสงัเกตดพูฤติกรรมประกอบกนัในการพิจารณาตดัสินใจอนัเป็นคณุลกัษณะของผู้น าแบบ
ไม่เป็นทางการ เป็นบุคคลท่ีชาวบ้านเคารพยกย่องว่าเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีจะท าให้ชาวบ้าน
เคารพเช่ือฟัง ซึ่งผู้น าชนิดนีเ้องท่ีจะน ากลุ่มไปสู่จุดหมายได้เป็นผลส าเร็จ ผู้น าประเภทนี ้ได้แก่ 
พอ่ค้าในหมูบ้่าน อดีตผู้น าชมุชน ผู้ ท่ีเคยเป็นบคุคลท่ีมีอ านาจ ผู้ ท่ีมีฐานะทางการเงิน เป็นต้น 
ปัจจยัท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้เป็นผู้น าโดยธรรมชาติ 
   (1)  ประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีมีความรู้ความสามารถอยู่ใน
ระดบัท่ีสงูกวา่ชาวบ้านทัว่ไป 
   (2)  เป็นผู้ มีฐานะคอ่นข้างดี ซึ่งมกัได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน เพราะ
ผู้น าชนิดนีส้ามารถชว่ยเหลือแก่ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน เชน่ การให้กู้ ยืมเงิน เป็นต้น 
   (3)  การมีมนษุยสมัพนัธ์ ผู้น าโดยธรรมชาตินีส้่วนใหญ่แล้วจะเป็นบคุคล
ท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ดีมาก คือ มีความเป็นกนัเองกบัทกุๆคน 
   (4)  ปัจจยัทางเครือญาติ เพราะมีความเก่ียวดองกับบุคคลในหมู่บ้าน
ของตนเองด้วยเกิดท่ีนัน้ เติบโตท่ีนั่น จึงท าให้มีระบบเครือญาติอยู่ในหมู่บ้านัน้มากจนเป็นท่ี
ยอมรับของบคุคลในหมูบ้่านโดยทัว่ไป จงึมีสว่นให้เกิดความร่วมมือกนัในกลุ่มหมู่บ้านท่ีมีผู้น าชนิด
นีอ้ยู ่

กล่าวโดยสรุป ผู้น าคือผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งในชุมชน มีอิทธิพลต่อการ
จดัการสิ่งตา่งๆในชมุชน เพ่ือให้เกิดผลตามท่ีตนและสมาชิกในชมุชนมุ่งปรารถนาให้เกิดผลส าเร็จ 
ท าให้ชุมชนพัฒนาขึน้ ทัง้นีล้ักษณะของผู้ น าอาจมาได้จาก 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ผู้ น าโดย
โครงสร้าง และผู้น าโดยธรรมชาติ คณุลกัษณะของผู้น าฉลาด เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม คนเห็นแก่
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ส่วนรวมท าให้ส่วนรวมมีพลัง เป็นคนติดต่อส่ือสารกับผู้คนรู้เร่ืองเป็นท่ียอมรับของสมาชิกโดย
อตัโนมตั ิท าให้การท างานมีความราบร่ืน มีความสขุ และมีประสิทธิภาพ 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าแนวคิดเก่ียวกบัผู้น าชมุชนเพ่ือมาสนบัสนนุผลการศกึษา โดย
วิเคราะห์จาก ความรู้และความสามารถของผู้น าชมุชน โดยการศกึษาลกัษณะในการท างาน การ
ลงพืน้ท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในชมุชน และบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้น าชมุชนท่ีมีตอ่
ชุมชนในจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลอง จังหวัด
ปทมุธานี 
 
2.4  แนวคิดเก่ียวกับการจูงใจ 
 

Maslow (1954, pp.80-106) ได้ตัง้ทฤษฎีเก่ียวกบั แรงจงูใจ (Maslow’s General Theory 
of Human & Motivation) โดย ได้อธิบายถึงความต้องการของมนษุย์ ซึ่งมีลกัษณะเป็นล าดบัขัน้
จากต ่าไปหาสงู (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎีท่ียอมรับกนัแพร่หลายสมมติฐานดงักล่าวมี
ความเก่ียวกบั พฤตกิรรมของมนษุย์ดงันี ้ 

1.  มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอ และไม่มีท่ีสิน้สุด แต่สิ่งท่ีมนุษย์
ต้องการนัน้ขึน้อยู่กับว่า เขามีสิ่งนัน้อยู่แล้วหรือยงั  ขนาดท่ีความต้องการใดได้รับการตอบสนอง
แล้วความต้องการอ่ืนจะเข้ามาแทนท่ี กระบวนการนีไ้ม่มีท่ีสิน้สุด และจะเร่ิมตัง้แต่เกิดจนกระทัง่
ตาย 

2.  ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป 
ความต้องการท่ีไมไ่ด้รับการตอบสนองเทา่นัน้ท่ีเป็นแรงจงูใจของพฤติกรรม 

3.  ความต้องการของมนษุย์มีล าดบัขัน้ความส าคญั กล่าวคือ เม่ือความต้องการระดบัต ่า 
ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดบัสงูก็จะมีการเรียกร้องให้มีการตอบสนองทนัที 

4.  ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้แบง่ล าดบัขัน้ของความต้องการ (Hierarchy of Needs) ไว้ 
5 ขัน้จากต ่าไปสงู ดงันี ้
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ล าดับขัน้ความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ (Maslow’s hierarchy of human needs) 
    

 
 
ภาพท่ี 2.1 ล าดบัขัน้ความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว์ 
แหล่งท่ีมา: Maslow, 1954, pp.80-106. 
 

1.  ต้องการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการพืน้ฐานเพ่ือ
ความอยู่รอดของชีวิต ได้แก่ ความต้องการปัจจยัส่ี ความต้องการการยกย่อง และความต้องการ
ทางเพศ ฯลฯ เป็นต้น 

2.  ความต้องการความปลอดภยั (Safety needs) เป็นความต้องการท่ีเหนือกว่า
ความต้องการอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพิ่มความต้องการในระดบัท่ีสูงขึน้ เช่น ต้องการความ
มัน่คงในการท างาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความปลอดภัยจาก
อนัตรายตา่งๆ เป็นต้น 

3.  ความต้องการด้านสงัคม (Social needs) หรือความต้องการความรักและการ
ยอมรับ (Love and belongingness needs) ความต้องการทัง้ในแง่ของการให้และการได้รับซึ่ง
ความรัก ความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของหมูค่ณะ ความต้องการให้ได้การยอมรับ เป็นต้น 

4.  ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ซึ่งเป็นความต้องการการยกย่อง
ส่วนตวั (Self-esteem) ความนบัถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จกสงัคม ตลอดจนเป็น
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ความพยายามท่ีจะให้มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูกบับคุคลอ่ืน เช่น ความต้องการให้ได้การเคารพนบั
ถือ ความส าเร็จ ความรู้ ศกัดิศ์รี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสงัคมและมีช่ือเสียงในสงัคม 

5.  ความต้องการประสบความส าเร็จสงูสดุในชีวิต (Self-actualization needs) 
เป็นความต้องการสงูสดุแตล่่ะบคุคล ซึ่งถ้าบคุคลใดบรรลคุวามต้องการในขัน้นีไ้ด้ จะได้รับการยก
ย่องว่าเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความต้องการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ 
นกัร้องหรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นต้น 

การวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดเก่ียวกับการจูงใจเพ่ือมาสนบัสนุนผลการศึกษา โดย
วิเคราะห์จาก เนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารถ่ายทอดมานัน้สามารถจงูใจผู้ รับสารได้มากน้อยเพียงใด และ
สง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านทศันคตแิละการเปล่ียนแปลงทางด้านพฤติกรรมได้หรือไม่ใน
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 
 
2.5  ทฤษฎีการเลือกสาร 
 
 ทฤษฎีการเลือกสาร เป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความรู้/ความคิด (Cognitive) คือ
เน้นการศึกษากระบวนการท างานของจิตใจซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) และ
ผลลพัธ์ทีเกิดขึน้ (output) หรือระหวา่งสิ่งเร้า (Stimulus) กบัการตอบสนอง (Response) 
 โดยในการศกึษาการออกแบบสาร แนวคิดการท าให้เกิดการยินยอมซึ่งเป็นหนึ่งในแนวคิด
ท่ีอยู่ในทฤษฎีการเลือกสารนีมี้ความเก่ียวข้องกับการเลือกสารเพ่ือใช้ในการส่ือสาร โดยแนวคิด
การท าให้เกิดการยินยอม (Compliance Gaining) หรือความต้องการให้ผู้ อ่ืนยินยอมนีเ้ป็น
เป้าหมายปกติของการส่ือสารทั่วไป ซึ่งการสร้างการยินยอมหมายถึง ความพยายามท่ีจะท าให้
ผู้ อ่ืนท าในสิ่งท่ีเราต้องการให้เขาท า หรือหยุดท าในสิ่งท่ีเราไม่ชอบ เจอรัลด์ มาร์เวล (Gerald 
Marwell) และเดวิด ชมิดท์ (David Schmitt) เป็นท่ีรู้จกัโดยกว้างขวางว่าเป็นผู้ศกึษาประเด็นกล
ยทุธ์ท่ีจะท าให้เกิดการยินยอมอยา่งเช่ียวชาญท่ีสดุ (กิตต ิกนัภยั, 2551, น.84) 
 นกัวิจยัทัง้สองทา่นใช้แนวทฤษฎีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ (Exchange-theory) ในการ
แบง่กลยทุธ์ออกเป็น 16 ขัน้ตอนได้แก่ 
 2.5.1  การให้สญัญา หมายถึง การให้รางวลัหากยินยอม 
 2.5.2  การขมขู ่หมายถึง การระบวุิธีลงโทษหากไมไ่ด้รับการยินยอม 
 2.5.3  การแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเก่ียวกบัผลลพัธ์เชิงบวก หมายถึง การแสดงให้เห็น
วา่จะมีอะไรดีๆ เกิดขึน้บ้างกบัผู้ ท่ียินยอม 
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 2.5.4  การแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดเก่ียวกบัผลลพัธ์เชิงลบ หมายถึง การแสดงให้เห็น
วา่จะมีอะไรร้ายๆ เกิดขึน้บ้างกบัผู้ ท่ีไมย่ินยอม 
 2.5.5  ความชอบ หมายถึง การแสดงมิตรภาพ 
 2.5.6  การให้ก่อน หมายถึง การให้รางวลัก่อนท่ีจะขอให้ยินยอม 
 2.5.7  การใช้การกระตุ้นด้วยสิ่งท่ีไม่น่าพอใจ หมายถึง การใช้การลงโทษจนกว่าจะได้รับ
การยินยอม 
 2.5.8  ทวงหนี ้หมายถึง การพดูวา่เป็นหนีบ้ญุคณุอะไรบ้างในอดีต 
 2.5.9  ใช้ประเด็นศีลธรรม หมายถึง การอธิบายว่าการยินยอมเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องทาง
ศีลธรรมอยา่งไร 
 2.5.10  การสร้างความรู้สึกเชิงบวก หมายถึง การบอกว่าจะรู้สึกดีอย่างไร หากได้รับการ
ยินยอม 
 2.5.11  การสร้างความรู้สกึเชิงลบ หมายถึง การบอกวา่จะรู้สกึแยเ่พียงใดหากไม่ได้รับการ
ยินยอม 
 2.5.12  การเปรียบเทียบกบัคนดี หมายถึง การเช่ือมโยงการยินยอมกบัคนดีมีคณุภาพ 
 2.5.13  การเปรียบเทียบกบัคนไม่ได้ หมายถึง การเช่ือมโยงการไม่ยินยอมกบัคนไม่ดีไม่มี
คณุภาพ 
 2.5.14  การแสวงหาการยินยอมเพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน หมายถึง การยอมด้วยความเสียสละ
เพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืนอยา่งแท้จริง 
 2.5.15  การแสดงให้เห็นว่าจะได้รับการยกย่อง หมายถึง การพดูว่าจะได้รับความนิยม
ชมชอบจากผู้ อ่ืนมากยิ่งขึน้หากยินยอม 
 2.5.16  การแสดงให้เห็นว่าจะเส่ือมเกียรติ หมายถึง การพูดว่าจะไม่ได้รับความนิยม
ชมชอบจากผู้ อ่ืนหากไมย่ินยอม 
 เพ่ือลดกลยทุธ์มากมายลงให้เหลือเป็นชดุกลยทุธ์ทัว่ๆ ไปท่ีจดัการและใช้ได้ มาร์เวล และ  
ชมิดท์ จึงทดลองกับกลุ่มตวัอย่างให้ใช้กลยุทธ์ทัง้ 16 ประการ ในสถานการณ์ต่างๆ ข้อมูลท่ีได้
น าไปสูก่ารจดักลุม่กลยทุธ์ 5 กลุม่หลกั ได้แก่ การให้รางวลั การลงโทษ การแสดงรายละเอียด การ
สร้างพันธะสัญญาท่ีไม่มีคนเข้าไปเก่ียวข้อง เช่น การใช้ประเด็นศีลธรรม และการสร้างพันธะ
สญัญาท่ีเก่ียวกบัคน 
 การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าทฤษฎีการเลือกสารในแนวคิดการท าให้เกิดการยินยอมนี ้
สามารถน ามาใช้ในการศึกษาการออกแบบสารในการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบชุมชนว่า
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การจดัระเบียบชุมชนผู้ส่งสารมีการใช้สารในลกัษณะใดบ้างเพ่ือให้ผู้ รับสารเกิดการยินยอมและ
ปฏิบัติตาม ตลอดจนมีการออกแบบสารอย่างไรให้สามารถโน้มน้าวใจผู้ รับสารและเกิดการ
เปล่ียนแปลงทศันคตแิละพฤตกิรรม   
 
2.6  ส่ือชุมชน 

 
ส่ือชมุชน คือส่ือท่ีเข้าถึงชุมชนภายในท้องถ่ินซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มตา่งๆ 

ในท้องถ่ินนัน้ๆ มีลักษณะการถ่ายทอดโดยใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถ่ินในการส่ือสาร ซึ่ง
ประกอบด้วยส่ือหลากหลายประเภททัง้ ภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ และส่ือบุคคล เกิดจากกระบวนการ
ผลิตในท้องถ่ินนัน้ๆ   

 
2.6.1  หน้าท่ีในส่ือชมุชน 

2.6.1.1  ผู้ปฏิบตั ิคือผู้ ท่ีท างานด้านส่ือโดยตรง มีทกัษะ และเข้าถึงส่ือได้ง่าย เช่น 
ผู้บริหารส่ือ นกัจดัรายการ เวปมาสเตอร์ ผู้ประกอบการ รับจ้าง ผลิตส่ือ ป้าย สปอต หรือวิทยากร
ด้านการส่ือสาร เชน่ ผู้น าท้องถ่ิน เชน่ ผู้ใหญ่ ก านนั อสม. อบต. 

2.6.1.2  ผู้สนบัสนนุ คือผู้ ท่ีไม่ได้ท างานส่ือ แตมี่ความสนใจการส่ือสารในชมุชน 
เป็นผู้ให้ข้อมลู ให้ความเห็น เดก็ กลุม่เยาวชน กลุม่ผู้สงูอาย ุกลุม่ผู้ปกครอง ฯลฯ 

2.6.2  ความเปล่ียนแปลงจากการมีส่ือชมุชน 
2.6.2.1  ด้านความรู้ คือชมุชนมีความรู้กระบวนการผลิตส่ือ เรียนรู้ธรรมชาติและ

ศกัยภาพของส่ือ เรียนรู้ความสามารถของกนัและกนั 
2.6.2.2  ด้านทศันคต ิคือชมุชนยอมรับความคิดเห็นของกนัและกนั เกิดมมุมอง

ใหมเ่ร่ืองการส่ือสารว่าไมใ่ชส่ิ่งไกลตวั เห็นความแตกตา่งของส่ือท้องถ่ินกบัส่ือส่วนกลาง 
2.6.2.3  ด้านพฤตกิรรม คือเกิดการรวมตวักนัของคนท างานและผู้สนใจงานด้าน

ส่ือ มีการผลิตอยา่งตอ่เน่ือง เกิดความรู้สกึรักและเป็นเจ้าของส่ือ 
2.6.3  ความส าคญัของการส่ือสารในงานพฒันาชมุชน 
ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2549) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมุชนอาศยัอยู่บนพืน้ฐาน

ของกระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนโดยในแตล่ะชมุชนจะมีการพฒันาไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่นมิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติทางด้านสงัคม 
และมิตทิางด้านวฒันธรรม ซึง่ในการสร้างความเข้มแข็งของชมุชนนัน้ อาจพฒันาความเข้มแข็งได้
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เพียงบางมิตเิทา่นัน้ เน่ืองจากเง่ือนไขและกระบวนการท่ีน าไปสูค่วามเข้มแข็งในแตล่ะมิติของแตล่ะ
ชุมชนมีความแตกต่างกัน การมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง ท าให้
ลกัษณะงานออกมาได้ผลดี การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยสร้างการยอมรับและผลกัดนัให้
เกิดความส าเร็จขึน้ในงานพัฒนารวมทัง้สามารถจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแนว
ทางแก้ไขให้สอดคล้องกบัชมุชน 

2.6.4  การส่ือสารท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาชมุชน 
ในบริบทของการพัฒนาชุมชน การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเก่ีย วข้องกับหลักการ

ส าคญั 7 ประการ คือ ความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม การเข้าถึงส่ือ ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของ
ประชาชน ความโดดเด่นของสาร การปรึกษาหารือร่วมกัน การสนับสนุน และกระบวนการเชิง
ประชาธิปไตย 
                2.6.4.1  ความหลากหลายของผู้ เข้าร่วม ความหลากหลายจะส่งผลให้เสียงของ
ประชาชนมีความหลากหลายมากขึน้ และสะท้อนความต้องการต่างๆร่วมกันได้ชดัเจนขึน้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้การพฒันาต่างๆ เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อความรู้สึก
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆ อาทิ ความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมของตน ตลอดจนการ
อทุิศแรงกาย/ใจในการด าเนินการตา่งๆ อยา่งเตม็ความสามารถในระดบัถดัไป 
                2.6.4.2  การเข้าถึงส่ือ การเข้าถึงส่ือ มกัจะน าไปสู่การท่ีผู้ เก่ียวข้องได้พฒันา
ความรู้สกึผกูพนักบัประเดน็ปัญหา เกิดความตระหนกัร่วม ความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และเป็นการ
ถ่วงดุลอ านาจกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนการเพิ่มอ านาจและความเสมอภาคให้กับ
ประชาชน 
                2.6.4.3  ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของมนษุย์ โดยเฉพาะความเช่ือมัน่ว่า ทกุคนมี
ความสามารถเชิงสตปัิญญา 

2.6.4.4  ความโดดเดน่ของสาร ประเด็นท่ีมีเนือ้หาสาระสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของ
ชุมชน หรือการตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือการเป็นประเด็นท่ีชุมชนสามารถน า
เนือ้หาสาระดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ได้ 

                2.6.4.5  การปรึกษาหารือ เป็นกระบวนการพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกนั
และกนั มีการแลกเปล่ียนข้อมลู มมุมอง และทศันะตา่งๆ 
                2.6.4.6  การสนบัสนนุ เป็นการเปิดโอกาสให้ทกุคนมีบทบาทตา่งๆ 
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                2.6.4.7  กระบวนการเชิงประชาธิปไตย เป็นการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชนใน
ระดบัชมุชนเป็นการเพิ่มพลงัอ านาจให้กบัชมุชน และการฝึกฝนให้ชมุชนเรียนรู้การจดัการและการ
พึง่ตนเอง 

การวิจยัครัง้นี ้ในเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลอง
หก จงัหวดัปทมุธานี” ผู้ศกึษาได้น าเร่ืองส่ือชมุชนเพ่ือต้องการศกึษาข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ
ของส่ือชมุชน รวมถึงศึกษาศกัยภาพของส่ือชุมชน และส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าส่ืออ่ืนๆ
ภายในท้องถ่ินท่ีสง่ผลให้การจดัการการส่ือสารเพ่ือพฒันาชมุชนส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
  
2.7  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทศันคต ิ
 

2.7.1  ความหมายของทัศนคต ิ
ดารา ทีปะปาล (2546, น.124) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คือ แนวทาง

ท่ีเราคิด รู้สึก หรือมีท่าทีท่ีจะกระท าต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตวัเรา โดยทศันคติจะ
แสดงให้เห็นถึงทิศทางความรู้สกึตอ่สิ่งเหลา่นีว้า่เรามีความรู้สึกอย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรือ
ลบ ชอบหรือไมช่อบ ดีหรือไมดี่ พอใจหรือไมพ่อใจ เป็นต้น 

ธงชยั สนัติวงษ์ (2546, น.167) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า เป็นลกัษณะของ
แนวโน้มตามปกติของตวับุคคลในการท่ีจะชอบหรือเกลียดสิ่งของ บคุคล และปรากฏการณ์ต่างๆ 
กล่าวคือ ทัศนคติจะเป็นลักษณะของระบบซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะประเมินสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ และ
ส าหรับแตล่ะคน ทศันคตขิองแตล่ะคนก็คือโลกแหง่ความเป็นจริงของเขานัน่เอง 

 
2.7.2  คุณลักษณะของทัศนคต ิ
ทศันคติเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ภายในตวับุคคล เป็นการจดัระเบียบของความคิด ความ

เช่ือ อปุนิสยั และสิ่งจงูใจท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ ซึ่งคณุลกัษณะของทศันคติ อาจสรุปได้ 
ดงันี ้(ธงชยั สนัตวิงษ์, 2546, น.168-169) 

2.7.2.1  ทศันคติเป็นสิ่งท่ีมีอยู่ภายใน กล่าวคือ เป็นเร่ืองของระเบียบความนึกคิด
ท่ีเกิดขึน้ภายในแตล่ะคน 

2.7.2.2  ทศันคติจะมิใช่สิ่งท่ีมีมาแต่ก าเนิด ตรงกันข้ามทศันคติจะเป็นเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆ ท่ีตนได้เก่ียวข้องอยู่ด้วยในภายนอก และทศันคติจะก่อตวั
จากการประเมินหลงัจากท่ีได้เก่ียวข้องกบัสิ่งภายนอกดงักล่าวแล้ว ทัง้หมดนีย้่อมแสดงว่าทศันคติ
ท่ีมีอยูจ่ะเป็นผลท่ีเกิดขึน้จากกระบวนการเรียนรู้ ดงัเช่นท่ี Myers และ Reynolds ได้เน้นว่า เป็นผล
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ของการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้จากท่ีบุคคลนัน้ๆ ได้เก่ียวข้องกับคนอ่ืนๆ ปัจจัยท่ีมีผลในการก ากับเป็น
ทศันคติดงักล่าวนัน้ ส่วนส าคญัมกัจะเกิดจากอิทธิพลของกลุ่มท่ีเก่ียวข้องด้วย ท่ีบคุคลนัน้ๆ ได้รับ
ข่าวสารข้อมลูมา กลุ่มท่ีส าคญัก็คือ กลุ่มครอบครัว และเพ่ือนร่วมงาน หรือกลุ่มทางสงัคมท่ีได้ไป
เก่ียวข้องด้วย นอกจากนีท้ศันคติยงัขึน้อยู่กับบุคลิกลกัษณะท่าทาง ซึ่งเป็นผลของการเรียนรู้ท่ีได้
จากการปฏิบตัติอบตอ่โลกภายนอกอีกด้วย 

2.7.2.3  ทศันคติจะมีลกัษณะมัง่คงถาวร กล่าวคือ ภายหลงัจากท่ีทศันคติได้ก่อ
ตวัขึน้มาแล้ว ทัศนคติดงักล่าวจะไม่เป็นภาวะท่ีเกิดขึน้เป็นการชั่วคราว หากแต่จะมีความมั่งคง
ถาวรตามสมควร และไม่สามารถเปล่ียนแปลงในทนัทีทนัใดท่ีได้รับตวักระตุ้นท่ีแตกต่างไป ทัง้นี ้
เพราะทศันคตท่ีิก่อตวัขึน้นัน้ จะมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปจดัระเบียบเป็นความ
เช่ือ การเปล่ียนแปลงยอ่มต้องใช้เวลาเพ่ือปรับตามกระบวนการดงักล่าวด้วย 

2.7.2.4  ทศันคติจะมีความหมายอิงถึงตวับคุคลและสิ่งของเสมอ ความหมายใน
ท่ีนีคื้อ ทศันคตจิะมิใชเ่กิดขึน้มาได้เองจากภายใน หากแตเ่ป็นสิ่งท่ีก่อตวั หรือเรียนรู้เอามาจากสิ่งท่ี
มีตวัตนท่ีอ้างอิงได้ สิ่งท่ีใช้อ้างอิงเพ่ือการสร้างทศันคติอาจะเป็นตวับคุคล กลุ่มคน สถาบนั สิ่งของ 
คา่นยิม เร่ืองราวทางสงัคม หรือแม้แตค่วามนกึคดิตา่งๆ 

 
2.7.3  หน้าที่ของทัศนคต ิ
ดารา ทีปะปาล (2546, น.125-127) ได้อธิบายถึง หน้าท่ีของทศันคติว่า สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 หน้าท่ี ดงันี ้
2.7.3.1  หน้าท่ีในการปรับตวั (adjustment function) ทัศนคติจะช่วยให้เรา

ปรับตวัเข้าหาวตัถ ุ(สิ่งตา่งๆ รอบตวัเรา) ท่ีจะช่วยให้ได้รับความพึงพอใจ หรือได้รับรางวลั และจะ
หลีกเล่ียงตอ่วตัถท่ีุคิดว่าจะให้โทษ หรือเป็นสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ นัน่คือ ยึดถือแนวคิดเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองมากท่ีสุด และหลีกเล่ียงสิ่งท่ีจะให้โทษให้เกิดขึน้น้อยท่ีสุด เน่ืองจากผู้บริโภค
ได้รับประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัสินค้า บริการหรือองค์กร ท่ีได้รับความพอใจและไม่ได้รับความพอใจ 
ดงันัน้ทศันคตขิองผู้บริโภคตอ่สิ่งเหลา่นีจ้งึมีลกัษณะแปรผนัขึน้อยู่กบัประสบการณ์ท่ีได้รับมา 

2.7.3.2  หน้าท่ีในการป้องกนัตนเอง (ego-defensive function) ทศันคติจะช่วย
ปกป้องภาพลักษณ์แห่งตนต่อความขัดแย้งทีเกิดขึน้ภายในจิตใจ หรืออันตรายท่ีเกิดขึน้จาก
ภายนอก ซึ่งจุดมุ่งหมายของทัศนคติในลักษณะนีก็้เพ่ือท่ีจะป้องกันส่วนขาดหรือส่วนเสียของ
ตนเองให้เกิดความสบายใจ 

2.7.3.3  หน้าท่ีในการแสดงออกคา่นิยม (value-expressive function) ในขณะท่ี
ทศันคติเพ่ือปกป้องตนเองได้สร้างขึน้เพ่ือปกป้องภาพลกัษณ์ตนเอง เพ่ือปิดบงัลกัษณะท่ีแท้จริง
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ไมใ่ห้ปรากฏ ในทางตรงกนัข้ามทศันคตท่ีิท าหน้าท่ีการแสดงออกคา่นิยมจะพยายามแสดงลกัษณะ
ท่ีแท้จริงของตนให้ปรากฏแทน 

2.7.3.4  หน้าท่ีในการแสดงออกถึงความรู้ (knowledge function) บางครัง้
เรียกว่า หน้าท่ีในการประเมินวัตถุ เพราะว่าบุคคลจ าเป็นจะต้องเก่ียวข้องกับวัตถุต่างๆ ใน
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าวัตถุเหล่านีเ้ก่ียวกับอะไร และเป็น
ลักษณะพืน้ฐานของมนุษย์ท่ีจะแสวงหาความรู้ความชัดเจนเพ่ือความเข้าใจ และเพ่ือเกิด
ความสามารถในการท านายการกระท าของตนเองและผู้ อ่ืนได้ และเม่ือบคุคลได้ท าความเข้าใจใน
วตัถุท่ีมีปัญหาครัง้หนึ่งแล้ว ก็จะพฒันาเป็นความรู้มารวมกับประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมและด้วยวิธี
ดงักล่าว จะช่วยให้สามารถเข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึน้ เพราะความรู้ความเข้าใจอนัเกิด
จากประสบการณ์ท่ีสัง่สม จะช่วยสร้างทศันคติในการมองโลกว่าอะไรควรรับรู้ให้ความสนใจ อะไร
ควรหลีกเล่ียง เป็นต้น 

หน้าท่ีทัง้ 4 อย่างนี ้นบัว่าให้ประโยชน์ตอ่บคุคลท่ีจะช่วยปกป้อง และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ของตนเองให้เป็นไปตามแนวทางท่ีตนยึดถือ กล่าวง่ายๆ ก็คือ หน้าท่ีเหล่านีมี้พืน้ฐาน
เกิดการจูงใจ เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดทศันคติในทางบวกต่อวตัถุต่างๆ ท่ีจะตอบสนองท าให้ได้รับ
ความพอใจ หรือเกิดทศันคตทิางลบตอ่วตัถตุา่งๆ ท่ีให้โทษ หรือเส่ียงตอ่ท่ีจะเกิดอนัตรายขึน้ 

 
2.7.4  การก่อตัวของทัศนคต ิ
ทศันคตจิะก่อตวัเกิดขึน้มาและเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจยัหลายประการด้วยกนั คือ 

(ธงชยั สนัตวิงษ์, 2546, น.173-174) 
2.7.4.1  การจงูใจทางร่างกาย (biological motivations) ทศันคติจะเกิดขึน้เม่ือ

บคุคลบคุคลหนึง่ ก าลงัด าเนินการตอบสนองความต้องการ หรือแรงผลกัดนัทางร่างกาย ตวับุคคล
จะสร้างทศันคตท่ีิดีตอ่บคุคล หรือสิ่งของท่ีสามารถชว่ยให้เขามีโอกาสตอบสนองความต้องการของ
ตนได้ และในทางตรงกันข้ามจะสร้างทัศฯคติท่ีไม่ดีต่อสิ่งของหรือบุคคลท่ีขัดขวางมิให้เขา
ตอบสนองความต้องการได้ 

2.7.4.2  ขา่วสารข้อมลู (information) ทศันคติจะมีพืน้ฐานมาจากชนิดและขนาด
ของข่าวสารข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับมา รวมทัง้ขึน้อยู่กบัลกัษณะของแหล่งท่ีมาของข่าวสารข้อมูล
อีกด้วย ด้วยกลไกของการเลือกเฟ้นในการมองเห็นและเข้าใจปัญหาตา่งๆ ข่าวสารข้อมลูบางส่วน
ท่ีเข้ามาสูบ่คุคลนัน้ จะท าให้บคุคลนัน้เก็บไปคดิ และสร้างเป็นทศันคตขิึน้มาได้ 
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2.7.4.3  การเข้าเก่ียวข้องกบักลุ่ม (group affiliation) ทศันคติบางอย่างอาจมา
จากกลุ่มต่างๆ ท่ีบุคคลเก่ียวข้องอยู่ทัง้โดยทางตรงและทางอ้อม เช่น ครอบครัว วัด กลุ่มเพ่ือน
ร่วมงาน กลุม่กีฬา กลุ่มสงัคมตา่งๆ โดยกลุ่มเกล่านีไ้ม่เพียงแตเ่ป็นแหล่งรวมของคา่นิยมตา่งๆ แต่
ยังมีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม ซึ่งท าให้สามารถสร้างทัศนคติขึน้ได้ โดยเฉพาะ
ครอบครัวและกลุม่เพ่ือนร่วมงาน เป็นกลุม่ท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีจะเป็นแหลง่สร้างทศันคตใิห้แก่บคุคลได้ 

2.7.4.4  ประสบการณ์ (experience) ประสบการณ์ของคนท่ีมีตอ่วตัถุสิ่งของ
ย่อมเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าให้บคุคลตา่งๆ ตีคา่สิ่งท่ีเขาได้มีประสบการณ์มาจนกลายเป็นทศันคติ
ได้ 

2.7.4.5  ลกัษณะทา่ทาง (personality) ลกัษณะทา่ทางหลายประการตา่งก็มีส่วน
ทางอ้อมท่ีส าคญัในการสร้างทศันคตใิห้กบับคุคล 

ปัจจยัตา่งๆ ของการก่อตวัของทศันคติเท่าท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ ในความเป็นจริง
จะมิได้มีการเรียงล าดบัตามความส าคญัแตอ่ยา่งใดเลย ทัง้นีเ้พราะปัจจยัแตล่ะทางเหล่านีต้วัใดจะ
มีความส าคญัตอ่การก่อตวัของทศันคติมากหรือน้อย ย่อมสดุแล้วแตว่่าการพิจารณาสร้างทศันคติ
ตอ่สิ่งดงักลา่วจะเก่ียวข้องกบัปัจจยัใดมากท่ีสดุ 

 
2.7.5  องค์ประกอบของทัศนคต ิ
นกัวิชาการส่วนใหญ่ ได้จดัแบ่งองค์ประกอบของทศันคติออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดงันี ้

(Hawkins, Best, & Coney, 1998, pp. 397-400) 
2.7.5.1  องค์ประกอบทางด้านความรู้ (cognitive component: learn) 

ประกอบด้วยความเช่ือของผู้บริโภคเก่ียวกบัวตัถอุย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งความเช่ือนีไ้ม่จ าเป็นจะต้อง
ถกูต้องหรือเป็นความจริงเสมอไป 

2.7.5.2  องค์ประกอบทางด้านความรู้สึก (affective component: feel) คือ 
ปฏิกิริยาทางด้านความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีมีตอ่วตัถอุย่างใดอย่างหนึ่ง อนัแสดงถึงระดบัความชอบ
หรือไมช่อบวา่มีมากน้อยเพียงไร 

2.7.5.3  องค์ประกอบทางด้านพฤติกรรม (behavioral component: do) 
หมายถึง แนวโน้มท่ีจะตอบสนองในลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ตอ่วตัถหุรือกิจกรรม 
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ภาพท่ี 2.2  องค์ประกอบของทศันคตแิละลกัษณะท่ีแสดง 
แหล่งท่ีมา: Hawkins, Best, & Coney, 1998, p.397. 

 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับทัศนคติเพ่ือมาสนับสนุนผล

การศกึษา โดยวิเคราะห์จาก การศกึษาทศันคติในด้านความรู้สึกของผู้ รับสาร ด้านความรู้ของผู้ รับ
สาร และด้านพฤติกรรมของผู้ รับสาร เพ่ือใช้การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและ 
สถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 
 
2.8  ทฤษฎีการส่ือสารเพื่อโน้มน้าวใจ 
 

2.8.1  ความหมาย 
การส่ือสาร คือ กระบวนการท่ีบุคคลหนึ่งถ่ายทอดสารไปยังอีกบุคคลหนึ่ง และบุคคล

หลงัมีปฏิกิริยาตอบโต้ ปรากฏการณ์นีเ้ป็นเร่ืองของสญัลกัษณ์ และมีการปฏิสมัพนัธ์ นัน่คือ การมี
ปฏิกิริยาตอบโต้ระหวา่งผู้ รับสารและผู้สง่สาร (Brembeck and Howell, 1976) 

 
2.8.2  การโน้มน้าวใจ 
Miller and Burgoon (1973) ให้ค าอธิบายว่า การโน้มน้าวใจใช้เม่ือผู้ โน้มน้าวใจตัง้ใจท่ี

จะมีอิทธิพลเหนือผู้ได้รับการโน้มน้าวใจ 
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 Brembeck and Howell (1976) ได้ให้ค าจ ากดัความว่า การโน้มน้าวใจ หมายถึง ความ
ตัง้ใจในการส่ือสารท่ีจะมีอิทธิพลเหนือทางเลือก 

 Simon (1986) สรุปความหมายของการโน้มน้าวใจว่า หมายถึง การส่ือสารของมนษุย์ท่ี
สร้างขึน้เพ่ือให้มีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน โดยการเปล่ียนความเช่ือ คา่นิยม หรือทศันคติ 

 Bettinghaus (1980) ได้สรุปการโน้มน้าวใจว่าเป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
มนษุย์ท่ีเกิดขึน้เม่ือบคุคลคนเดียวต้องการท่ีจะตอบสนองเฉพาะจากบคุคลคนเดียวมากกว่า และมี
ความตัง้ใจท่ีจะได้รับการตอบสนองผา่นการใช้การส่ือสาร ซึง่เกิดขึน้เม่ือบคุคลสองคนหรือมากกว่า 
เห็นด้วยกับการให้ความร่วมมือในการส่ือสารท่ีพยายามจะเข้าถึงการเปล่ียนแปลง การตดัสินใจ
และการกระท า การโน้มน้าวใจเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้การเปล่ียนแปลงสงัคม แต่เรามกัโต้แย้งว่ามนัมี
ประโยชน์ในการเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีจะแก้ปัญหาสงัคมท่ีหลากหลาย 

 โดยสรุปกลา่วได้วา่ การโน้มน้าวใจมีลกัษณะดงันี ้
2.8.2.1  ผู้ โน้มน้าวใจมีความตัง้ใจท่ีจะมีอิทธิพลบางประการเหนือผู้ถกูโน้มน้าว

ใจ 
2.8.2.2  โดยปกติผู้ถกูโน้มน้าวใจจะมีทางเลือกมากกว่าหนึ่ง และผู้ โน้มน้าวใจ

จะยายามชกัจงูผู้ถกูโน้มน้าวใจให้ยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
2.8.2.3  สิ่งท่ีผู้ โน้มน้าวใจต้องการ คือ การเปล่ียนแปลง หรือการสร้าง หรือการ

ด ารงไว้ซึ่งความคิดเห็น ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือของผู้ถูกโน้มน้าวใจ ซึ่งจะส่งผลต่อปัจจยั
อ่ืน อนัได้แก่ อารมณ์ พฤตกิรรม เป็นต้น 

 
2.8.3  การส่ือสารโน้มน้าวใจ (Persuasive Communication) หมายถึง การส่ือสาร

เพ่ือการจงูใจ ชีแ้นะ และชกัชวนให้บคุคลท าตามในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง การศกึษาเร่ืองการโน้มน้าวใจ
นัน้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพยายามท าความเข้าใจ และผลกัดนัพฤติกรรมของผู้ อ่ืน
ให้ปฏิบตัติามท่ีต้องการ โดยอาศยักระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผลเป็นเคร่ืองมือในการโน้มน้าว
ใจ โดยมุ่งไปท่ีเป้าหมาย คือ ผู้ รับสาร สถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางการส่ือสาร (อรวรรณ 
ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น.5) 

สภาวะของผู้ รับสารท่ีมีอยู่เดิมจะประกอบด้วยความคิดเห็น ความเช่ือ และค่านิยม การ
เปล่ียนแปลงสภาวะนีจ้ะเกิดจากการเปล่ียนแปลงการรับรู้ ซึ่งอาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงด้าน
อารมณ์ความรู้สกึ ความนกึคดิ และสง่ผลไปสูก่ารเปล่ียนแปลงทางพฤตกิรรมในท่ีสดุ 
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ส่วนสถานการณ์ ข่าวสาร และช่องทางในการรับสารเพ่ือการจงูใจนัน้ ได้มีการศกึษาใน
กระบวนการทางจิตวิทยา สงัคมวิทยาไว้หลายรูปแบบและหลายทฤษฎี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับ
การส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ เชน่ ทฤษฎีการเรียนรู้ และทฤษฎีการตดัสินด้วยสงัคม 

 
2.8.4  ข้อพจิารณาในการส่ือสารโน้มน้าวใจ 
ในการท าการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจนัน้ จ าเป็นท่ีผู้ ส่ือสารต้องค านึงถึงข้อพิจารณา

ตอ่ไปนี ้เพ่ือให้การโน้มน้าวใจบรรลวุตัถปุระสงค์ได้เร็วขึน้ (กรรณิการ์ อศัวดรเดชา, 2543) 
 2.8.4.1  วตัถปุระสงค์ในการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจจะประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีวตัถปุระสงค์ระบไุว้อยา่งแจม่ชดัเพ่ือ 

1)  ให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีการเน้น การย า้ การกระตุ้น การซ า้ ได้
อยา่งตอ่เน่ือง 
  2)  ท าให้ผู้ ส่ือสารสามารถเลือกใช้ช่องสารและช่องทางการส่ือสารได้
อยา่งถกูต้อง 
 3)  สามารถติดตามผลการด าเนินงานโดยมีการประเมินผลเป็นระยะ
ตามต้องการ รวมทัง้พิจารณาถึงปฏิกิริยาสะท้อนกลบัแล้วน ามาปรับปรุงการส่ือสารครัง้ใหมต่อ่ไป 
 4)  เป็นแนวทางและเป้าหมายในการด าเนินงาน ถือเป็นสิ่งจูงใจ
ส าหรับผู้ท าการส่ือสาร 
 5)  ท าให้ผู้ รับสารสามารถรับรู้ วิเคราะห์และประเมินสาร เพ่ือการโน้ม
น้าวใจได้ถกูต้อง 
 2.8.4.2  การถือผู้ รับสารเป็นศนูย์กลางในการโน้มน้าวใจ ผู้ รับสาระส าคญัมาก
ส าหรับการโน้มน้าวใจ ต้องมีการวิเคราะห์อย่างแน่ชัดว่าผู้ รับสารคือใคร เป็นอย่างไร มี
ประสบการณ์ การรับรู้ ค่านิยม ความเช่ือ ทศันคติ และระบบสังคมวฒันธรรมอย่างไร เราจะไม่
สามารถโน้มน้าวใจผู้ รับสารได้เลย หากไม่ท าการวิเคราะห์ผู้ รับสารอย่างแจ่มแจ้ง และถือผู้ รับสาร
เป็นศนูย์กลางในการเตรียมสารท่ีถกูต้องเหมาะสม 

 2.8.4.3  กระบวนการโน้มน้าวใจ การโน้มน้าวใจเป็นการส่ือสารรูปแบบหนึ่งซึ่ง
เป็นกระบวนการเพราะมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง ด าเนินกิจกรรม
ตอ่เน่ือง ไมมี่จดุเร่ิมต้น ไมมี่จดุสิน้สดุ กระบวนการโน้มน้าวใจประกอบด้วย 

  1)  มีวตัถปุระสงค์ตัง้ไว้เดน่ชดั 
  2)  วิเคราะห์ผู้ รับสารอยา่งถ่องแท้ เพ่ือท าการเตรียมสาร 
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  3)  การเลือกส่ือ หรือชอ่งทางสง่สารของผู้ รับสาร 
  4)  ผู้ รับสารถอดรหสัของสาร และตีความสาร 
  5)  การมีปฏิกิริยาตอบสนอง 

  โดยกระบวนการโน้มน้าวใจจะเก่ียวข้องกบัหลกัจิตวิทยา คือ การโน้มน้าวใจจะ
เป็นไปได้ตอ่เม่ือผู้ รับสารมีความตัง้ใจรับสารนัน้ ในการส่ือสารมีการใช้สญัลักษณ์ท่ีเห็นได้และฟัง
ได้ เพ่ือให้สารง่ายแก่การเข้าใจ อีกทัง้สารนัน้สามารถเร้าความต้องการและความจ าเป็นของผู้ รับ
สาร และท่ีส าคญัสารนัน้ให้การตอบสนองผู้ รับสารได้ตามท่ีต้องการ 
  2.8.4.4  ข้อจ ากดัของการโน้มน้าวใจ 

1)  การเปล่ียนแปลงทศันคติและพฤติกรรม อาจใช้เวลานานกว่าจะ
มองเห็นผล 
  2)  การโน้มน้าวใจขึน้อยูก่บัทกัษะของผู้สง่สาร 
  3)  การโน้มน้าวใจต้องมีการปฏิบตัอิยา่งตอ่เน่ือง 

 4)  มีช่องว่างระหว่างทักษะของผู้ส่งสาร และความสามารถในการ
ตอบสนองของผู้ รับสาร บางครัง้ผู้ รับสารอยากจะท าตาม แตส่ถานะแวดล้อมไมเ่อือ้อ านวย 

 5)  การโน้มน้าวใจในปัจจุบนันิยมมีมากอย่างกว้างขวาง ผู้ รับสารไม่
พร้อมท่ีจะรับหรือได้รับ แตไ่มเ่ช่ือไมท่ าตาม ซึง่เป็นสิทธิของผู้ รับสารในการตดัสินใจ 
  2.8.4.5  องค์ประกอบทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ 
  ผู้ ส่ือสารโน้มน้าวใจ ต้องพิจารณาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาของบุคคลใน
เร่ืองความสนใจและการรับรู้ของผู้ รับสาร โดยสังเกตการณ์เปิดรับของบุคคลด้วยอวยัวะสัมผัส
ต่างๆ อนัได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การลิม้รส และการสมัผสั กระบวนการรับรู้ซึ่งจะ
แปลความหมายของสิ่งท่ีได้สมัผสั ถ้าคนเราไม่สนใจ ไม่เปิดรับ การส่ือสารจะไม่เกิดขึ น้ และจะไม่
มีการรับรู้สิ่งใดเลย  

 
2.8.5  องค์ประกอบพืน้ฐานในการโน้มน้าวใจ  
หากมองจากภายนอกของผู้ รับสาร องค์ประกอบในการโน้มน้าวใจมีอยู่ 4 ประการ คือ 

(ประภาเพ็ญ สวุรรณ, 2520, น.3-4) 
2.8.5.1  ความแตกตา่งภายในผู้ส่งสาร ผู้ส่งสารแตล่ะคนมีปัจจยัตา่งๆ กนั ซึ่ง

ท าให้มีความน่าโน้มน้าวใจไม่เหมือนกนั อาทิ ความน่าเช่ือถือ อ านาจทางสงัคม บทบาทในสงัคม 
สมัพนัธภาพกบัผู้ รับสาร และลกัษณะทางประชากรอ่ืนๆ เชน่ อาย ุเพศ อาชีพ 
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 2.8.5.2  ความแตกต่างภายในสาร สารแต่ละชนิดจะมีความน่าโน้มน้าวใจ
แตกตา่งกนั การพดูหรือการเขียน มีการโน้มน้าวใจไมเ่หมือนกนั ความแตกตา่งในหวัข้อหรือเนือ้หา
ของสาร ลักษณะของการโน้มน้าวใจท่ีใช้ การจัดเรียบเรียงสาร ข้อโต้แย้งท่ีใช้ ภาษา ตลอดจน
ลกัษณะทางทว่งท านองลีลา 

 2.8.5.3  ความแตกตา่งของส่ือ ความน่าโน้มน้าวใจของสารจะแตกตา่งกนั เม่ือ
เป็นการส่ือสารระหวา่งบคุคลเปรียบเทียบกบัการส่ือสารโดยผ่านส่ือ เชน่ วิทย ุโทรทศัน์ เป็นต้น 
  2.8.5.4  ความแตกตา่งภายในสภาพการณ์ สภาพการณ์ท่ีมีบคุคลใด หรือขาด
บคุคลหนึง่บคุคลใด ความคุ้นเคยหรือไมคุ่้นเคยของผู้ รับสารตอ่สภาพการณ์หนึ่งๆ การมีตวัเร้าบวก
หรือลบในสภาพการณ์ เช่น การโน้มน้าวใจให้บริจาคเงิน โดยส่ือมวลชนคอยถ่ายภาพรายล้อมอยู ่
อาจจะเป็นตวัเร้าบวกการโน้มน้าวใจก็เป็นได้ 

ส าหรับตวัผู้ รับสารเอง การท่ีผู้ รับสารคนหนึง่ๆ จะมีความละเอียดอ่อนตอ่การถกูโน้มน้าว
ใจเพียงใด อาจพิจารณาได้จาก 
   1)  ลกัษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุเชือ้ชาต ิการศกึษา อาชีพ 

   2)  ทรรศนะ และทศันคต ิ
   3)  ความรู้ซึง่ผู้ รับสารมีเก่ียวกบัสารนัน้ๆ  
   4)  ลกัษณะด้านอารมณ์ 
   5)  ความส าคญัท่ีผู้ รับสารให้แก่หวัข้อหนึง่ๆ 
   6)  วิธีการท่ีผู้ รับสารรับรู้สภาพการณ์หนึง่ๆ 
 

2.8.6  ขัน้ตอนการตัดสินใจ 
 การวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจของบุคคลจะแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอนส าคญั คือ 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ และขัน้ตอนภายหลงัการตดัสินใจ แต่ในการยอมรับการกระท าใหม่ บุคคล
มกัจะผา่นขัน้ตอนมากกวา่ 2 ขัน้ตอนดงักลา่ว 

 McGuire (2000) กล่าวว่า หลงัจากเกิดการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ผู้ รับสารจะเกิดการ
ตอบสนอง โดยเป็นการประมวลผลข้อมลูข่าวสารเป็นขัน้ตอนตา่งๆ 12 ขัน้ ซึ่งกล่าวได้ว่า ขัน้ตอน
ตา่งๆ เหลา่นี ้คือ ขัน้ตอนการตดัสินใจกระท าพฤติกรรมนัน่เอง ซึง่ขัน้ตอนดงักลา่วมีดงันี ้
 2.8.6.1  ขัน้เปิดรับข้อมลูขา่วสาร 
 2.8.6.2  ขัน้ตัง้ใจ 
 2.8.6.3  ขัน้สนใจ 
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 2.8.6.4  ขัน้เข้าใจ (เรียนรู้วา่เป็นอะไร) 
  2.8.6.5  ขัน้เรียนรู้ทกัษะ (เรียนรู้วา่ท าอยา่งไร) 
 2.8.6.6  ขัน้ยอมรับ และเปล่ียนแปลงทศันคติ 
 2.8.6.7  ขัน้จดจ าเนือ้หา 
 2.8.6.8  ขัน้แสวงหาข้อมลูขา่วสาร และนกึขึน้ได้ 
 2.8.6.9  ขัน้ตดัสินใจ 
 2.8.6.10  ขัน้ปฏิบตัติามการตดัสินใจ 

 2.8.6.11  ขัน้สนบัสนนุการกระท า 
 2.8.6.12  ขัน้ยืนยนัภายหลงัการกระท า 

 
การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจเพ่ือมาสนบัสนนุผลการศกึษา 

โดยวิเคราะห์จาก วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารท่ีใช้การโน้มน้าวใจกับผู้ รับสารหรือกลุ่มเป้าหมาย  
ศกึษาจากขัน้ตอนการตดัสินใจ องค์ประกอบโดยรวม และการพิจารณาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และผลส าเร็จเพ่ือใช้การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลอง
หก จงัหวดัปทมุธานี 
 
2.9  ข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนคลองหก 
  

จากการลงพืน้ท่ีและเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน 
และสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี โดยรวม จากการสมัภาษณ์ การสงัเกต และการ
สอบถามผู้ศกึษาจงึได้ข้อมลูดงันี ้

 
2.9.1  ประวัตคิวามเป็นมาของชุมชนคลองหก 

 ในอดีตนัน้ชมุชนคลองหก ตัง้อยู่ใน “ต าบลตะเคียน”  ขึน้อยู่กับอ าเภอบางหวาย อ าเภอ
คลองหลวง  ปี 2448 เมืองธัญบุรี สภาพพืน้ท่ีเดิมเป็นท่ีราบลุ่ม บางแห่งเป็นป่าทึบ ประกอบด้วย
พนัธ์ไม้นานาชนิด มีสัตว์ป่าชุกชุม อยู่ตอนใต้ของทิศตะวันออกของอ าเภอ การกระจายตวัของ
ประชาชนอยู่เป็นแห่งๆ ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ท าไร่เล่ือนลอย การเดินทางล าบากยากยิ่ง 
ประชาชนจงึเดนิทางสญัจรด้วยการใช้ช้าง ม้า เป็นพาหนะ ตอ่มามีผู้คนเข้ามาพกัพิงและอาศยัอยู่
มากขึน้ สภาพพืน้ท่ีเดมิก็ได้แปรสภาพเป็นพืน้ท่ีราบทัง้หมด และบางแหง่เป็นป่าละเมาะ ประชาชน
เร่ิมรู้จักเพาะปลูกเป็นท่ีเป็นทางมากขึน้ จึงเร่ิมมีการเลีย้งสตัว์ต่อเน่ืองไปจรดเขตพืน้ท่ีทุ่งหลวง 
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(อ าเภอธัญบุรีในปัจจุบนั) จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มี
พระราชด าริวา่ ควรจะท าประโยชน์แก่ประชาราษฎร์ในด้านการเกษตรให้มากท่ีสดุ จึงโปรดเกล้าให้ 
“บริษัทขุดคลองและคูนาสยาม” ริเร่ิมการขุดคลองส่งน า้ชลประทานขึน้มา ในบริเวณท้องทุ่งนี  ้
คลองแรกเรียกว่า “คลองรังสิตประยูรศกัดิ์” และคลองซอยจากคลองรังสิตประยรูศกัดิ์ไปทางทิศ
เหนือและทิศใต้ข้างละ 20 คลอง รวมเป็น 40 คลอง มีขนาดกว้างตัง้แต ่3 – 5 วา ลึกตัง้แต ่3 –5 
ศอก ส าหรับต าบลบึงตะเคียนหรือต าบลคลองหกในปัจจุบนั  มีพืน้ท่ีอยู่ระหว่างคลองซอยท่ี  6 ฝ่ัง
ตะวันตกถึงคลองแอนด์ 5 ระยะทาง 1,200 เมตร และถึงคลอง 7 ฝ่ังตะวันตก ท าให้พืน้ท่ีเดิมซึ่ง
เป็นป่าดงรกชฏั ดินดีแต่ขาดน า้เพราะไม่มีคลองไหลผ่าน เร่ิมมีน า้มากเพียงพอต่อการเพาะปลูก 
ประชาชนก็เร่ิมเข้ามาท ากินและอยูอ่าศยัเพิ่มมากขึน้ 

ตอ่มาในปี พ.ศ.2486 ทางราชการเห็นว่าสภาพพืน้ท่ีมีคลองซอยต่างๆ แบ่งแยกออกเป็น
แต่ละต าบล จึงเห็นควรให้มีการเปล่ียนช่ือต าบลใหม่ จึงได้ประกาศเปล่ียนช่ือต าบลใหม่เป็น 
“ต าบลคลองหก” และตอ่มาพืน้ท่ีต าบลคลองหกมีประชากรและบ้านเรือนมากขึน้ ทางราชการจึง
ได้ประกาศแบ่งแยกพืน้ท่ีส่วนหนึ่งของต าบลคลองหก ในปี พ.ศ. 2527 และในปัจจุบนันีชุ้มชน
คลอง 6 ได้รับการจดัตัง้องค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก ได้ประกาศจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 
2538 ตามราชกิจจานเุบกษา 302 ตอนพิเศษ 6 ง วนัท่ี 3 มีนาคม 2538 

 
2.9.2  ที่ตัง้ของชุมชน 
ต าบลคลองหก (มีเนือ้ท่ีโดยประมาณ 37.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,687.5 ไร่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนท่ีเขตคลองหก 
แหล่งท่ีมา: ต าบลคลองหก ค้นเม่ือ 18 พฤษภาคม 2558 จากhttps://maps.google.co.th/maps  
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2.9.3  อาณาเขตตดิต่อ 
ชมุชนคลองหกด้านทิศเหนือตดิกบัเขตอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและชมุชน

คลองหกด้านทิศใต้ติดกับ เขตเทศบาลต าบลธัญบุรี อ าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี และด้านทิศ
ตะวนัออกติดกับเขตต าบลคลองเจ็ด อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนด้านทิศตะวนัตก
ตดิตอ่กบัต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

 
2.9.4  ลักษณะภูมิประเทศ 
มีสภาพเป็นท่ีราบลุ่มทัง้พืน้ท่ีโดยมีล าคลอง 4 สายไหลผ่านและคลองแอนคัน่ระหว่าง 

ต าบลคลองห้ากับต าบลคลองหก และต าบลคลองหกกับต าบลคลองเจ็ด และเกิดคลองซอยใน
หมูบ้่านหลายแหง่ ซึง่สภาพภูมิประเทศของต าบลคลองหกในปัจจบุนันัน้มีแหล่งน า้ท่ีอดุมสมบรูณ์ 
เหมาะแก่เพาะปลกู ท านา และท าการเกษตรเป็นอยา่งยิ่ง 

 
2.9.5  จ านวนประชากร 
จ านวนประชากรในชุมชนคลองหกนัน้ โดยประมาณมีประชากรทัง้สิน้ 11,125 คน มี 

จ านวนครัวเรือน จ านวน 5,063 ครัวเรือน โดยแยกเป็น ประชากรชาย จ านวน 5,362 คน และ
ประชากรหญิง จ านวน 5,763 คน  และมีจ านวนประชากรในเขตพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหก แยกเป็น 14 หมู่บ้าน โดยมีการเรียกช่ือหมู่บ้านตามหมู่ อย่างเช่น บ้านคลองหกหมู่ท่ี 1  
บ้านคลองหกหมูท่ี่ 2 และบ้านคลองหกหมูท่ี่ 3  

  
2.9.6  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก ตัง้อยูใ่นเขตต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทมุธานี ประกอบด้วย 14 หมูบ้่าน  ได้แก่ หมูท่ี่ 1-14 แยกตามรายช่ือ  
 

2.9.7  ด้านคมนาคม   
ต าบลคลองหกอยู่ห่างจากตวัจงัหวดัปทมุธานี  ประมาณ 47 กิโลเมตร   การเดินทางใน 

ปัจจบุนัสะดวกมาก โดยเดินทางทางรถยนต์ ถนนสายหลกัท่ีใช้ในการคมนาคม / ขนส่ง คือ ถนน
คลองหลวง - หนองเสือ ถนนล าลูกกา-วงัน้อย ถนนวงแหวนรอบนอกฝ่ังตะวนั-ออก  มีรถประจ า
ทางร่วมบริการผ่านคือสาย   รังสิต – หนองเสือ และสาย 1156 รังสิต -  หมู่บ้านมาลีรมย์ 5 การ
เดินทางของราษฎรส่วนใหญ่ใช้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ส่วนตวั  และรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ทัว่ไป 
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2.9.8  ด้านโทรคมนาคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก มีท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข (เอกชน) 2 แห่งมี

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใช้เกือบทุกครัวทุกครัวเรือน มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตต าบล (อินเตอร์เน็ตระบบ
ความเร็วสงู) 1 แหง่ 

 
2.9.9  ด้านการไฟฟ้า 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และ ใช้บริการของ

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคอ าเภอคลองหลวง 
 
2.9.10  ด้านแหล่งน า้ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก  มีล าคลองส่งน า้ 2 สาย มีคลองแอน 2 สาย มี

คลองซอยหลายแหง่ทกุหมูบ้่าน 
 
2.9.11  ด้านการประปา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ใช้น า้ประปาบาดาล ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองหก และใช้บริการการประปาสว่นภมูิภาค บางครัวเรือนส าหรับ หมูท่ี่ 1 (กึ่งชมุชนเมือง) 
 
2.9.12  ด้านลักษณะทางสังคม 
ชุมชนคลองหก มีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจ านวน 11,125 คน จ านวน

ครัวเรือน  5,063 ครัวเรือน ชาวบ้านยงัคงใช้วิถีชีวิตชนบทแบบเรียบง่าย ในเขตท่ียงัเป็นชนบท และ
ใช้ชีวิตตา่งคนตา่งอยู ่รู้จกักนัเฉพาะพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง นัน่คือ ชมุชนเมือง หมูบ้่านจดัสรร 

 
2.9.13  ด้านศาสนา 
ประชากรในต าบลคลองหกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ในต าบลคลองหกมีสถานท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ มีวดั จ านวน  5  แหง่ คือ วดัหว่านบญุ วดัผลาหาร วดัปัญญานนั
ทาราม วดัมลูเหล็ก และวดัชินวงศ์วราราม 

 
2.9.14  ด้านการศึกษา 
ซึ่งในเขตต าบลคลองหก มีศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  3  แห่งตัง้อยู่ท่ีหมู่ท่ี 3 หมู่ 9 และหมู่ 13

นอกเหนือจากนัน้ยงัมีท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  14 แห่ง ตัง้อยู่ท่ี หมู่ท่ี 1-14 ต าบลคลอง
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หก และมีโรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหว่านบุญ โรงเรียนลิน้จ่ีอุทิศโรงเรียน
อดุมศกึษารังสิต โรงเรียนวดัผลาหาร โรงเรียนเจริญวิทยา โรงเรียนวดัมลูเหล็ก 

 
2.9.15  ด้านสาธารณสุข 
ซึ่งในเขตต าบลคลองหก มีสถานท่ีให้บริการด้านสาธารณสุข คือ สถานีอนามัยประจ า

ต าบล 2 แหง่ (สถานีอนามยัประจ าต าบล หมู่ท่ี 13) โรงพยาบาล 1 แห่ง (โรงพยาบาลคลองหลวง)
ร้านขายยาแผนปัจจบุนั 10 แหง่  
 

2.9.16  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ต าบลคลองหกอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรคลองห้า และมีจุด

ตรวจย่อยพรธิสารอีก 1 แห่ง โดยมีการจดัเวรสายตรวจร่วมกบัต ารวจชมุชนต าบลคลองหก ตลอด 
24 ชัง่โมง กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้จะขอความช่วยเหลือจากศนูย์ดบัเพลิงจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก 

2.9.17  ด้านการเมือง/การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เป็น

ราชการสว่นท้องถ่ิน  มีฐานะเป็นนิตบิคุคล  มีข้าราชการฝ่ายการเมือง  และฝ่ายประจ า  มีการแบง่
ส่วนราชการออกเป็น  5  ส่วนราชการ  ได้แก่ ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล กองคลัง
กองชา่ง กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สว่นการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม 

 
2.9.18  อาชีพของประชากร 
ส่วนใหญ่ท าการเกษตรเป็นอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวน ท าไร่  และประกอบอาชีพ

ค้าขาย  ธุรกิจสว่นตวั  และโรงงานขนาดเล็กและขนาดย่อมเป็นส่วนน้อย  มีการเดินทางไปท างาน
ในโรงงานนอกเขตองค์การบริหารสว่นต าบล  เป็นสว่นน้อย 

 
2.9.19  สถานประกอบการด้านบริการ 
ธนาคาร จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (สาขารังสิต-นครนายา คลองหก)

ป๊ัมน า้มนัและก๊าซ 3 แหง่ และโรงงานอตุสาหกรรม 5 แหง่ 
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2.10  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ปณิธา ร่ืนบรรเทิง (2542) ศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร อนัน าไปสู่การก่อตวัเป็นชมุชน
พฒันาของชมุชนมสุลิมกุฎีขาว แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการก่อตัวเป็นชุมชนพัฒนา และมีพัฒนาการมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
สภาพความจริงในการส่ือสารท่ีใช้อยูใ่นชมุชน  เพ่ือศกึษาพฒันาการของการส่ือสารอนัน าไปสู่การ
พฒันาชุมชน  เพ่ือศกึษากลยทุธ์การส่ือสารของชมุชนกับชาวบ้านในชุมชน การวิจยัในครัง้นีเ้ป็น
งานวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) วิธีการวิจยัใช้รูปแบบการสมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่ม
ตวัอยา่งในชมุชนทัง้สิน้ 35 คน และมีการสงัเกตสภาพชมุชนและกิจกรรมควบคูไ่ปด้วย ผลการวิจยั
พบว่า วิวฒันาการของชมุชนสามารถแบง่ได้เป็น 3 ระยะคือ ระยะของการก่อตวั ระยะเร่ิมต้นการ
พฒันา และระยะท่ีมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ส่วนปัจจัยท่ีส่งผลท าให้ชุมชนเกิดการก่อตวัเป็น
ชมุชนพฒันา สามารถแยกได้เป็น 2 ลกัษณะคือ ปัจจยัภายในชุมชน คือ สภาพชีวิตความเป็นอยู ่
ลกัษณะทางกายภาพ และแนวคิดการพัฒนาของคุณในชุมชน ส่วนปัจจยัภายนอกได้แก่ ความ
เจริญเติบโตของสงัคมเมือง และการได้รับความสนบัสนนุจากกลุ่มองค์กรภายนอกชมุชน การใช้
ส่ือของชุมชนจะประกอบด้วย ส่ือท่ีใช้ภายในชุมชน คือส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือชุมชน และ
ส่ือมวลชน โดยส่ือหลกัท่ีใช้คือ ส่ือเฉพาะกิจประเภทหนงัสือเวียน และส่ือท่ีใช้ภายนอกชุมชนคือ 
ส่ือบุคคล และส่ือเฉพาะกิจ ซึ่งส่ือท่ีได้ใช้ในการติดต่อส่ือสารกับชุมชนภายนอกคือ ส่ือเฉพาะกิจ 
ประเภทจดหมายราชการ หรือจดหมายท่ีออกอย่างเป็นทางการ พฒันาการของการใช้ส่ือเพ่ือการ
พัฒนาของชุมชนใน 2 ช่วงแรกของวิวัฒนาการของชุมชน จะใช้ส่ือบุคคลในการส่ือสาร ต่อมา
ในชว่งท่ีมีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ส่ือบคุคลถกูลดบทบาทไป โดยชมุชนให้ความส าคญักบัการใช้
ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือชมุชน ส่ือบคุคล และส่ือมวลชนตามล าดบั ในส่วนของกลยทุธ์การใช้ส่ือทัง้กบัทัง้
ภายในและภายนอกชุมชนนัน้ จะใช้ส่ือหลายๆ ประเภทประกอบกนั เน่ืองจากลกัษณะของส่ือแต่
ละส่ือจะมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั และสามารถสนบัสนนุซึง่กนัและกนัได้ โดยมีเป้าหมายของการใช้
ส่ือกบัทัง้ภายในและภายนอกชมุชนอยู่ 4 ประการ คือ เพ่ือต้องการแจ้งให้ทราบผลการด าเนินงาน
ท่ีผ่านมา เพ่ือต้องการให้ทราบว่ามีกิจกรรมใดเกิดขึน้ เพ่ือขอความร่วมมือหรือสนบัสนนุ และเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองราวตา่งๆ กับชาวบ้านในชมุชนโดยทัง้ 4 ประการจะตอบสนอง
เป้าหมายหลกัคือ ต้องการให้ชมุชนเกิดการพฒันา 

รัตนา จันทร์เทาว์ (2545) ศึกษาเร่ือง “บทบาทส่ือชุมชนในการจัดการเสริมสร้าง
กระบวนการชมุชนเข้มแข็ง” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบทบาทส่ือชมุชนท่ีมีส่วนร่วมการเสริมสร้าง
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กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ทัง้ในชุมชนเทือง และชุมชนชนบท ส่ือชุมชนท่ีเลือกศึกษาได้แก่ หอ
กระจายข่าว  ประกาศภายในหมู่บ้าน  โปสเตอร์หรือป้ายประชาสมัพนัธ์ และส่ือบคุคล ตลอดจน
ศกึษาพฤติกรรมการรับสารผ่านส่ือแต่ละประเภท  การศกึษานีเ้ลือกพืน้ท่ีชมุชนชนบท อ าเภอกุม
ภวาปี จงัหวดัอุดรธานี และพืน้ท่ีอ าเภอเมือง ในเขตเทศบาลอุดรธานี จงัหวดัอดุรธานี งานนีเ้ก็บ
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ การสงัเกตการแบบมีสว่นร่วมในพืน้ท่ี และเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 
ผลการวิจยัพบวา่ในชมุชนเมืองส่ือชมุชนประเภทหอกระจายข่าวมีบทบาทหน้าท่ีมากท่ีสดุ ส่วนใน
ชุมชนชนบทพบว่า ส่ือหอกระจายข่าวและส่ือบุคล มีบทบาทมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบทัง้สอง
ชมุชนจะพบว่า พฤติกรรมการรับสารผ่านส่ือชมุชนแต่ละประเภทนัน้สมัพนัธ์กบัระดบัอาย ุอาชีพ 
และการศึกษาของผู้ รับสารทัง้สองชุมชน การเลือกส่ือสารผ่านส่ือชุมชนแต่ละประเภทจึงต้อง
ค านงึถึงปัจจยัดงักลา่วเสมอ 

 สิริวฑัฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศกึษาเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพ่ือการพฒันาชุมชน หมู่ท่ี 5 เทศบาลต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลาม้า จงัหวดั
สพุรรณบรีุ” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชนภายในชมุชน เพ่ือศกึษา
การจดัการส่ือสารเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการพฒันาท้องถ่ินของชมุชน 
และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของประชาชนภายใน
ชุมชน ซึ่งผลการศึกษาด้านการจัดการส่ือสาร พบว่า มีการใช้วิธีการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชนด้วยการจัดการการส่ือสารผ่านช่องทางท่ีตรงถึงประชาชน และมีความ
เหมาะสมกบัลกัษณะของชมุชน ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบนัจะเป็นการส่ือสารผ่านทาง
ส่ือบุคคล คือ ผู้ ใหญ่บ้าน และการส่ือสารผ่านส่ือเฉพาะกิจ คือ ป้ายประชาสัมพันธ์ และหอ
กระจายขา่ว ส าหรับในสว่นของปัจจยัของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนนัน้ คือ ปัจจยัภายใน
ตวับคุคล ได้แก่ ความต้องการในปัจจยัส่ี ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั ความต้องการ
เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม และความต้องการการมีเกียรติยศและช่ือเสียง ซึ่งปัจจยัภายนอกตวับคุคล 
ได้แก่ ความเช่ือถือในตวัผู้น า ความไม่พอใจต่อสภาพแวดล้อม และการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ี
ได้รับ 

สรรพวัฒน์ สุขศิริ  (2549) ศึกษาเ ร่ือง “การจัดระเบียบชุมชนปลอดยาเสพติด ” มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัระเบียบสงัคมมีผลตอ่ชมุชนปลอดยาเสพตดิอยา่งไรและมีเง่ือนไขใด
ท่ีท าให้ชุมชนปลอดยาเสพติด การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยเลือกชมุชนแห่งหนึ่งใน
จงัหวดัภาคใต้ ซึ่งได้รับการประกาศจากทางราชการว่าเป็น ชมุชนปลอดยาเสพติด วิธีหลกัท่ีใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ การสังเกตและการสัมภาษณ์ระดับลึกผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 41 คน 
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ประกอบด้วย ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ผู้อาวโุสประจ าหมู่บ้าน พระภิกษุ โต๊ะอิหม่าม ผู้ มีวุฒิ
ภาวะสงูทางการศกึษา ผู้น าระดบักลุ่ม เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  ผลการวิจยัพบว่า 
การจัดระเบียบสังคมมีผลต่อชุมชนปลอดยาเสพติด ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน คือ1) การใช้
ระเบียบ ข้อบงัคบั และกติกาของสงัคมในชุมชน 2) การเตรียมความพร้อมของชมุชนและขัน้ตอน
การด าเนินงาน  3) การสร้างพลงัแผ่นดินตามนโยบายของรัฐท่ีท าให้ชมุชนปลอดยาเสพติด และ 4 
) การก าจดัแหลง่ขายยาเสพตดิและควบคมุยาเสพติดในชมุชน และเง่ือนไขท่ีท าให้ชมุชนปลอดยา
เสพติด มี 2 ประการ คือ 1) การบ าบดัรักษาผู้ เสพ / ผู้ติดยาเสพติด และ 2) บคุคลท่ีเก่ียวข้องกับ
การป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

พรรณี โลกลินไลน์ (2553)  ศึกษาเร่ือง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 
ตอ่การพฒันาชมุชนในเขตต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ศึกษาบทบาทในการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า 
จงัหวดัสกลนคร  เพ่ือศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการพฒันาชมุชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของประชาชนใน
การพฒันาชมุชนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้าจงัหวดัสกลนคร  เพ่ือ
หาแนวทางพฒันาชมุชนท่ีสอดคล้องกบัความต้องการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลค า
ตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวดัสกลนคร  ผลการวิจัยพบว่าระดบับทบาทในการพัฒนาชุมชน
ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า พนกังานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  ระดบัความพึงพอใจ ของประชาชนตอ่การพฒันาชมุชนขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตา
กล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และได้แนวทางการพฒันาชมุชน
ทัง้ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และด้านการพฒันาสงัคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนขององค์การบริหารสว่นต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร   

จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นนัน้
จะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ ผลงานการวิจยัทัง้หมดนัน้ล้วนแตเ่ก่ียวข้องกบัการส่ือสารเพ่ือการพฒันา 
และการจัดการการส่ือสารเพ่ือพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆมากมาย โดยการพัฒนานัน้ล้วนแต่มี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาชุมชนทัง้สิน้  ในท่ีนีผู้้ วิจัยน าผลงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องนัน้มาศกึษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือได้
ทราบถึงความแตกตา่งของงานวิจยัดงักล่าว 
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 กล่าวโดยสรุป งานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้น าผลการศกึษามาวิเคราะห์ และได้น าแนวความคิด
และทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดในงานวิจยัมาเช่ือมโยง โดยท าการศึกษาเก่ียวกับการจัดการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิง ในเขตพืน้ท่ีชุมชนคลองหก จงัหวดัปทุมธานี” 
เพ่ือศกึษาทกัษะการส่ือสารของผู้สง่สารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน ศกึษาเนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารใช้ใน
การจดัระเบียบชมุชน  ศกึษาช่องทางการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน และเพ่ือศกึษาทศันคติ
ของผู้ รับสารท่ีมีตอ่การจดัระเบียบชมุชน  

 
 



 
 

บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย  
 

การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน
คลองหก จังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมุ่งศึกษาเก่ียวกับการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบชุมชน ตลอดจนศึกษาการรับรู้และทศันคติของประชาชนของ
ชมุชนคลองหก ปทุมธานี  ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ เป็นการศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์
ปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชนและการจดัการการส่ือสารของชมุชนท่ีได้จากการค้นคว้า
ข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสมัภาษณ์กลุม่เป้าหมาย สว่นการวิจยัเชิงปริมาณนัน้เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม ทัง้นีไ้ด้แบ่งมีวิธีการ
ด าเนินการวิจยัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

3.1  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ มีวิธีการวิจยั ดงันี ้
  

3.1.1  รูปแบบกำรวิจัย 
การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ผู้ศกึษาจะท าการวิจยัค้นคว้าและรวบรวม

ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาสนบัสนนุผลการวิจยั  เป็นการเก็บข้อมลูบริบท
ชุมชนกับสภาพปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนและการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชมุชน โดยการส ารวจ และการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ โดยสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน รวมทัง้ผู้ ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการการส่ือสาร แล้วน ามาวิเคราะห์เชิงเหตผุลอธิบายกระบวนการของ
ปรากฏการณ์ทางสงัคมดงักลา่ว  

 
3.1.2  ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนี ้คือบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งสาร โดยศึกษา

เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดั
ปทมุธานี 
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3.1.3  กลุ่มเป้าหมาย 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นี  ้ ผู้วิจยัมุ่งศึกษากลุ่มผู้น า

ชมุชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร  โดยเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท่ีสามารถให้ข้อมลูได้ตรง
ตามท่ีผู้ วิจยัต้องการ โดยเป็นการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหา
ภายในของชุมชน และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน
คลองหก จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจยัได้เลือกสมัภาษณ์ นายอ าเภอคลองหลวง ผู้น าชุมชน 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้ อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคม
หอพักเอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1) นายผาชยั โปรียานนท์ (นายอ าเภอคลองหลวง) 
2) นายน าศกัดิ ์อทุยัศรีสม (นายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก)  
3) นางสาวมยรีุ ศรีวตัร (ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก)  
4) นางชมพู ่เพลยั (รองปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก) 
5) นายธีระพล บญุตาราวะ (ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลอง

หก)  
6) พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้นสมบรูณ์ (ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภธูรคลองห้า)   
7) นางศภุาวรรณ กาญจนเรืองโรจน์  (ประธานชมรมหอพกัเอกชนคลองหก) 
8) ร.ศ. ดร.ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับรีุ)  
9) นายวิรัช โหตระไวศยะ (รองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ) 
10)   ร.ศ. ดร.น ายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ (อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธญับรีุ) 
ผู้วิจยัได้เลือกสมัภาษณ์ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องอีกจ านวนหนึ่ง  รวมทัง้สิน้จ านวน 10 คน 

ส าหรับการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการเลือกผู้น าชมุชนในการสมัภาษณ์ดงันี ้
 1.3.3.1  ผู้ ให้การสัมภาษณ์เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกับข้อมูล และสภาพปัญหา

ภายในของชุมชน และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน
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คลองหก จงัหวดัปทมุธานีเป็นอยา่งดี ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องในทกุขัน้ตอนไม่ว่าจะเป็น ขัน้ตอนของการ
รับรู้ปัญหา ขัน้ตอนการวางแผนแก้ไขปัญหา ขัน้ตอนการลงมือแก้ไขปัญหา และขัน้ตอนสรุปผล
ของการแก้ปัญญาท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน 

 
3.1.4  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นแนวค าถามท่ีใช้ในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ซึ่ง

ขัน้ตอนในการสร้างแนวค าถาม มีดงันี ้
3.1.4.1  ก าหนดแนวค าถามตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ

สภาพปัญหาภายในของชุมชน และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถาน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

3.1.4.2  ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การส่ือสาร 

3.1.4.3  ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ ผู้น าชมุชน หรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ผู้ ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคมหอพัก
เอกชนคลองหก  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
รวมถึงผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง รวมทัง้สิน้จ านวนประมาณ 5-10 คน 

ดงันัน้ การลงภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลดงักล่าว สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ วิจยัท่ีต้องมี
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือ แนวค าถามประกอบการสมัภาษณ์ ดงันี ้

1)  ทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสารเพ่ือการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดั
ระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

   (1)  ผู้สง่สารมีความรู้ความสามารถในการจดัระเบียบชมุชนมาก
น้อยเพียงใด 

(2)  ผู้ ส่งสารมีแนวทางการใช้การส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงในชมุชนอยา่งไร   

   (3)  ผู้ส่งสารมีปัญหา อุปสรรคและมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร
ในการแก้ปัญหาภายในชมุชน 

   (4)  ผู้ส่งสารมีวิธีการจูงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างไรเพ่ือให้เกิด
ความรู้และตระหนกัถึงปัญญาท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชน 
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(5)  ผู้ ส่งสารมีวิธีการโน้มน้าวใจผู้ ประกอบการและผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกับสถานบนัเทิงอย่างไรเพ่ือให้เกิดการยินยอมกับการจัดระเบียบสถานบนัเทิงท่ีอยู่ใน
บริเวณชมุชน     

  2)  เนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบ
ชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

(1)  เนือ้หาสารท่ีใช้เผยแพร่ข่าวสารในการจัดระเบียบชุมชน
เก่ียวข้องกบัประเดน็ใดบ้าง 

   (2)  มีการใช้กลยทุธ์ในการสร้างสารอย่างไรบ้างกบัเนือ้หาสารท่ี
ใช้เผยแพร่ภายในชมุชน    

(3) ในการน าเสนอสารมีการใช้กลยทุธ์การส่ือสารอย่างไรบ้าง 
  3)  ช่องทางการส่ือสารเพ่ือการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบ

ชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 
   (1)  ผู้ ส่งสารมีการวางแผนการใช้ช่องทางส่ืออย่างไรในการ

เผยแพร่ขา่วสาร 
   (2)  ผู้สง่สารเลือกใช้ส่ือชมุชนใดบ้าง เพราะเหตใุด 
   (3)  ช่องทางการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนมีการเปิด

โอกาสให้คนในชมุชนได้แสดงความคิดเห็นหรือไม่  
(4)  ชอ่งทางส่ือแตล่ะประเภทมีความเหมาะสมกบักลุ่มผู้ รับสาร

หรือไม ่อยา่งไร 
   (5)  นอกเหนือจากส่ือชุมชน มีส่ือประเภทใดบ้างท่ีสามารถ

เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ 
3.1.4.4  ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มเป้าหมายโดยการบนัทึกภาพ

เก่ียวกับสภาพปัญหาภายในของชุมชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและ
สถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

 
3.1.5  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจยัท่ีไม่เน้นการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 

ดงันัน้ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลจึงขึน้กับคณุภาพผู้วิจยัท่ีต้องตรวจสอบข้อมูล
ก่อนการวิเคราะห์  ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจัยมีการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย การส ารวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ฉะนัน้เพ่ือเป็นการ
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ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและความน่าเช่ือถือของข้อมูล ผู้ วิจัยจึงใช้การตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล (data triangulation) กล่าวคือ หากข้อมูลท่ีได้จากการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลายวิธี
ดงักล่าวข้างต้นนัน้ เม่ือน ามาวิเคราะห์แล้วได้ผลท่ีสอดคล้องหรือเหมือนกัน นัน่แสดงให้เห็นว่า
ข้อมลูจากงานวิจยัครัง้นีมี้ความนา่เช่ือถือได้ 

 
3.1.6  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารและจากการลงภาคสนาม ดงันี ้

3.1.6.1  การค้นคว้าจากเอกสาร ผู้วิจยัเน้นการศกึษาค้นคว้าด้านแนวคิด ทฤษฎี 
นอกจากนีย้ังศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีสนใจศึกษา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางและการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา รวมทัง้ค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่างๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี 

3.1.6.2  การศกึษาจากการลงภาคสนาม ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัได้
เก็บข้อมูลจากการลงภาคสนาม เพ่ือเข้าไปสังเกตการณ์กับปรากฏการณ์นัน้ๆ ตลอดจนการ
สมัภาษณ์เชิงลกึและการสนทนากลุม่ 

 
3.1.7  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากเอกสารและ

จากการลงภาคสนาม ทัง้จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาท าการจัด
ระเบียบข้อมูล เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงของข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีได้นัน้มาจ าแนกและจัด
หมวดหมู่ให้ตรงกับประเด็นหัวข้อท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ผู้ศึกษาเกิดความเข้าใจลักษณะ
ความสมัพนัธ์ของปรากฏการณ์ตา่งๆ ในชมุชน และท้ายสดุจึงจะน าข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์
และตีความในรูปแบบของการพรรณนา โดยมีการน าแนวคิดและทฤษฎีท่ีได้ศึกษามารองรับการ
วิเคราะห์ในสว่นของผลการศกึษาให้มีความถกูต้องและชดัเจนยิ่งขึน้ 
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3.2  การวจิัยเชิงปริมาณ มีวิธีการวิจยั ดงันี ้
 

3.2.1  รูปแบบการวิจัย 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้ศกึษาจะท าการวิจยั โดยมุ่งหา

ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกต้อง
ของข้อค้นพบซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่บนรากฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้
แบบสอบถามประชากรชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี   ท่ีอยู่
ในฐานะผู้ รับสาร โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้และทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน “กรณีศกึษา สถานบนัเทิง ชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี”แล้ววิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจยัด้วยวิธีการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือ
ในการวิจยั 

 
3.2.2  ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ชิงปริมาณนี ้เป็นกลุ่มประชาชนในชมุชนคลองหก ต าบล

คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชมุชน
คลองหกมีทัง้หมด 14 หมูบ้่าน มีประชากรในชมุชนจ านวน  11,125   คน จ านวนครัวเรือน   5,063   
ครัวเรือน  

 
3.2.3  กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณนี ้พิจารณาจากจ านวนเยาวชนและ

ชาวบ้านในชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณตามสัดส่วน
ประชาชน (Probability Proportional to Size : PPS) เน่ืองจากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัทราบจ านวน
ประชากรทัง้หมดท่ีต้องการศึกษา คือ 11,125  คน จึงใช้สูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างของ 
Yamane (1973) โดยก าหนดความเช่ือมัน่ไว้ท่ี 95% และคา่ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอย่าง
ไว้ท่ี 10%  
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เม่ือ n = เป็นขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 N = เป็นขนาดของประชากร 
         e = คา่ความผิดพลาดท่ียอมรับได้  

ด้วยชมุชนคลองหก มีประชากร 11,125  คน 
 
   ดงันัน้    n       =           11,125   

            1+11,125 (0.1)2 

=   99.10  หรือ  200 คน 
 

  ทัง้นี ้จากการค านวณข้างต้น จ านวนตวัอย่างประชาชนในชุมชนท่ีจะท าการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างทัง้สิ น้จ านวน 200 คน โดยเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive  
sampling ) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยพิจารณาจากการตดัสินใจของผู้วิจยัเอง ลกัษณะของ
กลุ่มท่ีเลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงต้องอาศยั
ความรอบรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในเร่ืองนัน้ๆของผู้ ท าวิจัย โดยเลือกประชาชน 7 
หมูบ้่านจากทัง้หมด 14 หมูบ้่าน ผลจากการเลือกได้กลุม่ตวัอยา่งจากหมูบ้่านดงันี ้

1. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 1 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,886 
2. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 2 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 784 
3. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 3 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,034 
4. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 7 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 893  
5. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 9 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 626  
6. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 11 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 801  
7. บ้านคลองหก หมูท่ี่ 13 จ านวนประชากรทัง้สิน้ 1,033 

 
3.2.4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้อง ได้น ามาก าหนดตัวแปรตาม

สมมตฐิานท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
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สมมตฐิาน ข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชมุชนคลองหกมีการรับรู้
เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดั
ปทมุธานี 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ศาสนา  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  อาชีพ  รายได้
ตอ่เดือน  ความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง 

ตวัแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ
ชมุชน 

สมมตฐิาน ข้อท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนัของคนในชมุชนคลองหกมีทศันคติ
เก่ียวกับข่าวสารการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก 
จงัหวดัปทมุธานี 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ศาสนา  ระดบัการศกึษาสงูสดุ  อาชีพ  รายได้
ตอ่เดือน  ความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง 

ตวัแปรตาม ได้แก่ ระดบัความคดิเห็นของคนในชมุชนคลองหกเก่ียวกบัข่าวสารการจดัการ
การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน 
 

3.2.5  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed-Ended Questionnaire) โดยได้
จดัล าดบัเนือ้หาแบบสอบถามให้ครอบคลมุข้อมลูท่ีต้องการโดยแบง่ค าถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่  1 เป็นแบบเลือกตอบ (Check list) โดยเป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่  2 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเก่ียวกับการรับรู้ของ
ประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก 
จงัหวดัปทมุธานี ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค าถามแตล่ะข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านัน้ โดย
ลกัษณะค าถามจะเป็นมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

    ระดบัการรับรู้              คะแนน  

มากท่ีสดุ หมายถึง รับรู้ระดบัมากท่ีสดุ         ให้คะแนน 5 คะแนน 
มาก   หมายถึง รับรู้ระดบัมาก          ให้คะแนน 4 คะแนน 
ปานกลาง หมายถึง รับรู้ระดบัปานกลาง         ให้คะแนน 3 คะแนน 
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น้อย    หมายถึง รับรู้ระดบัต ่า          ให้คะแนน 2 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ  หมายถึง รับรู้ระดบัต ่าท่ีสดุ         ให้คะแนน 1 คะแนน 
 
คะแนนเฉล่ียของการรับรู้ของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี   มีคา่อยู่ระหว่าง 1-5 คะแนน ซึ่ง
การแปลความหมายจะใช้วิธีอิงเกณฑ์ แล้วแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ช่วงเท่าๆ กัน โดยการหาค่า
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้

 
ชว่งกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
    = 5-1 
       5 
    =  0.8 

      ระดบัคะแนน    ระดบัการรับรู้ 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80                   มีระดบัการรับรู้ต ่ามาก 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60                   มีระดบัการรับรู้ต ่า 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40                   มีระดบัการรับรู้ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20                   มีระดบัการรับรู้สงู 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00                   มีระดบัการรับรู้สงูมาก 
 

ส่วนที่  3 เป็นแบบมาตรวัดแบบให้คะแนน โดยเป็นค าถามเก่ียวกับทัศนคติของ
ประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก 
จงัหวดัปทุมธานี  เป็นค าถามแบบเป็นมาตรการประเมินค่าของลิเคิร์ต (Likert Scale) โดยมี
ค าตอบให้เลือก 5 ค าตอบ คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ โดยมีทัง้ข้อค าถามเชิง
บวกและข้อความเชิงลบ ซึง่มีเกณฑ์การให้คา่คะแนน ดงันี ้ 

    ข้อความเชิงบวก  ข้อความเชิงลบ 

 มากท่ีสดุ   ให้คะแนน        5 คะแนน      1 คะแนน 
มาก     ให้คะแนน         4 คะแนน      2 คะแนน 
ปานกลาง ให้คะแนน         3 คะแนน      3 คะแนน 
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น้อย  ให้คะแนน         2 คะแนน      4 คะแนน 
น้อยท่ีสดุ   ให้คะแนน         1 คะแนน      5 คะแนน 
 
ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเลือกตอบค าถามแต่ละข้อเพียง 1 ค าตอบเท่านัน้ คะแนน

เฉล่ียของทศันคตขิองประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบชมุชน เม่ือน ามาแปล
ความหมายโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้จดักลุ่มระดบัทศันคติของประชาชนชุมชนคลองหก
เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดั
ปทมุธานี โดยน าคะแนนท่ีได้จากแบบสอบถามมาจดักลุม่ โดยแบง่ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั 
ซึง่ผู้วิจยัใช้เกณฑ์การแบง่ระดบัคะแนนของเบสท์ (Best, 1977, p.174) ดงันี ้

        ระดบัคะแนน     
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80       หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60       หมายถึง     เห็นด้วยน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40       หมายถึง      เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20       หมายถึง      เห็นด้วยมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00      หมายถึง       เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
 
3.2.6  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการหาความ

เท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามในประเด็นของ
กระบวนการรับรู้และทศันคตขิองผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.2.6.1  การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้
น าเสนอแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและความเท่ียงตรงของ
ค าถาม รวมถึงความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ เพ่ือขอค าแนะน า และน ากลบัมาปรับปรุงแก้ไขให้
ถกูต้องเหมาะสมก่อนน าไปเก็บข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่ง 

3.2.6.2  การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้
ผา่นการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กบัผู้ตอบแบบสอบถามท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง

จริง จ านวน 30 คน และน าผลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ ∞ 
(coefficient) เพ่ือน ามาหาคา่ความเช่ือถือ ซึง่ภาพรวมคา่ความเช่ือมัน่จะต้องได้คา่ไม่น้อยกว่า 0.7
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จากการทดสอบกลุ่มประชากรตัวอย่างจากการแจกแบบสอบถามจ านวน 30 คนได้ค่าความ
เช่ือมั่น ดังต่อไปนี ้ส่วนของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชุมชน 0.751 และส่วนของทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบ
ชมุชน  0.710 

 
3.2.7  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังประชาชนในชุมชนคลองหกทัง้หมดจ านวน 200 คน 

โดยแบ่งแบบสอบถามกระจายทัง้ 7  หมู่บ้านจากทัง้หมด 14 หมู่บ้าน โดยก่อนการเก็บ
แบบสอบถาม ผู้ วิจยัจะอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการวิจยัให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบก่อน
ตอบแบบสอบถามก่อนเสมอ  

 
3.2.8  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ท าการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีขัน้ตอนการประมวลผลข้อมลู ดงันี ้

3.2.8.1   การตรวจสอบข้อมลู (Editing) ท าการตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์
ของแบบสอบถามทัง้หมดท่ีได้รับกลบัคืนมาจากกลุ่มตวัอย่าง โดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบรูณ์
ออก 

3.2.8.2   การลงรหสัข้อมลู (Coding) น าข้อมลูของแบบสอบถามทัง้หมดมาแปร
เป็นสญัลกัษณ์ตวัเลขแทนคา่ตวัแปรตา่ง ๆ ท าการลงรหสัตามท่ีก าหนดไว้ 

3.2.8.3   การบนัทึกข้อมลู น าแบบสอบถามท่ีผ่านการลงรหสั บนัทึกข้อมลูลงใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือค านวณค่าทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิต ิและวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม 

 
3.2.9  สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด โดยประมวลผลด้วย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมทางสถิต ิเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
3.2.9.1  การวิเคราะห์ข้อมลูอธิบายลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา โดยใช้คา่ร้อยละ (percentage)  
3.2.9.2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดบัการรับรู้และระดับทัศนคติของ

ประชาชนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ตารางแสดงคา่ร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) และจ าแนกตามล าดบั 
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3.2.9.3  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (inferential statistics) คือคา่ 
t-test และ F-test (One-way Anova) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัท่ีตัง้ไว้  

3.2.9.4  ข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม ใช้วิธีการสรุปเนือ้หาด้วยการหาคา่ร้อยละ
ของแตล่ะประเดน็ข้อเสนอแนะนัน้ๆ  
 
3.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 



 
 

บทที่ 4 
 

การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทงิ 
ชุมชนคลองหก จงัหวัดปทุมธานี 

 
การวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชน

คลองหก จงัหวดัปทมุธานี” มีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสารท่ีใช้ใน
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  
2) เพ่ือศกึษาเนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถาน
บนัเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 3) เพ่ือศึกษาช่องทางการส่ือสารท่ีใช้ในการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  4) เพ่ือศกึษา
ทศันคตขิองผู้ รับสารท่ีมีตอ่การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชน
คลองหก จงัหวดัปทมุธานี 

ผู้ศกึษาได้ท าการวิจยัค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
น ามาสนบัสนนุผลการวิจยั  เป็นการเก็บข้อมลูสภาพปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชน
และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชน โดยการส ารวจ และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก โดยสมัภาษณ์ผู้น าชุมชน รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการการส่ือสาร แล้วน ามา
วิเคราะห์เชิงเหตผุลอธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์ทางสงัคมดงักลา่ว 

 4.1  สถานการณ์ปัญหาสถานบนัเทิงภายในชมุชนคลองหก   
 4.2  การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน 
 

4.1  สถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชนคลองหก 
 

ซึ่งจากการศกึษาข้อมลู ทัง้จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชน ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง และจากการ
ลงพืน้ท่ีได้พบวา่ ปัญหาท่ีเกิดจากสถานบนัเทิงภายในชนุชนคลองหกจากอดีตจนกระทัง่ถึงปัจจบุนั
ได้มีแนวทางแก้ไข แนวทางป้องการปราบปราม และเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึน้เป็นอย่างมาก
โดยชมุชนคลองหกนัน้ ได้ร่วมมือกบั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ธญับรีุ และภาครัฐ เพ่ือจบั 
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มือกันแก้ปัญหา ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้น ามาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของสภาพปัญหาดงักล่าวได้
ดงันี ้

ถ้าย้อนกลับไปเม่ือปีพ.ศ.2553 ในเวลานัน้ถือได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของชุมชนคลองหก  
เพราะมีร้านเหล้าป่ันและร้านเหล้า ผบั บาร์ โชวห่วย ยงัท าผิดกฎหมาย และบางแห่งรู้ตวัรีบชิ่ งปิด
ร้านหนี ซึ่งผู้ประกอบการสถานบนัเทิงส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าของสถานศึกษาแห่งหนึ่งย่านนัน้ มี
การหากินแบบรุ่นพ่ีหากินกับรุ่นน้อง ซึ่งท่ีผ่านมานัน้มีการร้องเรียนจากประชาชน นักศึกษา ครู
อาจารย์ ผ่านทางเครือข่ายองค์กรต่างๆ หลายครัง้ ว่ามีร้านค้ากระท าผิด ตามพ.ร.บ.ควบคุม
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงต้องการให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงั และเม่ือเดือน 
ส.ค.2553 ได้มีการลงตรวจพืน้ท่ีในรัศมี 300 เมตร รอบสถานศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุและชมุชนคลองหก พบวา่มีร้านขายเหล้า 60 ร้าน โดยพบเป็นร้านค้าปลีก โชว์ห่วย 30 
ร้าน ร้านขายยาดอง 2 ร้าน ร้านเหล้าป่ัน 3 ร้าน ผบั บาร์ 18 ร้าน และ ร้านอาหาร อีก 7 ร้าน และมี
แนวโน้มท่ีจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆอยา่งตอ่เน่ืองหากไมแ่ก้ปัญหา 

ดงันัน้เพ่ือหยุดความรุนแรงของปัญหา จึงมีการเร่งผลักดนัอนุบญัญัติ เร่ืองการควบคุม
เหล้าป่ัน และการควบคมุร้านเหล้ารอบสถานศกึษา ตามพ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เห็นชอบ ก็จะเสนอให้นายกรัฐมนตรีลง
นาม และมีผลบงัคบัใช้ทนัที นัน่หมายถึงการห้ามออกใบอนุญาตให้กับร้านท่ีอยู่ใกล้สถานศึกษา
และชมุชน 

อย่างไรก็ดีแม้จะมีการลงตรวจพืน้ท่ีอย่างเคร่งครัด แต่ก็ไม่สามรถท าให้ร้านเหล้า หรือ
สถานบนัเทิงหมดไปจากชมุชนอยา่งถาวร สถานบนัเทิงนัน้ได้ลดจ านวนไปบ้าง และหลงัจากนัน้ได้
มีการร่วมมือจากหลายฝ่ายไว้ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการภายในพืน้ท่ี หน่วยงานสถานศึกษา 
ตวัแทนประชาชนภายในชุมชนคลองหก อาสาสมัคร ต ารวจ ฯลฯ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาสถาน
บนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจึงได้เร่ิม
แก้จดัระเบียบชมุชนคร่าวๆดงันี ้ 

4.1.1  อบต.คลองหก ได้ลงส ารวจพืน้ท่ีและแจ้งเร่ืองร้องเรียนสถานบริการในพืน้ท่ีต าบล
คลองหก หมูท่ี่ 1 หมูบ้่านพรธิสาร 3 ให้อ าเภอคลองหลวงเพ่ือทราบ  

4.1.2  อบต.คลองหกได้รายงานผลการออกตรวจสถานบนัเทิงร่วมกนัระหว่างอ าเภอคลอง
หลวง ,สภ.คลองห้า ,สาธารณสขุอ าเภอ ,สรรพสามิตอ าเภอคลองหลวง ,ก านนั, ผู้ ใหญ่บ้าน ,อส.
รักษาดนิแดน และหนว่ยงานสถานศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

4.1.3  อบต.คลองหกได้รายงานเร่ืองร้องเรียนสถานบนัเทิงสง่เสียงรบกวน  
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4.1.4  อ าเภอคลองหลวงเชิญทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมประชุมค้นหามาตรการปฏิบตัิของ
ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านจ าหน่ายสุราในพืน้ท่ีชุมชน  โดยขณะนัน้ยงัผู้ ร่วมประชุม ผ่าย
ราชการมี อ าเภอ อบต. คสช. สรรพสามิตร พันนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ต าตรวจ 
หน่วยงานราชการ ประชาชน และท่ีขาดไม่ได้คือผู้ประกอบการสถานบนัเทิง โดยมีการตกลงให้มี
การเปิดร้านไมเ่กิด 24.00 น. 

4.1.5  ประชมุร่วมเพ่ือวางแผนด าเนินการแก้ไขปัญหาและแนวทางการจดัระเบียบ การ
ออกตรวจร่วมกนั 

4.1.6  อบต.คลองหกได้มอบหมายให้ ผู้อ านวยการกองช่าง แจ้งความด าเนินคดีกบัสถาน
บนัเทิงท่ีเปิดเกินเวลา และกระท าความผิดนัน้ๆตอ่ไป 

จะเห็นได้ว่าจากแนวทางดงักล่าวท่ีได้เกิดขึน้และกระท าทุกๆเดือนเป็นเวลานานหลายปี
นัน้ ท าให้ปัญหาจากท่ีเกิดจากสถานบันเทิงภายในชุนชนคลองหกลดลงอย่างสิน้เชิง จ านวน
ร้านค้าจ าหน่ายสุรา หรือสถานบนัเทิงได้เหลือจ านวนน้อยลงเป็นอย่างมาก ในปัจจุบนัมีสถาน
บนัเทิงจ านวนไมเ่กิน 20 ร้านภายในชมุชนคลองหกแหง่นี ้ 

 
4.2  การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน 

4.2.1  ทักษะการส่ือสารของผู้ส่งสารท่ีใช้ในการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชน 

กลุม่ผู้น าชมุชนท่ีเป็นผู้สง่สาร ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ านวน 10 คน  
ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาภายในของชุมชน และการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิง ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี ซึ่งในท่ีนีผู้้วิจยัได้เลือกสมัภาษณ์ 
นายอ าเภอคลองหลวง ผู้น าชุมชน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากับการสถานี
ต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคมหอพกัเอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ เป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1.1  ทกัษะการส่ือสาร 
ผู้ ส่งสารต้องไม่ลืมท่ีจะค านึงถึงการใช้ทักษะในการส่ือสาร เพราะภาษาเป็น

สญัลกัษณ์ท่ีมนษุย์ตกลงใช้ร่วมกนัในการส่ือสาร การส่ือความหมายในการส่ือสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็น
หวัใจหลกัของการส่ือสารในทุกครัง้ ผู้ส่งสารจึงต้องศกึษาเร่ืองการใช้ภาษา และสามารถใช้ภาษา
ให้เหมาะสมกบักาลเทศะ บคุคลนัน้ๆ เนือ้หาของสาร และช่องทางหรือส่ือ ท่ีใช้ในการส่ือสารในแต่
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ละครัง้ และจะต้องค านึงถึงปฏิกิริยาตอบกลับตลอดเวลา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประเมินผลการ
ส่ือสาร ท่ีจะท าให้การส่ือสารประสบผลดีตรงตามวตัถหุรือไม่ หรือควรปรับปรุง เปล่ียนแปลง แก้ไข
ข้อบกพร่องใด เพ่ือท่ีจะท าให้การส่ือสารเกิดผลตามท่ีต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพนัน้เอง 

1)  ทกัษะการส่ือสารด้านการติดตอ่ประสานงาน 
จากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเก่ียวกับทกัษะการส่ือสารด้านการ

ตดิตอ่ประสานงานพบวา่ ผู้น า(ผู้สง่สาร)ท่ีดีมีทกัษะในการส่ือสารท่ีดีเน่ืองจากการส่ือสารในการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงในทกุๆครัง้นัน้จะต้องอาศยัทกัษะในการส่ือสารในทกุๆเร่ืองเป็นอย่างมาก ไม่
ว่าจะเป็นการพดูท่ีต้องอาศยัทกัษะการพูดและการโน้มน้าวใจท่ีดีในการติดต่อส่ือสารกับทุกฝ่าย 
เพ่ือขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนนัน้เองและนอกเหนือจากการมีทกัษะ
ในการส่ือสารท่ีดีแล้วนัน้ท่านยงัเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถ ตามค าสมัภาษณ์ของผู้น าในแต่ละ
ทา่นท่ีได้กลา่วไว้ดงันี ้

“...ในชว่งเวลาท่ีผา่นมานัน้จงัหวดัปทมุธานีมีการจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงอยา่งตอ่เน่ืองโดยมีการด าเนินงานร่วมกนั และขอความร่วมมือจากทกุภาคฝ่าย ล่าสดุได้รับ
นโยบายจากผู้ ว่าราชการจงัหวดัปทุมธานี เพ่ือแก้ปัญหาและจดัการปัญหาสถานบนัเทิงร่วมกับ
นายอ าเภอทา่นอ่ืนๆและค้นหามาตรการการปฏิบตัิของผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านจ าหน่าย
สรุาในชมุชนพรธิสาร เพ่ือวางแนวทางในการจดัการปัญหาสถานบนัเทิงร่วมกนั... ” (ผาชยั โปรียา
นนท์ , สมัภาษณ์, 10 พฤษภาคม 2558)  

 “...ปัญหาสิ่งเสพติดและอบายมุขรอบมหาวิทยาลัยว่า ตนมี
แนวคิดท่ีจะด าเนินการไปในลกัษณะเดียวกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่ีได้มีการก าหนด
พืน้ท่ี 300 เมตรรอบมหาวิทยาลยัเป็นเขตควบคมุการจ าหน่ายสรุา ซึ่งในส่วนของ มทร.ธัญบรีุนัน้ก็
ได้มีการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีได้กล่าวไว้อย่างเคร่งครัดโดยของความร่วมมือจากบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี อาจารย์ นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ และหน่วยงานภาครัฐท่ี
ดแูลภายในพืน้ท่ีคลองหก เพ่ือจดัการปัญหาเร่ืองนีอ้ย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาดงักล่าวท่ีเกิดขึน้
ภายในชมุชน...” (ประเสริฐ ป่ินปฐมรัฐ, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

 “...ถ้ามองย้อนกลบัไปเม่ือพ.ศ.2553 นัน้ในการประชมุผู้บริหาร 
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยทุกครัง้นัน้ตัวกระผมเอง ยังคงด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในเวลานัน้ จะให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการ
ป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก มีการติดต่อประสานงานและ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในพืน้ท่ีคลองหก เพราะปัญหาดงักล่าวนัน้นบัวนัยิ่งได้ทวีความรุนแรง
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มากขึน้ โดยยาเสพติดได้เข้าไปเจาะกลุ่มเยาวชน นกัเรียน นกัศกึษา...” (น ายทุธ สงค์ธนาพิทกัษ์, 
สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

2)  ทักษะการส่ือสารด้านการขอความร่วมมือ  และขอความ
ชว่ยเหลือ 

จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชนเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารด้านการขอ
ความร่วมมือ และขอความช่วยเหลือพบว่า เป็นผู้ส่งสารท่ีมีความสามารถรอบด้านและเป็นบคุคล
ท่ีมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอย่างดีเย่ียม ใช้ทักษะการพูด การเจรจาในการส่ือสารในการ
ติดต่อ เพ่ือขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน หน่วยงานราชการต่างๆมากมาย และร่วม
ปฏิบตัิงานออกตรวจสถานบริการจ าพวกสถานบนัเทิงเป็นประจ าจากทุกภาคฝ่ายในการพนันา
และแก้ปัญหาภายในชุมชนให้เป็นไปได้ในทิศทางท่ีดีขึน้ตลอดเวลา และยังมีความเป็นผู้น าท่ีมี
ทักษะการส่ือสารท่ีดีมาก มีการใช้การส่ือสารอย่างเป็นประโยชน์มากท่ีสุดในการจัดการและ
แก้ปัญหาสถานบนัเทิงบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชน โดยอาศยัความเช่ียวชาญ ความช านาญใน
การส่ือสาร ซึ่งจะท าให้ผู้ส่งสารสามารถวิเคราะห์จุดประสงค์และความต้องการในการส่ือสารได้ 
รวมถึงรู้จกัเลือกส่ือ และภาษาท่ีเหมาะสมกบัประชาชน ตามค าสมัภาษณ์ของผู้น าในแตล่ะท่านท่ี
ได้กลา่วไว้ดงันี ้

“...ถ้าพูดถึงปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชนคลองหกนี ้
นัน้ได้เกิดขึน้มาเป็นเวลานานหลายปีช่วงพ.ศ.2553 ในเวลานัน้ถือได้ว่าเป็นช่วงวิกฤตของชุมชน
คลองหก โดยเร่ิมจากมีข่าวการร้องเรียนปัญหาร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาเกือบทุกวันจาก
ประชาชน และนกัเรียนนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบ และเน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชมงคลธัญบุรี
(คลองหก) ตัง้อยู่ใกล้กับแหล่งชมุชนคอลงหก ดงันัน้จึงมีผู้ประกอบสถานบนัเทิงลงทุนสร้าง ร้าน
เหล้าป่ัน และร้านเหล้า ผบั บาร์ หลายแห่งเปิดขายอยู่ใกล้มหาวิทยาลยัเป็นจ านวนมากเพ่ือดงึดดู
กลุ่มนกัศึกษา พบว่ามีร้านค้ากระท าผิด ตามพ.ร.บ.ควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึง
ต้องการให้มีการบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งจริงจงั...” (น าศกัดิ์ อทุยัศรีสม, สมัภาษณ์, 13 พฤษภาคม 
2558) 

 “...อนัท่ีจริงแล้วปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชมุชนท่ีเกิดขึน้
ในพืน้ท่ีคลองหกนัน้ได้เกิดขึน้มาหลายปี ทางเราได้มีการแก้ปัญหาดงักล่าวมาโดยตลอด อาทิเช่น 
กรณีตามท่ี ส านกังานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินอ าเภอคลองหลวง ได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหก  อ า เภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธา นี  ด า เนิ นการตามนโยบายของ
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กระทรวงมหาดไทย “ลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม” โดยการบูรณาการกับส่วนราชการในการ
บงัคบัใช้กฎหมาย...” (มยรีุ ศรีวตัร, สมัภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558) 

 “...ได้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบสถานบนัเทิง ในพืน้ท่ีบริเวณ 
หมู่ท่ี1 ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากมีการร้องเรียนว่า มีการ
ก่อสร้างสถานบนัเทิงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ซึ่งทางกองช่างได้ด าเนินการ
ออกตรวจ และติดค าสัง่ประกาศระงบัการก่อสร้าง ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของประชาชนและเพ่ือ
คณุภาพท่ีดีขึน้ และเป็นการแก้ปัญหาสถานบนัเทิงและจดัระเบียบชุมชนอย่างถาวรและยัง่ยืน...” 
(ธีระพล บญุตาราวะ, สมัภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558) 

 “...ตลอดเวลาท่ีผ่านมาทางสถานีต ารวจภูธรคลองห้าได้ดูแลและ
รับผิดชอบพืน้ท่ีบริเวณชมุชนคลองหก และมีจดุตรวจย่อยพรธิสารอีก 1 แห่ง โดยมีการจดัเวรสาย
ตรวจร่วมกับต ารวจชุมชนต าบลคลองหก ตลอด 24 ชั่งโมง และท่ีผ่านมานัน้ ต ารวจสถานี
ต ารวจภธูรคลองห้า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 
ร่วมกับ อ าเภอคลองหลวง สาธารณสุขอ าเภอ สรรพสามิตอ าเภอคลองหลวง ก านนั ผู้ ใหญ่บ้าน 
อส.รักษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คสช. 
พนันาสงัคมและความมัง่คงของมนุษย์ ประชาชนในพืน้ท่ีคลองหก  ด าเนินการร่วมกนัเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสถานบนัเทิงและปัญหาต่างๆในชมุชนสืบตอ่ไป...” (ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์, สมัภาษณ์, 15  
พฤษภาคม 2558) 
  “...ดิฉันจึงเป็นตวัแทนในฐานะเจ้าของหอพกัทัง้สิน้ 84 หอพกั เพ่ือ
ร่วมประชุม และพูดคุยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ ต ารวจสถานีต ารวจภูธรคลองห้า นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อ าเภอคลองหลวง 
สาธารณสุขอ าเภอ สรรพสามิตอ าเภอคลองหลวง ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน อส.รักษาดินแดน และ
หน่วยงานสถานศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ คสช. พนันาสงัคมและความมัง่
คงของมนษุย์ ประชาชนในพืน้ท่ีคลองหกและการแก้ไขปัญหาดงักล่าวท่ีทุกภาคฝ่ายได้ร่วมมือกัน
...” (ศภุาวรรณ กาญจนเรืองโรจน์ , สมัภาษณ์, 15  พฤษภาคม 2558)  

3)  ทกัษะการส่ือสารด้านการประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ขา่วสาร 
จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชนเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสารด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ และเผยแพร่ข่าวสารพบว่า ผู้น าท าหน้าท่ีผู้ส่งสารอย่างสมบูรณ์แบบ ตลอดจนมี
ลกัษณะของการเป็นผู้น าท่ีดี มีความสามารถในการบริหารและแก้ปัญหา เป็นบคุคลท่ีมีวิสยัทศัน์ท่ี
ดีมองการแก้ไขปัญหาไว้อย่างยัง่ยืนและถูกต้อง มีทกัษะการใช้ภาษาในการส่ือสารท่ีดีเย่ียม การ
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พดูและเจรจาให้ผู้ รับสารเกิดการคล้อยตามได้เป็นอย่างดี ตามค าสมัภาษณ์ของผู้น าในแตล่ะท่าน
ท่ีได้กลา่วไว้ดงันี ้

“...ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เพ่ือสร้างความ
เข้าใจกบัผู้ประกอบการสถานบนัเทิง รวมทัง้รณรงค์ในการสร้างจิตส านึกให้ผู้ปกครองและเยาวชน
ให้ปฏิบตัิตามกฎหมาย มีการประชมุชีแ้จงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสถานบนัเทิงแต่
ละประเภทโดยให้ท าข้อตกลงท่ีจะปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนัน้ยงับรูณาการกบัส่วน
ราชการ และยงัไมลื่มท่ีจะสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางศาสนา...” (ชมพู ่เพลยั, สมัภาษณ์, 13 พฤษภาคม 2558) 

“...จากสถานการณ์ปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายในชุมชน
คลองหกนัน้ และส่งผลกระทบมายงันกัศกึษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุของเรา
โดยตรง ทางเราได้เป็นห่วงและกังวลเป็นอย่างมาก ได้มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ และ
จัดพิมพ์เอกสารให้ความรู้เก่ียวกับสถานบนัเทิง ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย และข้อบงัคบัใช้หาก
กระท าความผิดอยู่เสมอ ทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี ได้ท าหนังสือเชิญ
ผู้ประกอบการร้านเหล้าและสถานบันเทิงรอบมหาวิทยาลัย ต ารวจสถานีต ารวจภูธรคลองห้า 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหกเพ่ือประชมุและหารือพร้อมกันเพ่ือแก้ไขปัญหา... ” (วิรัช 
โหตระไวศยะ, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2558) 

สรุปได้ว่าจะเห็นจากผู้ ท่ีให้การสมัภาษณ์จ านวน 10 คนนัน้ล้วนแต่เป็นบุคคลท่ี
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัข้อมลู และสภาพปัญหาภายในของชมุชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือ
การจดัระเบียบชมุชน “กรณีศกึษา สถานบนัเทิง ชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี”  เป็นอยา่งดี และการส่ือสารนัน้จะประสบความส าเร็จตรงตามจดุประสงค์หรือไม่
นัน้ สว่นใหญ่ไมม่ากก็น้อยนัน้ล้วนขึน้อยู่กบัผู้น า(ผู้ส่งสาร)เป็นส าคญั เน่ืองจากผู้ส่งสารนัน้จะต้อง
ท าการส่ือสารให้ได้ผลและเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในการส่ือสารนัน้ๆ และจะต้องท าความเข้าใจใน
เร่ืององค์ประกอบในการส่ือสาร และรวมถึงเร่ืองปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับระบบการรับรู้ 
ระบบการคิด ระบบการเรียนรู้ ระบบการจดจ า ผู้ส่งสารจะต้องค านึงถึงบริบทในการส่ือสาร  และ
ค านึงถึงสิ่งท่ีอยู่แวดล้อมท่ีมีส่วนในการก าหนดรู้ความหมายหรือความเข้าใจในการส่ือสาร  
ค านงึถึงกรอบแหง่การอ้างอิงในการส่ือสารทกุๆครัง้เน่ืองจากมนษุย์ทกุคนนัน้จะมีพืน้ความรู้ทกัษะ 
เจตคติ ค่านิยม สังคม ประสบการณ์ ฯลฯ ซึ่งถ้าคู่ส่ือสารใดมีกรอบแห่งการอ้างอิงคล้ายกัน
ใกล้เคียงกัน จะส่งผลท าให้การส่ือสารนัน้ๆง่ายขึน้  การส่ือสารจะมีประสิทธิผลมากท่ีสุดนัน้ 
เกิดขึน้ก็ตอ่เม่ือผู้สง่สารนัน้ท าการส่งสารอย่างมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน ผ่านส่ือหรือช่องทางท่ีมีความ
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เหมาะสม และผู้ ส่งสารนัน้ควรเตรียมตัวและเตรียมการล่วงหน้าเพ่ือท าให้การส่ือสารราบร่ืน 
สะดวก และรวดเร็ว เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และสามารถแก้ไขได้ทนัท่วงทีหากจะเกิดอปุสรรค์ท่ี
จดุใดจดุหนึง่ระหวา่งการส่ือสารนัน้เอง  

4.2.1.2  คณุลกัษณะของผู้สง่สาร 
กลุ่มผู้น าชมุชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร ในท่ีนีห้มายถึง นายอ าเภอคลองหลวง ผู้น าชุมชน 

หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้ อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคม
หอพักเอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ านวน 10 คน  เป็นผู้ ให้ข้อมูล
เก่ียวกับสภาพปัญหาภายในของชุมชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและ
สถานบนัเทิง ชมุชนคลองหก จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งในท่ีนีผู้้วิจยัได้วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผู้น า
ชมุชน ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1)  บคุลิกภาพของผู้สง่สาร 
บคุลิกภาพโดยรวม เป็นบคุคลท่ีมีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดีเย่ียม มีความ

สภุาพนอบน้อม มีกิริยามารยาทท่ีดีไม่จะเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน หรือภาษากายท่ีแสดงออกมา
ในการส่ือสารในแตล่ะครัง้ เป็นบคุคลท่ีมีอุปนิสยัจิตใจดี มีความเอือ้เฟือ้เผยแพร่ โอบอ้อมอารีต่อ
บคุคลอ่ืน มีความเสียสละต่อสงัคมโดยรวม ชุมชนและส่วนรวมเสมอๆ มีการวางตวัท่ีดีและไม่ถือ
ตวัแม้พบเจอบคุคลท่ีตา่งฐานะตา่งชนชัน้ ส่งผลให้ประชาชนเกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและ
นบัถือเป็นอยา่งมาก 

  2)  ความรู้และความสามารถของผู้สง่สาร 
ด้านความรู้ของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้น าชมุชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นผู้

ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดจ านวน 10 คน ซึ่งบคุคลทัง้หมดท่ีได้กล่าวมานัน้ล้วนแตเ่ป็นผู้ ท่ีให้ข้อมูล 
และลงมือแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัสภาพปัญหาภายในของชมุชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือการ
จัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี มาโดยตลอดจนกระทั่ง
ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่งตา่งๆนัน้ ได้รับการ
คดัเลือกและแตง่ตัง้จากทางภาครัฐเกือบทุกคน แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของบคุคลนัน้ๆท่ีมีอย่าง
เตม็เป่ียม 



74 

 

ด้านความสามารถของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้น าชุมชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร ซึ่ง
เป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดจ านวน 10 คนนัน้ ล้วนแต่เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และความสามารถ
อยา่งเป่ียมล้น ไมว่า่จะเป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาสถานบนัเทิงภายในพืน้ท่ีชมุชนคลอง
หก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี หรือความสามารถในการจดัการปัญหา
ด้านอ่ืนๆในหน้าท่ีงานของตน ซึ่งด้วยประสบการณ์การท างานและการด ารงต าแหน่งในแต่ละ
บุคคล ส่งผลให้เกิดความเช่ียวชาญในงานด้านบริหารการจดัการปัญหา การแก้ไขปัญหา  การ
วางแผนเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่งดีทีเดียว   

3)  คณุสมบตัใินการส่ือสาร 
คณุสมบตัิในการส่ือสารซึ่งถือเป็นการเช่ียมโยงสารไปยงัผู้ รับสาร

ซึ่งคุณสมบตัิของผู้น าชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ านวน 10 คน  เป็นผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกับ
สภาพปัญหาภายในของชุมชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชน “กรณีศกึษา 
สถานบนัเทิง ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี” ซึ่งได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมลู และการสมัภาษณ์ได้วิเคราะห์คณุสมบตัใินการส่ือสาร ดงันี ้

ความสามารถในการพูด ผู้น าชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้
จ านวน 10 คนมีสามารถในการส่ือสารด้วยการพดู การเจรจา และการตอ่รองเป็นอย่างมากในการ
ประชมุแก้ปัญหาสถานบนัเทิงภายในชุมชน หรือปัญหาการจดัระเบียบชุมชนในแตล่ะครัง้ เพราะ
จากภาษาท่ีเลือกใช้ในการส่ือสารเป็นภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีความถกูต้อง มีการพูดท่ีชดัเจนมีความ
นา่เช่ือถือสงู 

ความสามารถในการรับฟัง ผู้น าชมุชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้
จ านวน 10 คนนัน้ไม่ได้มีความสามารถเพียงการพดูเท่านัน้ แต่ยงัมีความสามารถในการเป็นผู้ รับ
ฟังท่ีดีอีกด้วย เน่ืองจากในการร่วมประชมุเพ่ือแก้ไขปัญหาสถานบนัเทิงภายในชุมชน หรือปัญหา
การจดัระเบียบชมุชนในแตล่ะครัง้นัน้ ล้วนจะต้องรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทกุภาค
ฝ่ายไมว่า่จะเป็นภาครัฐ หนว่ยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน หรือผู้ประกอบการสถานบนัเทิง 
เพ่ือเป็นแลกเปล่ียนความคดิเห็นและน าพาไปสูผ่ลประสบความส าเร็จในการส่ือสารในครัง้นัน้ๆ 

ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ผู้ น าชุมชนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ทัง้หมดนัน้จ านวน 10 คนนัน้มีคณุสมบตัท่ีิส าคญัอยา่งหนึง่ก็คือ การโน้มน้าว เพราะถือเป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีส าคญัเป็นอยา่งมากในการส่ือสารเพ่ือแก้ปัญหาสถานบนัเทิงทกุๆครัง้ ในการส่ือสารในแตล่ะครัง้
ต้องอาศยัการส่ือสาร การพูด การเจรจาท่ีผู้ส่งสารสามารถโน้มน้าวใจผู้ส่งสารให้เกิดการคล้อย
ตาม และเข้าใจกบัการส่ือสารในครัง้นัน้ๆนัน้ถึงจะถือว่าเป็นการส่ือสารท่ีประสบความส าเร็จ 
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ดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนัน้จึงสรุปได้ว่าคณุลกัษณะทัว่ไปของผู้น าท่ีดีนัน้จะต้องมี
ความสามารถในการช่วยเหลือผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหา พร้อมท่ีจะให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างมีเหตุ
และผล สามารถท่ีจะชีแ้นะทางท่ีจะท าให้เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือ  ร่วมท างาน
ด้วยกนั  ระหวา่งประชาชนในการแก้ปัญหาตา่งๆ  มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับฟังความบกพร่องของ
ตนเอง  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน ไม่ลืมท่ีจะค านึงถึงสิทธิมนษุยชน ไม่เป็นบุคคลท่ี
ผกูขาดการตดัสินใจใดๆทัง้สิน้ และสดุท้ายคือต้องค านงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 

4.2.1.3  ประเภทของผู้สง่สาร 
กลุ่มผู้ น าชุมชนท่ีเป็นผู้ ส่งสาร ในท่ีนีห้มายถึง ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้

จ านวน 10 คนโดยแบง่ตามประเภทผู้น าดงัตอ่ไปนี ้ 
ซึ่งผู้น าโดยโครงสร้าง (The Structure Leader) ในท่ีนีท้ัง้หมดจ านวน 9 คน ซึ่ง

ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะมีความเป็นผู้น าท่ีได้รับการแต่งตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ซึ่งเป็นไป
ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีทางการได้ก าหนดไว้ด ารงอยู่ในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ นายอ าเภอคลอง
หลวง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้ อ านวยการกองช่าง  ผู้ ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ซึ่งคือ
ผู้ น าโดยโครงสร้าง จะมีอ านาจหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายบังคับให้มี และกระท าได้ตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ จะกระท าการนอกเหนือจากอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
มิได้ ทัง้นีผู้้น าโดยโครงสร้างดงักลา่ว คือ ลกัษณะของการเป็นผู้น าแบบเป็นทางการนัน้เอง 

และส่วนผู้น าโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ในท่ีนี ้1 คน ซึ่งผู้น าใน
ลกัษณะท่ีจะเป็นผู้น าซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ (The group-selected leader) เป็นผู้น าท่ีเกิดจากการ
เลือกบคุคลในหมู่คณะเดียวกนั แล้วเสริมสร้างอิทธิพลของเขาในฐานะท่ีเป็นผู้น าขึน้มา เพราะใน
สังคมการเมืองระบอบประชาธิปไตย การเลือกผู้ น าเป็นวิธีท่ีมีผลในด้านการจูงใจผู้ ท่ีถูกน า 
เน่ืองจากคนเหล่านีต้่างเช่ือว่า เขาสามารถไว้วางใจการด าเนินนโยบายบริหารของผู้น าได้  ได้แก่ 
นายกสมาคมหอพกัเอกชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ซึ่งผู้น า
ชนิดนีเ้องท่ีจะน ากลุ่มไปสู่จุดหมายได้เป็นผลส าเร็จ ผู้น าประเภทนี ้ได้แก่ พ่อค้าในหมู่บ้าน อดีต
ผู้น าชมุชน ผู้ ท่ีเคยเป็นบคุคลท่ีมีอ านาจ ผู้ ท่ีมีฐานะทางการเงิน เป็นต้น 

กลา่วโดยสรุป ผู้น าชมุชนนัน้คือบคุลท่ีมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งในชมุชน 
มีอิทธิพลในการจดัการสิ่งตา่งๆภายในชมุชน ในท่ีนีคื้อมีความสามารถในการจดัการปัญหาสถาน
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บนัเทิง ร่วมถึงการจดัระเบียบชมุชน และส่งผลให้เกิดผลส าเร็จ ท าให้ชมุชนมีการพนันาขึน้ในทาง
ท่ีดี ทัง้นีล้กัษณะของผู้น าชมุชนอาจมาได้จาก 2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ ผู้น าโดยโครงสร้าง และผู้น า
โดยธรรมชาต ินัน้เอง 

 
4.2.2  เนือ้หาสารที่ ผู้ส่งสารใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชน 
เนือ้หาสารท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถาน

บนัเทิง ชุมชนคลองหก จงัหวดัปทุมธานี คือ พระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ยกตวัอย่างเช่น การห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานท่ีหรือบริเวณวดัหรือสถานท่ี
ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล สถานท่ี
ราชการ หอพกั สถานศกึษา ร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิงสวนสาธารณะของทาง
ราชการท่ีจดัไว้เพ่ือการพกัผ่อนของประชาชนโดยทัว่ไป และบทลงโทษจะต้องระวางโทษจ าคกุไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับนอกจากนีย้งัมีพระราชบญัญัติตา่งๆ
อีกมากมายท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชน กรณีศึกษา สถาน
บันเทิง  ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี อาทิ เช่น 
พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 ท่ีใช้ในการด าเนินคดีและแจ้งให้ผู้ประกอบการสถาน
บนัเทิงท่ีมีการด าเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนญุาต และข้อบญัญัติ เร่ือง การควบคมุกิจการท่ี
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.2551 เป็นต้น 

4.2.2.1  วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร 
1)  เพ่ือให้การด าเนินงานการแก้ปัญหาสถานบนัเทิง และการจัด

ระเบียบชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี มีประสิทธิภาพ 
2)  เพ่ือลดผลกระทบ ลดอุบัติเหตุ ลดการเกิดอาชญากรรม และ

ผลกระทบอีกมากมายท่ีเกิดจากปัญหาสถานบนัเทิง และการจดัระเบียบชุมชน คลองหก ต าบล
คลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

3)  เพ่ือลดจ านวนนักด่ืมหน้าท่ีใหม่ท่ีเป็นเยาวชนของชุมชนคลองหก 
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  

4.2.2.2  การก าหนดผู้ รับสารและกลุม่เป้าหมาย 
กลุม่เป้าหมาย คือ ประชากรท่ีประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนคลองหก ต าบลคลอง

หก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชมุชนคลอง
หกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรในชุมชนจ านวน  11 ,125   คน จ านวนครัวเรือน   5,063   
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ครัวเรือน เน่ืองจากมีความต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกับสถานการณ์
ปัญหาสถานบนัเทิงภายในชุมชน รับรู้วิธีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสถานบนัเทิง
ภายในชมุชน รับรู้นโยบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน  รับรู้มาตรการในการ
จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน รับรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิง รับรู้
บทลงโทษในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน  

4.2.2.3  เนือ้หาหลกัของสาร 
ในด้านของเนือ้หาสารจากท่ีผู้ ส่งสารใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี คือ พระราชบัญญัติ และ
กฎหมายข้องบงัคบัต่างๆนัน้ ส่วนใหญ่เป็นการเน้นให้ผู้ รับสารเข้าใจและรับรู้ถึงนโยบายเก่ียวกับ
การจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน  รับรู้มาตรการในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน รับรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิง รับรู้บทลงโทษในการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงภายในชมุชน  เพ่ือจะได้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนัและบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

4.2.2.4  หลกัฐานสนบัสนนุ 
นโยบายเก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน  รวมถึงมาตรการใน

การจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน  และกฎหมายและบทลงโทษท่ีเก่ียวข้องกับการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชนนัน้ได้น ามาจากพระราชบญัญัต ิ
และกฎหมายข้องบงัคบัตา่งๆนัน้ มาจากพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

 
4.2.3  ช่องทางการส่ือสารที่ใช้ในการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน 

4.2.3.1  ส่ือบคุคล 
ซึ่งส่ือกลางท่ีส าคญัในการช่วยประสานคนให้ร่วมแรงร่วมใจกัน คือ “ผู้น า” ผู้ ท่ี

เป็นบุคคลท่ีจะมาช่วยประสานก าลังแรงใจและสมองในการท างาน ร่วมกันในทางท่ีดีเป็นธรรม
ให้กบัสงัคม เหตนีุง้านในการพนันาชมุชน ผู้น าชมุชนถือว่า เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถท่ี
ระดมทรัพยากรในด้านตา่งๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการพนันา และเพ่ือให้งานพนันานัน้ไปสู่จดุหมาย
ได้ดีขึน้ 

ดงันัน้จะเห็นได้วา่ กลุม่ผู้น าชมุชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร ในท่ีนีห้มายถึง นายอ าเภอคลอง
หลวง ผู้น าชุมชน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  
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นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ านวน 10 คน ซึ่ง
ผู้น าทัง้ 10 คนมีการใช้กลยทุธ์ในการส่ือสารเพ่ือการแก้ปัญหาสถานบนัเทิง และการจดัระเบียบ
ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี และได้ขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานตา่งๆ รวมถึงภาครัฐ แสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า เป็นผู้น าท่ีสามารถแก้ไขปัญหา และ
รับมือกบัสถานการณ์ได้อย่างดี สามารถน าพาประชาชนในชมุชนคลอง 6 ให้มีการด ารงชีวิตท่ีดี 
และมีการใช้การส่ือสารท่ีถูกต้องและก่อให้เกิดประโยชน์ น าประสบการณ์และความรู้ท่ีได้จาก
ท้องถ่ินตนนัน้มาพนันาในปัจจบุนันีช้มุชนคลอง 6 มีวิถีชีวิตท่ีดีขึน้ 

4.2.3.2  ส่ือเฉพาะกิจ 
หลังจากมีการจัดประชุมชีแ้จงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ ประกอบการสถาน

บนัเทิงแตล่ะประเภทโดยให้ท าข้อตกลงท่ีจะปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามกฎหมาย กบัส่วนราชการ อ าเภอ
คลองหลวง ,สภ.คลองห้า ,สาธารณสขุอ าเภอ ,สรรพสามิตอ าเภอคลองหลวง ,ก านนั, ผู้ ใหญ่บ้าน ,
อส.รักษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  คสช. 
พนันาสงัคมและความมัง่คงของมนุษย์ ประชาชนในพืน้ท่ีคลองหกแล้วนัน้ เพ่ือเป็นการบงัคบัใช้
กฎหมายให้ครอบคลมุในทกุฐานความผิด ดงันัน้ทางชุมชนจึงได้จดัท าป้ายประชาสมัพนัธ์ภายใน
ชมุชน และมีการแจกเอกสาร เพ่ือท าความเข้าใจตรงกันในการบงัคบัใช้กฎหมาย และด าเนินการ
กับผู้ ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเน่ือง และได้จัดลานกิจกรรมด้านดนตรีและศิลปะ 
นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาตา่งๆเพื่อปลกูฝังจิตส านึกและคา่นิยมท่ีดีให้เยาวชนภายในชมุชน และ
ยงัไมลื่มท่ีจะสง่เสริมและประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ศาสนา อาทิเชน่ 

1)  การประชมุประชาคมค้นหามาตรการการปฏิบตัขิองผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและร้านจ าหนา่ยสรุาในชมุชนพรธิสาร  

2)  โครงการ “ลดอบายมขุ สร้างสขุให้สงัคม” 
3)  จดัตัง้ศนูย์รับร้องเรียนสิ่งเสพตดิ อบายมขุ และสิ่งมนึเมา  

4.2.3.3  ส่ือใหม ่

เม่ือกลา่วถึงส่ือใหมก่บัชมุชนคลองหก นัน้เป็นเร่ืองท่ีเข้าถึงง่ายเพราะ ชมุชนคลอง
หก ในปัจจบุนัมีความเจริญเป็นอย่างมาก มีประชากรจ านวนมาก มีความทนัสมยัครบครัน ท าให้
การพนันาในการตดิตอ่ส่ือทางโลกอินเตอร์เน็ตเป็นเร่ืองท่ีใกล้ตวัส าหรับผู้คนในชมุชน จากการเก็บ
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ข้อมูล การสังเกต สอบถามและลงพืน้ท่ี ผู้ ศึกษาพบว่า ผู้ คนในชุมชนหรือประชาชนท่ีต้องการ
ตดิตามข้อมลูขา่วสารสามารถ เข้าไปชมได้หรือตดิตามได้ท่ีชอ่งทางดงันี ้

1) http://www.klonghok.go.th เว็บไซด์ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมูล
ขา่วสารครอบคลมุทกุเร่ืองในพืน้ท่ีชมุชนคลองหก จดัท าขึน้โดย องค์การบริหารสว่นต าบลคลองหก  

2) ช่องทางติดต่อทาง Facebook โดยใช้ช่ือเพจว่า “ท่ีน่ีคลอง6” มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลูขา่วสาระ สาระและความบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ในชมุชน 

3) ช่องทางติดตอ่ทาง Facebook โดยใช้ช่ือเพจว่า “สถานีต ารวจภูธร
คลองห้า” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปิดช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านทางเพ่ือประชาสมัพนัธ์ บอกกล่าว 
ลงขา่วสารอีกด้วย 

4.2.3.4  ส่ือวิทยชุมุชน 
ถ้ากล่าวถึงส่ือวิทยใุนชมุชนคลองหกนัน้ผู้คนในชมุชนจะรู้จกัดีจิตอาสาช่วยเหลือ

บริเวณพืน้ท่ีหมู่บ้านพรธิสาร ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี  
เพ่ือเป็นศนูย์เพ่ือช่วยเหลือ และแจ้งเหตดุ่วนเหตรุ้าย ภายในชุมชน กรณีตวัอย่าง ในการส่ือสาร
เพ่ือการแก้ปัญหาสถานบนัเทิง และการจดัระเบียบชมุชน และอีกกรณีคือในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ท่ีผ่านมา มีอุบตัิเหตเุกิดขึน้เน่ืองจากมีวนัหยดุยาวติดกนั 5 วนั ซึ่งโอกาสการเกิดอุบตัิเหตสุงูมาก 
ส่ือวิทยใุนชมุชนคลองหกนัน้จงึเป็นอีกชอ่งทางในการส่ือสารอีกชอ่งทางหนึง่ท่ีมีประสิทธิภาพ  

1) “อาสาสมคัรศนูย์เหย่ียวเวหาปทมุธานี” ศนูย์วิทยปุทมุธานี 
2) มลูนิธิร่วมกตญัญ ู(ในสว่นของหนว่ยกชีูพ)  

4.2.3.5  ส่ือมวลชน 
มีการจดัประชมประชมุชีแ้จงและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสถานบนัเทิง

แตล่ะประเภทโดยให้ท าข้อตกลงท่ีจะปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนัน้ยงับรูณาการกับ
สว่นราชการ อ าเภอคลองหลวง ,สภ.คลองห้า ,สาธารณสขุอ าเภอ ,สรรพสามิตอ าเภอคลองหลวง ,
ก านัน, ผู้ ใหญ่บ้าน ,อส.รักษาดินแดน และหน่วยงานสถานศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี คสช. พันนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ประชาชนในพืน้ท่ีคลองหก 
ผู้ประกอบการสถานบนัเทิงและท่ีขาดไม่ได้คือ ส่ือมวลชน ในการถ่ายท าและมีหน้าท่ีเผยแพร่
ขา่วสารและข้อมลูท่ีถกูต้องในระหวา่งท่ีชมุชนมีการจดัการกบัปัญหาดงักล่าว   

สรุปได้ว่า การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิง ชมุชนคลอง
หก จงัหวดัปทุมธานี มีการเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารเพ่ือขจดัปัญหาผ่านช่องทางส่ือต่างๆแบบ
บูรณาการอย่างครบถ้วนผ่านส่ือมากมาย อาทิเช่น การเลือกใช้ส่ือบุคคลในการพูดและชกัจูงให้

http://www.klonghok.go.th/
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เกิดการคล้อยตามและเพ่ือใช้เจรจาในการส่ือสารในการแก้ปัญหา การเลือกใช้ส่ือเฉพาะกิจเพ่ือจดั
กิจกรรมเพ่ือดึงดูดคนเพ่ือมาท าความเข้าใจให้ไปในทิศทางเดียวกัน การเลือกใช้ส่ือใหม่เพ่ือ
ต้องการให้ประชาชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้รับทราบและเข้าถึงปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การเลือกใช้
ส่ือวิทยชุมุชนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประสานงานและขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
หากเกิดสถานการณ์ตา่งๆขึน้ในบริเวณคลองหก และสดุท้าย การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารผ่าน
ส่ือมวลชน จึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนคลองหกนัน้มีการใช้ส่ือทางช่อทางต่างๆอย่าง
ครบถ้วนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามท่ีต้องการจะเป็น 

 
 



 
 

 

บทที่ 5 
 

ทัศนคตขิองผู้รับสารต่อการศกึษาเร่ืองการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบันเทงิชุมชนคลองหก จงัหวัดปทุมธานี 

 
การศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลอง

หก จงัหวดัปทุมธานี เพ่ือศึกษาทศันคติของผู้ รับสารท่ีมีต่อการศึกษาเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพ่ือ
การจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  ในท่ีนีผู้้วิจยัได้เก็บข้อมลูจาก
ประชาชนในชมุชนจ านวนทัง้สิน้ 200 คน โดยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางพร้อมการ
บรรยายเชิงพรรณนา แบง่ผลการวิเคราะห์ ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สว่นท่ี 2 วิเคราะห์การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดั
ระเบียบภายในชมุชน 
 สว่นท่ี 3 วิเคราะห์ทศันคตเิก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

สว่นท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิาน
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5.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่ง 200 คน ผู้วิจยัได้
น าเสนอในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 5.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 100 50.0 
หญิง 100 50.0 
รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 5.1 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งทัง้เพศชายและเพศหญิงมีจ านวนเทา่กนั โดยคดิเป็น 

ร้อยละ 50.0  
 

ตารางท่ี 5.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 ปี 27 13.5 
21-25 ปี 61 30.5 
26-30 ปี 53 26.5 
31-40 ปี 36 18.0 

41 ปีขึน้ไป 23 11.5 
รวม 200 100.0 

  
 จากตารางท่ี 5.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่อยูใ่นชว่ง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.5 

รองลงมาคือ ชว่งอายุ 26-30 ปี คดิเป็นร้อยละ 26.5 อาย ุ31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.0 อาย ุ15-
20 ปี คดิเป็นร้อยละ 13.5 และอาย ุ41 ปีขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 124 62.0 
สมรส 60 30.0 
หยา่ร้าง 12 6.0 
เป็นหม้าย 4 2.0 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 62.0 

รองลงมา คือ มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 30.0 หย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 6.0 และเป็นหม้าย 
คดิเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 5.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พทุธ 174 87.0 
คริสต์ 16 8.0 
อิสลาม 9 4.5 
อื่นๆ 1 0.5 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 87.0 

รองลงมา คือ นบัถือศาสนาคริสต์ คิดเป็นร้อยละ 8.0 ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ
ศาสนาอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 16 8.0 

มธัยมศกึษา 41 20.5 
ปวช./ปวส. 40 20.0 
ปริญญาตรี 94 47.0 
ปริญญาโท 9 4.5 

รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา คือ มธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบัปวช./ปวส. 
คิดเป็นร้อยละ 20.0 ระดบัต ่ากว่ามธัยมศกึษา คิดเป็นร้อยละ 8.0 และระดบัปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 4.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 5.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 63 31.5 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 28 14.0 

ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 15 7.5 
เกษตรกร 23 11.5 

พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 47 23.5 
รับจ้างทัว่ไป 13 6.5 

ไมม่ีอาชีพ (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 11 5.5 
รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 31.5 

อนัดบั 2 ได้แก่ ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท/ลกูจ้าง คิดเป็นร้อยละ 23.5 และอนัดบั 3 คือ 
ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย คดิเป็นร้อยละ 14.0  
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ตารางท่ี 5.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 8 4.0 
5,001-10,000 บาท 45 22.5 
10,001-15,000 บาท 77 38.5 
15,001-20,000 บาท 45 22.5 
มากกวา่ 20,001 บาท 25 12.5 

รวม 200 100.0 

  
จากตารางท่ี 5.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนอยู่ท่ี 5,001-10,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 38.5 อนัดบั 2 คือ  5,001-10,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท มีจ านวนเท่ากนั 
คดิเป็นร้อยละ 22.5 และอนัดบั 3 คือ มากกวา่ 20,001 บาท คดิเป็นร้อยละ 12.5  

 
ตารางที่ 5.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้สถาน
บนัเทิง 
ความถี่ในการเข้าใช้สถานบนัเทิง จ านวน ร้อยละ 

สปัดาห์ละครัง้ 23 11.5 
2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 28 14.0 

เดือนละครัง้ 57 28.5 
2-3 ครัง้ตอ่เดือน 23 11.5 

อื่นๆ  69 34.5 
รวม 200 100.0 

 
จากตารางท่ี 5.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกตอบอ่ืนๆ เน่ืองจากเข้าใช้สถาน

บนัเทิงในช่วงท่ีแตกตา่งจากตวัเลือกท่ีก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 34.5 อนัดบั 2 คือ เข้าใช้สถาน
บนัเทิงเดือนละครัง้ คิดเป็นร้อยละ 28.5 และอนัดบั 3 เข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 14.0 ตามล าดบั 
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5.2  ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด
ระเบียบภายในชุมชน 
การวิเคราะห์การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบ

ภายในชมุชน ผู้วิจยัได้น าเสนอในรูปแบบของตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางท่ี 5.9  แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการ 
                จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน 
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ

จัดระเบียบภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

1. การรับรู้ขา่วสารจากสือ่ในชมุชน 
1.1 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงในชมุชนจากผู้น าชมุชน    

3.34 .921 รับรู้ปานกลาง 

1.2 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากการจดักิจกรรมภายในชมุชน 

3.23 .964 รับรู้ปานกลาง 

1.3 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในชมุชน 

3.01 .802 รับรู้ปานกลาง 

1.4 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากสือ่อินเทอร์เน็ต 

3.50 1.152 รับรู้สงู 

1.5 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากสือ่โทรทศัน์ 

3.44 1.050 รับรู้สงู 

1.6 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากบคุคลในชมุชน อาทิ ครอบครัว 
เพื่อนบ้าน 

3.41 .903 รับรู้สงู 

1.7 การรับรู้ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงจากเอกสารเผยแพร่ภายในชมุชน 

3.16 .945 รับรู้ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.9 พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากส่ือในชุมชน กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงจากส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ และจากบุคคลใน
ชมุชนในระดบัการรับรู้ท่ีสงู โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุ 3.50, 3.44 และ 3.41 ตามล าดบั รองลงมา คือ 
กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงจากผู้น าชุมชน จากการจัดกิจกรรม
ภายในชมุชน จากเอกสารเผยแพร่ภายในชมุชน และจากป้ายประชาสมัพนัธ์ภายในชมุชนในระดบั
การรับรู้ปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ีย 3.34, 3.23, 3.16 และ 3.01 ตามล าดบั 
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ตารางที่  5.10  แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ

การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน    
การรับรู้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อการ

จัดระเบียบภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

2. การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นการจดัการการสือ่สาร
เพื่อการจดัระเบยีบสถานบนัเทิงภายในชมุชน 
2.1 การรับรู้เก่ียวกบัการสถานการณ์ปัญหาสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน    

3.35 .788 รับรู้ปานกลาง 

2.2 การรับรู้วธีิการเตรียมการรับมือกบัสถานการณ์
ปัญหาสถานบนัเทงิภายในชมุชน 

3.00 .842 รับรู้ปานกลาง 

2.3 การรับรู้นโยบายเก่ียวกบัการจดัระเบยีบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

3.16 .876 รับรู้ปานกลาง 

2.4 การรับรู้มาตรการในการจดัระเบียบสถานบนัเทิง
ภายในชมุชน 

3.06 .960 รับรู้ปานกลาง 

2.5 การรับรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการจดัระเบยีบ
สถานบนัเทิง 

2.97 .935 รับรู้ปานกลาง 

2.6 การรับรู้บทลงโทษในการจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

3.10 .910 รับรู้ปานกลาง 

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

3.27 .856 รับรู้ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 5.10 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้เก่ียวกับการสถานการณ์ปัญหาสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน รับรู้นโยบายเก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน รับรู้บทลงโทษ
ในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน รับรู้มาตรการในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชุมชน รับรู้วิธีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิงภายในชุมชน และรับรู้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในระดบัการรับรู้ปานกลาง มีคา่เฉล่ียสงูสดุอยู่
ท่ี 3.35, 3.16, 3.10, 3.06, 3.00 และ 2.97 ตามล าดบั ส าหรับในภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการรับรู้ปานกลาง โดยมี
คา่เฉล่ีย 3.27     
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5.3  ส่วนที่ 3 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บันเทงิภายในชุมชน 

  
การวิเคราะห์ทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบันเทิง

ภายในชมุชน ผู้วิจยัได้น ามาเสนอในรูปแบบของตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่  5.11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทศันคติท่ีประชาชนมีต่อการจดัการ

การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน (ทศันคตติอ่ผู้สง่สาร)    
ทัศนคติเกี่ยวกับการจดัการการสื่อสารเพื่อการ

จัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 
1.ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถานบนัเทงิภายในชมุชน 

3.51 .851 เห็นด้วยมาก 

2. ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีความสามารถในการ
จดัการปัญหาการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน 

3.45 .825 เห็นด้วยมาก 

3. ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีทกัษะในการพดูการเขยีน
และการโน้มน้าวใจ 

3.26 .842 เห็นด้วยปานกลาง 

4. ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีความสามารถในการ
ประสานงานกบัคนในชมุชนและนอกชมุชน 

3.41 .958 เห็นด้วยมาก 

5. ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีการเปิดโอกาสให้คนใน
ชมุชนได้แสดงความคิดเห็น 

3.22 .809 เห็นด้วยปานกลาง 

     
จากตารางท่ี 5.11 พบว่า ทศันคติตอ่ผู้ส่งสาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติ ท่ีเห็นด้วย

มากว่าผู้ น าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน มี
ความสามารถในการจดัการปัญหาการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน และมีความสามารถ
ในการประสานงานกับคนในชมุชนและนอกชุมชน โดยมีค่าเฉล่ียสงูสุด 3.51, 3.45  และ 3.41 
รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีเห็นด้วยในระดบัปานกลางว่าผู้น าชมุชนมีทกัษะในการพูด
การเขียนและการโน้มน้าวใจ และมีการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้แสดงความคิดเห็น โดยมี
คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.26 และ 3.22 ตามล าดบั 
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ตารางที่  5.12  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อการจดัการ
การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน (ทศันคตติอ่เนือ้หาสาร) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการจดัการการสื่อสารเพื่อการ
จัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 
6. ชุมชนมีการแจ้งข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาปัญหา
การจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

3.21 .842 เห็นด้วยปานกลาง 

7. ชมุชนมีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการจดัการปัญหา
สถานบนัเทิงภายในชมุชน 

3.43 .905 เห็นด้วยมาก 

8. ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมลูเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีความเหมาะสม 

3.39 .885 เห็นด้วยปานกลาง 

9. ข้อมูลเก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงใน
ชมุชนมีความถกูต้องและนา่เช่ือถือ 

3.32 .890 เห็นด้วยปานกลาง 

      
 จากตารางท่ี 5.12 พบว่า ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีเห็น

ด้วยมากว่าชุมชนมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการจัดการปัญหาสถานบนัเทิงภายในชุมชน โดยมี
คา่เฉล่ียอยู่ท่ี 3.43 รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีเห็นด้วยปานกลางว่าภาษาท่ีใช้ในการ
ถ่ายทอดข้อมลูเก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีความเหมาะสม ข้อมลูเก่ียวกบัการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ และชุมชนมีการแจ้งข่าวสาร
เก่ียวกบัปัญหาปัญหาการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน โดยมีคา่เฉล่ีย 3.39, 3.32 และ 
3.21 ตามล าดบั 
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ตารางที่  5.13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อการจดัการ
การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน (ทศันคติตอ่ช่องทางการ
ส่ือสาร) 

ทัศนคติเกี่ยวกับการจดัการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่ช่องทางการสือ่สาร 
10. ผู้น าชมุชนเป็นผู้ เผยแพร่ขา่วสารท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ 

3.53 .956 เห็นด้วยมาก 

11. การจดักิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้มีการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีสว่นช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

3.45 .912 เห็นด้วยมาก 

12. ป้ายประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมีสว่นชว่ยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

3.20 .913 เห็นด้วยปานกลาง 

13. เอกสารเผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีสว่นช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

3.09 .920 เห็นด้วยปานกลาง 

   
จากตารางท่ี 5.13 พบว่า ทศันคติตอ่ช่องทางการส่ือสาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติ

ท่ีเห็นด้วยมากว่าผู้น าชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความน่าเช่ือถือ  และการจดักิจกรรมเพ่ือ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ โดยมีคา่เฉล่ีย
สูงสุด 3.53 และ 3.45 ตามล าดบั รองลงมา คือ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติในระดบัท่ีเห็นด้วยปาน
กลางว่าป้ายประชาสมัพนัธ์ และเอกสารเผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงใน
ชมุชนมีสว่นชว่ยในการสร้างความเข้าใจ โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.20 และ 3.09  
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ตารางที่  5.14  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของทัศนคติท่ีประชาชนมีต่อการจัดการ
การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน (ทศันคตติอ่ตวัผู้ รับสาร)     

ทัศนคติเกี่ยวกับการจดัการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน 

ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

แปลความหมาย 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 
14. ทา่นคดิวา่ทา่นได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน
จากการสือ่สารในชมุชน 

3.33 .826 เห็นด้วยปานกลาง 

ภาพรวมทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบนัเทิง
ภายในชุมชน 

3.41 .909 เห็นด้วยมาก 

 
จากตารางท่ี 5.14 พบว่า ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทศันคติท่ีเห็น

ด้วยปานกลางว่าได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชุมชนจากการ
ส่ือสารในชมุชน โดยมีค่าเฉล่ีย 3.33 และในภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจดัการการส่ือสารเพ่ือ
การจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติในระดบัท่ีเห็นด้วยมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.41 
 
5.4  ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีการรับรู้
เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนแตกตา่งกนั 
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ตารางที่  5.15  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกับ
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามเพศ 

ระดับการรับรู้ข่าวสารจากสื่อใน
ชุมชน 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(  ) (SD) (  ) (SD) 

1.1 การรับรู้จากผู้น าชมุชน 3.30 .916 3.38 .930 -.613 .270 
1.2 การรับรู้จากการจดักิจกรรม 3.06 .952 3.39 .952 -2.451 .007 
1.3 การรับรู้จากป้ายประชาสมัพนัธ์ 2.90 .835 3.12 .756 -1.954 .026 
1.4 การรับรู้จากสือ่อินเทอร์เน็ต 3.43 1.112 2.56 1.192 -.797 .213 
1.5 การรับรู้จากสือ่โทรทศัน์ 3.30 1.010 3.59 1.074 -1.967 .025 
1.6 การรับรู้จากบคุคลในชมุชน 3.45 .925 3.37 .884 .625 .266 
1.7 การรับรู้จากเอกสารเผยแพร่ในชมุชน 3.11 .931 3.22 .960 -.823 .206 

  
จากตารางท่ี 5.15 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชมุชนจากช่องทางส่ือตา่งๆ ภายในชมุชน ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้
ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที่ 5.16  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามเพศ   
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบัจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน

ชุมชน 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(  ) (SD) (  ) (SD) 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นการจดัการการ
สือ่สารเพื่อจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน 

18.22 3.494 19.08 2.852 -1.906 0.029 

ภาพรวมการรับรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน 

3.19 .861 3.36 .847 -1.407 .080 

 
จากตารางท่ี 5.16 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชุมชนและภาพรวมของการรับรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีการรับรู้ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
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ตารางท่ี 5.17  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามอาย ุ

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

อายุ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น าชมุชน 

1. 15-20 ปี 3.52 1.087 

5.840*** .000 2<4,2<5 
2. 21-25 ปี 2.92 .781 
3. 26-30 ปี 3.40 .884 
4. 31-40 ปี 3.56 .939 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.78 .736 

1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. 15-20 ปี 3.33 1.144 

3.279* .013 2<5 
2. 21-25 ปี 2.93 .892 
3. 26-30 ปี 3.26 .902 
4. 31-40 ปี 3.25 .906 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.74 .964 

1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. 15-20 ปี 2.93 .958 

4.186* .003 2<4 
2. 21-25 ปี 2.70 .843 
3. 26-30 ปี 3.15 .770 
4. 31-40 ปี 3.28 .566 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.17 .650 

1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. 15-20 ปี 3.59 1.217 

10.911*** .000 
2>4,2>5,3

>4,3>5 

2. 21-25 ปี 3.97 1.064 
3. 26-30 ปี 3.72 .863 
4. 31-40 ปี 2.81 1.142 
5. 41 ปีขึน้ไป 2.70 1.063 

1.5 การ รับรู้จากสื่อ
โทรทศัน์ 

1. 15-20 ปี 3.41 1.366 

.915 .456  
2. 21-25 ปี 3.31 .827 
3. 26-30 ปี 3.51 1.012 
4. 31-40 ปี 3.69 1.142 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.30 1.105 

1.6 การรับรู้จากบุคคลใน
ชมุชน 

1. 15-20 ปี 3.41 1.279 

1.461 .215  
2. 21-25 ปี 3.48 .829 
3. 26-30 ปี 3.17 .914 
4. 31-40 ปี 3.53 .736 
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ตารางท่ี 5.17 (ตอ่)  
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
อายุ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

 5. 41 ปีขึน้ไป 3.61 .722    

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. 15-20 ปี 3.56 .934 

 
3.223* 

 
.014 

 
1>2 

2. 21-25 ปี 2.85 .980 
3. 26-30 ปี 3.19 .900 
4. 31-40 ปี 3.28 .882 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.30 .876 

*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
***มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.17 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชุมชนจากผู้น าชุมชน การจัดกิจกรรม ป้ายประชาสัมพนัธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และ
เอกสารเผยแพร่ในชมุชน พบวา่ ความแตกตา่งระหว่างอายมีุการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้จากส่ือโทรทัศน์ และจากบุคคลในชุมชน ไม่มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน
จากผู้น าชมุชน การจดักิจกรรม ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต และเอกสารเผยแพร่ในชมุชน 
มีนยัส าคญัทางสถิต ิผู้วิจยัจงึทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากผู้ น าชุมชน โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า มี
จ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีระดบั
การรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป 

ความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขา่วสารจากการจดักิจกรรม โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า มี
จ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีระดบั
การรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากป้ายประชาสัมพันธ์ โดยจ าแนกตามอาย ุ
พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-25 ปี 
มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 

ความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า มี
จ านวน 4 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ21-25 ปี มีระดบั
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การรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 31-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 26-30 ปี มี
ระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป 

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากเอกสารเผยแพร่ในชุมชน โดยจ าแนกตาม
อายุ พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอายุ
ระหวา่ง      15-20 ปี  มีระดบัการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี 

 
ตารางที่ 5.18  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกับการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามอาย ุ     
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

อายุ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

การรับรู้เ ก่ียวกับประเด็น
การจัดการการสื่อสารเพื่อ
จัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชมุชน 

1. 15-20 ปี 19.00 4.35 

3.122* .016 2<5 
2. 21-25 ปี 17.70 3.08 
3. 26-30 ปี 18.54 3.10 
4. 31-40 ปี 19.13 2.50 
5. 41 ปีขึน้ไป 20.21 2.52 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกับ
ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ถ า น
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. 15-20 ปี 3.37 .742 

3.225* .014 2<5 
2. 21-25 ปี 3.02 .922 
3. 26-30 ปี 3.38 .814 
4. 31-40 ปี 3.22 .681 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.70 .974 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.18 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุมีการรับรู้
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 และเม่ือทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบว่า มีจ านวน 1 
คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่  กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง  21-25 ปี มีระดบัการรับรู้ตา่งกบั
กลุม่ท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 5.19  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามสถานภาพ 

ระดับการรับรู้
ข่าวสารจากส่ือใน

ชุมชน 
สถานภาพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. โสด 3.21 .895 

2.642 .051  
2. สมรส 3.55 .891 
3. หย่าร้าง 3.42 1.165 
4. เป็นหม้าย 4.00 .408 

 
1.2 การรับรู้จากการ
จดักิจกรรม 

1. โสด 3.10 .923 

3.810* .011 1<4 
2. สมรส 3.37 .991 
3. หย่าร้าง 3.42 .996 
4. เป็นหม้าย 4.50 .557 

 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. โสด 2.98 .855 

.126 .945  
2. สมรส 3.05 .723 
3. หย่าร้าง 3.08 .793 
4. เป็นหม้าย 3.00 .000 

 
1.4 การรับรู้จากส่ือ
อินเทอร์เน็ต 

1. โสด 3.80 1.044 

8.419*** .000 1>2 
2. สมรส 3.02 1.228 
3. หย่าร้าง 2.92 .793 
4. เป็นหม้าย 3.00 1.155 

1.5 การรับรู้จากส่ือ
โทรทศัน์ 

1. โสด 3.46 1.047 

.600 .616  
2. สมรส 3.47 1.065 
3. หย่าร้าง 3.42 .900 
4. เป็นหม้าย 2.75 1.500 

1.6 การรับรู้จาก
บคุคลในชมุชน 

1. โสด 3.38 .942 

.220 .883  
2. สมรส 3.48 .833 
3. หย่าร้าง 3.42 .996 
4. เป็นหม้าย 3.25 .500 

1.7 การรับรู้จาก
เอกสารเผยแพร่ใน
ชมุชน 

1. โสด 3.18 .955 

.672 .570  
2. สมรส 3.18 .930 
3. หย่าร้าง 3.17 1.030 
4. เป็นหม้าย 2.50 .577 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05, *** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 
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จากตารางท่ี 5.19 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบภายในชมุชนจากการจดักิจกรรม และส่ืออินเทอร์เน็ต พบวา่ ความแตกตา่งของสถานภาพ
มีการรับรู้แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วนการรับรู้จากส่ืออ่ืนๆ ไม่มี
ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารจากการจดักิจกรรม และส่ืออินเทอร์เน็ต มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
ผู้วิจยัจงึทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากการจดักิจกรรม โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่ มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด 
มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีสถานภาพเป็นหม้าย  

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามสถานภาพ 
พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพ
โสด มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรส 
 
ตารางที่ 5.20  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามสถานภาพ            
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

สถานภาพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ
ภายในชมุชน 

1. โสด 18.39 3.42 

.688 .560  
2. สมรส 19.06 2.89 
3. หยา่ร้าง 19.00 2.79 
4. เป็นหม้าย 19.25 1.50 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. โสด 3.24 .800 

1.131 .338  
2. สมรส 3.32 .892 
3. หยา่ร้าง 3.58 1.165 
4. เป็นหม้าย 2.75 .957 

 
จากตารางท่ี 5.20 พบว่า การรับรู้การรับรู้เก่ียวกบัประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดั

ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน และภารวมการรับรู้ พบว่า ความแตกตา่งของสถานภาพมีการ
รับรู้ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  
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ตารางที่  5.21  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกับ
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามศาสนา   

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

ศาสนา (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. พทุธ 3.36 .907 
.493 .612  2. คริสต์ 3.13 .957 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.30 1.160 
 
1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. พทุธ 3.24 .937 
.308 .736  2. คริสต์ 3.19 1.047 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.00 1.333 
 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. พทุธ 3.05 .774 
1.721 .182  2. คริสต์ 2.88 .957 

3. อิสลามและอื่นๆ 2.60 .966 
 
1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. พทุธ 3.54 1.100 
3.253* .041 1>3 2. คริสต์ 3.56 1.459 

3. อิสลามและอื่นๆ 2.60 1.265 

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทศัน์ 

1. พทุธ 3.48 .995 
.832 .437  2. คริสต์ 3.13 1.258 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.40 1.578 

1.6 การรับรู้จากบคุคลใน
ชมุชน 

1. พทุธ 3.46 .864 
2.059 .130  2. คริสต์ 3.06 1.063 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.10 1.197 

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. พทุธ 3.21 .927 
1.444 .238  2. คริสต์ 2.81 .981 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.00 1.155 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.21 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชมุชนจากส่ืออินเทอร์เน็ต พบว่า ความแตกตา่งของศาสนามีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนการรับรู้จากส่ืออ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิต ิ
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เน่ืองจากการรับรู้จากอ่ืนอินเทอร์เน็ต มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ วิจัยจึงทดสอบเป็นรายคู ่
พบวา่ 

ความต่างเก่ียวกับระดับการรับรู้ข่าวสารจากส่ืออินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามศาสนา 
พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีนบัถือศาสนา
พทุธ มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและอ่ืนๆ  
 
ตารางที่ 5.22  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกับการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามศาสนา             
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

ศาสนา (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ
ภายในชมุชน 

1. พทุธ 18.78 3.07 

1.228 .295  
2. คริสต์ 17.75 3.94 

3. อิสลามและอื่นๆ 17.70 4.19 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. พทุธ 3.29 .847 
.321 .726  2. คริสต์ 3.13 1.088 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.20 .632 

 
จากตารางท่ี 5.22 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างของศาสนามีการรับรู้ไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ  
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ตารางท่ี 5.23  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชุมชน จ าแนกตามระดบัการศึกษา
สงูสดุ 

 ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

ระดับการศึกษาสูงสุด (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3.81 .834 

4.655*** .001 2>4 
2. มธัยมศกึษา 3.66 .911 
3. ปวช./ปวส. 3.45 .959 
4. ปริญญาตรี 3.12 .828 
5. ปริญญาโท 2.89 1.167 

 
1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3.69 .602 

3.446* .010 
ไมพ่บคู่
ตา่ง 

2. มธัยมศกึษา 3.59 .974 
3. ปวช./ปวส. 3.08 1.047 
4. ปริญญาตรี 3.06 .878 
5. ปริญญาโท 3.11 1.364 

 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3.06 .443 

.877 .479  
2. มธัยมศกึษา 3.20 .715 
3. ปวช./ปวส. 2.98 .832 
4. ปริญญาตรี 2.93 .871 
5. ปริญญาโท 3.11 .782 

 
1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 2.63 1.025 

3.570* .008 1<2,1<4 
2. มธัยมศกึษา 3.71 .955 
3. ปวช./ปวส. 3.33 1.207 
4. ปริญญาตรี 3.65 1.124 
5. ปริญญาโท 3.22 1.563 

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทศัน์ 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 2.88 .719 

1.844 .122  
2. มธัยมศกึษา 3.66 .990 
3. ปวช./ปวส. 3.38 1.079 
4. ปริญญาตรี 3.50 1.034 
5. ปริญญาโท 3.22 1.563 
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ตารางท่ี 5.23  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
ระดับการศึกษาสูงสุด (  ) (SD) F Sig. 

คู่
แตกต่าง 

1.6 การรับรู้จากบคุคลใน
ชมุชน 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3.38 .885    

 2. มธัยมศกึษา 3.49 .952    

 3. ปวช./ปวส. 3.35 .864 .141 .967  
 4. ปริญญาตรี 3.41 .921    

 5. ปริญญาโท 3.33 .866    

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 3.38 .619 

2.331 .057  
2. มธัยมศกึษา 3.39 .802 
3. ปวช./ปวส. 3.35 1.027 
4. ปริญญาตรี 2.98 .950 
5. ปริญญาโท 2.89 1.269 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.23 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชุมชนจากผู้น าชุมชน การจดักิจกรรม และส่ืออินเทอร์เน็ต พบว่า ความแตกต่าง
ของระดบัการศึกษาสงูสดุมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และ 0.001 ส่วน
การรับรู้จากส่ืออ่ืนๆ ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เน่ืองจากการรับรู้จากผู้น าชมุชน การจดักิจกรรม และส่ืออินเทอร์เน็ต มีนยัส าคญัทางสถิต ิ
ผู้วิจยัจงึทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความต่างเก่ียวกับระดบัการรับรู้จากผู้น าชุมชน โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษา
ระดบัมธัยมศกึษา มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ความต่างเก่ียวกบัระดบัการรับรู้จากการจดักิจกรรมภายในชุมชน โดยจ าแนกตามระดบั
การศกึษาสงูสดุ ผลการทดสอบรายคู ่ไมป่รากฏคูแ่ตกตา่ง   

ความตา่งเก่ียวกบัระดบัการรับรู้จากส่ืออินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 
พบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีการศึกษา
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สูงสุดต ่ากว่ามัธยมศึกษา มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และระดับ
ปริญญาตรี 
 
ตารางที่ 5.24  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ    
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

(  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ
ภายในชมุชน  

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

19.00 1.75 

4.721**
* 

.001 3<5 
2. มธัยมศกึษา 19.58 2.99 
3. ปวช./ปวส. 17.47 3.72 
4. ปริญญาตรี 18.39 3.08 
5. ปริญญาโท 21.66 2.17 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

3.31 .704 

.916 .456  
2. มธัยมศกึษา 3.29 .750 
3. ปวช./ปวส. 3.10 .841 
4. ปริญญาตรี 3.30 .937 
5. ปริญญาโท 3.67 .707 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.24 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับเก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดั

ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของระดับการศึกษาสูงสุดมีการรับรู้
แตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.001 ส่วนภาพรวมการรับรู้ไม่มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิต ิ 

เม่ือทดสอบความตา่งการรับรู้เก่ียวกบัประเดน็การจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชนเป็นรายคู ่พบวา่ มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลุ่ม
ท่ีมีการศกึษาสงูสดุระดบั ปวช./ปวส. มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีมีการศกึษาระดบัปริญญาโท  
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ตารางท่ี 5.25  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามอาชีพ   

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.02 .871 

5.351**
* 

.000 1<4,4>5 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.36 1.096 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.33 1.047 

4. เกษตรกร 4.00 .789 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.19 .711 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.69 .947 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

4.00 .447 

 
1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.98 .924 

4.043**
* 

.001 1<7,5<7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.29 1.150 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.00 1.000 

4. เกษตรกร 3.57 .590 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.11 .866 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.46 1.050 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

4.27 .786 

 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.71 .812 

3.030* .007 1<2 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.36 .870 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.07 .961 

4. เกษตรกร 3.26 .541 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 2.98 .766 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.15 .801 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.18 .405 
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ตารางท่ี 5.25  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 

คู่
แตกต่าง 

 
1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.95 1.023 

9.557**
* 

.000 
1>3,1>4,
3<5,4<5,

4<7 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.21 .917 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

2.67 1.175 

4. เกษตรกร 2.43 .896 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.81 1.035 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.15 1.463 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

4.00 .632 

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทศัน์ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.38 1.038 

1.991 .069  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.21 1.197 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.87 1.302 

4. เกษตรกร 3.09 .793 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.57 .994 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.38 .870 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

4.09 .944 

1.6 การรับรู้จากบคุคลใน
ชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.40 .925 

.668 .676  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.39 .875 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.20 1.014 

4. เกษตรกร 3.26 .619 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.45 1.017 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.54 .877 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.82 .751 
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ตารางท่ี 5.25  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 

คู่
แตกต่าง 

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.13 1.008 

2.219* .043 
ไมพ่บคู่
ตา่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.00 1.054 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.27 .961 

4. เกษตรกร 3.26 .810 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 3.04 .833 
6. รับจ้างทัว่ไป 3.08 .862 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

4.09 .701 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.25 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชุมชนจากผู้น าชุมชน กิจกรรมภายในชุมชน ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต 
และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของอาชีพมีการรับรู้แตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 และ 0.001  

เน่ืองจากการรับรู้จากจากผู้ น าชุมชน กิจกรรมภายในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต และเอกสารเผยแพร่ในชมุชน มีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจึงทดสอบความตา่งเป็นราย
คู ่พบวา่ 

ความต่างระดบัการรับรู้จากผู้น าชุมชน โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีจ านวน 2 คู่ ท่ี
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา มีการรับรู้ตา่ง
กบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร มีการรับรู้ตา่งกบักลุ่มท่ีเป็น
พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

ความตา่งระดบัการรับรู้จากการจดักิจกรรมภายในชมุชน โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มี
จ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่  กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
มีการรับรู้ตา่งกบักลุ่มท่ีไม่มีอาชีพ และกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท /ลกูจ้าง มีการรับรู้
ตา่งกบักลุม่ท่ีไมมี่อาชีพ 
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ความตา่งระดบัการรับรู้จากการป้ายประชาสมัพนัธ์ในชมุชน โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า 
มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 

ความตา่งระดบัการรับรู้จากส่ืออินเทอร์เน็ต โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีจ านวน 5 คู ่ท่ี
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา มีการรับรู้ตา่ง
กับกลุ่มท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร กลุ่มท่ีประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง 
และกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร มีการรับรู้ต่างกบักลุ่มท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัท /ลกูจ้าง
และผู้ ท่ีไมมี่อาชีพ 

ความต่างระดับการรับรู้จากเอกสารเผยแพร่ในชุมชน โดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการ
ทดสอบเป็นรายคู ่ไมป่รากฏคูท่ี่แตกตา่ง 

 
ตารางที่ 5.26  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามอาชีพ    
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ

ภายในชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 18.14 3.64 

2.953* .009 
ไมพ่บคู่
ตา่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 20.14 2.74 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

19.66 3.86 

4. เกษตรกร 18.56 2.44 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

17.70 2.99 

6. รับจ้างทัว่ไป 18.76 2.42 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

20.45 1.63 
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ตารางท่ี 5.26  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. 
คู่

แตกต่าง 

 
 
 
ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.13 .871 

1.080 .376  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.57 1.103 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.47 .990 

4. เกษตรกร 3.22 .902 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

3.26 .675 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.38 .650 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.18 .603 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.26 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชมุชน พบว่า ความแตกตา่งของอาชีพมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 สว่นภาพรวมการรับรู้ไมมี่ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือทดสอบความต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับประเด็นการจัดการการส่ือสารเพ่ือจัดระเบียบ
สถานบนัเทิงภายในชมุชน ผลการทดสอบไมป่รากฏคูท่ี่แตกตา่ง 
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ตารางท่ี 5.27  ผลการทดสอบสมมตฐิาน แสดงระดบัการรับรู้ขา่วสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการ
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน   

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.00 1.069 

1.560 .187 
2. 5,001-10,000 บาท 3.24 .908 
3. 10,001-15,000 บาท 3.29 .871 
4. 15,001-20,000 บาท 3.38 1.007 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.72 .843 

 
1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.50 1.069 

1.723 .146 
2. 5,001-10,000 บาท 3.07 .939 
3. 10,001-15,000 บาท 3.17 .834 
4. 15,001-20,000 บาท 3.20 1.057 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.64 1.114 

 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2.75 .707 

1.933 .107 
2. 5,001-10,000 บาท 2.93 .720 
3. 10,001-15,000 บาท 3.00 .795 
4. 15,001-20,000 บาท 2.93 .889 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.40 .764 

 
1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.50 1.195 

2.155 .076 
2. 5,001-10,000 บาท 3.58 1.215 
3. 10,001-15,000 บาท 3.68 1.141 
4. 15,001-20,000 บาท 3.07 1.053 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.56 1.121 

1.5 การรับรู้จากสือ่
โทรทศัน์ 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.00 1.512 

2.176 .073 
2. 5,001-10,000 บาท 3.38 1.007 
3. 10,001-15,000 บาท 3.65 .943 
4. 15,001-20,000 บาท 3.16 1.043 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.60 1.190 
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ตารางท่ี 5.27  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. 

1.6 การรับรู้จากบคุคลใน
ชมุชน 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.13 .991 

1.077 .369 
2. 5,001-10,000 บาท 3.53 .842 
3. 10,001-15,000 บาท 3.43 .850 
4. 15,001-20,000 บาท 3.22 1.042 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.56 .870 

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.25 1.282 

1.993 .097 
2. 5,001-10,000 บาท 3.24 .933 
3. 10,001-15,000 บาท 3.05 .857 
4. 15,001-20,000 บาท 3.02 .988 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 3.60 .957 

 
จากตารางท่ี 5.27 พบว่า การรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสาร

เพ่ือการจัดระเบียบภายในชุมชน โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

 
ตารางที่ 5.28  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือ

จดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน   
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ

ภายในชมุชน 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 19.25 3.69 

4.489* .002 3<5,4<5 

2. 5,001-10,000 บาท 18.73 3.35 
3. 10,001-15,000 
บาท 

18.06 2.93 

4. 15,001-20,000 
บาท 

18.17 3.43 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

20.96 2.15 
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ตารางท่ี 5.28  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
การจัดการการสื่อสาร
เพื่อจดัระเบียบสถาน
บันเทิงภายในชุมชน 

รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

 
 
ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

 
1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

 
3.38 

 
.744 

 
2.153 

 
.079 

 

2. 5,001-10,000 บาท 3.27 .863 
3. 10,001-15,000 
บาท 

3.19 .744 

4. 15,001-20,000 
บาท 

3.16 .976 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

3.72 .891 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.28 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชมุชน พบว่า ความแตกตา่งของรายได้ตอ่เดือนมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 สว่นภาพรวมการรับรู้ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือทดสอบความต่างเป็นรายคู่เก่ียวกับ ประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจัดระเบียบ
สถานบนัเทิงภายในชมุชน พบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีมี
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 20,001 
บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท มีการรับรู้ตา่งกับกลุ่มท่ีมีรายได้
มากกวา่ 20,001 บาท 
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ตารางที่  5.29  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชมุชนเก่ียวกับ
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายในชมุชน จ าแนกตามความถ่ีในการ
เข้าใช้บริการสถานบนัเทิง   

ระดับการรับรู้ข่าวสาร
จากสื่อในชุมชน 

ความถี่ในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทงิ   

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

1.1 การรับรู้จากผู้น า
ชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.17 .887 

9.841**
* 

.000 
2<3,2<5,4<

5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.64 .780 
3. เดือนละครัง้ 3.33 .852 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.09 .900 
5. อื่นๆ  3.77 .843 

 
1.2 การรับรู้จากการจดั
กิจกรรม 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.00 1.000 

6.351**
* 

.000 2<3,2<5 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.61 .832 
3. เดือนละครัง้ 3.30 .981 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.00 .798 
5. อื่นๆ  3.57 .899 

 
1.3 การรับรู้จากป้าย
ประชาสมัพนัธ์ 

1. สปัดาห์ละครัง้ 2.87 .815 

3.934* .004 
2<5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.57 .742 
3. เดือนละครัง้ 3.05 .833 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 2.91 .900 
5. อื่นๆ  3.23 .689  

 
1.4 การรับรู้จากสือ่
อินเทอร์เน็ต 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.87 1.140 

3.204* .014 ไมพ่บคูต่า่ง 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.21 1.197 
3. เดือนละครัง้ 3.70 1.117 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.83 .834 
5. อื่นๆ  3.20 1.183 

1.5 การรับรู้จากสื่อ
โทรทศัน์ 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.39 1.079 

2.990* .020 ไมพ่บคูต่า่ง 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.04 1.071 
3. เดือนละครัง้ 3.49 1.182 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.09 .793 
5. อื่นๆ  3.71 .925 

1.6 การรับรู้จากบคุคลใน
ชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.61 1.158 
1.743 .142 

 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.18 .945 
3. เดือนละครัง้ 3.28 .861 
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ตารางท่ี 5.29  (ตอ่) 
ระดับการรับรู้ข่าวสาร

จากสื่อในชุมชน 
ความถี่ในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทงิ   

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.30 .926 

  
 

5. อื่นๆ  3.58 .793 

1.7 การรับรู้จากเอกสาร
เผยแพร่ในชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 2.83 .937 

2.964* .021 ไมพ่บคูต่า่ง 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.86 1.079 
3. เดือนละครัง้ 3.19 .953 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.04 .767 
5. อื่นๆ  3.42 .881 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.29 พบว่า การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบภายในชุมชนจากผู้น าชุมชน กิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสมัพนัธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือ
โทรทศัน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชุมชน พบว่า ความแตกต่างของความถ่ีในการเข้าใช้บริการ
สถานบนัเทิงมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 และ 0.001  

เน่ืองจากการรับรู้ข่าวสารจากผู้ น าชุมชน กิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชมุชน มีนยัส าคญัทางสถิติ ผู้วิจยัจึงทดสอบ
ความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความตา่งระดบัการรับรู้จากผู้น าชมุชน โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถาน
บนัเทิง พบว่า มีจ านวน 3 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้
สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ มีการรับรู้ต่างกับกลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงเดือนละครัง้ และ
ในช่วงเวลาอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ต่อเดือน มีการรับรู้ตา่งกับกลุ่มท่ีเข้าใช้ใน
ชว่งเวลาอ่ืนๆ 

ความตา่งระดบัการรับรู้จากการจดักิจกรรมในชมุชน โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทิง พบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ 
กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีการรับรู้ตา่งกบักลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงเดือนละ
ครัง้ และในชว่งเวลาอ่ืนๆ 
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ความต่างระดบัการรับรู้จากป้ายประชาสมัพนัธ์ในชุมชน โดยจ าแนกตามความถ่ีในการ
เข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ได้แก่ กลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีเข้าใช้ในชว่งเวลาอ่ืนๆ 

ความตา่งระดบัการรับรู้จากส่ืออินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทศัน์ และเอกสารเผยแพร่ภายในชมุชน 
โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง ผลการทดสอบเป็นรายคู่ ไม่ปรากฏคู่ท่ี
แตกตา่ง 

 
ตารางที่  5.30  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงระดบัการรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทิง   

ระดับการรับรู้เกี่ยวกบั
ประเด็นการจัดการการ
สื่อสารเพื่อจดัระเบียบ
สถานบันเทิงภายใน

ชุมชน 

ความถี่ในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทงิ   

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

การรับรู้เก่ียวกบัประเด็น
การจดัการการสือ่สารเพื่อ
จดัระเบยีบสถานบนัเทงิ

ภายในชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 17.39 3.35 

5.893**
* 

.000 
1<5,2<5,

4<5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 17.82 3.74 
3. เดือนละครัง้ 18.35 2.86 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 17.52 3.18 
5. อื่นๆ  20.02 2.76 

ภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.13 .920 

3.498* .009 4<5 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.11 1.227 
3. เดือนละครัง้ 3.26 .745 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 2.87 .626 
5. อื่นๆ  3.54 .739 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

  
จากตารางท่ี 5.30 พบว่า การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ

สถานบนัเทิงภายในชุมชน และภาพรวมการรับรู้ พบว่า ความแตกต่างของความถ่ีในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทิงมีการรับรู้แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 และ 0.001  
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เน่ืองจากการรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจัดการการส่ือสารเพ่ือจัดระเบียบสถานบนัเทิง
ภายในชมุชน และภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน มีนยัส าคญั
ทางสถิต ิผู้วิจยัจงึทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความต่างระดับการรับรู้เก่ียวกับประเด็นการจัดการการส่ือสารเพ่ือจัดระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มีจ านวน 3 คู ่
ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง สปัดาห์ละครัง้ 
2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ และ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน มีการรับรู้ตา่งกบักลุม่ท่ีเข้าใช้ในชว่งเวลาอ่ืนๆ  

ความตา่งภาพรวมการรับรู้เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน โดยจ าแนก
ตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่เดือน มีการรับรู้ตา่งกบักลุ่มท่ีเข้าใช้
ในชว่งเวลาอ่ืนๆ    
 

สมมติฐานที่  2 ลกัษณะทางประชากรท่ีแตกต่างกันของคนในชุมชนคลองหกมีทศันคติ
เก่ียวกบัขา่วสารการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนแตกตา่งกนั 

 
ตารางที่  5.31  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามเพศ 
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการจัดการการสื่อสาร

เพื่อการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน 
t Sig. 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร -1.644 .051 
ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร -.824 .205 
ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร -.984 .163 

ภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจดัการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

-1.201 .115 

 
จากตารางท่ี 5.31 พบว่า ทศันคติต่อผู้ส่งสาร ทศันคติต่อเนือ้หาสาร ทศันคติต่อตวัผู้ รับ

สาร และภาพรวมทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน พบวา่ ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงมีทศันคตไิมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่  5.32  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามเพศ   

ทัศนคตต่ิอช่องทางการสื่อสาร 

เพศ 

t Sig. ชาย (n=61) หญิง (n=139) 

(  ) (SD) (  ) (SD) 

10. ผู้น าชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารที่มี
ความนา่เช่ือถือ 

3.47 1.000 3.59 .911 -.887 .188 

11. การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้มีการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้างความเข้าใจกบัทา่น 

3.41 .922 3.48 .904 -.542 .294 

12. ป้ายประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงในชุมชนมีสว่นช่วย
ในการสร้างความเข้าใจกบัทา่น 

3.18 .892 3.22 .938 -.309 .379 

13. เอกสารเผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบัการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้างความเข้าใจกบัทา่น 

2.96 .909 3.33 .917 -2.014 .022 

 
จากตารางท่ี 5.32 พบวา่ ทศันคตติอ่ชอ่งทางการส่ือสารตา่งๆ พบว่า ระหว่างเพศชายและ

เพศหญิงมีทศันคตไิมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที่  5.33  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามอาย ุ
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ

จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน 

อาย ุ F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. 15-20 ปี 

5.268*** .000 2<4,2<5 
2. 21-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-40 ปี 
5. 41 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 5.33  (ตอ่) 
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ

จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน 

อาย ุ F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. 15-20 ปี 

3.390* .010 ไมพ่บคูต่า่ง 
2. 21-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-40 ปี 
5. 41 ปีขึน้ไป 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. 15-20 ปี 

6.224*** .000 1>2,2<4 
2. 21-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-40 ปี 
5. 41 ปีขึน้ไป 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
ชมุชน 

1. 15-20 ปี 

5.135*** .001 1>2,2<4 
2. 21-25 ปี 
3. 26-30 ปี 
4. 31-40 ปี 
5. 41 ปีขึน้ไป 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.33 พบว่า ทศันคติต่อผู้ส่งสาร ทศันคติต่อเนือ้หาสาร ทศันคติต่อตวัผู้ รับ

สาร และภาพรวมทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน พบวา่ ความแตกตา่งของอายมีุทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และ 0.001 จงึทดสอบเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความตา่งทศันคติตอ่ผู้ส่งสาร โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอายุระหว่าง 21-25 ปี มีทศันคติต่างกับกลุ่มท่ีมี
อาย ุ31-40 ปี และ41 ปีขึน้ไป 

ความตา่งทศันคติตอ่เนือ้หาสาร โดยจ าแนกตามอาย ุผลการทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่
ไมป่รากฏคูท่ี่แตกตา่ง 
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ความตา่งทศันคตติอ่ตวัผู้ รับสาร โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 15-20 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุ่มท่ีมี
อาย ุ21-25 ปี และ 31-40 ปี 

ความตา่งภาพรวมทศันคตเิก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิง
ในชุมชน โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า มีจ านวน 2 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.001 ได้แก่ กลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-20 ปี มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ21-25 ปี และ 31-40 ปี 
 
ตารางที่ 5.34  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามอาย ุ  

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
ส่ือสาร 

อายุ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้น าชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่
ข่าวสารที่มีความน่าเช่ือถือ 

1. 15-20 ปี 3.48 1.189 

.953 .435 

 
2. 21-25 ปี 3.36 .857 
3. 26-30 ปี 3.57 .910 
4. 31-40 ปี 3.69 1.091 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.70 .765 

11. การจัดกิจกรรมเพ่ือ
รณรงค์ให้มีการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงในชุมชนมีส่วน
ช่วยในการสร้างความเข้าใจ
กบัทา่น 

1. 15-20 ปี 3.15 1.064 

6.403*** .000 
1<4,1<5,2
<4,2<5,3<

5 

2. 21-25 ปี 3.25 .888 
3. 26-30 ปี 3.30 .799 
4. 31-40 ปี 3.86 .833 
5. 41 ปีขึน้ไป 4.00 .739 

12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. 15-20 ปี 3.63 1.043 

3.002* .020 1>5 
2. 21-25 ปี 3.07 .873 
3. 26-30 ปี 3.25 .897 
4. 31-40 ปี 3.28 .849 
5. 41 ปีขึน้ไป 2.83 .834 

13. เอกสารเผยแพร่ในชุมชน
เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถาน
บนัเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. 15-20 ปี 3.07 .997 

4.145* .003 2<4 
2. 21-25 ปี 2.79 .859 
3. 26-30 ปี 3.08 .874 
4. 31-40 ปี 3.53 .910 
5. 41 ปีขึน้ไป 3.26 .864 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 
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จากตารางท่ี 5.34 พบว่า ทศันคติต่อการจดักิจกรรมในชุมชน ป้ายประชาสมัพนัธ์ และ
เอกสารเผยแพร่ในชมุชน พบวา่ ความแตกตา่งระหว่างอายมีุทศันคติแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 และ 0.001 

เน่ืองจากทศันคติตอ่การจดักิจกรรมในชมุชน ป้ายประชาสมัพนัธ์ และเอกสารเผยแพร่ใน
ชมุชน มีนยัส าคญัทางสถิต ิผู้วิจยัจงึทดสอบความตา่งเป็นรายคู ่พบวา่ 

ความตา่งทศันคตติอ่การจดักิจกรรมในชมุชน โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า มีจ านวน 5 คู ่ท่ี
ตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุ่ม
ท่ีมีอาย ุ31-40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป กลุม่ท่ีมีอายรุะหว่าง 21-25 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุ่มท่ีมีอาย ุ31-
40 ปี และ 41 ปีขึน้ไป และกลุม่ท่ีมีอาย ุ26-30 ปี มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 

ความตา่งทศันคตติอ่ป้ายประชาสมัพนัธ์ในชมุชน โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า จ านวน 1 คู ่
ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่กลุ่มท่ีมีอายุ 15-20 ปี มีทศันคติตา่งกบักลุ่ม
ท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 

ความตา่งทศันคติตอ่เอกสารเผยแพร่ในชมุชน โดยจ าแนกตามอาย ุพบว่า จ านวน 1 คู ่ท่ี
ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ได้แก่กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 21-25 ปี มีทศันคติตา่ง
กบักลุม่ท่ีมีอาย ุ31-40 ปี 
 
ตารางที่ 5.35  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามสถานภาพ  
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ

จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน 

สถานภาพ F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. โสด 

4.740* .003 1<2 
2. สมรส 
3. หยา่ร้าง 
4. เป็นหม้าย 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. โสด 

.810 .490  
2. สมรส 
3. หยา่ร้าง 
4. เป็นหม้าย 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 1. โสด .582 .628  
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ตารางท่ี 5.35  (ตอ่) 
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ

จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทิงภายในชุมชน 

สถานภาพ F Sig. คู่แตกต่าง 

 
2. สมรส 

  
 

3. หยา่ร้าง 
4. เป็นหม้าย 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
ชมุชน 

1. โสด 

.801 .494  
2. สมรส 
3. หยา่ร้าง 
4. เป็นหม้าย 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.35 พบว่า ทัศนคติต่อผู้ ส่งสาร พบว่า ความแตกต่างของสถานภาพมี

ทัศนคติท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า มี
จ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญั ได้แก่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด มีทศันคติต่างกับกลุ่มท่ีมี
สถานภาพสมรส สว่นทศันคตด้ิานอ่ืนๆ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
 
ตารางที่  5.36  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามสถานภาพ 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

สถานภาพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้น าชมุชนเป็นผู้
เผยแพร่ขา่วสารท่ีมคีวาม
นา่เช่ือถือ 

1. โสด 3.47 .966 

.806 .492 

 
2. สมรส 3.68 .983 
3. หยา่ร้าง 3.50 .674 
4. เป็นหม้าย 3.25 .956 

11. การจดักิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบยีบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. โสด 3.21 .867 

8.076**
* 

.000 1<2 
2. สมรส 3.82 .954 
3. หยา่ร้าง 3.92 .900 

4. เป็นหม้าย 3.75 .957 
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ตารางท่ี 5.36  (ตอ่) 
ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

สื่อสาร 
สถานภาพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

12. ป้ายประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. โสด 3.22 .889 

.209 .890  
2. สมรส 3.13 .873 
3. หยา่ร้าง 3.33 1.155 

4. เป็นหม้าย 3.25 1.708 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชมุชนเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงใน
ชมุชนมีสว่นชว่ยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. โสด 2.98 .892 

3.680* .013 
ไมพ่บคู่
ตา่ง 

2. สมรส 3.22 .922 
3. หยา่ร้าง 3.75 .965 

4. เป็นหม้าย 2.50 .577 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

  
จากตารางท่ี 5.36 พบว่า ทศันคติตอ่การจดักิจกรรม และเอกสารเผยแพร่ในชมุชน พบว่า 

ความแตกตา่งของสถานภาพมีทศันคติท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.001 

ทศันคติต่อการจดักิจกรรมในชุมชน โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ี
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีมีสถานภาพโสด มีทศันคติต่าง
กบักลุม่ท่ีมีสถานภาพสมรส 

ทศันคตติอ่เอกสารเผยแพร่ในชมุชน โดยจ าแนกตามสถานภาพ ผลการทดสอบความตา่ง
เป็นรายคู ่ไมป่รากฏคูท่ี่แตกตา่ง  
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ตารางที่  5.37  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามศาสนา  

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ

สถานบันเทิงภายในชุมชน 
ศาสนา F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. พทุธ 

1.092 .338  
2. คริสต์ 
3. อิสลามและ
อื่นๆ 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. พทุธ 

.469 .626  
2. คริสต์ 
3. อิสลามและ
อื่นๆ 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. พทุธ 

5.641* .004 1>3,2>3 
2. คริสต์ 
3. อิสลามและ
อื่นๆ 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
ชมุชน 

1. พทุธ 

5.589* .004 1>3,2>3 
2. คริสต์ 
3. อิสลามและ
อื่นๆ 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
จากตารางท่ี 5.37 พบว่า ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร และภาพรวมทศันคติเก่ียวกบัการจดัการ

การส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน พบว่า ความแตกตา่งของศาสนามีทศันคติท่ี
แตกตา่งตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ทศันคติต่อตวัผู้ รับสาร โดยจ าแนกตามศาสนา พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีทัศนคติต่างกับกลุ่มท่ีนับถือศาสนา
อิสลามและอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ มีทศันคติต่างกบักลุ่มท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและ
อ่ืนๆ 

ภาพรวมทศันคติเก่ียวกับการจดัการการส่ือสารเพ่ือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ 
โดยจ าแนกตามศาสนา พบวา่ มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ี
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นบัถือศาสนาพทุธ มีทศันคตติา่งกบักลุ่มท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและอ่ืนๆ และกลุ่มท่ีนบัถือศาสนา
คริสต์ มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีนบัถือศาสนาอิสลามและอ่ืนๆ 
 
ตารางที่  5.38  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามศาสนา 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

ศาสนา (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้น าชมุชนเป็นผู้
เผยแพร่ขา่วสารท่ีมคีวาม
นา่เช่ือถือ 

1. พทุธ 3.61 .911 
4.768* .010 1>2 2. คริสต์ 3.00 1.095 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.00 1.155 
11. การจดักิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบยีบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. พทุธ 3.28 .878 

1.150 .319  
2. คริสต์ 3.19 .981 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.20 1.317 

12. ป้ายประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. พทุธ 3.15 .894 

2.267 .106  
2. คริสต์ 3.63 1.088 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.40 .843 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชมุชนเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงใน
ชมุชนมีสว่นชว่ยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. พทุธ 3.09 .899 

.079 .924  
2. คริสต์ 3.06 1.181 

3. อิสลามและอื่นๆ 3.20 .919 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
จากตารางท่ี 5.38 พบว่า ทัศนคติต่อผู้น าชุมชน พบว่า ความแตกต่างของศาสนามี

ทศันคติท่ีแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยเม่ือทดสอบเป็นรายคู่ พบว่า มี
จ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีนบัถือศาสนาพทุธ มีทศันคติตา่งกับ
กลุม่ท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ สว่นทศันคตติอ่ส่ือประเภทอ่ืน ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 



123 

 

ตารางที่  5.39  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามระดบัการศกึษา
สงูสดุ 

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบ

สถานบันเทิงภายในชุมชน 
ระดับการศึกษาสูงสุด F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 

2.572* .039 ไมพ่บคูต่า่ง 
2. มธัยมศกึษา 
3. ปวช./ปวส. 
4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 

2.196 .071  
2. มธัยมศกึษา 
3. ปวช./ปวส. 
4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 

.766 .548  
2. มธัยมศกึษา 
3. ปวช./ปวส. 
4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการการ
สื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทิงใน
ชมุชน 

1. ต ่ากวา่มธัยมศกึษา 

.840 .501  
2. มธัยมศกึษา 
3. ปวช./ปวส. 
4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 
จากตารางท่ี 5.39 พบว่า ทศันคติต่อผู้ส่งสาร พบว่า ความแตกต่างของระดบัการศกึษา

สงูสดุ มีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แตเ่ม่ือทดสอบความตา่งเป็น
รายคู ่ไมป่รากฏคูท่ี่แตกตา่ง สว่นทศันคตติอ่ด้านอ่ืนๆ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่  5.40  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเ ก่ียวกับการจัดการการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้ น าชุมชนเป็นผู้
เผยแพร่ข่าวสารที่มีความ
นา่เช่ือถือ 

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

3.69 .946 

.944 .439  
2. มธัยมศกึษา 3.73 .837 
3. ปวช./ปวส. 3.55 .904 
4. ปริญญาตรี 3.43 1.021 
5. ปริญญาโท 3.33 1.000 

11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

4.00 .894 

2.385 .053  
2. มธัยมศกึษา 3.51 .746 
3. ปวช./ปวส. 3.33 1.095 
4. ปริญญาตรี 3.34 .887 
5. ปริญญาโท 3.78 .667 

12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เ ก่ียวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

3.06 1.124 

2.092 .083  
2. มธัยมศกึษา 3.41 .921 
3. ปวช./ปวส. 2.88 .883 
4. ปริญญาตรี 3.27 .819 
5. ปริญญาโท 3.22 1.302 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุ ม ชน เ ก่ี ย ว กับ ก า ร จั ด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีส่วนช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่
มธัยมศกึษา 

2.88 .719 

1.631 .168  
2. มธัยมศกึษา 3.32 .850 
3. ปวช./ปวส. 2.85 1.027 
4. ปริญญาตรี 3.14 .911 
5. ปริญญาโท 3.00 1.000 

     
จากตารางท่ี 5.40 พบว่า ทศันคติตอ่ช่องทางส่ือตา่งๆ ความแตกตา่งของระดบัการศกึษา

สงูสดุมีทศันคตท่ีิไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที่ 5.41  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามอาชีพ 

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด

ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน 
อาชีพ F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

4.249*** .000 1<4 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 
6. รับจ้างทัว่ไป 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

2.185* .046 ไมพ่บคูต่า่ง 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 
6. รับจ้างทัว่ไป 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

1.354 .235  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 
6. รับจ้างทัว่ไป 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 
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ตารางท่ี 5.41  (ตอ่) 
ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ

จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน 

อาชีพ F Sig. คู่แตกต่าง 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บนัเทิงในชมุชน 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 

.817 .558  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 
4. เกษตรกร 
5. พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 
6. รับจ้างทัว่ไป 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

* มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.05  
*** มีนยัส าคญัทางสถิต ิ0.001 

 
จากตารางท่ี 5.41 พบว่า ทศันคติต่อผู้ ส่งสาร และทศันคติต่อเนือ้หาสาร พบว่า ความ

แตกตา่งของอาชีพมีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 0.001 
ทศันคตติอ่ผู้สง่สาร โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีจ านวน 1 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา มีทศันคติตา่งกบักลุ่มท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกร  

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร โดยจ าแนกตามอาชีพ ผลการทดสอบความต่างรายคู ่ไม่ปรากฏคู่
แตกตา่ง  
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ตารางที่  5.42  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามอาชีพ 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

อาชีพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้ น าชุมชนเป็นผู้
เผยแพร่ข่าวสารที่มีความ
นา่เช่ือถือ 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.46 .913 

1.543 .167  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.89 .832 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.27 1.387 

4. เกษตรกร 3.78 .998 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

3.34 .984 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.54 .776 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.64 .505 

11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.19 .877 

6.522**
* 

.000 1<4,4>5 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.75 .645 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.47 .834 

4. เกษตรกร 4.09 .949 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

3.06 .791 

6. รับจ้างทัว่ไป 4.00 1.155 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.73 .647 

12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เ ก่ียวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 3.25 1.015 

.768 .596  

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.46 .793 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.07 1.033 

4. เกษตรกร 3.04 .976 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

3.09 .803 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.31 1.109 
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ตารางท่ี 5.42  (ตอ่)  
ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

สื่อสาร 
อาชีพ (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

 7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.09 .302   
 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุ ม ชน เ ก่ี ย ว กับ ก า ร จั ด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีส่วนช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. นกัเรียน/นกัศกึษา 2.84 .865 

4.239**
* 

.000 1<2 

2. ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 3.64 .951 
3. ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.13 1.125 

4. เกษตรกร 2.96 .767 
5. พนกังานบริษัท/
ลกูจ้าง 

2.96 .884 

6. รับจ้างทัว่ไป 3.15 .899 
7. ไมม่ีอาชีพ 
 (พอ่บ้าน/แมบ้่าน) 

3.82 .405 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.42 พบว่า ทศันคติตอ่การจดักิจกรรม และเอกสารเผยแพร่ในชมุชน พบว่า 

ความแตกตา่งของอาชีพมีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001  
ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้มีการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน โดย

จ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ 
กลุ่มท่ีเป็นนักเรียน /นักศึกษา มีทัศนคติท่ีต่างกับกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และกลุ่มท่ี
ประกอบอาชีพเกษตรกร มีทศันคตท่ีิตา่งกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัท/ลกูจ้าง 

ทศันคติตอ่เอกสารเผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน ชมุชน 
โดยจ าแนกตามอาชีพ พบว่า มีจ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
ได้แก่ กลุม่ท่ีเป็นนกัเรียน/นกัศกึษา มีทศันคตท่ีิตา่งกบักลุม่ท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย 
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ตารางที่  5.43  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด

ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน 
รายได้ต่อเดือน F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

5.041*** .001 1<4,5>1 
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-15,000 บาท 
4. 15,001-20,000 บาท 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

.381 .822  
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-15,000 บาท 
4. 15,001-20,000 บาท 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

1.067 .374  
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-15,000 บาท 
4. 15,001-20,000 บาท 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บนัเทิงในชมุชน 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 

.494 .740  
2. 5,001-10,000 บาท 
3. 10,001-15,000 บาท 
4. 15,001-20,000 บาท 
5. มากกวา่ 20,001 บาท 

*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.43 พบว่า ทศันคติตอ่ผู้ส่งสาร พบว่า ความแตกตา่งของรายได้ตอ่เดือนมี

ทศันคติท่ีแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เม่ือทดสอบความต่างเป็นรายคู ่
พบว่า มีจ านวน 2 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 
5,000 บาท มีทศันคตท่ีิตา่งกบักลุ่มท่ีมีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่
เดือน มากกวา่ 20,001 บาท มีทศันคตท่ีิตา่งกบักลุม่ท่ีมีรายได้ต ่ากวา่ 5,000 บาท 
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ตารางที่  5.44  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทศันคติของประชาชนเก่ียวกบัการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้น าชมุชนเป็นผู้
เผยแพร่ขา่วสารท่ีมคีวาม
นา่เช่ือถือ 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.75 .886 

.970 .425  

2. 5,001-10,000 บาท 3.58 .988 
3. 10,001-15,000 
บาท 

3.39 .948 

4. 15,001-20,000 
บาท 

3.71 1.014 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

3.48 .823 

11. การจดักิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบยีบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.25 .886 

2.136 .078  

2. 5,001-10,000 บาท 3.47 .968 
3. 10,001-15,000 
บาท 

3.25 .905 

4. 15,001-20,000 
บาท 

3.67 .953 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

3.68 .627 

12. ป้ายประชาสมัพนัธ์
เก่ียวกบัการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงในชมุชนมี
สว่นช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3.00 .756 

.494 .740  

2. 5,001-10,000 บาท 3.29 1.079 
3. 10,001-15,000 
บาท 

3.16 .828 

4. 15,001-20,000 
บาท 

3.13 .894 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

3.36 .952 
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ตารางท่ี 5.44  (ตอ่) 
ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

สื่อสาร 
รายได้ต่อเดือน (  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชมุชนเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงใน
ชมุชนมีสว่นชว่ยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท 2.88 .641 

3.172* .015 2<5,3<5 

2. 5,001-10,000 บาท 2.98 .866 
3. 10,001-15,000 
บาท 

3.00 .903 

4. 15,001-20,000 
บาท 

3.97 .986 

5. มากกวา่ 20,001 
บาท 

3.68 .852 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
จากตารางท่ี 5.44 พบว่า ทศันคติต่อเอกสารเผยแพร่ในชุมชนเก่ียวกับการจัดระเบียบ

สถานบนัเทิงในชมุชน พบว่า ความแตกตา่งขอรายได้ตอ่เดือนมีทศันคติท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือทดสอบความตา่งรายคู ่พบว่า มีจ านวน 2 คู ่ท่ีตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท มีทัศนคติต่างกับกลุ่มท่ีมี
รายได้ตอ่เดือนมากกว่า 20,001 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได้ตอ่เดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท มี
ทศันคตท่ีิตา่งกบักลุม่ท่ีมีรายได้ตอ่เดือนมากกว่า 20,001 บาท ส่วนทศันคติตอ่ด้านอ่ืนๆ มีทศันคติ
ท่ีไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 
ตารางที่  5.45  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน จ าแนกตามความถ่ีในการ
เข้าใช้บริการสถานบนัเทิง 
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ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกบัการ
จัดการการสื่อสารเพื่อการจัด

ระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชน 

ความถี่ในการเข้าใช้บริการ
สถานบันเทิง 

F Sig. คู่แตกต่าง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สาร 

1. สปัดาห์ละครัง้ 

8.690*** .000 
1<5,2<5, 
3<5,4<5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
3. เดือนละครัง้ 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
5. อื่นๆ  

ทศันคติตอ่เนือ้หาสาร 

1. สปัดาห์ละครัง้ 

6.375*** .000 2<5,4<5 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
3. เดือนละครัง้ 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
5. อื่นๆ  

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร 

1. สปัดาห์ละครัง้ 

5.982*** .000 2<5 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
3. เดือนละครัง้ 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
5. อื่นๆ  

ภาพรวมทัศนคติเก่ียวกับการจัดการ
การสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบสถาน
บนัเทิงในชมุชน 

1. สปัดาห์ละครัง้ 

10.409*** .000 
1<5,2<3, 
2<4,2<5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 
3. เดือนละครัง้ 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 
5. อืน่ๆ  

*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.45 พบว่า ทศันคติต่อผู้ส่งสาร ทศันคติต่อเนือ้หาสาร ทศันคติต่อตวัผู้ รับ

สาร และภาพรวมทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน 
พบว่า ความแตกต่างของความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิงมีทศันคติท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001  

ทัศนคติต่อผู้ ส่งสาร โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มี
จ านวน 4 คู ่ท่ีตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงสปัดาห์ละครัง้ 2-3 
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ครัง้ตอ่สปัดาห์ เดือนละครัง้ และ 2-3 ครัง้ต่อเดือน มีทศันคติต่างกบักลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงใน
ชว่งเวลาอ่ืนๆ 

ทศันคติต่อเนือ้หาสาร โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มี
จ านวน 2 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ และ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงในชว่งเวลาอ่ืนๆ 

ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสาร โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มี
จ านวน 1 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่  กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบันเทิง 2-3 ครัง้ต่อ
สปัดาห์ มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงในชว่งเวลาอ่ืนๆ 

ภาพรวมทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน  
โดยจ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบว่า มีจ านวน 4 คู่ ท่ีต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงสปัดาห์ละครัง้ มีทศันคติตา่งกบักลุ่มท่ีเข้าใช้
สถานบนัเทิงในชว่งเวลาอ่ืนๆ กลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์  มีทศันคติตา่งกบักลุ่ม
ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงเดือนละครัง้ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน และกลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงในชว่งเวลาอ่ืนๆ  

   
ตารางที่  5.46  ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงทัศนคติของประชาชนเก่ียวกับการจัดการการ

ส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทางการ
ส่ือสาร) จ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง 

ทัศนคตต่ิอช่องทางการ
สื่อสาร 

ความถี่ในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทงิ 

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

10. ผู้ น าชุมชนเป็นผู้
เผยแพร่ข่าวสารที่มีความ
นา่เช่ือถือ 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.30 .974 

1.617 .171  
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.64 1.129 
3. เดือนละครัง้ 3.37 .993 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.43 .788 
5. อื่นๆ  3.72 .873 

11. การจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีการจดัระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.09 .949 

8.167**
* 

.000 
1<5,2<5,

3<5, 
4<5 

2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 3.29 .897 
3. เดือนละครัง้ 3.23 .866 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.13 .757 
5. อื่นๆ  3.91 .818 
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ตารางท่ี 5.46  (ตอ่) 
ทัศนคตต่ิอช่องทางการ

สื่อสาร 
ความถี่ในการเข้าใช้
บริการสถานบนัเทงิ 

(  ) (SD) F Sig. คู่แตกต่าง 

12. ป้ายประชาสัมพันธ์
เ ก่ียวกับการจัดระเบียบ
สถานบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในการสร้างความ
เข้าใจกบัทา่น 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.39 .941 

1.373 .245  
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.96 1.036 
3. เดือนละครัง้ 3.32 .848 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 2.96 .976 
5. อื่นๆ  3.22 .872 

13. เอกสารเผยแพร่ใน
ชุ ม ชน เ ก่ี ย ว กับ ก า ร จั ด
ระเบียบสถานบันเทิงใน
ชุมชนมีส่วนช่วยในการ
สร้างความเข้าใจกบัทา่น 

1. สปัดาห์ละครัง้ 3.13 .920 

3.169* .015 2<5 
2. 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ 2.54 1.036 
3. เดือนละครัง้ 3.14 .895 
4. 2-3 ครัง้ตอ่เดือน 3.22 1.085 
5. อื่นๆ  3.22 .764 

* มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
*** มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.001 

 
จากตารางท่ี 5.46 พบว่า ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรม และเอกสารเผยแพร่ในชุมชน

เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน พบวา่ ความแตกตา่งของความถ่ีในการเข้าใช้บริการ
สถานบนัเทิงมีทศันคตท่ีิแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 0.001  

ทัศนคติต่อการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้มีการจัดระเบียบสถานบันเทิงในชุมชน โดย
จ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบวา่ มีจ านวน 4 คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.001 ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงสปัดาห์ละครัง้ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ เดือน
ละครัง้ และ 2-3 ครัง้ตอ่เดือน มีทศันคตติา่งกบักลุม่ท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิงในช่วงเวลาอ่ืนๆ 

ทศันคติต่อเอกสารเผยแพร่ในชุมชนเก่ียวกับการจัดระเบียบสถานบนัเทิงในชุมชน โดย
จ าแนกตามความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง พบวา่ มีจ านวน 1 คูท่ี่ตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ได้แก่ กลุ่มท่ีเข้าใช้สถานบนัเทิง 2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ มีทศันคติตา่งกบักลุ่มท่ี
เข้าใช้สถานบนัเทิงในชว่งเวลาอ่ืนๆ 

   
      



 
 

บทที่ 6 
 

สรุป อภปิรายผลและเสนอแนะ 
 

การวิจยัเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลอง
หก จงัหวดัปทมุธานี”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาทกัษะการส่ือสารของผู้ส่งสาร ศกึษาเนือ้หาสาร ศกึษา
ชอ่งทางการส่ือสารท่ีใช้ในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน ตลอดจนศกึษาทศันคติของ
ผู้ รับสารท่ีมีต่อการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทมุธานี 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเชิง
คณุภาพ ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชนท่ีเป็นผู้ส่งสาร  โดยเป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงท่ี
สามารถให้ข้อมูลได้ตรงตามท่ีผู้ วิจัยต้องการ  โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกบัสภาพปัญหาภายในของชมุชน และการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถาน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี ซึ่งในท่ีนีผู้้วิจยัได้เลือกสมัภาษณ์ นายอ าเภอคลองหลวง ผู้น า
ชมุชน หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหก ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  นายกสมาคมหอพกั
เอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญับรีุ  ซึง่มีจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น 
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ส ำหรับประชำกรท่ีใช้ในกำรศกึษำเชิงปริมำณนัน้ ได้แก่ ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยัครัง้นีเ้ชิงปริมำณนี ้
เป็นกลุ่มประชำชนในชมุชนคลองหก ต ำบลคลองหก อ ำเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธำนี  ท่ีท ำหน้ำท่ี
เป็นผู้ รับสำร ซึ่งประชำกรในพืน้ท่ีชุมชนคลองหกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้ำน มีประชำกรในชุมชนจ ำนวน  
11,125   คน จ ำนวนครัวเรือน   5,063  ครัวเรือน  โดยใช้วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้วิธีกำรค ำนวณตำม
สดัส่วนประชำชน (Probability Proportional to Size : PPS) ซึ่งก ำหนดควำมเช่ือมัน่ไว้ท่ี 95% และคำ่
ควำมคลำดเคล่ือนจำกกลุ่มตวัอย่ำงไว้ท่ี 10%  โดยเลือกสุ่มประชำชน 7 หมู่บ้ำนจำกทัง้หมด 14 
หมูบ้่ำน  ซึง่ได้ผลของกำรสุม่ตวัอยำ่งทัง้หมด 200 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพเป็นกำรสร้ำงแนวค ำถำมเพ่ือใช้ในกำร
สมัภำษณ์เจำะลกึกบักลุม่ตวัอยำ่งสว่นกำรวิจยัเชิงปริมำณเป็นแบบสอบถำมท่ีผู้วิจยัได้สร้ำงขึน้และได้
ผำ่นกำรตรวจสอบควำมเท่ียงตรงของเนือ้หำและทดลอง เพ่ือหำคำ่ควำมเช่ือมัน่ ( reliability) หลงัจำก
กำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกแบบสอบถำม ผู้วิจยัวิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป  SPSS โดย
เป็นกำรบรรยำยเชิงสถิติ ได้แก่ ควำมถ่ี ร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และระดับ
ควำมส ำคญั และทดสอบสมมติฐำน โดยใช้ t-test และ F-test เพ่ือวิเครำะห์คำ่ควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One-way ONOVA) และในกรณีท่ีพบว่ำมีนยัส ำคญัทำงสถิติ ผู้วิจยัจะทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
คำ่เฉล่ียเป็นรำยคู ่(post hoc test) ตำมวิธีกำรของเชฟเฟ่ (Scheffe’) และใช้กำรวิเครำะห์คำ่ทำงสถิติ
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s Correlation Coefficient) เพ่ือวิเครำะห์คำ่ควำมสมัพนัธ์
ของตวัแปร 

 
6.1  สรุปผลการศึกษา 

 
ชุมชนคลองหก มีทัง้หมด 14 หมู่บ้ำน มีประชำกรในชุมชนจ ำนวน  11,125 คน จ ำนวน

ครัวเรือน   5,063   ครัวเรือน ชำวบ้ำนยงัคงใช้วิถีชีวิตชนบทแบบเรียบง่ำย ในเขตท่ียงัเป็นชนบท และ
ใช้ชีวิตต่ำงคนต่ำงอยู่ รู้จักกันเฉพำะพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียง นั่นคือ ชุมชนเมือง หมู่บ้ำนจัดสรร ซึ่ง
ประชำกรในต ำบลคลองหกส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ชุมชนอยู่ในควำมดูแลและรับผิดชอบของ
สถำนีต ำรวจภูธรคลองห้ำ และมีจุดตรวจย่อยพรธิสำรอีก 1 แห่ง โดยมีกำรจดัเวรสำยตรวจร่วมกับ
ต ำรวจชมุชนต ำบลคลองหก ตลอด 24 ชัง่โมง กรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ หรือเหตดุว่นเหตรุ้ำยจะขอควำม
ช่วยเหลือจำกศนูย์ดบัเพลิงจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหก  ประชำชนส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร
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เป็นอำชีพหลกั  คือ    ท ำนำ    ท ำสวน    ท ำไร่    และประกอบอำชีพค้ำขำย  ธุรกิจส่วนตวั  และโรงงำน
ขนำดเล็กและขนำดย่อมเป็นส่วนน้อย  มีกำรเดินทำงไปท ำงำนในโรงงำนนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลซึ่งเป็นส่วนน้อย ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ สถำนกำรณ์ปัญหำสถำนบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภำยใน
ชมุชนนัน้ ล้วนท่ีจะสง่ผลโดยตรงแก่ชมุชนคลองหกรวมไปถึงกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนโดยตรง  

 
6.1.1  ผลการวิเคราะห์การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถาน

บันเทงิชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 
 กำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดระเบียบชุมชนและสถำนบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัด
ปทมุธำนี ในท่ีนีผู้้วิจยัได้แบง่ออกเป็น กำรศกึษำทกัษะกำรส่ือสำรของผู้ส่งสำรท่ีใช้ในกำรจดักำรกำร
ส่ือสำร  กำรศกึษำเนือ้หำสำรท่ีผู้สง่สำรใช้ในกำรจดักำรกำรส่ือสำร  กำรศกึษำช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีใช้
ในกำรจดักำรกำรส่ือสำร  และกำรศกึษำทศันคติของผู้ รับสำรท่ีมีตอ่กำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดั
ระเบียบชมุชน  
 ด้ำนทกัษะกำรส่ือสำรของผู้สง่สำร พบว่ำ ชมุชนคลองหกนัน้มีผู้น ำชมุชนท่ีมีทกัษะกำรส่ือสำร
ท่ีดี เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้และควำมสำมำรถของผู้ส่งสำรรอบด้ำน มีคณุลกัษะของผู้ส่งสำรท่ีดีอย่ำง
ครบถ้วนไม่ว่ำจะเป็น กำรมีบคุลิกภำพของผู้ส่งสำรท่ีดี และมีคณุสมบตัิในกำรส่ือสำรท่ีดีไม่ว่ำจะเป็น 
ควำมสำมำรถในกำรพูด กำรเจรจำ ต่อรอง ควำมสำมำรถในกำรรับฟังหรือกำรเป็นผู้ ฟังท่ีดีและ
สำมำรถโน้มน้ำวใจประชนชนในชมุชนคอลงหกได้เป็นอยำ่งดี 

ด้ำนเนือ้หำสำร พบวำ่ ผู้น ำชมุชนนัน้ได้น ำ พระรำชบญัญตัคิวบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 พระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร พ.ศ.2522 ท่ีใช้ในกำรด ำเนินคดีและแจ้งให้ผู้ประกอบกำรสถำน
บนัเทิงท่ีมีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโดยไม่ได้รับอนญุำต และข้อบญัญัติ เร่ือง กำรควบคมุกิจกำรท่ีเป็น
อนัตรำยตอ่สขุภำพ พ.ศ.2551 ได้น ำมำใช้ในกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบชมุชนและสถำน
บนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธำนี ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่ำผู้ส่งสำรมีกำรเลือกใช้เนือ้หำท่ีส่งผลให้
ชมุชนคลองหก รวมถึงประชำชนในชมุชนคลองหกเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงท่ีดี 

ด้ำนชอ่งทำงกำรส่ือสำร พบวำ่ ชมุชนคลองหกนัน้ได้มีกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรเพ่ือขจดั
ปัญหำผ่ำนช่องทำงส่ือต่ำงๆมำกมำย อำทิเช่น กำรเลือกใช้ส่ือบุคคล กำรเลือกใช้ส่ือเฉพำะกิจ กำร
เลือกใช้ส่ือใหม ่กำรเลือกใช้ส่ือวิทยชุมุชน และกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนส่ือมวลชน จึงแสดง
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ให้เห็นอย่ำงชดัเจนว่ำ ชุมชนคลองหกมีกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนส่ือแบบบูรณำกำรอย่ำง
ครบถ้วน สง่ผลให้สำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีผู้น ำชมุชน(ผู้สง่สำร)ต้องกำรได้อยำ่งดีทีเดียว 

ด้ำนทศันคติของผู้ รับสำร พบว่ำ จำกกำรเลือกใช้ช่องทำงกำรส่ือสำรในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำน
ทำงส่ือตำ่งๆท่ีหลำกหลำยและมีควำมน่ำสนใจนัน้ ส่งผลท ำให้ประชำชนหรือผู้ รับสำรภำยในชมุชนนัน้
เกิดกำรเปล่ียนแปลงไมว่ำ่จะเป็นทัง้ทำงด้ำนทศันคติ ทำงด้ำนพฤติกรรม และด้ำนควำมรู้ ส่งผลให้เกิด
กำรเรียนรู้ และเข้ำใจตรงกนัในกำรจดัระเบียบชมุชนเก่ียวกบัปัญหำสถำนบนัเทิงได้เป็นอย่ำงดี 

กล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ ชมุชนคลองหกนัน้ถือเป็นชมุชนท่ีใช้กำรส่ือสำรในระดบัท้องถ่ิน หรือกำร
ส่ือสำรระดบัชุมชนนัน้เอง ซึ่งกำรส่ือสำรนัน้เป็นกำรส่ือสำรโดยค ำนึงถึงวิถีชีวิต กำรด ำรงชีวิตของ
ประชำชนในชมุชน ท ำให้กำรขบัเคล่ือนในกำรท่ีจะแก้ไขปัญหำโดยอำศยักำรส่ือสำรนัน้เป็นไปได้อย่ำง
สมบูรณ์ มีกำรใช้กำรส่ือสำรผ่ำนทำงช่องทำงส่ือต่ำงๆได้เป็นอย่ำงดี มีกำรดึงกลยทุธ์ จุดเดน่ จดุด้อย
ของส่ือนัน้ๆและน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัด
ระเบียบชมุชนและสถำนบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธำนี นัน้เป็นกำรส่ือสำรท่ีมีกลยทุธ์ของกำร
ส่ือสำรท่ีหลำกหลำย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่ำงชดัเจนว่ำ กำรส่ือสำรนัน้มีส่วนส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำร
ผลักดนัของกำรพฒันำในทุกด้ำน จำกกรณีศึกษำในเร่ืองกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบ
ชมุชนและสถำนบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดัปทุมธำนี นัน้ท ำให้เห็นถึงศกัยภำพของผู้น ำชมุชนท่ีท ำ
หน้ำท่ีเป็นผู้ส่งสำรในชุมชนคลองหก ซึ่งเป็นบคุคลท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนหลกัในกำรผลกัดนัเพ่ือพฒันำ
ชมุชนให้ดีขึน้ นอกจำกนัน้ยงัมีกำรเลือกใช้ชอ่งทำงกำรส่ือสำรผ่ำนส่ือตำ่งๆเพ่ือแก้ไขปัญหำท่ีสะสมมำ
นำนภำยในชมุชนได้เป็นอยำ่งดี และได้รับกำรตอบรับอยำ่งดีจำกประชำชนในชมุชน เกิดควำมเข้ำใจท่ี
ตรงกนัรวมถึงเกิดกำรเปล่ียนแปลงในทกุๆด้ำนในทำงท่ีดีไมว่ำ่จะเป็นทศันคต ิพฤตกิรรม และควำมรู้  

 
6.1.2  ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของผู้รับสารท่ีมีต่อการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด

ระเบียบชุมชนและสถานบันเทงิชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 
  6.1.2.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  กลุม่ตวัอยำ่งทัง้เพศชำยและเพศหญิงมีจ ำนวนเท่ำกนั ส่วนใหญ่มีอำยรุะหว่ำง 21-25 
ปี สถำนภำพโสด นบัถือศำสนำพทุธ มีระดบักำรศกึษำสงูสดุระดบัปริญญำตรี ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน /
นกัศกึษำ มีรำยได้ตอ่เดือน 10,001-15,000 บำท และส่วนใหญ่เข้ำใช้สถำนบนัเทิงในช่วงเวลำอ่ืนๆ ท่ี
ไมไ่ด้มีระบไุว้ในแบบสอบถำม รองลงมำคือ เข้ำใช้บริกำรสถำนบนัเทิงเดือนละครัง้ 
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6.1.2.2  ผลกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือ
กำรจดัระเบียบภำยในชมุชน 

ผู้ วิจัยได้แบ่งกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดระเบียบ
ภำยในชุมชนออกเป็น กำรรับรู้ข่ำวสำรจำกส่ือในชมุชน และกำรรับรู้เก่ียวกบัประเด็นกำรจดักำรกำร
ส่ือสำรเพ่ือจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน พบว่ำ ด้ำนกำรรับรู้ข่ำวสำรจำกส่ือในชุมชน 
ประชำชนส่วนใหญ่รับรู้ข่ำวสำรจำกส่ืออินเทอร์เน็ตมำกท่ีสดุ ส ำหรับกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบัประเด็น
ด้ำนกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชน โดยภำพรวม พบว่ำ ประชำชน
ส่วนใหญ่มีกำรรับรู้เก่ียวกับกำรจัดระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชนในระดบัปำนกลำง และเม่ือ
พิจำรณำรำยละเอียดเก่ียวกับค่ำเฉล่ียของระดับกำรรับรู้ พบว่ำ ระดับกำรรับรู้ท่ีมีค่ำสูงท่ีสุด คือ 
ประเดน็เร่ืองสถำนกำรณ์ปัญหำสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน 

6.1.2.3  ผลกำรวิเครำะห์ทศันคติเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงภำยในชมุชน  

ผู้วิจยัได้แบง่ทศันคติออกเป็น ทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร ทศันคติตอ่เนือ้หำสำร ทศันคติต่อ
ชอ่งทำงกำรส่ือสำร และทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสำร ส ำหรับทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร พบว่ำ ประชำชนมีทศันคติ
ท่ีเห็นด้วยมำกว่ำผู้น ำชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชน 
ด้ำนทศันคติต่อเนือ้หำสำร พบว่ำ ประชำชนมีทัศนคติท่ีเห็นด้วยมำกว่ำชุมชนมีกำรอธิบำยเก่ียวกับ
วิธีกำรจดักำรปัญหำสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ด้ำนทศันคติตอ่ช่องทำงกำรส่ือสำร พบว่ำ ประชำชนมี
ทัศนคติท่ีเห็นด้วยมำกว่ำผู้ น ำชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่ข่ำวสำรท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ และส ำหรับในด้ำน
ทศันคตติอ่ตวัผู้ รับสำร ในภำพรวม พบว่ำ ประชำชนมีทศันคติท่ีเห็นด้วยมำกกบักำรจดักำรกำรส่ือสำร
เพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน 

6.1.2.4  ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน 
สมมติฐำนท่ี 1 ลกัษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันของคนในชมุชนคลองหกมีกำร

รับรู้เก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบชมุชนแตกต่ำงกนั ดงัแสดงในตำรำง 6.1 
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ตารางท่ี 6.1  สรุปผลกำรทดสอบสมมตฐิำน ข้อมลูประชำกรกบักำรรับรู้เก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบภำยในชมุชน 

การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน

ชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 
1. กำรรับรู้ข่ำวสำรจำกสื่อ
ในชมุชน    
1.1 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เ ก่ียวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบนัเทิงภำยในชุมชน
จำกผู้น ำชมุชน     

 *** 

 

 *** *** 

 

*** 

1.2 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เ ก่ียวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิงจำกกำรจัด
กิจกรรมภำยในชมุชน 

 * * 

 

* *** 

 

*** 

1.3 รับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
เ ก่ียวกับกำรจัดระเบียบ
สถ ำนบัน เ ทิ ง จ ำ ก ป้ ำ ย
ประชำสมัพนัธ์ 

 * 

  

 * 

 

* 
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ตารางท่ี 6.1  (ตอ่) 

การรับรู้เกี่ยวกับการ
จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน

ชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 
1.4 รับรู้ข้อมลูขำ่วสำร
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงจำกสือ่
อินเตอร์เน็ต 

 * *** * * *** 

 

* 

1.5 รับรู้ข้อมลูขำ่วสำร
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงจำกสือ่
โทรทศัน์ 

  

  

  

 

* 

1.6 รับรู้ข้อมลูขำ่วสำร
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงจำกบคุคลใน
ชมุชน อำทิ ครอบครัว 
เพื่อนบ้ำน 

  

  

  

 

 

1.7 รับรู้ข้อมลูข่ำวสำเก่ียวกบั
กำรจดัระเบียบสถำนบนัเทงิ
จำกเอกสเผยแพร่ภำยใชมุชน 

 * 
  

 * 
 

* 
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ตารางท่ี 6.1  (ตอ่) 
การรับรู้เกี่ยวกับการ

จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน

ชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 
 

2. รับรู้เก่ียวกบัประเด็นกำร
จัดกำรกำรสื่อสำรเพื่อจัด
ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ นบั น เ ทิ ง
ภำยในชมุชน    
2.1 รั บ รู้ เ ก่ี ย วกับ
สถำนกำรณ์ปัญหำสถำน
บนัเทิงภำยในชมุชน 

  

  

  * * 

2.2 รับรู้วิธีกำรเตรียมกำร
รั บ มื อ กั บ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์
ปัญหำสถำนบนัเทิงภำยใน
ชมุชน 

  

  

* * 

 

 

2.3 รับรู้นโยบำยเก่ียวกับ
ก ำ ร จั ด ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ น
บนัเทิงภำยในชมุชน 

 *** * * * * 
 

*** 
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ตารางท่ี 6.1  (ตอ่) 
การรับรู้เกี่ยวกับการ

จัดการการสื่อสารเพื่อ
การจัดระเบียบภายใน

ชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 
 

2.4 รับรู้มำตรกำรในกำรจัด
ร ะ เ บี ย บ ส ถ ำ นบั น เ ทิ ง
ภำยในชมุชน 

  
 

* * *** 
 

*** 

2.5 รับ รู้กฎหมำยที่
เก่ียวข้องกบักำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิง 

  
  

*** * *  

2.6 รับรู้บทลงโทษในกำร
จัดระเบียบสถำนบันเทิง
ภำยในชมุชน 

 * 
  

***  * * 

ภาพรวมการรับรู้  *      * 
* มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05, *** มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.001  
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนท่ีมีเพศต่ำงกัน มีกำรรับรู้ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ประชำชนท่ีมีอำยตุำ่งกนั มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงภำยในชุมชนจำกผู้น ำชุมชน กิจกรรมในชุมชน ป้ำยประชำสมัพนัธ์ เอกสำรเผยแพร่ใน
ชุมชน อีกทัง้มีกำรรับรู้เก่ียวนโยบำย บทลงโทษ และภำพรวมกำรรับรู้เก่ียวกับกำรจดัระเบียบสถำน
บนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีสถำนภำพต่ำงกนั มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดั
ระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชนจำกกิจกรรมในชุมชน ส่ืออินเทอร์เน็ต และมีกำรรับรู้นโยบำย
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05  และ 
0.001 
 ประชำชนท่ีนบัถือศำสนำตำ่งกนั มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดั
ระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชนจำกส่ืออินเทอร์เน็ต และมีกำรรับรู้นโยบำย และมำตรกำรในกำรจดั
ระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงสุดตำ่งกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจดักำรกำรส่ือสำร
เพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชนจำกผู้น ำชมุชน กำรจดักิจกรรม ส่ืออินเทอร์เน็ต และมี
กำรรับรู้วิธีกำรเตรียมกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ปัญหำสถำนบันเทิงภำยในชุมชน รับรู้นโยบำย 
มำตรกำร กฎหมำย และบทลงโทษในกำรจัดระเบียบสถำนบันเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีอำชีพต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัด
ระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชนจำกผู้น ำชมุชน กำรจดักิจกรรม ป้ำยประชำสมัพนัธ์ ส่ืออินเทอร์เน็ต 
เอกสำรเผยแพร่ในชุมชน และมีกำรรับรู้วิธีกำรเตรียมกำรรับมือกับสถำนกำรณ์ปัญหำสถำนบนัเทิง
ภำยในชมุชน รับรู้นโยบำย มำตรกำร และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิง ตำ่งกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกับสถำนกำรณ์ปัญหำสถำน
บนัเทิงภำยในชมุชน รับรู้กฎหมำย และบทลงโทษในกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนั
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05   



 

145 

 ประชำชนท่ีเข้ำใช้บริกำรสถำนบนัเทิงตำ่งกนั มีกำรรับรู้ข่ำวสำรเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำร
เพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชนจำกผู้น ำชมุชน กำรจดักิจกรรม ป้ำยประชำสมัพนัธ์ ส่ือ
อินเทอร์เน็ต ส่ือโทรทัศน์ เอกสำรเผยแพร่ในชุมชน และมีกำรรับรู้เก่ียวกับสถำนกำรณ์ปัญหำสถำน
บนัเทิงในชุมชน รับรู้นโยบำย มำตรกำร บทลงโทษ และมีภำพรวมกำรรับรู้เก่ียวกับกำรจดัระเบียบ
สถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05  และ 0.001 
 

 สมมติฐำนท่ี 2 ลักษณะทำงประชำกรท่ีแตกต่ำงกันของคนในชุมชนคลองหกมี
ทศันคตเิก่ียวกบัขำ่วสำรกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบชมุชนแตกตำ่งกนั ดงัแสดงในตำรำง
ท่ี 6.2 
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ตารางที่ 6.2  สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้อมลูประชำกรกบัทศันคติเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยใน
ชมุชน 

ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจดัการการ

สื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง

ภายในชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 

ทศันคติตอ่ผู้สง่สำร  *** *  * *** *** *** 
ทศันคติตอ่เนือ้หำสำร  *    *  *** 
ทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสำร  ***  *    *** 
ภำพรวมทศันคติเก่ียวกบั
กำรจดักำรกำรสือ่สำรเพื่อ
กำรจดัระเบียบสถำน
บนัเทิงภำยในชมุชน 

 ***  *   

 

*** 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 
*** มีนยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.001
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 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน พบว่ำ ประชำชนท่ีมีเพศต่ำงกัน มีทศันคติเก่ียวกับกำรจดักำรกำร
ส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชนไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ประชำชนท่ีมีอำยตุ่ำงกัน มีทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร เนือ้หำสำร ตวัผู้ รับสำร และภำพรวมทศันคติ
เก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั
ทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีสถำนภำพต่ำงกัน มีทัศนคติต่อผู้ ส่งสำร ต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 ประชำชนท่ีนบัถือศำสนำต่ำงกัน มีทศันคติตอ่ตวัผู้ รับสำร และภำพรวมทศันคติเก่ียวกับกำร
จดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชน ต่ำงกันอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05  
 ประชำชนท่ีมีระดบักำรศกึษำสงูสดุตำ่งกนั มีทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั 0.05  
 ประชำชนท่ีมีอำชีพตำ่งกนั มีทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร และเนือ้หำสำร ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีรำยได้ตอ่เดือนตำ่งกนั มีทศันคติตอ่ผู้ส่งสำร ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.001 
 ประชำชนท่ีเข้ำใช้บริกำรสถำนบนัเทิงต่ำงกัน มีทัศนคติต่อผู้ส่งสำร เนือ้หำสำร ตวัผู้ รับสำร 
และภำพรวมทัศนคติเก่ียวกับกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชน 
ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.001 
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ตารางที่ 6.3  สรุปผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้อมลูประชำกรกบัทศันคติเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยใน
ชมุชน (ทศันคตติอ่ชอ่งทำงกำรส่ือสำร) 

ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจดัการการ

สื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง

ภายในชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 

ทัศนคติต่อช่องทำงกำร
สือ่สำร 
10. ผู้ น ำชุมชนเป็นผู้
เผยแพร่ข่ำวสำรที่มีควำม
นำ่เช่ือถือ 

  

 

*   

 

 

11. กำรจัดกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์ให้มีกำรจดัระเบียบ
สถำนบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจกบัทำ่น 

 *** *** 

 

 *** 

 

*** 
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ตารางท่ี 6.3  (ตอ่) 
ทัศนคติของประชาชน
เกี่ยวกับการจดัการการ

สื่อสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทิง

ภายในชุมชน 

ข้อมูลประชากร 

เพศ อาย ุ
สถาน 
ภาพ 

ศาสนา 
การศึกษา

สูงสุด 
อาชีพ 

รายได้ต่อ
เดือน 

ความถี่ในการเข้า
ใช้บริการสถาน

บันเทิง 

12. ป้ำยประชำสัมพันธ์
เ ก่ียวกับกำรจัดระเบียบ
สถำนบันเทิ ง ในชุมชนมี
ส่วนช่วยในกำรสร้ำงควำม
เข้ำใจกบัทำ่น 

 
 
* 
 

  

  

 

 

13. เอกสำรเผยแพร่ใน
ชุ ม ชน เ ก่ี ย ว กับ ก ำ ร จั ด
ระเบียบสถำนบันเทิงใน
ชุมชนมีส่วนช่วยในกำร
สร้ำงควำมเข้ำใจกบัทำ่น 

 * *   *** * * 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
*** มีนยัส ำคญัทำงสถิติ 0.001 
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ผลกำรทดสอบสมมติฐำน ข้อมูลประชำกรกับทศันคติเก่ียวกับกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัด
ระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชุมชน (ทัศนคติต่อช่องทำงกำรส่ือสำร) พบว่ำ ประชำกรท่ีมีเพศ
ตำ่งกนั มีทศันคติเก่ียวกบักำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ไม่
แตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ประชำชนท่ีมีอำยุต่ำงกัน มีทัศนคติต่อกำรจดักิจกรรม ป้ำยประชำสัมพนัธ์ และเอกสำร
เผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงในชมุชน ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ 0.001 
 ประชำชนท่ีมีสถำนภำพตำ่งกนั ทศันคติตอ่กำรจดักิจกรรม และเอกสำรเผยแพร่ในชมุชน
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงในชมุชน ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
0.001 
 ประชำชนท่ีนบัถือศำสนำตำ่งกนั ทศันคติตอ่ผู้น ำชมุชน ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 ประชำชนท่ีมีระดบักำรศึกษำสูงสุดต่ำงกัน มีทศันคติเก่ียวกับกำรจดักำรกำรส่ือสำรเพ่ือ
กำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงภำยในชมุชน ไมแ่ตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 
 ประชำชนท่ีมีอำชีพต่ำงกัน ทัศนคติต่อกำรจัดกิจกรรม และเอกสำรเผยแพร่ในชุมชน
เก่ียวกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.001 
 ประชำชนท่ีมีรำยได้ต่อเดือนต่ำงกนั ทศันคติตอ่เอกสำรเผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบักำรจดั
ระเบียบสถำนบนัเทิงในชมุชน ตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 ประชำชนท่ีเข้ำใช้บริกำรสถำนบนัเทิงต่ำงกัน ทัศนคติต่อกำรจัดกิจกรรม และเอกสำร
เผยแพร่ในชมุชนเก่ียวกบักำรจดัระเบียบสถำนบนัเทิงในชมุชน ตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ี
ระดบั 0.05 และ 0.001 

 
6.2  อภปิรายผล 

 
6.2.1  ด้ำนทกัษะกำรส่ือสำรของผู้ส่งสำร พบว่ำ จำกกำรได้ท่ีสมัภำษณ์กลุ่มผู้น ำชมุชนท่ีเป็นผู้ส่ง
สำร ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ ำนวน 10 คน  ซึ่งเป็นผู้ ให้ข้อมูลเก่ียวกบัสภำพปัญหำ
ภำยในของชุมชน และกำรจัดกำรกำรส่ือสำรเพ่ือกำรจัดระเบียบชุมชนและสถำนบนัเทิงชุมชน
คลองหก จงัหวดัปทุมธำนี ซึ่งในท่ีนีผู้้ วิจยัได้เลือกสมัภำษณ์ นำยอ ำเภอคลองหลวง ผู้น ำชุมชน 
หรือนำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลคลองหก ปลดัองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  รองปลดั 
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องค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรคลองห้า  
นายกสมาคมหอพักเอกชนคลองหก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และอดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรีุ ท าให้ทราบถึงการส่ือสารโดยมีการใช้ทกัษะการส่ือสาร
มากมาย 

ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ผู้ส่งสารเก่ียวกบัทกัษะการส่ือสาร และการใช้กลยทุธ์ในการส่ือสารเพ่ือ
การแก้ปัญหาสถานท่ีบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ในชุมชนคลองหกซึ่งพบว่า สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบักล
ยทุธ์การส่ือสาร  เน่ืองจากกลยทุธ์การส่ือสารสามารถนัน้สามารถแบง่ประเภทได้ตามเกณฑ์ของ
องค์ประกอบของกระบวนการส่ือสาร ตามท่ี อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท (2537) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์
เก่ียวกับผู้ ส่งสารและอิทธิพลของผู้ส่งสาร เป็นสิ่งจ าเป็นในการวิเคราะห์ผู้ ส่งสารเพราะจะเป็น
แนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ตา่งๆ ซึ่งอิทธิพลท่ีส าคญัของผู้ส่งสาร นัน่คือความน่าเช่ือถือของผู้
สง่สาร  

ด้านคณุลกัษณะของผู้ส่งสารนัน้ จากการท าการศึกษาในการจดัการการส่ือสาร
เพ่ือการจดัระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทุมธานี ดงักล่าวนัน้ผู้ วิจยัได้
วิเคราะห์ คุณลักษณะโดยรวมของผู้ ส่งมีการได้วิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของผู้ น าชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องซึ่งอิทธิพลของผู้ส่งสาร เป็นสิ่งจ าเป็นในการวิเคราะห์ผู้ส่งสารเพราะจะเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลท่ีส าคัญของผู้ ส่งสาร นั่นคือความน่าเช่ือถือของผู้ ส่งสาร 
(อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2537, น.83) ในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1) บคุลิกภาพของผู้ส่งสาร จะเห็นได้ผู้น าชมุชนนัน้มีความเป็นผู้น า
สงู ท่ีมีมนุษย์สมัพนัธ์ท่ีดีเย่ียม มีความสุภาพ  มีกิริยามารยาทท่ีดีไม่จะเป็นภาษาพดู ภาษาเขียน 
หรือภาษากายท่ีแสดงออกมาในการส่ือสารในแตล่ะครัง้  

2)  ความรู้และความสามารถของผู้ส่งสาร กลุ่มผู้น าชมุชนท่ีเป็นผู้ส่ง
สาร ล้วนแต่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้และความสามารถอย่างเป่ียมล้น ไม่ว่าจะเป็นความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา การวางแผน การขอความร่วมมือเพ่ือช่วยจดัปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้ภายใน
ชมุชนคลองหก 

3)  คณุสมบตัใินการส่ือสารหรือเช่ียมโยงสารไปยงัผู้ รับสาร มีดงันี ้
ความสามารถในการพดู ซึ่งจะเห็นได้อย่างชดัเจนว่าผู้น าชุมชน

นัน้เป็นบคุลท่ีมีความสามารถพดูเพ่ือใช้ในการส่ือสาร การเจรจา การติดตอ่ในเร่ืองการจดัการกีบ
ปัญหาสถานบนัเทิงท่ีเกิดขึน้เป็นอยา่งสงู  
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ความสามารถในการรับฟัง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ น า
ชมุชนยงัมีความสามรถในการรับฟัง ในท่ีนีห้มายรวมถึงการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จาก 
ประชาชนภายในพืน้ท่ี บคุลคลอ่ืนๆ หรือหนว่ยงานตา่งๆท่ีมีสว่นชว่ยในการท างาน  

ความสามารถในการโน้มน้าวใจ ซึง่จะเห็นได้อยา่งชดัเจนว่าผู้น า
ชุมชนยังมีคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของผู้ ส่งสารท่ีสอดคล้องกับ ทฤษฎีและแนวความคิด
เก่ียวกบัผู้น าชมุชน ตามท่ี ประเวศ วะสี (2543) ท่ีได้กล่าวว่า ลกัษณะผู้น าตามธรรมชาติมี และ
การส่ือสารของผู้น าชุมชนนัน้ยังสามารถโน้มน้าวใจผู้ รับสารหรือประชาชนชุมชนคลองหก ซึ่ง
สอดคล้องกบั ทฤษฎีการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจ ตามท่ี กรรณิการ์ อศัวดรเดชา (2543) ได้กล่าวว่า 
ในการท าการส่ือสารเพ่ือโน้มน้าวใจนัน้ จ าเป็นท่ีผู้ ส่ือสารต้องค านึงถึงข้อพิจารณาตอ่ไปนี ้เพ่ือให้
การโน้มน้าวใจบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึน้ ดงันี ้วตัถุประสงค์ในการโน้มน้าวใจ การถือผู้ รับสาร
เป็นศนูย์กลางในการโน้มน้าวใจ กระบวนการโน้มน้าวใจ ข้อจ ากดัของการโน้มน้าวใจองค์ประกอบ
ทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจ 

ด้านประเภทของผู้ส่งสาร จากการท าการศกึษาในการจดัการการส่ือสารเพ่ือการ
จดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี  ดงักล่าวนัน้ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ 
จากลักษณะของผู้น าแบบต่างๆ ของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทัง้หมดนัน้จ านวน ซึ่งในท่ีนีผู้้ น าชุมชน
คลองหกมีลกัษณะของผู้น าแบบผู้น าโดยโครงสร้างทัง้หมดจ านวน 9 ท่าน และมีลกัษณะของผู้น า
โดยธรรมชาต ิ(The Natural Leader) จ านวน 1 ทา่น 

จงึสามารถสรุป ลกัษณะของผู้น าในลกัษณะตา่งๆกนัได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดผู้น าชมุชน ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ประเภทของผู้น าจากลกัษณะของผู้น าแบบตา่งๆ 
(Tead, 1963) ได้แจงลกัษณะการเกิดของผู้น าไว้ดงันี ้

1) ผู้น าโดยโครงสร้าง (The Structure Leader) ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้น าท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ซึง่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีทางการ 

2) ผู้น าโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ผู้น าในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้น าท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ให้เป็นผู้ตดัสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรือกระท า
กิจกรรมใดๆซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดผู้น าชมุชนและประเภทของผู้น าจากลกัษณะของผู้น า (Tead, 
1963) 

 

6.2.2  ด้านเนือ้หาสาร พบว่า จากการท่ีผู้วิจยัได้วิเคราะห์จากเนือ้หาสารท่ีผู้ส่งสารได้
น ามาใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก 
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ ส่งสารมีการเลือกใช้เนือ้หาท่ีส่งผลให้ชุมชนคลองหก 
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รวมถึงประชาชนในชุมชนคลองหกเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี  ดงักล่าวนัน้ผู้ วิจยัได้
วิเคราะห์เนือ้หารสารท่ีผู้ส่งสารใช้ในการส่ือสารในพืน้ท่ีคลองหก ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสาร ตามท่ี Power (1995 อ้างถึงใน วิระชยั ตัง้สกลุ, 2549, น.269) กลยทุธ์
การสร้างสาร หมายถึง การวางแผนในการจัดการเข้ารหัสของข้อมูล ซึ่งก็คือ สารไม่ว่าจะเป็น
สญัลกัษณ์ใดๆ เช่น ค า ข้อความ รูปภาพ ท่าทาง เพ่ือส่ือไปยงัผู้ รับสารให้บรรลุวตัถปุระสงค์ของ
การส่ือสารท่ีวางไว้ ซึง่กลยทุธ์การสร้างสารนี ้มีองค์ประกอบของกลยทุธ์การสร้างสาร ได้แก่ 

1)  วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร จะเห็นได้ว่าผู้น าชมุชนนัน้มีวตัถปุระสงค์ของการ
ส่ือสารในครัง้นีเ้พ่ือต้องการให้การแก้ปัญหาสถานบันเทิง และการจัดระเบียบชุมชนคลองหก 
ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากท่ีสุด
นัน้เอง 

2)  การก าหนดผู้ รับสารและกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายท่ีท า
หน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ซึ่งประชากรในพืน้ท่ีชมุชนคลองหกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรในชมุชน
จ านวน 11,125 คน จ านวนครัวเรือน 5,063 ครัวเรือน เน่ืองจากมีความต้องการให้กลุ่มเป้าหมาย
เกิดความเข้าใจและรับรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

3)  เนือ้หาหลกัของสาร จะเห็นได้ว่าเนือ้หาหลกัของสารท่ีใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในชมุชน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทราบทัง้หมดนัน้ก็คือ พระราชบญัญัต ิ
และกฎหมายข้องบงัคบัตา่งๆนัน้  

4)  หลกัฐานสนบัสนนุ จะเห็นได้ว่าจากการท่ีมีการน ากฎหมายและบทลงโทษท่ี
เก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชนนัน้ได้น ามา
จากพระราชบญัญัติ และกฎหมายข้องบงัคบัต่างๆนัน้ มาจากพระราชบญัญัติควบคมุเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เป็นปีท่ี 63 
ในรัชกาลปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าฯ นัน้เองเพ่ือความนา่เช่ือถือและความถกูต้องของเนือ้หาสาร 
   ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกบัการจูงใจ  และผู้ส่ง
สารได้ท าการเลือกสารในการส่ือสารนัน้โดยสอดคล้องกบัทฤษฏีการเลือกสาร  ตามท่ี กิตติ กนัภยั 
(2551) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเลือกสาร เป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีอยู่ในกลุ่มทฤษฎีความรู้ /ความคิด 
(Cognitive) คือเน้นการศึกษากระบวนการท างานของจิตใจซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างปัจจยัน าเข้า 
(Input) และผลลัพธ์ทีเกิดขึน้ (output) หรือระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) กับการตอบสนอง 
(Response) และตามท่ี พนม คล่ีฉายา (2549) กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การสร้างสารหรือการก าหนด 
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เนือ้หาหลกัของสาร เพ่ือส่งไปยงัผู้ รับสารเป้าหมาย และเร่ืองกลยทุธ์การใช้ส่ือนัน้ ตามท่ี วิทยาธร  
ท่อแก้ว (2549, น.41-42) ได้ก าหนดแนวทางการก าหนดกลยุทธ์การใช้ส่ือไว้ว่าเก่ียวกับการ
วิเคราะห์ส่ือซึง่ มกัจะพิจารณาในด้านตา่งๆ    

6.2.3  ด้านช่องทางการส่ือสาร พบว่า จากการท่ีผู้ วิจยัได้วิเคราะห์จากการท่ีผู้ส่งสารได้ 
เลือกใช้การส่ือสารผ่านทางช่องส่ือต่างๆเพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งพบว่าผู้ส่งสารนัน้ได้จดัท าช่องทางการ  
ส่ือสารท่ีใช้ในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชนนัน้เพ่ือเป็นอีกหนทางหนึ่งในการ 
ตดิตอ่ส่ือสารและท าความเข้าใจกบัประชาชนภายในพืน้ท่ีคลองหกให้เกิดความเข้าใจท่ีตรงกนั  ซึ่ง 
พบวา่ ชอ่งทางการส่ือสาร ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือบคุคล ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือเฉพาะกิจ   
ชอ่งทางการส่ือสารผา่นส่ือใหม ่ชอ่งทางการส่ือสารด้านส่ือวิทยชุมุชน และช่องทางการส่ือสารด้าน 
ส่ือมวลชน ซึ่งจะเห็นได้ว่านอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับตามท่ี วิทยาธร ท่อแก้ว  
(2549, น.41-42) ได้ก าหนดแนวทางการก าหนดกลยทุธ์การใช้ส่ือไว้ว่าเก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่ือซึ่ง
มกัจะพิจารณาในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 
   1)  ด้านความสะดวกในการเข้าถึง จะเห็นได้ว่าช่องทางการส่ือสาร ช่อง 
ทางการส่ือสารผา่นส่ือบคุคล ชอ่งทางการส่ือสารผา่นส่ือเฉพาะกิจ ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม ่ 
ชอ่งทางการส่ือสารด้านส่ือวิทยชุมุชน และช่องทางการส่ือสารด้านส่ือมวลชนนัน้มีความสะดวกใน 
การเข้าถึงท่ีแตกต่างกัน เพราะเน่ืองจากยุคสมยัใหม่นีมี้เทคโนโลยีเข้ามามากมายท าให้ช่องทาง 
ทางการส่ือสารผา่นส่ือใหมไ่ด้รับความนิยมมากท่ีสดุนัน้เอง  
   2)  ด้านการครอบคลมุส่ือจะเห็นได้ว่าผู้น าชมุชนมีการใช้ช่องทางการส่ือ
การครอบคลุมทุกส่ือไม่ว่าจะเป็น ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือบุคคล ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือ
เฉพาะกิจ ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ ช่องทางการส่ือสารด้านส่ือวิทยชุมุชน และช่องทางการ
ส่ือสารด้านส่ือมวลชน เพ่ือการส่ือสารท่ีเกิดประโยชน์สงูสดุนัน้เอง   

3)  ด้านประสิทธิภาพของส่ือ จะเห็นได้ว่าการส่ือสารผ่านทางช่องทางนี ้
นัน้ๆท่ีผู้ส่งสารเลือกใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารในการจดัการปัญหาสถานบนัเทิงนัน้ล้วนส่งผลให้
การส่ือสารนัน้ๆมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

  4)  ด้านความน่าเช่ือถือ จะเห็นได้ว่าการท่ีมีการน ากฎหมายและ
บทลงโทษท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน
นัน้ได้น ามาจากพระราชบญัญัติ และกฎหมายข้องบงัคบัตา่งๆนัน้ มาจากพระราชบญัญัติควบคมุ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
เป็นปีท่ี 63 ในรัชกาลปัจจุบนัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มีพระบรมราช
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โองการโปรดเกล้าฯ นัน้เองเพ่ือต้องการเป็นข้อสนบัสนุนแสดงให้เห็นถึงความน่าเช่ือถือและความ
ถกูต้องของเนือ้หาสารนัน้เอง 

นอกจากนัน้ยังเป็นการใช้ส่ือท่ีมีความหลากหลายซึ่งมีการบูรณาการแบบครบถ้วน ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดส่ือชมุชน ท่ีได้อธิบายไว้ดงันี ้ส่ือชมุชน คือส่ือท่ีเข้าถึงชมุชนภายในท้องถ่ินซึ่ง
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มตา่งๆ ในท้องถ่ินนัน้ๆ มีลกัษณะการถ่ายทอดโดยใช้ภาษาและ
วฒันธรรมท้องถ่ินในการส่ือสาร ซึ่งประกอบด้วยส่ือหลากหลายประเภททัง้ ภาพ เสียง สิ่งพิมพ์ 
และส่ือบคุคล เกิดจากกระบวนการผลิตในท้องถ่ินนัน้ๆ   

 6.2.4  ด้านทศันคติของผู้ รับสาร พบว่า จากการท่ีผู้ วิจยัได้วิเคราะห์จากทศันคติของ
ประชาชนภายในชุมชนคลองหกท่ีมีผลตอ่การจดัการการแก้ปัญหาสถานบนัเทิงนัน้จากประชากร
ในพืน้ท่ีชุมชนคลองหกมีทัง้หมด 14 หมู่บ้าน มีประชากรในชมุชนจ านวน 11,125 คน จ านวน
ครัวเรือน 5,063 ครัวเรือน ซึ่งพบว่า สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ตามท่ี ดารา 
ทีปะปาล (2546) ได้ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ คือ แนวทางท่ีเราคิด รู้สึก หรือมีท่าที
ท่ีจะกระท าต่อบางสิ่งบางอย่างในสิ่งแวดล้อมรอบตวัเรา โดยทศันคติจะแสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ความรู้สกึตอ่สิ่งเหลา่นีว้า่เรามีความรู้สกึอย่างไร ซึ่งอาจรู้สึกในทางบวกหรือลบ ชอบหรือไม่ชอบ ดี
หรือไมดี่ พอใจหรือไมพ่อใจ เป็นต้น  

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาการเพ่ือแก้ปัญหาสถานบันเทิง มุ่งหา
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตวัเลขเป็นหลกัฐานยืนยนัความถูกต้อง
ของข้อค้นพบซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่บนรากฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้
แบบสอบถามประชากรชมุชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี   ท่ีอยู่
ในฐานะผู้ รับสาร โดยเก็บข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้และทศันคติของประชาชนท่ีมีต่อการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จงัหวดัปทุมธานี  แล้ววิเคราะห์
หาข้อสรุปผลการวิจยัด้วยวิธีการทางสถิติเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซึ่งพบว่ามีความสอดคล้องกับ
ตามท่ี อรวรรณ ปิลนัธโอวาท (2549, น.70) กล่าวไว้ว่า ลกัษณะการวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมาย 
ได้แก่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ จะเห็นได้ว่าในการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัด
ระเบียบชุมชนและสถานบนัเทิงชุมชนคลองหก จังหวดัปทุมธานีนัน้ ล้วนแต่ประกอบด้วยปัจจัย
ด้านต่างๆ ดงันี ้คือ เพศ อายุ ระดบั การศึกษา ศาสนา รายได้ ลักษณะทางอาชีพ สถานะทาง
สงัคม สถานภาพสมรส ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เชือ้ชาต ิวฒันธรรม ด้วยเชน่กนั 
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 6.2.5  ภาพรวมด้านประสิทธิผลของการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชนและ
สถานบนัเทิงชมุชนคลองหก จงัหวดัปทมุธานี พบว่า สอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการ
ส่ือสารและประสิทธิผลของการส่ือสาร ตามท่ี วิรัช ลภิรัตนกลุ (2532) อธิบายถึงกฎ 5 ข้อ ของการ
ส่ือสารวา่ เม่ือผู้สง่สารส่ือสารไปยงัผู้ รับสารนัน้ ผู้ส่งสารย่อมมีวตัถปุระสงค์ท่ีคาดหวงัไว้ 5 ขัน้ตอน 
ตอ่ผู้ รับสาร เรียกวา่ กฎ 5 ข้อแหง่การส่ือสาร คือ 

 1)  การรับสารนัน้ได้  
   2)  การเข้าใจสารนัน้  
   3)  การยอมรับ  
   4)  การเกิดการปฏิบตั ิ 
   5)  การมีปฏิกิริยาตอบกลบั  

 
6.2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  จากผลการวิจัย สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนคลองหกได้มีการบริหารจัดการการ

ส่ือสารท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือต่างๆ อาทิเช่น ส่ืออินเตอร์เน็ต ส่ือ
กิจกรรม ส่ือกระจายเสียง เป็นต้น นอกจากนัน้ยังมีการเลือกการน าเสนอเนือ้หาสารท่ีสามารถ
เข้าใจได้ง่าย มีชดัเจน และมีความน่าเช่ือถือสูงซึ่งท าให้เกิดความมัน่ใจและการยอมรับข่าวสาร
นัน้ๆ และการส่ือสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพืน้ท่ีได้อย่างครอบคลมุ ส่งผล
ให้การส่ือสารเกิดผลส าเร็จซึ่งเม่ือน ามาวิเคราะห์กับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปณิธา ร่ืนบรรเทิง 
(2542) ศกึษาเร่ือง “กลยทุธ์การส่ือสาร อนัน าไปสู่การก่อตวัเป็นชมุชนพฒันาของชมุชนมสุลิมกฎีุ
ขาว แขวงวดักลัยาณ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร” ซึง่จากงานวิจยัดงักลา่วจะเห็นได้ว่า วิธีการวิจยั
ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตวัอย่างในชุมชนมีการใช้วิธีท่ีคล้ายกันกับงานวิจัยเร่ือง
จดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสงัคมภายในชมุชนคลองหกในครัง้นี ้และมีการเลือกใช้ส่ือท่ี
ใช้ภายในชุมชนคล้ายคลึงและเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็น ส่ือบุคคล ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือ
ชมุชน และส่ือมวลชน เป็นต้น  

และนอกจากนีผ้ลงานวิจยัดงักล่าวยงัมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนา จนัทร์เทาว์ 
(2545) ศกึษาเร่ือง “บทบาทส่ือชมุชนในการจดัการเสริมสร้างกระบวนการชมุชนเข้มแข็ง”  ซึ่งจาก
งานวิจัยดงักล่าวจะเห็นได้ว่าวิธีการวิจัยใช้รูปแบบบทบาทส่ือชุมชนท่ีมีส่วนร่วมการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันในการวิเคราะห์การใช้ส่ือในการจดัการการ
ส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสงัคมภายในชมุชนคลองหก และมีการเก็บข้อมลูโดยใช้วิธีสมัภาษณ์ท่ีมี

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BB%B3%D4%B8%D2%20%C3%D7%E8%B9%BA%C3%C3%E0%B7%D4%A7%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ลกัษณะคล้ายคลึงกนั และมีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือหาผลวิจยัท่ีเหมือนกัน  และ
งานวิจยัของ สิริวัฑฒ์ แดงสายศิริ (2548) ศกึษาเร่ือง “การจดัการการส่ือสารเพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ซึง่จากงานวิจยัดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการส่ือสารผ่านทางส่ือบคุคลเป็นสิ่งส าคญั
ในการขบัเคล่ือนในการส่ือสารภายในชมุชนซึง่เหมือนกนัการการจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบ
ชมุชนคลองหก และมีการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามาร่วมมือซึ่งคล้ายคลึงกัน
มาก และงานวิจยัของสรรพวฒัน์ สุขศิริ (2549) ศึกษาเร่ือง “การจัดระเบียบชุมชนปลอดยาเสพ
ติด” ซึ่งจากงานวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการใช้การ
สัมภาษณ์ท่ีเหมือนกันในการเก็บข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ โดยในงานวิจัยเพ่ือศึกษาการจัด
ระเบียบสงัคมมีผลตอ่ชมุชนปลอดยาเสพติดนีมี้การใช้เนือ้หาสารและการเลือกสาร การออกแบบ
สารท่ีจะใช้ในการส่ือสารท่ีคล้ายคลึงการในการส่ือสารและเผยแพร่ในเร่ืองของบทกฎหมาย และ
บทลงโทษเพ่ือให้ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับรู้แล้วเข้าใจตรงกนั  ส่วนงานวิจยัของ พรรณี โลกลินไลน์ 
(2553)  ศกึษาเร่ือง “บทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ตอ่การพฒันาชมุชนในเขต
ต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จงัหวดัสกลนคร” ซึ่งจากงานวิจยัดงักล่าวจะเห็นได้ว่า การวิจยั
ครัง้นีรู้ปแบบการวิจยัท่ีคล้ายคลงึการคือการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในพืน้ท่ีว่ามีความ
พึงพอใจมากน้อยเพียงใดในการท างานและจัดการปัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกันกับงานเร่ืองการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชุมชนคลองหก เพราะ
ชมุชนคลองหกนัน้หนึ่งในผู้ ส่งสารก็คือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหกท่ีมีส่วนช่วยจดัการกับ
ปัญหาในครัง้นี ้ 

จากการศกึษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้นนัน้
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า งานวิจัยทัง้หมดท่ีได้กล่าวมานัน้มีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันทัง้รูปแบบการ
สมัภาษณ์ผู้สง่สารท่ีเหมือนกนัเพ่ือให้ได้ข้อมลูในเชิงลึก และมีงานวิจยัท่ีใช้รูปแบบวิจยัเชิงปริมาณ
ท่ีเหมือนกันเพ่ือสอบถามทัศนคติและการรับรู้เก่ียวกับการจดัการและเพ่ือตอบวตัถุประสงค์ของ
งานนัน้ๆ และสิ่งสดุท้ายคือการใช้การส่ือสารผา่นทางชอ่งทางส่ือในด้านตา่งๆท่ีมีความหลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือบุคล ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือวิทยุ ช่องทางการส่ือสาร
ผ่านส่ือส่ือใหม่ ช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือมวลชน และช่องทางการส่ือสารผ่านส่ือเฉพาะกิจและ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในการส่ือสารในแต่ละครัง้ ดงันัน้ผลงานการวิจัย
ทัง้หมดนัน้ล้วนแต่เก่ียวข้องกับการส่ือสารเพ่ือการพฒันา และการจดัการการส่ือสารเพ่ือพฒันา
ชมุชนในมิตติา่งๆมากมาย โดยการพฒันานัน้ล้วนแตมี่จดุมุ่งหมายเดียวกนัคือ การส่ือสารเพ่ือการ
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พฒันาชมุชนทัง้สิน้   ในท่ีนีผู้้วิจยัน าผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องนัน้มาศกึษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือได้ทราบถึงความแตกตา่งของงานวิจยัดงักลา่ว 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 

 จากกรณีท่ีได้ศึกษาเร่ืองการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบชุมชน 
“กรณีศึกษา สถานบนัเทิง ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง  จงัหวัดปทุมธานี” 
ผู้วิจยัได้มีข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้ 
 6.3.1  ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครัง้นี ้ 

6.3.1.1  พบว่าส่ือบคุคลเป็นตวัเช่ือมระบบการส่ือสารในชมุชน ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสารผา่นชอ่งทางโดยอาศยัส่ือตา่งๆ ก็ดีล้วนแตต้่องอาศยัส่ือบคุคลเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสารใน
การเช่ือมโยงการส่ือสารจากสว่นตา่งๆเข้าด้วยกนั และพบว่าขณะท่ีเกิดการส่ือสารในสภาวะวิกฤต
นัน้ ก็จะมีการจดัน ากลยทุธ์ส่ือเฉพาะกิจมาใช้เพ่ือเช่ือมประสานเครือขา่ยองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ในชมุชน
และภายนอกเข้าไว้ด้วยกันแต่ถ้าเกิดการเปล่ียนแปลงผู้น าหรือผู้ ส่งสารในชุมชนนัน้อาจส่งผล
กระทบในการส่ือสาร อาทิเชน่ การจดัตัง้โครงการ “ลดอบายมขุ สร้างสขุให้สงัคม” เพ่ือส่งเสริมและ
ผลกัดนันโยบายเพ่ือในการจดัระเบียบชมุชนและสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนักบัประชาชน 

6.3.1.2  การจดัการการส่ือสารเพ่ือจดัระเบียบชมุชนในครัง้นี ้ท าให้ทราบว่าส่ือ
ตา่งๆภายในชุมชนนัน้ล้วนมีความส าคญัและเป็นปัจจยัหนึ่งในการส่ือสารเพ่ือแก้ไขปัญหาสถาน
บนัเทิงภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี อาทิเช่น การส่ือสารผ่านช่องทางโดยส่ืออินเทอร์เน็ต เพราะจะ
เห็นได้อยา่งเชน่วา่ในผลการวิจยัในครัง้นีพ้บวา่ ส่ืออินเตอร์เน็ตนัน้เป็นส่ือท่ีสามรถเข้าถึงประชาชน
ได้อย่างง่ายดาย มีความสะดวก รวดเร็ว และเหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบันท่ีเทคโนโลยีเข้ามา
ครอบง าในการด าเนินชีวิต 
  

6.3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยครัง้ต่อไป 
  6.3.2.1  ผู้ท าการศกึษา หรือนกัพฒันาการส่ือสารท่ีมีความสนใจในการศกึษา 
อาจการจดัการการส่ือสารในการจดัระเบียบสงัคม หรือศกึษากลยทุธ์ของการส่ือสารท่ีตา่งสถานท่ี
กัน หรืออาจน าแนวทางในการใช้ส่ือของงานวิจัยท่ีได้ผลจากการศึกษานัน้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนตอ่ไป 

6.3.2.2  สภาพแวดล้อม หรือปัญญาหาภายในชมุชนนัน้ท่ีเกิดขึน้อาจจะมีความ
แตกตา่งกนั อาจสง่ผลตอ่วิธีการการจดัการส่ือสาร แตก่ารส่ือสารยงัคงมีวิธีขึน้ตอนการด าเนินการ
ท่ีคล้ายคลงึกนัและ และน าไปสูก่ารสร้างชมุชนท่ีเข้มแข็ง 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชน  

“กรณีศึกษา สถานบันเทิง ชุมชนคลองหก ต าบลคลองหก อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี” 

วัตถุประสงค์ : แบบสอบถามนีจ้ัดท าขึน้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับท าวิทยานิพนธ์เพ่ือ
การศึกษาในระดบัปริญญามหาบณัฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต คณะ
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือส ารวจการรับรู้และทศันคติของประชาชนชมุชนคลองหกเก่ียวกับ
การจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบชมุชน  

ค าชีแ้จง 
1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงใน        หรือเติมข้อความในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวั

ทา่นมากท่ีสดุ 
2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 4 สว่น ดงันี ้
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 การรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบภายใน
ชมุชน 
 ส่วนท่ี 3 ทศันคติเก่ียวกบัการจดัการการส่ือสารเพ่ือการจดัระเบียบสถานบนัเทิงภายใน
ชมุชน 
 สว่นท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.  เพศ     ชาย    หญิง 
2. อาย ุ      15-20 ปี  21-25 ปี    26-30 ปี      31-40 ปี    41ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพ        โสด                  สมรส       หยา่ร้าง       เป็นหม้าย 
4. ศาสนา    พทุธ    คริสต์       อิสลาม              อ่ืนๆ ระบ…ุ……. 
5. ระดบัการศกึษาสงูสดุ     ต ่ากวา่มธัยมศกึษา      มธัยมศกึษา  ปวช./ปวส. 
       ปริญญาตรี       ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
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6. อาชีพ             นกัเรียน/นกัศกึษา       ธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย ข้าราชการ/พนกังาน   
รัฐวิสาหกิจ 

   เกษตรกร        พนกังานบริษัท/ลกูจ้าง    รับจ้างทัว่ไป 
   ไมมี่อาชีพ (พอ่บ้าน/แมบ้่าน)   อ่ืนๆ ระบ.ุ................................ 
7. รายได้ตอ่เดือน 
    ต ่ากวา่ 5,000 บาท        5,001-10,000 บาท          10,001-15,000 บาท
               15,001-20,000 บาท        มากกวา่ 20,001 บาท  
8. ความถ่ีในการเข้าใช้บริการสถานบนัเทิง 
    สปัดาห์ละครัง้              2-3 ครัง้ตอ่สปัดาห์                 เ ดื อ น ล ะ ค รั ้ ง        
              2-3 ครัง้ตอ่เดือน        อ่ืนๆ ระบ.ุ...............................................  
 
 
ส่วนที่ 2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพ่ือการจัดระเบียบภายใน
ชุมชน 
 

การรับรู้เก่ียวกับ 
การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด

ระเบียบ ภายในชุมชน 

ระดับการรับรู้ 

5                  
มากที่สุด         

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

  1. การรับรู้ข่าวสารจากส่ือในชุมชน    
   1.1 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชุมชนจากผู้น า
ชมุชน  

     

   1.2 ท่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
จดัระเบียบสถานบนัเทิงจากการจดักิจกรรม
ภายในชมุชน 

     

   1.3 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ร ะ เ บี ย บ ส ถ า น บั น เ ทิ ง จ า ก ป้ า ย
ประชาสมัพนัธ์ภายในชมุชน 
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การรับรู้เก่ียวกับ 
การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทงิภายในชุมชน 

ระดับการรับรู้ 

5                  
มากที่สุด 

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

   1.4 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงจากส่ืออินเตอร์เน็ต 

     

   1.5 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิงจากส่ือโทรทศัน์ 

     

   1.6 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบันเทิงจากบุคคลในชุมชน 
อาทิ ครอบครัว เพ่ือนบ้าน  

     

   1.7 ทา่นรับรู้ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการจดั
ระเบียบสถานบันเทิงจากเอกสารเผยแพร่
ภายในชมุชน 

     

   2. การรับรู้เก่ียวกับประเด็นการ
จัดการการส่ือสารเพื่อจัดระเบียบสถาน
บันเทงิภายในชุมชน    
   2.1 ท่านรับรู้เก่ียวกับสถานการณ์ปัญหา
สถานบนัเทิงภายในชมุชน 

     

   2.2 ท่านรับรู้วิธีการเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาสถานบันเทิ งภายใน
ชมุชน 

     

   2.3 ท่านรับรู้นโยบายเก่ียวกับการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

     

   2.4 ท่านรับรู้มาตรการในการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงภายในชมุชน 

     

2.5 ท่านรับรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดั
ระเบียบสถานบนัเทิง 
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การรับรู้เก่ียวกับ 
การจัดการการส่ือสารเพื่อการจัด
ระเบียบสถานบันเทงิภายในชุมชน 

ระดับการรับรู้ 

5                  
มากที่สุด 

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

   2.5 ท่านรับรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัระเบียบสถานบนัเทิง 

     

   2.6 ท่านรับรู้บทลงโทษในการจดัระเบียบ
สถานบนัเทิงภายในชมุชน 

     

โดยภาพรวมท่านมีการรับรู้เก่ียวกับการ
จัดระเบียบสถานบันเทิงภายในชุมชนใน
ระดับใด 

     

 
ส่วนที่ 3 ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทงิภายใน 
ชุมชน 
 

ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร 
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทงิภายใน

ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5                  

มาก
ที่สุด 

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

   1. ท่านคิดว่าผู้น าชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการจัดระเบียบสถานบันเทิง
ภายในชมุชน 

     

   2. ท่านคิดว่าผู้น าชมุชนมีความสามารถใน
การจัดการปัญหาการจัดระเบียบสถาน
บนัเทิงภายในชมุชน 

     

   3. ท่านคิดว่าผู้น าชมุชนมีทกัษะในการพูด
การเขียนและการโน้มน้าวใจ 

     

   4. ท่านคิดว่าผู้น าชมุชนมีความสามารถใน
การประสานงานกับคนในชุมชนและนอก
ชมุชน 

     

   5. ทา่นคิดว่าผู้น าชมุชนมีการเปิดโอกาสให้
คนในชมุชนได้แสดงความคดิเห็น 
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ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร 
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทงิภายใน

ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5                  

มาก
ที่สุด 

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

   5. ทา่นคิดวา่ผู้น าชมุชนมีการเปิดโอกาสให้
คนในชมุชนได้แสดงความคิดเห็น 

     

     6. ท่านคิดว่าชุมชนมีการแจ้งข่าวสาร
เก่ียวกับปัญหาการจัดระเบียบสถานบนัเทิง
ภายในชมุชน 

     

   7. ชุมชนมีการอธิบายเก่ียวกับวิธีการ
จดัการปัญหาสถานบนัเทิงภายในชมุชน 

     

  8. ภาษาท่ีใช้ในการถ่ายทอดข้อมลูเก่ียวกบั
การจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชนมีความ
เหมาะสม 

     

  9. ข้อมูลเก่ียวกับการจัดระเบียบสถาน
บันเทิงในชุมชนท่ีท่านได้รับมีความถูกต้อง
และนา่เช่ือถือ 
ผู้ น าชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ  

     

  10.ผู้ น าชุมชนเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารท่ีมี
ความนา่เช่ือถือ 

     

  11.การจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค์ให้มีการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้างความเข้าใจให้กบัทา่น 

     

  12.ป้ายประชาสัมพัน ธ์ เ ก่ียวกับการจัด
ระเบียบสถานบนัเทิงในชุมชนมีส่วนช่วยใน
การสร้างความเข้าใจให้กบัทา่น 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ขอขอบพระคุณทุก

ท่านเป็นอย่างสูง 
 

 

ทัศนคตเิก่ียวกับการจัดการการส่ือสาร 
เพื่อการจัดระเบียบสถานบันเทงิภายใน

ชุมชน 

ระดับความคิดเหน็ 
5                  

มาก
ที่สุด 

4       
มาก 

3           
ปานกลาง 

2  
น้อย 

1     
น้อย
ที่สุด 

  13.เอกสาร เผยแพ ร่ในชุมชนเ ก่ียวกับ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน
มีสว่นชว่ยในการสร้างความเข้าใจให้กบัทา่น 

 

     

14.ท่านคิดว่าท่านได้รับความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการจดัระเบียบสถานบนัเทิงในชมุชน
จากการส่ือสารในชมุชน 

     

โดยภาพรวมท่านมีทัศนคติเก่ียวกับการ
จัดการการส่ือสารเพื่อการจัดระเบียบ
สถานบันเทงิภายในชุมชนในระดับใด 

     



 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ นามสกุล  นางสาวณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์ 
 
ประวัตกิารศึกษา ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทศัน์และวิทยกุระจายเสียง  
 (Radio and Television Broadcasting Technology)  
 คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555 
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