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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อโครงการบ้านประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ที่เคยเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา และอาศัยอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 28 -35 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท มีเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐจากสื่ออินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็นอันดับที่ 1 และสื่อโทรทัศน์เป็น
อันดับที่ 2 โดยเป็นการเปิดรับประเภทข่าวสารในเรื่องราคาที่อยู่อาศัยมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีระดับความรู้ที่มีต่อโครงการบ้านประชารัฐในระดับน้อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ
โดยรวมต่อโครงการบ้านประชารัฐในเชิงบวก มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ 
ในระดับตั้งใจปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/
เดือน) ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียล
เน็ตเวิร์ก) แตกต่างกัน เฉพาะ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มี
ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน และลักษณะประชากรที่แตกต่างกัน มี
ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) แตกต่างกัน เฉพาะ ระดับการศึกษา และอาชีพ ส่วนส่วนเพศ อายุ และรายได้ ที่แตกต่าง
กัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) 
ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ ต่างจากระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับข่าวสาร จากสื่อ
อันดับที่ 2 (โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธ์กัน
ต่ า ส่วนระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับข่าวสาร จากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียล
เน็ตเวิร์ก) และอันดับที่ 2 (โทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้าน

                                                                        
3 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ประชารัฐ ในด้านความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันต่ าในทุกด้าน ยกเว้นด้านผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทัศนคติ
โดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการ
บ้านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธ์กันปานกลางในทุกด้าน 

 

ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อ, ความรู้, ทัศนคต,ิ แนวโน้มพฤติกรรม, โครงการบ้านประชารัฐ 
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Abstract 

 The purpose of this study is to investigate the exposure, knowledge, 
attitude and behavioral towards The Baan Pracha Rat project of people in Bangkok, 
which means that the research would be based on Quantitative Research by the 
survey. 

 The study found that the majority were female, aged between 28-35 
years, education degree, monthly income, between 15,001-25,000 baht. The media 
about the project home state people from the media internet/social network is a 
sequence of 1 and television ranked 2 by is an open type information that the price 
of housing the most. Most of their knowledge towards the Baan Pracha Rat project at 
a low level. Most subjects with positive attitude towards the Baan Pracha Rat project 
positive. The behavioral tendencies to participate the Baan Pracha Rat project at 
intended medium also is also that the different population with frequency 
(times/month) in the media about the Baan Pracha Rat project from media ranks 1 
(internet/social network) are different. Specifically, age, occupation and income, sex 
and education level, different levels of frequency (times/month) of exposure were 
not significantly different and the population characteristics of different levels of 
frequency (times/month) in the media about the project assignment state people 
from media ranks 2 (television). In specific, a specialized education level and 
occupation, sex, age and income differences with frequency (times/month) of 
exposure were not significantly different. While the frequency (times/month) in the 
exposure of media ranks 1 (internet/social network). The relationship with knowledge 
about the project home state people, different from the frequency (times/month) in 
the exposure of media ranked 2nd (television) which is related to the knowledge 
about the project. 

 

Keyword: media exposure, knowledge, attitude, behavioral, The Baan Pracha Rat 
project 
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ที่มาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมาก ประกอบกับบริบทแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลมาสู่การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ความท้าทายที่ส าคัญคือ ความสามารถในการ
ปรับตัวของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ภาครัฐเป็นสถาบันที่ก ากับดูแล
กลไกการพัฒนาและก ากับทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านการก าหนดนโยบายและด าเนินนโยบายใน
ทุกมิต ิ

 มิติด้านที่อยู่อาศัย เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากการขยายตัวของจ านวนประชากร และ
การอพยพหรือย้ายถิ่นฐานมาท างานหรือประกอบอาชีพในเมืองหลวง คือ กรุงเทพมหานคร และเขต
ปริมณฑล ส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของประชากร และมีความหนาแน่นเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ความต้องการ
ด้านที่อยู่อาศัยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน จะเห็นได้จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสินเชื่อที่อ ยู่
อาศัย ปี พ.ศ. 2537-2557 ทั่วประเทศ ดังภาพที่ 1.1 

 

 
ภาพที่ 1.1 แสดงแผนภูมิสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ ปี พ.ศ. 2537-2557 ทั่วประเทศ 

โดย ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 

 ทั้งนี้ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทุกรัฐบาลตระหนักและให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนหรือความไม่เพียงพอต่อความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้
น้อย ปัญหาของที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้มาตรฐาน และความไม่มั่นคงในที่ดิน หรือการไม่มีกรรมสิทธิ์ในการ
อยู่อาศัยรัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมการผลิตที่อยู่อาศัย และแก้ไขปัญหาขาดแคลนความต้องการที่อยู่
อาศัย  โดยการจัดตั้งการเคหะแห่งชาติ เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เพ่ือท าหน้าที่หลักในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง และให้ธนาคารอาคาร
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สงเคราะห์เป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทหลักในการเป็นธนาคารเฉพาะกิจเพ่ือการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อที่
อยู่อาศัยในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งการเข้ามาแก้ไขปัญหานั้นมีตั้งแต่การสร้างที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่แพง 
โดยมีเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้น 
หรือการสนับสนุนด้านงบประมาณแล้วให้องค์กรของภาครัฐ ออกมาในเชิงนโยบายสนับสนุนเป็น
มาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  

 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)” ของรัฐบาลโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อันมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตั้งเป้าหมาย
เพ่ือช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยกว่า 2.7 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ จาก 4.6 ล้าน
ครัวเรือน  ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์นี้ได้ระบุใน “กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย” และ “แผนงานหลักที่ 1.4 แผนความร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย จ านวนรวม 1,139,746 หน่วย ด าเนินการโดยกระทรวงการคลัง ผ่านมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ และการเคหะเป็นผู้สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง”  

 ในการนี้ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558 มาตรา 4 (12) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 
2559 มีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง “โครงการบ้านประชารัฐ” ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยให้
กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และก าหนดธนาคารที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ
ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลโครงการแก่ประชาชน  

 โครงการบ้านประชารัฐ (ข่าวกระทรวงการคลัง, ฉบับที่ 38/2559, ประจ าเดือน มีนาคม 
2559) จัดท าข้ึนเพื่อการสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร 
ต ารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่อยู่อาศัยมาก่อนให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนัก และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบกรอบการด าเนินโครงการบ้าน
ประชารัฐ โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งสินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัย (Pre Finance) ส าหรับผู้พัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย (Post Finance) ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย 

 โครงการบ้านประชารัฐของรัฐบาลจะส าเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเปิดรับสื่อของประชาชน
เพ่ือให้เกิดการรับรู้ต่อนโยบาย ซึ่งต้องอาศัยการสื่อสารนโยบายหรือโครงการของภาครัฐให้ประชาชน
ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยใช้การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
หนังสื่อพิมพ์ และอินเทอร์เน็ต จะส่งผลต่อความรู้ ทัศนคติที่ดีและเกิดแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วม
โครงการบ้านประชารัฐจึงจะสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ 



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2561) 23 

 ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสื่อสารนโยบายภาครัฐเป็นอย่างมาก อีกทั้งโครงการ
บ้านประชารัฐเป็นนโยบายที่จะท าให้คุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยดีขึ้น จึงต้องการที่จะทราบว่า
เครื่องมือที่ภาครัฐน ามาใช้สื่อสารโครงการนี้สู่ประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และมี
ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐเป็นอย่างไร 

 ทั้ งนี้  ที่ อยู่ อาศัยที่ เป็น ไปตามเงื่ อนไขโครงการบ้านประชารั ฐส่ วนใหญ่จะอยู่ ใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องด้วยความหนาแน่นของประชากร และในพ้ืนที่เขตเมืองนี้มีผู้ที่มี
ความต้องการที่อยู่อาศัยจ านวนมาก จากความส าคัญนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะเป็นประชากรกลุ่มที่เข้าถึงการสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง จะมีผลสัมฤทธิ์
ในการสื่อสารโครงการเป็นอย่างไร และน าผลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ในนโยบายภาครัฐในโครงการนี้ และโครงการอ่ืนๆ ต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ต่อโครงการบ้านประชา
รัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรกับการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้าน
ประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับทัศนคติเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้าน
ประชารัฐของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบเชิงส ารวจ 
(Research Survey) โดยแบ่งเป็นการศึกษาข้อมูล และการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลการแจกแบบสอบถามโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการกรอก
ด้วยตนเอง (Self – Administration) โดยประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดผู้ตอบ
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แบบสอบถามเป็นประชากรที่อยู่ในเงื่อนไขโครงการบ้านประชารัฐ คือในช่วงอายุ 20-55 ปี ที่พ านัก
อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา เคยเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐอย่างน้อย 1 สื่อ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 440 คน 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 ลักษณะประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 28-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 
บาท จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยท างาน และเป็นช่วงวัยที่สนใจและต้องการมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเอง สอดคล้องกับ David L. Loudon and Albert J. Della Bitta (1979, อ้างอิง
ใน ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2558, น. 1- 26-35) ที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยทางจิตวิทยา คือ ความต้องการ และแรงจูงใจ เมื่อค านึงถึงอรรถประโยชน์ 
(Utility) และมีมูลค่า (Value) ในสายตาผู้บริโภค กล่าวคือ ช่วงวัยดังกล่าวเป็นช่วงวัยที่ต้องสร้าง
รากฐานชีวิต และต้องการที่อยู่อาศัยของตนเอง ท าให้เกิดแรงจูงใจต่อโครงการบ้านประชารัฐ 

 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐจากสื่ออินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก มีความถี่ (ครั้ง/เดือน) 
ในการเปิดรับสื่อ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 13.32 ครั้งต่อเดือน และประเภทข่าวสารที่เปิดรับเกี่ยวกับโครงการ
บ้านประชารัฐ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับสื่อในเรื่อง ราคา คุณสมบัติผู้กู้ และเรื่องความ
คิดเห็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ตามล าดับ สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาธร (2530 , น. 6-7) ที่กล่าว
ว่า ผู้รับสารจะมีลักษณะการเลือกเปิดรับสื่อจากสื่อที่สามารถจัดหามาได้ (Availability) ธรรมชาติ
ของมนุษย์จะมีความพยายามเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น เมื่อสื่อใดที่ได้รับยากมักจะไม่ได้เลือก ในขณะที่
สื่อที่สามารถหาได้ง่ายหรือไม่ยากเกินไปมักถูกเลือก จะเห็นได้จากปัจจุบันประชากรเกือบทั้งหมดมี
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งท าให้การเปิดรับสื่อหรือข่าวสารจากสื่อจากอินเทอร์เน็ตและโซเชียล
เน็ตเวิร์กเป็นไปอย่างง่ายดาย 

 ความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบถูกใน
ค าถามเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐในประเด็น “มีหลักการเพ่ือให้ประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมี
รายได้ประจ า และมีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” และตอบผิดมาก
ที่สุดในประเด็น “ไม่มีการก าหนดรายได้ขั้นต่ า ทั้งนี้คณะกรรมการสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณาจาก
ความสามารถในการช าระ” ในขณะที่ตอบไม่แน่ใจมากที่สุดในประเด็น “ส าหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 
700,000 บาท จะมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 0, ปีที่ 2-3 ร้อยละ 2, ปีที่ 4-6 ร้อยละ 5 และปีที่ 7-
30 ดอกเบี้ยลอยตัว” 
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 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคะแนนความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐโดยเฉลี่ย เท่ากับ 
5.43 คะแนน โดยส่วนใหญ่มีระดับความรู้ที่มีต่อโครงการบ้านประชารัฐ ในระดับน้อย (3-5 คะแนน) 
มากที่สุด สอดคล้องกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 120-121) กล่าวว่าที่มาของความรู้ เป็นผล
มาจากการก าหนดวาระ (Agenda Setting) ส่งผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไปเพ่ือให้
ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อก าหนดขึ้น หากตั้งกับภูมิหลังและค่านิยมของ
สังคมแล้วผู้รับสารก็จะเลือกรับสารสนเทศนั้น กล่าวคือ โครงการบ้านประชารัฐเป็นโครงการของ
รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง การก าหนดวาระ 

 ทัศนคติต่อโครงการบ้านประชารัฐ จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติ
โดยรวมต่อโครงการบ้านประชารัฐในเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 3.67) เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า มีทัศนคติต่อ
โครงการบ้านประชารัฐด้านผลิตภัณฑ์ มีทัศนคติเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 3.76) ในประเด็นที่รู้สึกเห็นด้วย
อย่างยิ่งคือ “โครงการบ้านประชารัฐเป็นโครงการที่ดี เพราะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้
น้อย ที่อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” มีทัศนคติต่อโครงการบ้านประชารัฐด้านราคา มีทัศนคติเชิง
บวก (ค่าเฉลี่ย 3.70) ในประเด็นที่รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ “วงเงินกู้สินเชื่อเพ่ือซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน 
มีความเหมาะสม” มีทัศนคติต่อโครงการบ้านประชารัฐด้านการจัดจ าหน่าย มีทัศนคติเชิงบวก 
(ค่าเฉลี่ย 3.55) ในประเด็นที่รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ “ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ มี
การแนะข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย” และมีทัศนคติต่อโครงการบ้านประชารัฐด้านการส่งเสริม
การตลาด มีทัศนคติเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ในประเด็นที่รู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ “การส่งเสริม
การตลาดโดยผู้กู้สินเชื่อบ้านจัดสรร/คอนโดมิเนียม ที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
บ้านประชารัฐ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอน 2% ค่าจดทะเบียนจ านอง 1% และค่าใช้ จ่าย
ส่วนกลางในปีที่ 1 สามารถดึงดูดความสนใจได้” 

 จะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติโดยรวมต่อโครงการบ้านประชารัฐในเชิง
บวก (ค่าเฉลี่ย 3.67) ซึ่งเป็นเชิงบวกในระดับน้อย ซึ่งใกล้เคียงกับทัศนคตินิ่งเฉย สอดคล้องกับ 
Allport (1935, อ้างอิงใน ธีระพร อุวรรณโณ, 2535, น. 4/4) ที่กล่าวไว้ว่า ทัศนคติ คือ สภาพจิตหรือ
ประสาทของความพร้อม ที่จัดรูปขึ้นจากประสบการณ์และส่งอิทธิพลในทางก ากับ หรืออิทธิพลที่ไม่อยู่
นิ่งแก่การตอบสนองของบุคคลต่อที่หมายและสถานการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะร่วมของ
นิยามทัศนคติ คือ ทัศนคติมีที่หมาย (Attitude Object) มีการระบุในแง่ดี-ไม่ดี (Evaluative 
Aspect) มีลักษณะข้อนข้างยืนยงคงทน (Relatively Enduring) และมีความพร้อมในการตอบสนอง 
(Readiness for Response) กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติในเชิงบวก ตามแนวความรู้สึกที่เข้ามีต่อที่หมาย
นั้นๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทัศนคตินั้นเป็นพฤติกรรม เป็นเพียงความพร้อมในการที่จะกระท าหรือ
ตอบสนองเท่านั้น 

 แนวโน้มพฤติกรรมของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ จากการวิจัย พบว่า มี
แนวโน้มพฤติกรรมที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ ในระดับตั้งใจปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.40)  เมื่อ
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จ าแนกรายด้าน โดยมีต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการมากที่สุด มากที่สุด รองลงมาคือ ตั้งใจที่จะแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอ่ืน 
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ และมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือที่อยู่อาศัยของ
ท่านในอนาคต น้อยที่สุด กล่าวคือ แนวโน้มพฤติกรรมต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สอดคล้องกับ ยุทธนา ธรรมเจริญ (2558 , น. 1- 26-35) ที่กล่าวถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ว่าในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถแยกสภาวะแวดล้อมออกจาก
ผู้บริโภคได้ อิทธิพลของสภาวะแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินในของผู้บริโภค ขณะเดียวกันปัจจัยภายใน
ทั้ง 6 ได้แก่ ความต้องการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การรับรู้ และทัศนคติ ต่างมีอิทธิพล
ระหว่างกัน และการตัดสินใจทุกครั้งของผู้บริโภคก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทั้ง 6 ด้วยเช่นกัน 
นอกจากนี้กิจการอาจจะพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐแตกต่างกัน  

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) 
ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) 
แตกต่างกัน 

 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมี
ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 1  
(อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีอายุ 20-35 ปี มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ 
มากกว่าผู้ที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/รับจ้างทั่วไป มีความถี่ใน
การเปิดรับสื่อมากกว่านิสิต/นักศึกษา/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนิสิต/
นักศึกษา/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถี่ในการเปิดรับสื่อมากกว่า
พนักงานบริษัทเอกชน ส่วนประชากรที่มีรายได้ ไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ
มากกว่าผู้ที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาทขึ้นไป/เดือน และ 35,001 บาทขึ้นไป/เดือน ดังนั้น 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับ
สื่อเก่ียวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) และอันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดด้านลักษณะทางประชากร ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference Theory) หลักการพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้คือ ความ
แตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคลที่ท าให้บุคคลแต่ละบุคคลมีการเลือกรับข่าวสาร และมีพฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ เป็นต้นซึ่ง
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สอดคล้องการวิเคราะห์มวลชนผู้รับสารตามลักษณะทางประชากร (ปรมะ สตะเวทิน, 2539, น. 105-
109) สอดคล้องกับ ณัฐญา เกิดเพชร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการสื่อสารโครงการ
ธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน  

 ส่วนเพศ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อ
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) ไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ถึงจะมีเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน แต่มีการเปิดรับสื่อผ่านอินเทอร์เน็ต/โซเชียล
เน็ตเวิร์ก ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-109) ที่กล่าวว่า เพศ 
ผู้หญิงและผู้ชายต่างกันมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและ
สังคมเป็นตัวก าหนดบทบาทและกิจกรรมของความแตกต่างทาง และระดับการศึกษา เป็นปัจจัยที่ท า
ให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
ในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง และเข้าใจสารได้ดี แต่สอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล (2556) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และ
แนวโน้มพฤติกรรมต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ลักษณะทางประชากรที่ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (ครั้งต่อเดือน) ผ่านสื่อ 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อโปสเตอร์ สื่อบุคคล และสื่อ
หนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน  

 สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) 
ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) แตกต่างกัน 

 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันมี
ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความถี่ในการเปิดรับสื่อมากกว่า
ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ส่วนผู้ที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/รับจ้างทั่วไป มีความถี่
ในการเปิดรับสื่อมากกว่า นิสิต/นักศึกษา/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนิสิต/
นักศึกษา/ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ความถี่ในการเปิดรับสื่อมากกว่าพนักงาน
เอกชน 

 สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7) ที่ได้กล่าวถึงการเปิดรับสื่อของผู้รับ
สาร มีลักษณะการเลือกสื่อที่ตนสะดวก (Convenience) โดยแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่
แตกต่างกัน เช่น ผู้ใหญ่นิยมรับชมข่าวสารทางโทรทัศน์ วัยรุ่นนิยมรับข่าวสารผ่านเว็บไซต์เพราะ
สามารถรับข่าวสารอ่ืนๆ ที่สนใจไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของสื่อ ที่เป็นความต้องการของ
ผู้รับสารเป็นหลัก คือ ลักษณะของสื่อท่ีมีผลต่อการเลือกรับสื่อของผู้รับสารเป็นหลัก เช่น ลักษณะเด่น
ของโทรทัศน์ คือเห็นภาพจริง เกิดความเร้าใจ ท าให้มีความรู้สึกร่วมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ เป็นต้น 
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมา ปรัชญาวุฒิรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับและการรับรู้
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในของข้าราชการกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษา: โครงการศูนย์
ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวกรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับราชการ และรายได้ เท่านั้น ท าให้การเปิดรับสื่อจาก
สื่อแตกต่างกัน ส่วนผู้ที่สมรสแล้วมีการเปิดรับสื่อจากสื่อมากกว่าผู้ที่เป็นโสด ขณะที่ข้าราชการระดับ 
7-11 มีการเปิดรับสื่อจากสื่อมากกว่าระดับ 4-6 และกลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป มีการ
เปิดรับสื่อจากสื่อมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ส่วนลักษณะทางประชากรด้านเพศ และอายุ มีการเปิดรับสื่อจาก
สื่อไม่แตกต่างกัน ส่วนลักษณะทางประชากรด้านเพศ และอายุ มีการเปิดรับสื่อจากสื่อไม่แตกต่างกัน 

 ส่วนเพศ อายุ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถึงจะมีเพศ และรายได้
ที่แตกต่างกัน มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อผ่านโทรทัศน์ไม่ต่างกัน เนื่องมาจากปัจจุบันเพศหญิง เพศชาย 
มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น รวมไปถึงรายได้ที่มีช่วงรายได้ระหว่างเพศที่ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
ส่งมาต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 105-
109) ที่กล่าวว่า เพศ ผู้หญิงและผู้ชายต่างกันมากในเรื่องของความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้
เพราะวัฒนธรรมและสังคมเป็นตัวก าหนดบทบาทและกิจกรรมของความแตกต่างทางเพศ และผู้หญิง
ถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผู้ชายทั้งนี้พบว่า ผู้ชายใช้เหตุผลมากกว่าผู้หญิง และผู้ชายจดจ าข่าวสารได้มากกว่า
ผู้หญิง ส่วนรายได้ เป็นเครื่องก าหนดความต้องการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ และพฤติกรรมของ
คน คนที่มีฐานะดีหรือรายได้สูงยังมีการเปิดรับสื่อมากด้วย ซึ่งมักจะเป็นการเปิดรับเพ่ือแสวงหา
ข่าวสารหนักๆ ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปได้ เช่น อ่านบทบรรณาธิการ อ่านหรือดูหรือ
ฟังข่าวการเมือง ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ เป็นต้น แต่สอดคล้องกับงานวิจัย จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ 
(2557) ที่ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการสะสมแสตมป์รักเมืองไทยของเซเว่นอีเลฟเว่น” การทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันจะมีความถี่ในการเปิดรับ
สื่อ (ครั้ง/สัปดาห์) จากสื่อที่มีผู้ตอบมากที่สุด (สื่อโทรทัศน์) ของโปรโมชั่นไม่แตกต่างกัน และลักษณะ
ทางประชากรผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อเฉพาะสินค้าที่แจกแสตมป์ที่มีลักษณะทาง
ประชากรแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อสินค้า (ครั้ง/สัปดาห์) และด้านข้อมูลในการ
ซื้อสินค้าโดยเฉลี่ย (บาทต่อครั้ง) ไม่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
ความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ  

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อจากสื่ออันดับที่ 1 
(อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ 
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 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อจากสื่ออันดับที่  1 
(อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐสอดคล้อง
กับ Good (1973, อ้างอิงใน ณัฐญา เกิดเพชร, 2552, น. 24) ที่กล่าวว่า ความรู้เป็นข้อเท็จจริง 
(Facts) ความจริง (Truth) เป็นข้อมูลที่มนุษย์ได้รับและเก็บรวบรวมจากประสบการณ์ต่างๆ การที่
บุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างมีเหตุผล บุคคลควรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งนั้นเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ นั่นก็คือบุคคลจะต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อมูลต่างๆ ที่สนับสนุนและให้ค าตอบข้อ
สงสัยที่บุคคลนั้นมีอยู่ ชี้แจงให้บุคคลเกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมทั้งเกิด
ความตระหนัก ความเชื่อ และค่านิยมต่างๆ ด้วย กล่าวคือความรู้ต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และเกิดความเข้าใจ หากอาศัยเพียงความถี่ในการเปิดรับสื่ออาจไม่ส่งผลต่อระดับความรู้ และ
สอดคล้องกับ Merrill and Lowenstein (อ้างอิงใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533, น. 40) ที่กล่าวถึง 
ปัจจัยหนึ่งในการเปิดรับข่าวสาร ว่า เกิดจากลักษณะทั่วๆ ไป ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับสารได้ทั้งหมด แต่ละคนจึงหาวิธีการแสวงหาความรู้จากสื่ออ่ืนที่สามารถตอบสนองความอยากรู้ 
ความต้องการ และความสนใจของตนให้ได้ กล่าวคือ การเปิดรับสื่อบางประเภท อาจไม่ตอบสนองต่อ
ความรู้ ผู้รับสารจึงแสวงหาสื่อที่ตอบสนองและสัมพันธ์ต่อความรู้ของตน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐญา เกิดเพชร (2552) ที่ศึกษาเรื่อง “การประเมินผลการสื่อสารโครงการธนาคารประชาชน 
ของธนาคารออมสิน” การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการไม่มีความสัมพันธ์
กับความรู้เกี่ยวกับโครงการ 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อ จากสื่ออันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ  

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อ จากสื่ออันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธ์กันต่ าใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่เปิดรับสื่อ จากสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) บ่อยครั้ง มีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐสูงขึ้นตามไปด้วย 

 ดังนั้น ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อ เฉพาะจากสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) มี
ความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ สอดคล้องกับ Schramm (1945, อ้างอิงใน 
นิชดา เตรียมชัยศรี, 2542, น. 18) ที่กล่าวถึงการเปิดรับข่าวสาร ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันของบุคคล ยิ่งบุคคลเปิดรับข่าวสารมากเท่าไหร่ก็ยิ่งท าให้เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านมาก
เท่านั้น นอกจากนี้ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 120-121) ได้กล่าวถึงที่ว่าของความรู้ ว่ามาจาก
การตอบข้อสงสัย (Ambiguity Resolution) การสื่อสารมักจะสร้างความสับสนให้สมาชิกในสังคม 
ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศโดยการอาศัยสื่อทั้งหลายเพ่ือตอบข้อสงสัยและความสับสนของตน  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัณฑ์พร กรรณสูต (2553) ที่ศึกษาเรื่อง “การรับรู้โครงการ
ประชาสัมพันธ์ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล กรณีศึกษาผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน
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อาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและสัมพันธ์กันในระดับต่ า ด้านการ
เปิดรับสื่อโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเปิดรับจากสื่อประเภทสื่อมวลชนมากที่สุด รองลงมาเป็น
สื่อบุคคล ตามล าดับ ในด้านวามรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับโครงการในระดับสูง 
เช่นเดียวกับ ณัฏฐ์ชยา ลีลา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ความรู้ การรับรู้ และ
แนวโน้มพฤติกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของครูประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น” ผลทดสอบ
สมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อโดยรวมมีความสัมพันธ์กับความรู้ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี มี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมากว่าอายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อจากสื่อโทรทัศน์ และสื่อที่ให้
ความรู้มากที่สุด คือ โปสเตอร์ 

 สมมติฐานการวิจัยที่ 3 การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ  

 ผลการศึกษา พบว่า ระดับความถี่ (ครั้ง/เดือน) ในการเปิดรับสื่อ จากสื่ออันดับที่ 1 
(อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) และอันดับที่ 2 (โทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวม
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ  

 ไม่สอดคล้องกับ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2530, น. 6-7) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เปิดรับการสื่อของ
ผู้รับสารว่า ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสื่อตามลักษณะ โดยหนึ่งในลักษณะนั้น คือ เลือกสื่อที่สอดคล้อง 
(Consistency) กับความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติของตนเอง เช่น นักศึกษา กับนักวิชาการ 
จะนิยมอ่านหนังสือพิมพ์มติชนหรือสยามรัฐมากกว่าหนังสือพิมพ์อ่ืน เพราะหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้
ข่าวสารสาระความรู้ในแง่วิชาการสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง จากแนวคิดดังกล่าวผู้รับสาร
จะเปิดรับสื่อที่สอดคล้องกับทัศนคติของตนเอง ซึ่งเป็นละส่วนกับทัศนคติเก่ียวกับโครงการบ้านประชา
รัฐ 

 สอดคล้องกับ จุมพล รอดค าดี (2532, น. 117) ที่กล่าวถึงแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์ ว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ระดับ คือ การเปลี่ยนแปลง
ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยแนวโน้มที่จะคล้อยไปตามการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องค านึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้ คือ 1) แหล่งข้อมูล หรือแหล่งข่าวสาร (Source) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงเจตคตินั้น 2) ข่าวสาร หรือข้อมูล (Message) รูปแบบข่าวสารหรือข้อมูล โครงสร้างของ
ข่าวสาร เนื้อหาข่าวสาร และ 3) ผู้รับข้อมูล ผู้รับสาร (Audience) ซึ่งเป็นผู้ที่เราต้องเปลี่ยนเจตคติ ซึ่ง
ในการเปลี่ยนเจตคตินั้นควรค านึงถึงลักษณะต่างๆ ของผู้รับข้อมูล เช่น อายุ ระดับสติปัญญา 
บุคลิกภาพ เพศ ประสบการณ์เดิมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทัศคติจึงเป็นสิ่งที่
ท าได้ยาก เพราะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงถึง 3 ระดับ การเปิดรับสื่อจึงไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติโดยรวม 
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 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย (2557) ที่ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อ ความถี่ (ครั้ง/เดือน) จากสื่ออันดับที่ 1 (สื่อโทรทัศน์) ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติ เช่นเดียวกับ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล (2556) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)” ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ (ความถี่) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ โดยพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและทัศนคติไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกัน  

 การเปิดรับสื่อจากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านราคา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะดา เมือง
ค า (2557) ศึกษาเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติเกี่ยวกับการ
ท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพ่ือความงามของผู้หญิงวัยท างาน" พบว่า ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า การ
เปิดรับสื่อสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติเกี่ยวกับการท าศัลยกรรม โดยการเปิดรับสื่อ
ประเภท Facebook มีความสัมพันธ์กับการท าศัลยกรรมบนใบหน้าเพื่อความงามสูงที่สุด  

 การเปิดรับสื่อจากสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติรายด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติรัตน์ เด่นประภัสร์ (2557) ที่
ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภท TV 
home shopping ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า การเปิดรับสื่อ
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อสินค้า โดยด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อส่วนใหญ่มีความถี่การเปิดดู
รายการ 1-3 ครั้ง/เดือน ระยะเวลาในการเปิดดู 1-10 นาที/ครั้ง ส่วนใหญ่รับชมสินค้าประเภท
เครื่องครัว ด้านทัศนคติพบว่าเป็นเชิงบวกท้ังหมด มีระดับทัศนคติสูงในช่องทางการจัดจ าหน่าย 

 ทั้งนี้การเปิดรับสื่อจากสื่ออันดับที่ 1 (อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก) และสื่ออันดับที่ 2 
(โทรทัศน์) ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติรายด้าน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงศ์อิศเรศ ไทย
สะเทือน (2558) ที่ศึกษาเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อ
รถยนต์ฮอนด้า ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อ
อันดับ 1 (อินเทอร์เน็ต) และสื่ออันดับที่ 2 (โทรทัศน์) ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อรถยนต์
ฮอนด้าในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
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 สมมติฐานการวิจัยท่ี 4 ความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ  

 ผลการศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
โดยรวมเก่ียวกับโครงการบ้านประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันต่ าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมากขึ้น จะส่งผลให้มีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ
เป็นเชิงบวก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความรู้กับทัศนคติเป็นด้านๆ พบว่า ทัศนคติด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กันโดยมีความสัมพันธ์กันต่ า ส่วนทัศนคติเป็น
ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ 

 สอดคล้องกับ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 120-121) ที่กล่าวถึงความรู้ในทฤษฎีการ
สื่อสารนั้น อาจปรากฏได้จากสาเหตุบางประการในแง่การสร้างทรรศนะ (Attitude Formation) ซึ่ง
ผลการกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนะนั้นส่วนมากนิยมใช้กับสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรมนั้นๆ (ในฐานะความรู้) นอกจากนี้เป็นการพอกพูนระบบ
ความเชื่อ (Expansion of Belief System) การสื่อสารสังคมมักกระจายความเชื่อ ค่านิยม และ
อุดมการณ์ด้านต่างๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผู้รับสารรับทราบระบบความเชื่อหลากหลายและลึกซึ้งไว้
ในความเชื่อของตนมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นระดับความรู้ของผู้รับสารจึงส่งผลการสร้างทรรศนะ หรือ
ทัศนคติ  

 เช่นเดียวกับ แดลเนียลแคทซ์ (Katz, 1960, อ้างอิงในธงชัย สันติวงษ์, 2540, น. 116-117) 
ได้อธิบายถึงหน้าที่หรือกลไกของทัศนคติ เพ่ือเป็นตัวจัดระเบียบความรู้ (Knowledge) ทัศนคติจะ
เป็นมาตรฐานที่ตัวบุคคลจะสามารถใช้ประเมิน และท าความเข้าใจกับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัวเขา 
ด้วยกลไกดังกล่าวนี้เองท าให้ตัวบุคคลสามารถรู้และเข้าใจถึงระบบระเบียบของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใน
รอบตัวเขาได้ กล่าวคือ ทัศนคติจะช่วยเป็นกลไกให้เกิดการจัดระเบียบความรู้ 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาถ แสงสุวรรณการ (2556) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ 
ความรู้ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเปลี่ยนผ่าน โดยเป็นความสัมพันธ์ทางบวก แต่ความรู้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการเผยแพร่ข่าวสารการเปลี่ยนผ่าน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้จะ
อยู่ในระดับปานกลาง ในด้านทัศนคติพบว่าเป็นทัศนคติเชิงเป็นกลาง และสอดคล้องกับ เตือนจิต  พุฒิ
พงศ์โภไคย (2557) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในด้านทัศนคติพบว่ามีทัศนคติเชิงบวกมากท่ีสุด 
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 สมมติฐานการวิจัยที่ 5 ทัศนคติเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ  

 ผลการศึกษา พบว่า ทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ โดยมีความสัมพันธ์กันปานกลางในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐเชิงบวก จะส่งผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐสูงตามไปด้วย เมื่อพิจารณาทัศนคติเป็นด้านๆ พบว่า 
ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ทั้งหมดมี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ 

 สอดคล้องกับ ธีระพร อุวรรณโณ (2535, น. 4/4) ที่กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ ว่า 
องค์ประกอบทัศนคติออกเป็น 3 ส่วน เป็นแนวความคิดที่เพลโตเคยถ่ายทอดไว้ในอดีตในรูปแบบของ 
ความคิด – อารมณ์ – พฤติกรรม ซึ่งเรียกว่า cognation – affection – conation ทั้งนี้ มีข้อ
สมมติฐานที่ว่า องค์ประกอบทั้ง 3 มีความสัมพันธ์กันพอประมาณ คือไม่สัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ และ
จะไม่มีประโยชน์ที่จะแยกออกจากกัน ในทางกลับกันอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กันเลยก็ไม่ได้ เพราะถ้า
เป็นอย่างนั้นองค์ประกอบทั้ง 3 อาจเป็นมโนทัศน์เอกที่เป็นอิสระแก่กันและกัน จึงไม่มีประโยชน์ที่จะ
อ้างว่าเป็นองค์ประกอบของมโนทัศน์เดียว คือ ทัศนคติ นักจิตวิทยาส่วนมากมีความเห็นเหมือนกันว่า 
“องค์ประกอบทางอารมณ์เป็นองค์ประกอบแกนกลาง” และจะโดยเหตุผลนี้หรือเหตุผลอ่ืนก็ตาม การ
วัดทัศนคติจะมีบ่อยครั้งที่ผู้ศึกษามุ่งวัดแต่องค์ประกอบด้านนี้เป็นหลัก กล่าวคือ ทัศนคติ เกิดจาก
องค์ประกอบทางอารมณ์ หรือความรู้สึก       

 และสอดคล้องกับ ธนพงษ์ จันทร์ชอน (2546, น. 54-55) ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความรู้สึก 
(Affective) ที่เกิดขึ้นต่อวัตถุหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการประเมินค่า (Evaluative) วัตถุตาม
ระดับเข้มข้นของความเชื่อ (Belief) ที่มีคุณลักษณะต่างๆ (Attribute) ของวัตถุและมีผลให้เกิดความ
ตั้งใจ (Intention) ในการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ต่อวัตถุออกมาในทิศทางที่สอดคล้องกับ
ทัศนคติ แนวความคิดดังกล่าวเป็นที่นิยมกันมากในการศึกษาทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 
โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะทัศนคติหรือความรู้สึกของบุคคลเกี่ยวกับสินค้าและบริการเท่านั้น นักการตลาด
จะพยายามค้นหาถึงที่มาของทัศนคติผู้บริโภค และองค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลง
ทัศนคตินั้นได้ เพ่ือจะน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด ซึ่งในระยะต่อมาได้มีการน าไปใช้ศึกษา
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ด้วย โดยเริ่มจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และแพร่ขยายไปยังสื่ออ่ืนๆ ใน
เวลาต่อมา เช่นเดียวกับ เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ และคณะ (2551, น. 51) ได้กล่าวถึงแนวคิดพฤติกรรม
ผู้บริโภค ว่าต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli) หรือส่วนประสมทางตลาด 
(Marketing Mix) หรือ 4Ps เป็นการการตัดสินใจเลือกตัวแปลต่างๆ ทางการตลาดที่สามารถควบคุม
ได้มาใช้ด าเนินงานวางแผนการตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมายใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 4 ประการ คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
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การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ดังนั้น ทัศนคติ
จึงเป็นความรู้สึก ที่มีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อแนวโน้มพฤติพฤติกรรมอย่างมาก ทั้งนี้ต้องพิจารณา
พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องอาศัยสิ่งกระตุ้นทางการตลาด หรือส่วนประสมทางตลาด (4Ps) เพ่ือให้เกิด
การสื่อสารที่ประสบความส าเร็จ 

 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิรา สุวรรณเบญจกุล (2556) ที่ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน)” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านทัศนคติต่อศูนย์ฯ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม 
โดยหากมีทัศคติดี แนวโน้มพฤติกรรมจะไปในทางเดียวกัน ในด้านแนวโน้มพฤติกรรม พบว่า ตั้งใจ
ระดับปานกลาง เช่นเดียวกับ จุฑาภรณ์ กาฬวัจนะ (2557) ที่ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ทัศนคติ 
พฤติกรรม และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสะสมแสตมป์รัก
เมืองไทยของเซเว่นอีเลฟเว่น” ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมในการสะสมแสตมป์ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติในเชิงบวก และมีแนวโน้ม
พฤติกรรมในการสะสมแสตมป์ในระดับมาก และสอดคล้องกับ ธัญญวรรณ เกิดสมบัติ (2551) ศึกษา
เรื่อง "ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการหยุดเพ่ิมความร้อนใส่กรุงเทพฯ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร" ผลทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านทัศนคติมีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการหยุดเพ่ิมความร้อนใส่กรุงเทพฯ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และในด้านแนวโน้มพฤติกรรม กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับแนวโน้มพฤติกรรมเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อโครงการบ้าน
ประชารัฐ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” ท าให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ ความรู้ 
ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมต่อ โครงการบ้านประชารัฐ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
หลังจากได้ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. จากการศึกษา พบว่า การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมักเปิดรับสื่อจากสื่อ
อินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนั้น ในการวางแผนการการสื่อสารข้อมูลโครงการ ควรให้
ความส าคัญกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น การจัดท าสื่อเผยแพร่ในแอปพลิเค
ชันเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม หรือไลน์ ทั้งนี้ต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ และจะท าให้ผู้รับสารส่ง
ต่อข้อมูลหรือบอกต่อบุคคลในครอบครัว ญาติ หรือคนรู้จักต่อไป สร้างการรับรู้กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 
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 2. จากการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ ส่วนใหญ่มี
ความรู้น้อย โดยตอบผิดมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ “ไม่มีการก าหนดรายได้ขั้นต่ า ทั้งนี้คณะกรรมการ
สินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณาจากความสามารถในการช าระ” รองลงมาคือ “สามารถกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ทุกประเภท ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ในราคาไม่เกิน 1,500,000 บาท” และ “สามารถกู้ซื้อ
ทรัพย์สินรอการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี สถาบันการเงิน และบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้” 
ดังนั้น ควรการสร้างการับรู้และมีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับโครงการมากยิ่งขึ้นในประเด็นดังกล่ าว 
ทั้งนี้จากผลการวิจัยที่ว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้น้อย อาจเนื่องมาจากการการสื่อสารข้อมูลที่ไม่
เพียงพอ ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังควรพิจารณาการวางแผนการสื่อสาร และสร้างการรับรู้
แก่ประชาชนให้มากขึ้น เพ่ือบรรลุเป้าหมายโครงการ  

 3. จากการศึกษา พบว่า ทัศนคติที่มีต่อโครงการบ้านประชารัฐ อยู่ในเชิงบวกทั้งหมด 
(ค่าเฉลี่ย 3.67) เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 3.76) 
รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 3.70) ด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.55) และด้านการจัด
จ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 3.67) ตามล าดับ โดย ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมมากที่สุด ใน
ประเด็น “โครงการบ้านประชารัฐเป็นโครงการที่ดีเพราะช่วยเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่
อยากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” รองลงมาคือ “คอนโดมิเนียมที่ด าเนินการโดยภาคเอกชนที่เข้าร่วม
โครงการบ้านประชารัฐ มีความน่าสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ” ส่วนทัศนคติด้านการจัดจ าหน่าย มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมน้อยที่สุด ในประเด็น “ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐมีการแนะข้อมูล
ข่าวสารที่ชัดเจนเข้าใจง่าย” รองลงมาคือ “สาขาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศสามารถติดต่อสอบถามได้ง่าย” จะเห็นได้ว่า ทัศนคติโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 
3.67) ถึงแม้จะอยู่ในเชิงบวก แต่เป็นเชิงบวกในระดับที่ไม่สูงมาก กล่าวคือ ประชาชนสนใจในโครงการ 
แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรพัฒนาในสื่อสารข้อมูล
โครงการ เพ่ือให้เกิดทัศนคติหรือความรู้สึกในเชิงบวกต่อโครงการมากยิ่งข้ึน 

 4. จากการศึกษา พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐในระดับปาน
กลาง เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยแนวโน้มพฤติกรรมในระดับตั้งใจมากที่สุด คือ “ท่าน
ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ” 
รองลงมาคือ “ท่านมีความตั้งใจที่จะแนะน าหรือบอกต่อให้บุคคลอ่ืนเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ” 
และ “ท่านมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือที่อยู่อาศัยของท่านในอนาคต” ดังนั้น 
แนวโน้มพฤติกรรมที่อยู่ในระดับปานกลาง อาจเกิดจาการสื่อสารข้อมูลข้อมูลโครงการไม่เพียงพอ ท า
ให้ประชาชนไม่มีแนวโน้มเข้าร่วมโครงการเท่าที่ควร ทั้งนี้ควรให้ความส าคัญกับแผนการสื่อสาร โดย
การเพ่ิมช่องทางการสื่อสารโครงการมากยิ่งขึ้น 

 5. ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรของลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความถี่ในการเปิดรับ
สื่อเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐ จากสื่ออินเทอร์เน็ต/โซเชียลเน็ตเวิร์ก แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 
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อาชีพ และรายได้  ส่วนตัวแปรลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีความถี่ในการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐ จากสื่อโทรทัศน์ แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพ ดังนั้น เพ่ือให้
การเปิดรับสื่อของโครงการบ้านประชารัฐประสบความส าเร็จและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จึงควร
เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับลักษณะทางประชากรของตัวแปรข้างต้น กล่าวคือ สื่ออินเทอร์เน็ต/โซเชียล
เน็ตเวิร์ก ควรวางแผนการสื่อสารให้สอดคล้องกับ อายุ อาชีพ และรายได้ ส่วนสื่อโทรทัศน์ ควร
วางแผนการสื่อสารให้สอดคล้องกับ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

 6. ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการเปิดรับสื่อ จากสื่อ
โทรทัศน์ กับความรู้เกี่ยวกับโครงบ้านประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันต่ าในทิศทางเดียวกันกล่าวคือ ผู้มี
ความถี่ในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐบ่อยครั้ง จะมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐสูงขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ควรมีการพัฒนาการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ เกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐให้แก่ประชาชน
มากยิ่งขึ้น เช่น จัดท าสื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์ผ่านทางรายการเดินหน้าประเทศไทย หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการให้กับสถานีโทรทัศน์อย่างต่อเนื่อง  

 7. ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้าน
ประชารัฐ กับทัศนคติโดยรวมเก่ียวกับโครงการบ้านประชารัฐ มีความสัมพันธ์กันต่ าในทิศทางเดียวกัน 
กล่าวคือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐมากขึ้น จะส่งผลให้มีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐเป็นเชิงบวก ทั้งนี้เม่ือพิจารณาความรู้กับทัศนคติเป็นด้านๆ พบว่า ทัศนคติด้าน
ราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กันโดยมีความสัมพันธ์กันต่ า
เช่นกัน ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการบ้านประชารัฐ ควรมีการสื่อสารความรู้
เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากมีความสัมพันธ์กันต่ า จึงควรพิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อทัศนคติด้วย 

 8. ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับ
โครงการบ้านประชารัฐ กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐมีความสัมพันธ์กัน
ปานกลางในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีทัศนคติโดยรวมเกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐเชิงบวก 
จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐสูงตามไปด้วย เมื่อพิจารณาทัศนคติ
เป็นด้านๆ พบว่า ทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐ ดังนั้น 
เพ่ือให้ประชาชนมีแนวโน้มพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการบ้านประชารัฐสูง ควรมีการสร้างทัศนคติใน
ด้านต่างๆ เกี่ยวกับโครงการบ้านประชารัฐให้เกิดเชิงบวกมากยิ่งข้ึน 
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในเชิงคุณภาพ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับโครงการบ้านประชารัฐ 

 2. การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งต่อไป
อาจศึกษาประชากรที่อยู่ในเขตปริมณฑล หรือภูมิภาคที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ทางประชากร 

 3. การวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยในโครงการหรือนโยบายภาครัฐอ่ืนๆ ที่แตกต่างกั น
ออกไป เพื่อศึกษาการเปิดรับการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการ และน าไปปรับใช้กับการวางแผนการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป 
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