
 พฤตกิรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกียวกับอาเซียนผ่านสือโซเชียลมีเดียของ   

                           นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

คณะผู้วจิยั     :     พรรณจิรา   จนัทะคร   ,    รัชนี       จนัทะสิงห์   

                                    สุพตัรา       ทองแถม    ,    สิงขร   คาํชุ่ม   

 สังกดั        :  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 ปีทีพมิพ์    :   2555  

 ทีปรึกษา   :   ผศ.ดร.เสกสรร     สายสีสด 

บทคดัย่อ : 

             การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ  1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่น

สือโซเชียลมีเดียของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี   2) เพือศึกษาความพึงพอใจ

ในการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่นสือโซเชียลมีเดียของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขต

เทศบาลนครอุดรธานี และ 3) เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่น

สือโซเชียลมีเดียของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

สาํหรับการศึกษาวจิยัครังนี ใชว้ิธีการสุ่มเลือกเป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี และไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีเป็นเพศชายและเพศหญิง รวม 400 คน   

ความเป็นมาและความสําคญั : 

เนืองจากประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่สงัคมแห่งอาเซียน  2558  บรรดาหลากหลายประเทศจะกา้วเขา้

มายงัประเทศไทยในการเพิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม  วฒันธรรม    และด้วย

สภาวการณ์ในปัจจุบันทีทั วโลกให้ความสําคัญกับการติดต่อสือสารแบบไร้พรมแดนและเทคโนโลยี

สมยัใหม่ หนึงในเทคโนโลยทีีไดรั้บความสนใจและมีแนวโน้มการใชง้านเพิมสูงขึน คือเครือข่าย  Internet  

ทีใชเ้ป็นสงัคมออนไลน์ทีแพร่กระจายมากขึนโดยเฉพาะในเรืองของสือโซเชียลมีเดีย ทีใชใ้น การรับรู้ขอ้มูล

ข่าวสารในเรืองต่าง ๆ แมก้ระทงัข่าวสารทีเกียวกบัอาเซียนผา่นโซเชียลมีเดีย  จากกรณีดังกล่าว  ผูว้ิจ ัยเห็น

ว่ามีความจาํเป็นและมีความสาํคญัอยา่งยงิทีจะศึกษาถึงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัอาเซียน  2558  ของ

นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานีว่ามีการเปิดรับรู้ขอ้มูลข่าวสารมากน้อย

เพียงใด  และเพือจะไดท้ราบถึงอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียของเด็ก

นักเรียนในการเปิดรับสิงใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการดาํเนินชีวิต  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการรับขอ้มูล

ข่าวสารอาเซียนผ่านโซเชียลมีเดีย ดงันันผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํวิจัยขึนในหัวขอ้เรือง  “ พฤติกรรมการเปิดรับ



ขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่นสือโซเชียลมีเดียของนกัเรียนชนัมธัมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนคร

อุดรธานี ”   อีกทงัการศึกษาในครังนีอาจจะเป็นจุดเริมตน้ในการศึกษาวิจยัในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปอีกดว้ย 

คาํสําคญัของการวจิยั :  พฤติกรรม , โซเชียลมีเดีย , อาเซียน ,การเปิดรับขอ้มลูข่าวสาร ,นกัเรียนมธัยมศึกษา 

 ตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั : 

  1.  เพือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่นสือโซเชียลมีเดียของนกัเรียน

ชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

  2.  เพือศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนของนกัเรียนชนัมธัยมศึกษา

ตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

  3.  เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่นโซเชียลมีเดียของ

นกัเรียนชนัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี 

วธิีดําเนินการวจิยั : 

  1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชันมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี  

จาํนวน 400 คน  

2. เครืองมือทีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั คือ แบบสอบถาม จาํนวน 400 ชุด  

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ดาํเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตงัแต่เดือนกรกฎาคม 2555  และเก็บ

รวบรวมแบบสอบถามทีไดจ้ากการตอบคาํถามทงัหมด จาํนวน 400 ชุด ไดรั้บคืนจาํนวน 400 ชุด  

  4. การวิเคราะห์ขอ้มลู ขอ้มลูทวัไป ใชส้ถิติร้อยละ (Percentiles) ส่วนขอ้มลูทีเกียวขอ้งกบัพฤติกรรม

การเปิดรับ ความพึงพอใจ และปัญหา อุปสรรค ใชห้าค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. , Standad 

Deviation ) 

ผลการวจิยั : 

ดา้นการรับทราบขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียน  2558  พบว่า รับทราบขอ้มูลมากทีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 90.0 ซึงเห็นไดจ้ากปัจจุบนัโรงเรียนต่างๆ ไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนกัรู้และ

ความพร้อมทางดา้นต่างๆของนักเรียนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน แต่มีความขดัแยง้กบัผลงานวิจยัของ

อีสานโพล  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ทีศึกษาวิจยัเรือง “ การรับรู้และการเตรียมความ

พร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) ของคนเมืองในอีสาน ”  ปรากฏว่าประชาชนทวัไปใน



เขตเมืองและชานเมือง ทงันกัเรียน นกัศึกษา ยงัไม่รับรู้เกียวประชาคมอาเซียนมากถึง ร้อยละ 50.5  สาํหรับ

ประชาชนในพืนทีชนบทมีการรับรู้เรืองอาเซียน ในระดบัทีนอ้ยลงไปอีก  

  ดา้นพฤติกรรมการใชบ้ริการสือโซเชียลมีเดีย พบว่า ใชบ้ริการสือโซเชียลมีเดียทีเป็น Facebook มาก

ทีสุด เนืองจากอาจเป็นเพราะปัจจุบัน Facebook เป็นทีนิยมของเด็กและเยาวชนอย่างมากในการ

ติดต่อสือสาร  ซึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวนัวิสาข ์ เจริญนาน  ไดท้าํการวิจยัเรือง “ พฤติกรรมการใช้

โซเชียลมีเดีย ”  ทีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 98.6  ใชบ้ริการสือโซเชียลมีเดียทีเป็น Facebook มากทีสุด  ทีใช้

เพือพดูคุย ติดตามข่าวสารของเพือนและข่าวสารทวัไป/คนรู้จกั    

  ดา้นความถีในการเขา้ใชสื้อโซเชียลมีเดียของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า เขา้ใชสื้อมากกว่า 1 ครัง/

วนั มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.75  รองลงมาคือ วนัละ 1 ครัง คิดเป็นร้อยละ 27.0 ซึงสอดคลอ้งกับ

ผลงานวิจยัของวนัวิสาข ์ เจริญนาน   ไดท้าํการวิจยัเรือง “ พฤติกรรมการใชโ้ซเชียลมีเดีย ”  ทีพบว่าตวัอย่าง

เกือบครึงหนึงใชโ้ซเชียลมีเดียมากกว่า 1 ครัง/วนั  รองลงมาคือ วนัละ 1 ครัง 

  ดา้นความพร้อมในการเปิดรับประชาคมอาเซียนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า มีความพร้อมมาก

ทีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.5 ทงันีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และทกัษะในดา้นต่างๆ 

ซึงเป็นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนเมือเขา้สู่อาเซียน  โดย จุไรรัตน์ แสงบุญนาํ รองปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ กล่าวว่า “ ตอ้งกระตุน้ใหเ้ด็กไทยมีความกลา้เรืองภาษาองักฤษ กระทรวงศึกษาธิการพยายามหา

ทุนใหคุ้ณครูไปเรียนภาษาองักฤษมากขึนเพือเป็นตวัอยา่งใหเ้ด็ก เขาจะไดมี้ความกลา้ทางดา้นภาษามากขึน 

วนันีความตืนตวัต่อการเรียนภาษาองักฤษนนั โรงเรียนต่างๆ ก็แข็งขนัมากขึน  

  สือโซเชียลมีเดียทีให้ขอ้มูลข่าวสารเกียวกับอาเซียนของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ไดรั้บขอ้มูล

ข่าวสารเกียวกบัอาเซียนทางสือ Facebook มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  82.5  ซึงมีความขดัแยง้กบัผลงานวิจยั

ของสกุลศรี  ศรีสารคาม  ไดท้าํการวิจยัเรือง “ สือสังคม ( Social Media )  กบัการปรับเปลียนกระบวนการ

สือข่าว ”  ปรากฏว่า  สือ Twitter  มีการใชง้านทีกวา้งขวางกว่าและใหข้อ้มลูข่าวสารทีมากกว่าสือ  Facebook  

ทีมีเพียงแต่คอมเมน้ท์   ( Comment ) ข้อความเป็นลกัษณะพูดคุย  แสดงความคิดเห็น  แต่ยงัไม่มีการ

แลกเปลียนขอ้มลูทีสามารถต่อยอดได ้

  ดา้นผลกระทบเมือเปิดรับอาเซียน พบว่า จะไดรั้บผลกระทบทางดา้นการศึกษามากทีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 35.25 ทงันีอาจเป็นเพราะผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระหว่างกาํลงัศึกษาจึงอาจทาํให้เกิดความเครียด

ในด้านการศึกษาเมือเข้าสู่อาเซียน  โดย เศรษฐา ทวีสิน กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า การศึกษาในไทย ซึงถกูมองว่ายงัมีปัญหาในการปรับใหส้อดคลอ้งกบัความเปลียนแปลง

ทางสงัคมเศรษฐกิจ และเรืองอืนๆในโลกทีหมุนอยา่งรวดเร็วเช่นปัจจุบนัทีไดย้นิกนับ่อยๆ ก็คือ ปัญหาเรือง



ของ”ระบบการเรียนการสอน” ทีเน้นเรืองการท่องจาํไม่ทา้ทายให้ใชค้วามคิดในการวิเคราะห์และสร้าง

ประเด็นเพือแตกความคิดใหม่ๆจากเรืองเดิมๆ  

  ดา้นทกัษะทีตอ้งมีเมือเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทีตอ้งมี พบว่า ทกัษะดา้นภาษาในการสือสารมากทีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 73.25  ทงันีอาจเป็นเพราะภาษาเป็นหวัใจสาํคญัของการสือสารระหว่างกนัหรือใชสื้อสารกบั

ประเทศอาเซียนทงั10 ประเทศ  โดย เดลินิวส์ฉบบัที 4 ตุลาคม 2555 กล่าวไวว้่า “ กฎบตัรอาเซียนมาตราที 

34 ระบุใหใ้ชภ้าษาทาํงานของอาเซียน คือภาษาองักฤษ (The working language of ASEAN shall be English) 

ซึงหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากขึนนอกเหนือจากการใชภ้าษา

ประจาํชาติหรือภาษาประจาํทอ้งถินของตนเอง  

  ความพึงพอใจในการเปิดรับขอ้มลูข่าวสารเกียวกบัอาเซียนผา่นสือโซเชียลมีเดีย พบว่า มีความพึง

พอใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียนมากทีสุด โดยมีค่าเฉลีย  4.10 โดย สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน ไดก้าํหนดคุณลกัษณะเดก็ไทยในประชาคมอาเซียนในส่วนของเจตคติ ไวว้่า  ดา้นเจต

คติ 1.) มีความภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน   2.) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อประชาคมอาเซียน  3.) 

มีความตระหนกัในความเป็นอาเซียน 4.) มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยดึมนัในหลกัธรรมาภิบาล สนัติวิธี /สนัติ

ธรรม  5.) ยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา  6.) ดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ในส่วนความพึงพอใจ รองลงมาคือมีความพึงพอใจต่อการยอมรับความแตกต่างในการนบัถือศาสนา  โดยมี

ค่าเฉลีย 3.86  ซึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดเกียวกบัลกัษณะทางประชากรของผูรั้บสาร  กล่าวว่า ผูรั้บสาร

แต่ละคนจะมีลกัษณะทีแตกต่างกนั ซึงขอกล่าวเฉพาะดา้นศาสนา คือ ศาสนาไดมี้ส่วนเกียวขอ้งกบัคน และ

กิจกรรมในชีวติของคนตลอดชีวิตตงัแต่เกิดจนตาย  ซึงเด็กไดรั้บอิทธิพลทางศาสนาผา่นทางพ่อแม่  ผา่นทาง

โรงเรียน  ในส่วนของความพึงพอใจทีอยูใ่นระดบัปานกลางคือ  ความยนิดีทีจะนาํความรู้ดา้นอาเซียนไป

เผยแพร่บอกต่อ โดยมีค่าเฉลีย 3.43  ซึงขดัแยง้กบัทฤษฎีเกียวกบัทศันคติทีมีผลต่อความพึงพอใจของดารณี  

พานทอง  ไดส้รุปแนวคิดเรืองของทศันคติว่า  เพือใหท้ราบถึงความรู้สึกนึกคิดทีบุคคลมีต่อสิงใดสิงหนึง  

อาจจะออกมาในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้ ซึงทศันคติจะกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรม  เมือ

บุคคลนนัมีความคิดต่อสิงใดสิงหนึง  เราสามารถรู้ไดโ้ดยการสงัเกตพฤติกรรมทีแสดงออกมา 

ปัญหาดา้นผลกระทบเมือเปิดรับขอ้มลูข่าวสารผา่นสือโซเชียลมีเดียของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า

มีผลกระทบทางด้านเตรียมความพร้อมมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ  43.0  ทังนีอาจเป็นเพราะผูต้อบ

แบบสอบถามยงัไม่ค่อยเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัอาเซียนมากนัก จึงทาํให้เกิดความกงัวลในความ

พร้อมด้านต่างๆของตนเมือเข้าสู่อาเซียน ซึงมีความสอดคล้องกับอีสานโพล  คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ศึกษาวิจยัเรือง “ การรับรู้และการเตรียมความพร้อมเกียวกบัประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ( AEC ) ของคนเมืองในอีสาน ”  พบว่า ประชาชนทวัไป รวมทงันกัเรียน นกัศึกษา ยงัมีความพร้อม



ในการเปิดรับอาเซียนค่อนขา้งน้อยมาก ส่วนปัญหาด้านผลกระทบ รองลงมาคือ ความรู้ความเขา้ใจต่อ

อาเซียน คิดเป็นร้อยละ 31.75  

  ปัญหาดา้นการศึกษาเมือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน มีปัญหาดา้นการแข่งขนัในการศึกษามากทีสุด คิด

เป็นร้อยละ 46.0  ทงันีอาจเป็นเพราะเมือเปิดประชาคมอาเซียน จะมีการแข่งขนัเสรีและการศึกษา  โดย 

ศนูยว์ิจยักสิกรไทย เปิดเผยว่า “จาํเป็นตอ้งพฒันาดา้นการศึกษา เพือทาํใหบุ้คลากรของแต่ละประเทศ พร้อม

ทีจะติดต่อ เรียนรู้ ทงัทาง ดา้นภาษา วฒันธรรม ตลอดจนถึงมีศกัยภาพทีจะเผชิญการแข่งขนัทีคาดว่าจะ

รุนแรงมากขึน ”    ในส่วนของปัญหาทีรองลงมาคือ การปรับตวัไม่ทนัต่อสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 29.0  

ทงันีอาจเป็นเพราะว่า นกัเรียนยงัไม่มีความพร้อมเท่าทีควร รวมถึงสถานศึกษาไดเ้พิมเนือหาทีเป็นอาเซียน

มากขึนนอกเหนือจากเนือหาทีมีอยูแ่ลว้ จึงอาจทาํใหป้รับตวัต่อสถานการณ์อาเซียนไม่ทนั  โดย  ทศันัย วงศ์

พิเศษกุล รองผูอ้าํนวยการสาํนักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ และผูอ้าํนวยการสาํนักงานอุทยานการ

เรียนรู้ กล่าวว่า  “ การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า นับเป็นโจทยส์ําคญั ทีทาํให้

ประเทศไทยตอ้งกา้วตามประเทศเพือนบา้นใหท้นั โดยเฉพาะอยา่งยงิการเตรียมตวัของเยาวชนไทย ทีจะตอ้ง

ปรับตัวให้ทัน และต้องเข้าใจต่อการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียน อาจทาํให้ตวัเด็กเองกังวน 

เนืองจากความแตกต่างทีหลากหลายของทงั 10 ประเทศ  

  ปัญหาทีกงัวลเมือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า กงัวลปัญหาในเรืองการสือสารมากทีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 58.75  ทงันีอาจเป็นเพราะว่า ภาษาองักฤษเป็นสิงจาํเป็นมากเมือเขา้สู่ประชาคมอาเซียน     โดย        

พีรมาน วรุณพนัธุลกัษณ์ ประธานเจา้หน้าทีบริหารดา้นการเงินและผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารลูกคา้องค์กร 

สถาบนัสอนภาษาองักฤษวอลล์สตรีท ประเทศไทย กล่าวว่า  “จากการประเมิน การวิจยั หรือแหล่งทีมา

ขอ้มลูต่าง ๆ ของหลายหน่วยงานระบุว่าภาษาองักฤษของคนไทยอยูใ่นระดบัทีน่าเป็นห่วงมาก ซึงเป็นปัญหา

ทีน่ากงัวล เมือเขา้สู่อาเซียนคงตอ้งลาํบากในการทาํงานในอนาคต ถา้เราไม่เร่งการพฒันาแบบเร่งด่วนจะทาํ

ใหเ้รายงิถอยหลงั คงไม่ใช่แค่การพฒันาในรายบุคคลเพียงอยา่งเดียว จะตอ้งพฒันาในระดบัขององค์กรหรือ

หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนดว้ย โดยการเรียนการสอนภาษาองักฤษรูปแบบใหม่จะเน้นในเรืองของ

ทกัษะเหมือนกบัการสอนภาษาไทย  


