
การเปิดรับและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก 
(Facebook) ที่มีต่อการสื่อสารของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ 
(The Exposure and Facebook Users’ Participa-
tion in the Communication of Rajaprajanugroh 

Foundation under the Royal Patronage)

วิจารณ์โดย อ.ดร.ธาตรี  ใต้ฟ้าพูล

นริศรา ทองประสูต*ิ

*ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA) 
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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	การเปิดรบัและการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	(Facebook)	

ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง

พฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 และศึกษาถึง 

ความสมัพนัธ์ด้านความรู	้ความคดิเหน็	กบัการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารของมูลนธิิ

ราชประชานุเคราะห์ฯ	บนสื่อสังคมออนไลน์	เฟซบุ๊ก	(Facebook)	

	 ผลการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างทีท่�าการศึกษามีทัง้ส้ิน	400	พบว่า	กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 มีอายุ	 18-25	 ปี	 เป็นกลุ่มคนท�างานแล้ว	 มีการ

ศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีมากทีส่ดุ	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน	10,001-20,000	บาท

	 มีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 

มีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ต่อวัน

น้อยกว่า	5	ครัง้/วนั	ส่วนใหญ่มคีวามถีใ่นการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ออนไลน์

เฟซบุ๊ก	 Facebook	ทุกวันต่อสัปดาห์	 โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในเรื่องการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารประเภทกิจกรรมทางสังคมทั่วไป	 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี

สถานะเป็นเพือ่นกบัเฟซบุก๊	Facebook	ของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ในสดัส่วน

ใกล้เคียงกับไม่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	 Facebook	 ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

และข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ที่ทราบจากสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เกี่ยวกับ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ได้แก่	 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ	และกิจกรรมการท�างานของมูลนิธิ	

	 ส่วนในด้านความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ฯ	ในภาพรวมอยู่

ในระดับสูง	และในด้านความคิดเห็นต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	อยู่ในระดับ

กลาง	 โดยเร่ืองของความน่าเชื่อถือและศรัทธามีความคิดเห็นในระดับที่น่าพอใจ

มากที่สุด	 และเร่ืองการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

มีความคิดเห็นในระดับกลาง	โดยตัดสินใจเลือกใช้สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	Facebook	

เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

	 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า	 เพศของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	

ไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราช-
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ประชานุเคราะห์ฯ	 อายุของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีความสัมพันธ์ต่อการ 

เปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 อาชีพ

ของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วม

ทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 การศึกษาของกลุ่มผู้ใช้เฟซบุ๊ก	

Facebook	 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับ

มูลนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	รายได้ของกลุม่ผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	มคีวามสมัพนัธ์

ต่อการเปิดรับและการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊	Facebook	มีความสัมพนัธ์กบั

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	ในงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

ความรู้	 และความคิดเห็น	 เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	

Facebook	มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ

ค�ำส�ำคัญ:	 การเปิดรับ, การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook), มูลนิธิราช-

ประชานุเคราะห์ฯ 
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ทีก่่อก�าเนดิในช่วงยคุการสือ่สารไม่ก้าวหน้า

เท่าทีค่วร	บวกกบัภาพทีค่นส่วนใหญ่มองว่าเป็นองค์กรของพระบาทสมเดจ็พระเจ้า

อยู่หัวฯ	 ยากต่อการสื่อสารและเข้าถึงได้อย่างใกล้ชิด	 แต่ด้วยพระปรีชาสามารถ

ทางการสือ่สาร	พระองค์ทรงใช้วทิยเุป็นเครือ่งมอืทีมี่ความทนัสมัยในยคุนัน้ท�าการ

สื่อสารผ่านสถานีวิทยุ	อ.ส.	 เปรียบประดุจเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเปิดโอกาส

ให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ

ขั้นตอนตามพิธีต่างๆ	และได้ปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะ	 “ท�าบุญร่วมกับในหลวง”	

อาจกล่าวได้ว่าการสื่อสารในยุคนั้นผู้ส่ง	 (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ)	 กับผู้รับ	

(ภาคประชาชน)	 เป็นไปในลักษณะการสื่อสารชนิดมีการโต้ตอบกันได้	 ต่อมาเม่ือ

สือ่โทรทศัน์เข้ามามบีทบาทในการสือ่สารมากยิง่ขึน้	โดยอาศัยการส่ือสารผ่านภาพ

และเสียงไปพร้อมๆ	 กัน	 เพื่อดึงดูดความสนใจผู้รับสาร	 ท�าให้การปฏิสัมพันธ์ใน

คุณลักษณะโต้ตอบ	 หรือโอกาสในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารมีน้อยลงจึงเกิด

เป็นช่องว่างทางการสื่อสารขึ้นมาอีกครั้ง	

	 ต่อมาช่องว่างนัน้ได้ถกูปิดลงอกีครัง้	เมือ่เทคโนโลยมีคีวามเจรญิก้าวหน้า	

สื่อออนไลน์มีมากขึ้น	 โดยมีรูปแบบการท�างานที่มาในลักษณะเชื่อมโยงคนให้มา

รวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมเล็กๆ	ที่เรียกว่าเฟซบุ๊ก	 Facebook	 การที่กลุ่มผู้บริโภค

ข้อมูลข่าวสารสามารถเลือกใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร	แลกเปลี่ยนข้อมูล	สร้าง

กจิกรรม	สร้างพืน้ทีใ่ห้ตนเองเป็นทีรู่จ้กั	ในมมุธรุกจิเฟซบุก๊	Facebook	เป็นหนึง่กลยทุธ์

ทางการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักและเข้าใจองค์กรและธุรกิจมากยิ่งขึ้น	

	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ได้เลือกใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	เป็นช่องทาง

หนึ่งเพื่อด�าเนินการสื่อสารกับประชาชน	เริ่มต้นมีตั้งแต่ช่วงเมษายน	ปี	2554	โดย

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 โดยให้เฟซบุ๊ก	

Facebook	 มีบทบาทหน้าที่ของการขอเพิ่มเพื่อน	 (Add	 Friend)	 มิใช่ในลักษณะ 

แฟนเพจ	 (Fanpage)	 เน่ืองจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ต้องควบคุมเนื้อหา	

และบทความก่อนเผยแพร่จงึท�าให้เฟซบุก๊	Facebook	มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	
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ยังอยู่ในลักษณะปิด	 จึงท�าให้เพ่ือนสมาชิกในช่วงแรกมีจ�านวนน้อยมาก	 แต่ด้วย
สภาวะวิกฤตน�้าท่วมที่เกิดข้ึนในปี	 2554	 ประชาชนเริ่มเข้ามาให้ความสนใจใน
กิจกรรมการท�างานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เป็นจ�านวนมากซึ่งสังเกตได้
จากการขอเพิ่มเป็นเพื่อน	
	 อาจกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีบทบาทหน้าที่ในการเข้ามามีส่วน
ช่วยเร่ืองการด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์	
ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	กับประชาชน	
เป็นส่วนเชือ่มโยงในการสร้างกจิกรรมจติสาธารณะตามทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ต้องการ	รวมทั้งเข้ามามีส่วนช่วยในการสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ		
	 ปัจจบุนัเมือ่สือ่สมยัใหม่โดยเฉพาะสือ่อนิเทอร์เนต็ได้เข้ามามบีทบาทต่อ
สังคมเป็นอย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยลดช่องว่างและเข้าถึงองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ	ได้สะดวก	มคีณุลกัษณะพเิศษทีส่ามารถโต้ตอบได้และการเอาชนะ
ในเรื่องของเวลาคือความเร็วในการเข้าถึง	และการใช้พื้นที่ในการสื่อสารได้จึงเป็น
ที่น่าสนใจ	ดังนั้นการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	น�าช่องทางใหม่	อย่างเฟซบุ๊ก	
Facebook	 มาใช้ในการสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
ประสิทธิผลหรือไม่	โดยเฉพาะในช่วงที่สังคมมีปัญหาหนัก	และวิกฤตที่ต้องเผชิญ
	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องการเปิดรับและการมีส่วนร่วม
ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 
ว่าเป็นอย่างไร	มปัีจจยัใดบ้างทีท่�าให้กระบวนการการสือ่สารนัน้เกดิประสทิธภิาพ
สูงสุด	 และการใช้เคร่ืองมือทางการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการมี 
ส่วนร่วม	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	 เพือ่ศกึษาลกัษณะความแตกต่างทางประชากรและการเปิดรบัข้อมลู

ข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	จากสื่อเฟซบุ๊ก	Facebook

	 2.	 เพื่อศึกษาถึงความรู้	 ความคิดเห็น	 และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน

การสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook
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ระเบียบวิธีการวิจัย

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบัและการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	

ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ”	 เป็นการศึกษาโดยวิธีวิจัยเชิง

ปรมิาณ	(Quantitative	Research)	และเลอืกใช้วธิกีารเลอืกสุม่ตวัอย่างลกัษณะแบบ

เฉพาะเจาะจง	 (Purposive	Sampling)	ด้วยการใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	

จ�านวน	400	ชุด	เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	 การศกึษาเรือ่ง	“การเปิดรบั	และการมส่ีวนร่วมของผูใ้ช้เฟซบุก๊	Facebook	

ทีม่ต่ีอการสือ่สารของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ”	สามารถอภปิรายผลในประเดน็

ต่างๆ	ได้ดังนี้

สรุปผลการศึกษา 

1. การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊ก Facebook เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมากกว่าเพศชาย	โดยมีอายุ

เฉลี่ยอยู่ในช่วง	18-25	ปี	ซึ่งอยู่ในช่วงวัยนักเรียน	นักศึกษา	การศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่	 รายได้เฉลี่ยอยู่ระหว่าง	 10,001-20,000	 บาท	 และให้

ความสนใจในการเปิดรับสื่อออนไลน์เป็นสื่อหลัก	 อีกทั้งยังท�าการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ไม่ต�่ากว่า	5	ครั้ง	ต่อวัน	ประกอบกับท�าการเปิดรับทุกวันต่อสัปดาห์	โดย

ให้ความสนใจประเภทข่าวสารจากสื่อเฟซบุ๊ก	Facebook	ในประเด็นหลักคือ	การ

ใช้เป็นพื้นที่สนทนาตอบโต้	รวมไปถึงการเผยแพร่รูปภาพและวิดีโอ	ตลอดจนเป็น

แหล่งข้อมูลในการเข้าถึงกิจกรรมต่างๆ	 ทางสังคม	 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	154)	ผลวิจัยพบว่า	วัยรุ่นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	

มีอายุระหว่าง	 19-21	 ปี	 ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีอัตราการใช้

บริการ	1-5	ครั้ง	ต่อสัปดาห์	โดยที่ส่วนใหญ่เคยใช้บริการหรือกิจกรรมต่างๆ	ที่มี
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ในเฟซบุก๊	Facebook	ซึง่ประกอบไปด้วย	การโต้ตอบบนกระดานสนทนา	การเข้าร่วม
กลุม่ต่างๆ	การเล่นเกม	การตอบค�าถาม	(Quiz)	การแบ่งปันรปูภาพ	การแบ่งปันวดิโีอ 
การค้นหาเพื่อนเก่า	 การส่งข้อความ	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 การชอบด้าน
ข่าวสารเก่ียวกบัมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ทีท่�าการเปิดรบัจากสือ่เฟซบุก๊	Facebook 
3	 ประเด็นหลัก	 คือ	 ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
กิจกรรมการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 การระดมจิตสาธารณะ	 ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให ้
เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อสมัยใหม่ที่เข้ามามีช่วยสร้างความรู้	 ความเข้าใจที่ 
ถูกต้อง	 ถึงวัตถุประสงค์ในการท�างานของมูลนิธิฯ	 รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินงานของมูลนิธิฯ	 มากย่ิงข้ึน	 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับแนวคิดของ	 
E.	Roger	(1883)	ที่กล่าวไว้ว่า	คุณสมบัติในสื่อสมัยใหม่	เข้ามาสร้างเงื่อนไขให้เกิด
การตอบโต้ได้อย่างเฉียบพลันทันที	 อันจะท�าให้มิติด้านกาละและเทศะของการ
สือ่สารเปลีย่นแปลงไปมาก	และประการส�าคญัคือส่ือออนไลน์มีลักษณะการส่ือสาร
แบบปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 ในการสื่อสารบนระบบนี้	 รูปแบบของการรับ-ส่ง
ข่าวสารจะเปลีย่นไปได้ตลอดเวลา	คอื	ผูส่้งสารสามารถทีจ่ะกลับกลายมาเป็นผูร้บั
สารได้	ในขณะเดยีวกนัผูร้บัสารกส็ามารถทีจ่ะเป็นผูส่้งสารได้เช่นกนัซึง่เป็นอกีหนึง่
ช่องทางในการสือ่สารทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	จะเลอืกใช้เพือ่สร้างปฏสิมัพนัธ์
กับกลุ่มมวลชนมากยิ่งขึ้น

2. ความรู้ เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชา- 
นเุคราะห์ฯ	อยูใ่นระดบัสงู	อาจกล่าวได้ว่ามลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	เป็นองค์กร
ที่ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อหลักอยู่ตลอดเวลาท�าให้ความรู้ที่มีนั้นอยู่ใน
ระดบัสงู	โดยประเดน็ความรูท้ีอ่ยูใ่นระดบัสงูกล่าวคือ	วตัถปุระสงค์การด�าเนนิงาน
ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ในข้อบทบาทการด�าเนินงานให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ	และประการส�าคญัคอืพระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว	ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์อปุถมัภก	แห่งมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ซึ่งความรู้นี้มีส่วนประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก	 จึงมีส่วนช่วยในการหล่อ
หลอมความคดิ	อนัเป็นพ้ืนฐานของการเกดิทศันคตท่ีิดต่ีอมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ 
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความรู	้ทศันคต	ิและพฤตกิรรม
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ของสุรพงษ์	โสธนะเสถียร	(2533)	ว่าสื่อมวลชนมีบทบาทส�าคัญในการน�าข่าวสาร

ต่างๆ	ไปเผยแพร่เพือ่ประชาชนในสงัคมได้รบัทราบว่าขณะนีใ้นสงัคมมปัีญหาอะไร	

เมื่อประชาชนได้รับข่าวสารนั้นๆ	ย่อมก่อให้เกิดทัศนคติ	และพฤติกรรมต่อไป	ซึ่ง

มลีกัษณะสมัพนัธ์เป็นลกูโซ่เป็นทีย่อมรบักนัว่า	การสือ่สารมบีทบาทส�าคญัในการ

ด�าเนินโครงการต่างๆ	 ให้บรรลุผลส�าเร็จตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้	 เช่นเดียวกับการมี

ส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่ต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ในการเพิม่พนูความรู้	รวมไปถงึทศันคตทิีด่ี	และเกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไป

ถงึการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ	ทีม่ลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	ขอความร่วมมอื

จากประชาชน	

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลนิธิราช-

ประชานเุคราะห์ฯ	 อยูใ่นระดบักลาง	 โดยความคดิเหน็ทีอ่ยูใ่นทศิทางทีน่่าพอใจมาก

คือ	มีความน่าเชื่อถือและศรัทธา	เนื่องด้วยการด�าเนินงานของมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ	 แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเข้าช่วยเหลือประชาชนจนเป็นที่

ประจักษ์ต่อสาธารณชนจนเกิดเป็นความน่าเช่ือถือและศรัทธาต่อการด�าเนินงาน	

ซึง่ความคดิเหน็ทีเ่ข้มข้นเช่นนีจ้งึก่อให้เกดิทศันคตทิีด่ต่ีอมูลนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	

สอดคล้องกับแนวคิด	 Katz	 and	 Stotland	 (1959)	 ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของ

ทัศนคติ	แบ่งได้	3	ส่วนด้วยกัน	คือ	ประการที่หนึ่งส่วนประกอบทางด้านความคิด		

ประการที่สองส่วนประกอบทางด้านอารมณ์	ความรู้สึกซึ่งเป็นตัวเร้าความคิดอีก

ทอดหนึง่	ถ้าหากบคุคลมภีาวะความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ด	ีกจ็ะแสดงออกขณะคดิถงึสิง่

นั้นส่วนประกอบ	ประการสุดท้ายคือทางด้านพฤติกรรม	ซึ่งมีแนวโน้มเน้นไปใน

ทางการกระท�า	หรือพฤติกรรมลักษณะที่ว่า	เมื่อมีสิ่งเร้าก็จะเกิดปฏิกิริยาอย่างใด

อย่างหนึ่งขึ้น	 ดังนั้นทัศนคติที่เกิดขึ้นจากภายในโดยเฉพาะเรื่องความน่าเช่ือถือ

และศรัทธาเป็นที่หยั่งลึกภายในจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง	 ที่มีต่อมูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์ฯ	สามารถสะท้อนการแสดงออกผ่านการกระท�าได้	ส่วนความคิดเห็นบาง

ประการที่ไปในทิศทางไม่น่าพอใจต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เช่น	 การเป็น

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	เป็นเรื่องของผู้มีสถานภาพทางสังคมสูง	เป็นเรื่อง
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ของคนมอีาย	ุตามล�าดบั	ดงัทีก่ล่าวในส่วนแรกถงึเรือ่งของความคิดเหน็ทีว่่า	ความ

คิดเห็นเข้มข้นจะน�าไปสู่การเกิดทัศนคติได้	 ซึ่งตามทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติที่แบ่ง

ออกเป็น	3	ประเภท	ด้วยกัน	คือ	 ประเภทแรก	ทัศนคติเชิงบวก	เป็นทัศนคติที่

ชักน�าให้บุคคลแสดงออก	 มีความรู้สึกหรืออารมณ์จากสภาพจิตใจโต้ตอบในด้าน

ดีต่อบุคคลอ่ืน	 หรือเร่ืองราวใดเร่ืองราวหน่ึง	 รวมทั้งหน่วยงาน	 องค์กร	 สถาบัน	

และการด�าเนินกิจการขององค์กรและอ่ืนๆ	 ซึ่งในที่นี้คือการให้การสนับสนุนช่วย

เหลืองานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 	ประเภทที่สอง	 ทัศนคติเชิงลบ	 คือ	

ทศันคตทิีส่ร้างความรูส้กึ	เป็นไปในทางเสือ่มเสยี	ไม่ได้รบัความเช่ือถอืหรอืไว้วางใจ	

อาจมีความเคลอืบแคลงระแวงสงสยั	รวมทัง้เกลยีดชงัต่อบคุคลใดบคุคลหนึง่	เรือ่ง

ราวหรอืปัญหาใดปัญหาหนึง่	หรอืหน่วยงาน	องค์กร	สถาบนั	และการด�าเนนิกจิการ

ขององค์กร	เช่น	ความเห็นที่ว่ามูลนิธิเป็นองค์กรที่เข้าถึงยากและเป็นเรื่องของคน

ที่มีสถานภาพทางสังคมสูง		ประเภทสุดท้าย ทัศนคติที่บุคคล	ไม่แสดงความคิด

เห็นในเรื่องราวและปัญหาใดปัญหาหนึ่ง	หรือต่อบุคคล	หน่วยงาน	องค์กร	และ

อ่ืนๆ	โดยสิน้เชงิ	ดงันัน้ประเดน็ความคดิเหน็บางประการทีไ่ปในทศิทางไม่น่าพอใจ	

อาจก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงลบต่อองค์กรได้ในอนาคต	

4. การมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook
	 จากการศึกษาพบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมทางการสื่อสารผ่านทาง 

เฟซบุ๊ก	Facebook	อยู่ในระดับกลาง	โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกใช้สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	

Facebook	 เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ใน

บางโอกาส	หรือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น	แต่โดยปกติแล้ว	สื่อเฟซบุ๊ก	Facebook	

ของมูลนธิฯิ	ยงัไม่เป็นทีเ่ข้าถงึมากนกัเนือ่งจากการเข้าถงึใช้ลกัษณะการเพิม่เพือ่น	

(Add	Friend)	ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก	ประการต่อไปคือ	ร่วมแบ่งปันสถานะของ

มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	บนเฟซบุก๊	Facebook	เช่น	การขอระดมพล,	บทความ

กระแสพระราชด�ารสั,	กจิกรรมการท�างานของมลูนธิปิระจ�าวนั,	ข่าวสารต่างๆ	ฯลฯ	

ซึง่ลกัษณะการมส่ีวนร่วมดงักล่าวสอดคล้องกบัแนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมจาก	

World	Health	Organization	(2535)	ที่ว่าการมีส่วนร่วมนั้นอาศัยปัจจัยหลายด้าน

ด้วยกัน	 ทั้งในเรื่องของการวางแผนเพื่อมีส่วนร่วม	 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม	
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ประโยชน์ที่เกิดขึ้นหลังจากการมีส่วนร่วม	ซึ่งการมีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิราช-

ประชานุเคราะห์ฯ	มีหลากหลายรูปแบบ	เช่น	การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทาง

ก�าลังทรัพย์	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	รวมถึงให้การสนับสนุนทางก�าลัง

กายจนน�าไปสู่การแสดงจิตสาธารณะ	ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติ	 และพฤติกรรมของสุรพงษ์	 โสธนะเสถียร	 (2533)	

ว่าการแสดงออกถึงพฤติกรรมของบุคคลนั้นมีพื้นฐานมาจากความรู้	และทัศนคติ	

ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่แตกต่างกันอันมีผลต่อพฤติกรรมในทุกระดับ

ของการสื่อสารสังคม	 อาจต้องอาศัยวิธีการสื่อเพื่อการปลุกเร้าอารมณ์ร่วมสร้าง

ความเหน็อกเหน็ใจ	จนเกดิเป็นแบบอย่างขึน้ในใจส่งผลให้เกดิพฤตกิรรมบางอย่าง

ขึ้น	ซึ่งในที่นี้คือการมีส่วนร่วมต่องานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	นั้นเอง

อภิปรายผล

1. ลักษณะทางประชากรและการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ จาก
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook

 จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางด้านภมูหิลงัทางประชากร-

ศาสตร์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Facebook	พบว่า	ตัวแปรด้าน

เพศที่ต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ในความถี่ที่ต่างกัน	ซึ่งสอดคล้อง

กับทฤษฎีการเปิดรับสื่อและข่าวสาร	 (Media	 Exposure)	ที่นักวิชาการหลายท่าน

ได้กล่าวไว้ถึงการเลือกเปิดรับข่าวสารของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป	เนื่องจาก

แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน	 มีการเรียนรู้ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ในการหล่อหลอมความคิด	ความรู้สึก	ความเชื่อมั่น	และความต้องการที่จะมีส่วน

สร้างแรงจูงใจ	 ขณะเดียวกันสภาพทางสังคมก็เป็นตัวเร่งให้บุคคลเปิดรับข่าวสาร

จากสื่อแตกต่างกัน	และกับการเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชา

นุเคราะห์ฯ	นั้นพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน	เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันสังคมได้

ให้ความส�าคญักบัความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนั	ทัง้เพศชายและเพศหญงิ	

ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิกส็ามารถเป็นเพือ่นกบัเฟซบุก๊	Facebook	มลูนธิิ

ราชประชานุเคราะห์ฯ	ได้อย่างเท่าเทียม	
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	 นอกจากนีย้งัพบว่าตวัแปรด้านอายมีุความสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการเปิด

รับสื่อในด้านความถี่ของการเปิดรับ	 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ช่วงอายุ	 18-25	 ปี	 มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุในช่วงวัยรุ่นและวัยท�างาน	

ซึ่งมีพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจ�านวนมากเพื่อสั่งสมเรียนรู้	 รวมไปถึง

การเข้าถึงกระแสสังคม	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์	 กองราช	 (2554,	

น.	บทคดัย่อ)	ซึง่ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่วยัรุน่มคีวามเพลดิเพลนิในการใช้เครอืข่าย

สังคมออนไลน์จนท�าให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบ	 สนุกสนาน	 รวมถึงการท�าตาม 

กระแสนิยม	 จึงท�าให้อัตราในการใช้เพ่ิมมากขึ้นจนเกิดเป็นการติดการใช้งาน	 จน

เกดิเป็นความกงัวลใจหรอืหมกมุน่ว่าจะต้องเข้าไปใช้งานอกี	และการเป็นเพือ่นกบั	

เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 สามารถวิเคราะห์ได้ว่า	 มูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ฯ	 เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่เปิดกว้างให้กลุ่มคนทุกช่วงวัย

เข้าถงึได้	และการเข้าถงึสือ่ออนไลน์เฟซบุก๊	Facebook	นัน้มไิด้จ�ากดัด้วยเรือ่งของ

วัยเช่นกัน	

	 ตัวแปรด้านอาชีพพบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์	จากกลุม่ตวัอย่างมอีาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่ออนไลน์

ที่แตกต่างกัน	 ทั้งนี้เพราะอาชีพที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการด�าเนินชีวิตและ

พฤติกรรมที่แตกต่างกัน	

	 ตัวแปรด้านการศึกษามีความสัมพันธ์ในด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์ต่อสปัดาห์	เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างอยูใ่นอาชพีวยันกัเรยีนนกัศกึษาซึง่เป็น

วัยที่มีพฤติกรรมใฝ่รู้	 สนใจในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล	 และเริ่มมีการรวมกลุ่ม

พบปะเพือ่นฝงู	เพือ่สร้างความผ่อนคลายสนกุสนาน	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ

ภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	บทคัดย่อ)	ผลการวิจัยพบว่า	วัยรุ่นส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่ในระดับปริญญาตรี	อัตราการใช้บริการ	1-5	ครั้ง	ต่อสัปดาห์	โดยที่ส่วนใหญ่

กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์จนท�าให้เกิดความ

รูส้กึชืน่ชอบ	และสนกุสนาน	รวมถงึการท�ากระแสนยิม	จงึท�าให้อตัราในการใช้เพิม่

มากขึน้จนเกดิเป็นการตดิการใช้งาน	อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของเศรษฐพงศ์	

มะลสิวุรรณ	(2553)	ทีพ่บว่า	เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนันีเ้ป็นช่องทางหนึง่

ในการสื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากว่าการที่เป็นผู้ใช้บริการ
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ของเครือข่ายสังคมออนไลน์นี้เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร้ขีดจ�ากัดบนระบบ

อินเทอร์เน็ต	 และด้วยความที่เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเข้ามามี

บทบาทต่อกลุ่มวัยรุ่น	

	 ตัวแปรด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์	

เนือ่งจากกลุม่ตวัอย่างซึง่มรีายได้อยูใ่นอตัราเฉลีย่ที	่10,001-20,000	บาท	ซึง่อาจ

กล่าวได้ว่าด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยสีือ่สารท�าให้กลุ่มคนส่วนใหญ่ให้ความ

สนใจต่อการเข้าใช้เทคโนโลยี	 แต่ในบางคร้ังอาจมีการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึง

เทคโนโลยี	 เพื่อสนองต่อความต้องการในทางข่าวสาร	 รวมไปถึงความบันเทิงที่

ตนเองชื่นชอบให้ความสนใจ	

2. พฤตกิรรมการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารผ่านทางเฟซบุก๊ Facebook มคีวาม
สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการสื่อสารของผู้ใช้เฟซบุ๊ก Facebook

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ 

เฟซบุก๊	Facebook	มคีวามถีใ่นการเปิดรบัข้อมลูข่าวสารจากสือ่เฟซบุก๊	Facebook	

ทุกวันต่อสัปดาห์	 อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบในการเลือกใช้สื่อ 

เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เป็นแหล่งหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกิจกรรมความ

เคลือ่นไหวทางสงัคม	อกีทัง้ยงัเป็นพืน้ทีใ่นการแสดงมมุมอง	ทศันคตคิวามคดิเหน็

ต่อสิ่งที่ตนชื่นชอบและให้ความสนใจ	และประการส�าคัญคือ	การมีพื้นที่เชื่อมโยง

สร้างสังคมเล็กให้กลุ่มตัวอย่างได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการส่ือสาร	 กับมูลนิธิราช

ประชานเุคราะห์ฯ	แต่ในทางตรงกนัข้าม	การเปิดรบัส่ือออนไลน์	เฟซบุก๊	Facebook	

มากเกินไปอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่กลายเป็นความหลงใหลจนผิดปกติได้	 ซ่ึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุวัฒน์	กองราช	(2554,	น.	บทคัดย่อ)

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 กับการมีส่วนร่วมทางการส่ือสารมีความสัมพันธ์กัน	

อาจกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ฯ	 เป็นกลุ่มคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่ือเฟซบุ๊ก	 Facebook	 มูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ฯ	เป็นกลุ่มแรก	และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมทางการสื่อสาร	

ได้มากกว่ากลุ่มที่ไม่เป็นเพื่อนกับเฟซบุ๊ก	Facebook	มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	
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โดยผ่านการได้รบัอนญุาตในการเข้าถงึข้อมลูส่วนบคุคล	ซึง่เป็นคุณสมบตัเิด่นของ

สือ่เฟซบุก๊	Facebook	เช่นเดยีวกบัผลจากการวเิคราะห์ข้อมลูในประเดน็การมส่ีวน

ร่วมโดยตรง	 อาทิเช่น	 การร่วมแสดงความคิดเห็น	 บนกระดานสนทนาเฟซบุ๊ก	

Facebook	มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	การร่วมแบ่งปันรปูภาพ	บนกระดานสนทนา 

และร่วมแบ่งปันวิดีโอ	 บนกระดานสนทนา	 กลุ่มตัวอย่างส่วนนี้ไม่สามารถท�าได้	

เนื่องจากคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 ที่

ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้รับอนุญาต	 ในที่นี้คือบุคคลที่เพื่อน

สมาชิกเท่านั้นถึงมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล	 จึงท�าให้เกิดข้อจ�ากัดต่อการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการสื่อสารกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	

3. ความรู้ และความคิดเห็น เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ของผู้ใช ้
เฟซบุ๊ก Facebook มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการสื่อสาร

	 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์	 ด้านความรู้ของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	

เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วม

ทางการสื่อสาร	เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	เป็นความรู้

ที่เกิดจากการสั่งสมมาเป็นเวลานาน	 ทั้งผ่านการบอกเล่า	 ผ่านการรับรู้จากสื่อ	 

โดยเฉพาะความรู้ที่หยั่งลึกของคนไทยในเรื่องความรัก	 ความเทิดทูนต่อสถาบัน	

ซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงต่อสภาพจิตใจและการกระท�าของกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่งเท่ากับว่าไม่

ว่าระดบัความรูน้ัน้จะอยูใ่นระดบัใดกต็ามกไ็ม่ส่งผลต่อการแสดงออกถงึพฤตกิรรม

การมส่ีวนร่วมทางการสือ่สารของมลูนธิฯิได้	 ซึง่สอดคล้องแนวคดิเกีย่วกบัความรู้

ของ	Benjimin	B.	Bloom	(1971)	ที่ว่า	การเกิดความรู้	ไม่ว่าระดับใดก็ตามย่อมมี

ความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิด	 ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพจิตใจในบุคคลต่างกัน	 

อันเป็นปัจจัยมาจากประสบการณ์	 ที่สั่งสมมา	 และสภาพแวดล้อม	 ที่มีอิทธิพล 

ท�าให้บุคคลมีความคิด	 และแสดงออกตามความคิดความรู้สึกของตน	 ความรู้จึง

เป็นกระบวนการภายใน	ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลได้	

	 ด้านความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มีความสัมพันธ์ต่อการมี

ส่วนร่วมทางการสือ่สาร	กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัมลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ 

ในทศิทางทีน่่าพอใจซึง่เกดิจากเหตปัุจจยัหลายๆ	ประการผนวกรวมกนั	ทัง้ในเรือ่ง
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การเรยีนรู้	สัง่สมประสบการณ์ผ่านการถ่ายทอด	จนเกดิเป็นทศันคตทิีเ่ข้มแขง็	ด้วย

เหตุนี้จึงเป็นผลให้กลุ่มตัวอย่างมองว่าองค์กรมีความน่าเชื่อถือและศรัทธาสูง	

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย	 โดยค�านึงถึงการน�าพระเมตตาส่งถึงผู้ประสบภัยทั่วประเทศมาเป็น

ระยะเวลา	48	ปี	และท�าการเผยแพร่กจิกรรมการด�าเนนิงานผ่านส่ือหลักอย่างเป็น

ประจ�า	 ทั้งน้ีเมื่อสื่อเฟซบุ๊ก	 Facebook	 ได้เข้ามามีส่วนเชื่อมโยงให้กลุ่มตัวอย่าง

สามารถเข้าถงึมลูนธิไิด้ง่ายขึน้	การมส่ีวนร่วมทางการส่ือสารจงึมีผลมาจากทศันคติ

เดิมที่เกิดขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	Rensis	Likert	(1967)	ที่กล่าวถึงมูลเหตุ

ของการเกิดทัศนคติของคนโดยได้ข้อสรุปว่า	 ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู	้ 

(Learning)	 จากแหล่งทัศนคติ	 (Source	 of	 Attitude)	 ต่างๆ	ที่มีอยู่มากมาย	และ

แหล่งที่ท�าให้คนเกิดทัศนคติที่ส�าคัญ	คือ	ประสบการณ์เฉพาะอย่าง	เมื่อบุคคลมี

ประสบการณ์เฉพาะอย่างต่อสิ่งใดในทางที่ดีหรือไม่ดี	จะท�าให้เขาเกิดทัศนคติต่อ

สิ่งนั้นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี	 มีผลให้เกิดทัศนคติต่อส่ิงนั้นไปในทางที่เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน	ประการต่อมาคือการติดต่อสื่อสารจากบุคคลอื่น	การได้รับ

การติดต่อจากบุคคลอื่น	จะท�าให้เกิดทัศนคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ	ได้

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับ	 และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้เฟซบุ๊ก	 

(Facebook)	ที่มีต่อการสื่อสารของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ”	ซึ่งได้ด�าเนินการ

ตามขัน้ตอนต่างๆ	ของการศกึษา	และได้ข้อสรปุผลอภปิรายผลการศึกษาตามทีไ่ด้

เสนอไปแล้ว	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารผ่านเฟซบุ๊ก	

Facebook	ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์	ในพระบรมราชูปถัมภ์	ดังนี้

	 1.	 สื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 เป็นอีกหนึ่งในทางเลือกของการ

สื่อสารระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 กับประชาชน	 โดยเข้ามามีส่วน

สนับสนุนการสื่อสารของสื่อหลัก	ประกอบด้วยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์เฟซบุ๊ก	

Facebook	 เป็นแหล่งรวมจุดเด่นหลายๆ	ประการของ	Social	Network	 เข้าด้วย

กัน	ประการส�าคัญคือสร้างการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	คือ	ผู้ส่งสาร
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สามารถที่จะกลับกลายมาเป็นผู้รับสารได้	ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็สามารถที่จะ

เป็นผู้ส่งสารได้เช่นกัน	 ทั้งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้	 บุคคลต่างมากมายสามารถ 

เข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติได้อย่างอิสระ	 โดยเฉพาะในกรณีวิกฤตน�้าท่วม

ปี	2554	เฟซบุก๊	Facebook	เข้ามามส่ีวนช่วยให้การด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชา-

นุเคราะห์ฯ	ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	การได้ความร่วมมือจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก	Face-

book	 ในการระดมพลกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 และเป็นพื้นที่ให้ภาค

ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้	 ความคิดเห็นต่อมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 

จนน�าสูก่ารเป็นพืน้ทีแ่สดงถงึความจงรกัภกัดทีีม่ต่ีอพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	

องค์อุปถัมภกแห่งมูลนิธิฯ	 กล่าวได้ว่าการสื่อสารออนไลน์เฟซบุ๊ก	 Facebook	 มี

ประโยชน์อย่างยิง่ทางการสือ่สารและการด�าเนนิของมลูนธิิราชประชานเุคราะห์ฯ	

	 2.	 ความคิดเห็นบางประการที่ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

การท�างานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	เช่น	เป็นองค์กรทีเ่ข้าถงึยาก	และต้อง

เป็นผู้มีสถานภาพทางสังคมเท่าน้ันถึงจะเข้าไปมีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิราช-

ประชานเุคราะห์ฯ	ได้	โดยเฉพาะตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัเรยีนนกัศึกษา	และ

ได้เสนอข้อคดิเหน็ถงึการมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการด�าเนนิงานของมลูนธิริาชประชา-

นุเคราะห์ฯ	 ว่าพร้อมให้การสนับสนุนด้านก�าลังกาย	 แต่ก�าลังทรัพย์ในปัจจุบันยัง

ไม่เพยีงพอในการสนบัสนนุ	และไม่ทราบว่าจะมส่ีวนร่วมในกจิกรรมการของมลูนธิิ

ราชประชานเุคราะห์ฯ	ได้อย่างไร	เนือ่งจากสือ่หลกัน�าเสนอเพยีงประเดน็กจิกรรม

การด�าเนนิงาน	และการให้ก�าลงัสนบัสนนุด้านก�าลังทรพัย์เป็นส่วนใหญ่	ก่อให้เกดิ

ทัศนคติไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้จึงสมควรรีบด�าเนินการแก้ไข	เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจทีถ่กูต้องร่วมกนัอนัจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืระหว่างมลูนธิฯิ	และประชาชนใน

อนาคต	

	 3.	 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	ควรมีการจัดกิจกรรม	อาทิเช่น	การตั้ง

ชมรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 หรือเปิด

โอกาสให้ภาคประชาชน	ได้เข้ามามส่ีวนร่วมในงานของมลูนธิริาชประชานเุคราะห์ฯ	

มากยิ่งขึ้น	 เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่จะน�าไปสู่	 ความรู้	 ความเข้าใจอันดี	 

อันเกิดระหว่างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯกับประชาชนได้
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ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป

	 1.	 การศึกษาในคร้ังน้ี	 เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 โดยใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ดังนั้นหากมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ครั้งต่อไป 

ควรเพิม่การวจัิยเชงิคณุภาพ	เพือ่ให้ได้ผลการศกึษาเชงิลกึ	โดยอาจใช้การสมัภาษณ์

แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	สนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	เพื่อให้ได้ข้อมูล

ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาการบริหารการส่ือสารของ

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ	 เพื่อทราบถึงแนวทางการสื่อสารในรายละเอียดการ

บริหารอันจะน�าไปสู่แนวทางการสื่อสารขององค์กรการกุศลอื่น	ที่ต้องท�างานร่วม

กับสาธารณชนเช่นกัน
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