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 งานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความรู้  ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อ
เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC”    มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)    ความรู้ ทัศนคติ แนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ของคนท างาน โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  
Research) แบบส ารวจ (Survey Research Method) ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุตั่งแต่ 21-60 ปี 
โดยอาศัยแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ลักษณะประชากรทั่วไป เป็นกลุ่มคนท างานที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จ านวน 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เป็นข้าราชการ และพนักงานในหน่วยงานของภาครัฐ  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  และ
ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 7,501-18,000 บาท 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่จะเปิดรับชม
ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก  มีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์  รองลงมาเป็น
หนังสือพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยในการเปิดรับประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ และเปิดรับข้อมูลผ่านเว็บไซต์  มี
ค่าเฉลี่ยในการปิดรับประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ 
 3. ระดับความรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่
ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.0  รองลงมามีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นคิดเป็น 26.3 และมีความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ0.7 
 4. ทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งเป็นทัศนคติ
ในเชิงบวก โดยมีทัศนคติที่เห็นด้วยในเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายการค้า การลงทุน 
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และการบริการในภูมิภาคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากท่ีสุด  และรองลงมาคือมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 
 5. ด้านแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะ
ปรับตัวเพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด  รองลงมาคือจะศึกษา
เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้น  และจะศึกษาสังคมวัฒนธรรม  
ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ตามล าดับ 
 6. ด้านแนวโน้มต่อบุคคลอ่ืน คือจะให้ผู้อ่ืนศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจ
เพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งข้ึน   และแนะน าผู้อื่นให้ปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และแนะน าให้ผู้อ่ืนศึกษาสังคม วัฒนธรรม ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามล าดับ 
ค าส าคัญ  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 อาเซียน  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอาเซียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้น
ตามปฎิญากรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ  แบ่งเป็น
สมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซียน  ฟิลิปปินส์  สิงค์โปร์  
และไทย   และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ ได้แก่  กัมพูชา  ลาว พม่า และเวียดนาม  
หรือเรียกสั้นๆว่า กลุ่ม CLMV 
 อาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพ่ือสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  น ามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง  และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  และเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น  ท าให้อาเซียน
มุ่งเน้นกระชับและขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น แต่ก็ยังคงไว้ซึ่ ง
วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้ 
 1.ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมในภูมิภาค 
 2.รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และความม่ันคงในภูมิภาค 
 3.ใช้เป็นเวทีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในภูมิภาค 
 จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียน  ครั้งที่ 9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 ผู้น า
ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 
ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 
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 1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community: AEC) 
 2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) 
 3.ประชาคมความม่ังคง (ASEAN Security Community: ASC) 
 ซ่ึงเดิมก าหนดเป้าหมายท่ีจะต้ังข้ึนในป ี2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนก าหนดให้เร็วขึ้นเป็น
ปี  2558 โดยมีกฎบัตรอาเซียน เป็นกรอบพ้ืนฐานทางกฎหมายเพ่ือสร้างกระบวนการปฎิรูปอาเซียน
ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่
มิติใหม่ในการสร้างประชาคมที่แข็งแกร่งทางกฏหมายและมีองค์กรรองรับการด าเนินการเข้าสู่
เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558 
 ในส่วนของเสาหลักที่ 1 การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ซึ่งเป็นเสาหลักที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจภานใน ปี 2558 เพ่ือน าไปสู่การ
เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน  จะมีการเคลื่อนย้าย สินค้า บริการ  การลงทุน  เงินลงทุนและ
แรงงานภูมิภาค  สามารถเดินทางในอาเซียนได้อย่างสะดวยก และเสรีมากยิ่งขึ้น (กรมเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ, 2554) 
ยุทธศาสตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 อาเซียนได้ก าหนดยุทธศาตร์การก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส าคัญ  โดยมี
ยุทธศาสตร์ส าคัญ  4 หลักตามแบบ AEC  Blueprint(แบบพิมพ์เขียว)  คือ 
 1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4.การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการจัดตั้งประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะท าให้อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  โดยอาเซียนได้ก าหนด
กลไกและมาตราการใหม่ๆ ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
เร่งรัดการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในสาขาที่มีความส าคัญล าดับแรก  อ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย
บุคคล แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญ  และเสริงสร้างความเข้มแข็งของกลไกสถาบันในอาเซียน 
 การเป็นตลาดสินค้าและบริการเดียวจะช่วยสนับสนุน  การพัฒนาเครือข่ายการผลิตใน
ภูมิภาค  และเสริมสร้างศักยภาพของอาเซียนในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลก  และเป็นส่วน
หนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน  โดยประเทศสมาชิก  ได้ร่วมด าเนินมาตรการต่างๆ  ทยอยยกเลิกอุปสรรค
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี  ปรับประสานพิธีการด้านศุลกากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและง่ายขึ้น  ซึ่งจะ
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ช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรม  เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี  นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนได้อย่างเสรี
ในสาขาอุตสาหกรรม และบริการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเปิดให้ เป็นต้น 
การเป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
 เป็นเป้าหมายส าคัญของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  คือสร้างภูมิภาคที่มีความสามารถในการ
แข่งขันสูง  มีความเจริญรุ่งเรือง  และมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่มีความสามารถในการ
แข่งขันมี 6 องค์ประกอบหลักได้แก่ 
 1.นโยบายการแข่งขัน 
 2.การคุ้มครองผู้บริโภค 
 3.สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.มาตราการด้านภาษี 
 6.พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนมีข้อผูกพันที่จะน ากฎหมายและนโยบายการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน 
และสร้างวัฒนธรรมการแข่งขันของภาคธุรกิจที่ เป็นธรรม  น าไปสู่การเสริมสร้างการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคระยะยาว 
การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน มี 2 องค์ประกอบ คือ 
 1.การพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SME) 
 2.ริเริ่มในการรวมกลุ่มของอาเซียน 
 ความคิดริเริ่มดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดช่องว่างการพัฒนา  ทั้งในระดับ SME  และ
เสริมสร้างการรวมกลุ่มของกัมพูชา  สปป.ลาว  พม่า  และเวียดนาม  ให้สามารถด าเนินการตาม
พันธกรณีและสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน  รวมทั้งให้ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทุกประเทศได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
 อาเซียนอยู่ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกันและมีเครือข่ายกับโลกสูง
โดยมีตลาดที่พ่ึงพากันและอุตสาหกรรมระดับโลก  ดังนั้น เพ่ือให้ภาคธุรกิจของอาเซียนสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดระหว่างประเทศ  ท าให้อาเซียนมีพลวัตรเพิ่มขึ้นและเป็นผู้ผลิตของโลกรวมทั้งท าให้
ตลาดภายในยังคงรักษาความน่าดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ  อาเซียนจึงต้องมองออกไปนอก
ภูมิภาค 
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 ข้อดีของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวใน
ด้านการค้าและการลงทุน อันเนื่องมาจากการลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด  ทั้งด้านมาตราการภาษี
และมาตราการที่มิใช่ภาษี  รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือเพ่ืออ านวนความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุน  ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาส
จากการลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนต่างๆ  ให้ในการแข่งขันสูง 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความสามารถของประเทศภายในกลุ่ม
และยังเปิดโอกาสทางด้างการค้าการลงทุนที่กว้างมากขึ้นด้วย  จึงส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่สูงตามมา
ด้วยดังนั้น  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยง
และบรรเทาผลกระทบในเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้น  รวมถึงการช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่
มีอยู่ได้อย่างเต็มที่  โดยแนวทางการปรับตัวที่ทุกภาคส่วนสามารถน ามาใช้อาจพิจารณาได้ทั้งเชิ งรุก
และเชิงรับ 
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเ มื่อประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  นั้น
ประเทศไทยจ าเป็นต้องตระหนักและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และนโยบายหลักเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้
ส าเร็จ  นั้นคือการสื่อสารเพ่ือเตรียมความพร้อมของประชาชนในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งรวมถึงประเทศ
ไทยโดนเน้นให้ความส าคัญ ทั้งหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา  ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ  รวมถึงสาธารณชนทั่วไป  ซึ่งความส าคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนทุกฝ่าย  ในขั้นตอนขอการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทกภาคส่วน  การมีแผนงานด้านการสื่อสารที่ดี
เพ่ือสร้างการรับรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแต่ละประเทศ  การเผยแพร่
ความคืบหน้าของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และประชาชน
ได้รับทราบ ถึงข้อมูลข่าวสารความเข้าใจที่ถูกต้องส าหรับการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอันใกล้นี้  ท าให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาถึงความพร้อมของประชาชนคนไทย  ศึกษาถึง
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ต่องเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือน าเอาผลที่
ได้จากการศึกษา ไปเป็นแนวทางในการสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจเซียน  
เพ่ือไปสู่ความส าเร็จในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์มาก
ที่สุดส าหรับคนไทย 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของ
คนท างานในกรุงเทพมหานคร 
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 2.เพ่ือศึกษาความรู้ เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของคนท างานใน
กรุงเทพมหานคร 
 3.เพ่ือศึกษาทัศนคติของคนท างานต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 4.เพ่ือศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของคนท างานเป็น
อย่างไร 
 5.เพ่ือศึกษาคนท างานที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกันกับพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารต่อ
เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 6.เพ่ือศึกษาคนท างานที่มีลักษณะประชากรแตกต่างกันกับทัศนคติต่อเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 
 7.เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)  มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ  ความรู้  ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ได้ก าหนดรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)   โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการวิจัย
เชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยก าหนดประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มคนท างานที่จบ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  ที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 โดยการวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster) โดย
ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling)ด้วยการสุ่มเขตการ
ปกครองทั้งหมด (Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร และขั้นตอน
ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) โดยในแต่ละกลุ่มเขต ตามที่ตั้งของพ้ืนที่ 
เลือกมา 20% (โดยประมาณ)  จ านวน 300 คน 
 โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จึงท าการลงรหัส 
(Coding) และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณค่าทางสถิติต่างๆและอธิบายผล
การศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ จ านวนค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าความถี่(Frequencies) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation)ในการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ข้อมูลทางลักษณะทางประชากร 
พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ ความรู้ และระดับแนวโน้มพฤติกรรม ต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน(Hypothesis Testing)โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
ซึ่งได้แก่ การทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม(Independent T-test) การวิเคราะห์
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ความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance (ANOWA)) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์(Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) 

 
 

ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า  
 1.ลักษณะทางประชากรทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือประชากรกลุ่ม
คนท างานที่มีการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี  จ านวน 300 คน     พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ  มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
มากที่สุด  และมีรายได้ต่อเดือนยู่ระหว่าง 7,501-18,000 มากที่สุด 
 2. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับ
ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก จ านวน 241 จากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน คิดเป็นร้อยละ 90.94  
ค่าเฉลี่ยควาถี่ในการเปิดรับสัปดาห์ละ 2.85 หรือ ประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์  รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 40.38 ค่าเฉลี่ยความถี่ในการเปิดรับสัปดาห์ละ 1.24 
หรือ 1ครั้งต่อสัปดาห์  และผู้ที่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.62  ค่าเฉลี่ยความถี่ในการเปิดรับสัปดาห์ละ 1.12 หรือ ประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์  และสื่ออ่ืนๆ 
มีค่ารองลงมาตามล าดับ 
 3. ระดับความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้มาก  
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือ  มีความรู้ปานกลาง ร้อยละ 26.3 และมีความรู้น้อย ร้อย
ละ 0.7 ตามล าดับ 
 4. ทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซึ่งเป็นทัศนคติ
เชิงบวก  โดยมีทัศนคติที่เห็นด้วยกับเรื่องว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะช่วยขยายการค้า  การ
ลงทุนและการบริการในภูมิภาคอาเซียน  รองลงมาคือทัศนคติที่ดีต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน ตามล าดับ 
 5. แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะปรับตัว
เพ่ือรับกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด  รองลงมาคือจะศึกษาเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจเพ่ิมพูนความรู้มากยิ่งขึ้น  และจะศึกษาสังคมวัฒนธรรม  ภาษา
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ตามล าดับ 
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 6. แนวโน้มต่อบุคคลอื่น คือจะให้ผู้อ่ืนศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้าใจเพ่ิมพูน
ความรู้มากยิ่งขึ้น   และแนะน าผู้ อ่ืนให้ปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและแนะน าให้ผู้อ่ืนศึกษาสังคม วัฒนธรรม ภาษาของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตามล าดับ 
อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่า  
สมมติฐานข้อที่1 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลที่
แตกต่างกัน 
 1. เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์  สื่อหนังสื่อพิมพ์และ
สื่อเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดานินทร์ กิจนิซี (2540) ศึกษาเรื่องการเปิดรับ
สาร ทัศนคติ  และการอนุรักษ์พลังงานในโครงการรวมพลังหารสองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชรที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับสารไม่แตกต่างกัน    และ
สอดคล้องกับทฤษฏีกลุ่มสังคม(Social Categories Theory)  ทฤษฏีนี้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่มีลักษณะ
ทางสังคมคล้ายกัน ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา  อาชีพ  ศาสนา อายุ จะแสดงพฤติกรรมการสื่อสาร
คล้ายคลึงกัน เดอเฟลอร์ (De Fleur, 1966) ในการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างคือคนท างานที่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีอายุตั้งแต่ 21-60 ปี  มีลักษณะทางประชากรที่คล้ายคลึง
กัน  จัดอยู่ในกลุ่มสังคมเดี่ยวกันจึงมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าววสารที่ตนพอใจคล้ายคลึงกันไปด้วย 
 2. อายุ พบว่า ลักษณะประชากรตามตัวแปรเรื่องอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับข่าวสารผ่าน
สื่อโทรทัศน์  และสื่อหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกัน  แต่ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับสื่อเว็บไซต์แตกต่างกัน อายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและ
พฤติกรรม  โดยทั่วไปแล้วคนที่มีอายุน้อยมักมีความคิดเสรีนิยมมากกว่า  และคนที่มีอายุมากกว่า
มักจะมีความคิดอนุรักษณ์นิยม   นอกจากนี้อายุยังเป็นสิ่งก าหนอดความแตกต่างในเรื่องความยากง่าย
ในเรื่องการชักจูงใจด้วย   นอกจากกลุ่มคนที่มีอายุต่างกันลักษณะของการใช้สื่อมวลชนก็แตกต่างกัน   
 3. การศึกษา พบว่า การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทั้ง  3 ล าดับ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์  และเว็บไซต์  เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับแนวคิด การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ผู้รับสาร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่
มีการศึกษาสูง ผลการศึกษาในเรื่องการศึกษาจึงมีลักษณะการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  คือ เลือกที่จะ
รับสื่อ  โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์  และเว็บไซต์ มาเป็นล าดับต้นๆ และมีพฤติกรรมการเปิดรับที่ไม่แต่ก
ต่างกัน 
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 4. อาชีพ พบว่า อาชีพที่แตกต่างมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนผ่านสื่อโทรทัศน์ และหนังสื่อพิมพ์ ไม่แตกต่างกัน แต่อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผ่านสื่อเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน  และยังพบว่า ผู้ที่มีอาชีพ
ข้าราชการ หรือพนักงานในหน่วยงานรัฐ  มีการเปิดรับสื่อผ่านเว็บไซต์มากกว่าพนักงานเอกชน   ซึ่ง
การเปิดรับของบุคคลเป็นผลมาจากความต้องการทางกาย และทางใจเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของเราเอง  และปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนั้น  อาจกล่าวได้ว่า
ข้าราชการและพนักงานของรัฐ มีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตาม
แนวนโยบายการปลูกฝังของรัฐบาล เพราะฉะนั้นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐจึงมีการเปิดรับสื่อ
เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า 
 5. รายได้    พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนผ่านสื่อโทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ ที่ไม่แตกต่ างกัน  แต่ช่วงรายได้ที่แตกต่างมี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน     คนที่มีคุณสมบัติทางประชากรต่างกัน  จะมี
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างกัน รายได้เป็นปัจจัยที่มีความใกล้เคียงกับการศึกษา  คือมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันมาก  โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่มีการศึกษาสูงย่อมมีรายได้สูงตามไปด้วย  และผู้ที่มีรายได้สูง
มักเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์และข่าวสารที่ค่อยข้างหนัก มักไม่ค่อยสนใจเนื้อหาด้านบันเทิง 
สมมติฐานข้อที่2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันท าให้ทัศนคติที่มีต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนแตกต่างกัน 
 1.เพศ  พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับ ณัฐมล เลิศชวลิตานนท์ และมัทธนา พิพิธเนาวรัตน์(2553) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  ต าแหน่งงาน  และระยะเวลาในการปฎิบัติงาน  
มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรจากผลการวิเคราะห์ 
พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กรไม่แตกต่างกันในเรื่องเพศ 
 2.อายุ พบว่า ช่วงอายุที่แตกต่างกันมีทัสนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ต่างกัน  
คือผู้ที่มีอายุในช่วง 21-30 ปี มีทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากกว่า ผู้ที่มีอายุในช่วง 
41-50 ปี  สอดคล้องกับแนวคิดของ นวล  สงวนทัรพย์  อธิบายความหมาย  ของการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ  อาจเกิดจากปัจจัยด้านอิทธิพลส่วนบุคคล  อิทธิพลส่วนบุคคลเกิดมาจากอัตลักษณ์  
บุคลิคกภาพและคุณสมบัติทางจิตใจที่แสดงออกมาทาง กายกรรม และวจีกรรมของบุคคลเพียบพร้อบ
ด้วยคุณสมบัติที่ดี  ย่อมมีแนวโน้มที่จะคล้อยตาม   ซึ่งในการเปลี่ยนเจตคติ  ควรค านึงถึงลักษณะ
ต่างๆของผู้รับสาร  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เจตคติเปลี่ยนแปลงไป 
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 3.อาชีพ  พบว่าผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ไม่
แตกต่างกัน  เพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จากการศึกษา มีอาชีพข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ  ซึ่ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ และมีเนื้อหา ที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งสอดคล้องด้านข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ จะ
มีพ้ืนฐานมาจาก ชนิด และขนาดของสารที่ได้รับรวมทั้งลักษณะของแหล่งที่มาของข่าวสาร ด้วยกลไก
ของการเลือเฟ้นในการมองเห็น เข้าใจปัญหาต่างๆ  จะท าให้บุคคลนั้นเก็บไปคิด และสร้าง เป็น
ทัศนคติ ขึ้นมาได ้
 4.ระดับการศึกษา พบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่ ไม่แตกต่างกัน  การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส าคัญมากต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ผู้รับซึ่งมีผลตั่งแต่เริ่มอ่านออกเขียนได้    การมีความรู้ความเข้าใจค าศัพท์หรือค าพูดบางประโยค ก็
อาจต้องมีความรู้อีกระดับหนึ่ง  เช่นเดียวกัน การมีผู้รับสารที่แตกต่างกัน  จะมีเหตุสนับสนุนความเชื่อ
ของตน และทัศนคติมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต   ทัศนคติจึงเป็น
เพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า  และเป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ
ต่อประเดน็หนึ่งๆ  ซึ่งถือเป็นการสื่อสารภายในบุคคล  ที่เป็นผลจากการรับสาร  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม   
การศึกษาในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยมีความแตกต่างกันนเรื่องของการศึกษา  ให้มีการเปิดรับจากสื่อ
ที่ใกล้เคียงกัน ก่อให้เกิดความเชื่อท่ีเหมือนๆกัน  จึงมีทัศนคติไม่แตกต่างกัน 
 5.รายได้ พบว่า ผู้ที่มีรายได้แตกต่างกันมีทัศนคติที่มีต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
แตกต่างกัน  คือผู้ที่มีรายได้ ระหว่าง 7,500-50,000 มีค่าเฉลี่ยของทัศนคติที่มีต่อเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ระหว่าง 24,000-35,000  ซึ่งสอดคล้องกับ (ธงชัย 
สันติวงษ์, 2540, น.  75-76)  กล่าวว่า ทัศนคติ ก่อตัวเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจัย
หลายประการ  ปัจจัยการเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม  ทัศนคติ บางอย่างอาจมาจากกลุ่มต่างๆ  ที่บุคคล
เกี่ยวข้อง  โดยกลุ่มเหล่านี้มีการถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคคลในกลุ่ม  ซึ่งท าให้สามารถสร้างทัศนคติขึ้น
ได้  โดยเฉพาะครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน  เป็นกลุ่มที่ส าคัญที่สุด  ที่จะเป็นแหล่งสร้างทัศนคติ
ให้แก่บุคคล 
สมมติฐานข้อที่ 3 ทัศนคติต่อเรื่องประชาคาเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน 
 ทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อตนเอง
และผู้อ่ืน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยรวมเป็น
ทัศนคติในเชิงบวก   และจากผลการวิจัยพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อยู่ในระดับสูง  คือมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมคือจะมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม  การศึกษษาภาษา
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หลัก และภาษาต่างๆในกลุ่มอาเซียน  และจะปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
และในขณะเดี่ยวกันกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนปฎิบัติตามอีกด้วย 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC   ลักษณะประชากรมีผลต่อการเปิดรับข่าวสารต่อเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด  ในการน าเสนอข่าวสารที่
เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ควรค านึงถึงลักษณะทางประชากร  ควรผลิตสื่อให้  ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด และช่องทางท่ีเหมาะสมในการน าเสนอมากท่ีสุดคือ สื่อโทรทัศน์ เพ่ือเป็นสื่อที่
เข้าถึงผู้รับได้มากท่ีสุด มีการน าเสนอท้ังภาพและเสียง  ท าให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด  คือข้าราชการและ
พนักงานของรัฐ  ซึ่งเป็นเพียงคนส่วนน้อยในประเทศ  ในการตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในทุกภาคส่วนของประเทศ ควรผลิตสื่เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ไปยังประชาชนทุกอาชีพ  และหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐ หรือภาคเอกชน  ควรให้
ความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน  เพ่ือรองรับการเข้าสู่การรวมกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรนั้นๆ  น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข้อเสนอแนะการในศึกษาครั้งต่อไป 
 ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มคนท างานที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปี ที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษา
เพ่ิมเติมในกลุ่มคนท างานในต่างจังหวัด และครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนในวัยอ่ืนๆ เช่น นักเรียน 
นักศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ปะชาคมเสรษฐกจิอาเซียน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในประเด็น พฤติกรรมการเปิดรับ ทัศนคติ ความรู้แนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหากมีโอกาสศึกษาต่อไปควรที่จะศึกษาเพ่ิมเติม
ในประเด็นด้านความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ประกอบการวางแผนการสื่อสาร ที่จะท าให้ผู้รับสารมีความทึงพอใจ และ
ได้รับประโยชน์จากข่าวสารมากที่สุด 
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