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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิ 
ป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล  โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-35 ปป  และรู้จักมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาอย่างน้อย 6 เดือน จ านวน 
330 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอันดับ
ที่ 1 มากที่สุด คือ สื่อโทรทัศน์ อันดับที่ 2 มากที่สุด คือ สื่อหนังสือพิมพ์  ในด้านความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในประเด็น “งานสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
มีหลากหลายด้าน ได้แก่ งานบรรเทาสาธารณภัย งานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนยากไร้ มอบ
ทุนการศึกษา และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน”  รองลงมาคือ ประเด็นเกี่ยวกับ “มูลนิธิฯ ช่วยเหลือ
ประชาชนทั้งกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และถ่ินทุรกันดารทั่วประเทศ”   ในด้านทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิฯ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเชิงบวกต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมากท่ีสุด คือ ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็น

องค์กรสาธารณกุศลเอกชน  ที่มีการช่วยเหลือประชาชนหลากหลายด้าน เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย 
สังคมสงเคราะห์  หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน” และในด้านแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิฯ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในระดับความตั้งใจมาก จากการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปิดรับข่าวสาร (ความถี ่ (ครั้ง/เดือน( 1 จากสื่ออันดับ 
(สื่อโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศคติเก่ียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง    ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติท่ี
มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   และทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง    
 
ค าส าคัญ: การเปิดรับข่าวสาร, ความรู้, ทัศนคติ, แนวโน้มพฤติกรรม, มูลนิธิ, ป่อเต็กตึ๊ง, ไต้ฮงกง 
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Abstract 
    This is a quantitative research with a survey research format.  Data are 

collected using the questionnaire.  Samples consist of 330 people in Bangkok, 
aged 18-35 years, who have known Poh Teck Tung Foundation for at least six 
months.  The findings show that the majority of the samples are exposed to 
the foundation mostly through television and newspapers respectively.  Their 
knowledge about the Foundation is mostly about its “public charitable work” 
in various areas: public relief, social welfare, assistance given to the poor and 
needy, education grants, and community medical units.  This is followed by 
“the Foundation’s assistance to people in Bangkok upcountry, and remote 
areas throughout Thailand”.  On the attitude toward the foundation, it is 
found that the samples have the most positive attitude toward the 
Foundation in the aspect “the Foundation is a private charity organization 
that provides assistance to the public in many areas, including public relief, 
social welfare, and community medical units”.  The finding about behavioral 
inclination to the Foundation reveals that the samples regard the 
Foundation’s intention at a high level.  The testing of the research hypothesis 
shows that there is no relation between the exposure and frequency 
(times/month) with regard to the first media (television) and the attitude 
toward the Foundation, while there is relation between the knowledge about 
the Foundation the attitude toward it, and between the attitude and the 
behavioral intention to the Foundation. 

 
Key words: Exposure, knowledge, attitude, behavioral intention, Foundation, Poh 

Teck Tung, Tai Hong Kong 
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ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1. บทน า 

 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรสาธารณกศุล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปป พ.ศ. 2453 โดยมี
รากฐานก่อก าเนิดจากพลังศรัทธาตาม    หลักเมตตาธรรมตามแนวจริยวัตรของหลวงปู่ไต้ฮง มุ่งด ารง
ปณิธานในการท ากุศลสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้และผู้ตายไร้ญาติโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา
 มีภารกิจหลัก ที่ม ี และการศึกษา  การรักษาพยาบาล  งานสังคมสงเคราะห์ ได้แก่ ด้าน 3
โดยไม่เลื  โดยเจริญรอยตามองค์หลวงปู่ไต้ฮง  รากฐานก่อก าเนิดจากพลังศรัทธาของประชาชนอก เชื้อ
ชาติ ศาสนา ได้เพ่ิมพูนบทบาท และศักยภาพ และขยายขอบข่ายงานทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
สวัสดิการสังคมและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมพัฒนางานด้านกู้ภัย กู้ชีพ ให้สอดรับกับสังคมปัจจุบัน   
 ด้านสายสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มสงบลง ประเทศจีนยังคงมีสงครามกลางเมือง ชาวจีนได้รับความเดือดร้อน
อย่างแสนสาหัส ต้องเผชิญกับความอดอยากแร้นแค้นจากภัยพิบัติและภัยจากการสู้รบภายในประเทศ 
เพ่ือให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเช่นนี้ ช่วง พ.ศ. 2489 - 2490 ชาวจีนจ านวนมากจึงได้อพยพออก
นอกประเทศ มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภารในประเทศไทย การโดยสารทางเรือจากเมืองจีนมายังประเทศ
ไทยในช่วงเวลานั้นไม่ได้สะดวกสบาย บางคนมีเงินไม่มากก็โดยสารเรือหัวแดง (เรือส าเภาที่ทาสีหัวเรือ
และครึ่งบนของเสากระโดงเป็นสีแดง ที่บ่งบอกว่าเป็นเรือส าเภาจากแต้จิ๋ว( แล่นด้วยแรงลมมรสุม 
ต้องรอจังหวะ ฤดูกาลและทิศทางลม ระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน
จากซัวเถาถึงสยาม แต่ถ้าบางคนมีเงินมากพอก็จะโดยสารเรือฝรั่ง หรือ เรือกลไฟ ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร
ได้หลายร้อยหรือนับพันต่อเที่ยว ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นราว 10 กว่าวัน การเดินทางปลอดภัยมาก
ขึ้น การเดินทางชาวจีนที่อพยพต่างต้องเจอกับสภาวะอิดโรย อดอยาก หิวโหย เมาเรือ การทะเลาะ
วิวาทและโรคระบาดที่อาจเสียชีวิตได้ขณะนั้น ได้เกิดโรค “ริดสีดวงตา” ระบาดซึ่งรัฐบาลไทยถือเป็น
โรคติดต่อร้ายแรง เพราะท าให้ตาบอดได้ เมื่อดังนั้น เมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ ทุกคนจะถูกตรวจโรค  
ถ้าหมอตรวจพบสักคนสองคนก็จะกักไว้หมดทุกคน ห้ามขึ้นจากเรือ กว่าจะหายทุกคนก็ต้องอยู่นาน
เป็นเดือน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งน าข้าวต้มร้อนๆ น้ าสะอาด และเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องถึง 400 
วัน ดังที่ค ากล่าวของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ กล่าวว่า “ป่อเต็กตึ๊งเอายา เอาข้าวต้มไปแจกทุกมื้อที่
ท่าเรือตรงถนนตก บางทีเรือจอดหลายวัน มันอบจะตาย ก็ทนไม่ไหว เราก็ไปขอเช่าเรือ ขอยืมโกดัง
โรงสีไฟริมแม่น้ า เขามียุ้งมีอะไรว่างแถวฝั่งธนฯ ก็ขออนุญาตทางตรวจคนเข้าเมืองย้ายคนไปอยู่ที่นั่น 
ดูแลให้คลายทุกข์ร้อน ที่ โรงพยาบาลโรคติดต่อ เราก็ ไปสร้างห้องน้ าห้องท่าไว้ ให้ ใช้กัน”             
(กรรณิการ์ ตันประเสริฐ, 2553, น.14-17)  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียม
และใบต่ออายุส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่องนานถึง 25 ปป รวมทั้งยื่นขอใบอนุญาต ท างาน
ให้แก่ชาวจีน ประมาณ 80,000 คน ตามท่ีกรมแรงงานก าหนด ใน พ.ศ. 2516 เป็นประวัติศาสตร์แห่ง
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ความผูกพันอีกเรื่องหนึ่ง ที่สะท้อนเป็นแรงศรัทธาบริจาค บนพ้ืนฐานแห่งความกตัญญู เพ่ือจรรโลง
ส่งเสริมกิจการสาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมากว่า 1 ศตวรรษ สายสัมพันธ์ของชาวจีนและมูลนิธิ
ป่อเต็กตึ๊งจึงผูกสนิทแนบแน่นน้อยคนนักที่จะลืม ข้าวต้มถ้วยแรกจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งบนผืนแผ่นดิน
ไทย ต่างเล่าขานสืบทอดกันมา…รุ่นต่อรุ่น …   
 งานด้านการสื่อสารของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จากการสัมภาษณ์หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

ถึงการจัดการการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก พบว่า แผนกประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่

จ านวน 5 คน ได้แก่ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ และเว็บมาสเตอร์ แผนกประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ มีหน้าที่ วางแผนและควบคุมการ

ด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมมูลนิธิฯ ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนและผู้บริจาคได้รับรู้ 

อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อเว็บไซต์ (www.pohtecktung.org) และ สื่อสังคม

ออนไลน์ (Social Media) เช่น เฟสบุคแฟนเพจ (www.facebook.com/atpohtecktung) และ 

ทวิตเตอร์ (@Pohtecktung) รวมทั้งสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้สื่อต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

และทีวีประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรได้ทราบถึงกิจกรรมขององค์กร เพ่ือให้

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้าง รักษาสัมพันธภาพกับ

องค์กรภายนอก ชุมชนต่างๆ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) เพ่ือสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรให้

เป็นไปตามนโยบายของบอร์ดคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

 นอกจากนี้ด้วยภารกิจของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปฏิบัติงาน 24 
ชั่วโมง แผนกประชาสัมพันธ์ จึงมีการประสานข้อความร่วมมือศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิบัติการ 
ในส่วนงานด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ ครบรอบด้าน 

 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีประวัติอันยาวนานกว่า 100 ปป และมี
ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่มีพ้ืนฐานบนความเลื่อมใส ศรัทธา  
เป็นกลุ่มผู้ทราบข่าวสาร วัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี เป็นผู้ติดตามข่าวสาร หรือกิจกรรมของมูลนิธิฯ 
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มคนที่เลื่อมใสศรัทธา ที่มีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ โดยตรงลดน้อยลง  
องค์กรสาธารณกุศล หรือกลุ่มสังคมจิตอาสา มีเพ่ิมมากขึ้น เทรนด์การช่วยเหลือสังคมเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย รวมทั้งวิวัฒนาการ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ท าให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนได้
อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารตามยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น    
ผู้ศึกษาจึงมีข้อสงสัยว่า ประชาชนคนรุ่นใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ ง เป็นอย่างไร ทราบถึงกิจกรรมงาน             
สาธารณกุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในด้านต่างๆ หรือไม่ หรือทราบเพียงเฉพาะงานสนับสนุนด้าน
บรรเทาสาธารณภัยเพียงด้านเดียว รวมทั้งทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กับมูลนิธิอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
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การปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างไร ซึ่งกลุ่มวัยที่ผู้ศึกษาก าหนด เป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญ และ
เป็นผู้สนับสนุนงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ในอนาคต หัวข้อการศึกษาเรื่องการเปิดรับข่าวสาร 
ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ผลจากการศึกษาท่ีได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย เพ่ือ
วางกลยุทธ์การจัดการการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมูลนิธิฯ สู่สังคมไทยต่อไป 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 ประชากร 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) ซึ่งมีอายุระหว่าง 

18-35 ปป (สุวัฒน์ วัฒนวงศ์.2544,น.37(  และรู้จักมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาอย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา 

2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) และไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างกลุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster Sampling)   
ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Sampling) 
  แบ่งจ านวนกลุ่มเป้าหมายเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) จากเขตกรุงเทพมหานคร 50 
เขต ซ่ึงแบ่งได้เป็น 6 ชั้นภูมิ (กลุ่มเขต( โดยอาศัยแบ่งตามการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร  (ศูนย์
ข้อมูลกรุงเทพมหานคร. 2558 : ออนไลน์( 

ขั้นตอนที่ 2 การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 
 ในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่มเขต( ประกอบด้วยเขตการปกครองทั้งหมด 50 เขต คัดเลือกเขตการ

ปกครองมา 20% เป็นเขตตัวอย่างจากทั้งหมด 50 เขต ได้ 10 เขตการปกครอง การได้จ านวนเขต 
การปกครองตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิใช้แบบสัดส่วน (Proportion) ได้จ านวนเขตการปกครองตัวอย่าง
ในแต่ละชั้นภูมิ (กลุ่มเขต( รวมทั้งหมดทุกชั้นภูมิ เป็น 11 เขต 

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกตัวอย่างแบบตรงตามชนิด (Typical Sampling) 

 การได้กลุ่มเป้าหมายคนใดถูกเลือกเป็นตัวอย่างนั้น ต้องมีคุณสมบัติ มีอายุอยู่ในช่วง 18-35 ปป 

และเคยรู้จักมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาอย่างน้อย 6 เดือนที่ผ่านมา   โดยให้ตัวอย่างที่ได้จะกระจายไปตาม 

เพศ  อายุ อาชีพ รายได ้และการศึกษา 
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ประกอบด้วย 
ค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) และ ค าถามแบบปลายปิด (Closed Ended 
Question)  โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วัย
ผู้ใหญ่ตอนต้น ได้แก ่  เพศ  อายุ อาชีพ  รายได้ และระดับการศึกษา รวม 5 ข้อ โดยแบบสอบถาม
เป็นลักษณะ Multiple Choices 
  ส่วนที่2 เป็นค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผ่านสื่อต่างๆ ของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่ ช่องทางการเปิดรับข่าวสาร ความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร จะเป็นแบบเลือกตอบ
และเขียนตอบด้วยตนเอง 
  ส่วนที่3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบด้วยความรู้
เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ านวน 12 ข้อ จะเป็นแบบเลือกตอบ 
   ส่วนที่4 เป็นค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยใช้การวัดแบบ Rating scale 
  ส่วนที่ 5 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยใช้การวัดแบบ  
 Rating scale 
  ส่วนที่ 6 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) 
 

2.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โดยศึกษาแนวทางของค าถาม

จากแบบทดสอบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา

ครั้งนี ้แล้วน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสมมติฐานของงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึง

หลักส าคัญ 2 ประการ คือ ความเที่ยงตรง (Validity) และหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม 

1) การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity)  ผู้ ศึ ก ษ า ไ ด้ น า แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ห้

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระเบียบวิธีวิจัย  เป็นผู้พิจารณา

ตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) และความ
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เที่ยงตรงทางด้านโครงสร้าง (Construct Validity) เพ่ือขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้

แบบสอบถามมีความชัดเจนและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากที่สุด 

2) การหาความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไป

ทดสอบก่อน (Pre-Test) เพ่ือหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม ซึ่งการทดสอบหาค่าความ

น่าเชื่อถือนั้น จะเลือกค านวณเฉพาะส่วนของแบบสอบถามที่สามารถน ามาตีค่าได้  ส าหรับค่าความ

น่าเชื่อถือที่ใช้ในการศึกษานี้ จะใช้สูตรของวิธีสัมประสิทธิ์แบบอัลฟ่า (α = Alpha Coefficient) ของ 

Cronbach 

 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้

ค่าอัลฟ่า เท่ากับ 0.875 

  ค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ งของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครได้ค่าอัลฟ่า เท่ากับ 0.933 

  ในการก าหนดค่าความน่าเชื่อถือนั้น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2546, น.261) ได้กล่าวถึง

เรื่องนี้ว่า หากพบค่าความเชื่อมั่นออกมาตั้งแต่  0.7 กล่าวได้ว่า มีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง  

อย่างไรก็ตาม จากผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามในส่วนที่  4 และในส่วนของ 

ความรู้  ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ได้ค่าความเชื่อมั่นค่าเฉลี่ยเกินกว่า  0.7 จึงถือได้ว่า 

แบบสอบถามนี้มีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได ้

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใช้ในการแจกแจง ความถี่ (Frequency)  

ร้อยละ (Percentage)    ค่าเฉลี่ย(Mean)    และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

พร้อมน าเสนอข้อมูลรูปแบบตารางประกอบการแปลความหมายเชิงบรรยาย เพ่ืออธิบายลักษณะ

ข้อมูลต่างๆ 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร 

โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient)  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1, 2 และ 3 

 

3. ผลการวิจัย 
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3.1 ลักษณะทางประชากร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น (Early Adulthood) ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-35 ปป  และรู้จักมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาอย่าง
น้อย 6 เดือนที่ผ่านมา  จ านวน 330 คน พบว่าผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 168  คน (ร้อยละ 50.9( และรองลงมา คือ กลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจ านวน 162 คน (ร้อยละ 
49.1(   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 18-23 ปป  จ านวน 133 คน (ร้อยละ 40.3(  รองลงมา คือ อายุ 24 
– 29 ปป จ านวน 128 คน (ร้อยละ 38.8( และอันดับสุดท้าย คือ อายุ 30-35 ปปจ านวน 69 คน (ร้อยละ 
20.9( ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / ธนาคาร / ห้างร้าน รองลงมา คือ นักเรียน /
นิสิต/ นักศึกษา   ส่วนใหญ่มีรายได ้10,001 - 20,000 บาท รองลงมา มีรายได ้5,001 - 10,000 บาท 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี   จ านวน 207 คน (ร้อยละ 62.7( 
รองลงมา มีการศึกษาสูงสุดในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี   จ านวน 103 คน (ร้อยละ 31.2(  และอันดับ
สุ ด ท้ า ย มี ก า ร ศึ ก ษ า สู ง สุ ด ใ น ร ะ ดั บ สู ง ก ว่ า ป ริ ญ ญ า ต รี   จ า น ว น  20 ค น 
(ร้อยละ 6.1(   

3.2 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ผลการศึกษาจ าแนกตามประเภทสื่อ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผ่านสื่อโทรทัศน์  จ านวน 
237 คน (ร้อยละ 71.8( รองลงมา มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผ่านสื่อหนังสือพิมพ์  
จ านวน 152 คน (ร้อยละ 46.1( และอันดับสุดท้ายมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งผ่าน
สื่ออ่ืนๆ  จ านวน  6 คน(ร้อยละ1.8( 

ผลการศึกษาความถี่การเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผ่านสื่อประเภท
ต่างๆ  โดยให้เลือกตอบ 3 สื่อที่เปิดรับมากที่สุด 3 สื่อ พบว่า ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอันดับที่ 1 มากท่ีสุด คือ สื่อโทรทัศน์  จ านวน 138 คน (ร้อยละ 60(  
เลือกเปิดรับเป็นอันดับที่ 2 มากที่สุด คือ สื่อหนังสือพิมพ์ จ านวน 62 คน(ร้อยละ 27( และเลือก
เปิดรับเป็นอันดับที่ 3 มากที่สุด คือ สื่อวิทยุ จ านวน 31 คน(ร้อยละ 13(  

 จากผลการเปิดรับข่าวสารของกลุ่มตัวอย่าง 3 อันดับดังกล่าว ในการทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยที่ 1 ผู้วิจัยใช้สื่อเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์ในการทดสอบสมมติฐานเท่านั้น โดยผล
การศึกษาจ าแนกตามความถี่ (ครั้ง/เดือน( ในการเปิดรับผ่านสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การ
เปิดรับสื่อโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 6.34 ครั้ง/เดือน หรือ 6 ครั้ง/เดือน ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  7.014  ครั้งต่อเดือน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับผ่านสื่อโทรทัศน์ 2 
ครั้ง/เดือน จ านวน 33 คน (ร้อยละ 23.9(  รองลงมา คือ 3 ครั้ง/เดือน จ านวน 25 คน (ร้อยละ 18.1(  
และอันดับสุดท้าย คือ 6 ครั้ง/เดือน จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.7( เช่นเดียวกันกับ 7 ครั้ง/เดือน 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 0.7( 18 ครั้ง/เดือน จ านวน 1 คน(ร้อยละ 0.7(  และ 31 ครั้ง/เดือน จ านวน 1 
คน(ร้อยละ 0.7( 
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3.3 ความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

ผลการศึกษาจ าแนกตามคะแนนรวมความรู้ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  ความรู้เกี่ยวกับ
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5.61 คะแนน (คะแนนเต็ม 12 คะแนน( ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.192  คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้คะแนนมากที่สุด 6 คะแนน 
จ านวน 67 คน (ร้อยละ 20.3( รองลงมาคือ ได้คะแนน 5 คะแนน จ านวน 55 คน (ร้อยละ 16.7(และ
อันดับสุดท้ายคือ ได้คะแนน 0 คะแนน จ านวน 6 คน (ร้อยละ 1.8( 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ถูกต้องมากที่สุดในประเด็น “งานสาธารณ
กุศลของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหลากหลายด้าน ได้แก่ งานบรรเทาสาธารณภัย (กู้ภัย-กู้ชีพ-เก็บศพ( งาน
สังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนยากไร้ มอบทุนการศึกษา และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน (หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่(” ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้อง  จ านวน 271 คน (ร้อยละ 83.6(  รองลงมาคือ ประเด็น 
“มูลนิธิป่อเตก็ตึ๊ง ช่วยเหลือประชาชนทั้งกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ” ซึ่งเป็น
ข้อความที่ถูกต้อง  จ านวน 238 คน (ร้อยละ 73.5( และอันดับสุดท้าย คือ ประเด็น “ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทร 02-226-4456 และ 1420” ซึ่งเป็นข้อความที่ผิด  จ านวน 11 คน 
(ร้อยละ 3.4( 

3.4 ทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

   ด้านความรู้สึก/ทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่

มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (เชิงบวก( วัดระดับความรู้สึกเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งหมายถึง   โดยที่มีต่อ

มู ล นิ ธิ 

ป่อเต็กตึ๊งมากที่สุด คือ ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลเอกชน  ที่มีการช่วยเหลือ

ประชาชนหลากหลายด้าน เช่น งานบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์  หน่วยแพทย์สงเคราะห์

ชุมชน” โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ 4.25 ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติเชิงบวก รองลงมา คือ 

ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีการพัฒนาการให้ความช่วยเหลือประชาชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง

เป็นประโยชน์ ประชาชน และผู้ประสบภัยเป็นอย่างดี” โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ 4.14 ซึ่ง

หมายถึง มีทัศนคติเชิงบวก และอันดับสุดท้าย คือ ประเด็น “เมื่อมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง (ไต้ฮงกง( 

หรือมาบริจาคที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ท่านได้รับการบริการที่ดี-สุภาพ และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี” 

โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความรู้สึกเท่ากับ 3.63 ซึ่งหมายถึง มีทัศนคติเชิงบวก 

 

3.5 แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
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ผลการศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมี

แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อยู่ที่ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจที่จะสนับสนุน เข้าร่วม

กิจกรรมของมูลนิธิฯ และชักชวนให้ผู้อ่ืนสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯเท่ากับ 3.65  ซึ่ง

หมายถึง มีความตั้งใจมาก โดยที่แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่กลุ่มตัวอย่างตั้งใจมาก

ที่สุด คือ ประเด็น “ระดับความตั้งใจที่จะที่จะสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อมีโอกาส” 

โดยที่ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ 3.88 ซึ่งหมายถึง มีความตั้งใจมาก รองลงมา คือ  ประเด็น 

“ระดับความตั้งใจที่จะชักชวนให้ผู้อ่ืนสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อมีโอกาส” โดยที่

ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ 3.73 ซึ่งหมายถึง มีความตั้งใจมาก และอันดับสุดท้าย คือ ประเด็น 

“ระดับความตั้งใจที่จะที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิฯ เมื่อมีโอกาส” โดยที่

ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจเท่ากับ 3.42 ซึ่งหมายถึง มีความตั้งใจมาก 

3.6 การทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยนี้ มีการก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.01 และ 0.05   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
  ความถี่ (ครั้ง/เดือน( ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่ออันดับที่ 1 (สื่อโทรทัศน์( มีความสัมพันธ์
กับทัศคติเก่ียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ผลการวิจัย
พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  เนื่องจากค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่า
เป็นบวก หมายถึง ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าผู้ตอบมีความรู้
เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาก จะมีทัศนคติเก่ียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในเชิงบวก และค่าความสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง 
   สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   
ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวกและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 
นั่นคือ ถ้าผู้ตอบมีทัศนคติเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในเชิงบวก  จะมีแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊งมาก 

4. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผลการศึกษาให้ข้อค้นพบที่มีความสอดคล้อง

กับแนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 4.1 ความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
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  ในจ านวนค าถามความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า12 ข้อ มีหลาย
ประเด็นที่มีความน่าสนใจ นั่นคือ ในจ านวน 12 ประเด็น  มี 6 ประเด็นที่ผู้รู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ในจ านวนร้อยละ 50.0 แต่ก็ม ี6 ประเด็นเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ที่มีผู้รู้ในจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50.0 ได้แก่ 
ได้แก่ ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีโรงครัวเคลื่อนที่ ประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชน ในงาน
ต่างๆ และช่วงเกิดภัยพิบัติ” มีผู้มีความรู้ ร้อยละ 44.8  ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีการส่งคนออก
เดินเรี่ยไรเงินบริจาคตามสถานที่ต่างๆ เพ่ือหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล” ซึ่งเป็นประเด็นที่มี
ผู้เข้าใจผิด และจากการวิจัยในครั้งนี้ มีผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ ร้อยละ 38.3   ประเด็น  
“ศาลเจ้าไต้ฮงกง เป็นศาลเจ้าของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง”  มีผู้มีความรู้ ร้อยละ 28.7ประเด็น “ส านักงาน
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ตั้งอยู่ที ่ถเขตป้อ  เจ้าค ารพ.มปราบ ติดกับสน พลับพลาไชย.
(ไม่มีสาขาใดๆ( ใกล้วัดเล่งเน่ยยี่” มีผู้มีความรู้ ร้อยละ 20.4 ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรใน
เครือเดียวกับองค์กรช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เป็นต้น” ที่มีผู้รู้เพียง
ร้อยละ 17.0   และ ประเด็น “ติดต่อขอความช่วยเหลือ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โทร 02-226-4456 และ 
1420” ซึ่งเป็นประเด็นที่มีผู้เข้าใจผิด และจากการวิจัยในครั้งนี้ มีผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ 
ร้อยละ 3.4 เท่านั้น  
 4.2 ทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
  ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับทัศนคติในประเด็นต่างๆ อยู่ในเชิงบวก แต่ประเด็นที่
น่าสนใจพบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยทัศนคติน้อยที่สุด 2 อันดับ คือ ประเด็น “เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อ
เต็กตึ๊ง ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ” ร้อยละ 3.70และประเด็น  “เมื่อมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง 
และอ านวยความสะดวก สุภาพ-ท่านได้รับการบริการที่ดี หรือมาบริจาคท่ีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ไต้ฮงกง(
เป็นอย่างดี”  ร้อยละ 3.63  จะเป็นประเด็นทัศนคติเกี่ยวกับ การให้บริการของเจ้าหน้าที่และ
อาสาสมัครของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  
  4.3 สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสาร ความถี ่ครั้ง(/เดือน จากสื่ออันดับที่ (1 อสื่(
(โทรทัศน์ มีความสัมพันธ์กับทัศคติเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 
 ผลการวิจัยพบว่าความถี่  (ครั้ง/เดือน( ในการเปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับทัศคติที่มี
ต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร ที่โจเซฟ ที. แคลปเปอร์ (Joseph T. 
Klapper, 1969,p.49 อ้างถึงใน อรุณรัตน์ ชินวรณ์, 2553 : น.52( กล่าวถึงในส่วนหนึ่งของ 
“กระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร” ซึ่งประกอบด้วย  การเลือกเปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ  
การเลือกรับรู้  และตีความหมาย  และการเลือกที่จะจดจ า  ว่า การเลือกเปิดรับข่าวสาร มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ ทัศนคติเดิมของผู้รับสารตามทฤษฎีความไม่ลง
รอยของความรู้ความเข้าใจ (Theory of Cognitive Dissonance)  เฟสติงเจอร์ (Festinger,1957 
อ้างถึงใน ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ สุกัญญา สมไพบูลย์,2553 : น. 252)  กล่าวว่า บุคคลมักจะ
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แสวงหาข่าวสารเพ่ือสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่  ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรือ
สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจหรือทัศนคติอยู่เดิมแล้ว 
  สอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระนันท์ นนทะนาคร (2545) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ กับการยอมรับระบบคุณภาพ ISO 9001:2000 ของพนักงานใน
โรงงานบริษัทเอเชี่ยน ออโต้ พาร์ท จ ากัด พบว่าผลจากการวิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับ
ข่าวสารเรื่องระบบคุณภาพจากสื่อมวลชน และสื่อบุคคล กับทัศนคติเรื่องระบบคุณภาพ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสื่อมวลชนยังไม่สามารถสร้างทัศนคติในเรื่องนี้ได้ดี เนื่องจากเสนอสารน้อยไป ไม่มากเพียง
พอที่จะสร้างทัศนคติได้ตามต้องการ  
  จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งก่อตั้งมาแล้วไม่ต่ ากว่า 104 ปป หาก
จะกล่าวถึงการรู้จักมูลนิธิฯ ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งผลการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาตรฐาน (จากจ านวนประเด็นทั้งหมด 12 ประเด็น  มีผู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ จ านวนร้อยละ 
50 ขึ้นไป จ านวน 6 ประเด็น และ มีผู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิฯ จ านวนต่ ากว่าร้อยละ 50 จ านวน 6 
ประเด็น (  โดยผลการวิจัยพบว่า  การเกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาจไม่ได้เกิดจาก
ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่อาจเกิดจากประสบการณ์ที่ประชาชนที่ได้
รู้จัก พบเห็น และสั่งสมมา หรือเกิดจากการเลียนแบบหรือรับเอาทัศนคติของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  
(Allport,1939 อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม,2524,น.80) 
 4.4 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2  ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 

  ผลการวิจัยพบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   เนื่องจากค่า

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก หมายถึง ความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน 

นั่นคือ ถ้าผู้ตอบมีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมาก จะมีทัศนคติเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในเชิงบวก 

และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และ

พฤติกรรม (KAP Theory) โดย สุรพงษ ์โสธนะเสถียร (2553, น.118-120) กล่าวว่า ทฤษฎี KAP เป็น

ทฤษฎี ที่ให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัวแปร  คือ ความรู้ (knowledge) ทัศนคติ (attitude) และ

การยอมรับปฏิบัติ (practice) ซึ่งความรู้ในที่นี้ เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่าน

ประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R)  แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของ

ความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างความจ า (ข้อมูล( กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าที่

สอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายในที่ผู้อื่นจะรับรู้ได้จากการอนุมาน

มากกว่าการสังเกตได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม ความรู้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์  

  และสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องทัศนคติ กล่าวว่า โดยทั่วๆ ไป หมายถึง ความรู้สึกหรือท่าที

ของบุคคลที่มีต่อบุคคล วัตถุสิ่งของ    หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้สึกหรือท่าทีนี้จะเป็นไปในท านอง



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 
 

ที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ (Allport,1939 อ้างถึงใน สุชา จันทร์เอม

,2524,น.80)  

  จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ซึ่งก่อตั้งมาแล้วกว่า 104 ปป 

ผลการวิจัยพบว่า  สอดคล้องกับทฤษฎีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (KAP Theory) โดย สุรพงษ์ 

โสธนะเสถียร (2553, น.118-120) กล่าวว่า ทฤษฎี KAP เป็นทฤษฎี ที่ให้ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัว

แปร  คือ ความรู้ (knowledge) ทัศนคติ (attitude) และการยอมรับปฏิบัติ (practice)  ความรู้ใน

ที่นี้ เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ

ตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R)  แล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานกันระหว่างความจ า 

(ข้อมูล( กับสภาพจิตวิทยา ด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าที่สอดคล้องกับสภาพจิตใจของตนเอง     

ลัดดา กิติวิภาต (2525 : น.4) กล่าวว่า อารมณ์หรือความรู้สึกกับความคิดจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง

กัน องค์ประกอบด้านนี้จึงประกอบด้วยการประเมินความรู้สึก ความชอบ หรือการตอบสนองทาง

อารมณ์ท่ีมีต่อสิ่งของหรือบุคคล โดยจะออกมาในลักษณะความชอบหรือไม่ชอบ   มีความรู้สึกในทางที่

ดีหรือไม่ด ี   นอกจากนี ้ จเรศักดิ์ ชูรักษ์ (2550) กล่าวว่า ความรู้ เป็นส่วนที่เป็นความเชื่อของคนที่มี

ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งที่ชอบและไม่ชอบ ซึ่งหากบุคคลนั้นมีความรู้หรือความคิดว่าสิ่งใดดี  ก็มักจะมี

ทัศนคติดีต่อสิ่งนั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติจะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความรู้เป็นส าคัญ 

เพราะฉะนั้น ความรู้จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจก่อให้เกิดทัศนคติไปในทางบวกหรือทางลบได้ คือ ถ้าคนมี

ความรู้ความเข้าใจที่ดี ทัศนคติหรือความคิดเห็นก็มักจะดีตามไปด้วย ดังนั้น หากประชาชนมีความรู้

เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หรือหากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีการสื่อข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าใจในองค์กร  

อาจก่อให้ ประชาชนเกิดมีทัศนคติตรงตามท่ีมูลนิธิฯ ประสงค์ได ้  

4.5 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3   ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   

  ผลการวิจัยพบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวกและมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกัน นั่นคือ ถ้าผู้ตอบมีทัศนคติเก่ียวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในเชิงบวก  จะมีแนวโน้มพฤติกรรม

ที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนระดับมาก และค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ ในระดับสูงซึ่งสอดคล้องกับ

 พิสมัย วิบูลย์สวัสดิ์, วิศิษฐ์ศักดิ์ ไทยทอง, พรพิมล วราวุฒิพุทธพงศ์, แสงสุรีย์ ส าอางค์กูล 

(2528 : น.81-82) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นความเชื่อและความรู้สึกเชิงประมาณค่าของบุคคลที่มีต่อสิ่ง

ต่างๆ ซึ่งผ่านเข้ามาในประสบการณ์ของบุคคล ความรู้สึกเชิงประมาณค่านี้เป็นได้ทั้งบวกถึงลบ ท าให้

บุคคลพร้อมที่จะแสดงออกตอบโต้สิ่งต่างๆ  
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 สอดคล้องกับแนวคิดอิทธิพลของทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม  ฉลอง ภิรมรัตน์ (2521 : น.45)  

กล่าวว่า ทัศนคติก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง ภาวะภายในจิตใจของบุคคลที่พร้อมที่จะ

กระตุ้นน าทางให้พฤติกรรมด าเนินไปตามเป้าหมาย และแรงจูงใจเป็นผู้ก าหนดให้เกิดพฤติกรรมที่จะ

ให้ท าหรือละเว้นสิ่งต่างๆ  เมื่อบุคคลมีทัศนคติไปทางใด ก็เกิดแรงจูงใจในแนวทางนั้น และจะต้อง

แสดงออกในด้านพฤติกรรมในแนวเดียวกัน ฉะนั้นการเปลี่ยนทัศนคติไปในทิศทางอ่ืน ก็อาจท าให้

พฤติกรรมถูกเปลี่ยนไปด้วย โดยนักจิตวิทยาเชื่อกันว่า “ทัศนคติเป็นตัวการที่จะก าหนดทิศทางของ

พฤติกรรม. แต่ทัศนคติมิได้ก าหนดเวลาหรือปริมาณให้บุคคลแสดงพฤติกรรมว่าจะต้องท าเร็วหรือท า

ช้า มากหรือน้อยแค่ไหน “เวลาและปริมาณของพฤติกรรมจะถูกก าหนดโดยแรงจูงใจ” เช่น เมื่อหิว

มากก็ก าหนดให้รีบไปหาอาหาร เมื่อได้อาหารแล้วจะรับประมาณมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความหิว

ซึ่งเป็นแรงจูงใจ จึงสรุปได้ว่าทัศนคติเป็นนายของพฤติกรรม การทีจะให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน 

5. ข้อเสนอแนะของการท าวิจัยในครั้งนี ้

1. ด้านการเปิดรับข่าวสาร จากผลการวิจัยพบว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านสื่อต่างๆ โดยการเลือกใช้ช่องทางมากมาย ซึ่งบางสื่ออาจเป็นช่องทางที่เข้าถึงประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยในครั้งนี้ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น แต่จากผลการวิจัยพบว่าประชาชน

ส่วนใหญ่ยังคงเลือกเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อดั้งเดิมอยู่ คือ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อวิทยุ ดังนั้น 

หากมูลนิธิฯ ต้องการให้การสื่อสารในรูปแบบอ่ืนๆ เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  ควรมีการวาง

แผนการสื่อสาร ทั้งเรื่องเนื้อหา และช่วงเวลา  ให้น่าสนใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละ

กลุ่มได ้ 

2. ด้านความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  จากผลการวิจัยพบว่า แม้ว่าจากจ านวนความรู้เกี่ยวกับ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทั้งหมด 12 ข้อ  มีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 

จ านวน 6 ข้อ   และจ านวนน้อยกว่าร้อยละยังคงมีหลายประเด็นที่ประชาชนมีความรู้น้อยค่าเฉลี่ย

น้อยกว่าร้อยละ 50 จ านวน 6 ข้อ ซึ่งในจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 50 ดังกล่าวล้วนมีความส าคัญอย่างยิ่ง  

และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กรได้   เช่น ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรในเครือเดียวกับ

องค์กรช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง เป็นต้น”  ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นคนละ

องค์กรกันโดยสิ้นเชิง และ ประเด็น “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีการส่งคนออกเดินเรี่ยไรเงินบริจาคตาม

สถานที่ต่างๆ เพ่ือหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล”  โดยขอ้เท็จจริงแล้วมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งไม่มีการ

ออกเดินเรี่ยไร เว้นแต่การแจ้งความจ านงแก่มูลนิธิฯ  ให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ไปรับบริจาคยังผู้แจ้ง

ความจ านง    ซึ่งแตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ ที่อาจมีการรับบริจาคในรูปแบบการออกเดินเรี่ยไร   ซึ่งมี
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ผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรโดยตรง  ดังนั้น  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงควรปรับกลยุทธ์การสื่อสาร เพ่ือ

สร้างความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับมูลนิธิฯ  แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี และก่อให้เกิด

ภาพลักษณ์องค์กรที่ดีต่อไป 

3. ด้านทัศนคติเกี่ยวกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  จากผลการวิจัยพบว่า ด้านทัศนคติที่มีต่อการบริการของ

เจ้าหน้าที่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แก่ประชาชน และการลงพ้ืนที่เก็บแบบสอบถาม พบว่า  ประเด็นด้าน

ทัศนคติที่มีต่อการให้บริการของมูลนิธิฯ ค่าเฉลี่ยทัศนคติน้อยที่สุด 2 อันดับ คือ ประเด็น “เจ้าหน้าที่

ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ” และประเด็น  “เมื่อมาสักการะหลวงปู่

ไต้ฮง (ไต้ฮงกง( หรือมาบริจาคที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ท่านได้รับการบริการที่ดี-สุภาพ และอ านวยความ

สะดวกเป็นอย่างด”ี  รวมทั้งมีข้อแนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกับการบริการของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ

มูลนิธิฯ จ านวนหนึ่ง  ดังนั้น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ควรมีการประเมิน และพัฒนาการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เพ่ือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรต่อไป 

6.ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากการท างานวิจัย เรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมที่มีต่อมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
 (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
 (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งจากการลงพ้ืนที่จริงพบว่า กลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 
30-35 ปป ให้ความร่วมมือ หรือสนใจที่จะให้ข้อมูลในระดับน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในการวิจัยครั้งต่อไป 
อาจต้องมีการปรับเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา หรือวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือเจาะลึกข้อมูลในแต่ละด้าน 
เชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 2. จากการท าวิจัยในครั้งนี้พบว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารที่หลากหลายเช่นกัน และในสื่อประชาสัมพันธ์ส่วนของ
สื่อบุคคล ถึงแม้ว่าจะมีความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อบุคคลในระดับสูง แต่มีผลต่อข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับอิทธิพลการสื่อสารเกี่ยวกับสื่อบุคคลกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างในครั้งต่อไป 
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