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หัวข้อ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แ ร ก
เกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 (Perception of the Policy on Financial Support for Raising the 
New Born of People in Tha Wang Community, Khet Pra Nakhon 
Bangkok Metropolitan Administration) 

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์  ประเสริฐศรี 
ชื่อนักศึกษา นางสาวยุภาภรณ์  คงต๊ะ 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครง การเงินอุดหนุนเพ่ือ

การเลี้ยงดูเด็กแรก เกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 187 คน 
มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ จำนวนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรสมี
ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย มีรายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท 
อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการรับรู้ผ่านช่องทางด้านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ผ่าน
รายการข่าว ฟรีทีวีร้อยละ 70.6 ทางวิทยุกระจายเสียงผ่านเสียงตามสายของชุมชน ร้อยละ 66.3 
ทางด้านสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 40.6 ทางด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตผ่าน Facebook / Line ร้อยละ57.8 ทางด้านสื่อบุคคลผ่านผู้นำชุมชน ร้อยละ 42.8 
สำหรับคะแนนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น เมื่อ
แบ่งระดับความรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น 5 
ระดับ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดับความรู้ความเข้าใจมาก โดยรวมพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้ด้านการลงทะเบียนและการจ่ายเงิน ค่าเฉลี่ย = 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ 0.752 มากที่สุดและด้านการรับรองของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ค่าเฉลี่ย= 3.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.841 ในระดับปานกลาง 
 
คำสำคัญ: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ชุมชนท่าวัง 
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Abstract 
 

The objective of this research focuses on the levels perception of the 
policy on financial support for raising the new born of people in Tha Wang 
Community, Khet Pra Nakhon Bangkok Metropolitan Administration, In order to the 
Department of Children and Youth of 2019, the data had been collected from 187 
local people and they were 1 8  years or older. The research instrument is 
questionnaire. Analyzed and statistical interpreted in percentage, mean and standard 
deviation. 

The research found that most of them are females, aged between 31-40 
years, married, having primary school, general freelance trade, monthly earned during 
5,001-10,000 baht, resided in during more than 10 years. According to the levels of 
information perception, they had been found that television advertising media, 
programs 70.6 percentage, radio broadcast, sound on the line 66.3 percentage, print 
ads, newspaper 40.6 percentage, internet communication network, Facebook / Line 
57.8 percentage, personal media and community leader 42.8 percentage. From the 
study, it was found that perception of the policy on financial support for raising the 
new born, of people protection were in the high level. Overall people perception 
registration and payment mean 3.68, standard deviation 0.752 the high level, low-
income household certification mean 3.38 and standard deviation 0.841 were in the 
moderate level.  
 
Keyword: Policy on financial support, raising the new born, Tha Wang Community 
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประชาชน
ในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 

2 . เพ่ื อศึ กษ าถึ งปั ญ ห าและ อุปสรรค
เกี่ยวกับการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารโครงการเงิน
อุดหนุ น เพ่ื อการ เลี้ ย งดู เด็ กแรก เกิ ดของ
ป ระช าชน ใน ชุ ม ชน ท่ าวั ง  เขตพ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของประชาชนในชุมชนท่าวัง  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการ
วิจัย ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ เขตพ้ืนที่ชุมชน
ท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบ เขตด้ าน เวล า ระยะ เวล า ใน
การศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม – ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 

3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 
364 คน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ที่

อ า ศั ย อ ยู่ ใน ชุ ม ช น ท่ า วั ง  เข ต พ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 187 คน 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหามุ่งศึกษาเรื่อง “การ
รับรู้  ข้อมูลข่ าวสารเกี่ ยวกับ โครงการเงิน
อุดหนุ น เพ่ื อการ เลี้ ย งดู เด็ กแรก เกิ ดของ
ป ระช าชน ใน ชุ ม ชน ท่ าวั ง  เขตพ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร” ใน 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใน 
7 ด้าน ได้แก่ 1. เพศ 2. อายุ 3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 5. อาชีพ 6. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และ 7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ส่วนที่ 2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสื่อโฆษณาทาง
โ ท ร ทั ศ น์  2 .  ด้ า น สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ท า ง
วิทยุกระจายเสียง 3.ด้านสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์  
4. ด้านการใช้เครือข่ายสื่อสาร ทางอินเตอร์เน็ต 
และ 5. ด้านสื่อบุคคล  

ส่วนที่ 3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารใน 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มี
สิทธิลงทะเบียน 3. ด้ านผู้ปกครองที่มีสิทธิ
ลงทะเบียน 4. ด้านการลงทะเบียนและการ
จ่ายเงิน และ 5.ด้านการรับรองสถานะของ
ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค ใน 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการเงินอุดหนุน
เพื ่อการเลี ้ยงดูเด ็กแรกเกิด  2.ป ัญหาและ
อุปสรรคด้าน เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน 
3. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ปกครองที่มีสิทธิ
ลงทะเบี ยน 4. ปัญหาและอุปสรรคด้ านการ
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ลงทะเบียนและการจ่ายเงิน และ 5. ปัญหาและ
อุปสรรคด้านการรับรองสถานะของครัวเรือนที่
มีรายได้น้อย 

3. ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนท่าวัง 
เขตพระนคร จำนวน 364 คน (สำนักงานเขต
พระนคร, 2563) 

 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. ทราบถึงระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

2. ทราบถึ งปั ญ ห าและข้ อ เสนอแน ะ
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร 

3. สามารถนำข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา
นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ช่องการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การรับรู้ หมายถึง ความเข้าใจ ช่องทาง 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุ น เพ่ื อการ เลี้ ย งดู เด็ กแรก เกิ ดของ

ป ระช าชน ใน ชุ ม ชน ท่ าวั ง  เขตพ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมาย
ให้รู้ เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่
ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่ง
นั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะ
จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน 
หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้
ปรากฏได ้

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด หมายถึง โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการ
จ่ายเงินอุดหนุน เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2563 

ระเบียบ หมายถึง ระเบียบกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 
และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วย
การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

เด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2558 เป็นต้นไปจนมีอายุครบหกปี   มี
สัญชาติไทย อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มี
รายได้น้อยและไม่อยู่ ในสถานสงเคราะห์ของ
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนตาม ที่อธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนประกาศกำหนด 
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ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หมายถึง ครัวเรือน
เด็กแรกเกิดที่สมาชิกมีรายได้รวมเฉลี่ยไม่เกิน 
100,000 บาท ต่อคนต่อปี  ทั้ งนี้  ให้นับรวม
รายได้ในรอบปีของสมาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ใน
ครัวเรือนแห่งนั้น ที่อยู่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 
180 วัน ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ไม่นับรวมลูกจ้างที่
เป็นสมาชิกครัวเรือน 

รายได้ หมายถึง รายได้ทั้งหมดของครัวเรือน 
อาทิ เช่นเงินเดือนหรือค่าจ้าง เงินโบนัสเงินรางวัล 
กำไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจ รายได้จาก
ทรัพย์สิน เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ  รายได้ที่ไม่
เป็นตัวเงิน 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

เด็กในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) ถือเป็นช่วงวัยที่
มีความสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตคน  คนหนึ่งการ
พัฒนาชีวิตเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องการพัฒนาที่
ครอบคลุมทั้ งด้ านพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สติปัญญา ภาษาและสังคมเข้าด้วยกัน 
เป็นการสร้างโอกาสชีวิตที่ดีให้กับเด็กในการ
เติบโตต่อไป) ในช่วงปฐมวัยนี้  จะทำให้ เด็ก
เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพไม่เสียโอกาสที่
เกิดขึ้นจากการปล่อยปะละเลยในช่วงเริ่มต้น
ของชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่า
เทียมทางสังคม 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 54 กำหนดไว้ว่า รัฐต้องดำเนินการ
ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ อย่าง
มี คุ ณ ภ าพ โด ย ไม่ เก็ บ ค่ า ใช้ จ่ าย  รั ฐ ต้ อ ง
ดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา

ก่อนเข้ารับการศึกษา เพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย
ถ นั ด ข อ งต น  (สำนั ก งาน เลขาธิ การสภ า
ผู้แทนราษฎร, [ออนไลน์], 2563) 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) ในด้านที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ
ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก 
วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัย
ผู้ สู งอ ายุ  เพ่ื อสร้ า งท รัพ ยากรมนุ ษย์ ที่ มี  
(สำนั กงานขั บ เคลื่ อนการปฏิ รู ปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง, 2564: [ออนไลน์]) 

โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติตามแผน
บูรณาการการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560–2564) และแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560–2564) 
(กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 2563: [ออนไลน์]) 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ 
ลักขณา สริวัฒน์ (2549) ให้ความหมาย

การรับ รู้ห มายถึ งการเกิ ดสัมผั สอย่ างงมี
ความหมายและเป็นประสาทสัมผัส เกิดการ
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สัมผัสขึ้น และตีความแห่งการสัมผัสได้รับ
ออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมาย อันเป็น
สิ่ งที่ รู้ จั ก และ เข้ า ใจกั น  และใน การแป ล
ความหมายของการสัมผัสนั้นจำเป็นที่อินทรีย์
จะต้องใช้ประสบการณ์ เดิมหรือความรู้ เดิม 
ดังนั้นหากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้น ๆ 
ไป ก็จะไม่มีการรับรู้ ในสิ่ งนั้น ๆ แต่จะเกิด
เฉพาะการสัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) ให้ความหมายการ
รับรู้ว่า หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความและ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู้แบ่งได้เป็น 2 
กิจกรรม คือการรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้
เป็นข้อความตามความเข้าใจ การรับรู้จะต้อง
คำนึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความ
สนใจและประสบการณ์ จึงสามารถทำให้แปล
ความถูกต้อง 

จากความหมายข้างต้น ผู้วิจัยได้สรุปได้ว่า การ
รับรู้  (Perception) หมายถึ ง การที่ สิ่ งเร้ า มา
กระทบกับอวัยวะสัมผัสทั้งห้า ส่งผ่านไปยัง
สมองผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์  ทำให้มี
อารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด ในกระบวนการเรียนรู้ต่อ
สิ่งเร้านั้น ๆ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกใน
รูปแบบต่าง ๆ 

 
แนวคิดและทฤษฎีข้อมูลข่าวสาร 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 มาตรา 61 บัญญั ติ ว่ า “รั ฐต้ องจัดให้ มี
มาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
และพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการรู้ข้อมูลที่เป็นจริง ด้านความปลอดภัยด้าน
ความเป็นธรรมในการทำสัญญาหรือด้านอ่ืนใดอัน

เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

"ข้อมู ลข่ าวสาร" หมายความว่ า สิ่ งที่ สื่ อ
ความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือ
สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดย
สภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ 
และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ ในรูปของเอกสาร แฟ้ม 
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดย
เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งที่
บันทึกไว้ปรากฏได้  

 
แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับตัวแปรเรื่อง
เครื่องมือการสื่อสาร 

พิมพ์เดือน จาตุรงคกุล (2550) จำแนก
องค์ประกอบของสื่อต่าง ๆ ได้เป็น 5 ชนิด 
ประกอบด้วย ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 
ภ า พ นิ่ ง  (Still Image) ภ า พ เค ลื่ อ น ไห ว 
(Animation) เ สี ย ง  (Sound) ภ า พ วิ ดิ โ อ 
(Video) 

ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงด
เด็ ก แ ร ก เกิ ด  พ .ศ . 2562 โค รงก ารนี้ ได้
ดำเนินการมาเป็นระยะ ดังนี้  ระยะที่ 1 ช่วง
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 1 
(พ.ศ. 2555 – 2559 ) รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ื อการเลี้ ยงดู เด็ กแรกเกิด ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  31 มี นาคม 2558 ใน
กลุ่มเป้าหมายเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคม
ในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความ
ยากจน (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท 
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ต่อคน ต่อปี ) เป็นเด็กที่ เกิดระหว่างวันที่  1 
ตุลาคม 2558 -30 กันยายน 2559 โดยอุดหนุน
เงินรายละ 400 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี
เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 
และมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26 มีนาคม 
2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด โดยให้จ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดให้กับเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนที่
สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อ
คน ต่อปี ในอัตรา 600 บาทต่อคนต่อเดือน จน
มีอายุครบ 6 ปี  
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

สายทิพย์ วชิรพงศ์ (2554) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง “การเปิดรับการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อ
ภาพยนตร์จากข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในทวิต
เตอร์” ซึ่ งเป็นงานวิจัยเชิ งปริมาณ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับภาพยนต์ผ่านทวิตเตอร์ และทัศนคติที่มี
ต่อภาพยนต์ที่ปรากฎในข้อมูลข่าวสารบนทวิต
เตอร์ จากการศึกษาพบว่า การรับรู้ ข่าวสาร
ผ่านทวิตเตอร์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ
ภาพยนต์ที่ปรากฎในข้อมูลข่าวสารบนทวิต
เตอร์ ในทางบวก ซึ่งมีความน่าสนใจ เนื่องจาก
ผลการวิจัยนี้พบว่า สื่อออนไลน์อย่างทวิตเตอร์นั้น
ทำให้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนต์ได้ดี 
รวดเร็ว ทำให้ทราบความเคลื่อนไหว หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา ส่งผลให้ เกิด
ทัศนคติในเชิงบวกทุกประเด็นที่ใช้วัดผล ส่งผลให้
แนวโน้มความตั้งใจในการไปชมภาพยนตร์ สูง
มากตามไปด้วย จากงานวิจัยดังกล่าวนี้ ทำให้

เห็นว่าการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ทัศนคติ
และแนว โน้ ม ในการใช้ บ ริ ก าร พ้ื นที่ ท า ง
การตลาดด้ วยตู้ คอน เทน เนอร์นั้ น อาจมี
ความสัมพันธ์กัน 

กุหลาบ แก้วมณี  (2558) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง “การรับรู้ข่าวสารด้านกีฬาและการนำ
ข่าวสารด้านกีฬาไปใช้ประโยชน์ของนักเรียน
มั ธยมศึ กษาตอนปลาย ใน เข ต น ค รห ล ว ง
เวียงจันทน์” จากการศึกษาพบว่า 1) การรับรู้
ข่าวสารด้านกีฬาที่มีผลต่อความรู้พ้ืนฐานทางกีฬา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตนคร

หลวงเวียงจันทน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅) 
= 3.64, SD = 0.43) การรับรู้ข่าวสารด้านกีฬา
จากสื่อต่าง ๆ ที่ช่วยเพ่ิมพูนเทคนิคและทักษะ
ทางกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน
เขตนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅) = 3.77, SD = 0.57) และมีการนำ
ข่าวสารด้านกีฬาไปใช้ 

สาริณี  ช้างเจริญ  (2557) ได้ทำการวิจัย
เรื่อง “การรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาของ
ประชาชนในพ้ืนที่ อำเภอเมืองชลบุ รี” จาก
การศึกษาพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอเมือง
ชลบุรีมีการรับรู้ข้อมูลเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจในระดับมากผลการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสื่อประชาสัมพันธ์
พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน 
ประเภทสื่ อโทรทัศน์และสื่ อวิทยุ  ผ่ านสื่ อ
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สิ่งพิมพ์ประเภทป้ายผ้าไวนิล แผ่นพับและ
ใบปลิว, ผ่านสื่อสมัยใหม่ ประเภทเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเว็บไซต์ของวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ ส่วนผลการเปรียบเทียบการรับรู้
ข้ อมู ลจากสื่ อประชาสั มพั นธ์ ห ลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พบว่า ประชาชน
ที่มีอายุ อาชีพ รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ระดับ
การศึกษา ประเภทของสื่อที่เข้าถึงที่ต่างกันมี
การรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตแตกต่างกัน 
ส่วนประชาชนที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้ข้อมูล
จ า ก สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ไม่แตกต่างกันที่
ร ะ ดั บ นั ย ส ำ คั ญ ท า งส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  .0 5
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จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้แนวคิดกระบวนการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในการรับรู้ของมนุษย์ของ กุหลาบ แก้วมณี  (2558) มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย 
เรื่อง “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของประชาชน
ในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานครสามารถ”  เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิด
การวิจัยและแบบสอบถาม ได้ 4 ส่วน สรุปได้เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยตามตัวแปรที่วัดได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ               
2. อายุ 
3. สถานภาพ     
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ           
 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ตัวแปรตาม 
ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
ของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 2. ปัญหาและอุปสรรคด้านเด็กแรก
เกิดท่ีมีสิทธิลงทะเบียน 
3. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ปกครองที่
มีสิทธิลงทะเบียน  
4. ปั ญ ห าแ ละ อุ ป ส รรค ด้ าน ก าร
ลงทะเบียนและการจ่ายเงิน  
5. ปัญหาและอุปสรรคด้านการรับรอง
สถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

ช่องทางการรับรู้ ข้ อ มูลข่ าวสารเกี่ ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
1. ด้านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์   
2.ด้านสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง  
3.ด้านสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์   
4 .  ด้ า น ก า ร ใ ช้ เ ค รื อ ข่ า ย สื่ อ ส า ร ท า ง     
อินเตอร์เน็ต   
5. ด้านสื่อบุคคล 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
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1. ด้านความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด  
2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน  
3. ด้านผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน  
4. ด้านการลงทะเบียนและการจ่ายเงิน  
5. ด้านการรับรองสถานะของครัวเรือน ที่มีรายได้น้อย 

          ภาพประกอบที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 



12 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่

อาศั ยอ ยู่ ใ น ชุ ม ช น ท่ า วั ง  เข ต พ ร ะ น ค ร 
กรุงเทพมหานคร จำนวน 364 คน (สำนักงานเขต
พระนคร, 2563: [ออนไลน์])  

2. ประชากรกลุ่ มตัวอย่างในการศึกษา 
กำหนดโดยใช้ โดยใช้สู ตรของ Krejcie and 
Morgan (1970; อ้ างถึ งใน  ธี รวุฒิ  เอกะกุ ล , 
2543) คำนวณจำนวนตัวอย่างภายใต้ความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อน 
(0.05)ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 187 คน 

การคำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยจาก
การคำนวณหาขนาดกลามตัวอย่าง โดยผลจาก
การคำนวณ ได้ดังนี้ 
                            X2 Np (1 –p) 
                      e2(N-1) + X2 p (1 –p) 
                     ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
                       ขนาดของประชากร 
                e    =ระดับความคลาดเคลื่อน   
                        ของการสุ่มตัวอย่างท่ี  
                        ยอมรับได ้
               X2   = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 
                   1 และระดับความ 
                   เชื่อมั่น 95% (X2 = 3.841) 
               p = สัดส่วนของลักษณะที่ 
                 แทนค่าสนใจในประชากร 
                 (ถ้าไม่ทราบให้กำหนด p = 0.5) 

3.841 x 3 6 4  x 0.5 x 0.5                  
            0.05 x 0.05 (364-1) x 0.5 x 0.5 

  349.531 

 9075 +.96025 
  349.531 
  1.86775 

                   = 187.14014188 คน 
                   = 187 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบ่งลักษณะแบบสอบถามเป็น แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป ซึ่ง
เป็นข้อมูลทั่วไปลักษณะเนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูล
ส่วนตัวทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก่ 
1 . เพศ  2 . อ าย ุ 3 . ส ถ าน ภ าพ  4 . ระด ับ
การศึกษา 5. อาชีพ 6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และ 7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ส่วนที่ 2  เป็นการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านสื่อ
โฆษณาทางโทรทัศน์  2.ด้านสื่อโฆษณาทาง
วิทยุกระจายเสียง 3.ด้านสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์  
4. ด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
และ 5. ด้านสื่อบุคคล  

ส่วนที่  3 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ใน 5 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มี
สิทธิลงทะเบียน 3. ด้านผู้ปกครองที่มีสิทธิ
ลงทะเบียน 4. ด้านการลง ทะเบียนและการจ่ายเงิน 
และ 5. ด้านการรับรองสถานะของครัวเรือนที่มี
รายได้น้อย 

สูตรn          =          

  เม่ือ        n    = 

             N   = 

 n    =         

        =         

        =         
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โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 ระดับ ใน
การให้คะแนนของแต่ละคำถามและนำมากำหนด
มาตรฐานการให้คะแนนไว้ ดังนี้   

คะแนน 5 หมายถึง  การรับรู้มากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง การรับรู้มาก 
คะแนน 3 หมายถึง การรับรู้ปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง การรับรู้น้อย 
คะแนน 1 หมายถึง การรับรู้น้อยที่สุด 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรค 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาจากเอกสาร (Document 

Study) โดยศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและใช้เป็น
ข้อมูลอ้างอิงพ้ืนฐาน โดยการแจกแบบสอบถาม
แก่ประชาชนกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่
อาศัยอยู่ในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
จำนวน  187 ชุ ด โดยการนำแบบสอบถาม                
ไปให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ตอบแบบสอบถาม เมื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการ
ลงรหัส (Coding) แล้วนำมาประมวลผลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือรวบรวมวิ เคราะห์
ประมวลผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ใช้สถิติเป็นค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่า
รหั ส ในการอภิ ป รายลั กษ ณ ะของตั วแป ร 
(Independent Variable) เป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ ตอบแบบสอบถามประกอบด้ วย 1 . เพศ 
2. อายุ 3. สถานภาพ 4. ระดับการศึกษา 5. 

อ า ชี พ  6 .  ร า ย ได้ เฉ ลี่ ย ต่ อ เดื อ น  แ ล ะ 
7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน  

2. ใช้สถิติเป็นค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นค่ารหัส
ใน ก ารอ ภิ ป ร าย ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ตั ว แ ป ร 
(Independent Variable) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประกอบด้วย 
5 ด้าน ได้แก่1. ด้านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ 2. 
ด้านสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง 3. ด้านสื่อ
โฆ ษ ณ าสิ่ ง พิ ม พ์  4 . ด้ าน สื่ อ โฆ ษ ณ าท าง
อินเตอร์เน็ต และ 5. ด้านสื่อบุคคล 

3. ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ระดับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในการวิเคราะห์ 
ประกอบ  5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านความสำคัญของ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน 3. ด้าน
ผู้ปกครองที่ มี สิทธิลงทะเบี ยน  4. ด้ านการ
ลงทะเบียนและการจ่ายเงิน และ 5. ด้านการ
รับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย 

2. ใช้สถิติในการอภิปรายลักษณะของตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ค่ามัชฌิมาเลขคณิต (Mean) และค่า
เบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัด
ระดับช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของ
ป ระช าช น ใน ชุ ม ช น ท่ าวั ง  เขตพ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร โดยการกำหนดค่าน้ำหนักของ
แบบสอบถามที่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale 5 



14 

ระดับ ในการให้คะแนนของแต่ละคำถามและ
นำมากำหนดมาตรฐานการให้คะแนนไว้ 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา “การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ของประชาชนในชุมชนท่าวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร”  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ของ
ประชาชน  ใน ชุ ม ช น ท่ า วั ง  เข ต พ ระน ค ร 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า  

1.1 ด้านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์  
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ

เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด  ของ
ป ร ะ ช า ช น  ใน ชุ มชนท่ าวั ง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางด้านสื่อโฆษณา
ทางโทรทัศน์จากโฆษณาหรือรายการข่าว ฟรีทีวี 
จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6 รองลงมา
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโฆษณาผ่านดาวเทียม เช่น 
ทรู PSI เคเบิลทีวี จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 
29.4 ตามลำดับ สอดคล้องกับรัฐ กันภัย และ ธรรม
นิตย์ วราภรณ์  (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้
ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขต องค์การบริหารส่วน
ตำบล จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขต
จังหวัดภาคตะวันตกตอนล่าง มีความเห็นว่า การ

รับรู้ข่าวสาร มีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด 

1.2  ท า ง ด้ า น สื่ อ โ ฆ ษ ณ า ท า ง
วิทยุกระจายเสียง ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   ผ่านช่องทางด้านสื่อโฆษณา
ทางวิทยุกระจายเสียงจากเสียงตามสายของ
ชุมชน จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 
รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากระบบ FM จำนวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 รับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
คลื่นวิทยุชุมชน จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 
และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากระบบ AM จำนวน 12 
คน  คิดเป็นร้อยละ 6.4 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ 
นันทพร อดิเรกโชติกุล  (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ก า ร รั บ รู้ แ ล ะ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข่ า ว ส า ร
ประชาสัมพันธ์ : กรณีศึกษา อบต. มะเกลือใหม่ ต.
มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้จากเสียงตาม
สายมากที่สุด (84.8%) รองลงมา คือ ผู้นำชุมชน 
(70.7%) โดยมีการรับรู้จากเสียงตามสายมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 

1.3 ทางด้านสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ประชาชน
ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางด้าน
สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์จากหนังสือพิมพ์ จำนวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก
ใบปลิว แผ่นพับ ป้ายผ้าไวนิล จำนวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.5 รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโบรชัวร์ 
แคตตาล็อค โปสเตอร์ จำนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11 .8 และรับ รู้ข้ อมูลข่ าวสารจาก
นิตยสาร วารสาร คู่มือ จำนวน 17 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 9.1 ตามลำดับ ไม่สอดคล้องกับพัชรา 
ม่วงกระจ่าง (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปิดรับ
และความพึงพอใจที่มีต่อสื่อโฆษณาของอิมแพ็ค
เมืองทองธานีของประชาชนในย่านเมืองทองธานี ผล
การศึกษาพบว่า ในด้านการศึกษาในด้านการเปิดรับ
สื่อโฆษณาพบว่า ประชาชนในย่านเมืองทองธานีมี
การเปิดรับสื่อโฆษณาป้ายบิลบอร์ด ป้ายข้างทาง
มากที่สุดและ การเปิดรับสติกเกอร์แปะตามรถ
โดยสารประจำทางและชานชาลารถประจำทาง
น้อยที่สุด 

1.4 ด้ าน ก าร ใช้ เค รื อ ข่ า ย สื่ อ ส า รท า ง
อินเตอร์เน็ต 

ประชาชนส่วนใหญ่ รับรู้ข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดผ่านช่องทางด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตจาก Facebook / Line จำนวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก 
Website จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รับรู้
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร จ า ก  Twitter/Instragram/ 
YouTube จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์  
จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลำดับ 
สอดคล้องกับ  ศศิ ธร นะราวัง และ สุ พัฒน์  
อาสนะ (2559) ศึกษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จจั ยที่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ของนักศึกษาวิทยาลัย การสาธารณสุขสิ
รินธร จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตั วอย่ างส่ วน ใหญ่ มี การใช้ เครือข่ ายสั งคม
ออนไลน์ที่ใช้มากที่สุด คือ Facebook ร้อยละ 
98.99 ไลน์ (Line) ร้อยละ 94.95 และยูทูป ร้อย
ละ 85.86 และสอดคล้องกับเมษิยา ญาณจินดา 

และพัชนี เชยจรรยา(2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 
ผ่าน Facebook ประจำ (ร้อยละ 41.25)  

1.5 ทางด้านสื่อบุคคลประชาชนส่วนใหญ่รับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านช่องทางด้านสื่อบุคคล
จากผู้นำชุมชน จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 
รองลงมารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากเพ่ือน ญาติ คน
รู้จัก จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่รัฐ จำนวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.2 ตามลำดับ สอดคล้องกับอัศวิน 
หนูจ้อย และ ชไมพร ดิสถาพร และ สนอง โลหิต
วิเศษ (2559 ) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้นำชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ พบว่า การส่งเสริมกระบวนการพัฒนา
ชุมชน กลไกลสำคัญคือการสร้างผู้นำชุมชนเพ่ือเป็น
กำลังสำคัญ ในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
การพัฒ นาและร่วมแก้ปัญ หาชุ มชน  จาก
การศึกษาพบว่าการพัฒนาผู้ นำชุมชนด้วย
กระบวนการให้การเรียนรู้เพ่ือให้เป็นผู้นำชุมชน
แห่งการเรียนรู้  เป็นสิ่ งสำคัญและเป็นความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือให้ผู้นำชุมชนมีความรู้
ค วามสารถ  ความ เข้ า ใจ ในการทำงาน  มี
คุณลักษณะความสามารถด้านทักษะและเจตคติ
ในการทำงานที่ดี สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ 

2. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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ระดับการรับรู้ของประชาชนในชุมชนท่าวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด้านภาพรวม 

พบว่า ประชาชน มีการรับรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 
3.55, S.D. = .668) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ 

1. ด้านการลงทะเบียนและการจ่ายเงิน มีการ

รับรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.68, S.D. = .752) 
2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน มีการ

รับรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.60, S.D. = .734) 
3. ด้านผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน มีการ

รับรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.55, S.D. = .850) 
4. ด้านความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุน

เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีการรับรู้ อยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 3.52, S.D. = .722) 
5. ด้านการรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้

น้อย มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = 3.38, S.D. 
= .841) ตามลำดับ สอดคล้องกับกุหลาบ แก้วมณี   
(2558)  ศึกษา   วิจัยเรื่อง “การรับรู้ข่าวสารด้านกีฬา
และการนำข่าวสาร ด้านกีฬาไปใช้ประโยชน์ของ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตนครหลวง
เวียงจันทน์” พบว่า การรับรู้ข่าวสารด้านกีฬาที่มี
ผลต่อความรู้ พ้ืนฐานทางกีฬาของนักเรียน
มั ธยมศึ กษ าตอน ป ลาย ใน เขตน ครห ลว ง
เวียงจันทน์  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก และ
สอดคล้องกับสาริณี ช้างเจริญ (2557) ศึกษาวิจัย
เรื่อง “การรับรู้ข้อมูลจากสื่อประชาสัมพันธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัย
การบริหารรัฐกิ จ  มห าวิท ยาลั ยบู รพ าของ
ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอเมืองชลบุรี” พบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่อำเภอเมืองชลบุรีมีการรับรู้

ข้อมูลเนื้ อหาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการ
บริหารรัฐกิจในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับ 
จันจิรา ปรีอ่า (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การรับรู้
ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ของประชาชนในเขต
เทศบาลนครนนทบุ รี  อำเภอเมื อง จั งหวัด
นนทบุรี” พบว่า ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ใน
ระดับปานกลาง 

3. ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพ่ิมเติม จาก
คำถามปลายเปิด ผู้ ต อบแบบ สอบ ถาม ได้ ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค
เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
เงิน อุดหนุนเพ่ือการเลี้ ยงดู เด็กแรกเกิดของ
ป ร ะ ช า ช น ใน ชุ ม ชน ท่ าวั ง  เขตพ ระน คร 
กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้แก่ มีประชาชนไม่
ทราบว่ามีโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิด ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ไม่มีการ
แจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน จำนวน 1 ราย 

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านเด็กแรกเกิดที่มี
สิทธิลงทะเบียน ได้แก่ เด็กบางรายอยู่ในครอบครัว
ที่มีรายได้เกิน จึงไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการนี้ จำนวน 
1 ราย 

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ปกครองที่มี
สิทธิลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีสัญชาติ
ไทย อ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ได้ จำนวน 1 ราย 

4. ปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทะเบียน
และการจ่ายเงิน ได้แก่ ใช้เวลาการลงทะเบียน
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ค่อนข้างช้ า มีขั้ นตอนการลงทะเบียนที่ ยุ่ งยาก 
ตลอดจนเอกสารที่ใช้เยอะ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
ขาดความรู้ในการลงทะเบียน จำนวน 2 ราย 

5. ปัญหาและอุปสรรคด้านการรับรองสถานะ
ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  ได้แก่  ใช้ผู้ รับรอง
จำนวน 2 คนซึ่งทำให้การลงทะเบียนมีขั้นตอน
มาก จำนวน 3 ราย 

 
5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประชาชนใน
ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพค้าขาย มี
รายได้อยู่ระหว่าง 5,001-10,000 บาท อาศัยอยู่
ในชุมชนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีการรับรู้ผ่าน
ช่องทาง   ด้านสื่อโฆษณาโทรทัศน์ผ่านรายการข่าว 
ฟรีทีวีร้อยละ 70.6 ทางวิทยุกระจายเสียงผ่านเสียง
ตามสายของชุมชน ร้อยละ 66.3 ทางด้านสื่อโฆษณา
สิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 40.6 ทางด้าน
การใช้เครือข่ายสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตผ่าน 
Facebook/Line ร้อยละ57.8 ทางด้านสื่อบุคคล
ผ่านผู้นำชุมชน ร้อยละ 42.8 สำหรับคะแนนการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนั้น เมื่อแบ่งระดับ
ความรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็น  5 ระดับ 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดับ
ความรู้ ความเข้ าใจมาก โดยรวมพบว่ า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีการรับรู้ด้านการลงทะเบียนและการ

จ่ายเงิน ค่าเฉลี่ย = 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ที่ 0.752 มากที่สุดและด้านการรับรอง
ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ค่าเฉลี่ย = 3.38 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.841 ในระดับ
ปานกลาง 

ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพ่ิมเติมจาก
คำถามปลายเปิด การวิ เคราะห์ ข้อมูลเกี่ ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เพ่ิมเติมจากคำถาม
ปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประชาชนใน
ชุมชนท่าวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สรุป
ได้ดังนี ้

1. ปัญหาและอุปสรรคของโครงการเงิน
อุดหนุน เพ่ื อการเลี้ ยงดู เด็ กแรกเกิดได้ แก่  มี
ประชาชนไม่ทราบว่ามีโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
ก า ร เลี้ ย ง ดู เด็ ก แ ร ก เกิ ด  ต ล อ ด จ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ไม่แจ้ งรายละเอียดที่ชัดเจน 
จำนวน 1 ราย 

2. ปัญหาและอุปสรรคด้านเด็กแรกเกิดที่มี
สิทธิลงทะเบียน  ได้แก่  เด็กบางรายอยู่  ใน
ครอบครัวที่ มี รายได้ เกิน จึงไม่ ได้ รับสิทธิ์ตาม
โครงการนี้ จำนวน 1 ราย 

3. ปัญหาและอุปสรรคด้านผู้ปกครองที่มี
สิทธิลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ปกครองไม่มีสัญชาติ
ไทย อ่าน เขียน ภาษาไทยไม่ได้ จำนวน 1 ราย 

4. ปัญหาและอุปสรรคด้านการลงทะเบียน
และการจ่ายเงิน ได้แก่ ใช้เวลาการลงทะเบียน
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ค่อนข้างช้า มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยาก 
ตลอด จน เอกส ารที่ ใช้ ม าก  เจ้ าห น้ าที่ รั บ
ลงทะเบียนขาดความรู้ในการลงทะเบียน จำนวน 
2 ราย 

5. ปัญหาและอุปสรรคด้านการรับรองสถานะ
ของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ได้แก่ ใช้ผู้รับรอง
จำนวน 2 คนซึ่งทำให้การลงทะเบียนมีขั้นตอนมาก 
จำนวน 3 ราย 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง เรื่อง “การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของประชาชนในชุมชนท่าวัง 
เขตพระนคร ก รุ ง เท พม ห าน คร” ผู้ วิ จั ย มี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1. ด้านสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ควรเพ่ิมใน
ส่วนของสื่อโฆษณาผ่านดาวเทียม เช่น ทรู PSI 
เคเบิลทีวี  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น 

2. ด้านสื่อโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ควร
เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ทางระบบ AM  

3. ด้านสื่อโฆษณาสิ่ งพิมพ์ ควรเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์
รายละเอียดต่างๆให้ ชัด เจน มีข้อมูลที่ เป็ น
ปัจจุบัน 

4. ด้านการใช้เครือข่ายสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต 
ควรเพ่ิมช่องทางการสื่อสารผ่านหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ ซึ่งเป็นสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

5. ด้านสื่อบุคคล ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชน เช่น การจัดตั้งกลุ่ม Facebook/Line 
เพ่ือแจ้งข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและสามารถตอบ
ข้อสงสัยให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

1. ด้านความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุน
เพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ควรมีการประชาสัมพันธ์
เพ่ิมเติมถึงความสำคัญของโครงการเงินอุดหนุน ฯ 
เป็นแผนบูรณาการสามารถพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต  

2. ด้านเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิลงทะเบียน ควร
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมว่าเด็กที่ไม่ได้อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน สามารถลงทะเบียนได้ 

3. ด้านผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน ควรมี
การประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมว่าผู้ปกครองที่ เด็ก
อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิก
ครัวเรือนทุกคน มีรายได้ เฉลี่ยไม่ เกิน 100,000 
บาทต่อคนต่อปี 

4. ด้านการลงทะเบียนและการจ่ายเงิน ควร
มีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการยื่นคำ
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ สามารถดำเนินการได้และ
ใช้เอกสารอะไรบ้าง 

5. ด้านการรับรองสถานะของครัวเรือนที่มีรายได้
น้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม กรณีไม่มี
ผู้รับรองหรือมีผู้รับรองแต่จำนวนไม่ครบถ้วนต้อง
ดำเนินการอย่างไร  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในด้าน
การประชาสัมพันธ์ของประชาชนในพ้ืนที่ ในการ
ปรับปรุงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ว่าช่องทาง
ใดมีความสะดวกและสามารถเข้าถึงประชาชนได้
อย่ างทั่ วถึ ง  เพ่ื อ เป็ นการลดขั้ น ตอน  และ
กระบวนการทำงานแก่เจ้าหน้าที ่

2. ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ข้อมู ลข่ าวสารผ่ านสื่ อทางอินเตอร์ เน็ ต เช่น 
Facebook/Line ในการส่งต่อข้อมูลที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่คาด
เคลื่อนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำให้
เสียเวลา เกิดค่าใช้จ่ายเมื่อมาติดต่อขอรับบริการ 
ตลอดจนการเผยแพร่ข้ อมู ลนั้ น ไปยั งผู้ อ่ื น
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