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ภาคผนวก  
 

  
 



 

 

 

ภาคผนวก ก  

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เร่ือง การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความมัน่คงทางอารมณ์เพ่ือ

การบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์ เพ่ือการบริโภคสื่อ และข่าวสารอย่าง

ชาญฉลาด ของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ข้อมูลตามจริง ผู้วิจัยจะน าเสนอขอ้มูลในภาพรวม ขอ

รับรองวา่ขอ้มูลจะไม่ส่งผลเสียหายใด ๆ กับผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ผู้ตอบแบบสอบถาม มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี 

4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ดังนี้ 

 

ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคสื่อ และขา่วสารของเยาวชน ในชุมชน

แขวงนครพิงค ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามต้นทุนชีวิตส าหรับเยาวชนในชุมชนแขวงนครพิงค์ จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.  รณวรี์ พาผล 

คณะมนุษยศาสตร์ และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ผู้วิจัย 
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แบบสอบถามพฤตกิรรมการบริโภคสื่อ และขา่วสารของเยาวชน 

ในชุมชนแขวงนครพิงค์   จงัหวัดเชียงใหม่ 

 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ค าชี้แจง  ท าเครื่องหมาย (√) ในขอ้ที่ตรงกับความเป็นจริง 

 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อายุ.............................ปี (ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง  15  ถึง  25  ปี) 

3. อาชีพ 

          นักเรยีน  คะแนนเฉลี่ยสะสม...................         นักศกึษา  คะแนนเฉลี่ยสะสม................ 

          พนักงานบริษัทเอกชน          พนักงานของรัฐ          พนักงานรัฐวสิาหกิจ 

          ขา้ราชการ          ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 

          อื่นๆ (โปรดระบุ)........................................................... 

4. รายไดต่้อเดือน 

           ต่ ากวา่  10,000 บาท           อยูร่ะหว่าง  10,000 – 13,000 บาท 

          อยูร่ะหว่าง 13,001 – 15,000 บาท            อยูร่ะหว่าง  15,001 – 18,000 บาท 

          อยูร่ะหว่าง  18,001 – 21,000 บาท           อยูร่ะหว่าง  21,001 – 24,000 บาท 

          มากกวา่  24,001  บาท  

5. ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อโดยเฉลี่ยต่อเดือน ( ค่าโทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ วารสาร  

นิตยสาร  คา่เช่าซีดี  วดิีโอ ฯลฯ ) 

           ต่ ากวา่  10,000 บาท           อยูร่ะหว่าง  10,000 – 13,000 บาท 

          อยูร่ะหว่า 13,001– 15,000 บาท            อยูร่ะหว่าง  15,001 – 18,000 บาท 

          อยูร่ะหว่าง  18,001 – 21,000 บาท           อยูร่ะหว่าง  21,001 – 24,000 บาท 

          มากกวา่  24,001  บาท  
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ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้สื่อและข่าวสารของเยาวชน 

2.1 ประเภทของสื่อท่ีใช้ 

  ค าชี้แจง ท่านใช้เวลาในการใช้สื่อต่อไปนีม้ากน้อยเพียงใด 

      โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับระดับในการใช้สื่อในแต่ละวันที่ทา่นปฏิบัติ 

 

 

 

ประเภทสื่อท่ีใช้ 

เวลาท่ีใช้โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน 

ไม่ใช่

เลย 

น้อย

กว่า 1 

ชม. 

ระหว่าง 

1-2 

ชม. 

ระหว่าง 

3-4 

ชม. 

ระหว่าง 

5-6 

ชม. 

มากกวา่ 

6 

 ชม. 

1. หนังสือพมิพส์ื่อสิ่งพมิพ์       

2. วทิย ุ       

3. โทรทัศน์       

4. ซีดี/วซีีดี/วดิีโอ       

5. โทรศัพท์มือถือ       

6. อินเทอร์เน็ต       

7. ไอแพด/ไอโฟน/สมาร์ทโฟน       

8. เคเบิลทีวีหรือสัญญาณเช่า

อื่นๆ 

      

9. สื่ออื่นๆ 

(โปรดระบุ)............... 
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2.2 วัตถุประสงค์ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ  

 ค าชี้แจง ท่านมีวัตถุประสงคใ์นการใช้สื่อต่อไปนีม้ากน้อยเพียงใด 

     โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

 

วัตถุประสงค ์

 

ระดับของวัตถุประสงค์ในการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ 

มากท่ีสุด มาก ป า น

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. เพื่ อการศึกษา ค้นคว้า ท าวิจั ย  

ท ารายงาน ท าการบ้าน 

     

2. เพือ่ความบันเทิง      

3. เพื่อติดตามขอ้มูลขา่วสารทั่วไป      

4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้      

5. เพื่อใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์      

6. เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ      

7. เพื่อหารายได้ ติดตามข้อมูลทาง

ธุรกิจ 

     

8. อื่น ๆ 

 (โปรดระบุ)................................ 
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2.3 ความส าคัญในการเลอืกรับข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ  

 ค าชี้แจง ท่านให้ความส าคัญในการเลือกรับข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ในระดับใด 

     โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

ความส าคัญในการเลอืกรับข่าวสาร 

ระดับความส าคัญของการเลอืกรับข่าวสารผ่านสื่อ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ความน่าเช่ือถือของขา่วสาร      

2. ความรวดเร็วของขา่วสาร      

3. ความถูกต้องของขา่วสาร      

4. ข่าวสาร มี เนื้ อห า รายละเอียด

ครบถ้วน 

     

5. คา่ใช้จ่ายในการใช้สื่อ      

6. ความสะดวกในการใช้สื่อ      

7. อื่น ๆ 

 (โปรดระบุ)................................ 
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2.4 พฤติกรรมการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต  

 ค าชี้แจง ท่านมีพฤติกรรมการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตต่อไปนีใ้นระดับใด 

     โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

 

พฤติกรรมการสื่อสารในอินเทอร์เน็ต 

ระดับความส าคัญของการเลอืกรับข่าวสารผ่าน

สื่อ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. คน้หาข้อมูลทั่วไป/สินค้าหรือบริการ      

2. เล่นเกมส์/ดาวโหลดเกมส์      

3. ข่าวสาร/อ่านหนังสือพิมพ์ แม๊กกาซีน 

หรืออื่นๆ 

     

4. ดาวโหลดหนัง ภาพ ฟังเพลง ดูทีว ีวิดี

โด ฟังวิทยุ 

     

5. รับสั่งอีเมล์ (e-mail)      

6. คน้หาข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานภาครัฐ      

7. พูดคุย สนทนา ออนไลน์      

8. ค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ/บริการด้าน

สุขภาพ 

     

9. ค้ นคว้ าข้อ มูล เพิ่ มพู นความรู้  ท า

ร าย งาน  ห รื อ ศึ ก ษ า เรี ย น รู้ ท า ง

อินเทอร์เน็ต 

     

10. ดาวนโหลดซอฟแวร์      

11. อัพ โหลด รูป ภาพ ห รือคลิ ป วิดี โอ  

(Video clip) 

     

12. อื่น ๆ 

(โปรดระบุ)................................ 
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2.5 พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) 

 ค าชี้แจง ท่านมีพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊คต่อไปนีใ้นระดับใด 

     โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

 

พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค 

ระดับความส าคัญของการเลอืกรับข่าวสารผ่านสื่อ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. การสื่อสารกับเพื่อนและคนรู้จัก      

2. การสื่อสารกับคนทั่วไป      

3. การสื่อสารกับกลุ่มสังคมที่ช่ืนชอบ      

4. การหาข้อมูลข่าวสารในสิ่งที่ชอบ 

หรือ สนใจ เช่น เรื่องของเพื่อน คน

รู้จัก กลุ่ม สังคมที่ชอบ (fan page) 

หรือข้อ มูล เกี่ ยวกับสิ นค้ าหรือ

บริการ 

     

5. การแลกเปลี่ยนขอ้มูลขา่วสารต่างๆ 

(share) 

     

6. Tag รูปให้เพ่ือน คนรู้จัก หรือกับคน

ทั่วไป 

     

7. เล่นเกมส์กับเพื่อน คนรู้จัก หรือกับ

คนทั่วไป 

     

8. เขยีนข้อความในกระดานขา่ว (Wall)       

9. ใช้เฟซบุ๊คเป็นเพื่อนแก้เหงา      

10. ใช้เฟซบุ๊คเป็นพื้นที่แสดงตัวตน      

11. ใช้เฟซบุ๊คช่วยให้เป็นคนทันสมัย ทัน

ต่อเหตุการณ์ 

     

12. อื่น ๆ 

 (โปรดระบุ) ............................ 
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2.6 สถานท่ีในการใช้สื่อประเภทต่างๆ  

 ค าชี้แจง ท่านใช้สื่อประเภทต่างๆ ในสถานที่ต่อไปนีใ้นระดับใด 

     โปรดท าเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 

สถานท่ีในการใช้สื่อ 

ระดับความส าคัญของการเลอืกรับข่าวสารผ่านสื่อ 

มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ใช้โดยล าพังในห้องส่วนตัว      

2. ใช้ในบ้านแต่ไม่ใช้ห้องส่วนตัว      

3. ใช้ในช่ัวโมงเรียน หรือเวลาท างาน      

4. ใช้ที่โรงเรียนและเป็นบริการของ

โรงเรียนหรือใช้ในที่ท างาน 

     

5. ใช้ ใน ร้ านที่ ให้ บ ริก าร  เช่น ร้ าน 

เช่าอินเทอร์เน็ต 

     

6. ใช้ที่ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ 

     

7. อื่นๆ 

 (โปรดระบุ).............................. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 

แบบสอบถามตน้ทุนชีวิตส าหรับเยาวชนในชุมชนแขวงนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่ 

  ต้นทุนชีวิต  เป็นคุณลักษณะที่ดีที่ได้รับการเสริมสร้างมาตั้งแต่แรกเกิดจนโต ซ่ึงมี

ความส าคัญกับเยาวชน ประกอบกับ  5 พลัง คอื พลังตัวตน  พลังครอบครัว  พลังสร้างปัญญา  พลัง

ชุมชน  พลังเพื่อนและกิจกรรม  การส ารวจต้นทุนชีวิตของเยาวชนแขวงนครพิงค์  เพื่อจะท าให้รู้ว่า

ต้นทุนชีวิตของเยาวชนมีข้อไหนแข็งแรง  ข้อไหนอ่อนแอ  เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน

แนวทางสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์  ที่จะเพิ่มต้นทุนชีวิตในส่วนที่อ่อนแอของเยาวชนแขวงนครพิงค ์ 

เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกาย และจิตใจ  รวมทั้งสร้างปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันทั้งใน

ครอบครัว  ชุมชน  โรงเรียน  และเพื่อน ๆ  

ตอนที่  1  ขอ้มูลทั่วไปของเยาวชน (อายุระหว่าง  15 – 25  ปี) 

1. เพศ 

   ชาย   หญิง 

2. อาย.ุ.................ปี 

3. นับถือศาสนา 

  พุทธ   คริสต์         อิสลาม  อ่ืนๆโปรดระบุ….…………..  

4. สถานภาพของบิดามารดา  (ตอบได้เพียง  1  ขอ้) 

  อยูด่้วยกัน    แยกกันอยู่      หย่าร้าง/แยกทางกัน  

  บิดาเสียชีวิต   มารดาเสียชีวิต     ทั้งบิดาและมารดาเสียชีวิต

  อื่นๆ โปรดระบุ.............................. 

5. เวลาส่วนใหญ่ใน  1  เดือน  ท่านพักอาศัยอยูก่ับใคร (ตอบได้เพียง  1  ขอ้) 

  อยูก่ับบิดา และมารดา   อยูล่ าพังกับบิดา 

  อยูล่ าพังกับมารดา    อยูก่ับพี่น้อง (ไม่ได้อยูก่ับบิดา/มารดา) 

  อยูก่ับญาติผู้ใหญ/่ผู้ปกครอง(ที่ไม่ใช่บดิา/มารดา  อยูก่ับเพื่อน/คนรู้จัก  

  พักคนเดียว     อื่นๆ โปรดระบุ................................... 

6. ระดับการศึกษาปัจจุบัน (หากปัจจุบันไม่ได้เรียนแล้ว  ให้ตอบระดับดารศึกษาสูงสุดของตนเอง) 

  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ปวช.   ปวส./อนุปริญญา   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 

  สูงกวา่ปริญญาตรี  กศน.    การศึกษาทางเลือก 

  ไม่ได้เรียน   อื่นๆ โปรดระบุ................................... 
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ส่วนท่ี  2  โปรดแสดงทัศนคติ/ความคิดเห็น 

 ค าช้ีแจง ข้อค าถามต่อไปนี้จะถามถึงความคิดเห็นของเยาวชนโดยให้เยาวชนส ารวจ

ตัวเองแล้วท าเครื่องหมายถูก (√)   ในช่องค าตอบที่ก าหนดไวท้ี่คิดว่าตรงกับตัวเองมากที่สุด 

ข้อท่ี ข้อความ เป็น

ประจ า 

บ่อย 

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

 

ไม่เคย 

1 ฉัน เช่ือว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า

อยา่งมาก 

    

2 ฉันให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเท่า

เทียมในสังคม เช่น ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  เพศชาย/หญิง  

เพศทางเลือก  เป็นต้น 

    

3 ฉัน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ฉันเช่ือ เช่น กล้าเสนอความ

คิดเห็น แม้ว่าบางครั้งจะมีความเห็นแตกต่างจาก

ผู้อ่ืน 

    

4 ฉัน พูดความจริงเสมอแม้ว่าบางครั้งมันจะท าได้ยาก     

5 ฉัน รับผิดชอบในสิ่งที่ฉันท า (ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร

ก็ตาม) 

    

6 ฉัน ยดึม่ันในพฤติกรรมที่ดี     

7 ฉัน มีการวางแผนและตัดสินใจท าก่อนลงมือท า

เสมอ 

    

8 ฉัน เห็นอกเห็นและใส่ใจความรู้สึกของผู้อ่ืน     

9 ฉัน เรียนรู้สามารถปรับตัวให้สามารถอยู่ กับคนที่มี

ความคิดเห็น หรือการด าเนินชีวิต หรือการด าเนิน

ชีวิตแตกต่างกันได้เป็นอยา่งดี 

    

10 ฉัน กล้าปฏิเสธพฤติกรรมเสี่ยง (เช่น เพศสัมพันธ์  

ยาเสพติด ความรุนแรง  และสื่อที่ไม่ดี) 

    

11 ฉัน พยายามแก้ปัญหาข้อขัดแย้งด้วยสติปัญญา

มากกวา่อารมณ์ (ไม่ใช้ความรุนแรง) 
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ข้อท่ี 

 

ข้อความ 

เป็น

ประจ า 

บ่อย

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

 

ไม่เคย 

12 ฉัน สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ ได้ดีเม่ือเกิดการ

โต้เถียงหรือขัดแยง้ 

    

13 ฉัน รู้สึกวา่ตนเองมีคุณค่า     

14 ฉัน มีเปา้หมายในชีวิตชัดเจน     

15 ฉัน รู้สึกพงึพอใจในชีวิตความเป็นอยูข่องตัวเอง     

16 ฉัน ได้รับความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่ และการ

สนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว 

    

17 ฉัน ปรึกษาหารือ และขอค าแนะน าจากผู้ปกครองได้

อยา่งสบายใจ ไม่ว่าเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ 

    

18 ฉัน มีผู้ปกครองที่ส่งเสริมสนับสนุน ช่วยเหลือด้าน

การเรียนรู้ 

    

19 ฉัน รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุขเม่ืออยู่ใน

ครอบครัวตัวเอง 

    

20 ฉัน อยูใ่นครอบครัวที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ชัดเจน มี

เหตุผล และมีการดูแลให้ปฏิบัติ 

    

21 ฉัน มีผู้ปกครองที่เป็นแบบอยา่งที่ดีให้ท าตาม     

22 ฉัน มีผู้ปกครองที่สนับสนุนให้ฉนัท าในสิ่งที่ชอบ หรือ

อยากท า 

    

23 ฉัน สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว

เกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่นๆ ภายใน

ครอบครัวเป็นประจ า 

    

24 ฉัน อยู่ในสถาบันการศึกษาที่เอาใจใส่ สนับสนุน 

และช่วยเหลือผู้เรียนได้ดี 

    

25 ฉัน รู้สึกปลอดภัยเม่ืออยูใ่นสถาบันการศึกษา     
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ข้อท่ี 

 

ข้อความ 

เป็น

ประจ า 

บ่อย

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

 

ไม่เคย 

26 ฉัน อยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีระเบียบ กฎเกณฑ์ที่

ชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม 

    

27 ฉัน มีครูที่สนับสนุนให้ฉันท าในสิ่งที่ฉันชอบ หรือ

อยากท า 

    

28 ฉัน อยากเรียนให้ได้ดี ไม่เอาเปรียบ และรู้จักแบ่งปัน

ผู้อ่ืน 

    

29 ฉันเอาใจใส่การเรียนอยา่งสม่ าเสมอ     

30 ฉันท าการบ้านหรือทบทวนบทเรียนทุกวัน      

31 ฉันรักและผูกพันกับสถาบันการศึกษาของฉัน     

32 ฉันอ่านหนังสือด้วยความเพลิดเพลินเป็นประจ า     

33 ฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน     

34 ฉันสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องราว

เกี่ยวกับสื่อ เช่น วทิยุ ทีว ีสื่อประเภทอื่นๆ กับครูเป็น

ประจ า 

    

35 ฉัน มีเพื่อนสนิทที่เป็นแบบอย่างที่ดีและชักน าให้ฉัน

ท าดี 

    

36 ฉันท ากิจกรรมสร้างสรรคต์ามความชอบ และความ

พึงพอใจ ของฉันเอง เช่น ท างานศิลปะ เล่นดนตรี 

วาดรูปเป็นประจ า 

    

37 ฉันได้เล่นกีฬา หรืออออกก าลังกายเป็นประจ า     

38 ฉันร่วมกิจกรรมทางศาสนา หรือประกอบพิธีกรรม

เป็นประจ า 

    

39 ฉันและเพื่อนชวนกันท ากิจกรรมเกี่ยวกับสื่อที่

สร้างสรรค ์กับเพื่อน 
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ข้อท่ี 

 

ข้อความ 

เป็น

ประจ า 

บ่อย

ครั้ง 

บาง 

ครั้ง 

 

ไม่เคย 

40 ฉันมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อที่สร้างสรรค์

กับเพื่อน 

    

41 ฉัน มีญาติหรือผู้ใหญ ่นอกเหนือจากผู้ปกครองทีฉัน

สามารถปรึกษาหารือและขอความช่วยเหลือได้อยา่ง

สบายใจ 

    

 

42 ฉัน มีเพ่ือนบ้านที่สนใจและให้ก าลังใจฉัน     

43 ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนให้ความส าคัญและเห็นคุณค่า

ของเด็ก และเยาวชน 

    

44 ฉันได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่ที่มีคุณค่า และเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน 

    

45 ฉันร่วมท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็น

ประจ า 

    

46 ฉันรู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจใจชีวิตเม่ืออยูใ่น

ชุมชนของฉัน 

    

47 ฉันมีเพื่อนบ้านคอยสอดส่อง และดูแลพฟติกรรม

ของเยาวชนให้อยูใ่นกรอบที่เหมาะสม 

    

48 ฉันมี ผู้ใหญ่ อื่นนอกเหนือจาก ผู้ปกครองที่ เป็ น

แบบอยา่งที่ดี ให้ท าตาม 

    

 

 

 

********************************** 



 
 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์โครงการวิจัย 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด 

ของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ อ าเภอเมือง เชียงใหม ่

 

1. จงให้ค านิยาม “การบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาด” ท่ีเยาวชนควรประพฤต ิ

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. จงบอกคุณลักษณะของเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญ

ฉลาด 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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3. จงบอกแนวทางสง่เสริมพัฒนาให้เยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่า

ชาญฉลาด 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. คุณธรรม จริยธรรมข้อใดท่ีเยาวชนควรยึดถือปฏิบัติเพ่ือความฉลาดในการบริโภคสื่อ

และข่าวสาร 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 



 
 

 

ภาคผนวก ค 

แบบประเมินความเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกบัการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

 

ค าแนะน าในการตอบ 

 

 1. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปของเยาวชน จ านวน 3 ขอ้ 

  ตอนท่ี 2  ความชาญฉลาดในการบริโภคสื่อและขา่วสาร จ านวน 26 ขอ้ 

  ตอนท่ี 3 การรู้ทันสื่อและขา่วสาร จ านวน 11 ขอ้ 

  ตอนท่ี 4 ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและขา่วสาร จ านวน 14 ขอ้ 

  ตอนท่ี 5 ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและขา่วสาร จ านวน 13 ขอ้ 

 2. การตอบแบบสอบถามในแตล่ะตอน ให้เติมขอ้มูลลงในช่องวา่งและเขยีนเครือ่งหมาย �ลงใน 

ช่องที่ตรงกับความคดิหรือสภาพความเป็นจริงของนักศึกษามากที่สุดเพียงข้อเดียว ค าตอบที่ได้รับไม่

ถือว่าถูกหรือผิด 

 3. กรุณาตอบค าถามทุกขอ้เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผลการวิจัยจะน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 

 

ตอนท่ี 1:  ข้อมูลท่ัวไปของเยาวชน 

 

1. เพศ    

   1) ชาย     2) หญิง 

 2. อายุ    

     15-20      21-25 
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ตอนที่ 2 : ความชาญฉลาดในการบริโภคส่ือและข่าวสาร 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 ขา้พเจ้าเลือกชมสื่อที่เห็นวา่ให้ประโยชน์ต่อการด าเนิน

ชีวิต 

     

2 เวลาเปิดรับสื่อ ขา้พเจ้าไม่ชอบคดิตามให้มากนัก      
3 ข้าพเจ้าเลือกแต่งกายตามแฟช่ันที่ก าลังได้รับความ

นิยมตามแบบอย่างที่ เห็นจากสื่อเพื่อให้ได้รับการ

ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน 

     

4 ขณะที่ ข้าพ เจ้าเปิดรับสื่ อ ข้าพเจ้ าได้ ใช้การคิด

วเิคราะห์ก่อนวา่จะเช่ือตามสิ่งที่สื่อน าเสนอหรือไม่ 

     

5 ขา้พเจ้าใช้เงินที่ได้รับมาส่วนใหญ่ไปกบัการดาวน์โหลด

เพลง/ภาพเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง 

     

6 ข้าพเจ้าซ้ือสินค้าเพราะเช่ือตามค าโฆษณาจากสื่อ

โฆษณาต่าง ๆ วา่สินค้านั้นดีจริง 

     

7 เม่ือข้าพเจ้าดูรายการที่ต้องการให้ผู้ชมโหวตให้กับผู้

เข้าแข่งขันในรายการ แม้ว่าในช่วงนั้นข้าพเจ้าไม่มีเงิน 

ขา้พเจ้าจะขอเงินจากคนในครอบครัวเพื่อโหวตให้กับ

บุคคลที่ข้าพเจ้าช่ืนชอบ  

     

8 เม่ือดูโฆษณาลดความอ้วน ข้าพเจ้าเช่ือว่าสถาน

บริการนั้นสามารถช่วยข้าพเจ้าได้จริง 

     

9 ขา้พเจ้าติดตามขา่วจากสื่อหลายประเภทแล้วน ามาคดิ

วิเคราะห์ก่ อนตัดสินใจว่าจะเช่ือหรือไม่ เช่ือการ

น าเสนอขา่วนั้น 

     

10 หากข้าพเจ้าช่ืนชอบพิธีกรคนใด เม่ือเขาแสดงความ

คิดเห็นอะไรออกมา ข้าพเจ้าจะไตร่ตรองก่อนโดยไม่

ปักใจเช่ือตามเขาทั้งหมด 

     

11 ข้าพเจ้ากินอาหารเสริมตามค าโฆษณาผ่านทางสื่อ

เพราะเช่ือว่าจะท าให้ร่างกายมีสุขภาพดีขึ้นอย่าง

รวดเร็ว 
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ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 
12 ขณะที่ข้าพเจ้าชมโฆษณา ขา้พเจ้าจะคิดวิเคราะห์ตาม

โดยไม่เช่ือค าโฆษณาทันที 

 

     

13 ข้าพ เจ้าชมคลิปลั บที่ ก าลั งเป็ นที่ นิ ยมผ่านทาง

อินเตอร์เน็ตเพื่อน าไปคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้อยา่ง

ไม่น้อยหน้า 

     

14 เม่ือดูโฆษณาโทรศัพท์มือถือ ข้าพเจ้าจะเลือกซ้ือโดย

พจิารณาจากประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ 
     

15 ข้าพเจ้าเลือก ซ้ือสินค้าตามค า โฆษณามากกว่า

ค านึงถึงประโยชน์และความคุม้คา่ของสินค้านั้น 
     

16 เม่ือเห็นโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏผ่านสื่อ 

ท าให้ข้าพเจ้าอยากที่จะดื่ม 
     

17 แม้ว่าจะมีปัญหาทางการเงิน แต่เม่ือเห็นกระแสแฟช่ัน

การแต่งกายที่เขา้มาใหม่ในสื่อ ข้าพเจ้าจะรีบไปซ้ือ

หามาใส่ทันทีเพื่อจะได้รับการช่ืนชมยอมรับจากกลุ่ม

เพื่อน 

     

18 เม่ือดูข่าวที่ มีความขัดแย้งของบุคคลทั้ งสองฝ่าย 

ขา้พเจ้าไม่เช่ือสื่อที่เสนอขา่วเพียงด้าน เดี ยวแต่ จ ะ

หาข้อมูลจากสื่ออื่น ๆ เพิ่มเติม 

     

19 แม้ว่าจะมีปัญหาทางการเงิน แต่เม่ือได้รับชมโฆษณา

โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดผ่านทางสื่อ ขา้พเจ้าจะรีบ

หาซ้ือมาใช้โดยทันทีเพื่อจะได้ทันสมัยเหนือกวา่เพื่อน 

     

20 . ถึงข้าพเจ้าจะมีเงินมากพอที่จะแต่งตัวตามกระแส

แฟช่ันที่ปรากฏในสื่อ แต่ถ้าข้าพเจ้าพจิารณาแล้วเห็น

ว่าไม่เหมาะสม ข้าพเจ้าก็ไม่เสียเงินไปกับการแต่งตัว

แบบนั้น 

     

21 แม้รายการวัยรุ่นทางโทรทัศน์จะน าเสนอกระแสแฟช่ัน

ที่ได้รับความนิยม ขา้พเจ้าก็ไม่ท าตามกระแสเพราะไม่

ต้องการรบกวนคนในครอบครัวให้ต้องเดือดร้อน 
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ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 
22 ข้าพเจ้าเลือกใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเปิดโลกทัศน์และ

พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
     

23 เม่ือได้อ่านข่าวในอินเตอร์เน็ต ข้าพเจ้าไม่เช่ือโดยทันที

แต่จะตรวจสอบข้อมูลจากหลาย ๆ  แหล่งก่อน 

เพื่อที่จะไม่เผยแพร่ข่าวสารที่ผิดๆให้คนอื่นรับทราบ

ต่อไป 

     

24 เม่ือชมโฆษณาทางโทรทัศน์ ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าครีม

บ ารุงผิวตามที่ปรากฏในโฆษณาจะท าให้ผิวขาวขึ้นได้

จริงภายในเวลาอันรวดเร็ว 

     

25 เม่ือข้าพเจ้าสนใจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่เห็นในสื่อ

โฆษณา ขา้พเจ้าจะพิจารณาถึงส่วนผสมก่อนตัดสินใจ

ซ้ือ 

     

26 ข้าพเจ้าเลือกชมส่ือท่ีให้สาระความรู้เพ่ือพฒันาความคิด      
ขอ้ความ มีจ านวนรวม 26 ข้อ  

      ทางบวก ขอ้ 1,4,9,10,12,14,18,20,21,22,23,24,25,26  จ านวน 14 ข้อ 

      ทางลบ ขอ้ 2,3,5,6,7,8,11,13,15,16,17,19 จ านวน  12 ขอ้ 
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ตอนท่ี 3:  การรู้ทันสื่อและข่าวสาร 

 ค าช้ีแจง โปรดอ่านค าถามต่อไปนี้แล้วเลือกตอบโดยกาเครื่องหมาย  (√)  ในช่องที่ตรงกับ

ความคดิของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียวในแต่ละค าถาม แบบสอบถามนีไ้ม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดเป็น

เพยีงแต่เครื่องมือที่แสดงให้เห็นความคดิของผู้ตอบที่มีต่อการน าเสนอเนือ้หาของสื่อ 

 
1. ท่านมีความคิดอย่างไรต่อรายการเรียลลติี้โชว์ (Reality Show)  

 � ก. เป็นรายการที่ท าให้ผู้ชมได้ติดตามการด าเนินชีวิตเห็นความเป็นไป  การกระท าของ

ผู้เข้าร่วมรายการอยา่งใกล้ชิด (1 คะแนน) 

 � ข. เป็นรายการที่ผู้ชมมีความส าคัญเพราะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วม 

รายการได้ด าเนินชีวิตต่อไปในเกม (2 คะแนน) 

 � ค. เป็นรายการที่ผู้ชมต้องพจิารณาในการชมรายการประเภทนีอ้ยา่งมากเพราะสิ่งที่ 

น าเสนอมีทัง้เรื่องที่เป็นแบบอยา่งที่ดีและไม่ดี (3 คะแนน) 

 �ง. เป็นรายการที่ผู้ชมต้องพจิารณาและตระหนักวา่เนือ้หาท่ีน าเสนออาจเป็นสิ่งที่ทาง 

รายการก าหนดขึ้น ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด (4 คะแนน) 

2. ท่านมีความคิดอย่างไรต่อผลโหวต (ผลคะแนนความคิดเห็นจากผู้ชม)ในหัวข้อต่างๆ ซึ่ง

ปรากฏในหน้าจอโทรทัศน์  

 � ก. มีความน่าเช่ือถือเพราะเป็นการโหวตของประชาชนเขา้มาโดยตรง (1คะแนน) 

 � ข. ต้องพิจารณาให้ดีเพราะผลโหวตที่รายการน าเสนอเป็นความคิดเห็นของคนบางกลุ่ม

เท่านั้น (3 คะแนน) 

 � ค. เป็นเทคนิคท่ีทางรายการใช้ดึงดูดผู้รับชมให้คอยติดตามชมผลโหวตจนถึงท้าย 

รายการ (2 คะแนน) 

 � ง. ต้องไตร่ตรองให้ดีเพราะผลโหวตอาจเกิดจากการจัดตั้งขึ้นเองของทางรายการ 

เนื่องจากผลประโยชน์หรือการได้รับแรงกดดัน (4 คะแนน) 

3. ท่านคิดว่าเป้าหมายของการส่ง SMS ในรายการทางโทรทัศน์คืออะไร 

 � ก. ต้องการให้ผู้ชมรายการมีโอกาสแสดงความคดิเห็นเขา้มาในรายการ (1 คะแนน) 

 � ข. ต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับรายการโดยที่ทางรายการก็ได้รับผลประโยชน์  (3 

คะแนน) 

 � ค. ต้องการให้ผู้ชมมีส่วนร่วมและได้แสดงปฏิกริยาตอบกลับในประเด็นต่างๆ ที ่

รายการตั้งประเด็นไว้ (2 คะแนน) 

 � ง. ต้องการได้รายได้จากการส่ง SMS ของผู้ชมและได้ข้อมูลเพื่อแสดงต่อผู้สนับสนุน 

รายการวา่รายการเป็นที่นิยม (4 คะแนน) 
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4. ท่านมีความคิดอย่างไรต่อรายการคุยข่าวทางโทรทัศน์ท่ีน าข่าวจากหนังสือพิมพ์มาอ่านให้ 

ฟัง  

 � ก. น่าเช่ือถือเพราะขอ้มูลที่น าเสนอมีแหล่งอา้งอิงที่เช่ือถือได้ (1 คะแนน) 

 � ข. เป็นเทคนิคการน าเสนอที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าอ่านข่าวเองจากหนังสือพิมพ์  (2 

คะแนน) 

 � ค. ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะผู้ด าเนินรายการมักน าความคิดเห็นมาปนกับ

ขอ้เท็จจริง (3 คะแนน) 

 � ง. เป็นรายการที่ต้องระวังในการรับชมเพราะอาจถูกช้ีน าทางความคิดจากผู้ด าเนินรายการ

ได้โดยไม่รู้ตัว (4 คะแนน) 

5. ท่านมีความคิดอย่างไรกับการท่ีรายการโทรทัศน์มักน าภาพดาราท่ีแต่งกายโชว์รูปร่างและ

ทรวดทรงมาน าเสนอแก่ผู้ชม  

 � ก. เป็นเทคนิคในการดึงดูดความสนใจ (2 คะแนน) 

 � ข. เป็นการน าเสนอแฟช่ัน สิ่งที่ดูสวยงามให้แก่ผู้ชม (1 คะแนน) 

 � ค. อาจท าให้เยาวชนน าไปลอกเลียนแบบได้ (3 คะแนน) 

 � ง. จะน าไปสู่การสร้างคา่นิยมและพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมตามมา (4 

คะแนน) 

6. ท่านมีความคิดอย่างไรต่อฉากเลฟิซีนท่ีไม่เหมาะสมในละครโทรทัศน์  

 � ก. เป็นสิ่งที่ท าให้ละครน่าติดตามชม (1 คะแนน) 

 � ข. เป็นเทคนิคท่ีผู้ผลิตใช้เป็นจุดขายให้แก่ละคร (2 คะแนน) 

 � ค. เป็นแบบอยา่งที่ไม่ดีให้แก่ผู้ชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน (3 คะแนน) 

 � ง. เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมทางเพศอย่างเปิดเผยให้แก่สังคมไทย (4 คะแนน) 

7. เมื่อท่านอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งท่ีมีการเขียนถึงข่าวในทางเสื่อมเสียของดารายอด

นิยมโดยท่ีไม่ระบุช่ือจริงแต่ใช้อักษรย่อ นักศึกษามีความคิดท่ีจะท าอะไร  

 � ก. พยายามคาดเดาว่าดาราคนนั้นเป็นใครและเช่ือตามสิ่งที่หนังสือพิมพ์น าเสนอเพราะ

หนังสือพมิพต์้องมีหลักฐานมิฉะนั้นคงไม่กล้าเสนอ (1 คะแนน) 

 � ข. จะน าไปเป็นหัวขอ้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกับคนในครอบครัวหรือกลุม่เพื่อน

วา่ขอ้มูลดังกล่าวมีความน่าเช่ือถือหรือไม่ (2 คะแนน) 

 � ค. ตั้งขอ้สงสัยไวก้่อนไม่เช่ือในทันทีเพราะหนังสอืพมิพมั์กใช้ข่าวประเภทนีก้ระตุ้นความอยาก

รู้อยากเห็นของผู้อ่าน (3 คะแนน) 

 � ง. จะไม่เช่ือตามสิ่งที่หนังสือพมิพน์ าเสนอทั้งหมดเพราะหนังสือพมิพย์อ่มมุ่งหวังผลก าไรจาก

การขายข่าวประเภทนี้ (4 คะแนน) 

8. ท่านเช่ือการรายงานข่าวทางโทรทัศน์หรือไม่ อย่างไร  
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 � ก. เช่ือเพราะทุกสิ่งที่สื่อน าเสนอย่อมผ่านการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบมาดีแล้ว (1 

คะแนน) 

 � ข. แล้วแต่กรณี ถ้ามีเรื่องไหนเป็นประเด็นปัญหาท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็จะฟังหูไว้หู

(2 คะแนน) 

 � ค. ไม่เช่ือทั้งหมดเพราะบางเรื่องที่สื่อน าเสนอก็อาจคลาดเคลื่อนจากความจริง (3 คะแนน) 

 � ง. ไม่เช่ือทั้งหมดเพราะบางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่สื่อก าหนดประเด็นว่าอยากให้คนรับรู้ 

 เรื่องอะไรและละเวน้การน าเสนอเรื่องบางเรื่องเพื่อผลประโยชน์ของสื่อ (4 คะแนน) 

9. ท่านมีความคิดอย่างไรต่อโฆษณาโลช่ัน /ครีมปรับผิวขาวหรือไวท์เทนนิ่ง (Whitening)ท่ี

เผยแพร่ทางโทรทัศน์  

 � ก. เป็นโฆษณาที่เจาะกลุ่มเป้าหมายกับกลุ่มที่ต้องการมีผิวขาวใส (2 คะแนน) 

 � ข. เป็นโฆษณาที่อาศัยเทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์เข้ามาช่วยในการตกแต่ง (3คะแนน) 

 � ค. เป็นโฆษณาที่น่าสนใจ มีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนมผิีวที่ขาวข้ึนได้ (1 คะแนน) 

 � ง. เป็นโฆษณาที่สนับสนุนและสร้างค่านิยมให้กับสังคมวา่หากต้องการจะสวยต้องมีผิวขาว 

(4 คะแนน) 

10. หลังจากท่ีได้รับชมโฆษณาโปรโมช่ันของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือท่ีนักศึกษาก าลังใช้อยู่ 

และท่านรู้สกึสนใจ นักศึกษาคิดจะท าอย่างไร  

 � ก. ตั้งใจวา่จะเปลี่ยนโปรโมช่ันที่ใช้อยูแ่ละหันมาใช้โปรโมช่ันที่โฆษณา (1 คะแนน) 

 � ข. จะน าไปสอบถามคนรู้จักวา่ควรจะเปลี่ยนหรือไม่ (2 คะแนน) 

 � ค . จะพิจารณาผลประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ  ของโปรโมช่ันนั้นอย่างละเอียดก่อน

 ตัดสินใจ (3 คะแนน) 

 � ง. จะแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมช่ันนั้นอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเพราะ

 โฆษณามักจะเลือกเสนอเพยีงข้อมูลด้านดีเทา่นั้น (4 คะแนน) 

11. เมื่อนักศึกษาเห็นโฆษณาสินค้าในเว็บไซต์และมีความสนใจในสินค้าตัวนั้น นักศึกษาคิดจะ

ท าอะไร  

 � ก. จะน าเอาไปปรึกษากับคนใกล้ชิดเพื่อให้ช่วยตัดสินใจ (2 คะแนน) 

 � ข. ตั้งใจวา่จะสั่งซ้ือสินค้านั้นทันที หากช้าสินค้าอาจจะหมดได้ (1 คะแนน) 

 � ค. จะน าไปสอบถามจากผู้รู้เพื่อหาข้อมูลวา่เว็บไซต์ดังกล่าวเช่ือถือได้หรือไม่(3 คะแนน) 

 � ง. ตั้งใจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแหล่งเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบก่อนที่จะ

 ตัดสินใจซ้ือ (4 คะแนน) 
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ตอนที่ 4: ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและข่าวสาร 
 

 
ท่ี 

 
 

รายการประเมิน 

 
ระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบ 

แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 
1 อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลท่ีไม่มีพิษภัยต่อเด็กและ

เยาวชน 
     

2 สื่อลามกท่ีปรากฏในอินเตอร์เน็ตไมไ่ด้เป็นสาเหตท่ีุท าให้
ปัญหาพฤติกรรมทางเพศเพ่ิมมากขึน้ในสงัคม 

     

3 อินเตอร์เน็ตไมส่ามารถเผยแพร่แนวคิดท่ีก่อให้เกิดความ
แตกแยกในสงัคมได้ 

     

4 การใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
ไมท่ าให้เกิดผลเสียตอ่การท างานหรือการเรียน 

     

5 การรับชมสื่อลามกผ่านทางเว็บไซต์ เป็นประจ ามี
ผลกระทบตอ่คา่นิยมทางเพศของเดก็และเยาวชน 

     

6 การรับชมส่ือโทรทัศน์ไม่สามารถปลกูฝังความคิดความ
เช่ือใหม่ๆ ให้กบัคนในสงัคมได้ 

     

7 การแต่งกายล่อแหลมของดาราท่ีปรากฏผ่านสื่อ
โทรทัศน์น าไปสู่การสร้างค่านิยมการแต่งกายล่อแหลม
ให้แก่เยาวชน 

     

8 การรับชมภาพความรุนแรงผ่านทางสื่อโทรทัศน์เป็น
ประจ าท าให้เยาวชนเกิดความชินชาจนรู้สึกว่าความ
รุนแรงเป็นเร่ืองปกติ 

     

9 สื่อโฆษณาไม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตของคนในสงัคมได้ 

     

10 การรับชม/รับฟังข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ เป็น
ประจ าสามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนความคิด ความเช่ือ
ได้ 
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ท่ี 

 
 

รายการประเมิน 

 
ระดับความคดิเหน็ของผู้ตอบ 

แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 
11 การรับชมละครจากต่างชาติที่ มีเนื้อหาที่แฝงการ

แสดงออกทางเพศ เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กและเยาวชนรู้สึก

วา่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะแสดงพฤติกรรมทางเพศอย่าง

เปิดเผย 

     

12 การรับชมละครที่น าเสนอภาพความรุนแรงเป็นประจ า

มีผลต่อการเลียนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและ

เยาวชน 

     

13 การเล่นเกมออนไลน์ที่มีความรุนแรงมีผลท าให้เด็ก

และเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ 

     

14 การรับชมสื่อลามกผ่านทางสิ่งพิมพ์เป็นประจ าไม่

สามารถยั่วยุให้เกิดปัญหาพฤติกรรมทางเพศได้ 

     

       ข้อความ มีจ านวน รวม 14 ข้อ 

                    ทางบวก ข้อ 5,7,8, 10,11,12,13  จ านวน 7 ข้อ 

                    ทางลบ ข้อ 1, 2, 3,4,6,9,14 จ านวน 7 ข้อ 
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ตอนที่ 5: ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

 

ท่ี 

 

รายการประเมิน 

ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบ 

แบบประเมิน 

5 4 3 2 1 

1 ข้าพเจ้าแบ่งเวลาส าหรับการท ากิจการงานและการ

เปิดรับสื่อในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียกิจการงาน 

     

2 ในช่วงวันหยุด ขา้พเจ้าใช้เวลาในการเล่นเกมคอมพวิเตอร์

มากกวา่การท ากิจการงาน 

     

3 ข้าพเจ้าตั้งใจท ากิจการงานทุกอย่างเพื่ออนาคตในวัน

ขา้งหน้า แม้ว่าจะมีบางกิจการงานที่ไม่ชอบก็ตาม 

     

4 หากเห็นว่าดาราที่ช่ืนชอบมีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม 

ขา้พเจ้าก็ไม่คิดที่จะเลียนแบบ 

     

5 ในช่วงวันหยุด ข้าพเจ้าใช้เวลาอ่านหนังสือที่ให้ความ

บันเทิงมากกวา่หนังสือเรียน 

     

6 แม้ข้าพเจ้าจะช่ืนชอบการดูคอนเสิร์ตของนักร้องคนนีม้าก

เท่าใดก็ตาม แต่เม่ือพรุ่งนี้มีรายงานที่ต้องส่งข้าพเจ้าก็

เลือกที่จะท ารายงาน 

     

7 แม้พรุ่งนีจ้ะมีการสอบ ขา้พเจ้าก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเอง

ให้หยุดเล่นเกมได้ 

     

8 ขา้พเจ้าท าการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะไปดูรายการที่ชอบ      

9 เม่ือต้องเรียนในวิชาที่ไม่ชอบ ขา้พเจ้าจะต้องหาทางออก

จากห้องก่อนที่จะหมดช่ัวโมง 

     

10 ขา้พเจ้าไม่มีสมาธิในขณะที่ก าลังนั่งเรียน      

11 ขา้พเจ้าทนไม่ได้ที่จะต้องพลาดชมละครตอนอวสานทั้ง ๆ 

ที่วันพรุ่งนีเ้ป็นวันสอบปลายภาค 

     

12 แม้วา่ใกล้วันสอบปลายภาค แต่ขา้พเจ้าก็หักห้ามใจไม่ได้

ที่จะไปเที่ยวกับเพื่อน 

     

13 ขา้พเจ้าสามารถอดทนรอคอยในสิ่งที่ต้องการได้      

ข้อความ มีจ านวน รวม 13 ข้อ 

         ทางบวก ข้อ1, 3,4,6,8, 13  จ านวน  6 ข้อ 

         ทางลบ ข้อ 2,5,7,9,10,11,12 จ านวน 7 ข้อ 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการบริโภคสื่อและข่าวสาร 

 ค าชี้แจง  

  1. แบบประเมินมีทัง้หมด 20 ขอ้ ให้เลือกค ำตอบข้อที่ถกูที่สุดเพยีงขอ้เดียว 

  2. เวลำในกำรท ำขอ้สอบ  15 นำท ี

 

1. เด็กชำยน้อยเห็นดำรำนกัแสดงละครโทรทัศน ์สูบบหุรี่ และถูกเพื่อนชักชวนให้ทดลองสูบบุหรี่หลำย

ครั้ง  แม้กระนั้น เดก็ชำยน้อยก็ไม่ยอมลองสูบบุหรีต่ำมค ำชักชวน แสดงวำ่ เด็กชำยน้อยเป็นคนอยำ่งไร 

 ก. รูจ้ักเตือนตนด้วยตนเอง  ข. รักและเช่ือฟังบิดำมำรดำ 

 ค. เป็นคนซ่ือตรงต่อตนเอง  ง. มีความกล้าหาญและมีคุณธรรม 

2. “ จง อด ทน ฝน ทัง่ ให ้เปน็ เข็ม  ต ุ่มยังเต ็มเพร าะน  ้าที่พร ่้าหยด  

 ปล วก ยงั ขนดนิ ก อง เท่าบรร พต  ส ิ่งทั งหมด ไม่ยากหาก พาก เพยีร ” 

 จำกค ำกลอนขำ้งตน้ สอนเรำให้มีคุณธรรมขอ้ใด 

 ก. ขันติ ควำมอดทน  และวริิยะ ควำมเพยีรพยำยำม 

 ข. ขันติ ควำมอดทน และอหิงสำ ควำมไม่เบยีดเบียน 

 ค. ขันติ ควำมอดทน และ สัจจะ ควำมจริงใจ 

 ง. ขันต ิควำมอดทน และ จำคะ ควำมเอือ้เฟื้อแบ่งปัน 

3. ขอ้ใด  ไม่ใช่ลกัษณะของกำรใช้คุณธรรมขอ้วำ่ด้วย ขนัต ิควำมอดทน 

 ก. ทนท ำงำน                  ข. ทนต่อค ำด่ำ 

 ค. ทนเล่นเกมส์       ง. ทนเจ็บป่วย 

4. “ส มชายเป็นคนต ร งไปตร ง มา แ ม้มีเพ่ือน มาพูดจาให้ไม่พอใจ ก ็ไม่เคยเก ร ี ยวก ร าดหร ือต อบโต ้แต ่อยา่ง

ใด  ทกุ ครั งที่ปดิ เทอมเขาจะก ล ับบ้าน ช่วยพ่อแ ม่ท้าง าน  แม้งาน หนกั ไม่เคยเก ี่ยง  เม่ือก ล ับมาเขามัก มีของ

ฝาก ต ิดมอืมาฝาก เพื่อน  ๆ  เส มอ” จำกขอ้ควำมแสดงให้เห็นวำ่ สมชำยมีคุณธรรมขอ้ใด 

 ก. เมตตำ ควำมปรำรถนำให้ผู้อ่ืนเป็นสุข  กรุณำ กำรช่วยให้ผู้อ่ืนพน้จำกควำมทุกข ์ มุทิตำ 

ควำมพลอยยนิดี และ อุเบกขำ ควำมวำงเฉย 

 ข. ฉันทะ ควำมพอใจ วริิยะ ควำมเพยีรพยำยำม จิตตะ ควำมเอำใจใส่ วมัิงสำ กำรตรติรอง

พจิำณำรณำ 
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 ค. สัจจะ ควำมจริงใจ ทมะ ควำมอดกลัน้ ขม่ใจ ขันต ิ ควำมอดทน จำคะ ควำมเอือ้เฟื้อ 

แบ่งปัน 

 ง. ปฏริูปเทสวำสะ กำรอยูใ่นภูมิประเทศที่เหมำะสม สัปปริสูปสัสยะ กำรคบบณัฑิต หรือ 

สัตบุรษุ ปุพเพกตปุญญตำ กำรเป็นคนมีบุญท ำไวแ้ต่ชำติก่อน และ อัตตสัมมำปณิธ ิกำรตัง้ตนไวช้อบ 

5.  กำรรูจ้ักคบมิตร ซ่ึงเป็นผู้มีอิทธพิลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรำ เป็นหลกัธรรมค ำสอนมี

วัตถุประสงค์ในขอ้ใดเปน็ส ำคัญ 

 ก. ใช้เตือนตนเม่ืออยูร่่วมกับมิตรสหำย  

 ข. ป้องกนัตนมิให้ถกูเพื่อนเอำรัดเอำเปรียบ 

 ค. รู้แนวทำงปฏิบัตตินใหเ้ป็นมิตรกบัผู้อ่ืน 

  ง. จะไดรู้้จกัหลกัในกำรเลือกคบคนเปน็เพื่อน 

6. กำรกระท ำในขอ้ใดสอดคล้องกับพุทธศำสนสุภำษิต “ คบคนเช่นใด ยอ่มเปน็เช่นนัน้ ” ซ่ึงเป็นสุภำษิต

เกี่ยวกับกำรคบเพื่อน 

 ก. กนกขยันซ้อมฟุตบอลเพรำะอยำกเลน่เกง่เหมอืนเบ็คแฮม 

 ข. ปัญญำมีบำ้นอยูใ่กล้มหำวิทยำลัยเลยชอบท ำงำนวชิำกำร 

 ค. สันติหันมำสนิทสนมกับสัญชัยที่มีญำติเป็นนักกำรเมืองดัง 

 ง. เพ็ญพรสอบได้คะแนนดีเพรำะอยูใ่นกลุ่มเพื่อนที่เรียนเก่ง 

7.    ขอ้ใด หมำยถึง กำรมีฉนัทะหรือ กำรใฝ่รู้และกำรกำรใฝ่สร้ำงสรรค ์

 ก. ชวนชมท ำกำรบ้ำนสง่ครูทกุวัน  ข. ชมชิตชอบซักถามถา้ตนไม่เข้าใจ 

ค. ชิตชัยชอบศึกษำเล่ำเรียนเสมอ  ง. ชัยชำญท ำกำรบ้ำนผิด ต้องท ำใหม่ทกุครัง้ 

8..  สต ิคอื ควำมระลกึได ้ควรใช้เม่ือใด ? 

ก. ก่อนท ำ พดู คดิ      ข. ขณะท ำ พูด คดิ 

ค. หลังท ำ พูด คดิ   ง. ในกำลทกุเม่ือ 

9.  ขอ้ใด เป็นผลของสตแิละสัมปชัญญะ ? 

ก. ให้เป็นคนรอบรู ้    ข. ให้เป็นคนรอบคอบ 

ค. ให้เป็นคนรอบด้ำน     ง. ให้เป็นคนรอบจดั  

10. ยิม้ได้เม่ือภัยมำ เป็นลกัษณะของคนมีธรรมขอ้ใด ? 

 ก. สติ ควำมระลกึได้ สัมปชัญญะ ควำมรู้ตัว    

 ข. หิริ ควำมละอำยต่อบำป และโอตตัปปะ ควำมเกรงกลัวต่อผลของบำป 
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 ค. เมตตำ ควำมปรำรถนำนให้ผู้อ่ืนเปน็สุข และ กรณุำ  ควำมสงสำรคดิจะช่วยให้ผู้อ่ืนพน้ทุกข์

 ง. ทมะ ควำมอดกลั้น ขม่ใจ และขันต ิควำมอดทนต่อควำมล ำบำก 

11.  กำรโจรกรรมขอ้มูลทำงอินเตอร์เน็ตเปน็กำรกระท ำที่เป็นภัยต่อควำมม่ันคงของประเทศและของ

โลกท ำให้ทุกคนรูส้ึกไม่ปลอดภัยในขอ้มูลของตนและก่อให้ควำมเดือดร้อน บุคคลผู้กระท ำกำรเช่นนัน้ 

เพรำะขำดธรรมขอ้ใด ? 

 ก. สติ ควำมระลกึได้ สัมปชัญญะ ควำมรูต้ัว                

  ข. หิริ ความละอายต่อบาป และโอตตปัปะ ความเกรงกลัวต่อผลของบาป 

 ค. ฉันทะ ควำมพอใจ และ วริิยะ ควำมเพยีรพยำยำม 

 ง. ทมะ ควำมอดกลั้น ขม่ใจ และ ขันติ ควำมอดทนต่อควำมล ำบำก 

12. กำรใช้หลกัโยนิโสมนสกิำรขอ้ใด สำมำรถดับทกุขจ์ำกกำรหลงยดึตดิในรูปกำยได้มำกทีสุ่ด 

ก. กำรพจิำรณำหำเหตุปจัจัย 

ข. การคิดพิจารณาแยกแยะส่วนประกอบ 

ค. กำรคดิพจิำรณำแบบสำมัญลกัษณะ 

ง. กำรคดิพจิำรณำเห็นคณุโทษและทำงออก 

13. ขอ้ใดไม่ใช่กำรเจริญปัญญำแบบโยนิโสมนสกิำร 

 ก. คดิแบบยดึม่ันตนเอง   ข. คดิแบบสืบสำวเหตุปัจจัย 

 ค. คดิแบบคณุโทษและทำงออก  ง. คดิแบบคุณคำ่แท ้คุณคำ่เทียม 

14. บุคคลในขอ้ใดได้ช่ือวำ่คดิแบบโยนิโสมนสิกำร 

 ก. วันชัยชอบบ่นว่ำน้อยใจที่เพื่อนไม่รกั 

 ข. เอกรตัน์ชอบโวยวำยเม่ือรถประจ ำทำงจอดไม่ตรงป้ำย 

 ค. วจิิตรำยอมรบัวำ่ฝึกซ้อมกีฬำน้อยไปจึงท ำใหแ้พคู้แ่ขง่ 

 ง. พรพิมลรู้สกึหัวเสียที่รถตดิขณะที่ต้องรีบไปให้ทนัเวลำสอบ 

15. หลักกำรคดิแบบคุณคำ่แท้ คุณค่ำเทียม เรำสำมำรถจะพิจำรณำได้วำ่ คุณคำ่แท้ของ 

 โทรศัพท์มือถืออยูท่ี่อะไร 

 ก. บ่งบอกควำมมีฐำนะ   ข. แสดงถงึกำรมีงำนรดัตัว 

 ค. ประโยชน์เพ่ือกำรตดิต่อสื่อสำร  ง. กำรตำมทันเทคโนโลยสีมัยใหม ่
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 16. บุคคลที่เป็นโรคเกี่ยวกับจติเวช ต้องเขำ้รับกำรบ ำบดัในโรงพยำบำลจติเวช จดัวำ่ขำดหลกัธรรมขอ้

ใด 

 ก. สจัจะ  ควำมจริงใจ   ข. สต ิ ควำมระลึกได ้  

 ค. จำคะ ควำมเอือ้เฟื้อ แบ่งปัน  ง. สำมัคคี  ควำมสมำนสำมัคคี ปรองดอง  

17. “ มุส ิก าถ ูก เพื่อน ต ่อวา่อยา่ง แร ง เพราะไม่ช่วยงาน เพื่อน  มุสกิ าไม่ พอใจ  เล ย ต ่อว่ามุสกิ ากล ับเช่นก ัน ” 

จัดวำ่มุสิกำขำดธรรมะขอ้ใด 

ก.สต ิควำมระลกึได ้   ข.สัมปชัญญะ ควำมรู้ตัว 

ค.ขันต ิ ควำมอดทนต่อควำมล ำบำก ง. ทมะ ควำมอดทกลัน้ ขม่ใจ 

18. ท ำทุกอยำ่งเพื่อใหต้นมีควำมสุขและควำมส ำเร็จ 

โดยไม่สนใจเรื่องคุณธรรมหรือควำมถกูผิด  มำจำกสำเหตุใดเป็นส ำคัญ 

 ก. ครอบครัวขำดควำมอบอุ่น 

 ข. วทิยำกำรและเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยไร้ขอบเขต 

 ค. ขำดกำรปลูกฝังคณุธรรมและจริยธรรมใหก้ับเยำวชน 

 ง. ไดต้้นแบบที่ไม่ดจีำกสื่อต่ำง ๆ 

19. ขอ้ใดสำมำรถจัดเป็นภัยที่มีผลต่อชีวิตและจติใจ 

 ก. ปัญหำยำเสพติด 

 ข. คนในสงัคมไม่เช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม 

 ค. สื่อที่มีอคติน ำเสนอเรื่องรำวบดิเบอืนควำมจรงิ 

 ง. คนในสังคมเคยชินอยูก่ับกำรท ำผิดโดยคิดว่ำเปน็สิ่งทีช่อบธรรม 

20. ขอ้ใดคอืสิ่งส ำคัญที่ชักน ำควำมคดิของเรำให้ตกต่ ำจำกศีลธรรมได้ 

 ก. การน าเสนอสื่อท่ีบิดเบือนความจริง 

 ข. กำรมีอคติในกำรเสนอเรื่องรำวผ่ำนสื่อ 

 ค. รำยกำรทกุชนดิที่ออกอำกำศทำงโทรทัศน์ 

 ง. ไมมี่ข้อใดถูก 



 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การอบรม 

โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมั่นคงทางอารมณ์เพ่ือการบริโภคสื่อและ

ข่าวสารอย่างชาญฉลาดของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงหใม่” 

ค าช้ีแจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย (√) ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านตามสภาพความเป็นจริง 

 โดย 5   หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 

    4   หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

    3   หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

    2   หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 

    1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยท่ีสุด 

   

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเจ้าหน้าท่ี/พระวิทยากร/วิทยากร 

1.1 สื่อประกอบการอบรมมีความเหมาะสมเพยีงใด      

1.2 เนือ้หาหลักสูตรการอบรมมีความเหมาะสมเพยีงใด      

1.3 ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม

เพยีงใด 

     

1.4 รูปแบบและเทคนิคการน าเสนอมีความเหมาสม

เพยีงใด 

     

2. ด้านผลการให้ฝ่ายบริการฝึกอบรม 

2.1 ได้รับฝึกอบรมตรงตามที่ต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน      

2.2 ได้รับประโยชน์ในการน าไปใช้มากเพยีงใด      

2.3 ท่านเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเข้าค่าย

คุณธรรมครั้งนี้ 

     

2.4 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  มี

ความเหมาะสม  

     

2.5 กิจกรรมฐานต่าง ๆ ให้ข้อคิดและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนได้ 
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ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความคดิเห็นของผู้ตอบ 

5 4 3 2 1 

2.6 กิจกรรมเขา้คา่ยคุณธรรม สามารถสร้างจิตส านึกทีด่ี

ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     

3. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม 

3.1 เนือ้หาสาระฝึกอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงคข์อง

โครงการ 

     

3.2 กิจกรรมในการฝึกอบรม ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์

ของการฝึกอบรม 

     

3.3 การล าดับเนื้อหาในการฝึกอบรม  ช่วยให้ท่านเขา้ใจ

ได้ง่ายขึน้ 

     

3.4 เอกสารประกอบการฝึกอบรมช่วยให้ผู้เข้ารับการ

อบรมมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องที่ฝึกอบรม 

     

 

 



   
 

 

ภาคผนวก ฉ  

แบบประเมินความมัน่คงของมนุษย์และสังคมสว่นบคุคล 

ค าชี้แจง  

    แบบประเมินนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัย  เรื่อง  แรงงานต่างด้าวกับความม่ันคงทางสังคม  

ซ่ึงมวีัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความม่ันคงของมนุษยแ์ละสังคมส่วนบุคคลของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่

ในจังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้เกณฑ์ความม่ันคงของมนุษย์ส่วนบุคคล  8 มิติของกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นตัวช้ีวัด  ขอให้ท่านส ารวจตัวเองและประเมินความรู้สึกของท่าน

แล้วเลือกตอบ  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด  ดังต่อไปนี้ 

 

ตอนท่ี  1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 1.  เพศ                          ชาย       หญิง 

 

 2.  อายุ  ไม่เกิน 25 ป ี 26-35   ป ี

   ไม่เกิน 25 ป ี 26 - 35   ป ี

  36 - 45 ป ี 46 - 60   ป ี

  61   ป ีขึ้นไป 

 

 3.  สถานภาพสมรส         โสด      หมา้ย  

          แต่งงานและอยูร่่วมกัน   แตง่งานแต่ไม่ได้อยูร่่วมกนั  

 หย่าร้าง 

 

 4.  จ านวนบุตร                        ไม่มีบุตร                                     มี  1  คน 

            มี  2   คน                                    มี 3 - 4  คน 

              มี  5  คน  ขึน้ไป 

 

 5.  การศกึษา         ไม่ได้เรยีนหนังสือ                       ประถมศกึษา 

            มัธยมศกึษาตอนต้น                   มัธยมศึกษาตอนปลาย  

            ปริญญาตรี                            ปริญญาโท ขึ้นไป 
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 6.  ท่านมีรายได้จากการท างานหรือการลงทุนอื่นๆ ต่อเดือน 

                   ไม่มีรายได ้                    5,000  บาท  ลงมา 

            5,001 -  15,000 บาท  15,001 -  20,000 บาท 

            20,001 -  25,000 บาท  25,001 -  30,000 บาท 

            30,001 -  35,000 บาท  มากกวา่  35,000 บาท 

   

ตอนท่ี 2:  ระดบัความมั่นคงส่วนบุคคล  (ให้วงกลมรอบข้อ ก  ข  ค  ง  หรือ  จ  เพยีงขอ้เดียวทีต่รง

กับท่าน) 

 1.  มิตดิ้านการมีงานท าและรายได ้

  1.1 ท่านคดิวา่งานทีท่ าในปัจจุบันมีความม่ันคงหรือไม่ 

   ก.  มีความม่ันคงมาก   ข. คอ่นขา้งมีความม่ันคง 

   ค.  มีความม่ันคงปานกลาง  ง.  ไม่ค่อยมีความม่ันคง 

   จ.  ไม่มีความม่ันคง 

 

  1.2  รายได้ที่ท่านไดร้ับต่อเดือนเปน็อยา่งไร 

  ก.  รายได้มากกวา่รายจ่ายมาก  ข.  รายได้มากกวา่รายจ่ายเล็กน้อย 

   ค.  รายได้พอ ๆ กับรายจ่าย  ง.  รายจ่ายเกินกวา่รายได้เลก็น้อย 

   จ.  รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก 

 

  1.3   ในแต่ละเดือนท่านมีเงนิออมตรงกับข้อใด 

  ก.  ไม่มีเงินออมเลย  ข.  มีเงินออมต่ ากวา่ 500 บาทต่อเดือน 

   ค.  มีเงินออม 501 – 1,000 บาท ง.  มีเงินออม 1,001 – 2,000 บาท   

   จ.  มีเงนิออมมากกวา่ 2,000 บาทขึน้ไป 

   

  1.4  ท่านมีภาระหนีส้ินหรือไม่ 

   ก.  มีหนีส้นิในประเทศไทย  ข.  มีหนีส้ินในประเทศบ้านเกดิ 

   ค.  มีหนีส้ินทัง้ 2 ประเทศ  ง.  มีหนีส้ินเลก็น้อย 

   จ.   ไม่มีหนีส้นิ 

 

  1.5  ในปัจจบุันการผ่อนช าระหนีข้องท่านมีลกัษณะตามขอ้ใด 

  ก.  เป็นภาระหนกัมากทีสุ่ด  ข.  เป็นภาระหนักมาก 

   ค.  เป็นภาระหนักปานกลาง  ง.   เป็นภาระน้อย 

   จ.  ไม่มีหนีส้ิน 
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  1.6  ท่านมีความสุขกับรายได้ปจัจุบนัเพยีงใด 

  ก.  มีความสุขมากที่สุด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขน้อย 

   จ.  ไม่มีความสุข 

 2.  มิตดิ้านครอบครวั 

  2.1  ท่านมีเวลาอยูก่ับครอบครัวมากน้อยเพียงไร 

  ก.  มีเวลามาก    ข.   มีเวลาพอควร 

   ค.  มีเวลาน้อย    ง.  ไม่มีเวลาอยูก่ับครอบครัว 

   จ.  ไม่ได้อยูก่ับครอบครัว 

 

  2.2  ท่านได้ท ากจิกรรมต่าง ๆ  (ซ้ือของ  ออกก าลงักาย  กนิอาหาร  ท าบุญ) ร่วมกบั

คนในครอบครัวหรือไม่ 

  ก.  ท าทุกครัง้     ข.  ท าแทบทุกครัง้ 

   ค.  ท าบ้างเป็นบางครั้ง   ง.  ท านานๆ ครั้ง 

   จ.  ไม่ได้ท า 

 

  2.3.  เม่ือท่านมีปัญหาใด ๆ กต็าม  ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนใน

ครอบครัวดหีรือไม่  

  ก.  ได้มากทีสุ่ด    ข.  ได้มาก 

   ค.  ได้ปานกลาง    ง.  ได้น้อย 

   จ.  ไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้เลย 

 

  2.4  ครอบครัวของท่านมีความสัมพันธ์ทีด่ีตกับเพื่อนบ้านเพยีงใด 

  ก.  มีความสัมพันธ์ที่ดีมาก  ข.  มีความสัมพันธ์ที่ดีปานกลาง 

   ค.  มีความสัมพันธ์ที่ดีน้อย  ง.  มีปัญหากับเพื่อนบ้านเสมอ 

   จ.  ไม่มีความสัมพันธก์ับเพื่อนบ้านเลย 

 

  2.5  โดยภาพรวมชีวิตความเป็นอยูใ่นครอบครัวท่านเปน็อยา่งไร 

  ก.  มีความสุขท่ีสุด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขน้อย 

   จ.  ไม่มีความสุขเลย 
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 3.  มติิด้านความมัน่คงสว่นบคุคล 

  3.1  ท่านมีความรูส้ึกปลอดภัยในชีวิตหรือไม่ 

   ก. มีมากทีสุ่ด    ข.  มีมาก 

   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีน้อย 

   จ.  ไม่มี/มีน้อยที่สดุ 

  3.2   ท่านมีความรูส้ึกปลอดภัยในทรัพย์สินของท่านหรอืไม่ 

    ก. มมีากทีสุ่ด    ข.  มีมาก 

   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีน้อย 

   จ.  ไม่มี/มีน้อยที่สดุ 

 

  3.3  ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกดิขึ้นในชุมชนของท่านหรือไม่ 

    ก. มมีากทีสุ่ด    ข.  มีมาก 

   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีน้อย 

   จ.  ไม่มี/มีน้อยที่สดุ 

 

  3.4 หน่วยงานภาครัฐท าให้ทา่นรูส้กึมีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินหรือไม่ 

    ก. มมีากทีสุ่ด    ข.  มีมาก 

   ค.  มีปานกลาง    ง.  มีน้อย 

   จ.  ไม่มี/มีน้อยที่สดุ 

 

 4.  มิตดิ้านการสนบัสนุนทางสังคม 

  4.1  เพื่อนบ้านสามารถช่วยเหลือเม่ือท่านเดือดร้อนได้หรือไม่ 

    ก.  ช่วยได้มากที่สดุ   ข.  ช่วยได้มาก 

   ค.  ช่วยได้ปานกลาง   ง.   ช่วยได้น้อย 

   จ.  ช่วยไม่ได้เลย 

 

  4.2   เม่ือมีปัญหา ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนไดห้รือไม่/ระดับใด 

    ก.  ได้มากทีสุ่ด    ข. ได้มาก 

   ค.  ได้ปานกลาง      ง.  ได้น้อย 

   จ.  ไม่ได้/ได้น้อยทีสุ่ด 
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  4.3  เม่ือท่านมีส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ กับคนในชุมชนแล้ว  ท าให้เกิดความสัมพันธท์ี่

ดีกับคนในชุมชนมากน้อยเพียงใด 

   ก.  มากที่สดุ    ข.  มาก 

   ค.  ปานกลาง    ง.  น้อย 

   จ.  ไม่มี/น้อยที่สดุ 

 

  4.4  เม่ือท่านท าประโยชน์ใหก้ับชุมชนแล้ว  ท่านคดิวา่กอ่ให้เกดิประโยชนต์่อชุมชนใน

         ระดับใด 

   ก.  มากที่สดุ    ข.  มาก 

   ค.  ปานกลาง    ง.  น้อย 

   จ.  ไม่มี/น้อยที่สดุ 

 

 5.  มติิทางสังคมและวัฒนธรรม 

  5.1  โดยรวมแล้ว  ท่านปฏิบัตติามกฎหมาย/ขอ้บังคับของสังคมไทยในระดับใด 

    ก.  มากที่สดุ    ข.  มาก 

   ค.  ปานกลาง    ง.  น้อย 

   จ.  ไม่ปฏิบตัิ/ปฏิบัตนิ้อยที่สดุ 

 

  5.2  ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ข้อบังคับของสงัคมไทยในระดับใด 

    ก.  รู้มากที่สดุ    ข.  รู้มาก 

   ค.  รู้ปานกลาง    ง.  รูน้้อย 

   จ.  ไม่มีความรู้/มีความรูน้้อยที่สดุ 

 

  5.3  โดยรวมแล้ว  ท่านรู้สกึวา่ชุมชนของท่านทุกวนันี้มีความสงบสุขหรือไม่ 

    ก.  มีความสุขมากทีสุ่ด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขน้อย 

   จ.  ไม่มีความสุข/มคีวามสุขน้อยที่สดุ 

 

  5.4  ท่านเขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  ประเพณี/ศาสนาในชุมชนหรือไม่ 

    ก. เขา้ร่วมทกุครั้ง   ข.  เขา้ร่วมเกือบทกุครัง้ 

   ค.  เขา้ร่วมเป็นบางครั้ง   ง.  เขา้ร่วมบ้างเปน็บางครัง้ 

   จ.  ไม่เขา้ร่วมเลย 
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  5.5  ท่านมีความสัมพันธก์ับคนในชุมชนที่ทา่นอยูอ่าศัยมากน้อยเพียงใด 

    ก.  มากที่สดุ    ข.  มาก 

   ค.  ปานกลาง    ง.  น้อย 

   จ.  ไม่มี/น้อยที่สดุ 

 

  5.6  โดยรวมแล้ว  ทุกวนันีท้่านใช้ชีวิตในชุมชนของท่านอยา่งมีความสุขหรือไม่ 

    ก.  มีความสุขมากทีสุ่ด   ข.  มีความสุขมาก 

   ค.  มีความสุขปานกลาง   ง.  มีความสุขน้อย 

   จ.  ไม่มีความสุข/มคีวามสุขน้อยที่สดุ 

 

 6.  มิตดิา้นการศกึษา 

  6.1  ท่านเหน็วา่ทุกคนในครอบครัวควรได้รบัการศึกษาหรือไม่ 

   ก.  เห็นดว้ยมากที่สดุ   ข.  เห็นด้วยมาก 

   ค.  เห็นด้วย    ง.  เหน็ด้วยน้อย 

   จ.  ไม่เหน็ด้วยอยา่งยิง่ 

 

  6.2  ท่านสนใจที่จะเรียนรูเ้พิ่มเติมจากแหล่งความรู้ใหม่ๆ หรือไม่ 

   ก.  สนใจมากที่สดุ   ข.  สนใจมาก 

   ค.  สนใจปานกลาง   ง.  สนใจน้อย 

   จ.  ไม่สนใจเลย 

 

  6.3  ท่านสนใจที่จะพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพหรือไม่ 

   ก.  สนใจมากที่สดุ   ข.  สนใจมาก 

   ค.  สนใจปานกลาง   ง.  สนใจน้อย 

   จ.  ไม่สนใจเลย 

 

  6.4  ท่านมีโอกาสที่จะไดร้ับการศกึษาหรืออบรมเพื่อพฒันาทักษะความสามารถของ

ตนหรือไม่ 

   ก.  มีโอกาสมากทีสุ่ด   ข.  มีโอกาสมาก 

   ค.  มีโอกาสปานกลาง   ง.  มีโอกาสน้อย 

   จ.  ไม่มีโอกาสเลย 
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  6.5  ท่านควรศกึษาภาษาที่คนในสังคมส่วนใหญ่ใช้สื่อสารกันหรือไม่ 

   ก.  ควรศกึษาเป็นอยา่งยิง่   ข.  ควรศกึษามาก 

   ค.  ควรศกึษา    ง.  ควรศึกษาบ้าง 

   จ.  ไม่ควรศึกษาเลย 

 

7. มิตท่ีิอยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

 7.1  ที่อยูอ่าศัยของท่านอยูใ่นชุมชนที่ปลอดภัยหรือไม่ 

  ก.  ปลอดภัยมากทีสุ่ด   ข.  ปลอดภัยมาก 

  ค.  ปลอดภัยปานกลาง    ง.  ปลอดภัยน้อย  

  จ.  ไม่ปลอดภัยเลย 

 

 7.2  ที่พักอยูอ่าศัยของท่านมีความม่ันคงแข็งแรงดีหรือไม่ 

  ก.  มีความแข็งแรงมากที่สดุ  ข.  มีความแข็งแรงมาก 

  ค.  มีความแข็งแรงปานกลาง  ง.  มีความแข็งแรงน้อย 

  จ.  ไม่มีเลย 

 

 7.3 ท่านคดิวา่บริเวณที่พักอาศัยของท่าน เหมาะสมส าหรับเป็นที่พักอาศัยหรือไม่ 

  ก.  เหมาะสมที่สุด   ข.  เหมาะสมมาก 

  ค.  ปานกลาง              ง.  เหมาะสมเล็กน้อย 

  จ.   ไม่เหมาะสมเลย 

 

 7.4 ท่านคดิวา่น้ าที่ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในที่พักอาศยัมีความสะอาดปลอดภัย

หรือไม่ 

  ก.  ปลอดภัยมากทีสุ่ด   ข.  ปลอดภัยมาก 

  ค.  ปลอดภัยปานกลาง           ง.  ปลอดภัยบา้ง 

  จ.   ไม่ปลอดภัยเลย 

 

 7.5 ที่พักอาศัยของท่านมีการจัดการระบายน้ าเสียหรือไม่ 

  ก.  มีมากทีสุ่ด    ข.  มีมาก  

  ค.  มีปานกลาง    ง.  มีน้อย 

  จ.   ไม่มีเลย 
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8. มติิสุขภาพอนามัย 

 8.1 ในรอบปทีี่ผ่านมา ท่านเคยเจ็บป่วยต้องเขา้รับการรกัษาหรือไม่ 

  ก.  ไม่เคยเจ็บป่วยเลย   ข.  ป่วยบา้ง 

  ค.  ป่วยบอ่ย    ง.  ป่วยประจ า 

  จ.  ป่วยมากที่สุด 

 

 8.2 เม่ือทา่นเจ็บป่วยทา่นไปเขา้รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลหรือคลินิคหรือไม่ 

  ก.  ไม่ไปเลย    ข.  ไปบ้างนานๆครั้ง 

  ค.  ไปบ้างบางครั้ง   ง.  ไปสม่ าเสมอ 

  จ.  ไปทกุครัง้ 

 

 8.3 ท่านพงึพอใจกับระบบการบรกิารการรกัษาของโรงพยาบาลที่ทา่นไปใช้บรกิาร

หรือไม่ 

  ก.  พอใจมากที่สดุ   ข.  พอใจมาก 

  ค.  พอใจปานกลาง   ง.  พอใจบ้าง 

  จ.  ไม่พอใจเลย 

 

 8.4 ท่านได้รบัประทานอาหารทีส่ะอาดทุกมือ้หรือไม่ 

  ก.  ได้รับมากที่สดุ   ข.  ไดร้ับมาก 

  ค.  ไดร้ับพอสมควร   ง.  ได้รับน้อย 

  จ.  ได้รับน้อยที่สดุ 

 

 8.5 ท่านมีบัตรประกันสุขภาพหรือไม่ 

  ก.  มีบตัรประกันสุขภาพ   ข.  ไม่มีบัตรประกนัสุขภาพ 

 

 8.6 บัตรประกันสุขภาพของท่านมีประโยชนต์่อท่านหรือไม่ 

  ก.  มีประโยชน์มากทีสุ่ด   ข.  มีประโยชน์มาก 

  ค.  มีประโยชน์ปานกลาง    ง.  มีประโยชนบ์้าง 

   จ.  ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ 

 




