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บทคดัย่อ 
 

 การวจิัย เรื่อง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อและ

ข่าวสารของเยาวชนในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงวิจัยและพัฒนา โดยมี

วัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อและขา่วสาร (2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน และ (3) เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ความม่ันคงทางอารมณ์ในการบริโภคสื่อและข่าวสารอันชาญฉลาดของเยาวชนให้สามารถเรียนรู้และ

ปรับตนเองเขา้กับสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไปได้อยา่งแทจ้ริง   โดยประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

เยาวชนผู้อาศัยอยู่ในแขวงนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อและขา่วสารของเยาวชน แบบสอบถาม

ต้นทุนชีวิตส าหรับเยาวชนในแขวงนครพงิค์ 2) แบบประเมินทัศนคติ (ความคดิเห็น) ของเยาวชนเกี่ยวกับ

การบริโภคสื่อและขา่วสาร 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจคุณธรรมจริยธรรม เพื่อการบริโภคสื่อ

และข่าวสาร 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม และ 5) แบบแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับความม่ันคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคล ผู้วจิัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาคา่สถิติ ได้แก่ 

คา่เฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 
 (1)  เยาวชนมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อและขา่วสาร ทาง อินเทอร์เน็ต, โทรทัศน์  และ 

โทรศัพท์มือถือ  อยู่ในระดับมาก และใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูลทั่วไป/สินค้าบริการ ดาวน์โหลด

หนัง ภาพ ฟังเพลง ดูทีว ีวดีิโอ ฟังวทิยุ พูดคุย สนทนา ออนไลน์ เล่นเกม และมีพฤติกรรมการสื่อสาร

ในเฟสบุ๊ค เพื่อการสื่อสารกับเพื่อนและคนรู้จัก เพื่อหาข้อมูลขา่วสารในสิ่งที่ตนชอบหรือสนใจ 
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 (2)  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชน ได้แก่ความรวดเร็ว

ของขา่วสาร ความสะดวกในการใช้สื่อ ความถูกต้องของขา่วสาร ความน่าเช่ือถือของขา่วสาร ขา่วสารมี

เนือ้หารายละเอียดครบถ้วน  และคา่ใช้จ่ายในการใช้สื่อ ตามล าดับ ทั้งหมดล้วนมีอิทธพิลต่อการบริโภค

สื่อและข่าวสารของเยาวชน และห้องส่วนตัวและที่บ้านเป็นสถานที่มีอิทธิพลเอือ้ให้เยาวชนบริโภคสื่อ

และขา่วสาร 

   3) การเสริมส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในคุณคา่ของตนเองและผู้อื่น มีความ

ม่ันคงทางอารมณ์ มีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น สถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาอบรมสั่งสอน มีความ

ใฝ่รู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ สถาบันศาสนา ชุมชน วัฒนธรรมประเพณี และกัลยาณมิตร ล้วนมีส่วนใน

การส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์เพื่อการาบริโภคสื่อและข่าวสารอย่าง

ชาญฉลาด 

ของเยาวชน 

  4) ผลการวเิคราะห์ความพึงพอใจของเยาวชนผู้เข้าร่วมอบรม พบว่าเยาวชนมีความรู้

ความเขา้ใจเกี่ยวกับความรู้ความเขา้ใจคุณธรรม จริยธรรม ความม่ันคงทางอารมณ์ เพื่อการบริโภคสื่อ

และข่าวสาร คดิเป็นร้อยละ 62.97 และมีความพอใจต่อโครงการอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่า

เท่ากับ 4.11 จากคะแนนเต็ม 5  

  5) ผลการวิเคราะห์ทัศนคติในการบริโภคสื่อและข่าวสารของเยาวชนผู้เข้าการอบรม 

พบว่า (1) เยาวชนมีทัศนคติในการบริโภคสื่อและข่าวสารอย่างชาญฉลาดที่เป็นไปในทางบวก อยู่ใน

ระดับมากที่สุด (4.01) ที่เป็นไปในทางลบอยูใ๋นระดับปานกลาง (2.55) (2) การรู้ทันสื่อและขา่วสาร อยู่

ในระดับปานกลาง (3) ความตระหนักในผลกระทบของสื่อและข่าวสารที่เป็นไปในทางบวก อยูใ่นระดับ

มาก (3.88) และที่เป็นไปในทางลบ อยู่ในระดับปานกลาง (2.96) (4) ความม่ันคงทางอารมณ์ในการ

บริโภคสื่อและขา่วสาร ที่เป็นไปในทางบวก อยูใ่นระดับมาก (3.90) และที่เป็นไปในทางลบ อยูใ่นระดับ

ปานกลาง (2.83) 

  6) ผลการประเมินความม่ันคงของมนุษย์และสังคมส่วนบุคคลพบว่า เยาวชนกลุ่ม

ตัวอยา่งมีความรู้สึกม่ันคงในมิติต่าง ๆ จากคะแนนเต็ม 5 ดังนี้ ระดับต่ าได้แก่ มิติด้านการมีงานท าและ

รายได้ ระดับค่อนข้างต่ า ได้แก่ มิติด้านการสนับสนุนทางสังคมอยู่ ระดับปานกลาง ได้แก่  มิติด้าน

ครอบครัว   มิติด้านความม่ันคงส่วนบุคคล และ  มิติด้านการศึกษา ระดับปานกลางค่อนข้างสูง ได้แก่  

มิติสุขภาพอนามัยและมิติทางสังคมและวัฒนธรรม และระดับสูง ได้แก่ มิติที่อยูอ่าศัยและสิ่งแวดล้อม

ทางกายภาพ โดยมีความพึงพอใจกับระบบการบริการการรักษาของโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการอยู่ใน

ระดับปานกลาง  
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ABSTRACT 
 

 This research has 3 objectives: 1) to study youths’ behaviors on consuming media and 

news 2) to study factors influencing on consuming media and news 3) to find out guideline to 

promoting and developing moral ethics and emotional stability for  wisely consuming media and 

news of youths, enabling them to truly adapt themselves to the changing environments.  The 

samples of the study are 400 youths by simple random sampling. The research instruments were 

1) media and news consuming behavior/moral ethics-based questionnaire 2) media and news 

consuming-related attitude questionnaire 

 3) moral ethics acknowledgement evaluation questionnaire 4) satisfaction evaluation questionnaire 

and 5 )  social development and human security questionnaire. The statistics employed for data 

analysis were percentage, mean and standard deviation. 

 The research results are as followed: 

   1) Youths consumed media and news through internet, television and cellphone at 

much level, and used internet with the purpose of searching general information/products/service, 

entertaining such as downloading movies, listening to a song, watching TV etc., and used facebook 

for the purpose of communicating with friends and searching for interesting information. 

  2) The factors that influenced on consuming media and news of youths were the 

media and news with fast delivery, convenience in use, true, believable, more and deep 

information and it’s cost respectively, the locations influential in their use were at private room and 

at home 

   3) Promoting youths to be aware of values of oneself and others, have emotional 

stability, warm family, good educational institution, self-motivation in learning, religion, community, 

culture and true friends, all taken into part in promoting and developing moral ethics in youths. 
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   4)  The moral ethics knowledge evaluation results showed that the youths gain 

the knowledge about moral ethics for consuming media and news at 62.97 percentage and The 

satisfaction evaluation results showed that they were satisfied with the training at very much level 

with 4.11 out of 5. 

  5)  The results of media and news consuming-related attitudes of youths after 

training showed that their attitudes of wisely consuming media and news on positive items were 

at very much level (4.01), on negative items at moderate level (2.55); their consciousness on 

media and news was at moderate level; their awareness of media and news effects on positive 

items was at much level (3.88) and on negative items at moderate level (2.96); their emotional 

stability in consuming media and news  on positive items was at much level (3.90) and on 

negative items at moderate level (2.83) 

  6) The social development and human security that youths had was found that 

dimensions of being employed and earning was low, dimension of gaining social support was mid-

low, dimensions of family, individual security and education was moderate, dimension of health 

and society and culture were mid-high, dimension of residence and physical environments was 

high, but that youths were satisfied with medical care/services of the hospital was at moderate 

level. 

 

   




