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ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

5. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

และ 6. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ข่ายสงัคมออนไลน์กบัพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดย

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

จ�านวน 360 คน สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ความถ่ี คา่ร้อย

ละ คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาคา่สมัประสทิธ์ิสห

สมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05  นอกจากนีง้านวิจยัยงัใช้การสมัภาษณ์เชิง

ลกึกบัผู้สงูอายจุ�านวน 15 คน เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเตมิในเชิงกว้างและลกึจาก

ค�าถามท่ีใช้ในแบบสอบถาม

ผลการวิจยั พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีอาย ุ60 ปี – 65 ปี มี

ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธรุกิจ มีรายได้สว่นตวั

ตอ่เดือนโดยเฉลีย่น้อยกวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท มีแหลง่ท่ีมาของรายได้

จากการประกอบอาชีพท่ีท�าอยูใ่นปัจจบุนั มีสถานภาพสมรส และอยูร่่วมกบั

คูส่มรส และพกัอาศยัอยูก่บัคูส่มรส กลุม่ตวัอยา่งมีการแสวงหาความรู้เก่ียว

กบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x =  2.99, 
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S.D. = 0.786) มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่น

ระดบัปานกลาง (x =  3.34, S.D. = 0.792)  และมีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบัปานกลาง (x =  3.00, S.D. = 0.804) 

ส�าหรับผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยัท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ0.05 

พบวา่ การแสวงหาความรู้ ทศันคตแิละพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบวก

ส�าหรับการสมัภาษณ์ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า ผู้สงูอายมีุการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ เชน่ สือ่มวลชน  

สือ่บคุคล สือ่ใหม ่และสือ่เฉพาะกิจ โดยเรียนรู้เก่ียวกบัวิธีการโทรสนทนา

ผา่นไลน์ การสง่ข้อความและการสง่รูปภาพ โดยมีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์วา่ เป็นการสือ่สารท่ีมีประโยชน์เพราะสามารถ

ใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลูขา่วสารความรู้ตา่งๆ ใช้งานไมย่าก 

มีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารมากขึน้ ส�าหรับพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ ไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทกุวนั  

ใช้แต่ละครัง้น้อยกว่าหรือเท่ากบั 30 นาที ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสารกบัเพ่ือน  

ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือประกอบ

ธรุกิจของตนเอง และเหน็วา่มีผลเสยีคืออาจจะเกิดความไมเ่ข้าใจกนัในการ

ตดิตอ่สือ่สารและเสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน

ค�าส�าคัญ: การแสวงหาความรู้ / ทศันคต ิ/ พฤตกิรรการสือ่สาร / การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ / ผู้สงูอายุ
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Abstract

This research is a mixed methodology research utilizing quan-

titative and qualitative methodologies. This research consists of six 

objectives: 1) to study the pursuit of knowledge about communication 

through social networking sites of the elderly. 2) to study attitudes 

toward communication through social networking sites of the elderly. 

3) to study the communication behaviors through social networking 

sites of the elderly. 4) to study the correlation between the pursuit of 

knowledge about communication through social networking sites and 

attitudes toward communication through social networking sites of the 

elderly. 5) to study the correlation between the pursuit of knowledge 

about communication through social networking sites and commu-

nication behaviors through social networking sites of the elderly.  

6) to study the correlation between attitudes toward communication 

through social networking sites and communication behaviors through 

social networking sites of the elderly. The samples of the study are 

those who are elderly living in Bang Kaeo village, situated in Bang 

Phli district, Samut Prakan province, Thailand. The numbers of the 

samples are 360. Researcher collected and analyzed the data from 

the questionnaires with descriptive statistics such as Frequency, 

Percentage, Mean, Standard Deviation and Pearson’s Product  

Moment Correlation Coefficient. Additionally, In-depth interview with 
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the 15 elderly samples was employed to investigate more extensive 

and deep information from the questionnaire.

The result showed that the sample is female. They are between 

60 - 65 years old. Their highest education is bachelor degree. Most 

of them are private business. Monthly income is less than or equal to 

15,000 baht. The source of income is from the current occupation. 

They have a marital status and live together with spouse. The most 

elderly have a medium level of the pursuit of knowledge about com-

munication through social networking sites (x  = 2.99, S.D. = 0.786.) 

They had a medium level of attitudes toward communication through 

social networking sites (x  = 3.34, S.D. = 0.792). Also, they had a  

medium level of the communication behaviors through social  

networking sites (x  = 3.00, S.D. = 0.804). Regarding hypothesis  

testing, there is a significant level of statistics at 0.05. The result showed 

that the pursuit of knowledge, attitudes, and the communication  

behaviors through social networking sites have a positive correlation.

The interview data obtained from the samples showed that 

the elderly have the pursuit of knowledge about communication 

through social networking sites from mass media, personal media, 

new media, and ac hoc media. They learned how to make a call, 

send a message, and picture via LINE application. Moreover, the 

elderly had positive attitudes toward communication through social 
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networking sites as it is a useful communication device. The social 

networking sites help the elderly seeking information and knowledge. 

They also reported that the social networking sites are easy to use, 

and they are convenient for communication. As for the communi-

cation behaviors, the samples frequently use LINE, and Facebook. 

They used no more than 30 minutes per time.  The samples use the 

social networking sites for communication with friends, and children. 

They also use it for seeking information and knowledge, and also for 

business communication. The disadvantage of the communication 

behaviors was also found that using the social networks may cause 

misunderstanding in communication. Also, using the social networking 

sites sometimes waste their time.

Keywords:  pursuit of knowledge / attitude / communication behaviors /  

communication through social networking sites / the elderly
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บทน�า

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ด้วยมือถือหรือสมาร์ทโฟน

และอปุกรณ์พกพาอ่ืนๆ นบัว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารท่ีได้รับความนิยม

มากในปัจจบุนั เน่ืองจากมีลกัษณะการสือ่สารท่ีงา่ย มีคา่ใช้จา่ยท่ีถกู และ

สามารถตดิตอ่สือ่สารผา่นข้อความแสดงความคดิเหน็ได้ทนัที ซึง่มีบทบาท

และมีอิทธิพลกบัชีวิตประจ�าวนัของบคุคล สรุางคณา วายภุาพ (2558)  

เปิดเผยว่า ในปี 2557 คนไทยใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวนัเพ่ือใช้งาน

อินเทอร์เน็ต โดยอปุกรณ์ท่ีชว่ยให้ผู้ใช้งานเข้าถงึอินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ คือ 

สมาร์ทโฟน คดิเป็นร้อยละ 77.1 และมีการใช้งานโดยเฉลีย่ 6.6 ชัว่โมงตอ่วนั 

ใช้เพ่ือความบนัเทิงและการสือ่สารเป็นหลกั โดย 3 อนัดบัแรก ได้แก่ การพดู

คยุผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ร้อยละ 78 การอา่นขา่วหรืออีบุ๊ค (e-book) 

ร้อยละ 56 และการค้นหาข้อมลู ร้อยละ 56 ทัง้นีเ้ครือขา่ยสงัคมออนไลน์

และแอปพลเิคชัน่ยอดนิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) (ร้อยละ 93.7) ไลน์ 

(LINE) (ร้อยละ 86.8) และกเูกิลพลสั (Google+) (ร้อยละ 34.6) ตามล�าดบั

จากข้อมลูดงักลา่วสะท้อนให้เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นเพียงแคก่ารสือ่สารของของคนรุ่นใหมเ่ทา่นัน้ ยงัรวมถงึ

กลุม่คนวยัท�างานและกลุม่ผู้สงูอายท่ีุเข้ามาใช้งานอยา่งมากขึน้ซึง่อายไุมใ่ช่

อปุสรรคของการใช้งานเทคโนโลยีอีกตอ่ไป เน่ืองจากผู้สงูอายใุนปัจจบุนั

ติดตามพฒันาการของเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง นนัทิช ฉลองโภคศิลชยั 

และหทยัชนก สขุเจริญ (2555) กลา่ววา่ การก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายใุนยคุ

ดจิิทลั จ�าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมโดยจะต้องพิจารณาบริบทท่ี

เก่ียวข้องหลายเร่ือง การเพ่ิมชอ่งทางในการฝึกฝนเรียนรู้และเพ่ิมทกัษะใน

การประกอบอาชีพของผู้สงูอาย ุหรือบริษัท ห้างร้านตา่งๆ ท่ีเพ่ิมชอ่งทางท่ีเข้า
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ถงึกลุม่เป้าหมายท่ีเป็นผู้สงูอายผุา่นชอ่งทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนในกลุม่ผู้

สงูอายท่ีุเพ่ิมจ�านวนมากขึน้ในปัจจบุนันัน้ ยงัมีจ�านวนของผู้สงูอายท่ีุได้รับ

การศกึษาในระดบัท่ีสงูมากขึน้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สบืค้นและตดิตอ่สือ่สารผา่นอินเตอร์เน็ตได้ดีเพ่ิมมากขึน้ โดยเฉพาะในสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ มีกลุม่ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตท่ีเป็นผู้สงูอายมีุจ�านวน

เพ่ิมมากขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท�าให้สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

จดัโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมการถ่ายภาพสนิค้าและผลติภณัฑ์ด้วย 

สมาร์ทโฟนและการถ่ายวีดีโอและตดัตอ่ด้วยสมาร์ทโฟนเพ่ือการโฆษณาและ

ประชาสมัพนัธ์ โดยให้ความรู้แก่ประชาชนในชมุชนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่จากการลงพืน้ท่ีการจดัโครงการดงักลา่ว

พบวา่ ผู้เข้ารับการอบรมสว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุมีระดบัการศกึษาท่ีไมส่งูมาก

นกั ประกอบอาชีพธรุกิจสว่นตวั เชน่ จ�าหนา่ยผลติภณัฑ์สมนุไพร เทียนหอม

สมนุไพร ดอกไม้ประดษิฐ์ ฯลฯ อีกทัง้ยงัมีสมาร์ทโฟนเป็นเคร่ืองมือการตดิตอ่

สือ่สารเป็นของตนเอง โดยใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สารบนเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

อาทิ เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตราแกรม 

(Instagram) ฯลฯ โดยใช้เพ่ือการตดิตอ่สือ่สาร การรวมกลุม่ ทัง้สง่ภาพและ

คลปิวิดีโอ การค้าขาย ท�าธรุกิจ เป็นต้น อีกทัง้ยงัสามารถใช้งานได้เป็นอยา่ง

ดี คลอ่งแคลว่ อีกทัง้ยงัมีความกระตือรือร้น มีความพร้อมและความสนใจตอ่

การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา เพ่ือต้องการพฒันาศกัยภาพของ

ตนเองและเป็นการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป
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จากความส�าคญัในเร่ืองของรูปแบบการสือ่สารท่ีเปลีย่นแปลงไปโดย

บคุคลมีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ ความจ�าเป็นใน

การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สงูอายใุนยคุดจิิทลัและความต้องการพฒันา

ตนเองท่ีพร้อมจะเรียนรู้ และการลงพืน้ท่ีจากการจดัโครงการบริการวิชาการ 

จงึท�าให้ผู้ วิจยัสนใจวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้ มีทศันคต ิและมีพฤตกิรรมการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร เพ่ือปรับตนเองให้ทนัตอ่การก้าวเข้าสู่

สงัคมผู้สงูอายใุนยคุดจิิทลั ให้เกิดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สืบค้นและติดต่อสื่อสารการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ดีขึน้  

ซึง่ผลการวิจยัน�าไปให้องค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมทุรปราการ ได้จดัอบรมและพฒันาศกัยภาพผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีตอ่ไป 

อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพฒันาการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนกลุม่อ่ืนๆ ตอ่ไป
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ปัญหาการวจิยั

 1. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมี

การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

 2. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

 3. ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งไร

4. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบักบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

หรือไม ่อยา่งไร

5. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

หรือไม ่อยา่งไร 

6. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ

ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการหรือไม ่อยา่งไร

วัตถุประสงค์การวจิยั

1. เพ่ือศึกษาการแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ
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2. เพ่ือศกึษาทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

3. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

4. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 

5. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติท่ีมีต่อการสื่อสาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

สมมตฐิานการวจิยั

1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
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3. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ

ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เก่ียวข้อง

 งานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้น�าแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมา

ใช้เป็นแนวทางในการศกึษาดงันี ้1. แนวคดิเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุเป็นแนวคดิท่ี

น�าเสนอความหมาย ลกัษณะ และเกณฑ์การแบง่ชว่งอายขุองผู้สงูอาย ุซึง่น�า

มาใช้ก�าหนดระดบัอายขุองผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ โดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ66 – 69 ปี 

และอาย ุ70 ปีขึน้ไป 2. แนวคดิเก่ียวกบัผู้สงูอายใุนชมุชนบางแก้ว เป็นแนวคดิ

ท่ีระบเุก่ียวกบัความจ�าเป็นขององค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้วท่ีต้องสง่

เสริมและพฒันาศกัยภาพด้านตา่งๆ ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนทัง้ในด้านความ

รู้ ความสามารถ สง่เสริมการมีอาชีพ การสร้างรายได้ ตลอดจนการพฒันา

ตนเองเพ่ือปรับตวัให้เข้ากบัการสื่อสารสมยัใหม่ในปัจจบุนั ตามพระราช

บญัญตัผิู้สงูอาย ุพ.ศ. 2546 มาตรา 54 ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัร

ไทย 3. แนวคดิเก่ียวกบัเวบ็ไซต์เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social networking 

sites) เป็นแนวคดิท่ีระบเุก่ียวกบัประเภทของเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีได้

รับความนิยมในการใช้งานในปัจจบุนั เชน่ เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์  

(Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น ซึง่น�ามาใช้เป็น

แนวทางในการตัง้ค�าถามเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

4. ทฤษฎีการแสวงหาขา่วสาร (Information Seeking) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือวา่
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มนษุย์มีการแสวงหาข่าวสารเม่ือเกิดความไม่แน่ใจหรือความไม่แน่นอน

หรือต้องการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ตา่งๆ ซึง่น�ามาใช้เป็นแนวทางใน

การตัง้ค�าถามเพ่ือศกึษาวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์อยา่งไร 5. แนวคดิเก่ียวกบัความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม (Knowl-

edge Attitide Practics Concept) เป็นแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกบัความ

สมัพนัธ์ของความรู้เพ่ือเปลีย่นแปลงทศันคตอินัจะน�าไปสูพ่ฤตกิรรมหรือการ

ปฏิบตัใินท่ีสดุ ซึง่น�ามาใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหา

ความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการวา่จะมีความ

สมัพนัธ์กนัหรือไม ่อยา่งไร 6. แนวคดิเก่ียวกบัพฤตกิรรมการสือ่สาร เป็น

แนวคดิท่ีระบวุา่การสือ่สารเป็นพฤตกิรรมการแสดงออกทางสงัคมอยา่งหนึง่

ของมนษุย์ โดยมีการถ่ายทอด แลกเปลีย่นขา่วสาร ความรู้สกึ ทศันคตติลอด

จนประสบการณ์ระหวา่งกนั ซึง่น�ามาใช้เป็นแนวทางในการตัง้ค�าถามเก่ียว

กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ และ 7. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

นิยามศัพท์

 ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

หมายถงึ กลุม่ผู้สงูอายทุัง้เพศหญิงและชาย ท่ีมีอายตุัง้แต ่ 60 ปีขึน้ไปท่ี

อาศยัอยูใ่นต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยในการ

ศกึษาครัง้นีจ้ะแบง่กลุม่ผู้สงูอายอุอกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ

66 – 69 ปี และอาย ุ70 ปีขึน้ไป
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 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถงึ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา

สงูสดุท่ีส�าเร็จ อาชีพ รายได้สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลีย่ แหลง่ท่ีมาของรายได้ 

สถานภาพสมรส ลกัษณะของการพกัอาศยั

 การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ การตดิตอ่สือ่สาร

ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย เชน่ เฟซบุ๊ก (Facebook) 

มายสเปซ (MySpace) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยทูปู 

(YouTube) ไลน์ (LINE) วอทส์แอป (WhatsApp) และ กเูกิลพลสั (Google+) 

เป็นต้น บนโทรศพัท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนและแทบเลต็รุ่นตา่งๆ ท่ีสามารถ

พกพาได้ เพ่ือการตดิตอ่สือ่สารในชีวิตประจ�าวนั

 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

หมายถงึ ระดบัวิธีการท่ีผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ ใช้ในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่ตา่งๆ ได้แก่ 1.1 สือ่มวลชน 

1.2 สือ่เฉพาะกิจ 1.3 สือ่ใหม ่และ 1.4 สือ่บคุคล และ 2. การแสวงหาความ

รู้เก่ียวกบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 2.1 วิธีการสมคัร

ใช้งาน 2.2 วิธีการสง่ข้อความ 2.3 วิธีการแชร์ข้อมลู 2.4 วิธีการแสดงความ

คดิเหน็ 2.5 วิธีการโพสต์ภาพ 2.6 วิธีการโพสต์ไฟล์วิดีโอ และ 2.7 วิธีการ

ลบข้อมลู โดยแบง่ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปาน

กลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

 ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ  

ระดับความคิด เห็นผู้ สูงอายุในต� าบลบางแก้ว  อ� า เภอบางพล ี 
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จงัหวดัสมทุรปราการ มีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่แบง่

ออกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1. องค์ประกอบด้านความรู้ หรือการรับรู้ (Cognitive 

component) 2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ (Affective component) 

และ 3. องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม (Behavioral component) โดยแบง่

ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ เหน็ด้วยอยา่งย่ิง เหน็ด้วย ปานกลาง  

ไมเ่หน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วยอยา่งย่ิง

 พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ หมายถงึ ระดบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในด้านตา่งๆ ของผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ด้าน

ได้แก่ 1. เวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้ 2. ความบอ่ยครัง้ท่ีใช้  

3. ระยะเวลาท่ีใช้ต่อครัง้ 4. วตัถปุระสงค์ท่ีใช้ และ 5. ผลเสียท่ีเกิดขึน้

จากการใช้ โดยแบง่ระดบัการวดัออกเป็น 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก  

ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ

กรอบแนวคดิการวจิยั
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วธีิด�าเนินการวจิยั

การวิจยัครัง้นีใ้ช้การวิจยัแบบผสมวิธีประกอบด้วย 1. การวิจยัเชิง

ปริมาณ มีรูปแบบการวิจยัเชิงส�ารวจ ใช้แบบวิจยัวดัผลการส�ารวจครัง้เดียว 

โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่มีจ�านวน

ประชากรผู้สงูอายทุัง้สิน้ 3,534 คน อ้างอิงข้อมลูจากองค์การบริหารสว่น

ต�าบลบางแก้ว (2554) จากนัน้ค�านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยสตูรของทาโร  

ยามาเน ่ (Taro Yamane) (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เทา่กบัร้อยละ 95  

ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 360 คน จากนัน้ใช้การสุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้การสอบถามเพ่ือคดัเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่งในเบือ้งต้นก่อนวา่เป็นผู้สงูอายท่ีุมีอาย ุ60 ปี ขึน้ไปท่ีอาศยัอยูใ่น

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการและมีพฤติกรรมการ

สื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือไม่ หากพบวา่เป็นไปตามเกณฑ์

ท่ีก�าหนด ผู้ วิจยัจะท�าการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามตามสถานท่ีตา่งๆ 

ภายในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เชน่ องค์การ

บริหารสว่นต�าบล วดั สถานีอนามยั สวนสาธารณะ ตลาด เป็นต้น ในระหวา่ง

เดือนมิถนุายน – ตลุาคม 2560 แบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู ประกอบด้วยค�าถาม 5 สว่น ได้แก่ 1. ข้อมลูลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ จ�านวน 8 ข้อ  2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จ�านวน 29 ข้อ 3. ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สาร

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ จ�านวน 12 ข้อ 4. พฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์  จ�านวน 38 ข้อ และ 5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

อ่ืนๆ จ�านวน 1 ข้อ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยสถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ความถ่ี  
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คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้สถิตเิชิงอนมุาน ได้แก่ 

การวิเคราะห์หาคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product 

Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิต ิ0.05 

2. การวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth 

Interview) โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured 

Interviews) ซึง่ประกอบด้วยค�าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

การแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ เพ่ือให้ได้ข้อมลูเพ่ิมเติมในเชิงกว้างและลกึจากค�าถามท่ีใช้ใน

แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูจากผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว 

อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่แบง่เป็น 3 กลุม่ตามชว่งอาย ุได้แก่ 

อาย ุ60 – 65 ปี อาย ุ66 – 69 ปี และอาย ุ70 ปีขึน้ไป ชว่งอายลุะ 5 คน  

รวมจ�านวน 15 คน (อ้างอิงข้อมลูจาก จฑุารัตน์ ประเสริฐ, 2558) ด้วยการ

ถามความสมคัรใจของกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัเชิงปริมาณและสะดวกท่ีจะ

ให้ข้อมลูในการสมัภาษณ์เชิงลกึ แล้วน�ามาสงัเคราะห์โดยใช้วิธีการลดทอน

ข้อมลู (Data Deduction) และน�าเสนอด้วยการสรุปผลแบบพรรณนาเชิง

วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามล�าดบัข้อค�าถามตอ่ไป

ทัง้นีก่้อนด�าเนินการเก็บข้อมลู ผู้ วิจยัได้มีการน�าแบบสอบถามและ

แบบสมัภาษณ์ไปตรวจสอบความเท่ียงตรงจากผู้ทรงคณุวฒิุด้านงานวิจยั

จ�านวน 3 ทา่นได้แก่ ผศ.ดร.สพุตัรา ศรีสวุรรณ ผศ.ดร.สมพร สขุะ และ อ.ดร.

อิทธิณฐั ตนัตวิิทิตพงศ์ และน�าแบบสอบถามไปท�าการทดสอบก่อน (Pretest) 

กบักลุม่ตวัอยา่งจ�านวน 30 คน แล้วน�ากลบัไปไปทดสอบความเช่ือมัน่ โดย

ใช้คา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha) 

(1984) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของค�าถามในสว่นการแสวงหาความรู้เท่ากบั 
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0.9586 ทศันคตเิทา่กบั 0.9494 พฤตกิรรมการสือ่สารเทา่กบั 0.9611โดย

รวมทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.9772 ถือวา่แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ี

ยอมรับได้

สรุปผลการวจิยัเชงิปริมาณ

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง (ร้อยละ 67.5) มีอาย ุ60 ปี – 65 ปี (ร้อยละ 60.8) มีระดบัการศกึษา

สงูสดุท่ีส�าเร็จต�า่กวา่ปริญญาตรี (ร้อยละ 61.7) มีอาชีพค้าขาย/ประกอบ

ธรุกิจสว่นตวั (ร้อยละ 29.4) มีรายได้สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลีย่น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 15,000 บาท (ร้อยละ 43.3) มีแหลง่ท่ีมาของรายได้จากการประกอบ

อาชีพท่ีท�าอยูใ่นปัจจบุนั (ร้อยละ 47.5) มีสถานภาพสมรสและอยูร่่วมกบั 

คูส่มรส (ร้อยละ 56.1) �และพกัอาศยัอยูก่บัคูส่มรส (ร้อยละ 33.1)

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 

2.99) แบง่เป็น 2.1 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์จากสือ่ตา่งๆ ได้แก่ 1. จากสือ่มวลชน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ และ

วิทยกุระจายเสยีงมากท่ีสดุ 2. จากสือ่ออนไลน์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์

ตา่งๆ มากท่ีสดุ 3. จากสือ่บคุคล ได้แก่ บตุรหลานมากท่ีสดุ และ 4. จากสือ่

เฉพาะกิจ ได้แก่ หนงัสอืคูมื่อมากท่ีสดุ 2.2 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิธี

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ได้แก่ วิธีการสมคัรใช้งานมากท่ีสดุ

3. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบวา่  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์
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โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.34) แบง่เป็น 3.1 องค์ประกอบด้าน

ความรู้ หรือการรับรู้ โดยคดิวา่ การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็น

รูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และคดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการ

เรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากท่ีสดุ 3.2 องค์ประกอบด้าน

ความรู้สกึ โดยรู้สกึวา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ท�าให้ไมต่กยคุ  

ทนัสมยัมากท่ีสดุ และ 3.3 องค์ประกอบด้านพฤตกิรรม โดยพร้อมใช้การ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เม่ือมีโอกาส เชน่ พดูคยุ สนทนามากท่ีสดุ

4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (คา่เฉลีย่ 3.30) แบง่เป็น 4.1 เฟซบุ๊ก และไลน์ 

เป็นเวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้มากท่ีสดุ 4.2 ใช้งานทกุวนั

มากท่ีสดุ 4.3 มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ 4.4 ใช้เพ่ือหา

ข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจ กลุม่สงัคมเดียวกนัมากท่ีสดุ และ 4.5 ผลเสยีท่ี

เกิดขึน้จากการใช้ได้แก่ เสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ

5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่

เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความนา่สนใจ มีประโยชน์

และชว่ยพฒันาตนเองให้เข้ายคุสมยัใหมไ่ด้มาก (ร้อยละ 62.5)

6. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั ท่ีระดบันยัส�าคญัทางสถิตท่ีิ 

0.05 พบวา่  

 6.1 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่านเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1
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ตารางที่  1 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เก่ียวกับ 
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์กบัทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

6.2 การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

รายละเอียดดงัตารางท่ี 2

ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สาร
ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ
ในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
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6.3 ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ รายละเอียด

ดงัตารางท่ี 3

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติท่ีมีต่อการสื่อสารผ่าน 
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน
ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

สรุปผลการวจิยัเชงิคุณภาพ

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ60 ปี – 70 ปี มีระดบัการศกึษาสงูสดุปริญญาตรี มีอาชีพ

ประกอบธรุกิจสว่นตวั ค้าขาย รับจ้าง และเป็นข้าราชการบ�านาญ มีรายได้ 

สว่นตวัตอ่เดือนโดยเฉลี่ย 5,000 บาทขึน้ไป มีแหลง่ท่ีมาของรายได้จาก

การประกอบธุรกิจส่วนตวั การรับจ้าง เงินบ�านาญและจากบุตรหลาน  

มีสถานภาพสมรส และอาศยัอยูใ่นครอบครัวกบัคูส่มรสและบตุรหลาน

2. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ
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สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่มวลชน เชน่ วิทยโุทรทศัน์ วิทยุ

กระจายเสยีง รวมถงึจากสือ่บคุคลได้แก่ บตุรหลาน จากสือ่เฉพาะกิจ เชน่ 

หนงัสือ และจากสื่อใหมด้่วยโทรศพัท์มือถือของตนเอง เชน่ อินเตอร์เน็ต

หรือเวบ็ไซต์ตา่งๆ ได้แก่ กเูกิล ยทูบู ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็นต้น และมีการแสวงหา 

ความรู้เก่ียวกบัวิธีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์จากสื่อบคุคล 

ได้แก่ บตุรหลาน เพ่ือนและเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกบัวิธีการโทรสนทนาผา่น

ไลน์ การสง่ข้อความและการสง่รูปภาพ

3. ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ในด้าน

ความรู้ หรือการรับรู้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่คดิวา่ การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลู

ขา่วสารความรู้ตา่งๆ และคดิวา่ไมไ่ด้เป็นอปุสรรคตอ่การเรียนรู้ ในด้านองค์

ประกอบด้านความรู้สกึ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งรู้สกึวา่ การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ใช้งานไมย่าก และมีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สารมาก

ขึน้ แตต้่องใช้ให้เหมาะสมเกิดประโยชน์ และในองค์ประกอบด้านพฤตกิรรม  

พบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพ่ือการ 

พดูคยุ สนทนาซึง่กนัและกนั ใช้เพ่ือการตดิตอ่สือ่สารเร่ืองราวในชีวิตประจ�า

วนั ท�าธุรกิจส่วนตวั หาข้อมลูข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ และใช้ในการหา 

ความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ

4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้เวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ ได้แก่ ไลน์ 

และเฟซบุ๊ก โดยใช้ทกุวนั มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ คือ น้อยกวา่หรือเทา่กบั 

30 นาที  มีวตัถปุระสงค์ท่ีใช้ คือ ตดิตอ่สือ่สารกบัเพ่ือน ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลู

ตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือประกอบธรุกิจของตนเอง  
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สว่นใหญ่เหน็วา่ไมมี่ผลเสยีจากการใช้งาน แตก็่มีบ้างบางสว่นท่ีเหน็วา่มีผล

เสยีในเร่ืองความไมเ่ข้าใจกนัในการตดิตอ่สือ่สาร เสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน  

มีผลเสียด้านสุขภาพ เช่น เสียสายตา  ปวดตา เม่ือยคอ และต้องมี

วิจารณญาณในการรับขา่วสาร เป็นต้น

5. ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เหน็วา่ดีอยูแ่ล้วเป็นชอ่งทางใน

การศกึษาเรียนรู้ ทนัเหตกุารณ์และไมต่กยคุ ชว่ยในการปรับตวัให้ทนัตอ่

การเปลีย่นแปลง แตต้่องระวงัเร่ืองของการใช้ค�าพดู เพราะอาจจะท�าให้เกิด

ความเข้าใจผิดกนัได้ และมีความเป็นหว่งกลุม่วยัรุ่นและบตุรหลานในการใช้

สือ่ประเภทนี ้ เชน่ การโพสต์รูปและการเลยีนแบบพฤตกิรรมท่ีไมเ่หมาะสม  

ซึ่งต้องมีความระมัดระวังและมีวิจารณญาณในการใช้งานโดยควรมี 

ผู้ปกครองดแูลอยา่งใกล้ชิด

อภปิรายผลการวจิยั

1. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ พบว่า ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ทัง้จากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์ สือ่บคุคล และ

สือ่เฉพาะกิจ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบวา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่ว

มีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จาก

วิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสยีง บตุรหลาน หนงัสอื และอินเทอร์เน็ตหรือ

เวบ็ไซต์ตา่งๆ 
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ทัง้นีมี้สาเหตุมาจากความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ

วิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านการสือ่สารสมยัใหม ่จงึท�าให้ผู้สงูอายใุน

พืน้ท่ีดงักลา่วให้ความส�าคญัและความจ�าเป็นในการแสวงหาความรู้เก่ียว

กบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือพฒันาตนเองให้ก้าวทนั

การเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัวิธีการ

สมคัรใช้งานเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้าไปใช้งานการสื่อสารผ่านเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ให้ได้ทดัเทียมกบัประชากรในกลุม่อ่ืนๆ ซึง่สอดคล้องกบั Atkin 

(1973) ท่ีได้กลา่วถงึการแสวงหาขา่วสารเพ่ือตอบสนองความต้องการรู้ใน

เหตกุารณ์ ต้องการค�าแนะน�าในการปฏิบตัใิห้ถกูต้อง และต้องการขา่วสาร

เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง เน่ืองจากสือ่แตล่ะประเภทมีความ

สะดวกต่อการแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ท่ีแตกตา่งกนั ซึง่เป็นไปตามท่ีพรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้

กลา่วเก่ียวกบัการเลือกเปิดรับสื่อว่ายงัขึน้อยู่กบัเกณฑ์การเลือกสื่อท่ีตน

สะดวก (Convenience) เน่ืองจากในปัจจบุนั ผู้ รับสารสามารถเลอืกรับสือ่ได้

ทัง้ทางวิทยโุทรทศัน์ วิทยกุระจายเสยีง หนงัสอืพิมพ์ นิตยสาร และสือ่บคุคล 

แตล่ะคนก็จะมีพฤตกิรรมการรับสือ่ท่ีแตกตา่งกนัตามท่ีตนสะดวก นอกจาก

นัน้ยงัสอดคล้องกบัท่ี ปรมะ สตะเวทิน (2533) ท่ีได้ระบถุงึข้อดีของสือ่แตล่ะ

ประเภทมีความแตกต่างกนั จึงท�าให้ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่มวลชน ได้แก่ หนงัสอืพิมพ์ และวิทยกุระจาย

เสยีง เน่ืองจากสือ่มวลชนมีคณุสมบตัท่ีิดีคือ สามารถเผยแพร่ขา่วสารไปสู่

ผู้ รับสารจ�านวนมากได้ในเวลาอนัรวดเร็ว สามารถให้ความรู้และขา่วสารแก่

ผู้ รับสารได้เป็นอยา่งดี และสามารถก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงทศันคตท่ีิไม่



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

201

ฝังแนน่ได้ โดยเฉพาะหนงัสอืพิมพ์ ซึง่มีข้อดีคือ มีความคงทนถาวรมากกวา่

สือ่มวลชนอ่ืนๆ ผู้อา่นสามารถย้อนกลบัมาอา่นและเก็บไว้เป็นหลกัฐานได้  

มีราคาไมแ่พง น�าเสนอเร่ืองราวได้หลายประเภท จงึสามารถเข้าถงึประชาชน

ได้หลายกลุม่หลายอาชีพ สามารถน�าเสนอข่าวสารได้ทกุวนั และมีภาพ

ประกอบเพ่ือใช้ดงึดดูความสนใจ ส�าหรับวิทยกุระจายเสียงนัน้ มีข้อดีคือ 

สามารถแพร่กระจายพืน้ท่ีได้กว้าง มีความรวดเร็ว สามารถรายงานขา่วสด 

หรือขา่วดว่นได้ทนัที ใช้สมาธิเลก็น้อยในการฟัง เข้าถงึประชาชนได้ทกุระดบั 

อีกทัง้ผู้ฟังสามารถน�าวิทยตุดิตามตวัไปฟังได้ตลอด และเคร่ืองรับวิทยมีุราคา

ถกู มีอายกุารใช้งานนาน เม่ือเทียบกบัสือ่อ่ืน 

นอกจากนี ้ ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ออนไลน์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ เน่ืองจากสือ่ดงักลา่ว

มีข้อดีคือ ช่วยในการค้นคว้าข้อมลูในลกัษณะต่างๆ ได้จากแหลง่ข้อมลู 

ทัว่โลก โดยไมต้่องเสยีคา่ใช้จา่ยและสามารถสบืค้นได้ตลอดเวลา นอกจาก

นัน้ยงัสามารถตดิตามความเคลือ่นไหวตา่งๆ ทัว่โลกได้อยา่งรวดเร็ว สามารถ

สง่ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกนัไปได้ด้วย รวมถงึสามารถ

สนทนากบัผู้ อ่ืนท่ีอยูห่า่งไกลได้ ไมว่า่จะเป็นการพดูคยุ แลกเปลีย่นความคดิ

เหน็ในเร่ืองตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็ว รวมถงึผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่บคุคล ได้แก่ บตุรหลาน เน่ืองจากเป็นสือ่

สามารถน�าขา่วสารท่ีต้องการเผยแพร่ไปสูผู่้ รับสารได้โดยตรง และสามารถ

ชกัจงูใจผู้ รับสารได้โดยวิธีการพดูคยุแบบกนัเอง สามารถท�าให้การเผยแพร่

ขา่วสารเป็นไปในลกัษณะท่ียืดหยุน่ ปรับให้เข้ากบัผู้ รับสารเป็นรายๆได้และ



วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�าปี 2561

202

ยงัท�าให้ทราบความรู้สกึนกึคดิของผู้ รับสารได้ทนัที และผู้สงูอายใุนต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์จากสือ่เฉพาะกิจ ได้แก่ หนงัสอืคูมื่อ 

เน่ืองจากหนงัสอืคูมื่อสามารถสง่ขา่วสารเฉพาะเร่ืองให้กบัผู้ รับสารเป้าหมาย

ได้อยา่งสอดคล้องเหมาะสม เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการสือ่สารนัน้ๆ 

และสือ่เฉพาะกิจยงัสามารถท�าให้ผู้รับสารเป้าหมายได้รับทราบขา่วสารความรู้ 

โดยตรงและถกูต้องอนัจะสง่ผลตอ่การตดัสนิใจและการลงมือปฏิบตัใินท่ีสดุ

2. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบวา่  

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีทศันคตท่ีิ

มีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

แบง่เป็น 1. องค์ประกอบด้านความรู้ หรือการรับรู้ โดยคดิวา่ การสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และ

คดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการเรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

มากท่ีสดุ 2. องค์ประกอบด้านความรู้สกึ โดยรู้สกึวา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ท�าให้ทา่นไมต่กยคุ ทนัสมยัมากท่ีสดุ และ 3. องค์ประกอบ

ด้านพฤตกิรรม โดยพร้อมใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เม่ือมี

โอกาส เชน่ พดูคยุ สนทนามากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบ

วา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วเหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

มีประโยชน์เพ่ือใช้ในการตดิตอ่สือ่สารและตดิตามข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ใช้

งานไมย่าก มีความสะดวกในการตดิตอ่สือ่สาร แตต้่องใช้ให้เหมาะสมเกิด

ประโยชน์ โดยใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สารเร่ืองราวในชีวิตประจ�าวนั ท�าธรุกิจสว่นตวั 

หาข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์และใช้หาความรู้อ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 
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ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีทศันคติท่ีมีตอ่การ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในทางบวก (Positive Attitude) ซึง่นา่

จะมีสาเหตมุาจากการท่ีผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ทัง้จากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์ สือ่บคุคล สือ่

เฉพาะกิจ จงึสง่ผลให้เกิดเป็นทศันคตใินทางบวก เชน่ เหน็วา่การสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสือ่สารสมยัใหมท่ี่มีประโยชน์ และ

คดิวา่อายไุมใ่ชอ่ปุสรรคในการเรียนรู้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

รู้สกึวา่เป็นการสือ่สารท่ีทนัสมยั อีกทัง้มีความพร้อมท่ีจะสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์เม่ือมีโอกาส เชน่ การพดูคยุ สนทนา ซึง่สอดคล้องกบั วิรัช  

ลภิรัตนกลุ (2527) ท่ีได้กลา่วถงึทศันคตใินทางบวก (Positive Attitude) วา่

เป็นทศันคตท่ีิชกัน�าบคุคลให้แสดงพฤตกิรรมในด้านดีตอ่บคุคล เร่ืองราวหรือ

สิง่ตา่งๆ ก่อให้เกิดความรู้สกึท่ีดีและความร่วมมือในทกุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กบัเร่ืองนัน้ๆ และนบัเป็นพืน้ฐานท่ีดีวา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีการยอมรับความคดิหรือข้อมลูใหม่ๆ

3. พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบวา่ ผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการมีพฤตกิรรมการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่นา่จะ

มีสาเหตมุาจากผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการ

สือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลาง 

จงึท�าให้มีทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวม

ทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลาง จงึท�าให้มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์โดยรวมทัง้หมดอยูใ่นระดบัปานกลางตามไปด้วย ซึง่สะท้อน
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ให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม ดงัท่ี แนนซ่ี 

ชวาร์ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้างถงึใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 2542)  

ได้กลา่ววา่ มีความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรมวา่ ทศันคติ

เป็นตวักลางให้เกิดการเรียนรู้และพฤตกิรรม ดงันัน้ความรู้มีความสมัพนัธ์กบั

ทศันคตแิละมีผลตอ่พฤตกิรรม

 โดยผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ

มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แบง่เป็น 5 ด้าน ได้แก่   

1. เฟซบุ๊ก และ ไลน์ เป็นเวบ็ไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลเิคชัน่ท่ีใช้มากท่ีสดุ 

2. มีความบอ่ยครัง้ในการใช้งานทกุวนัมากท่ีสดุ 3. มีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 

31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ 4. ใช้เพ่ือหาข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจ กลุม่สงัคม

เดียวกนัมากท่ีสดุ และ 5. ผลเสยีท่ีเกิดขึน้จากการใช้ได้แก่ เสยีเวลาในการ

ท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ท่ีพบวา่ผู้สงูอายุ

ในพืน้ท่ีดงักลา่วมีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยใช้

ไลน์และเฟซบุ๊ก โดยใช้ทกุวนั ใช้น้อยกวา่ 30 นาทีตอ่ครัง้ ใช้เพ่ือตดิตอ่สือ่สาร

กบัเพ่ือน ใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมลูตา่งๆ ใช้ตดิตอ่สือ่สารกบับตุรหลาน และใช้เพ่ือ

ประกอบธรุกิจของตนเอง โดยเหน็วา่มีผลเสยีจาการใช้ เชน่ อาจจะเกิดความ

ไมเ่ข้าใจกนัในการตดิตอ่สือ่สาร เสยีเวลาไปท�าอยา่งอ่ืน เสยีสายตา ปวดตา 

เม่ือยคอและต้องมีวิจารณญาณในการใช้ 

 ซึง่สะท้อนเหน็วา่ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยผา่น

การใช้เฟซบุ๊กและไลน์ เป็นเว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใช้

มากท่ีสดุ ทัง้นีเ้น่ืองมากจากเฟซบุ๊กและไลน์ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ (social networking sites) ในประเทศไทยท่ีมีการใช้
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งานท่ีงา่ย ไมยุ่ง่ยากซบัซ้อน สะดวกตอ่ผู้ ใช้งานทกุเพศทกุวยั มีบริการท่ี

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถตดิตอ่สือ่สารและร่วมท�ากิจกรรมกบัผู้ใช้อ่ืนๆ ได้  

ไมว่า่จะเป็นการตัง้ประเดน็ถามตอบในเร่ืองท่ีสนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์

คลปิวิดีโอ เขียนบทความหรือบลอ็ก แชทคยุกนัแบบสดๆ เลน่เกมส์แบบเป็น 

กลุม่ ซึง่สอดคล้องกบั ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผ่ือนโชต ิ(2556) ได้ศกึษาเร่ือง

ทศันคต ิการใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่ง

มีทศันคตติอ่การใช้บริการเฟซบุ๊ก วา่ เป็นเครือขา่ยท่ีมีการโต้ตอบสือ่สารกนั

โดยอิสระ ไมว่า่จะอยูท่ี่ไหนเวลาใดมากท่ีสดุ สอดคล้องกบัเอมิกา เหมมินทร์  

(2556) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกบัผลท่ีได้

จากการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Media) พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใช้  

เฟซบุ๊ก บอ่ยท่ีสดุ ชอ่งทางท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุคือสมาร์ทโฟน โดยเปิดไว้ตลอดทัง้วนั  

และสอดคล้องกับวิมลพรรณ อาภาเวท ชาญ เดชอศัวนง และสาวิตรี  

ชีวะสาธน์ (2554) ได้ศกึษาเร่ืองพฤตกิรรมการสือ่สารในเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา่ นกัศกึษา

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสว่นใหญ่ มีการใช้เฟซบุ๊กทกุวนั 

 นอกจากนี ้ ผู้ สูงอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวดั

สมทุรปราการมีระยะเวลาท่ีใช้ตอ่ครัง้ 31 – 44 นาทีมากท่ีสดุ ซึง่สอดคล้อง

กบัจฑุามณี คายะนนัทน์ (2554) ได้ศกึษาเร่ือง พฤตกิรรมและผลกระทบ

จากการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com) 

พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอมมีระยะเวลา

ในการใช้น้อยกวา่ 61 นาทีตอ่ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการสมัภาษณ์เชิงลกึ

ท่ีแสดงให้เหน็วา่ผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีดงักลา่วมีระยะท่ีใช้งานตอ่ครัง้ท่ีไมน่าน
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มากนกัซึง่จะให้เวลาในการงานเท่าท่ีจ�าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

เชน่ ใช้ในการรับรู้ขา่วสาร ตดิตอ่สือ่สารกบับคุคลอ่ืนๆ การประกอบอาชีพ  

การร่วมท�ากิจกรรมกลุม่กบัผู้สงูอายหุรือร่วมกิจกรรมของชมุชน โดยจะน�า

เวลาสว่นใหญ่ไปใช้ในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืน เน่ืองจากหากใช้งานมากเกิน

ไปจะท�าให้ตนเองเสยีสขุภาพทางสายตาและไมมี่เวลาไปท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืน

นอกจากนัน้ผู้ สงูอายุในต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จังหวดั

สมทุรปราการ มีการใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ือหาข้อมลู

ในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจในกลุม่สงัคมเดียวกนัมากท่ีสดุ สะท้อนให้เหน็ถงึวา่  

ผู้ สูงอายุในพืน้ท่ีนีมี้พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มสงัคม

เดียวกนั โดยเป็นการสือ่สารระหวา่งบคุคลกบัคนในครอบครัว เชน่ คูส่มรส 

ลกูหลาน หรือญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนสนิท เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น เพ่ือพดูคยุหรือ

หาข้อมลูในสิง่ท่ีชอบหรือสนใจในเร่ืองเดียวกนั ซึง่เป็นไปตามท่ีขวญัเรือน  

กิตติวฒัน์ (2531) ได้กลา่วเก่ียวกบัพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบคุคล

หรือกลุม่บคุคล ปกตคินเรามีได้หยดุความคดิไว้กบัตนเองเพียงล�าพงัสภาพ

การณ์ทางสงัคม มีสว่นผลกัดนัให้คนเราปรารถนาท่ีจะกระท�าการแลกเปลีย่น

ขา่วสารกบัคนอ่ืนๆ โดยอาศยัเคร่ืองหมายสญัญาณหรือสญัลกัษณ์เป็นรหสั

ในการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนั ในรูปแบบของภาษาพดูภาษาเขียน นอกจาก

นีย้งัเป็นไปตามท่ีจอห์น เมอร์ริลล์ และราล์ฟ โลเวนสไตน์ (John C. Merrill 

and Ralph L. Lowenstein, 1971 อ้างถงึในองอาจ ฤทธ์ิทองพิทกัษ์, 2539) 

ได้แสดงความเหน็วา่พฤตกิรรมในการเปิดรับสือ่และขา่วสารของบคุคลมีแรง

ผลกัดนัท่ีเป็นปัจจยัพืน้ฐานมาจากประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพืน้ฐาน

แล้วมนษุย์มีความเหน็แก่ตวั ในฐานะท่ีเป็นผู้ รับสารจงึต้องการแสวงหาและ

ใช้ขา่วสารบางอยา่งเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เพ่ือชว่ยให้ความคดิของตน
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บรรลผุล เพ่ือให้ขา่วสารท่ีได้เสริมบารมี และเพ่ือให้ได้ขา่วสารท่ีจะชว่ยให้

ตนเองได้รับความสะดวกสบายความปลอดภยั รวมทัง้ให้ได้ขา่วสารท่ีท�าให้

ตนเองเกิดความสนกุสนาน บนัเทิง ความสขุกายสบายใจ ขา่วสารเหลา่นี ้

ไมว่า่จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบตัิ

แตอ่ยา่งไรก็ตาม ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดั

สมทุรปราการ เหน็วา่การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ก่อให้เกิดผล

เสยีท่ีเกิดขึน้จากการใช้ ได้แก่ เสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอยา่งอ่ืนมากท่ีสดุ 

ซึง่สอดคล้องกบั เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท่ีได้ระบถุงึข้อเสยีของจากการใช้

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ในด้านเสยีเวลาในการท�ากิจกรรมอ่ืน ข้อเสยีงา่ยๆ 

คือเร่ืองของเวลา คนจะใช้เวลาในการออนไลน์มากขึน้ ฉะนัน้หลายคนท่ีใช้

เวบ็พวกนีม้าก เวลาท่ีจะให้กบัสือ่อ่ืนๆ ก็อาจจะน้อยลง อาจดทีูวี ฟังวิทยุ

น้อยลง หนัมานัง่เลน่เวบ็พวกนีม้ากขึน้ สงัคมก็อาจจะหายไปบาง เจอแต่

เพ่ือนในอินเทอร์เน็ต

4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจยั พบวา่ การแสวงหาความรู้

เก่ียวกบัการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวก

กบัทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน

ต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรืออาจจะกลา่วได้วา่ 

ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์จากสือ่ประเภทตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นจากสือ่มวลชน สือ่ออนไลน์  

สือ่บคุคล หรือจากสือ่เฉพาะกิจมากขึน้เทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มีทศันคตท่ีิมีตอ่

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่สะท้อนให้เหน็

วา่ทศันคตนิัน้เกิดจากการแสวงหาความรู้ซึง่จะมีอิทธิพลตอ่การคดิและการ

แสดงพฤตกิรรมของบคุคล ทัง้นีเ้พราะทศันคตเิป็นสิง่ท่ีครอบคลมุทัง้ความรู้
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และความรู้สกึของบคุคล ซึง่เกิดการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา เป็นไปตาม

ท่ีโดยจมุพล รอดค�าดี (2532) ได้สรุปการเปลีย่นแปลงทศันคตติอ่สิง่ใดสิง่

หนึง่ของมนษุย์ไว้ในด้านการเปลีย่นแปลงความคดิ เป็นการเปลีย่นแปลงท่ี

เกิดจากการได้รับข้อมลูขา่วสารใหม ่ซึง่อาจมาจากสือ่มวลชน และบคุคลอ่ืน

5. การแสวงหาความรู้เก่ียวกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

หรืออาจจะกลา่วได้วา่ ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้การแสวงหาความรู้เก่ียวกบั

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้มากเทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มี

พฤติกรรมการสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่

แสดงให้เหน็วา่ พฤตกิรรมการสือ่สารจะเกิดขึน้ได้ยอ่มต้องได้รับความรู้อยา่ง

เพียงพอ ซึง่สอดคล้องกบัสรุพงษ์  โสธนะเสถียร (2533) ได้กลา่ววา่พฤตกิรรม

เป็นการกระท�าใดๆ ของคนเรา สว่นใหญ่เป็นการแสดงออกของบคุคล โดยมี

พืน้ฐานมาจากความรู้ และทศันคตขิองบคุคล การท่ีบคุคลมีพฤตกิรรมท่ีแตก

ตา่งกนั เน่ืองมาจากการมีความรู้ และทศันคตท่ีิแตกตา่งกนั ความแตกตา่ง

กนัในการแปรสารท่ีตนเองได้รับ จงึก่อให้เกิดประสบการณ์สัง่สมท่ีแตกตา่ง

กนั อนัมีผลกระทบตอ่พฤตกิรรมของบคุคล

6. ทศันคติท่ีมีตอ่การสื่อสารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มีความ

สมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ 

ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรืออาจจะ

กลา่วได้วา่ ย่ิงผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีนีมี้ทศันคตท่ีิมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้มากเทา่ใด ก็ย่ิงจะท�าให้มีพฤตกิรรมการสือ่สารผา่น

เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เพ่ิมขึน้ตามไปด้วย ซึง่แสดงให้เหน็วา่ พฤตกิรรม
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การสือ่สารจะเกิดขึน้ได้ยอ่มต้องเกิดจากทศันคต ิสอดคล้องกบัท่ี อรวรรณ  

ปิลนัธน์โอวาท (2542) ได้กลา่ววา่ พฤตกิรรมใดๆ ของคนเราสว่นใหญ่ตาม

ปกตมิกัเกิดจากทศันคตขิองบคุคลนัน้ ทศันคตจิงึเปรียบเหมือนกบัเคร่ือง

ควบคมุการกระท�าของบคุคล ดงันัน้เพ่ือให้เข้าใจถงึพฤตกิรรมสว่นใหญ่ของ

คน จ�าเป็นต้องศกึษาเร่ืองทศันคตอิยา่งลกึซึง้ นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกบั

แนนซ่ี ชวาร์ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้างถงึใน อรวรรณ ปิลนัธน์โอวาท, 

2542) ได้กล่าวว่า ความรู้และทศันคติมีความสมัพนัธ์กนัและท�าให้เกิด

พฤตกิรรมตามมา

ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั

1.องค์การบริหารสว่นต�าบลบางแก้ว สามารถน�าผลการวิจยัไปใช้สง่

เสริมและพฒันาศกัยภาพในการแสวงหาความรู้เก่ียวกบัการสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนให้มากขึน้ ผา่นสือ่ประชาสมัพนัธ์

ประเภทต่างๆ ให้มากขึน้ เช่น ให้ความรู้ผ่านสื่อวิทยกุระจายเสียง หรือ

หนงัสือพิมพ์ชมุชน หรือการให้ความรู้ผา่นเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน หรือให้

ความรู้ผา่นหนงัสอืหรือคูมื่อตา่งๆ ท่ีสามารถผลติขึน้ได้ในชมุชน รวมถงึการ

ให้ความรู้ผา่นบตุรหลานของผู้สงูอาย ุเพ่ือสร้างทศันคตใินเชิงบวกและก่อให้

เกิดพฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้มากย่ิงขึน้

2. หน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง สามารถน�าไปใช้ 

บรูณาการในการจดัโครงการอบรม สมัมนา เก่ียวกบัวิธีการใช้การสือ่สาร

ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนชมุชนอ่ืนๆ ซึง่จะเป็นการ 

สง่เสริมให้ผู้สงูอายใุนชมุชนมีศกัยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มากย่ิงขึน้ ซึง่เป็นการสะท้อนให้เหน็วา่  
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ผู้สงูอายสุามารถใช้การสือ่สารในรูปแบบสมยัใหมไ่ด้เทา่เทียมกบักลุม่คน

อ่ืนๆ เน่ืองจากคนสว่นใหญ่มกัจะมองผู้สงูอายวุา่ เป็นกลุม่คนท่ีเช่ืองช้าไมท่นั

ตอ่การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสมยัใหม่

3. ผลการวิจัยสามารถน�าไปใช้ประยุกต์เป็นข้อมูลพืน้ฐานใน

การผลติสือ่ตา่งๆ เชน่ รายการโทรทศัน์ รายการวิทย ุ อินโฟกราฟิก 2 มิต ิ 

ท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกบัวิธีการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในเหมาะสม 

ให้แก่กลุม่ผู้สงูอายไุด้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป

1. ในการวิจยัครัง้นีมี้ข้อจ�ากดัในด้านงบประมาณและระยะเวลา 

จึงสามารถท�าการวิจัยได้เฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ สูงอายุในต�าบล

บางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการเทา่นัน้ จากการส�ารวจโดย

ใช้แบบสอบถามจ�านวน 360 คน และจากการสมัภาษณ์ จ�านวน 15 คน 

เทา่นัน้ ถ้าหากมีงบประมาณและเวลามากกวา่นี ้ควรท�าการวิจยัในประชากร

กลุม่อ่ืนๆ เชน่ ผู้สงูอายใุนจงัหวดัสมทุรปราการ หรือผู้สงูอายใุนจงัหวดัอ่ืนๆ 

เพ่ือเปรียบเทียบวา่ผู้สงูอายใุนกลุม่อ่ืนๆ มีการแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร

เพ่ือผลของการวิจยัท่ีครอบคลมุและถกูต้องมากขึน้

2. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรมีการศกึษาการเปิดรับขา่วสาร การใช้

ประโยชน์ ความพงึพอใจ รวมถงึความคาดหวงัมีตอ่การสือ่สารผา่นเครือ

ขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ในการศกึษาเก่ียวกบั

ศกัยภาพของผู้สงูอายท่ีุมีความต้องการใช้การสือ่สารสมยัใหม่
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3. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรใช้การสงัเกตแบบมีสว่นร่วมกบัผู้สงู

อายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เพ่ือให้ทราบถงึ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในเชิงลกึให้มากขึน้

4. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของ

พฤตกิรรมการสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์กบัพฤตกิรรมการสือ่สาร

ในลกัษณะอ่ืนๆ ของผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ ว่าจะมีผลต่อกนัหรือไม่ อย่างไร เพราะการสื่อสารผ่าน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์อาจจะท�าให้การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ

สือ่สารกลุม่ของผู้สงูอายเุปลีย่นแปลงไป

ประโยชน์ของงานวจิยั

1. ผลการวิจยัสะท้อนเห็นว่าผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ มีการแสวงหาความรู้ ทศันคต ิและพฤตกิรรม

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ อาจกลา่วได้วา่ผู้สงูอายเุป็นกลุม่

ท่ีมีศกัยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้การสือ่สารผา่นเครือขา่ย

สงัคมออนไลน์ซึง่เป็นการสือ่สารในรูปแบบสมยัใหมไ่ด้เทา่เทียมกบักลุม่คน

อ่ืนๆ ท่ีสว่นใหญ่มกัจะมองกลุม่ผู้สงูอายวุา่ เป็นกลุม่คนท่ีเช่ืองช้าไมท่นัตอ่

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีสมยัใหม ่

2. หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ

น�าองค์ความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนตอ่การวางแผน

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ให้แก่ผู้สงูอายใุนรูปแบบตา่งๆ เพ่ือ

ให้สอดคล้องกบัการแสวงหาความรู้ เพ่ือก่อให้เกิดทศันคตแิละพฤตกิรรม
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การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือเป็นการ

สง่เสริมคณุค่าของผู้สงูอายใุห้สามารถร่วมกนัในสงัคมสงูวยัอย่างผสาน

กลมกลนื

3. เป็นการบรูณาการโครงการบริการวิชาการกบังานวิจยั โดยน�าผล

ประเมินจากการบริการวิชาการมาตอ่ยอดเป็นสว่นหนึง่ของการระบท่ีุมาหรือ

ประเดน็ของการท�างานวิจยัเพ่ือชว่ยเพ่ิมคณุคา่ของงานวิจยัให้มากย่ิงขึน้

4. ผลการวิจยัสามารถน�าไปใช้ประยกุต์บรูณาการในการเรียนการ

สอนในวิชาการศกึษาปัญหาพิเศษ เพ่ือให้นกัศกึษาได้จดัท�าสือ่เพ่ือสง่เสริม

การสือ่สารผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ผู้สงูอายใุนต�าบลบางแก้ว อ�าเภอ

บางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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