การแสวงหาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสื่อสารผ่ าน
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ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
5. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สาร
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
และ 6. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
จ�ำนวน 360 คน สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อย
ละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 นอกจากนี ้งานวิจยั ยังใช้ การสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้สงู อายุจำ� นวน 15 คน เพือ่ ให้ ได้ ข้อมูลเพิม่ เติมในเชิงกว้ างและลึกจาก
ค�ำถามทีใ่ ช้ ในแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างเป็ นเพศหญิง มีอายุ 60 ปี – 65 ปี มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพค้ าขาย/ประกอบธุรกิจ มีรายได้ สว่ นตัว
ต่อเดือนโดยเฉลีย่ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแหล่งทีม่ าของรายได้
จากการประกอบอาชีพทีท่ ำ� อยูใ่ นปั จจุบนั มีสถานภาพสมรส และอยูร่ ่วมกับ
คูส่ มรส และพักอาศัยอยูก่ บั คูส่ มรส กลุม่ ตัวอย่างมีการแสวงหาความรู้เกีย่ ว
กับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 2.99,
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S.D. = 0.786) มีทศั นคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อยูใ่ น
ระดับปานกลาง (x = 3.34, S.D. = 0.792) และมีพฤติกรรมการสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อยูใ่ นระดับปานกลาง (x = 3.00, S.D. = 0.804)
ส�ำหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
พบว่า การแสวงหาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
ส�ำหรับการสัมภาษณ์ ผ้ สู งู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สงู อายุมีการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการ
สือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ ประเภทต่างๆ เช่น สือ่ มวลชน
สือ่ บุคคล สือ่ ใหม่ และสือ่ เฉพาะกิจ โดยเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโทรสนทนา
ผ่านไลน์ การส่งข้ อความและการส่งรูปภาพ โดยมีทศั นคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์วา่ เป็ นการสือ่ สารทีม่ ปี ระโยชน์เพราะสามารถ
ใช้ ในการติดต่อสือ่ สารและติดตามข้ อมูลข่าวสารความรู้ตา่ งๆ ใช้ งานไม่ยาก
มีความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารมากขึ ้น ส�ำหรับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ แก่ ไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทุกวัน
ใช้ แต่ละครัง้ น้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 นาที ใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ใช้ เพือ่ ค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ ใช้ ตดิ ต่อสือ่ สารกับบุตรหลาน และใช้ เพือ่ ประกอบ
ธุรกิจของตนเอง และเห็นว่ามีผลเสียคืออาจจะเกิดความไม่เข้ าใจกันในการ
ติดต่อสือ่ สารและเสียเวลาไปท�ำอย่างอืน่
ค�ำส�ำคัญ: การแสวงหาความรู้ / ทัศนคติ / พฤติกรรการสือ่ สาร / การสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ / ผู้สงู อายุ
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Abstract
This research is a mixed methodology research utilizing quantitative 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 communication 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 communication 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

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

181

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

182

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 communication 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�ำ

การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยมือถือหรือสมาร์ ทโฟน
และอุปกรณ์พกพาอื่นๆ นับว่าเป็ นรู ปแบบการสื่อสารที่ได้ รับความนิยม
มากในปั จจุบนั เนือ่ งจากมีลกั ษณะการสือ่ สารทีง่ า่ ย มีคา่ ใช้ จา่ ยทีถ่ กู และ
สามารถติดต่อสือ่ สารผ่านข้ อความแสดงความคิดเห็นได้ ทนั ที ซึง่ มีบทบาท
และมีอิทธิพลกับชีวิตประจ�ำวันของบุคคล สุรางคณา วายุภาพ (2558)
เปิ ดเผยว่า ในปี 2557 คนไทยใช้ เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ต โดยอุปกรณ์ทชี่ ว่ ยให้ ผ้ ใู ช้ งานเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตมากทีส่ ดุ คือ
สมาร์ทโฟน คิดเป็ นร้ อยละ 77.1 และมีการใช้ งานโดยเฉลีย่ 6.6 ชัว่ โมงต่อวัน
ใช้ เพือ่ ความบันเทิงและการสือ่ สารเป็ นหลัก โดย 3 อันดับแรก ได้ แก่ การพูด
คุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้ อยละ 78 การอ่านข่าวหรืออีบ๊ คุ (e-book)
ร้ อยละ 56 และการค้ นหาข้ อมูล ร้ อยละ 56 ทังนี
้ ้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และแอปพลิเคชัน่ ยอดนิยม ได้ แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) (ร้ อยละ 93.7) ไลน์
(LINE) (ร้ อยละ 86.8) และกูเกิลพลัส (Google+) (ร้ อยละ 34.6) ตามล�ำดับ
จากข้ อมูลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่าการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ซึง่ ไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การสือ่ สารของของคนรุ่นใหม่เท่านัน้ ยังรวมถึง
กลุม่ คนวัยท�ำงานและกลุม่ ผู้สงู อายุทเี่ ข้ ามาใช้ งานอย่างมากขึ ้นซึง่ อายุไม่ใช่
อุปสรรคของการใช้ งานเทคโนโลยีอีกต่อไป เนื่องจากผู้สงู อายุในปั จจุบนั
ติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง นันทิช ฉลองโภคศิลชัย
และหทัยชนก สุขเจริญ (2555) กล่าวว่า การก้ าวเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุในยุค
ดิจทิ ลั จ�ำเป็ นจะต้ องมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยจะต้ องพิจารณาบริบทที่
เกี่ยวข้ องหลายเรื่อง การเพิม่ ช่องทางในการฝึ กฝนเรียนรู้และเพิม่ ทักษะใน
การประกอบอาชีพของผู้สงู อายุ หรือบริษทั ห้ างร้ านต่างๆ ทีเ่ พิม่ ช่องทางทีเ่ ข้ า
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ถึงกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็ นผู้สงู อายุผา่ นช่องทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนในกลุม่ ผู้
สูงอายุทเี่ พิม่ จ�ำนวนมากขึ ้นในปั จจุบนั นัน้ ยังมีจำ� นวนของผู้สงู อายุทไี่ ด้ รับ
การศึกษาในระดับที่สงู มากขึ ้นมีความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สืบค้ นและติดต่อสือ่ สารผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ดเี พิม่ มากขึ ้น โดยเฉพาะในสังคม
ออนไลน์ พบว่า มีกลุม่ ของผู้ใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตทีเ่ ป็ นผู้สงู อายุมจี ำ� นวน
เพิม่ มากขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น จึงท�ำให้ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
จัดโครงการบริการวิชาการฝึ กอบรมการถ่ายภาพสินค้ าและผลิตภัณฑ์ด้วย
สมาร์ทโฟนและการถ่ายวีดโี อและตัดต่อด้ วยสมาร์ทโฟนเพือ่ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ โดยให้ ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ จากการลงพื ้นทีก่ ารจัดโครงการดังกล่าว
พบว่า ผู้เข้ ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็ นผู้สงู อายุ มีระดับการศึกษาทีไ่ ม่สงู มาก
นัก ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว เช่น จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เทียนหอม
สมุนไพร ดอกไม้ ประดิษฐ์ ฯลฯ อีกทังยั
้ งมีสมาร์ทโฟนเป็ นเครื่องมือการติดต่อ
สือ่ สารเป็ นของตนเอง โดยใช้ เพือ่ ติดต่อสือ่ สารบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
อาทิ เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตราแกรม
(Instagram) ฯลฯ โดยใช้ เพือ่ การติดต่อสือ่ สาร การรวมกลุม่ ทังส่
้ งภาพและ
คลิปวิดโี อ การค้ าขาย ท�ำธุรกิจ เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งสามารถใช้ งานได้ เป็ นอย่าง
ดี คล่องแคล่ว อีกทังยั
้ งมีความกระตือรือร้ น มีความพร้ อมและความสนใจต่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เพือ่ ต้ องการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองและเป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ไป
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จากความส�ำคัญในเรื่องของรูปแบบการสือ่ สารทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปโดย
บุคคลมีการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ มากขึ ้น ความจ�ำเป็ นใน
การเตรียมความพร้ อมให้ แก่ผ้ สู งู อายุในยุคดิจทิ ลั และความต้ องการพัฒนา
ตนเองทีพ่ ร้ อมจะเรียนรู้ และการลงพื ้นทีจ่ ากการจัดโครงการบริการวิชาการ
จึงท�ำให้ ผ้ วู ิจยั สนใจว่าผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีการแสวงหาความรู้ มีทศั นคติ และมีพฤติกรรมการสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร เพือ่ ปรับตนเองให้ ทนั ต่อการก้ าวเข้ าสู่
สังคมผู้สงู อายุในยุคดิจทิ ลั ให้ เกิดความรู้ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สืบค้ นและติดต่อสื่อสารการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ ดีขึ ้น
ซึง่ ผลการวิจยั น�ำไปให้ องค์การบริ หารส่วนต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ได้ จดั อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สงู อายุในพื ้นทีต่ อ่ ไป
อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในกลุม่ อืน่ ๆ ต่อไป
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ปั ญหาการวิจยั
1. ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมี
การแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร
2. ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีทศั นคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร
3. ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างไร
4. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์กบั กับทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หรือไม่ อย่างไร
5. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หรือไม่ อย่างไร
6. ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ
ในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
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2. เพือ่ ศึกษาทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการ
สือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับ
การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
6. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการสื่อสาร
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานการวิจยั
1. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
2. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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3. ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ
ในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ครังนี
้ ผู้ ้ วจิ ยั ได้ นำ� แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ องมา
ใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาดังนี ้ 1. แนวคิดเกีย่ วกับผู้สงู อายุ เป็ นแนวคิดที่
น�ำเสนอความหมาย ลักษณะ และเกณฑ์การแบ่งช่วงอายุของผู้สงู อายุ ซึง่ น�ำ
มาใช้ กำ� หนดระดับอายุของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ อายุ 60 – 65 ปี อายุ 66 – 69 ปี
และอายุ 70 ปี ขึ ้นไป 2. แนวคิดเกีย่ วกับผู้สงู อายุในชุมชนบางแก้ ว เป็ นแนวคิด
ทีร่ ะบุเกี่ยวกับความจ�ำเป็ นขององค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ วทีต่ ้ องส่ง
เสริมและพัฒนาศักยภาพด้ านต่างๆ ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในชุมชนทังในด้
้ านความ
รู้ ความสามารถ ส่งเสริมการมีอาชีพ การสร้ างรายได้ ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองเพื่อปรับตัวให้ เข้ ากับการสื่อสารสมัยใหม่ในปั จจุบนั ตามพระราช
บัญญัตผิ ้ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 54 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 3. แนวคิดเกีย่ วกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social networking
sites) เป็ นแนวคิดที่ระบุเกี่ยวกับประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้
รับความนิยมในการใช้ งานในปั จจุบนั เช่น เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) ไลน์ (LINE) อินสตาแกรม (Instagram) เป็ นต้ น ซึง่ น�ำมาใช้ เป็ น
แนวทางในการตังค�
้ ำถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
4. ทฤษฎีการแสวงหาข่าวสาร (Information Seeking) เป็ นทฤษฎีทเี่ ชือ่ ว่า
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มนุษย์มีการแสวงหาข่าวสารเมื่อเกิดความไม่แน่ใจหรื อความไม่แน่นอน
หรื อต้ องการปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์ตา่ งๆ ซึง่ น�ำมาใช้ เป็ นแนวทางใน
การตังค�
้ ำถามเพือ่ ศึกษาว่าผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างไร 5. แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (Knowledge Attitide Practics Concept) เป็ นแนวคิดที่อธิบายเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ของความรู้เพือ่ เปลีย่ นแปลงทัศนคติอนั จะน�ำไปสูพ่ ฤติกรรมหรือการ
ปฏิบตั ใิ นที่สดุ ซึง่ น�ำมาใช้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหา
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการว่าจะมีความ
สัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไร 6. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการสือ่ สาร เป็ น
แนวคิดทีร่ ะบุวา่ การสือ่ สารเป็ นพฤติกรรมการแสดงออกทางสังคมอย่างหนึง่
ของมนุษย์ โดยมีการถ่ายทอด แลกเปลีย่ นข่าวสาร ความรู้สกึ ทัศนคติตลอด
จนประสบการณ์ระหว่างกัน ซึง่ น�ำมาใช้ เป็ นแนวทางในการตังค�
้ ำถามเกีย่ ว
กับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบล
บางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 7. ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิยามศัพท์
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หมายถึง กลุม่ ผู้สงู อายุทงเพศหญิ
ั้
งและชาย ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปที่
อาศัยอยูใ่ นต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยในการ
ศึกษาครัง้ นี ้จะแบ่งกลุม่ ผู้สงู อายุออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ อายุ 60 – 65 ปี อายุ
66 – 69 ปี และอายุ 70 ปี ขึ ้นไป
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุดทีส่ ำ� เร็จ อาชีพ รายได้ สว่ นตัวต่อเดือนโดยเฉลีย่ แหล่งทีม่ าของรายได้
สถานภาพสมรส ลักษณะของการพักอาศัย
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การติดต่อสือ่ สาร
ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ทไี่ ด้ รบั ความนิยมในประเทศไทย เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook)
มายสเปซ (MySpace) อินสตาแกรม (Instagram) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทปู
(YouTube) ไลน์ (LINE) วอทส์แอป (WhatsApp) และ กูเกิลพลัส (Google+)
เป็ นต้ น บนโทรศัพท์มอื ถือหรือสมาร์ ทโฟนและแทบเล็ตรุ่นต่างๆ ทีส่ ามารถ
พกพาได้ เพือ่ การติดต่อสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน
การแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
หมายถึง ระดับวิธีการที่ผ้ สู งู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ใช้ ในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ได้ แก่ 1. การแสวงหาความรู้เกีย่ วกับ
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ ต่างๆ ได้ แก่ 1.1 สือ่ มวลชน
1.2 สือ่ เฉพาะกิจ 1.3 สือ่ ใหม่ และ 1.4 สือ่ บุคคล และ 2. การแสวงหาความ
รู้เกีย่ วกับวิธีการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ แก่ 2.1 วิธีการสมัคร
ใช้ งาน 2.2 วิธีการส่งข้ อความ 2.3 วิธีการแชร์ ข้อมูล 2.4 วิธีการแสดงความ
คิดเห็น 2.5 วิธีการโพสต์ภาพ 2.6 วิธีการโพสต์ไฟล์วดิ โี อ และ 2.7 วิธีการ
ลบข้ อมูล โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปาน
กลาง น้ อย และน้ อยทีส่ ดุ
ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นต� ำ บลบางแก้ ว อ� ำ เภอบางพลี
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

จังหวัดสมุทรปราการ มีตอ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้ านได้ แก่ 1. องค์ประกอบด้ านความรู้ หรือการรับรู้ (Cognitive
component) 2. องค์ประกอบด้ านความรู้ สกึ (Affective component)
และ 3. องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม (Behavioral component) โดยแบ่ง
ระดับการวัดออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ เห็นด้ วยอย่างยิง่ เห็นด้ วย ปานกลาง
ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่
พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ระดับ
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในด้ านต่างๆ ของผู้สงู อายุในต�ำบล
บางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
ได้ แก่ 1. เว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ 2. ความบ่อยครัง้ ทีใ่ ช้
3. ระยะเวลาที่ใช้ ต่อครัง้ 4. วัตถุประสงค์ที่ใช้ และ 5. ผลเสียที่เกิดขึ ้น
จากการใช้ โดยแบ่งระดับการวัดออกเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก
ปานกลาง น้ อย และน้ อยทีส่ ดุ
กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธดี ำ� เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ การวิจยั แบบผสมวิธีประกอบด้ วย 1. การวิจยั เชิง
ปริมาณ มีรูปแบบการวิจยั เชิงส�ำรวจ ใช้ แบบวิจยั วัดผลการส�ำรวจครัง้ เดียว
โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างผู้สงู
อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ มีจ�ำนวน
ประชากรผู้สงู อายุทงสิ
ั ้ ้น 3,534 คน อ้ างอิงข้ อมูลจากองค์การบริหารส่วน
ต�ำบลบางแก้ ว (2554) จากนันค�
้ ำนวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยสูตรของทาโร
ยามาเน่ (Taro Yamane) (1967) ที่ระดับความเชื่อมัน่ เท่ากับร้ อยละ 95
ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 360 คน จากนันใช้
้ การสุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ การสอบถามเพื่อคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในเบื ้องต้ นก่อนว่าเป็ นผู้สงู อายุทมี่ อี ายุ 60 ปี ขึ ้นไปทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและมีพฤติกรรมการ
สื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อไม่ หากพบว่าเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด ผู้วิจยั จะท�ำการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามตามสถานที่ตา่ งๆ
ภายในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เช่น องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล วัด สถานีอนามัย สวนสาธารณะ ตลาด เป็ นต้ น ในระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน – ตุลาคม 2560 แบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วยค�ำถาม 5 ส่วน ได้ แก่ 1. ข้ อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ จ�ำนวน 8 ข้ อ 2. การแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 29 ข้ อ 3. ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 12 ข้ อ 4. พฤติกรรมการสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ�ำนวน 38 ข้ อ และ 5. ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
อืน่ ๆ จ�ำนวน 1 ข้ อ โดยใช้ วธิ ีวเิ คราะห์ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ค่าความถี่
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และใช้ สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้ แก่
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product
Moment Correlation Coefficient) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
2. การวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) โดยใช้ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structured
Interviews) ซึง่ ประกอบด้ วยค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
การแสวงหาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงกว้ างและลึกจากค�ำถามที่ใช้ ใน
แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูลจากผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว
อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ แบ่งเป็ น 3 กลุม่ ตามช่วงอายุ ได้ แก่
อายุ 60 – 65 ปี อายุ 66 – 69 ปี และอายุ 70 ปี ขึ ้นไป ช่วงอายุละ 5 คน
รวมจ�ำนวน 15 คน (อ้ างอิงข้ อมูลจาก จุฑารัตน์ ประเสริฐ, 2558) ด้ วยการ
ถามความสมัครใจของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริมาณและสะดวกทีจ่ ะ
ให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้ วน�ำมาสังเคราะห์โดยใช้ วธิ ีการลดทอน
ข้ อมูล (Data Deduction) และน�ำเสนอด้ วยการสรุปผลแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ตามล�ำดับข้ อค�ำถามต่อไป
ทังนี
้ ้ก่อนด�ำเนินการเก็บข้ อมูล ผู้วจิ ยั ได้ มกี ารน�ำแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒดิ ้ านงานวิจยั
จ�ำนวน 3 ท่านได้ แก่ ผศ.ดร.สุพตั รา ศรีสวุ รรณ ผศ.ดร.สมพร สุขะ และ อ.ดร.
อิทธิณฐั ตันติวทิ ติ พงศ์ และน�ำแบบสอบถามไปท�ำการทดสอบก่อน (Pretest)
กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน แล้ วน�ำกลับไปไปทดสอบความเชือ่ มัน่ โดย
ใช้ คา่ สัมประสิทธิ์ความเชือ่ มัน่ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha)
(1984) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของค�ำถามในส่วนการแสวงหาความรู้ เท่ากับ
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0.9586 ทัศนคติเท่ากับ 0.9494 พฤติกรรมการสือ่ สารเท่ากับ 0.9611โดย
รวมทังฉบั
้ บเท่ากับ 0.9772 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมัน่ ในระดับที่
ยอมรับได้
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สรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง (ร้ อยละ 67.5) มีอายุ 60 ปี – 65 ปี (ร้ อยละ 60.8) มีระดับการศึกษา
สูงสุดที่สำ� เร็จต�ำ่ กว่าปริญญาตรี (ร้ อยละ 61.7) มีอาชีพค้ าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้ อยละ 29.4) มีรายได้ สว่ นตัวต่อเดือนโดยเฉลีย่ น้ อยกว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท (ร้ อยละ 43.3) มีแหล่งทีม่ าของรายได้ จากการประกอบ
อาชีพทีท่ ำ� อยูใ่ นปั จจุบนั (ร้ อยละ 47.5) มีสถานภาพสมรสและอยูร่ ่วมกับ
คูส่ มรส (ร้ อยละ 56.1) และพักอาศัยอยูก่ บั คูส่ มรส (ร้ อยละ 33.1)
2. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่
2.99) แบ่งเป็ น 2.1 การแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์จากสือ่ ต่างๆ ได้ แก่ 1. จากสือ่ มวลชน ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ และ
วิทยุกระจายเสียงมากทีส่ ดุ 2. จากสือ่ ออนไลน์ ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์
ต่างๆ มากทีส่ ดุ 3. จากสือ่ บุคคล ได้ แก่ บุตรหลานมากทีส่ ดุ และ 4. จากสือ่
เฉพาะกิจ ได้ แก่ หนังสือคูม่ อื มากทีส่ ดุ 2.2 การแสวงหาความรู้เกีย่ วกับวิธี
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้ แก่ วิธีการสมัครใช้ งานมากทีส่ ดุ
3. ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มที ศั นคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
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โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.34) แบ่งเป็ น 3.1 องค์ประกอบด้ าน
ความรู้ หรือการรับรู้ โดยคิดว่า การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ น
รูปแบบการสือ่ สารสมัยใหม่ทมี่ ปี ระโยชน์ และคิดว่าอายุไม่ใช่อปุ สรรคในการ
เรียนรู้การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากทีส่ ดุ 3.2 องค์ประกอบด้ าน
ความรู้สกึ โดยรู้สกึ ว่าการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำ� ให้ ไม่ตกยุค
ทันสมัยมากทีส่ ดุ และ 3.3 องค์ประกอบด้ านพฤติกรรม โดยพร้ อมใช้ การ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เมือ่ มีโอกาส เช่น พูดคุย สนทนามากทีส่ ดุ
4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.30) แบ่งเป็ น 4.1 เฟซบุ๊ก และไลน์
เป็ นเว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ มากทีส่ ดุ 4.2 ใช้ งานทุกวัน
มากทีส่ ดุ 4.3 มีระยะเวลาทีใ่ ช้ ตอ่ ครัง้ 31 – 44 นาทีมากทีส่ ดุ 4.4 ใช้ เพือ่ หา
ข้ อมูลในสิง่ ทีช่ อบหรือสนใจ กลุม่ สังคมเดียวกันมากทีส่ ดุ และ 4.5 ผลเสียที่
เกิดขึ ้นจากการใช้ ได้ แก่ เสียเวลาในการท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ มากทีส่ ดุ
5. ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นว่าการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วามน่าสนใจ มีประโยชน์
และช่วยพัฒนาตนเองให้ เข้ ายุคสมัยใหม่ได้ มาก (ร้ อยละ 62.5)
6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
0.05 พบว่า
6.1 การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารผ่านเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับ
การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั ทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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6.2 การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สาร
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ
ในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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6.3 ทัศนคติทมี่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มคี วาม
สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียด
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการสื่อสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุใน
ต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุ 60 ปี – 70 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้ าขาย รับจ้ าง และเป็ นข้ าราชการบ�ำนาญ มีรายได้
ส่วนตัวต่อเดือนโดยเฉลี่ย 5,000 บาทขึ ้นไป มีแหล่งที่มาของรายได้ จาก
การประกอบธุรกิจส่วนตัว การรับจ้ าง เงินบ�ำนาญและจากบุตรหลาน
มีสถานภาพสมรส และอาศัยอยูใ่ นครอบครัวกับคูส่ มรสและบุตรหลาน
2. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการ
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม ประจ�ำปี 2561

วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

198

สือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ มวลชน เช่น วิทยุโทรทัศน์ วิทยุ
กระจายเสียง รวมถึงจากสือ่ บุคคลได้ แก่ บุตรหลาน จากสือ่ เฉพาะกิจ เช่น
หนังสือ และจากสื่อใหม่ด้วยโทรศัพท์มือถือของตนเอง เช่น อินเตอร์ เน็ต
หรือเว็บไซต์ตา่ งๆ ได้ แก่ กูเกิล ยูทบู ไลน์ เฟซบุ๊ก เป็ นต้ น และมีการแสวงหา
ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จากสื่อบุคคล
ได้ แก่ บุตรหลาน เพือ่ นและเรียนรู้ด้วยตนเองเกีย่ วกับวิธีการโทรสนทนาผ่าน
ไลน์ การส่งข้ อความและการส่งรูปภาพ
3. ทัศนคติที่มีตอ่ การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในด้ าน
ความรู้ หรือการรับรู้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่คดิ ว่า การสือ่ สารผ่านเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์มปี ระโยชน์เพือ่ ใช้ ในการติดต่อสือ่ สารและติดตามข้ อมูล
ข่าวสารความรู้ตา่ งๆ และคิดว่าไม่ได้ เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ในด้ านองค์
ประกอบด้ านความรู้สกึ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างรู้สกึ ว่า การสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ใช้ งานไม่ยาก และมีความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารมาก
ขึ ้น แต่ต้องใช้ ให้ เหมาะสมเกิดประโยชน์ และในองค์ประกอบด้ านพฤติกรรม
พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
พูดคุย สนทนาซึง่ กันและกัน ใช้ เพือ่ การติดต่อสือ่ สารเรื่องราวในชีวติ ประจ�ำ
วัน ท�ำธุรกิจส่วนตัว หาข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ และใช้ ในการหา
ความรู้อนื่ ๆ เพิม่ เติม
4. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ได้ แก่ ไลน์
และเฟซบุ๊ก โดยใช้ ทกุ วัน มีระยะเวลาทีใ่ ช้ ตอ่ ครัง้ คือ น้ อยกว่าหรือเท่ากับ
30 นาที มีวตั ถุประสงค์ทใี่ ช้ คือ ติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ น ใช้ เพือ่ ค้ นคว้ าข้ อมูล
ต่างๆ ใช้ ตดิ ต่อสือ่ สารกับบุตรหลาน และใช้ เพื่อประกอบธุรกิจของตนเอง
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ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มผี ลเสียจากการใช้ งาน แต่กม็ บี ้ างบางส่วนทีเ่ ห็นว่ามีผล
เสียในเรื่ องความไม่เข้ าใจกันในการติดต่อสือ่ สาร เสียเวลาไปท�ำอย่างอื่น
มีผลเสียด้ านสุขภาพ เช่น เสียสายตา ปวดตา เมื่อยคอ และต้ องมี
วิจารณญาณในการรับข่าวสาร เป็ นต้ น
5. ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าดีอยูแ่ ล้ วเป็ นช่องทางใน
การศึกษาเรี ยนรู้ ทันเหตุการณ์และไม่ตกยุค ช่วยในการปรับตัวให้ ทนั ต่อ
การเปลีย่ นแปลง แต่ต้องระวังเรื่องของการใช้ คำ� พูด เพราะอาจจะท�ำให้ เกิด
ความเข้ าใจผิดกันได้ และมีความเป็ นห่วงกลุม่ วัยรุ่นและบุตรหลานในการใช้
สือ่ ประเภทนี ้ เช่น การโพสต์รูปและการเลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
ซึ่งต้ องมี ความระมัดระวังและมี วิจารณญาณในการใช้ งานโดยควรมี
ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ ชดิ
อภิปรายผลการวิจยั
1. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่ า ผู้สูง อายุใ นต� ำ บลบางแก้ ว อ� ำ เภอบางพลี จัง หวัด
สมุทรปราการ มีการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากสือ่ ประเภทต่างๆ ทังจากสื
้
อ่ มวลชน สือ่ ออนไลน์ สือ่ บุคคล และ
สือ่ เฉพาะกิจ ซึง่ สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ทพี่ บว่าผู้สงู อายุในพื ้นทีด่ งั กล่าว
มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จาก
วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง บุตรหลาน หนังสือ และอินเทอร์ เน็ตหรือ
เว็บไซต์ตา่ งๆ
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ทัง้ นี ม้ ี สาเหตุมาจากความก้ าวหน้ าและการเปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการและเทคโนโลยีทางด้ านการสือ่ สารสมัยใหม่ จึงท�ำให้ ผ้ สู งู อายุใน
พื ้นที่ดงั กล่าวให้ ความส�ำคัญและความจ�ำเป็ นในการแสวงหาความรู้เกี่ยว
กับวิธีการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองให้ ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับวิธีการ
สมัครใช้ งานเพื่อให้ ตนเองสามารถเข้ าไปใช้ งานการสื่อสารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ให้ ได้ ทดั เทียมกับประชากรในกลุม่ อืน่ ๆ ซึง่ สอดคล้ องกับ Atkin
(1973) ทีไ่ ด้ กล่าวถึงการแสวงหาข่าวสารเพือ่ ตอบสนองความต้ องการรู้ใน
เหตุการณ์ ต้ องการค�ำแนะน�ำในการปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง และต้ องการข่าวสาร
เพือ่ เสริมสร้ างความมัน่ คงให้ กบั ตนเอง เนื่องจากสือ่ แต่ละประเภทมีความ
สะดวกต่อการแสวงหาความรู้ เกี่ ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีแตกต่างกัน ซึง่ เป็ นไปตามที่พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2529) ได้
กล่าวเกี่ยวกับการเลือกเปิ ดรับสื่อว่ายังขึ ้นอยู่กบั เกณฑ์การเลือกสื่อที่ตน
สะดวก (Convenience) เนือ่ งจากในปั จจุบนั ผู้รบั สารสามารถเลือกรับสือ่ ได้
ทังทางวิ
้
ทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และสือ่ บุคคล
แต่ละคนก็จะมีพฤติกรรมการรับสือ่ ทีแ่ ตกต่างกันตามทีต่ นสะดวก นอกจาก
นันยั
้ งสอดคล้ องกับที่ ปรมะ สตะเวทิน (2533) ทีไ่ ด้ ระบุถงึ ข้ อดีของสือ่ แต่ละ
ประเภทมีความแตกต่างกัน จึงท�ำให้ ผ้ สู งู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ มวลชน ได้ แก่ หนังสือพิมพ์ และวิทยุกระจาย
เสียง เนือ่ งจากสือ่ มวลชนมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ คี อื สามารถเผยแพร่ขา่ วสารไปสู่
ผู้รับสารจ�ำนวนมากได้ ในเวลาอันรวดเร็ว สามารถให้ ความรู้และข่าวสารแก่
ผู้รับสารได้ เป็ นอย่างดี และสามารถก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงทัศนคติทไี่ ม่
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ฝั งแน่นได้ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ ซึง่ มีข้อดีคอื มีความคงทนถาวรมากกว่า
สือ่ มวลชนอืน่ ๆ ผู้อา่ นสามารถย้ อนกลับมาอ่านและเก็บไว้ เป็ นหลักฐานได้
มีราคาไม่แพง น�ำเสนอเรื่องราวได้ หลายประเภท จึงสามารถเข้ าถึงประชาชน
ได้ หลายกลุม่ หลายอาชีพ สามารถน�ำเสนอข่าวสารได้ ทกุ วัน และมีภาพ
ประกอบเพื่อใช้ ดงึ ดูดความสนใจ ส�ำหรับวิทยุกระจายเสียงนัน้ มีข้อดีคือ
สามารถแพร่กระจายพื ้นทีไ่ ด้ กว้ าง มีความรวดเร็ว สามารถรายงานข่าวสด
หรือข่าวด่วนได้ ทนั ที ใช้ สมาธิเล็กน้ อยในการฟั ง เข้ าถึงประชาชนได้ ทกุ ระดับ
อีกทังผู
้ ้ ฟังสามารถน�ำวิทยุตดิ ตามตัวไปฟังได้ ตลอด และเครื่องรับวิทยุมรี าคา
ถูก มีอายุการใช้ งานนาน เมือ่ เทียบกับสือ่ อืน่
นอกจากนี ้ ผู้สูงอายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากสือ่ ออนไลน์ ได้ แก่ อินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ เนือ่ งจากสือ่ ดังกล่าว
มีข้อดีคือ ช่วยในการค้ นคว้ าข้ อมูลในลักษณะต่างๆ ได้ จากแหล่งข้ อมูล
ทัว่ โลก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จา่ ยและสามารถสืบค้ นได้ ตลอดเวลา นอกจาก
นันยั
้ งสามารถติดตามความเคลือ่ นไหวต่างๆ ทัว่ โลกได้ อย่างรวดเร็ว สามารถ
ส่งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้ อมกันไปได้ ด้วย รวมถึงสามารถ
สนทนากับผู้อนื่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลได้ ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิด
เห็นในเรื่องต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ บุคคล ได้ แก่ บุตรหลาน เนื่องจากเป็ นสือ่
สามารถน�ำข่าวสารทีต่ ้ องการเผยแพร่ไปสูผ่ ้ รู ับสารได้ โดยตรง และสามารถ
ชักจูงใจผู้รับสารได้ โดยวิธีการพูดคุยแบบกันเอง สามารถท�ำให้ การเผยแพร่
ข่าวสารเป็ นไปในลักษณะทีย่ ดื หยุน่ ปรับให้ เข้ ากับผู้รบั สารเป็ นรายๆได้ และ
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ยังท�ำให้ ทราบความรู้สกึ นึกคิดของผู้รับสารได้ ทนั ที และผู้สงู อายุในต�ำบล
บางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับ
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จากสือ่ เฉพาะกิจ ได้ แก่ หนังสือคูม่ อื
เนือ่ งจากหนังสือคูม่ อื สามารถส่งข่าวสารเฉพาะเรื่องให้ กบั ผู้รบั สารเป้าหมาย
ได้ อย่างสอดคล้ องเหมาะสม เพือ่ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสือ่ สารนันๆ
้
และสือ่ เฉพาะกิจยังสามารถท�ำให้ผ้รู บั สารเป้าหมายได้รบั ทราบข่าวสารความรู้
โดยตรงและถูกต้ องอันจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการลงมือปฏิบตั ใิ นทีส่ ดุ
2. ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีทศั นคติที่
มีตอ่ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
แบ่งเป็ น 1. องค์ประกอบด้ านความรู้ หรือการรับรู้ โดยคิดว่า การสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นรูปแบบการสือ่ สารสมัยใหม่ทมี่ ปี ระโยชน์ และ
คิดว่าอายุไม่ใช่อปุ สรรคในการเรียนรู้การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
มากทีส่ ดุ 2. องค์ประกอบด้ านความรู้สกึ โดยรู้สกึ ว่าการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ทำ� ให้ ทา่ นไม่ตกยุค ทันสมัยมากทีส่ ดุ และ 3. องค์ประกอบ
ด้ านพฤติกรรม โดยพร้ อมใช้ การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เมื่อมี
โอกาส เช่น พูดคุย สนทนามากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้ องกับการสัมภาษณ์ทพี่ บ
ว่าผู้สงู อายุในพื ้นทีด่ งั กล่าวเห็นว่าการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
มีประโยชน์เพื่อใช้ ในการติดต่อสือ่ สารและติดตามข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ใช้
งานไม่ยาก มีความสะดวกในการติดต่อสือ่ สาร แต่ต้องใช้ ให้ เหมาะสมเกิด
ประโยชน์ โดยใช้ เพือ่ ติดต่อสือ่ สารเรื่องราวในชีวติ ประจ�ำวัน ท�ำธุรกิจส่วนตัว
หาข้ อมูลข่าวสารทีเ่ ป็ นประโยชน์และใช้ หาความรู้อนื่ ๆ เพิม่ เติม
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ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าผู้สงู อายุในพื ้นที่ดงั กล่าวมีทศั นคติท่ีมีตอ่ การ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทางบวก (Positive Attitude) ซึง่ น่า
จะมีสาเหตุมาจากการทีผ่ ้ สู งู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์จากสือ่ ประเภทต่างๆ ทังจากสื
้
อ่ มวลชน สือ่ ออนไลน์ สือ่ บุคคล สือ่
เฉพาะกิจ จึงส่งผลให้ เกิดเป็ นทัศนคติในทางบวก เช่น เห็นว่าการสือ่ สารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นรูปแบบการสือ่ สารสมัยใหม่ทมี่ ปี ระโยชน์ และ
คิดว่าอายุไม่ใช่อปุ สรรคในการเรียนรู้การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
รู้สกึ ว่าเป็ นการสือ่ สารทีท่ นั สมัย อีกทังมี
้ ความพร้ อมทีจ่ ะสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์เมือ่ มีโอกาส เช่น การพูดคุย สนทนา ซึง่ สอดคล้ องกับ วิรัช
ลภิรัตนกุล (2527) ทีไ่ ด้ กล่าวถึงทัศนคติในทางบวก (Positive Attitude) ว่า
เป็ นทัศนคติทชี่ กั น�ำบุคคลให้ แสดงพฤติกรรมในด้ านดีตอ่ บุคคล เรื่องราวหรือ
สิง่ ต่างๆ ก่อให้ เกิดความรู้สกึ ทีด่ แี ละความร่วมมือในทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
กับเรื่ องนันๆ
้ และนับเป็ นพื ้นฐานที่ดีวา่ ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีการยอมรับความคิดหรือข้ อมูลใหม่ๆ
3. พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ผู้สงู
อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมีพฤติกรรมการ
สือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึง่ น่าจะ
มีสาเหตุมาจากผู้สงู อายุในพื ้นทีด่ งั กล่าวมีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการ
สือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยรวมทังหมดอยู
้
ใ่ นระดับปานกลาง
จึงท�ำให้ มีทศั นคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยรวม
ทังหมดอยู
้
ใ่ นระดับปานกลาง จึงท�ำให้ มพี ฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์โดยรวมทังหมดอยู
้
ใ่ นระดับปานกลางตามไปด้ วย ซึง่ สะท้ อน
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ให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังที่ แนนซี่
ชวาร์ ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท, 2542)
ได้ กล่าวว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมว่า ทัศนคติ
เป็ นตัวกลางให้ เกิดการเรียนรู้และพฤติกรรม ดังนันความรู
้
้ มคี วามสัมพันธ์กบั
ทัศนคติและมีผลต่อพฤติกรรม
โดยผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แบ่งเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
1. เฟซบุ๊ก และ ไลน์ เป็ นเว็บไซต์หรือโปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน่ ทีใ่ ช้ มากทีส่ ดุ
2. มีความบ่อยครัง้ ในการใช้ งานทุกวันมากทีส่ ดุ 3. มีระยะเวลาทีใ่ ช้ ตอ่ ครัง้
31 – 44 นาทีมากทีส่ ดุ 4. ใช้ เพือ่ หาข้ อมูลในสิง่ ทีช่ อบหรือสนใจ กลุม่ สังคม
เดียวกันมากทีส่ ดุ และ 5. ผลเสียทีเ่ กิดขึ ้นจากการใช้ ได้ แก่ เสียเวลาในการ
ท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ มากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ทพี่ บว่าผู้สงู อายุ
ในพื ้นทีด่ งั กล่าวมีพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
ไลน์และเฟซบุ๊ก โดยใช้ ทกุ วัน ใช้ น้อยกว่า 30 นาทีตอ่ ครัง้ ใช้ เพือ่ ติดต่อสือ่ สาร
กับเพือ่ น ใช้ เพือ่ ค้ นคว้ าข้ อมูลต่างๆ ใช้ ตดิ ต่อสือ่ สารกับบุตรหลาน และใช้ เพือ่
ประกอบธุรกิจของตนเอง โดยเห็นว่ามีผลเสียจาการใช้ เช่น อาจจะเกิดความ
ไม่เข้ าใจกันในการติดต่อสือ่ สาร เสียเวลาไปท�ำอย่างอืน่ เสียสายตา ปวดตา
เมือ่ ยคอและต้ องมีวจิ ารณญาณในการใช้
ซึง่ สะท้ อนเห็นว่าผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยผ่าน
การใช้ เฟซบุ๊กและไลน์ เป็ นเว็บไซต์หรื อโปรแกรมหรื อแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้
มากที่สดุ ทังนี
้ ้เนื่องมากจากเฟซบุ๊กและไลน์ เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ บริการเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ (social networking sites) ในประเทศไทยที่มีการใช้
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งานที่งา่ ย ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน สะดวกต่อผู้ใช้ งานทุกเพศทุกวัย มีบริ การที่
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ช้ สามารถติดต่อสือ่ สารและร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้ใช้ อนื่ ๆ ได้
ไม่วา่ จะเป็ นการตังประเด็
้
นถามตอบในเรื่ องที่สนใจ โพสต์รูปภาพ โพสต์
คลิปวิดโี อ เขียนบทความหรือบล็อก แชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์แบบเป็ น
กลุม่ ซึง่ สอดคล้ องกับ ดวงทิพย์ เจริญรุกข์ เผือ่ นโชติ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่อง
ทัศนคติ การใช้ ประโยชน์ และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ ตี อ่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีทศั นคติตอ่ การใช้ บริการเฟซบุ๊ก ว่า เป็ นเครือข่ายทีม่ กี ารโต้ ตอบสือ่ สารกัน
โดยอิสระ ไม่วา่ จะอยูท่ ไี่ หนเวลาใดมากทีส่ ดุ สอดคล้ องกับเอมิกา เหมมินทร์
(2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้
จากการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) พบว่า กลุม่ ตัวอย่างใช้
เฟซบุ๊ก บ่อยทีส่ ดุ ช่องทางทีใ่ ช้ บอ่ ยทีส่ ดุ คือสมาร์ทโฟน โดยเปิ ดไว้ ตลอดทังวั
้ น
และสอดคล้ องกับวิมลพรรณ อาภาเวท ชาญ เดชอัศวนง และสาวิตรี
ชีวะสาธน์ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่องพฤติกรรมการสือ่ สารในเฟซบุ๊ก (Facebook)
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครส่วนใหญ่ มีการใช้ เฟซบุ๊กทุกวัน
นอกจากนี ้ ผู้สูงอายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการมีระยะเวลาทีใ่ ช้ ตอ่ ครัง้ 31 – 44 นาทีมากทีส่ ดุ ซึง่ สอดคล้ อง
กับจุฑามณี คายะนันทน์ (2554) ได้ ศกึ ษาเรื่อง พฤติกรรมและผลกระทบ
จากการใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กดอทคอม (www.facebook.com)
พบว่า กลุม่ ตัวอย่างใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กดอทคอมมีระยะเวลา
ในการใช้ น้อยกว่า 61 นาทีตอ่ ครัง้ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก
ที่แสดงให้ เห็นว่าผู้สงู อายุในพื ้นที่ดงั กล่าวมีระยะที่ใช้ งานต่อครัง้ ที่ไม่นาน
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มากนักซึง่ จะให้ เวลาในการงานเท่าที่จ�ำเป็ นและเกิดประโยชน์ต่อตนเอง
เช่น ใช้ ในการรับรู้ขา่ วสาร ติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่ ๆ การประกอบอาชีพ
การร่วมท�ำกิจกรรมกลุม่ กับผู้สงู อายุหรือร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยจะน�ำ
เวลาส่วนใหญ่ไปใช้ ในการท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ เนือ่ งจากหากใช้ งานมากเกิน
ไปจะท�ำให้ ตนเองเสียสุขภาพทางสายตาและไม่มเี วลาไปท�ำกิจกรรมอย่างอืน่
นอกจากนัน้ ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ มีการใช้ การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพือ่ หาข้ อมูล
ในสิง่ ที่ชอบหรื อสนใจในกลุม่ สังคมเดียวกันมากที่สดุ สะท้ อนให้ เห็นถึงว่า
ผู้สูงอายุในพืน้ ที่นีม้ ีพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลในกลุ่มสังคม
เดียวกัน โดยเป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคลกับคนในครอบครัว เช่น คูส่ มรส
ลูกหลาน หรือญาติพนี่ ้ อง เพือ่ นสนิท เพือ่ นร่วมงาน เป็ นต้ น เพือ่ พูดคุยหรือ
หาข้ อมูลในสิง่ ที่ชอบหรื อสนใจในเรื่ องเดียวกัน ซึง่ เป็ นไปตามที่ขวัญเรื อน
กิตติวฒ
ั น์ (2531) ได้ กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคล
หรือกลุม่ บุคคล ปกติคนเรามีได้ หยุดความคิดไว้ กบั ตนเองเพียงล�ำพังสภาพ
การณ์ทางสังคม มีสว่ นผลักดันให้ คนเราปรารถนาทีจ่ ะกระท�ำการแลกเปลีย่ น
ข่าวสารกับคนอืน่ ๆ โดยอาศัยเครื่องหมายสัญญาณหรือสัญลักษณ์เป็ นรหัส
ในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน ในรูปแบบของภาษาพูดภาษาเขียน นอกจาก
นี ้ยังเป็ นไปตามทีจ่ อห์น เมอร์ ริลล์ และราล์ฟ โลเวนสไตน์ (John C. Merrill
and Ralph L. Lowenstein, 1971 อ้ างถึงในองอาจ ฤทธิ์ทองพิทกั ษ์, 2539)
ได้ แสดงความเห็นว่าพฤติกรรมในการเปิ ดรับสือ่ และข่าวสารของบุคคลมีแรง
ผลักดันทีเ่ ป็ นปั จจัยพื ้นฐานมาจากประโยชน์ใช้ สอยของตนเอง โดยพื ้นฐาน
แล้ วมนุษย์มคี วามเห็นแก่ตวั ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้รบั สารจึงต้ องการแสวงหาและ
ใช้ ขา่ วสารบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตนเอง เพื่อช่วยให้ ความคิดของตน
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บรรลุผล เพือ่ ให้ ขา่ วสารทีไ่ ด้ เสริมบารมี และเพือ่ ให้ ได้ ขา่ วสารทีจ่ ะช่วยให้
ตนเองได้ รับความสะดวกสบายความปลอดภัย รวมทังให้
้ ได้ ขา่ วสารทีท่ ำ� ให้
ตนเองเกิดความสนุกสนาน บันเทิง ความสุขกายสบายใจ ข่าวสารเหล่านี ้
ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ในทางปฏิบตั ิ
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เห็นว่าการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กอ่ ให้ เกิดผล
เสียทีเ่ กิดขึ ้นจากการใช้ ได้ แก่ เสียเวลาในการท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ มากทีส่ ดุ
ซึง่ สอดคล้ องกับ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ทีไ่ ด้ ระบุถงึ ข้ อเสียของจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้ านเสียเวลาในการท�ำกิจกรรมอืน่ ข้ อเสียง่ายๆ
คือเรื่องของเวลา คนจะใช้ เวลาในการออนไลน์มากขึ ้น ฉะนันหลายคนที
้
ใ่ ช้
เว็บพวกนี ้มาก เวลาทีจ่ ะให้ กบั สือ่ อืน่ ๆ ก็อาจจะน้ อยลง อาจดูทวี ี ฟั งวิทยุ
น้ อยลง หันมานัง่ เล่นเว็บพวกนี ้มากขึ ้น สังคมก็อาจจะหายไปบาง เจอแต่
เพือ่ นในอินเทอร์ เน็ต
4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั พบว่า การแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ เชิงบวก
กับทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุใน
ต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรืออาจจะกล่าวได้ วา่
ยิง่ ผู้สงู อายุในพื ้นทีน่ ี ้มีการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์จากสือ่ ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นจากสือ่ มวลชน สือ่ ออนไลน์
สือ่ บุคคล หรือจากสือ่ เฉพาะกิจมากขึ ้นเท่าใด ก็ยงิ่ จะท�ำให้ มที ศั นคติทมี่ ตี อ่
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ สะท้ อนให้ เห็น
ว่าทัศนคตินนเกิ
ั ้ ดจากการแสวงหาความรู้ซงึ่ จะมีอทิ ธิพลต่อการคิดและการ
แสดงพฤติกรรมของบุคคล ทังนี
้ ้เพราะทัศนคติเป็ นสิง่ ทีค่ รอบคลุมทังความรู
้
้
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และความรู้สกึ ของบุคคล ซึง่ เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลา เป็ นไปตาม
ทีโ่ ดยจุมพล รอดค�ำดี (2532) ได้ สรุปการเปลีย่ นแปลงทัศนคติตอ่ สิง่ ใดสิง่
หนึง่ ของมนุษย์ไว้ ในด้ านการเปลีย่ นแปลงความคิด เป็ นการเปลีย่ นแปลงที่
เกิดจากการได้ รบั ข้ อมูลข่าวสารใหม่ ซึง่ อาจมาจากสือ่ มวลชน และบุคคลอืน่
5. การแสวงหาความรู้ เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
หรื ออาจจะกล่าวได้ วา่ ยิง่ ผู้สงู อายุในพื ้นที่นี ้มีการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ ้นมากเท่าใด ก็ยิ่งจะท�ำให้ มี
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่
แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรมการสือ่ สารจะเกิดขึ ้นได้ ยอ่ มต้ องได้ รบั ความรู้อย่าง
เพียงพอ ซึง่ สอดคล้ องกับสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ได้ กล่าวว่าพฤติกรรม
เป็ นการกระท�ำใดๆ ของคนเรา ส่วนใหญ่เป็ นการแสดงออกของบุคคล โดยมี
พื ้นฐานมาจากความรู้ และทัศนคติของบุคคล การทีบ่ คุ คลมีพฤติกรรมทีแ่ ตก
ต่างกัน เนือ่ งมาจากการมีความรู้ และทัศนคติทแ่ี ตกต่างกัน ความแตกต่าง
กันในการแปรสารทีต่ นเองได้ รับ จึงก่อให้ เกิดประสบการณ์สงั่ สมทีแ่ ตกต่าง
กัน อันมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคล
6. ทัศนคติที่มีตอ่ การสื่อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรืออาจจะ
กล่าวได้ วา่ ยิง่ ผู้สงู อายุในพื ้นที่นี ้มีทศั นคติที่มีตอ่ การสือ่ สารผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์เพิม่ ขึ ้นมากเท่าใด ก็ยงิ่ จะท�ำให้ มพี ฤติกรรมการสือ่ สารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพิม่ ขึ ้นตามไปด้ วย ซึง่ แสดงให้ เห็นว่า พฤติกรรม
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การสือ่ สารจะเกิดขึ ้นได้ ยอ่ มต้ องเกิดจากทัศนคติ สอดคล้ องกับที่ อรวรรณ
ปิ ลนั ธน์โอวาท (2542) ได้ กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่ตาม
ปกติมกั เกิดจากทัศนคติของบุคคลนัน้ ทัศนคติจงึ เปรี ยบเหมือนกับเครื่ อง
ควบคุมการกระท�ำของบุคคล ดังนันเพื
้ อ่ ให้ เข้ าใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
คน จ�ำเป็ นต้ องศึกษาเรื่องทัศนคติอย่างลึกซึ ้ง นอกจากนันยั
้ งสอดคล้ องกับ
แนนซี่ ชวาร์ ตซ์ (Nancy E. Schwartz อ้ างถึงใน อรวรรณ ปิ ลนั ธน์โอวาท,
2542) ได้ กล่าวว่า ความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ กนั และท�ำให้ เกิด
พฤติกรรมตามมา
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางแก้ ว สามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้ สง่
เสริมและพัฒนาศักยภาพในการแสวงหาความรู้เกีย่ วกับการสือ่ สารผ่านเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในชุมชนให้ มากขึ ้น ผ่านสือ่ ประชาสัมพันธ์
ประเภทต่างๆ ให้ มากขึ ้น เช่น ให้ ความรู้ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง หรื อ
หนังสือพิมพ์ชมุ ชน หรื อการให้ ความรู้ผา่ นเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรื อให้
ความรู้ผา่ นหนังสือหรือคูม่ อื ต่างๆ ทีส่ ามารถผลิตขึ ้นได้ ในชุมชน รวมถึงการ
ให้ ความรู้ผา่ นบุตรหลานของผู้สงู อายุ เพือ่ สร้ างทัศนคติในเชิงบวกและก่อให้
เกิดพฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ มากยิง่ ขึ ้น
2. หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง สามารถน�ำไปใช้
บูรณาการในการจัดโครงการอบรม สัมมนา เกี่ยวกับวิธีการใช้ การสือ่ สาร
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในชุมชนอื่นๆ ซึง่ จะเป็ นการ
ส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุในชุมชนมีศกั ยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากยิง่ ขึ ้น ซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่า
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ผู้สงู อายุสามารถใช้ การสือ่ สารในรูปแบบสมัยใหม่ได้ เท่าเทียมกับกลุม่ คน
อืน่ ๆ เนือ่ งจากคนส่วนใหญ่มกั จะมองผู้สงู อายุวา่ เป็ นกลุม่ คนทีเ่ ชือ่ งช้ าไม่ทนั
ต่อการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ผลการวิจัยสามารถน� ำไปใช้ ประยุกต์ เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐานใน
การผลิตสือ่ ต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ อินโฟกราฟิ ก 2 มิติ
ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวิธีการสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเหมาะสม
ให้ แก่กลุม่ ผู้สงู อายุได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

210

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีข้อจ�ำกัดในด้ านงบประมาณและระยะเวลา
จึงสามารถท�ำการวิจัยได้ เฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เป็ นผู้สูงอายุในต�ำบล
บางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการเท่านัน้ จากการส�ำรวจโดย
ใช้ แบบสอบถามจ�ำนวน 360 คน และจากการสัมภาษณ์ จ�ำนวน 15 คน
เท่านัน้ ถ้ าหากมีงบประมาณและเวลามากกว่านี ควรท�
้ ำการวิจยั ในประชากร
กลุม่ อืน่ ๆ เช่น ผู้สงู อายุในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้สงู อายุในจังหวัดอืน่ ๆ
เพือ่ เปรียบเทียบว่าผู้สงู อายุในกลุม่ อืน่ ๆ มีการแสวงหาความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
เพือ่ ผลของการวิจยั ทีค่ รอบคลุมและถูกต้ องมากขึ ้น
2. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร การใช้
ประโยชน์ ความพึงพอใจ รวมถึงความคาดหวังมีตอ่ การสือ่ สารผ่านเครื อ
ข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ศักยภาพของผู้สงู อายุทมี่ คี วามต้ องการใช้ การสือ่ สารสมัยใหม่
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3. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรใช้ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมกับผู้สงู
อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ให้ ทราบถึง
พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเชิงลึกให้ มากขึ ้น
4. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาเปรี ยบเทียบผลกระทบของ
พฤติกรรมการสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์กบั พฤติกรรมการสือ่ สาร
ในลักษณะอื่นๆ ของผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ว่าจะมีผลต่อกันหรื อไม่ อย่างไร เพราะการสื่อสารผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อาจจะท�ำให้ การสื่อสารระหว่างบุคคลหรื อการ
สือ่ สารกลุม่ ของผู้สงู อายุเปลีย่ นแปลงไป
ประโยชน์ ของงานวิจยั
1. ผลการวิจยั สะท้ อนเห็นว่าผู้สงู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีการแสวงหาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ อาจกล่าวได้ วา่ ผู้สงู อายุเป็ นกลุม่
ทีม่ ศี กั ยภาพในการสามารถเรียนรู้และสามารถใช้ การสือ่ สารผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ซงึ่ เป็ นการสือ่ สารในรูปแบบสมัยใหม่ได้ เท่าเทียมกับกลุม่ คน
อืน่ ๆ ทีส่ ว่ นใหญ่มกั จะมองกลุม่ ผู้สงู อายุวา่ เป็ นกลุม่ คนทีเ่ ชือ่ งช้ าไม่ทนั ต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
2. หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถ
น�ำองค์ความรู้ทไี่ ด้ รับไปปรับใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนต่อการวางแผน
การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ให้ แก่ผ้ สู งู อายุในรูปแบบต่างๆ เพือ่
ให้ สอดคล้ องกับการแสวงหาความรู้ เพื่อก่อให้ เกิดทัศนคติและพฤติกรรม
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การสือ่ สารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ เป็ นการ
ส่งเสริ มคุณค่าของผู้สงู อายุให้ สามารถร่ วมกันในสังคมสูงวัยอย่างผสาน
กลมกลืน
3. เป็ นการบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับงานวิจยั โดยน�ำผล
ประเมินจากการบริการวิชาการมาต่อยอดเป็ นส่วนหนึง่ ของการระบุทมี่ าหรือ
ประเด็นของการท�ำงานวิจยั เพือ่ ช่วยเพิม่ คุณค่าของงานวิจยั ให้ มากยิง่ ขึ ้น
4. ผลการวิจยั สามารถน�ำไปใช้ ประยุกต์บรู ณาการในการเรียนการ
สอนในวิชาการศึกษาปั ญหาพิเศษ เพือ่ ให้ นกั ศึกษาได้ จดั ท�ำสือ่ เพือ่ ส่งเสริม
การสือ่ สารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ผ้ สู งู อายุในต�ำบลบางแก้ ว อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
212
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