
  

ผลกระทบจากการใช้ส่ือและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดิจิตอล 

THE IMPACT OF MEDIA USE AND TELECOMMUNICATIONS OF 

THAI PEOPLE IN THE DIGITAL ERA 

 

บทคดัย่อ 

 

การศกึษางานวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการรบัรู้จากการใช้สื่อและ

โทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล และผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคม

ของชาวไทยในยุคดจิติอล กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษางานวจิยันี้ คอื ผู้บรโิภคที่มี

อายุ 25 ปี ขึ้นไป ที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือในเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยั สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

สถิติเชงิพรรณนา สําหรบัอธิบายข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชงิอนุมานประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี

(Independent Samples T-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

(Multiple Comparisons) ด้วยวิธีแอลเอสดี (LSD) กําหนดระดบันัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 ผลการศกึษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 31-35 ปี 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพที่ต่างกัน ส่งผลต่อ

ผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ 

0.05 และปัจจยัทีม่ผีลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ ดา้น

ทัศนคติต่อการใช้งาน และด้านการเข้าใจง่ายในการใช้งานส่งผลต่อการใช้สื่อและ

โทรคมนาคมในยุคดจิติอลอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ABSTRACT 

 This research aims to study perceived use of media and telecommunication 

among Thai people in the digital age, and the impact of media and 

telecommunication usage among Thai people in the digital age. The population 

groups used in this research study were Consumers aged 25 years and over who 

live in Bangkok; 400 respondents. The research instruments are questionnaires 

throughout the data analysis manipulation by not only descriptive statistics for 

demographic such as frequency, percentage, mean, standard deviation. And 

inferential statistics consisting of Independent Samples T-test, One-way ANOVA 

test. When differences are found, multiple comparisons are performed using the 

LSD method. ) The level of statistical significance was set at the 0.05 level and 

the multiple linear regression equation. 

 The results of the study found that most respondents are female, aged 

between 31-35 years old, attaining bachelor's degree, working as private company 

employees. The hypothesis testing results revealed that personal factors in terms 

of gender, age, education level different occupation Affects the impact of the use 

of media and telecommunication is not different at a significance level of 0.05. 

And factors affecting the utilization of media and telecommunication in terms of 

Perceived usefulness, Perceived ease of use and Attitude toward affecting the 

use of media and telecommunication in the digital age at a significance level of 

0.05. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมา และความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัสื่อและโทรคมนาคมไดม้คีวามเจรญิกา้วหน้าในดา้นเทคโนโลยมีากขึน้

กว่าสมยัก่อนและยงัคงมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตขึน้เรื่อย ๆ จงึทาํใหม้กีารเปลีย่นแปลง

นําไปสู่ “ สงัคมแห่งยุคดจิติอล ” ทีท่ําใหส้่งผลตอ่รูปแบบการดําเนินชวีติของชาวไทย 

อาท ิดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นการซือ้ขายสนิคา้ผ่านแพลตฟอรม์หรอืสือ่ต่าง ๆ ดา้น

การดูหนังดูซรีีย่ผ่์านช่องทางออนไลน์ ดา้นการเรยีนการสอน จงึทําใหส้ื่อและ

โทรคมนาคมในยุคดจิติอลมอีทิธพิลอย่างรวดเรว็และพฒันาความทนัสมยัขึน้ตลอดเวลา 

เพื่อเขา้มาตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ีจงึกอ่ใหเ้กดิยคุดจิติอลขึน้

ซึง่เป็นโลกทีไ่รพ้รมแดนทีม่กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ คน้หาขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเรว็ 

สะดวกสบายและประหยดัเวลารวมทัง้มคีา่ใชจ้า่ยทีน่อ้ยลง จงึทําใหป้ระชากรส่วนใหญ่

ใหค้วามสนใจในการใชส้ือ่และโทรคมนาคมในยคุดจิติอลทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ 

ดว้ยสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ทําใหต้อ้งปรบัเปลีย่นรูปแบบการ

ดําเนินชวีติจากอดตี อนัเนื่องจากมบีางสิง่มากระทบจงึตอ้งเปลีย่นแปลงไปสู่วถิใีหม่

ภายใตห้ลกัมาตรฐานใหม่ทีไ่ม่คุน้เคยโดยรูปแบบวถิชีวีติใหม่นี้ ส่งผลใหก้ารใชส้ื่อและ

โทรคมนาคมทีม่ากขึน้ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการสือ่สาร การปฏบิตักิารจดั การเดนิทางไป

เรยีนและทํางาน การใชช้วีติแบบใหม่ทีเ่กดิขึน้ตลอดจนพฤตกิรรมทีเ่ป็นกจิวตัรทัง้ใน

ดา้นอาหาร การทําธุรกจิ ความบนัเทงิ ฯลฯ และเมื่อเวลาผ่านไปจงึทําใหเ้กดิความคุน้

ชนิจงึกลายเป็นส่วนหนึ่งของวถิชีวีติปกตขิองผูค้นในสงัคมจงึกอ่ใหเ้กดิผลกระทบทีใ่ช้

งานสื่อและโทรคมนาคมมากเกนิความจาํเป็นขึน้มาได ้

เมื่อปัจจุบนัมคีวามนิยมในการใชส้ื่อและโทรคมนาคมมากขึน้กว่าในอดตีแน่นอน

ว่าจะตอ้งมผีลกระทบตอ่การใชง้าน โดยสาํนกังานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิ

สุขภาพ (สสส.) ไดล้งขอ้มูลไวเ้มือ่วนัที ่27 เมษายน 2564 เมื่อสือ่และโทรคมนาคม

สามารถใชง้านผ่านโทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนส่งผลใหเ้กดิ “สงัคมกม้หน้า” ซึง่เป็นภาพ

ทีคุ่น้ชนิสามารถเหน็ไดท้ัว่ไปกอ็าจเป็นปัญญาในเรื่องสุขภาพและปัญหาการปฏบิตัติน

ในการเขา้สงัคมไดห้รอือาจรวมไปถงึทําใหเ้กดิปัญหาภายในครอบครวัไดโ้ดยสาเหตุเมือ่

โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟนทีเ่ชื่อมโลกทัง้ใบพรอ้มอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายในยคุดจิติอลทีม่ี

ราคาเขา้ถงึง่าย ซึง่เป็นสาเหตุทีไ่ม่ว่ารอบตวัของผูใ้ชง้านจะมผูีค้นจาํนวนมากเพยีงใด 



  

ผูค้นกม็กัจะหยบิโทรศพัทข์ึน้มาเพือ่รบัรูข้อ้มูลขา่วสารต่าง ๆ หรอืสื่อบนัเทงิตามความ

สนใจของผูใ้ชง้าน 

รศ.นพ. วรีะศกัดิ ์ชลไชยะ ไดใ้หข้อ้มลูว่าปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยสี่งผลกระทบ

ต่อผูใ้ชง้านทุกช่วงวยัเป็นอย่างมาก ทําใหส้มาธไิม่ด ีปฏสิมัพนัธท์างสงัคมลดลง หรอื

หากเป็นผูป้กครองทีใ่หเ้ดก็ใชส้ื่อแบบไมม่วีนิัยอาจส่งผลใหเ้กดิความกา้วรา้วไดง้่าย 

หากเป็นผูใ้ชง้านทีเ่ป็นวยัผูใ้หญก่ส็่งผลใหไ้มม่สีมาธไิดจ้ากความเป็นมาและความสาํคญั

ของปัญหาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีท่ําการศกึษาผลกระทบจากการ

ใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยคุดจิติอลเพื่อใหไ้ดผ้ลการศกึษาทีเ่ป็นปัจจยัที่

ส่งผลผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอลในตอ่ไป 

  

 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

  1.2.1 เพื่อศกึษาการรบัรูจ้ากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล 

  1.2.2 เพื่อศกึษาการใชง้านสื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล 

  1.2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุค

ดจิติอล 

 

 สมมติฐานของการวิจยั 

 สมมติฐานการวจิยัที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ส่งผล

ผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล 

สมมติฐานการวิจยัที่ 2 ปัจจยัที่มีผลต่อใช้สื่อสงัคมออนไลน์ได้แก่ ด้านการรบัรู้

ประโยชน์ ดา้นการเขา้ใจง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคตติ่อการใชง้าน ผลกระทบจากการใช้

สื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล 

 

 ขอบเขตของการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ เพื่อเป็นการศกึษาผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาว

ไทยในยุคดจิติอลซึง่ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา 

อาชพี ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นทศันคตติ่อการใชง้าน ดา้นการเขา้ใจต่อการใชง้าน 



  

ขอบเขตของประชากร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ประชาชนชาวไทยทีอ่าศยัอยู่ในประเทศไทย 

   

   กรอบแนวคิด 
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศกึษา 
- อาชพี 

ปัจจยัทีมีผลกระทบจากการใช้ส่ือ

และโทรคมนาคมของชาวไทยใน

ยคุดิจิตอล 

- ดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ 
- ดา้นทศันคตติ่อการใชง้าน 
- ดา้นการเขา้ใจต่อการใชง้าน 

ผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคม

ของชาวไทยในยุคดจิติอล 



  

           แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.แนวคดิเกีย่วกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์นภาวรรณ คณานุรกัษ ์

(2555) ไดก้ล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดประชากรทําไดโ้ดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้รโิภคตาม

อายุ รายได ้เชือ้ชาต ิเพศ การประกอบอาชพี สถานสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้น

ครวัเรอืน และทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรต์วัแปรเหล่านี้มวีตัถุประสงคเ์ชงิประจกัษและสามารถ

ซกัถามหรอืสงัเกตุไดอ้ยา่งง่ายดาย สิง่เหล่านี้ช่วยใหน้ักการตลาดไดจ้าํแนกผูบ้รโิภคแต่

ละประเภทตามทีก่ําหนดไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน เช่น กลุ่มอายุ หรอืกลุ่มรายไดเ้ช่นเดยีวกบั

ระดบัชนชัน้ทางสงัคมทีจ่ะถูกกาํหนดโดยวตัถุประสงคก์ารคํานวณดชันีการชีว้ดั 3 ตวัแปร 

คอื รายได ้(จํานวนเงนิเดอืน) ระดบัการศกึษา (การศกึษาสงูสดุ) และอาชพี (ระดบั

ตําแหน่งจะเกีย่วขอ้งกบัการประกอบอาชพีตา่งๆ) และภายหลงัในดา้นทีอ่ยู่ของผูบ้รโิภค

รหสัไปรษณีย ์สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัทําใหท้ราบถงึทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรข์องผูบ้รโิภค 

การแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดในการคน้หาและเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้

ทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วกบัปัจจยัประชากรศาสตร ์

2.แนวคดิเกีย่วกบัสื่อและโทรคมนาคมยุคดจิติอล (Media and Telecommunication 

in Digital ) ปัจจุบนัสื่อและโทรคมนาคมได้รบัความนิยมจากผู้ใช้งานในยุคดจิติอลจํานวน

มากเนื่องจากเป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้สื่อและ

โทรคมนาคมยงัเป็นพืน้ทีใ่นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลายของคนทัว่

โลกทีส่ามารถเชื่อมถงึกนัและมปีฏสิมัพนัธก์นับนเครอืขา่ยสื่อและโทรคมนาคมยุคดจิติอล

ทีเ่ขา้ไปมอีทิธพิลต่อความคดิ ทศันคต ิและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

    3.แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีส่่งผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคม 

อาภรณ์ รบัไซ (2560) อธบิายความหมายไว้ว่า กิรยิาการแสดงออกหรอืการเกิดปฏกิิรยิา

เมื่อเผชญิกบัสิง่ภายนอก การแสดงออกนัน้อาจเกิดจากอุปนิสยัหรอืจากความเคยชนิอัน

ได้รบัจากประสบการณ์และการศกึษาอบรม การแสดงออกนี้อาจเป็นไปได้ทัง้ในรูปคล้อย

ตามหรอืต่อตา้นและอาจเป็นไดท้ัง้ดแีละไม่ดทีัง้เจา้ของพฤตกิรรมเองและต่อสิง่ภายนอกซึ่ง

จําแนกได ้2 ประเภท 

(3.1) พฤตกิรรมการเรยีนรู ้(Learning behavior) สามารถปรบัเปลีย่นไดอ้นัเป็นผล

เนื่องมาจากประสบการณ์ ไม่ใช่เกิดจากการที่มอีายุมากขึ้น (Maturation) พฤติกรรมการ

เรยีนรูไ้ดร้บัอทิธพิลจากทัง้ยนีและสิง่แวดลอ้ม 



  

(3.2) พฤตกิรรมทีม่มีาแต่กําเนิด (Innate behavior) แสดงออกเพื่อตอบสนองตอ่สิง่

เร้าชนิด เป็นพฤติกรรมที่ไดม้าจากกรรมพนัธุ์สามารถแสดงออกได้โดยไม่ตอ้งเรยีนรู้มา

ก่อน มีแบบแผนเดียวกัน (Stereotyped) ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนโดยการเรียนรู้ มี

ลกัษณะเฉพาะของแต่ละสปีชสี ์(Species-specific)  

  4.แนวคดิเกีย่วกบัด้านการรบัรู้ประโยนชน์และผลเสยีต่อการใช้งานจากงานวจิยั

ต่าง ๆ พบว่ามีหลายแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลและผลกระทบของสื่อ โดยเงื่อนไขของ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ที่แตกต่างกนัออกไป ในบางช่วงสงัคมเชื่อว่าสื่อมอีทิธพิลและก่อให้เกิด

ผลกระทบเป็นอย่างมาก แต่กลบักนัในบางช่วงเวลาเชื่อว่าสื่อไม่มอีทิธพิลต่อสงัคมมากนัก 

การเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบัความเชื่อและทศันคติในเรื่องของอทิธพิลและผลกระทบทีเ่กดิขึน้

จากสื่อมาจากความเชื่อของสงัคม และอีกส่วนหนึ่งมาจากการทํางานของสื่อ (มนัสวนิี จนั

ทะเลศิ, 2558) สื่อมวลชนลว้นแต่มอีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็น

การหล่อหลอมประชาชนใหห้ลงไหล กามารมณ์ การผดิศลีธรรม สรา้งค่านิยมตํ่า ๆ เพราะ

สื่อมวลชน เป็นผู้นําเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ไปสู่ผู้คนจํานวนมาก จึงได้มผูี้ทําวิจยัเกี่ยวกบั

อทิธพิลของสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี้ ปรมะ สตะเวทนิ (2563) 

5.แนวคดิดา้นทศันคตติ่อการใชง้าน ราชบณัฑติยสถาน บญัญตัศิพัทว่์า สื่อสงัคม 

หรือที่คนทัว่ไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทางเทคนิค สื่อสังคม 

หมายถงึ โปรแกรมกลุ่มหนึง่ทีท่ํางานโดยใชพ้ืน้ฐานและเทคโนโลย ีเช่น เฟสบุ๊ค ทวติเตอร์ 

วกิิพเีดยี อินสตาร์แกรมและบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกจิเรยีกสื่อสงัคมว่า สื่อที่ผู้บรโิภคสรา้ง

ขึ้น (consumer-generated media หรือ CGM) สําหรบักลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดย

ผ่านสื่อสงัคม ซึ่งนอกจากจะส่งขา่วสารขอ้มูลแลกเปลี่ยนกนัแล้วยงัอาจทํากจิกรรมทีส่นใจ

ร่วมกนัดว้ย กลุ่มบุคคลทีต่ดิต่อสื่อสารกนัโดยผ่านสื่อสงัคมดงักล่าว คอื social network ซึง่

คณะกรรมการจดัทําพจนานุกรมศพัทค์อมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ บญัญตัศิพัท์ 

social network ว่า เครือข่ายสงัคม ในเครือข่ายสงัคม กลุ่ม “เพื่อน” หรือ “ผู้ ติดต่อกัน” 

จะต้องแนะนําตนเองอย่างสัน้ ๆ โดยทัว่ไปซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเครือขา่ยสงัคมจะเปิด 

โอกาสให้กลุ่มเพื่อน ๆ วิพากษ์วิจารณ์กันเองได้ ส่งข้อความส่วนตัว และเข้าไปอ่าน

ขอ้ความของเพื่อน ๆ ในกลุ่มได ้ซอฟต์แวร์บางประเภทจะสามารถให้เพื่อน ๆ เพิม่เสยีง

และภาพเคลื่อนไหวลงในประวตัิของ ตนได้ด้วย นอกจากนี้ เพื่อนบางคนก็อาจจะสร้าง

โปรแกรมย่อย ๆ ขึ้นมาให้ใช้ร่วมกนัได ้เช่น เล่นเกม ถามปัญหา หรอืปรบัแต่งรูปภาพ ท 

าให้บางคนมีผู้สมคัรเข้ามาเป็นเพื่อนด้วยมากมาย (อารี พลดี, 2556) เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Social network) คอื รูปแบบของเวบ็ไซต์ ในการสร้างเครอืข่าย สงัคม สําหรบั

ผูใ้ชง้านในอนิเทอรเ์น็ต เขยีนและอธบิายความสนใจ และกจิการทีไ่ดท้ า และเชื่อมโยง กบั



  

ความสนใจและกจิกรรมของผูอ้ื่น ในบรกิารเครอืขา่ยสงัคมมกัจะประกอบไปดว้ย การแชท 

ส่ง ขอ้ความ สง่อเีมลวดิโีอ เพลง อปัโหลดรูป บลอ็ก การทํางาน 

6.แนวคดิเกีย่วกบั Generation Baby Boomer , Generation X , Generation Y ,  

Generation Z (Fillgood,2565) กล่าวปัจจุบนัจะเหน็ว่ามกีารแบ่งเจเนอเรชัน่ของช่วงเวลา

ในการเกดิเพือ่วเิคราะหถ์งึวยั พฤตกิรรม ความคดิ และแนวทางการใชช้วีติใหส้อดคลอ้งกบั

สงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเรื่อย ๆ Baby Boomer คอือกียคุสมยัทีถู่กพดูถงึอยู่บ่อยครัง้จงึ

อยากพาทกุคนมาศกึษาขอ้มูล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทีอ่ยู ่Gen นี้เองถงึการปรบัตวัใหเ้ขา้กบั

สงัคม และกลุ่มคน Gen อื่น ๆ Baby Boomer คอื กลุ่มคนทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี ค.ศ.1946-

1964 หรอืเทยีบเป็น พ.ศ. กจ็ะอยู่ระหว่างปี 2489 – 2507 ซึง่เป็นช่วงเวลาหลงัพึง่สิน้สดุ

สงครามโลกครัง้ที ่2 มาไมน่านมากนัก ดว้ยสภาพของบา้นเมอืงแทบทกุแห่งบนโลกพึง่พน้

จากยคุสงครามทีเ่กดิความเสยีหาย พงัทลาย รวมถงึเศรษฐกจิอนัแสนตกตํ่า ทาํใหห้น้าที่

หลกั ๆ ของคนกลุ่มนี้จะอยู่ทีเ่รื่องของการฟ้ืนฟปูระเทศชาตเิพื่อหวงัถงึการกลบัมาเรอืง

อํานาจ หรอืการมอียูม่กีนิตามเหมาะสม ไม่ยากจนขน้แคน้ส่วนสาเหตทุีท่ําใหถู้กเรยีกว่า

เป็นยุคของ Baby Boomer มาจากในช่วงสงครามโลกมผูีค้นบาดเจบ็ ลม้ตาย และสญูหาย

จํานวนมาก นัน่จงึทาํใหเ้กดิคา่นิยมในการผลติทายาท หรอืการมลูีกในจํานวนมาก ๆ เพือ่

ทดแทนการขาดหายไปของคนเหล่านัน้ หลายประเทศถงึขนาดตัง้เป็นนโยบายเพือ่ใหม้ี

กําลงัคนเพยีงพอสาํหรบัช่วยกนัพฒันาประเทศชาตใินอนาคตปัจจุบนักลุ่มคน Baby 

Boomer คอื คนวยัชราทีม่อีายุไม่ตํ่ากว่า 58 ปี หรอืคนทีเ่ขา้สู่วยัเกษยีณไปเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้อาจเรยีกว่าเป็นกลุ่มคน Gen B กไ็ดเ้ช่นกนั 

 

วิธีดาํเนินการศึกษาวิจยั 

 

ลกัษณะประชากรการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง : ผู้บรโิภคที่มอีายุ 25 ปี ขึ้นที่อาศยัอยู่ในเขตประเทศไทย 

ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน  

 

          วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมอื ใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยสรา้งขึน้จากการศกึษาคน้ควา้ทบทวนแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการวจิยันี้ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 



  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปผู้สอบแบบสอบถาม จํานวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา 

อาชพี ลกัษณะคําถามเป็นแบบเลอืกตอบ 

ส่วนท่ี 2  ปัจจยัทีม่ผีลกระทบจากการใช้สือ่และโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล จํานวน 

15 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน คอื ด้านการรบัรู้ประโยชน์ ด้านทศันคติต่อการใช้งาน ด้านการ

เขา้ใจต่อการใชง้าน จํานวน 15 ขอ้  

ส่วนท่ี 3  การใชส้ื่อและโทรคมนาคมในยุคดจิติอล จํานวน 5 ขอ้  

ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สื่อและ

โทรคมนาคมในยุคดจิติอล 

 

ทดสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 

1. ผู้วิจยัได้ดําเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความน่าเชื่อถือก่อนนํา

แบบสอบถามไปใช้จรงิโดยนําร่างแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบขอ้คําถามใน

แบบสอบถามเพื่อให้เกิดความครอบคลุมของเนื้อหาการวิจัยที่ต้องการศึกษาว่ามีการจัด

เรยีงลําดบัคําถาม การใชภ้าษาในแบบสอบถามและมคีวามเหมาะสมของขอ้คําถามทีใ่ชน้ัน้โดย

ใชว้ธิกีารวดัความเทีย่งเชงิเนื้อหา และใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิเนื้อหาได ้

2. ผู้วจิยัไดนํ้าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตวัอย่างที่มลีกัษณะคุณสมบตัิใกลเ้คยีงกบักลุ่ม

ตวัอย่างที่ใช้สําหรบัการวจิยัในครัง้นี้ (try-out) จํานวน 40 คน เพื่อทําการตรวจสอบคํานวณหา

ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสมัประสิทธิแ์อลฟาครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha)  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

  1. ผูว้จิยัทาํแบบสอบถามแบบออนไลน์เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูล 

2. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดร้บัคนืจากการผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและเมื่อครบตามจํานวนของขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 ชุดแล้ว

นัน้ ผูว้จิยัจงึนําไปวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยวธิกีารทางสถติติ่อไป 

 

 

 

 

 



  

ผลการวิจยั 

 

1.การศกึษาวจิยัครัง้นี้มกีลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ จํานวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.80 รองลงมาคอื และเพศชาย จํานวน 173 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 43.3ส่วนใหญอ่ายุ 31-35 ปี จํานวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.3 รองลงมาอายุ 25-

30 ปี จํานวน 141 คน คดิเป็นร้อยละ 35.3 อายุ 36-40 ปี จํานวน 71 คน คดิเป็นร้อยละ 17.8 

อายุ 41-45 ปี จํานวน 22 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 อายุ 46-50 ปี จํานวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 

3.0 และมากกว่า 50 ปีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปรญิญาตรี 

จํานวน 323 คน คดิเป็นรอ้ยละ 80.8 รองลงมาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

13.3 และตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงาน

บรษิัทเอกชน จํานวน 242 คน คดิเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาธุระกจิส่วนตวัจํานวน 84 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 21.0 พนักงานรฐัวสิาหกจิจํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8 ขา้ราชการจํานวน 22 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 และอื่น ๆจํานวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ตามลําดบั 

2.ผลการศกึษาพบว่าระดบัปัจจยัที่มผีลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมของชาว

ไทยในยุคดจิติอลดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ อยู่ในระดบัมากที่สุด (x�= 4.42) เมื่อพจิารณาจากกลุ่ม

ตวัอย่างทีเ่คยใช้สื่อและโทรคมนาคม รองลงมาคอืดา้นทศันคตติ่อการใช้งาน ด้านการเขา้ใจต่อ

การใชง้านและดา้นการเปรยีบเทยีบเรื่องเพศตามลําดบั 

 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สมมุติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี ส่งผลต่อผลกระทบจาก

การใชส้ื่อและโทรคมนาคม 

เพศต่างกนัส่งผลต่อผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมทีแ่ตกต่างกนั มนีัยสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.05 

อายุต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมที่ไม่แตกต่างกัน มี

นัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

ระดบัการศกึษาต่างกนัส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมทีไ่ม่แตกต่าง

กนั มนีัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05  

อาชีพต่างกันส่งผลต่อผลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมที่ไม่แตกต่างกัน มี

นัยสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

สมมุติฐานท่ี 2 ปัจจยัที่มผีลกระทบจากการใช้สือ่และโทรคมนาคมด้านการรบัรู้ประโยชน์ ด้าน

ทัศนคติต่อการใช้งาน ด้านการเข้าใจง่ายในการใช้งาน ส่งผลต่อปลกระทบจากสื่อและ

โทรคมนาคม 



  

ปัจจยัที่มผีลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมด้านการรบัรู้ประโยชน์ ด้านทศันคติ

ต่อการใชง้าน ดา้นการเขา้ใจง่ายในการใชง้าน ส่งผลต่อการใชส้ื่อและโทรคมนาคมในยุคดจิติอล

ดว้ยการวเิคราะหถ์ดถอย (Multiple Regression) ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบว่า 

ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจที ่ปรบัค่าแลว้ (Adjusted R2) เท่ากบั 0.219 หมายความว่า ปัจจยัที่

มผีลกระทบจากการใช้สื่อและโทรคมนาคมด้านการรบัรู้ประโยชน์ ด้านทศันคติต่อการใช้งาน 

ด้านการเขา้ใจง่ายในการใช้งาน ได้ร้อยละ 21.9 และยงัพบว่าด้านการรบัรู้ประโยชน์ (Beta = 

0.153) ดา้นทศันคตติ่อการใชง้าน (Beta = 0.157)  ดา้นการเขา้ใจต่อการใชง้าน (Beta = 0.273) 

การส่งผลต่อปลกระทบจากสื่อและโทรคมนาคม อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 

อภิปรายผล 

จากการศกึษาเรื่อง  ผลกระทบจากการใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล 

สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

จากผลการศกึษา ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 

พฤตกิรรมการใชส้ื่อโทรคมนาคมดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ ทศันคตติ่อการใชง้าน พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างทีไ่ดท้ําการศกึษาวจิยัทีไ่ดใ้ชส้ื่อและโทรนาคมในยคุดจิติอลนัน้ ดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนัมี

การใชง้านทีต่า่งกนัโดยเพศทีใ่ชง้านมากทีส่ดุคอืเพศหญงิซึง่สอดคลอ้งไปถงึเรื่องไลฟ์สไตล์ใน

ชวีติประจําวนั  อายุทีแ่ตกต่างกนัมกีารใชง้านทีต่่างกนัในดา้นของอายุจะสอดคลอ้งไปถงึดา้น

อาชพี โดยอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมกีารใชง้านทีต่่างกนัซึง่ขึน้อยู่กบัภาระหนา้ทีห่รอืความจําเป็นที่

ตอ้งรบัผดิชอบในการใชส้ื่อและโทรคมนาคมในชวีติประจําวนัหรอืแมก้ระทัง่การใชส้ื่อเพื่อความ

บนัเทงิ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมกีารใชง้านทีต่่างกนั ทาํใหท้ราบถงึความสอดคลอ้งใน

ดา้นประโยชน์ของการรบัรูแ้ละดา้นทศันะคตติ่อการใชง้าน ทําใหส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรีะ 

จริโสภณ (2559)  ไดศ้กึษาเรื่อง ความรูเ้ท่าทนัการสื่อสารยคุดจิติอลในการกําหนดแนวทางการ

ปฏรูิปการใชส้ื่อในสงัคมไทย พบว่า ทุกคนมคีวามตระหนกัในการใชส้ื่อโทรคมนาคมดว้ยการมี

ความรู ้ความเขา้ใจทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ในทางสรา้งสรรค ์(Digital 

Literacy) รวมถงึความสามารถในการคดิวเิคราะหข์อ้มลูขา่วสารในการใชส้ื่อโทรคมนาคมทีเ่ปิด

กวา้งและเสรโีดยระบุเรื่องการรูเ้ท่าทนัสื่อทีเ่ป็นมารตราฐานตามเกณฑท์ีก่ําหนดอย่างชดัเจน 

 

 

 

 



  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากการเปรยีบเทยีบ ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีม่ตีอ่ผลกระทบจาก

การใชส้ื่อและโทรคมนาคมของชาวไทยในยุคดจิติอล จากกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดท้ําการศกึษานัน้ 

พบว่ามคีวามตอ้งการในการใชส้ื่อและโทรคมนาคมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เนื่องดว้ยความจําเป็น

ต่อหน้าทีก่ารงาน ความบนัเทงิ จงึควรทําการศกึษามากขึน้เพือ่หาความตอ้งการและเหตุผลที่

แทจ้รงิ ซึง่ทําใหเ้กดิผลกระทบในการใชส้ื่อและโทรคมนาคมอย่างน้อยทีสุ่ดและตระหนกัถงึดา้น

ทีส่ามารถนํามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

2. จากการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมของกลุ่มตวัอย่างในการใชส้ือ่และโทรคมนาคมดา้น

การรบัรูป้ระโยชน์ ดา้นทศันคตติ่อการใชง้านและดา้นการเขา้ใจง่ายในการใชง้านนัน้ส่วนใหญจ่ะ

ลงความเหน็ว่าสื่อโทรคมนาคมมคีวามสาํคญัในการดํารงชวีติเป็นอย่างมากอกีทัง้ยงัเป็นสิง่ที่

อํานวยความสะดวกช่วยใหก้ารทํางานคล่องตวัมากยิง่ขึน้และง่ายในการตดิต่อสื่อสารกนั โดยมี

ความตอ้งการและคาดหวงัในดา้นของการเขา้ถงึในทุกพืน้ที ่และการมมีารตราฐานความเป็น

ส่วนตวัทีม่ากขึน้เพื่อเพิม่ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน จงึควรใหค้วามสาํคญัในเรือ่งของขอ้มูล

ส่วนตวัของผูใ้ชง้านไม่ใหร้ัว่ไหลเพราะยงัคงเป็นสิง่สาํคญัทีก่ลุ่มตวัอย่างไดท้ําการแสดงความ

คดิเหน็เขา้มาในดา้นของขอ้เสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บรรณานุกรม 

 

 (กระทรวงเทคโนโลยโีทรคมนาคมและการสื่อสาร 2560, หน้า 7) ไดใ้หค้วามหมายของสื่อและ

โทรคมนา    เขา้ถงึไดจ้าก https://www.mdes.go.th/mission/51 

 (ขอ้มูลพฤตกิรรมผูบ้รโิภคล่าสุดในดา้นสื่อและโทรคมนาคม 2565, หน้า10-14)  

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/collections/media-and-    

telecommunications/ 

 (ชยนิ ภญิโญชนม ์และวโิรจน์ พมิานมาศสุรยิา 2556, หนา้ 29) ไดว้จิยัเรื่องอทิธพิลของสงัคม

ออนไลน์ต่อธรุกจิสงัคม เขา้ถงึไดจ้าก

http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1598931237 

 รศ.นพ. วรีะศกัดิ ์ชลไชยะ จากสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) ไดล้ง 

ขอ้มูลไวเ้มื่อวนัที ่27 เมษายน 2564. เขา้ถงึไดจ้าก https://www.thaihealth.or.th/ 

(วริญัชนา ใจสม 2560, หนา้ 9 ) ไดใ้หเ้หตุผลทีท่ําใหส้ือ่และโทรคมนาคมในยดุจิติอลไดร้บัความ

นิยม แพร่หลายเขา้ถงึไดจ้าก https://e-research.siam.edu/ 

(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 2550, หน้า 6-7) ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ขา้ถงึไดจ้าก 

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Napatsanan_S 

(สาํนักงานราชบณัฑติยสภา 2550, หน้า 10) กล่าวว่าการกระทําหรอือาการทีแ่สดงออกทาง

กลา้มเนื้อ ความคดิและความรูส้กึเพื่อตอบสนองต่อสิง่เรา้ เขา้ถงึไดจ้าก 

http://legacy.orst.go.th/?knowledges 

(สริพิรรณ แซ่ติม่ แสงนภา หริญัมุทราภรณ์ สพุฒัธณา สุขรตัน์ และอรชนก ช่องสมบตั ิ2554, 

หน้า18)   ทีศ่กึษาวจิยัเรื่องผละกระทบของพฤตกิรรมการเสพตดิอนิเตอรเ์น็ตและ

กจิกรรมบนอนิเตอรเ์น็ตต่อผลสมัฤทธิ ์เขา้ถงึไดจ้ากhttps://kb.psu.ac.th/psukb/browse 

(Generation Baby Boomer Fillgood, 2565, หน้า 19-21) https://www.fillgoods.co/facebook-  

marketing/shop-orders-who-is-baby-boomer ไดส้รุปว่าลกัษณะนสิยัทีม่คีวามขยนั 

อดทนตอ่หนา้ทีก่ารงาน อยู่ในกรอบมรีะเบยีบวนิัย รกัความมัน่คงเขา้ใจคุณค่าของเงนิ  

https://www.mdes.go.th/mission/51
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/collections/media-and-%20%20%20%20telecommunications/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/th-th/collections/media-and-%20%20%20%20telecommunications/
http://gscm.nida.ac.th/uploads/files/1598931237
https://www.thaihealth.or.th/
https://e-research.siam.edu/
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man/Napatsanan_S
http://legacy.orst.go.th/?knowledges
https://kb.psu.ac.th/psukb/browse
https://www.fillgoods.co/facebook-
https://www.fillgoods.co/facebook-marketing/shop-orders-who-is-baby-boomer


  

(Lev Manovich,2014, หน้า 9 ) สือ่ใหม ่เป็นวฒันธรรมใหมท่ีม่รูีปแบบมาจากเครือ่งคอมพวิเตอร์

หรอือาศยัหลกัการคอมพวิเตอร ์เช่น เวบ็ไซต ์มนุษยโ์ลกเสมอืนจรงิ เขา้ถงึไดจ้าก 

http://gscm.nida.ac.th/ 

(Marketing oops, 2564,หน้า 25-28) Insight ของทกุ เจเนอเรชัน่ “เจาะเทรนดโ์ลก 2021 

Reform this    Moment” ไดส้รุปว่า Insight ของทุก เจเนอเรชัน่ “เจาะเทรนดโ์ลก 2021 

Reform this Moment” โดย TCDC ทีไ่ดค้าดการณ์เทรนดไ์ลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอ

เรชัน่ เพื่อเป็นบทสรุปสาํหรบัแบรนดแ์ละนักการตลาดโดย TCDC ทีไ่ดค้าดการณ์เท

รนดไ์ลฟ์ https://www.marketingoops.com/reports/insight-generations-2021-tcdc/ 

(Katz et al.1973 อา้งถงึใน พรีะ จนิโสภณ, 2551, หนา้ 13) ไดส้รุปการใชส้ื่อ เชงิสงัคม และ

จติวทิยา         5 ประการ สรุปทฤษฎกีารรบัรูแ้ละเลอืกเปิดรบัว่าเป็นกระบวนการที่

บุคคลกระทาํการคดัเลอืก และวเิคราะหข์อ้มูลตา่ง ๆ ทีม่กีารนําเสนอใหส้อดคลอ้งตาม

ความสนใจหรอืขอ้มูลเดมิ และตคีวามหมายของตนเอง โดยมาจากประสบการณ์ ความรู ้

ทกัษะ คา่นิยมและความเชื่อต่าง ๆ ของตวับุคคลเขา้ถงึไดจ้าก 

http://www.cmruir.cmru.ac.th/ 

(SMEs Knowledge Center ปี 2557, หน้า 8) ไดใ้หค้วามหมายของสื่อและโทรคมนาคม โดยการ

จดัการผลติภณัฑ ์จงึเทยีบไดก้บัการจดัการบรกิารสือ่สารโทรคมนาคมรูปแบบของ

กจิกรรมบรกิารทีเ่กดิขึน้ภายใตอุ้ตสาหกรรม สือ่สารโทรคมนาคมมคีวามซบัซอ้นและมี

เนื้อหาครอบคลุมหลากหลาย เขา้ถงึไดจ้าก https://www.sme.go.th/upload/ 
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