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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ มุ่งศึกษาระดับการยอมรับสื่อหลอมรวม , การรับรู้ประโยชน์และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวม ตลอดจนศึกษาถึงการตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม 
โดยครอบคลุมสื่อหลักทั้งหมด 3 สื่อได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์ ที่มีการหลอมรวมเข้าสู่
อินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบการออนไลน์  ท าการศึกษาโดยการวิจัยเชิงส ารวจ จากกลุ่มผู้ที่มีการใช้สื่ อหลอม
รวม จ านวน 400 ตัวอย่าง   
           ผลการศึกษาพบว่า สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมสูงถึง ร้อยละ 94.7 รองลงมาคือ 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะร้อยละ 47.8  การรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรม
การใช้สื่อหลอมรวมอยู่ในระดับมาก การเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วน
ทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวมอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า 
สื่อหลอมรวมโดยผ่านช่องทางFacebook เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุด เมื่อเทียบกับสื่อหลอมรวม
ประเภทอ่ืนๆ 

การศึกษาครั้งนี้พบลักษณะเด่นของแต่ละเจนเนอเรชั่นที่มีต่อการยอมรับสื่อหลอมรวมและการ
ตอบสนองต่อโฆษณา ดังนี้  (1) เจนเนอเรชั่น Z มีการยอมรับสื่อหลอมรวมสูงที่สุด รูปแบบสื่อหลอมรวมที่
ใช้มากที่สุดคือการอ่านข่าว,ชมคลิปผ่านทาง Facebook และดูโทรทัศน์ออนไลน์ทาง Youtube อีกทั้ง
พบว่า มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมสูงสุด โดยมีทัศนคติต่อโฆษณาว่าให้ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี แต่รุกร้ าสิทธิส่วนบุคคล (2) เจนเนอเรชั่น Y โฆษณาสื่อหลอมรวมที่ชอบมากที่สุดคือ Facebook และ
สื่อหลอมรวมที่ใช้มากที่สุดคือการอ่านข่าว,ชมคลิปผ่านทาง  Facebook และดูโทรทัศน์ออนไลน์ทาง  
Youtube (3) เจนเนอเรชั่น X มีการรับรู้ประโยชน์และรับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวมสูงที่สุด 
หลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมต่ าท่ีสุด และมีทัศนคติที่ดีและมีการตัดสินใจซื้อเมื่อรับสื่อหลอมรวมมากที่สุด 
(4) เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีการยอมรับสื่อหลอมรวมต่ าที่สุด และมีทัศนคติว่าโฆษณาสื่อหลอมรวมให้
ประโยชน์และสร้างความน่าเชื่อถือแต่ก็สร้างความรบกวน  
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2
 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 
3-74 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

ค าส าคัญ : การยอมรับสื่อหลอมรวม, การตอบสนองต่อโฆษณา, การรับรู้การใช้ประโยชน์, การรับรู้ความ
ง่าย 
 

Abstract 
This research aims to study the acceptance media convergence, perceived 

benefits and perceived ease of use media convergence.  Moreover, study the response of 
consumers to the media convergence by covers all three of the major media that are 
television, radio and newspaper that assimilated to the Internet with an online form, 
which was conducted by survey research group has used media convergence 400 
samples 

The results of the study showed that the Smartphone is equipped with has been 
high popular of 94.7 percent, followed by 47.8 percent of desktop computer and 
watching media convergence of various forms are moderate.  Meanwhile, using behavior 
media convergence at a high level and exposure advertising through media convergence 
is moderate.  For the attitudes and purchasing decisions of consumers to advertising 
media convergence is moderate.  It also found that the media convergence via Facebook, 
it is a channel that has been most popular when compared to other types of media 
convergence. 

This study found the characteristics of each generation on the acceptance media 
convergence and advertising responses: (1) Generation Z has acceptance media 
convergence at the highest.  The format of media convergence is the most frequently 
used that is read the news, watch video clip via Facebook and watch television online 
through Youtube.  Furthermore, found to avoid advertising media convergence maximum 
with the attitude to advertising that provide information and create a good image, but is 
considered an invasion of privacy.  (2) Generation Y, advertising media convergence, the 
most preferred that is Facebook and most used is read the news, watch video clip via 
Facebook and watch television online through Youtube.  (3) Generation X has perceived 
benefits and perceived ease of use media convergence at the highest level.  In the 
meantime, avoid advertising media convergence at the lowest level and have a positive 
attitude and purchase decision when accept media convergence most.  (4) Generation 
Baby Boomers has to accept media convergence at the lowest level.  In addition, an 
attitude which advertising media convergence to useful and reliable, but it creates a 
disturbance. 
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ในยุคปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเติบโตและเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากในชีวิตประจ าวัน อินเทอร์เน็ต 
เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเข้าด้วยกัน  สร้างประโยชน์ในการใช้งานได้มากมายหลายด้าน และบทบาทเห็นได้
ชัดเจนเรื่องการสื่อสาร ที่เชื่อมทุกที่บนโลกให้เข้ามาอยู่ใกล้กันด้วยอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ Thumbs up 
(2013) รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ Bixamedia.com  ส ารวจเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า 
ปัจจุบันทั่วโลกมีจ านวนใช้งานอินเทอร์เน็ตคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ 32.7% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน
เพ่ิมขึ้นจากเดิมในปี 2000 ถึง 528.1% โดยผลการส ารวจพบว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในกลุ่มประเทศที่มีการท าส ารวจ โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 79.5% รองลงมาเป็นสหรัฐฯ 
78.1%, บราซิล 45.6%, จีน 40.1% และอันดับสุดท้ายคือ อินเดีย 11.4%  โดยรูปแบบในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันพบว่า เริ่มมีความหลากหลายและแตกต่างเพ่ิมมากขึ้นจากในสมัยก่อน ที่ส่วนใหญ่
มักเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเท่านั้น โดยอุปกรณ์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตในยุคนี้สามารถแบ่ง
ได้ออกเป็น 3 ช่องทาง ได้แก่ แล็ปท็อป, โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต และโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐฯ
พบว่า มีจ านวนผู้ใช้งานที่มีแล็ปท็อปเป็นของตัวเองคิดเป็นสัดส่วน มากกว่า 75% ส่วนโทรศัพท์มือถือมี
สัดส่วนในการครอบครองรองลงมาอยู่ที่ 53% และแท็บเล็ต 31%  

ส่วนในประเทศไทย จากรายงานของสมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย (DAAT) (2556) จัดท า
ข้อมูลสถิติและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคออนไลน์ในประเทศไทย พบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
จ านวน 26 ล้านคน คิดเป็น 38.8% ของจ านวนประชากรทั้งหมด 67 ล้านคน  

หากกล่าวในแง่มุมของการสื่อสาร  อินเทอร์เน็ตได้เป็นตัวกลางส าคัญในการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารจากเดิมที่สื่อใช้ช่องทางตรงในการสื่อสาร เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์ แต่เมื่อ
อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาจึงช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน จึงเกิดช่องทางเพ่ิมเติมในการรับสื่อใหม่  
ดังการส ารวจพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตประจ าปี  2557 ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) , 2014) เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่า มีพฤติกรรมการใช้สื่อหลอมรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่
กับคอมพิวเตอร์ปรากฏในรายงานดังกล่าวว่า  ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตอ่าน ,ติดตามข่าวสาร,อ่านหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอุปกรณ์เคลื่อนที่  ร้อยละ 57.6 และคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 63.8 ขณะที่การดูโทรทัศน์ ,ดู
ภาพยนตร์, ฟังวิทยุออนไลน์ โดยอุปกรณ์เคลื่อนทีร้อยละ 44.7 และคอมพิวเตอร์ 55.4 จากรายงานนี้จึง
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การใช้สื่อหลอมรวมนั้นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับชีวิตประจ าวันแล้ว การสื่อสาร
ผ่านสื่อในช่องทางเดิมๆ ช่องทางเดียว จึงเปลี่ยนแปลงไป มีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารไปได้หลายรูปแบบ
ยิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นยุคของการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) โดยหลอมรวมสื่อหลายๆประเภทเข้า
ด้วยกัน  โดยมีตัวกลางคืออินเทอร์เน็ต   

Straubhaar และ LaRose (2000) ได้ให้ความหมายของการหลอมรวมสื่อ(Media 
Convergence)ว่าหมายถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุค สังคมสารสนเทศ ( Information 
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Society) เนื่องจากความก้าวหน้า ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม ท าให้เกิดการ
ผสมผสานกลมกลืนหรือการหลอมรวมกันของสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ โทรศัพท์ และ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่สามารถ แบ่งแยกความแตกต่างของสื่อเหล่านั้นได้ การหลอมรวมของสื่อ (Media 
Convergence) ท าให้เกิดบริการใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยี ดังกล่าวอย่างมากมาย 

นอกจากนี้ วิภา อุตมฉันท์ (2546) ยังได้กล่าวถึงการรวมตัวกันทางเทคโนโลยี ไวเ้ช่นกันว่า 
เทคโนโลยีดิจิทัลได้ทลายก าแพงที่แบ่งแยกสื่อแต่ละชนิดออกจากกัน รวมทั้งก าแพงที่แบ่งแยกระหว่าง
สื่อมวลชนกับสื่อโทรคมนาคมด้วย เพราะข้อมูลเมื่อแปลงเป็นดิจิทัลแล้วก็สามารถส่งผ่านเครือข่ายเดียวกัน
ได้หมด ความแตกต่างระหว่างสื่อไม่มี เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ และ
โทรศัพท์ ล้วนสามารถเอาสื่อของคนอ่ืนไปให้บริการกับลูกค้าของตน สภาพเช่นนี้เรียกโดยรวมๆ ว่า  การ
หลอมรวมตัวกันทางเทคโนโลยี หรือ คอนเวอเจนซ์ (Convergence) ซึ่งหมายถึง การรวมตัวของเทคโนโลยี
หลัก 3 ด้าน ได้แก่ การกระจายเสียง (Broadcasting)  โทรคมนาคม (Telecommunication) โดยเฉพาะ
อย่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (Computer) 

นักวิชาการสื่ออเมริกัน  Jenkins(2006) ได้อธิบายเกี่ยวกับการเข้าสู่ยุคหลอมรวมเทคโนโลยีวา่ 
เป็นการหลอมรวมของเนื้อหาของสื่อหลายๆ แพลตฟอร์ม รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ซึ่งมีความ
ร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อหลายๆ รูปแบบ เช่น การใช้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมที่แตกต่าง
กัน เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์โทรทัศน์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือใ(อ้างใน ณรง
ศักดิ์ ศรีทานันท์,ม.ป.ป.) 

การหลอมรวมสื่อดังกล่าว นอกจากจะสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ยัง
ท าให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน เพ่ือสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสร้างมูลค่าเพ่ิมในแง่ธุรกิจอีก
ด้วย 

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนี้เราก าลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่จะมีการหลอมรวมสื่อด้าน
โทรคมนาคม รวมถึงวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดที่ต้องผันตัวเองเข้าสู่ระบบดิจิตอล 
ดังที่สุดารัตน์ ดิศยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2554) ได้กล่าวไว้ในบทความของสภาการหนังสือพิมพ์ว่า 
“ผู้รับสารสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ง่ายดายขึ้นในราคาที่ถูกลง ความเคยชินกับการใช้ช่องทางการสื่อสาร
ใหม่ๆ จริตในการบริโภคที่เกิดขึ้นพร้อมกับแอพพลิเคชั่นใหม่ที่มากับเครื่องมือการสื่อสาร  และส่วนแบ่ง
ของเม็ดเงินโฆษณาที่ไหลไปยังสื่อใหม่ๆ และช่องทางการเข้าถึงผู้รับสารโดยตรงมากขึ้น  สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผล
ให้องค์กรหนังสือพิมพ์ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การท าธุรกิจก่อนที่จะ ล้มหายตายจากไป  นอกจากนี้
ยังมีการท าวิจัยสินค้าที่เสื่อมความนิยมลงในสายตาของวัยรุ่นอเมริกันอายุ 18-24 ปี หนังสือพิมพ์ก็เป็นหนึ่ง
ในนั้น ร่วมกับโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะโทรศัพท์บ้านและ E-mail คงถึงเวลาแล้วที่สื่อหลักต้อง
ปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีใหม่เหล่านี้อย่างจริงจัง” 

นอกจากนั้นผลการส ารวจดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการส ารวจในต่างประเทศ การส ารวจผู้ใช้
บรอดแบนด์ในยุโรปกับการใช้คอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์ออนไลน์ของโมโตโรล่า(Motoraola) ในปี 2550 ด้วย
การสัมภาษณ์ประชาชนจ านวน 2,500 คนในยุโรปพบว่า เกือบครึ่งของผู้ใช้งานบรอดแบนด์ในยุโรปใช้
คอมพิวเตอร์ดูโทรทัศน์ออนไลน์ เพราะความสามารถในการควบคุมการรับชมเป็นสิ่งจูงใจ ให้ผู้ชมหันมาชม
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โทรทัศน์ทางออนไลน์มากข้ึน  ดังนั้นผู้บรโิภคคือผู้ที่ได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายสูงสุดจากการ
หลอมรวมสื่อ  ท าให้สื่อต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถรองรับกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในยุค
ปัจจุบัน  จึงเกิดการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาคการผลิตและการให้บริการ ซึ่งแต่เดิมเคยแยกกันอยู่คนละ
ตลาด แต่แล้วพัฒนาการอันรวดเร็วของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตก็เป็นตัวเชื่อมโยงให้มาอยู่ในตลาดเดียวกัน 
แข่งขันกัน และแม้กระทั่งรวมตัวกัน ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งนอกจากจะเป็น
การลดความซ้ าซ้อนของการลงทุนได้แล้ว ยังน ามาซึ่งความสะดวกสบาย ความหลากหลายของบริการ
ทางเลือกท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงผลประโยชน์จากการบริการใหม่ๆ ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ าและจะลดต่ าลงเรื่อยๆอย่าง
ไม่คาดฝันมาก่อน (สมเกียรติ เหลืองศักดิ์ชัย ,2553)  

ในด้านของความสะดวกสบาย สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล (2554) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการหลอมรวมสื่อ ที่เห็นได้ชัดเจนจะประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์
สมาร์ทโฟน แทบแล็ต  เป็นตัวที่เชื่อมโยงสื่อรูปแบบดั้งเดิม (traditional media)  ให้หลอมรวมเข้ากับสื่อ
ใหม่ (New Media)   โดยอุปกรณ์สื่อสารทั้ง 3 ตัวที่ได้กล่าวมานี้จะเป็นอุปกรณ์ท่ีท าให้พฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และมีรูปแบบการใช้ช่องทางการรับสื่อที่สะดวกสบายมากขึ้น ตอบรับกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคได้มากข้ึน ผู้บริโภคไม่จ าเป็นจะต้องรอรับข้อมูลจากสื่อเก่าตามเวลาที่ช่อง
ก าหนด แต่สามารถติดตามเม่ือไหร่ ที่ไหนก็ได้ เมื่อผู้บริโภคต้องการ   
โฆษณาในยุคสื่อหลอมรวมจะเป็นอิสระจากข้อจ ากัดด้านรูปแบบ รูปแบบโฆษณาไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบ
หรือลักษณะที่ตายตัว เหมือนสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม เช่น สปอตโฆษณาโทรทัศน์ถูกก าหนดว่าต้องมีความ
ยาว 30 วินาที สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีขนาดครึ่งหน้าหรือเต็มหน้า  แต่ยุคดิจิตอลโฆษณาอาจมีความยาวเท่าไรก็
ได้ตาบเท่าทีค่นดูยินดีจะดูและหมดยุคโมเดลเอเยนซี่โฆษณาแบบเดิมที่เฝ้าซื้อแต่สื่อที่เข้าถึงกลุ่มคนจ านวน
มาก นักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้จักการสร้างคอนเทนต์แบบใหม่ ที่ผลตอบรับจะส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับ
ผู้บริโภคจะตัดสินใจว่ามันน่าสนใจหรือไม่ เพราะผู้บริโภคยุคดิจิทัลเป็นผู้เลือกเองว่า ต้องการคอนเทนต์
แบบไหนอย่างไร (Kent Wertime และ Ian Fenwick,2551) 

ข้อมูลจากสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) (2556)  พบว่า  มูลค่า
ตลาดงบโฆษณาของทั้งอุตสาหกรรมโฆษณามีมูลค่า  135,757  ล้าน(บาท ซึ่งแบ่งเป็นโทรทัศน์อนาล๊อก 
และเคเบิลทีวี) มีมูลค่า  82,462 ล้านบาท วิทยุมีมูลค่า  6,615 ล้านบาท  หนังสือพิมพ์  มีมูลค่า  20,749 
ล้านบาท  และ สื่อดิจิทัล มีมูลค่า  4,248 บาท  รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานจากสมาคมโฆษณา
ดิจิทัล (ประเทศไทย) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมโฆษณาดิจิทัลในทุกประเภท 
โดยในปี 2556 มีการเม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลรวม 4,248 ล้านบาท เติบโตขึ้น 52.59% จากปีก่อนหน้า 
และได้คาดการณ์งบประมาณโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในปี 2557 ที่ 5,863 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปี2556 
เท่ากับ 38.03% ทั้งนี้สัดส่วนของเงินโฆษณา ในปี 2556 ยังคงอยู่ที่ 3.56% เทียบกับงบโฆษณาโดยรวม
ทั้งหมด และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนมากกว่า 4% ภายในปี 2557  

การวางแผนสื่อโฆษณาจึงต้องปรับตัวสอดรับกับสื่อในยุคหลอมรวม และต้องค านึงถึงรูปแบบของ
การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงแต่เลือกสื่อใดสื่อหนึ่งในการเข้าถึงผู้บริ โภค  แต่ต้องเข้าถึงผู้บริโภคใน
ทุกช่องทางของการสื่อสาร งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา  
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

โดยครอบคลุมการหลอมรวมสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เข้ากับสื่อใหม่ (New Media) ประเภทต่างๆ   
ซึ่งงานวิจัยโดยทั่วไปมักจะศึกษาประสิทธิภาพของการโฆษณาเฉพาะประเภทของสื่อ แต่เมื่อรูปแบบสื่อมี
การผสมผสานรวมกัน  บริบทของรายการหรือรูปแบบของสื่อ อาจท าให้พฤติกรรม ทัศนคติ การยอมรับ 
และการตอบสนอง ของผู้บริโภคมีความแตกต่างออกไปจากเดิม 
 
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ มุ่งศึกษาระดับการยอมรับสื่อหลอมรวม , การรับรู้ประโยชน์และการ
รับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวม ตลอดจนศึกษาถึงการตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม 
โดยครอบคลุมสื่อหลักทั้งหมด 3 สื่อได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และ หนังสือพิมพ์ ที่มีการหลอมรวมเข้าสู่
อินเตอร์เน็ตด้วยรูปแบบการออนไลน์   
 
นิยามศัพท ์

การหลอมรวมสื่อ หมายถึง การสื่อสารที่น าเอาเทคโนโลยีเชื่อมโยงผสมผสานสื่อแต่ละประเภท
เข้าด้วยกัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการกระจายเนื้อหา ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
มุ่งศึกษาสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีการหลอมรวมเข้ากับสื่อใหม่ (New Media) 
ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ของโทรทัศน์ เว็บไซต์ยูทูปและแอพพลิเคชั่น , รายการ
วิทยุหลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น , และข่าวหนังสือพิมพ์ หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ 
แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคม (Social Media) 

การยอมรับสื่อหลอมรวม หมายถึง การเปิดรับหรือการเข้าถึงสื่อหลอมรวมประเภทต่างๆ ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษา สื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีการหลอมรวมเข้ากับสื่อ
ใหม่ (New Media) ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ของโทรทัศน์ เว็บไซต์ยูทูปและ
แอพพลิเคชั่น , รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น , และข่าวหนังสือพิมพ์ หลอม
รวมเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคม (Social Media) 

การตอบสนองต่อโฆษณา หมายถึง พฤติกรรม หรือ การแสดงออก เมื่อพบเห็นโฆษณาผ่านสื่อ
หลอมรวมประเภทต่างๆ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาสื่อโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อหนังสือพิมพ์
ที่มีการหลอมรวมเข้ากับสื่อใหม่ (New Media) ในรูปแบบรายการโทรทัศน์ หลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ของ
โทรทัศน์ เว็บไซต์ยูทูปและแอพพลิเคชั่น , รายการวิทยุหลอมรวมเข้าสู่ เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่น, และ
ข่าวหนังสือพิมพ์ หลอมรวมเข้าสู่เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคม (Social Media) 

โฆษณา หมายถึง การสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูล โน้มน้าวใจในการเสนอขายสินค้า บริการ หรือ เพ่ือ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อตราสินค้า โดยมีช่องทางผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาโฆษณาโทรทัศน์
ทางเว็บไซต์ของโทรทัศน์ เว็บไซต์ยูทูปและแอพพลิเคชั่น , โฆษณาวิทยุทางเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น, และ
โฆษณาหนังสือพิมพ์ทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และสื่อสังคม (Social Media) 

การรับรู้ประโยชน์ หมายถึง ระดับความเชื่อของบุคคลว่าการใช้สื่อหลอมรวมจะช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายในการใช้งานได ้ 

การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง ระดับท่ีบุคคลเชื่อว่าจะไม่ต้องใช้ 
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ความพยายามทั้งกายและใจในการใช้สื่อหลอมรวม 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
      รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research Method) แบบวัดครั้งเดียว (One-shot Descriptive Study)กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง (Self Administration) แล้วน ามาวิเคราะห์ผลเพ่ือหาข้อสรุปตามแนวทางของ
วัตถุประสงค์การวิจัย  
        มีการทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (Index of Item Objective 
Congruence : IOC)  ความเที่ยงตรง IOC มีค่า 0.70 และท าการทดสอบ (Pre-test) กับกลุ่มคนที่มี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าบรอนบาค ผลรวมค่าความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 0.89 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชากรชายและหญิงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศ
ไทย  โดยมุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 เจนเนอเรชั่น การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือ
คัดกรองกลุ่มตัวอย่างท่ีมีการใช้สื่อหลอมรวมเท่านั้น เป็นชายและหญิงจ านวน 400 คน ซึ่งมีการจัดกลุ่มตัว
โควตาแบ่งออกเป็น 4  เจนเนอเรชั่น โดยการใช้ยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ประเทศไทยรวม 26 ล้านคน 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2557)) เป็นตัวก าหนดสัดส่วนผู้ใช้งาน 
ได้แก่ เจนเนอเรชั่น Z ร้อยละ 8 , เจนเนอเรชั่น Y ร้อยละ 51.5 , เจนเนอเรชั่น X ร้อยละ 32.5 และ เจน
เนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ ร้อยละ 8   

เมื่อท าการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้เข้ามาท าการประมวลผลผ่านโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for windows ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้
การบรรยายเชิงพรรนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
แสดงค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือท าการวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร 

นอกจากนี้ ใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานและการ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ได้ใช้ส าหรับวิจัย โดยการทดสอบสมมติฐานจะใช้วิธีการทดสอบ
ด้วย F – Test ANOVA เพ่ือค้นหาผลการทดสอบออกมา และส่วนของสมมติฐานเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ 
ท าการประมวลผลด้วย  Correlation Coefficient Pearson โดยระดับค่านัยส าคัญ(Significant)  ส าหรับ
การทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยนี้อยู่ที่ 0.05 จากการตั้งระดับความเชื่อม่ันของงานวิจัยในครั้งนี้ที่ 95 % 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้เจาะจงกลุ่มตัวอย่างที่มีการใช้สื่อหลอมรวมเท่านั้น จึงจัดท าแบบสอบถามเพ่ือคัดกรอง
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน แบ่งออกเป็นผู้ใช้โทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่น บ่อยที่สุด 
รองลงมาผู้ ใช้หนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ ตหรือแอพพลิเคชั่นและผู้ ใช้วิทยุทางอินเทอร์เน็ตหรือ
แอพพลิเคชั่นต่ าที่สุด  



 
3-80 

         

       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นเพศหญิงมากที่สุด ส่วนอายุของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบ่งตามโควต้าจ านวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  เป็นเจนเนเรชั่นวายมากที่สุด รองลงมาเป็นเจนเนเรชั่นเอ็กซ์ และเจน
เนเรชั่นเบบี้บูมและเจนเนเรชั่นซีมีจ านวนเท่ากัน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี และประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทมากท่ีสุด และส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มใช้อุปกรณ์สื่อสารมากกว่า 1 อุปกรณ์ โดยใช้โทรศัทพ์สมาร์ท
โฟนมากที่สุด รองลงมาคือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา และแท็บเล็ตตามล าดับ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในประเด็นการรับชมสื่อหลอมรวมรูปแบบต่างๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าพฤติกรรม การ
รับชมสื่อหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 2.79 ในข้อ
ค าถามจ านวน 2 ข้อที่มีผลระดับพฤติกรรมในระดับมาก ท่านมักอ่านพาดหัวข่าวทางเฟสบุ๊ค(Facebook) 
และคลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อและท่านมักอ่านหัวพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค 
(Facebook)ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้มีความกระจายตัวสูง เมื่อดูจากค่า S.D ที่ใกล้ 
และมากกว่า 1 

ในประเด็นพฤติกรรมการใช้สื่อหลอมรวม ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม การใช้สื่อ
หลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ี 3.81   

เมื่อพิจารณาตามเจนเนอเรชั่นได้ข้อสังเกตว่าทิศทางของทุกเจนเนอเรชั่นมีทิศทางไปในทาง
เดียวกัน เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตัวค่อนข้างสูง 

ในประเด็นพฤติกรรมการเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ พบว่า
พฤติกรรม การเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในภาพรวมมีระดับพฤติกรรม ในระดับปานกลาง ที่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ี 2.68  โดย โดยมีข้อ “การกดแชร์โฆษณานั้น” มีพฤติกรรมในระดับที่น้อยที่สุด 

หากพิจารณาตามเจนเนอเรชั่นพบว่าพฤติกรรมการแชร์โฆษณานั้นมีปริมาณที่ต่ าเมื่อเทียบกับ
พฤติกรรมในข้ออ่ืน ซึ่งพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นกับผู้คนทุกเจนเนอเรชั่น นอกจากนั้นแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับ
โฆษณาโดยเฉพาะบนสื่อใหม่ผู้คนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ไม่ตอบสนองต่อโฆษณาในลักษณะต่าง 
ๆ ได้อีกด้วย และผลนั้นยังแสดงว่าพฤติกรรมของคนทั้ง4 เจนเนอเรชั่นนั้น ไม่มีความแตกต่างระหว่างกัน
เลย เพียงแต่ค าตอบนั้นค่อนข้างกระจายตัวภายในกลุ่ม 

ในประเด็นการเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ พบว่าพฤติกรรม
การเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตท่ี 2.92   

พิจารณาตามเจนเนอเรชั่นพบว่า ในทุกเจนเนอเรชั่นนั้นมีทัศนคติและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ต่อโฆษณาสื่อหลอมรวม ในแต่ละกลุ่มเจนเนอเรชั่นไม่ได้ต่างกันมาก  
 
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 

ในการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างมีการยอมรับสื่อหลอมรวมใน
ส่วนของตัวแปรด้านประชากรนั้น มีการยอมรับสมมุติฐานเพียงบางส่วน ผู้วิจัยพบว่าเพศ และรายได้ ที่ มี
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ความแตกต่างกันนั้น มีการยอมรับสื่อหลอมรวมไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ตัวแปรอายุการศึกษาและอาชีพ ที่
มีความแตกต่างนั้นมีการยอมรับสื่อหลอมรวมแตกต่างกัน อธิบายนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  มีการ
วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

จากการวิเคราะห์ตัวแปรเพศกับการยอมรับสื่อหลอมรวม โดยการทดสอบสมมติฐานด้วย T-Test 
พบว่าเพศที่แตกต่างมีการยอมรับสื่อหลอมรวมไม่แตกต่างกัน  ในขณะที่ตัวแปรอายุ การศึกษา และอาชีพ 
ใช้การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA และ Scheffe พบว่าตัวแปรอายุ การศึกษา และอาชีพ 
ที่มีความแตกต่างกันนั้นมีการยอมรับสื่อหลอมรวมแตกต่างกัน อธิบายนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนตัวแปรรายได้
ใช้การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานด้วย ANOVA พบว่ารายได้ที่มีความแตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อการ
ยอมรับสื่อหลอมรวม 
 ในการทดสอบสมมติฐานที่ 2 การรับรู้การใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการยอมรับสื่อหลอมรวม 
โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson’s Correlation ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม ซึ่งได้รับการอ้างอิงจากทฤษฎี TAM พบว่า การรับรู้ประโยชน์นั้น มีความสัมพันธ์
กับต่อการเปิดรับสื่อหลอมรวม โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับที่นัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 

ในการทดสอบสมมติฐานที่3 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับสื่อ
หลอมรวม โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson Correlation ในการทดสอบสมมติฐานเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม  ซึ่งได้รับการอ้างอิงจากทฤษฎี TAMพบว่า ทั้ง 2 ตัวแปร ได้แก่การ
รับรู้ความง่ายและการยอมรับสื่อหลอมรวม มีความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อหลอมรวม โดยความสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ในระดับที่นัยส าคัญทางสถิติท่ี .01 
 ในขณะที่การทดสอบสมมติฐานที่ 4 เพ่ือทดสอบลักษณะความสัมพันธ์ของ การยอมรับสื่อหลอม
รวมกับการตอบสนองต่อโฆษณา ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ Pearson’s Correlation พบว่า 
ทั้ง 2 ตัวแปรคือ การยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณามีความสัมพันธ์กัน ที่นัยส าคัญทาง
สถิติที.่01 
 
การอภิปรายผล 

ผู้ใช้สื่อประเภทโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่นมากที่สุด มีจ านวนถึง 282 คน คิดเป็น
ร้อยละ 70.5 ซึ่งสอดคล้องกับที่  นุดี หนูไพบูลย์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร (ICT) ที่ท าให้เกิดการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ยังส่งผลให้สื่อโทรทัศน์ต้องปรับตัวให้
เข้ากับการคุกคามของสื่ออินเทอร์เน็ตและขยายช่องทางการรับชมไปสู่ทางการเผยแพร่หรือแฟลตฟอร์ม 
(Platform) ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาด้วย ทั้งการถ่ายทอดรายการสดและการให้รับชมรายการย้อนหลัง จน
ในที่สุดเกิดเป็นนวัตกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แบบการเคลื่อนย้ายเวลา (Time-Shifting)  ที่ให้
อ านาจผู้ชมในการเลือกรับชมรายการโทรทัศน์ตามเวลาที่ตนสะดวก”   

ผลการศึกษายังระบุอีกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 16.75 ใช้สื่อหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตหรือ
แอพพลิเคชั่น และรองลงมา ร้อยละ12.75 ที่ใช้สื่อวิทยุทางอินเทอร์เน็ตหรือแอพพลิเคชั่น ผลการวิจัย
ดังกล่าวมีความแตกต่างจากรายงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) (2548) 
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โดยสิ้นเชิง เมื่อในปี 2548 ผู้ใช้สื่อหลอมรวมมีแนวโน้มใช้บริการฟังเพลงออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตถึงร้อย
ละ 86.9  เป็นสื่อหลอมรวมประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ชัดว่า 
พฤติกรรมของผู้บรโิภคมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากเดิมที่นิยมฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตมากกว่าโทรทัศน์
ทางอินเทอร์เน็ต แต่ปัจจุบันพฤติกรรมกลับเปลี่ยนไปตรงกันข้าม อาจเป็นเพ่ือความสะดวกสบายของเครือ
ข่าวอินเทอร์เน็ตที่มีการให้บริการ 3G ท าให้อินเทอร์เน็ตมีความเร็วสูงมากขึ้น สามารถรับสัญญาณได้ทั้ง
ภาพและเสียงอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น  

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามยังมีแนวโน้มการใช้เครื่องมือสื่อสารมากกว่า 1 ประเภท จะเห็นได้
ชัดจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน มีผู้ใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 94.3 รองลงมาเป็น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ร้อยละ 47.8  คอมพิวเตอร์พกพา ร้อยละ 39.3 และแท็บเล็ต ร้อยละ 34.3 ตามล าดับ 
ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับที่ นุดี หนูไพบูลย์ ( 2557) กล่าวไว้ว่า “ ปัจจุบันเราก าลังเข้าสู่ยุคที่มีสี่
หน้าจอต่อหนึ่งผู้ใช้ อันประกอบด้วยสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และแท็บเล็ต  (Tablet) และ
เชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน”  และยังสอดคล้องกับที่ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2014) เผย “ผลการส ารวจการเลือกใช้อุปกรณ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และ
จ านวนชั่วโมงต่อวันของการใช้อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ต่างๆ จากผู้ใช้อินเทอร์ เน็ต พบว่า “พฤติกรรมของ
ผู้คนเปลี่ยนไป คนหนึ่งคนอาจมีการใช้อุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่องในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น เรา
อาจจะท างานด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมกับการเช็คเฟซบุ๊กบนสมาร์ทโฟน หรือ เราอาจจะดูรายการ
โทรทัศน์ผ่านสมาร์ตทีวีพร้อมกับการเล่นเกมบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ดังนั้นสมาร์ทโฟน เป็น
อุปกรณ์ยอดฮิตที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน และมีการใช้งานสูงสุดในแต่ละวัน จากผลการส ารวจจะ
พบว่า ร้อยละ 77.1 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ยสูงถึง 6.6 ชั่วโมงต่อวัน 
อุปกรณ์ยอดฮิตอันดับ 2 ได้แก่ “คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ” พบว่า ร้อยละ 69.4 ของผู้ตอบมีการใช้อุปกรณ์นี้”  

ส่วนลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีผลกับการยอมรับสื่อหลอมรวมที่แตกต่างกัน โดยพบว่าเพศ
และรายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการยอมรับสื่อหลอมรวม ส่วนตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ อายุ การศึกษา 
อาชีพ ทั้ง 3 ตัวแปรนี้ยอมรับสมมติฐานที่ว่า ลักษณะประชากรที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่าง
กันมีผลกับการยอมรับสื่อหลอมรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งมีส่วนคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ กันติสุข สิตตะวิบุล  
(2557)  ที่กล่าวว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการชม
โทรทัศน์ออนไลน์  

ภาพรวมของผลการวิจัย หากแบ่งดูตามเจนเนอเรชั่นแล้ว ในประเด็นการรับชมสื่อหลอมรวม และ
ประเด็นการเปิดรับโฆษณาผ่านสื่อแบบหลอมรวม Babyboom พบในกลุ่มของ Babyboom นั้น มี
พฤติกรรมที่แตกต่างจากเจนเนอเรชั่นเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ 2.350 อยู่ในเกณฑ์ “น้อย”ซึ่งต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเด็นนี้สอดคล้องกับพฤติกรรมของเจน
เนอเรชั่น Babyboom ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน การ
สื่อสาร เนื่องจากกลุ่มคน Baby boomers ถนัดการสื่อสารแบบต้องเห็นหน้ากัน (Face–to–face 
communication) มากกว่าการใช้อีเมลล์ การส่ง SMS และการฟังเพลงและดูหนังจากอุปกรณ์สื่อสารอ่ืนๆ 
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อีกทั้งการปิดกั้นตนเองไม่ยอมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จะยังส่งผลให้ Baby boomers ล้าหลังเรื่องการ
พัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ (www.oknation.net, 2551) 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าช่องทางการหลอมรวมสื่อด้วยช่องทางเฟสบุ๊คได้รับความนิยมสูงมาก ทั้งใน
รูปแบบของการอ่านพาดหัวข่าวจะทางเฟสบุ๊คและคลิกเข้าไปชมคลิปข่าวออนไลน์ต่อและการอ่านพาดหัว
ข่าวหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค ซี่งผลการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลจากส านักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2557)  ที่ได้เผยผลการส ารวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ตว่า ติดต่อสื่อสารโดย
อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ต โดยกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1  ใช้เพ่ื อ
การพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้อยละ 78.2 อันดับ 2 ใช้เพ่ืออ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 57.6 และอันดับ 3 ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูล ร้อยละ 56.5  

ในขณะที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์พกพา) ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยมีกิจกรรมหลัก 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ใช้เพ่ือรับ-ส่งอีเมลล์ ร้อยละ 82.6   อันดับ 2 
ใช้เพ่ือค้นหาข้อมูล และอ่านข่าว/อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 73.3 และ อันดับ 3 ใช้เพ่ืออ่านข่าว/
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 63.8 

ส่วนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมสูงสุด ในปี 2557 อันดับ 1 คือ Facebook โดยมีผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตใช้บริการสูงถึงร้อยละ 93.7อันดับ 2 คือ Line Application มีผู้ใช้งานร้อยละ 86.8 และ
อันดับ 3 เป็นของ Google+ อยู่ที่ร้อยละ 34 ซึ่งผลการวิจัยทั้ง 2 สอดคล้องกัน เนื่องจากเฟสบุ๊คเป็น 
Social Media ประเภทหลักที่ก าลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลการวิจัยจะ
พบพฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คมากที่สุด ด้วยเหตุนี้เองท าให้ผู้ผลิตสื่อจึงควรให้ความส าคัญกับช่องทางการ
หลอมรวมสื่อเข้ากับ Social Media โดยเฉพาะเฟสบุ๊คเป็นส าคัญ เพราะจะเพ่ิมช่องทางการรับชมให้กับ
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก 

การทดสอบสมมติฐานเรื่องการรับรู้การใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการยอมรับสื่อหลอมรวมนั้น 
ผลการวิจัย พบว่า มีผลยอมรับสมมติฐานดังกล่าว โดยที่การรับรู้การใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับสื่อหลอมรวม รายงานนี้สอดคล้องกับที่ โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model : TAM) ของ Fred Davis ที่อธิบายว่า  การรับรู้การใช้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
Usefulness) คือระดับท่ีปัจเจกบุคคลเชื่อว่าระบบจะช่วยยกระดับและส่งเสริมการท างานของตนเองและมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี  

โดยเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวก าหนดการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้งานเทคโนโลยี และเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้มีการยอมรับต่อสี่อหลอมรวมว่ามีประโยชน์ต่อ
การใช้งานและท าให้ชีวิตของผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ต่อเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่งความสะดวกในการใช้ ผู้รับสารมักจะเลือกเปิดรับสื่อที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากกว่า อีกทั้งการใช้
ประโยชน์ ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับสารแต่ละประเภทตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Wlibur Schramm 
อ้างใน ปรมะ สตะเวทิน,25541) 

การทดสอบสมมติฐานเรื่องการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์กับการยอมรับสื่อหลอม
รวมนั้น ผลการวิจัย พบว่า มีผลยอมรับสมมติฐานดังกล่าว โดยการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมี
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ความสัมพันธ์กับการยอมรับสื่อหลอมรวม รายงานนี้สอดคล้องกับโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model : TAM) ของ Fred Davis ที่เชื่อว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use)  คือระดับท่ีปัจเจกบุคคลเชื่อว่าจะไม่ต้องใช้ความพยายามทั้งกายและใจในการ
ใช้ระบบ  และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยี 

โดยเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวก าหนดในแง่ปริมาณหรือความส าเร็จที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการ
หรือที่คาดหวังไว้หรือไม่เป็นการรับรู้ของแต่ละบุคคลว่าสามารถที่จะใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างไร เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยง่าย และสามารถเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้เทคโนโลยี หรือการใช้สื่อหลอม
รวม 

การศึกษาครั้งนี้พบลักษณะเด่นของแต่ละเจนเนอเรชั่นที่มีต่อการยอมรับสื่อหลอมรวมและการ
ตอบสนองต่อโฆษณา ดังนี้ 

1. เจนเนอเรชั่น Z มีการยอมรับสื่อหลอมรวมสูงที่สุด รูปแบบสื่อหลอมรวมที่ใช้มากที่สุดคือการ
อ่านข่าว,ชมคลิปผ่านทาง Facebook และดูโทรทัศน์ออนไลน์ทาง Youtube  สอดคล้องกับที่เว็บไซต์ 
Toppercool ,2014  รายงานไว้ว่า เจนเนอเรชั่น Z เป็น Digital Native เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี 
อินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน แท็บแล็บ จึงท าให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารและเลือกช่องการการรับ
เทคโนโลยีได้มากกลุ่มกลุ่มเจนเนอเรชั่นอื่นๆ  

ผลการวิจัยพบว่าเจนเนอเรชั่น Z มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมสูงสุด เนื่องจาก Digital 
Native มีความรู้ด้านเทคโนโลยีจึงรู้ว่าวิธีการหลีกเลี่ยงโฆษณาได้เป็นอย่างดี  ส่วนทัศนคติต่อโฆษณานั้น
พบว่าให้ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แต่รุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับที่เว็บไซต์ Toppercool 
(2014)  ได้กล่าวว่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นนี้มีความใจร้อนขึ้นมากจามยุค 4G และไม่ชอบอะไรที่มีขั้นตอน
มากๆ  

2. เจนเนอเรชั่น Y โฆษณาสื่อหลอมรวมที่ชอบมากที่สุดคือ Facebook และสื่อหลอมรวมที่ใช้มาก
ที่สุดคือการอ่านข่าว,ชมคลิปผ่านทาง Facebook  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยจากส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2557) ที่รายงานไว้ว่า Facebook เป็นสื่อสังคมที่ได้รับความ
นิยมมากที่สุด และเฟสบุ๊คมีรูปแบบของการโฆษณาท่ีไม่ยัดเยียดให้ผู้บริโภคต้องดูโฆษณา และยังสอดคล้อง
กับที่ Peter Economy (2015)  ได้กล่าวไว้ว่า เจนเนอเรชั่น Y ไม่ชอบการตลาดแบบ Hard Sale มาก
เกินไป วิธีการขายสินค้าให้กับกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นนี้ จึงต้องมีความแนบเนียนที่สุด ซึ่งเฟสบุ๊คก็มีรูปแบบ
โฆษณาท่ีถูกใจเจนเนอเรชั่น Y เป็นอย่างดี  

3. เจนเนอเรชั่น X มีการรับรู้ประโยชน์และรับรู้ความง่ายในการใช้สื่อหลอมรวมสูงที่สุด คนรุ่นนี้
เกิดมาในยุคที่เริ่มมีเทคโนโลยีแล้ว มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีแต่ยังไม่มากนักและส่วนใหญ่จะเน้นใช้ใน
การท างานเป็นหลัก ในทางที่มีประโยชน์และใช้พอดีกับความจ าเป็น และคนรุ่นนี้ยังมีมุมมองแนวคิดที่เปิด
กว้างพร้อมปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยุ่เสมอ  

นอกจากนี้พบว่า เจนเนอเรชั่น X มีการหลีกเลี่ยงโฆษณาสื่อหลอมรวมต่ าที่สุด และมีทัศนคติที่ดี
และมีการตัดสินใจซื้อเม่ือรับสื่อหลอมรวมมากท่ีสุด 
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4. เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีการยอมรับสื่อหลอมรวมต่ าที่สุด อาจเนื่องมาจากเจนเนอเรชั่นนี้ 
เกิดในยุคที่ยังไม่มีการแพร่หลายของเทคโนโลยีมากนัก พฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่นนี้จึงมีการเรียนรู้และ
รับเทคโนโลยีได้น้อยกว่าเจนเนอเรชั่นอื่นๆ อีกท้ังยังปิดกั้นตนเองจากการรับเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้เจนเนอ
เรชั่นนี้ล้าหลังเรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มคนในเจนเนอเรชั่นนี้ที่มีการ
พยายามเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่บ้าง ดังจะเห็นจากผลการวิจัยนี้ ที่แม้ว่าจะมีการเปิดรับสื่อหลอมรวม
น้อยกว่าเจนเนอเรชั่นอื่น แต่ก็ยังมีผู้ใช้สื่อหลอมรวมในระดับน้อยถึงปานกลาง  

นอกจากนั้นเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์มีทัศนคติต่อโฆษณาว่าโฆษณาสื่อหลอมรวมให้ประโยชน์
และสร้างความน่าเชื่อถือแต่ก็สร้างความรบกวน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษางานวิจัย 

1. การวิจัยนี้มีศึกษาการยอมรับสื่อหลอมรวมและการตอบสนองต่อโฆษณา ซึ่งเป็น
การศึกษาพฤติกรรมของเจนเนอเรชั่นต่างๆ การศึกษานี้จึงมีประโยชน์กับการพัฒนาการ
น าเสนอสื่อ ซึ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้สื่อเก่าๆ เป็นการ
ใช้สื่อแบบผสมผสานหรือสื่อหลอมรวม เมื่อสื่อได้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคแล้ว 
ก็สามารถใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาช่องทางการน าเสนอต่อไปเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่แทนจริงของผู้บริโภคได้ 

2. นักสื่อสารการตลาดสามารถน าผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับการท าการตลาดรูปแบบ
ออนไลน์ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์สื่อว่าสื่อใดที่เหมาะสมกับสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการท าการตลาดนั้นๆ 

3. นักออกแบบโฆษณาสามารถน าแนวทางของผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
รูปแบบพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษานี้เป็นการศึกษาสื่อหลอมรวมในรูปแบบของสื่อใหม่ผสมผสานการน าเสนอกับ
สื่อเก่า ซึ่งแนวทางการศึกษาครั้งต่อไปอาจจะศึกษาการผสมผสานสื่อในรูปแบบอ่ืนๆที่
ได้รับความนิยมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานสื่อเก่ากับสื่อเก่าหรือสื่อใหม่กับสื่อใหม่  
ซึ่งเป็นแนวทางท่ีน่าสนใจเช่นกันและยังไม่มีผู้ศึกษา 

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาพรวมของสื่อหลอมรวมชนิดต่างๆ ซึ่งการศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจศึกษาเจาะลึกลงรายละเอียด การยอมรับสื่อหลอมรวมแต่ละประเภทและการ
ตอบสนองต่อโฆษณารูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้ได้ผลที่ชัดเจนยิ่งมากขึ้นและน าไปประยุกต์ใช้
กับสินคา้และบริการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

3. การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพ่ิมวิธีการวิจัยแบบ Cluster Analysis เพ่ิมจ าแนกและแบ่งกลุ่ม
ผู้รับสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึน้ 
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       หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

 

4. การศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาแง่มุมของผู้สร้างสรรค์สื่อหลอมรวม หรือศึกษารูปแบบ
แนวคิดในการน าเสนอสื่อหลอมรวม  
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