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บทสรุปผู้บริหาร 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้

เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ส่งผลโดยตรงต่อการสื่อสารของผู้คนในสังคม มีการสื่อสารกันในรูปแบบใหม่ๆมากมาย เปิดโอกาสให้มนุษย์ ใน

สังคมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้สึก และความคิดเห็นไปยังคนอ่ืนๆ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวกและยัง

ได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วได้เช่นเดียวกัน สื่อที่เคยแบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และ

อิเล็กทรอนิกส์เกิดการย้ายเข้ามารวมกันอยู่ในอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถท าหน้าที่ได้หลากหลาย 

ทั้งในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต และในรูปของโทรศัพท์มือถือที่ใช้

สื่อสารแบบพูดคุยกันด้วยเสียง  ด้วยข้อความและ/หรือภาพประกอบ นักนิเทศศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า

เป็นการหลอมรวมของสื่อ (Media Convergence) และเมื่อคุณสมบัติของสื่อเปลี่ยนแปลงไป พฤติกรรมของ

ผู้คนที่เปิดรับและใช้สื่อก็พลอยเปลี่ยนแปลงไปด้วย ปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จึงเป็นหน้าที่

ของนักวิชาการและนักศึกษาด้านการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ที่จะต้องแสวงหามุมมองใหม่และค าถามที่ส าคัญ

เพ่ือที่จะน าไปสู่การศึกษาวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และจะน าไปสู่ความเข้าใจ การพัฒนาคุณภาพของเนื้อหา

ในสื่อ คุณภาพชีวิตที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตในสังคมต่อไป 

การจัดการประชุมทางวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และน าองค์ความรู้ เหล่านั้นมาเผยแพร่เพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ 

2. เพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะใช้องค์ความรู้ที่ค้นพบมาหาข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการแก้ปัญหา

หรือเป็นประโยชน์ต่อการท างานในวงวิชาการและวิชาชีพ 

ในการจัดการประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรม

ของชุมชนในสังคมไทยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมและคัดเลือกผลงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการและนักศึกษาระดับ

บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทางการสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์

รวม 3 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

รวมผลงานวิจัยทั้งสิ้น 6 ชิ้น งานวิจัยที่ได้ถูกคัดเลือกมาน าเสนอในการประชุมครั้งนี้ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อของการสื่อสารและผู้บริโภคในธุรกิจออนไลน์ 4 เรื่อง หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศต่อผู้ใช้งาน 1 เรื่อง และหัวข้อที่เกี่ยวกับแนวทางการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 1 เรื่อง 

โดยสาระส าคัญและข้อค้นพบของงานวิจัยทั้ง 6 เรื่องมี ดังนี้ 

เรื่องที่ 1 ตัวแปรที่มีผลต่อความไว้วางใจออนไลน์ น าเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

             เป็นการศึกษาเก่ียวกับความไว้วางใจออนไลน์  หมายถึง การคล้อยตามเชิงนามธรรม  ของผู้แวะชม

ที่มีต่อเว็บไซต์ว่าสามารถเติมเต็มความต้องการทางธุรกรรมของตนได้ครบถ้วน  ความไว้วางใจออนไลน์สามารถ

มองได้เป็นแนวคิดรวมอันประกอบด้วย  บูรณภาพ  อ านาจหน้าที่  และการมีเมตตา และเป็นกระบวนการที่

บุคคลหนึ่งจะเริ่มวางใจจนถึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมของการวางใจ ทั้งนี้ ตัวแปรบรรพบทของความไว้วางใจ

ออนไลน์ประกอบสี่กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มความเสี่ยง  กลุ่มของผู้ขาย  กลุ่มที่เกี่ยวกับเว็บไซต์  และ กลุ่มตัวแปร

ประชากร  โดยผลลัพธ์ของความไว้วางใจออนไลน์  ได้แก่  ทัศนคติทางบวก  ความตั้งใจซื้อ  และความพึง

พอใจของผู้แวะชม ผู้วิจัยได้น าผลการอภิปรายของงานวิจัยนี้น าไปใช้เชิงทฤษฎีต่อไป 

เรื่องที่ 2 การวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติ

ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ น าเสนอโดย  นางสาวกุลนิดา แย้มทิม        

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัชญ์ ครุจิต) 

                งานวิจัยได้ส ารวจร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม พบว่านิยมน าเสนอเนื้อหาประเภท

รูปภาพพร้อมข้อความ ใช้วิธีการน าเสนอโดยการแนะน าสินค้า ผู้ขายตอบค าถามรวดเร็ว และมีการตอบสนอง

เชิงบวก  จุดเหมือนของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ได้แก่ นิยมน าเสนอเนื้อหาประเภท

รูปภาพพร้อมข้อความ และผู้ขายตอบสนองเชิงบวก ส่วนจุดต่างระหว่างร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กและ 

อินสตาแกรม ได้แก่ ด้านวิธีการน าเสนอ คือ ร้านค้าออนไลน์บน  เฟซบุ๊กนิยมใช้การให้ข้อมูลร้านค้า ส่วน

ร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรมนิยมใช้การแนะน าสินค้า และด้านความเร็วในการตอบค าถามของผู้ขาย คือ 

ผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กตอบค าถามเร็วน้อยกว่า ส่วนผู้ขายของร้านค้าออนไลน์บนอินสตาแกรม 

             ผลการศึกษาข้อมูลจากผู้บริโภคพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า

ผ่านเฟซบุ๊กมากกว่าอินสตาแกรม ใช้ระยะเวลาในการค้นหาข้อมูล 1-3 วัน เฉลี่ยวันละ 1-3 ชั่วโมง ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกซื้อ ได้แก่ ความสะดวกในการซื้อ การค้นหาข้อมูลและการ

ติดต่อกับผู้ขายได้ง่ายและรวดเร็ว และความหลากหลายของสินค้า ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อความตั้งใจซื้อ 

ได้แก่ การอ่านรีวิวสินค้า ความต้องการและความชอบโดยส่วนตัว และมีขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ  5 ขั้นตอน 

ได้แก่ (1) การตระหนักถึงปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การซื้อ และ        
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(5) การประเมินผลหลังการซื้อ 2) กลุ่มตัวอย่างเจเนอเรชั่นวายมีทัศนคติในการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ได้แก่ ชื่นชอบร้านค้าออนไลน์ที่น าเสนอภาพสินค้าจริง พร้อมรายละเอียด ที่ครบถ้วน และมีการรีวิว

สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับร้านค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือในอุดมคติ แต่มีข้อแนะน าเพ่ิมเติม คือ ควรใช้วีดีโอในการ

แนะน าและรีวิวสินค้า และมีความชื่นชอบผู้ขายที่ตอบค าถามรวดเร็ว  มีบุคลิกเป็นกันเอง ส่วนผู้ขายที่

น่าเชื่อถือในอุดมคติ คือ ผู้ขายที่ตอบค าถามรวดเร็ว ใช้ภาษาทางการ มีความรู้ในตัวสินค้าดี มีความสามารถใน

การแนะน ารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ และมีความเป็นกันเอง ความพึงพอใจจากประสบการณ์ในการซื้อออนไลน์

อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก และยินดีที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่อไป           

กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมและขั้นตอนเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่

เหมือนกัน ส่วนความแตกต่างคือ ความถี่ในการค้นหาข้อมูลและการพูดคุยกับผู้ขาย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตั้งใจซื้อ  กลุ่มเจเนอเรชั่นวายเพศหญิงและเพศชายมีทัศนคติต่อรูปแบบร้านค้าออนไลน์และผู้ขายที่

น่าเชื่อถือเหมือนกัน ส่วนความแตกต่างกันคือ ชื่นชอบคุณสมบัติผู้ขายของร้านค้าออนไลน์ไม่เหมือนกัน 

เรื่องท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคสื่อบนเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ในสังคม

แห่งการหลอมรวมสื่อ น าเสนอโดย นายพล เนื่องจ านง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ             

(ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ภูรัต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม) 

             การศึกษาชิ้นนี้ค้นพบว่า ผู้บริโภคสื่อส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีคุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซู

เมอร์อยู่ในเกณฑ์สูง คุณสมบัติความเป็นผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ต การผลิตเนื้อหาสาระ และพฤติกรรมการบริโภคสื่อ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันใน 3 กรณี คือ 

1) คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 2) คุณสมบัติของ

ผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่าน

อินเทอร์เน็ตและการผลิตเนื้อหาสาระ และ 3) คุณสมบัติของผู้บริโภคสื่อแบบโพรซูเมอร์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

พฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต 

เรื่องที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (GRABTAXI) ในเขต

กรุงเทพมหานคร  น าเสนอโดย นางสาวไอริณ รัตนะพร  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์) 

              การศึกษาปัจจัยที่พยากรณ์ความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่  โดยใช้แบบจ าลอง

การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย พบว่าปัจจัย  

ที่สามารถพยากรณ์ตัวแปรความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่  (GRABTAXI) ได้แก่                 
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(1) ทัศนคติต่อแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ (2) การรับรู้ประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่                      

(3) ปัจจัยภายนอกด้านภาพลักษณ์ (4) ปัจจัยภายนอกด้านอิทธิพลทางสังคม อย่างไรก็ดีทั้ง 4 ตัวแปรรวมกัน 

สามารถอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นแกร็บแท็กซี่ ได้ร้อยละ 56 

เรื่องที่ 5 การศึกษาเชิงคุณภาพพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น  

น าเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

            งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องพฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

กลุ่มเน็ทเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบผสมผสานระหว่างงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยบทความ

วิจัยนี้น าเสนอในส่วนของงานวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน และสื่อสังคม

ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ และยูทูปเพ่ือการท างาน การสื่อสารและความบันเทิง  ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมแน่นิ่งจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมคือ สภาพแวดล้อมทั้งเพ่ือนและการท างาน ทั้งนี้

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกือบทั้งหมดรับรู้ว่าตนเองไม่สามารถจ ากัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมได้และ

เกิดความรู้สึกเชิงลบเมื่อขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม แม้ว่าตนเองจะพบปัญหาสุขภาพกาย

และจิตจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคม ได้แก่ ปัญหาด้านสายตา ภาวะความเครียดและอ่ืนๆ 

               ผลการวิจัยนี้น าไปสู่การน าเสนอเชิงนโยบายและเชิงวิชาการ ได้แก่ การน าเสนอแนวทางและ

นโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมอย่างปลอดภัย นโยบายการลดพฤติกรรมแน่นิ่งของ

องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ได้แก่ การด าเนินวิจัยเพ่ือลดพฤติกรรมแน่นิ่ง

ในกลุ่มประชากรเน็ทเจเนอเรชั่น 

เรื่องที่ 6 ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กและแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบน

เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก น าเสนอโดย นายณพล ผลากรกุล คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์) 

              เป็นการศึกษา ผลกระทบ และสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่าย

สังคมประเภทเฟซบุ๊ก ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา        

กลุ่มตัวแทนผู้บริโภคและเฝ้าระวังสื่อ และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน โดยผลการวิจัยพบว่าสภาวะปัญหา

ต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กแบ่งออกเป็น  สภาวะปัญหาเกี่ยวกับ

ความสามารถในการแยกแยะโฆษณา  สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาขาดความรับผิดชอบ           

ปัญหาในการสร้างค่านิยม  แนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนสื่อสังคม ได้แก่ กระบวนการที่ผู้รับสารต้อง



v 
 

สามารถด าเนินการ ดังนี้ 1. แยกแยะความเป็นโฆษณา 2. รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน 3. ไตร่ตรองความเป็นจริง 

4. รับรู้จุดประสงค์ 5.ตรวจสอบแหล่งที่มา 6.หาข้อมูลเพ่ิมเติม 7.เช็คความคิดเห็น 8.ระวังการกดไลค์ และ       

9.แสดงความคิดเห็น และส่งต่อเมื่อมั่นใจในความจริง 

การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศ

ศาสตร์ ครั้งที่ 2: การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้

เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชนในสังคมไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่และน าองค์

ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความ

สนใจและเพ่ือแสวงหาแนวทางที่จะใช้องค์ความรู้ที่ค้นพบมาหาข้อเสนอแนะที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือเป็น

ประโยชน์ต่อการท างานในวงวิชาการและวิชาชีพ จากการน าเสนอผลการวิจัยทั้ง 6 เรื่องดังที่กล่าวมานั้น         

นับได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ทั้งสองข้อได้แก่ วัตถุประสงค์เชิงวิชาการในการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์ในสังคมและพฤติกรรมของชุมชนในสังคมและยังบรรลุ

วัตถุประสงค์ในด้านของการเสนอแนะปัญหาของผลกระทบของความเปลี่ยนแปลงและแนวทางที่เป็น

ข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนด้วย 
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การประชุมทางวิชาการของคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ  

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ครั้งท่ี 2 : การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย 

ในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชน 

 

1. หลักการและเหตุผล 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลโดยตรงต่อการติดต่อสื่อสารกัน
ของผู้คนในสังคม เกิดการสื่อสารกันด้วยรูปแบบใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้น าเสนอประสบการณ์ 
ความรู้สึก และความคิดเห็นไปยังผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถได้รับการตอบสนองกลับอย่างรวดเร็ว
เช่นกันด้วย สื่อที่เคยแบ่งออกเป็นหลายประเภททั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์และเป็นอิเล็กทรอนิกส์กลับถูกมารวมกันเข้า
อยู่ในอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวที่ท างานได้ครบทุกหน้าที่ ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์นิตยสารถูกย้ายฐานจาก
กระดาษมาสู่อุปกรณ์อ่ืน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบตั้งโต๊ะ แบบพกพา และที่อยู่ใน
เครื่องโทรศัพท์มือถือ นักนิเทศศาสตร์จึงเรียนปรากฏการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ว่ามีลักษณะเป็นการหลอมรวม
สื่อ (Media convergence) และเมื่อสื่อเปลี่ยนแปลง แน่นอนว่า พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมก็ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปด้วย ปรากฏการณ์และประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึนนั้น เป็นหน้าที่ของนักวิชาการและนักศึกษาด้าน
การสื่อสารหรือนิเทศศาสตร์ที่จะแสวงหามุมมองและค าถามที่ส าคัญเพ่ือที่จะน าไปสู่การศึกษาวิจัยในหัวข้อที่มี
องค์ความรู้ใหม่และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป การศึกษาวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของชุมชน จึงมีความน่าสนใจและสมควรส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์นี้ ที่ยังคงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คนในสังคมตลอดจนส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและภาคส่วนอ่ืนๆในสังคมด้วย งานวิจัยที่ทั้งจะน าไปสู่แนวทางที่จะหาข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ 
2. เพ่ือแสวงหาแนวทางท่ีจะหาข้อมูลเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

6. สถานที ่

 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

7. คณะผู้ด าเนินการกิจกรรม/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ หัวหน้าโครงการ 
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8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ช่วยให้ผู้ศึกษาในสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกิดความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมความสนใจต่อ
ปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมและกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมส าหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคสื่อดิจิทัล 


