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บทคดัยอ่ 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรธนาคารพาณิชยไ์ทยใน
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิต การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล 
และพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสงัคมใหม่ (2) วิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิตและการ
เรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลที่มตี่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ
แบบสอบถาม ซึ่งไดท้ าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และมีคา่ความเชื่อมั่นเทา่กับ 1.84 ตัวอย่างจ านวน 
200 คน เลือกจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง สถิตทิี่ใช้ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  ทั้งนี้การทดสอสมมุติฐานท าที่ระดบันยัส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคคลากรธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 25-35 ปี ในขณะที่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บาทต่อเดือน และได้มีการติดตามข่าวสารทางออนไลน์ โดยให้
ระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นมากที่สุดทั้งในด้านการรับรู้ความเสี่ยง และการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล 
ทั้งในเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการอยู่ในที่ชุมชนแออัด คือความเสี่ยงที่ท าให้ติดเชื้อโรคได้ และในเรื่อง
โซเชียลสามารถใช้บริการต่างๆได้ เช่น สั่งอาหารโดยผ่านแอพพลิเคชั่นแทนการไปซื้อหน้าร้าน  
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ดังนั้น การรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน
สังคมใหม่ของบุคคลากรธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
ค าส าคญั: การรับรู้ความเสี่ยง; การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล; พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
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ABSTRACT 
This study aimed to (1) Surveys the opinions of Thai Commercial Bank's Personnel 

in Ratburana district, Bangkok towards the perception of Life risks, Learning from social 
group and living behavior in new society (2) Analyze the influence of perceptions of living 
risks and learning from social groups on life behavior in new society. Questionnair was used 
as a tool to collect data. Which has been examined by qualified and a confidence factor 
of 1.84 200 samples were chosen from a specific sampling. The statistics used are: 
Descriptive statistics which consist of frequency, percentage, mean, standard deviation and 
the inferential statistics were multiple regression analysis, and the hypothesis testing was 
done at the statistical significance level of 0.05 

This finding suggest that most of the Thai Commercial Bank's Personnel in 
Ratburana district, Bangkok are female, age of 25-35 years while the education level is at 
the bachelor level. Most of which have an average monthly income of 15,000-30,000 baht 
and follow news on online channels. They gave the highest level of awareness and 
opinions in terms of risk perception. And learning from social groups both in terms of risks 
arising from being in slums is the risk that can cause infection. And when it comes to social 
issues, services such as ordering food through an application instead of going to a 
storefront. Therefore, the perception of life risks and learning from social groups  affect the 
new social lifestyle behavior of Thai Commercial Bank's Personnel in Ratburana district, 
Bangkok. 
Keywords: Perception of risk; Learning from social; Living behavior in a new society 
 
บทน า 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ท าให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของประชากรทั่วโลก เป็นเหตุให้ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนการด าเนินชวีิตใหม่ ก่อให้เกิดพฤตกิรรมการใชช้วีติใน
สงัคมใหม่ขึ้น หรือที่เรียกกันว่า New Normal เพื่อสร้างความปลอดภัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อ
ไวรัส ซึ่งในช่วงทีผ่่านมานั้นจะเห็นได้ชัดวา่ทุกคนต้องปรับตัวเปน็อย่างมากในการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่
เกิดขึ้น  

พฤติกรรม หมายถึง กิจกกรมต่างๆที่มีสิง่มีชีวิตกระท าและบุคคลอื่นสามารถสังเกตุได้ และ
พฤติกรรมนี้มิได้มีความหมายแค่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมไปถึงการ
แสดงออกภายในด้วย อันได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด (ฮลิฮาร์ด, 1996, อ้างถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ, 2544 หน้า 
21) 
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การใชช้วีติในสงัคมใหม่ หมายถงึ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้อง
ปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่แล้วเปลี่ยนชีวิตเราไปอีก
นาน ท าให้เราต้องปรับเปลี่ยนรปูแบบวิถชีีวิตไปพร้อมกันทั่วโลก รวมถึงการปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและ
บริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั จึงต้องปรบัเปลี่ยนไปสู่การเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ การใช้
ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต ซึ่งเมื่อเราจ าต้องปฏิบัติกันเป็น
ปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในทีสุ่ดทั้งหมดนี้ก็ได้กลายเปน็ New Normal ใน
สังคมของเราไปนัน่เอง (นายบดนิทร์ ชาตะเวที 2563) 
 เพราะฉะนัน้ พฤตกิรรมการใชช้วีติในสงัคมใหม่ ก็คือ ความปกตใิหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบใหม่ วิถีชีวิตใหม่ที่มนุษย์เรียนรู้ที่จะน ามาใช้เพือ่ปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 
และเมื่อไรก็ตามที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ส่งผลอย่าง
มากต่อการด ารงชีวิตของมนษุย ์มนุษย์เราก็จะมีการปรบัตัวใหม่อีกครั้ง เพื่อความอยู่รอดของเรานั่นเอง ใน
รูปแบบวิถีชวีิตใหม่นี้ประกอบไปด้วย วิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธสีื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการการใช้ชีวิต หลักๆ
แล้วการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือ 
 - การสวมหน้ากากอนามัยและการใช้แอลกอฮอล์เจลในชีวิตประจ าวนั 
 - ให้ความส าคัญกับการเลือกรับประทานอาหารที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย และมีความ
สะอาดมากข้ึน โดยเนน้การทานอาหารแบบออแกนิกส์ หรือปลอดสารพิษ 
 - นิยมหันมาออกก าลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากข้ึน 
 - ลดการพบปะผู้คนในสงัคม เปลี่ยนมาเป็นการท างานอยู่ทีบ่้าน 
 - หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยไม่จ าเป็น และล้างมือบ่อยขึ้น 
 - ดิจิทัลและเทคโนโลยีจะกลายเป็นความส าคัญหลักและเป็นเร่ืองปกติในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ของทุกเพศทุกวัย ทั้งการสั่งอาหารออนไลน์, การช็อปปิ้งออนไลน์ หรือการประชุมผา่นออนไลน์ เป็นตน้ 
 - เงิน ที่เคยหยิบจับใชส้อย จะถกูใช้น้อยลงเร่ือยๆ จนกลายเป็นสังคมไร้เงินสด โดยในไม่ชา้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิต การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล และพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวติและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชยีลที่มี
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 

 
สมมตุฐิานของการวจิยั 

สมมุติฐานที่ 1 การรับรู้ความเสีย่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวติในสังคมใหม่ 
สมมุติฐานที่ 2 การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
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ขอบเขตของงานวจิยั 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง คือ บุคคลากรธนาคารพาณิชยไ์ทย ในเขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 
ดา้นเนือ้หา คือ เป็นการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคลากรธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตราษฎร์

บูรณะ กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชวีิต การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล และ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ และวิเคราะห์อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชวีติและการ
เรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลที่มตี่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 

ตวัแปรที่ใชใ้นการศกึษา 
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง และการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
 

ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บั 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความคิดเห็นของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มบุคคลากร

ธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีต่อเรื่องการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชวีิตและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชยีลส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
 2. ท าให้ทราบถึงระดับการรับรู้ความเสี่ยงและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
ชีวิตในสงัคมใหม่ 
 3. ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงและการเรียนรูจ้ากกลุ่มโซเชียลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
 
บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้ศึกษาโดยแยกตามค าส าคัญจากตัวแปรของงานวิจัย
ทั้งหมด 3 ตัวแปร ซึ่งได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล และพฤติกรรมการใช้ชีวิตใน
สังคมใหม่ ได้ดังนี ้

การรบัรูค้วามเสีย่ง  
Marketeer (2546) การรับรู้ความเสี่ยง คือความสามารถในการประเมินค่าความเสี่ยงที่เราต้อง

เผชิญ ซึ่งการมีความสามารถดังกล่าวที่แตกต่างกันนัน้  มีผลกระทบท าให้พฤติกรรมของคนเรา แตกต่างกัน
ออกไป 

วุฒิชัย สุชรจิต และณรงค์ กุลนิเทศ (2563) การรับรู้ความเสี่ยง หมายถึง การรับรู้ถึงสิ่งเร้าจาก
ภายนอกเข้ามากระตุ้นให้ผู้ใชบ้ริการ เกิดการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ที่อาจเกิดความไมแ่น่นอนของ
การกระท าบางอย่างที่จะเกิดขึ้น ท าให้เกิดความรู้สึกทางดา้นลบและตอบสนองต่อสินคา้หรือบริการในด้าน
ลบ 
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Bauer (1960) อธิบายว่า ความเสี่ยงอยู่ในความไม่แน่นอน และมีความส าคัญต่อพฤติกรรม 
Cunningham (1967 อ้างใน Lu, Hsu และ Hsu, 2005, หน้า 109) ได้แสดงความคิดเห็นใน

แนวทาง เดียวกนักับ Bauer โดยอธิบายวา่ นักวิจัยมากมายได้กล่าววา่ การรับรู้ ความเสี่ยง คือการรับรู้

ความไม่แนน่อนของลูกค้า ซึ่งเก่ียวข้องในทิศทางลบกับการซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นการรับรูค้วามเสี่ยงที่

สูงขึ้น จึงเกิดขึ้นจากความไม่แนน่อนด้านลบที่ส าคัญ 

สรุปได้วา่ ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนทีส่ามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณไ์หน หาก

คนเราสามารถรับรู้ความเสี่ยงไดก้่อน ก็จะสามารถระงบัหรือลดการเกิดความเสี่ยงได้ในระดบัหนึ่ง ซึ่งความ

เสี่ยงในปัจจบุันนี้เกิดขึ้นได้หลายด้าน โดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบนัที่เกิดเชื้อไวรัสโคโรน่าขึน้ ท าให้เกิด

ความเสี่ยงมากข้ึน อยา่งที่เห็นได้ชัดคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงงาน ดา้นการเงินและสภาพคล่อง เป็นต้น 

การเรยีนรูจ้ากกลุม่โซเชยีล 

กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว (2553) โซเชียลมีเดีย (Social Media) ค าว่า“โซเชียลมีเดีย” ใน

บริบทของยุคนี้ โซเชียล (Social) หมายถึง การแบ่งปันในสังคม เช่น การแบ่งปันเนื้อหาสาระขอ้มูลต่างๆ 

แบ่งปนัรสนิยม ความคิดเห็น หรือการมีปฏิสัมพันธ์ในสงัคม เชน่ การรวมกันเป็นกลุ่ม เปน็ตน้ ดังนั้น โซเชียล

มีเดียในที่นี้ จึงหมายถึง สื่อหรือเครื่องมือ ที่ใช้เพื่อการสื่อสารที่ท าให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง

เพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนหรอืแบ่งปันข้อมูลกับ บุคคลอื่นได้ (อ้างอิงใน ณัฐนนัท์ ศิริเจริญ, 2558, หน้า 

101) 

กาญจนา แก้วเทพ และ นิคม ชยัขุมพล (2555) สื่อใหม่ (New Media) สื่อใหม่ (New Media) คือ 
สื่อดิจิทัลที่มีความหลากหลายของสื่อในตัวเองและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร จึงนบัไดว้่าสื่อใหม่
เป็นนวัตกรรม (Innovation) (นิคม ชัยขุนพล) ได้อธิบายถึงคณุลักษณะของสื่อใหม่ ไว้ดังนี้คอื  

1. มีความเป็นดิจิทัล (Digitalization) สามารถท างานได้รวดเร็วและแม่นย า จึงมีการ
ตอบสนองได้อย่างเท่าทันต่อทุกสถานการณ์  

2. มีลักษณะเป็นการรวมสื่อ (Media Convergence) เพื่อให้ผู้ใช้มีความสะดวกในการใช้
สื่อเพียงสื่อเดียว  

3. มีลักษณะปฏิสัมพนัธ์ (Interactivity) ที่สามารถโตต้อบกันแบบทนัท่วงที สามารถท าให้
บุคคลต่างๆซักถามข้อสงสัยหรือเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. มีลักษณะเป็นการสื่อสารจากคนใดคนหนึ่งกระจายสื่อไปยังกลุ่มคนหมู่มาก (Oneto-
Many) ได้อยา่งรวดเร็วจึงสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับสมาชิก
ได้แบบทันทว่งที  

5. สามารถกระจายไปยังกลุ่มคนอ่ืนๆ (Many-to-many) ซึง่มองหาสิ่งนา่สนใจที่
เหมือนกันหรือ แตกต่างกันได้อกีด้วย  
Jenkins, Henry (2006) กล่าวถึงสื่อใหม่ว่า มีคุณลักษณะ โดดเด่นอื่นๆ อีก เช่น เป็นรูปแบบการ

สื่อสารแบบสองทาง (Two-way-communication) มีความสามารถ เคลื่อนที่ไดสู้ง (Mobility) ท าให้
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สะดวกต่อการพกพาไปในทีต่่างๆ (Compactable) สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปได้ (Convertibility) 
สามารถเชื่อมต่อกันโดยงา่ย (Connectivity) สามารถหาและใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ทุกเวลา (Ubiquity) มี
ความรวดเร็วในการสื่อสาร (Speed of Communication) มลีกัษณะไร้พรมแดน (Absence of 
Boundaries) เป็นตน้  

Rogers, E. M. (2003) ได้นิยามสื่อใหม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่อ านวยความสะดวก เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมาก เรียกการสื่อสารรูปแบบนี้ว่า “สื่อเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์” หรือ “โซเชียลมีเดีย” (Social Media) และเป็นเพราะสื่อใหม่นั้นถือเป็นเทคโนโลยทีี่มนุษย์สรา้ง
ขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน รวมทั้งการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวนัด้วย (บุบผา เรืองรอง 2557) ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) มีเทคโนโลยี
ก้าวหน้าจนสามารถรวมเอากิจกรรมต่างๆ เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้ อย่างง่ายดาย เช่น การ
ฟังเพลง การดูทีวี การถ่ายรูป การเล่นเกม เป็นต้น (ทีปต์ นทีพฒัน์ 2555) ดังนัน้ในยุคสมัยปัจจุบันนี้การให้
ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์มือถือจึงมีประโยชน์และมี
ความจ าเปน็ต่อมนุษยท์ุกเพศทุกวัย เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยมิให้ต้องใช้การสื่อสารแบบเดิมๆ คือ 
การสื่อสารแบบที่ต้องเห็นหน้าซึง่กันและกัน (Face to face) ทกุครั้งไป ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบาย 
ประหยัดค่าใช้จา่ยและประหยัดเวลาในการเดินทางมากข้ึน 

ภัชภา จิตศรัณยูกุล (2553) ให้ความหมายว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) 
หมายถึง สังคม หรือการรวมตัวสร้างความสัมพันธ์ของกลุ่มคนรูปแบบหนึง่ที่ปรากฏบนอินเตอรเ์น็ตที่เรียกว่า 
ชุมชนออนไลน์ (Community Online) ซึง่มีลักษณะเป็น สงัคมเสมือน (Virtual Community) สังคม
เสมือนนี้เป็นการให้ผู้คนสามารถท าความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปนัประสบการณ์ร่วมกัน และ
เชื่อมโยงกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยมีการขยายตัวผ่านการสื่อสารกันอย่างเป็นเครือข่าย 

สุธัญ รัตน์ ใจขันธ์ (2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง การที่
บุคคลสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันประสบการณ์ ข้อมูล หรือกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงมีการโตต้อบระหว่าง
ผู้คนโดยในแต่ละเวป็ไซต์อาจมกีารให้บริการที่แตกต่างกันออกไป  

พิมพ์สุรีย์ พงษ์เสือ (2555) กล่าวว่า ค าวา่ “โซเชียลเน็ตเวิร์ค” (Social Network) ยังไม่มีค า
ทางการในภาษาไทย แต่มีค าที่ใช้เรียกกันอย่างหลากหลาย เชน่ เครือข่ายสังคม เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เครือข่ายมิตรภาพ กลุ่มสังคมออนไลน์ เป็นตน้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือ การมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างกลุ่ม
คนที่รวมกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตการรวมตัวกันของกลุ่มคน 

ดังนั้น ในการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลสามารถช่วยและเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการใช้

ชีวิตประจ าวนัได้ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อของแทนการไปหน้าร้าน การ

ใช้บริการทางเงนิ เป็นต้น และคงกลายเปน็ส่วนหนึ่งของการใช้ชวีิตในปัจจบุัน 

พฤติกรรมการใชช้วีติในสงัคมใหม่ 

พฤติกรรม หมายถึง กิจกกรมต่างๆที่มีสิง่มีชีวิตกระท าและบุคคลอื่นสามารถสังเกตุได้ และ

พฤติกรรมนี้มิได้มีความหมายแค่การแสดงออกทางด้านร่างกายภายนอกเพียงอย่างเดียว แต่ยงัรวมไปถึงการ
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แสดงออกภายในด้วย อันได้แก่ ความรู้สึกนึกคิด (ฮลิฮาร์ด, 1996, อ้างถึงใน อรอุษา จันทรวิรุจ, 2544, หน้า 

21) 

นายบดินทร์ ชาตะเวที (2563) การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ หมายถึง ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็น

แนวทางที่หลาย ๆ คนจะต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรม ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

ใหม่แล้วเปลี่ยนชีวติเราไปอีกนาน ท าให้เราต้องปรับเปลี่ยนรปูแบบวิถีชีวติไปพร้อมกันทั่วโลก รวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนทางด้านธุรกิจและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบนั จึงต้องปรับเปลีย่นไปสู่การเปิด

ระบบลงทะเบยีนออนไลน์ การใช้ระบบซื้อขายและบริการทางออนไลน์ สิ่งนี้ เกิดเป็นวิถีใหม่ในการด ารงชีวิต 

ซึ่งเมื่อเราจ าต้องปฏิบัติกันเปน็ปกติต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งจนเกิดเป็นความพอใจ ในทีสุ่ดทั้งหมดนี้ก็ได้

กลายเป็น New Normal ในสังคมของเราไปนั่นเอง 

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ราชบัณฑติยสภา โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพทน์ิเทศศาสตร์ ราช

บัณฑิตยสภา ได้อธิบายค านี้เอาไว้ว่า New Normal แปลว่า ความปกติใหม่ ฐานวิถชีีวิตใหม่ หมายถึง 

รูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแนวทางปฏิบัติที่คนใน

สังคม คุ้นเคยอย่างเปน็ปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสูว่ิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐาน

ใหม่ (อ้างอิงใน รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว, 2563, หน้า 4) 

ดังนั้น เม่ือพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบนัมีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้เกิดวีถีชีวิตแบบใหม่ หรือ 
New Normal ขึ้นนั้น ผู้วิจยัจึงมีความสนใจจะทราบว่าในปัจจบุันบุคคลมีความสนใจหรือใส่ใจที่จะป้องกัน
ตัวเองหรือมีแนวทางการปฏิบัตเิพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรน่านี้ในด้านใดบา้ง และจะมีความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชวีิตจากเดิมมากน้อยเพียงใด 
 

วธิดี าเนนิการวจิยั 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตามจ านวนแล้ว
จึงน าข้อมูลที่ได้มา น าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาค านวณทางสถิติ  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรธนาคารพาณชิย์ไทย ในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน ใช้วิธีการหาจ านวนกกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการ
ค านวณขนาดตัวอย่างนัน้ ผู้วิจัยได้ใช้สูตรค านวณของ Cochran, 1977 ดังนี้ 

n =  

โดยที่ z = ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับขนาดตัวอยา่งที่ระดบั 93% เท่ากับ 1.84 
       e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับขนาดตัวอยา่งที่ระดบั 0.07 
โดยผลจากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวนประมาณ 173 คน 
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เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  1.1 ค าถามด้านประชากรศาสตร์ที่เก่ียวกับคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ
, อายุ, ระดับการศึกษาม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อค าถามในแบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ 
  1.2 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ การติดตามข่าวสารทางออนไลน์ จ านวนข้อค าถาม
ในแบบสอบถามทั้งหมด 1 ข้อ   

1.3 ค าถามที่เก่ียวกับตัวแปรเรื่องการรับรู้ความเสี่ยง มีค าถามทั้งสิ้น 17 ข้อ ก าหนดให้ 
5=รับรู้ได้มากที่สุด, 4=รับรู้ได้มาก, 3=รับรู้ได้ปานกลาง, 2=รับรู้ได้น้อย, 1=ไม่สามารถรับรู้ได ้

1.4 ค าถามที่เก่ียวกับตัวแปรเรื่องการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล และค าถามที่เก่ียวกับตัวแปร
เร่ืองพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ มีค าถามรวมทั้งสิ้น 17 ข้อ ก าหนดให้ 5=เห็นด้วยมากที่สุด,  
4=เห็นด้วยมาก, 3=เห็นด้วยปานกลาง, 2=เห็นด้วยน้อย, 1=ไม่เห็นด้วย 
  1.5 ช่วงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมินระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็น ก าหนดให้
ค่าเฉลี่ยที่ 4.24 – 5.00 มีระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยที่ 3.43 – 4.23 มี
ระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมาก, ค่าเฉลี่ยที่ 2.62 – 3.42 มีระดับการรับรู้และ
ระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง, ค่าเฉลี่ยที่ 1.81 – 2.61 มีระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นใน
ระดับค่อนข้างน้อย, ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 – 1.80 มีระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะหข์อ้มลู ได้แก่ 1. สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยคา่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบน และ 2. สถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
  
ผลการวจิยั 
 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุระหว่าง 25-35 ปี ในขณะที่ระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บาทต่อเดือน และได้มีการ
ติดตามข่าวสารทางออนไลน์ โดยให้ระดับการรับรู้และระดับความคิดเห็นมากที่สุดทั้งในด้านการรับรู้ความ
เสี่ยง และการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียล ทั้งในเร่ืองความเสี่ยงที่เกิดจากการอยู่ในที่ชุมชนแออัด คือความเสี่ยงที่
ท าให้ติดเชื้อโรคได้ และในเรื่องที่โซเชียลสามารถใช้บริการต่างๆได้ เช่น สั่งอาหารโดยผ่านแอพพลิเคชั่นแทน
การไปซื้อหน้าร้าน  
 ดังนั้น การรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลจึงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตในสังคมใหม่ของบุคคลากรธนาคารพาณิชย์ไทย ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจัยการรับรู้ความเสี่ยงในการด ารงชีวิตและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ของบุคคลากรธนาคารพาณชิย์ไทย ในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครสามารถ
สรุปตามวัตถปุระสงค์ ได้ดังนี ้
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 1. ผลสรุปความคิดเห็นที่ต้องการส ารวจของกลุ่มบุคลากรธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรบัรูค้วามเสีย่ง พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับสูงที่สุดต่อด้าน
ร่างกาย ได้แก่เรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการอยู่ในที่ชุมชนแออัด คือความเสี่ยงที่ท าให้ติดเชื้อโรคได้ และรับรู้
ในระดับค่อนข้างสูง ได้แก่เรื่อง ผู้คนเกิดภาวะซึมเศร้าและเกิดความเสี่ยงที่จะท ารา้ยร่างกายตนเอง 

ดา้นการเรยีนรูจ้ากกลุม่โซเชยีล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากที่สดุ ต่อ
เร่ือง โซเชียลสามารถใช้บริการ เช่น สั่งอาหารโดยผา่นแอพพลิเคชั่นแทนการไปซื้อหนา้ร้าน 

ดา้นพฤตกิรรมการใชช้วีติในสงัคมใหม่ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุดต่อด้านการใช้ชีวติ ในเร่ืองการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันโดยไม่จ าเป็น และเห็นด้วยในระดบัคอ่นข้างสูงต่อ
ด้านการซื้อสนิค้าและบริการ ในเร่ืองการค านึกถึงความสะดวกมากกว่าการตัดสนิใจซื้อเพราะชือ่เสียงของ
ตราสินคา้ 

2. ผลสรุปการศึกษาทีต่้องการวเิคราะห์ว่าการรับรู้ความเสี่ยงและการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชยีลสง่ผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ จากการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมุติฐานที่เสนอไว้ คือ การรับรู้ความ
เสี่ยงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
และ การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ 
 การอภิปรายผลในเร่ืองนี้เปน็การอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องโดยอภิปรายเป็นล าดับต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาที่พบว่าการรับรูค้วามเสี่ยงในการด ารงชีวิตส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคม
ใหม่ มีความสอดคล้องกับแนวคดิของ Bauer (1960) ที่อธิบายว่าความเสี่ยงอยู่ในความไม่แน่นอน และมี
ความส าคัญต่อพฤติกรรม และสอดคล้องกับผลการศึกษาของอภิญญา มาตคูเมือง, ดร.จิราพร ชมสวน 
(2562) ที่อธิบายว่า ปัจจัยความเสี่ยงส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภค โดยที่
ความเสี่ยงในการซื้อสนิค้าออนไลน์เพิ่มข้ึนจะส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บรโิภคจะลดลง 
ความสอดคล้องดังกลา่วสามารถอธิบายได้ในการศึกษาคร้ังนี้วา่หากเราสามารถรับรู้ความเสี่ยงได้ จะส่งผลให้
พฤติกรรมการกระท าต่างๆแตกต่างกันออกไป โดยเราจะเลือกกระท าแค่สิ่งทีจ่ะชว่ยลดความเสีย่งได้มากกวา่ 

2.  ผลการศึกษาที่พบว่าการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ มี
ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Rogers, E. M. (2003) ที่อธิบายว่า สื่อใหม่ว่าเป็นเทคโนโลยีหรือสื่อที่อ านวย
ความสะดวก เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมาก เรียกการสื่อสารรูปแบบนีว้่า “สื่อ
เครือข่ายสังคม ออนไลน์” หรือ “โซเชียลมีเดีย” (Social Media) และเป็นเพราะสื่อใหม่นั้นถือเป็น
เทคโนโลยทีี่มนุษย์สร้างขึน้มาเพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งการท า
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัด้วย ตัวอย่างเชน่ โทรศัพท์มือถือ มีเทคโนโลยีก้าวหน้าจนสามารถรวมเอา
กิจกรรมต่างๆ เข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้ อย่างง่ายดาย เช่น การฟงัเพลง การดูทีวี การ
ถ่ายรูป การเล่นเกม เป็นตน้ ดังนั้นในยุคสมัยปัจจบุันนี้การให้ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อ
ใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในโทรศัพท์มือถือจึงมีประโยชน์และมีความจ าเป็นต่อมนษุย์ทุกเพศทุกวัย เพราะ
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สามารถใช้เปน็เครื่องมือช่วยมิให้ต้องใช้การสื่อสารแบบเดิมๆ คอื การสื่อสารแบบที่ต้องเห็นหนา้ซึ่งกันและ
กันทุกครั้งไป สง่ผลให้เกิดความสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จา่ยและประหยัดเวลาในการเดินทางมากข้ึน 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กายกาญจน์ เสนแก้ว (2558) ที่อธิบายวา่ การรับรู้ การเรียนรู้ และการ
ยอมรับในการเข้าใช้เครือข่ายออนไลน์มผีลต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชน 
ความสอดคล้องดังกลา่วสามารถอธิบายได้ในการศึกษาคร้ังนี้วา่ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบนัมี
ความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการใช้ชีวิตในสังคมใหม่มากข้ึน โดยมีการ
ยอมรับ และเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยเอ้ืออ านวยความสะดวกสบาย และมี
ความทันสมัย อีกทั้งยังมีความครอบคลุมบริการทุกสิ่งอย่าง ส่งผลให้โซเชียลมีเดียมีความส าคญัต่อคนใน
ปัจจุบนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยในคร้ังนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับ 
ผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ ดังนี ้

ผูป้ระกอบการธุรกจิ น าผลการศึกษาไปใช้ด าเนนิการดังต่อไปนี้ 
 1. การที่จะให้บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสงัคมใหม่ได้เปน็อย่างดี องค์กรที่เก่ียวข้องควรจะ
ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลและตามด้วยการรับรู้ความเสี่ยง 
 2. การเรียนรู้จากกลุ่มโซเชียลตอ้งให้ความส าคัญในเร่ือง การท าธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่น 
ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าธรรมเนียมต่างๆ  และมีความสะดวกสบาย และเร่ืองการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารผา่นทางโซเชียลมเีดีย แทนการดูจากสื่อสิง่พิมพ์ได้สะดวกรวดเร็ว 

3. การรับรู้ความเสี่ยงต้องให้ความส าคัญในเร่ือง .ความเสี่ยงที่เกิดจากการอยู่ในที่ชุมชนแออัดท าให้
ติดเชื้อโรคได้ และเร่ืองความเสีย่งที่เกิดจากการไม่ใส่อุปกรณ์ปอ้งกันอาจท าให้ร่างกายเกิดเชื้อโรคจาก
ภายนอกได้งา่ย 
 นกัวชิาการทางดา้นการเงนิ เปน็เครือ่งมือในการบริหารจัดการก าหนดเป้าหมาย โดยชว่ยลดโอกาส
การเกิดความเสี่ยงป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้  เปรียบเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับองค์กร 
 บคุคลทัว่ไป ผลการศึกษาในครัง้นี้จะเปน็ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการปรับทัศนคติการรับรู้ความ
เสี่ยง การปรับใชป้ระโยชนจ์ากโซเชียล รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสังคมใหม่ เพื่อจะเป็น
แนวทางในการวางแผนต่อการด าเนินชีวิตและเป็นการเพิ่มความระมัดระวังให้กับตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
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