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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ
มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ  2.เพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์และการส่งต่อข้อมูลในแอพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย (Mixed-Methodology design) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการ
แจกแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติไคแสควร์  และใช้
การสัมภาษณ์ผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลึกมากขึ้นในการใช้งานของผู้สูงอายุในแต่ละวัน  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ 30,000บาทขึ้นไป การ
ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ส่วนใหญ่เพ่ือติดสื่อสารกับลูก หลาน ญาติ พ่ี น้อง ที่มีการใช้งานผ่านอุปกรณ์
โทรศัพท์มือถือจ านวนมากที่สุด  โดยเรียนรู้ทักษะการใช้งานและมีการสนทนากับลูกหลาน เพ่ือนร่วมงาน 
และคนรู้จัก โดยจะใช้งานในทุกๆวัน ครั้งละประมาณ 30 นาที ซึ่งระยะเวลาในการเรียนรู้และเริ่มใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์มากกว่า 2 ปี นิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์สวัสดีในตอนเช้า รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ 
สติกเกอร์ที่แสดงถึงอารมณ์ ณ ขณะนั้น ไม่นิยมส่งข้อความเสียง และไม่นิยมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ ในขณะเดียวกันนิยมส่งคลิปข่าวเตือนภัย เหตุการณ์ข่าวในระดับมาก และนิยมส่งคลิป
วิดีโอตลก ข าขัน แต่ไม่นิยมส่งคลิปวิดีโอจากลิงก์ยูทูป โดยส่วนมากเชื่อว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์จะ
ท าให้เป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ สาขานิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ปรึกษา รองศาสตราจารย์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณะนเิทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการส่งต่อ
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05ซึ่งผู้สูงอายุมีการใช้งานผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ในระดับมากโดยเพศหญิงมีจ านวนการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มากกว่าเพศชายร้อย
ละ 58.3  และมีพฤติกรรมการสื่อสารที่สัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุได้แก่  
ทักษะพ้ืนฐานในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ การสื่อสารผ่านไลน์บนอุปกรณ์ ใด กลุ่มการใช้งานบน
แอพพลิเคชั่นไลน์  ระยะเวลาการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์   
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่นไลน์, ผู้สูงอายุ , พฤติกรรมการสื่อสาร , การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 
 

Abstract 
 The objectives of the study of the study of  communication behaviour in Line 
Application data sharing of elderly people are as follows; 
1. to study communication behaviours of  elderly people in using of 'LINE' application  
2. to study demographic characteristics and data sharing using 'LINE' application of elderly  
people. This study is a quantitative research and uses online questionnaire to collect 400 
data samples  Statistics used for data analysis are as follows Percentage 
Average Standard deviation Chi-Square Test 
 The result of the study indicates that the majority of elderly 'LINE' application 
users are females with Bachelor degree whose career are either State Enterprise 
Employee or Government officer. Average income per month is more than 30,000 Baht. 
They learn how to use 'Line' application on mobile phone from their descendants, 
relatives and siblings and daily use it to make contact with them for approximately 30 
minute at a time. They have been using the application for over 2 years. Popular stickers 
sent by them are greeting stickers in the morning, nature view and atmosphere stickers 
and mood expression stickers.  
 They are unlikely to send sound message or use the application to shop on-line. 
They are likely to send news and funny clip videos but not the video link from Youtube. 
They feel that using this application somehow make them a trendy and updated person. 
 The test result indicates that the communication behaviour of elderly people is 
related to data sharing via 'LINE' application at Statistical significance of 0.05.    The level 
of Elderly people using 'LINE' application is high. Female user is 58.3% higher than male 
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user. Their communication behaviour is related to data sharing via 'LINE' application in the 
following categories Basic skill in using 'LINE' application  , Using 'LINE' application in 
certain platforms 'LINE' application group , Duration of using 'LINE' application 

Keywords: Applicationline , elderly people, Behavior Communication , Line Application 
data sharing 
 

บทน า 
 การสื่อสารในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทุกคนบนโลกใบนี้สามารถท าการติดต่อสื่อสารหากัน
ได้แม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลก โดยอาศัยการเชี่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่
อ านวยความสะดวกเช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ท าให้ผู้ใช้งานในปัจจุบันมีความท้าทายใน
การใช้อินเตอร์เน็ตมากข้ึน สามารถพูดคุย ซื้อสินค้า สนทนาผ่านข้อความ เล่นเกมส์ ได้ง่ายๆ  นอกจากนี้ยัง
มีผู้ผลิตแอพพลิเคชั่นที่เห็นความต้องการของผู้ใช้งานเทคโนโลยี จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองการใช้
งาน เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค  อินสตราแกรม เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นมาในยุคที่
เทคโนโลยีเติบโตไปพร้อมกับชีวิตประจ าวัน  
 ซึ่งจากผลส ารวจพบว่าในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ประชากร  โดยมีจ านวนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสื่อใหม่ จ านวนถึง 34 ล้านคน เติบโตจากเดิมถึง 34 เปอร์เซ็นต์   
และมีจ านวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถึงที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตกว่า 97 ล้านเครื่อง ซึ่งมากกว่าจ านวนประชากร
ของประเทศไทยทั้งหมดที่มีจ านวน 65 ล้านคน เป็นที่น่าสนใจว่า กลุ่มที่มีการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ที่มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ มีการใช้งานสื่อใหม่ โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นไลน์จ านวนมากที่สุด 
สูงถึง ร้อยละ 21.29  ในขณะที่เฟสบุ๊ค อีเมล และทวิตเตอร์ เรียงล าดับตามลงมา (นิด้าโพล (ส ารวจเมื่อ 
เมษายน 2558 )  
 โดยเทคโนโลยีสื่อใหม่ท่ีเข้ามานี้ เป็นที่น่าสนใจว่าท าให้จ าแนกผู้สูงอายุออกเป็นสองประเภทได้แก่ 
ผู้สูงอายุแบบเก่า และผู้สูงอายุแบบใหม่ เดิมทีผู้สูงอายุมีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่น้อยมาก ใช้
เวลาในการดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ มากกว่าที่จะสนใจขวนขวายเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อใหม่ ขาด
ทักษะความรู้ ความมั่นใจ  อีกทั้งยังมีความกังวลใจในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี เกรงกลัวความเสียที่จะ
เกิดข้ึนหากเกิดความผิดพลาดในระหว่างการใช้  และยังไม่เห็นถึงความส าคัญที่มากพอ ประโยชน์ในการใช้
เทคโนโลยี ส าหรับด้านกายภาพรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีความแก่ และชราไปตามอายุ และยังมีปัญหาด้าน
สายตา และการมองเห็นที่เป็นหนึ่งในอุปสรรคของการเรียนรู้อีกด้วย   ในขณะที่ผู้ สู งอายุแบบใหม่จะมี
ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ในชีวิต มองหาประสบการณ์ความท้าทายในชีวิต มีความเชื่อมั่นใน
ตัวเองว่ายังเป็นคนที่มีความคิด ความทันสมัย และมองว่าตนเองไม่ใช่คนที่แก่ไปตามวัย ร่วงโรยไปตาม
กาลเวลาเหมือนกลุ่มผู้สูงอายุแบบเก่า (Schiffman&Sherman 1991 อ้างถึงในเลิศหญิง หิรัญโร, 2545) 
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 ลักษณะจุดเด่นของแอพพลิเคชั่นไลน์ คือสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย ใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น เป็นการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบในแอพลิเคชั่นเดียว การส่งรูปภาพ ส่งเสียง ข้อความ หรือการ
สนทนาแบบโทรศัพท์ การสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านวิดีโอคอล  และมีพ้ืนที่ให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทเรื่องราว
ของตนเองลงในไทม์ไลน์ รวมทั้งยังติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน องค์กร ธุรกิจร้านค้าต่างๆ จากความส าคัญ
และประเด็นที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างน่าสนใจ ท าให้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาถึง พฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศ
ไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในการเลือกกลุ่มประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ ด้วย
กลุ่มผู้สูงอายุนี้ถือว่าเป็นกลุ่มมีความคาบเกี่ยวระหว่างเทคโนโลยี การผลัดเปลี่ยนเทคโนโลยี ระหว่างรุ่นเก่า
และรุ่นใหม่ การเรียนรู้และเปิดรับสื่อใหม่ อีกท้ังยังมีผู้สูงอายุที่นิยมใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นจ านวนมาก 
และมีการใช้งานที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ กับการส่ง
ต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีแนวคิด
ผู้สูงอายุและเทคโนโลยี มาดัดแปลงเป็นกรอบในการวิจัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และการส่งต่อข้อมูลทางไลน์ของผู้สูงอายุ 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุซึ่งผู้วิจัยได้สรุปกรอบแนววิจัยดังนี้  
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2. พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

นิยามศัพท์ 

1.  แอพพลิเคชั่นไลน์ หมายถึง  โปรแกรมในการสื่อสารผ่านการพิมพ์  โทรศัพท์ ส่งรูปภาพ ไปยัง
บุคคลปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย
แอพพลิเคชั่นไลน์สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ และไอโอเอส ซึ่งการ
สนทนานี้จะต้องผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตบนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่รองรับ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. ผู้สูงอายุ หมายถึง กลุ่มวัยท างานที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป เหตุผลที่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ช่วงอายุนี้
เนื่องจากเป็นวัยที่อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุการท างาน เป็นวัยที่มีประสมการณ์ชีวิตที่สูง มีมุมมอง
ทัศนคติต่อโลก สังคม เทคโนโลยีร่วมยุคร่วมสมัย ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์ มีการติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

3. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ หมายถึง ทักษะพ้ืนฐานการเรียนรู้ ความถี่ในการใช้
งานไลน์ ระยะเวลาในการใช้งานไลน์ อุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
แบ่งได้เป็น 3ประเภทได้แก่ 

3.1 ความถี่ในการเปิดรับสาร หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีการเปิดรับสารผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์บ่อยเพียงใดเช่น การใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ในทุกๆวัน สัปดาห์ละครั้ง หรือ
ทุกๆชั่วโมง 

3.2 การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ หมายถึง การสื่อสารบนแอพพลิเคชั่นไลน์ของ
ผู้สูงอายุ เช่น การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ การส่งสติกเกอร์ไลน์ การ
สนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นต้น 

3.3 บทบาทของแอพพลิเคชั่นไลน์หมายถึง แอพพลิเคชั่นไลน์ท าหน้าที่ในการเป็น
ตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลของผู้สูงอายุ  

4. การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ หมายถึง การส่งต่อข้อความ ข้อมูล เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ
ไปยังผู้รับสาร หมายรวมถึง การส่งข้อความสนทนา รูปภาพสติกเกอร์  รูปภาพดอกไม้สวัสดีตอน
เช้า รูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ วีดิโอคลิปข่าวเหตุการณ์เตือนภัย วีดิโอคลิปที่บันทึกไว้จาก
โทรศัพท์ของตนเอง วีดิโอคลิปตลกขบขับ ลิงก์จากยูทูป ข้อความเสียง  ข้อความเสียงที่บันทึกไว้  
โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed-Methodology design) โดยใช้การวิจัย
เชิงปริมาณเป็นหลัก และใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพในการสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ โดย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การท าวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพจ านวน  3 เขต เนื่องจากเป็นย่านเศรษฐกิจ สังคม และการค้าที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

1. ประชากร การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ประชากรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 เขต 
ได้แก่ เขตบางกะปิ เขตรามค าแหง เขตสายไหม และแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้วิธีการ
เปิดตารางการสุ่มตัวอย่าง ตารางสูตรยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2. ติดตามและเก็บแบบสอบถามเองทั้งหมด และได้รับแบบสอบถามคืนมาครบตามจ านวนที่
แจกไปจ านวน 400 ชุด 

3. เก็บข้อมลูโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 5 คน ที่เป็นผู้สูงอายุใช้งานแอพพลิเคชั่น
ไลน์ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ 
3. การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ 

สรุปผลการวิจัย 

 ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็น เพศหญิงที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์มีจ านวน 233 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.3 ส าหรับเพศชายมีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 
203 คน หรือร้อยละ 50.7  โดยประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการจ านวนมากที่สุด 
150 คน หรือร้อยละ 37.5 ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์โดยเฉลี่ยจะมากกว่า 
30,000 บาทต่อเดือน และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 176 คน ร้อยละ 44.0 

 ด้านพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจ านวนมากที่สุด ถึง 296 
คน หรือร้อยละ 74.5 รองลงมาได้แก่แท็บเล็ต 60 คน ร้อยละ 15.0 และมีการเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
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ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์จากลูกหลาน มากที่สุด จ านวน 116 ร้อยละ 29.0 รองลงมาเรียนรู้จากเพ่ือนร่วมงาน
จ านวน 115 คน ร้อยละ 28.8  โดยมีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ในทุกๆวัน จ านวน 274 คน ร้อยละ 
68.5 และ 4-6 วันต่อสัปดาห์จ านวน 48 คน ร้อยละ 12.0 ซึ่งระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ทั้งหมด
มกกว่า 2 ปี จ านวน 191 คน ร้อยละ 47.8 มากกว่า 1ปี – 2ปี 129 คน ร้อยละ 32.3 ระยะเวลาในการใช้
งานแอพพลิเคชั่นไลน์แต่ละครั้ง ประมาณ 30 นาที มีจ านวนมากที่สุดถึง 144 คน ร้อยะ36.0  และผู้สูงอายุ
นิยมติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูก หลาน ญาติ พ่ีน้อง มากที่สุดจ านวน 185 คน ร้อยละ 46.3  และมีความนิยม
ในการสื่อสารกับลูกหลาน ญาติ พ่ีน้อง กลุ่มที่มีความสนใจหรือมีความชื่นชอบเหมือนกันในค่าเฉลี่ยระดับ
มาก และมีความสนใจในการหาข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารในสิ่ งที่ตนเองชอบหรือสนใจ หา
ข่าวสารข้อมูลเพื่อนเก่า หน่วยงาน องค์กร มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  และด้านการเล่นเกมส์บนแอพพลิเคชั่น
ไลน์มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เพื่อให้รู้สึกเป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และอัพเดทข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 

 ด้านการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีการส่งข้อความสนทนากับเพ่ือน ลูก หลาน  ญาติ พ่ีน้อง ในค่าเฉลี่ย
ระดับมาก ส่งข้อความสนทนาผ่านข้อความเสียงค่าเฉลี่ยปานกลาง ส่งข้อความสนทนาซื้อขาย ติดตาม
สินค้ากับร้านค้าบนแอพพลิเคชั่นไลน์น้อยที่สุด ส าหรับการส่งสติกเกอร์ที่สื่อถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น ยินดี 
ตื่นเต้น ดีใจ ผิดหวัง ร้องไห้ในค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่งข้อความเสียงที่บันทึกจากโทรศัพท์มีค่าเฉลี่ยน้อย 
โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์หาลูก หลาน ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน ค่าเฉลี่ยมาก โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์เพ่ือติดต่องาน ธุรกิจ สินค้า และบริการในระดับปานกลาง 

 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน และกลุ่มเพ่ือน กลุ่มที่ท างานมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว และส่วน
หนึ่งมีความคิดว่าการที่ตนเองได้ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์นั้น จะท าให้ตนเองเป็นคนที่ดูทันสมัย เนื่องจากใน
ปัจจุบันเพ่ือนๆในที่ท างาน หรือ ลูก หลาน ต่างก็ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสารกัน จึงคิดว่า
ตนเองควรที่จะเรียนรู้ไว้  นอกจากนี้ยังใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์บ่อยๆในทุกๆวัน โดยส่วนมากจะใช้ใน
ช่วงเวลาที่ท างานคือประมาณ09:00-16:00 จะนิยมใช้ในการสนทนากับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนที่ท างาน 
และจะใช้มากอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ 18:00-20:00 น. ในการคุยกับลูกหลาน คุยกันในกลุ่มครอบครัว 
โดยส่วนมากจะนิยมส่งสติกเกอร์รูปภาพ เช่นรูปภาพยิ้ม ภาพดีใจ เสียใจ หรือรูปภาพที่สื่อถึงอารมณ์ ณ 
ขณะนั้น แต่ที่จะส่งเป็นประจ าทุกๆวันคือรูปภาพที่มีค าอวยพรสวัสดีตอนเช้า สาเหตุที่ส่งเนื่องจากว่า ได้รับ
จากผู้อื่นมาอีกที และเห็นว่าเป็นข้อความที่ดีๆ มีรูปภาพที่สวยงามจึงอยากแบ่งปันให้กับเพ่ือนๆ ลูก หลาน 
อยากให้ได้รับสิ่งดีๆเริ่มต้นในแต่ละวัน ด้านการส่งคลิปวิดีโอ ข่าว เหตุการณ์เตือนภัย ภาพตลก หรือแชร์
คลิปจากผู้อ่ืน จะส่งให้กับลูกหลาน ญาติพ่ีน้องบ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นห่วงลูก หลาน กลัวลูกหลานจะไม่
ปลอดภัย จึงอยากเตือนภัย ให้รู้เท่าทัน  
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สรุปการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ โดยสรุปดังนี้ 

ด้านพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  
 จากการสัมภาษณ์โดยรวมสรุปได้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมส่งข้อความสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือ
มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะได้รับการสอนจากลูกหลาน มีความเชื่อมั่นว่าลูกหลาน จะสอนให้ตนเองได้ 
นอกจากนี้  แต่ก็มีผู้สูงอายุส่วนน้อย กล่าวว่า การเรียนรู้เรื่องแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นเรื่องค่อนข้างยาก แต่ก็มี
ความสนใจที่จะเรียนรู้ และพยายามเรียนรู้ หากมีความไม่เข้าใจ ก็จะถามลูก หลาน เป็นหลัก และคิดว่า
การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์อย่างน้อยก็ให้ความรู้สึกเป็นคนทันสมัย อัพเดทข่าวสารได้  โดยสิ่งที่ท าให้สนใจใน
การใช้แอพพลิเคชั่นเนื่องจาก ลูก หลาน เป็นผู้ใช้งานก่อน และเห็นว่ามีประโยชน์ใช้คุยกันได้ไม่ต้อง
โทรศัพท์หากัน  จึงแนะน าให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์นี้  และกลุ่มเพ่ือนเก่า มีการติดต่อผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นไลน์ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการใช้งาน เพ่ือการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ มีการนัดกัน 
พบปะสังสรรค์กันในหมู่เพ่ือนฝูง และก็มีบ้างในบางครั้งที่ตนเองไม่เข้าใจก็จะสอบถามความรู้ หรือเทคนิค
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์จากเพ่ือน เนื่องจากเพ่ือนมีประสบการณ์มากกว่า และจะใช้งานในทุกๆวัน 
ครั้งละประมาณ 15-30 นาที  

ด้านการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 
 จากการสัมภาษณ์โดยสรุปได้ดังนี้ ผู้สูงอายุจะนิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์  เพราะว่าส่งง่าย สะดวก 
เพราะแป้นพิมพ์ในโทรศัพท์มือถือตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก  ต้องใช้สายตาในการเพ่ง และพิมพ์กว่าจะได้ใน
แต่ละค าหรือประโยค อีกทั้งเมื่อพิมพ์แล้วตัวหนังสือก็ผิดๆถูกๆ จึงส่งสติกเกอร์ง่ายกว่า และยังมีสติกเกอร์
ให้โหลดฟรีมากมาย แต่ถ้าจ าเป็นต้องพิมพ์จริงๆ ก็จะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ซึ่งกว่าจะเสร็จ
ต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิมพ์ โดยส่วนใหญ่จะส่งทักทายสวัสดีตอนเช้าให้กับลูกๆหลานๆ หรือกลุ่ ม
เพ่ือนก่อน เพราะคิดว่าคนรับจะมีความสุข  สดใสไปตลอดวัน  ส าหรับที่มาของรูปภาพสวัสดีตอนเช้า  
รูปภาพค าอวยพร บทสวดมนต์ คาถารับทรัพย์ต่างๆ  ตนเองยังไม่ได้เป็นคนท าเอง  ส่วนใหญ่จะได้รับจาก
ผู้อ่ืนมาอีกที แล้วมาส่งต่อให้กับกลุ่มของตนเอง ให้กับลูก หลาน ของตัวเอง และตนเองชอบส่งคลิปข่าว 
หรือข่าวที่ได้รับมาจากผู้อื่น เช่นข่าวเตือนภัยโดยจะส่งต่อทันทีเพราะเห็นว่าเป็นข่าวที่มีประโยชน์  อยากให้
ผู้รับข้อความได้ระวังตัวเอง หรือป้องกันตัวเอง 

อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ” 
พบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน เป็นเพศหญิง 
233 คน ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มีจ านวน 167 คน หรือร้อยละ 41.8  ส่วนใหญ่มาสถานภาพสมรส จ าวน 



 22 หัวข้อ “นวัตกรรมนิเทศศาสตร์และการจัดการ”   

203 คน หรือร้อยละ 50.7 และกลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการจ านวน
มากที่สุด  150 คน หรือร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นอาชีพลูกจ้าง รับจ้าง และอาชีพอิสระ  65 คน หรือร้อย
ละ 163.  ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน 176 คน ร้อยละ44.0 มีรายได้เฉลี่ย
ส่วนใหญ่อยู่ที่ เดือนละมากกว่า 30 ,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีจ านวนค่อนข้างมากแสดงถึงว่าผู้ ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาและใช้เพ่ืออ านวยความสะดวก ด้วยรูปแบบแอพพลิเคชั่นไลน์
ออกแบบมาให้ใช้งานด้านการสนทนา หรือการสนทนาแบบพิมพ์เป็นหลัก ดังนั้นผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์
จึงต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้สูงอายุมีความนิยมในการใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุด ถึง 296 
คน หรือร้อยละ 74.5 เนื่องด้วยความสะดวกในการพกพา และโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันมีน้ าหนักเบา 
หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ สามารพกพาสะดวกไปในทุกๆที่ เช่นสถานที่ท างาน โรงพยาบาล วัด  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้ไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของ (พภัช เชิดชูศิลป์ , มปป)  พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ใน
รูปแบบโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน  

 ส าหรับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสาร
ผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดเนื่องด้วยความสะดวกในการพกพาไปได้ทุกสถานที่  นอกจากนี้การเรียนรู้ การ
ใช้งานของแอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้สูงอายุมีการเรียนรู้จากลูกหลาน มากที่สุดจ านวนกว่า 116 คน เห็นได้ว่า
ผู้สูงอายุมีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยีจ านวนมาก แม้ในช่วงแรกอาจจะยังใช้งานไม่เก่ง แต่ก็มีความสนใจ
ที่จะเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ (กวีพงษ์ เลิศ
วัชรา ,กาญจนศักดิ์ จารุปาณ , 2555) จากเดิมผู้สูงอายุจะมีความกังวลเรื่องการใช้เทคโนโลยีเช่น
คอมพิวเตอร์ กังวลว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีจะมีราคาสูง แม้จะมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีก็ตาม แต่เมื่อผู้สูงอายุทราบถึงประโยชน์และความรื่นรมย์ของเทคโนโลยีแล้วผู้สูอายุก็เปิดใน
ยอมรับเทคโนโลยีอย่าง่ายดาย กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นไลน์นี้นับได้ว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ความทันสมัยหัวใหม่ มีการปรับบุคลิกภาพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีความพึงพอใจในการใช้
ชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับที่ (Schiffman&Sherman 1991 อ้างถึงในเลิศหญิง หิรัญโร, 2545) ได้แบ่งกลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็น2ประเภทได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุหัวเก่า และกลุ่มผู้สูงอายุใหม่ ที่มองว่าตนเองแตกต่างจากคนอ่ืน 
ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเป็นเรื่องของจิตใจ คิดว่าอายุตนเองน้อยกว่าความเป็นจริง แสดง
ลักษณะท่าทางที่อ่อนกว่าวัย มีความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าสูง และสนใจที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ (เอมิกา เหมมินทร์ , 2556) พบว่าช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยท่ีสุดคือ Smartphone  

 ผู้สูงอายุมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ในทุกๆวันเป็นจ านวนมากที่สุดเพราะปัจจุบันผู้สูงอายุนิยม
สนทนาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับ
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ลูกหลาน เพื่อนสนิท เพ่ือนร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุมีการเรียนรู้แอพพลิเคชั่นไลน์มาเป็นระยะเวลามากกว่า2ปี 
และระยะเวลาที่ใช้งานในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 30 นาที-1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์เพียงแค่สื่อสารเท่านั้น ไม่นิยมใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ในด้านอ่ืนๆ อาจด้วยความยากและ
ซับซ้อนในตัวแอพพลิเคชั่นไลน์  ซึ่งตรงกับที่ได้มีการส ารวจว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุมีความนิยมในการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ (เอกพล รุ่งโรจน์กิจ , 2557, น.113) ว่าผู้ใช้งาน
ส่วนใหญ่มีการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.13 เดือน หรือ 1 ปี 10เดือน ด้าน
ความถี่ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ เฉลี่ย 34.52 ครั้งต่อวัน และใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์จ านวน 3.03 
ชั่วโมงต่อวัน เช่นเดียวกับ(เอมิกา เหมมินทร์ , 2556) พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 1-3 ชั่วโมงต่อวันมากท่ีสุด และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพูดคุยกับเพ่ือน 
เพราะมีความสะดวก และทราบข่าวสารได้รวดเร็ว   

 นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังคงสนใจการส่งข้อมูลข่าวสาร หาเพ่ือน หรือกลุ่มที่ตนเองสนใจชื่นชอบ โดย
เชื่อว่าการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์นั้นจะท าให้ตนเองเป็นคนที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ และยังเป็นการ
อัพเดทข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ ดังที่ (ฑิติยา ปิย
ภัณฑ์, 2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าสังคมออนไลน์หมายถึงการท าความรู้จักร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เรื่องราว ในลักษณะการพูดคุยถึงสิ่งที่สนใจร่วมกัน ซึ่งตรงกับผลการศึกษาว่าผู้สูงอายุนิยม
สื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กับกลุ่ม สังคม ที่ตนเองสนใจ เช่นดียวกับที่ (พุทธวรรณ แก้วเกตุ , 2556) ได้
แบ่งประเภทของการใช้งานว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ยังเป็นพ้ืนที่ในการให้ตนเองได้แสดงตั วตน แสดง
ความชื่นอชอบในสิ่งที่เหมือนกัน และยังสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกัน การต่อยอด และเปลี่ยนความรู้
ร่วมกัน และสามารถเผยแพร่เรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ ลงบนสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย  

 ผู้สูงอายุนิยมส่งสติกเกอร์มากที่สุดมีจ านวนมากถึง 138 คน เนื่องด้วยเข้าใจง่าย สามารถแสดงถึง
สิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ทันที และยังนิยมส่งรูปภาพทักทาย ภาพสวัสดีตอนเช้า เช่น ภาพวิว ภาพธรรมชาติ 
รูปดอกไม้ รูปทุ่งหญ้า อาจเพราะเชื่อว่าการส่งรูปภาพจะท าให้ฝ่ายผู้รับสารรู้สึกดี แสดงถึงความห่วงใย 
ผูกพัน เป็นการอวยพรให้เป็นวันที่เริ่มต้นในการท างาน หรือประกอบกิจการได้อย่างสดใส ราบรื่นอีกทั้งยัง
มีรูปแบบที่หลากหลายน่าสนใจที่ดึงดูดในผู้สูงอายุนิยมใช้ และยังมีสติกเกอร์ให้บริการดาวน์โหลดฟรี ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นไลน์ ในรูปแบบของการสื่อสาร
ผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ ของ (ทิพาพร ฉันชัยพัฒนา แอนนา จุมพลเสถียร , มปป)พบว่า ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญญแอพพลิเคชั่นไลน์ในรูปแบบการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ ในส่วนที่เป็นสติกเกอร์
ไลน์เป็นจ านวนมาก โดยมีการเปิดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็นทางการ เพราะแบรนด์มีให้โหลดสติก
เกอร์ไลน์ (Sticker LINE) ฟรี  ดังนั้นหากผู้ผลิตสินค้าและบริการหรือหน่วยงานองค์กรใดๆต้องการจูงใจ
ผู้สูงอายุสามารถท าได้ด้วยการผลิตสติกเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลด เนื่องด้วยผู้สูงอายุนิยมส่งข้อความด้วยสติก
เกอร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่ (ณัฐพัฒน์ ชลวณิช , มปป.) พบว่าด้านการใช้งานกลุ่มตัวอย่างมี
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ความคิดเห็นมากที่สุดในเรื่องการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น ในด้าน
อารมณ์ความรู้สึก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุดเรื่องการใช้สัญลักษณ์รูปภาพ เช่น Emoji  Emotiicon 
Sticker จะสามารถช่วยในการสื่อความหมายทางอารมณ์ได้ดี  

 ส าหรับการสนทนาผ่านข้อความเสียงพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้การสนทนาผ่านข้อความ
เสียง อาจด้วยเพราะมีความยุ่งยากในการใช้ ขั้นตอนที่ซับซ้อน จึงไม่เป็นที่นิยม อีกทั้งการสนทนาซื้อขาย
สินค้า ร้านค้าบนแอพพลิเคชั่นไลน์ก็ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยความยากล าบากในการติดต่อสื่อสาร 
ต้องคอยติดตามร้านค้า  ความไม่สะดวกในการช าระเงินค่าสินค้า และยังไม่สามารถเห็นสินค้าได้จริง 
ระยะเวลาที่ยาวนานในการอคอยสินค้า และความกังวลว่าจะไม่ได้รับสินค้า หรือการถูกหลอกลวงในการซื้อ
สินคา้ จึงไม่เป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มของผู้สูงอายุ ซึ่งตรงกับการส ารวจพฤติกรรมคนไทยผ่านการใช้งาน 
และซื้อของผ่านไลน์ (Windowsmotion, 2014 ) ว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ไม่นิยมซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่นไลน์จ านวนสูงถึง 70% สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล (2557)  p.92 ผล
การศึกษาพบว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ช่วยให้ซื้อสินค้าสะดวกขึ้นไม่มีความสัมันธ์สกับการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ไลน์ด้านความถี่ โดยมีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.745 ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 

 การส่งคลิปข่าวเหตุการณ์ต่างๆ เช่นข่าวเตือนภัย ข่าวเหตุอาชญากรรม คลิปที่บันทึกไว้จาก
โทรศัพท์มือถือ คลิปวีดิโอตลกขบขัน เป็นที่นิยมในการส่งต่อของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ร้อยละ 33 แสดง
ถึงผู้สูงอายุแม้จะอายุมากแต่ก็ยังมีความต้องการที่จะอัพเดทข่าวสาร สนใจโลก ไม่คิดว่าตนเองเป็นผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ แต่เป็นที่น่าสนใจว่า การส่งลิงก์วิดีโอจากยูทูปเป็นที่นิยมน้อย ในการส่งต่อ
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ อาจด้วยเพราะการส่งลิงก์วิดีโอยูทูปนั้นเป็นการยุ่งยาก ล าบาก หลายขั้นตอนในการ
ส่งแอพพลิเคชั่นไลน์ จึงนิยมส่งคลิปที่ได้จากผู้อ่ืนและส่งต่อมากกว่าที่ตนเองจะไปน าลิงก์จากยูทูปมา
เผยแพร่ ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ าลองการใช้งานประโยชน์ และความพึงพอใจ  ที่อธิบายถึงกระบวนการรับ
สารในการสื่อสารมวลชนและใช้งานสื่อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อธิบายถึงว่าผู้บริโภค
สื่อมวลชนจะเลือกรับสื่อจากความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภคเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการ
และวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้งานประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

 นอกจากนี้การส่งข้อความเสียง ที่แสดงถึงความคิดถึง เป็นห่วง ยินดี ดีใจ เสียใจ   การโทรศัพท์
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือติดต่องาน ธุรกิจ สินค้า และบริการ มีจ านวนปานกลาง ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าการ
โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์หาลูกหลาน ญาติ พ่ีน้อง มีจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังคงนิยม
การสนทนาแบบได้ยินเสียงกับบุคคลที่รักและคิดถึง และยังสะดวกไม่ต่างจากการพิมพ์ข้อความสนทนา ที่
เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบโต้ตอบซึ่งกันและกัน เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ทันที มีปฏิสัมพันธ์ในการ
สื่อสารทั้งสองฝ่าย  และเป็นที่น่าสังเกตว่าการส่งข้อความเสียงที่บันทึกจากโทรศัพท์ มีน้อย แสดงให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุไม่นิยมบันทึกเสียงในโทรศัพท์มือที่ยุ่งยากและซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการ
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หมายถึง การสื่อสารของมนุษย์ในหลายรูปแบบ การพูด การเขียน หรือการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ลักษณะ
ท่าทางต่างๆ ทั้งที่เป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันประสบการณ์ของ
ตนเองให้ผู้อืน่ไดร้ับรู้ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้สูงอายุมีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นจ านวนทุกวันมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน
การซื้อขายสินค้าบนแอพพลิเคชั่นไลน์กลับไม่เติบโต ซึ่งจากผลที่ได้จากการศึกษานี้ ผู้ให้บริการควรหากล
ยุทธ์ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในการจูงใจให้ผู้สูงอายุมีการซื้อสินค้าบนแอพพลิเคชั่นไลน์มากข้ึน  

2. ควรมีการศึกษาด้านอ่ืนๆเพิ่มเติม เช่น รูปแบบการสื่อสาร เนื้อหาสารที่ผู้ใช้งานสื่อสารบน
แอพพลิเคชั่นไลน์ รูปแบบการส่งสติกเกอร์ต่างๆ เช่น ชอบส่งเนื้อหาสารประเภทไหน รูปภาพประเภทไหน 
ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม  สติกเกอร์ที่ใช้ส่งบ่อยที่สุด ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ให้กับผู้ใช้และผู้
ให้บริการในการปรับปรุงเนื้อหา ข่าวสาร สติกเกอร์แทนค าพูด ได้ตรงกับกลุ่มผู้ใช้งาน เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การท าธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ และไม่ใช้งาน
แอพพลิเคชั่นไลน์ ในด้านการเรียนรู้เทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือสังคม การสร้างกลุ่ม 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และกลุ่มเครือข่ายสังคมในชีวิตจริง 

4. ควรมีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ให้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีการใช้งานแอพพลิเคชั่นไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุด และเป็นกลุ่มที่มี
รายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และยังมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารมากที่สุด เช่น คลิปวิดีโอ ภาพ
ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารทั่วไปที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการ
อบรมหรือน าเสนอข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากผู้สูงอายุมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมาย แต่มี
หลายครั้งที่ข่าวสารที่ส่งมานั้น ไม่ได้ผ่านการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนการส่งต่อไปยังผู้อ่ืน 
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