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งานวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพลิเคชันไลน์
่
ของ
ผู้สูง อายุม ีว ัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่อ ศึก ษาพฤติก รรมการสื่อ สารผ่ า นแอพลิเคชัน่ ไลน์ ข องผู้สู งอายุ
2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์และการส่งต่อข้อมูลในแอพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
การศึก ษาครัง้ นี้ เป็ น การวิจยั เชิง ผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้ว ยการวิจยั เชิง
ปริม าณ (Quantitative Research) และการวิจ ัย เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน ได้แก่เพศชายจานวน 1 คน
เพศหญิงจานวน 5 คน ใช้วธิ กี ารเก็บข้อ มูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire)
และการแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ตัว อย่าง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล คือ ค่ าร้อ ยละ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิตไิ คแสควร์ (Chi-square test)
ผลการศึก ษาพบว่ า ผู้สูงอายุท่ีใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี รายได้เฉลีย่ ส่วนใหญ่อยูท่ ่ี 30,000
บาทขึน้ ไป การใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ส่วนใหญ่เพื่อติดสื่อสารกับลูก หลาน ญาติ พี่ น้ อง ที่มกี าร
ใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือจานวนมากที่สุด โดยเรียนรูท้ กั ษะการใช้งานและมีการสนทนา
กับลูกหลาน เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จกั โดยจะใช้งานในทุ ก ๆ วัน ครัง้ ละประมาณ 30 นาที ซึ่ง
ระยะเวลาในการเรียนรูแ้ ละเริม่ ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ มากกว่า 2 ปี นิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์สวัสดี
ในตอนเช้า รูปภาพวิว บรรยากาศ ธรรมชาติ สติกเกอร์ท่แี สดงถึงอารมณ์ ณ ขณะนัน้ ไม่นิยมส่ง
ข้อความเสียง และไม่นิยมการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ในการซือ้ สินค้าออนไลน์ ในขณะเดียวกันนิยมส่ง

(4)
คลิปข่าวเตือนภัย เหตุการณ์ข่าวในระดับมาก และนิยมส่งและนิยมส่งคลิปวิดโี อตลก ขาขัน แต่ไม่
นิยมส่งคลิปวิดโี อจากลิงก์ยูทูป โดยส่วนมากเชื่อว่าการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
จะทาให้เป็ นคนที่
ทันสมัย ทันต่อ เหตุ การณ์ ซึ่งสอดคล้องกับที่สมั ภาษณ์ เชิงลึกว่าผู้สูงอายุส่ วนใหญ่ จะใช้งานบน
โทรศัพ ท์ ม ือ ถื อ มากที่ สุ ด โดยใช้ ง านกับ ลู ก หลาน และเพื่ อ น ร่ ว มงาน โดยคิด ว่ า การเรีย นรู้
แอพพลิเคชันไลน์
่ เป็ นสิง่ จาเป็ น เพราะใคร ๆ ก็ใช้งาน ติดต่อกันทางแอพพลิเคชันไลน์
่
และชอบส่ง
รูปภาพสติกเกอร์สวัสดีตอนเช้า แม้ว่าจะไม่เคยผลิตเลย แต่เมื่อได้รบั ก็จะส่งต่อให้กบั บุคคลอันเป็ นที่
รักทันที และชอบส่งข่าวสารเตือนภัย ข่าวสังคม ให้กบั ลูก หลาน รูจ้ กั ระวังและป้ องกันตัวเอง
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุมคี วามสัมพันธ์กบั การส่ง
ต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ ูงอายุทร่ี ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึง่ ผูส้ งู อายุมกี ารใช้งาน
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ในระดับมากโดยเพศหญิงมีจานวนการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ มากกว่า
เพศชายร้อยละ 58.3 และมีพฤติกรรมการสื่อสารที่สมั พันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผูส้ งู อายุได้แก่ ทักษะพืน้ ฐานในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
การสื่อสารผ่านไลน์บนอุปกรณ์ใด
กลุ่มการใช้งานบนแอพพลิเคชันไลน์
่
ระยะเวลาการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้สูงอายุมกี ารใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ มาเป็ นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 2 ปี
เรียนรู้การใช้งานมาจากลูก หลาน เมื่อเกิดความสงสัยจะถามบุคคลใกล้ต ัวก่อ น เช่น ลูก หลาน
เพื่อนๆ โดยเพศหญิงจะใช้งานบ่อยกว่าเพศชาย เพราะมีกลุ่มในการสนทนามากกว่า และมีหลาย
ประเด็นในการสนทนา จึงใช้เวลามากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายส่วนมากจะใช้งานคุยเรื่องงาน ไม่
ค่อยใช้คุยเรือ่ งอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือจากงาน
คาสาคัญ: แอพพลิเคชันไลน์
่ , ผูส้ งู อายุ, พฤติกรรมการสื่อสาร, การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์
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The objectives of the study of communication behaviour in Line Application data
sharing of elderly people are 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. this study is a mixed method research,
consisting of Quantitative Research and In-depth interview with 6 samples (1 male and 5
females). Online questionnaire is used to collect 400 data samples. Statistics used for data
analysis are Percentage, Average, Standard deviation and Chi-Square Test
The result of the study indicates that the majority of elderly 'LINE' application users
are females with Bachelor degree. Their careers are either State Enterprise Employees or
Government officers. 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 morning
greeting stickers, 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.

(6)
They feel that using this application somehow makes them a trendy and updated person. It
conforms to the information gained from the in-depth interview which the majority of elderly
users use the application on mobile phone. They use the application to make contact with
their descendants and colleagues. The application is necessary to them as everybody is
using it. They are not likely to take pictures and make captions. They like to conveniently
forward morning greeting stickers which they received from other people and they like to
send social news to alert their descendants so they can be cautious and prepared.
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
user. Their communication behaviours are related to data sharing via 'LINE' application in
basic skills in using 'LINE' application, using 'LINE' application on certain platforms, 'LINE'
application group and duration of using of 'LINE' application. It conforms to the information
gained from the In-depth interview which elderly people have been using ‘LINE’ application
for at least 2 years. They learn how to use it from their descendants. When curious, they
will seek answers from those who are close to them, for example their descendants or
friends. Female users use the application more often than male users as they have created
more chat groups and there are more topics to talk about. Therefore they spend more time
on the application than the males users do. Male users are likely to use the application
more related to works.
Keywords: Application line, elderly people, Behavior Communication, Line Application data
sharing
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บทที่ 1
บทนา
1.1. ความสาคัญและที่มาของงานวิ จยั
ในโลกทีเ่ ทคโนโลยีหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้การใช้งานชีวติ ประจาวันในแต่ละวันใน
สังคมนิยมบริโภคข้อมูลข่าวสาร ด้วยความก้าวหน้ าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ยุคของการใช้งาน
อิน เตอร์เ น็ ต ก่ อ ให้ เกิด เทคโนโลยีเ ข้า มาอ านวยความสะดวกให้ กับ ผู้ บ ริโภคมากขึ้ น ดัง เช่ น
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ ทีเ่ ข้ามาอานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน ให้กบั ผูบ้ ริโภคในด้านต่างๆ
รวมทัง้ ความเป็ นอยู่ดา้ นชีวติ ประจาวันของประชาชน ซึ่งในทางหนึ่งก็คอื การใช้งานการสื่อสารผ่าน
สื่อใหม่ดงั เช่นในปั จจุบนั
สื่อใหม่หมายถึง อุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต ซึง่ การเข้ามาของสื่อใหม่ทาให้มกี ารสื่อสารระหว่างบุคคลมาก
ขึน้ กับกลุ่มที่หลากหลาย จนเกิดเป็ นกลุ่มสังคมหนึ่งเรียกว่า กลุ่มสื่อสังคมออนไลน์ หรือ โซเชียล
มีเดีย (Social Media) (อดิเทพ บุตรราช อ้างถึงใน นภัสกร กรวยสวัสดิ ์, 2553) ได้ให้ความหมาย
ของเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่ ม คนที่รวมกัน เป็ นสังคมมีก ารทากิจกรรมร่ว มกัน บน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาการติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็ นตัวเชื่อม
ต่อ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือ แท็บเล็ต และเกิดเป็ นชุมชนออนไลน์เกิดขึน้ มีเป้ าหมายใน
การสื่อสารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ด้านธุรกิจ การศึกษา ความบันเทิง
หรือกลุ่มทีม่ คี วามสนใจเดียวกัน ภายในกลุ่มมีการแลกเปลีย่ นรูปภาพ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์
ต่างๆ มาแบ่งปั นให้ผทู้ อ่ี ยูใ่ นกลุ่มเครือข่ายของตนได้รบั รู้ และยังทาให้เกิดความสัมพันธ์ทก่ี ว้างขวาง
หลากหลาย ทุกเพศทุกวัย มากขึน้
สื่อใหม่เป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั ผู้บริโภคมากขึ้น และภายใต้การเกิดขึน้ ของสื่อ
ใหม่ ไ ด้ ม ีผู้ พ ัฒ นาแอพพลิเ คชัน่ ต่ า งๆ ให้ ผู้ บ ริโ ภคสามารถเข้า ไปดาวน์ โ หลดลงบนอุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มอื ถือ เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีทางเลือก และอานวยความสะดวก ต่างๆ
ให้กบั ผูใ้ ช้งาน และยังเป็ นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ทีผ่ รู้ บั สารสามารถ
กลายเป็ นผูส้ ่งสารได้ในเวลาเดียวกัน ซึง่ จากเดิมการสนทนาแชทผ่านแอพพลิเคชันสื
่ ่อใหม่นนั ้ มีแต่
ในอดีต เช่น pirch98, Icq, MSN, Facebok chat, Skype จนกระทังเกิ
่ ดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่
ประเทศญี่ป่ นุ จึงได้กาเนิดโปรแกรมโปรแกรมแชทขึน้ ใหม่ ภายใต้ช่อื ว่า แอพพลิเคชันไลน์
่
(Line
Application) (ไลน์, 2558)
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แอพพลิเคชันไลน์
่
(Line Application) โปรแกรมสนทนาผ่านเครือข่ายไร้สาย ทีป่ ั จจุบนั ได้มผี ใู้ ช้งาน
ทัวโลกกว่
่
า 560 ล้านคน ส่งข้อมูล 17,000 ล้านข้อความต่อวัน (Gimme, 2014) ซึง่ ประเทศทีม่ ี
ผูใ้ ช้งานงานมากเป็ นอันดับ 1 ได้แก่ ญีป่ ่ นุ 54 ล้านคน อันดับ 2 ไทย 33 ล้านคน และ อินโดนีเซีย
30 ล้านคน (เดลินิวส์, 2557) เห็นได้ชดั ว่า ประเทศไทยมีจานวนผูใ้ ช้งานมากทีส่ ุดในอาเซียน เนื่อง
ด้วยความสะดวกและการใช้งานงานง่ายเหมาะกับทุกวัย ทาให้แอพพลิเคชันไลน์
่ จงึ เป็ นทีน่ ิยมอย่าง
ต่อเนื่อง แอพพลิเคชันไลน์
่
ถูกคิดค้นขึน้ โดยบริษทั NHN Corporation ประเทศเกาหลี และบริษทั
NHN Japan ประเทศญี่ป่ นุ ทีเ่ กิดขึน้ หลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวทีป่ ระเทศญีป่ ่ นุ เมือ่ ปี พ.ศ. 2554
จุดเด่นและคุณลักษณะทีพ่ เิ ศษของแอพพลิเคชันไลน์
่ คอื การรวมฟั งก์ชนต่
ั ่ างๆไว้ในแอพพลิเคชัน่
เดียว เช่น การโทรศัพท์ พิมพ์แชทข้อความ ส่งภาพ อัดเสียง ส่งคลิปวิดโี อ การส่งสติกเกอร์ส่อื
ความหมายอารมณ์ คาพูดต่างๆ โดยทีผ่ ใู้ ช้งานงานสามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ ได้ฟรี โดย
สามารถลงทะเบียนบัญชีผูใ้ ช้งานและสามารถใช้งานได้บนทุกระบบปฏิบตั กิ ารของโทรศัพท์มอื ถือ
(iOS, Android, Windows Phone, Blackberry) และบน PC (Windows, Mac OS) (ไลน์, 2558)
โดยจุดเด่นของแอพพลิเคชันไลน์
่
คอื สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย ใกล้ชดิ กัน
มากขึ้น เป็ น การสื่อ สารได้ห ลากหลายรูป แบบในแอพพลิเ คชัน่ เดีย ว การส่ ง รูป ภาพ ส่ ง เสีย ง
ข้อความ หรือการสนทนาแบบโทรศัพท์ การสนทนาแบบเห็นหน้ าผ่ านวิดโี อคอล และมีพ้นื ที่ให้
ผู้ ใ ช้ ง านสามารถอัพ เดทเรื่อ งราวของตนเองลงใน กระดานข้ อ ความของตนเอง รวมทั ง้ ยัง
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน องค์กร ธุรกิจร้านค้าต่าง ๆ ได้อกี ด้วย
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ตารางที่ 1.1 จานวนผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ทวโลก
ั่
ลาดับที่ ประเทศ

จานวนผูใ้ ช้งานงาน

1.

ญีป่ ่ นุ

58 ล้านคน

2.

ไทย

33 ล้านคน

3.

อินโดนีเซีย

30 ล้านคน

4.

อินเดีย

30 ล้านคน

5.

สหรัฐอเมริกา

25 ล้านคน

6.

สเปน

18 ล้านคน

7.
8.

ไต้หวัน
เกาหลีใต้

17 ล้านคน
16 ล้านคน

ที่มา: เดลินิวส์ (2558, 3 กันยายน)
ตารางที่ 1.2 แอพพลิเคชันที
่ ม่ ผี นู้ ิยมใช้งานมากทีส่ ุดในประเทศไทย
ลาดับที่ แอพพลิ เคชัน่

แอพพลิ เคชัน่

จานวนเวลาที่ใช้งานต่อวัน

1.

Line

74 นาที/วัน

2.

Facebook App

34 นาที/วัน

3.

BeeTalk

19 นาที/วัน

4.

Youtube App

14 นาที/วัน

5.

Line Let's get rich

11 นาที/วัน
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ตารางที่ 1.2 (ต่อ)
ลาดับที่ แอพพลิ เคชัน่

แอพพลิ เคชัน่

จานวนเวลาที่ใช้งานต่อวัน

6.

Line Cookie Run

8 นาที/วัน

7.

Instagram App

5 นาที/วัน

8.

Google Search App

4 นาที/วัน

9.

Clean Master App

2 นาที/วัน

10.

Facebook Messenger
App

2 นาที/วัน

ที่มา: ผลสารวจแอพพลิเคชันยอดนิ
่
ยม (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2557-มกราคม 2558)
จากผลการส ารวจการใช้งานเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ของสานักงานพัฒ นาธุ รกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า แอพพลิเคชันไลน์
่ นิยมใช้งานกันมากในกลุ่มผู้สูงอายุBaby
Boomer (ร้ อ ยละ 81.6) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ นิ ด้ า โพลได้ ท าผลส ารวจเดื อ นเมษายน 2558
แอพพลิเคชันที
่ ผ่ สู้ งู อายุนิยมใช้งานมากทีส่ ุด ได้แก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค อีเมล์ ทวิตเตอร์ ตามลาดับ
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ตารางที่ 1.3 การใช้งานเทคโนโลยีในการติดต่อกับครอบครัว เพื่อน ผ่านแอพพลิเคชันต่
่ าง ๆ ของผูส้ งู อายุ
ลาดับที่

การใช้ ง านเทคโนโลยี ใ นการติ ดต่ อกั บ ใช้งาน
ครอบครัว เพื่ อ น ผ่ านแอพพลิ เคชัน่ ต่ างๆ
ของผูส้ งู อายุ

ไม่ใช้งาน รวม

1.

Line

21.29

78.71

100.00

2.

Facebook

13.56

86.44

100.00

3.

E-mail

4.78

95.22

100.00

4.

Twitter

2.39

97.61

100.00

ที่มา: นิดา้ โพล (สารวจเมือ่ เมษายน 2558 )
จากตารางด้ า นบนจะเห็ น ได้ ว่ า แอพพลิเ คชัน่ ไลน์ ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มจากผู้ ใ ช้ ง าน ซึ่ ง
ส่วนประกอบแอพพลิเคชันไลน์
่
จะประกอบไปด้วย 3 หลักทีส่ าคัญคือ
1) ส่งข้อความฟรี ทุกที่ ทุกเวลา

ภาพที่ 1.1 รูปภาพแสดงตัวอย่างการสนทนาผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ที่มา: Line Thailand, 2558.
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2) โทรศัพท์และวีดโิ อคอลฟรี ระหว่างประเทศ หรือในประเทศ

ภาพที่ 1.2 รูปภาพแสดงตัวอย่างการโทรศัพท์ผ่านวิดโี อคอลบนแอพพลิเคชันไลน์
่
ที่มา: Line Thailand, 2558.
3) ไลน์ ส ติก เกอร์ (Line Stickers) ส าหรับ ส่ งสติก เกอร์ท่ีแ สดงถึง อารมณ์ ของผู้ส่ ง ณ
ขณะนัน้

ภาพที่ 1.3 รูปภาพแสดงตัวอย่างการส่งสติกเกอร์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ที่มา: Line Thailand, 2558.
นอกจากการสนทนาแล้วปั จจุบนั แอพพลิเคชันไลน์
่ มกี ารพัฒนาระบบการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆผ่านแอพพลิเคชันในสมาร์
่
ทโฟนของผู้ใช้งานทัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารณ์ ไอโอเอส และแอนดอรอย์
หรือเว็บไซต์รา้ นค้าที่ร่วมรายการ และไอดีไลน์แอด และแอพไลน์แอด (LINE@IE&LINE&App)ซึ่ง
เป็ นอีกแอคเคาท์ไลน์หนึ่งทีผ่ ู้ใช้งานงานสามารถสื่อสารกับกลุ่มผู้ใช้งานงานหลากหลายขึน้ เช่นกลุ่ม
ครอบครัว เพื่อน หรือกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาหรือองค์กร นอกจากนี้ยงั มีไลน์มวิ สิก ไลน์แมพ ไลน์
ช้อป ฯลฯ (เดลินิวส์ 2557, 11 ตุลาคม)
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ปั จจุบนั นี้ส งั คมไทยก าลังก้าวเข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ม ีค วามนิยมใช้งานสังคม
ออนไลน์เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ แอพพลิเคชันไลน์
่ มากเป็ นอันดับหนึ่ง ดังรูปภาพ

ภาพที่ 1.4 รูปภาพแสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ทถ่ี ูกใช้เป็ นประจา
ที่มา: Line Thailand, 2558.
จากภาพจะเห็นได้ว่าแอพพลิเคชันไลน์
่
เป็ นที่นิยมใช้งานในกลุ่ม Baby Boomer หรือกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยต้องยอมรับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีส่อื ใหม่เป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก เนื่องจาก
เทคโนโลยีได้แทรกซึมเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ และเชื่อมต่อทัวโลก
่
เทคโนโลยีจงึ เอื้อประโยชน์
ต่อผูส้ งู อายุและชีวติ มนุษย์ ดังนี้ (สมาน ลอยฟ้ า, 2554)
ด้านคุณภาพชีวิตและสุขภาพ
- ช่วยส่งเสริมคุ ณ ภาพชีวติ ของผู้สูงอายุให้เป็ นไปด้วยความง่ายและรวดเร็วมากขึ้น เช่น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการดูแลสุขภาพ ผูส้ ูงอายุท่ไี ม่ใช้งานจะไม่ได้มโี อกาสพัฒนาคุณภาพชีวติ
เช่นเดียวกับผูส้ งู อายุทใ่ี ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ช่วยให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ ต้องการพึง่ พาผูอ้ ่นื น้อยลง สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ และยัง
ช่วยให้ความบันเทิง ผ่อนคลาย ให้กบั ผูส้ งู อายุอกี ด้วย
ด้านการเรียนรู้
- ช่ว ยกระตุ้นให้ ผู้สูงอายุ มคี วามสามารถในการเรียนรู้ การคิด การจดจาและช่ ว ยชะลอ
อาการภาวะสมองเสื่อม
- ช่วยให้มองเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์
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ด้านการติ ดต่อสื่อสารและสังคม
- ช่วยให้ผสู้ งู อายุมปี ฏิสมั พันธ์กบั สังคม สะดวกในการติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน และบุคคล
ในครอบครัว เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทอ่ี บอุ่นในครอบครัว เกิดความเพลิดเพลินในชีวติ และเป็ น
การลดช่องว่างระหว่างวัย
ด้านจิ ตวิ ทยาและสุขภาพจิ ต
- ช่วยให้ผสู้ ูงอายุมคี วามเข้าใจตนเองและสังคม ลดอาการหดหู่ ห่อเหีย่ วในชีวติ เห็นคุณค่า
ในตัว เองมากขึ้น เกิด ความรู้ส ึก มัน่ ใจในตนเองมากขึ้น การมีป ฏิส ัม พัน ธ์ติด ต่ อ กับ เพื่อ นบน
อินเตอร์เน็ต อาจทาให้ลมื อาการเจ็บป่ วยจากไข้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการตัดสิน ใจส่งเสริมความ
มีอานาจ และความเป็ นตัวของตัวเอง
นอกจากเทคโนโลยีส่อื ใหม่จะเข้ามาช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ ูงอายุแล้ว การใช้งาน
เทคโนโลยีส่อื ใหม่ของผูส้ งู อายุยงั มีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
ในสมัยก่อน ผู้สูงอายุเป็ นกลุ่มที่ใช้งานเทคโนโลยีส่อื มวลชนแบบเดิมมีจานวนสูง ส่วนมาก
ใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ และอ่านหนังสือพิมพ์หรือฟั งวิทยุ มากกว่าสนใจสื่ออื่นๆ สาหรับเหตุผล
ทีท่ าให้ผสู้ งู อายุมอี ุปสรรคในการเข้าถึงสื่อใหม่ ได้แก่ กลุ่มผูส้ งู อายุยงั ไม่มตี น้ แบบหรือผูน้ าในการใช้
งานเทคโนโลยี และมีเพียงกลุ่มน้อยเท่านัน้ ที่มกี ารเข้ าถึงเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ ต ความกังวล
ด้านทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ มีความมันใจในการใช้
่
งานเทคโนโลยีน้อย ความกังวลว่าอุปกรณ์
หรือเครื่องมือจะได้รบั ความเสียหายหากมีการพิมพ์ หรือคลิกเมาส์แรงๆ อีกทัง้ ในช่วงวัยเด็กไม่ม ี
การเรียนรูห้ รือการเรียนการสอน และไม่เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็ นในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี
อุปสรรคด้านร่างกาย ปั ญหาด้านสายตา เช่น คอมพิวเตอร์ ผูส้ ูงอายุมปี ั ญหาด้านสายตาในการเพ่ง
หรือ จ้อ งมอง ทาให้เกิดปั ญ หาด้านสุ ขภาพตามมา ปวดตา ปวดหลัง รวมทัง้ รูปแบบสีสนั ขนาด
ตัวหนังสือทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สูง อายุ ก ับ เทคโนโลยี จากเดิม ในอดีต ผู้สู งอายุค่ อ นข้า งมีค วามกัง วลกับ การ ใช้ง าน
เทคโนโลยีต่างๆ เนื่องจากผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่เกิดมาให้ยุคทีย่ งั ไม่มเี ทคโนโลยี และเทคโนโลยีเพิง่ เริม่
เข้ามา ท าให้อ ยู่ใ นช่ ว งรอยต่ อ ระหว่างเก่ า ใหม่ อีก ทัง้ เดิม ที ม ีข้อ จ ากัด หลายด้าน เช่ น สภาพ
ร่างกายและจิตใจ สภาพเศรษฐกิจ บทบาทหน้าที่ต่อครอบครัวและสังคม กล่าวคือ ยิง่ อายุมากการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยลง ประกอบกับอุปสรรคผู้สูงอายุแต่เดิมไม่เห็นถึงประโยชน์ และ
ความสาคัญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี กังวลถึงความปลอดภัย การใช้งานอุปกรณ์
ต่างๆทีก่ ลัวว่าจะเสียหาย (Harwood, 2007)
ตรงกับผลการศึกษาของ กวีพงษ์ เลิศวัชรา และคณะ (2556: 4) ที่ทาการศึกษาเรื่องการ
เรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ ม ผู้สูงอายุ มคี วามกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีสงิ่ ใหม่ๆ หากแต่มคี วามกังวลว่าคอมพิวเตอร์จะเสียหาย หากคลิกเมาส์หรือคียบ์ อร์ด
รุน แรงไป เนื่ อ งจากมีร าคาสู ง และยัง เกิด ความกลัว ไม่ ม ัน่ ใจตนเองว่ า จะสามารถ ใช้ง านงาน
คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีต่างๆได้ แม้จะมีความต้องการจะเรียนรูก้ ต็ าม
สาหรับในปั จจุบนั มีจานวนผูส้ งู อายุทใ่ี ช้งานคอมพิวเตอร์และใช้งานอินเตอร์เน็ตมีจานวน
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เพิ่มมากขึ้น ในปี คศ. 2009-2011 จากเดิมที่มผี ู้ใช้งานงาน 13% ได้เพิ่มขึ้นเป็ น 26% ซึ่งคิดเป็ น
อัต ราเติบ โต 100% (Thumbsupteam, 2015) และมีผู้ ใช้ง านหน้ าใหม่ เกิด ขึ้น อยู่เสมอ ส าหรับ
เหตุ ผ ลที่ผู้สู ง อายุ ห ัน มาใช้ ง านเทคโนโลยีแ ละอิน เตอร์ เน็ ต มากขึ้น เนื่ อ งด้ว ยการต้ อ งใช้ง าน
เทคโนโลยีในการท างานในชีว ิต ประจาวัน การรับ ส่ งอีเมล์ เห็น ประโยชน์ ด้านการปฏิสมั พัน ธ์
ร่วมกันกับครอบครัว เช่น ปู่ -หลาน การสื่อสารทีส่ ามารถเห็นหน้าได้ การสนทนาในกลุ่มทีม่ คี วามชื่น
ชอบในสิง่ ใดสิง่ หนึ่งเหมือนกัน หรือการค้นหาเพื่อนเก่าทีง่ า่ ยและสะดวก
แอพพลิเคชันไลน์
่
นอกจากมีป ระโยชน์ ท่ีห ลากหลายการก่ อ ให้เกิด การรวมกลุ่ ม กัน ใน
แอพพลิเคชันไลน์
่ การส่งข้อมูลข่าวสาร การสร้างกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกัน กลุ่มเพื่อนทีท่ างาน เห็นได้
จากกลุ่มแอพพลิเคชันไลน์
่
ในที่ทางานที่ส่งข่าวสารบอกข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางนี้ กลุ่มองค์กร
หรือบริษทั ทีท่ าการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้กบั ผูบ้ ริโภครับทราบอีกช่องทางหนึ่ง ด้วยความสะดวก
และรวดเร็ว นอกจากนี้แอพพลิเคชันไลน์
่ ยงั ให้ความเพลิดเพลินในการสนทนาร่วมกันระหว่างบุคคล
หรือกลุ่มเฉพาะต่างๆ การรับข่าวสารคลายเครียด และตัวแอพพลิเคชันได้
่ มกี ารผลิต เกมส์ไว้ให้ใช้
งาน อีกทัง้ ยังสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลเช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ใน
กลุ่มเพื่อน เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุในปั จจุบนั เริม่ ใกล้ชดิ และใช้งานเทคโนโลยีการ
สื่อสารโดยเฉพาะแอพพลิเคชันไลน์
่
มจี านวนมากขึน้ ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อ สารกับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ไ ลน์ ข องผู้ สู ง อายุ ก ารใช้ ง านประโยชน์ จ าก
แอพพลิเคชันไลน์
่
ทัง้ นี้เพื่อจะได้นาข้อมูลที่ได้มาทาความเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้งานงาน การ
สื่อสาร ของผู้สูงอายุ และข้อมูลที่ได้น้ีไปปรับปรุงพัฒนา ส่งเสริม แนะนา ให้ความรูค้ วามเข้าใจใน
การใช้ ง านแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ อ ย่ า งปลอดภั ย ในผู้ สู ง อายุ การรู้เ ท่ า ทั น สื่อ การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล
ทางแอพพลิเคชันไลน์
่
รวมถึงสามารถนาไปใช้งานประโยชน์ ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิผลต่อตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต

1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการสื่อ สารผ่ า นแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ กั บ การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา กับการส่ง
ต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ

1.3 ปัญหานาวิ จยั
1. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุเป็ นอย่างไร
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2. การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุเป็ นอย่างไร
กรอบการวิ จยั
ตัวแปรต้น
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
- เพศ
- อาชีพ
- รายได้
- การศึกษา

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมการสื่อสาร
- พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
- การสื่อสารแอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ใด
- กลุ่มทีท่ าการติดต่อสื่อสาร อาทิเช่นญาติ พีน่ ้อง กลุ่มที่
สนใจในเรือ่ งเดียวกัน
- ประเภทของการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่

การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
- ข้อความสนทนา
-อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆที่
- ส่งภาพสติกเกอร์
สามารถใช้ตดิ ต่อสื่อสารได้
ทีส่ ่อื ความหมาย
เช่น โทรศัพท์มอื ถือ
- รูปภาพต่างๆ อาทิเช่น
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
รูปภาพสวัสดีตอนเช้า
โน๊ตบุ๊ค
รูปภาพทีถ่ ่ายจากโทรศัพท์มอื ถือ
- คลิปวิดโี อ

ภาพที่ 1.5 กรอบแนวคิดงานวิจยั

1.4 ขอบเขตการวิ จยั
1. ผู้สูงอายุ ท่ีใช้งานในการศึก ษาครัง้ นี้ ค ือ บุ ค คลที่ม ีอ ายุ 55 ปี ข้นึ ไป และมีก ารใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ในชีวติ ประจาวัน
2. ผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
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1.5 สมมติ ฐาน
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่
2. พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุมคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่

1.6 คานิ ยามศัพท์
1. พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
หมายถึง ทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ ความถี่
ในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ อุ ปกรณ์ ส่อื สารผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
แบ่งได้เป็ น 3 ประเภทได้แก่
1.1 ความถี่ใ นการเปิ ด รับ สาร หมายถึง การที่ผู้ สู ง อายุ ม ีก ารเปิ ด รับ สารผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ บ่อยเพียงใดเช่น การใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ในทุกๆวัน สัปดาห์ละครัง้ หรือทุกๆ
ชัวโมง
่
1.2 การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
หมายถึง การสื่อสารบนแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผูส้ ูงอายุ เช่น การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
การส่งสติกเกอร์ไลน์ การสนทนาผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
เป็ นต้น
1.3 บทบาทของแอพพลิเคชันไลน์
่
หมายถึง แอพพลิเคชันไลน์
่
ทาหน้าที่ในการเป็ น
ตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลของผูส้ งู อายุ
2. ผู้สูงอายุ หมายถึง กลุ่มวัยทางานที่มอี ายุ 55 ปี ขน้ึ ไป เหตุผลที่เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ช่วง
อายุน้ีเนื่องจากเป็ นวัยที่อยู่ในช่วงใกล้ เกษียณอายุการทางาน เป็ นวัยที่มปี ระสมการณ์ชวี ติ ที่สูง มี
มุมมองทัศนคติต่อโลก สังคม เทคโนโลยีร่วมยุคร่วมสมัย ทัง้ เพศชายและเพศหญิง ที่มกี ารใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่
มีการติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ในเขตกรุงเทพ

1.7 วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึก ษาครัง้ นี้เ ป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology design) และใช้ว ิธกี าร
เก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire) จานวน 400 คน และการสัมภาษณ์ เชิงลึก
( In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน

1.8 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ งู อายุสามารถนาไป
พัฒ นาช่ อ งทางในการเข้า ถึง กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ใ นด้ า นต่ า งๆ เช่ น การให้ ข้อ มู ล ข่ า วสารที่ถู ก ต้ อ ง
การนาเสนอสินค้าข่าวทีต่ รงกับกลุ่มผูส้ งู อายุมากขึน้
2. เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารการส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
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3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาในด้านการให้ความรู้ ให้กบั ผู้สูงอายุในการใช้
งานเทคโนโลยีและสร้างการรูเ้ ท่าทันสื่อต่อไป
4. เพื่อเป็ นองค์ความรู้ให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดทานโยบายสาหรับการใช้งาน
สื่อสารกับกลุ่มผูส้ งู อายุ

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาในเรื่อง รูปแบบการสื่อสาร และพฤติก รรมการสื่อสาร
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ โดยมีแนวคิดและทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องดังนี้
2.1 แนวคิดรูปแบบ พฤติกรรมการสื่อสาร
2.2 แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์
2.3 แนวคิดผูส้ งู อายุ และเทคโนโลยี
2.4 แนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจ
2.5 แนวคิดประชากรศาสตร์
2.6 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

2.1 แนวคิ ดรูปแบบ พฤติ กรรมการสื่อสาร
พฤติกรรมการสื่อสารเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในยุคแห่งการสื่อสาร เพราะในยุคสังคมใหม่ทรัพยากร
สารสนเทศกลายเป็ นทรัพยากรสาคัญ ความต้องการสารสนเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ไม่ใช่ส งั คมมวลชนแต่ เป็ นสังคมที่เน้ นปั จเจกภาพ (สุรพงษ์ โสธนเสถียร, 2544 อ้างถึงใน วิมล
พรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง, 2554)
พฤติกรรมการสื่อสาร คือ การกระทาหรือการแสดงออกซึง่ สัญลักษณ์บ่งบอกว่าเป็ นการสื่อ
ความหมาย โดยมีกระบวนการถ่ายทอด และเปลี่ยนข่าวสาร ความรูส้ กึ นึกคิด และประสบการณ์
ระหว่ า งกัน เพื่อ ให้ ม ีค วามเข้า ใจร่ว มกัน (ขวัญ เรือ น กิติว ัฒ น์ , 2531 อ้ า งถึง ใน ภาสกร จิต ร
ใคร่ครวญ, 2553)
1) พฤติกรรมสื่อสารมีลกั ษณะเป็ นกระบวนการ กล่าวคือ การแสดงออกเพื่อติดต่อสื่อสาร
ความหมายของมนุ ษย์มกี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ไม่มจี ุดเริม่ ต้นและจุดสิน้ สุด ผูร้ บั สาร และผูส้ ่ง
สารสามารถสับเปลีย่ นการเป็ นผูร้ บั สารหรือผูส้ ่งสารได้เสมอตลอดเวลา จนผูส้ ่งสาร และผูร้ บั สารทัง้
สองฝ่ ายเกิดความเข้าใจ และมีปฏิกริ ยิ าโต้ตอบ กันเป็ นวงจรตลอดเวลา กระบวนการของพฤติกรรม
การสื่อ สารประกอบไปด้ว ยการเข้ารหัส (Encoding behavior) พฤติก รรมการถ่ ายทอดและการ
(Transmitting and receiving behavior) พ ฤ ติ ก รรมการถอดรหั ส (Decoding behavior) และ
พฤติกรรมตีความหมาย (Interpretive behavior)
2) พฤติกรรมการสื่อสารเป็ นกระบวนการที่มคี วามสัมพันธ์ทางจิตวิทยา กระบวนการทาง
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สังคมและกระบวนการทางวัฒนธรรม เป็ นกระบวนการทีม่ คี วามซับซ้อน ผูร้ ่วมการสื่อสารจะเป็ นผู้
กาหนด หรือสร้างการสื่อสาร การกาหนดความหมายไปตามลักษณะปั จจัยด้านจิตวิทยาส่วนบุคคล
นอกจากนี้การแสดงออกซึง่ พฤติกรรมการสื่อสารยังประกอบไปด้วยปั จจัยภายในตัวบุคคล
ได้แก่ ความรูส้ กึ ทัศนคติ ความคิด ความชื่นชอบ ความเกลียดชัง และนอกจากนี้ยงั นี้ปัจจัยจาก
ภายนอกตัวบุคคลได้แก่ กฎหมาย จารีต ประเพณี จรรยาบรรณ ซึง่ ปั จจัยภายในและภายนอกนี้ยงั
เป็ นตัวกระตุ้นให้ผู้ส่งสารเกิดการแสดงซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารออกมาตามแต่ละบุคคล (ภาสกร
จิตรใคร่ครวญ, 2553)
3) พฤติกรรมการสื่อสารเป็ นกระบวนการที่เกี่ยวกับปั จจัยสภาพแวดล้อมนอกระบบการ
สื่อ สาร กล่ าวคือ กระบวนการสื่อ สารเกิด ขึ้นภายใต้ส ถานการณ์ สภาพแวดล้อ มนอกระบบการ
สื่อสาร หมายความว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเมือง เวลา ระยะทาง ดังนัน้ กระบวนการ
สื่อสารของมนุ ษย์จงึ การเปลีย่ นแปลงไปตามสภาพแวดล้อมภายนอกการสื่อสารเป็ นส่วนหนึ่ง และ
ส่งผลต่อการสื่อสาร ระยะปั ญหาอุปสรรคต่อการสื่อสาร
4) พฤติกรรมการสื่อสารเป็ นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ จากสัญชาตญาณและจากการเรียนรูท้ าง
สังคม กล่าวคือ มนุ ษย์มสี ญ
ั ชาติญาณการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองมาโดยกาเนิด เรียนรูจ้ ากสังคมรอบตัว
ครอบครัว เพื่อน ครูอาจารย์ เช่น เมื่อตอนเด็กส่งเสียงร้องไห้เพื่อที่ บอกกล่าวในบางสิง่ บางอย่าง
เช่น ร้องไห้เมือ่ ต้องการกิน ร้องไห้เมือ่ อยากนอน ร้องไห้เมือ่ อยากไปเทีย่ ว เป็ นต้น ดังนัน้ มนุษย์เรา
เมื่อโตขึน้ จะจดจาการกระทาแบบอย่างพฤติกรรมการสื่อสารนัน้ จากบุคคลทีเ่ ป็ นแม่แบบทางสังคม
เช่นบิดามารดา ครูอาจารย์ เพื่อน
ทัง้ นี้เทคโนโลยีกบั พฤติกรรมการสื่อสารของมนุ ษย์ได้เริม่ เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวติ ประจาวัน
มากขึน้ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้ 1) การสื่อสารเทคโนโลยีการสื่อสารยุควัฒนธรรมการ
พูด 2) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุควัฒนธรรมการเขียน 3) เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคอิเล็กทรอนิกส์
อาจสรุปได้ว่ามนุษย์เป็ นผูม้ สี ่วนในโครงสร้างและส่วนประกอบของสังคม มีการสร้างกาหนด
พฤติกรรมการสื่อสาร เพื่อให้มนุษย์ในสังคมได้เรียนรูแ้ ละมีการปฏิบตั สิ บื ทอดกันต่อไป เช่น การ
กล่าวขอบคุณเมือ่ มีผใู้ ห้ของ เป็ นต้น (ภาสกร จิตรใคร่ครวญ, 2553) การสื่อสารในยุคเล็กทรอนิกส์
ทาให้มนุษย์มกี ารสื่อสารได้กว้างมากขึน้ ทัวทุ
่ กมุมโลก เข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์งา่ ยขึน้ ทาให้
การติดต่อสื่อสารเป็ นเรือ่ งสะดวก ความรวดเร็ว เป็ นปั จจัยให้มนุษย์เลือกใช้งาน โดยไม่มขี อ้ จากัด
ด้านเวลาและสถานที่ แม้อยูห่ ่างกันคนละซีกโลกก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ และเกิดความรูส้ กึ
ผูกพันเหมือนอยูใ่ กล้กนั
บทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับบุคคล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่เี ชื่อมโยงกันทัว่
โลก ทาให้มนุ ษย์มพี ฤติกรรมการสื่อสารที่ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร แลกเปลีย่ นข่าวสารได้อย่างทัน เกิด
ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่า วสารที่สด ใหม่ และเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลได้มากและง่ายขึน้
บทบาทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระดับกลุ่ม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เชื่อมโยงกลุ่ม
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บุคคลในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ต่าง ที่เป็ นเสมือนกลุ่มตัวแทนของบุคคลที่ช่นื ชอบในเรื่องใด
เรือ่ งหนึ่งเหมือนกัน รวมไว้ในทีเ่ ดียวกัน หรือกล่าวได้ว่า เว็บไซต์เป็ นเสมือนบ้านทีร่ วมสมาชิกทีม่ ี
ความชื่นชอบไว้ดว้ ยกัน เพื่อคอยพูดคุยแลกเปลีย่ นข่าวสาร รวมทัง้ การทากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์บุคคลต่างๆทัวโลกไว้
่
ด้วยกัน เชื่อมโยงถึงกันได้ (วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ,
2554)
สรุปความเจริญเติบโตของเทคโนโลยีช่วยอานวยความสะดวกให้มนุ ษย์ในการติดต่อสื่อสาร
ซึ่งกันและกัน ไม่มขี ดี จากัด มีความเป็ นอิสระมากขึน้ เชื่อมโยงข้อมูลได้จากทัวทุ
่ กมุมโลก ข้อมูล
ข่าวสารมีความหลากหลายกว้างขวาง มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารมากขึน้
2.1.1 ความหมายของพฤติ กรรมการสื่อสาร
พฤติกรรมการสื่อสาร มาจากคาว่า พฤติกรรม และการสื่อสาร ที่มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กัน พฤติกรรมหมายถึง การกระทาหรือปฏิกริ ยิ าที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย และแสดงออกมาได้
อย่างชัดเจน มีความสัมพันธ์กนั ทางจิตใจจากสิง่ เร้าต่างๆ (วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)
แมคคอลแนล (Mcconnell) ให้คานิยามพฤติกรรมไว้ 3 ด้าน คือ
1. มุมมองด้านชีววิทยา เป็ นการศึกษาระบบการทางานของอวัยวะภายในร่างกายมีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมมนุษย์อย่างไรบ้าง
2. จิตวิทยาในบุคคล ซึง่ มีความเชื่อพืน้ ฐานว่าจิตใจภายในบุคคลเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรม
3. พฤติกรรมทางสังคมแบบไม่คานึงถึงปั จจัยชีวภาพ และจิตวิทยาภายใน แต่จะคานึงถึง
สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็ นสาคัญ นอกจากนี้มุมมองทัง้ 3 ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมมนุ ษย์
แบบแยกส่วน หากต้องนามาใช้งานอธิภายแบบองค์รวม
ศศิมา ชัยวรจินดา (2555) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง การกระทาที่
แสดงออกด้วยสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมาย สามารถแสดงออกได้ทงั ้ วัจนภาษาและอวัจนภาษาเป็ น
พฤติกรรมทีเ่ กิดจากสัญชาตญาณ และประสบการณ์ทผ่ี ่านมาเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับบุคคลอื่น
ในสังคม
วิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ให้ความหมายพฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึงการ
สื่อสารของมนุ ษย์ทงั ้ การพูด การเขียน และหมายถึงการแสดงออกเพื่อการสื่อสารด้วยสัญ ลักษณ์
การกระทาต่างๆที่ปรากฏอยู่ในชีวติ ประจาวันที่แตกต่ างกันไปตามบุค ลิก ภาพและจิตวิทยาส่ว น
บุคคล การสร้างความสัมพันธ์กบั สังคมและสภาพแวดล้อมอาจเกิดได้จากพฤติกรรมการสื่อสารที่
เกิดจากการสื่อสารทางวัจนภาษา และอวัจนภาษา และเป็ นไปตามปั จจัยด้านจิตวิทยาส่วนบุคคลซึง่
เป็ นแรงกระตุ้นภายในตัวบุคคลได้แก่ ทัศนคติ ความทรงจา ความหวัง ความหวาดกลัว เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีแรงกระตุ้นจากปั จจัยภายนอกตัวบุคคลได้แก่ ปทัสถาน จารีตประเพณี จรรยาบรรณ
กฎหมาย วัฒ นธรรมเป็ นต้ น โดยที่ม นุ ษ ย์พ ยายามอาศัย กระบวนกาต่ า ง ๆ ในการถ่ า ยทอด
แลกเปลีย่ นข่าวสารออกมาเพื่อแบ่งปั นประสบการณ์ชองตนเองให้ผอู้ ่นื ได้รบั รู้
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2.1.2 รูปแบบบริ บทของพฤติ กรรมการสื่อสาร
2.1.2.1 พฤติกรรมการสื่อสารภายในตัวบุคคล
พฤติกรรมการสื่อ สารภายในตัวบุคคล หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารกับตนเอง
ภายใต้ก ระบวนการคิด การตีค วาม การจดจา ตามประสบการณ์ ท่ีแ ต่ ล ะคนได้รบั รู้ และน าไป
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เป็ นกรอบแห่งความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ โดยมีปัจจัยทีก่ าหนดให้
พฤติกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ได้แก่ สภาพแวดล้อม ระดับสติปัญญา การสื่อสารภายในตัวบุคคลเรา
สามารถพบได้ เช่นการคิดในใจ การพูดกับตนเองเป็ นต้น
2.1.2.2 พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
พฤติ ก รรมการสื่อ สารระหว่ า งบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คล หมายถึ ง การสื่อ สาร
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่ว มกับผู้อ่ ืน ใช้งานการสื่อ สารผ่ านสัญ ลักษณ์ ค าพูด ท่ าทาง การแต่ งกาย
การสื่อสารระหว่างบุคคลนี้เริม่ ตัง้ แต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มของบุคคล องค์กรต่างๆ รวมทัง้ การ
สื่อสารผ่านสื่อกลางเช่น ไปรษณีย์ โทรศัพท์อกี ด้วย
ส าหรับ การวิ จ ัย เรื่อ งการศึ ก ษ าพ ฤติ ก รรมการสื่ อ สาร กั บ การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ลผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ ูงอายุได้นาแนวคิดและทฤษฎีดา้ นพฤติกรรมการสื่อสารมาเป็ นตัวแปรหนึ่ง
ในการวิจยั ซึง่ หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลมีในการสื่อสาร มาจากการสื่อสารภายในภายนอก และ
ระหว่างกลุ่มด้วยกัน มีการอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการสื่ อสารให้เข้ากับยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ในการศึกษาในส่วนนี้จะสอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารของ
บุคคลว่ามีพฤติกรรม รูปแบบ ลักษณะการสื่อสาร เป็ นอย่างไร แบบใดบนแอพพลิเคชันไลน์
่

2.2 แนวคิ ดเครือข่ายสังคมออนไลน์
สังคมออนไลน์นนั ้ ขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยีมอื ถือและโปรแกรมเว็บไซต์พน้ื ฐานเป็ นสาคัญในการ
สร้างแพลตฟอร์ม ซึ่งแต่ ละบุคคลที่อ ยู่ในสังคมออนไลน์ จะมีการแบ่งปั นและร่วมกันสร้างเนื้อ หา
โต้แย้งดัดแปลงเนื้อหาสารที่สร้างขึน้ เอง สิง่ เหล่านี้จะเป็ นสาระสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การสื่อ สารระหว่ า งองค์ ก ร ชุ ม ชนและปั จเจกบุ ค คล (Kietzmann&Hermken, 2011 อ้ า งถึ ง ใน
อธิษฐาน ตัง้ อาพัน, 2556)
ความหมายของแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คือเว็บไซต์
ทีใ่ ห้บุคคลได้กระทาสิง่ ต่างๆต่อไปนี้
1. สร้างข้อมูลส่วนตัวบนพืน้ ทีส่ าธารณะหรือกึง่ สาธารณะภายในระบบทีม่ ขี อบเขต
2. เชื่อ มต่ อ รายการต่ า งๆของผู้ ใ ช้ ง านที่ ใ ห้ ม ีก ารแบ่ ง ปั นข้ อ มู ล ไปยัง บุ ค คลต่ า งๆที่
ติดต่อสื่อสารกัน
3. สามารถเลือกเข้าชม หรือไม่เข้าชมในการเชื่อมต่อของบุคคลอื่นภายในระบบได้ ซึ่งการ
เชื่อมต่อนี้จะมีความหลากหลาย (Boyd&Ellison, 2007)
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วันฉัตร โกมลวิวฒ
ั น์ (2554) ได้อธิบายถึงความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครือ ข่ายคอมพิวเตอร์จานวนมาก เชื่อมโยง
ข้อมูลจากองค์กรต่างๆทัวโลกเข้
่
าด้วยกัน ซึง่ คาว่าเครือข่ายหมายถึง
1) คอมพิว เตอร์ต ัง้ แต่ 2 เครื่อ งขึ้น ไป เชื่อ มต่ อ เข้า กั น ด้ว ยสายเคเบิล (ทางตรง) หรือ
สายโทรศัพท์ (ทางอ้อม)
2) มีผใู้ ช้งานคอมพิวเตอร์
3) มีการถ่ายเทข้อมูลระหว่างกัน
พุทธวรรณ แก้วเกตุ (2556) ได้ให้ความหมายของคาว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง
สังคมออนไลน์ทม่ี กี ารเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความต้องการทางสังคมทีเ่ ป็ น
การสร้างและสะท้อนให้เห็นถึงเครือข่ายความสัม พันธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนที่มคี วามสนใจหรือ มี
กิจกรรมร่วมกัน ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ หน้าเว็บไซต์ และมี
ปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกันระหว่างผูใ้ ช้งานด้วยกัน
ฑิตยิ า ปิ ยภัณฑ์ (2554) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์หมายถึง เว็บไซต์
เครือข่ายสังคมเป็ นสังคมในโลกอินเตอร์เน็ตที่ผคู้ นสามารถมีปฏิสมั พันธ์กนั หมายถึง การทาความ
รูจ้ กั กัน ร่วมแบ่งปั นประสบการณ์ เรื่องราว พูดคุยในสิง่ ทีส่ นใจร่วมกัน และสามารถเชื่อมโยงกันได้
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง โดยอาศัยรูปแบบบริการทีเ่ รียกว่า “บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ” หรือ
Social Network Service (SNS) เพื่อใช้งานเว็บไซต์ท่ถี ูกออกแบบขึน้ สาหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต
แสดงความเป็ นตัวตนบนเครือข่ายสังคม โดยวิธกี ารเขียน แนะนาตัวผ่านประวัติส่ วนตัว โดยย่อ
รวมทัง้ ความสนใจ กิจกรรมที่ได้ทา ทัง้ นี้เพื่อเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อ่นื ที่อยู่ใน
เครือข่าย
อดิเทพ บุตรราช (อ้างถึงใน นภัสกร กรวยสวัสดิ ์, 2553) ซึง่ ได้ให้คานิยามว่าเครือข่ายสังคม
ออนไลน์หมายถึง กลุ่มคนทีร่ วมกันเป็ นสังคม และมีกจิ กรรมร่วมกันบนเครือข่ ายอินเตอร์เน็ต และมี
การแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆ โดยใช้งานรูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีการ
สร้างชุมชนเสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานเป็ นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การ
ทากิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง
ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี โลกาภิวฒ
ั น์ เข้ามีอิทธิพ ลต่ อ สังคมโลก ในด้านเศรษฐกิจ
การเมือ ง อิท ธิพ ลของอ านาจเศรษฐกิจจากประเทศที่พ ัฒ นาได้เข้าสู่ป ระเทศอื่น ๆ เกิด กระแส
วัฒนธรรมโลก ครอบงาทางความคิด การแต่งกาย การบริโภคนิยมแพร่หลายเข้าครอบคลุม และยัง
ก่อให้เกิดหมู่บา้ นโลก (Global Village) โลกทัง้ โลกเป็ นเสมือนหมู่บา้ นเดียวกัน ผูค้ นสามารถรับรูไ้ ด้
ทัวกั
่ นทัวโลก
่
เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึน้ สามารถรับรูไ้ ด้อย่างฉับพลันทันที (ยรรยง
สินธุง์ าม, 2011)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกเหนือจากการทาให้บุคคลต่างๆที่ไม่รจู้ กั กันได้พบปะรูจ้ กั กัน
มากขึ้น ยังทาให้การเชื่อมต่อเครือข่ายมีความสัมพันธ์ท่ดี มี ากขึ้น การเชื่อมต่อสื่อสารกันระหว่าง
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บุค คลที่รจู้ กั ในชีวติ ปกติ ได้มคี วามสัมพันธ์ร่ว มกันที่ดีเช่นกัน ซึ่งเหตุ ผลสาคัญ ที่ทาให้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้รบั ความนิยมแพร่หลายคือ
1) การสื่อ สารในสัง คมออนไลน์ ไม่ จ ากัด เฉพาะเครื่อ งคอมพิ ว เตอร์เ ท่ า นั ้น เครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ทต่ี ่างระบบปฏิบตั กิ ารกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
2) ผูใ้ ช้งานงานสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างแพร่หลาย ไม่จากัดเฉพาะกลุ่ม สามารถตัง้
กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามสนใจเหมือนกัน เข้าร่วมกลุ่มกัน
การแสดงความสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ การสมัครเข้าระบบสมาชิก ให้ผใู้ ช้งาน
ได้สร้างบัญชีส่วนตัว(Profile) และยังสร้างกระดานสนทนาให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนเรื่องราว หรือ
ข่าวสารทีต่ ้องการสื่อออกไปให้สงั คมออนไลน์ได้รบั รูผ้ ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
นอกจากนี้ยงั เปิ ดโอกาส
ให้แบ่งปั นรูปภาพ วิดโี อ บนหน้าเพจของตนเองด้วย
นอกจากนี้ยงั สามารถสนทนากับบุคคลทีร่ จู้ กั และไม่รจู้ กั ได้ ด้วยการเริม่ ต้นค้นหาเพื่อนจาก
เบอร์โทรศัพ ท์ หรือ ไอดี สนทนาข้อ มูล ข่ า วสาร แลกเปลี่ย นข่ า วสาร เรื่อ งต่ า งๆเช่ น ข่ า วสาร
ประจาวัน ข่าวสารสุขภาพ รูปภาพวิว ภาพพระ ภาพดอกไม้ หรือส่งคลิปวิดโี อในเหตุการณ์ต่างๆที่
ไปพบเจอ หรืออยากแจ้งเตือนให้กบั เพื่อนได้ทราบ สามารถโทรศัพท์สนทนาผ่านโปรแกรมได้ และ
ยังสามารถสร้างกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชื่นชอบเหมือนกัน ให้อยู่ในห้องสนทนาเดียวกัน โดยทีผ่ ูใ้ ช้งาน
สามารถติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย เช่น โทรศัพท์มอื ถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ก
เป็ นต้น
2.2.1 พัฒนาการและความเป็ นมาของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
จุดเริม่ ต้นของสังคมออนไลน์ (Social Network) เริม่ ต้นจากเว็บไซต์ classmates.com ในปี
ค.ศ.1995 และเว็บไซต์ SixDegrees.com ในปี ค.ศ.1997 ซึ่งเป็ นเว็บไซต์เปิ ดให้ใช้งานงานเฉพาะ
นั ก เรีย นที่เรีย นภายในโรงเรีย นเดีย วกัน เพื่อ สร้า งประวัติ ข้อ มูล การสื่อ สาร ส่ ง ข้อ ความและ
แลกเปลีย่ นข้อมูลทีส่ นใจร่วมกันระหว่างเพื่อนนักเรียน และในปี ค.ศ.1999 เว็บไซต์ epinions.com
พัฒนาขึน้ โดย JonathanBishop มีการเพิม่ ฟั งก์ชนให้
ั ่ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเนื้อหาและติดต่อถึง
กันได้ นอกเหนือจากเพื่อนภายในลิสต์เท่านัน้ (ภาณุวฒ
ั น์ กองราช, 2554)
การเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อาศัยอินเตอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทในการสร้าง
เครือข่าย ซึง่ อินเตอร์เน็ตสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ยุค ได้แก่ ยุคแรก เรียกว่า Web 1.0 มีลกั ษณะ
การนาเสนอข้อมูลทางเดียว เนื่องจากผูจ้ ดั ทาเว็บไซต์จะทาหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือนาเสนอเนื้อหา
ให้กบั ผูใ้ ช้งานงานอินเตอร์เน็ตเพียงอย่างเดียว ผูใ้ ช้งานงานไม่สามารถโต้ตอบข้อมูลบนเว็บไซต์ได้
จากนัน้ ได้เข้าสู่ยุคทีส่ อง หรือ Web 2.0 ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ต มีศกั ยภาพในการ
ใช้งานงานมากขึ้น ผู้ใช้งานงานมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ และยังสร้างข้อมูล
เนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันได้ทงั ้ ระดับปั จเจกบุคคล และระดับกลุ่ม การเติบโตของ
อินเตอร์เน็ตในยุคนี้ทาให้เกิดเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ซึง่ เป็ นสังคมออนไลน์ทช่ี ่วยให้คนสามารถ
ทาความรูจ้ กั กัน เปิ ดเผย ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ วิดโี อ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
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อินเตอร์เน็ตเป็ นจึงเป็ นจุดให้เกิดสังคมยุคข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยี เป็ นกลไกสาคัญของการ
ครอบครองข่าวสารข้อมูล มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซึง่ ก่อให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงต่อสังคมโลก ได้แก่ ยรรยง สินธุง์ าม (2011)
1) การพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มกี ารพัฒนาใหม่ทุก 18 เดือน
ส่งผลให้คอมพิวเตอร์มคี วามเร็วสูงราคาถูกลง และเพิ่มความสาคัญ ในชีวติ ประจาวัน เพื่อ ใช้งาน
ทางานทัง้ ทีบ่ า้ นและทีท่ างาน
2) การพัฒนาเทคโนโลยีคมนาคม เพื่อให้สามารถติดต่อถึงกันได้งา่ ย ไม่ว่าจะอยูส่ ่วนใดของ
โลก ได้ม ีก ารพัฒ นาการติด ต่ อ สื่อ สารทางโทรศัพ ท์ช่ือ ผ่ า นคลื่น ไมโครเวฟ ดาวเทีย มสื่อ สาร
ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมล์ดว้ ยเครือ่ งคอมพิวเตอร์สามารถส่งข้อความด้วยแฟกซ์ เทคโนโลยีการสื่อสาร
มีความทันสมัยมากขึน้ ราคาถูกลง โลกทีก่ ว้างใหญ่ได้แคบลงด้วยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปั จจุบนั สามารถถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ผ่าน
อีเมล์ อินเตอร์เน็ต ข่าวสารความรูข้ อ้ มูล ก่อให้เกิดการพัฒนาภูมปิ ั ญญาการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การ
กระจายความรู้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ และเรียนรูม้ ากขึน้
การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีทาให้เกิดสื่อใหม่ สังคมออนไลน์ Online Social Network เป็ น
ปรากฏการณ์ ใหม่ ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกิดการ
สร้างเครือข่ายกลุ่ม ชุมชนผ่านโลกออนไลน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล
สื่อใหม่เป็ นแหล่งรวมรวมความสะดวกสบาย เป็ นการประยุกต์ส่อื เก่าต่างๆ เช่น ภาพ เสียง
ข้อ ความ และยังมีค วามรวดเร็ว ทันเหตุ การณ์ อยู่ได้นาน ที่สาคัญ เป็ นการสื่อ สารแบบสองทาง
(Two-way communication) สื่อใหม่ อานวยความสะดวกให้กบั ผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกกลุ่มวัย และใน
ปั จจุบนั กลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีส่อื ใหม่ ไม่เพียงแค่วยั รุน่ กลุ่มคนทางาน และเป็ นทีน่ ่ าสนใจว่ากลุ่ม
ผูส้ งู อายุมกี ารเรียนรูเ้ ปิ ดรับสื่อใหม่เพิม่ มากขึน้
2.2.2 ประเภทของเครือข่ายสังคมออนไลน์
เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งประเภทขอบเขตการใช้งานตามวัตถุประสงค์หลักของ
การใช้งานงาน เป้ าหมายในการใช้งานงานไปในทิศทางเดียวกัน ได้ 7 ประเภทดังนี้ (พุทธวรรณ
แก้วเกตุ, 2556)
1) สร้างและประกาศตัวตน (Identity Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี้สาหรับ
ให้ผู้เข้าใช้งานงานได้มพี ้นื ที่ในการสร้างตัวตนขึน้ มาบนเว็บไซต์ และเผยแพร่เรื่องราวของตนเอง
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ลักษณะการเผยแพร่อาจเป็ นรูปภาพ วิดโี อ การเขียนข้อความลงบล็อก เขียน
ข้อความลงบนพืน้ ที่ของตนเอง การค้นหาเพื่อนใหม่ หรือการค้นหาเพื่อนเก่าทีข่ าดการติดต่อ เช่น
บล็อก ไมโครบล็อก
2) สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี้ เป็ น
สังคมสาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการแสดงออกและนาเสนอผลงานตนเอง ซึง่ สามารถแสดงผลงานให้ออกมาให้

19
เห็นได้ทวโลก
ั่
เปรียบเสมือนแกลลอรี่ การจัดแสดงผลงานของตนเองไม่ว่าจะเป็ นวิดีโอ รูปภาพ
เพลงเพื่อแชร์เนื้อหาระหว่างผู้ใช้งานซึ่งกันและกัน เช่น Youtube, Flickr, Multiply, Photobucket,
Slideshare เป็ นต้น
3) ความชื่นชอบในสิง่ เดียวกัน (Passion Network) ทาหน้าที่เก็บสิง่ ที่ชอบไว้บนเครือข่าย
เปรียบเสมือนการคันหนั
่ งสือออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเก็บหน้าเว็บเพจทีเ่ ก็บไว้ในเครือ่ งมา
เก็บไว้บนเว็บไซต์ เพื่อแบ่งปั นให้คนที่มคี วามชอบและความสนใจในเรื่องเดียวกัน สามารถเข้าถึง
แหล่งอ้างอิงและเข้าไปหาข้อมูลได้ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, Catchh เป็ นต้น
4) การทางานร่ว มกัน (Collaboration Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นเครือ ข่ายที่
ต้องการความคิด ความรู้ การต่อยอดจากผูม้ คี วามรู้ ดังนัน้ คนทีเ่ ข้ามาในสังคมออนไลน์น้ีจะเป็ นผูท้ ่ี
มีความรู้ ความภูมใิ จในสิง่ ที่ตนเองได้เผยแพร่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งให้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในลักษณะทีท่ างาน่วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth, Google maps เป็ นต้น
5) ประสบการณ์ เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายลักษณะนี้หมายถึงเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ใ นลัก ษณะเกมส์อ อนไลน์ ที่นิ ย มใช้ ง านกัน ซึ่ง ผู้ ใ ช้ง านสามารถใช้ ง านบนเครือ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ตและสร้างตัวตนตามบทบาทในเกม และสร้างปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ ใช้งานเกมส์คนอื่นๆ เกิด
ความรูส้ กึ สนุก บันเทิงร่วมกัน เช่น Second life, Audition เป็ นต้น
6) เครือข่ายเพื่อประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็ นสังคมออนไลน์ท่ชี ่วยในเรื่อง
การทาให้ เป็ นประโยชน์ในการทีผ่ ู้ใช้งานสามารถเผยแพร่ประวัตติ นเอง สร้างเครือข่ายเข้ากับผูอ้ ่นื
อีก ทัง้ ยังเป็ น ช่ อ งทางให้น ายจ้างสามารถค้น หาผู้ร่ว มงานผ่ านสังคมออนไลน์ ป ระเภทนี้ ได้ เช่ น
Linkedin เป็ นต้น
7) เครือข่ายทีเ่ ชื่อมต่อกันระหว่างผู้ใช้งาน (Peer to Peer: P2P) เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ี
เชื่อมต่อกันระหว่างเครื่องผู้ใช้งานด้วยกันเองโดยตรง ทาให้เกิดการสื่อสารแบ่งปั นข้อมูลต่างๆได้
อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ ช้งานในทันที ได้แก่ Skype, Line , Bittorent เป็ นต้น
2.2.3 แอพพลิ เคชันไลน์
่
จุดกาเนิด แอพพลิเคชันไลน์
่
นัน้ เริม่ ต้น จากเหตุการณ์ แผ่นดินไหวในเดือนมีนาคม 2554
ทาง NHN Japan บริษัทบริการอินเตอร์เน็ตและการสืบค้นข้อมูล ได้ร่ วมมือกับ Naver Japan และ
บริษัท Livedoor ร่วมมือ กันพัฒ นาขึ้น เนื่ อ งจากเห็น ว่าจากเหตุ การณ์ ท่ีเกิดขึ้น จริงๆแล้วสังคม
ต้องการการสื่อสารกับคนใกล้ชดิ คนทีเ่ รา รวมถึงเพื่อน ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง ซึง่ คาว่าไลน์นัน้ หมายถึงการเข้าแถว ทีใ่ นช่วงเหตุการณ์แผ่นดินไหวประชาชน
จานวนมากต้องเข้าแถวรอรับบริการ (ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์, 2556)
ดังนัน้ ในเดือ นเมษายน ปี พ .ศ. 2554 และเนื่ อ งจากเหตุ ก ารณ์ แ ผ่ น ดิน ไหว ทาง Naver
Japan จึงได้ต้อ งการให้บ ริก ารตัว ใหม่น้ี แก่ ผู้ ใช้งานโดยเร็ว โดยช่ว งเวลาเพีย ง 1.5 เดือ น Naver
Japan ได้เปิ ดตัวให้บริการแอพพลิเคชันไลน์
่
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จนถึงทุกวันนี้ ซึง่
เดิมทาง Naver Japan ต้องการเพียงพัฒนาโปรแกรม LINE เพื่อใช้งานภายในองค์กรเท่านัน้ แต่
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ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหว ปี พ.ศ. 2554 เกิดความรุนแรงและเสียหายกับการสื่อสารแบบเดิม จึง
เล็งเห็นความสาคัญของการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต จึงพัฒนาแอพพลิเคชันไลน์
่ ออกมาเพื่อให้
สามารถสื่อสารกับคนทีร่ กั ได้ตลอดเวลา (Kapaotang.Kang, 2014)
แอพพลิเคชันไลน์
่ สามารถแบ่งได้เป็ น4 หมวดหลักๆได้ดงั นี้ (กระปุก, 2015)
1) เพื่อน และค้นหาเพื่อน

ภาพที่ 2.1 การเพิม่ เพื่อน และการค้นหาเพื่อน
เราสามารถค้นหาเพื่อนเก่า หรือเพิม่ เพื่อนใหม่ได้ง่ายๆหลังจากที่ลงทะเบียนสมัครสมาชิก
แล้ว ซึง่ ขัน้ ตอนในการหาเพื่อนมีดงั นี้
1) แตะเครื่อ งหมาย+ ที่มุม ขวาบนหน้ าของ Friends หรือ เลือ ก More แล้ว แตะปุ่ม Add
Friends
2) เมื่อ ท าขัน้ ตอนแรกเสร็จแล้ว เราจะพบหน้ า Add Friends จะมีการแนะน าเพื่อ นที่เป็ น
บุคคลทีอ่ าจจะรูจ้ กั ซึง่ หากเราต้องการเพิม่ เพื่อนคนไหน เราก็สามารถกดเพิม่ ได้เลย ซึง่ วิธกี ารเพิม่
เพื่อนเฉพาะบุคคลทีเ่ ราต้องการสามารถทาได้โดย
2.1 บันทึกเบอร์โทรศัพท์ของคนที่เราต้องการเพิม่ เป็ นเพื่อนลงในโทรศัพท์มอื ถือ
ของเรา จากนัน้ ระบบแอพพลิเคชันไลน์
่
จะทาการเพิม่ เพื่อนให้อตั โนมัติ
2.2 กดปุ่ ม Search by ID แล้ว ให้เรากรอก User ID ของเพื่อ นหรือ บุ ค คลที่เรา
ต้องการเพิม่ เป็ นเพื่อนลงไป เพื่อทาการค้นหา จากนัน้ เมื่อขึน้ ชื่อเพื่อนแล้ว ให้เรากดปุ่ม Add ก็จะ
เพิม่ เพื่อนได้อตั โนมัติ
2.3 กดที่ป่ ุ ม QR Code เพิ่ม เพื่อ นด้ ว ยโปรแกรม QR Code แสกนบาร์โค้ ด ใน
ตัวเครื่องระหว่างโทรศัพท์มอื ถือของเพื่อนและของเรา โดยให้เพื่อนหรือเรากดที่ป่ ุม My QR Code
ทีม่ มุ ขวาล่าง
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2.4 กดปุ่ม Shake It! เป็ นการเขย่าโทรศัพท์มอื ถือทัง้ สองเครื่องพร้อมๆกัน ก็จะ
เป็ นการเพิม่ เพื่อนได้อตั โนมัติ
3) เมือ่ ทาการเพิม่ เพื่อนเสร็จแล้ว จะมีตวั เลขแสดงในหน้าแท็บ Friends ก็จะพบเพื่อนทีเ่ พิม่
เข้ามาล่าสุดในส่วนของ New Friends
ซึง่ แอพพลิเคชันไลน์
่ สามารถอานวยความสะดวกให้เราสามารถสนทนาแลกเปลีย่ น
ข้ อ ความกั บ เพื่ อ นๆได้ ต ลอดทัง้ การสนทนาแบบส่ ว นบุ ค คลและการสนทนาแบบกลุ่ ม บน
แอพพลิเคชันไลน์
่
2) สนทนา (Chats)

ภาพที่ 2.2 การสนทนาผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
แท็บสนทนาหรือ Chats จะอยู่ถดั มาจากแท็บค้นหาเพื่อน หลังจากที่เราเพิม่ เพื่อนแล้วเรา
สามารถกดเลือกเพื่อนทีเ่ ราจะต้องการสนทนาด้วย จากนัน้ เริม่ ทาการสนทนา
ซึง่ การสนทนาสามารถทาได้ทงั ้ การสนทนาผ่านการพิมพ์ การสนทนาผ่านการโทรศัพท์ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
หรือการส่งเสียงสนทนาของเราไปยังเพื่อนได้ นอกจากนี้ภายในหน้ า กระดาน
สนทนานัน้ เราสามารถส่งภาพที่บนั ทึกไว้ในเครื่องไปยังเพื่อนหรือคู่สนทนาได้ และสามารถเลือก
ถ่ ายรูป และส่ งได้ท ัน ที สามารถส่ งวิดีโอที่บ ัน ทึก ไว้ในเครื่อ ง หรือ ถ่ ายวิดีโอและส่ งได้ท ัน ที ส่ ง
ข้อความเสียง แนะนาเพื่อนคนอื่นๆให้คู่สนทนา และสามารถแชร์สถานที่ท่เี ราอยู่เพื่อง่ายต่อการ
ติดต่อ การบันทึกเก็บรูปภาพต่างๆ การทาวิดโี อ การตกต่างภาพ ซึ่ งทั ้ ง ห ม ด นี้ ส าม ารถ ท าได้
ภายในหน้ากระดานสนทนาระหว่างเราและเพื่อน เพื่อช่วยอานวยความสะดวกต่างๆให้ซ่งึ กันและ
กัน
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3) ไทม์ไลน์ (Timeline)

ภาพที่ 2.3 ไทม์ไลน์บนแอพพลิเคชันไลน์
่
ที่มา: TMarangsri (2015)
กระดานสนทนา (Timeline) เป็ นส่วนทีท่ าให้แอพพลิเคชันไลน์
่ มคี วามเคลื่อนไหว และเป็ น
โซเชียลเน็ตเวิรก์ อย่างเต็มตัว เพราะผูใ้ ช้งานงานเจ้าของบัญชีแอพพลิเคชันไลน์
่ ไลน์ สามารถโพสต์
สิง่ ต่างๆให้คนมาแสดงความคิดเห็น โต้ตอบกันได้ทงั ้ สองฝ่ าย เมือ่ เราโพสต์ขอ้ ความหรือรูปภาพลง
ไป เพื่อนๆของเราในแอพพลิเคชันไลน์
่ กส็ ามารถมาแสดงความคิดเห็น โดยใช้งานข้อความหรือสติก
เกอร์แสดงความคิดเห็นได้
4) อื่นๆ
ในหมวดนี้จะประกอบด้วยสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆให้กบั บัญชีผูใ้ ช้งานไลน์ เช่น
เพิ่มเพื่อ น (Add Friends) ให้เราค้นหาและเพิ่ม เพื่อ นจาก ID, QR Code เขย่าหาเพื่อ น
สร้างกลุ่มเพื่อนในไลน์
ตัง้ ค่า (Setting) ตัง้ ค่าต่างๆของบัญชีผู้ใช้งานไลน์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ รูปประจาตัว
ความปลอดภัยในการใช้งาน ร้านค้าสติกเกอร์ การตัง้ ค่าแจ้งเตือน เสียงแจ้งเตือนไลน์ รูปภาพ
วิดโี อ เพื่อน เป็ นต้น
ประวัติ (Profile) เปลีย่ นรูปประจาตัว ตัง้ สถานะความรูส้ กึ
โทรศัพท์ (Call) สามารถโทรศัพท์หาเพื่อนผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ได้
ร้านค้าสติกเกอร์ (Sticker Shop) ร้านค้าสติกเกอร์ให้เราสามารถเลือกซือ้ สติก เกอร์หลาย
รูปแบบจากหลายร้านค้า เพื่อนามาส่งให้กบั เพื่อน คนรูจ้ กั แทนความรูส้ กึ แทนการพิมพ์ในขณะนัน้
ร้านค้าธีม (Theme Shop) ให้เราสามารถเลือกซือ้ และเปลีย่ นภาพรวมของไลน์ รูปแบบสีสนั
ของแอพพลิเคชันไลน์
่ ในแบบเฉพาะของเรา
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ออฟฟิ เชียลแอคเคาท์ (Official Account) ท าหน้ าที่ให้บุค คล หน่ ว ยงาน เจ้าของกิจการ
เจ้าของสินค้า หรือธุรกิจต่างๆ ไว้ตดิ ต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย โดยปั จจุบนั ได้มอี กี บริการ
หนึ่งออกมารองรับอานวยความสะดวกมากขึน้ Line @ ทาหน้าทีค่ ล้าย Official Account ทีส่ ามารถ
ให้บคุ คลธรรมดาสามารถใช้งานงานได้ เปรียบเสมือนแฟนเพจ (Fanpage)บนหน้าเฟสบุ๊ค
ชาระเงินผ่านไลน์ (Line Pay) ให้ผู้ใช้งานสามารถ เลือกซื้อสินค้า ชาระเงินซื้อสินค้า จาก
ร้านค้าต่างๆทีร่ ่วมรายการและมีความปลอดภัย เพียงลงทะเบียนบัตรเครดิต หรือบัตร เดบิต ไว้กบั
บัญชี Line Pay ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกซือ้ สินค้าบริการต่างๆเช่น สติกเกอร์ไลน์ ธีมไลน์ ร้านแฟชัน่
ออนไลน์ ร้านเสื้อผ้า ร้านหนังสือ โดยผู้ใช้งานทีใ่ ช้งานงานผ่านLine Payจะได้รบั สิทธิพเิ ศษ พร้อม
ส่วนลดต่างๆอีกมากมาย (thumbsupteam, 2015)
ไลน์ แอพพลิเคชัน่ (Line Apps) ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆอาทิเช่น ดู โทรทัศน์ ผ่าน
ทางแอพพลิเคชันไลน์
่
ฟั งเพลงผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
Line Here แชร์พกิ ดั ให้เพื่อนรู้ และสามารถ
ดูได้ว่าเพื่อนอยูท่ ไ่ี หนระยะห่างจากเรากีก่ โิ ลเมตร กีเ่ มตร เป็ นต้น
ไลน์ เกมส์ (Line Games) เกมส์ท่ที างแอพพลิเคชันไลน์
่
ได้ค ิดค้น ขึ้นมาให้สามารถดาวน์
โหลดใช้งานได้
ไลน์มวิ สิค (Line Music) ให้ผใู้ ช้งานได้ฟังเพลงบนโทรศัพท์มอื ถือ โดยเชื่อมต่อกับบัญชีไลน์
นอกจากนี้ยงั สามารถแบ่งปั นเพลงที่ฟัง ที่ช่นื ชอบบนหน้ ากระดานสนทนาแบบส่วนตัว แบบกลุ่ม
หรือบนหน้าไทม์ไลน์ ได้ทนั ที
ไลน์ ช็อป (Line Shop) ร้านค้าออนไลน์ให้ผซู้ ้อื และผูข้ ายสามารถติดต่อซือ้ ขายกัน จุดเด่น
คือ มีโปรโมชันมากมาย
่
ผู้ซ้อื สามารถตรวจสอบการสังซื
่ ้อได้ต ลอดเวลา มีการจัดหมวดหมู่ของ
สินค้าอย่าง ด้านผูข้ ายสามารถลงขายสินค้ารายละเอียดของสินค้าได้ตลอดเวลา มีการออกแบบการ
ซื้อ ขายที่ง่า ยสะดวก และสามารถโพสต์ ข้อ ความโปรโมชัน่ สิน ค้า ผ่ า นทางไทม์ไลน์ และจะส่ ง
โปรโมชันไปยั
่ งผูท้ ต่ี ดิ ตามร้านค้าได้ทนั ที
สาหรับการวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ ข องผู้สูงอายุ ได้ใ ช้แ นวคิด เครือ ข่า ยสังคมออนไลน์ เป็ น ตัว แปรในการวิจ ยั ครัง้ นี้ ซึ่งสังคม
ออนไลน์หมายถึง การติดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ที่มกี ารเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต จนเกิดเป็ น
กลุ่มสังคมที่มคี วามชื่นชอบ หรือความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันเกิดขึน้ บนโลกออนไลน์
และมีก ารพูดคุ ยแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยเชื่อ มต่ อ ผ่ านอุป กรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพ ท์มอื ถือ แท็บ เล็ต ในการศึก ษาส่ วนนี้ จะสอดคล้อ งกับ งานวิจยั เพราะเราสามารถน ามา
ทดสอบดูได้ว่าผูส้ งู อายุมกี ารใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบใด ผ่านเครือ่ งมือสื่อสารชนิดใด

2.3 แนวคิ ดผูส้ งู อายุ และเทคโนโลยี
คาว่าผูส้ ูงอายุตามพระราชบัญญัตผิ สู้ ูงอายุ (2546) ได้อธิบายถึง ผู้สูงอายุหมายถึง บุคคลที่
มีอายุ 60 ปี บริบรู ณ์ขน้ึ ไป และเป็ นผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาติไทย
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องค์ก ารอนามัยโลก (World Health Organization) ยังไม่ม ีการให้นิย ามผู้สูงอายุ โดยให้
เหตุ ผ ลว่ าทัว่ โลกมีก ารนิ ย ามผู้สู ง อายุ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นิ ย ามตามอายุ เกิด ตามสังคม ( Social)
วัฒนธรรม (Culture ) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ในประเทศทีเ่ จริญแล้ว มักจัด
ผูส้ ูงอายุ นับจากอายุ 65 ปี ขน้ึ ไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุกาหนดให้เกษียณ
งาน (อายุ 50 60 หรือ 65 ปี ) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผูห้ ญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี
ส่วนชายสูงอายุอยูใ่ นช่วง 55-75 ปี (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.) ซึ่ ง สั ง ค ม ข อ ง
ผูส้ งู อายุ แบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ม.ป.ป.)
1) ระดับ การก้ าวเข้าสู่ส ังคมผู้สู งอายุ (Aging society) หมายถึง สัง คมหรือ ประเทศที่ม ี
ประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศหรือมีประชากรอายุตงั ้ แต่ 65
ปี มากกว่าร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ กาลังเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุ
2) ระดับ สัง คมผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ (Aged society) หมายถึ ง สัง คมหรือ ประเทศที่ ม ี
ประชากรอายุ 60 ปี ขน้ึ ไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศหรือมีประชากรอายุตงั ้ แต่
65 ปี มากกว่าร้อ ยละ14 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ เข้าสู่สงั คมผู้สูงอายุโดย
สมบูรณ์
3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่ม ี
ประชากรอายุ 65 ปี ขน้ึ ไปมากกว่า ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ เข้าสู่
สังคมผูส้ งู อายุอย่างเต็มที่
2.3.1 ปริ บททางสังคมและประเภทของผูส้ งู อายุ
ผู้สูงอายุในแต่ละสังคมในต่างละช่วงเวลาต่างมีลกั ษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ตัวแปร 2
ตัว ได้แก่ ตัวแปรปริบททางสังคมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ และตัวแปรความแตกต่างหลากหลายของ
ประเภทในกลุ่มผูส้ งู อายุ
ปริบททางสังคมกับผูส้ ูงอายุ นักมานุ ษยวิทยาจานวนไม่น้อย ได้ระบุว่า “ความชรา” ในการ
กาหนดอายุของแต่ละสังคมมีความแตกต่างกันมาก เช่นความชราในความหมายของชนเผ่าเอสกิโม
บางคนมีอายุมากแต่ทางานอย่างต่อเนื่องแม้ร่างกายไม่เปล่งปลังเหมื
่ อนวัยรุ่น แต่สถานภาพบุคคล
นัน้ ๆได้รบั คายกย่องว่าเป็ นอาวุโส ด้วยบทบาทหน้าที่ ทีค่ อยให้คาปรึกษา สอนบทเรียน ฝึกทั กษะ
การทางานต่างๆ ในขณะที่ชาวเกาะซามัวได้นิยามความหมายของคาว่าชราหมายถึงบุค คลที่ไม่
สามารถทาไร่ทานาในครัวเรือนได้อกี ต่อไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
สาหรับในประเทศไทยบทบาทของผูอ้ าวุโสในสังคมไทยในอดีตมีหลากหลายอย่าง เช่น
- เป็ นผูน้ าของทุกระดับ ตัง้ แต่ครอบครัว ชุมชน สังคม
- เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์สนิ มรดก ดังเช่นในละครโทรทัศน์ไทย ทีผ่ สู้ งู อายุจะมีบทบาท
ในการจัดการทรัพย์สนิ
- เป็ นผูก้ าหนด / ตระเตรียมอนาคตหรือชีวติ ลูกหลาน ตระเตรียมความพร้อม
ให้กบั ลูกหลานในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการศึกษา ชีวติ ครอบครัว อาชีพการงาน
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- เป็ นผูส้ บื ทอดวัฒนธรรม เนื่องจากในธรรมเนียมประเพณีต่างๆของสังคมไทยจะมี
ผูส้ งู อายุเป็ นผูป้ ฏิบตั กิ ารและเป็ นผูน้ ากระทาอยูเ่ สมอ เช่น พิธกี รรมทางศาสนาทัง้ หมด พิธกี รรมใน
ชีวติ ประจาวัน (การแต่งงาน บวชนาค งานศพ) บทบาทหน้าทีห่ ลักจึงเป็ นของผูส้ งู อายุ
- เป็ นผู้เสริม ขวัญ และกาลังใจ เนื่อ งจากผ่ านประสบการณ์ ในการดาเนิ นชีวติ มา
อย่างยาวนาน จึงสามารถเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ให้คาปรึกษา เสริมขวัญ/กาลังใจแก่คนรุน่ หลัง
2.3.2 ลักษณะและการเปลี่ยนแปลงของผูส้ งู อายุ
ผู้สูงอายุท่ีม ีล กั ษณะที่แ ตกต่ างกัน หรือ มีหลากหลายลัก ษณะที่แตกต่ างกัน ในแต่ ล ะคน
ขึ้นอยู่ก ับความเปลี่ยนแปลงตามวัย และประสบการณ์ ของแต่ ละบุคคล ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของ
ผูส้ งู อายุม ี 3 ด้านดังนี้ (วฤนลักษณ์ นพประเสริฐ, 2552)
1) การเปลี่ย นแปลงด้ า นร่ า งกาย (Physical Change) ผู้ สู ง อายุ ใ นช่ ว งวัย นี้ จ ะมีก าร
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย สรีระวิท ยาของระบบต่างๆ พละกาลังลดลง ปริมาณการพักผ่อนต่อวัน
น้ อ ยลง เซลล์ประสาทและสมองจะเริม่ มีการลดลง การได้ยนิ การรับกลิน่ จะเสื่อ มลง เกิดปั ญ หา
สุขภาพมากขึน้ โรคทีพ่ บบ่อยเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
2) การเปลี่ ย นแปลงทางจิต ใจ (Psychological Change) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงทางร่างกายและสังคม เพราะความเสื่อมของร่างกาย การปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เกิดความรูส้ กึ ว้าเหว่ กังวล ซึมเศร้า ท้อแท้
3) การเปลี่ ย นแปลงด้ า นสั ง คมและวัฒ นธรรม (Social and Cultural Change) การ
เปลีย่ นแปลงตนเองด้านสังคม รู้สกึ ว่าตนเองหมดความสาคัญเป็ นภาระให้กบั ผูอ้ ่นื ถูกทอดทิง้ ทาให้
รูส้ กึ ว้าเหว่ และถูกว่าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
การจัด แบ่ งกลุ่ ม ผู้สูงอายุโดยใช้งานบุ ค ลิก ภาพและการปรับ ตัว เป็ น เกณฑ์ (Neugarten,
1968 อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2548)
1) Reorganizer เป็ นพวกหากิจกรรมใหม่ๆมาทาแทนทีก่ จิ กรรมทีส่ ญ
ู เสียไป
2) Focusal เป็ น พวกช่ างเลือ กในการท ากิจกรรมพวกนี้ จะหยุดท ากิจกรรมบางอย่างใน
ขณะเดียวกันก็จะพิถพี ถิ นั ในการทีจ่ ะเลือกทากิจกรรมใหม่
3) Disengaged เป็ นพวกทีด่ งึ ตัวเองออกมาจากบทบาทความรับผิดชอบทีม่ อี ยู่เดิมโดยสมัครใจ
4) Holding-on พวกทีพ่ ยายามจะอยูใ่ กล้ชดิ กับคนวัยกลางคน
5) Constricted เป็ นพวกทีพ่ ยายามจะปิ ดตัวเองจากโลกภายนอก
6) Srccorance-seekingเป็ นพวกที่มคี วามพอใจในชีวติ ตนเองตราบเท่าที่ย ังสามารถหาคน
ทีเ่ ป็ นทีพ่ ง่ึ พาได้ พวกนี้ตอ้ งการคนมาช่วยดูแลและเอาใจใส่
7) Apathetic เป็ นพวกที่เฉยชา หมดไฟในการกระตือ รือ ร้น ชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงตัวเอง กังวลว่าตนเองไม่สามารถดาเนินการจัดการสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดไี ปกว่า
ปั จจุบนั
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8) Disorganized เป็ นพวกทีไ่ ม่ค่อยทากิจกรรมในชีวติ ประจาวัน ค่อนข้างมีอาการผิดปกติ
ด้านจิตใจมีกจิ กรรมต่างๆน้อยและมีสภาพจิตไม่ปกติ
กลุ่มผูส้ งู อายุทม่ี บี ุคลิกภาพและการปรับตัวแบบ Reorganizer, Focuasal และ
Disengaged เป็ น พวกที่ม ีค วามพึงพอใจในชีว ิต สูง มีบุ ค ลิก ภาพที่ม นั ่ คง ส่ ว นกลุ่ ม ผู้สูงอายุท่ีม ี
บุ ค ลิก ภาพและการปรับ ตัว แบบ Succorance-seeking, Apathetic, Disorganized เป็ นพวกที่ ม ี
ความพึงพอใจในชีวติ น้อย ผูส้ งู อายุจะมีบุคลิกภาพ การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ภาวะผูส้ ูงอายุ และความพึง
พอใจในชีวติ ของผู้สูงอายุห รือไม่ อย่างไรนัน้ ก็ข้นึ อยู่กบั ปั จจัยต่า งๆที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
เช่ น กัน (Schiffman&Sherman, 1991 อ้ า งถึ ง ในเลิศ หญิ ง หิร ัญ โร, 2545) ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
ออกเป็ น 2 ประเภท โดยใช้งานความทันสมัย เป็ นเกณฑ์ คือกลุ่มผูส้ ูงอายุหวั ใหม่ และกลุ่มผูส้ ูงอายุ
หัวเก่า ดังตารางนี้
ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผูส้ งู อายุหวั เก่า และผูส้ งู อายุหวั ใหม่
ผูส้ งู อายุหวั ใหม่
1. รูส้ กึ มองว่าตนเองแตกต่างจากคนในวัยเดียวกัน

ผูส้ งู อายุหวั เก่า
1.ไม่รสู้ กึ ว่าตนเองแตกต่างจากคนในวัยเดียวกัน

2. มองเรือ่ งอายุเป็ นเรือ่ งของจิตใจ

2. มองเรือ่ งอายุว่าเป็ นเรือ่ งของร่างกาย

3. มัก จะมองตนเองว่ า อายุ น้ อ ยกว่ าความเป็ น จริง 3. มองตนตามอายุจริง (Chronological age)
(Cognitive age)
4. มีความรูส้ กึ ความคิด และการกระทาแบบคนอายุ 4. มีความรูส้ กึ สึกคิดและการกระทาตามอายุจริง

น้อยกว่าความเป็ นจริง
6. รู้ส ึก ว่ าตนเองเป็ น ผู้ท่ี ค วบคุ ม ชีว ิต ของตนเองใน
ระดับดี
7. เป็ นผู้ บ ริโ ภคที่ม ีค วามมัน่ ใจในการตัด สิน ใจซื้อ
สินค้าในระดับสูง
8. ไม่กงั วลใจเมือ่ เกิดการซือ้ สินค้าทีผ่ ดิ พลาด
9. เป็ นผู้ บ ริโ ภคที่ ก ระตื อ รือ ร้ น และใฝ่ หาความรู้
เกีย่ วกับการบริโภค
11. เป็ น ผู้ท่ีม องหาประสบการณ์ แ ละความท้ าทาย
ใหม่ๆเสมอ
12. มีความสนใจในการทีจ่ ะเป็ นเจ้าของทรัพย์สนิ ใดๆ
น้อย
13. ประเมินผลความพอใจในชีวติ ค่อนข้างสูง

ของตนเอง
6. รู้ส ึก ว่ าตนเองเป็ น ผู้ท่ีค วบคุ มชีว ิต ตนเองใน
ระดับปกติทวไป
ั่
7. เป็ นผูบ
้ ริโภคทีม่ คี วามมันใจในการตั
่
ดสินใจซือ้
สินค้าในระดับปานกลาง
8. กังวลใจเมือ่ เกิดการซือ้ สินค้าทีผ่ ดิ พลาด
9. เป็ นผูบ
้ ริโภคทีก่ ระตือรือร้นในระดับปานกลาง
ถึงค่อนข้างต่า
11. แสวงหาความมัน่ คงและความปลอดภัย ใน
ชีวติ ประจาวัน
12. มีความสนใจในการแสวงหาที่จะเป็ นเจ้าของ
ทรัพย์สนิ ใดๆในระดับปานกลาง
13. ประเมินผลความพอใจในชีวติ ค่อนข้างต่ า
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15. รูส้ กึ ว่าตนเองมีสุขภาพทีด่ กี ว่าคนในวัยเดียวกัน

15. รู้ส ึก ว่ าตนเองมีสุ ข ภาพในระดับ ปานกลาง

เมือ่ เทียบกับคนในวัยเดียวกัน
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
16. ไม่เป็ นกังวลเรือ่ งเงิน
17. รูส้ กึ ว่าการใช้งานชีวติ คือการผจญภัย

16. ค่อนข้างเป็ นกังวลเรือ่ งเงิน

2.3.3 ทฤษฎีผส้ ู งู อายุ
ทฤษฎีผู้สูงอายุท่อี ธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางจิต ใจและสังคมของผู้สูงอายุท่เี กี่ยวกับ
บุค ลิกภาพ สถานภาพ วัฒ นธรรม เจตคติ โครงสร้างของครอบครัว และการมีกิจกรรมในสังคม
ได้แก่ (Elicpoulos, 1993. 19-21; Stanley&Beare, 1995, อ้างถึงใน โสภา กรรณสูต, 2541)
1) ทฤษฎีการถดถอยจากสังคม (Disengagement Theory)
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่าผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มปี ฏิสมั พันธ์กบั สังคมลดลง เนื่องจากการลดบทบาทของ
ตนเองในสังคม เช่นการออกจากงาน หรือการเกษียณอายุราชการ ทาให้ผสู้ ูงอายุเกิดความถดถอย
ออกไปจากสังคม เพราะคิดว่าตนเองไม่เหมาะทีจ่ ะไปยุ่งกับสังคมนัน้
2) ทฤษฎีกจิ กรรม (Activity Theory)
ทฤษฎีน้ีเชื่อว่า การที่ผสู้ ูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับสังคม ทาให้ผสู้ ูงอายุรสู้ กึ ดีขน้ึ เห็น
คุ ณ ค่ าของตนมากขึ้น พบว่า ผู้สูงอายุส่ ว นใหญ่ พ ยายามปฏิเสธการใช้งานชีว ิต แบบคนสูง อายุ
จะพยายามทาทุกอย่างให้เป็ นกิจวัตรเดิมทีเ่ คยทา ดังนัน้ สังคมควรสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมกี จิ กรรมที่
เหมาะสม เพื่อให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3) ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory)
ทฤษฎีน้ีอธิบายว่าผูส้ ูงอายุจะมีความสุข และมีกจิ กรรมร่วมกัน ขึน้ อยู่กบั ภาพและแบบแผน
ชีวติ ของแต่ละคน เช่น ผู้สูงอายุทช่ี อบกิจกรรมร่วมในสังคม จะมีกจิ กรรมเหมือนเดิมเมื่อมีอายุมาก
ขึน้
ดังนัน้ แนวคิดผู้สูงอายุหมายถึง การปรับตัวของผู้สูงอายุแต่ละรุ่นตามเกณฑ์ ว่าจะปรับตัว
ตามสมัยใหม่ หรือจะเป็ นผูส้ ูงอายุแบบเดิม รวมทัง้ ความพึงพอใจในการดาเนินชีวติ อยู่ การยอมรับ
บทบาทหน้ าที่ต่างๆกับบุค คลในครอบครัว เช่นการเป็ นผู้นาทางความคิด หรือการเป็ นผู้จดั การ
ทรัพย์สนิ ต่างๆในครอบครัว
2.3.4 การใช้งานเทคโนโลยีสื่อใหม่และแอพพลิ เคชันของผู
่
ส้ งู อายุ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีมคี วามสาคัญกับการดาเนินชีวติ ประจาวันเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่า ง
ยิง่ กับผูส้ ูงอายุทงั ้ ในชีวติ ครอบครัว อาชีพ และสุขภาพ (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต จึงเป็ นอีกเครือ่ งมือหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ ูงอายุในสังคมให้เป็ นผูส้ งู อายุ
ทีม่ คี ุณภาพ สามารถนาความรูท้ ่มี อี ยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมและสามารถ
เข้าถึงบริการทีพ่ งึ ได้รบั ซึง่ หากผูส้ งู อายุมคี วามรอบรูแ้ ละทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อเทคโนโลยีโดยการ
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หันมาให้ความสนใจ เรียนรูก้ ารใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ตนเองให้สูงขึ้น และน าความเชี่ยวชาญของตนเองที่ส งั ่ สมออกมาท าให้เกิด ประโยชน์ กับ สังคม
จะนาไปสู่การเป็ นผูส้ งู อายุทม่ี คี ุณภาพอย่างแท้จริง
จากเดิมผูส้ งู อายุกบั เทคโนโลยีในปั จจุบนั พบว่าปั จจุบนั ผูส้ งู อายุใช้งานอินเตอร์เน็ตมีจานวน
น้ อ ย แต่ จะใช้งานเพื่อ ติด ตามข่าวสารเหตุ การณ์ ต่ างๆ ท ากิจกรรมในส่ ว นของความบัน เทิง ซึ่ ง
เหตุผลหนึ่งทีผ่ สู้ งู อายุไม่ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเนื่องด้วยคิดว่าตนเองไม่มคี วามจาเป็ น
ที่จะต้อ งใช้งาน อีก ทัง้ ความสามารถในการพิม พ์ การติด ต่ อ สื่อ สารอยู่ในระดับ น้ อ ย และการที่
ผู้สูงอายุมอี ายุท่คี ่ อนข้างมากและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูส้ งู อายุจงึ ยังมองไม่เห็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
จากผลการศึกษาของ(จารุวรรณ พิมพิคอ้ และคณะ, 2552) การทีผ่ สู้ ูงอายุส่วนหนึ่งยังคงไม่
ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเกีย่ วเนื่องกับระดับการศึกษาของผูส้ งู อายุ กล่าวคือ ผูส้ งู อายุทม่ี ี
ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี หรือ สูงกว่าจะมีค วามต้อ งการใช้งานคอมพิว เตอร์แ ละอินเตอร์เน็ ต
มากกว่าผูท้ ม่ี กี ารศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
จากการสารวจของสานักงานสถิตแิ ห่งชาติ ได้สารวจการมีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในครัวเรือนในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 แนวโน้มการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มอื ถือของประชากรอายุ 6 ขึน้ ไป พบว่ามีจานวนเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 29.3 (จานวน
17.9 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 35.0 (จานวน 22.2 ล้านคน) ผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 20.1
(จานวน 12.3 ล้านคน) เป็ นร้อยละ 28.9 (จานวน 18.3 ล้านคน) ผูใ้ ช้งานโทรศัพท์มอื ถือเพิม่ ขึน้ จาก
ร้อ ยละ 56.8 (จานวน34.8 ล้านคน) เป็ น ร้อ ยละ 73.3 (จานวน 46.4 ล้า นคน) ซึ่งจะเห็น ได้ว่า มี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ สอดคล้องกับที่ กวีพงษ์ เลิศวัชรา กาญจนศักดิ ์ จารุปาณ (2555) ที่
พบว่าผูส้ ูงอายุมคี วามกังวลว่าจะทาความเสียหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์มรี าคาค่อนข้างสูงถึงแม้ว่า
จะกระตือรือร้นในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก แต่หากเมื่อทราบถึงความทนทานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และรับรู้ถึงประโยชน์ ของความรื่นรมย์ของเทคโนโลยีแล้ว ผู้สูงอายุก็เปิ ดใจยอมรับ
เทคโนโลยีไ ด้ไ ม่ ย ากนั ก นอกจากนี้ ย ัง พบว่ า สิ่ง อ านวยความสะดวก สิ่ง แวดล้อ ม สถานที่นั ้น
มีความสาคัญต่อการยอมรับและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีตามที่ (Pan&Jordan-Marsh อ้างถึง
ในกวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ ์ จารุปาณ, 2555)
จากผลการศึกษาผู้สูงอายุท่ีใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีข้อสรุป ที่ว่าผู้สูงอายุท่แี ต่งงาน
แล้วเป็ นผู้มกี ารศึกษาสูงเป็ นผู้ท่มี รี ายได้สูงหลังเกษียณอายุเป็ นผู้ท่มี คี อมพิวเตอร์ของตนเองและ
ผู้สูงอายุเพศชาย ใช้งานอินเตอร์เน็ต มากกว่าเพศหญิง (Stark-Wroblewski, Edlblaum, & Ryan,
2007 อ้างถึงใน กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ ์ จารุปาณ, 2555) และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตพบว่าผู้สูงอายุมวี ตั ถุประสงค์การใช้งานทีแ่ ตกต่างกันดังนี้
1) เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัวญาติและเพื่อนด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อเข้าถึงข้อมูล
และสารสนเทศต่างๆที่สนใจเช่นสภาพภูมอิ ากาศข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและข้อมูล
เกีย่ วกับสุขภาพและการแพทย์เป็ นต้น 3) เพื่อซือ้ สินค้าออนไลน์และการประมูลสินค้า 4) เพื่อความ
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บันเทิงเช่น เกมส์ 5) เพื่อ การศึกษาและค้น คว้าวิจยั ในประเด็นต่ างๆ 6) เพื่อ พิมพ์งาน 7) เพื่อ
จัดการเกี่ยวกับการเงินเช่นการบันทึกรายรับรายจ่ายของครอบครัว 8) เพื่อการทาประโยชน์ให้กบั
สังคมเช่นการทางานอาสาสมัครให้กบั หน่วยงานต่างๆ
สาหรับการวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผู้สูงอายุ ได้นาเรื่องแนวคิดผู้สูงอายุ และเทคโนโลยี มาเป็ นตัวแปรหนึ่งในการศึกษาเนื่อง
ด้วยผูส้ ูงอายุในปั จจุบนั มีความต้องการทีจ่ ะเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึน้ เพื่อให้
ตนเองก้าวทันโลก และยอมรับในการเปลีย่ นแปลง เปิ ดใจรับรู้ เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ จะทาให้ชวี ติ มีความ
สดใส ทันโลก ทันสมัย เพราะเทคโนโลยีท่เี ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วจะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน
ชีวติ ประจาวัน ซึ่งหากคุน้ เคย เรียนรูไ้ ด้รวดเร็วจะช่วยอานวยความสะดวกและได้รบั ประโยชน์จาก
การใช้งานเทคโนโลยี เช่นการมีปฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเพื่อน สังคม และยังสามารถต่อยอดไปทาธุรกิจ
ได้ต่อไป (Opalinski อ้างถึงใน กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ ์ จารุปาณ, 2555)

2.4 แนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์ และความพึงพอใจ
แนวทางการศึ ก ษาการใช้ ง านประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจ (uses and gratifications
approach) เป็ นจุดกาเนิดของแนวทางการค้นหาคาอธิบายเกี่ยวกับจุดดึงดูดใจอย่างสูงของสาระ
เนื้อหาสื่อ ด้วยการตัง้ คาถามว่า “ทาไมผูค้ นจึงใช้งานสื่อและจะเอาไปใช้งานทาอะไร” (กิตติ กันภัย,
2556) การค้นพบการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจ มีการทบทวนและนากลับมาใช้งานใหม่
ในช่วงทศวรรษ 1960 และ1970 ดังนี้
1) ตัวเลือกสื่อและเนื้อ หานัน้ โดยทัวไปแล้
่
วสามารถอธิบ ายได้อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล โดย
พิจารณาจากเป้ าหมายและความพึงพอใจของผูร้ บั สาร (ดังนัน้ ผูร้ บั สารจึงมีลกั ษณะเชิงรุกต่อสื่อและ
การก่อตัวของผูร้ บั สารจึงสามารถอธิบายได้โดยตรรกะ)
2) สมาชิกผู้รบั สารรูถ้ งึ ความต้องการที่มตี ่อสื่อซึ่งเกิดในระดับปั จเจกบุคคลและกาลเทศะ
ทางสังคม รวมทัง้ สามารถแสดงออกถึงความต้องการนี้ผ่านแรงจูงใจ
3) การใช้งานประโยชน์จากสื่อของบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการก่อตัวของผูร้ บั สารมากกว่า
ปั จจัยด้านสุนทรียะและวัฒนธรรม
4) ตามหลักการแล้วปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการก่อตัวของผูร้ บั สารทัง้ หมด (แรงจูงใจ ความพึง
พอใจทีร่ บั รูไ้ ด้และได้รบั ตัวเลือกสื่อ ตัวแปรเกีย่ วกับภูมหิ ลัง) สามารถวัดได้
แนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์และการได้รบั ความพึงพอใจคือการศึกษาผู้รบั สาร
เกีย่ วกับได้กล่าวถึงดังนี้ (Katz, Blumler&Gurvitch อ้างถึงในวิมลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)
1) สภาวะทางสังคมและจิตใจก่อให้เกิดขึน้
2) ความต้องการการจาเป็ นของบุคคล
3) ความคาดหวังจากสื่อมวลชนหรือแหล่งข่าวสารอื่นๆและนาไปสู่
4) การเปิ ดรับสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อันก่อให้เกิดผลคือ

31
5) การได้รบั ความพึงพอใจตามทีต่ อ้ งการและ
6) ผลอื่นๆ ทีต่ ามมาซึง่ อาจจะไม่ใช่ผลทีต่ งั ้ เจตนาไว้
องค์ป ระกอบต่ า งๆ เกี่ย วกับ แนวคิด เรื่อ งการใช้งานประโยชน์ แ ละความพึง พอใจจาก
สื่อมวลชน สามารถแสดงออกมาเป็ นรูปแบบจาลองได้ดงั นี้

ตามสภาวะ
ทางจิตใจ
และสังคม
(ซึง่ )

ความต้องการ
จาเป็ นของ
บุคคล
(และเกิดมี)

ความคาดหวัง
จาก
สือ่ มวลชน

การเปิ ดรับ
สือ่ มวลชนต่างๆ
(หรือความ
เกีย่ วข้องสัมพันธ์
ในลักษณะอื่นๆ)

การได้รบั ความพึง
พอใจทีต่ อ้ งการ
ผลอื่นๆทีต่ ามมา
(ทีไ่ ม่ได้มงุ่ หวัง)

ภาพที่ 2.4 องค์ประกอบแนวคิดเรือ่ งการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อมวลชน
แบบจาลองการใช้งานประโยชน์ และความพึงพอใจ อธิบายถึงกระบวนการรับสารในการ
สื่อ สารมวลชนและใช้ง านสื่อ มวลชนโดยปั จ เจกบุ ค คลหรือ กลุ่ ม บุ ค คล อธิบ ายถึง ว่ า ผู้ บ ริโภค
สื่อมวลชนจะเลือกรับสื่อจากความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภคเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความ
ต้องการและวัตถุประสงค์ทจ่ี ะนาไปใช้งานประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน
2.4.1 การจาแนกกลุ่มประโยชน์ และความพึงพอใจจากสื่อ
การใช้งานประโยชน์ แ ละความพึงพอใจจากสื่อ สามารถจ าแนกออกได้เป็ น หลายกลุ่ ม
รวมถึงการทีค่ นต้องการแสวงหาความรู้ ความเพลิดเพลิน สถานภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
หลีก หนี จ ากสิ่งอื่น ๆ Katz, Blumler&Gurvitch ได้จาแนกเหตุ ผ ลของการใช้งานสื่อ มวลชนของ
บุคคลอย่างเฉพาะเจาะจงขึน้ กลุ่มนักวิจยั กลุ่มนี้พบว่าเหตุผลของการใช้งานสื่อของคนนัน้ เกีย่ วข้อง
กับความต้องการที่จะเกี่ยวข้อง และความต้องการที่จะไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ซึ่งเหตุผลเหล่านี้
สามารถจาแนกกลุ่มได้ออกเป็ นหลายกลุ่ม รวมถึงการทีค่ นต้องการแสวงหาข้อมูลหรือความรู้ ความ
เพลิดเพลิน สถานภาพ เสริมสร้างความสัมพันธ์และหลีกหนีจากสิง่ อื่นๆ (West and Turner, 2004
อ้างถึงใน ศศิมา ชัยวรจินดา, 2555)
ตารางที่ 2.2 จาแนกเหตุผลการใช้งานสื่อมวลชนของบุคคลอย่างเฉพาะเจาะจง
นักวิ จยั ผูท้ าการศึกษา
Rubin, A.M. and Windahi, S. (1982)

เหตุผลของการที่คนเลือกใช้งานสื่อ
เพื่อฆ่าเวลา
เพื่อใช้งานเป็ นเพื่อน
เพื่อความตื่นเต้น
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
Rubin, A.M. and Windahi, S. (1982)

เพื่อความเพลิดเพลิน
เพื่อการมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
เพื่อความผ่อนคลาย
เพื่อการแสวงหาข้อมูล
เพื่อการเรียนรูต้ ามความสนใจ
McQuail, D., Blumier , J.G. and Browmn, J. เพื่อหลีกหนีจากโลกส่วนตัว
(1972)
เพื่อความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
เพื่อการสร้างเอกลักษณ์ส่วนตัว
เพื่อการติดตามเฝ้ าดูสงั คม
Katz, E., Gurevitch, M. and Haah, H. (1973) การเชื่อมโยงกับผูอ้ ่นื
การแยกตัวจากผูอ้ ่นื

33
จากตารางที่ 2.2 West and Turner (2004 อ้างถึงใน ศศิมา ชัยวรจินดา, 2555) ได้อธิบาย
ถึงเหตุผลการใช้งานสื่อมวลชนของแต่ละบุคคล เช่น การใช้ส่อื เพื่อฆ่าเวลา เพื่อหาเพื่อน เพื่อผ่อน
คลาย เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์กบั สังคม เป็ นต้น
สาหรับการวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผูส้ งู อายุ ได้นาเรือ่ งแนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจมาเป็ นตัวแปร
ในการศึกษา สาหรับการเลือกบริโภคสื่อนัน้ ขึน้ อยู่กบั ความต้องการหรือ แรงจูงใจของผูร้ บั สาร ซึ่ง
ผู้รบั สารแต่ ล ะคนนัน้ มีค วามต้อ งการ วัต ถุ ป ระสงค์ ในการเลือ กรับ ประโยชน์ จ ากสื่อ มวลชนที่
แตกต่างกันตามความพึงพอใจและความต้องการของแต่ละบุคคล

2.5 แนวคิ ดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์
การแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปรด้านประชากรประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว
จานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา ดังนี้ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , ม.ป.ป. อ้างถึงใน ถาวร แสง
อาไพ, 2553)
1) อายุ (Age) ถือได้ว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิด และ
พฤติกรรมโดยทัวไปแล้
่
วคนที่มอี ายุน้อยมักจะมีความคิดเห็น อิสระยึดถืออุดมการณ์ มีความใจร้อน
เป็ นตัวเองของตัวเองมากกว่า ด้วยประสบการณ์ทย่ี งั น้อยทาให้มองโลกในแง่ดี ซึง่ ในขณะทีผ่ สู้ งู อายุ
ซึ่งผ่านประสบการณ์ท่มี ากหลากหลายมากกว่า เจอปั ญหามากกว่า จะมองโลกในแง่ลบเนื่องจาก
ประสบการณ์ ชวี ติ ที่ผ่านมา ความลาบาก จึงทาให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่มนใจในสถานการณ์
ั่
ชวี ติ
ปั จจุบนั (ตฤณธวัช วงษ์ประเสริฐ, 2558) ซึง่ สอดคล้องกับ Rogers and Svenning (1969 อ้างถึงใน
รวิน ไชโย, ม.ป.ป.) ทีก่ ล่าวว่า คุณลักษณะของบุคคลทีจ่ ะยอมรับนวัตกรรมเร็วกว่าคนอื่นๆมักมีอายุ
น้อยกว่าผูท้ ย่ี อมรับนวัตกรรมช้ากว่า
2) เพศ (Sex) เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และ
ทัศนคติ เพราะสังคมกาหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน เพศหญิงจึงมักมีจติ ใจ
ทีอ่ ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ และยังพบอีกว่า ผูห้ ญิงถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผูช้ าย (ปรมะ สตะเวทิน อ้าง
ถึงใน รวิน ไชโย, ม.ป.ป.) สอดคล้อ งกับ ที่ Wilo, Goldhaber, and Yates (1980 อ้างถึงใน ตฤณ
ธวัช วงษ์ประเสริฐ, 2558) พบว่า ความแตกต่างทางเพศ ทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารที่
แตกต่างกัน คือเพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการทีจ่ ะรับส่งข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะรับส่งข่าวสารมากกว่าเพศหญิง และไม่ได้มคี วามต้องการทีจ่ ะส่ง
และรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มคี วามต้องการทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ จาก
การรับข่าวสารนัน้
3) การศึก ษา (Education) Rogers and Svenning (1969 อ้า งถึง ใน รวิน ไชโย, มปป.)
กล่าวว่า ระดับการศึกษาทีส่ งู เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งทีท่ าให้บุคคลยอมรับนวัตกรรมเร็วกว่าคนอื่น ซึง่
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ปรมะ สตะเวทิน (2540 อ้างถึงใน รวิน ไชโย, มปป.) กล่าวว่า คนทีม่ กี ารศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่าง
มากในการที่จะเป็ นผู้รบั สารที่ดี ทัง้ นี้เพราะบุคคลเหล่านี้มคี วามรูก้ ว้างขวางในหลายเรื่องมีความ
เข้าใจสารได้ดี บ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร การรูห้ นังสือ
4) ฐานะทางสังคม (Social and Economic Status) ฐานะทางเศรษฐกิจได้แก่ อาชีพ รายได้
เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมหิ ลังของครอบครัว ที่จะมีผลต่อพฤติกรรมบุคคลนัน้ ๆทีแ่ ตกต่างกัน ความคิด
ทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกัน
5) รายได้ (Income) รายได้มคี วามสัม พัน ธ์กับ การศึกษาสูง กล่ าวคือ เฉลี่ยแล้ว บุ ค ลที่ม ี
การศึกษาสูงจะมีรายได้สูงตามไปด้วย ในทางกลับกัน บุคคลทีม่ กี ารศึกษาน้อยมักจะมีรายได้น้อยถึง
ปานกลาง และผูท้ ม่ี รี ายได้สงู มีโอกาสเปิ ดรับสื่อทางอินเตอร์เน็ตมากกว่าคนทีม่ รี ายได้น้อย
สาหรับการวิจยั เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ ข องผู้สู งอายุ ได้น าแนวคิด และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์เป็ น ตัว แปรในการศึก ษา ซึ่ง
ประชากรศาสตร์ทใ่ี ช้งานในการศึกษานี้ หมายถึง อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา รายได้ทแ่ี ตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ทแ่ี ตกต่างกันไปตามลักษณะของแต่ละสังคมนัน้ ๆ
ของแต่ละบุคคล ซึง่ เป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุเช่นกัน

2.6 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วิมลพรรณ อาภาเวท, สาวิตรี ชีวะสาธน์ และชาญ เดชอัศวนง (2554) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร พบว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์รายได้ของครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นครมีการใช้งานประโยชน์จากเฟสบุ๊คแตกต่างกัน คนทีม่ พี น้ื ฐานทางครอบครัวทีแ่ ตกต่างกัน ย่อมมี
ค่านิยม ความคิด ความเชื่อตลอดจนพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมีลกั ษณะทางประชากรแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค ไม่แตกต่าง
กัน คือ พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ในวัยเดียวจะเป็ นเช่น เดีย วกัน และความคาดหวังที่มตี ่ อ เฟซบุ๊ ค มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับมากกับพฤติกรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค ผูร้ บั สารจะมีการเลือกสรรให้
มีเนื้อหาสอดคล้องกับความเชื่อทัศนคติและความสนใจของตนเอง จากนัน้ จึงมีการเลือกรับรู้ หรือ
ตีความ ตามความเข้าใจของตนเองหรือตามทัศนคติ ประสบการณ์ตามความเชื่อ แรงจูงใจ และ
สุดท้ายเลือกกระบวนการเลือกจดจา
พภัช เชิดชูศลิ ป์ (มปป.)ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้งานไลน์ ท่มี ผี ลต่อความพึงพอใจและ
การใช้งานประโยชน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า พฤติกรรมการใช้งานแอพลิเคชันไลน์
่
มีวตั ถุ ประสงค์ก ารใช้งานคือ พูดคุ ยติดต่ อ ระหว่างบุค คล รองลงมา พูดคุ ยในกรุ๊ปของไลน์ เพื่อ
ติด ต่ อ สื่อ สาร โดยใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เ ป็ น เวลาไม่ แ น่ น อนมากที่สุ ด จ านวนคนที่ ใ ช้ง าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
ติดต่อสื่อสารมากสุด คือ 1-3 คน มีระยะเวลาโดยเฉลีย่ 10-20 สถานทีใ่ ช้งานมาก
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ทีส่ ุด คือทีพ่ กั หรือหอพัก รองลงมา สถานศึกษา เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้งานในแอพพลิเคชันไลน์
่
คือโทรศัพท์มอื ถือ สมาร์ทโฟน รูปแบบการใช้งานงานมากทีส่ ุดคือ ด้านรูปแบบการใช้งานและมี
ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ดา้ นออกแบบแอพพลิเคชัน่ ด้านการให้บริการตามลาดับ
ภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ได้ศกึ ษาเรื่องเทคโนโลยีของสื่อใหม่และการนาเสนอตัวตน
ต่ อ สังคมกับ พฤติก รรมการสื่อ สารบนเครือ ข่ายสังคมออนไลน์ พบว่ า ผู้ใช้งานเครือ ข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นประจาทุกวันมากกว่าวันละ 3 ชัวโมง
่
จะมีปฏิสมั พันธ์ดา้ นความเป็ นส่วนตัว เทคโนโลยี
สื่อ ใหม่ และสัมพันธ์ก ับการนาเสนอตัวเองต่ อสังคม และระดับ การน าเสนอตัว ตนต่ อสังคม จะมี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ ใช้งานบนสื่อในสังคมออนไลน์ และเทคโนโลยีของสื่อ
ใหม่ จะมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานบนสังคม
วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ (2558) ได้ศกึ ษาเรื่องพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผู้ให้ข้อ มูล ส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ห ญิง
ร้อยละ 61.6 มีอายุ 60-64 ปี ผู้สูงอายุมปี ั ญหาสุขภาพมากคือเบาหวาน โดยข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
ผูส้ ูงอายุจะเชื่อข้อมูลจากทางแพทย์มากทีส่ ุด และผูส้ งู อายุจะใช้งานอินเตอร์เน็ต 2-3 ครัง้ ต่อสัปดาห์
เป็ นเวลา 1-2 ชัวโมง
่
สาหรับข้อมูลเนื้อหาสุขภาพ จะสนใจเกี่ยวกับโรคภัยอาการเจ็บป่ วยและโรค
ทัว่ ๆ ไป และโดยรวมมีความพึงพอใจในการใช้งานอินเตอร์เน็ ต และใช้งานอินเตอร์เน็ ตในการ
ค้นหาข้อมูลเป็ นส่วนใหญ่
สุค ี ศิรวิ งศ์พากร (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสารที่ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการพึ่งตนเองของผูส้ ูงอายุในกรุงเทพมหานคร ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 60
ปี ข้นึ ไป ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุพบว่า ส่ วนใหญ่ เปิ ดรับสื่อ
โทรทัศน์เป็ นประจา เปิ ดรับสื่อวิทยุกระจายเสียงนานๆครัง้ และเปิ ดรับสื่อสิง่ พิมพ์นานๆครัง้ เปิ ดรับ
สื่อ อินเตอร์เน็ ต นาน ๆ ครัง้ เปิ ดรับสื่อ กิจกรรรมนานๆครัง้ และเปิ ดรับสื่อ บุค คลบ่อ ยครัง้ และมี
ความสามารถในการพึง่ ตนเองของผูส้ งู อายุในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา รายได้ และจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน
ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยยะสาคัญ ที่
ระดับ .05 ส่วนเพศและสถานการณ์พกั อาศัยต่างกันความสามารถในการพึง่ ตนเองของผูส้ ูงอายุใน
กรุงเทพมหานครไม่แ ตกต่ างกัน และพฤติกรรมการเปิ ด รับข่าวสารเกี่ยวกับ ผู้สูงอายุจากทุก สื่อ
ได้ แ ก่ วิท ยุ โ ทรทัศ น์ วิท ยุ ก ระจายเสีย ง สิ่ง พิม พ์ อิน เตอร์เ น็ ต สื่อ กิจ กรรม และสื่อ บุ ค คล มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ภาณุวฒ
ั น์ กองราช (2554) ทาการศึกษาเรือ่ งพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ของวัย รุ่น ในประเทศไทย: กรณี ศึก ษา Facebook ผลการวิจ ยั พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ง านใน
การศึก ษาครัง้ นี้เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอ ายุระหว่าง 19-21 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีอตั ราการใช้งานบริการ 1-5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ในการใช้งานแต่ละครัง้ ใช้งาน
เวลา 1-3 ชัวโมงต่
่
อครัง้ และมีประสบการณ์ใช้งานบริการน้อยกว่า 1 ปี โดยทีส่ ่วนใหญ่เคยใช้งาน
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บริการหรือกิจกรรมต่างๆทีม่ ใี น Facebook ซึง่ ประกอบไปด้วย การโต้ตอบบนกระดานสนทนา การ
เข้าร่วมกลุ่มต่างๆ การใช้งานเกม การตอบคาถาม การแบ่งปั นรูปภาพ การแบ่งปั นวิดโี อ การค้นหา
เพื่อนเก่า การส่งข้อความ การร่วมแสดงความคิดเห็น การชอบ (Like) จากสมมติฐานงานวิจยั พบว่า
พฤติก รรมความหลงใหลจนผิด ปกติ และการติ ด การใช้ง านงานเป็ นผลมาจากการรับ รู้ค วาม
เพลิดเพลิน และอิทธิพลทางสังคม ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่กลุ่มวัยรุ่นมีความเพลิดเพลินใน
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จนทาให้เกิดความรูส้ กึ ชื่นชอบ และสนุ กสนาน รวมถึงเป็ นการทา
กระแสนิยม จึงทาให้อตั ราในการใช้งานเพิม่ มากขึ้นเป็ นการติดการใช้งานงาน และอาจทาให้เกิด
ความรูส้ กึ กังวลหรือหมกมุน่ ว่าจะต้องเข้าไปใช้งานงานอีกจนกลายเป็ นความหลงใหลจนผิดปกติ
อย่ า งไรก็ ต าม การรับ รู้ถึ ง ความเสี่ย งจากการใช้ ง านเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ไม่ ม ี
ความสัม พัน ธ์ห รือ ท าให้พ ฤติก รรมการหลงใหลและการติด การใช้ง านงานเครือ ข่ายทางสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มวัยรุ่นลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นมีความระมัดระวังในการใช้งาน จะไม่ใช้
งานเมื่อรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ความเสีย่ ง ดังนัน้ โอกาสน้อยมากทีผ่ ู้ ใช้งานงานจะรับรูถ้ งึ ความเสีย่ งและ
มีพฤติกรรมติดการใช้งานงานและความหลงใหลจนผิดปกติ
เอกพล รุ่งโรจน์ กิจกุ ล (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ของ
ผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้งานทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ ระหว่ า ง 21-30 ปี มีส ถานภาพสมรส โสด ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี มีอ าชีพ เป็ น
นักเรียน นิสติ นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ด้านความถี่ก ารใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ต่ างกัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ด้านจานวนชัวโมงที
่
ใ่ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
แตกต่างกัน ปั จจัยรูปแบบการดาเนินชีวติ ด้านกิจกรรม หัวข้อเรือ่ งการประกาศ การแบ่งปั น และการ
แสดงความคิดเห็น บนสังคมออนไลน์ ปั จจัยรูปแบบการดาเนินชีวติ ด้านความสนใจ หัวข้อ เรื่อ ง
นักแสดง/นักร้อง/วงการบันเทิง หัวข้อเรื่องการถ่ายรูป/การตกแต่งรูป มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ ง านแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ ปั จจัย รูป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ด้ า นความคิ ด เห็ น หัว ข้ อ เรื่อ ง
แอพพลิเคชันไลน์
่ ช่วยให้ซอ้ื สินค้าสะดวกขึน้ หัวข้อเรื่องแอพพพลิเคชันไลน์
่ ช่วยให้รบั ข้อมู ลข่าวสาร
รวดเร็วขึน้ ห้วข้อเรื่องแอพพลิเคชันไลน์
่
ช่วยให้ตดิ ต่อสื่อสารสะดวกขึน้ หัวข้อเรื่อง แอพพลิเคชัน่
ไลน์ ช่วยให้เกิดความสะดวกในการทางาน มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชัน่
ไลน์

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลทางไลน์ของผู้สูงอายุ เป็ น
การวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology design) โดยมีวธิ กี ารดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 ตัวแปรทีใ่ ช้งานในการวิจยั
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้งานในการศึกษา
3.4 การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
3.5 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ตัวแปรที่ใช้งานในการวิ จยั
3.1.1 ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรอิสระที่ใช้งานในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบไปด้วย ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และ
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
3.1.2 ตัวแปรตาม
ตัวแปรตามในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ พฤติกรรมการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผูส้ งู อายุ ซึง่ หมายถึง ข้อความสนทนา ข้อความสติกเกอร์ ทีส่ ่งผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์
่
3.1.3 สมมติ ฐาน
1) พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชัน่
ไลน์
2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
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3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญ
ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญครัง้ นี้มที งั ้ หมด 2 กลุ่ม ได้แก่
3.2.1 กลุ่มประเภทบุคคลที่ใช้ในการเก็บแบบสอบถาม
1) ประชากรทีศ่ กึ ษา
กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็ นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหลวง
ของประเทศ ที่มคี วามเจริญก้าวหน้า เป็ นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ การคมนามคม การลงทุน การ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบ และเป็ นกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็ นผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่
แอพพลิเคชันไลน์
่
(Line) ซึ่งเป็ นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่มี ีผู้สูงอายุนิยมใช้งานมากที่สุด และมี
แนวโน้มเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
2) กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานในการศึก ษาครัง้ นี้ เนื่องจากไม่ทราบจานวนที่แน่ นอนของ
กลุ่มผูส้ ูงอายุท่ใี ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยผูว้ จิ ยั กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้งานสูตร
การคานวณประชากร กลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากร ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ 95% ดังนี้
n =
N
1+ N (e)
3) วิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผู้ศึก ษาใช้งานกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิ้น 400 คน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบไม่
อาศัยความน่าจะเป็ น ใช้งานการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน โดยมีการสุ่มตัวอย่างดังนี้
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยผู้ศึกษาจะทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยสอบถามว่า
“ท่านมีหรือเคยใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ หรือไม่” เพื่อให้ผตู้ อบแบบสอบถามีเ่ คยใช้งานแอพพลิเคชัน่
ไลน์เท่านัน้ จากนัน้ จึงแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง ตามทีไ่ ด้กาหนดไว้
3.2.2 กลุ่มบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้ข้อมูลสาคัญในการวิ จยั ครัง้ นี้
กลุ่มบุคคลผูส้ ูงอายุทเ่ี ป็ นผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เป็ นประจาทุกวัน และใช้งานมา
ไม่ต่ากว่า 2 ปี ดังนี้
1) คุณสวนีย์ พลอยแหวนนิธ ิ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
2) คุณ นุช อนิวรรตน์ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
3) คุณประกายมาส นินปาละ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
4) คุณกนกกุล ใช้ไหวพริบ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
5) คุณคาพา จงศิร ิ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
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6) คุณอภิชาติ สมวาทสรรค์ ผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครือ่ งมือวิจยั เชิงปริมาณ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-Ended Questions) และ
เครือ่ งมือวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Questions)
3.3.1 การสร้างเครื่องมือวิ จยั เชิ งปริ มาณ
การสร้างเครื่องมือวิจยั เชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสารวจ
ข้อมูล ในการใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีฐานของ
แบบสอบถาม 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ คาถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบจากคาตอบทีก่ าหนดไว้ให้
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
(Line) แบ่งเป็ น 2
ส่วน ส่วนแรก เป็ นคาถามแบบเลือกตอบจากคาตอบทีก่ าหนดไว้ให้ ส่วนทีส่ อง เป็ นคาถามเกี่ยวกับ
ฟั งก์ชนการใช้
ั่
งานงานทีม่ ตี ่อ แอพพลิเคชันไลน์
่
ลักษณะคาถามเป็ นแบบความถี่ในการใช้งานแต่ละ
วัน ผูว้ จิ ยั ได้ดดั แปลงคาถามมาจากงานวิจยั ของวิมลพรรณ อาภาเวทและคณะ (2554) โดยใช้งาน
การวัดแบบ Likert Scale ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกคาตอบจากคาตอบที่กาหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การใช้
งานคะแนนดังนี้
มากทีส่ ุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง
= 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยทีส่ ุด
= 1 คะแนน
ส่วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับการส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ ผูว้ จิ ยั
ได้ดดั แปลงคาถามมาจากงานวิจยั ของภาสกร จิตรใคร่ครวญ (2553) ใช้งานการวัดแบบ Likert
Scale ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกคาถอบจากคาตอบทีก่ าหนดไว้ โดยมีเกณฑ์การใช้งานคะแนนดังนี้
มากทีส่ ุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง
= 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยทีส่ ุด
= 1 คะแนน

39
3.3.2 การสร้างเครื่องมือวิ จยั เชิ งคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ย วข้องกับทฤษฎีแนวคิด รวมถึงเอกสาร
ต่างๆ และได้จากข้อมูลการเก็บแบบสอบถาม เพื่อทาการยืนยันคาตอบที่ได้ให้แน่ ชดั อีกครัง้ และ
นามาออกแบบคาถามใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ลึก (In-depth Interview Questions) โดย
เป็ นลักษณะคาถามปลายเปิ ด (Open Ended Question) เพื่อให้เกิดการตอบคาถามได้อย่างอิสระ
แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ โดยมีสาระตรงกับวัตถุประสงค์และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการใช้
งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุ โดยผู้ว ิจยั ได้ออกแบบแนวคาถามปลายเปิ ด สาหรับส าหรับ
บุคคลผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 คาถามชุดที่ 1
คาถามชุดที่ 1
วัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการสื่ อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
กบั การส่ งต่ อข้อมูลผ่าน
แอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ใ้ ห้สมั ภาษณ์
- อายุ การทางาน ลักษณะงานทีท่ า
2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ท่ า น ผ่ า น - ท่ า น นิ ย ม รั บ ข่ า ว ส า ร ป ร ะ เภ ท ใ ด บ น
แอพพลิเคชันไลน์
่
แอพ พ ลิ เ คชั น่ ไลน์ มากที่ สุ ด อาทิ เ ช่ น ข่ า ว
อาชญากรรม ข่าวสังคม
- ท่านรับข่าวสารจากแหล่งใดมากที่สุด เช่นจาก
หน่วยงานราชการ สานักข่าวต่าง ๆ เป็ นต้น
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ตารางที่ 3.2 คาถามชุดที2่
คาถามชุดที่ 2
วัตถุประสงค์ เพื่อศึ กษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อาชี พรายได้ การศึ กษา กับ
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ประเด็นหลัก
ประเด็นรอง
1. ข้ อ มู ล ทั ว่ ไป ข อ งผู้ ใ ห้ สั ม ภ าษ ณ์ (ที่ ใช้ ง าน ผ่ าน - ท่านส่งแอพพลิเคชัน่ ไลน์ บ่อยเพียงใด
แอพพลิเคชันไลน์
่ )
ในแต่ละวัน มีการส่งอย่างไร กลุ่มการใช้
2. การใช้งานและการส่งต่ อข้อ มูล ผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
่
งานของท่านเป็ นอย่างไร
ของผูส้ งู อายุ
- การตัดสินใจซื้อสินค้าบนแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของท่านเป็ นอย่างไร
- การส่งสติกเกอร์ รูปภาพต่างๆของท่าน
เป็ นอย่างไร
- การส่ ง ภ าพ ข้ อ มู ล ค าใบ้ ห วย ค า
ทานาย ดูดวง บ่อยเพียงใด
- เหตุผลในการเลือกส่งข้อมูล ภาพ สติก
เกอร์เป็ นอย่างไร
- เมื่อ ได้ร บั ข้อ มู ล เช่ น ภาพสติก เกอร์
รูปภาพ ท่านมีการ
ส่งต่อทันทีเลยหรือไม่ อย่างไร
- มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆทีไ่ ด้รบั จาก
แอพพลิเคชันไลน์
่ ก่อนส่งต่อหรือไม่

3.4 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ
การทดสอบคุณภาพเครือ่ งมือด้วยการตรวจสอบหาความเทีย่ งตรง (Validity) และความ
เชื่อถือได้ (Reliability) ของแบบสารวจดังนี้
3.4.1 เชิงปริมาณ
1) ก่อนการรวบรวมข้อมูล มีการทดสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการนาไปใช้
งานผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการสร้างเครือ่ งมือและผูท้ รงคุณวุฒทิ าการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของเนื้อหา
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2) จากนัน้ นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบมาทาการทดสอบ (Pre-test) กับ
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 ชุดเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเรือ่ งการ
ใช้งานภาษาและความเข้าใจง่ายของตัวคาถาม เนื้อหา จากนัน้ จึงนาไปทดสอบค่าความเที่ยงตรง
โดยโปรแกรมสาเร็จรูป
3.4.2 เชิงคุณภาพ
1) ผูว้ จิ ยั ได้นาเครือ่ งมือวิจยั คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) และ
ค้นหาเอกสารเพิม่ เติม และข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บแบบสอบถาม ซึง่ อยู่ภายใต้การแนะนาของ
อาจารย์ทป่ี รึกษาในงานวิจยั ชิน้ นี้ ซึง่ พิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสม ทัง้ นี้ประเด็นคาถาม
ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ทม่ี งุ่ ศึกษา ร่วมทัง้ การสังเกตปฏิกริ ยิ าของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ในการตอบ
ประเด็นสนทนา หากพบข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ จะนามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุดก่อนนาไปข้อมูลจริงจากกลุ่มตัวอย่าง
3.5 วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามนี้เป็ นเชิงผสมผสาน จะใช้งานการกาหนดรหัส และเขียนรหัสลงใน
แบบสอบถามและนาไปบันทึกเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์
การคะแนนคาตอบทีไ่ ด้จากแบบสอบถามในการวัดค่าตัวแปรต่างๆ เพื่อคานวณค่าทางสถิติ
จะมีเกณฑ์ต่างๆดังนี้
การกาหนดคะแนนเพื่อการวิ เคราะห์ดงั นี้
มากทีส่ ุด
= 5 คะแนน
มาก
= 4 คะแนน
ปานกลาง
= 3 คะแนน
น้อย
= 2 คะแนน
น้อยทีส่ ุด
= 1 คะแนน
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โดยนาคะแนนมาหาค่าเฉลีย่ แล้วจัดพฤติกรรมการสื่อสารออกเป็ น 5 ระดับดังนี้
จานวนค่าคะแนนสูงสุด – จานวนค่าคะแนนต่าสุด = 5-1 = 0.8
จานวนค่าคะแนนทัง้ หมด
5
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
ค่าคะแนนในระดับ 1.00-1.80
น้อยทีส่ ุด
ค่าคะแนนในระดับ 1.81-2.60
น้อย
ค่าคะแนนในระดับ 2.61-3.40
ปานกลาง
ค่าคะแนนในระดับ 3.41-4.20
มาก
ค่าคะแนนในระดับ 4.21-5.00
มากทีส่ ุด

3.6 วิ ธีการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
3.6.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายลักษณะต่ างๆใช้
งานการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ เพื่ออธิบายข้อมูลทางประชากรศาสตร์
3.6.2 การวิเคราะห์เชิงอนุ ม าน (Inferential Statistic) ในการทดสอบความแตกต่ างทาง
ประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจ พฤติก รรมการสื่อ สารในแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และใช้ง านสถิติ
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร การส่ งต่ อข้อ มูล ผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ และใช้งานสถิตไิ คแสควร์ (Chi-square test)
3.6.3 การวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิง คุ ณ ภาพ (Qualitative Reasearch)ใช้ก ารวิเคราะห์ เนื้ อ หา
(Content Analysis) โดยการจาแนกถ้อยคา หรือข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็น แล้ว
น ามาตีค วาม สังเคราะห์ และวิเคราะห์ ด้ว ยการสรุป เหตุ ผ ล อภิป รายข้อ เท็จจริงที่เกิด ขึ้น ตาม
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ความสัมพันธ์ และประเด็นสาคัญ เพื่อตอบคาถามการศึกษา

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของ
ผู้สูงอายุ ” ผู้วจิ ยั ได้ทาการศึก ษาโดยใช้งานรูปแบบการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology
design) โดยใช้งานแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้สูงอายุท่ใี ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ในการส่งต่ อข้อมูล จานวน 400 คน และการสัมภาษณ์ เชิงลึก
( In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอ โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็ น 4 ส่วนตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1
4.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
4.2 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
4.3 การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
4.4 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 2
4.5 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผสู้ งู อายุ

4.1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นผูส้ งู อายุท่ีใช้
งานงานแอพพลิเคชันไลน์
่
ซึ่งจาแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุ อาชีพ รายได้ครอบครัวต่อ
เดือน และการศึกษา สามารถจาแนกได้ดงั นี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ดา้ น เพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
167
233
400

ร้อยละ
41.8
58.3
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายจานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.8 และ
เพศหญิงจานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน สถานภาพสมรส
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
สถานภาพ
โสด
สมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
หม้าย / หย่าร้าง /
แยกกันอยู่
รวม

จานวน
163
203
34

ร้อยละ
40.8
50.7
8.5

400

100

จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มสี ถานสมรส อยู่ด้วยกัน จานวน 203 คน
คิดเป็ นร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็ นสถานะโสด จานวน 163 คิดเป็ นร้อยละ 40.8 และสถานะหม้าย
หย่าร้าง แยกกันอยู่ จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 85
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน อาชีพ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ข้าราชการ

จานวน
150

ร้อยละ
37.5
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
อาชีพ
ข้าราชการบานาญ/
พ่อบ้าน แม่บา้ น56
พนักงาน
บริษทั เอกชน
ค้าขาย / กิจการ
ส่วนตัว
ลูกจ้าง / รับจ้าง /
อาชีพอิสระ
อื่นๆ
รวม

จานวน
56

ร้อยละ
14.0

42

10.5

64

16.0

65

16.3

23
400

5.8
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ มอี าชีพ พนัก งานรัฐวิส าหกิจ ข้าราชการ
จานวน 150 คน ร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็ นกลุ่มลูกจ้าง รับจ้าง อาชีพอิสระ จานวน 65 คน ร้อยละ
16.3 กลุ่ มค้าขาย กิจการส่ว นตัว จานวน 64 คน ร้อ ยละ 16.0 กลุ่ มข้าราชการบานาญ พ่อ บ้าน
แม่บ้าน จานวน 56 คน ร้อยละ 14.0 กลุ่มพนักงานบริษทั เอกชน จานวน 42 คน ร้อยละ10.5 และ
อื่นๆเช่น ลูกจ้างรายปี รับจ้าง แม่บา้ น จานวน 23 คน ร้อยละ 5.8
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน รายได้ต่อเดือน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่ากว่า10,000บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท

จานวน
13
24
46
71

ร้อยละ
3.3
6.0
11.5
17.8
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
25,001-30,000 บาท
มากกว่า30,000บาทขึน้ ไป
รวม

จานวน
81
165
400

ร้อยละ
20.3
41.3
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้มากกว่า 30,000บาทขึน้ ไป จานวน 165 คน
ร้อยละ 41.3 รายได้ 25,001-30,000 บาท จานวน 81 คน ร้อยละ 20.3 รายได้ 20,001-25,000บาท
จ านวน 71 คน ร้อ ยละ 17.8 รายได้ 15,001-20,000 บาท จ านวน 46 คน ร้อ ยละ 11.5 รายได้
10,001-15,000 บาท จานวน 24 คน ร้อยละ 6.0 รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท จานวน 13 คน ร้อยละ
3.3
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ ด้าน ระดับการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือสูงกว่า
รวม

จานวน
17
23
41
39
176
104
400

ร้อยละ
4.3
5.8
10.3
9.8
44.0
26.0
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มกี ารศึกษาระดับชัน้ ปริญญาตรีมจี านวนมากที่สุด
จานวน 176 ร้อยละ 44.0 รองลงระดับปริญญาโท จานวน 104 คน ร้อยละ 26.0 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช.จานวน 41 คน ร้อยละ 10.3 ระดับอนุ ปริญ ญา/ปวส. จานวน 39 คน ร้อยละ 9.8
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 23 คน ร้อยละ 5.8 ระดับประถมศึกษาจานวน 17 คน ร้อยละ 4.3
ตามลาดับ

4.2 พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชั ่นไลน์ ของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ 4.6 การใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารประเภทใดมากทีส่ ุด
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
คอมพิวเตอร์ (PC)
คอมพิวเตอร์ (Notebook)
โทรศัพท์มอื ถือ
อุปกรณ์การสื่อสาร
แท็บเล็ต
อื่นๆ (เช่น Ipad )
รวม

จานวน

ร้อยละ

22
17
296
60
5
400

5.5
4.3
74.5
15.0
1.3
100

จากตารางที่ 4.6 พบกว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารแอพพลิเคชันไลน์
่
บนโทรศัพท์มอื ถือ
จานวนมากที่สุด 296 คน ร้อยละ 74.5 แท็บเล็ต 60 คน ร้อยละ 15.0 คอมพิวเตอร์ (PC) 22 คน
ร้อยละ 5.5 คอมพิวเตอร์ (Notebook) 17 คน ร้อยละ 4.3 และอื่นๆ เช่น Ipad จานวน 5 คน ร้อยละ
1.3
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ตารางที่ 4.7 เรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ จากแหล่งใด
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
เพื่อนร่วมงาน คนรูจ้ กั
พีน่ ้อง
ลูก หลาน
เรียนรูแ้ อพพลิเคชันไลน์
่
จากแหล่งใด
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
เรียนรูจ้ ากหนังสือ อินเตอร์เน็ต
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

115
44
116
104
18
3
400

28.8
11.0
29.0
26.0
4.5
0.8
100

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เรียนรูก้ ารใช้งานงานแอพพลิเคชันไลน์
่ จากลูก หลาน
มากที่สุด จานวน 116 คน ร้อยละ 29.0 รองลงมาเป็ นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน คนรูจ้ กั จานวน 115 คน
ร้อยละ 28.8 เรียนรูด้ ้วยตนเอง จานวน 104 คน ร้อยละ 26.0 เรียนรูจ้ ากพี่น้องจานวน 44 คน ร้อย
ละ 11.0 เรียนรูจ้ ากหนังสือ อินเตอร์เน็ต จานวน 18 คน ร้อยละ 4.5 และอื่นๆ จานวน 3 คน ร้อยละ
0.8
ตารางที่ 4.8 การใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ บ่อยเพียงใด
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
ทุกวัน
4-6วันต่อสัปดาห์
ใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่
2-3 วันต่อสัปดาห์
บ่อยเพียงใด
1 วันต่อสัปดาห์
นานๆครัง้
รวม

จานวน

ร้อยละ

274
48
42
8
28
400

68.5
12.0
10.5
2.0
7.0
100

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ทุกวัน จานวน 274 คน
ร้อ ยละ 68.5 4-6 วัน ต่ อ สัป ดาห์ จานวน 48 คน ร้อ ยละ 12.0 2-3 วัน ต่ อ สัป ดาห์ จานวน 42 คน
ร้อยละ10.5 นานๆครัง้ จานวน 28 คน ร้อยละ 7.0 1 วันต่อสัปดาห์ จานวน 8 คน ร้อยละ 2.0
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ตารางที่ 4.9 ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ นานเท่าใด
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
ใช้งาน
น้อยกว่า 6 เดือน
แอพพลิเคชันไลน์
่
6เดือน – 1ปี
เป็ นระยะเวลานาน
มากกว่า 1 ปี - 2ปี
เท่าใด
มากกว่า 2 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

25
55
129
191
400

6.3
13.8
32.3
47.8
100

จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
มากกว่า 2 ปี จานวน
191 ร้อยละ 47.8 มากกว่า 1 ปี - 2ปี จานวน 129 คน ร้อ ยละ 32.3 6 เดือน-1 ปี จานวน 55 คน
ร้อยละ 13.8 น้อยกว่า 6 เดือน จานวน 25 คน ร้อยละ 6.3
ตารางที่ 4.10 ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ในแต่ละครัง้
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
น้อยกว่า 30 นาที
30 นาที – 1 ชัวโมง
่
ระยะเวลาในการใช้
งานแอพพลิเคชัน่
1 ชัวโมง
่ – 1.30 ชัวโมง
่
ไลน์ในแต่ละครัง้
1.30 ชัวโมง
่
– 2ชัวโมง
่
มากกว่า 2 ชัวโมง
่
รวม

จานวน

ร้อยละ

144
137
47
28
44
400

36.0
34.3
11.8
7.0
11.0
100
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ในแต่ ละครัง้ น้ อยกว่า 30
นาที ร้อยละ 36.0 30 นาที – 1 ชัวโมง
่
จานวน 137 คน ร้อยละ 34.3 1 ชัวโมง
่
– 1.30 ชัวโมง
่
จ านวน 47 คน ร้อ ยละ 11.8 มากกว่ า 2 ชัว่ โมง จ านวน 44 คน ร้อ ยละ 11.0 1.30- 2 ชัว่ โมง
จานวน 28 คน ร้อยละ 7.0
ตารางที่ 4.11 กลุ่มการใช้งานงานแอพพลิเคชันไลน์
่
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
ลูก หลาน ญาติพน่ี ้อง
กลุ่มในการใช้งาน
เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน
แอพพลิเคชันไลน์
่
ร้านค้า ร้านขายของ
อื่นๆ
รวม

จานวน
185
182
29
4
400

ร้อยละ
46.3
45.5
7.3
1.0
100

จากตารางที่ 4.11 จากกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการใช้งานงานกับกลุ่ม ลูก หลาน ญาติพ่นี ้อง
จานวน 185 คน ร้อยละ 46.3 เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน จานวน 182 คน ร้อยละ 45.5 ร้านค้า ร้าน
ขายของ จานวน 29 คน ร้อยละ 7.3 อื่นๆ จานวน 4 คน ร้อยละ 1.0
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ตารางที่ 4.12 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
พฤติ กรรมการสื่อสารผ่าน
แอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ

มาก มาก
ที่สดุ

ปาน น้ อย
กลาง

น้ อย ค่าเฉลี่ย
ที่สดุ

ค่าเบี่ยงเบน ระดับ
มาตรฐาน

1.สื่อ สารกับ ลู ก หลาน ญาติ พ่ี
น้ อ ง เพื่อ นสนิ ท คนรู้จ กั กลุ่ ม
บุ ค คลที่ ม ี ค วามชอบในเรื่อ ง
เดี ย ว กั น (อ า ทิ เช่ น ก ลุ่ ม
ทาอาหาร กลุ่มนังสมาธิ
่
กลุ่มชีว
จิต กลุ่ ม รัก สุ ข ภาพ กลุ่ ม ออก
กาลังกาย กลุ่มช้อปปิ้ ง)
2. การหาข้ อ มู ล ข่ า วสารและ
แลกเปลีย่ นข่าวสารในสิง่ ที่ชอบ
หรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั
หาเพื่ อ นเก่ า กลุ่ ม หน่ ว ยงาน
องค์กร กลุ่มที่มคี วามชอบเรื่อง
ต่ า งๆเหมื อ นกั น ข้ อ มู ล ของ
ร้า นค้า สิน ค้า และบริก าร แชร์
ภาพ แชร์ขา่ ว แชร์คลิปต่างๆ
3. ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อ
ใช้งานเกมส์กบั เพื่อนหรือคน
รูจ้ กั
4. ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อให้รสู้ กึ เป็ นคนทีท่ นั สมัย
ทันต่อเหตุการณ์ และอัพเดท
ข้อมูลข่าวสาร

151 134 87
22
(37.8) (33.5) (21.8) (5.5)

6
(1.5)

4.01

.976

มาก

104 132 114 35
(26.0) (33.0) (28.5) (8.8)

15
(3.8)

3.69

1.067

มาก

51
87
79
84 102
(12.8) (21.8) (19.8) (20.3) (25.5)

2.76

1.377

ปาน
กลาง

94 119 113 50
24
(23.5) (29.8) (28.2) (12.5) (6.0)

3.52

1.154

มาก
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จากตารางที่ 4.12 พว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุ ได้แก่
สื่อ สารกับ ลูก หลาน ญาติพ่ีน้ อ ง เพื่อ นสนิ ท คนรู้จกั กลุ่ ม บุ ค คลที่ม ีค วามชอบในเรื่อ งเดีย วกัน
(อาทิเช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนัง่ สมาธิ กลุ่มชีวจิต กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มช้อปปิ้ ง)
และการหาข้อ มูล ข่ าวสารและแลกเปลี่ย นข่าวสาสรในสิ่งที่ช อบหรือ สนใจ เช่ น ข่าวสารคนรู้จ กั
หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มทีม่ คี วามชอบเรือ่ งต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้า
และบริก าร แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์ค ลิปต่ างๆ และใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อให้รู้สกึ เป็ นคนที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก และใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อใช้งานเกมส์กบั เพื่อนหรือคนรูจ้ กั อยูใ่ นระดับปานกลาง
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4.3 การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชั ่นไลน์ ของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ 4.13 การสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
การสื่อสารผ่าน
มาก
แอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ ที่สดุ
ผูส้ งู อายุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ค่าเฉลี่ย

1. ส่งข้อความสนทนา
กับเพื่อน ลูกหลาน ญาติ
พีน่ ้อง
2. ส่งข้อความสนทนา
ผ่านข้อความเสียง

154
(38.5)

131
78
(32.8) (19.5)

31
(7.8)

6
(1.5)

3.99

1.014

มาก

25
(6.3)
30
(7.5)

100
118
(25.0) (29.5)
78
93
(19.5) (23.3)

93
64
(23.3) (16.0)
85
114
(21.3) (28.5)

2.82

1.159

ปาน
กลาง

2.56

1.289

น้อย
ทีส่ ุด

138
(34.5)

132
86
(33.0) (21.5)

33
(8.3)

11
(2.8)

3.88

1.061

มาก

140
(35.0)

109
74
(27.3) (18.5)

49
(12.3)

28
(7.0)

3.71

1.255

มาก

103
(25.8)

134
100
(33.5) (25.0)

47
(11.8)

16
(4.0)

3.65

1.104

มาก

3. ส่งข้อความสนทนา
ซือ้ ขาย ติดตามสินค้า
กับร้านค้าบน
แอพพลิเคชันไลน์
่
4. ส่งสติกเกอร์แสดง
อารมณ์มคี วามสุข เช่น
ยินดี ตื่นเต้น ดีใจ
ผิดหวัง ร้องไห้
5. ส่งรูปภาพทักทายสวัสดี
ตอนเช้า เช่น ภาพวิว ภาพ
ธรรมชาติ เช่นรูปดอกไม้
รูปทุ่งหญ้า รูปบุคคล
6. ส่งรูปภาพทีถ่ ่ายจาก
โทรศัพท์มอื ถือ เช่นรูปถ่าย
ตัวเอง รูปถ่ายครอบครัว
ญาติ พีน่ ้อง รูปถ่ายจาก
งานต่างๆ

ค่า
ระดับ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ตารางที่ 4.13 (ต่อ)
การสื่อสารผ่าน
มาก
แอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ ที่สดุ
ผูส้ งู อายุ
7. ส่งคลิปเหตุการณ์ขา่ ว
66
เช่น ข่าวเตือนภัย เหตุ
(16.5)
อาชญากรรม
8.ส่งคลิปทีบ่ นั ทึกไว้จาก
57
โทรศัพท์มอื ถือของ
(14.2)
ตนเอง คลิปทีไ่ ด้จาก
ผูอ้ ่นื
9. ส่งคลิปตลก เช่น
78
คลิปขาขัน คลิปจากราย (19.5)
ตลก คลิปเพลงตลก
10. ส่งลิงก์จากวิดโี อ
23
ยูทปู (Youtube)
(5.8)
11.ส่งข้อความเสียงบอก
26
ความเป็ นห่วง / คิดถึง / ดีใจ
(6.5)
/ เสียใจ
12. ส่งข้อความเสียงที่
16
บันทึกจากโทรศัพท์
(4.0)
13. โทรศัพท์ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ หาลูก
83
หลาน ญาติพน่ี ้อง เพือ่ น
(20.8)
14. โทรศัพท์ผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อ
36
ติดต่องาน ธุรกิจ สินค้า
(9.0)
และบริการ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ค่าเฉลี่ย

ค่า
ระดับ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.189
ปาน
กลาง

110
108
(27.5) (27.0)

84
(21.0)

32
(8.0)

3.24

105
108
(26.3) (27.0)

83
47
(20.8) (11.8)

3.11

1.226

ปาน
กลาง

108
94
(27.0) (23.5)

74
46
(18.5) (11.5)

3.25

1.280

ปาน
กลาง

75
88
(18.8) (22.0)
99
108
(24.8) (27.0)

120
94
(30.0) (23.5)
101
66
(25.3) (16.5)

2.53

1.201

น้อย

2.80

1.175

ปาน
กลาง

89
86
(22.3) (21.5)

113
96
(28.2) (24.0)

2.54

1.190

น้อย

114
113
(28.5) (28.2)

66
(16.5)

24
(6.0)

3.42

1.162

มาก

90
109
(22.5) (27.3)

88
77
(22.0) (19.3)

2.80

1.241

ปาน
กลาง
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จากตารางที่ 4.12 ข้อที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารในแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ กับการ
สื่อสารกับลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง เพื่อนสนิท คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชอบในเรือ่ งเดียวกัน (อาทิ
เช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนัง่ สมาธิ กลุ่มชีวจิต กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มช้อปปิ้ ง)
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารกับกลุ่มญาติพน่ี ้องเป็ นจานวนมากทีส่ ุด 151 คน ร้อยละ 37.8 มาก
134 คน ร้อยละn33.5 ปานกลาง 87 คน ร้อยละ 21.8 น้อย 22 คน ร้อยละ 5.5 น้อยทีส่ ุด 6 คน ร้อย
ละ 1.5
จากตารางที่ 4.12 ข้อที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการการหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ น
ข่าวสารในสิง่ ที่ชอบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มที่ม ี
ความชอบเรื่องต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้าและบริการ แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์คลิป
ต่างๆ จานวนมาก 132 คน ร้อยละ 33.0 ปานกลาง 114 คน ร้อยละ 28.55 มากที่สุด 104 คน ร้อย
ละ 26.0 น้อย 35 คน ร้อยละ 8.8 น้อยทีส่ ุด 15 คน ร้อยละ 3.8
จากตารางที่ 4.12 ข้อที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อใช้งานเกมส์กบั
เพื่อนหรือคนรูจ้ กั จานวนน้อยทีส่ ุด 102 คน ร้อยละ 25.5 มาก 87 คน ร้อยละ 21.8 น้อย 84 ร้อยละ
20.3 ปานกลาง 79 คน 19.8 มากทีส่ ุด 51 คน ร้อยละ 12.8
จากตารางที่ 4.12 ข้อที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อให้รสู้ กึ เป็ น
คนที่ท ัน สมัย ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และอัพ เดทข้อ มู ล ข่ า วสาร จ านวนมาก 119 คน ร้อ ยละ 29.8
รองลงมาระดับปานกลาง จานวน 113 คน ร้อยละ 28.2 มากทีส่ ุด 94 คน 23.5 น้อย จานวน 50 คน
ร้อยละ 12.5 และน้อยทีส่ ุด 24 คน ร้อยละ 6.0
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันไลน์
่
ใน
การส่งข้อความสนทนากับเพื่อน ลูกหลาน ญาติพ่นี ้อง เป็ นจานวนมากที่สุด 154 คน ร้อยละ 38.5
มาก 131 คน ร้อยละ 32.8 ปานกลาง 78 คน ร้อยละ 19.5 น้อย 31 คน ร้อยละ 7.8 น้อยทีส่ ุด 6 คน
ร้อยละ 1.5
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งข้อความสนทนาผ่านข้อความเสียง
อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 118 คน ร้อยละ 29.5 ระดับมาก 100 คน ร้อยละ 25.0 ระดับน้อย 93
ร้อยละ 23.3 น้อยทีส่ ุด 64 คน ร้อยละ 16.0 และระดับมากทีส่ ุดเพียง 25 คน ร้อยละ 6.3
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งข้อความเพื่อซื้อขาย ติดตามสินค้า
กับร้านค้าบนแอพพลิเคชันไลน์
่
จานวน น้อยที่สุด 114 คน ร้อยละ 28.5 รองลงมาอยู่ในระดับปาน
กลาง 93 คน ร้อยละ 23.3 น้อย 85 คน ร้อยละ 21.3 มาก 78 คน ร้อยละ 19.5 มากที่สุด 30 คน
ร้อยละ 7.5
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งสติกเกอร์แสดงอารณ์ ต่างๆ เช่น
ยินดี ตื่นเต้น ดีใจ ผิดหวัง ร้องไห้ อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 138 คน ร้อยละ 34.5 ระดับมาก
132 คน ร้อยละ 33.0 ระดับปานกลาง 86 คน ร้อยละ 21.5 ระดับน้อย 33 คน ร้อยละ 8.3 ระดับน้อย
ทีส่ ุด 11 คน ร้อยละ 2.8
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จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งรูปภาพทักทายสวัสดีตอนเช้า เช่น
ภาพวิว ภาพธรรมชาติ เช่นรูปดอกไม้ รูปทุ่งหญ้า รูปบุคคล เป็ นจานวนมากที่สุด 140 คน ร้อยละ
35.0 มาก 109 คน ร้อยละ 27.3 ปานกลาง 74 คน ร้อยละ 18.5 น้ อยจานวน 49 คน ร้อยละ 12.3
น้อยทีส่ ุดจานวน 28 คน ร้อยละ 7
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่ง รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มอื ถือ
เช่นรูปถ่ายตัวเอง รูปถ่ายครอบครัว ญาติ พี่น้อง รูปถ่ายจากงานต่างๆ อยู่ในจานวนมาก 134 คน
ร้อยละ 33.5 มากที่สุด 103 คน ร้อยละ 25.8 ปานกลาง 100 คน ร้อยละ 25.0 น้อยจานวน 47 คน
ร้อยละ 11.8 น้อยทีส่ ุด 16 คน ร้อยละ 4.0
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งคลิปเหตุการณ์ข่าว เช่น ข่าวเตือน
ภัย เหตุอาชญากรรม เป็ นจานวนมาก 110 คน ร้อยละ 27.5 ปานกลาง 108 คน ร้อยละ 27.0 น้อย
จานวน 84 คน ร้อยละ 21.0 มากทีส่ ุดจานวน 66 คน ร้อยละ 16.5 น้อยทีส่ ุด 32 คน ร้อยละ 8.0
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งคลิปที่บนั ทึกไว้จากโทรศัพท์มอื ถือ
ของตนเอง / คลิปทีไ่ ด้จากผู้อ่นื อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 108 คน ร้อยละ 27 มากจานวน 105
คน ร้อยละ 26.3 น้อย 83 คน ร้อยละ 20.8 มากที่สุดจานวน 57 คน ร้อยละ 14.2 น้อยที่สุดจานวน
47 คน ร้อยละ 11.8
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งคลิปตลก เช่น คลิปขาขัน คลิปจาก
รายตลก คลิปเพลงตลก อยู่ในระดับมากจานวน 108 คน ร้อยละ 27.8 ระดับปานกลาง 94 คน ร้อย
ละ 23.5 ระดับมาก 78 คน ร้อยละ 19.5 ระดับน้อย 74 คน ร้อยละ 18.5 ระดับน้อยทีส่ ุด 46 คน ร้อย
ละ 11.5
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่งลิงก์จากวิดโี อยูทูป (Youtube) ในจานวน
น้อย 120 คน ร้อยละ 30 ระดับน้ อยที่สุด 94 คน ร้อยละ 23.5 ระดับปานกลาง 88 คน ร้อยละ 22
ระดับมาก 75 คน ร้อยละ 18.8 ระดับมากทีส่ ุด 23 คน ร้อยละ 5.8
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งข้อความเสียงบอกความเป็ นห่วง
คิดถึง ดีใจ เสียใจ อยูใ่ นระดับปานกลางจานวน 108 คน ระดับน้อย 101 คน ร้อยละ 25.3 ระดับมาก
จานวน 99 คน ร้อยละ 24.8 ระดับน้อยทีส่ ุด 66 คน ร้อยละ 16.5 ระดับมากทีส่ ุด ร้อยละ 6.5
จากตารางที่ 4.13 ข้อ ที่ 12 กลุ่มตัวอย่างมีการส่ งข้อความที่บนั ทึกจากโทรศัพท์ในระดับ
น้อย จานวน 113 คน ร้อยละ 28.2 ระดับน้อยทีส่ ุด จานวน 96 คน ร้อยละ 24 ระดับมากจาวน89คน
ร้อยละ 22.3 ระดับปานกลาง 86 คน ร้อยละ 21.5 ระดับมากทีส่ ุดจานวน 16 คน ร้อยละ 4.0
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ หาลูก
หลาน ญาติพ่นี ้อง เพื่อน เป็ นจานวนมาก 114 คน ร้อยละ 28.5 ปานกลางจานวน 113 (28.2) มาก
ทีส่ ุดจานวน 83 คน ร้อยละ 20.8 น้อยจานวน 66 (16.5) น้อยทีส่ ุด 24 คน ร้อยละ 6
จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อ
ติด ต่ อ งาน ธุ รกิจ สิน ค้าและบริก ารในระดับ ปานกลาง จานวน 109 คน ร้อ ยละ 27.3 ระดับ มาก
จานวน 90 ร้อยละ 22.5 ระดับน้อยจาวน 88 คน ร้อยละ 22 ระดับน้อยทีส่ ุดจานวน 77 คน ร้อยละ
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19.3 ระดับมากทีส่ ุดจานวน 36 คน ร้อยละ 9

4.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุมคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลทาง
แอพพลิเคชันไลน์
่
แสดงค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุและ
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
Ho : พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้ สู ง อายุ ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
H1 : พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผู้ สู ง อายุ มีค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ การส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ 4.14 การทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
พฤติ กรรมการสื่อสาร

1. ท่านใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารใด
มากทีส่ ุด
2. ท่านเรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานในการใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่ จากแหล่งใด

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของ
ผูส้ งู อายุ
Pearson Correlation
Sig
0.59
2.37
-.090

0.071

3. ท่านใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ บ่อยเพียงใด

0.200**

0.000

4. ท่านใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ มาเป็ นระยะเวลานาน
เท่าใด
5. ท่านใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ในแต่ละครัง้ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด
6. ท่านมีกลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ อย่างไร

0.190**

0.00

0.197**
0.082

0.00
0.104
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
พฤติ กรรมการสื่อสาร

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
Pearson Correlation
Sig
7. สื่อสารกับลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง เพื่อน
0.487**
0.00
สนิท คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชอบ
ในเรือ่ งเดียวกัน (อาทิเช่น กลุ่ม
ทาอาหาร กลุ่มนังสมาธิ
่
กลุ่มชีวจิต กลุ่ม
รักสุขภาพ กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มช้อป
ปิ้ ง)
8. การหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ น
0.505**
0.000
ข่าวสารในสิง่ ทีช่ อบหรือสนใจ เช่น
ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่ม
หน่วยงานองค์กร กลุ่มทีม่ คี วามชอบ
เรือ่ งต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า
สินค้า และบริการ แชร์ภาพ แชร์ข่าว
แชร์คลิปต่างๆ
9. ใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อเล่นเกมส์กบั
เพื่อนหรือคนรูจ้ กั

0.502**

0.00

10. ใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อให้รสู้ กึ เป็ น
คนทีท่ นั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ
อัพเดทข่าวสาร ข้อมูล

0.519**

0.00

สมมติ ฐานข้อที่ 1.1
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สาร ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
ผ่ านอุ ป กรณ์ ส่อื สาร
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อ ที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ระหว่าง พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูส้ งู อายุดา้ นการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สาร ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยมีค่ า Sig (2-tailed) เท่ า กับ 2.37 ซึ่ง มีค่ า มากกว่ า 0.05 นั น่ คือ ยอมรับ
สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า ตั ว แปรดัง กล่ า วไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.59
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ซึง่ หมายความว่าพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ นการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สาร
กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ มีระดับ
ความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
สมมติ ฐานข้อที่ 1.2
H0 พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผู้ สู ง อายุ ด้ า นการเรีย นรู้ ท ั ก ษะพื้ น ฐานในการใช้ ง าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผู้ สู ง อายุ ด้ า นการเรีย นรู้ ท ั ก ษะพื้ น ฐานในการใช้ ง าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
มีความสัมพันธ์กบั การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
การเรีย นรู้ท ัก ษะพื้น ฐานในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ การใช้งานผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.071 ซึง่ มีค่ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการยอมรับ
สมมติ ฐ านหลัก (H0) และปฎิ เ สธสมมติ ฐ านรอง (H1) หมายความว่ า ตัว แปรดัง กล่ า วไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี -0.90
หมายความว่ามีความสัมพันธ์กนั มากในทิศทางตรงกันข้ามกัน
สมมติ ฐานข้อที่ 1.3
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
บ่อย
เพียงใด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
บ่อย
เพียงใด มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ บ่ อ ยเพียงใด มีค วามสัมพัน ธ์กับ การส่ งต่ อ ข้ อ มูล ผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.200**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.4
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
นาน
เท่าใด ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
นาน
เท่าใด มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ นานเท่าใด มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
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แอพพลิเคชัน่ ไลน์ โดยมีค่ า Sig (2-tailed) เท่ า กับ 0.000 ซึ่งมีค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 นัน่ คือ มีก าร
ปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัว แปรดังกล่ าวมี
ความสัม พัน ธ์ก ัน อย่ า งมีนั ย ยะส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ท่ี
0.190**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.5
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ นระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ในแต่ละครัง้
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ นระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ในแต่ละครัง้
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
ระยะเวลาในการใช้ แ อพพลิเ คชัน่ ไลน์ ใ นแต่ ล ะครัง้ มีค วามสัม พัน ธ์กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ ูงอายุ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า 0.05 นันคื
่ อ มี
การปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัม พัน ธ์ก ัน อย่ า งมีนั ย ยะส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่ าสัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ ท่ี
0.197**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.6
H0 พฤติ ก รรมการสื่ อ สารของผู้ สู ง อายุ ด้ า นกลุ่ ม การใช้ ง านแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
H1 พ ฤ ติ ก รรมก ารสื่ อ สารขอ งผู้ สู ง อายุ ด้ า น ก ลุ่ ม ก ารใช้ ง าน แอ พ พ ลิ เ คชั น่ ไล น์
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
กลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของ
ผู้สูงอายุ โดยมีค่ า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.104 ซึ่งมีค่ ามากกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) และยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.082
สมมติ ฐานข้อที่ 1.7
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการสื่อสารกับลูกหลาน ญาติพ่นี ้ อง เพื่อนสนิท
คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชอบในเรื่องเดียวกัน (อาทิเช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนัง่ สมาธิ กลุ่มชีวจิต
กลุ่ ม รัก สุ ข ภาพ กลุ่ ม ออกก าลังกาย กลุ่ ม ช้อ ปปิ้ ง) ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นการสื่อสารกับลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง เพื่อนสนิท
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คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชอบในเรื่องเดียวกัน (อาทิเช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนัง่ สมาธิ กลุ่มชีวจิต
กลุ่ ม รัก สุ ข ภาพ กลุ่ ม ออกก าลัง กาย กลุ่ ม ช้ อ ปปิ้ ง) มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 7 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
การสื่อสารกับลูกหลาน ญาติพ่นี ้ อง เพื่อนสนิท คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลที่มคี วามชอบในเรื่องเดียวกัน
(อาทิเช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนัง่ สมาธิ กลุ่มชีวจิต กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มช้อปปิ้ ง)
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึง่ มี
ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 นั น่ คือ มีก ารปฏิเ สธสมมติฐ านหลัก (H0) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (H1)
หมายความว่าตัวแปรดังกล่ าวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.487**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.8
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุ ดา้ นการหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ นข่าวสารใน
สิง่ ทีช่ อบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มทีม่ คี วามชอบเรือ่ ง
ต่ างๆเหมือ นกัน ข้อ มูล ของร้านค้า สิน ค้า และบริก าร แชร์ภ าพ แชร์ข่าว แชร์ค ลิป ต่ างๆ ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุ ดา้ นการหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ นข่าวสารใน
สิง่ ทีช่ อบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มทีม่ คี วามชอบเรือ่ ง
ต่ า งๆเหมือ นกั น ข้ อ มู ล ของร้า นค้ า สิน ค้ า และบริก าร แชร์ภ าพ แชร์ข่ า ว แชร์ค ลิป ต่ า งๆ
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 8 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ น
การหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนข่าวสารในสิง่ ที่ชอบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อน
เก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มที่มคี วามชอบเรื่องต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้า และ
บริการ แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์คลิปต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่ า Sig (2-tailed) เท่ ากับ 0.00 ซึ่งมีค่ าน้ อ ยกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.505**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.9
H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อเล่นเกมส์กบั เพื่อน
หรือคนรูจ้ กั ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อเล่นเกมส์กบั เพื่อน
หรือคนรูจ้ กั มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 9 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ น
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การใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อเล่นเกมส์กบั เพื่อนหรือคนรูจ้ กั มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed)
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่ าน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.502**
สมมติ ฐานข้อที่ 1.10
H0 พฤติกรรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อให้รสู้ ึกเป็ นคนที่
ทันสมัย ทันต่อเหตุ การณ์ และอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 พฤติกรรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อให้รสู้ ึกเป็ นคนที่
ทัน สมัย ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ และอัพ เดทข่าวสาร ข้อ มูล มีค วามสัมพันธ์กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 10 การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ
ด้านพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ นการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อให้รสู้ กึ เป็ นคนทีท่ นั สมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ และอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่ า Sig (2-tailed) เท่ ากับ 0.00 ซึ่งมีค่ าน้ อ ยกว่า 0.05 นัน่ คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ท่ี 0.519**
สมมติ ฐ านที่ 2 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพิลเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
Ho ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพิลเคชัน่
ไลน์ของผูส้ งู อายุ
H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
ตารางที่ 4.15 การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศมีความสัมพันธ์กบั การ
ส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่

ค่าสหสัมพันธ์กบั
ความเชื่อถือ
Chi-square
53.325

Sig

0.311
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สมมติ ฐานที่ 2.1
Ho: ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ไม่ม ีค วามสัม พัน ธ์ กับการส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ ประเภท
H1: ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้ า นเพศ มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ ประเภท
จากตารางที่ 4.15 จากผลการค านวณ ได้ค่ า Chi-Square test (ค่ าPearson Chi-square)
เท่ากับ 53.325 ค่ า Sigที่ 0.311 ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จึงสรุปได้ว่าเพศกับการส่ งต่ อข้อ มูลผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
ตารางที่ 4.16 การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานะ มีความสัมพันธ์ กับ
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านสถานะ

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่

ค่าสหสัมพันธ์กบั
ความเชื่อถือ
Chi-square
113.71

Sig

0.132

สมมติ ฐานที่ 2.2
Ho ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานะ ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานะ มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที 4.16 จากผลการคานวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากับ 113.71 ค่า Sigที่ 0.132 ซึง่ มากกว่า  = 0.05 จึงสรุปได้ว่าสถานะกับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
ตารางที่ 4.17 การทดอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์ กับ
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพ

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่

ค่าสหสัมพันธ์
กับความเชื่อถือ
Chi-square
249.091

Sig

0.415
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สมมติ ฐานที่ 2.3
Ho ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ไม่มคี วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ งต่ อ ข้อมูลผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้า นอาชีพ มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที 4.17 จากผลการค านวณ ได้ค่ า Chi-Square test (ค่ าPearson Chi-square)
เท่ากับ 249.091 ค่า Sigที่ 0.415 ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จึงสรุปได้ว่าอาชีพกับการส่งต่ อข้อ มูล
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
ตารางที่ 4.18 การทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้ มีความสัมพันธ์ กับ
การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านรายได้

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่

ค่าสหสัมพันธ์กบั
ความเชื่อถือ
Chi-square
237.114

Sig

0.629

สมมติ ฐานที่ 2.4
Ho ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่ อข้อมูลผ่ าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้า นรายได้ มีค วามสัม พัน ธ์ กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที 4.18 จากผลการค านวณ ได้ค่ า Chi-Square test (ค่ าPearson Chi-square)
เท่ากับ 237.114 ค่า Sigที่ 0.629 ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จึงสรุปได้ว่าสถานะกับการส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%
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ตารางที่ 4.19 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านการศึกษา

การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่

ค่าสหสัมพันธ์
กับความเชื่อถือ
Chi-square
298.143

Sig

0.011

สมมติ ฐานที่ 2.5
Ho ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากตารางที 4.18 จากผลการคานวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ ากับ 298.143 ค่ า Sigที่ 0.011 ซึ่งน้ อ ยกว่า  = 0.05 จึงสรุป ได้ว่าการศึก ษากับการส่ งต่ อ
ข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทีร่ ะดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%

4.5 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกจากผูส้ งู อายุ
ผลการศึกษาตัวแปรทีส่ ่งผลต่อการศึกษาการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
จากการสัมภาษณ์
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 1.คุณสวนีย์ พลอยแหวนนิธ ิ 2. คุณ นุช อนิวรรตน์
3.คุณประกายมาส นินปาละ 4.คุณกนกกุล ใช้ไหวพริบ 5. คุณคาพา จงศิร ิ 6. คุณอภิชาติ สมวาท
สรรค์ มีประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
สวนี ย์ พลอยแหวนนิ ธ ิ (สัม ภาษณ์ , 10 มิถุ น ายน 2559) “สนใจข่าวด้านสังคมมากทีส่ ุ ด
เพราะเป็ น ข่ า วทีไ่ ด้ ร บั ในทุ ก ๆวัน ชอบ ส่ ง ต่ อ ไปยัง คนอืน่ อยากเห็น เขาอ่ า นและรู้ว่ า ในวัน นี้
สถานการณ์ เป็ น ยังไง ชีว ิต จะต้อ งเตรีย มตัว รับมือ อย่างไรกับข่าวนี้ และก็ยงั ชอบส่ งข่าวพวก
สุขภาพ การดูแลรักษาร่างกายของตนเอง และการป้ องกันโรคต่างๆ ส่วนมากจะชอบข่าวพวกนี้
เหมือนกัน ทาให้เราป้ องกันตนเอง ไม่ประมาทกับชีวติ ส่วนมากจะได้รบั จากกลุ่มเพือ่ น คนสนิท
ครอบครัวกลุ่มใหญ่ ต่างได้รบั และส่งต่อกันในกลุ่มนี้
ตอนแรกก็ไม่คดิ จะเล่นไลน์หรอก แต่เห็นใครๆก็เล่นกัน เอ๊ะ..เราก็ตอ้ งเล่นบ้างสิ เดีย๋ วจะ
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กลายเป็ นคนแก่ตกยุคไปเสียก่อน เล่นก็ไม่ค่ อยจะเป็ น ดีว่าหลานสอน เลยใช้เป็ น เดีย๋ วนี้ทที ่ างาน
เขาก็ติดต่อกันผ่านไลน์ นะคุยกันในกลุ่ม ปรึกษางาน แต่ถ้าหลักๆก็ยงั คงโทรศัพท์กนั อยู่ หากเป็ น
เรือ่ งด่วน เพือ่ นก็รจู้ กั มากขึน้ มีกลุ่มการใช้งานทีแ่ ตกต่างไป อย่างของป้ านีม่ หี ลายกลุ่ม กลุ่มทีท่ างาน
กลุ่มหลาน กลุ่มเพือ่ นชมรม รูปภาพต่างๆก็ไม่เคยผลิตเองนะ มีแต่ รบั เขามาอย่างเดียว ส่งอย่าง
เดียวมีแค่น้ ี สติกเกอร์กใ็ ห้หลานๆช่วยโหลด ส่วนมาก็ส่งให้ลกู หลาน ญาติ พีน่ ้อง ข้อมูลทีแ่ ชร์ๆกัน
มาพวกข่าวลือ หวย แบบนี้กไ็ ม่ส่งต่อ ไม่รวู้ ่าจริงไม่จริง แต่กม็ กี ารเช็คข้อมูล จะให้หลานดู ก็จะบอก
ว่าไม่จริง เราก็ต้องระวังเรือ่ งพวกนี้ให้มาก ข่าวมัวมั
่ นมีเยอะ แต่ถา้ พวกข่าวอันตราย เตือนภัยก็จะส่ง
ให้หลานทันทีเพราะเป็นเหตุการณ์ใกล้ตวั จะได้ระวังไว้ พอส่งไปหลานก็จะคอยอธิบายว่าทีส่ ่งมาเนีย่
มันจริงหรือไม่จริง พวกร้านค้าบนไลน์ไม่เคยใช้ ไม่รดู้ ว้ ยว่า มี และก็ไม่สนใจจะซื้อผ่านไลน์ดว้ ย ของ
ไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ” (สวนีย์ พลอยแหวนนิธ,ิ สัมภาษณ์,10 มิถุนายน 2559)
นุ ช อนิวรรตนิ ์ (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559) “ สนใจพวกคลิปขาขัน มันตลกดี หรือเรือ่ ง
บังเอิญสนุ กๆ สัตว์เลี้ยงน่ ารักๆ เช่น สุนัขทาอะไรตลกๆ แมวกับเจ้าของ เป็ นต้น และยังชอบดูภาพ
เทีย่ วสวยงามสถานทีเ่ ทีย่ ว เพราะคิดว่าพวกนี้ มนั ไม่ได้ส่ งผลกระทบต่ อ บุค คลอืน่ ไม่เกิด ความ
เสียหายกับ ข่าวพวกนัน้ ไม่ช อบพวกข่าวทีส่ ามารถปรับ เปลีย่ นข้อ มูล ความเป็ น จริงให้เกิด การ
บิดเบือนได้ จะไม่ชอบส่งแบบนัน้ โดยส่วนมากกลุ่มครอบครัวเพือ่ นจะส่งมาให้บ่อยทีส่ ุด แม้จะได้รบั
เยอะก็โอเค รับ ได้ ไม่ไ ด้ต่ อ ว่า อะไร ไม่ อ อกความคิด เห็น กับ เรือ่ งต่ า งๆด้ว ย เพราะกลัว จะเกิด
ผลกระทบกับกลุ่มบนแอพพลิเคชันไลน์
่ นนั ้ ๆ
เริม่ เล่นไลน์ก็เล่นเอง หัดเล่นเองจากตนเอง อยากใช้เป็ นเลยลงทุนไปซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ที ่
ดีๆมาใช้งาน เดีย๋ วนี้เล่นเก่งเลย แอดเพือ่ นหรือทาอะไรได้เองหลายอย่าง แต่ถ้ายากๆพีก่ ไ็ ม่เป็ นนะ
ต้องให้ลูกคอยสอน เช่นถ่ายภาพ ถ่ายวิดโี อส่งไลน์ เป็นต้น ตอนนี้ตดิ ไลน์เลย พอเล่นเป็ นละเล่นยาว
คุยกันทุกกลุ่มทุกห้อง นัดเพือ่ นเก่า นัดลูกค้า อะไรๆก็ไลน์เดีย๋ วนี้ อย่างพวกข่าวสุขภาพแชร์มวๆ
ั่
มะนงมะนาวรักษาโรคอะไรนัน่ ได้รบั บ่อยมาก แต่กไ็ ม่เคยคิดจะทาตามหรอกนะ แต่เราก็ไม่ขดั คนที ่
ส่งมาหรอก
พวกข่าวแชร์บนไลน์ต่างๆไม่เคยส่ง ไม่เคยทา เพราะเราต้องหาข้อมูลให้รอบด้านก่อนทีจ่ ะ
ทา และข้อมูลนัน้ ต้องเป็ นข้อมูลทีช่ ดั เจน สามารถนามาอ้างอิงได้ และต้องได้รบั ความน่ าเชือ่ ถือจาก
วงกานนัน้ ๆ เพราะข้อมูลทีน่ ามาผลิตส่วนใหญ่ทไี ด้รบั มันเปลีย่ นตลอดเวลา ทาให้เรารูว้ ่าข่าววันนี้
มันใช่ แต่พรุง่ นี้อาจไม่ใช่กไ็ ด้นะ
ภาพต่ างๆเช่น ภาพสวัส ดีต อนเช้า ทักทาย ภาพการ์ตู น อะไรนัน่ พีก่ ็ ไม่เคยทาหรอกนะ
เพราะทาไม่เป็น มันต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆ เราก็ไม่ถนัด ไม่สะดวก แต่อนาคตก็ไม่แน่ หรอก ถ้ามีคน
สอนก็พร้อมจะเรียนนะ น่ าจะหลากหลาย และสนุ กดีเหมือนกัน ทาเป็ นรูปตนเองส่งให้คนอืน่ ภาพ
ส่วนใหญ่กจ็ ะส่งให้กลุ่มเพือ่ น ลูก หลาน แต่พวกดูดวงอะไรแบบนี้จะไม่ส่ง ไม่ได้สนใจ
ส่วนข้อมูลทีไ่ ด้รบั แชร์มาจากไลน์ต่างๆ ก็ไม่ได้ส่งทันทีเพราะว่าไม่รวู้ ่าข้อมูลนัน้ มันถูกต้อง
หรือไม่ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด ส่งผิด ส่งมัวเราก็
่
มกี ฎหมายลงโทษ ไม่เสีย่ งกับการ
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ถูกฟ้ องร้อง พวกทีส่ ่งข้อมูลทันทีนีค่ ดิ ว่าเป็ นผู้ทชี ่ อบทดสอบความเร็วของข้อมูล ใครจะเป็ นคนแรก
และข้อ มูล ทีแ่ ชร์ท ันที มัก เป็ น ข้อ มูล ทีไ่ ด้รบั จากกลุ่ มไลน์ หรือ กลุ่ มเพือ่ นๆ กัน อยู่แล้ว ไม่เห็นถึง
ประโยชน์ในการแชร์ทนั ที และก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลด้วย เพราะไม่คดิ จะส่งต่ออยู่แล้ว ไม่ใช่หน้าที ่
เราต้องตรวจสอบ นักข่าวควรไปตรวจสอบว่าข้อมูลทีแ่ ชร์ๆกันเนีย่ มันจริงหรื อไม่” (นุ ช อนิวรรตน์,
สัมภาษณ์ , 10 มิถุนายน 2559)
ประกายมาส นินปาล (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559) “ชอบพวกข่าวสารสุขภาพ เพราะเรา
ก็แก่แล้ว จะได้ป้องกันตนเอง ดูพวกโรคต่างๆทีเ่ กีย่ วกับเรา ว่าเราต้องระวังอะไรบ้าง การดูแลตนเอง
วิธกี ารป้ องกัน โดยข้อมูลก็จะได้จากเพือ่ นเป็ นหลัก เพราะอยู่วยั เดียวกันแล้ว ติดไลน์ ชอบเล่นไลน์
แต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะในแต่ละวัน บางทีกป็ วดตา ตัวเล็กพิมพ์ไม่ค่อยถนัด ส่งเป็ นรูปง่ายกว่า แต่พวก
ข่าวทีช่ อบส่งต่อๆกันมาได้บ่อย ทุกวัน วันละหลายเวลา บางทีกข็ ่าวซ้ าๆกัน เราก็จะมาดูว่าอันไหน
จริงไม่จริง หาข้อมูลข่าวก่อนแชร์เสมอ เช่นจากเว็บ tpbs ส่วนภาพสติกเกอร์สวัสดี ภาพต่างๆ เราก็
จะชอบส่งให้กบั กลุ่มญาติพนี ่ ้ อง ส่งบ่อย จะได้รบั รู้ มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน พวกกลุ่มครอบครัว
กลุ่มเพือ่ นทีท่ างาน แต่พวกส่งหวย ส่งดูดวง จะได้รบั บ้างแต่ไม่บ่อย และเราจะไม่ส่งต่ อบ่อย ขึ้นอยู่
กับโอกาส เทศกาล ความเหมาะสมต่างๆต้องเลือกกลุ่มทีส่ ่งด้วย เพราะบางคนไม่ชอบ ไม่เหมาะสม
กับประเภทนี้ ” (ประกายมาส นินปาล, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559)
กนกกุล ใช้ไหวพริบ (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559) “รับข่าวพวกเศรษฐกิจ อันนี้ชอบโดย
ส่วนตัวเป็ นหลัก นอกจากนี้กม็ พี วกข่าวสารด้านสุขภาพ ข่าวสังคม อะไรแบบนี้จะได้ป้องกันตัว และ
ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม เช่น ข่าวชาวบ้าน ตีรนั ฟั น แทง จะได้ป้องกันตัว สมัยนี้อนั ตรายอยู่
รอบด้าน รูข้ ่าวพวกนี้จะได้ทนั เหตุการณ์ หนีทนั หากเกิดเหตุข้นึ มา ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ก็จะมาจากเพือ่ น
เป็ นส่วนใหญ่ ถ้าพวกข่าวสารสุขภาพก็จะได้จากพวกหน่ วยงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม
ทีร่ กั สุขภาพ หนังสือราชการทีส่ ่งต่อๆกันมา ส่วนพวกข่าวแชร์สุขภาพ ส่งภาพนัน้ ๆไม่เป็ นพวกภาพ
ทีม่ รี ปู ประกอบแสดงวิธที าสูตรอะไรต่างๆ ไม่สามารถทาได้ แต่กอ็ ยากจะทา อยากจะรู้ เหมือนกันว่า
จะไปทาได้ทไี ่ หน ส่วนสติกเกอร์น่ารักๆ ก็โหลดหามาจากลูก หลาน ส่งมาให้ และเราก็ใช้ส่งให้กบั ลูก
หลาน ผู้ใหญ่ บุคคลต่างๆในครอบครัว ส่วนข่าวทีไ่ ด้รบั จากการแชร์ของคนอืน่ เราก็ไม่ส่งต่อ เพราะ
ไม่มนใจในข้
ั่
อมูล และถ้าเราจะใช้ข้อมูลทีไ่ ด้จากแชร์ ก็จะเช็ค แต่ไม่ใช้ก็ไม่เช็ค และไม่ส่งต่อก่อน
แน่ นอน ถ้าจะส่งก็จะบอกว่าไม่แน่ ใจ ให้ตรวจสอบเองอีกครัง้ ” (กนกกุล ใช้ไหวพริบ, สัมภาษณ์, 10
มิถุนายน 2559)
ค าพา จงศิร ิ (สัม ภาษณ์ , 11 มิถุ น ายน 2559) “ชอบรับ ข่าวอาชญากรรม ข่าวบัน เทิงไว้
ติดตามดาราทีช่ นื ่ ชอบ ข่าวสารสุขภาพ ไว้ป้องกันตนเอง กลัวโรคภัยไข้เจ็บ ส่วนมากจะเลือกรับจาก
หน่วยงานราชการทีส่ ่งมาเพราะน่ าจะจริง ไม่ใช่ข่าวหลอก เชือ่ ถือได้แน่ นอน และไม่เคยผลิตข่าว รูป
สวัสดีต่างๆส่ง และยังทาได้ดว้ ยตนเอง ใช้รปู ทีเ่ ราทามาใส่ตวั หนังสือ ตัวอักษร ตกแต่งอีกนิดหน่อยก็
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จะส่งให้กบั คนอืน่ ๆต่ อๆไป ภูมใิ จทีส่ ่ งรูปไปแล้วมีค นชมว่าสวย เราก็จะคอยถ่ ายรูปสวยๆ มาทา
บ่อยๆ จะได้ไม่ซ้ ากัน มีความสุขในการทา และยังสอนเพือ่ นๆทาอีกด้วย ” (คาพา จงศิร,ิ สัมภาษณ์,
11 มิถุนายน 2559)
อภิชาติ สมวาทสรรค์ (สัมภาษณ์ , 10 มิถุ นายน 2559) “ปกติจะใช้ไลน์ กับครอบครัวเป็ น
หลัก ติดต่อกับลูกและภรรยา และคุยเรือ่ งงานบ้าง ส่วนมากจะได้ข่าวสารต่างๆจากพีส่ าว และจาก
ช่องต่างๆทีต่ นเองกดติดตาม มีการใช้วดิ โี อคอลบ้าง โทรคุยกันทางไลน์บา้ ง รูปภาพสวัสดีไม่เคยส่ง
เพราะไม่ชอบส่งอะไรแบบนี้ หากจะแสดงความคิดถึงก็จะพิมพ์ไปเองมากกว่า ไม่ชอบส่งรูปทีส่ ่งต่อๆ
กัน ไม่ได้อ ยากเรียนรู้ทจี ่ ะทาให้เป็ น ข่าวสารสุ ขภาพเช่นพวกสูต รยาต่ างๆสมุน ไพรนู่ น นีร่ กั ษา
ร่างกาย โดยส่วนตัวไม่เชือ่ เพราะหากเป็ นจริงแพทย์คงออกมาบอกแล้ว คงมีงานวิจยั ออกมารองรับ
แต่กไ็ ม่ว่าคนส่งมานะ เพราะเขาคงหวังดีกบั เราจริงๆ อย่างพวกสมุนไพร ส่งมาบอกให้ส่งต่อ เราก็
ไม่ส่งต่อนะ เกิดเป็ นอันตรายถึงชีวติ จะแย่เอา ส่วนซื้อของทางไลน์กไ็ ม่เคย งง ไม่รวู้ ่าจะต้องเริม่ จาก
ตรงไหน แต่ ห ากมีก ารเปิ ด สอนเรา เราก็พ ร้อ มนะ อยากรู้ เหมือ นกัน ว่ามัน จะสะดวกหรือ เปล่ า ”
(อภิชาติ สมวาทสรรค์, สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559)
สรุปประเด็นที่ได้จากการสัมภาษณ์ดงั นี้
จากการสัม ภาษณ์ โ ดยรวมสรุ ป ได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ ท ัง้ หมดนิ ย มส่ ง ข้ อ ความสนทนาผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือมากทีส่ ุด โดยส่วนใหญ่จะได้รบั การสอนจากลูกหลาน มีความเชื่อมันว่
่ าลูกหลาน จะ
สอนให้ต นเองได้ แต่ ก็ม ีผู้สูงอายุส่ ว นน้ อ ย กล่ าวว่า การเรีย นรู้เรื่อ งแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เป็ นเรื่อ ง
ค่อนข้างยาก แต่ก็มคี วามสนใจที่จะเรียนรู้ และพยายามเรียนรู้ หากมีความไม่เข้าใจ ก็จะถามลูก
หลาน เป็ นหลัก และคิดว่าการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ อย่างน้อยก็ให้ความรูส้ กึ เป็ นคนทันสมัย อัพเดท
ข่าวสารได้ โดยสิง่ ที่ทาให้สนใจในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เนื่องจาก ลูก หลาน เป็ นผู้ใช้งานก่อน
และเห็นว่ามีประโยชน์ ใช้คุยกันได้ไม่ต้องโทรศัพท์หากัน จึงแนะนาให้ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
น้ี
และกลุ่มเพื่อนเก่า มีการติดต่อผ่านทางแอพพลิเคชันไลน์
่
จึงจาเป็ นที่จะต้องมีการใช้งาน เพื่อการ
ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ มีการนัดกัน พบปะสังสรรค์กนั ในหมูเ่ พื่อนฝูง และก็มบี า้ งในบางครัง้
ที่ต นเองไม่ เข้า ใจก็จ ะสอบถามความรู้ หรือ เทคนิ ค ในการใช้ง านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ จ ากเพื่อ น
เนื่องจากเพื่อนมีประสบการณ์มากกว่า และจะใช้งานในทุกๆวัน ครัง้ ละประมาณ 15-30 นาที
ด้านการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
จากการสัมภาษณ์ โดยสรุปได้ดงั นี้ ผู้สูงอายุจะนิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์ เพราะว่าส่งง่าย
สะดวก เพราะแป้ นพิมพ์ในโทรศัพท์มอื ถือตัวหนังสือค่อนข้างเล็ก ต้องใช้สายตาในการเพ่ง และ
พิมพ์กว่าจะได้ในแต่ละคาหรือประโยค อีกทัง้ เมือ่ พิมพ์แล้วตัวหนังสือก็ผดิ ๆถูกๆ จึงส่งสติกเกอร์งา่ ย
กว่า และยังมีสติกเกอร์ให้โหลดฟรีมากมาย แต่ถ้าจาเป็ นต้องพิมพ์จริงๆ ก็จะต้องใช้ความพยายาม
เป็ นอย่างมาก ซึง่ กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิมพ์ โดยส่วนใหญ่จะส่งทักทายสวัสดี
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ตอนเช้าให้กบั ลูกๆหลานๆ หรือกลุ่มเพื่อนก่อน เพราะคิดว่าคนรับจะมีความสุข สดใสไปตลอดวัน
สาหรับทีม่ าของรูปภาพสวัสดีตอนเช้า รูปภาพคาอวยพร บทสวดมนต์ คาถารับทรัพย์ต่างๆ ส่วน
ใหญ่จะไม่ได้ทาเอง จะได้รบั จากผู้อ่นื มาอีกที แล้วมาส่งต่อให้กบั กลุ่มของตนเอง ให้กบั ลูก หลาน
ของตัวเอง แต่มผี สู้ ูงอายุจานวน 1 ท่านที่ประดิษฐ์ภาพสวัสดีตอนเช้าด้วยตนเอง จากการถ่ายภาพ
จากโทรศัพท์ของตนเองแล้วพิมพ์ตวั หนังสือเอง และส่งต่อไปยังเพื่อนๆ กลุ่มเพื่อน ลูกหลาน และก็
จะชอบส่งคลิปข่าว หรือข่าวทีไ่ ด้รบั มาจากผูอ้ ่นื เช่นข่าวเตือนภัยโดยจะส่งต่อทันทีเพราะเห็นว่าเป็ น
ข่าวทีม่ ปี ระโยชน์ อยากให้ผรู้ บั ข้อความได้ระวังตัวเอง หรือป้ องกันตัวเอง
สาหรับข้อมูลข่าวสารที่ตนเองได้รบั ผู้สูงอายุจานวน 4 คนสนใจเปิ ดรับข่าวสารด้านสังคม
เหตุการณ์ปัจจุบนั มาก เพราะกลัวว่าจะตามข่าวไม่ทนั กลัวเหตุการณ์อนั ตรายรอบด้าน ส่วนมากที่
ได้รบั มาก็จะเป็ นข่าวสังคมเป็ นส่วนมากด้วย ชอบเปิ ดดูพวกคลิป ต่างๆ ข่าวอาชญากรรมแม้ว่าจะ
ได้รบั บ่อยๆในแต่ละวันก็ไม่เป็ นไร ไม่เบื่อเพราะชอบ และข่าวสารด้านสุขภาพก็จะชอบมากที่สุด
เพราะด้วยวัยที่เริม่ แก่ โรคภัยไข้เจ็บเริม่ ป่ วยบ่อยขึน้ เมื่อเห็นข้อมูลที่ได้รบั มาก็จะเปิ ดอ่าน และส่ง
ต่อให้กบั คนรูจ้ กั และบางครัง้ ก็นามาทาตาม
ผู้สูงอายุจานวน 6 คน จะได้รบั ข่าวสารจากแอพพลิเคชันไลน์
่
ของหน่ วยงานราชการต่าง
กลุ่ ม เพื่ อ น เพราะคิด ว่ า เป็ นกลุ่ ม ที่ไ ว้ใ จได้ กลุ่ ม หมอที่รู้จ ัก หรือ คนที่ม ีค วามรู้ด้ า นสุ ข ภาพ
หนังสือพิมพ์ และคิดว่ามีความน่ าเชื่อถือ แต่ ถ้าได้จากเพื่อน หรือ ทัวๆไป
่
ก็จะไม่ค่อยเชื่ อข้อมูล
เท่าไร ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนัน้ ๆก่อน

ด้านการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบั จากแอพพลิ เคชันไลน์
่
ส่วนใหญ่จะไม่มกี ารเช็คความถูกต้องของข้อมูลก่อนว่าทีส่ ่งมานัน้ มีความถูกต้อง น่ าเชื่อถือ
แค่ไหน ที่ส่งต่อไปนัน้ เพราะห่วงใย กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูกหลาน ญาติ พี่น้อง และไม่คดิ ว่า
ข้อมูลที่ตนเองแชร์ หรือส่งมานัน้ จะเกิดอันตรายหรือความผิดพลาดใด แต่มบี างท่านทีใ่ ห้ความเห็น
ว่า ตนเองจะส่งข้อมูลไปหาลูกหลานก่อน ตรวจสอบข้อมูลตนเองเบือ้ งต้นก่อน เช่นเข้ากูเกิ้ลหาข่าว
ว่ามีจริงหรือ ไม่ ดูจากสานัก ข่าวที่ล งข่าว หากเป็ นสานักข่าวที่น่าเชื่อถือก็จะเชื่อว่าเป็ นเรื่อ งจริง
จากนัน้ ถึงแชร์ไปยังผูอ้ ่นื ส่วนกลุ่มการรับส่งข้อมูลข่าวสารนัน้ จะมีหลายกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็ น
กลุ่ ม ของครอบครัว และกลุ่ มของที่ท างานที่ม ีป ฏิส ัมพัน ธ์กัน บ่ อ ยที่สุ ด มีการส่ งข้อ มูล บ่อ ยที่สุ ด
โดยเฉพาะกลุ่มทีท่ างานจะได้รบั ข่าวสารแชร์ต่างๆมาเยอะแทบทุกๆวัน บางครัง้ ก็จะส่งต่อไปยังกลุ่ม
ครอบครัว หรือเพื่อนทีส่ นิทต่อไป
สาหรับข้อมูลที่ได้จากร้านค้าบนแอพพลิเคชันไลน์
่
นัน้ ผู้สูงอายุส่วนทัง้ หมดจะไม่เปิ ดอ่าน
เนื่องจากว่าไม่ได้สนใจที่จะซื้อสินค้าหรือใช้บริการใดๆบนแอพพลิเคชันไลน์
่
นอกจากดาวน์โหลด
สติกเกอร์น่ารักๆที่ไม่เสียเงิน โดยจะดาวน์โหลดสติกเกอร์ดว้ ยตัวเอง เนื่องจากลูก หลาน เป็ นคน
สอน แต่ถา้ มีการดาวน์โหลดทีย่ ากมากขึน้ ก็จะถามลูก หลาน เช่น ดาวน์โหลดสติกเกอร์ทต่ี ้องติดตัง้
เกมส์ก่อน เป็ นต้น

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรือ่ ง “การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ” มีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั 2 ประการดังนี้
1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุกบั การส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา กับการส่ง
ต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology design) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ สูงอายุทงั ้ เพศชาย และเพศหญิง
อายุ 55 ปี ขน้ึ ไป ทีทางานอยูใ่ นกรุงเทพมาหานครและปริมณฑล จานวน 400 ชุด และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 6 คน

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ผลการศึกษาพฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มอื ถือจานวนมาก
ที่สุด ถึง 296 คน หรือร้อยละ 74.5 รองลงมาได้แก่แท็บเล็ต 60 คน ร้อยละ 15.0 และมีการเรียนรู้
ทัก ษะพื้น ฐานในการใช้ แ อพพลิเ คชัน่ ไลน์ จ ากลู ก หลาน มากที่สุ ด จ านวน 116 ร้อ ยละ 29.0
รองลงมาเรียนรูจ้ ากเพื่อนร่วมงานจานวน 115 คน ร้อยละ 28.8 โดยมีการใช้งานผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ในทุก ๆ วัน จานวน 274คน ร้อยละ 68.5 และ 4-6 วันต่อสัปดาห์จานวน 48 คน ร้อยละ 12.0
ซึง่ ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ ทงั ้ หมดมกกว่า 2 ปี จานวน 191 คน ร้อยละ 47.8 มากกว่า
1 ปี – 2 ปี 129 คน ร้อยละ 32.3 ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ แต่ละครัง้ ประมาณ 30
นาที มีจานวนมากที่สุดถึง 144 คน ร้อยละ 36.0 และผู้สูงอายุนิยมติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูก หลาน
ญาติ พี่น้อง มากที่สุดจานวน 185 คน ร้อยละ 46.3 และมีความนิยมในการสื่อสารกับ สิง่ ที่ตนเอง
ชอบหรือสนใจสิง่ ทีต่ นเองชอบหรือสนใจ หาข่าวสารข้อมูลเพื่อนเก่า หน่ วยงาน องค์กร มีค่าเฉลีย่ ใน
ระดับ มาก และด้านการเล่น เกมส์บนแอพพลิเคชันไลน์
่
มคี ่ าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และใช้งาน
แอพพลิเ คชัน่ ไลน์ เ พื่ อ ให้ รู้ส ึก เป็ นคนที่ท ัน สมัย ทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละอัพ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสาร
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มีค่าเฉลีย่ ในระดับมาก
5.1.2 ผลการศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ น เพศหญิงทีใ่ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ มจี านวน 233
คน คิด เป็ นร้อ ยละ 58.3 ส าหรับ เพศชายมีจ านวน 167 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 41.8 ส่ ว นใหญ่ ม ี
สถานภาพสมรส จานวน 203 คน หรือร้อยละ 50.7 โดยประกอบอาชีพเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
และข้าราชการจานวนมากที่สุด 150 คน หรือร้อยละ 37.5 สาหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ท่ใี ช้
งานแอพพลิเคชันไลน์
่ โดยเฉลีย่ จะมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
จานวน 176 คน ร้อยละ 44.0
5.1.3 การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมกี ารส่งข้อความสนทนากับเพื่อน ลูก หลาน ญาติ พี่น้อง
ในค่าเฉลี่ยระดับมาก ส่งข้อความสนทนาผ่านข้อความเสียงค่าเฉลีย่ ปานกลาง ส่งข้อความสนทนา
ซื้อขาย ติดตามสินค้ากับร้านค้าบนแอพพลิเคชันไลน์
่
น้อยที่สุด สาหรับการส่งสติกเกอร์ท่สี ่อื ถึงอา
รมร์ต่างๆ เช่น ยินดี ตี่นเต้น ดีใจ ผิดหวัง ร้องไห้ในค่าเฉลีย่ ระดับมาก ส่งข้อความเสียงทีบ่ นั ทึกจาก
โทรศัพท์มคี ่าเฉลี่ยน้ อย โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
หาลูก หลาน ญาติ พี่น้อง เพื่อน ค่าเฉลี่ย
มาก โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อติดต่องาน ธุรกิจ สินค้า และบริการในระดับปานกลาง

5.2 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
5.2.1 สมมติ ฐานที่ 1 พฤติก รรมการสื่อ สารมีค วามสัม พัน ธ์กับ การส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
1) พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แ อพพลิเคชัน่ ไลน์ ผ่ านอุ ป กรณ์
สื่อสาร ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ
2.37
2) พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้ ท ักษะพื้นฐานในการใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed)
เท่ากับ 0.071
3) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
บ่อยเพียงใด มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed)
เท่ากับ 0.000
4) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
นานเท่าใด มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ
0.000
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5) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุด้านระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
ใน
แต่ ละครัง้ มีค วามสัมพันธ์ก ับการส่งต่ อ ข้อมูล ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุ โดยมีค่า Sig
(2-tailed) เท่ากับ 0.00
6) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นกลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่ม ี
ความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ
0.104
7) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นการสื่อสารกับลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง เพื่อน
สนิท คนรูจ้ กั กลุ่มบุคคลทีม่ คี วามชอบในเรือ่ งเดียวกัน (อาทิเช่น กลุ่มทาอาหาร กลุ่มนังสมาธิ
่
กลุ่ม
ชีวจิต กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มออกกาลังกาย กลุ่มช้อปปิ้ ง) มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00
8) พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการหาข้อ มูล ข่าวสารและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารในสิง่ ที่ชอบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่ วยงานองค์กร กลุ่มที่ม ี
ความชอบเรื่องต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้า และบริการ แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์คลิป
ต่างๆ มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ
0.00
9) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นการใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อเล่นเกมส์กบั
เพื่อนหรือคนรูจ้ กั มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
มีความสัมพันธ์กบั การ
ส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00
10) พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุด้านพฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุ ดา้ น
การใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
เพื่อให้รสู้ กึ เป็ นคนทีท่ นั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ และอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล
มีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00
จากสมมติฐ านที่ 1 คือ พฤติก รรมการสื่อ สารมีค วามสัม พัน ธ์กับ การส่ งต่ อ ข้อ มูล ผ่ า น
แอพพลิเคชันไลน์
่
พบว่า พฤติก รรมการสื่อ สารของผู้สูงอายุ ด้านการใช้แ อพพลิเคชันไลน์
่
ผ่ าน
อุปกรณ์ส่อื สาร ไม่มคี วามสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed)
เท่ากับ 2.37 อาจหมายความได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ได้มคี วามสนใจว่าตนเองจะใช้อุ ปกรณ์ ใดในการ
สื่อ สารผ่ า นแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ เพราะแม้ ผ ลการศึ ก ษาจะพบว่ า ผู้ สู ง อายุ ม ีก ารสื่อ สารผ่ า น
โทรศัพท์มอื ถือมากที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่า เทคโนโลยีอ่นื ๆ ผู้สูงอายุจะไม่ใช้งาน โดยพบว่า
ผูส้ ูงอายุทส่ี ่วนใหญ่ยงั คงเป็ นวัยทีท่ างานอยู่ จึงมีส่วนในการใช้งานแอพพลเคชันไลน์
่ ผ่านเทคโนโลยี
อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ทงั ้ แบบตัง้ โต๊ะ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต เป็ นต้น
พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ งู อายุดา้ นการเรียนรู้ทกั ษะพืน้ ฐานในการใช้งานแอพพลิเคชัน่
ไลน์ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.071
หมายความว่าทักษะพืน้ ฐานของการใช้งานได้แก่ การเรียนรูจ้ ากเพื่อนร่วมงาน คนรูจ้ กั พีน่ ้อง
ลูกหลาน การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การเรียนรูจ้ ากหนังสือ อินเตอร์เน็ต ไม่เกีย่ วข้องกัน กับการใช้งาน
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ไม่ว่าผูส้ งู อายุจะเรียนรูม้ าอย่างไร ก็ไม่มผี ลต่อการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ของตนเอง
พฤติกรรมการสื่อสารของผูส้ ูงอายุดา้ นกลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่มคี วามสัมพันธ์
กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ ูงอายุ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ หมายความ
ว่า ผูส้ งู อายุมกี ลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
5.2.2 สมมติ ฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ ผลการศึกษาพบว่า
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
2) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นสถานะไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
3) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
4) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นรายได้ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
5) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันไลน์
่
จากสมมติฐานที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีเพียงลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา
มีความสัพพันธ์กบั การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ เพียงอย่างเดียว กลุ่มผูส้ งู อายุทม่ี ี
การศึกษาทีส่ งู จะมีการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ มากขึน้ มีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลมาก
เพราะทักษะความรูจ้ ะช่วยให้ระบบความคิด การตัดสินใจ หรือการส่งต่อเป็ นไปในทางทีด่ ี มีความ
น่าเชื่อถือ มีความรูก้ ารส่งต่อข้อมูลในระดับหนึ่ง มีการส่งต่อข้อมูลทีห่ ลากหลาย แชร์ขอ้ มูลค่อนข้าง
บ่อย มีปฏิสมั พันธ์ การสนทนาผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ มากกว่าบุคคลทีก่ ารศึกษาอยูใ่ นระดับต่า ซึง่
สอดคล้องกับ จารุวรรณ พิมพิคอ้ และคณะ (2552) อธิบายว่า การใช้เทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์
และ อินเตอร์เน็ตของผูส้ งู อายุ มีความเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษา กล่าวคือ ผูส้ งู อายุทม่ี รี ะดับ
การศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่าจะมีความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากกว่าผูท้ ่ี
มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี
สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านสถานะ ด้านอาชีพ ด้านรายได้ ผล
การศึกษาพบว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เนื่องจากด้านต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มสี ่วนช่วยให้การส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลงไป ผูส้ งู อายุยงั คงส่งต่อข้อมูลของตนเองตาม
แบบทีต่ นเองต้องการ หรือสนใจ รวมทัง้ ส่งข้อมูลไปยังกลุ่มบุคคลทีต่ นเองต้องการจะส่งเท่านัน้ และ
ไม่ได้สนใจว่าเพศของตนจะทาให้การส่งข้อมูลของตนเช่น การส่งสติกเกอร์ การส่งรูปภาพ มี
อุปสรรคหรือปั ญหา เช่นเดียวกับ ด้านสถานะ อาชีพ รายได้ ทีไ่ ม่สมั พันธ์กนั ว่าจะมีผลต่อการส่งต่อ
ข้อมูลของตนเองหรือไม่
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สรุป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ( In-depth interview) จากกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
จานวน 6 คน
โดยสรุปพบว่า กลุ่มผู้สูง อายุนิยมส่งข้อความสนทนาผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
่
บนอุปกรณ์
โทรศัพ ท์มอื ถือ มากที่สุ ดด้วยความง่ายสะดวก รวดเร็ว ใช้งานเพราะทาให้เกิดความรู้สกึ เป็ นคน
ทันสมัย ไม่ตกยุค โดยกลุ่มผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จานวนทัง้ หมดต่างใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ในทุกๆวัน จา
วน 4 คนใช้งานเป็ นระยะเวลาโดยรวมต่อวันไม่ต่ ากว่า 3-4 ชัวโมง
่
ครัง้ ละไม่ต่ ากว่า 15-30 นาที
นอกจากนี้ยงั ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้โทรศัพท์ ส่งข้อความ ถ่ายรูป เกิดการติดต่อกันระหว่าง
เพื่อ น กลุ่ มเพื่อ นเก่ า เพื่อ นใหม่ กลุ่ ม ที่ม ีค วามชอบเหมือ นๆกัน เช่ น กลุ่ มออกกาลังกาย กลุ่ ม
ทาอาหาร เป็ นต้น
ด้านการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิ เคชันไลน์
่
ผู้สูงอายุท่ใี ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่จะนิยมส่งสติกเกอร์ท่มี ใี นเครื่อง สติกเกอร์สวัสดีตอนเช้า
โดยจะได้รบั กันในทุ ก ๆเช้าของแต่ ล ะกลุ่ มในแอพพลิเคชันไลน์
่
เป็ น ภาพดอกไม้ ภาพเด็ก โดย
ส่ว นมากจะรู้สกึ ดีท่มี คี นส่งให้ และรู้ส ึกดีท่ี ส่ งไปให้ค นอื่นเช่น กัน โดยสติกเกอร์น้ีจะส่งง่ายและ
สะดวกทีส่ ุด ส่วนเพศชายจะไม่ค่อยนิยมส่งภาพสติกเกอร์สวัสดี ส่วนมากจะพิมพ์สวัสดีมากกว่า แต่
ไม่ได้ทาเป็ นกิจวัตรประจาวัน นอกจากนี้คาอวยพร กลอน คาถาสวดมนต์ จะได้รบั เช่นกัน
ด้านการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รบั จากแอพพลิ เคชันไลน์
่
ผูส้ ูงอายุท่ใี ห้สมั ภาษณ์ส่วนใหญ่จานวน 5 คน เมื่อได้รบั มาก็จะส่งต่อทันที ไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อมูลความถู กต้องแต่อย่างใด เช่นเดียวกับเมื่อได้รบั ข้อความ ข่าวสารจากผู้อ่นื ๆ เช่น ข่าวสาร
สุ ข ภาพ ยาวิเศษ รัก ษาโรค ผู้ สูง อายุ ท่ีใ ห้ส ัม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ จ ะส่ ง ต่ อ ทัน ที แต่ ม ีบ างคนที่จ ะ
ตรวจสอบข้อมูลก่อน และไม่ส่งต่อ เพราะหากส่งต่อและข้อมูลไม่ถูกต้องจะเกิดอันตรายกับผู้รบั ได้
แต่หากข้อมูลทีไ่ ด้รบั นัน้ ได้จากบุคคลทีเ่ ชื่อถือได้เช่น หมอ พยาบาล บุคคลทีม่ อี งค์ความรูด้ า้ นนัน้ ๆ
เป็ นพิเศษ จะค่อนข้างเชื่อ เพราะคิดว่าข้อมูลนัน้ ได้รบั การกรองมาขัน้ หนึ่งแล้ว
ส าหรับ ข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากร้านค้าบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ นั น้ ผู้สูงอายุท ัง้ หมดจะไม่ เปิ ด อ่ า น
เนื่องจากว่าไม่ได้สนใจทีจ่ ะซือ้ สินค้าหรือใช้บริการใด ๆ บนแอพพลิเคชันไลน์
่
นอกจากดาวน์โหลด
สติกเกอร์น่ารักๆที่ไม่เสียเงิน โดยจะดาวน์โหลดสติกเกอร์ดว้ ยตั วเอง เนื่องจากลูก หลาน เป็ นคน
สอน แต่ถา้ มีการดาวน์โหลดทีย่ ากมากขึน้ ก็จะถามลูก หลาน เช่น ดาวน์โหลดสติกเกอร์ทต่ี ้องติดตัง้
เกมส์ก่อน เป็ นต้น

5.3 อภิ ปรายผล
การศึกษาเรือ่ ง “พฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ ของ
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ผูส้ งู อายุ” พบว่ามีประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
1) จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน เป็ นเพศ
หญิง 233 คน ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มจี านวน 167 คน หรือ ร้อยละ 41.8 ส่ว นใหญ่ ม สี ถานภาพ
สมรส จาวน 203 คน หรือร้อยละ 50.7 และกลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้าราชการจานวนมากที่สุ ด 150 คน หรือ ร้อ ยละ 37.5 รองลงมาเป็ น อาชีพ ลูก จ้าง รับ จ้าง และ
อาชีพอิสระ 65 คน หรือร้อยละ 163 ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีการศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จานวน
176 คน ร้อยละ 44.0 มีรายได้เฉลีย่ ส่วนใหญ่อยู่ท่เี ดือนละมากกว่า 30,000 บาทขึน้ ไป ซึง่ มีจานวน
ค่อนข้างมากแสดงถึงว่าผูใ้ ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เป็ นผูท้ ม่ี รี ะดับการศึกษาและใช้เพื่ออานวยความ
สะดวก ด้วยรูปแบบแอพพลิเคชันไลน์
่
ออกแบบมาให้ใช้งานด้านการสนทนา หรือการสนทนาแบบ
พิม พ์เป็ น หลัก ดังนัน้ ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ จงึ ต้อ งสามารถอ่ านออกเขีย นได้ซ่ึ งเป็ น ทัก ษะ
พื้น ฐานในการใช้ง านแอพพลิเคชัน่ ไลน์ และเป็ น ที่น่ าสังเกตว่ า ผู้สู งอายุม ีค วามนิ ย มในการใช้
โทรศัพท์มอื ถือในการสื่อสารใช้งานผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
มากที่สุด ถึง 296 คน หรือร้อยละ 74.5
เนื่องด้วยความสะดวกในการพกพา และโทรศัพท์มอื ถือในปั จจุบนั มีน้ าหนักเบา หน้ าจอที่มขี นาด
ใหญ่ สามารพกพาสะดวกไปในทุ ก ๆที่ เช่ น สถานที่ท างาน โรงพยาบาล วัด ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจ ยั เรื่อ งพฤติก รรมการใช้ไ ลน์ ท่ีม ีผ ลต่ อ ความพึงพอใจและการใช้ป ระโยชน์ ข องนัก ศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ของ พภัช เชิดชูศลิ ป์ (มปป) พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้งานแอพพลิเ คชัน่
ไลน์ ในรูป แบบโทรศัพ ท์มอื ถือ สมาร์ท โฟน มากที่สุ ด และยังสอดคล้อ งกับ ข้อ มูล ที่ได้จากการ
สัม ภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ว่ าผู้สูงอายุจ ะใช้งานบนโทรศัพ ท์ม ือ ถือ มากที่สุ ด เพราะ
สะดวกสบาย คล่องตัว น้าหนักเบา และกลุ่มผูส้ งู อายุทใ่ี ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ เป็ นผู้ทม่ี คี วามรูแ้ ละ
การศึกษา สามารถเข้าใจ และเรียนรูก้ ารใช้งานได้ค่อนข้างเร็ว เป็ นกลุ่มทีม่ รี ายได้แน่ นอนมันคง
่ ไม่
มีอุปสรรคด้านรายได้
2) สาหรับพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
การสื่อ สารผ่ านโทรศัพ ท์ม ือ ถือ มากที่สุ ด เนื่ อ งด้ว ยความสะดวกในการพกพาไปได้ทุ ก สถานที่
นอกจากนี้การเรียนรู้ การใช้งานของแอพพลิเคชันไลน์
่
ผูส้ ูงอายุมกี ารเรียนรูจ้ ากลูกหลาน มากทีส่ ุด
จานวนกว่า 116 คน เห็นได้ว่าผู้สูงอายุมคี วามสนใจในเรื่องเทคโนโลยีจานวนมาก แม้ในช่วงแรก
อาจจะยังใช้งานไม่เก่ง แต่กม็ คี วามสนใจที่จะเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เรื่อง การศึกษาปั ญหา
การเรียนรูเ้ ทคโนโลยีของผู้สูงอายุ (กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ ์ จารุปาณ, 2555) จากเดิม
ผู้สูงอายุจะมีความกังวลเรื่องการใช้เทคโนโลยีเช่นคอมพิวเตอร์ กังวลว่าอุ ปกรณ์ เทคโนโลยีจะมี
ราคาสูง แม้จะมีค วามกระตื อ รือ ร้นในการที่จะเรีย นรู้เทคโนโลยีก็ต าม แต่ เมื่อ ผู้สูงอายุท ราบถึง
ประโยชน์และความรื่นรมย์ของเทคโนโลยีแล้วผู้สูอายุก็เปิ ดในยอมรับเทคโนโลยีอย่าง่ายดาย กลุ่ม
ผูส้ งู อายุทใ่ี ช้เทคโนโลยีแอพพลิเคชันไลน์
่ น้นี ับได้ว่าเป็ นกลุ่มผูส้ งู อายุทม่ี คี วามทันสมัยหัวใหม่ มีการ
ปรับบุคลิกภาพ และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม มีความพึงพอใจในการใช้ชวี ติ ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ Schiffman & Sherman (1991 อ้างถึงในเลิศหญิง หิรญ
ั โร, 2545) ได้แบ่งกลุ่มผูส้ งู อายุเป็ น
2 ประเภทได้แก่ กลุ่มผูส้ งู อายุหวั เก่า และกลุ่มผูส้ งู อายุใหม่ ทีม่ องว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น ไม่
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รูส้ ึก ว่าตนเองเป็ นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเป็ นเรื่อ งของจิต ใจ คิดว่าอายุต นเองน้ อ ยกว่าความเป็ นจริง
แสดงลักษณะท่าทางที่อ่อนกว่าวัย มีความมันใจในการตั
่
ดสินใจซื้อสินค้าสูง และสนใจที่จะเรียนรู้
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เช่ นเดียวกับ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) พบว่าช่ อ งทางที่
ประชาชนส่วนใหญ่ทใ่ี ช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยที่สุดคือ Smartphone ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-depth Interview) ว่ า ผู้ สู ง อายุ แ ต่ เ ดิ ม จะไม่ ม ัน่ ใจใน
ความสามารถของตนเองกับการใช้งานเทคโนโลยี แต่ในปั จจุบนั ผู้สูงอายุน้ีต่างที่เปิ ดรับและพร้อม
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าจะมีบางอย่างที่ยงั ไม่เข้าใจ ก็จะไม่กลัว ไม่กลัวว่าอุปกรณ์จะ
ได้รบั ความเสียหาย และหากใช้แอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่ถูกก็จะถามจากลูก หลาน เพื่อนๆ หรือบุคคล
ใกล้ตวั เป็ นต้น
3) ผู้สูงอายุมกี ารใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ในทุกๆวันเป็ นจานวนมากที่สุดเพราะปั จจุบนั
ผู้สูงอายุนิยมสนทนาผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
มากขึ้น นอกจากนี้ยงั ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ในการ
ติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุมกี ารเรียนรูแ้ อพพลิเคชันไลน์
่
มา
เป็ น ระยะเวลามากกว่า 2 ปี และระยะเวลาที่ใช้งานในแต่ ล ะครัง้ จะอยู่ท่ี 30 นาที- 1 ชัว่ โมง ซึ่ง
เป็ นไปได้ ว่ า ผู้ สู ง อายุ บ างส่ ว นใช้ ง านแอพพลิเ คชัน่ ไลน์ เ พี ย งแค่ ส่ื อ สารเท่ า นั ้น ไม่ นิ ย มใช้
แอพพลิเคชันไลน์
่ ในด้านอื่นๆ อาจด้วยความยากและซับซ้อนในตัวแอพพลิเคชันไลน์
่
ซึง่ ตรงกับที่
ได้ม ีก ารส ารวจว่าในปั จจุบ ัน ผู้สูงอายุม ีค วามนิ ย มในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เพิ่ม ขึ้น อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งสอดคล้อ งกับ เอกพล รุ่งโรจน์ กิจ (2557, น.113) ว่ าผู้ใช้งานส่ ว นใหญ่ ม ีก ารใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่ มากทีส่ ุดมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 22.13 เดือน หรือ 1 ปี 10 เดือน ด้านความถี่ในการใช้
งานแอพพลิเคชันไลน์
่
เฉลีย่ 34.52 ครัง้ ต่อวัน และใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ จานวน 3.03 ชัวโมงต่
่
อ
วัน เช่นเดียวกับ (เอมิกา เหมมินทร์, 2556) พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มกี ารใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 1-3 ชัวโมงต่
่
อวันมากทีส่ ุด และผู้ใช้งานส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพูดคุย
กับเพื่อน เพราะมีความสะดวก และทราบข่าวสารได้รวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผสู้ งู อายุ (In-depth Interview) ว่าผูส้ ูงอายุใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ มาเป็ นเวลาไม่ต่ ากว่า
2 ปี และใช้งานในทุกๆวัน
นอกจากนี้ผสู้ งู อายุยงั คงสนใจการส่งข้อมูลข่าวสาร หาเพื่อน หรือกลุ่มทีต่ นเองสนใจชื่นชอบ
โดยเชื่อว่าการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ นนั ้ จะทาให้ตนเองเป็ นคนทีท่ นั สมัยทันต่อเหตุการณ์ และยัง
เป็ นการอัพเดทข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วกว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์
ดังที่ ฑิตยิ า ปิ ยภัณฑ์ (2554) ได้ให้ความหมายของคาว่าสังคมออนไลน์ หมายถึงการทาความรูจ้ กั
ร่วมกัน การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ เรื่องราว ในลักษณะการพูดคุยถึงสิง่ ทีส่ นใจร่วมกัน ซึง่ ตรงกับ
ผลการศึกษาว่าผูส้ งู อายุนิยมสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ กบั กลุ่ม สังคม ทีต่ นเองสนใจ เช่นดียวกับ
ที่ พุทธวรรณ แก้วเกตุ (2556) ได้แบ่งประเภทของการใช้งานว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ยงั เป็ นพืน้ ที่
ในการให้ตนเองได้แสดงตัวตน แสดงความชื่นอชอบในสิง่ ที่เหมือนกัน และยังสามารถแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน การต่อยอด และเปลีย่ นความรูร้ ว่ มกัน และสามารถเผยแพร่เรือ่ งราว รูปภาพ วิดีโอ
ลงบนสังคมออนไลน์ได้อกี ด้วย
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4) ผู้ สู ง อายุ นิ ย มส่ ง สติก เกอร์ม ากที่สุ ด มีจ านวนมากถึง 138 คน เนื่ อ งด้ ว ยเข้า ใจง่า ย
สามารถแสดงถึงสิง่ ทีต่ ้องการสื่อสารได้ทนั ที และยังนิยมส่งรูปภาพทักทาย ภาพสวัสดีตอนเช้า เช่น
ภาพวิว ภาพธรรมชาติ รูปดอกไม้ รูปทุ่งหญ้า อาจเพราะเชื่อว่าการส่งรูปภาพจะทาให้ฝ่ายผูร้ บั สาร
รูส้ กึ ดี แสดงถึงความห่วงใย ผูกพัน เป็ นการอวยพรให้เป็ นวันที่เริม่ ต้นในการทางาน หรือประกอบ
กิจการได้อย่างสดใส ราบรื่นอีกทัง้ ยังมีรปู แบบทีห่ ลากหลายน่ าสนใจทีด่ งึ ดูดในผูส้ ูงอายุนิยมใช้ และ
ยังมีสติกเกอร์ให้บริการดาวน์ โหลดฟรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั เรื่องความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อแอพพลิเคชันไลน์
่
ในรูปแบบของการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็ นทางการ ของ ทิพาพร ฉัน
ชัยพัฒนา แอนนา จุมพลเสถียร (ม.ป.ป.) พบว่า ส่วนใหญ่ ให้ความสาคัญ ญแอพพลิเคชันไลน์
่
ใน
รูปแบบการสื่อสารผ่านบัญ ชีอย่างเป็ นทางการ ในส่วนที่เป็ นสติกเกอร์ไลน์ เป็ นจานวนมาก โดยมี
การเปิ ดรับการสื่อสารผ่านบัญชีอย่างเป็ นทางการ เพราะแบรนด์มใี ห้โหลดสติกเกอร์ไลน์ (Sticker
LINE) ฟรี ดังนัน้ หากผู้ผ ลิต สิน ค้าและบริก ารหรือ หน่ ว ยงานองค์ก รใดๆต้อ งการจูงใจผู้สูงอายุ
สามารถทาได้ดว้ ยการผลิตสติกเกอร์ไลน์ให้ดาวน์โหลด เนื่องด้วยผูส้ ูงอายุนิยมส่งข้อความด้วยสติก
เกอร์เป็ นจานวนมาก ซึ่งสอดคล้อ งกับที่ ณัฐพัฒ น์ ชลวณิช (ม.ป.ป.) พบว่าด้านการใช้งานกลุ่ ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นมากทีส่ ุดในเรื่องการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ทาให้การติดต่อสื่อสารสะดวก
มากขึน้ ในด้านอารมณ์ความรูส้ กึ ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นมากที่สุดเรื่องการใช้สญ
ั ลัก ษณ์ รูปภาพ
เช่น Emoji Emotiicon Sticker จะสามารถช่วยในการสื่อความหมายทางอารมณ์ได้ดี
โดยข้อ ความสติ ก เกอร์ท่ี ไ ด้ ร ับ มากที่สุ ด จะเป็ นสติ ก เกอร์ท่ีส่ือ ถึ ง อารมณ์ ต่ า งๆ เช่ น
มีความสุข ตกลง รับทราบ อรุณ สวัสดิ ์ รองลงมาจะเป็ นข่าวสารสุขภาพ การรักษาโรคต่ างๆด้วย
สมุนไพร ข่าวเตือนภัย ได้แก่ คลิปข่าวอุบตั ิเหตุรถชน คลิปข่าวปล้น นอกจากนี้ยงั ได้รบั คลิปตลก
ขาขัน
ซึ่งสอดสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ว่าการส่ ง
สติกเกอร์สวัสดีตอนเช้านัน้ เป็ นทีน่ ิยมส่งเป็ นอย่างมากโดยจะหาภาพต่างๆมาจากอินเตอร์เน็ต จาก
กูเกิล้ หรือจากเพื่อนๆทีส่ ่งมากให้ แต่เมื่อถามถึงกระบวนการในการผลิตตัวสติกเกอร์ทส่ี ่งข้อความ
นัน้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลับไม่เคยที่ผลิตสติกเกอร์เหล่านัน้ ด้วยตัวเอง โดยให้เหตุผลว่า ตนเองไม่
สามารถผลิต เป็ นเนื่อ งด้วย การผลิต สติกเกอร์ด้วยตนเองนัน้ จาเป็ นที่จะต้อ งมีทกั ษะ และมีการ
เรียนรูก้ ระบวนการผลิต ซึง่ ค่อนข้างทีจ่ ะยุง่ ยาก แต่กพ็ ร้อมทีจ่ ะเรียนรูเ้ สมอ หากมีการอบรมหรือฝึก
ผู้สูงอายุให้สามารถผลิตสติกเกอร์ได้ด้วยตนเอง แต่สาหรับภาพเช่น ภาพใบ้หวย ทานาย ดู ดวง
ผูส้ งู อายุได้รบั ข้อมูลบ้าง แต่ไม่นิยมส่งไปยังผูอ้ ่นื เพราะว่าไม่ได้สนใจกับเรือ่ งเหล่านี้ จึงไม่ส่งต่อ
5) ด้านการผลิต หรือแชร์ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ นนั ้ ผูส้ งู อายุ ส่วน
ใหญ่ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาสารด้วยตนเอง โดยให้เหตุผลว่า การที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารด้วยตนเอง
นัน้ เป็ นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และต้องมีความรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆอย่างถ่องแท้ มีความน่ าเชื่อถือ เพราะ
ข้อมูลที่จะส่งได้นัน้ ต้องเป็ นข้อมูลที่ได้รบั การยอมรับ และเป็ นข้อมูลที่ถูกต้อง ถ้าไม่รใู้ นเรื่องนัน้ ๆ
จริง ก็ไม่ค วรที่จะผลิต และส่ งต่ อ ไปยังผู้อ่ืน ในขณะที่บางท่ านมีค วามสนใจที่จะผลิต ข้อ มูล ด้ว ย
ตนเอง แต่ไม่มหี น่วยงานไหน หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องมาอบรม หรือสอน ทัง้ ๆทีผ่ สู้ งู อายุนนั ้ พร้อมที่
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จะเรียนรู้ อยากให้มกี ารฝึกอบรมเช่นเดียวกัน
6) สาหรับการสนทนาผ่านข้อความเสียงพบว่าผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ ไม่นิยมใช้การสนทนาผ่าน
ข้อความเสียง อาจด้วยเพราะมีความยุง่ ยากในการใช้ ขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน จึงไม่เป็ นทีน่ ิยม อีกทัง้ การ
สนทนาซื้อ ขายสิน ค้า ร้า นค้า บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ก็ไม่เป็ น ที่นิ ย มในกลุ่ ม ผู้สู งอายุ ด้ว ยความ
ยากลาบากในการติดต่อสื่อสาร ต้องคอยติดตามร้านค้า ความไม่ สะดวกในการชาระเงินค่าสินค้า
และยังไม่สามารถเห็นสินค้าได้จริง ระยะเวลาที่ยาวนานในการอคอยสินค้า และความกังวลว่าจะ
ไม่ได้รบั สินค้า หรือการถูกหลอกลวงในการซือ้ สินค้า จึงไม่เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากในกลุ่มของผูส้ ูงอายุ
ซึ่งตรงกับ การส ารวจพฤติก รรมคนไทยผ่ านการใช้งาน และซื้ อ ของผ่ านไลน์ (Windowsmotion,
2014) ว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่นิยมซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
จานวนสูงถึง 70%
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกพล รุ่งโรจน์กจิ กุล (2557, น.92) ผลการศึกษาพบว่า แอพพลิเคชัน่
ไลน์ช่วยให้ซอ้ื สินค้าสะดวกขึน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์สกับการใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ดา้ นความถี่ โดย
มีค่า sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.745 ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี ะดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ว่า ผูส้ ูงอายุไม่นิยมซือ้ สินค้า
บนแอพพลิเคชันไลน์
่
เพราะยุ่งยาก ไม่เห็นสินค้าของจริง คิดว่าขัน้ ตอนการใช้งานลาบาก และยัง
ไม่ชอบส่งข้อความสนทนาในรูปแบบเสียงเนื่องจากยุ่งยาก ทาไม่เป็ น และคิดว่าการโทรศัพท์หากัน
จะง่ายกว่าส่งข้อความสนทนาผ่านเสียง
7) การส่งคลิปข่าวเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ข่าวเตือนภัย ข่าวเหตุอาชญากรรม คลิปทีบ่ นั ทึกไว้
จากโทรศัพท์มอื ถือ คลิปวีดโิ อตลกขบขัน เป็ นทีน่ ิยมในการส่งต่อของผูส้ ูงอายุเป็ นอย่างมาก ร้อยละ
33 แสดงถึงผู้สูงอายุแม้จะอายุมากแต่ก็ยงั มีความต้องการที่จะอัพเดทข่าวสาร สนใจโลก ไม่คดิ ว่า
ตนเองเป็ นผู้สูงอายุท่ไี ม่สามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆได้ แต่เ ป็ นที่น่าสนใจว่า การส่งลิงก์วดิ โี อจากยูทูป
เป็ นทีน่ ิยมน้อย ในการส่งต่อผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
อาจด้วยเพราะการส่งลิงก์วดิ โี อยูทูปนัน้ เป็ นการ
ยุ่งยาก ลาบาก หลายขัน้ ตอนในการส่งแอพพลิเคชันไลน์
่
จึงนิยมส่งคลิปที่ได้จากผู้อ่นื และส่งต่ อ
มากกว่าทีต่ นเองจะไปนาลิงก์จากยูทูปมาเผยแพร่ ซึง่ สอดคล้องกับแบบจาลองการใช้งานประโยชน์
และความพึงพอใจ ที่อธิบายถึงกระบวนการรับสารในการสื่อสารมวลชนและใช้งานสื่อมวลชนโดย
ปั จเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อธิบายถึงว่าผู้บริโภคสื่อมวลชนจะเลือกรับสื่อจากความต้องการและ
แรงจูงใจของผู้บ ริโภคเอง ซึ่งแต่ ล ะบุ ค คลจะมีค วามต้อ งการและวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีจ ะน าไปใช้งาน
ประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกัน
นอกจากนี้ก ารส่ งข้อความเสียง ที่แสดงถึงความคิดถึง เป็ นห่วง ยินดี ดีใจ เสียใจ การ
โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อติดต่องาน ธุรกิจ สินค้า และบริการ มีจานวนปานกลาง ซึง่ เป็ นที่
น่ าสนใจว่าการโทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ หาลูกหลาน ญาติ พี่น้อง มีจานวนมาก แสดงให้เห็น
ว่าผูส้ ูงอายุยงั คงนิยมการสนทนาแบบได้ยนิ เสียงกับบุคคลทีร่ กั และคิดถึง และยังสะดวกไม่ต่างจาก
การพิมพ์ขอ้ ความสนทนา ที่เป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบโต้ตอบซึ่งกันและกัน เป็ นทัง้ ผู้ส่งสารและ
ผูร้ บั สารได้ทนั ที มีปฏิสมั พันธ์ในการสื่อสารทัง้ สองฝ่ าย และเป็ นทีน่ ่าสังเกตว่าการส่งข้อความเสียง
ทีบ่ นั ทึกจากโทรศัพท์ มีน้อย แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุไม่นิยมบันทึกเสียงในโทรศัพท์มอื ทีย่ งุ่ ยากและ
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ซับซ้อน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมการสื่อสาร ที่ (วิมพลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)
พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง การสื่อสารของมนุ ษย์ในหลายรูปแบบ การพูด การเขียน หรือการ
สื่อ สารด้ว ยสัญ ลัก ษณ์ ล ัก ษณะท่ า ทางต่ างๆ ทัง้ ที่เป็ น วัจ นภาษา และอวัจ นภาษา เพื่อ การ
แลกเปลีย่ นข้อมูล แบ่งปั นประสบการณ์ของตนเองให้ผอู้ ่นื ได้ รับรู้
8) ด้านการเปิ ดรับเนื้อหาข่าวสาร ผู้สูงอายุมกี ารเปิ ดรับข่าวสารประเภทข่าวสังคม โดยให้
เหตุผลว่า การเปิ ดรับข่าวสารด้านสังคมจะช่วยให้ตนเองมีความรอบรูด้ ้านข่าวสังคม รูจ้ กั ป้ องกัน
ตนเองได้ทนั ท่วงที เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆขึ้นในชีวติ ประจาวัน เพราะว่าในปั จจุบนั สังคมมีความ
โหดร้ายมากขึน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องรู้ และป้ องกันตนเอง และแก้ไขให้ทนั ท่วงทีหากเกิดเหตุรา้ ย หรือ
ผลกระทบขึน้ กับตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้การติดตามข่าวสังคมเป็ น
ข่าวสารด้านสุขภาพ โดยให้เหตุผลในการเปิ ดรับข่าวสารประเภทนี้มากที่สุดเพราะว่า ด้วยอายุท่ี
มากของผูส้ ูงอายุ การดูแลสุขภาพจึงเป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น ทาให้การติดตามข่าวสาร และยังมีการเปิ ดรับ
ข่าวสารอื่น ๆ อีกบ้าง ได้แก่ ข่าวสารเศรษฐกิจ ข่าวบันเทิง ข่าวอาชญากรรม ข่าวกีฬา
9) ด้านการซือ้ ขายสินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่ไม่นิยมเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่
เพราะด้วยความยุ่งยาก และไม่ชอบซือ้ สินค้าทีไ่ ม่ได้เห็นของ
จริง เมื่อมีรา้ นค้าออนไลน์ ท่ใี ห้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ฟรี ก็จะดาวน์โหลดเพียงแต่สติกเกอร์เท่านัน้
หากมีข้อความจากร้านค้าส่งมาก็ไม่ได้สนใจจะเปิ ดอ่าน จะเปิ ดอ่านข้อความเฉพาะของลูก หลาน
เพื่อน หรือกลุ่มบุคคลทีอ่ ยากสนทนาด้วยเท่านัน้
10) การคัดกรองข่าวสารที่ได้รบั ผ่ านแอพพลิเคชันไลน์
่
โดยเมื่อ ได้รบั ข้อ มูล จะเปิ ดอ่ าน
เปิ ดดูคลิป และจะแชร์ต่อไปยังเพื่อน กลุ่มในแอพพลิเคชันไลน์
่
และลูกหลานในทันที อาจมีการ
ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นก่อนส่งต่อในบางครัง้ แต่ไม่ได้ทากับทุก ๆ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั เพราะเชื่อ
ว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั มานัน้ น่ าจะถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องคงไม่มกี ารแชร์ออกมา แต่หากเป็ นกลุ่มสนทนาที่
มีคนที่มกี ารศึก ษาค่ อนข้างสูง และส่งข้อมูลมาก็จะค่อนข้างเชื่อ อย่างแน่ นอน เพราะคิดว่าข้อมูล
เหล่านัน้ ผ่านการตรวจสอบจากผูม้ คี วามรูใ้ นระดับหนึ่งแล้ว
แต่หากข้อมูลที่ได้รบั มีข่าวทางโทรทัศน์ออกมาว่าไม่เป็ นความจริง เป็ นข้อมูลเท็จ ผูส้ ูงอายุ
ส่วนใหญ่กไ็ ม่มกี ารกลับไปแก้ไขข่าวสาร ข้อมูลทีส่ ่งไปแล้วในแอพพลิเคชันไลน์
่
เพราะคิดว่าทุกๆคน
ก็คงจะรับทราบข่าวทีถ่ ูกต้องแล้วเช่นกัน

5.4 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาด้านอื่นๆเพิม่ เติม เช่น รูปแบบการสื่อสาร เนื้อหาสารที่ผู้ใช้งานสื่อสาร
บนแอพพลิเคชันไลน์
่
รูปแบบการส่งสติกเกอร์ต่างๆ เช่น ชอบส่งเนื้อหาสารประเภทไหน รูปภาพ
ประเภทไหน ข่าวการเมือง ข่าวอาชญากรรม สติกเกอร์ท่ใี ช้ส่งบ่อยที่สุ ด ทัง้ นี้เพื่อเพิม่ ประโยชน์
ให้กบั ผูใ้ ช้และผูใ้ ห้บริการในการปรับปรุงเนื้อหา ข่าวสาร สติกเกอร์แทนคาพูด ได้ตรงกับกลุ่ม
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ผูใ้ ช้งาน เพื่อเพิม่ ช่องทางในการทาธุรกิจต่อไปในอนาคตได้
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุท่ใี ช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่
และไม่ใช้งาน
แอพพลิเคชันไลน์
่
ในด้านการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือสังคม การสร้างกลุ่ม
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และกลุ่มเครือข่ายสังคมในชีวติ จริง
3) ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในแง่มุมของลูก หลาน ญาติ พีน่ ้อง ทีเ่ ป็ นผูร้ บั ข่าวสารข้อมูลจาก
ผูส้ งู อายุ ว่ามีมมุ องอย่างไรกับการทีผ่ สู้ งู อายุส่งข้อมูลข่าวสารและข้อความต่างๆมาให้กบั ตนเอง
4) ควรมีก ารเพิ่ม พู น ทัก ษะความรู้ใ ห้ แ ก่ ผู้สู ง อายุ ท่ีใ ช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์ เนื่ อ งจาก
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ูงอายุมกี ารใช้งานแอพพลิเคชันไลน์
่ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือมากทีส่ ุด และเป็ นกลุ่ม
ทีม่ รี ายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนขึน้ ไป และยังมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารมากทีส่ ุด เช่น คลิป
วิดโี อ ภาพข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารทัวไปที
่ เ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมหรือนาเสนอข้อมูลการรูเ้ ท่าทันสื่อ เนื่องจากผู้สูงอายุมกี ารส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารกันอย่างมากมาย แต่มหี ลายครัง้ ที่ข่าวสารที่ส่งมานัน้ ไม่ได้ผ่านการคัดกรองความถูกต้อง
ของข้อมูลก่อนการส่งต่อไปยังผูอ้ ่นื
5) หน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความรูด้ ้านสุขภาพที่
ถูกต้องแก่ประชาชน และควรติดตามสถานการณ์ของกระแสข่าวสารด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และ
ชีแ้ จงให้ถูกต้องด้วยความรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อชีวติ
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แบบสอบถามเพื่อการวิ จยั
การวิ จยั เรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชัน่
ไลน์ของผูส้ งู อายุ”
คาชี้แจง: แบบสอบถามนี้จดั ทาขึน้ เพื่อศึกษา พฤติกรรมการสื่อสาร กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ โดยเลือกผูต้ อบแบบสอบถามทีม่ พี ฤติกรรมการสื่อสาร
ผ่านแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่
ผูศ้ กึ ษาจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ทุกข้อตามความเป็ นจริง ทัง้ นี้คาตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็ นความลับและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นการศึกษาในภาพรวมมิได้ศกึ ษาเฉพาะรายบุคคล
แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วยทัง้ หมด 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่
ส่วนที่ 3 การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ ของผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
คาชีแ้ จง โปรดทาเครือ่ งหมาย √ ลงใน  ทีต่ รงกับข้อมูลของท่าน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. สถานะ  โสด
 สมรส / อยูด่ ว้ ยกัน
 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่
3. อายุ.....................................ปี
4. อาชีพ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ  ข้าราชการบานาญ / พ่อบ้าน แม่บา้ น
 พนักงานบริษทั เอกชน
 ค้าขาย/กิจการส่วนตัว
ลูกจ้าง / รับจ้าง / อาชีพอิสระ
 อื่นๆโปรดระบุ................
5. รายได้ครอบครัวต่อเดือน
 ต่ ากว่า 10,000 บาท
 10,001-15,000 บาท
 15,001-20,000 บาท
 20,001-25,000 บาท
 25,001 -30,000 บาท
 มากกว่า 30,000 บาท ขึน้ ไป
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6. การศึกษา
 ประถมศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนต้น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

 อนุ ปริญญา /ปวส.

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโทหรือสูงกว่า

ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิ เคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่
(เลือกคาตอบที่ตรงกับ
ท่านมากที่สดุ เพียงข้อเดียว)
7. ท่านใช้แอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารประเภทใดมากทีส่ ุด
 คอมพิวเตอร์ (Pc)

 คอมพิวเตอร์ (Notebook)

 โทรศัพท์มอื ถือ

 แท็บเล็ต

 อื่นๆ โปรดระบุ.....................................
8. ท่านเรียนรูท้ กั ษะพืน้ ฐานในการเล่นแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ จากแหล่งใด
 เพื่อนร่วมงาน คนรูจ้ กั  พีน่ ้อง
 เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง

 ลูก หลาน

 เรียนรูจ้ ากหนังสือ อินเตอร์เน็ต  อื่นๆ โปรดระบุ............

9. ท่านใช้แอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่
บ่อยเพียงใด
 ทุกวัน

 4-6 วันต่อสัปดาห์

 1 วันต่อสัปดาห์

 นานๆครัง้

 2-3 วันต่อสัปดาห์

10 . ท่านใช้แอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ มาเป็ นระยะเวลานานเท่าใด
 น้อยกว่า 6 เดือน

 6เดือน-1ปี

 มากกว่า1ปี -2ปี

 มากกว่า 2 ปี

11. ท่านใช้แอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่
(Line) ในแต่ละครัง้ ใช้ระยะเวลานานเท่าใด
 น้อยกว่า 30 นาที  30 นาที – 1 ชัวโมง
่
 1 ชัวโมง
่ – 1.30 ชัวโมง
่
 1.30 ชัวโมง
่ – 2 ชัวโมง
่
 มากกว่า 2 ชัวโมง
่
12. ท่านมีกลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชันแอพพลิ
่
เคชันไลน์
่ อย่างไร
 ลูก หลาน ญาติพน่ี ้อง
 เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน  ร้านค้า ร้านขายของ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
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พฤติ กรรมการสื่อสารในแอพพลิ เคชันแอพพลิ
่
เคชัน่
ไลน์ (Line)

5

4

3

2

1

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

13.สื่อสารกับลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง เพื่อนสนิท คนรูจ้ กั กลุ่ม

บุคคลทีม่ คี วามชอบในเรือ่ งเดียวกัน (อาทิเช่น กลุ่ม
ทาอาหาร กลุ่มนังสมาธิ
่
กลุ่มชีวจิต กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่ม
ออกกาลังกาย กลุ่มชอปปิ้ ง)
14. การหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลีย่ นข่าวสารในสิง่ ที่

ชอบหรือสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้ กั หาเพื่อนเก่า กลุ่ม
หน่วยงานองค์กร กลุ่มทีม่ คี วามชอบเรือ่ งต่างๆเหมือนกัน
ข้อมูลของร้านค้า สินค้า และบริการ แชร์ภาพ แชร์ขา่ ว
แชร์คลิปต่างๆ
15. ใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อเล่นเกมส์กบั เพื่อนหรือคนรูจ้ กั
16. ใช้แอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อให้รสู้ กึ เป็ นคนทีท่ นั สมัย ทัน

ต่อเหตุการณ์ และอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล
ส่วนที่ 3การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผู้สงู อายุ
การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ

ข้อความสนทนา
17. ส่งข้อความสนทนากับเพื่อน ลูกหลาน ญาติพน่ี ้อง
18. ส่งข้อความสนทนาผ่านข้อความเสียง
19. ส่งข้อความสนทนาซือ้ ขาย ติดตามสินค้ากับร้านค้าใน

แอพพลิเคชันไลน์
่

5

4

3

2

1

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
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การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ

ภาพสติ้ กเกอร์
20. ส่งสติกเกอร์แสดงอารมณ์มคี วามสุข เช่น ยินดี ตื่นเต้น

ดีใจ ผิดหวัง ร้องไห้

รูปภาพ
21. รูปภาพทักทายสวัสดีตอนเช้า เช่นรูปวิว รูปธรรมชาติ

รูปดอกไม้ รูปทุ่งหญ้า รูปบุคคล

22. รูปทีถ่ ่ายจากโทรศัพท์มอื ถือ เช่นรูปถ่ายตัวเอง รูปถ่าย

ครอบครัว ญาติพน่ี ้อง รูปถ่ายงานต่างๆ

5

4

3

2

1

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ
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การส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิ เคชันไลน์
่
ของผูส้ งู อายุ

คลิ ปวิ ดีโอ
23. ส่งคลิปเหตุการณ์ข่าว เช่น ข่าวเตือนภัยเหตุ

อาชญากรรม
24. ส่งคลิปทีบ่ นั ทึกไว้จากโทรศัพท์มอื ถือของตนเอง/คลิปที่

ได้จากผูอ้ ่นื
25. ส่งคลิปตลก เช่น คลิปขาขัน คลิปจากรายการตลก

คลิปเพลงตลกๆ
26. ส่งลิงก์จากวิดโี อยูปทูป (Youtube)

ข้อความเสียง
27. ข้อความเสียงบอกความเป็ นห่วง/คิดถึง/ดีใจ/เสียใจ
28. ข้อความเสียงทีบ
่ นั ทึกจากโทรศัพท์

โทรศัพท์
29. โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ หาลูก หลาน ญาติพ่ี

น้อง เพื่อน
30. โทรศัพท์ผ่านแอพพลิเคชันไลน์
่ เพื่อติดต่องาน/ธุรกิจ/

สินค้าและบริการ

5

4

3

2

1

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวกิรณา สมวาทสรรค์

ประวัติการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(2554)

