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 งานวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพลเิคชัน่ไลน์ของ
ผู้สูงอายุมีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุ           
2) เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ละการส่งต่อขอ้มลูในแอพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 การศึกษาครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ประกอบด้วยการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 6 คน ได้แก่เพศชายจ านวน 1 คน 
เพศหญิงจ านวน 5 คน  ใช้วธิกีารเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) 
และการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถติไิคแสควร ์(Chi-square test) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาชีพ
พนักงานรฐัวสิาหกจิ ขา้ราชการ มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ส่วนใหญ่อยูท่ี่ 30,000 
บาทขึน้ไป การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ส่วนใหญ่เพื่อตดิสื่อสารกบัลูก หลาน ญาต ิพี ่น้อง ที่มกีาร
ใช้งานผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์มอืถอืจ านวนมากที่สุด  โดยเรยีนรูท้กัษะการใช้งานและมกีารสนทนา
กบัลูกหลาน เพื่อนร่วมงาน และคนรู้จกั โดยจะใช้งานในทุก ๆ วนั ครัง้ละประมาณ 30 นาท ีซึ่ง
ระยะเวลาในการเรยีนรูแ้ละเริม่ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากกว่า 2 ปี นิยมส่งรปูภาพสตกิเกอรส์วสัดี
ในตอนเช้า รูปภาพววิ บรรยากาศ ธรรมชาต ิสตกิเกอรท์ี่แสดงถึงอารมณ์ ณ ขณะนัน้ ไม่นิยมส่ง
ขอ้ความเสยีง และไมน่ิยมการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในการซือ้ สนิคา้ออนไลน์ ในขณะเดยีวกนันิยมส่ง
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คลปิข่าวเตอืนภยั เหตุการณ์ข่าวในระดบัมาก และนิยมส่งและนิยมส่งคลปิวดิโีอตลก ข าขนั แต่ไม่
นิยมส่งคลปิวดิโีอจากลงิก์ยูทูป โดยส่วนมากเชื่อว่าการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์จะท าให้เป็นคนที่
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  ซึ่งสอดคล้องกบัที่สมัภาษณ์เชงิลกึว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือมากที่สุด โดยใช้งานกับลูกหลาน และเพื่ อน ร่วมงาน โดยคิดว่าการเรียนรู้
แอพพลเิคชัน่ไลน์เป็นสิง่จ าเป็น เพราะใคร ๆ กใ็ชง้าน ตดิต่อกนัทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ และชอบส่ง
รปูภาพสตกิเกอรส์วสัดตีอนเชา้ แมว้่าจะไมเ่คยผลติเลย แต่เมื่อไดร้บักจ็ะส่งต่อใหก้บับุคคลอนัเป็นที่
รกัทนัท ีและชอบส่งขา่วสารเตอืนภยั ขา่วสงัคม ใหก้บัลกู หลาน รูจ้กัระวงัและป้องกนัตวัเอง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายมุคีวามสมัพนัธก์บัการส่ง
ต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูสู้งอายุทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่ผูส้งูอายมุกีารใชง้าน
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในระดบัมากโดยเพศหญงิมจี านวนการใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากกว่า
เพศชายรอ้ยละ 58.3  และมพีฤตกิรรมการสื่อสารที่สมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผูส้งูอายุไดแ้ก่ ทกัษะพืน้ฐานในการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ การสื่อสารผ่านไลน์บนอุปกรณ์ใด 
กลุ่มการใชง้านบนแอพพลเิคชัน่ไลน์  ระยะเวลาการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์  ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่
ได้จากการสมัภาษณ์เชงิลกึ ผู้สูงอายุมกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มาเป็นระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 2 ปี 
เรยีนรู้การใช้งานมาจากลูก หลาน เมื่อเกิดความสงสยัจะถามบุคคลใกล้ตัวก่อน เช่น ลูก หลาน 
เพื่อนๆ โดยเพศหญิงจะใช้งานบ่อยกว่าเพศชาย เพราะมกีลุ่มในการสนทนามากกว่า และมหีลาย
ประเด็นในการสนทนา จงึใช้เวลามากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายส่วนมากจะใช้งานคุยเรื่องงาน ไม่
ค่อยใชคุ้ยเรือ่งอื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากงาน  
 
ค าส าคญั: แอพพลเิคชัน่ไลน์, ผูส้งูอาย,ุ พฤตกิรรมการสื่อสาร, การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่
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. 
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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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บทท่ี 1  
 

บทน า 
 
1.1. ความส าคญัและท่ีมาของงานวิจยั 
 

 ในโลกทีเ่ทคโนโลยหีมุนเวยีนอยู่ตลอดเวลาส่งผลใหก้ารใชง้านชวีติประจ าวนัในแต่ละวนัใน
สงัคมนิยมบรโิภคข้อมูลข่าวสาร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยกีารสื่อสาร ยุคของการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ก่อให้เกิดเทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้ น ดังเช่น 
อนิเตอรเ์น็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ ทีเ่ขา้มาอ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั ใหก้บัผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ 
รวมทัง้ความเป็นอยู่ดา้นชวีติประจ าวนัของประชาชน ซึ่งในทางหนึ่งกค็อืการใชง้านการสื่อสารผ่าน
สื่อใหมด่งัเช่นในปัจจบุนั 
 สื่อใหม่หมายถงึ อุปกรณ์เครื่องมอืเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เช่น คอมพวิเตอร ์ 
อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ ซึง่การเขา้มาของสื่อใหม่ท าให้มกีารสื่อสารระหว่างบุคคลมาก
ขึน้ กบักลุ่มที่หลากหลาย จนเกดิเป็นกลุ่มสงัคมหนึ่งเรยีกว่า กลุ่มสื่อสงัคมออนไลน์ หรอื โซเชยีล
มเีดยี (Social Media)  (อดเิทพ บุตรราช อ้างถงึใน นภสักร  กรวยสวสัดิ,์ 2553)  ไดใ้หค้วามหมาย
ของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมกีารท ากิจกรรมร่วมกันบน
เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต   ท าการตดิต่อผ่านเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต มเีทคโนโลยกีารสื่อสารเป็นตวัเชื่อม
ต่อ เช่น คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอื แทบ็เลต็ และเกดิเป็นชุมชนออนไลน์เกดิขึน้  มเีป้าหมายใน
การสื่อสารใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ให้เกดิประโยชน์ในดา้นต่างๆ ด้านธุรกจิ  การศกึษา ความบนัเทงิ 
หรอืกลุ่มทีม่คีวามสนใจเดยีวกนั ภายในกลุ่มมกีารแลกเปลีย่นรปูภาพ ขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์
ต่างๆ มาแบ่งปันใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มเครอืขา่ยของตนไดร้บัรู ้และยงัท าใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีก่วา้งขวาง 
หลากหลาย ทุกเพศทุกวยั มากขึน้ 
 สื่อใหม่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผู้บรโิภคมากขึ้น และภายใต้การเกิดขึน้ของสื่อ
ใหม่ได้มีผู้พัฒนาแอพพลิเคชัน่ต่างๆ  ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ 
คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ โทรศพัทม์อืถอื  เพื่อใหผู้บ้รโิภคมทีางเลอืก และอ านวยความสะดวก ต่างๆ 
ใหก้บัผูใ้ชง้าน และยงัเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way communication) ทีผู่ร้บัสารสามารถ
กลายเป็นผูส้่งสารไดใ้นเวลาเดยีวกนั ซึง่จากเดมิการสนทนาแชทผ่านแอพพลเิคชัน่สื่อใหมน่ัน้มแีต่
ในอดตี เช่น pirch98, Icq, MSN, Facebok chat, Skype จนกระทัง่เกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวที่
ประเทศญี่ปุ่ นจงึไดก้ าเนิดโปรแกรมโปรแกรมแชทขึน้ใหม ่ภายใตช้ื่อว่า แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line 
Application) (ไลน์, 2558)                                                                              
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แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line Application) โปรแกรมสนทนาผ่านเครอืข่ายไรส้าย ทีปั่จจุบนัไดม้ผีูใ้ชง้าน 
ทัว่โลกกว่า 560 ลา้นคน ส่งขอ้มลู 17,000 ลา้นขอ้ความต่อวนั (Gimme, 2014)   ซึง่ประเทศทีม่ ี
ผูใ้ชง้านงานมากเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ญีปุ่่ น 54 ลา้นคน อนัดบั 2 ไทย 33 ลา้นคน และ อนิโดนีเซยี 
30 ลา้นคน (เดลนิิวส,์ 2557) เหน็ไดช้ดัว่า ประเทศไทยมจี านวนผูใ้ชง้านมากทีสุ่ดในอาเซยีน เนื่อง
ดว้ยความสะดวกและการใชง้านงานง่ายเหมาะกบัทุกวยั ท าใหแ้อพพลเิคชัน่ไลน์จงึเป็นทีน่ิยมอย่าง
ต่อเนื่อง แอพพลเิคชัน่ไลน์ ถูกคดิคน้ขึน้โดยบรษิทั NHN Corporation ประเทศเกาหล ีและบรษิทั 
NHN Japan ประเทศญี่ปุ่ นทีเ่กดิขึน้หลงัเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีป่ระเทศญีปุ่่ น เมือ่ปี พ.ศ. 2554 
จดุเด่นและคุณลกัษณะทีพ่เิศษของแอพพลเิคชัน่ไลน์คอื การรวมฟังกช์ัน่ต่างๆไวใ้นแอพพลเิคชัน่
เดยีว เช่น การโทรศพัท ์พมิพแ์ชทขอ้ความ ส่งภาพ อดัเสยีง ส่งคลปิวดิโีอ การส่งสตกิเกอรส์ื่อ
ความหมายอารมณ์ ค าพดูต่างๆ  โดยทีผู่ใ้ชง้านงานสามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้ไดฟ้ร ีโดย
สามารถลงทะเบยีนบญัชผีูใ้ชง้านและสามารถใชง้านไดบ้นทุกระบบปฏบิตักิารของโทรศพัทม์อืถอื 
(iOS, Android, Windows Phone, Blackberry) และบน PC (Windows, Mac OS) (ไลน์, 2558) 
 โดยจุดเด่นของแอพพลเิคชัน่ไลน์คอืสามารถติดต่อสื่อสารกนัได้อย่างง่ายดาย ใกล้ชดิกนั
มากขึ้น เป็นการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบในแอพพลิเคชัน่เดียว การส่งรูปภาพ ส่งเสียง 
ข้อความ หรอืการสนทนาแบบโทรศพัท์ การสนทนาแบบเห็นหน้าผ่านวดิโีอคอล  และมพีื้นที่ให้
ผู้ใช้งานสามารถอัพเดทเรื่องราวของตนเองลงในกระดานข้อความของตนเอง รวมทัง้ยัง
ตดิต่อสื่อสารกบัหน่วยงาน องคก์ร ธุรกจิรา้นคา้ต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย 
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ตารางท่ี 1.1   จ านวนผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ทัว่โลก  
 
ล าดบัท่ี ประเทศ จ านวนผูใ้ช้งานงาน 

1. ญีปุ่่ น 58 ลา้นคน 

2. ไทย 33 ลา้นคน 

3. อนิโดนีเซยี 30 ลา้นคน 

4. อนิเดยี 30 ลา้นคน 

5. สหรฐัอเมรกิา  25 ลา้นคน 

6. สเปน 18 ลา้นคน 

7. ไตห้วนั 17 ลา้นคน 
8. เกาหลใีต ้ 16 ลา้นคน 

 
ท่ีมา: เดลนิิวส ์(2558, 3 กนัยายน) 
 
ตารางท่ี 1.2  แอพพลเิคชัน่ทีม่ผีูน้ิยมใชง้านมากทีสุ่ดในประเทศไทย  
 
ล าดบัท่ี แอพพลิเคชัน่ แอพพลิเคชัน่ จ านวนเวลาท่ีใช้งานต่อวนั 

1.  Line 74 นาท/ีวนั 

2.  Facebook App 34 นาท/ีวนั 

3.  BeeTalk 19 นาท/ีวนั 

    4. 
 
 
    5. 
 
 

 Youtube App  
 
 
Line Let's get rich 

14 นาท/ีวนั 
 
 

11 นาท/ีวนั 
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ตารางท่ี 1.2 (ต่อ)  
 

ล าดบัท่ี แอพพลิเคชัน่ แอพพลิเคชัน่ จ านวนเวลาท่ีใช้งานต่อวนั 

6.  Line Cookie Run 8 นาท/ีวนั 

7.  Instagram App 5 นาท/ีวนั 

8.  Google Search App 4 นาท/ีวนั 

9.  Clean Master App 2 นาท/ีวนั 

10.  Facebook Messenger 
App 

2 นาท/ีวนั 

 
ท่ีมา: ผลส ารวจแอพพลเิคชัน่ยอดนิยม (ขอ้มลูเดอืนพฤศจกิายน 2557-มกราคม 2558) 
 
 จากผลการส ารวจการใช้งานเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) พบว่า แอพพลเิคชัน่ไลน์นิยมใชง้านกนัมากในกลุ่มผู้สูงอายุBaby 
Boomer  (ร้อยละ 81.6)  ซึ่งสอดคล้องกับที่นิด้าโพลได้ท าผลส ารวจเดือนเมษายน 2558 
แอพพลเิคชัน่ทีผู่ส้งูอายนุิยมใชง้านมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ไลน์ เฟสบุ๊ค อเีมล ์ทวติเตอร์ ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 1.3 การใชง้านเทคโนโลยใีนการตดิต่อกบัครอบครวั เพื่อน ผ่านแอพพลเิคชัน่ต่าง ๆ  ของผูส้งูอาย ุ

 
 
ท่ีมา: นิดา้โพล (ส ารวจเมือ่ เมษายน 2558 ) 
 
 

 จากตารางด้านบนจะเห็นได้ว่าแอพพลิเคชัน่ไลน์ได้ร ับความนิยมจากผู้ ใช้งาน ซึ่ง
สว่นประกอบแอพพลเิคชัน่ไลน์ จะประกอบไปดว้ย 3 หลกัทีส่ าคญัคอื 
 1) ส่งขอ้ความฟร ีทุกที ่ทุกเวลา   
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 รปูภาพแสดงตวัอยา่งการสนทนาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
ท่ีมา: Line Thailand, 2558. 
 
 
 
 
 

ล าดบัท่ี การใช้งานเทคโนโลยีในการติดต่อกับ
ครอบครวั เพ่ือน ผ่านแอพพลิเคชัน่ต่างๆ
ของผูส้งูอาย ุ

ใช้งาน 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 
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 2) โทรศพัทแ์ละวดีโิอคอลฟร ีระหว่างประเทศ หรอืในประเทศ  

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1.2 รปูภาพแสดงตวัอยา่งการโทรศพัทผ์่านวดิโีอคอลบนแอพพลเิคชัน่ไลน์  
ท่ีมา: Line Thailand, 2558. 
 

 3) ไลน์สติกเกอร์ (Line Stickers)  ส าหรบัส่งสติกเกอร์ที่แสดงถึงอารมณ์ ของผู้ส่ง ณ 
ขณะนัน้  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 รปูภาพแสดงตวัอยา่งการส่งสตกิเกอรผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
ท่ีมา: Line Thailand, 2558. 
 

 นอกจากการสนทนาแลว้ปัจจบุนัแอพพลเิคชัน่ไลน์มกีารพฒันาระบบการช าระเงนิค่าบรกิาร
ต่างๆผ่านแอพพลเิคชัน่ในสมารท์โฟนของผู้ใชง้านทัง้ระบบปฏบิตักิารณ์ ไอโอเอส และแอนดอรอย ์
หรอืเวบ็ไซต์รา้นค้าที่ร่วมรายการ และไอดไีลน์แอด และแอพไลน์แอด (LINE@IE&LINE&App)ซึ่ง
เป็นอกีแอคเคาทไ์ลน์หนึ่งทีผู่้ใชง้านงานสามารถสื่อสารกบักลุ่มผู้ใชง้านงานหลากหลายขึน้เช่นกลุ่ม
ครอบครวั เพื่อน หรอืกลุ่มลูกคา้บุคคลธรรมดาหรอืองคก์ร นอกจากนี้ยงัมไีลน์มวิสกิ ไลน์แมพ ไลน์
ชอ้ป  ฯลฯ  (เดลนิิวส ์2557, 11 ตุลาคม)  
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 ปัจจุบนันี้สงัคมไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุมีความนิยมใช้งานสงัคม
ออนไลน์เพิม่มากขึน้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่แอพพลเิคชัน่ไลน์มากเป็นอนัดบัหนึ่ง ดงัรปูภาพ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.4 รปูภาพแสดงเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีถู่กใชเ้ป็นประจ า 
ท่ีมา: Line Thailand, 2558. 
 
 จากภาพจะเหน็ได้ว่าแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นที่นิยมใช้งานในกลุ่ม Baby Boomer หรอืกลุ่ม
ผู้สูงอายุ โดยต้องยอมรบัว่าการเข้ามาของเทคโนโลยสีื่อใหม่เป็นสิง่ที่หลกีเลี่ยงได้ยาก เนื่องจาก
เทคโนโลยไีดแ้ทรกซมึเขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชวีติและเชื่อมต่อทัว่โลก เทคโนโลยจีงึเอื้อประโยชน์
ต่อผูส้งูอายแุละชวีติมนุษย ์ดงันี้ (สมาน  ลอยฟ้า, 2554)  

 ด้านคณุภาพชีวิตและสขุภาพ  
 - ช่วยส่งเสรมิคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุให้เป็นไปด้วยความง่ายและรวดเรว็มากขึ้น เช่น 
เทคโนโลยสีารสนเทศในการดูแลสุขภาพ ผูสู้งอายุที่ไม่ใช้งานจะไม่ได้มโีอกาสพฒันาคุณภาพชวีติ
เช่นเดยีวกบัผูส้งูอายทุีใ่ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 - ช่วยให้ผูส้งูอายุรูส้กึต้องการพึง่พาผูอ้ื่นน้อยลง สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได ้และยงั
ช่วยใหค้วามบนัเทงิ ผ่อนคลาย ใหก้บัผูส้งูอายอุกีดว้ย 
 
 ด้านการเรียนรู้ 
 - ช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมคีวามสามารถในการเรยีนรู้ การคิด การจดจ าและช่วยชะลอ
อาการภาวะสมองเสื่อม  
 - ช่วยใหม้องเหน็ถงึคุณค่า และประโยชน์ของการใชง้านคอมพวิเตอร ์
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 ด้านการติดต่อส่ือสารและสงัคม 
 - ช่วยใหผู้ส้งูอายุมปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคม  สะดวกในการตดิต่อสื่อสารกบัลกูหลาน และบุคคล
ในครอบครวั เป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีอ่บอุ่นในครอบครวั เกดิความเพลดิเพลนิในชวีติและเป็น
การลดช่องว่างระหว่างวยั 
 ด้านจิตวิทยาและสขุภาพจิต 
 - ช่วยใหผู้สู้งอายุมคีวามเขา้ใจตนเองและสงัคม ลดอาการหดหู่ ห่อเหีย่วในชวีติ เหน็คุณค่า
ในตัวเองมากขึ้น เกิดความรู้สึกมัน่ใจในตนเองมากขึ้น การมีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกับเพื่อนบน
อนิเตอรเ์น็ต อาจท าใหล้มือาการเจบ็ป่วยจากไข ้และเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจส่งเสรมิความ
มอี านาจ และความเป็นตวัของตวัเอง  
 นอกจากเทคโนโลยสีื่อใหม่จะเขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูสู้งอายุแลว้ การใชง้าน
เทคโนโลยสีื่อใหมข่องผูส้งูอายยุงัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 
 ในสมยัก่อน ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ใชง้านเทคโนโลยสีื่อมวลชนแบบเดมิมจี านวนสูง ส่วนมาก
ใชเ้วลาไปกบัการดโูทรทศัน์ และอ่านหนังสอืพมิพห์รอืฟังวทิย ุมากกว่าสนใจสื่ออื่นๆ ส าหรบัเหตุผล
ทีท่ าใหผู้ส้งูอายุมอุีปสรรคในการเขา้ถงึสื่อใหม ่ไดแ้ก่ กลุ่มผูส้งูอายุยงัไมม่ตีน้แบบหรอืผูน้ าในการใช้
งานเทคโนโลย ี และมเีพยีงกลุ่มน้อยเท่านัน้ที่มกีารเข้าถงึเทคโนโลย ีและอนิเตอรเ์น็ต ความกงัวล
ดา้นทกัษะการใชง้านคอมพวิเตอร ์มคีวามมัน่ใจในการใชง้านเทคโนโลยน้ีอย ความกงัวลว่าอุปกรณ์
หรอืเครื่องมอืจะได้รบัความเสยีหายหากมกีารพมิพ์ หรอืคลกิเมาสแ์รงๆ  อกีทัง้ในช่วงวยัเดก็ไม่มี
การเรยีนรูห้รอืการเรยีนการสอน และไมเ่ห็นถงึความส าคญัและความจ าเป็นในการเรยีนรูเ้ทคโนโลย ี  
อุปสรรคดา้นร่างกาย ปัญหาดา้นสายตา เช่น คอมพวิเตอร ์ ผูสู้งอายุมปัีญหาดา้นสายตาในการเพ่ง 
หรอืจ้องมอง ท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพตามมา ปวดตา ปวดหลงั รวมทัง้รูปแบบสีสนั ขนาด
ตวัหนงัสอืทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเรยีนรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 ผู้สูงอายุกับเทคโนโลยี จากเดิมในอดีต ผู้สูงอายุค่อนข้างมีความกังวลกับการ ใช้งาน
เทคโนโลยต่ีางๆ เนื่องจากผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เกดิมาใหยุ้คทีย่งัไมม่เีทคโนโลย ีและเทคโนโลยเีพิง่เริม่
เข้ามา ท าให้อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างเก่า ใหม่  อีกทัง้เดิมทีมีข้อจ ากัดหลายด้าน เช่น สภาพ
ร่างกายและจติใจ สภาพเศรษฐกจิ บทบาทหน้าที่ต่อครอบครวัและสงัคม กล่าวคอื ยิง่อายุมากการ
ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศน้อยลง ประกอบกบัอุปสรรคผู้สูงอายุแต่เดมิไม่เห็นถงึประโยชน์และ
ความส าคญัในการใชง้านคอมพวิเตอร ์หรอืเทคโนโลย ีกงัวลถงึความปลอดภยั การใชง้านอุปกรณ์
ต่างๆทีก่ลวัว่าจะเสยีหาย (Harwood, 2007) 
 ตรงกบัผลการศึกษาของ กวพีงษ์ เลศิวชัรา และคณะ (2556: 4) ที่ท าการศึกษาเรื่องการ
เรยีนรู้เทคโนโลยขีองผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุมคีวามกระตือรอืร้นที่จะเรยีนรู้
เทคโนโลยสีิง่ใหม่ๆ หากแต่มคีวามกงัวลว่าคอมพิวเตอรจ์ะเสยีหาย หากคลกิเมาส์หรอืคยีบ์อร์ด
รุนแรงไป เนื่ องจากมีราคาสูง และยังเกิดความกลัวไม่มัน่ใจตนเองว่าจะสามารถ ใช้งานงาน
คอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลยต่ีางๆได ้แมจ้ะมคีวามตอ้งการจะเรยีนรูก้ต็าม 
 ส าหรบัในปัจจบุนัมจี านวนผูส้งูอายทุีใ่ชง้านคอมพวิเตอรแ์ละใชง้านอนิเตอรเ์น็ตมจี านวน 
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เพิ่มมากขึ้น ในปี คศ. 2009-2011 จากเดมิที่มผีู้ใช้งานงาน 13% ได้เพิ่มขึ้นเป็น 26% ซึ่งคดิเป็น
อัตราเติบโต 100% (Thumbsupteam, 2015) และมีผู้ใช้งานหน้าใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  ส าหรบั
เหตุผลที่ผู้สูงอายุหันมาใช้งานเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เนื่ องด้วยการต้องใช้งาน
เทคโนโลยใีนการท างานในชีวิตประจ าวนั การรบัส่งอีเมล์   เห็นประโยชน์ด้านการปฏิสมัพันธ์
รว่มกนักบัครอบครวั เช่น ปู่ -หลาน การสื่อสารทีส่ามารถเหน็หน้าได ้การสนทนาในกลุ่มทีม่คีวามชื่น
ชอบในสิง่ใดสิง่หนึ่งเหมอืนกนั หรอืการคน้หาเพื่อนเก่าทีง่า่ยและสะดวก  
 แอพพลิเคชัน่ไลน์ นอกจากมีประโยชน์ที่หลากหลายการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันใน
แอพพลเิคชัน่ไลน์การส่งขอ้มลูข่าวสาร การสรา้งกลุ่มเพื่อนรุ่นเดยีวกัน กลุ่มเพื่อนทีท่ างาน  เหน็ได้
จากกลุ่มแอพพลเิคชัน่ไลน์ในที่ท างานที่ส่งข่าวสารบอกข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางนี้  กลุ่มองค์กร
หรอืบรษิทัทีท่ าการประชาสมัพนัธข์า่วสารใหก้บัผูบ้รโิภครบัทราบอกีช่องทางหนึ่ง ดว้ยความสะดวก
และรวดเรว็ นอกจากนี้แอพพลเิคชัน่ไลน์ยงัใหค้วามเพลดิเพลนิในการสนทนารว่มกนัระหว่างบุคคล 
หรอืกลุ่มเฉพาะต่างๆ การรบัข่าวสารคลายเครยีด และตวัแอพพลเิคชัน่ได้มกีารผลติเกมส์ไว้ให้ใช้
งาน อกีทัง้ยงัสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างตวับุคคลเช่น ความสมัพนัธใ์นครอบครวั ความสมัพนัธ์ใน
กลุ่มเพื่อน เป็นตน้ 
 จากขอ้มูลขา้งต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุในปัจจุบนัเริม่ใกล้ชดิและใช้งานเทคโนโลยกีาร
สื่อสารโดยเฉพาะแอพพลเิคชัน่ไลน์มจี านวนมากขึน้ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษาพฤตกิรรมการ
สื่อสารกับการส่งต่อข้อมูลทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ไลน์ของผู้สูงอายุการใช้งานประโยชน์จาก
แอพพลเิคชัน่ไลน์  ทัง้นี้เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลที่ได้มาท าความเขา้ใจถงึพฤตกิรรมการใช้งานงาน การ
สื่อสาร ของผู้สูงอายุ และขอ้มูลที่ได้นี้ไปปรบัปรุงพฒันา ส่งเสรมิ แนะน า ให้ความรูค้วามเขา้ใจใน
การใช้งานแอพพลิเคชัน่ ไลน์อย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ  การรู้เท่าทันสื่อ  การส่งต่อข้อมูล            
ทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ รวมถึงสามารถน าไปใช้งานประโยชน์ในการพฒันาด้านเทคโนโลยใีห้เกิด
ประสทิธผิลต่อตนเองและประเทศชาตต่ิอไปในอนาคต 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่ อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชัน่ ไลน์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 

2. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาชพี รายได ้การศกึษา กบัการส่ง
ต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ

 
1.3 ปัญหาน าวิจยั 
 

1. พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายเุป็นอย่างไร 
 

http://thumbsup.in.th/author/thumbsupteam/
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2. การส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ ของผูส้งูอายเุป็นอยา่งไร 

กรอบการวิจยั  

ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.5 กรอบแนวคดิงานวจิยั 

1.4 ขอบเขตการวิจยั 
 
 1. ผู้สูงอายุที่ใช้งานในการศึกษาครัง้นี้คือ บุคคลที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และมีการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ในชวีติประจ าวนั 
 2. ผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร และปรมิณฑล  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
- เพศ 
- อาชพี 
- รายได ้
- การศกึษา 
 
 

พฤติกรรมการส่ือสาร 

- พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

- การสื่อสารแอพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์ใด 

- กลุ่มทีท่ าการตดิต่อสื่อสาร อาทเิช่นญาต ิพีน้่อง กลุ่มที ่           
สนใจในเรือ่งเดยีวกนั 

- ประเภทของการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

 

 

การส่งต่อข้อมลูทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
- ขอ้ความสนทนา   
- ส่งภาพสตกิเกอร ์
  ทีส่ ื่อความหมาย 
- รปูภาพต่างๆ อาทเิช่น 
รปูภาพสวสัดตีอนเชา้ 
 รปูภาพทีถ่่ายจากโทรศพัทม์อืถอื  
- คลปิวดิโีอ 
 
 
 

-อุปกรณ์เทคโนโลยต่ีางๆที่
สามารถใชต้ดิต่อสื่อสารได ้
เช่น โทรศพัทม์อืถอื 
คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ 
โน๊ตบุ๊ค 
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1.5 สมมติฐาน 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์  
2. พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายมุคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

1.6 ค านิยามศพัท ์
 
 1. พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ หมายถงึ ทกัษะพื้นฐานการเรยีนรู ้ความถี่
ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 

1.1 ความถี่ในการเปิดรับสาร หมายถึง การที่ผู้สูงอายุมีการเปิดรับสารผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์บ่อยเพยีงใดเช่น การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในทุกๆวนั สปัดาหล์ะครัง้ หรอืทุกๆ
ชัว่โมง 

1.2 การส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ หมายถงึ การสื่อสารบนแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผูสู้งอาย ุเช่น การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ การส่งสตกิเกอรไ์ลน์ การสนทนาผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เป็นตน้ 

1.3 บทบาทของแอพพลเิคชัน่ไลน์หมายถงึ แอพพลเิคชัน่ไลน์ท าหน้าที่ในการเป็น
ตวักลางในการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลของผูส้งูอาย ุ 
 2. ผู้สูงอายุ หมายถงึ กลุ่มวยัท างานที่มอีายุ 55 ปีขึน้ไป เหตุผลที่เลอืกกลุ่มตวัอย่างที่ช่วง
อายุนี้เนื่องจากเป็นวยัที่อยู่ในช่วงใกล้เกษียณอายุการท างาน เป็นวยัที่มปีระสมการณ์ชวีติที่สูง มี
มุมมองทศันคตต่ิอโลก สงัคม เทคโนโลยรี่วมยุคร่วมสมยั ทัง้เพศชายและเพศหญิง ที่มกีารใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ มกีารตดิต่อสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในเขตกรงุเทพ 

 
1.7 วิธีการด าเนินการวิจยั 
 
 การศึกษาครัง้นี้เป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology design) และใช้วิธกีาร
เก็บขอ้มูลด้วยการแจกแบบสอบถาม(Questionnaire)  จ านวน 400 คน และการสมัภาษณ์เชงิลกึ     
( In-depth interview) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน 
 
1.8 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      1. เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัครัง้นี้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้งูอายุสามารถน าไป
พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง          
การน าเสนอสนิคา้ขา่วทีต่รงกบักลุ่มผูส้งูอายุมากขึน้ 
          2. เพื่อทราบถงึพฤตกิรรมการสื่อสารการส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ 
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 3. เพื่อน าขอ้มูลที่ได้จากการศึกษาไปพฒันาในด้านการให้ความรู้ให้กบัผู้สูงอายุในการใช้
งานเทคโนโลยแีละสรา้งการรูเ้ท่าทนัสื่อต่อไป 
 4. เพื่อเป็นองค์ความรู้ใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งด าเนินการจดัท านโยบายส าหรบัการใชง้าน
สื่อสารกบักลุ่มผูส้งูอายุ 
 



 

 

บทท่ี 2 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม 
 
 การศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาในเรื่อง รปูแบบการสื่อสาร และพฤตกิรรมการสื่อสาร 
การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุโดยมแีนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งดงันี้ 

2.1 แนวคดิรปูแบบ พฤตกิรรมการสื่อสาร 
2.2 แนวคดิเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
2.3 แนวคดิผูส้งูอาย ุและเทคโนโลย ี
2.4 แนวทางการศกึษาการใชง้านประโยชน์และความพงึพอใจ 
2.5 แนวคดิประชากรศาสตร ์
2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดรปูแบบ พฤติกรรมการส่ือสาร  

 
พฤตกิรรมการสื่อสารเป็นสิง่ทีส่ าคญัในยุคแห่งการสื่อสาร เพราะในยุคสงัคมใหม่ทรพัยากร

สารสนเทศกลายเป็นทรพัยากรส าคญั ความต้องการสารสนเทศควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลย ี
ไม่ใช่สงัคมมวลชนแต่เป็นสงัคมที่เน้นปัจเจกภาพ (สุรพงษ์  โสธนเสถียร, 2544 อ้างถึงใน วิมล
พรรณ อาภาเวท, สาวติร ีชวีะสาธน์ และชาญ เดชอศัวนง, 2554) 

พฤตกิรรมการสื่อสาร คอื การกระท าหรอืการแสดงออกซึง่สญัลกัษณ์บ่งบอกว่าเป็นการสื่อ
ความหมาย โดยมกีระบวนการถ่ายทอด และเปลี่ยนข่าวสาร ความรูส้กึนึกคดิ และประสบการณ์
ระหว่างกัน เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน (ขวัญเรือน กิติว ัฒน์, 2531 อ้างถึงใน ภาสกร จิตร
ใครค่รวญ, 2553) 

1) พฤติกรรมสื่อสารมลีกัษณะเป็นกระบวนการ กล่าวคอื การแสดงออกเพื่อติดต่อสื่อสาร
ความหมายของมนุษยม์กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไม่มจีุดเริม่ต้นและจุดสิน้สุด ผูร้บัสาร และผูส้่ง
สารสามารถสบัเปลีย่นการเป็นผูร้บัสารหรอืผูส้่งสารไดเ้สมอตลอดเวลา  จนผูส้่งสาร และผูร้บัสารทัง้
สองฝ่ายเกดิความเขา้ใจ และมปีฏกิริยิาโต้ตอบ กนัเป็นวงจรตลอดเวลา กระบวนการของพฤตกิรรม
การสื่อสารประกอบไปด้วยการเข้ารหัส (Encoding behavior) พฤติกรรมการถ่ายทอดและการ 
(Transmitting and receiving behavior) พฤติก รรมการถอดรหัส  (Decoding behavior) และ
พฤตกิรรมตคีวามหมาย (Interpretive behavior)       

2) พฤตกิรรมการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มคีวามสมัพนัธ์ทางจติวทิยา กระบวนการทาง                           
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สงัคมและกระบวนการทางวฒันธรรม  เป็นกระบวนการทีม่คีวามซบัซอ้น ผูร้่วมการสื่อสารจะเป็นผู้
ก าหนด หรอืสรา้งการสื่อสาร การก าหนดความหมายไปตามลกัษณะปัจจยัดา้นจติวทิยาส่วนบุคคล  

นอกจากนี้การแสดงออกซึง่พฤตกิรรมการสื่อสารยงัประกอบไปดว้ยปัจจยัภายในตวับุคคล
ได้แก่ ความรูส้กึ ทศันคต ิความคดิ ความชื่นชอบ ความเกลยีดชงั และนอกจากนี้ยงันี้ปัจจยัจาก
ภายนอกตวับุคคลได้แก่ กฎหมาย จารตี ประเพณี จรรยาบรรณ ซึง่ปัจจยัภายในและภายนอกนี้ยงั
เป็นตวักระตุ้นให้ผู้ส่งสารเกิดการแสดงซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารออกมาตามแต่ละบุคคล (ภาสกร 
จติรใครค่รวญ, 2553) 

3) พฤติกรรมการสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมนอกระบบการ
สื่อสาร กล่าวคือ กระบวนการสื่อสารเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ สภาพแวดล้อมนอกระบบการ
สื่อสาร หมายความว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเมอืง เวลา ระยะทาง ดงันัน้กระบวนการ
สื่อสารของมนุษยจ์งึการเปลีย่นแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มภายนอกการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง และ
ส่งผลต่อการสื่อสาร ระยะปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสาร 

4) พฤตกิรรมการสื่อสารเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้จากสญัชาตญาณและจากการเรยีนรูท้าง
สงัคม กล่าวคอื มนุษยม์สีญัชาตญิาณการเรยีนรูด้ว้ยตนเองมาโดยก าเนิด เรยีนรูจ้ากสงัคมรอบตวั 
ครอบครวั เพื่อน ครูอาจารย ์เช่น เมื่อตอนเดก็ส่งเสยีงรอ้งไห้เพื่อที่บอกกล่าวในบางสิง่บางอย่าง 
เช่น รอ้งไหเ้มือ่ตอ้งการกนิ รอ้งไหเ้มือ่อยากนอน รอ้งไหเ้มือ่อยากไปเทีย่ว เป็นตน้ ดงันัน้ มนุษยเ์รา
เมื่อโตขึน้จะจดจ าการกระท าแบบอย่างพฤตกิรรมการสื่อสารนัน้จากบุคคลทีเ่ป็นแม่แบบทางสงัคม 
เช่นบดิามารดา ครอูาจารย ์เพื่อน  

ทัง้นี้เทคโนโลยกีบัพฤตกิรรมการสื่อสารของมนุษยไ์ดเ้ริม่เขา้มาเกี่ยวขอ้งในชวีติประจ าวนั
มากขึน้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดงันี้ 1) การสื่อสารเทคโนโลยกีารสื่อสารยุควฒันธรรมการ
พดู 2) เทคโนโลยกีารสื่อสารในยคุวฒันธรรมการเขยีน 3) เทคโนโลยกีารสื่อสารในยคุอเิลก็ทรอนิกส ์

อาจสรุปไดว้่ามนุษยเ์ป็นผูม้สี่วนในโครงสรา้งและส่วนประกอบของสงัคม มกีารสรา้งก าหนด 
พฤตกิรรมการสื่อสาร เพื่อใหม้นุษยใ์นสงัคมไดเ้รยีนรูแ้ละมกีารปฏบิตัสิบืทอดกนัต่อไป เช่น การ
กล่าวขอบคุณเมือ่มผีูใ้หข้อง เป็นตน้ (ภาสกร จติรใครค่รวญ, 2553)  การสื่อสารในยคุเลก็ทรอนิกส์
ท าใหม้นุษยม์กีารสื่อสารไดก้วา้งมากขึน้ ทัว่ทุกมุมโลก เขา้ถงึเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์งา่ยขึน้ ท าให้
การตดิต่อสื่อสารเป็นเรือ่งสะดวก ความรวดเรว็ เป็นปัจจยัใหม้นุษยเ์ลอืกใชง้าน โดยไม่มขีอ้จ ากดั
ดา้นเวลาและสถานที ่ แมอ้ยูห่่างกนัคนละซกีโลกกส็ามารถตดิต่อสื่อสารกนัได ้ และเกดิความรูส้กึ
ผกูพนัเหมอืนอยูใ่กลก้นั 

บทบาทของเครอืข่ายคอมพวิเตอรใ์นระดบับุคคล เครอืข่ายคอมพวิเตอรท์ี่เชื่อมโยงกนัทัว่
โลก ท าใหม้นุษยม์พีฤตกิรรมการสื่อสารที่ส่งต่อขอ้มลูข่าวสาร แลกเปลีย่นข่าวสารได้อย่างทนั เกดิ
ความเท่าเทียมกนัในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารที่สด ใหม่  และเกิดความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลไดม้ากและงา่ยขึน้  

บทบาทของเครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นระดบักลุ่ม  เครอืขา่ยคอมพวิเตอรไ์ดเ้ชื่อมโยงกลุ่ม 
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บุคคลในรปูแบบต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ต่าง ที่เป็นเสมอืนกลุ่มตวัแทนของบุคคลที่ชื่นชอบในเรื่องใด
เรือ่งหนึ่งเหมอืนกนั รวมไวใ้นทีเ่ดยีวกนั หรอืกล่าวไดว้่า เวบ็ไซตเ์ป็นเสมอืนบา้นทีร่วมสมาชกิทีม่ ี
ความชื่นชอบไวด้ว้ยกนั เพื่อคอยพูดคุยแลกเปลีย่นข่าวสาร รวมทัง้การท ากจิกรรมร่วมกนัเพื่อสรา้ง
ความสมัพนัธ์บุคคลต่างๆทัว่โลกไว้ด้วยกนั เชื่อมโยงถึงกันได้ (วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 
2554) 
 สรุปความเจรญิเตบิโตของเทคโนโลยชี่วยอ านวยความสะดวกใหม้นุษยใ์นการตดิต่อสื่อสาร
ซึ่งกนัและกนั ไม่มขีดีจ ากดั มคีวามเป็นอสิระมากขึน้  เชื่อมโยงขอ้มูลได้จากทัว่ทุกมุมโลก ขอ้มูล
ขา่วสารมคีวามหลากหลายกวา้งขวาง มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารมากขึน้  
  

2.1.1 ความหมายของพฤติกรรมการส่ือสาร 
พฤตกิรรมการสื่อสาร มาจากค าว่า พฤตกิรรม และการสื่อสาร ที่มคีวามสมัพนัธ์เกี่ยวขอ้ง

กนั พฤตกิรรมหมายถงึ การกระท าหรอืปฏกิริยิาที่ปรากฏออกมาทางร่างกาย และแสดงออกมาได้
อยา่งชดัเจน มคีวามสมัพนัธก์นัทางจติใจจากสิง่เรา้ต่างๆ  (วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554) 
 แมคคอลแนล (Mcconnell) ใหค้ านิยามพฤตกิรรมไว ้3 ดา้น คอื 
 1. มุมมองดา้นชวีวทิยา เป็นการศกึษาระบบการท างานของอวยัวะภายในร่างกายมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมมนุษยอ์ยา่งไรบา้ง 
 2. จติวทิยาในบุคคล  ซึง่มคีวามเชื่อพืน้ฐานว่าจติใจภายในบุคคลเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม 
 3. พฤติกรรมทางสงัคมแบบไม่ค านึงถึงปัจจยัชวีภาพ และจติวทิยาภายใน แต่จะค านึงถึง
สภาพแวดล้อมทางสงัคมเป็นส าคญั  นอกจากนี้มุมมองทัง้ 3 ไม่สามารถอธบิายพฤตกิรรมมนุษย์
แบบแยกส่วน หากตอ้งน ามาใชง้านอธภิายแบบองคร์วม 
 ศศมิา ชยัวรจนิดา (2555) ให้ความหมายว่า พฤตกิรรมการสื่อสาร หมายถงึ การกระท าที่
แสดงออกดว้ยสญัลกัษณ์เพื่อสื่อความหมาย สามารถแสดงออกไดท้ัง้วจันภาษาและอวจันภาษาเป็น
พฤตกิรรมทีเ่กดิจากสญัชาตญาณ และประสบการณ์ทีผ่่านมาเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกบับุคคลอื่น
ในสงัคม 

วมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ (2554) ใหค้วามหมายพฤตกิรรมการสื่อสาร หมายถงึการ
สื่อสารของมนุษย์ทัง้การพูด การเขยีน และหมายถึงการแสดงออกเพื่อการสื่อสารด้วยสญัลกัษณ์
การกระท าต่างๆที่ปรากฏอยู่ในชวีติประจ าวนัที่แตกต่างกันไปตามบุคลกิภาพและจติวทิยาส่วน
บุคคล การสรา้งความสมัพนัธ์กบัสงัคมและสภาพแวดล้อมอาจเกดิได้จากพฤตกิรรมการสื่อสารที่
เกดิจากการสื่อสารทางวจันภาษา และอวจันภาษา และเป็นไปตามปัจจยัดา้นจติวทิยาส่วนบุคคลซึง่
เป็นแรงกระตุ้นภายในตวับุคคลได้แก่ ทศันคติ ความทรงจ า ความหวงั ความหวาดกลวั เป็นต้น  
นอกจากนี้ยงัมแีรงกระตุ้นจากปัจจยัภายนอกตวับุคคลไดแ้ก่ ปทสัถาน จารตีประเพณี จรรยาบรรณ 
กฎหมาย วัฒนธรรมเป็นต้น โดยที่มนุษย์พยายามอาศัยกระบวนกาต่าง  ๆ ในการถ่ายทอด
แลกเปลีย่นขา่วสารออกมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ชองตนเองใหผู้อ้ื่นไดร้บัรู้ 
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 2.1.2 รปูแบบบริบทของพฤติกรรมการส่ือสาร  
  2.1.2.1 พฤตกิรรมการสื่อสารภายในตวับุคคล  
  พฤติกรรมการสื่อสารภายในตวับุคคล หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารกบัตนเอง 

ภายใต้กระบวนการคิด การตีความ การจดจ า ตามประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รบัรู้ และน าไป
เชื่อมโยงกบัประสบการณ์เดมิใหเ้ป็นกรอบแห่งความคดิ ความเชื่อ ทศันคต ิโดยมปัีจจยัทีก่ าหนดให้
พฤตกิรรมดงักล่าวเกดิขึ้น ได้แก่ สภาพแวดล้อม ระดบัสติปัญญา การสื่อสารภายในตวับุคคลเรา
สามารถพบได ้เช่นการคดิในใจ การพดูกบัตนเองเป็นตน้ 
    2.1.2.2 พฤตกิรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล  
  พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  หมายถึง การสื่อสาร
แลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกับผู้อื่น ใช้งานการสื่อสารผ่านสญัลกัษณ์ ค าพูด ท่าทาง การแต่งกาย     
การสื่อสารระหว่างบุคคลนี้เริม่ตัง้แต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มของบุคคล องค์กรต่างๆ รวมทัง้การ
สื่อสารผ่านสื่อกลางเช่น ไปรษณยี ์โทรศพัทอ์กีดว้ย 
 ส าหรับการวิจัย เรื่อ งการศึกษาพฤติกรรมการสื่ อสาร กับการส่ งต่อข้อมู ลผ่ าน          
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูสู้งอายุไดน้ าแนวคดิและทฤษฎดีา้นพฤตกิรรมการสื่อสารมาเป็นตวัแปรหนึ่ง
ในการวจิยั ซึง่หมายถงึ พฤตกิรรมที่บุคคลมใีนการสื่อสาร มาจากการสื่อสารภายในภายนอก และ
ระหว่างกลุ่มด้วยกนั มกีารอาศยัความก้าวหน้าของเทคโนโลยมีาเชื่อมโยงการสื่อสารให้เขา้กบัยุค
เทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ในการศึกษาในส่วนนี้จะสอดคล้องกบัพฤติกรรมการสื่อสารของ
บุคคลว่ามพีฤตกิรรม รปูแบบ ลกัษณะการสื่อสาร เป็นอยา่งไร แบบใดบนแอพพลเิคชัน่ไลน์  

 
 2.2 แนวคิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 
 สงัคมออนไลน์นัน้ขึน้อยูก่บัเทคโนโลยมีอืถอืและโปรแกรมเวบ็ไซตพ์ืน้ฐานเป็นส าคญัในการ 
สร้างแพลตฟอรม์ ซึ่งแต่ละบุคคลที่อยู่ในสงัคมออนไลน์จะมกีารแบ่งปันและร่วมกันสร้างเนื้อหา 
โต้แยง้ดดัแปลงเนื้อหาสารที่สรา้งขึน้เอง  สิง่เหล่านี้จะเป็นสาระส าคญัที่ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารระหว่างองค์กร ชุมชนและปั จเจกบุคคล (Kietzmann&Hermken, 2011 อ้างถึงใน 
อธษิฐาน ตัง้อ าพนั, 2556) 
 ความหมายของแนวคดิเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network Sites: SNS) คอืเวบ็ไซต์
ทีใ่หบุ้คคลไดก้ระท าสิง่ต่างๆต่อไปนี้ 
 1. สรา้งขอ้มลูส่วนตวับนพืน้ทีส่าธารณะหรอืกึง่สาธารณะภายในระบบทีม่ขีอบเขต 
 2. เชื่อมต่อรายการต่างๆของผู้ ใช้งานที่ให้มีการแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลต่างๆที่
ตดิต่อสื่อสารกนั 
 3. สามารถเลอืกเขา้ชม หรอืไม่เขา้ชมในการเชื่อมต่อของบุคคลอื่นภายในระบบได ้ซึ่งการ
เชื่อมต่อนี้จะมคีวามหลากหลาย (Boyd&Ellison, 2007) 
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 วนัฉัตร โกมลววิฒัน์ (2554) ไดอ้ธบิายถงึความหมายของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หมายถงึ 
เครอืข่ายการสื่อสารข้อมูลขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเครอืข่ายคอมพิวเตอรจ์ านวนมาก เชื่อมโยง
ขอ้มลูจากองคก์รต่างๆทัว่โลกเขา้ดว้ยกนั ซึง่ค าว่าเครอืขา่ยหมายถงึ 

 1) คอมพิวเตอร์ตัง้แต่ 2 เครื่องขึ้นไป เชื่อมต่อเข้ากันด้วยสายเคเบิล (ทางตรง) หรือ
สายโทรศพัท ์(ทางออ้ม) 
 2) มผีูใ้ชง้านคอมพวิเตอร ์
 3) มกีารถ่ายเทขอ้มลูระหว่างกนั 
 พุทธวรรณ แก้วเกตุ (2556) ได้ให้ความหมายของค าว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ หมายถงึ 
สงัคมออนไลน์ทีม่กีารเชื่อมโยงกนัเพื่อสรา้งเครอืขา่ยในการตอบสนองความตอ้งการทางสงัคมทีเ่ป็น
การสรา้งและสะท้อนให้เห็นถึงเครอืข่ายความสมัพนัธ์ทางสงัคม ในกลุ่มคนที่มคีวามสนใจหรอืมี
กจิกรรมร่วมกนั ผ่านการเชื่อมต่อเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่างๆ หน้าเวบ็ไซต์ และมี
ปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัระหว่างผูใ้ชง้านดว้ยกนั 
 ฑติยิา ปิยภณัฑ์ (2554)  ได้ให้ความหมายของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์หมายถงึ เวบ็ไซต์
เครอืข่ายสงัคมเป็นสงัคมในโลกอนิเตอรเ์น็ตที่ผูค้นสามารถมปีฏสิมัพนัธก์นั หมายถงึ การท าความ
รูจ้กักนั ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เรื่องราว พูดคุยในสิง่ทีส่นใจร่วมกนั และสามารถเชื่อมโยงกนัได้
ในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง โดยอาศยัรูปแบบบรกิารทีเ่รยีกว่า “บรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์” หรอื 
Social Network Service (SNS)  เพื่อใชง้านเวบ็ไซต์ที่ถูกออกแบบขึน้ส าหรบัผู้ใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
แสดงความเป็นตวัตนบนเครอืข่ายสงัคม โดยวธิกีารเขยีน แนะน าตัวผ่านประวตัิส่วนตวัโดยย่อ 
รวมทัง้ความสนใจ กจิกรรมที่ได้ท า ทัง้นี้เพื่อเชื่อมโยงกบัความสนใจและกจิกรรมของผู้อื่นที่อยู่ใน
เครอืขา่ย 
 อดเิทพ บุตรราช (อา้งถงึใน นภสักร กรวยสวสัดิ,์ 2553) ซึง่ไดใ้หค้ านิยามว่าเครอืขา่ยสงัคม 
ออนไลน์หมายถงึ กลุ่มคนทีร่วมกนัเป็นสงัคม และมกีจิกรรมรว่มกนับนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต และมี
การแพร่ขยายออกไปเรื่อยๆ โดยใชง้านรปูแบบการตดิต่อสื่อสารผ่านเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต  มกีาร
สรา้งชุมชนเสมอืนบนเครอืข่ายคอมพวิเตอรเ์พื่อใชง้านเป็นเครื่องมอืส าคญัในการตดิต่อสื่อสาร การ
ท ากจิกรรมต่างๆเพื่อใหเ้กดิประโยชน์ทางดา้นการศกึษา ธุรกจิ และความบนัเทงิ  
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีโลกาภิวฒัน์เข้ามอีิทธิพลต่อสงัคมโลก ในด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง  อิทธิพลของอ านาจเศรษฐกิจจากประเทศที่พัฒนาได้เข้าสู่ประเทศอื่นๆ เกิดกระแส
วฒันธรรมโลก ครอบง าทางความคดิ การแต่งกาย การบรโิภคนิยมแพร่หลายเขา้ครอบคลุม และยงั
ก่อใหเ้กดิหมู่บา้นโลก (Global Village) โลกทัง้โลกเป็นเสมอืนหมู่บา้นเดยีวกนั ผูค้นสามารถรบัรูไ้ด้
ทัว่กนัทัว่โลก  เมื่อมเีหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกดิขึน้ สามารถรบัรูไ้ดอ้ย่างฉับพลนัทนัที  (ยรรยง 
สนิธุง์าม, 2011)  

 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์นอกเหนือจากการท าให้บุคคลต่างๆที่ไม่รูจ้กักนัได้พบปะรูจ้กักนั
มากขึ้น ยงัท าให้การเชื่อมต่อเครอืข่ายมคีวามสมัพนัธ์ที่ดมีากขึ้น การเชื่อมต่อสื่อสารกนัระหว่าง

http://www.vcharkarn.com/blog/115023/91538
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บุคคลที่รูจ้กัในชวีติปกติ ได้มคีวามสมัพนัธ์ร่วมกันที่ดีเช่นกนั  ซึ่งเหตุผลส าคญัที่ท าให้เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ไดร้บัความนิยมแพรห่ลายคอื 
 1) การสื่อสารในสังคมออนไลน์ ไม่จ ากัดเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั ้น เครื่อง
คอมพวิเตอรท์ีต่่างระบบปฏบิตักิารกนักส็ามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้ 
 2) ผูใ้ชง้านงานสามารถตดิต่อสื่อสารกนัไดอ้ย่างแพร่หลาย ไมจ่ ากดัเฉพาะกลุ่ม สามารถตัง้
กลุ่มบุคคลทีม่คีวามสนใจเหมอืนกนั เขา้รว่มกลุ่มกนั 
 การแสดงความสมัพนัธผ์่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ การสมคัรเขา้ระบบสมาชกิ ใหผู้ใ้ชง้าน 
ได้สรา้งบญัชสี่วนตวั(Profile) และยงัสรา้งกระดานสนทนาให้ผู้ใช้งานสามารถเขยีนเรื่องราว หรอื
ขา่วสารทีต่้องการสื่อออกไปใหส้งัคมออนไลน์ไดร้บัรูผ้่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาส
ใหแ้บ่งปันรปูภาพ วดิโีอ บนหน้าเพจของตนเองดว้ย 
 นอกจากนี้ยงัสามารถสนทนากบับุคคลทีรู่จ้กัและไม่รูจ้กัได ้ดว้ยการเริม่ต้นคน้หาเพื่อนจาก
เบอร์โทรศัพท์ หรือไอดี สนทนาข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข่าวสาร เรื่องต่างๆเช่น ข่าวสาร
ประจ าวนั ข่าวสารสุขภาพ รปูภาพววิ ภาพพระ ภาพดอกไม ้ หรอืส่งคลปิวดิโีอในเหตุการณ์ต่างๆที่
ไปพบเจอ หรอือยากแจง้เตอืนใหก้บัเพื่อนไดท้ราบ สามารถโทรศพัทส์นทนาผ่านโปรแกรมได ้และ
ยงัสามารถสรา้งกลุ่มบุคคลทีม่คีวามชื่นชอบเหมอืนกนั ใหอ้ยู่ในหอ้งสนทนาเดยีวกนั โดยทีผู่ใ้ชง้าน
สามารถตดิต่อสื่อสารผ่านช่องทางทีห่ลากหลาย เช่น โทรศพัทม์อืถอื คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ โน๊ตบุ๊ก 
เป็นตน้ 
 
  2.2.1 พฒันาการและความเป็นมาของเวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 จุดเริม่ต้นของสงัคมออนไลน์ (Social Network) เริม่ต้นจากเวบ็ไซต์ classmates.com ในปี 
ค.ศ.1995 และเวบ็ไซต์ SixDegrees.com ในปี ค.ศ.1997 ซึ่งเป็นเว็บไซต์เปิดให้ใช้งานงานเฉพาะ
นักเรียนที่เรียนภายในโรงเรยีนเดียวกัน เพื่อสร้างประวัติ ข้อมูลการสื่อสาร ส่งข้อความและ
แลกเปลีย่นขอ้มลูทีส่นใจร่วมกนัระหว่างเพื่อนนักเรยีน  และในปี ค.ศ.1999 เวบ็ไซต์ epinions.com 
พฒันาขึน้โดย JonathanBishop มกีารเพิม่ฟังก์ชัน่ให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมเนื้อหาและตดิต่อถึง
กนัได ้นอกเหนือจากเพื่อนภายในลสิตเ์ท่านัน้ (ภาณุวฒัน์ กองราช, 2554) 
 การเชื่อมต่อผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อาศยัอินเตอรเ์น็ตที่เขา้มามบีทบาทในการสรา้ง
เครอืข่าย ซึง่อนิเตอรเ์น็ตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ ยคุแรก เรยีกว่า Web 1.0 มลีกัษณะ
การน าเสนอขอ้มลูทางเดยีว เนื่องจากผูจ้ดัท าเวบ็ไซต์จะท าหน้าทีเ่ป็นผูใ้หข้อ้มลูหรอืน าเสนอเนื้อหา 
ใหก้บัผูใ้ชง้านงานอนิเตอรเ์น็ตเพยีงอยา่งเดยีว  ผูใ้ชง้านงานไม่สามารถโต้ตอบขอ้มลูบนเวบ็ไซต์ได ้
จากนัน้ไดเ้ขา้สู่ยุคทีส่อง หรอื Web 2.0  ไดพ้ฒันาประสทิธภิาพของอนิเตอรเ์น็ต มศีกัยภาพในการ
ใช้งานงานมากขึ้น ผู้ใช้งานงานมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบขอ้มูลที่อยู่บนเวบ็ไซต์ได้ และยงัสร้างขอ้มูล 
เนื้อหาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้่วมกนัได้ทัง้ระดบัปัจเจกบุคคล และระดบักลุ่ม  การเตบิโตของ
อนิเตอรเ์น็ตในยคุนี้ท าใหเ้กดิเครอืขา่ยทางสงัคมออนไลน์ ซึง่เป็นสงัคมออนไลน์ทีช่่วยใหค้นสามารถ
ท าความรูจ้กักนั เปิดเผย ขอ้มลูส่วนตวั รปูภาพ วดิโีอ แลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั   
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 อนิเตอรเ์น็ตเป็นจงึเป็นจดุใหเ้กดิสงัคมยคุข่าวสารขอ้มลูเทคโนโลย ีเป็นกลไกส าคญัของการ
ครอบครองขา่วสารขอ้มลู มกีารคดิคน้และพฒันาเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ ซึง่ก่อใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงต่อสงัคมโลก ไดแ้ก่  ยรรยง  สนิธุง์าม (2011)   
 1) การพฒันาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์เทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์กีารพฒันาใหมทุ่ก 18 เดอืน 
ส่งผลให้คอมพิวเตอรม์คีวามเรว็สูงราคาถูกลง และเพิ่มความส าคญัในชวีติประจ าวนั เพื่อ ใช้งาน
ท างานทัง้ทีบ่า้นและทีท่ างาน 
 2) การพฒันาเทคโนโลยคีมนาคม เพื่อใหส้ามารถตดิต่อถงึกนัไดง้า่ย ไมว่่าจะอยูส่่วนใดของ
โลก ได้มีการพัฒนาการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ชื่อ ผ่านคลื่นไมโครเวฟ ดาวเทียมสื่อสาร 
ตดิต่อสื่อสารผ่านอเีมลด์ว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรส์ามารถส่งขอ้ความดว้ยแฟกซ ์เทคโนโลยกีารสื่อสาร
มคีวามทนัสมยัมากขึน้ ราคาถูกลง โลกทีก่วา้งใหญ่ไดแ้คบลงดว้ยเทคโนโลยกีารเชื่อมต่อ 
 3) การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ปัจจบุนัสามารถถ่ายทอดข่าวสาร ขอ้มลู ความรู ้ผ่าน 
อเีมล ์อนิเตอรเ์น็ต ข่าวสารความรูข้อ้มลู  ก่อใหเ้กดิการพฒันาภมูปัิญญาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การ
กระจายความรู ้การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยใหป้ระชาชนมโีอกาสรบัรู ้และเรยีนรูม้ากขึน้ 
 การเกิดขึ้นของเทคโนโลยที าให้เกิดสื่อใหม่ สงัคมออนไลน์ Online Social Network เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในโลกอนิเตอรเ์น็ต  เพื่อให้เกิดการ
สรา้งเครอืข่ายกลุ่ม ชุมชนผ่านโลกออนไลน์  เกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ขอ้มูลข่าวสารตามความ
สนใจของแต่ละบุคคล  
 สื่อใหมเ่ป็นแหล่งรวมรวมความสะดวกสบาย เป็นการประยุกต์สื่อเก่าต่างๆ เช่น ภาพ เสยีง 
ข้อความ และยงัมคีวามรวดเรว็ทนัเหตุการณ์  อยู่ได้นาน ที่ส าคญัเป็นการสื่อสารแบบสองทาง 
(Two-way communication)  สื่อใหม่ อ านวยความสะดวกใหก้บัผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกกลุ่มวยั และใน
ปัจจุบนั กลุ่มผู้ใชง้านเทคโนโลยสีื่อใหม่ ไม่เพยีงแค่วยัรุน่ กลุ่มคนท างาน และเป็นทีน่่าสนใจว่ากลุ่ม
ผูส้งูอายมุกีารเรยีนรูเ้ปิดรบัสื่อใหมเ่พิม่มากขึน้ 
   
  2.2.2 ประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์สามารถแบ่งประเภทขอบเขตการใชง้านตามวตัถุประสงคห์ลกัของ
การใช้งานงาน เป้าหมายในการใช้งานงานไปในทศิทางเดยีวกนั ได้ 7 ประเภทดงันี้ (พุทธวรรณ 
แกว้เกตุ, 2556)   
 1) สรา้งและประกาศตวัตน (Identity Network)  เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนี้ส าหรบั
ให้ผู้เขา้ใชง้านงานได้มพีื้น ที่ในการสรา้งตวัตนขึน้มาบนเวบ็ไซต์ และเผยแพร่เรื่องราวของตนเอง
ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต ลกัษณะการเผยแพร่อาจเป็นรปูภาพ วดิโีอ การเขยีนขอ้ความลงบลอ็ก เขยีน
ขอ้ความลงบนพืน้ที่ของตนเอง การคน้หาเพื่อนใหม่ หรอืการคน้หาเพื่อนเก่าทีข่าดการตดิต่อ  เช่น 
บลอ็ก ไมโครบลอ็ก 
 2) สรา้งและประกาศผลงาน (Creative Network) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนี้ เป็น
สงัคมส าหรบัผูท้ีต่อ้งการแสดงออกและน าเสนอผลงานตนเอง ซึง่สามารถแสดงผลงานใหอ้อกมาให้ 
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เห็นได้ทัว่โลก เปรยีบเสมอืนแกลลอรี่ การจดัแสดงผลงานของตนเองไม่ว่าจะเป็นวดิีโอ รูปภาพ 
เพลงเพื่อแชรเ์นื้อหาระหว่างผู้ใช้งานซึ่งกนัและกนั  เช่น Youtube, Flickr, Multiply, Photobucket, 
Slideshare เป็นตน้ 
  3) ความชื่นชอบในสิง่เดยีวกนั (Passion Network) ท าหน้าที่เก็บสิง่ที่ชอบไวบ้นเครอืข่าย 
เปรยีบเสมอืนการคัน่หนังสอืออนไลน์  เพื่อใหผู้้ใชง้านสามารถเกบ็หน้าเวบ็เพจทีเ่กบ็ไวใ้นเครือ่งมา
เก็บไว้บนเวบ็ไซต์ เพื่อแบ่งปันให้คนที่มคีวามชอบและความสนใจในเรื่องเดยีวกนั สามารถเขา้ถึง
แหล่งอา้งองิและเขา้ไปหาขอ้มลูได ้ ไดแ้ก่ Digg, Zickr, Ning, Catchh เป็นตน้ 
 4) การท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นเครอืข่ายที่
ตอ้งการความคดิ ความรู ้การต่อยอดจากผูม้คีวามรู ้ดงันัน้คนทีเ่ขา้มาในสงัคมออนไลน์นี้จะเป็นผูท้ี่ 
มคีวามรู ้ความภูมใิจในสิง่ที่ตนเองได้เผยแพร่ท าให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคม  ซึ่งให้บรกิารเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ในลกัษณะทีท่ างาน่วมกนั เช่น Wikipedia, Google earth, Google maps เป็นตน้ 
 5) ประสบการณ์เสมอืนจรงิ (Virtual Reality) เครอืข่ายลกัษณะนี้หมายถึงเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ในลักษณะเกมส์ออนไลน์ ที่นิยมใช้งานกันซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานบนเครือข่าย
อนิเตอรเ์น็ตและสรา้งตวัตนตามบทบาทในเกม และสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัผู้ใชง้านเกมสค์นอื่นๆ  เกดิ
ความรูส้กึสนุก บนัเทงิรว่มกนั เช่น Second life, Audition เป็นตน้ 
 6) เครอืข่ายเพื่อประกอบอาชพี (Professional Network) เป็นสงัคมออนไลน์ที่ช่วยในเรื่อง
การท าให้ เป็นประโยชน์ในการทีผู่้ใชง้านสามารถเผยแพร่ประวตัตินเอง สรา้งเครอืข่ายเขา้กบัผูอ้ื่น 
อีกทัง้ยงัเป็นช่องทางให้นายจ้างสามารถค้นหาผู้ร่วมงานผ่านสงัคมออนไลน์ประเภทนี้ได้ เช่น 
Linkedin เป็นตน้ 
 7) เครอืข่ายทีเ่ชื่อมต่อกนัระหว่างผู้ใชง้าน (Peer to Peer: P2P) เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่
เชื่อมต่อกนัระหว่างเครื่องผู้ใช้งานด้วยกนัเองโดยตรง ท าให้เกดิการสื่อสารแบ่งปันข้อมูลต่างๆได้
อยา่งรวดเรว็ และตรงถงึผูใ้ชง้านในทนัท ีไดแ้ก่ Skype, Line , Bittorent เป็นตน้  
 
 2.2.3 แอพพลิเคชัน่ไลน์  
 จุดก าเนิดแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้ เริม่ต้น จากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในเดอืนมนีาคม 2554 
ทาง NHN Japan บรษิัทบรกิารอนิเตอรเ์น็ตและการสบืคน้ขอ้มลู ได้ร่วมมอืกบั Naver Japan และ
บรษิัท Livedoor ร่วมมอืกันพัฒนาขึ้น เนื่องจากเห็นว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จรงิๆแล้วสงัคม
ตอ้งการการสื่อสารกบัคนใกลช้ดิ คนทีเ่รา รวมถงึเพื่อน ครอบครวั เพื่อนร่วมงาน และบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งกบัตนเอง ซึง่ค าว่าไลน์นัน้หมายถงึการเขา้แถว ทีใ่นช่วงเหตุการณ์แผ่นดนิไหวประชาชน
จ านวนมากตอ้งเขา้แถวรอรบับรกิาร  (ศุภศลิป์ กุลจติตเ์จอืวงศ์, 2556)  
 ดังนัน้ในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2554 และเนื่ องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทาง Naver 
Japan จงึได้ต้องการให้บรกิารตัวใหม่นี้แก่ผู้ใช้งานโดยเรว็โดยช่วงเวลาเพียง 1.5 เดือน Naver 
Japan ไดเ้ปิดตวัใหบ้รกิารแอพพลเิคชัน่ไลน์ และพฒันาอย่างต่อเนื่องและจรงิจงั จนถงึทุกวนัน้ี  ซึง่
เดมิทาง Naver Japan ตอ้งการเพยีงพฒันาโปรแกรม LINE เพื่อใชง้านภายในองคก์รเท่านัน้ แต่ 
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ด้วยเหตุการณ์แผ่นดนิไหว ปี พ.ศ. 2554 เกดิความรุนแรงและเสยีหายกบัการสื่อสารแบบเดมิ จงึ
เลง็เหน็ความส าคญัของการตดิต่อสื่อสารผ่านอนิเตอรเ์น็ต จงึพฒันาแอพพลเิคชัน่ไลน์ออกมาเพื่อให้
สามารถสื่อสารกบัคนทีร่กัไดต้ลอดเวลา (Kapaotang.Kang, 2014) 
 แอพพลเิคชัน่ไลน์สามารถแบ่งไดเ้ป็น4 หมวดหลกัๆไดด้งันี้ (กระปกุ, 2015) 
 
 1) เพ่ือน และค้นหาเพ่ือน 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 การเพิม่เพื่อน และการคน้หาเพื่อน 
 
 เราสามารถค้นหาเพื่อนเก่า หรอืเพิม่เพื่อนใหม่ไดง้่ายๆหลงัจากที่ลงทะเบยีนสมคัรสมาชกิ
แลว้ ซึง่ขัน้ตอนในการหาเพื่อนมดีงันี้ 
 1) แตะเครื่องหมาย+ ที่มุมขวาบนหน้าของ Friends หรอืเลือก More แล้วแตะปุ่ ม Add 
Friends 
 2) เมื่อท าขัน้ตอนแรกเสรจ็แล้วเราจะพบหน้า Add Friends จะมีการแนะน าเพื่อนที่เป็น
บุคคลทีอ่าจจะรูจ้กั ซึง่หากเราตอ้งการเพิม่เพื่อนคนไหน เรากส็ามารถกดเพิม่ไดเ้ลย  ซึง่วธิกีารเพิม่
เพื่อนเฉพาะบุคคลทีเ่ราตอ้งการสามารถท าไดโ้ดย 
  2.1 บนัทกึเบอรโ์ทรศพัท์ของคนที่เราต้องการเพิม่เป็นเพื่อนลงในโทรศพัท์มอืถือ
ของเรา จากนัน้ระบบแอพพลเิคชัน่ไลน์ จะท าการเพิม่เพื่อนใหอ้ตัโนมตั ิ
  2.2 กดปุ่ ม Search by ID แล้วให้เรากรอก User ID ของเพื่อนหรอืบุคคลที่เรา
ต้องการเพิม่เป็นเพื่อนลงไป เพื่อท าการค้นหา จากนัน้เมื่อขึน้ชื่อเพื่อนแลว้ ใหเ้รากดปุ่ ม Add ก็จะ
เพิม่เพื่อนไดอ้ตัโนมตั ิ
  2.3 กดที่ปุ่ ม QR Code เพิ่มเพื่อนด้วยโปรแกรม QR Code แสกนบาร์โค้ดใน
ตวัเครื่องระหว่างโทรศพัท์มอืถอืของเพื่อนและของเรา โดยใหเ้พื่อนหรอืเรากดที่ปุ่ ม My QR Code 
ทีม่มุขวาล่าง 
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  2.4 กดปุ่ ม Shake It! เป็นการเขย่าโทรศัพท์มอืถือทัง้สองเครื่องพร้อมๆกัน ก็จะ
เป็นการเพิม่เพื่อนไดอ้ตัโนมตั ิ  
 3) เมือ่ท าการเพิม่เพื่อนเสรจ็แลว้ จะมตีวัเลขแสดงในหน้าแทบ็ Friends กจ็ะพบเพื่อนทีเ่พิม่
เขา้มาล่าสุดในส่วนของ New Friends 
  ซึง่แอพพลเิคชัน่ไลน์สามารถอ านวยความสะดวกใหเ้ราสามารถสนทนาแลกเปลีย่น
ข้อความกับเพื่ อนๆได้ตลอดทัง้การสนทนาแบบส่วนบุคคลและการสนทนาแบบกลุ่มบน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 
 2) สนทนา (Chats) 

 
 

ภาพท่ี 2.2 การสนทนาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 
 แทบ็สนทนาหรอื Chats จะอยู่ถดัมาจากแทบ็ค้นหาเพื่อน หลงัจากที่เราเพิม่เพื่อนแลว้เรา
สามารถกดเลอืกเพื่อนทีเ่ราจะตอ้งการสนทนาดว้ย จากนัน้เริม่ท าการสนทนา 
 ซึง่การสนทนาสามารถท าไดท้ัง้การสนทนาผ่านการพมิพ ์การสนทนาผ่านการโทรศพัทผ์่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ หรอืการส่งเสยีงสนทนาของเราไปยงัเพื่อนได้ นอกจากนี้ภายในหน้ากระดาน
สนทนานัน้ เราสามารถส่งภาพที่บนัทกึไว้ในเครื่องไปยงัเพื่อนหรอืคู่สนทนาได้ และสามารถเลอืก
ถ่ายรูปและส่งได้ทันที สามารถส่งวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่อง หรอืถ่ายวิดีโอและส่งได้ทันที ส่ง
ขอ้ความเสยีง แนะน าเพื่อนคนอื่นๆให้คู่สนทนา และสามารถแชรส์ถานที่ที่เราอยู่เพื่อง่ายต่อการ
ตดิต่อ การบนัทกึเกบ็รปูภาพต่างๆ การท าวดิโีอ การตกต่างภาพ  ซึ่ งทั ้งห ม ดนี้ ส าม ารถ ท า ได้
ภายในหน้ากระดานสนทนาระหว่างเราและเพื่อน เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกต่างๆให้ซึ่งกนัและ
กนั 
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 3) ไทมไ์ลน์ (Timeline) 

 

 
ภาพท่ี 2.3  ไทมไ์ลน์บนแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
ท่ีมา: TMarangsri (2015) 
 
 กระดานสนทนา (Timeline) เป็นส่วนทีท่ าใหแ้อพพลเิคชัน่ไลน์มคีวามเคลื่อนไหว และเป็น
โซเชยีลเน็ตเวริก์อย่างเตม็ตวั เพราะผูใ้ชง้านงานเจา้ของบญัชแีอพพลเิคชัน่ไลน์ไลน์ สามารถโพสต์
สิง่ต่างๆใหค้นมาแสดงความคดิเหน็ โตต้อบกนัไดท้ัง้สองฝ่าย เมือ่เราโพสตข์อ้ความหรอืรปูภาพลง
ไป เพื่อนๆของเราในแอพพลเิคชัน่ไลน์กส็ามารถมาแสดงความคดิเหน็ โดยใชง้านขอ้ความหรอืสตกิ
เกอรแ์สดงความคดิเหน็ได้ 

 4) อ่ืนๆ 
 ในหมวดนี้จะประกอบดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆใหก้บับญัชผีูใ้ชง้านไลน์ เช่น 
 เพิ่มเพื่อน (Add Friends)  ให้เราค้นหาและเพิ่มเพื่อนจาก ID, QR Code เขย่าหาเพื่อน 
สรา้งกลุ่มเพื่อนในไลน์  
 ตัง้ค่า (Setting) ตัง้ค่าต่างๆของบญัชผีู้ใชง้านไลน์ ไดแ้ก่ ขอ้มลูส่วนตวัต่างๆ รูปประจ าตวั  
ความปลอดภยัในการใช้งาน รา้นค้าสติกเกอร์  การตัง้ค่าแจ้งเตือน เสียงแจ้งเตือนไลน์ รูปภาพ 
วดิโีอ เพื่อน เป็นตน้ 
 ประวตั ิ(Profile) เปลีย่นรปูประจ าตวั ตัง้สถานะความรูส้กึ  
 โทรศพัท ์(Call)  สามารถโทรศพัทห์าเพื่อนผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ได ้
 รา้นคา้สตกิเกอร ์(Sticker Shop) รา้นคา้สตกิเกอรใ์หเ้ราสามารถเลอืกซือ้สตกิ   เกอรห์ลาย
รปูแบบจากหลายรา้นคา้ เพื่อน ามาส่งใหก้บัเพื่อน คนรูจ้กั แทนความรูส้กึ แทนการพมิพใ์นขณะนัน้ 
 รา้นคา้ธมี (Theme Shop) ใหเ้ราสามารถเลอืกซือ้และเปลีย่นภาพรวมของไลน์ รปูแบบสสีนั 
ของแอพพลเิคชัน่ไลน์ในแบบเฉพาะของเรา 
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 ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ (Official Account) ท าหน้าที่ให้บุคคล หน่วยงาน เจ้าของกิจการ 
เจา้ของสนิคา้ หรอืธุรกจิต่างๆ ไวต้ดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ไดอ้ย่างง่ายดาย โดยปัจจุบนัไดม้อีกีบรกิาร
หนึ่งออกมารองรบัอ านวยความสะดวกมากขึน้ Line @ ท าหน้าทีค่ลา้ย Official Account ทีส่ามารถ
ใหบ้คุคลธรรมดาสามารถใชง้านงานได ้เปรยีบเสมอืนแฟนเพจ (Fanpage)บนหน้าเฟสบุ๊ค  
 ช าระเงนิผ่านไลน์ (Line Pay) ให้ผู้ใช้งานสามารถ เลอืกซื้อสนิค้า ช าระเงนิซื้อสนิค้า จาก
รา้นคา้ต่างๆทีร่่วมรายการและมคีวามปลอดภยั เพยีงลงทะเบยีนบตัรเครดติ หรอืบตัร  เดบติ ไวก้บั
บญัช ีLine Pay ผูใ้ชง้านสามารถเลอืกซือ้สนิคา้บรกิารต่างๆเช่น สตกิเกอรไ์ลน์ ธมีไลน์  รา้นแฟชัน่
ออนไลน์ รา้นเสื้อผ้า รา้นหนังสอื โดยผู้ใชง้านทีใ่ช้งานงานผ่านLine Payจะได้รบัสทิธพิเิศษ พรอ้ม
ส่วนลดต่างๆอกีมากมาย (thumbsupteam, 2015)    
 ไลน์แอพพลเิคชัน่ (Line Apps) ประกอบไปด้วยโปรแกรมต่างๆอาทเิช่น  ดูโทรทศัน์ผ่าน
ทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ ฟังเพลงผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์  Line Here แชรพ์กิดัใหเ้พื่อนรู ้และสามารถ
ดไูดว้่าเพื่อนอยูท่ีไ่หนระยะห่างจากเรากีก่โิลเมตร กีเ่มตร เป็นตน้ 
 ไลน์เกมส์ (Line Games) เกมส์ที่ทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ได้คิดค้นขึ้นมาให้สามารถดาวน์
โหลดใชง้านได ้
 ไลน์มวิสคิ (Line Music) ใหผู้ใ้ชง้านไดฟั้งเพลงบนโทรศพัทม์อืถอื โดยเชื่อมต่อกบับญัชไีลน์ 
นอกจากนี้ยงัสามารถแบ่งปันเพลงที่ฟัง ที่ชื่นชอบบนหน้ากระดานสนทนาแบบส่วนตวั แบบกลุ่ม 
หรอืบนหน้าไทมไ์ลน์ ไดท้นัท ี
 ไลน์ ชอ็ป (Line Shop) รา้นค้าออนไลน์ให้ผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถตดิต่อซือ้ขายกนั จุดเด่น
คอื มโีปรโมชัน่มากมาย ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบการสัง่ซื้อได้ตลอดเวลา มกีารจดัหมวดหมู่ของ
สนิคา้อยา่ง  ดา้นผูข้ายสามารถลงขายสนิคา้รายละเอยีดของสนิคา้ไดต้ลอดเวลา มกีารออกแบบการ
ซื้อขายที่ง่ายสะดวก และสามารถโพสต์ข้อความโปรโมชัน่สินค้าผ่านทางไทม์ไลน์ และจะส่ง
โปรโมชัน่ไปยงัผูท้ีต่ดิตามรา้นคา้ไดท้นัท ี
 ส าหรบัการวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผู้สูงอายุ ได้ใช้แนวคิดเครอืข่ายสังคมออนไลน์เป็นตัวแปรในการวิจยัครัง้นี้  ซึ่งสังคม
ออนไลน์หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ที่มกีารเชื่อมต่อผ่านอนิเตอรเ์น็ต จนเกดิเป็น
กลุ่มสงัคมที่มคีวามชื่นชอบ หรอืความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมอืนกนัเกดิขึน้บนโลกออนไลน์ 
และมกีารพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร ์
โทรศัพท์มอืถือ แท็บเล็ต ในการศึกษาส่วนนี้จะสอดคล้องกับงานวิจยั เพราะเราสามารถน ามา
ทดสอบดไูดว้่าผูส้งูอายมุกีารใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์แบบใด ผ่านเครือ่งมอืสื่อสารชนิดใด 
 
2.3 แนวคิดผูส้งูอาย ุและเทคโนโลยี 
 
 ค าว่าผูสู้งอายุตามพระราชบญัญตัผิูสู้งอายุ (2546) ไดอ้ธบิายถงึ ผู้สูงอายุหมายถงึ บุคคลที่
มอีาย ุ60 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป และเป็นผูท้ีม่สีญัชาตไิทย  

http://thumbsup.in.th/2015/06/line-pay/
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 องค์การอนามยัโลก (World Health Organization) ยงัไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยให้
เหตุผลว่าทัว่โลกมีการนิยามผู้สูงอายุแตกต่างกัน ทัง้นิยามตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) 
วฒันธรรม (Culture ) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ในประเทศทีเ่จรญิแล้ว มกัจดั
ผูสู้งอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึน้ไป หรอืบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุก าหนดให้เกษียณ
งาน (อาย ุ50 60 หรอื 65 ปี) หรอืนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผูห้ญงิสงูอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี 
ส่วนชายสงูอายอุยูใ่นช่วง 55-75 ปี  (ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, ม.ป.ป.)  ซึ่ ง สั ง ค ม ข อ ง
ผูส้งูอาย ุแบ่งเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช, ม.ป.ป.) 
 1) ระดับการก้าวเข้าสู่ส ังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรอืประเทศที่มี
ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไปมากกว่ารอ้ยละ 10 ของประชากรทัง้ประเทศหรอืมปีระชากรอายตุัง้แต่ 65 
ปีมากกว่ารอ้ยละ 7 ของประชากรทัง้ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้ก าลงัเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุ 
 2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์  (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไป มากกว่ารอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศหรอืมปีระชากรอายุตัง้แต่ 
65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทัง้ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้เข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุโดย
สมบรูณ์ 
 3) ระดบัสงัคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสงัคมหรอืประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึน้ไปมากกว่า รอ้ยละ 20 ของประชากรทัง้ประเทศ แสดงว่าประเทศนัน้เขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายอุยา่งเตม็ที ่
 
 2.3.1 ปริบททางสงัคมและประเภทของผูส้งูอาย ุ
 ผู้สูงอายุในแต่ละสงัคมในต่างละช่วงเวลาต่างมลีกัษณะเฉพาะตวัที่แตกต่างกนั ตวัแปร 2 
ตวั ได้แก่ ตวัแปรปรบิททางสงัคมที่ผู้สูงอายุอาศยัอยู่ และตวัแปรความแตกต่างหลากหลายของ
ประเภทในกลุ่มผูส้งูอาย ุ 
 ปรบิททางสงัคมกบัผูสู้งอายุ  นักมานุษยวทิยาจ านวนไม่น้อย ไดร้ะบุว่า “ความชรา” ในการ
ก าหนดอายขุองแต่ละสงัคมมคีวามแตกต่างกนัมาก เช่นความชราในความหมายของชนเผ่าเอสกโิม
บางคนมอีายุมากแต่ท างานอย่างต่อเนื่องแมร้่างกายไม่เปล่งปลัง่เหมอืนวยัรุ่น แต่สถานภาพบุคคล
นัน้ๆได้รบัค ายกย่องว่าเป็นอาวุโส ด้วยบทบาทหน้าที่ ทีค่อยใหค้ าปรกึษา สอนบทเรยีน ฝึกทักษะ
การท างานต่างๆ ในขณะที่ชาวเกาะซามวัได้นิยามความหมายของค าว่าชราหมายถึงบุคคลที่ไม่
สามารถท าไรท่ านาในครวัเรอืนไดอ้กีต่อไป (กาญจนา แกว้เทพ, 2554) 
 ส าหรบัในประเทศไทยบทบาทของผูอ้าวุโสในสงัคมไทยในอดตีมหีลากหลายอยา่ง เช่น 
  - เป็นผูน้ าของทุกระดบั ตัง้แต่ครอบครวั ชุมชน สงัคม   
  - เป็นผูจ้ดัการทรพัยส์นิมรดก ดงัเช่นในละครโทรทศัน์ไทย ทีผู่ส้งูอายุจะมบีทบาท
ในการจดัการทรพัยส์นิ 
  - เป็นผูก้ าหนด / ตระเตรยีมอนาคตหรอืชวีติลกูหลาน  ตระเตรยีมความพรอ้ม
ใหก้บัลกูหลานในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นการศกึษา ชวีติครอบครวั อาชพีการงาน  



 

25 
 

  - เป็นผูส้บืทอดวฒันธรรม เนื่องจากในธรรมเนียมประเพณต่ีางๆของสงัคมไทยจะมี
ผูส้งูอายเุป็นผูป้ฏบิตักิารและเป็นผูน้ ากระท าอยูเ่สมอ เช่น พธิกีรรมทางศาสนาทัง้หมด พธิกีรรมใน 
 
ชวีติประจ าวนั (การแต่งงาน บวชนาค งานศพ) บทบาทหน้าทีห่ลกัจงึเป็นของผูส้งูอายุ 
  - เป็นผู้เสรมิขวญัและก าลงัใจ เนื่องจากผ่านประสบการณ์ในการด าเนินชีวติมา
อยา่งยาวนาน จงึสามารถเป็นผูใ้หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา เสรมิขวญั/ก าลงัใจแก่คนรุน่หลงั  
 
 2.3.2 ลกัษณะและการเปล่ียนแปลงของผูส้งูอาย ุ
 ผู้สูงอายุที่มีลกัษณะที่แตกต่างกัน หรอืมีหลากหลายลกัษณะที่แตกต่างกัน ในแต่ละคน 
ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตามวยั และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงของ
ผูส้งูอายมุ ี3 ดา้นดงันี้  (วฤนลกัษณ์  นพประเสรฐิ, 2552) 
 1) การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย (Physical Change) ผู้สูงอายุในช่วงวัยนี้ จะมีการ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย สรรีะวทิยาของระบบต่างๆ  พละก าลงัลดลง ปรมิาณการพกัผ่อนต่อวนั
น้อยลง เซลล์ประสาทและสมองจะเริม่มกีารลดลง การได้ยนิ การรบักลิน่จะเสื่อมลง เกิดปัญหา
สุขภาพมากขึน้ โรคทีพ่บบ่อยเช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสงู  
 2) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ (Psychological Change)  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความสมัพนัธก์บัการเปลีย่นแปลงทางร่างกายและสงัคม เพราะความเสื่อมของร่างกาย การปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม เกดิความรูส้กึวา้เหว่ กงัวล ซมึเศรา้ ทอ้แท ้
 3) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) การ
เปลีย่นแปลงตนเองดา้นสงัคม รู้สกึว่าตนเองหมดความส าคญัเป็นภาระใหก้บัผูอ้ื่น ถูกทอดทิง้ท าให้
รูส้กึวา้เหว่ และถูกว่าไมท่นัต่อเหตุการณ์ในสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 การจดัแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้งานบุคลิกภาพและการปรบัตัวเป็นเกณฑ์ (Neugarten, 
1968 อา้งถงึใน กาญจนา แกว้เทพ, 2548) 
 1) Reorganizer เป็นพวกหากจิกรรมใหม่ๆ มาท าแทนทีก่จิกรรมทีส่ญูเสยีไป 
 2) Focusal เป็นพวกช่างเลือกในการท ากิจกรรมพวกนี้จะหยุดท ากิจกรรมบางอย่างใน
ขณะเดยีวกนักจ็ะพถิพีถินัในการทีจ่ะเลอืกท ากจิกรรมใหม่ 
 3) Disengaged เป็นพวกทีด่งึตวัเองออกมาจากบทบาทความรบัผดิชอบทีม่อียู่เดมิโดยสมคัรใจ                                                                        
 4) Holding-on พวกทีพ่ยายามจะอยูใ่กลช้ดิกบัคนวยักลางคน 

5) Constricted เป็นพวกทีพ่ยายามจะปิดตวัเองจากโลกภายนอก 
 6) Srccorance-seekingเป็นพวกที่มคีวามพอใจในชวีติตนเองตราบเท่าที่ย ังสามารถหาคน
ทีเ่ป็นทีพ่ึง่พาได ้พวกนี้ตอ้งการคนมาช่วยดแูลและเอาใจใส่ 
 7) Apathetic  เป็นพวกที่เฉยชา หมดไฟในการกระตือรอืร้น ชอบอยู่เฉยๆ ไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลงตวัเอง กงัวลว่าตนเองไม่สามารถด าเนินการจดัการสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดไีปกว่า
ปัจจบุนั 
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 8) Disorganized เป็นพวกทีไ่ม่ค่อยท ากจิกรรมในชวีติประจ าวนั  ค่อนขา้งมอีาการผดิปกติ
ดา้นจติใจมกีจิกรรมต่างๆน้อยและมสีภาพจติไม่ปกต ิ
 กลุ่มผูส้งูอายทุีม่บีุคลกิภาพและการปรบัตวัแบบ Reorganizer, Focuasal และ  
Disengaged เป็นพวกที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูง มีบุคลิกภาพที่ม ัน่คง ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
บุคลิกภาพและการปรับตัวแบบ  Succorance-seeking, Apathetic, Disorganized เป็นพวกที่มี
ความพงึพอใจในชวีติน้อย ผูส้งูอายจุะมบีุคลกิภาพ การปรบัตวัเพื่อเขา้สู่ภาวะผูสู้งอาย ุและความพงึ
พอใจในชวีติของผู้สูงอายุหรอืไม่ อย่างไรนัน้ก็ขึ้นอยู่กบัปัจจยัต่างๆที่เข้ามามสี่วนเกี่ยวข้องด้วย
เช่นกัน(Schiffman&Sherman, 1991 อ้างถึงในเลิศหญิง หิร ัญโร, 2545) ได้แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็น 2 ประเภท โดยใชง้านความทนัสมยั เป็นเกณฑ ์คอืกลุ่มผูสู้งอายุหวัใหม ่และกลุ่มผูสู้งอายุ
หวัเก่า ดงัตารางนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างผูส้งูอายหุวัเก่า และผูส้งูอายหุวัใหม่ 
 

ผูส้งูอายหุวัใหม่ ผูส้งูอายหุวัเก่า 

1. รูส้กึมองว่าตนเองแตกต่างจากคนในวยัเดยีวกนั 1.ไมรู่ส้กึว่าตนเองแตกต่างจากคนในวยัเดยีวกนั 

2. มองเรือ่งอายเุป็นเรือ่งของจติใจ 
 
3. มักจะมองตนเองว่าอายุน้อยกว่าความเป็นจริง 
(Cognitive age) 
 

2. มองเรือ่งอายวุ่าเป็นเรือ่งของรา่งกาย 
 
3. มองตนตามอายจุรงิ (Chronological age) 
 
 

4. มคีวามรูส้กึ ความคดิ และการกระท าแบบคนอายุ
น้อยกว่าความเป็นจรงิ 

4. มคีวามรูส้กึสกึคดิและการกระท าตามอายุจรงิ
ของตนเอง 

6. รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตของตนเองใน
ระดบัด ี

6. รู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ควบคุมชีวิตตนเองใน
ระดบัปกตทิัว่ไป  

7. เป็นผู้บรโิภคที่มีความมัน่ใจในการตัดสินใจซื้อ
สนิคา้ในระดบัสงู 

7. เป็นผูบ้รโิภคทีม่คีวามมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้
สนิคา้ในระดบัปานกลาง 

8. ไมก่งัวลใจเมือ่เกดิการซือ้สนิคา้ทีผ่ดิพลาด 8. กงัวลใจเมือ่เกดิการซือ้สนิคา้ทีผ่ดิพลาด 

9. เป็นผู้บริโภคที่กระตือรือร้นและใฝ่หาความรู้
เกีย่วกบัการบรโิภค 

9. เป็นผูบ้รโิภคทีก่ระตอืรอืรน้ในระดบัปานกลาง
ถงึค่อนขา้งต ่า 

11. เป็นผู้ที่มองหาประสบการณ์และความท้าทาย
ใหม่ๆ เสมอ 

11. แสวงหาความมัน่คงและความปลอดภัยใน
ชวีติประจ าวนั 

12. มคีวามสนใจในการทีจ่ะเป็นเจา้ของทรพัยส์นิใดๆ
น้อย 

12. มคีวามสนใจในการแสวงหาที่จะเป็นเจา้ของ
ทรพัยส์นิใดๆในระดบัปานกลาง 

13. ประเมนิผลความพอใจในชวีติค่อนขา้งสงู 13. ประเมนิผลความพอใจในชวีติค่อนขา้งต ่า 
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15. รูส้กึว่าตนเองมสีุขภาพทีด่กีว่าคนในวยัเดยีวกนั 15. รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพในระดับปานกลาง
เมือ่เทยีบกบัคนในวยัเดยีวกนั 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

 

16. ไมเ่ป็นกงัวลเรือ่งเงนิ 16. ค่อนขา้งเป็นกงัวลเรือ่งเงนิ 

17. รูส้กึว่าการใชง้านชวีติคอืการผจญภยั  

 

2.3.3 ทฤษฎีผูส้งูอาย ุ 

 ทฤษฎีผู้สูงอายุที่อธบิายถึงการเปลี่ยนแปลงทางจติใจและสงัคมของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ สถานภาพ วฒันธรรม เจตคติ โครงสร้างของครอบครวั และการมกีิจกรรมในสงัคม 
ไดแ้ก่ (Elicpoulos, 1993. 19-21; Stanley&Beare, 1995, อา้งถงึใน โสภา กรรณสตู, 2541) 
 1) ทฤษฎกีารถดถอยจากสงัคม (Disengagement Theory) 
 ทฤษฎนีี้เชื่อว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่มปีฏสิมัพนัธก์บัสงัคมลดลง  เนื่องจากการลดบทบาทของ
ตนเองในสงัคม เช่นการออกจากงาน หรอืการเกษยีณอายุราชการ ท าให้ผูสู้งอายุเกดิความถดถอย
ออกไปจากสงัคม เพราะคดิว่าตนเองไมเ่หมาะทีจ่ะไปยุ่งกบัสงัคมนัน้ 
 2) ทฤษฎกีจิกรรม (Activity Theory)  
 ทฤษฎนีี้เชื่อว่า การที่ผูสู้งอายุเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆกบัสงัคม ท าให้ผูสู้งอายุรูส้กึดขีึน้ เหน็
คุณค่าของตนมากขึ้น พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พยายามปฏิเสธการใช้งานชีวิตแบบคนสูง อาย ุ      
จะพยายามท าทุกอยา่งใหเ้ป็นกจิวตัรเดมิทีเ่คยท า ดงันัน้ สงัคมควรสนบัสนุนใหผู้ส้งูอายุมกีจิกรรมที่
เหมาะสม เพื่อใหผู้ส้งูอายรุูส้กึอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 3) ทฤษฎคีวามต่อเนื่อง (Continuity Theory)  
 ทฤษฎนีี้อธบิายว่าผูสู้งอายุจะมคีวามสุข และมกีจิกรรมร่วมกนั ขึน้อยู่กบัภาพและแบบแผน
ชวีติของแต่ละคน เช่น ผู้สูงอายุทีช่อบกจิกรรมร่วมในสงัคม จะมกีจิกรรมเหมอืนเดมิเมื่อมอีายุมาก
ขึน้ 
 ดงันัน้แนวคดิผู้สูงอายุหมายถงึ การปรบัตวัของผู้สูงอายุแต่ละรุ่นตามเกณฑ ์ว่าจะปรบัตวั
ตามสมยัใหม่ หรอืจะเป็นผูสู้งอายุแบบเดมิ รวมทัง้ความพงึพอใจในการด าเนินชวีติอยู่  การยอมรบั
บทบาทหน้าที่ต่างๆกับบุคคลในครอบครวั เช่นการเป็นผู้น าทางความคิด หรอืการเป็นผู้จดัการ
ทรพัยส์นิต่างๆในครอบครวั 
 
 2.3.4 การใช้งานเทคโนโลยีส่ือใหม่และแอพพลิเคชัน่ของผูส้งูอาย ุ
 ปัจจบุนัเทคโนโลยมีคีวามส าคญักบัการด าเนินชวีติประจ าวนัเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่กบัผูสู้งอายุทัง้ในชวีติครอบครวั อาชพี และสุขภาพ (กวพีงษ์ เลศิวชัรา, 2555) คอมพวิเตอรแ์ละ
อนิเตอรเ์น็ต จงึเป็นอกีเครือ่งมอืหนึ่งในการพฒันาคุณภาพชวีติของผูสู้งอายใุนสงัคมใหเ้ป็นผูส้งูอายุ
ทีม่คีุณภาพ สามารถน าความรูท้ี่มอียู่มาใชง้านให้เกดิประโยชน์ต่อประเทศชาต ิสงัคมและสามารถ
เขา้ถงึบรกิารทีพ่งึไดร้บั ซึง่หากผูส้งูอายมุคีวามรอบรูแ้ละทนัต่อเหตุการณ์ ทนัต่อเทคโนโลยโีดยการ 
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หนัมาใหค้วามสนใจ เรยีนรูก้ารใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ต เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ตนเองให้สูงขึ้น และน าความเชี่ยวชาญของตนเองที่ส ัง่สมออกมาท าให้เกิดประโยชน์กับสังคม       
จะน าไปสู่การเป็นผูส้งูอายทุีม่คีุณภาพอยา่งแทจ้รงิ 
 จากเดมิผูส้งูอายกุบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนัพบว่าปัจจุบนัผูส้งูอายุใชง้านอนิเตอรเ์น็ตมจี านวน
น้อย แต่จะใช้งานเพื่อติดตามข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ท ากิจกรรมในส่วนของความบนัเทิง ซึ่ ง
เหตุผลหนึ่งทีผู่ส้งูอายไุม่ใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเนื่องดว้ยคดิว่าตนเองไม่มคีวามจ าเป็น
ที่จะต้องใช้งาน อีกทัง้ความสามารถในการพิมพ์ การติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับน้อย และการที่
ผู้สูงอายุมอีายุที่ค่อนข้างมากและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ผูส้งูอายจุงึยงัมองไมเ่หน็ประโยชน์ของเทคโนโลย ี 
 จากผลการศกึษาของ(จารวุรรณ พมิพคิอ้ และคณะ, 2552) การทีผู่สู้งอายุส่วนหนึ่งยงัคงไม่
ใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตเกีย่วเนื่องกบัระดบัการศกึษาของผูส้งูอาย ุกล่าวคอื ผูส้งูอายทุีม่ ี
ระดับการศึกษาปรญิญาตร ีหรอืสูงกว่าจะมีความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี  
 จากการส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิไดส้ ารวจการมกีารใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารในครวัเรอืนในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 แนวโน้มการใชง้านคอมพวิเตอร ์อนิเตอรเ์น็ต
และโทรศพัทม์อืถอืของประชากรอายุ 6 ขึน้ไป พบว่ามจี านวนเพิม่ขึน้จากเดมิรอ้ยละ 29.3 (จ านวน 
17.9 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 35.0 (จ านวน 22.2 ลา้นคน) ผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 20.1 
(จ านวน 12.3 ลา้นคน) เป็นรอ้ยละ 28.9 (จ านวน 18.3 ลา้นคน) ผูใ้ชง้านโทรศพัทม์อืถอืเพิม่ขึน้จาก
ร้อยละ 56.8 (จ านวน34.8 ล้านคน) เป็นร้อยละ 73.3 (จ านวน 46.4 ล้านคน) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี
แนวโน้มที่เพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ สอดคลอ้งกบัที่ กวพีงษ์ เลศิวชัรา กาญจนศกัดิ ์จารุปาณ (2555) ที่
พบว่าผูสู้งอายุมคีวามกงัวลว่าจะท าความเสยีหายเนื่องจากคอมพวิเตอรม์รีาคาค่อนขา้งสูงถงึแมว้่า
จะกระตอืรอืรน้ในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยเีป็นอย่างมาก แต่หากเมื่อทราบถงึความทนทานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์และรบัรู้ถึงประโยชน์ของความรื่นรมย์ของเทคโนโลยแีล้ว ผู้สูงอายุก็เปิดใจยอมรบั
เทคโนโลยีได้ไม่ยากนักนอกจากนี้ย ังพบว่าสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม สถานที่นั ้น           
มคีวามส าคญัต่อการยอมรบัและแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยตีามที ่(Pan&Jordan-Marsh อ้างถงึ
ในกวพีงษ์ เลศิวชัรา และกาญจนศกัดิ ์จารปุาณ, 2555) 
 จากผลการศกึษาผู้สูงอายุที่ใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศมขี้อสรุปที่ว่าผู้สูงอายุที่แต่งงาน
แล้วเป็นผู้มกีารศกึษาสูงเป็นผู้ที่มรีายได้สูงหลงัเกษียณอายุเป็นผู้ที่มคีอมพวิเตอรข์องตนเองและ
ผู้สูงอายุเพศชาย ใช้งานอินเตอร์เน็ตมากกว่าเพศหญิง (Stark-Wroblewski, Edlblaum, & Ryan, 
2007 อา้งถงึใน กวพีงษ์ เลศิวชัรา และกาญจนศกัดิ ์จารปุาณ, 2555) และวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน
เทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตพบว่าผู้สูงอายุมวีตัถุประสงค์การใช้งานทีแ่ตกต่างกนัดงันี้      
1) เพื่อติดต่อสื่อสารกบัครอบครวัญาติและเพื่อนด้วยจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 2) เพื่อเขา้ถึงขอ้มูล
และสารสนเทศต่างๆที่สนใจเช่นสภาพภูมอิากาศข้อมูลเกี่ยวกบัการเดนิทางท่องเที่ยวและข้อมูล
เกีย่วกบัสุขภาพและการแพทยเ์ป็นตน้ 3) เพื่อซือ้สนิคา้ออนไลน์และการประมลูสนิคา้ 4) เพื่อความ 
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บนัเทิงเช่น เกมส์  5) เพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจยัในประเด็นต่างๆ 6) เพื่อพิมพ์งาน 7) เพื่อ
จดัการเกี่ยวกบัการเงนิเช่นการบนัทกึรายรบัรายจ่ายของครอบครวั  8) เพื่อการท าประโยชน์ใหก้บั
สงัคมเช่นการท างานอาสาสมคัรใหก้บัหน่วยงานต่างๆ 
 ส าหรบัการวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสาร กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผู้สูงอายุ ได้น าเรื่องแนวคดิผู้สูงอายุ และเทคโนโลย ีมาเป็นตวัแปรหนึ่งในการศกึษาเนื่อง
ดว้ยผูสู้งอายุในปัจจุบนัมคีวามต้องการทีจ่ะเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละเขา้ถงึอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ เพื่อให้
ตนเองก้าวทนัโลก และยอมรบัในการเปลีย่นแปลง เปิดใจรบัรู ้เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ จะท าใหช้วีติมคีวาม
สดใส ทนัโลก ทนัสมยั เพราะเทคโนโลยทีี่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็จะส่งผลกระทบต่อการใชง้าน
ชวีติประจ าวนั ซึ่งหากคุน้เคย เรยีนรูไ้ด้รวดเรว็จะช่วยอ านวยความสะดวกและได้รบัประโยชน์จาก
การใชง้านเทคโนโลย ีเช่นการมปีฏสิมัพนัธ์กบักลุ่มเพื่อน สงัคม และยงัสามารถต่อยอดไปท าธุรกจิ
ไดต่้อไป (Opalinski อา้งถงึใน กวพีงษ์ เลศิวชัรา และกาญจนศกัดิ ์จารปุาณ, 2555) 
 
2.4 แนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจ 
 
 แนวทางการศึกษาการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจ (uses and gratifications 
approach) เป็นจุดก าเนิดของแนวทางการค้นหาค าอธบิายเกี่ยวกบัจุดดงึดูดใจอย่างสูงของสาระ
เนื้อหาสื่อ ดว้ยการตัง้ค าถามว่า “ท าไมผูค้นจงึใชง้านสื่อและจะเอาไปใชง้านท าอะไร” (กติต ิกนัภยั, 
2556) การค้นพบการใช้งานประโยชน์และความพงึพอใจ มกีารทบทวนและน ากลบัมาใช้งานใหม่
ในช่วงทศวรรษ 1960 และ1970 ดงันี้ 
 1) ตัวเลือกสื่อและเนื้อหานัน้โดยทัว่ไปแล้วสามารถอธบิายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดย
พจิารณาจากเป้าหมายและความพงึพอใจของผูร้บัสาร (ดงันัน้ผูร้บัสารจงึมลีกัษณะเชงิรุกต่อสื่อและ
การก่อตวัของผูร้บัสารจงึสามารถอธบิายไดโ้ดยตรรกะ) 
 2) สมาชกิผู้รบัสารรูถ้งึความต้องการที่มต่ีอสื่อซึ่งเกิดในระดบัปัจเจกบุคคลและกาลเทศะ
ทางสงัคม รวมทัง้สามารถแสดงออกถงึความตอ้งการนี้ผ่านแรงจงูใจ 
 3) การใชง้านประโยชน์จากสื่อของบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัต่อการก่อตวัของผูร้บัสารมากกว่า
ปัจจยัดา้นสุนทรยีะและวฒันธรรม 
 4) ตามหลกัการแลว้ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อตวัของผูร้บัสารทัง้หมด (แรงจงูใจ ความพงึ
พอใจทีร่บัรูไ้ดแ้ละไดร้บั ตวัเลอืกสื่อ ตวัแปรเกีย่วกบัภมูหิลงั) สามารถวดัได้  
 แนวทางการศกึษาการใช้งานประโยชน์และการได้รบัความพงึพอใจคอืการศกึษาผู้รบัสาร
เกีย่วกบัไดก้ล่าวถงึดงันี้ (Katz, Blumler&Gurvitch อา้งถงึในวมิลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)  
 1) สภาวะทางสงัคมและจติใจก่อใหเ้กดิขึน้ 
 2) ความตอ้งการการจ าเป็นของบุคคล 
 3) ความคาดหวงัจากสื่อมวลชนหรอืแหล่งขา่วสารอื่นๆและน าไปสู่ 
 4) การเปิดรบัสื่อมวลชนในรปูแบบต่างๆ อนัก่อใหเ้กดิผลคอื 
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 5) การไดร้บัความพงึพอใจตามทีต่อ้งการและ 
 6) ผลอื่นๆ ทีต่ามมาซึง่อาจจะไมใ่ช่ผลทีต่ ัง้เจตนาไว ้
 องค์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจจาก
สื่อมวลชน สามารถแสดงออกมาเป็นรปูแบบจ าลองไดด้งันี้ 

 
 
 
  

 

 
ภาพท่ี 2.4 องคป์ระกอบแนวคดิเรือ่งการใชง้านประโยชน์และความพงึพอใจจากสื่อมวลชน 
 
 แบบจ าลองการใช้งานประโยชน์ และความพงึพอใจ  อธบิายถงึกระบวนการรบัสารในการ
สื่อสารมวลชนและใช้งานสื่อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  อธิบายถึงว่าผู้บริโภค
สื่อมวลชนจะเลอืกรบัสื่อจากความต้องการและแรงจูงใจของผู้บรโิภคเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะมคีวาม
ตอ้งการและวตัถุประสงคท์ีจ่ะน าไปใชง้านประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั 
 
 2.4.1 การจ าแนกกลุ่มประโยชน์และความพึงพอใจจากส่ือ  
 การใช้งานประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อ สามารถจ าแนกออกได้เป็นหลายกลุ่ม 
รวมถงึการทีค่นต้องการแสวงหาความรู ้ความเพลดิเพลนิ สถานภาพ เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละ
หลีกหนีจากสิ่งอื่นๆ  Katz, Blumler&Gurvitch ได้จ าแนกเหตุผลของการใช้งานสื่อมวลชนของ
บุคคลอยา่งเฉพาะเจาะจงขึน้ กลุ่มนักวจิยักลุ่มนี้พบว่าเหตุผลของการใชง้านสื่อของคนนัน้เกีย่วขอ้ง
กบัความต้องการที่จะเกี่ยวขอ้ง และความต้องการที่จะไม่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่น ซึ่งเหตุผลเหล่านี้
สามารถจ าแนกกลุ่มไดอ้อกเป็นหลายกลุ่ม รวมถงึการทีค่นต้องการแสวงหาขอ้มลูหรอืความรู ้ความ
เพลดิเพลนิ สถานภาพ เสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละหลกีหนีจากสิง่อื่นๆ  (West and Turner, 2004
อา้งถงึใน ศศมิา ชยัวรจนิดา, 2555) 
 
ตารางท่ี 2.2 จ าแนกเหตุผลการใชง้านสื่อมวลชนของบุคคลอยา่งเฉพาะเจาะจง   
 

นักวิจยัผูท้ าการศึกษา เหตผุลของการท่ีคนเลือกใช้งานส่ือ 
Rubin, A.M. and Windahi, S. (1982) 

 
 

เพื่อฆา่เวลา 
เพื่อใชง้านเป็นเพื่อน 
เพื่อความตื่นเตน้ 

ตามสภาวะ
ทางจติใจ
และสงัคม  

(ซึง่) 

ความตอ้งการ
จ าเป็นของ
บุคคล 

(และเกดิม)ี 

ความคาดหวงั
จาก
สือ่มวลชน 

การเปิดรบั
สือ่มวลชนต่างๆ 
(หรอืความ
เกีย่วขอ้งสมัพนัธ์
ในลกัษณะอื่นๆ) 

การไดร้บัความพงึ
พอใจทีต่อ้งการ 

ผลอื่นๆทีต่ามมา 

(ทีไ่ม่ไดมุ้ง่หวงั) 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

 

Rubin, A.M. and Windahi, S. (1982) 
 
 
 
 

เพื่อความเพลดิเพลนิ 
เพื่อการมปีฏสิมัพนัธท์างสงัคม 
เพื่อความผ่อนคลาย 
เพื่อการแสวงหาขอ้มลู 
เพื่อการเรยีนรูต้ามความสนใจ 

McQuail, D., Blumier , J.G. and Browmn, J. 
(1972) 
 
 

เพื่อหลกีหนีจากโลกส่วนตวั 
เพื่อความสมัพนัธส์่วนบุคคล 
เพื่อการสรา้งเอกลกัษณ์ส่วนตวั 
เพื่อการตดิตามเฝ้าดสูงัคม 

Katz, E., Gurevitch, M. and Haah, H. (1973) การเชื่อมโยงกบัผูอ้ื่น 
การแยกตวัจากผูอ้ื่น 
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 จากตารางที ่2.2 West and Turner (2004 อ้างถงึใน ศศมิา ชยัวรจนิดา, 2555) ไดอ้ธบิาย
ถงึเหตุผลการใช้งานสื่อมวลชนของแต่ละบุคคล เช่น การใชส้ื่อเพื่อฆ่าเวลา เพื่อหาเพื่อน เพื่อผ่อน
คลาย เพื่อสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัสงัคม เป็นตน้ 
 ส าหรบัการวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสาร กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผูส้งูอาย ุไดน้ าเรือ่งแนวทางการศกึษาการใชง้านประโยชน์และความพงึพอใจมาเป็นตวัแปร
ในการศกึษา   ส าหรบัการเลอืกบรโิภคสื่อนัน้ขึน้อยู่กบัความต้องการหรอืแรงจงูใจของผูร้บัสาร ซึ่ง
ผู้รบัสารแต่ละคนนัน้มีความต้องการ วัตถุประสงค์ ในการเลือกรบัประโยชน์จากสื่อมวลชนที่
แตกต่างกนัตามความพงึพอใจและความตอ้งการของแต่ละบุคคล  
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์
 
 การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั 
จ านวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษา  ดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ม.ป.ป. อ้างถงึใน ถาวร แสง
อ าไพ, 2553) 
 1) อายุ (Age) ถือได้ว่าเป็นปัจจยัหนึ่งที่ท าให้คนมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องความคดิ และ
พฤตกิรรมโดยทัว่ไปแลว้คนที่มอีายุน้อยมกัจะมคีวามคดิเหน็อสิระยดึถอือุดมการณ์ มคีวามใจรอ้น 
เป็นตวัเองของตวัเองมากกว่า ดว้ยประสบการณ์ทีย่งัน้อยท าใหม้องโลกในแงด่ ีซึง่ในขณะทีผู่ส้งูอายุ
ซึ่งผ่านประสบการณ์ที่มากหลากหลายมากกว่า เจอปัญหามากกว่า จะมองโลกในแง่ลบเนื่องจาก
ประสบการณ์ชวีติที่ผ่านมา ความล าบาก จงึท าให้ผู้สูงอายุเกิดความไม่มัน่ใจในสถานการณ์ชวีติ
ปัจจุบนั (ตฤณธวชั วงษ์ประเสรฐิ, 2558) ซึง่สอดคลอ้งกบั Rogers and Svenning (1969 อา้งถงึใน 
รวนิ ไชโย, ม.ป.ป.) ทีก่ล่าวว่า คุณลกัษณะของบุคคลทีจ่ะยอมรบันวตักรรมเรว็กว่าคนอื่นๆมกัมอีายุ
น้อยกว่าผูท้ีย่อมรบันวตักรรมชา้กว่า 
 2) เพศ (Sex) เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และ
ทศันคต ิเพราะสงัคมก าหนดบทบาท และกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั  เพศหญงิจงึมกัมจีติใจ
ทีอ่่อนไหวหรอืเจา้อารมณ์ และยงัพบอกีว่า ผูห้ญงิถูกชกัจงูได้ง่ายกว่าผูช้าย (ปรมะ สตะเวทนิ อ้าง
ถึงใน รวนิ ไชโย, ม.ป.ป.) สอดคล้องกับที่ Wilo, Goldhaber, and Yates (1980 อ้างถึงใน ตฤณ
ธวชั วงษ์ประเสรฐิ, 2558) พบว่า ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมการตดิต่อสื่อสารที่
แตกต่างกนั คอืเพศหญงิมแีนวโน้มและมคีวามตอ้งการทีจ่ะรบัส่งขา่วสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่
เพศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะรบัส่งข่าวสารมากกว่าเพศหญงิ  และไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่ง
และรบัข่าวสารเพยีงอยา่งเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีหเ้กดิขึน้จาก
การรบัขา่วสารนัน้ 
 3) การศึกษา (Education) Rogers and Svenning (1969 อ้างถึงใน รวิน ไชโย, มปป.) 
กล่าวว่า ระดบัการศกึษาทีส่งูเป็นอกีปัจจยัหนึ่งทีท่ าใหบุ้คคลยอมรบันวตักรรมเรว็กว่าคนอื่น ซึง่    
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ปรมะ สตะเวทนิ (2540 อา้งถงึใน รวนิ ไชโย, มปป.) กล่าวว่า คนทีม่กีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่าง
มากในการที่จะเป็นผู้รบัสารที่ด ีทัง้นี้เพราะบุคคลเหล่านี้มคีวามรูก้ว้างขวางในหลายเรื่องมคีวาม
เขา้ใจสารไดด้ ีบ่งบอกถงึความสามารถในการเลอืกรบัขา่วสาร การรูห้นงัสอื  
 4) ฐานะทางสงัคม (Social and Economic Status) ฐานะทางเศรษฐกจิไดแ้ก่ อาชพี รายได ้
เชื้อชาต ิสญัชาต ิภูมหิลงัของครอบครวั ที่จะมผีลต่อพฤตกิรรมบุคคลนัน้ๆทีแ่ตกต่างกนั ความคดิ 
ทศันคต ิค่านิยมแตกต่างกนั 
 5) รายได้ (Income) รายได้มคีวามสมัพันธ์กับการศึกษาสูง กล่าวคือเฉลี่ยแล้วบุคลที่มี
การศกึษาสงูจะมรีายไดสู้งตามไปดว้ย ในทางกลบักนั บุคคลทีม่กีารศกึษาน้อยมกัจะมรีายไดน้้อยถงึ
ปานกลาง และผูท้ีม่รีายไดส้งูมโีอกาสเปิดรบัสื่อทางอนิเตอรเ์น็ตมากกว่าคนทีม่รีายไดน้้อย 
 ส าหรบัการวจิยัเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสาร กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผู้สูงอายุ ได้น าแนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรในการศึกษา ซึ่ง
ประชากรศาสตรท์ีใ่ชง้านในการศกึษานี้ หมายถงึ อาย ุเพศ อาชพี การศกึษา รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมี
ผลต่อพฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ทีแ่ตกต่างกนัไปตามลกัษณะของแต่ละสงัคมนัน้ๆ
ของแต่ละบุคคล ซึง่เป็นประโยชน์และเกี่ยวขอ้งกบัการศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสาร การส่งต่อขอ้มลู
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายเุช่นกนั 
 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วมิลพรรณ อาภาเวท, สาวติร ีชวีะสาธน์ และชาญ เดชอศัวนง (2554)  ได้ศกึษาเกี่ยวกบั
พฤตกิรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค (Facebook) ของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชมงคลพระนคร พบว่า 
ลกัษณะทางประชากรศาสตรร์ายได้ของครอบครวันักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระ
นครมกีารใชง้านประโยชน์จากเฟสบุ๊คแตกต่างกนั คนทีม่พีืน้ฐานทางครอบครวัทีแ่ตกต่างกนั ยอ่มมี
ค่านิยม ความคดิ ความเชื่อตลอดจนพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั  และนักศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนครมลีกัษณะทางประชากรแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค ไมแ่ตกต่าง
กัน คือพฤติกรรมของมนุษย์ในวยัเดียวจะเป็นเช่นเดียวกัน และความคาดหวงัที่มต่ีอเฟซบุ๊คมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัมากกบัพฤตกิรรมการสื่อสารในเฟซบุ๊ค ผูร้บัสารจะมกีารเลอืกสรรให้
มเีนื้อหาสอดคล้องกบัความเชื่อทศันคตแิละความสนใจของตนเอง จากนัน้จงึมกีารเลอืกรบัรู ้หรอื
ตคีวาม  ตามความเขา้ใจของตนเองหรอืตามทศันคติ ประสบการณ์ตามความเชื่อ  แรงจูงใจ และ
สุดทา้ยเลอืกกระบวนการเลอืกจดจ า 

พภชั เชดิชูศลิป์ (มปป.)ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการใช้งานไลน์ที่มผีลต่อความพงึพอใจและ
การใชง้านประโยชน์ของนักศกึษามหาวทิยาลยัศรปีทุม พบว่า พฤตกิรรมการใชง้านแอพลเิคชัน่ไลน์ 
มวีตัถุประสงค์การใช้งานคือ พูดคุยติดต่อระหว่างบุคคล รองลงมา พูดคุยในกรุ๊ปของไลน์ เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นเวลาไม่แน่นอนมากที่สุด จ านวนคนที่ ใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ตดิต่อสื่อสารมากสุด คอื 1-3 คน มรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ 10-20 สถานทีใ่ชง้านมาก
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ทีสุ่ด คอืทีพ่กัหรอืหอพกั รองลงมา สถานศกึษา เครือ่งมอืหรอือุปกรณ์ที่ใชง้านในแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
คอืโทรศพัทม์อืถอื สมารท์โฟน  รปูแบบการใชง้านงานมากทีสุ่ดคอื ดา้นรปูแบบการใชง้านและม ี
ความพงึพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้นออกแบบแอพพลเิคชัน่ ดา้นการใหบ้รกิารตามล าดบั 
 ภาสกร  จติรใคร่ครวญ (2553) ไดศ้กึษาเรื่องเทคโนโลยขีองสื่อใหม่และการน าเสนอตวัตน
ต่อสังคมกับพฤติกรรมการสื่อสารบนเครอืข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า  ผู้ใช้งานเครอืข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นประจ าทุกวนัมากกว่าวนัละ 3 ชัว่โมง จะมปีฏสิมัพนัธด์า้นความเป็นส่วนตวั เทคโนโลยี
สื่อใหม่ และสมัพนัธ์กับการน าเสนอตัวเองต่อสงัคม และระดบัการน าเสนอตัวตนต่อสงัคม จะมี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการสื่อสารของผู้ใช้งานบนสื่อในสงัคมออนไลน์ และเทคโนโลยขีองสื่อ
ใหม ่จะมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการสื่อสารของผู้ใชง้านบนสงัคม 
 วรรณรตัน์ รตันวรางค ์(2558) ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการใชง้านอนิเตอรเ์น็ตเพื่อหาขอ้มลู
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง    
รอ้ยละ 61.6 มอีายุ 60-64 ปี ผู้สูงอายุมปัีญหาสุขภาพมากคอืเบาหวาน โดยขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ 
ผูสู้งอายจุะเชื่อขอ้มลูจากทางแพทยม์ากทีสุ่ด และผูส้งูอายจุะใชง้านอนิเตอรเ์น็ต 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์
เป็นเวลา 1-2 ชัว่โมง  ส าหรบัขอ้มลูเนื้อหาสุขภาพ จะสนใจเกี่ยวกบัโรคภยัอาการเจบ็ป่วยและโรค
ทัว่ ๆ ไป และโดยรวมมคีวามพึงพอใจในการใช้งานอินเตอรเ์น็ต และใช้งานอินเตอร์เน็ตในการ
คน้หาขอ้มลูเป็นส่วนใหญ่ 
 สุค ี ศริวิงศ์พากร (2556) ได้ท าการศกึษาเรื่องการศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสารที่มี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการพึ่งตนเองของผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 60 
ปีขึ้นไป ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่เปิดรบัสื่อ
โทรทศัน์เป็นประจ า เปิดรบัสื่อวทิยกุระจายเสยีงนานๆครัง้ และเปิดรบัสื่อสิง่พมิพน์านๆครัง้ เปิดรบั
สื่ออินเตอร์เน็ตนาน ๆ ครัง้ เปิดรบัสื่อกิจกรรรมนานๆครัง้ และเปิดรบัสื่อบุคคลบ่อยครัง้ และมี
ความสามารถในการพึง่ตนเองของผูส้งูอายใุนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การศกึษา รายได ้และจ านวนสมาชกิในครอบครวัต่างกนั 
ความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยยะส าคญัที่
ระดบั .05 ส่วนเพศและสถานการณ์พกัอาศยัต่างกนัความสามารถในการพึง่ตนเองของผูสู้งอายุใน
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน และพฤติกรรมการเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกับผู้สูงอายุจากทุกสื่อ 
ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกิจกรรม และสื่อบุคคล มี
ความสมัพนัธ์กบัความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ท าการศกึษาเรือ่งพฤตกิรรมการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์
ของวัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา Facebook ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้งานใน
การศึกษาครัง้นี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มอีายุระหว่าง 19-21 ปี มกีารศึกษาอยู่ในระดับ
ปรญิญาตรหีรอืสูงกว่า มอีตัราการใช้งานบรกิาร 1-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ ในการใชง้านแต่ละครัง้ใช้งาน
เวลา 1-3 ชัว่โมงต่อครัง้และมปีระสบการณ์ใชง้านบรกิารน้อยกว่า 1 ปี  โดยทีส่่วนใหญ่เคยใชง้าน 
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บรกิารหรอืกจิกรรมต่างๆทีม่ใีน Facebook ซึง่ประกอบไปดว้ย การโต้ตอบบนกระดานสนทนา การ
เขา้รว่มกลุ่มต่างๆ การใชง้านเกม การตอบค าถาม การแบ่งปันรปูภาพ การแบ่งปันวดิโีอ การคน้หา
เพื่อนเก่า การส่งขอ้ความ การรว่มแสดงความคดิเหน็ การชอบ (Like) จากสมมตฐิานงานวจิยัพบว่า  
พฤติกรรมความหลงใหลจนผิดปกติ และการติดการใช้งานงานเป็นผลมาจากการรบัรู้ความ
เพลดิเพลนิ และอทิธพิลทางสงัคม ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า การที่กลุ่มวยัรุ่นมคีวามเพลดิเพลนิใน
การใชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์จนท าใหเ้กดิความรูส้กึชื่นชอบ และสนุกสนาน รวมถงึเป็นการท า
กระแสนิยม จงึท าให้อตัราในการใช้งานเพิม่มากขึ้นเป็นการติดการใช้งานงาน และอาจท าให้เกิด
ความรูส้กึกงัวลหรอืหมกมุน่ว่าจะตอ้งเขา้ไปใชง้านงานอกีจนกลายเป็นความหลงใหลจนผดิปกต ิ  
  อย่างไรก็ตาม การรับรู้ถึงความเสี่ยงจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรอืท าให้พฤติกรรมการหลงใหลและการติดการใช้งานงานเครอืข่ายทางสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มวยัรุ่นลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากกลุ่มวยัรุ่นมคีวามระมดัระวงัในการใชง้าน จะไม่ใช้
งานเมื่อรูส้กึว่าตนเองไดร้บัความเสีย่ง ดงันัน้โอกาสน้อยมากทีผู่้ใชง้านงานจะรบัรูถ้งึความเสีย่งและ
มพีฤตกิรรมตดิการใชง้านงานและความหลงใหลจนผดิปกต ิ
 เอกพล รุ่งโรจน์กิจกุล (2557) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พบว่า กลุ่มผูใ้ชง้านทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส โสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น 
นักเรยีน นิสติ นักศึกษา มรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์
ด้านความถี่การใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ต่างกัน  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ ที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์  ดา้นจ านวนชัว่โมงทีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
แตกต่างกนั ปัจจยัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม หวัขอ้เรือ่งการประกาศ การแบ่งปัน และการ
แสดงความคดิเห็น บนสงัคมออนไลน์ ปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติด้านความสนใจ หวัข้อเรื่อง
นักแสดง/นักรอ้ง/วงการบนัเทงิ หวัขอ้เรื่องการถ่ายรปู/การตกแต่งรปู มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น หัวข้อเรื่อง
แอพพลเิคชัน่ไลน์ช่วยใหซ้ือ้สนิคา้สะดวกขึน้ หวัขอ้เรื่องแอพพพลเิคชัน่ไลน์ช่วยใหร้บัขอ้มูลขา่วสาร
รวดเรว็ขึน้ ห้วขอ้เรื่องแอพพลเิคชัน่ไลน์ช่วยให้ตดิต่อสื่อสารสะดวกขึน้ หวัขอ้เรื่อง แอพพลเิคชัน่
ไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวกในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานแอพพลเิคชัน่
ไลน์ 

  

 



 

 

บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจยั 
 

 การวจิยัเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลทางไลน์ของผู้สูงอายุ เป็น
การวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed-Methodology design) โดยมวีธิกีารด าเนินการวจิยัดงันี้ 
 3.1  ตวัแปรทีใ่ชง้านในการวจิยั 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชง้านในการศกึษา 
3.4  การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอื 
3.5  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3.6  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 
 

  3.1 ตวัแปรท่ีใช้งานในการวิจยั 
 

3.1.1 ตวัแปรอิสระ 
ตวัแปรอสิระที่ใช้งานในการวจิยัครัง้นี้ ประกอบไปด้วย ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์และ

พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 

3.1.2 ตวัแปรตาม 
ตวัแปรตามในการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการสื่อสาร  การส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่

ไลน์ของผูส้งูอาย ุซึง่หมายถงึ ขอ้ความสนทนา ขอ้ความสตกิเกอร ์ทีส่่งผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 
3.1.3 สมมติฐาน  

 1) พฤตกิรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มูลทางแอพพลเิคชัน่
ไลน์  
 2) ลกัษณะทางประชากรศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์
ของผูส้งูอายุ       
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3.2 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และผูใ้ห้ข้อมลูส าคญั 
 
 ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูส าคญัครัง้นี้มทีัง้หมด 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 
 3.2.1 กลุ่มประเภทบคุคลท่ีใช้ในการเกบ็แบบสอบถาม 
  1) ประชากรทีศ่กึษา    

 กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อาศยัอยู่ในเขตเมอืงหลวง
ของประเทศ ที่มคีวามเจรญิก้าวหน้า เป็นศูนยก์ลางของเศรษฐกจิ การคมนามคม การลงทุน การ
สื่อสารหลากหลายรปูแบบ และเป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้ใชง้านผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์  ไดแ้ก่ 
แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ซึ่งเป็นเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีผู้สูงอายุนิยมใช้งานมากที่สุด และมี
แนวโน้มเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ  

 2) กลุ่มตวัอยา่ง  
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้งานในการศึกษาครัง้นี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของ

กลุ่มผูสู้งอายุที่ใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์  โดยผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้งานสูตร
การค านวณประชากร กลุ่มตวัอยา่งแบบไมท่ราบจ านวนประชากร ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันี้ 

 n  =       N  
  1+ N (e) 
 3) วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการวจิยัครัง้นี้ผู้ศึกษาใช้งานกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น 400 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่

อาศยัความน่าจะเป็น  ใชง้านการสุ่มตวัอยา่งแบบผสมผสาน โดยมกีารสุ่มตวัอยา่งดงันี้ 
 
การสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญโดยผู้ศึกษาจะท าการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยสอบถามว่า 

“ท่านมหีรอืเคยใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์หรอืไม่” เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามีเ่คยใชง้านแอพพลเิคชัน่
ไลน์เท่านัน้ จากนัน้จงึแจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง ตามทีไ่ดก้ าหนดไว้ 

 
3.2.2 กลุ่มบคุคลท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมลูส าคญัในการวิจยัครัง้น้ี   

  กลุ่มบุคคลผูสู้งอายุทีเ่ป็นผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เป็นประจ าทุกวนั และใชง้านมา
ไมต่ ่ากว่า 2 ปี ดงันี้ 
  1) คุณสวนีย ์ พลอยแหวนนิธ ิ ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  2) คุณ นุช  อนิวรรตน์  ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  3) คุณประกายมาส  นินปาละ  ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  4) คุณกนกกุล ใชไ้หวพรบิ  ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  5) คุณค าพา จงศริ ิ ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
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 6) คุณอภชิาต ิสมวาทสรรค ์ผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื เครือ่งมอืวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Questions) และ
เครือ่งมอืวจิยัเชงิคุณภาพ ใชแ้บบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview Questions) 
 

 3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือวิจยัเชิงปริมาณ  
  การสรา้งเครื่องมอืวจิยัเชงิปรมิาณ คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อส ารวจ
ขอ้มูล ในการใช้งานผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุ  ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมฐีานของ
แบบสอบถาม 3 ส่วนดงันี้  
  ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุอาชพี รายไดส้่วนบุคคล ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลอืกตอบจากค าตอบทีก่ าหนดไวใ้ห ้
  ส่วนที ่2 ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) แบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนแรก เป็นค าถามแบบเลอืกตอบจากค าตอบทีก่ าหนดไวใ้ห ้ส่วนทีส่อง เป็นค าถามเกี่ยวกบั
ฟังก์ชัน่การใช้งานงานทีม่ต่ีอแอพพลเิคชัน่ไลน์ ลกัษณะค าถามเป็นแบบความถี่ในการใชง้านแต่ละ
วนั  ผูว้จิยัไดด้ดัแปลงค าถามมาจากงานวจิยัของวมิลพรรณ  อาภาเวทและคณะ (2554) โดยใชง้าน
การวดัแบบ Likert Scale ให้กลุ่มตวัอย่างเลอืกค าตอบจากค าตอบที่ก าหนดไว้ โดยมเีกณฑก์ารใช้
งานคะแนนดงันี้ 
  มากทีสุ่ด     = 5 คะแนน 
  มาก    = 4 คะแนน  
  ปานกลาง   = 3 คะแนน 
  น้อย    = 2 คะแนน 
  น้อยทีสุ่ด   = 1 คะแนน 
  ส่วนที ่3 ค าถามเกีย่วกบัการส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุผูว้จิยั
ไดด้ดัแปลงค าถามมาจากงานวจิยัของภาสกร จติรใครค่รวญ (2553) ใชง้านการวดัแบบ Likert 
Scale ใหก้ลุ่มตวัอยา่งเลอืกค าถอบจากค าตอบทีก่ าหนดไว ้โดยมเีกณฑก์ารใชง้านคะแนนดงันี้ 
  มากทีสุ่ด   = 5 คะแนน 
  มาก    = 4 คะแนน 

  ปานกลาง   = 3 คะแนน 
  น้อย    = 2 คะแนน 
  น้อยทีสุ่ด   = 1 คะแนน



 

39 
 

 

 

 3.3.2 การสร้างเคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพ 
        ผูว้จิยัศกึษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัทฤษฎแีนวคดิ รวมถงึเอกสาร

ต่างๆ และได้จากขอ้มูลการเกบ็แบบสอบถาม เพื่อท าการยนืยนัค าตอบที่ได้ให้แน่ชดัอกีครัง้  และ
น ามาออกแบบค าถามใชใ้นการสมัภาษณ์เชงิลกึ ลกึ (In-depth Interview Questions) โดย 
เป็นลกัษณะค าถามปลายเปิด (Open  Ended Question) เพื่อให้เกดิการตอบค าถามได้อย่างอสิระ 
แสดงความคดิเหน็ได้เต็มที่  โดยมสีาระตรงกบัวตัถุประสงค์และครอบคลุมกรอบแนวคดิในการใช้
งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุ โดยผู้วิจยัได้ออกแบบแนวค าถามปลายเปิด ส าหรบัส าหรบั
บุคคลผูถู้กสมัภาษณ์ ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 ค าถามชุดที ่1 
 

ค าถามชุดท่ี 1 
วตัถปุระสงค์  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์กบัการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ

ประเดน็หลกั ประเดน็รอง 
1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์  
2. พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ งท่ า น ผ่ า น
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 

- อาย ุการท างาน ลกัษณะงานทีท่ า 
- ท่ า น นิ ย ม รับ ข่ า ว ส า ร ป ร ะ เภ ท ใด บ น
แอพพลิเคชัน่ ไล น์มากที่ สุ ด  อาทิ เช่น  ข่าว
อาชญากรรม ขา่วสงัคม 
- ท่านรบัข่าวสารจากแหล่งใดมากที่สุด เช่นจาก
หน่วยงานราชการ ส านกัขา่วต่าง ๆ เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 3.2 ค าถามชุดที2่ 
 

ค าถามชุดท่ี 2 
วตัถปุระสงค์ เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อาชีพรายได้การศึกษา กบั
การส่งต่อข้อมลูผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 

ประเดน็หลกั ประเดน็รอง 
1. ข้อ มู ลทั ว่ ไป ของผู้ ให้ สัมภ าษ ณ์  (ที่ ใช้ ง านผ่ าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์) 
2. การใช้งานและการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
ของผูส้งูอาย ุ

 
 

- ท่านส่งแอพพลเิคชัน่ไลน์บ่อยเพียงใด
ในแต่ละวนั มกีารส่งอย่างไร กลุ่มการใช้
งานของท่านเป็นอยา่งไร  
- การตดัสนิใจซื้อสนิค้าบนแอพพลเิคชัน่
ไลน์ของท่านเป็นอยา่งไร 
- การส่งสตกิเกอร ์รปูภาพต่างๆของท่าน
เป็นอยา่งไร  
- การส่ งภาพ  ข้อมูล  ค าใบ้หวย ค า
ท านาย ดดูวง บ่อยเพยีงใด  
- เหตุผลในการเลอืกส่งขอ้มูล ภาพ สตกิ
เกอรเ์ป็นอยา่งไร 
- เมื่อได้รบัข้อมูล เช่น ภาพสติกเกอร ์
รปูภาพ ท่านมกีาร 
ส่งต่อทนัทเีลยหรอืไม ่อยา่งไร 
- มกีารตรวจสอบขอ้มูลต่างๆทีไ่ดร้บัจาก
แอพพลเิคชัน่ไลน์ก่อนส่งต่อหรอืไม่ 

 

3.4 การทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 

 

 การทดสอบคุณภาพเครือ่งมอืดว้ยการตรวจสอบหาความเทีย่งตรง (Validity) และความ
เชื่อถอืได ้(Reliability)  ของแบบส ารวจดงันี้ 

 3.4.1 เชงิปรมิาณ 
  1) ก่อนการรวบรวมขอ้มลู มกีารทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูดว้ยการน าไปใช้
งานผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการสรา้งเครือ่งมอืและผูท้รงคุณวุฒทิ าการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความ
เทีย่งตรงของเนื้อหา 
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  2) จากนัน้น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบมาท าการทดสอบ (Pre-test) กบั
ประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 50 ชุดเพื่อปรบัปรงุแบบสอบถามในเรือ่งการ
ใชง้านภาษาและความเขา้ใจงา่ยของตวัค าถาม เนื้อหา จากนัน้จงึน าไปทดสอบค่าความเที่ยงตรง 
โดยโปรแกรมส าเรจ็รปู  

 

 3.4.2 เชงิคุณภาพ 

  1) ผูว้จิยัไดน้ าเครือ่งมอืวจิยั คอืแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth interview) และ
คน้หาเอกสารเพิม่เตมิ และขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็แบบสอบถาม ซึง่อยู่ภายใตก้ารแนะน าของ
อาจารยท์ีป่รกึษาในงานวจิยัชิน้น้ี ซึง่พจิารณาถงึความถูกตอ้งและเหมาะสม ทัง้นี้ประเดน็ค าถาม
ครอบคลุมถงึวตัถุประสงคท์ีมุ่ง่ศกึษา รว่มทัง้การสงัเกตปฏกิริยิาของผูถู้กสมัภาษณ์ ในการตอบ
ประเดน็สนทนา หากพบขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ จะน ามาปรบัปรงุแกไ้ขเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพมาก
ทีสุ่ดก่อนน าไปขอ้มลูจรงิจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.5 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 

 แบบสอบถามนี้เป็นเชงิผสมผสาน จะใชง้านการก าหนดรหสั และเขยีนรหสัลงใน
แบบสอบถามและน าไปบนัทกึเขา้เครือ่งคอมพวิเตอร ์ 

 การคะแนนค าตอบทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามในการวดัค่าตวัแปรต่างๆ เพื่อค านวณค่าทางสถติิ
จะมเีกณฑต่์างๆดงันี้ 

 การก าหนดคะแนนเพ่ือการวิเคราะหด์งัน้ี 
 มากทีสุ่ด   =  5 คะแนน 
 มาก    =  4 คะแนน 
 ปานกลาง   =  3 คะแนน 
 น้อย    =  2 คะแนน 

 น้อยทีสุ่ด   =  1 คะแนน
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 โดยน าคะแนนมาหาค่าเฉลีย่แลว้จดัพฤตกิรรมการสื่อสารออกเป็น 5 ระดบัดงันี้ 
จ านวนค่าคะแนนสงูสุด – จ านวนค่าคะแนนต ่าสุด    =    5-1      = 0.8 
      จ านวนค่าคะแนนทัง้หมด                    5 
 เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย 
 ค่าเฉล่ีย     ความหมาย 
 ค่าคะแนนในระดบั   1.00-1.80      น้อยทีสุ่ด 
 ค่าคะแนนในระดบั   1.81-2.60       น้อย 
 ค่าคะแนนในระดบั   2.61-3.40       ปานกลาง 
 ค่าคะแนนในระดบั   3.41-4.20      มาก 
 ค่าคะแนนในระดบั   4.21-5.00      มากทีสุ่ด 
 
3.6  วิธีการวิเคราะหข้์อมลู  
 
 การวเิคราะหข์อ้มลูแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
 3.6.1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธบิายลกัษณะต่างๆใช้
งานการแจกแจงความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ เพื่ออธบิายขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์
 3.6.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบความแตกต่างทาง
ประชากรศาสตร์ ความพึงพอใจ พฤติกรรมการสื่อสารในแอพพลิเคชัน่ไลน์ และใช้งานสถิติ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรส์นั (Pearson's Product  Moment Correlation Coefficient) เพื่อ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร การส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอาย ุและใชง้านสถติไิคแสควร ์(Chi-square test) 
 3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Reasearch)ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) โดยการจ าแนกถ้อยค า หรอืข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคดิเห็น แล้ว
น ามาตีความ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ ด้วยการสรุปเหตุผล อภิปรายข้อเท็จจรงิที่เกิดขึ้นตาม
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ ความสมัพนัธ ์และประเดน็ส าคญั เพื่อตอบค าถามการศกึษา 

 

 

 



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การวจิยัเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของ
ผู้สูงอายุ” ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาโดยใช้งานรูปแบบการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed-Methodology 
design) โดยใช้งานแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ในการส่งต่อข้อมูล จ านวน 400 คน และการสมัภาษณ์เชงิลกึ     
( In-depth interview) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 5 คน 
  การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดน้ าเสนอ โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 4 ส่วนตามล าดบั ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 
 4.1 ขอ้มลูทางประชากรศาสตร ์
 4.2 พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 4.3 การส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
 4.4 การทดสอบสมมตฐิาน  
 ตอนท่ี 2  
 4.5 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ผูส้งูอายุ 
 
4.1 ข้อมลูทางประชากรศาสตร ์
 
 ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นผูส้งูอายทุี่ใช้
งานงานแอพพลเิคชัน่ไลน์ ซึ่งจ าแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส  อายุ อาชพี รายได้ครอบครวัต่อ
เดอืน และการศกึษา สามารถจ าแนกไดด้งันี้ 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละ ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตรด์า้น เพศ  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 167 41.8 

หญงิ 233 58.3 
 รวม 400 100 
 
 จากตารางที ่4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชายจ านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.8 และ
เพศหญงิจ านวน 233 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.3 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละ ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้น สถานภาพสมรส 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
สถานภาพ โสด 163 40.8 

สมรส/อยูด่ว้ยกนั 203 50.7 
หมา้ย / หยา่รา้ง / 

แยกกนัอยู่ 
34 8.5 

 รวม 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มสีถานสมรส อยู่ด้วยกนั จ านวน 203 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 รองลงมาเป็นสถานะโสด จ านวน 163 คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 และสถานะหมา้ย 
หยา่รา้ง แยกกนัอยู ่จ านวน 34 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละ ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้น อาชพี 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
อาชพี 

 
 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ/
ขา้ราชการ 

150 37.5 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
อาชพี 

 
ขา้ราชการบ านาญ/
พ่อบา้น แม่บา้น56 

56 14.0 

พนกังาน
บรษิทัเอกชน 

42 10.5 

คา้ขาย / กจิการ
ส่วนตวั 

64 16.0 

ลกูจา้ง / รบัจา้ง / 
อาชพีอสิระ 

65 16.3 

อื่นๆ 23 5.8 
 รวม 400 100 

 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอีาชีพพนักงานรฐัวิสาหกิจ ข้าราชการ 
จ านวน 150 คน รอ้ยละ 37.5 รองลงมาเป็นกลุ่มลูกจา้ง รบัจา้ง อาชพีอสิระ จ านวน 65 คน รอ้ยละ
16.3 กลุ่มค้าขาย กิจการส่วนตัว จ านวน 64 คน ร้อยละ 16.0 กลุ่มข้าราชการบ านาญ พ่อบ้าน 
แม่บ้าน จ านวน 56 คน รอ้ยละ 14.0 กลุ่มพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 42 คน รอ้ยละ10.5 และ
อื่นๆเช่น ลกูจา้งรายปี รบัจา้ง แมบ่า้น จ านวน 23 คน รอ้ยละ 5.8  
 

ตารางท่ี 4.4  แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละ ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้น รายไดต่้อเดอืน 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
ต ่ากว่า10,000บาท 13 3.3 
10,001-15,000 บาท 24 6.0 
15,001-20,000 บาท 46 11.5 
20,001-25,000 บาท 71 17.8 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ)  

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 
25,001-30,000 บาท 81 20.3 

มากกว่า30,000บาทขึน้ไป 165 41.3 
 รวม 400 100 

 

 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีายได้มากกว่า 30,000บาทขึน้ไป จ านวน 165 คน 
รอ้ยละ 41.3 รายได้ 25,001-30,000 บาท จ านวน 81 คน รอ้ยละ 20.3 รายได้ 20,001-25,000บาท 
จ านวน 71 คน ร้อยละ 17.8 รายได้ 15,001-20,000 บาท จ านวน 46 คน ร้อยละ 11.5 รายได ้
10,001-15,000 บาท จ านวน 24 คน รอ้ยละ 6.0 รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 13 คน รอ้ยละ 
3.3 
 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละ ขอ้มลูทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้น ระดบัการศกึษา 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 

 
 
 
ระดบัการศกึษา 

ประถมศกึษา 17 4.3 
มธัยมศกึษาตอนต้น 23 5.8 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 41 10.3 
อนุปรญิญา/ปวส. 39 9.8 

ปรญิญาตร ี 176 44.0 
ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 104 26.0 

 รวม 400 100 
  

  
 จากตารางที่ 4.5  พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มกีารศกึษาระดบัชัน้ปรญิญาตรมีจี านวนมากที่สุด 
จ านวน 176 รอ้ยละ 44.0 รองลงระดบัปรญิญาโท จ านวน 104 คน รอ้ยละ 26.0 ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย/ปวช.จ านวน 41 คน รอ้ยละ 10.3 ระดบัอนุปรญิญา/ปวส. จ านวน 39 คน รอ้ยละ 9.8 
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ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 23 คน รอ้ยละ 5.8 ระดบัประถมศกึษาจ านวน 17 คน รอ้ยละ 4.3 
ตามล าดบั 
 
4.2  พฤติกรรมการส่ือสารผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
 
ตารางท่ี 4.6 การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทใดมากทีสุ่ด 
 
พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 
จ านวน ร้อยละ 

 
 
อุปกรณ์การสื่อสาร 

คอมพวิเตอร ์(PC) 22 5.5 
คอมพวิเตอร ์(Notebook) 17 4.3 

โทรศพัทม์อืถอื 296 74.5 
แทบ็เลต็ 60 15.0 

อื่นๆ (เช่น Ipad ) 5 1.3 
 รวม 400 100 
   

 จากตารางที่ 4.6 พบกว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารสื่อสารแอพพลเิคชัน่ไลน์บนโทรศพัท์มอืถือ
จ านวนมากที่สุด 296 คน รอ้ยละ 74.5  แทบ็เลต็ 60 คน รอ้ยละ 15.0 คอมพวิเตอร ์(PC) 22 คน  
รอ้ยละ 5.5 คอมพวิเตอร ์(Notebook) 17 คน รอ้ยละ 4.3  และอื่นๆ เช่น Ipad จ านวน 5 คน รอ้ยละ 
1.3 
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ตารางท่ี 4.7 เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์จากแหล่งใด 
 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

 
 
เรยีนรูแ้อพพลเิคชัน่ไลน์

จากแหล่งใด 
 
 

เพื่อนรว่มงาน คนรูจ้กั 115 28.8 
พีน้่อง 44 11.0 

ลกู หลาน 116 29.0 

เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 104 26.0 
เรยีนรูจ้ากหนงัสอื อนิเตอรเ์น็ต 18 4.5 

อื่นๆ 3 0.8 
 รวม 400 100 
  
 จากตารางที ่4.7 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง เรยีนรูก้ารใชง้านงานแอพพลเิคชัน่ไลน์จากลูก หลาน 
มากที่สุด จ านวน 116 คน รอ้ยละ 29.0 รองลงมาเป็นกลุ่มเพื่อนร่วมงาน คนรูจ้กั จ านวน 115 คน 
รอ้ยละ 28.8 เรยีนรูด้้วยตนเอง จ านวน 104 คน รอ้ยละ 26.0 เรยีนรูจ้ากพี่น้องจ านวน 44 คน รอ้ย
ละ 11.0 เรยีนรูจ้ากหนงัสอื อนิเตอรเ์น็ต จ านวน 18 คน รอ้ยละ 4.5 และอื่นๆ จ านวน 3 คน รอ้ยละ 
0.8 
 

ตารางท่ี 4.8 การใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์บ่อยเพยีงใด 

 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

 
ใชง้าน

แอพพลเิคชัน่ไลน์
บ่อยเพยีงใด 

ทุกวนั 274 68.5 
4-6วนัต่อสปัดาห ์ 48 12.0 
2-3 วนัต่อสปัดาห ์ 42 10.5 

1 วนัต่อสปัดาห ์ 8 2.0 
นานๆครัง้ 28 7.0 

 รวม 400 100 
 

 จากตารางที ่4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ทุกวนั จ านวน 274 คน 
ร้อยละ 68.5 4-6 วนัต่อสปัดาห์ จ านวน 48 คน ร้อยละ 12.0 2-3 วนัต่อสปัดาห์ จ านวน 42 คน    
รอ้ยละ10.5 นานๆครัง้ จ านวน 28 คน รอ้ยละ 7.0 1 วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 8 คน รอ้ยละ 2.0 
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ตารางท่ี 4.9  ระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์นานเท่าใด 

 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

ใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์
เป็นระยะเวลานาน

เท่าใด 

น้อยกว่า  6 เดอืน 25 6.3 
6เดอืน – 1ปี 55 13.8 

มากกว่า 1 ปี- 2ปี 129 32.3 

มากกว่า 2 ปี 191 47.8 
 รวม 400 100 

  
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์มากกว่า 2 ปี จ านวน 
191 ร้อยละ 47.8 มากกว่า 1 ปี- 2ปี จ านวน 129 คน ร้อยละ 32.3  6 เดือน-1 ปี จ านวน 55 คน 
รอ้ยละ 13.8 น้อยกว่า 6 เดอืน จ านวน 25 คน รอ้ยละ 6.3 
 
ตารางท่ี 4.10 ระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้ 

 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

 
ระยะเวลาในการใช้
งานแอพพลเิคชัน่
ไลน์ในแต่ละครัง้ 

น้อยกว่า 30 นาท ี 144 36.0 
30 นาท ี– 1 ชัว่โมง 137 34.3 

1 ชัว่โมง – 1.30 ชัว่โมง 47 11.8 

1.30 ชัว่โมง – 2ชัว่โมง 28 7.0 
มากกว่า 2 ชัว่โมง 44 11.0 

 รวม 400 100 
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จากตารางที่ 4.10  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้ น้อยกว่า 30 
นาที ร้อยละ 36.0  30 นาท ี– 1 ชัว่โมง จ านวน 137 คน ร้อยละ 34.3   1 ชัว่โมง – 1.30 ชัว่โมง 
จ านวน 47 คน ร้อยละ 11.8 มากกว่า 2 ชัว่โมง จ านวน 44 คน ร้อยละ 11.0 1.30- 2 ชัว่โมง 
จ านวน 28 คน รอ้ยละ 7.0  
 
ตารางท่ี 4.11 กลุ่มการใชง้านงานแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 

 
 จากตารางที่ 4.11 จากกลุ่มตวัอย่างพบว่ามกีารใช้งานงานกบักลุ่ม ลูก หลาน ญาตพิี่น้อง 
จ านวน 185 คน รอ้ยละ 46.3 เพื่อนสนิท เพื่อนรว่มงาน  จ านวน 182 คน รอ้ยละ 45.5 รา้นคา้ รา้น
ขายของ จ านวน 29 คน รอ้ยละ 7.3 อื่นๆ จ านวน 4 คน รอ้ยละ 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
 

กลุ่มในการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 

ลกู หลาน ญาตพิีน้่อง 185 46.3 
เพื่อนสนิท เพื่อนรว่มงาน 182 45.5 
รา้นคา้ รา้นขายของ 29 7.3 

อื่นๆ 4 1.0 
 รวม 400 100 
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ตารางท่ี 4.12 พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 

  

 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมการส่ือสารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.สื่อสารกับลูกหลาน ญาติพี่
น้อง เพื่อนสนิท คนรู้จกั กลุ่ม
บุคคลที่มีความชอบในเรื่อง
เดี ย ว กั น  (อ าทิ เช่ น  ก ลุ่ ม
ท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวี
จิต กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออก
ก าลงักาย กลุ่มชอ้ปป้ิง) 

151 
(37.8) 

134 
(33.5) 

87 
(21.8) 

22 
(5.5) 

6 
(1.5) 

4.01 .976 มาก 

2. การหาข้อมูลข่าวสารและ
แลกเปลีย่นข่าวสารในสิง่ที่ชอบ
หรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั 
หาเพื่ อนเก่า กลุ่มหน่วยงาน
องค์กร กลุ่มที่มคีวามชอบเรื่อง
ต่างๆ เหมือนกัน ข้อมูลของ
ร้านค้า สินค้าและบรกิาร แชร์
ภาพ แชรข์า่ว แชรค์ลปิต่างๆ 

104 
(26.0) 

132 
(33.0) 

114 
(28.5) 

35 
(8.8) 

15 
(3.8) 

3.69 1.067 มาก 

3. ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อ
ใชง้านเกมสก์บัเพื่อนหรอืคน
รูจ้กั 

51 
(12.8) 

87 
(21.8) 

79 
(19.8) 

84 
(20.3) 

102 
(25.5) 

2.76 1.377 ปาน
กลาง 

4. ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์
เพื่อใหรู้ส้กึเป็นคนทีท่นัสมยั 
ทนัต่อเหตุการณ์ และอพัเดท
ขอ้มลูขา่วสาร 

94 
(23.5) 

119 
(29.8) 

113 
(28.2) 

50 
(12.5) 

24 
(6.0) 

3.52 1.154 มาก 
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 จากตารางที่ 4.12 พว่า พฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ 
สื่อสารกับลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท คนรู้จกั กลุ่มบุคคลที่มีความชอบในเรื่องเดียวกัน     
(อาทเิช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มชอ้ปป้ิง) 
และการหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนข่าวสาสรในสิ่งที่ชอบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรู้จกั       
หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่วยงานองคก์ร กลุ่มทีม่คีวามชอบเรือ่งต่างๆเหมอืนกนั ขอ้มลูของรา้นคา้ สนิคา้
และบรกิาร แชรภ์าพ แชร์ข่าว แชรค์ลปิต่างๆ และใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อให้รู้สกึเป็นคนที่
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ และอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร อยู่ในระดบัมาก และใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์
เพื่อใชง้านเกมสก์บัเพื่อนหรอืคนรูจ้กั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4.3 การส่งต่อข้อมลูผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
 
ตารางท่ี 4.13  การสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 

การส่ือสารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ

ผูส้งูอายุ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดบั 

1. ส่งขอ้ความสนทนา
กบัเพื่อน ลกูหลาน ญาติ
พีน้่อง 

154 

(38.5) 

131 

(32.8) 

78 

(19.5) 

31 

(7.8) 

6 

(1.5) 

3.99 1.014 มาก 

2. ส่งขอ้ความสนทนา
ผา่นขอ้ความเสยีง 

25 

(6.3) 

100 

(25.0) 

118 

(29.5) 

93 

(23.3) 

64 

(16.0) 

2.82 1.159 ปาน
กลาง 

3. ส่งขอ้ความสนทนา
ซือ้ ขาย ตดิตามสนิคา้
กบัรา้นคา้บน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 

30 

(7.5) 

78 

(19.5) 

93 

(23.3) 

85 

(21.3) 

114 

(28.5) 

2.56 1.289 น้อย
ทีสุ่ด 

4. ส่งสตกิเกอรแ์สดง
อารมณ์มคีวามสุข เช่น 
ยนิด ี ตื่นเตน้ ดใีจ 
ผดิหวงั รอ้งไห ้

138 

(34.5) 

132 

(33.0) 

86 

(21.5) 

33 

(8.3) 

11 

(2.8) 

3.88 1.061 มาก 

5. ส่งรปูภาพทกัทายสวสัดี
ตอนเชา้ เช่น ภาพววิ ภาพ
ธรรมชาต ิเช่นรปูดอกไม ้
รปูทุ่งหญา้ รปูบุคคล 

6. ส่งรปูภาพทีถ่่ายจาก
โทรศพัทม์อืถอื เช่นรปูถ่าย
ตวัเอง รปูถ่ายครอบครวั 
ญาต ิพีน้่อง รปูถ่ายจาก
งานต่างๆ  

140 

(35.0) 

 

 

103 

(25.8) 

 

109 

(27.3) 

 

 

134 

(33.5) 

74 

(18.5) 

 

 

100 

(25.0) 

49 

(12.3) 

 

 

47 

(11.8) 

28 

(7.0) 

 

 

16 

(4.0) 

3.71 

 

 

 

3.65 

 

1.255 

 

 

 

1.104 

มาก 

 

 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.13  (ต่อ)   
 

การส่ือสารผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

7. ส่งคลปิเหตุการณ์ขา่ว 
เช่น ขา่วเตอืนภยั เหตุ
อาชญากรรม 

66 
(16.5) 

110 
(27.5) 

108 
(27.0) 

84 
(21.0) 

32 
(8.0) 

3.24 1.189 ปาน
กลาง 

8.ส่งคลปิทีบ่นัทกึไวจ้าก
โทรศพัทม์อืถอืของ
ตนเอง  คลปิทีไ่ดจ้าก
ผูอ้ื่น 

57 
(14.2) 

105 
(26.3) 

108 
(27.0) 

83 
(20.8) 

47 
(11.8) 

3.11 1.226 ปาน
กลาง 

9. ส่งคลปิตลก เช่น 
คลปิข าขนั คลปิจากราย
ตลก คลปิเพลงตลก 

78 
(19.5) 

108 
(27.0) 

94 
(23.5) 

74 
(18.5) 

46 
(11.5) 

3.25 1.280 ปาน
กลาง 

10. ส่งลงิกจ์ากวดิโีอ    
ยทูปู (Youtube) 

23 
(5.8) 

75 
(18.8) 

88 
(22.0) 

120 
(30.0) 

94 
(23.5) 

2.53 1.201 
 

น้อย 

11.ส่งขอ้ความเสยีงบอก
ความเป็นห่วง / คดิถงึ / ดใีจ 
/ เสยีใจ  
12. ส่งขอ้ความเสยีงที่
บนัทกึจากโทรศพัท ์
13. โทรศพัทผ์่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์หาลกู 
หลาน ญาตพิีน้่อง เพือ่น 
14. โทรศพัทผ์่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อ
ตดิต่องาน ธุรกจิ สนิคา้
และบรกิาร 

26 
(6.5) 

 
16 
(4.0) 

 
83 
(20.8) 

 
36 
(9.0) 

99 
(24.8) 

 
89 

(22.3) 
 

114 
(28.5) 

 
90 

(22.5) 

108 
(27.0) 

 
86 

(21.5) 
 

113 
(28.2) 

 
109 
(27.3) 

 
 

101 
(25.3) 

 
113 
(28.2) 

 
66 

(16.5) 
 
88 

(22.0) 
 
 
 

66 
(16.5) 

 
96 

(24.0) 
 
24 
(6.0) 

 
77 

(19.3) 
 
 
 
 

2.80 
 
 

2.54 
 
 

3.42 
 
 

2.80 
 
 

1.175 
 
 

1.190 
 
 

1.162 
 
 

1.241 
 
 
 

ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
 

มาก 
 
 

ปาน
กลาง 
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 จากตารางที ่4.12 ขอ้ที ่1 พฤตกิรรมการสื่อสารในแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุกบัการ
สื่อสารกบัลกูหลาน ญาตพิีน้่อง เพื่อนสนิท คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชอบในเรือ่งเดยีวกนั (อาทิ
เช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มชอ้ปป้ิง) 
พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมกีารสื่อสารกบักลุ่มญาตพิีน้่องเป็นจ านวนมากทีสุ่ด 151 คน รอ้ยละ 37.8 มาก 
134 คน รอ้ยละn33.5 ปานกลาง 87 คน รอ้ยละ 21.8 น้อย 22 คน รอ้ยละ 5.5 น้อยทีสุ่ด 6 คน รอ้ย
ละ 1.5 

 จากตารางที่ 4.12  ขอ้ที่ 2  พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารการหาข้อมลูข่าวสารและแลกเปลีย่น
ข่าวสารในสิง่ที่ชอบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่วยงานองค์กร กลุ่มที่มี
ความชอบเรื่องต่างๆเหมอืนกนั ข้อมูลของรา้นค้า สนิค้าและบรกิาร แชร์ภาพ แชรข์่าว แชรค์ลปิ
ต่างๆ จ านวนมาก 132 คน รอ้ยละ 33.0 ปานกลาง 114 คน รอ้ยละ 28.55 มากที่สุด 104 คน รอ้ย
ละ 26.0 น้อย 35 คน รอ้ยละ 8.8 น้อยทีสุ่ด 15 คน รอ้ยละ 3.8 
 จากตารางที ่4.12 ขอ้ที ่3 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง ใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อใชง้านเกมสก์บั
เพื่อนหรอืคนรูจ้กั จ านวนน้อยทีสุ่ด 102 คน รอ้ยละ 25.5 มาก 87 คน รอ้ยละ 21.8 น้อย 84 รอ้ยละ 
20.3 ปานกลาง 79 คน 19.8 มากทีสุ่ด 51 คน รอ้ยละ 12.8  
 จากตารางที ่4.12 ขอ้ที ่4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อใหรู้ส้กึเป็น
คนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร จ านวนมาก 119 คน ร้อยละ 29.8 
รองลงมาระดบัปานกลาง จ านวน 113 คน รอ้ยละ 28.2 มากทีสุ่ด 94 คน 23.5 น้อย จ านวน 50 คน 
รอ้ยละ 12.5 และน้อยทีสุ่ด 24 คน รอ้ยละ 6.0  
 จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งต่อขอ้มูลทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ใน
การส่งขอ้ความสนทนากบัเพื่อน ลูกหลาน ญาตพิี่น้อง เป็นจ านวนมากที่สุด 154 คน รอ้ยละ 38.5 
มาก 131 คน รอ้ยละ 32.8 ปานกลาง 78 คน รอ้ยละ 19.5 น้อย 31 คน รอ้ยละ 7.8 น้อยทีสุ่ด 6 คน 
รอ้ยละ 1.5 
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งขอ้ความสนทนาผ่านขอ้ความเสยีง
อยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 118 คน รอ้ยละ 29.5 ระดบัมาก 100 คน รอ้ยละ 25.0 ระดบัน้อย 93 
รอ้ยละ 23.3 น้อยทีสุ่ด 64 คน รอ้ยละ 16.0 และระดบัมากทีสุ่ดเพยีง 25 คน รอ้ยละ 6.3 
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งขอ้ความเพื่อซื้อขาย ตดิตามสนิค้า
กบัรา้นค้าบนแอพพลเิคชัน่ไลน์จ านวน น้อยที่สุด 114 คน รอ้ยละ 28.5  รองลงมาอยู่ในระดบัปาน
กลาง 93 คน รอ้ยละ 23.3  น้อย  85 คน รอ้ยละ 21.3 มาก 78 คน รอ้ยละ 19.5 มากที่สุด 30 คน 
รอ้ยละ 7.5 
 จากตารางที่ 4.13 ข้อที่  4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมกีารส่งสติกเกอรแ์สดงอารณ์ต่างๆ เช่น 
ยนิด ีตื่นเต้น ดใีจ ผดิหวงั รอ้งไห้ อยู่ในระดบัมากที่สุด จ านวน 138 คน รอ้ยละ 34.5  ระดบัมาก 
132 คน รอ้ยละ 33.0 ระดบัปานกลาง 86 คน รอ้ยละ 21.5 ระดบัน้อย 33 คน รอ้ยละ 8.3 ระดบัน้อย
ทีสุ่ด 11 คน รอ้ยละ 2.8  
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 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งรปูภาพทกัทายสวสัดตีอนเช้า เช่น 
ภาพววิ ภาพธรรมชาต ิเช่นรปูดอกไม ้รปูทุ่งหญ้า รปูบุคคล เป็นจ านวนมากที่สุด 140 คน รอ้ยละ 
35.0 มาก 109 คน รอ้ยละ 27.3 ปานกลาง 74 คน รอ้ยละ 18.5 น้อยจ านวน 49 คน รอ้ยละ 12.3 
น้อยทีสุ่ดจ านวน 28 คน รอ้ยละ 7 
 จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งรูปภาพที่ถ่ายจากโทรศพัท์มอืถือ 
เช่นรปูถ่ายตวัเอง รูปถ่ายครอบครวั ญาต ิพี่น้อง รูปถ่ายจากงานต่างๆ อยู่ในจ านวนมาก 134 คน 
รอ้ยละ 33.5 มากที่สุด 103 คน รอ้ยละ 25.8 ปานกลาง 100 คน รอ้ยละ 25.0 น้อยจ านวน 47 คน 
รอ้ยละ 11.8 น้อยทีสุ่ด 16 คน รอ้ยละ 4.0 
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งคลปิเหตุการณ์ข่าว เช่น ข่าวเตือน
ภยั เหตุอาชญากรรม เป็นจ านวนมาก 110 คน รอ้ยละ 27.5 ปานกลาง 108 คน รอ้ยละ 27.0 น้อย
จ านวน 84 คน รอ้ยละ 21.0 มากทีสุ่ดจ านวน 66 คน รอ้ยละ 16.5 น้อยทีสุ่ด 32 คน รอ้ยละ 8.0 
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งคลปิที่บนัทกึไวจ้ากโทรศพัท์มอืถอื
ของตนเอง / คลปิทีไ่ด้จากผู้อื่นอยู่ในระดบัปานกลาง จ านวน 108 คน รอ้ยละ 27 มากจ านวน 105 
คน รอ้ยละ 26.3 น้อย 83 คน รอ้ยละ 20.8 มากที่สุดจ านวน 57 คน รอ้ยละ 14.2 น้อยที่สุดจ านวน 
47 คน รอ้ยละ 11.8 
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งคลปิตลก เช่น คลปิข าขนั คลปิจาก
รายตลก คลปิเพลงตลก อยู่ในระดบัมากจ านวน 108 คน รอ้ยละ 27.8  ระดบัปานกลาง 94 คน รอ้ย
ละ 23.5 ระดบัมาก 78 คน รอ้ยละ 19.5 ระดบัน้อย 74 คน รอ้ยละ 18.5 ระดบัน้อยทีสุ่ด 46 คน รอ้ย
ละ 11.5 
 จากตารางที ่4.13 ขอ้ที ่10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่งลงิก์จากวดิโีอยทููป (Youtube) ในจ านวน
น้อย 120 คน รอ้ยละ 30 ระดบัน้อยที่สุด 94 คน ร้อยละ 23.5 ระดบัปานกลาง 88 คน รอ้ยละ 22
ระดบัมาก 75 คน รอ้ยละ 18.8 ระดบัมากทีสุ่ด 23 คน รอ้ยละ 5.8  
 จากตารางที่ 4.13 ขอ้ที่ 11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งขอ้ความเสยีงบอกความเป็นห่วง 
คดิถงึ ดใีจ เสยีใจ อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 108 คน ระดบัน้อย 101 คน รอ้ยละ 25.3 ระดบัมาก
จ านวน 99 คน รอ้ยละ 24.8 ระดบัน้อยทีสุ่ด 66 คน รอ้ยละ 16.5 ระดบัมากทีสุ่ด รอ้ยละ 6.5 
 จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 12 กลุ่มตวัอย่างมกีารส่งข้อความที่บนัทึกจากโทรศพัท์ในระดบั
น้อย จ านวน 113 คน รอ้ยละ 28.2 ระดบัน้อยทีสุ่ด จ านวน 96 คน รอ้ยละ 24 ระดบัมากจ าวน89คน 
รอ้ยละ 22.3 ระดบัปานกลาง 86 คน รอ้ยละ 21.5 ระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 16 คน รอ้ยละ 4.0  
 จากตารางที ่4.13 ขอ้ที ่13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารโทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์หาลูก 
หลาน ญาตพิี่น้อง เพื่อน เป็นจ านวนมาก 114 คน รอ้ยละ 28.5 ปานกลางจ านวน 113 (28.2) มาก
ทีสุ่ดจ านวน 83 คน รอ้ยละ 20.8 น้อยจ านวน 66 (16.5) น้อยทีสุ่ด 24 คน รอ้ยละ 6 
 จากตารางที่ 4.13 ข้อที่ 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารโทรศพัท์ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อ
ติดต่องาน ธุรกิจ สินค้าและบรกิารในระดับปานกลาง จ านวน 109 คน ร้อยละ 27.3 ระดบัมาก
จ านวน 90 รอ้ยละ 22.5 ระดบัน้อยจ าวน 88 คน รอ้ยละ 22 ระดบัน้อยทีสุ่ดจ านวน 77 คน รอ้ยละ 
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19.3 ระดบัมากทีสุ่ดจ านวน 36 คน รอ้ยละ 9 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานท่ี 1  พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุมคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูทาง
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 แสดงค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั ระหว่างพฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายแุละ
การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 Ho : พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ ไม่มีความสัมพันธ์  ต่อการส่งต่อข้อมูลผ่าน
 แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 H1 : พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์  ต่อการส่งต่อข้อมูลผ่าน
 แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 
ตารางท่ี 4.14 การทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
ของผูส้งูอาย ุ
 

พฤติกรรมการส่ือสาร การส่งต่อข้อมลูผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของ
ผูส้งูอายุ 

 Pearson Correlation Sig 
1. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารใด
มากทีสุ่ด 

0.59 2.37 

2. ท่านเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานในการใชง้าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์จากแหล่งใด 

-.090 0.071 

3. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์บ่อยเพยีงใด 0.200** 0.000 

4. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์มาเป็นระยะเวลานาน
เท่าใด 

0.190** 0.00 

5. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้ ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด 0.197** 0.00 
6. ท่านมกีลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์อย่างไร 0.082 0.104 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ)  
 

พฤติกรรมการส่ือสาร การส่งต่อข้อมลูผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 Pearson Correlation Sig 

7. สื่อสารกบัลกูหลาน ญาตพิีน้่อง เพื่อน
สนิท คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชอบ
ในเรือ่งเดยีวกนั (อาทเิช่น กลุ่ม
ท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ กลุ่ม
รกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มชอ้ป
ป้ิง) 

0.487** 0.00 

8. การหาขอ้มลูขา่วสารและแลกเปลีย่น
ขา่วสารในสิง่ทีช่อบหรอืสนใจ เช่น 
ขา่วสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่ม
หน่วยงานองคก์ร กลุ่มทีม่คีวามชอบ
เรือ่งต่างๆเหมอืนกนั ขอ้มลูของรา้นคา้ 
สนิคา้ และบรกิาร แชรภ์าพ แชรข์่าว 
แชรค์ลปิต่างๆ 

0.505** 0.000 

9. ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมสก์บั
เพื่อนหรอืคนรูจ้กั 

0.502** 0.00 

10. ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อใหรู้ส้กึเป็น
คนทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  และ
อพัเดทขา่วสาร ขอ้มลู 

0.519** 0.00 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1  
 H0 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร       
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า ระหว่าง พฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูส้งูอายดุา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ไมม่คีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 2.37 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  และมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.59     
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ซึง่หมายความว่าพฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร
กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์  กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ มีระดับ
ความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์  มคีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มูลพบว่าพฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
การเรยีนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.071 ซึง่มคี่ามากกว่า 0.05 นัน่คอื มกีารยอมรบั
สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่-0.90 
หมายความว่ามคีวามสมัพนัธก์นัมากในทศิทางตรงกนัขา้มกนั 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.3  
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์บ่อย
เพยีงใด ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์  
 H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์บ่อย
เพยีงใด  มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที่ 4.14 ขอ้ที ่3 การวเิคราะห์ขอ้มลูพบว่าพฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
ระยะเวลาในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์บ่อยเพียงใด มคีวามสมัพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื มกีารปฏเิสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์
กนัอยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.200** 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์นาน
เท่าใด ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านระยะเวลาในการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์นาน
เท่าใด มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
ระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์นานเท่าใด มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน 
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แอพพลิเคชัน่ไลน์ โดยมีค่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05  นัน่คือ มีการ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตัวแปรดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ที ่
0.190** 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 
 H0 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นระยะเวลาในการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้ 
ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 H1 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นระยะเวลาในการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้  
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
ระยะเวลาในการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ในแต่ละครัง้  มีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูสู้งอาย ุโดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื มี
การปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ที ่
0.197** 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านกลุ่มการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 H1 พฤติก รรมการสื่ อ สารของผู้ สู งอายุ ด้ านกลุ่ มก ารใช้ งานแอพพลิเคชั น่ ไล น์                    
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่6 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
กลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์   ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของ
ผู้สูงอายุ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.104 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.05 นัน่คอื มกีารปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) และยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งมนียัยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.082  
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.7 
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการสื่อสารกบัลูกหลาน ญาตพิี่น้อง เพื่อนสนิท 
คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชอบในเรื่องเดยีวกนั (อาทเิช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ 
กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มช้อปป้ิง) ไม่มีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นการสื่อสารกบัลกูหลาน ญาตพิีน้่อง เพื่อนสนิท  
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คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชอบในเรื่องเดยีวกนั (อาทเิช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ 
กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มออกก าลังกาย กลุ่มช้อปป้ิง) มีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่7 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
การสื่อสารกบัลูกหลาน ญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลที่มคีวามชอบในเรื่องเดยีวกนั 
(อาทเิช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มชอ้ปป้ิง) 
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.00 ซึง่มี
ค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.487** 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.8  
 H0 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นการหาขอ้มูลข่าวสารและแลกเปลีย่นข่าวสารใน
สิง่ทีช่อบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่วยงานองคก์ร กลุ่มทีม่คีวามชอบเรือ่ง
ต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้า และบรกิาร แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์คลิปต่างๆ  ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์  
 H1 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นการหาขอ้มูลข่าวสารและแลกเปลีย่นข่าวสารใน
สิง่ทีช่อบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่วยงานองคก์ร กลุ่มทีม่คีวามชอบเรือ่ง
ต่างๆเหมือนกัน ข้อมูลของร้านค้า สินค้า และบริการ แชร์ภาพ แชร์ข่าว แชร์คลิปต่างๆ                
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์  
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่8 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
การหาขอ้มูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนข่าวสารในสิง่ที่ชอบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั หาเพื่อน
เก่า กลุ่มหน่วยงานองค์กร กลุ่มที่มคีวามชอบเรื่องต่างๆเหมอืนกนั ข้อมูลของรา้นค้า สนิค้า และ
บรกิาร แชรภ์าพ แชรข์่าว แชรค์ลปิต่างๆ  มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยยะ
ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.505** 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 1.9 
 H0 พฤตกิรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมส์กบัเพื่อน
หรอืคนรูจ้กั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤตกิรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมส์กบัเพื่อน
หรอืคนรูจ้กั มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที ่4.14 ขอ้ที ่9 การวเิคราะหข์อ้มลูพบว่า พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้น 
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การใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมสก์บัเพื่อนหรอืคนรูจ้กั มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) 
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอื มกีารปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.502** 
 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.10 
 H0 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อให้รูส้ ึกเป็นคนที่
ทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  และอพัเดทข่าวสาร ขอ้มูล ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อให้รูส้ ึกเป็นคนที่
ทนัสมยั ทันต่อเหตุการณ์  และอัพเดทข่าวสาร ข้อมูล มคีวามสมัพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางที่ 4.14 ข้อที่ 10 การวเิคราะห์ข้อมูลพบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ
ดา้นพฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อใหรู้ส้กึเป็นคนทีท่นัสมยั ทนั
ต่อเหตุการณ์  และอพัเดทข่าวสาร ขอ้มลู มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ มีการปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าตวัแปรดงักล่าวมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนีัยยะ
ส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธท์ี ่0.519** 
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ  
 Ho ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 H1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มคีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
ของผูส้งูอาย ุ
  
ตารางท่ี 4.15 การทดสอบสมมตฐิานลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านเพศมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านเพศ ค่าสหสมัพนัธก์บั
ความเช่ือถือ 
Chi-square 

Sig 

การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 53.325 0.311 
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 สมมติฐานท่ี 2.1 
 Ho: ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ ไม่มีความสมัพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุประเภท 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่ าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุประเภท 
 จากตารางที่ 4.15 จากผลการค านวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากับ 53.325 ค่า Sigที่ 0.311 ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จงึสรุปได้ว่าเพศกับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 
ตารางท่ี 4.16 การทดสอบสมมตฐิานลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นสถานะ มคีวามสมัพนัธ ์กบั
การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
 

 
 สมมติฐานท่ี 2.2  
 Ho ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานะ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กบัการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานะ มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางท ี4.16  จากผลการค านวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากบั 113.71 ค่า Sigที ่0.132  ซึง่มากกว่า  = 0.05 จงึสรปุไดว้่าสถานะกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 
ตารางท่ี 4.17  การทดอบสมมติฐานลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านอาชพี มคีวามสมัพนัธ์ กบั
การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านสถานะ ค่าสหสมัพนัธก์บั
ความเช่ือถือ 
Chi-square 

Sig 

การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 113.71 0.132 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านอาชีพ ค่าสหสมัพนัธ์
กบัความเช่ือถือ 

Chi-square 

Sig 

การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 249.091 0.415 
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 สมมติฐานท่ี 2.3  
 Ho ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางท ี4.17 จากผลการค านวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากับ 249.091 ค่า Sigที่ 0.415   ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จงึสรุปได้ว่าอาชีพกับการส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 
ตารางท่ี 4.18 การทดสอบสมมตฐิานลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นรายได้ มคีวามสมัพันธ์ กบั
การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ 
 

 
 
 สมมติฐานท่ี 2.4 
 Ho ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ ไม่มคีวามสัมพนัธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ มีความสัมพันธ์ กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางท ี4.18 จากผลการค านวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากบั 237.114  ค่า Sigที่ 0.629 ซึ่งมากกว่า  = 0.05 จงึสรุปได้ว่าสถานะกับการส่งต่อข้อมูล
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านรายได้ ค่าสหสมัพนัธก์บั
ความเช่ือถือ 
Chi-square 

Sig 

การส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 237.114 0.629 
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ตารางท่ี 4.19 ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านการศกึษามคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 

 
 สมมติฐานท่ี 2.5 
 Ho ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นการศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 H1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านการศึกษา มคีวามสมัพนัธ์ กบัการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
 จากตารางท ี4.18  จากผลการค านวณ ได้ค่า Chi-Square test (ค่าPearson Chi-square)
เท่ากับ 298.143   ค่า Sigที่ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า   = 0.05 จงึสรุปได้ว่าการศึกษากับการส่งต่อ
ขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 
 
4.5 ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูส้งูอาย ุ
 
 ผลการศกึษาตวัแปรทีส่่งผลต่อการศกึษาการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ
จากการสมัภาษณ์ 
 ผลการสมัภาษณ์เชงิลกึ 1.คุณสวนีย ์ พลอยแหวนนิธ ิ 2. คุณ นุช  อนิวรรตน์   
3.คุณประกายมาส  นินปาละ  4.คุณกนกกุล ใชไ้หวพรบิ 5. คุณค าพา จงศริ ิ6. คุณอภชิาต ิสมวาท
สรรค ์ มปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 
  
 สวนีย์ พลอยแหวนนิธิ (สัมภาษณ์, 10 มิถุนายน 2559) “สนใจข่าวด้านสงัคมมากทีสุ่ด 
เพราะเป็นข่าวทีไ่ด้รบัในทุกๆวัน ชอบ ส่งต่อไปยังคนอืน่ อยากเห็นเขาอ่านและรู้ว่าในวันนี้
สถานการณ์เป็นยงัไง    ชีวิตจะต้องเตรยีมตัวรบัมืออย่างไรกับข่าวนี้  และก็ยงัชอบส่งข่าวพวก
สุขภาพ การดูแลรกัษาร่างกายของตนเอง และการป้องกนัโรคต่างๆ ส่วนมากจะชอบข่าวพวกนี้
เหมอืนกนั  ท าให้เราป้องกนัตนเอง ไม่ประมาทกบัชวีติ  ส่วนมากจะได้รบัจากกลุ่มเพือ่น คนสนิท 
ครอบครวักลุ่มใหญ่ ต่างไดร้บัและส่งต่อกนัในกลุ่มน้ี 
 ตอนแรกกไ็มค่ดิจะเล่นไลน์หรอก แต่เหน็ใครๆกเ็ล่นกนั เอ๊ะ..เรากต็อ้งเล่นบา้งส ิเดีย๋วจะ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ด้านการศึกษา ค่าสหสมัพนัธ์
กบัความเช่ือถือ 

Chi-square 

Sig 

การส่งต่อข้อมลูผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ 298.143 0.011 
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กลายเป็นคนแก่ตกยุคไปเสยีก่อน  เล่นก็ไม่ค่อยจะเป็น ดวี่าหลานสอน เลยใช้เป็น เดีย๋วนี้ทีท่ างาน
เขาก็ติดต่อกนัผ่านไลน์นะคุยกนัในกลุ่ม ปรกึษางาน แต่ถ้าหลกัๆก็ยงัคงโทรศพัท์กนัอยู่ หากเป็น
เรือ่งด่วน เพือ่นกร็ูจ้กัมากขึน้มกีลุ่มการใชง้านทีแ่ตกต่างไป อย่างของป้านีม่หีลายกลุ่ม กลุ่มทีท่ างาน 
กลุ่มหลาน กลุ่มเพือ่นชมรม รูปภาพต่างๆก็ไม่เคยผลติเองนะ มแีต่รบัเขามาอย่างเดียว ส่งอย่าง
เดยีวมแีค่นี้  สตกิเกอรก์ใ็หห้ลานๆช่วยโหลด ส่วนมากส็่งใหล้กูหลาน  ญาต ิพีน้่อง  ขอ้มลูทีแ่ชร์ๆ กนั
มาพวกข่าวลอื หวย แบบนี้กไ็ม่ส่งต่อ ไม่รูว้่าจรงิไม่จรงิ แต่กม็กีารเชค็ขอ้มูล จะใหห้ลานดู  กจ็ะบอก
ว่าไม่จรงิ เรากต็้องระวงัเรือ่งพวกนี้ใหม้าก ขา่วมัว่มนัมเียอะ แต่ถา้พวกขา่วอนัตราย เตอืนภยักจ็ะส่ง
ใหห้ลานทนัทเีพราะเป็นเหตุการณ์ใกลต้วัจะไดร้ะวงัไว ้พอส่งไปหลานกจ็ะคอยอธบิายว่าทีส่่งมาเนีย่
มนัจรงิหรอืไม่จรงิ พวกรา้นคา้บนไลน์ไม่เคยใช ้ไม่รูด้ว้ยว่าม ีและกไ็ม่สนใจจะซื้อผ่านไลน์ดว้ย ของ
ไมเ่หน็ จบัตอ้งไมไ่ด ้”  (สวนีย ์พลอยแหวนนิธ,ิ สมัภาษณ์,10 มถุินายน 2559) 
  
 นุช อนิวรรตนิ ์(สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) “ สนใจพวกคลปิข าขนั มนัตลกด ีหรอืเรือ่ง
บงัเอญิสนุกๆ สตัวเ์ลี้ยงน่ารกัๆ เช่น สุนัขท าอะไรตลกๆ แมวกบัเจา้ของ เป็นต้น  และยงัชอบดูภาพ
เทีย่วสวยงามสถานทีเ่ทีย่ว เพราะคิดว่าพวกนี้มนัไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบุคคลอืน่ ไม่เกิดความ
เสียหายกับข่าวพวกนัน้ ไม่ชอบพวกข่าวทีส่ามารถปรบัเปลีย่นข้อมูลความเป็นจรงิให้เกิดการ
บดิเบอืนได ้จะไม่ชอบส่งแบบนัน้ โดยส่วนมากกลุ่มครอบครวัเพือ่นจะส่งมาใหบ้่อยทีสุ่ด แมจ้ะไดร้บั
เยอะก็โอเค รบัได้ ไม่ได้ต่อว่าอะไร ไม่ออกความคิดเห็นกับเรือ่งต่างๆด้วย เพราะกลัวจะเกิด
ผลกระทบกบักลุ่มบนแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้ๆ 
 เริม่เล่นไลน์ก็เล่นเอง หดัเล่นเองจากตนเอง อยากใชเ้ป็นเลยลงทุนไปซื้อโทรศพัท์รุ่นใหม่ที ่
ดีๆ มาใชง้าน เดีย๋วนี้เล่นเก่งเลย  แอดเพือ่นหรอืท าอะไรไดเ้องหลายอย่าง แต่ถ้ายากๆพีก่ไ็ม่เป็นนะ 
ตอ้งใหลู้กคอยสอน เช่นถ่ายภาพ ถ่ายวดิโีอส่งไลน์ เป็นต้น ตอนนี้ตดิไลน์เลย พอเล่นเป็นละเล่นยาว
คุยกนัทุกกลุ่มทุกห้อง นัดเพือ่นเก่า  นัดลูกค้า อะไรๆก็ไลน์เดีย๋วนี้  อย่างพวกข่าวสุขภาพแชรม์ัว่ๆ 
มะนงมะนาวรกัษาโรคอะไรนัน่ ไดร้บับ่อยมาก แต่กไ็ม่เคยคดิจะท าตามหรอกนะ แต่เรากไ็ม่ขดัคนที ่
ส่งมาหรอก 
 พวกข่าวแชรบ์นไลน์ต่างๆไม่เคยส่ง ไม่เคยท า เพราะเราต้องหาขอ้มูลให้รอบด้านก่อนทีจ่ะ
ท า และขอ้มลูนัน้ต้องเป็นขอ้มลูทีช่ดัเจน สามารถน ามาอ้างองิได ้และต้องได้รบัความน่าเชือ่ถอืจาก
วงกานนัน้ๆ เพราะขอ้มูลทีน่ ามาผลติส่วนใหญ่ทไีด้รบัมนัเปลีย่นตลอดเวลา ท าให้เรารูว้่าข่าววนันี้
มนัใช่ แต่พรุง่นี้อาจไมใ่ช่กไ็ดน้ะ   
 ภาพต่างๆเช่นภาพสวสัดีตอนเช้า ทักทาย ภาพการ์ตูนอะไรนัน่ พีก่็ ไม่เคยท าหรอกนะ 
เพราะท าไมเ่ป็น มนัต้องใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ เรากไ็ม่ถนดั ไม่สะดวก แต่อนาคตกไ็ม่แน่หรอก ถา้มคีน
สอนก็พรอ้มจะเรยีนนะ น่าจะหลากหลาย และสนุกดเีหมอืนกนั ท าเป็นรปูตนเองส่งให้คนอืน่ ภาพ
ส่วนใหญ่กจ็ะส่งใหก้ลุ่มเพือ่น ลกู หลาน  แต่พวกดดูวงอะไรแบบน้ีจะไมส่่ง ไมไ่ดส้นใจ 
 ส่วนขอ้มูลทีไ่ดร้บัแชร์มาจากไลน์ต่างๆ ก็ไม่ได้ส่งทนัทเีพราะว่าไม่รูว้่าขอ้มลูนัน้มนัถูกต้อง
หรอืไม ่ขอ้เทจ็จรงิเป็นอยา่งไร มากน้อยเพยีงใด ส่งผดิ ส่งมัว่เรากม็กีฎหมายลงโทษ ไมเ่สีย่งกบัการ 
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ถูกฟ้องรอ้ง พวกทีส่่งขอ้มลูทนัทนีีค่ดิว่าเป็นผู้ทีช่อบทดสอบความเรว็ของขอ้มลู ใครจะเป็นคนแรก 
และข้อมูลทีแ่ชร์ทันที มกัเป็นข้อมูลทีไ่ด้รบัจากกลุ่มไลน์หรอืกลุ่มเพือ่นๆ กันอยู่แล้ว ไม่เห็นถึง
ประโยชน์ในการแชรท์นัท ีและกไ็ม่ไดต้รวจสอบขอ้มลูดว้ย เพราะไม่คดิจะส่งต่ออยู่แลว้ ไม่ใช่หน้าที ่
เราต้องตรวจสอบ นักข่าวควรไปตรวจสอบว่าขอ้มูลทีแ่ชร์ๆ กนัเนีย่มนัจรงิหรือไม่” (นุช อนิวรรตน์, 
สมัภาษณ์ , 10 มถุินายน 2559) 
 
 ประกายมาส นินปาล (สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) “ชอบพวกข่าวสารสุขภาพ เพราะเรา
กแ็ก่แลว้ จะไดป้้องกนัตนเอง ดูพวกโรคต่างๆทีเ่กีย่วกบัเรา ว่าเราตอ้งระวงัอะไรบา้ง การดแูลตนเอง 
วธิกีารป้องกนั  โดยขอ้มลูกจ็ะไดจ้ากเพือ่นเป็นหลกั เพราะอยู่วยัเดยีวกนัแลว้ ตดิไลน์ ชอบเล่นไลน์ 
แต่ก็ไม่ค่อยบ่อยนะในแต่ละวนั บางทกีป็วดตา ตวัเลก็พมิพ์ไม่ค่อยถนัด ส่งเป็นรปูง่ายกว่า  แต่พวก
ขา่วทีช่อบส่งต่อๆกนัมาไดบ้่อย ทุกวนั วนัละหลายเวลา บางทกีข็่าวซ ้าๆกนั  เรากจ็ะมาดูว่าอนัไหน
จรงิไม่จรงิ  หาขอ้มลูขา่วก่อนแชรเ์สมอ เช่นจากเวบ็tpbs  ส่วนภาพสตกิเกอรส์วสัด ีภาพต่างๆ เราก็
จะชอบส่งให้กบักลุ่มญาติพีน้่อง ส่งบ่อย จะได้รบัรู ้มคีวามสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั พวกกลุ่มครอบครวั 
กลุ่มเพือ่นทีท่ างาน  แต่พวกส่งหวย ส่งดูดวง จะไดร้บับา้งแต่ไม่บ่อย และเราจะไม่ส่งต่อบ่อย ขึ้นอยู่
กบัโอกาส เทศกาล ความเหมาะสมต่างๆต้องเลอืกกลุ่มทีส่่งดว้ย เพราะบางคนไม่ชอบ ไม่เหมาะสม
กบัประเภทนี้   ” (ประกายมาส นินปาล, สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) 
 
 กนกกุล  ใชไ้หวพรบิ (สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) “รบัขา่วพวกเศรษฐกจิ อนันี้ชอบโดย
ส่วนตวัเป็นหลกั นอกจากนี้กม็พีวกข่าวสารดา้นสุขภาพ ขา่วสงัคม อะไรแบบนี้จะไดป้้องกนัตวั  และ
ข่าวบนัเทงิ ข่าวอาชญากรรม เช่น  ข่าวชาวบ้าน ตรีนั ฟัน แทง  จะไดป้้องกนัตวั สมยันี้อนัตรายอยู่
รอบด้าน รูข้่าวพวกนี้จะได้ทนัเหตุการณ์ หนีทนัหากเกดิเหตุขึ้นมา ขอ้มูลทีไ่ด้รบัก็จะมาจากเพือ่น
เป็นส่วนใหญ่ ถ้าพวกข่าวสารสุขภาพกจ็ะไดจ้ากพวกหน่วยงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข กลุ่ม
ทีร่กัสุขภาพ หนงัสอืราชการทีส่่งต่อๆกนัมา ส่วนพวกข่าวแชรส์ุขภาพ  ส่งภาพนัน้ๆไมเ่ป็นพวกภาพ
ทีม่รีปูประกอบแสดงวธิที าสูตรอะไรต่างๆ  ไมส่ามารถท าได ้แต่กอ็ยากจะท า อยากจะรู้เหมอืนกนัว่า
จะไปท าไดท้ีไ่หน ส่วนสตกิเกอรน่์ารกัๆ กโ็หลดหามาจากลูก หลาน ส่งมาให ้และเรากใ็ชส้่งใหก้บัลูก 
หลาน ผู้ใหญ่ บุคคลต่างๆในครอบครวั ส่วนข่าวทีไ่ด้รบัจากการแชรข์องคนอืน่เรากไ็ม่ส่งต่อ เพราะ
ไม่มัน่ใจในข้อมูล และถ้าเราจะใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากแชร ์ก็จะเช็ค แ ต่ไม่ใช้ก็ไม่เช็ค และไม่ส่งต่อก่อน
แน่นอน ถ้าจะส่งกจ็ะบอกว่าไม่แน่ใจ ใหต้รวจสอบเองอกีครัง้ ” (กนกกุล ใชไ้หวพรบิ, สมัภาษณ์, 10 
มถุินายน 2559) 
 
 ค าพา จงศิร ิ(สัมภาษณ์, 11 มิถุนายน 2559) “ชอบรบัข่าวอาชญากรรม ข่าวบันเทิงไว้
ตดิตามดาราทีช่ืน่ชอบ ข่าวสารสุขภาพ ไว้ป้องกนัตนเอง กลวัโรคภยัไขเ้จบ็ ส่วนมากจะเลอืกรบัจาก
หน่วยงานราชการทีส่่งมาเพราะน่าจะจรงิ ไม่ใช่ข่าวหลอก เชือ่ถอืไดแ้น่นอน  และไม่เคยผลติขา่ว รปู
สวสัดต่ีางๆส่ง และยงัท าไดด้ว้ยตนเอง ใชร้ปูทีเ่ราท ามาใส่ตวัหนงัสอื ตวัอกัษร ตกแต่งอกีนิดหน่อยก็ 
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จะส่งให้กบัคนอืน่ๆต่อๆไป ภูมใิจทีส่่งรูปไปแล้วมคีนชมว่าสวย เราก็จะคอยถ่ายรูปสวยๆ มาท า
บ่อยๆ จะไดไ้ม่ซ ้ากนั มคีวามสุขในการท า และยงัสอนเพือ่นๆท าอกีดว้ย ” (ค าพา จงศริ,ิ สมัภาษณ์, 
11 มถุินายน 2559) 
 
 อภชิาติ สมวาทสรรค์ (สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) “ปกติจะใช้ไลน์กับครอบครวัเป็น
หลกั ตดิต่อกบัลูกและภรรยา  และคุยเรือ่งงานบา้ง ส่วนมากจะได้ข่าวสารต่างๆจากพีส่าว และจาก
ช่องต่างๆทีต่นเองกดตดิตาม มกีารใชว้ดิโีอคอลบา้ง โทรคุยกนัทางไลน์บา้ง รปูภาพสวสัดไีม่เคยส่ง 
เพราะไม่ชอบส่งอะไรแบบน้ี หากจะแสดงความคดิถงึกจ็ะพมิพไ์ปเองมากกว่า ไมช่อบส่งรปูทีส่่งต่อๆ
กนั  ไม่ได้อยากเรยีนรู้ทีจ่ะท าให้เป็น ข่าวสารสุขภาพเช่นพวกสูตรยาต่างๆสมุนไพรนู่นนีร่กัษา
รา่งกาย โดยส่วนตวัไม่เชือ่ เพราะหากเป็นจรงิแพทยค์งออกมาบอกแลว้ คงมงีานวจิยัออกมารองรบั 
แต่กไ็ม่ว่าคนส่งมานะ เพราะเขาคงหวงัดกีบัเราจรงิๆ   อย่างพวกสมุนไพร ส่งมาบอกใหส้่งต่อ เราก็
ไม่ส่งต่อนะ เกดิเป็นอนัตรายถงึชวีติจะแย่เอา ส่วนซื้อของทางไลน์กไ็ม่เคย งง ไม่รูว้่าจะต้องเริม่จาก
ตรงไหน แต่หากมีการเปิดสอนเรา เราก็พร้อมนะ อยากรู้ เหมือนกันว่ามนัจะสะดวกหรอืเปล่า” 
(อภชิาต ิสมวาทสรรค,์ สมัภาษณ์, 10 มถุินายน 2559) 
 
สรปุประเดน็ท่ีได้จากการสมัภาษณ์ดงัน้ี 
 จากการสัมภาษณ์โดยรวมสรุปได้ว่าผู้สูงอายุทัง้หมดนิยมส่งข้อความสนทนาผ่าน
โทรศพัทม์อืถอืมากทีสุ่ด โดยส่วนใหญ่จะไดร้บัการสอนจากลูกหลาน มคีวามเชื่อมัน่ว่าลูกหลาน จะ
สอนให้ตนเองได้ แต่ก็มีผู้สูงอายุส่วนน้อย กล่าวว่า การเรยีนรู้เรื่องแอพพลิเคชัน่ไลน์เป็นเรื่อง
ค่อนข้างยาก แต่ก็มคีวามสนใจที่จะเรยีนรู ้และพยายามเรยีนรู ้หากมคีวามไม่เข้าใจ ก็จะถามลูก 
หลาน เป็นหลกั และคดิว่าการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์อย่างน้อยกใ็หค้วามรูส้กึเป็นคนทนัสมยั อพัเดท
ข่าวสารได้  โดยสิง่ที่ท าให้สนใจในการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์เนื่องจาก ลูก หลาน เป็นผู้ใช้งานก่อน 
และเหน็ว่ามปีระโยชน์ใช้คุยกนัได้ไม่ต้องโทรศพัท์หากนั  จงึแนะน าให้ใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์นี้ 
และกลุ่มเพื่อนเก่า มกีารตดิต่อผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไลน์ จงึจ าเป็นที่จะต้องมกีารใช้งาน เพื่อการ
ตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มคนเหล่านี้ มกีารนดักนั พบปะสงัสรรคก์นัในหมูเ่พื่อนฝงู และกม็บีา้งในบางครัง้
ที่ตนเองไม่เข้าใจก็จะสอบถามความรู้ หรอืเทคนิคในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์จากเพื่อน 
เนื่องจากเพื่อนมปีระสบการณ์มากกว่า และจะใชง้านในทุกๆวนั ครัง้ละประมาณ 15-30 นาท ี 
 
ด้านการส่งต่อข้อมลูผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 จากการสมัภาษณ์โดยสรุปได้ดงันี้ ผู้สูงอายุจะนิยมส่งรูปภาพสติกเกอร์  เพราะว่าส่งง่าย 
สะดวก เพราะแป้นพมิพ์ในโทรศพัท์มอืถือตวัหนังสอืค่อนขา้งเลก็  ต้องใช้สายตาในการเพ่ง และ
พมิพก์ว่าจะไดใ้นแต่ละค าหรอืประโยค อกีทัง้เมือ่พมิพแ์ลว้ตวัหนงัสอืกผ็ดิๆถูกๆ จึงส่งสตกิเกอรง์า่ย
กว่า และยงัมสีตกิเกอรใ์หโ้หลดฟรมีากมาย แต่ถ้าจ าเป็นต้องพมิพจ์รงิๆ ก็จะต้องใช้ความพยายาม
เป็นอยา่งมาก ซึง่กว่าจะเสรจ็ตอ้งใชเ้วลาพอสมควรในการพมิพ ์โดยส่วนใหญ่จะส่งทกัทายสวสัด ี
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ตอนเชา้ใหก้บัลูกๆหลานๆ หรอืกลุ่มเพื่อนก่อน เพราะคดิว่าคนรบัจะมคีวามสุข  สดใสไปตลอดวนั  
ส าหรบัทีม่าของรปูภาพสวสัดตีอนเชา้  รปูภาพค าอวยพร บทสวดมนต์ คาถารบัทรพัยต่์างๆ  ส่วน
ใหญ่จะไม่ได้ท าเอง จะได้รบัจากผู้อื่นมาอกีท ีแล้วมาส่งต่อให้กบักลุ่มของตนเอง ให้กบัลูก หลาน 
ของตวัเอง แต่มผีูสู้งอายุจ านวน 1 ท่านที่ประดษิฐภ์าพสวสัดตีอนเช้าดว้ยตนเอง จากการถ่ายภาพ
จากโทรศพัทข์องตนเองแลว้พมิพต์วัหนังสอืเอง และส่งต่อไปยงัเพื่อนๆ กลุ่มเพื่อน ลูกหลาน และก็
จะชอบส่งคลปิขา่ว หรอืข่าวทีไ่ดร้บัมาจากผูอ้ื่น เช่นข่าวเตอืนภยัโดยจะส่งต่อทนัทเีพราะเหน็ว่าเป็น
ขา่วทีม่ปีระโยชน์  อยากใหผู้ร้บัขอ้ความไดร้ะวงัตวัเอง หรอืป้องกนัตวัเอง  
 ส าหรบัขอ้มูลข่าวสารที่ตนเองได้รบั ผู้สูงอายุจ านวน 4 คนสนใจเปิดรบัข่าวสารด้านสงัคม 
เหตุการณ์ปัจจุบนัมาก เพราะกลวัว่าจะตามข่าวไมท่นั กลวัเหตุการณ์อนัตรายรอบดา้น  ส่วนมากที่
ไดร้บัมาก็จะเป็นข่าวสงัคมเป็นส่วนมากด้วย ชอบเปิดดูพวกคลปิต่างๆ  ข่าวอาชญากรรมแมว้่าจะ
ได้รบับ่อยๆในแต่ละวนัก็ไม่เป็นไร ไม่เบื่อเพราะชอบ และข่าวสารด้านสุขภาพก็จะชอบมากที่สุด 
เพราะด้วยวยัที่เริม่แก่ โรคภยัไขเ้จบ็เริม่ป่วยบ่อยขึน้ เมื่อเหน็ขอ้มูลที่ได้รบัมาก็จะเปิดอ่าน และส่ง
ต่อใหก้บัคนรูจ้กั และบางครัง้กน็ ามาท าตาม 
 ผู้สูงอายุจ านวน 6 คน จะได้รบัข่าวสารจากแอพพลเิคชัน่ไลน์ของหน่วยงานราชการต่าง 
กลุ่มเพื่อน เพราะคิดว่าเป็นกลุ่มที่ไว้ใจได้  กลุ่มหมอที่รู้จ ัก หรือคนที่มีความรู้ด้านสุขภาพ  
หนังสอืพิมพ์ และคดิว่ามคีวามน่าเชื่อถือ แต่ถ้าได้จากเพื่อน หรอืทัว่ๆไป ก็จะไม่ค่อยเชื่อข้อมูล
เท่าไร ตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มลูนัน้ๆก่อน  
 
 
ด้านการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รบัจากแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 ส่วนใหญ่จะไม่มกีารเชค็ความถูกต้องของขอ้มลูก่อนว่าทีส่่งมานัน้มคีวามถูกต้อง น่าเชื่อถอื
แค่ไหน ที่ส่งต่อไปนัน้เพราะห่วงใย กลวัว่าจะเกดิอนัตรายกบัลูกหลาน ญาต ิพี่น้อง  และไม่คดิว่า
ขอ้มลูที่ตนเองแชร ์หรอืส่งมานัน้จะเกดิอนัตรายหรอืความผดิพลาดใด แต่มบีางท่านทีใ่ห้ความเหน็
ว่า ตนเองจะส่งขอ้มลูไปหาลูกหลานก่อน ตรวจสอบขอ้มลูตนเองเบือ้งต้นก่อน เช่นเขา้กูเกิ้ลหาข่าว
ว่ามจีรงิหรอืไม่ ดูจากส านักข่าวที่ลงข่าว หากเป็นส านักข่าวที่น่าเชื่อถือก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจรงิ 
จากนัน้ถงึแชรไ์ปยงัผูอ้ื่น  ส่วนกลุ่มการรบัส่งขอ้มลูข่าวสารนัน้ จะมหีลายกลุ่ม โดยส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มของครอบครวั และกลุ่มของที่ท างานที่มีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยที่สุด มีการส่งข้อมูลบ่อยที่สุด 
โดยเฉพาะกลุ่มทีท่ างานจะไดร้บัข่าวสารแชรต่์างๆมาเยอะแทบทุกๆวนั บางครัง้กจ็ะส่งต่อไปยงักลุ่ม
ครอบครวั หรอืเพื่อนทีส่นิทต่อไป 
 ส าหรบัขอ้มูลที่ได้จากรา้นค้าบนแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้ ผู้สูงอายุส่วนทัง้หมดจะไม่เปิดอ่าน 
เนื่องจากว่าไม่ได้สนใจที่จะซื้อสนิค้าหรอืใช้บรกิารใดๆบนแอพพลเิคชัน่ไลน์ นอกจากดาวน์โหลด
สตกิเกอรน่์ารกัๆที่ไม่เสยีเงนิ โดยจะดาวน์โหลดสตกิเกอรด์ว้ยตวัเอง  เนื่องจากลูก หลาน เป็นคน
สอน แต่ถา้มกีารดาวน์โหลดทีย่ากมากขึน้ กจ็ะถามลกู หลาน เช่น ดาวน์โหลดสตกิเกอรท์ีต่้องตดิตัง้
เกมสก่์อน เป็นตน้   



 

 

บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

 การศกึษาเรือ่ง “การศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์
ของผูส้งูอายุ” มวีตัถุประสงคใ์นการวจิยั  2  ประการดงันี้ 

1) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุกบัการส่งต่อขอ้มูล
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 

2) เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อาชพี รายได ้การศกึษา กบัการส่ง
ต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed-Methodology design) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผู้สูงอายุทัง้เพศชาย และเพศหญิง 
อาย ุ55 ปีขึน้ไป ทที างานอยูใ่นกรงุเทพมาหานครและปรมิณฑล จ านวน 400 ชุด และการสมัภาษณ์
เชงิลกึ (In-depth interview) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 6 คน 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 5.1.1 ผลการศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
         ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมกีารสื่อสารผ่านอุปกรณ์โทรศพัท์มอืถอืจ านวนมาก
ที่สุด ถงึ 296 คน หรอืรอ้ยละ 74.5 รองลงมาได้แก่แท็บเลต็ 60 คน รอ้ยละ 15.0 และมกีารเรยีนรู้
ทักษะพื้นฐานในการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์จากลูกหลาน มากที่สุด จ านวน 116 ร้อยละ 29.0 
รองลงมาเรยีนรูจ้ากเพื่อนร่วมงานจ านวน 115 คน รอ้ยละ 28.8  โดยมกีารใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ในทุก ๆ วนั จ านวน 274คน รอ้ยละ 68.5 และ 4-6 วนัต่อสปัดาห์จ านวน 48 คน รอ้ยละ 12.0 
ซึง่ระยะเวลาในการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ทัง้หมดมกกว่า 2 ปี จ านวน 191 คน รอ้ยละ 47.8 มากกว่า 
1 ปี – 2 ปี 129 คน รอ้ยละ 32.3  ระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์แต่ละครัง้ ประมาณ 30
นาท ีมจี านวนมากที่สุดถึง 144 คน รอ้ยละ 36.0 และผู้สูงอายุนิยมตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มลูก หลาน 
ญาติ พี่น้อง มากที่สุดจ านวน 185 คน รอ้ยละ 46.3 และมคีวามนิยมในการสื่อสารกบั สิง่ที่ตนเอง
ชอบหรอืสนใจสิง่ทีต่นเองชอบหรอืสนใจ หาขา่วสารขอ้มลูเพื่อนเก่า หน่วยงาน องคก์ร มคี่าเฉลีย่ใน
ระดบัมาก และด้านการเล่นเกมส์บนแอพพลิเคชัน่ไลน์มคี่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และใช้งาน
แอพพลิเคชัน่ไลน์เพื่อให้รู้สึกเป็นคนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และอัพเดทข้อมูลข่าวสาร
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มคี่าเฉลีย่ในระดบัมาก 
 
 5.1.2 ผลการศึกษาข้อมลูทางประชากรศาสตร ์
  ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็น เพศหญงิทีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มจี านวน 233 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ส าหรับเพศชายมีจ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 203 คน หรอืรอ้ยละ 50.7  โดยประกอบอาชพีเป็นพนักงานรฐัวสิาหกิจ 
และข้าราชการจ านวนมากที่สุด 150 คน หรอืรอ้ยละ 37.5 ส าหรบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้ที่ใช้
งานแอพพลเิคชัน่ไลน์โดยเฉลีย่จะมากกว่า 30,000 บาทต่อเดอืน และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
จ านวน 176 คน รอ้ยละ 44.0  
 
 5.1.3 การส่งต่อข้อมลูผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ
        ผลการวจิยัพบว่า ผูสู้งอายุมกีารส่งขอ้ความสนทนากบัเพื่อน ลูก หลาน  ญาต ิพี่น้อง 
ในค่าเฉลี่ยระดบัมาก ส่งขอ้ความสนทนาผ่านขอ้ความเสยีงค่าเฉลีย่ปานกลาง ส่งขอ้ความสนทนา
ซื้อขาย ตดิตามสนิค้ากบัรา้นค้าบนแอพพลเิคชัน่ไลน์น้อยที่สุด ส าหรบัการส่งสติกเกอรท์ี่สื่อถงึอา
รมรต่์างๆ เช่น ยนิด ีตี่นเตน้ ดใีจ ผดิหวงั รอ้งไหใ้นค่าเฉลีย่ระดบัมาก ส่งขอ้ความเสยีงทีบ่นัทกึจาก
โทรศพัท์มคี่าเฉลี่ยน้อย โทรศพัท์ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์หาลูก หลาน ญาติ พี่น้อง เพื่อน ค่าเฉลี่ย
มาก โทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อตดิต่องาน ธุรกจิ สนิคา้ และบรกิารในระดบัปานกลาง 
 
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 5.2.1 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุ 
         1) พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์
สื่อสาร ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 
2.37 
         2) พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการเรยีนรู้ทักษะพื้นฐานในการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) 
เท่ากบั 0.071 
  3) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์
บ่อยเพยีงใด มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) 
เท่ากบั 0.000 
  4) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นระยะเวลาในการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์
นานเท่าใด มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 
0.000 
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  5) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุด้านระยะเวลาในการใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ใน
แต่ละครัง้  มคีวามสมัพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุ โดยมคี่า Sig     
(2-tailed) เท่ากบั 0.00 
  6) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นกลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์   ไมม่ี
ความสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 
0.104 
  7) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นการสื่อสารกบัลกูหลาน ญาตพิีน้่อง เพื่อน
สนิท คนรูจ้กั กลุ่มบุคคลทีม่คีวามชอบในเรือ่งเดยีวกนั (อาทเิช่น กลุ่มท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่ม
ชวีจติ กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่มชอ้ปป้ิง) มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.00 
  8) พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการหาข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยน
ข่าวสารในสิง่ที่ชอบหรอืสนใจ เช่น ข่าวสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่มหน่วยงานองค์กร กลุ่มที่มี
ความชอบเรื่องต่างๆเหมอืนกนั ข้อมูลของรา้นค้า สนิค้า และบรกิาร แชรภ์าพ แชรข์่าว แชรค์ลปิ
ต่างๆ  มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อข้อมูลผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากับ 
0.00 
  9) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายุดา้นการใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมสก์บั
เพื่อนหรอืคนรูจ้กั มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.00 
  10) พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุด้านพฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้น
การใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อให้รูส้กึเป็นคนทีท่นัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์  และอพัเดทข่าวสาร ขอ้มูล 
มคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.00 
 จากสมมติฐานที่ 1 คือ พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลิเคชัน่ไลน์ พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุด้านการใช้แอพพลิเคชัน่ไลน์ผ่าน
อุปกรณ์สื่อสาร ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) 
เท่ากับ 2.37 อาจหมายความได้ว่า ผู้สูงอายุไม่ได้มคีวามสนใจว่าตนเองจะใช้อุปกรณ์ใดในการ
สื่อสารผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์  เพราะแม้ผลการศึกษาจะพบว่าผู้สูงอายุมีการสื่อสารผ่าน
โทรศพัท์มอืถอืมากที่สุด แต่ไม่ไดห้มายความว่า เทคโนโลยอีื่น ๆ ผู้สูงอายุจะไม่ใช้งาน โดยพบว่า 
ผูสู้งอายุทีส่่วนใหญ่ยงัคงเป็นวยัทีท่ างานอยู่ จงึมสี่วนในการใชง้านแอพพลเคชัน่ไลน์ผ่านเทคโนโลยี
อื่นๆ เช่น คอมพวิเตอรท์ัง้แบบตัง้โต๊ะ และคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค แทบ็เลต็ เป็นตน้ 

 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูส้งูอายดุา้นการเรยีนรู้ทกัษะพืน้ฐานในการใชง้านแอพพลเิคชัน่
ไลน์ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.071 
หมายความว่าทกัษะพืน้ฐานของการใชง้านไดแ้ก่ การเรยีนรูจ้ากเพื่อนรว่มงาน คนรูจ้กั พีน้่อง  
ลกูหลาน การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การเรยีนรูจ้ากหนังสอื อนิเตอรเ์น็ต ไมเ่กีย่วขอ้งกนั กบัการใชง้าน  
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ไมว่่าผูส้งูอายุจะเรยีนรูม้าอยา่งไร กไ็มม่ผีลต่อการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของตนเอง  

 พฤตกิรรมการสื่อสารของผูสู้งอายุดา้นกลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูสู้งอายุ โดยมคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั หมายความ
ว่า ผูส้งูอายมุกีลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ 

 

 5.2.2 สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะทางประชากรศาสตรม์คีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุผลการศกึษาพบว่า 
  1) ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านเพศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อข้อมูลผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  2) ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นสถานะไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  3) ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์้านอาชพีไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  4) ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นรายได้ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  5) ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
  จากสมมตฐิานที ่2  จะเหน็ไดว้่ามเีพยีงลกัษณะทางประชากรศาสตรด์า้นการศกึษา
มคีวามสพัพนัธก์บัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพยีงอย่างเดยีว กลุ่มผูส้งูอายทุีม่ ี
การศกึษาทีส่งูจะมกีารส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากขึน้ มสี่วนรว่มในการส่งต่อขอ้มลูมาก 
เพราะทกัษะความรูจ้ะช่วยใหร้ะบบความคดิ  การตดัสนิใจ หรอืการส่งต่อเป็นไปในทางทีด่ ีมคีวาม
น่าเชื่อถอื มคีวามรูก้ารส่งต่อขอ้มลูในระดบัหนึ่ง มกีารส่งต่อขอ้มลูทีห่ลากหลาย แชรข์อ้มลูค่อนขา้ง
บ่อย มปีฏสิมัพนัธ ์การสนทนาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากกว่าบุคคลทีก่ารศกึษาอยูใ่นระดบัต ่า ซึง่
สอดคลอ้งกบั จารวุรรณ พมิพคิอ้ และคณะ (2552) อธบิายว่า การใชเ้ทคโนโลย ีเช่นคอมพวิเตอร ์
และ อนิเตอรเ์น็ตของผูส้งูอาย ุมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัระดบัการศกึษา กล่าวคอื ผูส้งูอายทุีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีหรอืสงูกว่าจะมคีวามตอ้งการใชง้านคอมพวิเตอรแ์ละอนิเตอรเ์น็ตมากกว่าผูท้ี่
มกีารศกึษาต ่ากว่าระดบัปรญิญาตร ี  
 ส าหรบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ ดา้นสถานะ ดา้นอาชพี ดา้นรายได ้ผล
การศกึษาพบว่า ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั เนื่องจากดา้นต่างๆเหล่านี้ไมไ่ดม้สี่วนช่วยใหก้ารส่งต่อขอ้มลู
ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายมุกีารเปลีย่นแปลงไป ผูส้งูอายยุงัคงส่งต่อขอ้มลูของตนเองตาม
แบบทีต่นเองตอ้งการ หรอืสนใจ รวมทัง้ส่งขอ้มลูไปยงักลุ่มบุคคลทีต่นเองตอ้งการจะส่งเท่านัน้ และ
ไมไ่ดส้นใจว่าเพศของตนจะท าใหก้ารส่งขอ้มลูของตนเช่น  การส่งสตกิเกอร ์การส่งรปูภาพ มี
อุปสรรคหรอืปัญหา เช่นเดยีวกบั ดา้นสถานะ อาชพี รายได ้ทีไ่มส่มัพนัธก์นัว่าจะมผีลต่อการส่งต่อ
ขอ้มลูของตนเองหรอืไม ่ 
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 สรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth interview) จากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 6 คน 
 โดยสรุปพบว่า  กลุ่มผู้สูงอายุนิยมส่งข้อความสนทนาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์บนอุปกรณ์
โทรศัพท์มอืถือมากที่สุดด้วยความง่ายสะดวก รวดเรว็ ใช้งานเพราะท าให้เกิดความรู้สกึเป็นคน
ทนัสมยั ไม่ตกยุค โดยกลุ่มผูใ้หส้มัภาษณ์จ านวนทัง้หมดต่างใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ในทุกๆวนั จ า
วน 4 คนใช้งานเป็นระยะเวลาโดยรวมต่อวนัไม่ต ่ากว่า 3-4 ชัว่โมง  ครัง้ละไม่ต ่ากว่า 15-30 นาที
นอกจากนี้ยงัใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น ใช้โทรศพัท์ ส่งขอ้ความ ถ่ายรปู เกดิการตดิต่อกนัระหว่าง
เพื่อน กลุ่มเพื่อนเก่า เพื่อนใหม่ กลุ่มที่มีความชอบเหมอืนๆกัน เช่น กลุ่มออกก าลงักาย กลุ่ม
ท าอาหาร เป็นตน้  
  
 ด้านการส่งต่อข้อมลูผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 ผู้สูงอายุที่ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่จะนิยมส่งสตกิเกอรท์ี่มใีนเครื่อง สตกิเกอรส์วสัดตีอนเช้า 
โดยจะได้รบักันในทุกๆเช้าของแต่ละกลุ่มในแอพพลิเคชัน่ไลน์ เป็นภาพดอกไม้ ภาพเด็ก โดย
ส่วนมากจะรู้สกึดีที่มคีนส่งให้ และรู้สึกดีที่ส่งไปให้คนอื่นเช่นกัน  โดยสติกเกอร์นี้จะส่งง่ายและ
สะดวกทีสุ่ด  ส่วนเพศชายจะไมค่่อยนิยมส่งภาพสตกิเกอรส์วสัด ีส่วนมากจะพมิพส์วสัดมีากกว่า แต่
ไมไ่ดท้ าเป็นกจิวตัรประจ าวนั นอกจากนี้ค าอวยพร กลอน คาถาสวดมนต ์จะไดร้บัเช่นกนั  

 

 ด้านการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รบัจากแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 ผูสู้งอายุที่ให้สมัภาษณ์ส่วนใหญ่จ านวน 5 คน เมื่อไดร้บัมากจ็ะส่งต่อทนัท ีไม่ไดต้รวจสอบ
ข้อมูลความถูกต้องแต่อย่างใด เช่นเดยีวกับเมื่อได้รบัข้อความ ข่าวสารจากผู้อื่นๆ เช่น ข่าวสาร
สุขภาพ ยาวิเศษ รกัษาโรค ผู้สูงอายุที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะส่งต่อทันที แต่มีบางคนที่จะ
ตรวจสอบขอ้มลูก่อน และไม่ส่งต่อ เพราะหากส่งต่อและขอ้มูลไม่ถูกต้องจะเกดิอนัตรายกบัผู้รบัได ้
แต่หากขอ้มลูทีไ่ดร้บันัน้ไดจ้ากบุคคลทีเ่ชื่อถอืไดเ้ช่น หมอ พยาบาล บุคคลทีม่อีงคค์วามรูด้า้นนัน้ๆ
เป็นพเิศษ จะค่อนขา้งเชื่อ เพราะคดิว่าขอ้มลูนัน้ไดร้บัการกรองมาขัน้หนึ่งแลว้ 
 ส าหรบัข้อมูลที่ได้จากร้านค้าบนแอพพลิเคชัน่ไลน์นัน้ ผู้สูงอายุทัง้หมดจะไม่เปิดอ่าน 
เนื่องจากว่าไม่ไดส้นใจทีจ่ะซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารใด ๆ บนแอพพลเิคชัน่ไลน์ นอกจากดาวน์โหลด
สตกิเกอรน่์ารกัๆที่ไม่เสยีเงนิ โดยจะดาวน์โหลดสตกิเกอรด์ว้ยตัวเอง  เนื่องจากลูก หลาน เป็นคน
สอน แต่ถา้มกีารดาวน์โหลดทีย่ากมากขึน้ กจ็ะถามลกู หลาน เช่น ดาวน์โหลดสตกิเกอรท์ีต่้องตดิตัง้
เกมสก่์อน เป็นตน้ 
 
5.3 อภิปรายผล 
  
 การศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของ 
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ผูส้งูอาย”ุ พบว่ามปีระเดน็ทีน่่าสนใจดงันี้ 
 1) จากการศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตรพ์บว่า กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน เป็นเพศ
หญิง 233 คน ซึ่งมากกว่าเพศชายที่มจี านวน 167 คน หรอืร้อยละ 41.8  ส่วนใหญ่มสีถานภาพ
สมรส จ าวน 203 คน หรอืรอ้ยละ 50.7 และกลุ่มตวัอย่างนี้ประกอบอาชพีเป็นพนักงานรฐัวิสาหกจิ 
ข้าราชการจ านวนมากที่สุด  150 คน หรอืร้อยละ 37.5 รองลงมาเป็นอาชีพลูกจ้าง รบัจ้าง และ
อาชพีอสิระ  65 คน หรอืรอ้ยละ 163  ซึง่ส่วนใหญ่จะมกีารศกึษาส่วนใหญ่ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
176 คน รอ้ยละ 44.0 มรีายได้เฉลีย่ส่วนใหญ่อยู่ที่เดอืนละมากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป ซึง่มจี านวน
ค่อนขา้งมากแสดงถงึว่าผูใ้ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เป็นผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาและใชเ้พื่ออ านวยความ
สะดวก ด้วยรูปแบบแอพพลเิคชัน่ไลน์ออกแบบมาให้ใช้งานด้านการสนทนา หรอืการสนทนาแบบ
พิมพ์เป็นหลกั ดงันัน้ผู้ใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์จงึต้องสามารถอ่านออกเขยีนได้ซึ่ งเป็นทักษะ
พื้นฐานในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ และเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สูงอายุมีความนิยมในการใช้
โทรศพัท์มอืถือในการสื่อสารใช้งานผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากที่สุด ถึง 296 คน หรอืรอ้ยละ 74.5 
เนื่องด้วยความสะดวกในการพกพา และโทรศพัท์มอืถอืในปัจจุบนัมนี ้าหนักเบา หน้าจอที่มขีนาด
ใหญ่ สามารพกพาสะดวกไปในทุกๆที่ เช่นสถานที่ท างาน โรงพยาบาล วดั  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัเรื่องพฤติกรรมการใช้ไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้ประโยชน์ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัศรปีทุม ของ พภชั เชดิชูศลิป์ (มปป)  พบว่า กลุ่มตวัอย่างนิยมใช้งานแอพพลเิคชัน่
ไลน์ในรูปแบบโทรศัพท์มอืถือ สมาร์ทโฟน มากที่สุด  และยงัสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ว่าผู้สูงอายุจะใช้งานบนโทรศัพท์มือถือมากที่สุดเพราะ
สะดวกสบาย คล่องตวั น ้าหนกัเบา  และกลุ่มผูส้งูอายุทีใ่ชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์เป็นผู้ทีม่คีวามรูแ้ละ
การศกึษา สามารถเขา้ใจ และเรยีนรูก้ารใชง้านไดค้่อนขา้งเรว็ เป็นกลุ่มทีม่รีายไดแ้น่นอนมัน่คง ไม่
มอุีปสรรคดา้นรายได ้ 
 2) ส าหรบัพฤติกรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ของผู้สูงอายุพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี
การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือมากที่สุดเนื่ องด้วยความสะดวกในการพกพาไปได้ทุกสถานที ่ 
นอกจากนี้การเรยีนรู ้การใชง้านของแอพพลเิคชัน่ไลน์ ผูสู้งอายุมกีารเรยีนรูจ้ากลูกหลาน มากทีสุ่ด
จ านวนกว่า 116 คน เหน็ได้ว่าผู้สูงอายุมคีวามสนใจในเรื่องเทคโนโลยจี านวนมาก แม้ในช่วงแรก
อาจจะยงัใชง้านไม่เก่ง แต่กม็คีวามสนใจที่จะเรยีนรู ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัเรื่อง การศกึษาปัญหา
การเรยีนรูเ้ทคโนโลยขีองผู้สูงอายุ (กวพีงษ์ เลศิวชัรา และกาญจนศกัดิ ์จารุปาณ, 2555) จากเดมิ
ผู้สูงอายุจะมคีวามกงัวลเรื่องการใช้เทคโนโลยเีช่นคอมพิวเตอร์ กังวลว่าอุปกรณ์เทคโนโลยจีะมี
ราคาสูง แม้จะมคีวามกระตือรอืร้นในการที่จะเรยีนรู้เทคโนโลยีก็ตาม แต่เมื่อผู้สูงอายุทราบถึง
ประโยชน์และความรื่นรมยข์องเทคโนโลยแีล้วผู้สูอายุก็เปิดในยอมรบัเทคโนโลยอีย่าง่ายดาย กลุ่ม
ผูส้งูอายทุีใ่ชเ้ทคโนโลยแีอพพลเิคชัน่ไลน์นี้นับไดว้่าเป็นกลุ่มผูส้งูอายทุีม่คีวามทนัสมยัหวัใหม่ มกีาร
ปรบับุคลกิภาพ และปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อม มคีวามพงึพอใจในการใช้ชวีติ ซึ่งสอดคล้อง
กบัที ่Schiffman & Sherman (1991 อา้งถงึในเลศิหญงิ หริญัโร, 2545) ไดแ้บ่งกลุ่มผูส้งูอายเุป็น    
2 ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มผูส้งูอายหุวัเก่า และกลุ่มผูส้งูอายใุหม ่ทีม่องว่าตนเองแตกต่างจากคนอื่น ไม ่
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รูส้ ึกว่าตนเองเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อายุเป็นเรื่องของจติใจ คดิว่าอายุตนเองน้อยกว่าความเป็นจรงิ 
แสดงลกัษณะท่าทางที่อ่อนกว่าวยั มคีวามมัน่ใจในการตดัสนิใจซื้อสนิค้าสูง และสนใจที่จะเรยีนรู้
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เช่นเดียวกับ เอมกิา เหมมินทร์ (2556) พบว่าช่องทางที่
ประชาชนส่วนใหญ่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์บ่อยที่สุดคอื Smartphone ซึ่งสอดคล้องกบั
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-depth Interview) ว่าผู้สูงอายุแต่เดิมจะไม่มัน่ ใจใน
ความสามารถของตนเองกบัการใช้งานเทคโนโลย ีแต่ในปัจจุบนัผู้สูงอายุนี้ต่างที่เปิดรบัและพรอ้ม
เรยีนรูเ้ทคโนโลยอียู่ตลอดเวลา แมว้่าจะมบีางอย่างที่ยงัไม่เขา้ใจ กจ็ะไม่กลวั ไม่กลวัว่าอุปกรณ์จะ
ไดร้บัความเสยีหาย และหากใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์ไม่ถูกก็จะถามจากลูก หลาน เพื่อนๆ หรอืบุคคล
ใกลต้วั เป็นตน้ 
 3) ผู้สูงอายุมกีารใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์ในทุกๆวนัเป็นจ านวนมากที่สุดเพราะปัจจุบนั
ผู้สูงอายุนิยมสนทนาผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ยงัใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ในการ
ตดิต่อสื่อสารกบัลูกหลาน เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้สูงอายุมกีารเรยีนรูแ้อพพลเิคชัน่ไลน์มา
เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี และระยะเวลาที่ใช้งานในแต่ละครัง้จะอยู่ที่ 30 นาที- 1 ชัว่โมง ซึ่ง
เป็นไปได้ว่าผู้สูงอายุบางส่วนใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์เพียงแค่สื่อสารเท่านั ้น ไม่นิยมใช้
แอพพลเิคชัน่ไลน์ในดา้นอื่นๆ อาจดว้ยความยากและซบัซอ้นในตวัแอพพลเิคชัน่ไลน์  ซึง่ตรงกบัที่
ได้มีการส ารวจว่าในปัจจุบันผู้สูงอายุมีความนิยมในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับ เอกพล รุ่งโรจน์กิจ (2557, น.113) ว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีการใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์มากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 22.13 เดอืน หรอื 1 ปี 10 เดอืน ด้านความถี่ในการใช้
งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ เฉลีย่ 34.52 ครัง้ต่อวนั และใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์จ านวน 3.03 ชัว่โมงต่อ
วนั เช่นเดยีวกบั (เอมกิา เหมมนิทร์, 2556) พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มกีารใช้งานเครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ 1-3 ชัว่โมงต่อวนัมากทีสุ่ด และผู้ใชง้านส่วนใหญ่ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในการพูดคุย
กบัเพื่อน เพราะมคีวามสะดวก และทราบข่าวสารได้รวดเรว็  ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลที่ได้จากการ
สมัภาษณ์ผูส้งูอายุ (In-depth Interview)  ว่าผูสู้งอายุใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์มาเป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 
2 ปี และใชง้านในทุกๆวนั  
 นอกจากนี้ผูส้งูอายุยงัคงสนใจการส่งขอ้มลูขา่วสาร หาเพื่อน หรอืกลุ่มทีต่นเองสนใจชื่นชอบ 
โดยเชื่อว่าการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้จะท าใหต้นเองเป็นคนทีท่นัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ และยงั
เป็นการอพัเดทข่าวสารต่างๆได้รวดเรว็กว่าเดมิ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
ดงัที่ ฑติยิา ปิยภณัฑ ์(2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าสงัคมออนไลน์หมายถงึการท าความรูจ้กั
รว่มกนั การแลกเปลีย่นประสบการณ์ เรื่องราว ในลกัษณะการพดูคุยถงึสิง่ทีส่นใจร่วมกนั ซึง่ตรงกบั
ผลการศกึษาว่าผูส้งูอายนุิยมสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์กบักลุ่ม สงัคม ทีต่นเองสนใจ เช่นดยีวกบั
ที ่พุทธวรรณ แกว้เกตุ (2556) ไดแ้บ่งประเภทของการใชง้านว่าเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยงัเป็นพืน้ที่
ในการให้ตนเองได้แสดงตวัตน แสดงความชื่นอชอบในสิง่ที่เหมอืนกนั และยงัสามารถแสดงความ
คดิเหน็รว่มกนั การต่อยอด และเปลีย่นความรูร้ว่มกนั และสามารถเผยแพรเ่รือ่งราว รปูภาพ วดิีโอ  
ลงบนสงัคมออนไลน์ไดอ้กีดว้ย  
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 4) ผู้สูงอายุนิยมส่งสติกเกอร์มากที่สุดมีจ านวนมากถึง 138 คน เนื่ องด้วยเข้าใจง่าย 
สามารถแสดงถงึสิง่ทีต่้องการสื่อสารไดท้นัท ีและยงันิยมส่งรปูภาพทกัทาย ภาพสวสัดตีอนเชา้ เช่น 
ภาพววิ ภาพธรรมชาต ิรปูดอกไม ้รปูทุ่งหญ้า อาจเพราะเชื่อว่าการส่งรปูภาพจะท าใหฝ่้ายผูร้บัสาร
รูส้กึด ีแสดงถงึความห่วงใย ผูกพนั เป็นการอวยพรให้เป็นวนัที่เริม่ต้นในการท างาน หรอืประกอบ
กจิการไดอ้ย่างสดใส ราบรื่นอกีทัง้ยงัมรีปูแบบทีห่ลากหลายน่าสนใจทีด่งึดูดในผูสู้งอายุนิยมใช ้และ
ยงัมสีติกเกอรใ์ห้บรกิารดาวน์โหลดฟร ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัเรื่องความคาดหวงัและความพึง
พอใจต่อแอพพลเิคชัน่ไลน์ ในรปูแบบของการสื่อสารผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการ ของ ทพิาพร ฉัน
ชยัพฒันา แอนนา จุมพลเสถียร (ม.ป.ป.) พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความส าคญัญแอพพลเิคชัน่ไลน์ใน
รปูแบบการสื่อสารผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการ ในส่วนที่เป็นสติกเกอรไ์ลน์เป็นจ านวนมาก โดยมี
การเปิดรบัการสื่อสารผ่านบญัชอีย่างเป็นทางการ เพราะแบรนด์มใีห้โหลดสติกเกอรไ์ลน์ (Sticker 
LINE) ฟร ี ดังนัน้หากผู้ผลิตสินค้าและบรกิารหรอืหน่วยงานองค์กรใดๆต้องการจูงใจผู้สูงอายุ
สามารถท าไดด้ว้ยการผลติสตกิเกอรไ์ลน์ให้ดาวน์โหลด เนื่องดว้ยผูสู้งอายุนิยมส่งขอ้ความดว้ยสตกิ
เกอร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งสอดคล้องกบัที่ ณัฐพฒัน์ ชลวณิช (ม.ป.ป.) พบว่าด้านการใช้งานกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็มากทีสุ่ดในเรื่องการใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ท าให้การตดิต่อสื่อสารสะดวก
มากขึน้ ในด้านอารมณ์ความรูส้กึ ส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นมากที่สุดเรื่องการใช้สญัลกัษณ์รูปภาพ 
เช่น Emoji  Emotiicon Sticker จะสามารถช่วยในการสื่อความหมายทางอารมณ์ไดด้ ี 
 โดยข้อความสติกเกอร์ที่ได้ร ับมากที่สุดจะเป็นสติกเกอร์ที่สื่อถึงอารมณ์ต่างๆ เช่น             
มคีวามสุข ตกลง รบัทราบ อรุณสวัสดิ ์รองลงมาจะเป็นข่าวสารสุขภาพ การรกัษาโรคต่างๆด้วย
สมุนไพร ข่าวเตอืนภยั ได้แก่ คลปิข่าวอุบตัิเหตุรถชน คลปิข่าวปล้น นอกจากนี้ยงัได้รบัคลปิตลก 
ข าขนั  
 ซึ่งสอดสอดคล้องกบัข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) ว่าการส่ง
สตกิเกอรส์วสัดตีอนเชา้นัน้ เป็นทีน่ิยมส่งเป็นอยา่งมากโดยจะหาภาพต่างๆมาจากอนิเตอรเ์น็ต จาก
กูเกิล้  หรอืจากเพื่อนๆทีส่่งมากให ้ แต่เมื่อถามถงึกระบวนการในการผลติตวัสตกิเกอรท์ีส่่งขอ้ความ
นัน้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลบัไม่เคยที่ผลติสตกิเกอรเ์หล่านัน้ด้วยตวัเอง โดยให้เหตุผลว่า ตนเองไม่
สามารถผลิตเป็นเนื่องด้วย การผลติสติกเกอร์ด้วยตนเองนัน้จ าเป็นที่จะต้องมทีกัษะ และมกีาร
เรยีนรูก้ระบวนการผลติ ซึง่ค่อนขา้งทีจ่ะยุง่ยาก  แต่กพ็รอ้มทีจ่ะเรยีนรูเ้สมอ หากมกีารอบรมหรอืฝึก
ผู้สูงอายุให้สามารถผลติสตกิเกอรไ์ด้ด้วยตนเอง  แต่ส าหรบัภาพเช่น ภาพใบ้หวย ท านาย ดูดวง 
ผูส้งูอายไุดร้บัขอ้มลูบา้ง แต่ไมน่ิยมส่งไปยงัผูอ้ื่น เพราะว่าไมไ่ดส้นใจกบัเรือ่งเหล่านี้ จงึไมส่่งต่อ 
 5) ดา้นการผลติ หรอืแชรข์อ้มลูข่าวสารดา้นสุขภาพผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์นัน้ ผูส้งูอายุส่วน
ใหญ่ไมไ่ดเ้ป็นผูผ้ลติเนื้อหาสารดว้ยตนเอง  โดยใหเ้หตุผลว่า การที่จะผลติขอ้มลูขา่วสารดว้ยตนเอง
นัน้ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก และต้องมคีวามรูใ้นเรื่องนัน้ๆอย่างถ่องแท้ มคีวามน่าเชื่อถือ เพราะ
ขอ้มูลที่จะส่งได้นัน้ ต้องเป็นขอ้มูลที่ไดร้บัการยอมรบั และเป็นขอ้มูลที่ถูกต้อง ถ้าไม่รูใ้นเรื่องนัน้ๆ
จรงิ ก็ไม่ควรที่จะผลิตและส่งต่อไปยงัผู้อื่น  ในขณะที่บางท่านมคีวามสนใจที่จะผลิตข้อมูลด้วย
ตนเอง แต่ไมม่หีน่วยงานไหน หรอืองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งมาอบรม หรอืสอน ทัง้ๆทีผู่ส้งูอายนุัน้พรอ้มที่ 
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จะเรยีนรู ้ อยากใหม้กีารฝึกอบรมเช่นเดยีวกนั  
 6) ส าหรบัการสนทนาผ่านขอ้ความเสยีงพบว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่นิยมใชก้ารสนทนาผ่าน
ขอ้ความเสยีง อาจดว้ยเพราะมคีวามยุง่ยากในการใช ้ขัน้ตอนทีซ่บัซอ้น จงึไม่เป็นทีน่ิยม อกีทัง้การ
สนทนาซื้อขายสินค้า ร้านค้าบนแอพพลิเคชัน่ไลน์ก็ไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ ด้วยความ
ยากล าบากในการตดิต่อสื่อสาร ต้องคอยตดิตามรา้นค้า  ความไม่สะดวกในการช าระเงนิค่าสนิค้า 
และยงัไม่สามารถเห็นสนิค้าได้จรงิ ระยะเวลาที่ยาวนานในการอคอยสนิค้า และความกงัวลว่าจะ
ไม่ไดร้บัสนิคา้ หรอืการถูกหลอกลวงในการซือ้สนิคา้ จงึไม่เป็นทีน่ิยมอย่างมากในกลุ่มของผูสู้งอาย ุ
ซึ่งตรงกับการส ารวจพฤติกรรมคนไทยผ่านการใช้งาน และซื้อของผ่านไลน์ (Windowsmotion, 
2014) ว่ากลุ่มผู้ใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ไม่นิยมซื้อสนิค้าผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์จ านวนสูงถงึ 70% 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ เอกพล รุ่งโรจน์กจิกุล (2557, น.92) ผลการศกึษาพบว่า แอพพลเิคชัน่
ไลน์ช่วยใหซ้ือ้สนิค้าสะดวกขึน้ไม่มคีวามสมัพนัธส์กบัการใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ดา้นความถี่ โดย
มคี่า sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.745 ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ว่า ผูสู้งอายุไมน่ิยมซือ้สนิคา้
บนแอพพลเิคชัน่ไลน์ เพราะยุ่งยาก ไม่เหน็สนิค้าของจรงิ คดิว่าขัน้ตอนการใช้งานล าบาก  และยงั
ไม่ชอบส่งขอ้ความสนทนาในรปูแบบเสยีงเนื่องจากยุ่งยาก ท าไม่เป็น และคดิว่าการโทรศพัท์หากนั
จะงา่ยกว่าส่งขอ้ความสนทนาผ่านเสยีง 
 7) การส่งคลปิขา่วเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ขา่วเตอืนภยั ขา่วเหตุอาชญากรรม คลปิทีบ่นัทกึไว้
จากโทรศพัทม์อืถอื คลปิวดีโิอตลกขบขนั เป็นทีน่ิยมในการส่งต่อของผูสู้งอายเุป็นอย่างมาก รอ้ยละ 
33 แสดงถงึผู้สูงอายุแมจ้ะอายุมากแต่ก็ยงัมคีวามต้องการที่จะอพัเดทข่าวสาร สนใจโลก ไม่คดิว่า
ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆได้ แต่เป็นที่น่าสนใจว่า การส่งลงิก์วดิโีอจากยูทูป
เป็นทีน่ิยมน้อย ในการส่งต่อผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ อาจดว้ยเพราะการส่งลงิก์วดิโีอยทููปนัน้เป็นการ
ยุ่งยาก ล าบาก หลายขัน้ตอนในการส่งแอพพลเิคชัน่ไลน์ จงึนิยมส่งคลปิที่ได้จากผู้อื่นและส่งต่อ
มากกว่าทีต่นเองจะไปน าลงิก์จากยทููปมาเผยแพร่ ซึง่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการใชง้านประโยชน์ 
และความพงึพอใจ  ที่อธบิายถงึกระบวนการรบัสารในการสื่อสารมวลชนและใช้งานสื่อมวลชนโดย
ปัจเจกบุคคลหรอืกลุ่มบุคคล อธบิายถงึว่าผู้บรโิภคสื่อมวลชนจะเลอืกรบัสื่อจากความต้องการและ
แรงจูงใจของผู้บรโิภคเอง ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความต้องการและวตัถุประสงค์ที่จะน าไปใช้งาน
ประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนั 
 นอกจากนี้การส่งข้อความเสียง ที่แสดงถึงความคดิถึง เป็นห่วง ยนิดี ดใีจ เสียใจ   การ
โทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อตดิต่องาน ธุรกจิ สนิคา้ และบรกิาร มจี านวนปานกลาง ซึง่เป็นที่
น่าสนใจว่าการโทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์หาลูกหลาน ญาต ิพี่น้อง มจี านวนมาก แสดงให้เหน็
ว่าผูสู้งอายุยงัคงนิยมการสนทนาแบบไดย้นิเสยีงกบับุคคลทีร่กัและคดิถงึ และยงัสะดวกไม่ต่างจาก
การพมิพ์ขอ้ความสนทนา ที่เป็นรูปแบบการสื่อสารแบบโต้ตอบซึ่งกนัและกนั เป็นทัง้ผู้ส่งสารและ
ผูร้บัสารไดท้นัท ีมปีฏสิมัพนัธใ์นการสื่อสารทัง้สองฝ่าย  และเป็นทีน่่าสงัเกตว่าการส่งขอ้ความเสยีง 
ทีบ่นัทกึจากโทรศพัท ์มน้ีอย แสดงใหเ้หน็ว่าผูส้งูอายไุมน่ิยมบนัทกึเสยีงในโทรศพัทม์อืทียุ่ง่ยากและ 
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ซบัซอ้น ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิพฤตกิรรมการสื่อสาร ที ่(วมิพลพรรณ อาภาเวท และคณะ, 2554)  
พฤตกิรรมการสื่อสาร หมายถงึ การสื่อสารของมนุษยใ์นหลายรูปแบบ การพูด การเขยีน หรอืการ
สื่อสารด้วยสัญลักษณ์ลักษณะท่าทางต่างๆ ทัง้ที่เป็น    วัจนภาษา และอวัจนภาษา เพื่อการ
แลกเปลีย่นขอ้มลู แบ่งปันประสบการณ์ของตนเองใหผู้อ้ื่นได้  รบัรู ้
 8) ด้านการเปิดรบัเนื้อหาข่าวสาร ผู้สูงอายุมกีารเปิดรบัข่าวสารประเภทข่าวสงัคม โดยให้
เหตุผลว่า การเปิดรบัข่าวสารด้านสงัคมจะช่วยให้ตนเองมคีวามรอบรูด้้านข่าวสงัคม รูจ้กัป้องกนั
ตนเองได้ทนัท่วงท ีเมื่อเกดิเหตุการณ์ต่างๆขึ้นในชวีติประจ าวนั เพราะว่าในปัจจุบนัสงัคมมคีวาม
โหดรา้ยมากขึน้ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งรู ้และป้องกนัตนเอง และแก้ไขใหท้นัท่วงทหีากเกดิเหตุรา้ย หรอื
ผลกระทบขึน้กบัตนเองและคนรอบขา้ง  นอกจากนี้การตดิตามขา่วสงัคมเป็น 
ข่าวสารด้านสุขภาพ โดยให้เหตุผลในการเปิดรบัข่าวสารประเภทนี้มากที่สุดเพราะว่า ด้วยอายุที่
มากของผูสู้งอายุ  การดแูลสุขภาพจงึเป็นสิง่ทีจ่ าเป็น ท าใหก้ารตดิตามข่าวสาร และยงัมกีารเปิดรบั
ขา่วสารอื่น ๆ อกีบา้ง ไดแ้ก่ ขา่วสารเศรษฐกจิ ขา่วบนัเทงิ ขา่วอาชญากรรม ขา่วกฬีา 
 9) ดา้นการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไม่นิยมเลอืกซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ผ่านแอพพลเิคชัน่ไลน์ เพราะดว้ยความยุ่งยาก  และไม่ชอบซือ้สนิคา้ทีไ่ม่ไดเ้หน็ของ
จรงิ เมื่อมรีา้นค้าออนไลน์ที่ให้ดาวน์โหลดสติกเกอรฟ์ร ีก็จะดาวน์โหลดเพยีงแต่สตกิเกอรเ์ท่านัน้ 
หากมขี้อความจากรา้นค้าส่งมาก็ไม่ได้สนใจจะเปิดอ่าน จะเปิดอ่านข้อความเฉพาะของลูก หลาน 
เพื่อน  หรอืกลุ่มบุคคลทีอ่ยากสนทนาดว้ยเท่านัน้  
 10) การคดักรองข่าวสารที่ได้รบัผ่านแอพพลิเคชัน่ไลน์ โดยเมื่อได้รบัข้อมูลจะเปิดอ่าน 
เปิดดูคลปิ และจะแชรต่์อไปยงัเพื่อน กลุ่มในแอพพลเิคชัน่ไลน์  และลูกหลานในทนัท ี อาจมกีาร
ตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งอื่นก่อนส่งต่อในบางครัง้ แต่ไม่ไดท้ ากบัทุก ๆ ขอ้มูลทีไ่ด้รบั  เพราะเชื่อ
ว่าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมานัน้น่าจะถูกต้อง  ถ้าไม่ถูกต้องคงไม่มกีารแชรอ์อกมา แต่หากเป็นกลุ่มสนทนาที่
มคีนที่มกีารศึกษาค่อนข้างสูง และส่งข้อมูลมาก็จะค่อนข้างเชื่ออย่างแน่นอน เพราะคิดว่าข้อมูล
เหล่านัน้ผ่านการตรวจสอบจากผูม้คีวามรูใ้นระดบัหนึ่งแลว้  
 แต่หากขอ้มลูที่ไดร้บัมขี่าวทางโทรทศัน์ออกมาว่าไม่เป็นความจรงิ เป็นขอ้มลูเทจ็ ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่กไ็มม่กีารกลบัไปแก้ไขขา่วสาร ขอ้มลูทีส่่งไปแลว้ในแอพพลเิคชัน่ไลน์ เพราะคดิว่าทุกๆคน
กค็งจะรบัทราบขา่วทีถู่กตอ้งแลว้เช่นกนั  
   
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 
 1) ควรมกีารศกึษาด้านอื่นๆเพิม่เตมิ เช่น รูปแบบการสื่อสาร เนื้อหาสารที่ผู้ใช้งานสื่อสาร
บนแอพพลเิคชัน่ไลน์ รปูแบบการส่งสตกิเกอรต่์างๆ เช่น ชอบส่งเนื้อหาสารประเภทไหน รูปภาพ
ประเภทไหน ข่าวการเมอืง ข่าวอาชญากรรม  สตกิเกอรท์ี่ใช้ส่งบ่อยที่สุด ทัง้นี้เพื่อเพิม่ประโยชน์
ใหก้บัผูใ้ชแ้ละผูใ้หบ้รกิารในการปรบัปรงุเนื้อหา ขา่วสาร สตกิเกอรแ์ทนค าพดู ไดต้รงกบักลุ่ม 
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ผูใ้ชง้าน เพื่อเพิม่ช่องทางในการท าธุรกจิต่อไปในอนาคตได้ 
 2) ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบระหว่างผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลเิคชัน่ไลน์ และไม่ใช้งาน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ ในดา้นการเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีการตดิต่อสื่อสารกบับุคคลหรอืสงัคม การสรา้งกลุ่ม 
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และกลุ่มเครอืขา่ยสงัคมในชวีติจรงิ 
 3) ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในแงมุ่มของลูก หลาน ญาต ิพีน้่อง ทีเ่ป็นผูร้บัข่าวสารขอ้มลูจาก
ผูส้งูอาย ุว่ามมีมุองอยา่งไรกบัการทีผู่ส้งูอายสุ่งขอ้มลูข่าวสารและขอ้ความต่างๆมาใหก้บัตนเอง 
 4) ควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่ใช้งานแอพพลิเคชัน่ไลน์เนื่ องจาก
ผลการวจิยัพบว่า ผูสู้งอายุมกีารใชง้านแอพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านโทรศพัทม์อืถอืมากทีสุ่ด และเป็นกลุ่ม
ทีม่รีายไดม้ากกว่า 30,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไป และยงัมกีารส่งต่อขอ้มลูข่าวสารมากทีสุ่ด เช่น คลปิ
วดิโีอ ภาพข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ข่าวสารทัว่ไปทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั ดงันัน้ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจดัการอบรมหรอืน าเสนอขอ้มูลการรูเ้ท่าทนัสื่อ เนื่องจากผู้สูงอายุมกีารส่งต่อขอ้มูล
ข่าวสารกนัอย่างมากมาย แต่มหีลายครัง้ที่ข่าวสารที่ส่งมานัน้ ไม่ได้ผ่านการคดักรองความถูกต้อง
ของขอ้มลูก่อนการส่งต่อไปยงัผูอ้ื่น 
 5) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ควรให้ความรูด้้านสุขภาพที่
ถูกต้องแก่ประชาชน และควรตดิตามสถานการณ์ของกระแสข่าวสารด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง และ
ชีแ้จงใหถู้กตอ้งดว้ยความรวดเรว็ เพื่อไมใ่หเ้กดิความสญูเสยีต่อชวีติ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

การวิจยัเร่ือง “การศกึษาพฤตกิรรมการสื่อสารกบัการส่งต่อขอ้มลูผ่านแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่
ไลน์ของผูส้งูอายุ”                       

ค าช้ีแจง: แบบสอบถามนี้จดัท าขึน้เพื่อศกึษา พฤตกิรรมการสื่อสาร กบัการส่งต่อขอ้มลูผ่าน
แอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอาย ุโดยเลอืกผูต้อบแบบสอบถามทีม่พีฤตกิรรมการสื่อสาร
ผ่านแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ ผูศ้กึษาจงึใคร่ขอความรว่มมอืจากท่านในการตอบ
แบบสอบถามชุดนี้ทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ ทัง้นี้ค าตอบของท่านจะถูกเกบ็ไวเ้ป็นความลบัและการ
วเิคราะหข์อ้มลูจะเป็นการศกึษาในภาพรวมมไิดศ้กึษาเฉพาะรายบุคคล 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยทัง้หมด 3 ส่วนดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 

ส่วนท่ี 2 พฤตกิรรมการสื่อสารผ่านแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ 

ส่วนท่ี 3 การส่งต่อขอ้มลูทางแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงใน  ทีต่รงกบัขอ้มลูของท่าน 

1. เพศ   ชาย             หญงิ 

2. สถานะ  โสด           สมรส / อยูด่ว้ยกนั           หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู ่      

3. อาย.ุ....................................ปี 

4. อาชพี     พนกังานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ  ขา้ราชการบ านาญ / พ่อบา้น แมบ่า้น  

  พนกังานบรษิทัเอกชน   คา้ขาย/กจิการส่วนตวั              

 ลกูจา้ง / รบัจา้ง / อาชพีอสิระ       อื่นๆโปรดระบุ................ 

5. รายไดค้รอบครวัต่อเดอืน  

    ต ่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 ขึน้ไป 
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   6. การศกึษา 

   ประถมศกึษา   มธัยมศกึษาตอนตน้    มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

  อนุปรญิญา /ปวส.   ปรญิญาตร ี              ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า  

 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการส่ือสารผา่นแอพพลิเคชัน่แอพพลิเคชัน่ไลน์ (เลือกค าตอบท่ีตรงกบั

ท่านมากท่ีสดุเพียงข้อเดียว) 

7. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารประเภทใดมากทีสุ่ด  

  คอมพวิเตอร ์(Pc)                   คอมพวิเตอร ์(Notebook)                   

  โทรศพัทม์อืถอื       แทบ็เลต็ 

  อื่นๆ โปรดระบุ.....................................  

8. ท่านเรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานในการเล่นแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์จากแหล่งใด 

  เพื่อนรว่มงาน คนรูจ้กั   พีน้่อง           ลกู หลาน  

  เรยีนรูด้ว้ยตนเอง     เรยีนรูจ้ากหนงัสอื อนิเตอรเ์น็ต  อื่นๆ โปรดระบุ............ 

9. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ บ่อยเพยีงใด 

  ทุกวนั                      4-6 วนัต่อสปัดาห ์                   2-3 วนัต่อสปัดาห ์

  1 วนัต่อสปัดาห ์         นานๆครัง้  

10 . ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์มาเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

  น้อยกว่า 6 เดอืน    6เดอืน-1ปี   

  มากกว่า1ปี-2ปี    มากกว่า 2 ปี 

11. ท่านใชแ้อพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์ (Line) ในแต่ละครัง้ ใชร้ะยะเวลานานเท่าใด 

  น้อยกว่า 30 นาท ี      30 นาท ี– 1 ชัว่โมง                 1 ชัว่โมง – 1.30 ชัว่โมง 

  1.30 ชัว่โมง – 2 ชัว่โมง         มากกว่า 2 ชัว่โมง  

12. ท่านมกีลุ่มการใชง้านแอพพลเิคชัน่แอพพลเิคชัน่ไลน์อยา่งไร 

  ลกู หลาน ญาตพิีน้่อง            เพื่อนสนิท เพื่อนรว่มงาน  รา้นคา้ รา้นขายของ  

  อื่นๆ (โปรดระบุ)   
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พฤติกรรมการส่ือสารในแอพพลิเคชัน่แอพพลิเคชัน่
ไลน์ (Line) 

5 

มาก
ท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสดุ 

13.สื่อสารกบัลกูหลาน ญาตพิีน้่อง เพื่อนสนิท คนรูจ้กั กลุ่ม
บุคคลทีม่คีวามชอบในเรือ่งเดยีวกนั (อาทเิช่น กลุ่ม
ท าอาหาร กลุ่มนัง่สมาธ ิกลุ่มชวีจติ กลุ่มรกัสุขภาพ กลุ่ม
ออกก าลงักาย กลุ่มชอปป้ิง) 

     

14. การหาขอ้มลูข่าวสารและแลกเปลีย่นข่าวสารในสิง่ที่
ชอบหรอืสนใจ เช่น ขา่วสารคนรูจ้กั หาเพื่อนเก่า กลุ่ม
หน่วยงานองคก์ร กลุ่มทีม่คีวามชอบเรือ่งต่างๆเหมอืนกนั 
ขอ้มลูของรา้นคา้ สนิคา้ และบรกิาร แชรภ์าพ แชรข์า่ว 
แชรค์ลปิต่างๆ 

     

15. ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อเล่นเกมสก์บัเพื่อนหรอืคนรูจ้กั      

16. ใชแ้อพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อใหรู้ส้กึเป็นคนทีท่นัสมยั ทนั
ต่อเหตุการณ์  และอพัเดทขา่วสาร ขอ้มลู 

     

 

ส่วนท่ี 3การส่งต่อข้อมลูทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผู้สงูอาย ุ

การส่งต่อข้อมลูทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 5 

มาก
ท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสดุ 

ข้อความสนทนา 

17. ส่งขอ้ความสนทนากบัเพื่อน ลกูหลาน ญาตพิีน้่อง      

18. ส่งขอ้ความสนทนาผ่านขอ้ความเสยีง      

19. ส่งขอ้ความสนทนาซือ้ ขาย ตดิตามสนิคา้กบัรา้นคา้ใน
แอพพลเิคชัน่ไลน์ 
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การส่งต่อข้อมลูทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 5 

มาก
ท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสดุ 

ภาพสต้ิกเกอร ์

20. ส่งสตกิเกอรแ์สดงอารมณ์มคีวามสุข เช่น ยนิด ีตื่นเตน้ 
ดใีจ ผดิหวงั รอ้งไห ้

 

     

รปูภาพ 

21. รปูภาพทกัทายสวสัดตีอนเชา้ เช่นรปูววิ รปูธรรมชาต ิ

รปูดอกไม ้รปูทุ่งหญ้า รปูบุคคล  

 

 

     

22. รปูทีถ่่ายจากโทรศพัทม์อืถอื เช่นรปูถ่ายตวัเอง รปูถ่าย
ครอบครวั ญาตพิีน้่อง รปูถ่ายงานต่างๆ 
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การส่งต่อข้อมลูทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ของผูส้งูอายุ 5 

มาก
ท่ีสดุ 

4 

มาก 

3 

ปาน
กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย
ท่ีสดุ 

คลิปวิดีโอ      

23. ส่งคลปิเหตุการณ์ข่าว เช่น ขา่วเตอืนภยัเหตุ
อาชญากรรม   

     

24. ส่งคลปิทีบ่นัทกึไวจ้ากโทรศพัทม์อืถอืของตนเอง/คลปิที่
ไดจ้ากผูอ้ื่น 

     

25. ส่งคลปิตลก เช่น คลปิข าขนั คลปิจากรายการตลก 
คลปิเพลงตลกๆ  

     

26. ส่งลงิกจ์ากวดิโีอยปูทปู (Youtube)      

ข้อความเสียง 

27. ขอ้ความเสยีงบอกความเป็นห่วง/คดิถงึ/ดใีจ/เสยีใจ      

28. ขอ้ความเสยีงทีบ่นัทกึจากโทรศพัท์      

โทรศพัท ์

29. โทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์หาลกู หลาน ญาตพิี่
น้อง เพื่อน 

     

30. โทรศพัทผ์่านแอพพลเิคชัน่ไลน์เพื่อตดิต่องาน/ธุรกจิ/

สนิคา้และบรกิาร 
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