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การวิจัยนี้ใชตัวแปรในแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเปนกรอบในการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาวาโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ และใชแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป อาศัยในกรุงเทพมหานคร และสามารถตอบ
แบบสอบถามไดดวยตนเอง จำนวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน
ของผูสูงอายุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ท้ังนี้ การรับรูความงายในการใชงาน และการรับรู
ประโยชนในการใชงานเปน 2 ตัวแปรสำคัญท่ีสงอิทธิพลทางออมตอการใชงานจริง นอกจากนั้น การรับรูความ
งายในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการรับรูประโยชนในการใชงานและทัศนคติเชิงบวกในการใชงาน 
การรับรูประโยชนในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอทัศนคติเชิงบวกในการใชงานและความต้ังใจในการ
ใชงาน ทายท่ีสุด ความต้ังใจในการใชงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการใชงานจริง ดังนั้น หนวยงานที่ดูแล
ผูสูงอายุควรสงเสริมใหจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือใหผูสูงอายุใชงานแอปพลิเคชันไลนไดคลอง และใช
ในทางท่ีเปนประโยชนมากข้ึน เชน เปนชองทางในการขายสินคา หรือเปดรับขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ
จากแหลงท่ีนาเชื่อถือ
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Abstract

The variables in Technology Acceptance Model were used as a theoritical framework 

to study. This research objectives aimed to study the causal model of LINE application 

acceptance of the elders was consistent with empirical data. Quantitative methodology was 

conducted together with survey research method and close-ended questionnaire to collect 

data from 400 respondents who aged more than 60 years old,  resided in Bangkok and 

enabled to self-report. Research findings found causal model of LINE application acceptance 

of the elders was consistent with empirical data. Furthermore, perceived usefulness of usage 

and perceived ease of usage were two dominat variables which had positive indirect effects 

to actual usage. In addition, perceived ease of usage had a positive direct effect to perceived 

usefulness of usage and positive attitude towards usage, perceived usefulness of usage had 

a positive direct effect to positive attitude towards using and intention to use. Lastly, 

intention to use had a positive direct effect to actual usage. Therefore, elderly care section 

should enhance to hold workshop activity so that the elders are capable of using LINE 

application smoothly and using in beneficial way such as a channel for product sellings  or 

exposed content regarded to healthcare from credible sources.
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บทนำ

ในป 2559 ท่ีผานมา ประเทศไทยมีประชากรผูสูงอายุ จำนวน 9 ,934,309 คน สำหรับจังหวัดท่ีมี
ผูสูงอายุมากท่ีสุดในประเทศไทย ไดแก กรุงเทพมหานคร จำนวน 936 ,856 ราย รองลงมา ไดแก จังหวัด
นครราชสีมา จำนวน 400,496 ราย และลำดับตอมา ไดแก จังหวัด เชียงใหม จำนวน 284 ,497 ราย ดังน้ัน 
การมีสัดสวนประชากรผูสูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วทำใหเห็นวาประเทศไทยมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง
เตรียมความพรอมรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท่ีกำลังจะมาถึง (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย, กรมกิจการผูสูงอายุ, 2560; บรรลุ ศิริพานิช, 2550)

อนึ่ง จากผลการวิจัยการทำการสื่อสารการตลาดกับกลุมผุสูงอายุ พบวา สื่อที่ผูสูงอายุมีการใชงาน
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูบ และเฟซบุก ตามลำดับ ประกอบกับผลการสำรวจ
พฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 (ดังภาพท่ี 1) พบวา ผูสูงอายุนิยมใชสื่อสังคมออนไลน
เพ่ือคนหาขอมูลในโลกออนไลน และอานหนังสือหรือขาวสารออนไลน มากท่ีสุด (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2562)

ที่มา : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส. (2561).
ภาพท่ี 1 รอยละของผูใชอินเทอรเน็ต เปรียบเทียบตามประเภทของสื่อสังคมออนไลนรายงานผลการ

สำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2561

สนับสนุนดวยขอคนพบของเนติยา แจมทิม และสินีพร ยืนยง (2562) พบวา ผูสูงอายุใชสื่อสังคม
ออนไลนประเภทแอปพลิเคชันไลนและเฟซบุกทุกวันมากท่ีสุด รองลงมา คือ การอานกระทูในเว็บบอรดตาง ๆ 
และการสืบคนและการดาวนโหลดขอมูลตาง ๆ จากผลการสำรวจทัศนคติของผูสูงอายุตอการใชสื่อสังคม
ออนไลน พบรวมกันวา ผูสูงอายุในประเทศไทยมีทัศนคติเชิงบวกตอการใชสื่อสังคมออนไลน เนื่องจากรูสึกวา
ความคิดและทัศนคติของตนเองในการมองโลกออนกวาอายุจริง ยังคงมีความเปนวัยรุนท่ีพรอมเปดใจที่จะ
เรียนรูส่ิงใหม ๆ อีกท้ังยังตองการเริ่มตนกับประสบการณใหม ๆ หลังวัยเกษียณ (Marketeer, 2562) แต
อยางไรก็ดี ยังคงพบขอกังวลเกี่ยวกับการใชส่ือสังคมออนไลนของผูสูงอายุ ทั้งที่มาจากตัวผูสูงอายุเอง เชน ไม
กลาทำธุรกรรมทางการเงินผานแอปพลิเคชันธนาคารหรือการซ้ือของออนไลน และท่ีมาจากสังคมรอบขาง เชน 
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ผูสูงอายุมักเปนตนตอในการแบงปนขาวปลอมโดยไมมีการตรวจสอบแหลงที่มา เชน ขอมูลเกี่ยวกับการกิน
อาหารเพ่ือปองกันโรค เปนตน (โพสตทูเดย, 2561)   

ฉะนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาถึงสาเหตุของการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ สามารถนำ
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance Model (TAM) มาเปนกรอบในการศึกษา 
โดยแบบจำลองดังกลาวพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมท่ีวางแผนไว (Theory of planned behavior: TPB) 

ซ่ึงพัฒนามาจากทฤษฎีพฤติกรรมที่สรรหาเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ท่ีมีตัวแปรทำนาย
ความต้ังใจท่ีจะมีพฤติกรรม 2 ตัวแปร ไดแก ทัศนคติตอพฤติกรรม และการคลอยตามกลุมอางอิง ท้ังน้ี เพ่ือ
เปนเครื่องมือในการทำความเขาใจ อธิบาย และทำนายพฤติกรรมบุคคลท่ีมีแนวโนมที่จะคิดไตรตรองกอนการ
กระทำ ในสวนของทฤษฎีพฤติกรรมท่ีวางแผนไวมีปจจัยหลักท่ีกำหนดพฤติกรรมของบุคคล คือ “ความต้ังใจท่ี
จะมีพฤติกรรม” และมีการเพ่ิมตัวแปรท่ีกำหนดความต้ังใจของบุคคลข้ึนมาจากทฤษฎีท่ีสรรหาเหตุผล ไดแก 
“การรับรูการควบคุมพฤติกรรม” (Perceived behavioral control) ซ่ึงเปนการรับรูของบุคคลวา เปนความ
งายหรือยากท่ีจะกระทำพฤติกรรมน้ัน ๆ โดยมีความหมายในแงของแรงจูงใจท่ีจะทำพฤติกรรม แตอยางไรก็ดี 
แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีใชศึกษาในบริบทการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ โดยไมนำบรรทัดฐาน
ของบุคคลท่ีอยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรมเขามาใชเปนปจจัยในการพยากรณพฤติกรรมการใชที่เกิดข้ึนจริง  
กลาวคือ เนนศึกษาตัวแปรการท่ีผูใชงานรับรูวาเทคโนโลยีท่ีตนเองใชสามารถใชงานได และรับรูถึงประโยชนท่ี
ตนเองจะไดรับ ไมวาจะเปนการดูแลสุขภาพ การทานอาหารท่ีมีประโยชน ขาวสารบานเมือง การไดปฏิสัมพันธ
กับเพ่ือนฝูงผานส่ือสังคมออนไลน การทำธุรกรรมทางการเงิน การตอยอดทางธุรกิจ รวมถึงการไดรับความ
เพลิดเพลินและความบันเทิงจากการทำงาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวัน วาจะสงผล
ใหผูใชงานมีทัศนคติเชิงบวกท่ีจะใชเทคโนโลยีนั้นตอไป มีความต้ังใจและใชงานจริง พรอมทั้งบอกตอและ
แนะนำใหคนอ่ืนไดใชงานเทคโนโลยีดังกลาวดวย (Ajzen & Fishbein, 1980;   Ajzen, 1988; Chuttur, 

2009; Venkatesh & Davis, 2000; Stigzelius, 2011; Cheyjunya, 2016)  
สอดคลองกับขอคนพบทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีส่ือใหมของพัชนี เชย

จรรยา (2559); AI-Zoubi และ Ali (2010); Kobayashi, Wardle & von Wagner (2015). Smith (2015);
Cheyjunya (2016)  พบวา การที่ผูสูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(Attitude toward the behavior) เชน เว็บไซต โปรแกรมสืบคน (Search engines) หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) เพ่ือหาขอมูลขาวสารดานสุขภาพ เฟซบุก และอีเมล การทำกิจกรรม/ธุรกรรมผานแอปพลิเคชันใน
สมารตโฟนผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน แท็บเล็ต จะมีบทบาทมากสำหรับผูสูงอายุในตางประเทศ ขณะท่ี
แอปพลิเคชันไลนจะมีบทบาทสำคัญสำหรับผูสูงอายุไทย เพื่อสานสัมพันธกับคนในครอบครัว เพ่ือน และเพ่ือ
สงตอขอความ รูปภาพ และวิดีโอคลิปท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ท้ังนี้ ทัศนคติเชิงบวกดังกลาวเกิดจากการ
รับรูของผูสูงอายุวาตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีการส่ือสาร (Perceived 

behavioral control) สงผลใหผู สูงอายุมีความต้ังใจในการเรียนรู  (Behavioral intention) และการใช
เทคโนโลยีการสื่อสาร (Behavior) ในทายท่ีสุด 
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แตอยางไรก็ดี มีงานวิจัยสวนหนึ่งไดขอคนพบรวมกันวา ผูสูงอายุสวนหนึ่งหลีกหนีการใชเทคโนโลยี
การสื่อสารเนื่องมาจากความยากในการใช กลัวคนในครอบครัวดุวาเรียนรูชา กลัวความซับซอนและข้ันตอนใน
การใชงาน กลัวผลเสียจากความผิดพลาด และไมตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ  (Fischer, David, Crotty, Dierks, 

& Safran, 2014; Smith, 2014) นอกจากนี้ การใชคอมพิวเตอรเปนเวลานานยังสงผลใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ
กาย เชน อาการปวดหลัง ปวดตนคอ ปวดตา ปวดขมับ เปนตน (Smith, 2014)

ท้ังนี้ ประโยชนท่ีจะไดรับจากผลการวิจัยนี้ นอกจากจะเปนประโยชนในเชิงวิชาการจากการ
ทดสอบวา แบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีจะสามารถนำมาอธิบายการยอมรับแอปพลิเคชันไลนในกลุม
ผูสูงอายุไดหรือไม ซ่ึงในยุคเริ่มตนของการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (วิทยุ โทรทัศน โทรศัพทเคลื่อนที่) กลุมนี้ถูก
มองวาเปนกลุมที่ลาหลัง (Late majority/Laggards) ในการยอมรับเทคโนโลยีตามทัศนะการยอมรับ
นวัตกรรม (Rogers, 2003) แตเนื่องจากบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไปอยางมาก จึงทำใหผูวิจัยสนใจนำ
แบบจำลองดังกลาวมาทดสอบในกลุมท่ีถูกเคยมองวาลาหลัง อีกทั้งผลการวิจัยยังสงผลใหเกิดประโยชนในเชิง
ปฏิบัติการท่ีเปนผลสืบเนื่อง/ผลลัพธจากการยอมรับเทคโนโลยี กลาวคือ การพัฒนาแนวทางการรูเทาทันสื่อ
สังคมออนไลนในกลุมผู สูงอายุ เพ่ือให เกิดทักษะการใชและพัฒนาส่ือไปพรอม ๆ กัน (Double-knit 

approaches) ในกลุมผูสูงอายุจากท่ีเช่ียวชาญอยูแลวในระดับหนึ่งใหมีประสิทธิภาพรอบดานมากย่ิงข้ึน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงนำแบบจำลองดังกลาวมาทดสอบการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ ซ่ึงเปน

แอปพลิเคชันท่ีกำลังเปนที่นิยมในกลุมผูสูงอายุวาแบบจำลองดังกลาวสามารถนำมาอธิบายสาเหตุการยอมรับ
แอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุไดหรือไม อยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพ่ือศึกษาการรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลน การรับรูประโยชนในการใชงานแอป

พลิเคชันไลน ทัศนคติเชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลน ความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเค -ชันไลน และ
การใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ

2) เพ่ือศึกษาวาโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

research method) และใชแบบสอบถามปลายปดเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ ผูสูงอายุที่มีอายุท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง คือ 
ตองเปนผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ และสามารถตอบแบบสอบถามไดดวยตนเอง

การกำหนดขนาดตัวอยาง ยึดตามหลักเกณฑการกำหนดขนาดตัวอยางของโมเดลสมการเชิงโครงสราง 
Kaplan (2008) ไดใหขอเสนอแนะวา ควรใชกลุมตัวอยางขนาดใหญไมต่ำกวา 20 เทาของจำนวนตัวแปร
สังเกต (Observed variables) โดยในงานวิจัยน้ีมีตัวแปรสังเกตท้ังส้ิน 5 ตัวแปร ดังน้ัน ขนาดตัวอยางตองไม
ต่ำกวา 100 คน (20 X 5) อยางไรก็ตาม เพ่ือลดคาคลาดเคลื่อนของการกำหนดขนาดตัวอยาง ตลอดจนเพื่อให
สอดคลองกับอัตราสวนของประชากรผูสูงอายุในเขตกรุงเทพฯ ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 คน 
โดยอางอิงตามเกณฑการกำหนดขนาดตัวอยางของ Yamane (1973) ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ีรอยละ 95 และ
คาความคลาดเคล่ือนไมเกินรอยละ 5

สำหรับวิธีการสุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดทำการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานคร โดย
ใชวิธี “การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน” (Multi-stage random sampling) โดยมีรายละเอียดดังน้ี
ข้ันตอนท่ี 1 วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster random sampling) โดยพิจารณาการเก็บขอมูล
จากการแบงเขตพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครท่ีมีการแบงเขตพ้ืนท่ีออกเปน 6 กลุม หลังจากน้ันใชวิธีการสุม
แบบอยางงาย (Simple random sampling) ดวยวิธีการสุมจับสลากพ้ืนท่ีในกรุงเทพมหานครจาก 6 กลุม
ขางตนออกมา 1 กลุม โดยไดกลุมพ้ืนท่ีกรุงธนเหนือ ซ่ึงประกอบไปดวย 8 เขต ไดแก เขตธนบุรี เขตคลองสาน 
เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย เขตบางพลัด เขตตล่ิงชัน เขตทวีวัฒนา และข้ันตอนท่ี 2 การ
สุมตัวอยางแบบกำหนดจำนวน (Quota sampling) โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ัง 8 เขต เขตละ 50

คน รวมท้ังสิ้น 400 คน
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ในสวนของการทดสอบความเท่ียงดวยวิธีวัดอัลฟาครอนบาช (Cronbach's alpha) กับกลุมตัวอยาง
จำนวน 40 คน โดยมีคาอัลฟาครอนบาชของท้ัง 5 ตัวแปรอยูระหวาง 0.903 – 0.988

ขณะท่ีการวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยใชสถิติการวิเคราะหโมเดลสมการเชิงโครงสราง (Structural 

Equation Modelling: SEM) เพ่ือตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดล กับขอมูล เชิ งประจักษ
โดยประมาณคาพารามิเตอรของโมเดลดวยวิธี Maximum Likelihood Estimates และใชคาดัชนีตาง ๆ เปน
คาสถิติในการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชเกณฑดัชนีตาม
ขอสรุปที่ผูวิจัยไดทบทวนมาจากแนวคิดของ ยุทธ ไกยวรรณ (2556) ; สังวรณ งัดกระโทก (2557) รวมท้ังส้ิน 
12 คาดัชนี แตในท่ีนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑการตรวจสอบความสอดคลอง คือ คาดัชนีต องผานเกณฑท่ีกำหนด
มากกวา 3 คาดัชนี จากการวัดจากทั้งหมด 12 คาดัชนีดังรายละเอียดในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 เกณฑในการพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ

คาสถิติวัดความสอดคลอง เกณฑความสอดคลอง

1. คา �� มากกวา 0.01

2. คา ��/df นอยกวา 5.00

3. คาดัชนี Goodness of Fit Index (GFI) มากกวา 0.95

4.   คาดัชนี Adjusted Good of Fitness (AGFI) มากกวา 0.95

5.   คาดัชนี Comparative Fit Index (CFI) มากกวา 0.95

6. คาดัชนี Normed Fit Index (NFI) มากกวา 0.95

7. คาดัชนี Non-normed Fit Index (NNFI) มากกวา 0.95

8. คาดัชนี Incremental Fit Index (IFI) มากกวา 0.95

9. คาดัชนี Relative Fit Index (RFI) มากกวา 0.95

10. คาดัชนี Critical N (CN) มากกวา 200

11. คาดัชนี Root Mean Square Residual (RMR) นอยกวา 0.05

12. คาดัชนี Standardized Root Mean Square 

Residual (SRMR)
นอยกวา 0.05

ที่มา : ยุทธ ไกยวรรณ. (2556). การวิเคราะหสถิติสำหรับงานวิจัยหลายตัวแปร (พิมพครั้งท่ี 1). 
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หนา 22

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา
กลุมตัวอยางท่ีศึกษาจำนวน  400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญมีอายุระหวาง 60 -65 

ป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา รายไดตอเดือนนอยกวา 15,000 บาท เปนผูที่ไมไดประกอบอาชีพ มี
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ประสบการณในการใชแอปพลิเคชันไลน 3-4 ป มีวัตถุประสงคในการใชงานเพ่ือการสนทนา โดยอุปกรณท่ีเขา
ใชแอปพลิเคชันไลนมากท่ีสุด คือ สมารตโฟน

การรับรูถึงประโยชนในการใชแอปพลิเคชันไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงประโยชนใน
การใชแอปพลิเคชันไลนในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.86 เม่ือจำแนกการรับรูถึงประโยชนในการใชแอป-
พลิเคชันไลนเปนรายขอ พบวา แอปพลิเคชันไลนสามารถชวยใหสะดวกในการพูดคุยมากข้ึน มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ชวยใหติดตอสื่อสารกับครอบครัวและเพ่ือนได และลำดับตอมา คือ ชวยใหไดรับคำแนะนำจาก
เพ่ือน มีพ้ืนท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น และชวยใหทานไดรับขาวสารตาง ๆ จากเพ่ือนได ตามลำดับ 

การรับรูถึงความงายในการใชแอปพลิเคชันไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการรับรูถึงความงายใน
การใชแอปพลิเคชันไลนในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.76 เม่ือจำแนกการรับรูความงายในการใชแอปพลิเค -
ชันไลนเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางสามารถสงรูปภาพและขอความผานแอปพลิเคชันไลนไดงาย มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ  เขาใจถึงวิธีการติดตอพูดคุยกับผูอ่ืนผานแอปพลิเคชันไลนไดงาย และลำดับตอมา คือ สามารถ
เรียนรูการใชแอปพลิเคชันไลนไดโดยงาย ตามลำดับ 

ทัศนคติเชิงบวกที่มีตอการใชงานแอปพลิเคชันไลน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวกท่ีมี
ตอการใชงานแอปพลิเคชันไลนในระดับมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 3.86 เม่ือจำแนกทัศนคติท่ีมีตอการใชงานแอป
พลิเคชันไลนเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอการใชงานแอปพลิเคชันไลนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
ไดแก รูสึกวาการใชแอปพลิเคชันไลนพูดคุยกับลูกหลานทำใหไดใกลชิดกับครอบครัวมากข้ึน มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ รูสึกไดรับความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารผานแอปพลิเคชันไลน และรูสึกวาการใชแอปพลิเค -
ชันไลนชวยประหยัดคาใชจาย เชน การโทรผานไลน และลำดับตอมา คือ รูสึกผอนคลายและเพลิดเพลินในการ
สื่อสารผานแอปพลิเคชันไลนกับเพ่ือน ๆ ตามลำดับ 

ความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลน พบวา กลุมตัวอยางมีความต้ังใจท่ีจะใชแอปพลิเคชันไลน
ตอไปในระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.91 โดยมีความต้ังใจจะแนะนำเพ่ือนหรือคนรูจักใหใชแอปพลิเคชันไลน 
มากท่ีสุด

พฤติกรรมการใชแอปพลิเคชันไลน พบวา กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชงานแอปพลิเคชันไลน
ลักษณะตาง ๆ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.71 เม่ือจำแนกเปนรายขอ 3 อันดับแรก พบวา กลุม
ตัวอยางใชขอมูลสวนตัวที่แสดงอยูบนโปรไฟลของทานเปนขอมูลท่ีแทจริงอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ใชโทรเขา/รับสายดวยเสียง และลำดับตอมา คือ ใชถายรูป/สงรูป ตามลำดับ



51วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิดา  ปท่ี 6 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2563)

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน

หมายเหตุ : *ระดับนัยสำคัญที่ .05, **ระดับนัยสำคัญที่ .01

Chi-square/df = 4.05, p-value = 0.01745, CN = 455.20, = RMR = 0.0062,

SRMR = 0.0077, IFI = 1.00, CFI = 1.00, NFI = 1.00, NNFI = 0.99, RFI = 1.00

ภาพท่ี 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Path coefficient) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับ              
แอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ

ตารางท่ี 2 คา Tolerance และคา VIF ของตัวแปรในโมเดลเชิงสาเหตุ

ตัวแปร Useful Attitude Intention Behavior

คา Tolerance 0.18 0.17 0.30 0.87

คา VIF 5.56 5.88 3.33 1.15

หมายเหตุ : คา Tolerance < 1, คา VIF < 10

ภาพท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุจากโปรแกรมลิ
สเรล
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จากภาพท่ี 3 และ 4 แสดงใหเห็นวา โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากมีคาดัชนีท่ีผานเกณฑความสอดคลองกลมกลืน 10 คาดัชนี อัน
ไดแก 1) คาดัชนี Chi-square/df = 4.05 (< 5.00) 2) คา p-value = 0.01745 (> 0.01) (แสดงใหเห็นวา 

โมเดลท่ีสอดคลองกลมกลืน คา p-value ตองไมมีนัยสำคัญทางสถิติ) 3) คาดัชนี Critical N (CN) = 455.20 
(> 200) 4) คาดัชนี RMR = 0.0062 (< 0.05) 5) คาดัชนี SRMR = 0.0077 (< 0.05) 6) คาดัชนี IFI = 1.00 
(> 0.95) 7) คาดัชนี CFI = 1.00 (> 0.95) 8) คาดัชนี NFI = 1.00 (> 0.95) 9) คาดัชนี NNFI = 0.99 (> 

0.95) และ 10) คาดัชนี RFI = 1.00 (> 0.95) นอกจากนั้น ยังมีคา VIF ไมเกิน 10 และคา Tolerance ไมเกิน 
1 ของทุกตัวแปร (ดังปรากฏในตารางท่ี 2)

ในสวนของคาอิทธิพลทางตรง (Direct effect) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลน
ของผูสูงอายุ พบวา 1) การรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกตอการรับรูประโยชนในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Useful) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.90 
2) การรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอทัศนคติ
เชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Attitude) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.61 3) การรับรูประโยชน
ในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Useful) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอทัศนคติเชิงบวกในการใช
งานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Attitude) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.27 4) การรับรูประโยชนในการใชงาน
แอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Useful) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลน
ของผูสูงอายุ (Intention) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.10 5) ทัศนคติเชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของ
ผูสูงอายุ (Attitude) อิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ 
(Intention) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.80 และ 6) ความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผู สูงอายุ 
(Intention) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอการใชงานจริง (Behavior) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.82

ขณะท่ีคาอิทธิพลทางออม (Indirect effect) ของโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของ
ผูสูงอายุ พบวา 1) การรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Ease) มีอิทธิพลทางออมเชิง
บวกตอทัศนคติเชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Attitude) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.25 ความ
ต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Intention) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.78 และการใชงานจริง 
(Behavior) มีคาอิทธิพลเทากับ 0 .64 2) การรับรูประโยชนในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ 
(Useful) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ ( Intention) มี
คาอิทธิพลเทากับ 0.22 และการใชงานจริง (Behavior) มีคาอิทธิพลเทากับ 0.27 และ 3) ทัศนคติเชิงบวกใน
การใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ (Attitude) มีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการใชงานจริง (Behavior) 

มีคาอิทธิพลเทากับ 0.66 ดังสรุปไดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของตัวแปรตาง ๆ ใน
โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ
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ตัวแปรตาม อิทธิพล ตัวแปรทำนาย

Ease Useful Attitude Intention Behavior

Useful DE

IE

TE

0.90**

-

0.90**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Attitude DE

IE

TE

0.61**

0.25**

0.86**

0.27**

-

0.27**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intention DE

IE

TE

-

0.78**

0.78**

0.10*

0.22**

0.32**

0.80**

-

0.80**

-

-

-

-

-

-

Behavior

DE

IE

TE

-

0.64**

0.64**

-

0.27**

0.27**

-

0.66**

0.66**

0.82**

-

0.82**

-

-

-

หมายเหตุ : **ระดับนัยสำคัญที่ .01, *ระดับนัยสำคัญที่ .05, DE = อิทธิพลทางตรง (Direct Effect), IE = อิทธิพลทางออม  (Indirect Effect), 

TE = อิทธิพลรวม (Total Effect)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบวา โมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ นอกจากนั้น การรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ คือ แอปพลิเค -
ชันไลนสามารถชวยใหสะดวกในการพูดคุยมากขึ้น มากท่ีสุด รองลงมา คือ ชวยใหติดตอส่ือสารกับครอบครัว
และเพ่ือนได และลำดับตอมา คือ ชวยใหไดรับคำแนะนำจากเพ่ือน มีพ้ืนท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น และชวย
ใหไดรับขาวสารตาง ๆ จากเพ่ือนได และการรับรูประโยชนในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ คือ 
การท่ีผูสูงอายุรับรูวาแอปพลิเคชันไลนสามารถชวยใหรูสึกผอนคลาย สนุกสนาน ชวยใหติดตอสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพ่ือนได ชวยใหเขาถึงขอมูลขาวสารไดเร็ว ชวยใหไดรับขาวสารตาง ๆ จากเพ่ือนได ชวยให
สามารถหาขอมูลท่ีทันสมัย ยังเปน 2 ตัวแปรสำคัญท่ีมีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอการใชงานแอปพลิเคชันไลน
ของผูสูงอายุ คือ การโทรเขาและรับสายดวยเสียง การดาวนโหลดสติกเกอร การสนทนาเปนกลุมกับเพ่ือนใน
กลุม การแบงปนขอความแสดงความรูสึกและความคิดเห็นบนไทมไลน การอัดและสงคลิปเสียงหรือไฟลวิดีโอ 
การถายรูปและสงรูป ผานตัวแปรทัศนคติเชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ คือ ความรูสึก
สะดวกรวดเร็วในการส่ือสาร การประหยัดคาใชจายเนื่องจากสามารถโทรผานแอปพลิเคชัน ผอนคลายและ
เพลิดเพลินในการสื่อสารกับเพ่ือน ๆ มีความสุขท่ีไดแบงปนเหตุการณหรือขอมูลความรูตาง ๆ ใหเพ่ือนรับรู ทำ
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ใหไดใกลชิดกับครอบครัวมากขึ้น และความต้ังใจในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ คือ การมีความ
ต้ังใจท่ีจะใชแอปพลิเคชันไลนตอไป ตลอดจนมีความต้ังใจจะแนะนำเพ่ือนหรือคนรูจักใหใชแอปพลิเคชันไลน 
ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Technology Acceptance 

Model (TAM) ท่ีพบวา การที่ผูใชงานรับรูวาเทคโนโลยีท่ีตนเองใชสามารถใชงานไดงาย ไมซับซอน พกพา
สะดวก มีประโยชนในการติดตอสื่อสาร ตลอดจนการติดตามขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนการดูแลสุขภาพ การ
ทานอาหารท่ีมีประโยชน ขาวสารบานเมือง การไดปฏิสัมพันธกับเพ่ือนฝูงผานสื่อสังคมออนไลน การทำ
ธุรกรรมทางการเงิน การตอยอดทางธุรกิจ รวมถึงการไดรับความเพลิดเพลินและความบันเทิงจากการทำงาน 
ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการใชชีวิตประจำวัน ยอมสงผลใหผูใชงานมีความรูสึกท่ีดีท่ีจะใชเทคโนโลยีนั้น
ตอไป มีความต้ังใจและใชงานจริง พรอมท้ังบอกตอและแนะนำใหคนอ่ืนไดใชงานเทคโนโลยีดังกลาวดวย 
(Ajzen & Fishbein, 1980; Chuttur, 2009; Venkatesh & Davis, 2000; Stigzelius, 2011; Cheyjunya, 

2016)
อีกท้ังยังสอดคลองกับท่ีอรวรรณ ปลันธนโอวาท (2554); Ajzen (1988); Cheyjunya (2016) 

พบวา การท่ีผูสูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการส่ือสาร (Attitude toward the 

behavior) เกิดจากการรับรูของผูสูงอายุวาตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีการส่ือสาร 
(Perceived behavioral control) ยอมสงผลใหผูสูงอายุมีความต้ังใจ (Behavioral intention) และสงผลตอ
การใชเทคโนโลยีการส่ือสาร (Behavior) ในทายท่ีสุด รวมท้ังจากงานวิจัยของ AI-Zoubi และ Ali (2010) ท่ี
ศึกษาเรื่องการยอมรับการทำกิจกรรมผานแอปพลิเคชันในสมารตโฟน (E-mobile) โดยใชทฤษฎีการยอมรับ
เทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีแบบครบวงจร ก็พบรวมกันวา การท่ีผูสูงอายุใชสื่อใหมเกิดจากทัศนคติวามี
การใชงานท่ีงาย สะดวกรวดเร็ว และประโยชนที่จะไดรับเปนตัวกระตุนใหเกิดความสนใจอยากใชเทคโนโลยี
นั้น ๆ

นอกจากนั้น จากขอคนพบจากงานวิจัยนี้ยังตรงกับขอคนพบในงานวิจัยของพัชนี เชยจรรยา 
(2559) ท่ีพบวา หากผูสูงอายุคุนเคยกับการทำงานท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีการส่ือสารมากอนในชวง
กอนเกษียณอายุ ก็จะเปนตนทุนใหผูสูงอายุในกลุมดังกลาวสามารถใชเทคโนโลยีการส่ือสารไดคลองแคลว
มากกวากลุมท่ีไมมีประสบการณในชวงวัยทำงาน แตอยางไรก็ตาม แมปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารจะสามารถ
ใชงานไดงายข้ึน แตสำหรับผูสูงอายุก็ยังตองอาศัยการฝกฝนเรียนรูอยางตอเน่ือง ผูสูงอายุบางสวนเรียนรูการใช
เทคโนโลยีการส่ือสารจากการทดลองดวยตนเอง แตก็เปนสถานการณการเรียนรูท่ีไมเกิดขึ้นบอยนัก อีกทั้ง
ผลการวิจัยยังตรงกับกับขอคนพบของ Smith (2014) ที่พบวา การใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารของ
ผูสูงอายุมักมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางคนในครอบครัว ญาติ พ่ีนองและเพ่ือนฝูง ผาน
การปฏิสัมพันธในโปรแกรม/แอปพลิเคชั่นตาง ๆ เชน เฟซบุก ท้ังยังเปนไปตามขอคนพบของ Kobayashi และ
คณะ (2015) ท่ีพบวา ผูสูงอายุมักใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสาร เชน เว็บไซต อีเมล โปรแกรมสืบคน 
(Search engines) เพ่ือแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
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จากการสรุปและอภิปรายผลเบ้ืองตน พบวา งานวิจัยนี้ไดขอคนพบใหมจากการนำแนวคิดการ
ยอมรับเทคโนโลยี มาทดสอบกับกลุมผูสูงอายุวา ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเมืองใหญมีทัศนคติเชิงบวกตอการใชสื่อ
สังคมออนไลนแมวาจะไมไดมีการศึกษาสูงและรายไดท่ีมากนัก ท้ังนี้ เนื่องมาจากวิธีการใชงานที่งาย การเปดใจ
เรียนรู ประกอบกับการเห็นถึงประโยชนจากการสานเครือขายผานการสนทนากับครอบครัว เพ่ือนฝูง สงผลให
ไดขอคนพบใหมท่ีงานวิจัยในยุคกอนมักพบวา ผูสูงอายุจะหลีกหนีการใชเทคโนโลยีการส่ือสารเนื่องมาจาก
ความยากในการใช กลัวคนในครอบครัวตำหนิ กลัวผลเสียจากความผิดพลาด และไมตองการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
(Fischer et al., 2014) แตอยางไรก็ดี แอปพลิเคชันไลนไดพิสูจนใหเห็นวา ผูสูงอายุมีการเปดใจเรียนรูมากข้ึน 
เพลิดเพลินในการใชงาน ซ่ึงสงผลถึงการมีสุขภาพทางจิตใจ (Mental health) ท่ีดีข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจาก
การไดสานสัมพันธการส่ือสารแบบเครือขายท่ีเปนขอคนพบจากงานวิจัยนี้นั่นเอง

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา การรับรูความงายในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ และการ

รับรูประโยชนในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ เปน 2 ตัวแปรสำคัญท่ีสงอิทธิพลทางออมตอการใช
งานจริง ผานตัวแปรทัศนคติเชิงบวกในการใชงานแอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ และความต้ังใจในการใชงาน
แอปพลิเคชันไลนของผูสูงอายุ ดังน้ัน หนวยงานท่ีดูแลผูสูงอายุควรสงเสริมใหชมรมผูสูงอายุ หรือหนวยงานที่
ดูแลผูสูงอายุจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหผูสูงอายุใชงานแอปพลิเคชันไลนไดคลอง และใชในทางท่ี
เปนประโยชนมากข้ึน เชน เปนชองทางในการขายสินคา หรือเปดรับขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพจากแหลงท่ี
นาเชื่อถือ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษากลุมผูสูงอายุอ่ืน ๆ รวมดวย เชน กลุมผูสูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-80 ป) ผูสูงอายุตอน

ปลาย (อายุ 81 ป ข้ึนไป) หรือผูที่เตรียมเขาสูวัยผูสูงอายุ (อายุ 55 -59 ป) วามีรูปแบบการใชงานเทคโนโลยี
การสื่อสารท่ีแตกตางจากกลุมผูสูงอายุตอนตนท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนมากในงานวิจัยนี้หรือไม

2. ควรเช่ือมโยงโมเดลเชิงสาเหตุการยอมรับเทคโนโลยีกับแนวคิดเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อใหมในกลุม
ผูสูงอายุ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุมักสงตอขอความหรือรูปภาพภาพผานแอปพลิเคชันไลน ซ่ึงบางที
อาจจะเปนขอความ วิดีโอคลิป หรือรูปภาพท่ีเปนขาวปลอม (Fake news) ดังนั้น การศึกษาวิจัยในอนาคตควร
นำตัวแปรในแนวคิดการรูเทาทันสื่อมาบูรณาการกับแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี ไดแก 2.1) ตัวแปรดานผูสง
สาร – คือการพิจารณาวาขอมูลมากจากบุคคลท่ีเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ หรือไม 2.2) ตัวแปรดานเนื้อหาสาร –
คือการพิจารณาตัวเนื้อหาวาเปนการพูดโนมนาว โออวด หรือชักชวนใหผูอานเกิดความรูสึกคลอยตามโดยขาด
การสนับสนุนดวยเหตุผลอยางรอบดานหรือไม 2.3) ตัวแปรดานชองทางการส่ือสาร – คือสื่อท่ีนำเสนอตกแตง
ภาพจนเกินจริง นำเสนอภาพไมรอบดาน หรือนำภาพเกามานำเสนอหรือไม และ 4) ตัวแปรดานผูรับสาร –
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คือผูรับสารรูสึกเห็นดวย ตอรอง หรือไมเช่ือเนื้อหาท่ีไดรับเพราะเหตุใด (กิรติ คเชนทวา , 2562; Center for 

Media Literacy, 2005)  มาศึกษารวมดวย เพ่ือรวมกันตรวจสอบและใหความรูกับผูสูงอายุวา สิ่งท่ีตนเอง
ตองการสงตอเปนความจริงหรือไม
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