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1.1 ชื่อเรื่อง
การใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูสูงอายุและขอเสนอเพื่อการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุไทย
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1.2 ชื่อคณะผูวิจัย
รองศาสตราจารย ดร. พนม คลี่ฉายา
หนวยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานความรอบรูทางดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อ (DIRU)
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หมายเลขโทรศัพท 089-1260007 และ 02-2182195
โทรสาร 02-2182130
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1.3 งบประมาณและระยะเวลาทำวิจัย
ไดรบั งบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการ
สนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.)
งบประมาณที่ไดรับ 2,079,550.- บาท
ระยะเวลาทำวิจัย ตั้งแต มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2563
2 สรุปโครงการวิจัย
โครงการวิจัยนี้เนนหลักการ ความสำคัญ และแนวทางการพัฒนาผูสูงอายุตามกระบวนทัศนพฤฒิพลัง
(Active and Productive Aging) มุงสรางองคความรูและนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในอนาคต สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผูสูงอายุเพื่อ
ดำรงไวซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอยางมีสุขภาพดี มีสวนรวมกับครอบครัว ชุมชน สังคม มีความมั่นคงทาง
รายไดและที่อยูอาศัย สามารถนำเทคโนโลยีมาใชประโยชนไดอยางปลอดภัย มุงสรางองคความรูที่จ ำเปน
ไดแก 1) สถานภาพการเขาถึง การใชงาน ระดับความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการรูเทาทันสื่อ
ดิจิทัล 2) การใชสื่อดิจิทัลสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนในครอบครัว ชุมชน และสรางผลผลิตเชิง
รายได 3) สรางขอเสนอเพื่อการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะของผูสูงอายุดานคุณภาพชีวิตและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบ ครอบคลุมกลุมผูมีอายุ 50 – 59 ป ซึ่งเปนกลุมที่จะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ
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(Pre Aging) ใหสามารถมีการเตรียมพรอมตนเอง และกลุมผูสูงอายุวัยตนที่มีอายุ 60 – 70 ป ใหเปนผูสูงอายุที่
มีพฤฒิพลัง (Active and Productive Aging)
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อสำรวจปจจัยตัวบุคคล ปจจัยเทคโนโลยี แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอร เน็ต
สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และ
ผูสูงอายุวัยตน
2. เพื่อสำรวจการเขาถึง การใชงาน และการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และ
ผูสูงอายุวัยตน
3. เพื่ อสำรวจความสามารถในการใชเทคโนโลยีในดานการใชงานสื่อดิจ ิทัล ดานการใช เพื่อสราง
ความสัมพันธกับคนในครอบครัว และดานการใชเพื่อสรางผลิตภาพและรายไดของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ
และผูสูงอายุวัยตน
4. เพื่อสรางขอเสนอเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการเสริมสราง
ภาวะพฤฒิพลัง ในดานความสัมพันธในครอบครัว การสรางผลผลิตและรายได และการรูเทาทันสื่อดิจิทลั
การดำเนินงานวิจัย
ดำเนินการวิ จัยแบบผสานวิธีวิจัย (Mixed Method) ระหวางการวิ จั ยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) นำผลการวิจัยทั้งสองสวนมาสังเคราะห พัฒนา
เปน ขอ เสนอเชิ งนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจ ิทัลมาใชใ นการเสริม สรางภาวะพฤฒิ พลั งของผู ส ู งอายุ มี
รายละเอียดการดำเนินงานวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม มีกลุมตัวอยางอายุ 50-70 ป
ทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี นครสวรรค ระยอง สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 1,400 คน
2. การสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 44 คน และผูกาวสูวัยผูสูงอายุ 50-59 ป จำนวน
20 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ
3. การศึกษากรณีตัวอยางผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธ สรางรายได และผลผลิต
ชุมชน รวม 10 กรณีตัวอยาง
4. การสรางขอเสนอเชิงนโยบาย โดยนำผลการวิจัยมาสังเคราะหสรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบวา กลุมตัวอยา งเกือบครึ่ง ใชงานอินเทอร เน็ ตมามากกว า 5 ป มี ความ
คลองแคลวในการใชงานโทรศัพทสมารทโฟน สวนใหญอาศัยในพื้นที่มีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เกือบ
ทั้งหมดมีโทรศัพทเชื่อมตออินเทอรเน็ต จำนวนมากกวาครึ่งจายคาบริการแบบเหมาจายรายเดือน มีคาใชจาย
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บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยูระหวาง 300-600 บาทตอเดือน ราคาโทรศัพทสมาร ทโฟนที ่ใชมีราคา
ระหวาง 3,001-7,000 บาท
แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีกลุมอายุ 50-54 อยูระดับมาก ในขณะที่กลุมอายุ 55-70 ป อยูระดับปาน
กลาง กลุมตัวอยางมีการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง โปรแกรมที่
ใชมากที่สุดคือ ไลน เฟซบุก และยูทูบ โดยใชสนทนา อานขาวติดตามขาวสารในระดับมาก ในขณะที่ใชสืบคน
ขอมูลและโพสตขอความในระดับปานกลาง และรับสงอีเมล ซื้อสินคาออนไลน และโอนเงินผานแอปพลิเคชัน
ในระดับนอย และสรางเนื้อหาดวยตนเองในระดับนอยที่สุด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับมาก แตดานสราง
รายได กลุมอายุ 50-54 ป อยูในระดับนอย และกลุมอายุ 55-70 ป อยูในระดับนอยที่สุด การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
ของผูสูงอายุกลุม 60-70 ป อยูระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุม 50-59 ป อยูระดับ
มาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติมวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ
ไดแก อาชีพ การเรียนรูจากเทคโนโลยี ทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง ความซั บ ซอนยุงยากของ
เทคโนโลยี คาใชจายในการใชบริการอินเทอรเน็ตและความคุมคา บุตรหลานที่อยูหางไกลเปนแรงผลักดันใหใช
เทคโนโลยีเพื่อติดตอสื่อสารใกลชิดกัน
ผูสูงอายุมีอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี ไดแก ปญหาทางดานสายตา การหลงลืม ภาษาอังกฤษ ความ
กังวลเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใชงาน
ผูสูงอายุตองการการสนับสนุนดานการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ตองการเรียนรูการใช
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การสอนเรื่องของการใชสื่อออนไลนในการขายสินคาชุมชน สรางเพจหรือการผลิต
เนื้อหาออนไลน และธุรกิจการสรางรายไดจากสื่อออนไลน
กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีเสริมสรางพฤฒิพลังได มาจากความเปนตัวตน ความคิด
ความรู ทักษะ ความสามารถที่สั่งสมมานานของผูสูงอายุ การกาวขามอุปสรรคดานเทคโนโลยีดวยการเรียนรู
ดวยตนเองและการสอนจากบุตรหลาน การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรสาธารณประโยชน ทั้งนี้การ
เชื่อมโยงระหวางรุนวัยเปนปจจัย นอกจากนี้กรณีตัวอยางสะทอนใหเห็นวาการหารายไดแบบอิสระบนสื่อ
ออนไลน เปนเสนทางสูความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุได
งานวิ จ ั ย สร า งข อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นาพฤฒิ พ ลั ง ผู ส ู ง อายุใ นสั ง คมผู  ส ู ง อายุ ย ุ ค ดิ จ ิท ั ล เน น การ
เตรียมพรอมใหผูสูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคง
ทางรายได มีความสามารถในการสรางผลผลิตชุมชนได ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบาย 2 ดานหลัก ไดแก
แนวนโยบายสวัสดิการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ 5G และ แนวนโยบายดาน
ความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี
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ผลผลิต (Output)
งานวิจัยมีผลผลิตที่สำคัญคือ ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต
ของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบาย 2 ดานหลัก ดังนี้
ขอเสนอที่ 1 : แนวนโยบายสวัสดิการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ 5G
กำหนดนโยบายเพื่อเปนกรอบแผนงานและโครงการ เพื่อการเตรียมพรอมสูวิถีชีวิตใหมของสัง คม
ผูสูงอายุยุคดิจิทัล 5 ขอ ดังตอไปนี้
1.1 จัดสวัสดิการสนับสนุนคาใชจาย ควบคูกับพัฒนาเครือขายการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงสำหรับผูสูงอายุ
 กำหนดใหผูสูงอายุสามารถใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไดโดยไมเสียคาใชจาย
 สงเสริมใหเอกชนจัดบริการเฉพาะผูสูงอายุ โดยไดรับการชดเชยจากรัฐในรูปแบบการ
ชดเชยภาษี การสนับสนุนบางสวนจากรัฐ
 ผูใหบริการเครือขายออกผลิตภัณฑแพกเกจบริการ (Service Package) ราคาพิเศษ
สำหรับผูสูงอายุโดยมีการสนับสนุนบางสวนจากรัฐ
 จัดตั้งกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปนองคกรรวมคากับ ธุรกิจเพื่อดำเนิน
ธุรกิจการใหบริการสำหรับผูสูงอายุ
1.2 เพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยี ควบคูกับความรอบรูทางดิจิทัลและรูเทาทันสื่อดิจิทัล
จัดการเรียนรู โดยกำหนดเปนหลักสูตรเฉพาะผูสูงอายุ ที่มีเนื้อหาการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู
จัดผูวิทยากรที่สามาถถายทอดใหเหมาะสมกับการเรียนรูของผูสูงอายุ
 ผานทั้งชองทางการเรียนรูที่มีอยูเดิม เชน โรงเรียนผูสูงอายุ การอบรมโดยชมรม มูลนิธิ
ผูสูงอายุ
 เพิ่มเติมการเรียนรูตามอัธยาศัยดวยสื่อออนไลน ผานเว็บไซตแบบเรียนออนไลนเพื่อการ
เรียนรูสำหรับผูสูงอายุ แอปพลิเคชัน
 กำหนดเปนนโยบายใหการสนับสนุนธุณกิจเอกชนที่จะลงทุนสรางแหลงเรียนรูและจั ด
กิจกรรมเรียนรู
1.3 ปกปองสิทธิและความปลอดภัยบนสื่อออนไลนสำหรับผูสูงอายุ
 กำหนดมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ขอกำหนดจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิทธิ
ผูบ ริโ ภค กิจการดานผูสูงอายุ ที่จะปกปองสิทธิและความปลอดภั ยในการใช งานสื่อ
ออนไลนของผูสูงอายุ
 จัดตั้งศูนย หนวยงานเฉพาะกิจ เพื่อรับเรื่องรองเรียน ดำเนินการตรวจสอบ ชวยเหลือ
แกไข และเยียวยาครบวงจร
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1.4 สงเสริมการออกแบบ ผลิตอุปกรณ แอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุที่เขาถึงได
 พัฒนา ออกแบบ ผลิต อุปกรณ แอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุ และจัดระบบสนับสนุน
การใชงาน โดยมีบริการใหชวยเหลือ ใหคำแนะนำในการใชงานของผูสูงอายุไดในขณะ
ใชงาน (Real-time) ซึ่งสามารถออกแบบการทำงานดว ย ปญญาประดิษฐ (Artificial
Intelligence; AI) หรือใชการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครผูเชี่ยวชาญที่ใหความชวยเหลือผาน
ทั้ งชองทางการเรียนรูที่มีอยูเดิม เชน โรงเรียนผูสูงอายุ การอบรมโดยชมรม มูลนิธิ
ผูสูงอายุ
 มาตรการทางภาษีเพื่อสงเสริมใหเอกชนมีการออกแบบ ผลิต อุปกรณและแอปพลิเคชัน
เฉพาะผูสูงอายุ สามารถเขาถึงได
 พัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตกับการใชชีวิต (Internet of Thing; IoT) ชวยให
การใชชีวิตประจำวันของผูสูงอายุสะดวกสบาย สงเสริมสุขภาพ
1.5 สงเสริมการสรางสรรคเนื้อหาเสริมสรางพฤฒิพลังสำหรับผูสูงอายุบนแพลตฟอรมออนไลน
 จัดงบประมาณใหการสนับสนุนองคกร ธุรกิจ มูลนิธิ นักธุรกิจวิสาหกิจเริ่มตน (Startup)
กลุมบุค คล ผู ทำงานอิส ระ (Freelance) ผู มี อิทธิพ ลออนไลน (Online Influencer)
จัดทำเนื้อหา สรางแพลตฟอรมสำหรับผูสูงอายุมากขึ้น
 จัดตั้ง องคกรสื่อออนไลนสาธารณะสำหรับผูสูงอายุ ในรูปปแบบสื่อสาธารณะ (Public
Media) ในลักษณะองคกรมหาชน องคกรตามนโยบายยุทธศาสตรประเทศ องคกรธุรกิจ
เพื่อสังคม เพื่อกำหนดยุทธศาสตรดานเนื้อหาบนสื่อออนไลนเชิงประโยชนสาธารณะ
สำหรับผูสูงอายุ สรางแพลตฟอรมออนไลนและออฟไลนสำหรับการเผยแพร ประสาน
รวมรวมสงเสริมผูผลิตเนื้อหาที่มีอยูปจจุบัน เพื่อผสานพลังในการทำงานเสริมสรางพฤฒิ
พลังของผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีสวนรวม ความมั่นคงในชีวิต และ
การใชเทคโนโลยีอยางรูเทาทันและไดประโยชน
ขอเสนอที่ 2: แนวนโยบายดานความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี
กำหนดนโยบายเพื่อเปนกรอบแผนงานและโครงการ เพื่อสรางความมั่นคงทางรายไดดวยเทคโนโลยี
ของสังคมผูสูงอายุยุคดิจิทัล 4 ขอ ดังตอไปนี้
2.1 จัด ตั้ ง ศูน ยบ ม เพาะวิส าหกิจออนไลน (Online Business Incubation Center) สำหรับ
ผูสูงอายุ
ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ใหคำปรึกษา ทำงานรวมกับผูสูงอายุ รวมทั้งผูที่กำลังกาวสูวัยผูสูงอายุ
เพื่อสรางความเปนผูประกอบการออนไลน (Online Entrepreneur) เนนกลุมที่มีศักยภาพ มีแรงจูงใจ และ
ตองการสรางรายไดเพื่อความมั่นคงในชีวิต มีขอบเขตการดำเนินการ ไดแก จัดการเรียนรู ฝกอบรมทักษะ รวม
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คิดคน ใหคำปรึกษา รวมดำเนินการจัดตั้งธุรกิจออนไลนกับผูสูงอายุในดานการผลิต การตลาด การสงเสริมการ
ขาย การเงิน การจัดการ การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรู
นวัตกรรม ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลนสำหรับผูสูงอายุ
 ดำเนินงานผานศูนยบมเพาะทางธุรกิจที่มีอยูในสถาบันการศึกษา สนับสนุนใหขยายการ
สงเสริมไปยังกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะ
 จัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดหางาน สวัดการและรายได
ของภาครัฐ เชน กรมสงเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรม
พัฒนาธุรกิจ กำหนดเปนนโยบายใหการสนับสนุนธุรกิจเอกชนที่จะลงทุนสรางแหล ง
เรียนรูและจัดกิจกรรมเรียนรู
2.2 สงเสริมวิสาหกิจชุมชนดวยเศรษฐกิจสรางสรรคผานสื่อออนไลน
เชื่อมโยงคนตางรุนวัยในชุมชน ไดแก รุนวัยหนุมสาว คนรุนวัยที่จะกาวสูวัยผูสูงอายุ และวัยผูสูงอายุ
ในชุมชน มารวมกันคิด รวมกันทำ สรางสรรคเศรษฐกิจสรางสรรคบนสื่อออนไลน สรางผลผลิตทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน สามารถดำเนินงานเชื่อมโยงกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจออนไลนสำหรับผูสูงอายุ
 จัดตั้งงรานคาออนไลนอิสระ (Standalone e-Shop)
 วิสาหกิจชุมชนออนไลน (Small and Micro Community Enterprise; SMCE)
 รานคาออนไลน (e-Shop)
 ตลาดกลางออนไลน (e-Marketplace)
 ดำเนินการโดยเริ่มตนจากการสนั บสนุนจัดตั้ง ดว ยงบประมาณภาครั ฐ เชน องคก ร
บริหารงานสวนทองถิ่น กองทุนสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น หลังจากนั้นเปดดำเนิน การ
โดยใชการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน จะชวยใหสามารถดำเนินการอยางตอเนื่อง
2.3 สรางแพลตฟอรมรานออนไลนเปนชองทางการตลาดใหแกผูสูงอายุ
สรางรานคาออนไลน (e-Shop) ที่เปดใหเฉพาะผูสูงอายุไดนำผลิตภัณฑของตนเองมาจำหนาย มีการ
จัดการสนับสนุน ชวยเหลือผูสูงอายุในกระบวนการทำธุรกิจการคาออนไลนทุกขั้นตอน เริ่มจาก การสรางและ
บริหารจัดการแพลตฟอรมรานคาออนไลนขึ้น รับสมัครผูสูงอายุและผูที่กำลังกาวสูวัยผูสูงอายุที่ตองการคาขาย
ออนไลนมาเสนอขายสินคา จัดทำระบบการเลือกซื้อสินคา รับคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดสงสินคา การ
บริการหลังการซื้อสินคา
 จัดสรางรานคาออนไลน (e-Shop) ทั้งระดับชาติ และ ระดับ ชุม ชน ผ านหนวยงาน
ภาครัฐที่เขามารับผิดชอบ
 การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม โดยดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจดวยระบบแบงปนรายได มี
รายไดเพียงพอในการดำเนินงานโดยไมตองพึ่งงบประมาณจากภาครัฐ
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 จัดตั้งเปนรัฐวิสาหกิจ รัฐลงทุนรวมกับเอกชน เปาหมายเนนการเสริมสรางความมั่นคง
สำหรับผูสูงอายุ
2.4 สง เสริม วิ ส าหกิจ เริ่ม ตน (Startup) และการทำงานรั บจ า งอิ ส ระผ านช อ งทางออนไลน
(Online Freelance)
เปดพื้นที่ใหผูสูงอายุที่ตองการทำงานรับจางอิสระเขามาเสนอขอมูลตนเอง และเปดใหผูตองการหาคน
ที่มีความสามารถเฉพาะมาพบปะผูสูงอายุที่ตรงกับความตองการของตนเองได รวมทั้งสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจ
เริ่มตน (Startup) โดยดึงความสามารถของผูสูงอายุ ผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ และเชื่อมโยงคนหนุมสาว
 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ ขยายการสงเสริมสูกลุมผูสูงอายุ และผู
กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ
 สงเสริมใหผูสูงอายุ และผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ รวมกันสรางธุรกิจกับคนวัยหนุมสาว
เขารวมลงทุนวิสาหกิจเริ่มตนกับคนหนุมสาว ผานคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน
แหงชาติ
 จัด ตลาดนั ดพบแรงงานรั บ จา งอิส ระผา นช อ งทางออนไลน (Online Freelancer)
สำหรับผูสูงอายุ
ผลลัพธ (Outcome)
ขอเสนอเชิงนโยบายสามารถนำไปดำเนินงานโดยการสงตอนโนบายใหหนว ยงานภาครัฐ กองทุ น
สาธารณะที่เกี่ยวของ นำไปพิจารณารวมกับแผนยุทธศาสตรในปจจุบัน และบูรณาการกับโครงการในปจจุบัน
รวมทั้งเพิ่มเติมในแผนแมบทในอนาคต หนวยงานรัฐที่สามารถนำไปพิจารณาดำเนินงานได อาทิ
กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กองสงเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ
องคกรบริหารงานสวนทองถิ่น
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจ การกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจ การโทรคมนาคม เพื่ อ
ประโยชนสาธารณะ (กทปส.)
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค
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3 บทคัดยอภาษาไทยและบทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract)
บทคัดยอภาษาไทย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจและอธิบายปจจัยตัวบุคคล เทคโนโลยี แรงจูงใจในการใชงาน
เทคโนโลยี สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัย
สูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน และสังเคราะหสรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการวิจัยดวยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) มีกลุมตัวอยางอายุ 50-70 ปทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี นครสวรรค
ระยอง สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,400 คน และการสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุ 60 ปขึ้น
ไป จำนวน 44 คน และผูกาวสูวัยผูสูงอายุ 50-59 ป จำนวน 20 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้ง
การศึกษากรณีตัวอยางผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธ สรางรายได และผลผลิตชุมชน รวม
10 กรณีตัวอยาง นำผลการวิจัยมาสังเคราะหสรางขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของ
ผูสูงอายุ
ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบวา กลุมตัวอยา งเกือบครึ่ง ใชงานอินเทอรเน็ตมามากกวา 5 ป มี ความ
คลองแคลวในการใชงานโทรศัพทสมารทโฟน สวนใหญอาศัยในพื้นที่มีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เกือบ
ทั้งหมดมีโทรศัพทเชื่อมตออินเทอรเน็ต จำนวนมากกวาครึ่งจายคาบริการแบบเหมาจายรายเดือน มีคาใชจาย
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยูระหวาง 300-600 บาทตอเดือน ราคาโทรศัพทสมาร ทโฟนที ่ใชมีราคา
ระหวาง 3,001-7,000 บาท
แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีกลุมอายุ 50-54 อยูระดับมาก ในขณะที่กลุมอายุ 55-70 ป อยูระดับปาน
กลาง กลุมตัวอยางมีการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง โปรแกรมที่
ใชมากที่สุดคือ ไลน เฟซบุก และยูทูบ โดยใชสนทนา อานขาวติดตามขาวสารในระดับมาก ในขณะที่ใชสืบคน
ขอมูลและโพสตขอความในระดับปานกลาง และรับสงอีเมล ซื้อสินคาออนไลน และโอนเงินผานแอปพลิเคชัน
ในระดับนอย และสรางเนื้อหาดวยตนเองในระดับนอยที่สุด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับมาก แตดานสราง
รายได กลุมอายุ 50-54 ป อยูในระดับนอย และกลุมอายุ 55-70 ป อยูในระดับนอยที่สุด การรูเทาทันสื่อดิจิทัล
ของผูสูงอายุกลุม 60-70 ป อยูระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุม 50-59 ป อยูระดับ
มาก
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายเชิงลึกเพิ่มเติมวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ
ไดแก อาชีพ การเรียนรูจากเทคโนโลยี ทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง ความซับ ซ อนยุงยากของ
เทคโนโลยี คาใชจายในการใชบริการอินเทอรเน็ตและความคุมคา บุตรหลานที่อยูหางไกลเปนแรงผลักดันใหใช
เทคโนโลยีเพื่อติดตอสื่อสารใกลชิดกัน
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ผูสูงอายุมีอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี ไดแก ปญหาทางดานสายตา การหลงลืม ภาษาอังกฤษ ความ
กังวลเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใชงาน
ผูสูงอายุตองการการสนับสนุนดานการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ตองการเรียนรูการใช
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การสอนเรื่องของการใชสื่อออนไลนในการขายสินคาชุมชน สรางเพจหรือการผลิต
เนื้อหาออนไลน และธุรกิจการสรางรายไดจากสื่อออนไลน
กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีเสริมสรางพฤฒิพลังได มาจากความเปนตัวตน ความคิด
ความรู ทักษะ ความสามารถที่สั่งสมมานานของผูสูงอายุ การกาวขามอุปสรรคดานเทคโนโลยีดวยการเรียนรู
ดวยตนเองและการสอนจากบุตรหลาน การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรสาธารณประโยชน ทั้งนี้การ
เชื่อมโยงระหวางรุนวัยเปนปจจัย นอกจากนี้กรณีตัวอยางสะทอนใหเห็นวาการหารายไดแบบอิสระบนสื่อ
ออนไลน เปนเสนทางสูความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุได
งานวิ จ ั ย สร า งข อ เสนอเพื่ อ การพั ฒ นาพฤฒิ พ ลั ง ผู ส ู ง อายุ ในสั ง คมผู  ส ู ง อายุ ย ุ ค ดิ จ ิ ท ัล เน น การ
เตรียมพรอมใหผูสูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคง
ทางรายได มีความสามารถในการสรางผลผลิตชุมชนได ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบาย 2 ดานหลัก ไดแก
แนวนโยบายสวัสดิการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ 5G และ แนวนโยบายดาน
ความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี
คำสำคัญ : พฤฒิพลัง / ผูสูงอายุ / ดิจิทัล / รูเทาทันสื่อ/ ผลผลิต
บทคัดยอภาษาอังกฤษ
This research aims to explore and explain in three dimensions (individuals,
technologies, and motivations) of technology usages, the status of accessions, usages, and
abilities to use digital technology of the elderly as well as near-elderly. Moreover, the research
aims to propose suggestion of policy for promoting Thai active and productive aging by digital
technology. The research was conducted by mixed methods research combined with survey
research and in-depth interview. A total of 1,400 samples for survey data collection were
gathered from ages 50 to 70 nationwide including with Chiang Mai, Ubon Ratchathani, Nakhon
Sawan, Rayong, Songkhla, and Bangkok Metropolitan Region. For the in-depth interview, it
comprised of two age groups: 1) the elderly (above the age of 60) and 2) the near-elderly
(between the ages of 50 to 59) among 64 participants nationwide. In addition, the research
examines 10 case studies of the elderly who utilized technologies for building relationships,
making money and strengthening community productivity. Then, the results were analyzed to
propose a policy for promoting active aging.
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The results of survey research show that nearly half of samples have been using the
internet for more than 5 years and become an expert in smartphone usages. Almost of them
have mobile devices to connect with the internet; the prices of smartphones are in between
THB 3,001-7,000. Moreover, most of them live in the area providing high speed internet, and
more than half choose postpaid plans for internet packages costing THB 300-600 per month.
While the elderly, aged 55-70, have moderate levels of motivation to use technologies,
the age group of 50-54 reported high motivations. Moreover, the sample group accesses to
the internet approximately 5-6 times per day and spends 30 mins to an hour each time. The
programs the sample group used the most are LINE, Facebook and YouTube, and the sample
group highly uses these programs for making conversations, following and reading the news.
Also, the sample group moderately uses internet for searching information and posting
contents. Plus, the programs are used for sending and receiving emails, purchasing products
online and transferring money through bank’s applications at a low level. Surprisingly,
generating contents by himself/herself is in the lowest level of the purpose of usages.
Besides, the ability in using technologies for building relationships with families is at a
high level. In using technologies for making money aspect, the age group of 50-54 is at the
low level when the age group of 55-70 is critically at the lowest level. Moreover, the elderly
group (60-70 years) has moderate digital literacy while the near-elderly (50-59 years) is at a
high level.
Further in-depth interview showed that factors affect the use of technology of the
elderly are career, learning from technology, skills or self-development, technology
complexity, internet costs and value, and to keep in touch with children who live far away.
However, to use technology the elderly also has obstacles such as vision problems,
forgetfulness, English, risks and dangers of use concerns.
In addition, the elderly needs more support for accessing to high speed internet
services, learning daily life technology usages and social media for business
to sell community products online. They also need helps in creating pages or online contents,
and making money from social media.
The case study of seniors demonstrates that the elderly is able to use technology for
strengthening productive aging from their accumulated individuality, idea, knowledge, skills

11

and efficacy. Moreover, overcoming technology barriers through self-learning and teaching
from their children as well as supporting from agencies and
public benefit organizations also help them become a productive aging owing to the linkage
between age differences. On top of that, the case reveals that earning money online is the
way to have income security for the elderly.
In conclusion, to promote productive aging of the elderly in the digital age society it
should be emphasized the preparation for the elderly to be able to use technology in their
daily lives with a high quality of life, income stability and the ability to produce community
products as well. In general, these results suggest two main policy proposals included with
the basic welfare policy in technology as well as the quality of life in the 5G aging society and
the policy on security in the elderly life with technology.
Key words: Elderly / Digital / Active Aging / Aging Society
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