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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจและอธิบายปจจัยตัวบุคคล เทคโนโลยี แรงจูงใจ
ในการใชงานเทคโนโลยี สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน และสังเคราะหสรางขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
พัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการวิจัยดวยวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) มีกลุมตัวอยางอายุ 50-70 
ปทั่วประเทศ ไดแก จังหวัดเชียงใหม อุบลราชธานี นครสวรรค ระยอง สงขลา กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จำนวน 1,400 คน และการสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป จำนวน 44 คน และผูกาว
สูวัยผูสูงอายุ 50-59 ป จำนวน 20 คน จากภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมท้ังการศึกษากรณีตัวอยาง
ผูสูงอายุท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธ สรางรายได และผลผลิตชุมชน รวม 10 กรณี
ตัวอยาง นำผลการวิจัยมาสังเคราะหสรางขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของ
ผูสูงอายุ 
 ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งใชงานอินเทอรเน็ตมามากกวา 5 ป มี
ความคลองแคลวในการใชงานโทรศัพทสมารทโฟน สวนใหญอาศัยในพ้ืนที่มีเครือขายอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง เกือบทั้งหมดมีโทรศัพทเชื่อมตออินเทอรเน็ต จำนวนมากกวาครึ่งจายคาบริการแบบเหมา
จายรายเดือน มีคาใชจายบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยูระหวาง 300-600 บาทตอเดือน ราคา
โทรศพัทสมารทโฟนที่ใชมีราคาระหวาง 3,001-7,000 บาท 
 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีกลุมอายุ 50-54 อยูระดับมาก ในขณะที่กลุมอายุ 55-70 ป 
อยูระดับปานกลาง  กลุมตัวอยางมีการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที 
-1 ชั่วโมง โปรแกรมที่ใชมากท่ีสุดคือ ไลน เฟซบุก และยูทูบ  โดยใชสนทนา อานขาวติดตามขาวสาร
ในระดับมาก ในขณะที่ใชสืบคนขอมูลและโพสตขอความในระดับปานกลาง และรับสงอีเมล ซื้อสินคา
ออนไลน และโอนเงินผานแอปพลิเคชันในระดับนอย และสรางเนื้อหาดวยตนเองในระดับนอยที่สุด 
 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับมาก 
แตดานสรางรายได กลุมอายุ 50-54 ป อยูในระดับนอย และกลุมอายุ 55-70 ป อยูในระดับนอยที่สุด 
การรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุกลุม 60-70 ป อยูระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมผูจะกาวสูวัย
ผูสูงอายุ กลุม 50-59 ป อยูระดบัมาก 
 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพอธิบายเชิงลึกเพ่ิมเติมวา ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี
ของผูสูงอายุ ไดแก อาชีพ การเรียนรูจากเทคโนโลยี ทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง ความ
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ซับซอนยุงยากของเทคโนโลยี คาใชจายในการใชบริการอินเทอรเน็ตและความคุมคา บุตรหลานที่อยู
หางไกลเปนแรงผลักดันใหใชเทคโนโลยีเพื่อติดตอสื่อสารใกลชิดกัน  
 ผูสูงอายุมีอุปสรรคในการใชเทคโนโลยี ไดแก ปญหาทางดานสายตา การหลงลืม 
ภาษาอังกฤษ ความกังวลเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใชงาน  
 ผูสูงอายุตองการการสนับสนุนดานการเขาถึงบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ตองการ
เรียนรูการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน การสอนเรื่องของการใชสื่อออนไลนในการขายสินคาชุมชน 
สรางเพจหรือการผลิตเนื้อหาออนไลน และธุรกิจการสรางรายไดจากสื่อออนไลน 
 กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่สามารถใชเทคโนโลยีเสริมสรางพฤฒิพลังได มาจากความเปน
ตัวตน ความคิด ความรู ทักษะ ความสามารถที่สั่งสมมานานของผูสูงอายุ การกาวขามอุปสรรคดาน
เทคโนโลยีดวยการเรียนรูดวยตนเองและการสอนจากบุตรหลาน การสนับสนุนจากหนวยงานและ
องคกรสาธารณประโยชน ทั้งนี้การเชื่อมโยงระหวางรุนวัยเปนปจจัย นอกจากนี้กรณีตัวอยางสะทอน
ใหเห็นวาการหารายไดแบบอิสระบนสื่อออนไลน เปนเสนทางสูความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุได 
 งานวิจัยสรางขอเสนอเพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังผูสูงอายุในสังคมผูสูงอายุยุคดิจิทัล เนน
การเตรียมพรอมใหผูสูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันอยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความมั่นคงทางรายได มีความสามารถในการสรางผลผลิตชุมชนได ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบาย 
2 ดานหลัก ไดแก แนวนโยบายสวัสดิการพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ   
5G และ แนวนโยบายดานความม่ันคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 
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Abstract 
 
 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. 
 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 
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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 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.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีสำเร็จลุลวงไดดวยการสนับสนุน และความชวยเหลือจากหลายสวน ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณทุกภาคสวนท่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงคือ ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจำปงบประมาณ 2561 และการสนับสนุนจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย (มส.ผส.) ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม คือ ศาสตราจารยกิตติคุณ 
ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ ศาสตราจารย ศศิพัฒน ยอดเพชร และผูชวยศาสตราจารย สุภัควดี อภินันทร 
ผูทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบความสมบูรณขอเสนอเชิงนโยบาย คือ รองศาสตราจารย มาลี บุญศิริพันธ รอง
ศาสตราจารย ดร. นันทิยา ดวงภุมเมศ คุณพันธุทิตต สิรภพธาดา รวมทั้งผูประสานงานเก็บขอมูลในพ้ืนที่
ทุกทานจากสวนงานหลายสวนงานที่ใหการสนับสนุน ชวยเหลือ ประสานงานนัดหมายผูใหสัมภาษณ และ
เก็บขอมูลแบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณ ดร. นายแพทย ภูษิต ประคองสาย เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัย  
และพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.) คุณสุทธิกานต ชุณหสุทธิวัฒน ผูจัดการโครงการ และคุณดารณี 
สุดาชม ผูประสานโครงการ ที่สนับสนุนการประสานงานอยางราบรื่นและสำเร็จตามเปาหมาย 
ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร. ปาริชาต สถาปตานนท คณบดี ศาสตราจารย รุงนภา พิตรปรีชา 
รองคณบดีฝายบริหาร  ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา สมไพบูลย รองคณบดีฝายวิจัยและวิรัชกิจ 
คณะนิเทศศาสตร ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยอยางดี รวมทั้ง คุณกมลรัตน กิจรุงไพศาล 
นักว ิจ ัยผู ช วย  หน วยปฏ ิบ ัต ิการวิจ ัยฯ  DIRU และเจ าหน าที ่ฝ ายว ิจ ัยและบริการว ิชาการ        
คณะนิเทศศาสตร ที่ใหความชวยเหลือประสานงานวิจัยใหดำเนินไปไดอยางราบรื่น ผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งวา ผลการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนำไปสูการสรางสังคมผูสูงอายุในยุคดิจิทัล ที่เปยม
ดวย “พฤฒิพลัง” ที่ผูสูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สรางความมั่นคงทางรายได สรางผลผลิตชุมชน และไดรับการเคารพยอมรับในศักยภาพและ
ศักดิ์ศรีของผูสูงอายุจากคนตางรุนวัย 
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บทที่ 1 

 

บทนำ 

 

 

1.1 ความสำคญัและท่ีมาของปญหา 

 

 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมาอยางตอเนื่อง เด็กเกิดใหมแตละป

มีแนวโนมลดลง ประชากรในวัยศึกษาเลาเรียนมีแนวโนมลดลง และประชากรที่มีอายุมากเพ่ิมเร็วขึ้น 

(ปทมา วาพัฒนวงศ และปราโมทย ประสาทกุล, ม.ป.ป.) เปนที่คาดการณวา ประเทศไทยกำลังเขาสู

สังคมสูงวัยอยางสมบูรณ คือมีสัดสวนประชากรที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปมากกวารอยละ 20 ใน

ระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปจะลดลง ครอบครัวไทยในยุคเกิดนอยอายุ

ยืนจะมีขนาดเล็กลง แตมีรูปแบบครอบครัวที่หลากหลายมากขึ้น (สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.), ม.ป.ป.) การเตรียมพรอมสำหรับสังคมผูสูงอายุเริ่มปรากฏใหเห็นมาอยางตอเนื่องและจริงจัง

ในแผนยุทธศาสตรชาติไดระบุวา “ตองเตรียมความพรอมในทุกมิติ ท้ังมิติ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ 

และสภาพแวดลอม…สงเสริมการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรม...สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรม

ทําตอเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้งคงไวซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนา

สังคม...สรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางงานผูสูงอายุใหเหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ และ

สมรรถนะ สงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและประสบการณและรวมสรางสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน เพ่ือ

เพิ่มคุณคาของผูสูงอายุ” (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2561, น. 49) 

 จากแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาวนั้นจะเห็นไดวามีการระบุถึงบทบาทของเทคโนโลยีที่มี

สวนทำใหผูสูงอายุมีกิจกรรมในการขับเคลื่อนเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับความเห็น

ของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ไดกลาววา “ทางออกของปญหาผูสูงอายุในอนาคต ชุมชนจะตองมีความ

เขมแข็ง มีความคิดริเริ่มนำนวัตกรรมมาใชใหสามารถดูแลผูสูงอายุท้ังหมดได และจะตองพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุใหมีทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล...เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลน 

มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการอยูรวมกัน ที่สำคัญจะตองไปสู

สังคมสูงวัยที่กาวไปดวยกันดวยหัวใจของความเปนมนุษยที่เคารพศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” 

(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย (มส.ผส.), 2561) เห็นไดวาเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญอยาง

มากในการเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาการมีสวนรวมทางสังคมของผูสูงอายุได (Parra, 2013; 
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Tyler, Simic, & De George-Walker,  2018) ต ล อ ด จ น ค ว า ม เห็ น ข อ ง  Svobodová, & 

Hedvičáková (2017) ที่มีมุมมองวา เทคโนโลยีถือเปนสิ่งสำคัญสำหรับการผสมผสานชีวิตประจำวัน

เขากับปจจัยท่ีสัมพันธกับการเปนผูสูงอายุที่มีพลังและคุณภาพ (Active Aging) เนื่องจากผูสูงอายุนั้น

สามารถอานขาว หนังสือพิมพ หรือนิตยสารออนไลนบนอินเทอรเน็ต หาขอมูลดานสินคาและการ

บริการ การทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ขอมูลสุขภาพ และขอมูลอื่น ๆ ผานเครือขายสังคม

ออนไลน ทั้งนี้แนวคิดของการเปนผูสูงอายุที่มีพลังและคุณภาพทางหนึ่งคือ การนำเทคโนโลยีใหม ๆ 

มาตอบสนองเวลาและกิจกรรมของการเปนผูสูงอายุที่มีพลังและคุณภาพ และยังชวยแกปญหาทาง

กายภาพไปไดดวย โดยในปจจุบันเราจะเริ่มเห็นกิจกรรมของผูสูงอายุที่ เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัล 

(“active aging,” 2562) จะเห็นไดวา ตัวเทคโนโลยีเขามาเชื่อมโยงในการเสริมสรางขับเคลื่อน

เศรษฐกิจสังคม และกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ รวมท้ังการใชทักษะความสามารถ เพื่อประโยชนแก 

ตนเอง ผูอื่นและสังคม อาทิ เทคโนโลยีเปนตัวขับเคล่ือนในดานสังคม ซึ่งจะเปนตัวกลางในการ

สื่อสารในการสรางความสัมพันธที่เปนจริงในชุมชนเสมือน รวมทั้งการติดตอทางสังคม การสนับสนุน

และชวยเหลือกัน ผูสูงอายุสามารถสรางความรูสึก ความใกลชิดที่มากขึ้นดวยการแบงปนโดยเขามีการ

ใชโทรศพัทเพื่อเปนตัวเลือกในการสนบัสนุนดานการติดตออยางตอเนื่อง (Kanayama, 2003; Quan-

Haase, Mo, & Wellman, 2017) และเทคโนโลยียังชวยสรางกิจกรรมตาง ๆ ในกลุมผูสูงอายุ โดย

ที่เทคโนโลยีสามารถสรางกลุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมูของผูสูงอายุดวยกันเอง ดังขอสรุปของพนม คลี่

ฉายา (2561) ซึ่งอธิบายวาผูสูงอายุใชเทคโนโลยีหาขอมูลในการทำกิจกรรมตาง ๆ  อาทิ การหาเนื้อ

เพลงในการออกกำลังกาย หรือเทคนิควิธีความรูในเร่ืองของการเกษตร รวมทั้งการใชเทคโนโลยีในการ

สรางกลุมชุมชนออนไลนในการสรางคุณประโยชน โดยเขาจะใชเทคโนโลยี แอปพลิเคชันไลนในการ

รวมกลุม (Group line) ติดตอสื่อสารกับสมาชิกดวยกันกับลูกบานตนเองในการทำกิจกรรม

อาสาสมัคร (อสม.) เปนตน  

 จากภาพรวมของการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุนั้น ผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562) พบวา กลุมผูสูงอายุมีการรับชมโทรทัศนผานคลิปวิดีโอ ภาพยนตร 

ฟงเพลงทางออนไลนผานแอปพลิเคชัน พูดคุยและใชโทรศัพทผานทางออนไลน และจากการสำรวจ

เอกสารบทความงานวิจัยทั้งประเทศไทยและตางประเทศ ผูสูงอายุมีความเห็นวา เทคโนโลยีเปน

เหมือนสวนหนึ่งในชีวิตของการทำกิจกรรมตาง ๆ (สมาน ลอยฟา, 2557; ชาญชัย ศุภอรรถกร, และ

คณะ, 2558; พัชนี เชยจรรยา, 2559; สุวิช ถิระโคตร, 2561; Heo, Kim, & Won, 2011) ไมวาจะ

เปนการใชในเรื่องการติดตอสื่อสาร ความบันเทิง อาทิ การโพสตภาพหรือขอความ คลิปวีดีโอ หรือ

แชรขอมูลขาวสารตาง ๆ รวมถึงการแชทสนทนา (ปรีชญา แมนมินทร, 2558; ศิริพร แซลิ้ม, 2558; 

กิรณา สมวาทสรรค , 2559; สิทธิชัย คู เจริญสิน , 2559; Heo, Kim, & Won, 2011; Casado-

Muñoz, Lezcano, & Rodríguez-CondeM, 2015; Svobodová & Hedvičáková, 2017)  อีกทั้ง
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ยังใชคนหาขอมูลขาวสารในเรื่องตาง ๆ เชน สุขภาพ (Heo, Kim, & Won, 2011; Elder, Scott, 

Kluge, & Elder, 2016; Sun, McLaughlin, & Cody, 2016; Batsis, et al., 2019; ปรางสุรางค  

โชติชัชวาลยกุล, 2556; ชาญชัย ศุภอรรถกร, และคณะ, 2558) รวมไปถึงดานการทองเที่ยว (นลิณี 

ศรวิลาส, และปริญญา หรุนโพธิ์, ม.ป.ป.) นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีการทำธุรกรรมทางการเงิน และการ

ซื้อสินคาออนไลน (Gitlow, 2014; Chang, McAllister, & McCaslin, 2015; Marstonet et al., 

2016) สำหรับในบริบทสังคมไทยนั้นมีขอคนพบจากงานวิจัยที่พบวา ผูสูงอายุใชสื่อออนไลนในเรื่อง

ของโชคลาภ เชน หวยออนไลน อีกดวย (วิศปตย ชัยชวย, 2560)  

 ไมเพียงแคกิจกรรมผูสูงอายุที่ใชเชื่อมโยงกับส่ือออนไลนเทาน้ัน เทคโนโลยีดิจิทัลยังมี

บทบาทที่สำคัญประการหน่ึงก็คือ เรื่องของความผูกพันหรือสรางความสัมพันธในครอบครัว ซึ่ง

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในครอบครัว ผูสูงอายุเปดรับ

เทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเพ่ือใหสามารถสื่อสารกับบุคคลภายในครอบครัวไดสะดวก

ยิ่งข้ึน แมวาเทคโนโลยีจะมีความซับซอน แตเปนชองทางที่ชวยใหผูสูงอายุและวัยอื่น ๆ ในครอบครัว

เกิดการแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ไดเพ่ิมข้ึน เปนการสรางความสัมพันธภายในครอบครัวรูปแบบใหม 

(Khvorostianov, 2016; ภัสรา พงษสุขเวชกุล, 2554) มีขอสรุปงานวิจัย ทั้งในประเทศไทยและ

ตางประเทศ อาทิ ภัสรา พงษสุขเวชกุล (2554) ศริิพร แซลิ้ม (2558) พัชนี เชยจรรยา (2559) สุวิช ถิ

ระโคตร, และสุวิช ถิระโคตร (2561) ภัทริกา วงศอนันตนนท, และสรานันทน อนุชน, (2561) นลิณี 

ศรวิลาส, และปริญญา หรุนโพธิ์ (ม.ป.ป.) Beckenhauer, & Armstrong (2009) Comunello, 

Mulargia. Belotti, & Fernández-Ardèvol (2015) Randall, Pauley, & Culley (2015) Krcmar, 

& Cingel, (2016) Zeng, Liu, Han, & Liu (2016) Khvorostianov (2016) โดยสรุปตรงกันว า

ผูสูงอายุใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับคนในครอบครัว ลูกหลาน เครือญาติ คนใกลชิด หรือ

เพื่อนสนิท ซึ่งเห็นไดวาผูสูงอายุเริ่มใชชีวิตดิจิทัล  (Digital Life) เขาถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

และนำมาใชพูดคุยกับลูกหลานอยางใกลชิดขึ้น ในอนาคตมคีวามเปนไปไดวาเทคโนโลยีดิจิทัลดังกลาว

รองรับกลุมผูสูงอายุ ใหมีความสะดวกดานดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เชน เว็บแคมท่ีทำใหคุยกับลูกหลานได 

(“active aging,” 2562) 

 ในประเด็นการใชเทคโนโลยีของกลุมผูสูงอายุที่กลาวมาจะเห็นไดวา ไมไดมีความ

แตกตางกับวัยอื่น ๆ ไมวาจะเปนการใชงานในกิจกรรมตาง ๆ การติดตอสื่อสารหรือติดตามขาวสาร 

(ปรางสุรางค โชติชัชวาลยกุล, 2556; ปรีชญา แมนมินทร, 2558) Morrison, & Barnett (n.d.) ได

ชี้ใหเห็นวา หากผูสูงอายุไดรับการสนับสนุนใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม จะชวยให

ผูสูงอายุมีความเชี่ยวชาญ รอบรูทางเทคโนโลยี และไดรับประโยชนที่สำคัญจากเทคโนโลยีได

เชนเดียวกันกับกลุมวัยอื่น ๆ อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุไมไดเติบโตมากับเทคโนโลยีสมัยใหม จึงทำใหมี

ผลตอความสนใจกับการใชเทคโนโลยี ดังนั้นการสงเสริมใหผูสูงอายุไดใชประโยชนจากเทคโนโลยี
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อยางเหมาะสมคือ การเพิ่มทักษะการใชเทคโนโลยีดจิิทัลและใหคำแนะนำการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ 

แกผูสูงอายุ โดยเฉพาะการอธิบายขั้นตอนการใชงานตาง ๆ ท่ีละเอียดและชัดเจน ชวยสงเสริม

ความสามารถในการทำความเขาใจเนื้อหาท่ีมีความซับซอนบนโลกออนไลน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสำคัญมาก

สำหรับการสงเสริมการเรียนรูทักษะการใชดิจิทัลในกลุมผูสูงอายุในอนาคต (A. J. Blažič & B. J. 

Blažič, 2018) ทั้งนี้ทักษะการใชเทคโนโลยีและการมีทัศนคติที่ดีหรือเชิงบวกตอเทคโนโลยี การชอบ

เขาสังคมและเปดรับประสบการณใหม ปจจัยเหลาน้ีมีความเช่ือมโยงกับการเริ่มตนเขาสูการยอมรับ

เทคโนโลยีสมัยใหมของผูสูงอายุ (Lam, & Lee, 2007; Lee, Czaja, & Sharit, 2008; Goodwin, 

2013; Comunello, Mulargia. Belotti, & Fernández-Ardèvol, 2015; Dogruel, Joeckel, & 

Bowman, 2015; Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016; Miwa et al., 2017; Castilla et al., 2018; 

Mo, Zhou, Kosinski, & Stillwell, 2018; Torres, Bradford, & Beier, 2019; Morrison, & 

Barnett, n.d.; ชาญชัย ศุภอรรถกร, และคณะ, 2558)  

 ดวยคุณลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีปฏิสัมพันธโตตอบ และการไมหยุดอยูนิ่ง 

เทคโนโลยีดิจิทัลจึงกลายเปนสิ่งท่ีไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ และสื่อสังคมสมัยใหมนี้ไดรับความ

นิยมในผูสูงอายุเชนกัน (Yang, Dou, & Han, 2017) แมวาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสรางความ

สะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร สรางความบันเทิง เสริมความสะดวกสบายในการใชชีวิต ชวยให

เขาถึงขาวสารที่สามารถนำมาใชประโยชน เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับครอบครัวได แต

ยังมีประเด็นที่นาเปนหวงในเรื่องของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี ซึ่งสะทอนจากการสัมมนาสังคม

สูงวัยกับโลกดิจิทัลของ มส.ผส. (2561) ท่ีมองวา “ดิจิทัลและเทคโนโลยีตาง ๆ มีความสำคัญกับ

ผูสูงอายุ เพราะจะชวยใหผูสูงอายุกาวทันโลก สามารถคนหาขอมูลตาง ๆ ได และเปนเครื่องมือในการ

ติดตอกับลูกหลาน…นาหวงในเรื่องของการถูกหลอกลวง โดยเฉพาะถูกหลอกลวงจากการโฆษณา

สินคาสุขภาพตาง ๆ มากที่สุด รวมไปถึงการสงตอขอความหรือรูปภาพที่ไมเปนความจริง” ทั้งนี้มีขอ

คนพบจากงานวิจัยที่สรุปวาผูสูงอายุสวนหนึ่งยังขาดการรูเทาทัน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ และการทานอาหารเพ่ือปองกันโรคภัย (พัชนี เชยจรรยา, 2559) โดยที่ผูสูงอายุมีการรูเทาทัน

สื่อดังกลาวอยูในระดับปานกลางในประเด็นของขาวที่ถูกแชรมาจากแหลงอ่ืนที่ไมถูกตอง จะแกไขทำ

ใหถูกตอง กอนสงใหกับบุคคลที่สนทนาทันที (ศตพล เกิดอยู, 2558) รวมท้ังขอเสนอความเห็นจาก

งานวิจัยของ กิรณา สมวาทสรรค (2559) ระบุถึงปญหานี้และเสนอวา เนื่องจากผูสูงอายุมีการสงตอ

ขอมูลขาวสารกันอยางมากมาย แตมีหลายครั้งที่ขาวสารท่ีสงมานั้นไมไดผานการคัดกรองความถูกตอง

ของขอมูลกอนการสงตอไปยังผูอ่ืน และยังสะทอนถึงผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (2562) พบวาปญหาที่ผูสูงอายุพบเจอก็คือปริมาณของโฆษณาที่เขามาสรางความ

รำคาญหรือรบกวน รวมทั้งขอมูลท่ีนาเชื่อถือ นอกจากนี้ท่ีนาหวงก็คือในกลุมน้ีนั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงใน

การเขาเว็บไซตของธนาคารท่ีไมไดสังเกตวามี https:// ดังนั้นทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยี
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ดิจิทัลจึงเปนสิ่งสำคัญในปจจุบัน Loureiro, & Barbas (2014) ไดเสนอวาควรมีความรูดังนี้ 1) การ

เขาถึงขอมูลและรวบรวมขอมูลบนสื่อดิจิทัล 2) การจัดการและจัดระเบียบขอมูลที่ไดมาจากสื่อดิจิทัล

เพื่อนำไปใชในอนาคต 3) การประเมิน การบูรณาการ การตีความและการเปรียบเทียบขอมูลจาก

แหลงที่มาหลายแหลง 4) การสรางขอมูลใหมจากขอมูลท่ีมีอยูโดยมีการปรับ การประยุกตขึ้นมา และ 

5) การสื่อสารและถายทอดขอมูลไปยังผูชมท่ีมีความแตกตางและหลากหลายดวยวิธีการที่เหมาะสม 

ซึ่งไมใชวาทุกคนจะสามารถเรียนรูและเขาใจไดดวยตนเองโดยงาย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุนั้นตอง

ผานการเรียนรู ฝกอบรมดวยวิธีการที่เหมะสมดวย โดยสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ไดให

ความสำคัญในเรื่องความหลุดพนจากกับดักความเหลื่อมล้ำ ดวยการสรางความมั่นคงผานกลไกการ

กระจายรายได โอกาสและความมั่งคั่งอยางเทาเทียม (Inclusive Growth Engine) ในสวนของ

ประชากรกลุมผูสูงอายุไทย จากการประเมินแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 ในดานตาง ๆ พบวา 

ประชากรไทยคนรุนใหมสวนมากขาดการเตรียมพรอมเมื่อยามสูงอายุ รวมถึงมีประเด็นทาทายที่ตอง

พัฒนาองคความรูอีกมาก ไมวาจะเปนดานการเพิ่มบทบาทของผูสูงอายุในดานตาง ๆ บทบาทของ

ทองถิ่น/ชุมชนในการสนับสนุนและสรางเสริมสังคมสูงวัย การมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการสราง

เสริมสุขภาพของผูสูงอายุ รวมถึงการเตรียมระบบรองรับสำหรับอนาคต เปนตน (วิพรรณ ประจวบ

เหมาะ และคณะ, 2556) จึงมีความจำเปนตองเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะเพื่อสรางความเปน

ผูสูงอายุที่มีพลังและคุณภาพ (Active Aging) ทั้งในดานสุขภาพ การมีสวนรวม และความมั่นคงใน

ชีวิตของผูสูงอายุท่ียังคงมีความกระปรี้กระเปรา การใหความสำคัญกับบทบาทและสถานภาพของ

ผูสูงอายุในสังคมในการทำประโยชนตอสังคม ชุมชน และครอบครัว ทั้งในลักษณะของกิจกรรมสราง

รายได หรือไมไดสรางรายไดที่สามารถตีคาออกมาทางเศรษฐกิจไดตามแนวคิดการสรางผูสูงอายุที่

สามารถสรางผลผลิตได (Productive Aging)  

 นอกจากนี้แผนประเทศไทย 4.0 ในยุทธศาสตรท่ี 2 : ซึ่งไดระบุใหเห็นถึงการปฏิรูปนิเวศ

อุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา ไดระบุวาสิ่งท่ีสำคัญคือ การพัฒนาทักษะ

และองคความรูของแรงงานและบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงตอง

มีการพัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรในภาคสวนตาง ๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

ผูประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของใหมีความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถกาวทันตอ

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยจากแผน ฯ ดังกลาวควรจะตองมีการรองรับแรงงานสังคม

ผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในไมชานี้ โดยเฉพาะทักษะการใชเทคโนโลยี และความสามารถทางดาน

เทคโนโลยีสำหรับคนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทำงาน โดยที่ผูสูงอายุจะตองมีทักษะดังกลาว จากผล

สำรวจการจางงานตอเนื่องในสถานประกอบการและทัศนคติของนายจางในภาคเอกชน พบวาเกณฑ

สำคัญที่ใชในการคัดเลือกผูสูงอายุมาทำงาน ไดแกประสบการณและความชำนาญ ความรูและทักษะ 

และสุขภาพ โดยพบวา จุดแข็งสำคัญของพนักงานสูงอายุที่จาง คือ การมีความรูและประสบการณใน
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งานท่ีทำ และมีความรับผิดชอบในหนาท่ี สวนจุดออน คือ ปญหาดานสุขภาพกาย มีปญหาในการใช

งานหรือลาหลังดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ (มส.ผส., 2561) รวมท้ังยังมขีอคนพบที่ชี้ใหเห็น

วาตลาดแรงงานในผูสูงอายุเปนเรื่องท่ีซับซอนเนื่องจากมีปจจัยหลายบริบทที่เก่ียวของ เชน เศรษฐกิจ 

กฎหมาย คานิยมในการทำงาน วัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมท้ังการที่ผูสูงอายุตองเผชิญกับการถูกกีดกัน

ทางอายุในที่ทำงาน เนื่องจากอายุของพวกเขาเปนอุปสรรคสำคัญตอการจางงานอยางตอเนื่อง แต

อยางไรก็ตามนั้นมีผลสรุปงานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาตัวผูสูงอายุเองยังคงมีความตองการในการเรียนรู

เทคโนโลยีและทักษะการใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือกลับไปทำงาน พวกเขาคาดหวังวาจะไดทำงานพารท

ไทมที่สามารถยืดหยุนเวลาได อีกทั้งสามารถไดรับการฝกอบรมไปดวยพรอม ๆ กัน (Lee, Czaja, & 

Sharit, 2008) อีกทั้งผลการวิจัยของ Torres, Bradford, & Beier (2019) เห็นวาสิ่งจูงใจที่เหมาะสม

ในการเขารวมกับเทคโนโลยีใหมคือมีเวลาและโอกาสเพียงพอที่จะนำมาใช ดังนั้นหากมีการฝกอบรม

ในการใชเทคโนโลยี ผูสูงอายุก็จะเต็มใจในการเรียนรูเพ่ือไดทำงานตามที่เขาตองการได  ผลวิจัย

ดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ทักษะทางดานเทคโนโลยีมีความจำเปนสำหรับแรงงานผูสูงอายุ ทั้งนี้

เทคโนโลยีสามารถสรางเปนมูลคาทางเศรษฐกิจไดดีในอนาคตในไมชาสำหรับผูสูงอายุ ตอมา

เทคโนโลยีเสริมสรางงาน และรายได ดังปรากฏขอคนพบของชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ (2558) 

พบวาจากการท่ีผูสูงอายุที่ไดเขารวมโครงการอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

เขาไดนำความรูที่ไดไปใชในเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยทำใหเกิดอาชีพที่เรียนรูผานยูทูบ เชน การ

ทำกระเปาจากดายถักในแบบตาง ๆ ออกมาจำหนายแกผูท่ีสนใจ ในทำนองเดียวกันมีขอสรุปงานวิจัย

ที่ชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุที่มีความสามารถนำสื่อสังคมออนไลนมาใชในทางธุรกิจ โดยมาใชในการนำเสนอ

ขายสินคาออนไลน (พนม คลี่ฉายา, 2561)  

 โครงการวิจัยนี้เปนสวนสำคัญของแผนงานวิจัยที่เนนหลักการ ความสำคัญ และแนวทาง

การพัฒนาผูสูงอายุท่ีเนนพลัง คุณภาพ และผลผลิต (Active and Productive Aging) มุงสรางองค

ความรูและนำไปสูการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพ

ของผูสูงอายุในอนาคต สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผูสูงอายุเพื่อดำรงไวซึ่งสมรรถนะในการ

ดำรงชีวิตอยางมีสุขภาพ อิสระในชุมชน และเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุงสรางองคความรูที่

จำเปน 3 ประเด็น ไดแก 1) สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และระดับความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล 2) การรูเทาทันสื่อดิจิทัล ในดานการเขาถึง ประเมิน และใชประโยชนจากเนื้อหา

ขาวสารบนสื่อดิจิทัล 3) การใชสื่อดิจิทัลสรางความสัมพันธระหวางผูสูงอายุกับคนในครอบครัว เพื่อ

นำมาพัฒนาสรางตนแบบการเสริมสรางและพัฒนาสมรรถนะของผูสูงอายุดานบทบาททางเศรษฐกิจ

และศักยภาพในครอบครัว ดวยการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางพันธะ

ความผูกพันในครอบครัว (Family Bond) การรูเทาทันสื่อดิจิทัล (Digital Literacy) และการสราง

ผลผลิตมูลคาทางรายไดและเศรษฐกิจ (Productivity) โดยครอบคลุมกลุมผูมีอายุ 50 – 59 ป ซึ่งเปน
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กลุมท่ีจะกาวเขาสูวัยผูสูงอายุ (Pre Aging) ใหสามารถมีการเตรียมพรอมตนเอง และกลุมผูสูงอายุวัย

ตนที่มีอายุ 60 – 70 ป ใหเปนผูสูงอายุที่มีพลัง คุณภาพ และผลผลิต (Active and Productive 

Aging) 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพ่ือสำรวจปจจัยตัวบุคคล ปจจัยเทคโนโลยี แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยีและ

อินเทอรเน็ต สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมผู

จะกาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน 

 2. เพ่ือสำรวจการเขาถึง การใชงาน และการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัย

สูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน 

 3. เพ่ือสำรวจความสามารถในการใชเทคโนโลยีในดานการใชงานสื่อดิจิทัล ดานการใช

เพื่อสรางความสัมพันธกับคนในครอบครัว และดานการใชเพ่ือสรางผลิตภาพและรายไดของกลุมผูจะ

กาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน 

 4. เพ่ือสรางขอเสนอเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการ

เสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง ในดานความสัมพันธในครอบครัว การสรางผลผลิตและรายได และการ

รูเทาทันสื่อดิจิทัล 

 

1.3 นิยามศัพท 

 

 ปจจัยตัวบุคคล หมายถึง คุณลักษณะของผูสูงอายุที่มีอยูในตัวของตนเอง ประกอบดวย 

1) ลักษณะทางประชากร ไดแก เพศ รายได การศึกษา อาชีพ 2) ตนทุนทางสังคม ไดแก โอกาสทาง

เศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม พื้นฐานครอบครัว ความสัมพันธกับคนใกลชิด 3) ทักษะการใชเทคโนโลยี 

ประสบการณการใชเทคโนโลยี 

 ปจจัยเทคโนโลยี หมายถึง สิ่งท่ีเก่ียวของกับการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตของ

ผูสูงอายุ ไดแก เครือขายการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ราคาคาบริการ ราคาอุปกรณ การ

ครอบครองอุปกรณที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต  

 แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต หมายถึง เหตุผล หรือสิ่งที่กระตุนให

ผูสูงอายุใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเนต็ แบงเปนแรงจูงใจ 4 ดาน ดังน้ี 

 1. ดานสุขภาพ เปนความตองการในการใชในดานการเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

การใชชีวิต และออกกำลังกาย เชน ความตองการขอมูล ความรูในการดูแลรักษาสุขภาพ นำมาใชออก
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กำลังกาย ตองการความบันเทิงเริงใจ พักผอนหยอนใจ ตองการสรางความมั่นใจในการดำเนินชีวิต 

ตองการเปนคนที่ใชชีวิตไดอยางทันสมัย 

 2. ดานการมีสวนรวม เปนความตองการในการมีงานทำ การมีสวนรวมกับคนใน

ครอบครัว การเขารวมกิจกรรมชมรม เชน ความตองการรับทราบขาวสาร ความเปนไปของสังคม การ

บงบอกแสดงตัวตน การสรางความสัมพันธที่ดีกับคนใกลชิด ครอบครัว บุคคลอื่น การเขากลุมทำ

กิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน การติดตอเพื่อน การเขารวมรวมกลุมทำกิจกรรม 

 3. ดานความมั่นคง เปนความตองการในดานการมีรายไดที่สามารถใชดำรงชีวิตได ความ

เปนเจาของที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมปลอดภัย เชน ตองการใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหา

รายได ตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได ตองการสรางความมั่นคงในชีวิต 

 4. การใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง เปนความตองการที่มาจากการยอมรับใน

ความสามารถของตนเองในการใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได ตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนา

ตนเอง ตองการหาความรูจากโลกออนไลน 

 การเขาถึงเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต หมายถึง ลักษณะการเชื่อมตอและใชงาน

อินเทอรเน็ต ไดแก ความถี่ในการใชงาน ประเภทแพลตฟอรมท่ีใชงาน ประเภทเนื้อหาที่เขาถึง 

ปริมาณการใชงาน 

 การใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต หมายถึง ลักษณะ พฤติกรรม การกระทำที่

ผูสูงอายุทำบนอินเทอรเน็ต ไดแก การรับสงอีเมล การสนทนาหรือแชทผานแพลตฟอรม การสราง

เนื้อหาดวยตนเอง กิจกรรมการคาการพาณิชย การทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู การสืบคน

ขอมูลและเนื้อหาที่ตองการ  

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี หมายถึง การที่ผูสูงอายุประเมินตนเองผานการ

กระทำ หรือพฤติกรรมการใชงานวาตนเองสามารถใชงานไดคลองแคลวดวยตนเองเพียงใด ไดแก การ

เผยแพรกระจายตอ ความเขาใจเนื้อหาบนเพจหรือเว็บไซต การสรางสรรคผลิตเนื้อหา เร่ืองราว คลิป 

การสรางเว็บไซต เพจ หรือชองยูทูบ การเชื่อมโยงเครือขายบุคคล การปรับตัวในการใชงานเทคโนโลยี 

การสรางรายไดใหกับตนเองผานชองทางออนไลน การลดความเสี่ยงจากการใชงานสื่ออินเทอรเน็ต  

 ความสามารถในการใชเพื่อความสัมพันธในครอบครัว หมายถึง การที่ผูสูงอายุ

ประเมินตนเองผานการกระทำ หรือพฤติกรรมการใชงานวาตนเองสามารถใชงานไดคลองแคลวดวย

ตนเองเพียงใดในเรื่องการสรางความสัมพันธ ไดแก ความสามารถใชอุปกรณติดตอสื่อสารกับคนใน

ครอบครัว การใชอินเทอรเน็ตติดตอคนในครอบครัวในชีวิตประจำวัน การถามไถแสดงความหวงใย 

การติดตอกับคนในครอบครัวที่อยูหางไกล การเชื่อมตอผานแพลตฟอรมหลากหลาย เชน ไลน เฟซบุก 

ยูทูบ  
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 ความสามารถในการสรางผลิตภาพ การสรางรายได หมายถึง การที่ผูสูงอายุประเมิน

ตนเองผานการกระทำ หรือพฤติกรรมการใชงานวาตนเองสามารถใชงานไดคลองแคลวดวยตนเอง

เพียงใดในเรื่องการทำงานหารายไดบนสื่ออินเทอรเน็ต ไดแก การใชทักษะความชำนาญวิชาชีพหา

รายได การสรางรายไดบนส่ือออนไลนธุรกิจสตารทอัพ การทำงานแบบอิสระ 

 การรูเทาทันสื่อดิจิทัล หมายถึง ความสามารถ ทักษะของผูสูงอายุในการใชอินเทอรเน็ต

ไดอยางปลอดภัยและไดประโยชน ไดแก ความสามารถเลือกใชงานอินเทอรเน็ตตามวัตถุประสงคแต

ละครั้งไดอยางถูกตองสมประสงค ระดับความเขาใจท่ีมีตอเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องการผลิตและสง

เนื้อหามายังผูใชงาน การประเมินความถูกตอง การประเมินเชิงจริยธรรมของเนื้อหาที่ถูกสงมาถึงตัว

ผูสูงอายุ การตั้งคำถามกับเนื้อหา การตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย การใชเทคโนโลยีใหเกิด

ประโยชนตอตนเอง  

 ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ หมายถึง สถานภาพ พฤติกรรมของผูสูงอายุท่ีสามารถ

ชวยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง พ่ึงตนเองได และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวเองมาใชใหเกิด

ประโยชนตอผูอ่ืน และสังคม ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใชชีวิต 

และการออกกำลังกาย 2) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การมีงานทำ 3) ดานความมั่นคงใน

รายได ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย 4) ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเอง   

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 

  โครงการวิจัยนี้เมื่อดำเนินการสำเร็จแลว ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนประโยชน ดังน้ี 

 1. ไดขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ สถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัล การใชสื่อดิจิทัลสรางความสัมพันธกับคนในครอบครัว การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือการ

สรางผลิตภาพดานรายได การทำงานชุมชน ของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน สามารถ

นำมาใชวางนโยบายและแผนยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ ใหมีสถานะในสังคมและมี

ความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่นทั้งในครอบครัว ชุมชน มีความมั่นคงในชีวิต 

 2. เปนองคความรูเก่ียวกับการรูเทาทันสื่อดิจิทัล สามารถนำไปพัฒนาเปนแนวทางสราง

ทักษะการรูเทาทนัสื่อดิจิทัล และการปกปองการหาประโยชนจากผูสูงอายุ ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร รวมถึงการพัฒนาระบบปองกันผูสูงอายุจากการตกเปนเหยื่อ จากขอมูลขาวสารและ

การสื่อสารผานเทคโนโลยีในสังคมดิจิทัล 

 3. นำไปสูการขับเคลื่อนนโยบายดวยขอเสนอเพ่ือการพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 
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บทที่ 2 

 

การสำรวจเอกสารและ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมุงสำรวจสถานภาพการเขาถึง การใชงาน และความสามารถในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน เพ่ือพัฒนาตนแบบการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ดานบทบาททางเศรษฐกิจ ความสัมพันธใน

ครอบครัว การรูเทาทันและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยไดทบทวนวรรณกรรมจากตำรา 

งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดชวงวัยชีวิตผูใหญและผูสูงอายุ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษากลุมผูที่กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุและผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงไดสำรวจ

เอกสารบทความ และตำราในประเด็น ท่ีเกี่ยวของกับชวงวัยชีวิตผู ใหญจนถึงวัยผูสูงอายุซึ่งมี

สาระสำคัญดังน้ี 

 สุทธิชัย จิตะพันธกุล (2545, น. 2-3) ไดทำการทบทวนองคความรูดาน มโนทัศนของ

ผูสูงอายุ เพ่ือนำมากำหนดนโยบายจัดทำแผนรางผูสูงอายุแหงชาติ (พ.ศ.2545-2564) ซึ่งไดจำแนก

ระยะเวลาวงจรชีวิตออกเปน 4 วัย ประกอบดวย 

 วัยที่ 1 วัยเด็กและวัยรุน เปนวัยแรกเกิด เปนวัยที่ตองการการดูแล ตองพ่ึงพา ซึ่งวัยนี้ยัง

ไมสามารถดำรงอยูลำพังในสังคมได   

 วัยที่  2 วัยผู ใหญหรือวัยทำงาน เปนวัยที่ดำรงชีวิตไดอิสระในสังคม ทำงานและ

รับผิดชอบตนเองได อาจมีครอบครัวหรือโสด และรวมชายคากับบุพการี   

 วัยที่ 3 วัยทอง เปนวัยท่ีสามารถอยูอยางอิสระ แตสามารถหยุดทำงานเพ่ือหารายได

เลี้ยงชีพไดเนื่องจากรับสวัสดิการ มีเงินออมพอเพียง ซึ่งวัยนี้สามารถเลือกทำในสิ่งที่ตองการได จึงอาจ

เรียกวัยนี้วาวัยทอง หากพิจารณาดูแลว คนจำนวนไมนอยท่ีเขาสูวัยนี้ไดกอนอายุ 60 ป และอาจ

มากกวา 60 ป แตจำนวนมากไมไดอยูวัยที่ 3 แตยังติดในวัยที่ 2 ซึ่งอาจจะตองทำงานเลี้ยงชีพตนเอง

และครอบครวั ผูสูงอายุในวัยท่ี 2 มักเปนผูสูงอายุในเขตชนบทและอยูในภาคเกษตรกรรม 

 วัยที่  4 วัยชรา เปนวัยที่ตองพึ่งผู อ่ืนอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะปญหาทางสุขภาพ ไม

สามารถดำรงชีพไดอยางอิสระ ตองมีผูดูแล ซึ่งวัยนี้เปนวัยชราที่แทจริง ซึ่งบางคนอาจเขาสูวัยชรา

กอนอายุ 60 ป ทั่วไปคนวัยนี้อายุราว 75-80 ป 
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 แนวคิดขางตนชวยชี้แนะสำหรับงานวิจัยครั้งนี้ ที่กำหนดกลุมเปาหมายเปนกลุมวัยที่

กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ และกลุมวัยผูสูงอายุตอนตน ซึ่งคาบเก่ียวกับกลุมวัยที่ 2 และ 3 ตาม

ความหมายขางตน กลาวคือ กลุมวัยจะเขาสูวัยผูสูงอายุ สามารถกำหนดชวงอายุต้ังแต 45 ปขึ้นไป 

จนถึงอายุ 59 ป และกลุมผูสูงอายุตอนตน สามารถกำหนดชวงอายุเปน 60-70 ป  

 ผูวิจัยไดทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับวัยผูใหญซึ่งเปนวัยจะกาวสูวัยผูสูงอายุ พบวาวัยนี้เปน

วัยที่มีชวงชีวิตที่ยาวนานกวาวัยอื่น ๆ แลวยังเปนชวงของวัยทำงานที่ตองดำรงอยูในสังคมท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ดานสังคมและ

เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของความรู การดำรงชีวิตชวงวัยผูใหญซ่ึงเปนชวงท่ียาวนานที่สุดและเปนวัย

ทำงาน (เติมทรัพย จั่นเพชร, 2557) ทั้งนี้วัยผูใหญตอนกลางเปนวัยที่อยูระหวางชวงตอระหวางผูใหญ

ตอนตนและวัยสูงอายุ ท่ีมีอายุ 40-60 ป ซึ่งวัยนี้เปนวัยที่มีประสบการณไมวาจะเปนหนาท่ีการงาน 

และชีวิตครอบครัว ซึ่งพาสนา จุลรัตน (2548, น. 56-59) ไดเรียกวัยดังกลาวนี้วา “ระยะทดสอบ” 

(Testing Period) โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 1. พัฒนาการทางดานรางกาย (Physical Development)  

 พัฒนาการวัยนี้รางกายจะเริ่มถดถอยแตจะเกิดคอยเปนคอยไป สามารถสังเกตจาก 

ผิวหนังเหี่ยวยน ไมเตงตึง มีริ้วรอยบนใบหนา ผมเริ่มรวงและเริ่มจากเปล่ียนเปนสีขาว มีไขมันสะสม

ตามสวนตาง ๆ ของรางกาย ระบบสัมผัสเริ่มเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการมองเห็นเริ่มลดลง และ

หูตึง  รวมทั้งระบบประสาทก็เริ่มเสื่อมเหมือนกัน และยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมและสติปญญา

ดวย 

 2. พัฒนาการทางอารมณ (Emotional Development) 

 ท้ังนี้ฮอรโมนเพศท่ีผลิตออกมาจากตอมเพศเริ่มมีปริมาณลดลง มีผลกระทบทั้งชายและ

หญิง ซึ่งจะมีอารมณหงุดหงิด หดหู โกรธงาย ซึมเศรา นอนไมหลับ ซึ่งอารมณดังกลาวในเพศชาย

เรียกวา “Climacteric Period” และเพศหญิงเรียกวา “Menopausal Period” หรือเรียกวาวัยหมด

ประจำเดอืน หรือวัยทองนั่นเอง 

 อยางไรก็ตาม อารมณมีพัฒนาการท่ีแตกตางกัน โดยภาพรวม ทุกชวงชีวิตอารมณบาง

ประเภทที่รุนแรงจะลดลง ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลเม่ือกาวสูวัยกลางคน โดยอารมณที่เกิดข้ึนอยาง

ชัดเจนของวัยนี้มีลักษณะดังนี้ 

  2.1 อารมณอยากกลับไปเปนวัยหนุมวัยสาว วัยกลางคนมีความรูสึกวารางกายรวง

โรยไป เลยอยากกลับไปเปนวัยหนุมสาวอีกครั้งหนึ่ง โดยพฤติกรรมที่เห็นไดคือ การหวนกลับไปแตง

กายวัยหนุมสาว หรือการแสวงหาคูครองใหม สวนผูชายวัยกลางคนเบื่อภรรยา และอยากมีภรรยารุน

เด็กกวา และสดใสกวา ซึ่งปจจุบันผูหญิงก็มีโอกาสที่แสดงออกถึงการเทาเทียมกับผูชาย 



12 

 

 

 

  2.2 อารมณเครียด วัยกลางคนมีปญหาตาง ๆ มาใหแกไขตลอดจนรูสึกนึกคิดถึงเรื่อง

ตาง ๆ รอบตัว ชวงนี้เปนระยะหนึ่งท่ีมีความเครียดสูง ความเปลี่ยนแปลงอารมณและความรูสึกนั้นมา

จากหลายสาเหตุ เชน กังวลเรื่องสุขภาพ ปญหาชีวิตสมรส การทะเลาะกับเพื่อนรวมงาน และการไม

ประสบความสำเร็จเรื่องงาน 

  2.3 ความรูสึกรำคาญใจ วัยกลางคนมักรูสึกรำคาญเรื่องตาง ๆ เชน น้ำหนักตัว ขาว

ของแพง โรคภัยไขเจ็บ ทรัพยสินเงนิทอง รูปรางหนาตา และการซอมแซมที่อยูอาศัย เปนตน 

  วัยกลางคน จึงตองมีการเตรียมการใหพรอมในดานตาง ๆ สำหรับรองรับการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือเปนการชวยปองกันปญหาทางอารมณท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับวัยดังกลาวน้ีได 

 3. พัฒนาการทางสังคม (Social Development)  

 ชวงของวัยกลางคน มักจะอุทิศเวลาและกำลังกายใหแกการงาน หรือเลี้ยงดูครอบครัว 

ซึ่งเพ่ือนที่สนิทก็มีภาระเชนเดียวกัน ดังนั้นความสัมพันธวัยนี้ตองเหินหางไปบาง แมวาวัยกลางคน

ทั่วไปไมคอยสรางเพ่ือนใหม ซึ่งบางสถานการณจำเปนตองมี เชน การแตงงานใหมซึ่งจะตองรูจักกับผู

สมรส หรือยายบานใหมก็ตองรูจักเพ่ือนบานใหม 

 ในชีวิตสมรส ความรักกลายเปนความผูกพันเห็นอกเห็นใจ การรวมทุกขรวมสุขและ

หวงใยกัน ความรูสึกเหลานี้ทำใหชีวิตสมรสผานไปดวยดี แตหากขาดปจจัยเหลานี้อาจทำใหเกิดปญหา

ครอบครัวจนเกิดการหยาราง 

 วัยกลางคน สมรรถภาพการทำงานเริ่มดอยประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำงานนาน อาจทำ

ใหเกิดความเบื่อหนายในการทำงาน ซึ่งหนวยงานจะตองปรับปรุงลักษณะงานใหนาสนใจและทาทาย 

ตลอดจนจัดสิ่งแวดลอมในที่ทำงานให มีความสะดวกและนามองมากขึ้นเพ่ือใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพและมคีวามสุข 

 4. พัฒนาการทางสติปญญา (Intellectual Development)  

 วัยกลางคนเซลลสมองเริ่มเสื่อมลง บางคนอาจตองประสบโรคความทรงจำเสื่อมแบบ

ชั่วคราว (Alzheimer’s Disease) ซึ่งวัยนี้มีปญหาดานความทรงจำ การเรียนรูตาง ๆ ยากขึ้น เริ่มจาก

ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง อยางไรก็ตามนั้นสามารถฝกใชสมองอยูบอย ๆ รับประทาน

อาหารท่ีมีประโยชน ออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอจะชวยลดการเสื่อมของสมองไดในระดับหนึ่ง 

ขณะเดียวกันผูใหญวัยกลางคนสามารถรับรูในสิ่งท่ีเปนขอขัดแยงตาง ๆ ไดรวดเร็ว มีความอดทนและ

ความสามารถจัดการขอขัดแยงตาง ๆ และมีความเขาใจเรื่องการเมือง การจัดระเบียบบานเมืองและ

จัดการเรื่องความสัมพันธระหวางบุคคลได อยางไรก็ตามเมื่อผูใหญวัยกลางคนไดดำเนินชีวิตมาจน

สุดทาย และเตรียมการเรื่องตาง ๆ พรอมเปนอยางดี ก็จะทำใหกาวมาสูวัยสูงอายุไดเปนอยางดี  
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 แนวคิดทางพัฒนาการที่กลาวมาจึงเปนระยะเชื่อมตอระหวางวัยผูใหญตอนกลางมา

จนถึงวัยที่เริ่มตนดวยอายุ 60 ป ซึ่งมรีายละเอียดของแนวคิดผูสูงอายุ ดังนี้ 

 ผูสูงอายุ คนชรา หรือ คนแก คือ วัยสุดทายของวงจรชีวิต ซึ่งเริ่มตั้งแตวัยทารก วัยเด็ก 

วัยหนุมสาว วัยผูใหญจนถึงวัยชรา โดยชวงวัยแรกคือวัยเด็ก คือ วัยที่มีอายุระหวาง 1-25 ป เปนวัยท่ี

ขวนขวายหาความรู วัยผูใหญ คือวัยท่ีมีอายุประมาณ 25-50 ป เปนวัยที่ประกอบอาชีพ และชวง

ปจฉิมวัย คืออายุ 50 ปขึ้นไป อันเปนวัยสุดทายของชีวิต (สุรกุล เจนอบรม, 2534, น. 4) ในสวนของ

เพ็ญพิไล ฤทธนาคณานนท (2549, น. 269-272) ไดสรุปใหเห็นวาพัฒนาทางรางกายและจิตใจของ

ผูสูงอายุในภาพรวมที่สังเกตได ก็คือ ผิวมีรอยเหี่ยวยน ผมหงอก ผมรวง น้ำหนักตัวเพิ่ม รวมถึงโรค

ของวัยชรา คือ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคท่ีเกี่ยวกับเสนเลือดและสมอง และโรคเบาหวาน เปนตน และ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงดานสตปิญญา เชน ระบบความจำการเรียนรูเริ่มถดถอย และบุคลิกภาพตาง 

ๆ ที่แสดงออกไดอยางชัดเจน ดานการรบัรูจะลดนอยลง ความสามารถในการฟงเสียงสูงจะลดนอยลง 

และดานสายตา การรับรูถึงรสชาติ และการรับรูกลิ่นลดนอยลง รวมไปถึงความสามารถในการจดจำที่

ลดนอยลงอีกดวย เชน การหลง ๆ ลืม ๆ นอกจากนี้รวมไปถึงบทบาททางสังคม ดานครอบครัว เพื่อน

ฝูง ตลอดจนความรับผิดชอบ ในการทำงานรวมถึงบทบาทอื่น ๆ ทางสังคม สรุปคือ บุคคลเมื่อมีอายุ

มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมจะเพ่ิมมากขึ้น สติปญญา ความจำ การเรียนรู สภาพจิตใจจะ

เปลี่ยนแปลงไป และบทบาทภาระหนาที่ทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  

 ศรีเรือน แกวกังวาล (2549, น. 541) ไดแบงชวงวัยสูงอายุเปน 4 ชวง ไดแก 

 1. ชวงไมคอยแก (the young-old) อายุประมาณ 60-69 ป ซึ่งอาจตองประสบความ

เปลี่ยนแปลงชีวิตหลายดาน เชน การเกษียณอายุ การจากไปของเพ่ือนสนิท คูครอง รายไดลดลง การ

สูญเสียตำแหนงทางสังคม 

 2. ชวงแกปานกลาง (the middle-aged old) อายุประมาณ 70-79 ป เปนชวงที่เริ่ม

เจ็บปวย และเพ่ือน ๆ เริ่มลมหายตายจาก และเขากิจกรรมนอยลง 

 3. ช ว งแก จ ริ ง  (the old-old) อายุป ระมาณ  80-90 ป  เป น ช วงที่ ป รับ เข ากั บ

สภาพแวดลอมยากขึ้น ซึ่งข้ันนี้ไมวุนวายกับสังคมภายนอกมากนัก ตองการความเปนสวนตัว 

 4. ชวงแกจริง ๆ (the very old-old) อายุประมาณ 90-99 ป ผูที่มีอายุชวงนี้มีจำนวน

ที่คอนขางนอย และมักมีปญหาทางดานสุขภาพ รวมถึงวัยนี้ไดผานวิกฤติการณชีวิตมากพอสมควร 

 สุรกุล เจนอบรม (2534, น. 4) กลาวสรุปถึงเกณฑที่ใชในการกำหนดอายุผูสูงอายุ คือ 

อายุ 60 ป ตามหลักเกณฑของสมัชชาโลกวาดวยผูสูงอายุ (World Assembly on Aging) และใชเปน

มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก แตการแบงเกณฑบางประเทศอาจมีความแตกตางกันไป อาทิ บางประเทศ

ใชเกณฑอายุ 55 ป 65 ป หรือ 70 ป ซึ่งประเทศไทยใหคำนิยามวา ผูสูงอายุ คือ ผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป
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ในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญขาราชการ พ.ศ. 2494 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 68 ตอนที่ 24 

วันท่ี 11 เมษายน 2494) และพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับขาราชการและพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ไดกำหนดใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเกษียณ เมื่อมีอายุครบ 60 ป

บริบูรณ ในพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ไดกำหนดไวชัดเจนวาผูสูงอายุ คือ ผูที่มี

อายุ 60 ปขึ้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เลม 120 ตอนที่ 130 ก วันที่ 31 ธันวาคม 2546) (ปราโมทย 

ประสาทกุล และ ปทมา วาพัฒนวงศ, 2553, น. 17) 

 

2.2 ปจจัยตัวบุคคล เทคโนโลยี และแรงจูงใจการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

 

 เทคโนโลยีสมัยใหมสามารถเขากับวัยสูงอายุในทุกชวงวัย Morrison, & Barnett (n.d.) 

ชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุนั้นมีความเต็มใจท่ีจะเรียนรูทางเทคโนโลยี พรอมทั้งความกระตือรือรนที่จะ

แสวงหาความรูใหม ๆ ดานเทคโนโลยีสมัยใหมของนักปรับตัววัยสูงอายุในทุกชวงวัย โดยเปนกุญแจ

สำคัญที่จะนำพาพวกเขาไปสูความสำเร็จในการใชเทคโนโลยี แนวคิดนี้ชี้ใหเห็นโอกาสของการนำ

เทคโนโลยีมาสนับสนุนความสามารถของผูสูงอายุได ดังนั้นผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดการใชเทคโนโลยี

ของวัยผูใหญและผูสูงอายุโดยมีประเด็นสำคัญ ดงันี้ 

 2.2.1 การใชเทคโนโลยีของผูใหญวัยกลางคน 

 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562) ทำการสำรวจการใช

เทคโนโลยีประจำป 2561 พบวา Gen X คือคนที่เกิดในชวงป พ.ศ.2508 – 2523 (อายุ 38-53 ป) 

เปนยุคที่มีการพัฒนาไอทีใหมีความทันสมัยมากขึ้นกวากลุม Baby Boomer (54-72 ป) และใช      

เฟซบุก ทวิตเตอร และ อินสตาแกรม มากเปนอันดับที่ 1 ซึ่งมีจำนวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย

อยูที่ 2 ชั่วโมง 57 นาทีตอวัน อันดับที่ 2 เปนการดูโทรทัศน/ดูคลิปวิดีโอ/ดูภาพยนตร/ฟงเพลงทาง

ออนไลนผานแอปพลิเคชัน เชน ยูทูบ เน็ตฟลิก (Netflix) และ สปอติฟาย (Spotify) (1 ชั่วโมง 59 

นาทีตอวัน) และอันดับที่ 3 เปนการพูดคุย/โทรศัพทผานทางออนไลน (1 ชั่วโมง 58 นาทีตอวัน) 

ในขณะที่ Baby Boomer คือ คนท่ีเกิดในชวง พ.ศ. 2489 – 2507 (อายุ 54-72 ป) ซึ่งเปนยุคที่การ

พัฒนาเทคโนโลยียังไมคอยทันสมัยมากนัก โดยจากผลการสำรวจพบวากิจกรรมที่ไดรับความนิยมมาก

ในหมู Babay Boomer 3 อันดับแรก ไดแก การใชสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุก อินสตาแกรม ทวิต

เตอร คิดเปนรอยละ 84.7 รองลงมาเปนการรับสงอีเมล คิดเปนรอยละ 81.1 และการโทรศัพทผาน

ออนไลนดวยแอปพลิเคชัน เชน ไลน เฟซบุก แมสเซนเจอร (Messenger) และเฟซไทม (Face Time) 

คิดเปนรอยละ 75.1 และเมื่อพิจารณาลึกลงไปในดานระยะเวลาในการเขาถึงกิจกรรมทางอินเทอรเน็ต 

ผลการสำรวจพบวา Babay Boomer ใชเวลาในการเขาสังคมออนไลน เชน เฟซบุก อินสตาแกรม 
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ทวิตเตอร มากท่ีสุด โดยมีจำนวนชั่วโมงการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 51 นาทีตอวัน รองลงมา

เปนอันดับที่ 2 คือการชมโทรทัศน/คลิปวิดีโอ/ภาพยนตร/ฟงเพลงออนไลนผานแอปพลิเคชัน เชน ยู

ทูบ เน็ตฟลิก (Netflix) และ สปอติฟาย (Spotify) เฉลี่ย 2 ชั่วโมงตอวัน และอันดับที่ 3 คือการ 

โทรศัพททางออนไลน เฉลี่ยที่ 1 ชั่วโมง 52 นาทีตอวัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการใชเทคโนโลยีของ

ผูใหญกลุมที่มีอายุนอยกวา (The young-old) Hunsaker, & Hargittai (2018) ศึกษาพบวา ผูใหญ

กลุมที่มีอายุนอยกวามีแนวโนมที่จะเขาถึงและใชอินเทอรเน็ตในปริมาณท่ีสูงกวา และพวกเขายังมี

ทักษะทางอินเทอรเน็ต (Internet skills) ท่ีดีกวาผูใหญกลุมที่มีอายุมากกวา นอกจากนี้ ระดับรายได

และระดับการศึกษาท่ีสูงกวา ซึ่งเปนตัวชี้วัดข้ันพ้ืนฐานดานความไมเทาเทียมกันทางสังคมของผูใหญ

ทั่วไป ยังเปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึงความแตกตางในการเขาถึง การใชงาน และทักษะทางอินเทอรเน็ตใน

กลุมผูใหญที่มีอายุมากกวาดวย  

 มีขอคนพบของ ปรางสุรางค โชติชัชวาลยกุล (2556) ที่ศึกษาการใชเฟซบุกของ

กลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุพบวามีลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุกในดาน “ติดตามขาวใหม 

(News feed)” มากท่ีสุด รองลงมาคือ “กดถูกใจ (Like)” และพบวามีปจจัยภายในดาน “ความตอง

การพัฒนาตนเอง”มากที่สุด รองลงมาคือ “ความตองการความรูและขอมูลขาวสาร” จากขอสรุป

ขางตนนั้น ปรีชญา แมนมินทร (2558) ไดสรุปใหเห็นวากลุมดังกลาวมีวัตถุประสงคในการใช

เทคโนโลยีเหมือน ๆ กันก็คือ อานขาว บันเทิง และสุขภาพ เปนตน เพราะพวกเขาจะรูสึกวาตนเองมี

แรงสนับสนุนทางสังคมมากขึ้น รูสึกมีแรงกระตุนทางใจ ทาทาย มีประโยชน และรูสึกเปนหนุมสาวอีก

ครั้ง นอกจากนี้ ผูใชเทคโนโลยีวัยสูงอายุยังไมตางกับผูคนในชวงวัยอื่น ๆ ท่ีหากไดรับการสนับสนุน

ในทางที่เหมาะสม พวกเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญ รอบรูทางเทคโนโลยี และไดรับประโยชนที่สำคัญ

จากเทคโนโลยีไดเชนเดียวกัน (Morrison, & Barnett, n.d.) ทำนองเดียวในเรื่องของวัตถุประสงคใน

การใชเทคโนโลยีทั้งกลุมผูใหญวัยกลางคนและวัยสูงอายุนั้น Hogeboom et al. (2010) ซึ่งไดศึกษา

การใชอินเทอรเน็ตและเครือขายทางสังคมในกลุมประชากรวัยกลางคน (Middle aged) และผูสูงอายุ 

(Older adults) พบวา ผูใหญวัยกลางคน (middle aged adults) มีการใชอินเทอรเน็ตสูงกวาผูใหญ

ในวัยสูงอายุ (older adults) โดยความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตกับความถี่ในการติดตอ

เพื่อนและครอบครัวของผูใหญท่ีมีอายุมากกวา 50 ป เปนความสัมพันธเชิงบวก และยังพบอีกวา

อินเทอรเน็ตมีอิทธิพลเชิงบวกตอความเก่ียวพันในชุมชนสำหรับผูใชงานในกลุมอายุนี้ และอินเทอรเน็ต

อาจชวยเสริมสรางเครือขายทางสังคมใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมถึงยังชวยจัดการความเครียด 

บรรเทาความซึมเศราหดหู และปรับปรุงผลลัพธดานสุขภาพสำหรบัผูใหญในวัย 50 ปขึ้นไปไดอีกดวย 
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 2.2.2 การใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูสูงอายุ 

 การใชเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสื่อใหมของผูสูงอายุเปนไปเพื่อการติดตอสื่อสาร

กับบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งจะมีความสำคัญตอผูสูงอายุมากขึ้นในการชวยใหผูสูงอายุไดใกลชิดติดตออยู

ตลอดเวลา (keep in touch) กับครอบครัวและเพ่ือน และชวยรักษากับการติดตอกับเพื่อนทั้งที่อยูใน

เมืองเดียวกันและตางเมือง Beckenhauer, & Armstrong (2009) กลาววาผูสูงอายุใชสื่อดังกลาว

เพราะใชงานไดงายข้ึนในการใชติดตอสื่อสารกับครอบครัว ชวยลดความรูสึกหางไกลกัน และมี

แนวโนมที่เขาจะใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นในเชิงสื่อสังคมออนไลน และจะมีความสามารถในการใชงาน

เพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพกับเพื่อนที่อยูหางไกลกัน กลาวไดวาตัวเทคโนโลยีนั้นสามารถยกระดับและเปน

การเปดโอกาสในการเขาสังคมและการสื่อสาร เพื่อใหผูสูงอายุนั้นรับรูถึงการมีสวนรวมในสังคม 

(Parra, 2013) ทำนองเดียวกันยังมีงานวิจัยไดระบุใหเห็นวาเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งรวมไปถึงอินเทอรเน็ต

นั้นมีศักยภาพในการพัฒนาการมีสวนรวมทางสังคมของผูสูงอายุได (older adults) ดังปรากฏในขอ

คนพบของ Tyler, Simic, & De George-Walker (2018) ทำการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณทาง

ดิจิทัลของชาวออสเตรเลียที่มีอายุ 65 ปข้ึนไปและเปนผูเกษียณอายุแลว จะเห็นไดวาผูคนในวัยนี้เปน

สุดยอดผูใชอินเทอรเน็ต (super-users) โดยเปนกลุมที่มีประสบการณจากการทำงาน สามารถใชแอป

พลิเคชันมากมายบนอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพประหนึ่งวาเปนเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน 

รวมทั้งแนวทางความเห็นของ สุวิช ถิระโคตร, และวีรพงษ พลนิกรกิจ (2561) เห็นวาผูสูงอายุสวน

ใหญใชเทคโนโลยี และใชงานโปรแกรมประยุกตและกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตในชีวิตประจำวัน (life 

style) ผูสูงอายุมีความสามารถในการใชโปรแกรมประยุกตและทำกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตดานการ

อานและการสืบคนเนื้อหา ติดตามขาวสาร และการใชเครือขายสังคมออนไลน ไดเปนจำนวนมากที่สุด 

มีขอคนพบงานวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุนั้นมีความรูในเชิงบวกและเห็นวาอินเทอรเน็ตมีประโยชน

และจำเปนในการสืบคนขอมูล และทำใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ขาวสารตาง ๆ และ

เทคโนโลยีเปนสวนหนึ่งของการดำเนินชีวิตของเขา (สมาน ลอยฟา, 2557; ชาญชัย ศุภอรรถกร, และ

คณะ, 2558; Heo, Kim, & Won, 2011)  

 2.2.3 การใชเทคโนโลยีสรางความผูกพันในครอบครัว และสังคมของผูสูงอายุ 

 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน

ครอบครัว ผูสูงอายุเปดรับเทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถสื่อสารกับบุคคล

ภายในครอบครัวไดสะดวกย่ิงข้ึน แมวาเทคโนโลยีจะมีความซับซอน แตเปนชองทางที่ชวยใหผูสูงอายุ

และวัยอ่ืน ๆ ในครอบครัวเกิดการแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ไดเพิ่มขึ้น เปนการสรางความสัมพันธ

ภายในครอบครัวรูปแบบใหม (Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016; Khvorostianov, 2016; ภัสรา พงษ
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สุขเวชกุล, 2554) และยังเสริมขอสรุปผลงานวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวาผูสูงวัยใชขอมูลที่ไดคนความานี้ในการ

ธำรงรักษาบทบาทของตนเองที่มีตอครอบครัวอีกทอดหนึ่งเชนกัน (พัชนี เชยจรรยา, 2559) 

 ผูสูงอายุเรียนรูการใชเทคโนโลยีจากหลากหลายวิธี โดยที่บางคนเรียนรูจากการ

ลองใช บางคนศึกษาจากคูมือ หรือบางคนเขารับการอบรม แตสิ่งที่สำคัญตอการเรียนรูที่สุดคือ 

เครือขายสวนบุคคล เชน สมาชิกในครอบครัว เพราะเปนผูที่คอยชวยเหลือในกรณีที่ผูสูงอายุเกิด

ป ญ หาการ ใช เท ค โน โลยี  (Comunello, Mulargia. Belotti, & Fernández-Ardèvol, 2 015 ) 

ขณะเดียวกันยังมีความเห็นของสมาน ลอยฟา (2557) ไดเสนอความเห็นวา “ครอบครัว” สมาชิกใน

ครอบครัวที่เปนคนรุนใหม เชน ลูกหลาน ซึ่งเปนผู ท่ีความรูและทักษะดาน คอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ควรทำหนาท่ีเปนผูใหความรูและคำแนะนำเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี สารสนเทศแก

สมาชิกในครอบครัวที่เปนผูใหญที่ยังขาดความรูและความสามารถดังกลาว รวมท้ังผลสรุปงานวิจัย

ระบุวา ผูสูงอายุสวนใหญยังคงมีความตองการความชวยเหลือเพื่อเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยาง

โทรศัพทมือถือรุนใหม (Smart phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เพ่ือเขาใชงานสื่อสังคมออนไลน เชน 

เฟซบุกและทวิตเตอร เปนตน เพื่อใชสำหรับการปฏิสัมพันธกับบุคคลภายในครอบครัว เชน การ

ติดตามกิจกรรมตาง ๆ ของลูกหลานที่ทำในชีวิตประจำวันผานการโพสตบนเฟซบุกของพวกเขา เพิ่ม

ระดับความสัมพันธโดยกาวขามกำแพงชองวางระหวางวัย บางครั้งมีการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) จากผูสูงอายุตอลูกหลาน รวมถึงการติดตอเพ่ือนท่ีอยูหางไกล ทั้งนี้ สื่อสังคมออนไลน

มีความสำคัญกับผูสูงอายุที่ไมไดอาศัยอยูกับลูกหลานอยางใกลชิด จึงตองอาศัยสื่อสังคมออนไลนใน

การติดตอสื่อสารกับลูกหลานแทน ขณะที่ผูสูงอายุบางคนมองวาสื่อดิจิทัลอยางสื่อสังคมออนไลนนั้น

ไมมีความจำเปนตอการใชชีวิตของพวกเขาเพราะมีความสัมพันธกับลูก หลาน และญาติอยางใกลชิด

อยูแลว (ภัทริกา วงศอนันตนนท, และสรานันทน อนุชน, 2561; Randall, Pauley, & Culley, 

2015)  

 อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุที่มีครอบครัวตางก็ยอมรับเทคโนโลยี เพราะพวกเขารูสึก

กังวลกับการใชสื่อสังคมออนไลนของลูก ๆ ทั้งนี้งานวิจัยของ Krcmar, & Cingel (2016) ไดขยายใน

ประเด็นที่กลาวมาโดยพบวาผูสูงอายุจะมีทัศนคติเชิงบวกกับการใชงานสื่อสังคมออนไลน แตก็มีความ

กังวลในการใชงานสื่อสังคมออนไลนของวัยรุนอยางมากเชนเดียวกัน ทำใหผูสูงอายุเลือกจะเรียนรูการ

ใชสื่อสังคมออนไลนเพ่ือจะนำมาปรับใชสำหรับควบคุมการใชสื่อสังคมออนไลนของวัยรุนท่ีเปนลูก ๆ 

ของพวกเขา  

 ขอคนพบจากผลสำรวจงานวิจัยยืนยันวาผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตเพ่ือติดตอ

ลูกหลาน/ครอบครัว รองลงมาคือ ติดตอเพ่ือนเกาสมัยเรียน/เพื่อนที่ทำงานเกา (ศิริพร แซลิ้ม, 2558) 

ยังมีขอคนพบจากงานวิจัยของ นลิณี ศรวิลาส และปริญญา หรุนโพธิ์ (ม.ป.ป.) สุวิช ถิระโคตร และสุ
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วิช ถิระโคตร (2561) ที่ระบุไปในทิศทางเดียวกันวาผูสูงอายุ ใชอินเทอรเน็ตในการติดตอสื่อสารกับ

บุคคลในครอบครัวที่ไมอยูพรอมหนาพรอมตา และติดตอกับเพ่ือนเกา ๆ ผานเฟซบุก ไลน เพราะสวน

ใหญพวกเขามักอยูบานทำใหขาดการติดตอกับเพื่อน พวกเขาจึงมีความเห็นวาเทคโนโลยีสามารถเปน

ตัวเชื่อมโยงระหวางผูสูงอายุกับคนในครอบครวั บุคคลใกลชิด หรือคนรอบขางได  

 จากขอคนพบขางตนในประเด็นการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับบุคลตาง ๆ 

ของผูสูงอายุนั้นซึ่ง Yang, Dou, & Han (2017) ไดวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชสื่อ

ใหมของกลุมผูสูงอายุบนพ้ืนฐานของการติดตอทางสังคม (new media-based social contact) มี 4 

ดาน ไดแก  

 1. ความสามารถในการใหบริการของสื่อใหม (serviceability) ท่ีทำใหผูสูงอายุ

รูสึกวาชีวิตมีความหลากหลายและมีสีสันมากขึ้น  

 2. ความสะดวกในการใชงานสื่อใหม (usability) ที่ออกแบบมาอยางสะอาดตา

เพื่อใหผูสูงอายุอานงายและมีวิธีใชงานไมยุงยาก เชน การสั่งงานผานเสียง โดยพัฒนามาเพ่ือใหไดใช

สื่อสารแบบเห็นหนาและโตตอบไดทนัที  

 3. คุณคาของสื่อใหม (value) ที่ทำใหผูสูงอายุมีความสุขมากข้ึนจากการได

ติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกและไดแบงปนเรื่องราวตาง ๆ  

 4. ความเต็มใจในการใชสื่อใหม (willingness) ซึ่งจากการสำรวจพบวา ความเต็ม

ใจคือปจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอผูใชสื่อใหมวัยสูงอายุ ซึ่งโดยทั่วไป พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยาง

คอนขางกังวลดานความปลอดภัยในการใชสื่อใหม และกลุมตัวอยางบางสวนไมไดใชส่ือใหมเนื่องจาก

เหตุผลที่แตกตางกันออกไป เชน ขอจำกัดทางดานการเงิน ดานการเรียนรูทางปญญา ดานสุขภาพ

รางกาย เปนตน 

 ในทางตรงกันขาม เทคโนโลยีสามารถสรางผลกระทบตอครอบครัวไดเชนกัน ดัง

ขอสรุปผลการวิจัยของ อัญชลี เกตุจันทร, ณัฐพาส สลุงอยู และสุรินทร มรรคา (2561) พบวา 

ผูสูงอายุไดรับผลกระทบจากการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ที่มีตอการดำเนินชีวิตในดานการ

ปฏิสัมพันธกับบุคคลในครอบครัว คือมีการทำกิจกรรมรวมกันภายในครอบครัวนอยลง ความสัมพันธ

ในครอบครัวระหวางพอแมลูกหายไป มีการใชเวลาอยูแตในโลกสวนตัวมากขึ้น ใชเวลาออกไปทำ

กิจกรรมขางนอกนอยลง และใชเวลานั่งอยูกับที่ ไมอยากลุกหรือเดินไปไหน  

 2.2.4 ลักษณะการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

 ขอสำรวจการใชเทคโนโลยีในภาพรวมของผูสูงอายุพบวา สวนใหญใชโทรศัพท

มากกวารอยละ 50 ของผูตอบแบบสอบถามมีการใชโทรศัพทมือถือและคอมพิวเตอร โดยการใช

โซเชียลมีเดียในการโทรและการทองบนโลกอินเทอรเน็ตเปนกิจกรรมที่สำคัญสำหรับผูสูงอายุ 
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(Gitlow, 2014) นอกจากนี้ ยังใชติดตอสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ทำธุรกรรมทางการเงินแบบ

ออนไลนและชำระคาบริการตาง ๆ คนหาขอมูลขาวสาร ซื้อของออนไลน เลนเกม และใชเพื่อความ

บันเทิงอยางการดูหนังฟงเพลง ตามลำดับ (Chang, McAllister & McCaslin, 2015) ยังมีขอสรุป

งานวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุหาขอมูลจาก กูเก้ิล และเฟซบุกเปนสื่อสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยม

มากที่สุด (Marston et al., 2016) 

 แตเม่ือพิจารณารายละเอียดลักษณะการใชเทคโนโลยีนั้น สมาน ลอยฟา (2557) 

ปรีชญา แมนมินทร (2558) กิรณา สมวาทสรรค (2559) สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ไดสรุปพองกันวา

ผูสูงอายุยังสงคลิปขาวเตือนภัย เหตุการณขาว รวมทั้งยังนิยมสงคลิปวิดีโอตลก และขำขัน ซึ่งผูสูงอายุ

จะทองโลกอินเทอร เน็ตโดยถือเปน กิจกรรมยามวาง (Gitlow, 2014) ทั้ งนี้   Svobodová & 

Hedvičáková (2017) ศึกษาพบวา บุคคลทั่วไปใชเครือขายสังคมออนไลนสำหรับการแบงปน 

(sharing) ซ่ึงมีแนวโนมที่จะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน ไมวาจะเปนการแบงปนขอมูลตาง ๆ รูปภาพ และ

วีดิโอ ใชในการติดตอสื่อสาร หรือ ใชโพสตขอความ (posting) โดยเกือบครึ่งหนึ่งของผูสูงอายุที่ใชงาน

จะมีการเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลนเกือบทุกวัน รวมทั้งผูสูงอายุนั้นเห็นวาสังคมออนไลนมีความ

รวดเร็ว โดยผลการวิจัยเชิงสำรวจของ ศิริพร แซลิ้ม (2558) สรุปใหเห็นวาผูสูงอายุมีลักษณะการใช

แชท/สนทนาขอความมากที่สุด รองมาคือ การสงตอ/แบงปนขอมูลรูปภาพตาง ๆ โดยสิ่งที่ผูสูงอายุจะ

มักสงถึงลูกหลานหรือเพ่ือน คือ รูปภาพ สวัสดีตอนเชา โดยมีลักษณะเปนรูปภาพดอกไม สิ่งของ สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ตามสีวัน ประกอบขอความสวัสดีหรืออวยพรในยามเชา ผูสูงอายุท้ังหมดกลาวตรงกันวาเคย

สงรูปเชนนี้หาลูกหลานและเพื่อน (วิศปตย ชัยชวย, 2560) ผูสูงอายุยังมีการใช search engine ใน

การคนหาขอมูลในเรื่องของสุขภาพ (Elder, Scott, Kluge, & Elder, 2016; Sun, McLaughlin, & 

Cody, 2016; Batsis, et al., 2019) การทองเที่ยว (นลิณี ศรวิลาส และปริญญา หรุนโพธิ์, ม.ป.ป.) 

ยังมีงานวิจัยที่บงชี้วาการแสวงหาขอมูลของผูสูงอายุนั้น พบวาพวกเขาใช search engine เพ่ือคนหา

ขาวสารบานเมือง เรื่องสุขภาพ ภาพยนตร ดนตรี ถือเปนลำดับตน ๆ (Casado-Muñoz, Lezcano, 

& Rodríguez-CondeM, 2015) และอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเปนขอคนพบที่นาสนใจคือ ผูสูงอายุใชสื่อ

สังคมออนไลนในเรื่องของหวยออนไลน (วิศปตย ชัยชวย, 2560) ยังรวมทั้งการทำธุรกรรมทางการเงิน 

การซื้อสินคาออนไลน (Chang, McAllister, & McCaslin, 2015; Marstonet et al., 2016) ทั้งนี้

การใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุนั้นยังรวมไปถึงการใชเพ่ือกระตุนความจำ ชะลอภาวะสมองเสื่อม โดยที่

ผูสูงอายุไดใหความสำคญัอยูในระดับมาก (สิทธิชัย คูเจริญสิน, 2559; Gitlow, 2014) 

 2.2.5 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุบางสวนอธิบายถึงแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีวา พวกเขาใชเพื่อให

แนใจวาตนเองจะไมลาหลัง สวนสาเหตุอ่ืนที่ใชเทคโนโลยีก็คือ เพ่ือคนหาขอมูลโดยเฉพาะขาวสารและ
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สุขภาพ และเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการศึกษาเรื่องท่ัวไป โดยมีศักยภาพ ความเต็มใจที่จะเรียนรู

ทางเทคโนโลยี พรอมทั้งความกระตือรือรนที่จะแสวงหาความรูใหม ๆ (กิรณา สมวาทสรรค, 2559; 

Morrison & Barnett., n.d.) ประเด็นดังกลาวน้ีสามารถสรุปไดจากงานของ Boulton-Lewis et al. 

(2007) โดยจากผลสำรวจพบวา ผูสูงอายุใชเทคโนโลยีเพื่ออัพเดทและตองการที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ  

 Quan-Haase, Mo, & Wellman (2017) ไดมองวาผูสูงอายุที่ใชสื่อดิจิทัลน้ันมี

การใชงานสื่อในจุดประสงคหลัก ๆ สองอยางดวยกัน คือ การติดตอประสานงาน การรักษา

ความสัมพันธระหวางกัน โดยการประสานหลักๆ พวกเขาจะใชอีเมลและโทรศัพท สวนการรักษา

ความสัมพันธของพวกเขาระหวางครอบครวัและเพ่ือนฝูงนั้นพวกเขาจะใชสื่อดิจิทัลอยางเฟซบุก สไกป 

(Skype) อีเมล และโทรศัพทควบคูกันไป ผูสูงอายุมองวาการใชสื่อดิจิทัลน้ันมีประโยชนสำหรับการ

สื่อสารโดยเฉพาะกับผูคนที่อยูหางไกลกัน อีกทั้งพวกเขามีการใชโทรศัพทเพื่อเปนตัวเลือกในการ

สนับสนุนดานการติดตอเนื่องจากความคุนเคยกับการใชงาน ในขณะท่ี งานวิจัยของ พัชนี เชยจรรยา 

(2559) เห็นวา ผูสูงอายุใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางตัวตนใหดูทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อ

ปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและกลุมเพื่อนในเวลาวางหรือการพักผอนหลังจากเสร็จสิ้นจากภาระ

งานแลว ในขณะที่ปจจัยภายนอกคือ การไดรับอิทธิพลในการใชงานจากกลุมคนใกลชิด โดยมีผลดาน

ความรูจากการแสวงหาขาวสาร ผลดานการตระหนักถึงศักยภาพของตนในการเรียนรู และผลดาน

ความสัมพันธในสังคมกับบุคคลในครอบครัว รวมทั้งกลุมเพ่ือน แตกระนั้นก็ตามประเด็นวัตถุประสงค

ของการใชเทคโนโลยีนั้น Heo, Kim, & Won (2011) ระบุไววาความสัมพันธระหวางการใชกับ

อินเทอรเน็ตของผูสูงอายุที่มากหรือนอยบนความรูสึกพึงพอใจในยามวางนั้น มีความหมายที่แตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญในดานประโยชนทางจิตใจ การกระตุนทางการศึกษา ความสัมพันธทางสังคม และ

ความผอนคลาย 

 

2.3 การเขาถึง ลักษณะการใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

 

 ความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลนั้น (Digital Divide) ก็คือ 

ชองวางระหวางกลุมท่ีสามารถเขาถึงคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ขอมูลบนสื่อออนไลน กับอีกกลุมที่ไม

สามารถเขาถึงได โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุสวนใหญจะอยูในกลุมที่ ไมสามารถเขาถึงได แตใน

ขณะเดียวกันนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ กลับมีความจำเปนตอผูสูงอายุมากยิ่งขึ้น แมวาจะ

เกษียณอายุแลวก็ตาม เชน การใชอินเทอรเน็ตสำหรับการสืบคนขอมูล (Search Engine) เปนตน 

(Miwa et al., 2017) ทั้งนี้เรื่องของความเหลื่อมล้ำของการเขาถึงเทคโนโลยีนั้น Lam, & Lee (2007) 

ไดอธิบายวา ชองวางระหวางการ “มี” หรือ “ไมมี” ขอมูลการสื่อสารทางเทคโนโลยี (Information 
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communication technologies; ICTs) โดยทุกวันนี้หลายประเทศตางก็ยอมรับวาความเหลื่อมล้ำ

ทางดิจิทัล นับเปนปญหาทางสังคมอยางแทจริงท่ีเกิดจากการปะทะกันระหวางระบบสังคมกับ

วัฒนธรรม และการผสมผสานขอมูลการสื่อสารทางเทคโนโลยี ซึ่งประชากรผูสูงอายุนั้นก็จัดเปน 1 ใน

กลุมท่ี “ไมมี” หรือเปนกลุมผูดอยโอกาสทางเทคโนโลยีและสงัคม จะเห็นไดวากลุมผูสูงอายุสวนใหญ

จะอยูในกลุมที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได เนื่องจากไมไดเติบโตมากับเทคโนโลยีตั้งแต

เด็กทำใหเกิดความรูสึกวาไมไดเปนสวนหนึ่งกับเทคโนโลยีสมัยใหม จึงสงผลตอความสนใจใน

การศึกษาการใชเทคโนโลยี ทั้งนี้ แมวาเนื้อหาจะมีความซับซอนแตผูสูงอายุก็สามารถเขาใจทักษะการ

ใชดิจิทัลไดหากมีผูใหคำแนะนำการใชงานเทคโนโลยีตาง ๆ ใหแกผูสูงอายุโดยเฉพาะ เพราะการ

อธิบายขั้นตอนการใชงานตาง ๆ ที่ละเอียดและชัดเจนเปนสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการสงเสริมการ

เรียนรูทักษะการใชดิจิทัลในกลุมผูสูงอายุในอนาคต พรอมกันนี้ในดานอุปกรณอิเล็กทรกนิกส แอป

พลิเคชันตาง ๆ ก็ควรมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับผูสูงอายุดวย (A. J. Blažič & B. J. Blažič, 2018)  

  ดังนั้นหากมีการสนับสนุนใหผูสูงอายุใชเทคโนโลยีก็จะเกิดผลตอการยอมรับเทคโนโลยี 

ดังท่ี Miwa et al (2017) ไดระบุวาผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีมองวารับรูถึงความสามารถของตนเองดาน

การใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต โดยเกิดความรูสึกที่ดีเมื่อใชคอมพิวเตอร สวนความรูสึกวิตก

กังวลก็มีระดับลดลง ดังนั้น หากผูสูงอายุมีโอกาสใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่อง ได

ศึกษาเรียนรูดวยตนเองรวมถึงมีกลุมเพื่อนท่ีคอยชวยเหลือ ใหคำปรึกษากัน ทักษะการใชดิจิทัลจะมี

แนวโนมพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ขณะเดียวกันนั้นผูสูงอายุที่เชื่อวาการแกชราไมใชปญหาที่นาหดหู 

และมีแนวโนมท่ีจะคิดวาสมารทโฟนมีประโยชนและสนุกสนาน กลาวอีกนัยหน่ึงทัศนคติเชิงบวกไปสู

ความชราทำใหเกิดความมั่นใจในการจัดการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของพวกเขา (Sun, 

McLaughlin, & Cody, 2016) เช น กั น  Mo, Zhou, Kosinski, & Stillwell (2018) ก็ ยั ง เห็ น

เชนเดียวกันวาผูสูงอายุที่ชอบเขาสังคมและเปดรับประสบการณใหมมีแนวโนมที่จะเปนผูเริ่มตนเขาสู

การยอมรับเครือขายสังคมออนไลนเชนกัน ขณะเดียวกัน ยังมีผลตอทัศนคติเชิงบวก ในขณะเดียวกัน

มีขอคนพบงานวิจัยของชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ (2558) Goodwin  (2013) Lee, Czaja, & 

Sharit (2008) Torres, Bradford, & Beier (2019)  โดยงานวิจัยกลุมน้ีไดใชการฝกอบรมทักษะการ

ใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ ซึ่งพบไปในแนวทางเดียวกันวา เขามีความรูและมองเชิงบวกตอเทคโนโลยี 

เพราะเขาเห็นวามีประโยชนและจำเปนในการสืบคนขอมูล และทำใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องสุขภาพ หรอืเรื่องเหตุการณบานเมือง ซึ่งเทคโนโลยีเปนสวนหน่ึงของ

การดำเนินชีวิตของพวกเขา (Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016)  ทั้ งนี้ เรื่ องของทักษะในการใช งาน

เทคโนโลยียังมีสิ่งสำคญัในดานอ่ืน ๆ อีกเชนกัน ซึ่ง Castilla et al. (2018)  ไดฝกอบรมทักษะการใช

งานแอปพลิเคชันดานเครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุจำนวน 46 คน ที่มีอายุระหวาง 46-76 ป 
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โดยแตละคนมีประสบการณเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลแตกตางกันทำใหผลลัพธแตกตางกันดวย เพราะผูที่มี

พ้ืนฐานความรูดานสื่อดิจิทัลมากอนก็จะเขาใจไดงายกวาผูท่ีไมมีพ้ืนฐานความรูดานสื่อดิจิทัล และหลัง

การฝกอบรม ผูสูงอายุสวนใหญสามารถเรียนรู ทำความเขาใจ จนสามารถใชงานแอปพลิเคชันไดอยาง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความกระตืนรือรนและความตองการท่ีจะศึกษา ทั้งนี้ยังพบอารมณความรูสึก

ที่เกิดขึ้นกับผูสูงอายุมากที่สุดตลอดชวงเขารับการอบรม คือ ความกลัว ซึ่งหมายถึงทั้งความกลัวที่ตน

จะกลายเปนคนโงหากไมสามารถทำไดแบบผูอ่ืน และความกลัวที่เกิดจากความผิดพลาดของตนวาจะ

ทำใหอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเสียหาย รวมไปถึงความไมคุนคุนเคยกับการพิมพขอความบนแปนพิมพ 

(keyboard) และการใชเมาส (mouse) เปนตน (Lam, & Lee, 2007)  

 หากผูสูงอายุมีความคุนเคย หรือเคยชินกับการใชเทคโนโลยีแลว จะมองวาไมใชเรื่องท่ี

ยากและยังมีความเห็นตอเทคโนโลยีในเชิงบวก ดังทัศนะของ Lam & Lee (2007) อธิบายเพ่ิมเติมวา

จากผลการศึกษา ผูสูงอายุเปนผูเริ่มตนใชคอมพิวเตอรที่ยังไมมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองใน

การเขาไปมีสวนรวมในการทำงานออนไลนอยางหลากหลาย แตเมื่อไดใชงานไปซักพักประกอบกับ

ไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอ ผูสูงอายุก็จะรูสึกดีขึ้นและมีความมั่นใจในการใชงานเพ่ิมข้ึนเพราะอยาง

นอยพวกเขาก็สามารถติดตอสื่อสารกับผูคนกลุมอ่ืนในการแบงปนความรูใหม ๆ อยางการใช

คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตได รวมถึงคาดหวังวาตนเองจะมีทักษะในการทำงานดานออนไลนได 

ดวย นอกจากน้ี เมื่อพัฒนาทักษะมากขึ้นพวกเขาก็มีโอกาสที่จะเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมออนไลน

ตาง ๆ มากข้ึนดวย ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา ยิ่งผูสูงอายุมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเทาไร พวกเขาก็จะ

วิตกกังวลเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตนอยลงเทานั้น และยังมีศักยภาพในการพัฒนา

ตนเองใหกาวหนามากขึ้นดวย เชน การรับสงอีเมล (emailing) การอานขาวทางออนไลน อีกท้ังขอ

คนพบของ Marston et al. (2016) ไดศึกษาพฤติกรรมผูสูงอายุในการใชงานเทคโนโลยีผานโปรเจค 

iStoppFalls จากสามเมือง ไดแก โคโลญ ซิดนีย และวาเลนเซีย พบวา ผูสูงอายุมีการใชเทคโนโลยี

เปนเวลามากกวา 1 ป เหตุผลหลักในการใชงานก็คือการใชอีเมล ใช search engine การซื้อสินคา

ออนไลน เปนตน กูเกิ้ล และเฟซบุกเปนสื่อที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด สรุปไดวาการปรับใชเทคโนโลยี

ตองเปนไปอยางเหมาะสมเพ่ือใหสามารถชวยเหลือประชากรผูสูงอายุใหไดรับประโยชน และพัฒนา

ระบบการสงเสริมทางสังคมได ดังเชนการใชอีเมล โทรศัพท หรือโทรศัพทแบบเห็นหนาและโตตอบได 

(video call) ผานทางอินเทอรเน็ตไดทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่จำเปนสำหรับผูสูงอายุที่

สนใจและคาดหวังในการใชงานอินเทอรเน็ตอยางตอเนื่อง (Morrison, & Barnett, n.d.)  

 2.3.1 ความสามารถในการยอมรับและเรียนรูเทคโนโลยี 

 ดวยความหลากหลายของผูสูงอายุนี้ ทำใหวิธีเรียนรูของแตละคนแตกตางกันตาม

ความสนใจสวนตัว ซึ่งทายสุดจะมีท้ังผูสูงอายุท่ีสามารถใชงานโทรศัพทมือถือท่ีมีความซับซอนไดและผู
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ที่เลิกใชหรือลดความสนใจท่ีจะศึกษาโทรศัพทมือถือรุนใหม ๆ ท่ีซับซอนข้ึนเรื่อย ๆ ดวยเชนกัน ทั้งน้ี 

กระบวนการยอมรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอยางโทรศัพทมือถือของผูสูงอายุมีทั้ งหมด 4 ขั้น 

รายละเอียด ดังนี้ (Comunello, Mulargia. Belotti, & Fernández-Ardèvol, 2015) 

 ข้ันท่ี 1 การเลือกสรร (Appropriation) ผูสูงอายุซื้อโทรศัพทมือถือทั้งที่รูสึกวา

โทรศัพทมือถือไมไดมีความจำเปนตอการใชชีวิต แตเพราะตองการไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน รวมถึง

ผูสูงอายุบางคนไมไดซื้อโทรศัพทมือถือดวยตนเองแตไดรับจากบุคคลในครอบครัวหรือผูที่มีความ

เก่ียวของกันทั้งท่ีเปนเครื่องใหมและเครื่องที่ผานการใชงานมาแลว อยางไรก็ตาม แมวาผูสูงอายุจะใช

งานโทรศัพทมือถือมา 20 ปแลวแตก็มีความกังวลเมื่อตองเปลี่ยนจากโทรศัพทมือถือรุนเกาเปน

โทรศัพทมือถือรุนใหม (Smart Phone) ที่มีระบบหนาจอสัมผัส ซึ่งเปนสวนที่มีความสำคัญตอการ

ตัดสินใจเปดรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ ในอนาคตอีกดวย  

 ข้ันที่ 2 การผสมผสาน (Incorporation) หากผูสูงอายุยอมรับโทรศัพทมือถือให

เปนสวนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันแลวนั้น สภาพรางกายของผูสูงอายุจะเปนตัวกำหนดการใช

โทรศัพทมือถือตอไป เชน ผูสูงอายุวัย 70 ป นำโทรศัพทมือถือใสสายเพ่ือสวมไวที่คอ เพราะมีปญหา

ดานการไดยิน เปนตน 

 ข้ันที่ 3 การตอตาน (Objectification) แมวาผูสูงอายุจะใชโทรศัพทมือถือใน

ชีวิตประจำวัน แตดวยการเปลี่ยนแปลงของทั้งทางสภาพรางกายและจิตใจมีผลตอการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมวาจะใชงานมากขึ้นหรือลดลงไดตลอดเวลา โดยขึ้นอยูกับความสนใจสวนบุคคล ความ

จำเปนที่จะตองใช และความพยายามในการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

 ข้ันที่ 4 การยอมรับ (Conversion) ผูสูงอายุเพศหญิงจะมีความคิดวาตนเองมี

ความสามารถทางทักษะดานเทคโนโลยีนอย ในขณะที่ผูสูงอายุเพศชายคิดวาการที่ตนเองสามารถใช

งานโทรศัพทมือถือรุนใหมหรือเขาใจเทคโนโลยีตาง ๆ ไดเพราะเปนการแสดงตัวตนของตนเองใหผูอื่น

รับรูผานการใชโทรศัพทมือถือ จึงมีแนวโนมจะใชโทรศัพทมือถือที่มีเทคโนโลยีซับซอนไดและเรียนรู

มากกวาผูสูงอายุผูหญิงที่อาจเลิกใชหรือลดความสนใจลง   

 ทั้งนี้ จากกรณีการเรียนรูและยอมรับโทรศัพทมือถือของผูสูงอายุสามารถนำมา

ปรับใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอ่ืน ๆ ได เพราะไมวาผูสูงอายุจะเรียนรูการใช

เทคโนโลยีดวยวิธีใดก็ตาม บางคนเรียนรูจากการลองใช บางคนศึกษาจากคูมือ หรือบางคนเขารับการ

อบรม แตสิ่งที่สำคัญตอการเรียนรูที่สุดคือ เครือขายสวนบุคคล เชน คนในครอบครัว เปนตน เพราะ

เปนตัวกำหนดความคาดหวังและแรงกดดันที่ผูสูงอายุตองเผชิญ รวมถึงเปนผูใหความชวยเหลือเมื่อ

ผูสูงอายุเกิดปญหาการใชเทคโนโลยี 
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 นอกจากนี้  งานวิจัยของ Dogruel, Joeckel, & Bowman (2015) ไดศึกษา

พฤติกรรมและความตั้งใจในการใชภาพยนตรสามมิติ และเกมคอมพิวเตอรของกลุมตัวอยางผูใชสื่อวัย

สูงอายุชาวเยอรมันและชาวอเมริกันที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป พบวา การยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุสัมพันธกับตัวแปร 4 กลุม ไดแก 1) ตัวแปรดานประชากรและสังคม (socio-demographic 

variables) 2) ความหวาดกลัวดานเทคโนโลยี (technophobia) 3) ประสบการณในอดีตและความ

เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (prior experience and expertise with technology) และ 4) การรับรู

ถึงความสามารถทั่วไปของตนเอง (generalized self-efficacy)   

 อยางไรก็ตามนั้นยังมีขอสรุปของการยอมรับหรือการใชเทคโนโลยี เชนงานวิจัย

ของ Casado-Muñoz, Lezcano, & Rodríguez-CondeM (2015) ที่พบเหตุผลหลัก ๆ ที่ผูไมไดใช

นั้นก็เพราะเขาไมสนใจ และไมไดมีความจำเปนที่จะตองใชมันแตอยางใด อีกทั้งผูสูงอายุท่ีมีอายุ

คอนขางมากจะใชอินเทอรเน็ตนอยลง 

 

2.4 ปจจัยและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

 

 Morrison & Barnett (n.d.) ไดวิเคราะหถึงอุปสรรคสำคัญในการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุ ไดแก โดยพบ 2 ประเด็น ดังนี้ 

 1. ขาดการเข าถึงอิน เทอร เน็ตของทางบ าน (A lack of home access to the 

internet) โดยผูสูงอายุที่มีอินเทอรเน็ตที่บานมักเปนกลุมที่มีระดับสังคมและรายไดสูงกวาผูสูงอายุ

กลุมอื่น สวนในดานอายุ พบวา ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากกวากลุมอื่นมีความคิดเห็นวาพวกเขาไมได

ตองการอินเทอรเน็ต และคาดวาจะสนใจโทรทัศนมากกวา 

 2. มีการตระหนักรูเก่ียวกับประโยชนของเทคโนโลยีในระดับต่ำ (Low awareness of 

what technology can offer) เนื่องจากผูสูงอายุหลายคนรูสึกวาเทคโนโลยีไมไดมีไวสำหรับพวกเขา 

พวกเขาไมไดมีความเก่ียวของและไดรับประโยชนอะไรจากเทคโนโลยีออนไลน บางกลุมจึงอาจตอตาน

การนำเทคโนโลยีมาใช  

 ขอสรุปสองประเด็นขางตนน้ัน ถือเปนปจจัยสำคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอผูใชสื่อใหมวัย

สูงอายุ ซึ่งโดยท่ัวไป พบวาผูสูงอายุกลุมตัวอยางคอนขางกังวลดานความปลอดภัยในการใชสื่อใหม 

และกลุมตัวอยางบางสวนไมไดใชสื่อใหมเนื่องจากเหตุผลที่แตกตางกันออกไป เชน ขอจำกัดทางดาน

การเงิน ดานการเรียนรูทางปญญา ดานสุขภาพรางกาย เปนตน (Yang, Dou, & Han, 2017) และ

จากขอสรุปบทความเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ซึ่งไดพบในประเด็นตาง ๆ ของการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุ ซึ่งสามารถสรุปตามประเด็นไดดังตอไปนี้  
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 2.4.1 ความซับซอน และการไมไวใจของขอมูลเทคโนโลยี 

 ทั้ งนี้อุปสรรคในการใชอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุท่ีไมไดใชอินเทอรเน็ตอัน

เนื่องจากไมทราบวาจะใชอินเทอรเน็ตอยางไร การไมสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตได  ความรูสึกไม

ไววางใจอินเทอรเน็ต เชน ดานการละเมิดความเปนสวนตัว  และความรูสึกกลัวการใชอินเทอรเน็ต 

(Chang, McAllister & McCaslin, 2015) นอกจากนี้มีขอคนพบที่ยังไดชี้ใหเห็นวาดานตัวเทคโนโลยี

ที่มีความสะดวกสบายในการใชและการใหบริการของสื่อใหม (Yang, Dou, & Han, 2017) ซึ่งปจจัยที่

ทำใหผูสูงอายุไมใชเทคโนโลยีโดยเหตุผลก็คืออุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ถูกพัฒนาข้ึนดวยฟงกชั่นที่

ซับซอนจากความสามารถของผูสูงอายุอาจเปนอุปสรรคสำคัญขอในการใชงานเครือขายสังคม

ออนไลนในผูสูงอายุ ประเด็นนี้เองซึ่ง Morrison, & Barnett (n.d.) ไดสรุปใหเห็นถึงการบริการทาง

ดิจิทัลนั้นงายและมีประโยชนสำหรบัผูสูงอายุ จึงเปนหนึ่งทางเลือกสำหรับการนำผูสูงอายุเขาสูการใช

เทคโนโลยีออนไลนและตระหนักรูถึงขอดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มเติมอีกวาการออกแบบ

อุปกรณทางเทคโนโลยีสำหรับผูที่ไมไดเติบโตมาพรอมเทคโนโลยีอยางผูสูงอายุก็เปนสิ่งสำคัญที่ตอง

คำนึงถึงเชนกัน โดยควรออกแบบใหใชงานงาย ไมซับซอน เชน ตัดปุมควบคุมที่ซับซอนแตไมจำเปน

ทิ้งไป มีขนาดอุปกรณที่เหมาะสม เชน ปุมไมเล็กจนเกินไป เพื่อชวยใหใชงานไดสะดวกและงายดาย

ขึ้น ท้ังนี้ การออกแบบอุปกรณทางเทคโนโลยีเพ่ือผูสูงอายุยังตองคำนึงถึงรูปลักษณท่ีสวยงามดวย 

เพราะผูสูงอายุรวมถึงผูคนทั่วไปชื่นชอบในสุนทรียภาพ ดังนั้นพวกเขาจึงยอมชื่นชอบสิ่งของที่ดูดี ใช

ชีวิตดวยแลวมีความสุข อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุมีความเห็นวาลูกเลนตาง ๆ อาทิการแชรขอมูลอัน

หลากหลายทั้งขอความ ภาพ เสียง และวีดีโอก็มีผลตอการใชเทคโนโลยีดังกลาวเชนกัน (Zeng, Liu, 

Han, & Liu, 2016)  

 2.4.2 ปจจัยทางดานสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม 

 สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนตัวชี้วัดอันชัดเจนในการเขาถึงเทคโนโลยี

ของผูสูงอายุ  (Chang, McAllister, & McCaslin, 2015; Ihm, & Hsieh, 2015) และ Zeng, Liu, 

Han, & Liu (2016) ยังพบวาการซื้อโทรศัพทใหมของผูสูงอายุอาจมีคาใชจายสูง ซึ่งเปนปจจัยและ

อุปสรรคของการใช เทคโนโล ยีของผู สู งอายุ  และสอดคลองกับงานวิจั ยของ Yu, Ellison, 

McCammon & Langa (2016) ระบุใหเห็นถึงผูที่กำลังเขาสูวัยสูงอายุในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมี

อายุ 50 ปขึ้นไป พบวาเกือบครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางไมไดเขาถึงอินเทอรเน็ตดวยวิธีปกติ และกลุม

ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะเขาถึงอินเทอรเน็ตท่ีนาเชื่อถือ ต่ำ

กวาผูคนกลุมอื่น นอกจากนี้ ยังอาจมีประเด็นดานความไมเทาเทียมทางสังคมซึ่งอาจทวีความรุนแรง

มากข้ึนจากการถูกกีดกันการใชอินเทอรเน็ตโดยไมไดตั้งใจดวย อยางไรก็ตามกายภาพทางดานพื้นที่ก็

มีผลตอการใชเชนกัน ตามที่ Batsis et al. (2019) ไดศึกษาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพเคลื่อนที่ 
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(mHealth) โดยพบวาผูสูงอายุมองวา เทคโนโลยีสุขภาพเคลื่อนที่ (mHealth) นั้นสามารถปรับปรุง

พฤติกรรมสุขภาพได โดยที่งานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีรวมถึง

โครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุในชนบทที่เปนโรคอวนนั้นแสดงความตื่นตัวเก่ียวกับการ

ใชเทคโนโลยีสุขภาพเคลื่อนท่ี (mHealth) เพ่ือปรับปรุงสุขภาพของพวกเขา  

 2.4.3 ศักยภาพทางดานรางกายในการใชเทคโนโลยี 

 โดยอุปสรรคดังกลาวนั้น  ชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ (2558) ที่ระบุใหเห็นวา

อุปสรรคที่ผูสูงอายุพบก็คือ ปญหาทางดานสายตา โดยมีอาการปวดตา แสบตา และตาพรามัว  

ขณะเดียวกัน Gitlow (2014) ไดสำรวจการใชงานเทคโนโลยี ของผูสูงอายุและชี้ใหเห็นการชราภาพ

นั้นสงผลตอการใชงานเทคโนโลยี อันไดแก ปญหาในการพิมพขอความ ปญหาดานความจำ ปญหา

ดานการขาดความรูในการใชงานเทคโนโลยี เปนตน ปญหาดังกลาวที่สรุปมานั้น Boulton-Lewis et 

al. (2007) มองวาปญหาสุขภาพ เปนอุปสรรคในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

 2.4.4 คุณลักษณะทางประชากรสวนบุคคล 

 มีขอคนพบที่ชี้ใหเห็นวา อายุของการใชเทคโนโลยีก็มีผลตอการใชเทคโนโลยีได

เชนกัน ดังงานวิจัยของ Ihm, & Hsieh (2015) ชี้ใหเห็นถึงงานวิจัยวาอายุคือตัวแปรสำคัญในการ

เขาถึง โดยพบวาผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 75 ปนั้นไมคอยมีการใชเทคโนโลยี ในตัวแปรเรื่องเพศนั้น

จะมีความแตกตางในการใชเทคโนโลยีอีกเชนกัน 

 

2.5 แนวคิดภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผูสูงอายุ (Active and Productive Aging) 

  

 ในการเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ และการเสริมสรางความเปนอยู

ที่ดีของผูสูงอายุในอนาคต ควรใหความสำคัญกับ “มโนทัศนของสังคมที่มีตอผูสูงอายุ” ซึ่งในระดับ

สากลมีการเปลี่ยนมุมมองจากการมองผูสูงอายุวาเปนกลุมพ่ึงพิงและเปนภาระ มาเปนมุมมองวาอายุที่

ยืนยาวขึ้นนั้นสามารถมีสุขภาพดีได กลาวคอืผูสูงอายุยังสามารถพัฒนาและดำรงไวซึ่งสมรรถนะในการ

ปฏิบัติกิจวัตรดานตาง ๆ ได (functional ability) ยังคุณประโยชน (Productive Aging) ดวยการนำ

ศักยภาพและความสามารถในตัวตนออกมาใชใหเกิดประโยชนตอสังคม เปนภาวะของผูสูงอายุที่ยังคง

มีความคลองแคลว กระตือรือรนเคลื่อนไหวที่คลองตัวและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระบวนการ

คิดและการเรียนรูยังคงมีความสมบูรณ ถึงแมบางครั้งอาจจะเกิดความลาชาในการประมวลขอมูลตาง 

ๆ แตโดยภาพรวมแลวยังคงเปนกลุมผูสูงอายุที่สามารถเปนกำลังในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

สังคมไดดี แนวคิดดังกลาว ยังระบุอีกวาการเปนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีความรูทักษะ 

และประสบการณในชีวิตของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม โดยผลจากการ
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ไดปฏิบัติเหลานี้อาจจะไดรับทั้งคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน แตสิ่งที่ผูสูงอายุไดคือ ความสุข

ทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณผูสูงอายุที่มีพลัง (Power) สามารถชวยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง 

(Self-Care) พ่ึงตนเองได (Self-Reliance) และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวผูสูงอายุมาใชใหเกิด

ประโยชนตอผูอื่น และสังคม ซึ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดของคุณภาพชีวิตในวัยสูงอายุ (จุฑารัตน 

แสงทอง, 2560) ในสวนความเห็นของ อุไร เดชพลกรัง (2554) ซึ่งไดทบทวนวรรณกรรมประเด็นของ

แนวคิดผูสูงอายุท่ียังคุณประโยชน และไดสรุปนิยามไวก็คือ ผูสูงอายุท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคม ผานการทำกิจกรรมตาง ๆ โดยกิจกรรมที่ไดทำนั้นไดสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ

และสังคม รวมทั้งยังชวยใหเขามีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ชวยสรางคุณคา โอกาส ศักดิ์ศรีและ

เสริมพลังกลับคืนมาสูเขา กาวสูภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผูสูงอายุ (Active and Productive 

Aging)  

 

 2.5.1 ดัชนีภาวะพฤฒิพลังผูสูงอายุไทย 

 ภาวะพฤฒิพลัง นำมาใชกับคำวา “Active Aging”เปนภาวะของผูสูงอายุ ที่

ตระหนักอยูเสมอถึงปญหาของตนเอง มีการวางแผนของตนเองเพื่อที่จะจัดการกับปญหาที่จะเกิดกับ

วัยผูสูงอายุ เปนผูท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได และเปนผูที่ใหความสำคัญกับการเขารวมกลุมในการทำ

กิจกรรมตาง ๆ ในสังคม (อุษา โพนทอง, 2556) สำนักงานสถิติแหงชาติ (2560) ไดวิเคราะหแนวคิด

ความเปนพฤฒิพลัง และกำหนดดัชนีพฤฒิพลัง เพื่อนำมาใชประเมินสภาวะของผูสูงอายุไทย โดยยึด

กรอบแนวคิดขององคการอนามัยโลก และไดพัฒนาเปนกรอบแนวคิดดัชนีพฤฒิพลังผูสูงอายุไทย ดังน้ี 

 ภาวะพฤฒิพลัง สามารถวัดไดจากตัวชี้วัด 4 กลุม ดังนี้ 

 1. ดานสุขภาพ ประกอบดวยตัวชี้วัดสุขภาพกายของตนเอง สุขภาพจิต 

ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน และการเคลื่อนไหว การมองเห็น การไดยิน การออกกําลัง

กาย 

 2. ดานการมีสวนรวม ประกอบดวยตัวชี้วัด การมีงานทํา การเขารวมกิจกรรม

กลุม/ชมรมผูสงูอายุ การเขารวมกิจกรรมของหมูบาน/ชุมชน การดูแลบุคคลในครวัเรือน  

 3. ดานความมั่นคง ประกอบดวยตัวชี้วัด ความเพียงพอของรายได การเปน

เจาของที่อยูอาศัย ลักษณะการอยูอาศัย สภาพการอยูอาศัย ความปลอดภัย 

 4. ดานสภาพท่ีเอ้ือตอภาวะพฤฒิพลัง ประกอบดวยตัวชี้วัด การใชอุปกรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชน 

คอมพิวเตอรโทรศัพทมือถือ อินเทอรเน็ต และการอานออกเขียนไดของผูสูงอายุ 

 นอกจากนี้สำนักงานสถิติแหงชาติไดสำรวจดัชนีพฤฒิพลังของผูสูงอายุไทยป 
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2560 สรุปไดวา ผูสูงอายุไทยมีคุณภาพในการดํารงชีวิตอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาดัชนียอย

ในแตละองคประกอบจะพบวา ดัชนีดานสุขภาพมีคาดัชนีสูงที่สุด รองลงมาคือ ดัชนีดานความม่ันคง 

ดัชนีดานสภาพที่เอื้อตอการมีภาวะพฤฒิพลัง และดัชนีดานการมีสวนรวม นอกจากนี้พบวา ผูสูงอายุ

ชายมีระดับพฤฒิพลังสูงกวาผูสูงอายุหญิง ทั้งนี้ดัชนีองคประกอบที่มีคาความแตกตางระหวางเพศ 

(Gender Gap) มากที่สุดคือดัชนีดานสภาพที่เอ้ือตอการมีภาวะพฤฒิพลัง และดัชนีดานสุขภาพมี

ความแตกตางระหวางเพศนอยที่สุด  

 จากแนวคิดที่กลาวมา สามารถสรุปไดวา ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ เปน

สถานภาพ พฤติกรรมของผูสูงอายุที่สามารถชวยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง พ่ึงตนเองได และสามารถดึง

ศักยภาพที่มีอยูในตัวเองมาใชใหเกิดประโยชนตอผูอ่ืน และสังคม ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 1) ดาน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต การใชชีวิต และการออกกำลังกาย 2) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การ

มีงานทำ 3) ดานความมั่นคงในรายได ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 4) ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาตนเอง   

 2.5.2 ศักยภาพทางเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

 แนวคิดนี้เปนการขยายแนวคิดภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผูสูงอายุ โดยมี

ตัวเทคโนโลยีเขามาเชื่อมโยงในการเสริมสรางขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม และกิจกรรมตาง ๆ ของ

ผูสูงอายุ รวมทั้ งการใชทักษะความสามารถ เพ่ือประโยชนแก ตนเอง ผู อ่ืนและสังคม ตามที่  

Svobodová, & Hedvičáková (2017) ยังมองวาเทคโนโลยีนั้นเปนความตองการที่สำคัญสำหรับการ

ผสมผสานชีวิตประจำวันเขากับปจจัยที่สัมพันธกับการเปนผูสูงอายุที่มีพลังและคุณภาพ (active 

aging) เนื่องจากผูสูงอายุนั้นสามารถอานขาว หนังสือพิมพ หรือนิตยสารออนไลนบนอินเทอรเน็ต หา

ขอมูลดานสินคาและการบริการ การทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ขอมูลสุขภาพ และขอมูล

อ่ืน ๆ ทางสารานุกรมออนไลนได รวมถึงยังแบงปนขอมูล ติดตอสื่อสาร และขอความชวยเหลือจาก

บุคคลอื่นผานเครือขายสังคมออนไลนเมื่อประสบปญหา อยางไรก็ตามบทวิเคราะหของ ภัทริกา วงศ

อนันตนนท และสรานันทน อนุชน (2561) ที่ไดทบทวนแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคมผูสูงอายุ 

โดยมีและมีสาระสำคัญในเรื่องของความสำคัญของแอปพลิเคชัน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีรูปแบบสมารท

โฟนมีการพัฒนาขึ้นและเปนที่นิยมอยางมาก โดยจะเห็นไดวาภาคเอกชนและรัฐบาลไดพัฒนาแอป

พลิเคชันสำหรับผูสูงอายุข้ึนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ ของผูสูงอายุ ในดานของการ

ปฏิสัมพันธพันธทางสังคม เนื่องจากผูสูงอายุไดเกษียณจากงานท่ีทำอาจมีความเหงา ดังนั้นการได

พูดคุยและพบสังคมเปนสิ่งท่ีจะชวยใหผูสูงอายุไดสรางความสุขและสุขภาพใหดีขึ้น เทคโนโลยีสามารถ

ที่จะตอบสนองและแกไขไดดี ซึ่งสามารถชวยเยียวยาจิตใจของผูสูงอายุ เชน อุปกรณหนาจอสัมผัสท่ี

สามารถชวยใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงเทคโนโลยีไดงาย เชน สไกป เฟซบุก วีดีโอหรือรูปภาพของ
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ครอบครัว และการโทรหาระหวางลูกหลานไดงาย ซึ่งผูสูงอายุมีแนวโนมที่จะใชงานเทคโนโลยีเพื่อเขา

สังคมรวมถึงเรื่องของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนตัวชี้วัดอันชัดเจนในการเขาถึงเทคโนโลยี

ของผูสูงอายุ  (Ihm, & Hsieh, 2015) ขณะเดียวกันองคกร International Council on Active 

Aging®. (ICAA.) (2016) ไดระดมความคิดจากนักวิชาการหลากหลายองคกรเพ่ือสรางกรอบความคิด

การพัฒนากลยุทธเพ่ือเปลี่ยนความทาทายที่เผชิญในการใชเทคโนโลยีสำหรับ Active Aging การ

ประชุมครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา ตอไปเทคโนโลยีสำหรับผูสูงอายุในอนาคตนั้น จำนวนบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิต

สินคาสำหรับผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนตามขนาดประชากรผูสูงอายุ โดยเฉพาะเทคโนโลยีในดานความ

ปลอดภัย ความเปนอยูที่ดี สุขภาพ การกิน และการออกำลังกาย เนื่องจากนักพัฒนาเทคโนโลยีกำลัง

มองหาตลาดใหม ๆ ในอนาคตขางหนา ผูสงูอายุจะมีตัวเลือกมากข้ึน ซึ่งโอกาสการลงทุนจะมีแนวโนม

สูงขึ้นไปดวย  

 จากขางตนที่กลาวมานั้น ศิริพร ผลชีวิน ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมบริษัท 

อารแอลจี (RLG) ประเมินวาประเทศไทยนาจะมีกลุม Active Aging อยูประมาณ 6.5 ลานคน จากผู

สูงวัยตั้งแต 55 ปข้ึนไป ที่คาดวานาจะมีอยูประมาณ 10 ลานคน หรือสูงกวา 50เปอรเซ็นต และยังมี

การเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ทั้ งนี้แนวคิดของ Active Aging & Productivity Aging ก็คือการนำ

เทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีมาตอบสนองเวลาและกิจกรรมของกลุม Active Aging และยังชวยแกปญหาทาง

กายภาพไปไดดวย โดยจะเริ่มเห็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับโลกดิจิทัลมากขึ้น ธุรกิจหาเพ่ือนยังเปนธุรกิจ

ที่ยอดฮิตหรือเปนท่ีนิยมท่ีผูสูงอายุตองการ ตลอดจนการอยากไปทำประโยชนเพ่ือสังคมจะมีมากขึ้น 

จะเกิดกิจกรรมที่มีอาสาสมัครเปนผูสูงอายุมากขึ้น เชน ชวยดูแลนักทองเท่ียว หรือชวยงานในบริษัท

บางลักษณะงาน รวมทั้งทัศนะของวิทวัส รุงเรืองผล อาจารยประจำภาควิชาการตลาด คณะ

พาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่มองวาการคิดธุรกิจมาสนองความตองการ

กลุมสูงวัยพันธุใหม ตองเชื่อมโยงไปใน 5 ดาน คือ “Green and Health” ผูสูงอายุกับกระแสเรื่อง

สุขภาพและสิ่งแวดลอม “Innovation” ผูสูงอายุกับนวัตกรรมใหม ๆ “Digital Life” ผูสูงอายุกับชีวิต

ดิจิทัล “Asianization” ผูสูงอายุกับกระแสของเออีซี  และ “Urbanization” ผูสูงอายุกับความเปน

เมือง ซึ่งในสวนของ “Digital Life” ผูสูงอายุกับชีวิตดิจิทัลนั้น ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล จะทำใหชาวสูง

วัยไดพูดคยุกับลูกหลานใกลชิดข้ึน เห็นการเชื่อมโยงผานเทคโนโลยีมากขึ้น โดยวิทวัสมองวาในอนาคต

จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกดานดิจิทัลมากขึ้น เชน เว็บแคมท่ีทำใหคุยกับลูกหลานได (“active 

aging,” 2562)  

 สำหรับในการสำรวจเอกสาร บทความ และงานวิจัยนั้น สามารถสรุปใหเห็นได

ตามประเด็นตาง ๆ ทางดานการใชเทคโนโลยีเพื่อเสรมิสรางพฤฒิพลัง ดังนี้ 
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 เทคโนโลยีสรางความสัมพันธทางสังคม ซึ่งจากขอสรุปงานวิจัยสำรวจนั้น 

ผูสูงอายุนั้นมองวาการใชสื่อดิจิทัลนั้นมีประโยชนสำหรับการสื่อสารโดยเฉพาะกับผูคนท่ีอยูหางไกลกัน 

อีกทั้งพวกเขามีการใชโทรศัพทเพ่ือเปนตัวเลือกในการใชสนับสนุนการติดตอ เนื่องจากความคุนเคย

กับการใชงาน (Quan-Haase, Mo, & Wellman, 2017) รวมทั้งเทคโนโลยียังชวยสรางความสัมพันธ

ที่เปนจริงในชุมชนเสมือน รวมท้ังการติดตอทางสังคม การสนับสนุนและชวยเหลือกันผูสูงอายุสามารถ

สรางความรูสึก ความใกลชิดที่มากขึ้นดวยการแบงปนความทรงจำเรื่องราวในอดีตระหวางกัน 

(Kanayama, 2003)  

 เทคโนโลยีสรางกิจกรรมการมีสวนรวมในกลุมผูสูงอายุ โดยจะเห็นไดจากผล

เชิงสำรวจผูสูงอายุในประเด็นดานการเรียนรูและเทคโนโลยีใน Active Aging ซึ่งผลสำรวจสวนใหญ

นั้นพบวาผูสูงอายุสนใจท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม เชน เทคโนโลยีใหม ๆ หรือกิจกรรมยามวางตาง ๆ ทั้งนี้

ผูสูงอายุไดระบุวายังคงจำเปนในการใชเทคโนโลยี โดยเปนผูที่มีความพยายามในการเรียนรูสิ่งใหมๆ มี

เปาหมายในชีวิตและตองการที่จะเติมเต็มเปาหมายของตน สวนผูที่มีความตองการใชเทคโนโลยีเพื่อ

อัพเดทนั้นเปนผูที่มี ทัศนคติที่อยากลองสิ่งใหม  ๆ (Boulton-Lewis et al., 2007) นอกจากนี้

เทคโนโลยีสามารถสรางกลุมกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในหมูของผูสูงอายุดวยกันเอง เชนขอสรุปงานวิจัยของ 

Elder, Scott, Kluge, & Elder (2016) ที่ศึกษาดานความพึงพอใจและผลของโปรแกรมการออก

กำลังกายกลุมแบบเรียลไทมทางอินเทอรเน็ต CyberEx และพบวาผูสูงอายุมีทัศนคติตอโปรแกรมใน

เชิงบวกถึงรอยละ 80 รวมถึงเปนประโยชนตอผูสูงอายุในการมีสวนรวมในชั้นเรียนเพ่ือทำกิจกรรม

กลุม และรักษาระดับพื้นฐานของสมรรถภาพทางกาย สำหรบัประเด็นในการรวมกลุมของผูสูงอายุนั้น 

สามารถอธิบายดวยผลวิจัยเชิงคุณภาพของพนม คลี่ฉายา1 (2561) โดยไดสัมภาษณกลุมผูใหญตอน

ปลายจนถึงผูสูงอายุ ซึ่งพบในประเด็นสำคัญของ Active aging & Technology ซึ่งผู สูงอายุใช

เทคโนโลยี หาขอมูลในการ ทำกิจกรรมตาง ๆ อาทิ การหาเนื้อเพลงในการออกกำลังกาย หรือเทคนิค

วิธีความรูในเรื่องของการเกษตร เปนตน โดยที่เขาไดระบุความสำคัญใหเห็นดังนี้ 

“หาขอมูลจากกูเกิล สมมติวาอยากไดเนื้อเพลงเพ่ือไปทำกิจกรรมออกกำลังกายก็

เสิรชกูเกิลแลวก็บันทึก” (มณ ีมุงวัฒนา, ขาราชการบำนาญ, สัมภาษณ) 

“ยูทูบดูทาเตน บาสโลบ (Paslop ) เพราะเราจะตองไปสอนเด็กพิเศษ...ขอมูลใน

ยูทูบ...ชวงนี้ดูฝกรองเพลง เพลงนี้ชอบ มันอยากรองเพราะรองไมเปนเลยอยาก

 

 1 ผลการวิเคราะหสัมภาษณ อยูระหวางข้ันตอนการดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดยเก็บ

และวิเคราะหขอมูลระหวาง ธันวาคม 2561-เมษายน 2562   
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รอง...เปดแลวเดินไปที่อ่ืนแลวเราก็ฟงเสียงไป” (ประไพ สาธิตวิทยา, คาขาย , 

สัมภาษณ) 

“ยูทูบดูบาง...สวนใหญใชฟงเพลง วันละครั้งสองครั้ง ชวงที่เรากินขาวเสร็จ และ

กอนนอนจะเช็คที่ เราเพ่ิมเติม เชน ความรู เรื่องการใสปุ ย ชอบทุกอยาง 

การเกษตร เทคโนโลยี เอามาใชในบานตัวเอง” (พงษศักดิ์ ธนูแพง, ขาราชการ

บำนาญ, สัมภาษณ) 

 การใชเทคโนโลยีในการสรางกลุมชุมชนออนไลนในการสรางคุณประโยชนตอ

สังคม โดยใชเทคโนโลยี แอปพลิเคชันไลนในการรวมกลุม (Group line) ติดตอสื่อสารกับสมาชิก

ดวยกันกับลูกบานตนเอง ในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร (อสม.) เพ่ือทำกิจกรรมในหมูบาน  

“สวนมากก็จะเปนการไลนในเรื่องงานกลุม ก็ตองบอกนิดนึงนะคะวาเรา

เปนอสม. ในพื้นที่ ทำงานรวมกับโรงพยาบาล แลวก็หมูบาน ดูแลชุมชน” (ชลรส 

เนนิกลาง, คาขาย, สัมภาษณ) 

“กลุมไลนพวกผูสูงอายุ กลุม อสม. ...สวนมากมีงานเขามา งาน อสม. นะคะ มัน

จะมีมาเรื่อย ๆ” (อุไร ประสิทธ์ิผล, ไมประกอบอาชีพ, สัมภาษณ)  

“กลุมเฉพาะชมรมผูสูงอายุ กลุมเฉพาะเครือขายผูสูงอายุของอำเภอ แลวก็ของ

จังหวัด แลวก็เปนกลุมเฉพาะประธานของเครือขาย” (สุชานันท อาภรณไพบูลย, 

เกษตร, สัมภาษณ)    

 เทคโนโลยีสรางงาน และรายได นอกจากนี้เทคโนโลยียังกอใหเกิดรูปแบบธุรกิจ

ที่สำคัญตอกลุมผูสูงอายุอีกเชนกัน โดยท่ี Lam & Lee (2007) อธิบายวาประชากรสูงอายุเหลานี้ได

สรางโอกาสทางธุรกิจและผลกำไรมากมายใหกับหลายองคกร เนื่องจากพวกเขาคอืกลุมผูบริโภคขนาด

ใหญของตลาดการคา ทั้งนี้ ปจจุบันมีประชากรสูงอายุจำนวนมากที่ตองการเรียนรูดานการใชงาน

อินเทอรเน็ต ดังจะเห็นไดจากในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการเปดหลักสูตรสอนการใชอินเทอรเน็ต

สำหรับผูสูงอายุ (SeniorNet) เชน วิธีการซื้อขายสินคาบนอีเบย (eBay) ซึ่งเปนไดรับความนิยมเปน

อยางมาก และงานวิจัยของชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ (2558) ท่ีไดอบรมเพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ

แกครูผูสูงอายุในการใช ICT พบวาผูสูงอายุที่ไดเขารวมโครงการการอบรมการใช ICT ไดนำความรูท่ี

ไดไปใชในเวลาวางใหเกิดประโยชน โดยทำใหเกิดอาชีพที่เรยีนรูผานยูทูบ เชน การทำกระเปาจากดาย

ถักในแบบตาง ๆ ออกมาจำหนายแกผูที่สนใจ เปนตน ขณะเดียวกัน งานวิจัยของ พนม คลี่ฉายา 

(2561) ยังพบอีกวาผูสูงอายุที่มีความสามารถนำสื่อสังคมออนไลนมาใชในทางธุรกิจ สามารถนำมาใช

ในการนำเสนอขายสินคาออนไลนของตนเองได อาทิ  
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“ขายพระสงพระ สงไลนใหเคาดู ใหหลานทำให ก็สง ถายรูปแลวก็สง พวกที่เคา

ซื้อพระ...ถายลงอินเทอรเน็ต ไปในไลนสงไปปุบหากเคาถูกใจก็ติดตอมา” 

(สมชาย อินกลาง, รบัจางทั่วไป, สัมภาษณ) 

“ชวงกอนขายขนมใหกับทางโรงงาน เราก็โพสตแลวคนโนนคนนี้เขามา ใหมา

ขายตรงน้ีไดไหม ขายตรงนี้ไดไหม มันก็ทำใหเราทำงานตรงนี้ได” (ประไพ สาธิต

วิทยา, คาขาย, สัมภาษณ) 

 2.5.3 การสรางรายไดและผลิตภาพในวัยเกษยีณอายุ  

 Maestas (2007) พบวา ผูสูงอายุที่เลือกกลับมาทำงานหลังจากเกษียณอายุไป

แลวนั้นมีสาเหตุมาจาก 1) คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นกวาที่วางแผนคาใชจายเอาไวตอนกอน

เกษียณ 2) การมองโลกในแงรายเกินไปเก่ียวกับการใชชีวิตหลังเกษียณอายุในชวงกอนถึงเวลาเกษียณ 

วาตนเองจะไมมีงานทำ 3) การไดรับทราบขาวสารจากสื่อตาง ๆ เก่ียวกับดานเศรษฐกิจที่อาจกระทบ

ตอสถานภาพทางการเงินและขาวสารเก่ียวกับดานสุขภาพที่สงผลใหเกิดความวิตกกังวล และ 4) 

ความสะดวกสบายในชีวิตหลังเกษียณไมเปนไปตามที่คาดหวังไว ซึ่งสวนใหญจะกลับมาทำงานภายใน 

2 ปหลังจากเกษียณอายุไปแลว รวมถึงผูสูงอายุท่ีไมไดมีการวางแผนทางการเงินไวใชในยามเกษียณทำ

ใหตองกลับมาทำงานอีกครั้ง ท้ังนี้ การวิจัยเกี่ยวกับการทำงานหลังเกษียณสวนใหญจะละเลยปจจัย

ประวัติการทำงานและขอมูลสวนบุคคลของแตละคน โดย Dingemans, & Möhring (2019) ไดนำ

ขอมูลดานสุขภาพและขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุมารวมวิเคราะหดานการใชชีวิตหลังเกษียณ 

พบวา ผูสูงอายุที่เคยทำงานนอกเวลา ทำงานในชวงเวลาที่สะดวกตามท่ีตกลงกับนายจาง (Part time) 

หรือเปนเจาของธุรกิจ (Self-employment) จะเลือกทำงานตอไปแมวาจะถึงวัยเกษียณอายุการ

ทำงานแลว มากกวากลุมผูสูงอายุที่เคยทำงานเปนลูกจาง พนักงานบริษัท (Employee) โดยกลุมที่

เปนเจาของธุรกิจเลือกจะทำงานหลังเกษียณเพราะรูสึกวาการทำงานคือสวนหนึ่งของการใชชีวิตที่ดี 

ไมไดทำงานเพราะปญหาทางดานการเงิน นอกจากนี้ ผูสูงอายุท่ีมีสถานภาพทางวิชาชีพระดบัสูงหรือผู

ที่ทำงานที่มีความยืดหยุน มีแนวโนมที่จะทำงานหลังจากเกษียณอายุตอไป เพราะมีความรูสึกที่ดีและ

ความผูกพันตอการทำงาน และดานผูจางเองก็ตองการคนท่ีมีประสบการณการทำงานเพ่ือความเติบโต

และมีเสถียรภาพของธุรกิจใหดำเนินตอไปไดอยางราบรื่น เรื่องเพศของผูสูงอายุก็มีผลตอการทำงาน 

โดยพบวา ผูหญิงที่ผานการหยารางมีแนวโนมที่จะทำงานตอหลังจากเกษียณอายุแลว โดยเฉพาะผูท่ี

ไมไดมีการแตงงานใหม ทั้งน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (2558) ไดสำรวจความคิดเห็นของ

ประชาชน เรื่ อง “ผูสูงอายุไทยกับการทำงาน” ระหวางวันที่  8 – 9 เมษายน 2558 โดยมี

กลุมเปาหมายการสำรวจเปนผูสูงอายุชาวไทยท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั่วประเทศ กระจายทั่วทุก

ภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หนวยตัวอยาง สำรวจความคิดเห็น
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เก่ียวกับทัศนคติของผูสูงอายุที่มีตอการทำงานหลังวัยเกษียณ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญไมไดทำงาน 

โดยในจำนวนผูท่ีไมไดทำงานนั้น สวนใหญใหเหตุผลเพราะวาสุขภาพไมดี รองลงมาคือ ลูกหลานไม

อยากใหทำงาน มีเงินออมพอเพียง และไมชอบหรือเบื่อระบบการทำงานที่เคยทำตามลำดับ สวน

จำนวนผูท่ียังทำงานอยูนั้น สวนใหญใหเหตุผลเพราะวา สุขภาพยังดีอยู รองลงมาคือ ตองการรายได  

เก้ือกูลลูกหลานได ไมเหงา มีเพ่ือนฝูง และทำงานใหเปนประโยชนตอสังคม และเปนการทบทวน

ความรูตามลำดับ   

 ดานความคิดเห็นของผูสูงอายุที่มีตอนโยบายการขยายอายุเกษียณงาน จากอายุ 

60 ป เปน 65 ป พบวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นดวย เนื่องจากสุขภาพยังดี ยังสามารถทำงานสราง

ประโยชนได รองลงมาคือ มีเวลาทำงานสรางรายไดอยางตอเนื่อง จะไดมีอะไรทำ ไมเบ่ือ แกเหงา 

และชวยเก้ือกูลลูกหลานได ไมเปนภาระกับลูกหลานตามลำดับ รวมถึงมีบางสวนระบุวาบางตำแหนง

จำเปนตองใชประสบการณในการทำงาน อีกทั้งยังมีผูสูงอายุเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ ขณะที่ผูที่ไมเห็นดวยกับ

นโยบายการขยายอายุเกษียณงานนั้นใหเหตุผลวา มีปญหาสุขภาพ รองลงมาคือไมชอบ/ตองการ

พักผอน/อยากอยูแบบเรียบงาย สบาย ๆ ไมวุนวาย เสียโอกาสในการมีอิสระจากชีวิตทำงาน เพื่อทำ

ในสิ่งที่ตนเองชอบ และตองการเวลาในการไดรับสิทธิประโยชนเงินประกันชราภาพ/เงินบำเหน็จ/เงิน

บำนาญเลื่อนออกไปตามลำดับ รวมถึงบางคนระบุวา ตองการใหโอกาสคนรุนใหม ๆ ไดเขามาทำงาน 

ในสวนของความคาดหวังของผูสูงอายุจากหนวยงานภาครัฐ/รัฐบาล ในการชวยเหลือผูสูงอายุเก่ียวกับ

การทำงาน พบวา ผูสูงอายุสวนใหญตองการระบบประกันสุขภาพที่ผูสูงอายุสามารถเขาถึงไดมากขึ้น 

ทั้งทางเลือกที่มากขึ้นและคาใชจายที่ต่ำลง รองลงมาคือมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานที่

เปนมิตรกับผูสูงอายุ ลดชั่วโมงการทำงาน และมีระบบพัฒนาทักษะใหเหมาะสมกับงานสำหรับ

ผูสูงอายุตามลำดับ  

 นอกจากนี้หากนำแนวคิดการทำธุรกิจแบบ “สตารทอัพ” (Startup) ซึ่งตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (2560) ไดนิยามความหมายไววา เปนกลุมธุรกิจกลุมใหมที่มีศักยภาพ

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือมาสรางธุรกิจใหเติบโตอยางรวดเร็ว จึงเปนกลุมที่มี

การเติบโตอยางกาวกระโดดและเปนกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ทั้งนี้ ผูประกอบการเปนหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ (ปรารถนา  หลีกภัย, 2556) ท่ีสามารถ

มองเห็นปญหาของผูบริโภคแลวนำเทคโนโลยี นวัตกรรมตาง ๆ มาแกไขปญหา (โครงการพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรมรายใหม, 2560) โดยนวัตกรรมของสตารทอัพประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) 

ความใหม เปนนวัตกรรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นอาจจะจากนวัตกรรมที่มีอยูก็ได แตปรับปรุงจนมี

ประสิทธิภาพมากกวาเดิม หรือคือสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนหนาน้ี 2) ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สิ่งใหมที่

คิดคนข้ึนมาตองสามารถสรางกำไรหรือยกระดับสินคา/บริการเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่มี
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อยู  และ 3) การใชความรูและความคิดสรางสรรค   นวัตกรรมจะตองมาจากการริเริ่มของ

ผูประกอบการเอง ไมไดเกิดจากการลอกเลียนแบบผูอ่ืน (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ, พักตรผจง วัฒน

สินธุ, อัจฉรา จันทรฉาย, และประกอบ คุปรัตน, 2553) นอกจากนี้ รูปแบบธุรกิจนั้นตองสามารถสราง

กำไรไดตลอดเวลา เพิ่มจำนวนลูกคาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถเติบโตไดอยางรวดเร็ว โดยไมตอง

อาศัยตนทุนจำนวนมาก (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม, 2560)  

 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการทำงานอิสระแบบฟรีแลนเซอร (Freelancer) ซึ่งเปน

รูปแบบการทำงานที่บุคคลนั้นสามารถทำงานอยางอิสระ หรือมีสัญญางานเพียงชั่วคราวเทานั้น 

(Freelancers Union, 2017, p. 3) โดยสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (2558) ใหนิยามของ 

ฟรีแลนซ (Freelance) วา เปนกลุมคนท่ีทำงานอิสระ ไมไดทำงานเพียงลำพัง โดยมีการสราง

เครือขายเพื่อเปนกุญแจตอยอดสูการเติบโตและความอยูรอดในระยะยาว เครือขายของมนุษยฟรี

แลนซนั้นครอบคลุมไปถึงการหางาน การแนะนำลูกคา การสรางเครือขาย (Network) และการให

ความชวยเหลือในดานตาง ๆ ระหวางกัน ซึ่งพลังความรวมมือเหลานี้ถือเปนหัวใจที่สำคัญมากที่จะทำ

ใหเหลาฟรีแลนซสามารถเดินหนาประกอบอาชีพตอไปได โดยพบวาเปาหมายของการเปนฟรีแลนซ

นั้นไมใชเรื่องของรายไดเพียงอยางเดียว หากแตเปนเรื่องของโอกาสในการไดทำงานที่ตนเองรัก 

รวมถึงประเด็นแวดลอมทางดานเวลา ทางเลือก และอิสระในการใชชีวิตดวย โดยขอดีของการทำงาน

แบบฟรีแลนซ คือ มีเวลาทำงานท่ียืดหยุน เลือกงานหรือลูกคาได เลือกสถานที่ทำงานตามที่ตนเอง

สะดวก เปนเจานายตนเอง และไดรับผลประโยชนเพียงผูเดียว ทั้งน้ีก็มีความเสี่ยง คือ ความไม

แนนอนของปริมาณงานซึ่งสงผลตอรายได การแบงเวลางานและเรื่องสวนตัวท่ีไมลงตัว ตองทำทุก

อยางเพียงคนเดยีว ความเสี่ยงในการไมไดรบัคาจาง และไมมีสวัสดิการเหมือนกับทำงานในบริษัท 

 แนวคิดสตารทอัพและการทำงานอิสระแบบฟรีแลนซเซอร เปนแนวคิดที่ชี้ใหเห็น

รูปแบบการทำงานท่ีเชื่อมโยงกับธุรกิจและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถนำมาชวยวิเคราะห สรางแนวทาง

การเพ่ิมผลิตภาพของผูสูงอายุได 

 2.5.4 ปจจัยเก่ียวของกับศักยภาพในการสรางผลิตภาพของผูสูงอายุ 

 The Gale Group (2002) ชี้ใหเห็นวาพื้นฐานการทำความเขาใจกลุมผูสูงอายุที่

ตองอาศัยการศึกษาท้ังทางดานกายภาพและดานจิตใจนั้น เปนความทาทายอยางหนึ่ง โดยจากเดิมที่

ผูสูงอายุถูกมองวาเปนชวงวัยท่ีนาสงสาร (Deserving poor) เพราะตองไดรบการชวยเหลือจาก

สาธารณชนรุนหลังเพ่ือใหสามารถดำรงชีวิตตอไปได เพราะสาธารณชนไดรับแตขอมูลวา การแกชรา

นั้น คือ ความถดถอยและความเสื่อมโทรมท้ังทางรางกายและจิตใจ และไมไดมีสวนรวมในสังคม ซึ่ง

บางคนกังวลถึงคาใชจายของผูสูงอายุท่ีตองพึ่งพาสังคมในการใชชีวิต จึงเกิดแนวคิดการดึงศักยภาพ

ของผูสูงอายุในสังคมออกมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งสอดคลองกับที่ในปจจุบันกลุมผูสูงอายุเองไดสราง



35 

 

 

 

เครือขายผูสูงอายุเพ่ือรวมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะตองการสรางการมีสวนรวมในสังคมผาน

การเปนอาสาสมัครเพื่อชวยเหลือเด็กวัยตาง ๆ และชวยเหลือผูสูงอายุดวยกันเองที่ปวยเปนโรคราย 

ซึ่งผูสูงอายุตองการเปลี่ยนแปลงความคิดที่มองผูสูงอายุในดานลบ ตอตานการมองวาผูสูงอายุคือ 

บุคคลที่ไรประโยชน (Unproductive) ทั้งนี้ ตัวผูสูงอายุเองก็ไดเพ่ิมศักยภาพของผูสูงอายุผานการ

พัฒนาตนเองทั้งดานศักยภาพการทำงาน ดานรางกายผานการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ ดาน

สภาพจิตใจผานการนั่งสมาธิหรือทำกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการยอมรับจากสังคมวา แมจะมี

อายุมาก แตผูสูงอายุก็ยังมีคณุคาตอสังคมเชนเดียวกัน  

 อยางไรก็ตาม นอกจากจากตัวผูสูงอายุที่พยายามเพิ่มศักยภาพของตนดวยตัวเอง

แลว ยังมีตัวแปรที่มอีิทธิพลตอการเพ่ิมศักยภาพของผูสูงอายุอีก 4 ปจจัยคือ  

 1. ปจจัยทางสภาพแวดลอมในสังคม (Environmental) หมายถึง ดานเศรษฐกิจ 

ดานบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมของสังคม ดานการเมือง ดานประชากร และเหตุการณสำคัญของ

ประเทศและทั่วโลก ซึ่งตัวแปรเหลานี้อยูเหนือความควบคุมของตัวผูสูงอายุ แตมีผลกระทบตอ

ผูสูงอายุโดยตรง เชน ผูสูงอายุที่อยูในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจะมีโอกาสไดรับการจางงานนอยกวา

ผูสูงอายุที่อยูในชวงภาวะเศรษฐกิจรุงเรอืง  

 2. ปจจัยสถานภาพทางสังคม (Situational) หมายถึง บทบาทหนาที่ในสังคม 

ความรับผิดชอบ สถานะทางเศรษฐกิจและสั งคม การศึกษา สภาพแวดลอมขององคกร 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม และบริบทในชุมชน ซึ่งลวนแตเปนตัวแปรท่ีกำหนดขอจำกัดและ

โอกาสในการเพ่ิมความสามารถของผูสูงอายุ  

 3. ปจจัยภายในตัวบุคคล (Individual) หมายถึง แรงจูงใจ แรงขับ ความคิด

สรางสรรค ทัศนคติ ความถนัด ลักษณะนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพของตัวผูสูงอายุซึ่งมีผลตอ

ความสนใจของผูสูงอายุ 

 4. นโยบายทางสังคม (Social policy) หมายถึง นโยบายของรัฐบาล นโยบาย

ของบริษัทธุรกิจตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตอการจางงานผูสูงอายุในระบบตลาดแรงงาน ซึ่งมีผลตอ

โอกาสในการทำงานหรือมีสวนรวมในสังคม  

 ทางดาน นนทยา อิทธิชินบัญชร (2559) ไดศึกษาผูท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปทั้ง

เพศชายและหญิงที่อาศัยอยูจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 500 คน เพ่ือศึกษาศักยภาพและคุณคาใน

ตนเอง พบวา ผูสูงอายุมองเห็นคุณคาของตนเองอยูในระดับสูงมาก โดยเฉพาะดานความภาคภูมิใจใน

ตนเอง มองตนเองในแงดี มีความเคารพนับถือตนเอง ปจจุบันยังมีอะไรที่นาทำอีกมากมายในชีวิต 

และตนเองมีคุณคาเทาเทียมกับผูอื่น ทั้งนี้ ศักยภาพของผูสูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษแบงเปน 6 กลุม 

คือ 1) กลุมชางและการจักสาน 2) กลุมศิลปวัฒนธรรม 3) กลุมดูแลสุขภาพ 4) กลุมทอผาและปกผา 
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5) กลุมทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว และ 6) กลุมประกอบการคาขายและบริการ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จรัญญา วงษพรหม และคณะ (2558) ที่ไดศึกษาเรื่องกลไกการสงเสริมการมีงานทําของ

ผูสูงอายุท่ีเปนแรงงานนอกระบบ พบวา ผูสูงอายุเริ่มทำงานตั้งแตวัยหนุมสาว และมีความตั้งใจวาจะ

ทำงานตอไปแมวาอายุจะมากกวา 60 ปแลวก็ตาม จะหยุดทำงานตอเมื่อรางกายไมสามารถทำงานได

แลว โดยการทำงานน้ันใชความรูและประสบการณเดิมในลักษณะของภูมิปญญาทองถิ่นที่ไดรับการ

ถายทอดมาจากรุนสูรุน โดยผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพนอยมาก และไมนิยมทำงานใหมที่ไมเคย

ทำมากอน ซึ่งไมเนนการทำงานท่ีมีการแขงขันหรือทำงานที่เกินความสามารถ แตมุงเนนการทำงานท่ี

สรางรายไดเพียงพอตอการเลี้ยงตนเองและแบงเบาภาระครอบครัว โดยผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเมืองมี

ความจำเปนในการทำงานเพ่ือหารายไดมากกวาผูสูงอายุที่อยูตามชนบท สวนอาชีพของผูสูงอายุที่   

เปนแรงงานนอกระบบน้ันสวนใหญจะเลือกทำงานที่มีอิสระในการทำงาน สามารถกำหนดประเภท

ของงานและชวงเวลาทํางานได โดยใชทักษะความสามารถที่ตนไดรับการถายทอดมา เชน งาน

หัตถกรรม (ทอผา ทอเสื่อ จักสาน ฯลฯ) ซึ่งมีเปนงานที่มีคุณคาเพราะเปนผลิตภัณฑที่หายากมี

ลักษณะเฉพาะ งานคาขาย (อาหาร เครื่องดื่ม ของชํา) และงานบริการ (เครื่องซักผาหยอดเหรียญ มอ

เตอรไซครับจาง ฯลฯ) เปนตน  

 ทั้งนี้ แตกตางจากผูสูงอายุที่เปนบุคลากรสายวิชาการ จากงานวิจัยเรื่อง การ

ทำงานหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปของอรนุช หงษาชาติ, ชีพสุมน รังสยาธร และอภิชาติ ใจอารีย 

(2558) พบวา บุคลากรสายวิชาการมีการเตรียมความพรอมกอนเกษียณอายุในดานสุขภาพมากที่สุด 

โดยมีการตรวจสุขภาพประจำป ออกกำลังกาย ดูแลการรับประทานอาหาร รองลงมาคือ ดานความรู

ผานการเขารับการอบรมเก่ียวกับการเตรียมตัวดานสุขภาพกายและใจ ลำดับตอมาคือ ดานที่อยูอาศัย

โดยการวางแผนปรับปรุงท่ีอยูอาศัย ลำดับตอมาคือ ดานสังคมโดยการหากิจกรรมทางสังคมและเขา

รวมกิจกรรมที่สนใจ และลำดับสุดทายคือ ดานเศรษฐกิจโดยการวางแผนการออมลวงหนาเปนระยะ

เวลานาน  

 ปจจัยท่ีมีผลตอการทำงานหลังเกษียณมีทั้งหมด 4 ปจจัย โดยปจจัยที่สงผลมาก

ที่สุดถึงนอยที่สุดตามลำดับคือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานวิชาการ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดาน

เศรษฐกิจ ซึ่งสาเหตุที่ทำใหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการทำงานหลังเกษียณอายุราชการมากท่ีสุดคือ 

ความรักในงานที่ทำ ไดทำงานตามความรูความสามารถหรือความถนัด การทำงานสงผลดีตอรางกาย

และจิตใจ การทำงานทำใหไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสุขกับการทำงาน  ตองการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน รวมถึงสุขภาพรางกายแข็งแรง ยังสามารถทำงานได และมีความรูสึกเบื่อเมื่ออยู  

เฉย ๆ 
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 สวนรูปแบบการทำงานหลังเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการจาก

การศึกษาการเตรียมความพรอมกอนการเกษียณอายุและปจจัยที่มีผลตอการทำงานหลังเกษียณอายุ

ราชการคือ งานดานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ที่ไมเนนการใชแรงกาย โดยลักษณะงานที่เหมาะสมควร

เปนงานที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ งานท่ีสอดคลองกับความชอบ ความสนใจ และความสามารถ 

รวมถึงงานที่มีความยืดหยุน ไมมีขอผูกมัดเพราะอยากมีอิสระในการทำงาน สามารถบริหารจัดเวลา

ระหวางเวลางานและเวลาสวนตัวไดดวยตนเอง 

 ในสวนของตลาดแรงงานไทยกับสังคมผูสูงอายุ ธนาคารแหงประเทศไทย (2561) 

พบวา ประเทศพัฒนาแลวมักเขาสูสังคมสูงวัยกอนประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนา

กลับใชเวลาในการเปลี่ยนผานจากสังคมสูงวัย (Aging society) ไปยังสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ (Aged 

society) นอยกวา โดยเฉพาะประเทศแถบเอเชีย สำหรับบริบทสังคมสูงวัยของประเทศไทยใน

ปจจุบันนั้นกำลังเปลี่ยนผานจากสังคมสูงวัยเปนสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ โดยไทยมีสัดสวนประชากร

ผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ขณะที่ประชากรในวัยแรงงานมีแนวโนมลดลงอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 

ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งผูมีงานทำที่มีระดับการศึกษาสูงมีโอกาสจะทำงานนานกวาและทำงานอยูใน

ระบบมากกวา และปญหาสุขภาพมีผลตอการตัดสินใจลดการทำงานโดยเฉพาะแรงงานชายท่ีมีปญหา

สุขภาพมีแนวโนมจะลดชั่วโมงการทำงานมากกวาแรงงานหญิง ทั้งน้ี ยังมีการศึกษาปจจัยดาน

ครอบครวัที่มีผลตอการทำงาน พบวา ในครอบครัวที่มีผูสูงอายุและเด็กเล็ก แรงงานผูหญิงที่มีทักษะไม

สูงนักหรือกลุมที่จบการศึกษานอยกวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มักออกจากงานเร็วกวาปกติ คือเริ่ม

ลาออกจากงานตั้งแตอายุ  45 ปหรือทำงานนอยลง เมื่อเทียบประเทศญ่ีปุนซึ่ งเริ่มออกจาก

ตลาดแรงงานเมื่ออายุ 55-59 ป และประเทศเกาหลีใตซึ่งเริ่มออกจากตลาดแรงงานเม่ืออายุ 50-54 ป

เพราะตองดูแลสมาชิกคนอื่นในครอบครัว ทั้งเด็ก คนปวย หรือผูสูงอายุ ขณะที่แรงงานผูชายของไทย

จะอยูในตลาดแรงงานนานกวา โดยยังคงทำงานจนถึงชวงอายุ 55-59 ป ในทุกระดับการศึกษา 

 จากผลการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงความจำเปนท่ีการออกแบบนโยบายดาน

แรงงานจะตองพิจารณาปจจัยดานครอบครัวของผูมีงานทำประกอบดวย เนื่องจากภาวะสังคมสูงวัย

นั้นนอกจากจะสงผลโดยตรงตอตลาดแรงงานจากจำนวนแรงงานที่มีอายุมากขึ้น ยังสงผลโดยออมตอ

การทำงานของแรงงานวัยทำงานในปจจุบันอีกดวย  ดังน้ัน การออกแบบนโยบายดานแรงงานเพ่ือให

เกิดประสิทธิผลในระยะยาวควรมีการวางแผนอยางเปนระบบโดย 1) ใหแรงงานไดเรียนรูทักษะที่

จำเปนตอการทำงานและมีทางเลือกที่จะทำงานในระบบไดมากข้ึน ทั้งการเพ่ิมทักษะ (Up-skill) และ

การเสริมทักษะใหม (Re-skill) ตลอดชวงอายุ  (life-long learning) 2) สรางแรงจูงใจใหแรงงาน

ทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานสูงอายุและแรงงานหญิง โดยการออกแบบการทำงานใหมีลักษณะ

ยืดหยุน จะเอ้ือใหแรงงานสูงอายุและแรงงานหญิงสามารถหางานใหเหมาะสมตามความตองการได 
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และ 3) การขยายสิทธิประโยชนในการจางงานผูสูงอายุในกลุมที่มีทักษะและยังสามารถทำงานได 

เพื่อใหผูสูงอายุสามารถทำงานในตลาดแรงงานไดอยู 

 แนวคิดที่กลาวมาชวยอธิบายและชี้เห็นถึงศักยภาพของผูสูงอายุในดานพฤฒิพลัง

และผลิตภาพ (Active and Productive Aging) ชวยชี้แนะแนวทางการการสรางรายไดจากการ

ดำเนินธุรกิจแบบสตารทอัพ (Startup) และการทำงานแบบฟรีแลนเซอร (Freelancer) และสามารถ

นำมาใชในการวิเคราะหสรางตนแบบการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง

และผลิตภาพของผูสูงอายุ ในดานบทบาททางเศรษฐกิจของผูสูงอายุตามวัตถุประสงคการวิจัยครั้งนี้ได 

 2.5.5 ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) และทักษะการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุ 

 ผลิตภาพแรงงาน (Labor productivity) หมายถึง ความสามารถในการทำงานท่ี

สามารถพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพใหสูงขึ้นไดหลายวิธี เชน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานโดยให

แรงงานทำงานกับเครื่องจักรมากขึ้น การฝกอบรมแรงงานทั้งกอนหรือขณะปฏิบัติงานเพ่ือใหมีความ

เขาใจและมีทักษะที่ถูกตอง การสงเสริมใหแรงงานมีการศึกษาสูงขึ้นการปรับปรงุวิธีการบริหารจัดการ 

ธุรกิจและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ เปนตน (ศศิวิมล ตันติวุฒิ, 2559) และจากผลรายงาน

สถานการณแรงงานในประเทศไทยที่กาวเขาสูยุค 4.0 วา แรงงานตองมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ 

ความสามารถดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงานธุรกิจใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ี นงนุช สุนทรชวกานต และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย 

(2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลิตภาพแรงงานตามอายุของแรงงานและการทำงานของแรงงาน

สูงอายุกลุมธุรกิจตาง ๆ เห็นวาแรงงานผูสูงอายุจะมีอายุมาก แตผลิตภาพในการทำงานไมไดตางไป

จากแรงงานที่อยูในวัยหนุมสาว ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ไดรับผิดชอบ โดยงานที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ

คือ งานบริการ งานที่ปรึกษา งานวิเคราะห และงานบรหิาร เพราะผูสูงอายุสามารถพัฒนาศักยภาพได

อยางตอเนื่องทำใหผลิตภาพแรงงานเพ่ิมสูงข้ึน แตงานที่ใชแรงงานจะไมเหมาะกับผูสูงอายุ เพราะ

ผูสูงอายุไมสามารถเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใหสูงขึ้นได แตผลิตภาพจะคงที่และมีแนวโนมลดลงตาม

สภาพรางกายของผูสูงอายุ (พีเพิลมีเดยีทีวี, 2560)  

 จากขางตนนั้นยังสอดรับกับแผนประเทศไทย 4.0 จะตองมีองคประกอบสำคัญ 

คือ เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยที่

ยุทธศาสตรท่ี 2: ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญา ไดระบุวาสิ่งที่

สำคัญคือ การพัฒนาทักษะและองคความรูของแรงงานและบุคลากรใหทันตอเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน และเนื่องจากการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจะมุงเนนการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาทักษะและองคความรูบุคลากรใน
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ภาคสวนตาง ๆ ทั้งแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ผูประกอบการ และบุคลากรภาครัฐที่เก่ียวของใหมี

ความรูทางดานเทคโนโลยี สามารถกาวทันตอเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมทั้งการ

สรางบุคลากรดานเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการวิจัยและคิดคนนวัตกรรมตาง ๆ ที่มีอัตรากำลัง

เพียงพอตอการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม เพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาเทคโนโลยี

ของประเทศตอไปในอนาคต โดยมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและองคความรูของบุคลากรในภาค

สวนตาง ๆ ดังนี้ (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559, น. 38-40) 

 1. ยกระดับทักษะและองคความรูดานเทคโนโลยี (Re-skill for Labor to 

Support Industry 4.0)  

– ยกระดับความรู ทักษะ และความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือพัฒนาใหเปน

แรงงานที่มีฝมือ มีทักษะและความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับกับเทคโนโลยี

ใหมที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตได 

– เพิ่มจำนวนแรงงานฝมือ ที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี โดยรวมกับ

สถานศึกษา เชน  สถาบันอาชี วะ ในการอบรมบุคลากรคุณภาพสู

ตลาดแรงงาน 

– สรางเครือขายระหวางผูประกอบการ สถานศึกษา และหนวยงานที่

เก่ียวของ ในการกำหนดหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาบุคลากร พัฒนา

ฝมือแรงงาน และการอบรมความรูทางดานเทคโนโลยีสมัยใหมใหแก

แรงงาน 

 2. พัฒนาความรู ดานเทคโนโลยี สารสนเทศและดิจิทัล (Enhance IT & Digital 

Skill)  

– พัฒนาทักษะบุคลากรในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลมาชวยใน

การติดตอสื่อสารในองคกรและสื่อสารกับลูกคา เชน การประสานงานดวย

ระบบออนไลน การประชุมออนไลน  

– พัฒนาทักษะบุคลากรในองคกรในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยอำนวย

ความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน เชน การใชโปรแกรม

ซอฟตแวรตาง ๆ ทั้งโปรแกรมดานบัญชี การวางแผนการผลิต บริหาร

คลังสนิคา การวิเคราะหขอมูลลูกคา  

– วางรากฐานดานการเขียนโปรแกรม และทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และดิจิทัล สูสถานศึกษา เพ่ือเปนการเตรียมพรอมกำลังคนสูการปฏิรูป

อุตสาหกรรม 
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 นอกจากนี้ยังมีองคกรตาง ๆ ท่ีใหความสำคัญ รวมทั้งบทความงานวิจัยท่ีไดเห็น

ความสำคัญ เชน หนวยงาน International Council on Active Aging®. (2016) ICAA Forum ได

รวบรวมผูนำทางความคิดจากนักวิชาการหลายองคกรเพ่ือสรางกรอบความคิดการพัฒนากลยุทธเพื่อ

เปลี่ยนความทาทายที่เผชิญในการใชเทคโนโลยีสำหรับ Active Aging การประชุมครั้งนี้เริ่มข้ึนในป 

2548 โดยเปนการเชื่อมโยงระหวางผูนำในอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็สงเสริมความเขาใจและการ

ปฏิบัติที่สอดคลองกันเพ่ือบรรลุเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ โดย

ขอพิจารณาที่ตองคำนึงถึงน้ันจะมีในเรื่องของกลยุทธทางธุรกิจ ตนทุน การทำงานรวมกัน แรงงาน 

และการปรับใช กลาวไดวาทักษะแรงงานของผูสูงอายุนั้น ซึ่งเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสำคัญในการ

จางงาน ซึ่งผูแรงงานจะตองมีทักษะดังกลาว ทั้งนี้ก็เพราะวาเทคโนโลยีใหม ๆ ที่คิดคนขึ้นมาเพื่อ

อนาคตลวนใชหลักการของผลิตภาพ (Productivity) ท้ังสิ้นนั้นคือการลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสวนบุคคล ซึ่งผลิตภาพในวิถีชีวิตแหงอนาคต ในฐานะคนทำงาน ทักษะและ

ความสามารถทางดานเทคโนโลยีมีสำหรับคนที่ไดรับการคัดเลือกใหเขาทำงาน เพราะมีงานหลาย

ประเภทที่ปญญาประดิษฐทั้งหลายไดเขาไปแทนท่ีเกือบทั้งหมด (สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ, ม.ป.ป.) 

และจากการสำรวจของ มส.ผส. (2561) ไดทำการสำรวจถึงการจางงานตอเนื่องในสถานประกอบการ

และทัศนคติของนายจางในภาคเอกชน ภายใตแผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยทาทายไทย กลุม

เรื่องภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผูสูงอายุ (Active and Productive Aging) ผลการศึกษาพบวา 

เกณฑสำคัญที่ใชในการคัดเลือกผูสูงอายุมาทำงาน ไดแกประสบการณและความชำนาญ ความรูและ

ทักษะ และสุขภาพ โดยพบวา จุดแข็งสำคัญของพนักงานสูงอายุ ท่ีจาง คือ การมีความรูและ

ประสบการณในงานท่ีทำ และมีความรับผิดชอบในหนาที่ สวนจุดออน คือ ปญหาดานสุขภาพกาย มี

ปญหาในการใชงานหรือลาหลังดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ และประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงานลดลง กลับเขามาทำงานใหมโดยทำงานเต็มเวลากรณีบริษัทมหาชน 47.9 % 

บริษัทจำกัด 41.2% สวนการจางงานผูสูงอายุที่ไมเคยทำงานในบริษัทมากอนใหมาทำงานในบริษัทยัง

มีไมมากนัก ขอคนพบสะทอนวาเทคโนโลยีตาง ๆ ลวนนำมาใชในในการบริหารจัดการ ซึ่งบุคลากร

จะตองมีความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีหรือดิจิทัล ซึ่งผูสูงอายุสวนใหญยังมีทักษะความรูดาน

ดังกลาวประกอบกับปญหาทางดานสุขภาพลวนมีผลตอการจางงาน และจากการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและคนทำงานที่เปนผูสูงวัยของ Torres, Bradford, & Beier (2019) โดยแบง

ออกเปน 4 หัวขอใหญ ไดแก โอกาสที่เพิ่มข้ึนในผูสูงอายุจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี ความกาวหนา

ของเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอการใชงานสำหรับผูสูงอายุ สภาพแวดลอมองคกรที่สนับสนนุหรือเปน

อุปสรรคในการใชงานเทคโนโลยีของผูสูงอายุ และ เทคโนโลยีในกระบวนการทำงาน ซึ่งปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีนั้นมีทั้งปจจัยภายนอกและภายใน ปจจัยภายนอกหลัก ๆ คือการที่
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เทคโนโลยีนั้นมีการใชงานไดจริง และตัวบงบอกการใชงาน ซึ่งเปนสิ่งที่ทำใหรูวาผูสูงวัยสามารถทำ

อะไรกับเทคโนโลยีไดบาง สวนปจจัยภายในนั้นมาจากเรื่องของอายุที่มากขึ้น แรงจูงใจ และทัศนคติ 

ซึ่งพนักงานที่มีอายุมากกวาจะไดรับประโยชนอยางมากจากเทคโนโลยีในที่ทำงานหากพวกเขาไดรับ

สิ่งจูงใจที่เหมาะสมในการเขารวมกับเทคโนโลยีใหมและมีเวลาและโอกาสเพียงพอที่จะนำมาใช ดังนั้น

หากมีการฝกอบรมในการใชเทคโนโลยีนั้นผูสูงอายุก็จะเต็มใจในการเรียนรูเพ่ือไดทำงานตามที่เขา

ตองการได ดังงานวิจัยของ Lee, Czaja, & Sharit (2008) ศึกษาเกี่ยวกับความตองการฝกอบรม

พนักงานท่ีเปนผูสูงวัยดวยการใชเทคโนโลยี ซึ่งพบวาผูสูงอายุยังมีทาทีแสดงความตองการในการ

เรียนรูเทคโนโลยีและทักษะการใชงานคอมพิวเตอรเพื่อกลับไปทำงาน พวกเขาคาดหวังวาจะไดทำงาน

นอกเวลา (part-time) ท่ีสามารถยืดหยุนเวลาได อีกทั้งสามารถไดรับการฝกอบรมไปดวยพรอม ๆ กัน 

นอกจากนี้สิ่งที่ทำใหกลุมผูสูงอายุตั้งใจท่ีจะทำงานตอนั้นมาจากตัวองคกรและสังคมที่สนับสนุน

แรงงานผูสูงอายุ ซึ่งสามารถรักษาความตั้งใจที่ผูสูงอายุจะทำงานตอไปได เชนเดียวกัน เรื่องความ

ปลอดภัย องคกรควรสนับสนุนสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรักษาพนักงานที่เปนผูสูง

วัยใหเขายังทำงานตอไป ตัวอยางกรณีศึกษาที่นำเทคโนโลยีมาใชในที่ทำงานเพื่อผูสูงอายุนั้นไดแก  

โปรเจค Health@Work ที่มีการพัฒนาแอปพลิเคชันในมือถือที่จะชวยกระตุนพฤติกรรมท่ีจะนำไปสู

สุขภาพท่ีดี  และโปรเจค Active@Work เปนเว็บ ไซต ท่ีมี ระบบ ท่ีจะชวยเสริมการทำงานใน

ชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ (Yang, & i Shen., n.d.)  

 อยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยตาง ๆ ที่สำคัญตามท่ี Lee, Czaja, & Sharit (2008) 

ระบุวาในการมีสวนรวมของตลาดแรงงานในผูสูงอายุเปนเรื่องท่ีซับซอนเน่ืองจากมีปจจัยหลายบริบทที่

เก่ียวของ เชน เศรษฐกิจ กฎหมาย คานิยมในการทำงาน วัฒนธรรมที่แตกตาง รวมทั้งการที่ผูสูงอายุ

ตองเผชิญกับการถูกกีดกันทางอายุในท่ีทำงาน เนื่องจากอายุของพวกเขาเปนอุปสรรคสำคัญตอการ

จางงานอยางตอเนื่อง เปนตน 

 ทั้งนี้สัมฤทธ์ิ ศรีธำรงสวัสดิ์ ระบุวามีสาระสำคัญอยู 3 ดาน ไดแก 1) การเตรียม

ความพรอมของแรงงานวัย 45 ปข้ึนไปเพ่ือกาวสูวัยสูงอายุอยางกระปรี้กระเปราในกลุมลูกจาง

ภาคเอกชน ลูกจางชั่วคราวในภาคราชการ และแรงงานนอกระบบ 2) การพัฒนาศักยภาพและ

บทบาทของผูสูงอายุผานกลไกรูปแบบชมรมผูสูงอายุ โรงเรียนผูสูงอายุ ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) และ การรวมกลุมตามกิจกรรมหลายชวงวัย และ 3) การเตรียมความ

พรอมของระบบเพื่อการสูงวัยอยางมีสุขภาวะในดานการพัฒนาตัวชี้วัดพฤฒิพลัง การพัฒนา

สิ่งแวดลอมที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ และมาตรการปองกันการพลัดตกหกลมและสมองเสื่อมในผูสูงอายุ 

ซึ่งจากขอคนพบนี้นำมาสูการพัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกที่เสนอใหหนวยงาน
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ตาง ๆ พิจารณานำไปขับเคลื่อนใหเปนรูปธรรมเพ่ือทำใหเกิด “สังคมสูงวัยอยางกระปรี้กระเปรา” 

(มส.ผส., 2561)  

 

2.6 แนวคิดการรูเทาทันสื่อดิจิทัล  

 

 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ เอ้ืออำนวยให เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology) กาวหนาขึ้นอยางมาก คอมพิวเตอรชวยใหการเตรียมขอมูลและการประมวลผล เพ่ือให

เกิดสารสนเทศท่ีสงไปใหผูใชสารสนเทศไดใชประโยชนมากขึ้น และปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได

นำมาใชในการติดตอสื่อสารมากขึ้น พัฒนาขึ้น เปน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Informations & Communication Technology. ICT) จนกลาวได ว า เรากำลั งอยู ใน ยุคของ

กระบวนการดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งเปน “กระบวนการที่ทำใหตัวบท (text) ทุกอยางลดรูปลงสู

รหัสดิจิทัล (binary code) ซึ่งสามารถใชกระบวนการผลิต การสงกระจาย และการจัดเก็บแบบ

เดียวกันได” (McQuail, 2005, p.137) สื่อใหมเกิดขึ้นดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ

เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาเปนสื่อใหมท่ีมีลักษณะเฉพาะ แตกตางจากสื่อมวลชนอยางมาก ปรากฏให

เห็นเปนรูปแบบการใชงานโปรแกรมตาง ๆ ไดแก เว็บไซต ซีดีรอม ดีวีดี เกมคอมพิวเตอร เกม

ออนไลน โปรแกรมสนทนาตาง ๆ ซึ่งสามารถนำเสนอความเปนจริงแบบใหม สรางประสบการณและ

ความสัมพันธระหวางผูใชงานแบบใหม มีความเปนเสมือนจริง และสามารถเขาถึงไดอยางไรขีดจำกัด

ดานเวลาและพ้ืนที่ดวยเครือขายอินเทอรเน็ต และสื่อดิจิทัลยังสามารถรวมขอมูลตัวอักษร ภาพ เสียง 

และวิดีโอ สงผานโครงขายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง ผานคอมพิวเตอรและโทรศัพทสมารทโฟน 

สงผลใหการใชสื่อของเราเปลี่ยนแปลงไปจากสื่อเดิมไปสูสื่อดิจิทัล ที่สามารถสื่อสารและเขาถึงขอมูล 

เนื้อหาไดอยางรวดเร็ว ทุกประเภทเนื้อหาทั้งขาวสาร ความบันเทิง การคาการพาณิชย ไดอยางไร

ขอจำกัดดานเวลา พื้นที่ และปริมาณเนื้อหา สิ่งที่ตามมาคือปญหาจากการใชสื่อดิจิทัลที่สงผลกระทบ

ทั้งเด็กและแมกระทั่งผูใหญ (พนม คลี่ฉายา, 2559) ดังนั้นแนวคิดเรื่อง “การรูเทาทันดิจิทัล” ยังคง

เปนสิ่งจำเปน เปนภูมิคุมกันท่ีจะชวยใหเด็กและผูใหญใชสื่อดิจิทัลไดปลอดภัยและเกิดประโยชนตอ

ตนเอง ที่มาแนวคิดดังกลาวนั้น จุดเริ่มตนมากจากแนวคิด “การรูเทาทันคอมพิวเตอร” (Computer 

literacy) ซึ่งหมายถึงเฉพาะทักษะการใชคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร ตอมามีการใชคำวา 

“ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ” (ICT skill) ซึ่งเปนคำที่ใชในการสำรวจทักษะ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยแบงเปนระดับทักษะในการใชโปรแกรมพื้นฐาน และการใชเสิรชเอ็นจิน (Search 

engine) ฐ าน ข อมู ล แ ละ โป รแกรมขั้ น สู ง  (Hoechsmann, & Poyntz, 2012, pp. 139-144) 

นอกจากนี้ Livingstone, Bober, & Helsper (2005) ไดกลาวถึงแนวคิดดังกลาววา “การรูเทาทัน



43 

 

 

 

อินเตอรเน็ต” (Internet literacy) เนนในดานทักษะและความสามารถที่จำเปนที่บุคคลจะตองมีเพื่อ

ใชในการเขาถึงและรับขาวสารบนเครือขายอินเทอรเน็ต ตอมาไดพัฒนาสูแนวคิด “การรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล” (Digital literacy) ซึ่งเปนแนวคิดที่พัฒนาขยายไปสูการใหความสำคัญกับการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเปนสื่อเพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง 

 ดังนั้นการรูเทาทันสื่อดิจิทัลจึงมีความหมายมากกวาการใชงานคอมพิวเตอร หากแต

จำเปนตองเริ่มตนจากพื้นฐาน คือ ความเก่ียวของกับอินเทอรเน็ตของเด็ก พื้นฐานตองเริ่มจากความรู

ในการจะเขาถึงและเลือกใชทรัพยากร เชน การเลือกใชบราวเซอร (browsers) ในการใชงาน

อินเทอรเน็ต การเชื่อมโยงสูลิงกตาง ๆ และการใชเสิรชเอ็นจิน (Buckingham, 2008, p. 78) 

 Hoechsmann, & Poyntz (2012, pp. 153-190) ชี้ใหเห็นวา การจะทำความเขาใจ

การรูเทาทันสื่อดิจิทัลในกลุมเด็กและเยาวชน ในยุคสื่อดิจิทัล ควรมองอยางลึกซึ้งในหลายแงมุมที่

เปนไปตามสิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยีดิจิทัล ดังตอไปนี้ 

 1. ความตระหนักรู (consciousness) เด็กและเยาวชนใชการเขาถึงสื่อดิจิทัลและ

อินเทอรเน็ตเพ่ือบงบอกอัตลักษณของตนเอง และใชเปนแหลงเรียนรูที่จะทำความเขาใจและสราง

ความสัมพันธระหวางตัวเขาเองกับคนรอบขางและสังคม  

 2. การติ ดต อสื่ อ สาร (communication) เด็ กและเยาวชน ใชสื่ อ ดิ จิทั ล ในการ

ติดตอสื่อสารระหวางเดก็ดวยกันเปนหลักมากขึ้น และเปนลักษณะของการสื่อสารแบบเครือขาย 

 3. การบริโภคและการติดตามขาวสาร (consumption & surveillance) เด็กและ

เยาวชนใชสื่อดิจิทัลในเชิงการบริโภค กลาวคือเด็กเปนกลุมผูบริโภคเปาหมายของธุรกิจสินคาตาง ๆ 

ในขณะเดียวกันเด็กใชสื่อดิจิทัลเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจดานการบริโภคของเขา นอกจากนี้เด็ก

และเยาวชนยังใชสื่อดิจิทัลเปนแหลงขาวสารในการติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณตาง ๆ         

ที่เกิดข้ึนในสังคมอีกดวย 

 4. การหลอมรวมเน้ือหาจากหลากหลายสื่อ (convergence) จากการที่เด็กและเยาวชน

ใชสื่อดิจิทัลอยางมาก จึงเปนเหตุใหธุรกิจตาง ๆ ไดพยายามหลอมรวมเนื้อหาสนิคาและบริการจากสื่อ

ตาง ๆ เขาสูสื่อดิจิทัลและอินเทอรเน็ตเพ่ือใหเขาถึงเด็กและเยาวชนมากข้ึน ดังนั้นอินเทอรเน็ตจึงมี

เนื้อหามากมายจากหลากหลายสื่อ 

 5. ความคิดสรางสรรค (creativity) เนื้อหาในสื่อดิจิทัลเกิดขึ้นจากความคิดสรางสรรค

ในสองลักษณะคือ การนำเนื้อหาของสินคาและบริการตาง ๆ ใสเขาไปดวยความคิดสรางสรรคเชิง

เทคโนโลยีแบบการมีปฏิสัมพันธ (interactive creativity) และการเขาถึงอยางสรางสรรค (creative 

engagement) ผานการออกแบบเกมสสนุก ๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนใชเปนแหลงเรียนรู 
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 6. สำเนาและตัดแปะ (copy-paste) ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเอื้ออำนวยให เด็กและ

เยาวชนสามารถทำสำเนา ตัด แปะ ตอเติม ปรับแตง ผสมขอมูล ทั้งขอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว 

และภาพยนตร ซึ่งวิธีการเหลานี้จะสงผลตอการรับรูและเรียนรูของเด็กและเยาวชนในดานการ

คำนึงถึงความเปนตนฉบับ (original) ซึ่งเสี่ยงตอการรับรูแบบบิดเบือนขอมูลได 

 7. ความเปนชุมชน (community) สื่อดิจิทัลแบบเครือขายสังคมออนไลน (online 

social network) ท่ีมีอยูจะสรางความเปนกลุมหรือความเปนชุมชนที่รวมตัวกันของเด็กและเยาวชน

ได เขาอาจจะมีเครือขายและชุมชนหลากหลายชุมชนได และสามารถแสดงความคิดเห็น สงตอ

เรื่องราวตาง ๆ ถึงกันไดอยางรวดเร็ว ทั้งแบบเปดใหสาธารณะรับรูและแบบปดเฉพาะกลุม ชุมชน 

 รวมทั้งในมุมมองของ Chetty และคณะ (2017) ที่ไดเสนอการรูเทาทันสื่อดิจิทัล เพื่อใช

เปนกรอบในการใหนิยามความหมาย การวัด และการสอนเรื่องรูเทาทันสื่อวา ประกอบดวย 5 มิติ 

ดังน้ี 

 1. มิตดิานขอมูลขาวสาร (Information) เปนสวนของเนื้อหาในสื่อดิจิทัล เปนการเขาถึง

และใชขอมูลขาวสารเนื้อหาตาง ๆ และสามารถสังเคราะหรวบรวมเนื้อหามาใชงานไดอยางเหมาะสม 

 2. มิติดานคอมพิวเตอร (computer) เปนสวนของอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

เปนการใชงานทั้งฮารดแวรและซอฟตแวร คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

 3. มิติดานสื่อ (Media) เปนสวนของอักษร เสียง ภาพ วีดิ โอ สื่อสังคม เปนการ

ตรวจสอบประเมินวามีความถูกตอง เปนจริงดวยการคดิเชิงวิพากษ และสามารถผลิตสื่อเพ่ือประโยชน

ในการใชงานได 

 4. การสื่อสาร (Communication) เปนสวนของการติดตอสื่อสารเชื่อมโยงเครือขาย

บุคคลในการส่ือสาร เปนการพัฒนาและใชเนื้อหาในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ๆ บนออนไลน 

และเครือขายสังคมออนไลนไดอยางเหมาะสม ดวยการมีความคิดเชิงวิพากษ และสรางสรรค ผลิต

เนื้อหาสื่อสารผานชองทางไดอยางเหมาะสม 

 5. เทคโนโลยี (Technology) เปนสวนของการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการดำเนิน

ชีวิต กับเหตุการณสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมโดยสามารถคิดคน สราง และประเมิน

เทคโนโลยีมาใชเปนเครื่องมือได 

 พนม คลี่ฉายา (2556, 2559) ไดเสนอกรอบการวัดการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของบุคคลวา 

สามารถวัดไดจากความสามารถของบุคคล 4 ดาน ดังตอไปนี้  

 1. ความเขาใจเนื้อหา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการจดจำเนื้อหาขาวสารใน

สื่อ สามารถระบุถึงเปาหมายของเนื้อหาน้ัน สามารถระบุเจาของหรือผูสรางเนื้อหา และความรูในดาน

การผลิตสื่อ 
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 2. การวิเคราะหเนื้อหา หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการวิเคราะหเน้ือหาในสื่อ

โดยสามารถระบุมุมมองหรือเนื้อหาที่ส่ือจงใจละไว ไมนำเสนอมาในเนื้อหาที่เผยแพรได ระบุวิธีการที่ผู

สงสารใชเพื่อเรียกรองความสนใจของเนื้อหาได ระบุความรูสึกของผูรับสารที่เกิดข้ึนหลังจากเปดรับ

เนื้อหาได ระบุไดวาเนื้อหานั้นชี้แนะใหคิด รูสึก กระทำหรือไมกระทำอยางใดอยางหนึ่งได มีมุมมอง

หรือตั้งคำถามดานจริยธรรมตอเนื้อหาและตระหนักรูถึงความแตกตางของเนื้อหาเดียวกันที่นำเสนอใน

สื่อท่ีแตกตางกัน 

 3. การประเมินและวิพากษสื่อ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการแยกแยะเนื้อหา

และโฆษณาได สามารถตระหนักรูถึงอิทธิพลของสื่อตอผูรับสาร มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของสื่อ 

ธุรกิจ การคา การเมือง สถานการณทางสังคม ในฐานะที่เปนสิ่งท่ีสามารถกำหนดเนื้อหาในสื่อไดและ

ความเชื่อถือที่มีตอสื่อ 

 4. การมีปฏิสัมพันธอยางปลอดภัยตอเนื้อหา หมายถึง ความตั้งใจของบุคคลท่ีจะไมหลง

รับรู หรือเชื่อ หรือคิด หรือแสดงพฤติกรรมไปตามที่สื่อกำหนด 

 2.6.1 ปญหาและผลกระทบจากการขาดการรูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ  

 จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562) ที่รายงาน

ผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเนต็ในประเทศไทย ซึ่งในกลุมผูใหญตอนกลางและผูสูงอายุ (คนที่

เกิดในชวงป พ.ศ.2489 – 2507 มีอายุ 54-72 ป) พบวาปญหาจากการใชอินเทอรเน็ตท่ีพบเจอ ไดแก 

ปริมาณโฆษณาออนไลนที่มารบกวน (รอยละ 79.5) และไมมั่นใจวาขอมูลที่ปรากฏบนอินเทอรเน็ตจะ

เชื่อถือได (รอยละ 45.5) และท่ีนาเปนหวงก็คือในกลุมนี้นั้นมีพฤติกรรมเสี่ยงในการเขาเว็บไซตของ

ธนาคารที่ไมไดสังเกตวามี https:// และยังสะทอนจากผลการวิจัยของ พัชนี เชยจรรยา (2559) ดาน

การรูเทาทันสื่อออนไลนของกลุมผูสูงอายุซึ่งพบวา ผูสูงอายุยังเชื่อขอมูลในสื่อออนไลนโดยขาดการ

รูเทาทัน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการทานอาหารเพ่ือปองกันโรคภัย 

 นอกจากนี้มีขอคนพบจากผูสูงอายุ ท่ีแสดงใหเห็นวาเฟซบุ กจะกอใหเกิดประ    

โยชนหรือโทษนั้นข้ึนอยูกับตัวผู ใชงานเปนหลัก ดังนั้นผูใชจึงควรใชงานเฟซบุกอยางมีสติ มีวินัยใน

ตนเอง และใชดวยความระมัดระวัง เพ่ือมิใหกระทบกระเทือนตอการงาน ครอบครัว การปฏิสัมพันธ

กับคนรอบขาง หรือ สงผลเสียตอสุขภาพรางกายของตนเอง อีกทั้งควรเคารพสิทธิของผู อ่ืนและมี

ความรับผิดชอบในทุกการแสดงความคิดเห็น (Comment) รูปภาพ (Photo) วิดีโอ (Video) หรือลิงก 

(Link) ที่ตนเองไดโพสตลงในเฟซบุก (ปรางสุรางค โชติชัชวาลกุล, 2556) ขณะเดียวกันนั้นยังมีปจจัยที่

สงผลตอการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุ ไดแก อาชีพ ระดับการศึกษา นอกจากนี้ พบวาผูสูงอายุที่

ใชสื่อดิจิทัลนอยจะมีการรูเทาทันสื่อมากกวาผูที่ใชมาก (สุวิช ถิระโคตร, และวีรพงษ พลนิกรกิจ, 

2561) 
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 ดังนั้นการรูเทาทันสื่อดิจิทัล เปนแนวทางที่จะชวยใหผูสูงอายุมีความรอบรูจาก

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชสื่อดิจิทัล เพ่ือความปลอดภัย โดยจะเห็นไดจากที่ Loureiro, & Barbas 

(2014) กลาววา ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคคลเปนสิ่งสำคัญ โดยควร

สงเสริมใหบุคคลมีความรูดังนี้ 1) การเขาถึงขอมูลและรวบรวมขอมูลบนสื่อดิจิทัล 2) การจัดการและ

จัดระเบียบขอมูลท่ีไดมาจากสื่อดิจิทัลเพ่ือนำไปใชในอนาคต 3) การประเมิน การบูรณาการ การ

ตีความ และการเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงท่ีมาหลายแหลง 4) การสรางขอมูลใหมจากขอมูลที่มีอยู

โดยมีการปรับ การประยุกตขึ้นมา และ 5) การสื่อสารและถายทอดขอมูลไปยังผูท่ีมีความแตกตางและ

หลากหลายดวยวิธีการที่เหมาะสม ซึ่งไมใชวาทุกคนจะสามารถเรียนรูและเขาใจไดดวยตนเองโดยงาย 

โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุนั้นตองผานการเรียนรู ฝกอบรมดวยวิธีการท่ีเหมะสมดวย โดยที่ Tyler, 

Simic, & De George-Walker (2018) อธิบายเพิ่มเติมวา สิ่งที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมทางดิจิทัล

ของผูสูงอายุนั้น (Digital participation of older adults) คือ 1) การรับรูในศักยภาพของตนเองวา

สามารถทำสิ่งนั้นได (self-efficacy) 2) ความสามารถทางดิจิทัล (digital competence) ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของการรูเทาทันสื่อดิจิทัล (digital literacy) เชน การมีความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีจำเปน

สำหรับการเขาไปมีสวนรวมทางดิจิทัลอยางประสบความสำเร็จ และ 3) สิ่งแวดลอมทางการเรียนรู

สวนบุคคล (personal learning environments) 

 จากแนวคิดการรูเทาทันสื่อดิจิทัล และปญหาการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุ

ตามที่กลาวมา ชวยชี้แนะวา ในดานการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุ ควรใหความสำคัญในประเด็น 

การเขาถึง การใชงาน การประเมิน และการใชประโยชนเนื้อหาขาวสารบนสื่อดิจิทัล หากสามารถ

อธิบายสถานภาพการรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุตามที่กลาวมา จะสามารถนำมากำหนดแนว

ทางการพัฒนาและเสริมสรางการรูเทาทันสื่อดิจิทัลสำหรับผูสูงอายุ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการเสรมิสราง

ภาวะแหงพฤฒิพลังของผูสูงอายุในอนาคต  

 การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปใหเห็น

ประเด็นและตัวแปรที่เก่ียวของในงานวิจัยครั้งนี้ไดดังตอไปนี้ 

 1. ปจจัยดานตัวบุคคลที่เก่ียวของกับการเขาถึงและการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล 

สื่อออนไลนของกลุมผูสูงอายุ ไดแก เพศ อายุ รายได การศึกษา อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม 

ครอบครัว คนใกลชิด สภาวะสุขภาพ ทักษะการใชเทคโนโลยี ประสบการณการใชเทคโนโลยี 

 2. ปจจัยเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการเขาถึงและการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อ

ออนไลนของกลุมผูสูงอายุ ไดแก เครือขายการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ราคาคาบริการ 

ราคาอุปกรณ การครอบครองอุปกรณที่ใชเชื่อมตออินเทอรเน็ต 
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 3. แรงจูงใจที่เก่ียวของกับการเขาถึงและการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน

ของกลุมผูสูงอายุ ไดแก การตระหนักถึงความสามารถในการใชเทคโนโลยีของตนเอง ความตองการ

พัฒนาตนเอง ความตองการขาวสาร ความตองการพักผอนหยอนใจและความบันเทิง ความตองการ

ดูแลและรักษาสุขภาพ การสรางอัตลักษณตัวตน ความตองการความมั่นใจในการดำเนินชีวิต ความ

ตองการดานความสัมพันธกับบุคคลใกลตัวและครอบครัว ความตองการดานรายได ความตองการ

ติดตอ พูดคุย ทำกิจกรรมรวมกันกับคนวัยเดียวกัน หนาที่การงานดานอาสาสมัคร  

 4. การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนของผูสูงอายุ ไดแก ความถ่ีในการใช

งาน ประเภทแพลตฟอรม ประเภทเนื้อหา ปริมาณการใชงาน  

 5. การใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนของผูสูงอายุ  ไดแก การรับสง

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การสนทนาผานโปรแกรมสนมนา การติดตอสื่อสารผานแพลตฟอรมตาง ๆ 

การสรางเนื้อหาดวยตนเอง กิจกรรมการคาการพาณิชย การทำธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู การ

สืบคนขอมูลและเนื้อหาที่ตองการ 

 6. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนของผูสูงอายุ ไดแก 

ความสามารถในการสืบคนขอมูลท่ีตองการ การนำขอมูลเผยแพรกระจายตอ การใชงานหลาย ๆ 

อยางไดในเวลาเดียวกัน ความเขาใจเนื้อหาของสื่อดิจิทัล ความสามารถในการติดตามเนื้อหาเรื่อง

เดียวกันที่นำเสนอหลายแพลตฟอรม ความสามารถในการสรางสรรคผลิตเนื้อหาสาร ความสามารถใน

การสรางแพลตฟอรมของตนเอง ความสามารถในการติดตอสื่อสารเชื่อมโยงเครือขายบุคคลในการ

สื่อสาร การปรับตัวใหเขากับกลุมสังคมบนสื่อออนไลน การสรางรายไดบนสื่อออนไลน การลดความ

เสี่ยงจากการใชงานสื่อออนไลน  

 7. การรูเทาทันส่ือดิจิทัล ไดแก ความสามารถในการเลือกใชสื่อดิจิทัลตาม

วัตถุประสงค ความเขาใจการผลิต สราง เผยแพร สงเนื้อหาไปบนเครือขายออนไลน การประเมิน

ความถูกตอง คุณคาเชิงจริยธรรมของเนื้อหา การตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย การใช

เทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเอง 

 8. ความสัมพันธกับคนในครอบครัวของผูสูงอายุ ไดแก ความสามารถในการใช

อุปกรณสำหรับการติดตอสื่อสาร การถามไถสารทุกขสุกดิบชีวิตประจำวัน ประเด็นสาระเนื้อหาในการ

พูดคุยติดตอสื่อสาร บุคคลท่ีพูดคุยติดตอสื่อสาร ความหางไกลระหวางผูสูงอายุกับคนในครอบครัว 

การเชื่อมตอผานแพลตฟอรมตาง ๆ  

 9. ผลิตภาพและการสรางรายไดของผูสูงอายุ ไดแก ทักษะความชำนาญเชิง

วิชาชีพ มุมมองตอการสรางรายไดบนสื่อออนไลน การสรางรายไดบนสื่อออนไลนแบบการดำเนิน

ธุรกิจสตารทอัพ การสรางรายไดบนสื่อออนไลนจากการทำงานแบบอิสระ  
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การวิจัยในหนาถัดไป ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การใช้งาน 
อีเมล แชทผา่นแพลตฟอร์ม การ
สร้างเนื 8อหาด้วยตนเอง กิจกรรม

การค้าการพาณิชย์ การทําธรุกรรม
ทางการเงิน การเรียนรู้ การสบืค้น

ข้อมลูและเนื 8อหาทีHต้องการ 

ปัจจัยเทคโนโลยี 
เครือข่ายการให้บริการ

อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ราคา
ค่าบริการ ราคาอุปกรณ์ การ

ครอบครองอุปกรณ์ทีHใช้
เชืHอมต่ออินเทอร์เน็ต 

กลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ 
อายุ 50-59 ปี 

กลุ่มผู้สูงอายุ 
อายุ 60-70 ปี 

ปัจจัยตัวบุคคล 
เพศ รายได้ การศึกษา อาชีพ 
โอกาสทางเศรษฐกจิ สงัคม 

ครอบครัว คนใกล้ชิด สภาวะ
สขุภาพ ทกัษะการใช้

เทคโนโลยี ประสบการณ์ 
การใช้เทคโนโลย ี

แรงจูงใจใช้งาน 
ด้านสขุภาพ 

ด้านการมีส่วนร่วม 
ด้านความมัHนคง 

ด้านการใช้เทคโยโลยีพฒันา
ตนเอง 

การเข้าถึง 
ความถีHในการใช้งาน ประเภท
แพลตฟอร์ม ประเภทเนื 8อหา 

ปริมาณการใช้งาน 

ความสามารถใช้เทคโนโลยี 

การสืบค้น เผยแพร่กระจายต่อ 

ความเข้าใจเนื 8อหา การ

สร้างสรรค์ผลิตเนื 8อหาสาร การ

สร้างแพลตฟอร์ม การเชืHอมโยง

เครือข่ายบุคคล การปรับตวั การ

สร้างรายได้ การลดความเสีHยง

จากการใช้งาน

การรู้เท่าทันสืDอดิจิทัล 

ความสามารถเลือกใช้สืHอตาม

วตัถุประสงค์ เข้าใจการผลติและส่ง

เนื 8อหา การประเมินความถูกต้อง 

จริยธรรม การตอบสนองต่อเนื 8อหา

อย่างปลอดภยั การใช้เทคโนโลยีให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 

ความสัมพันธ์ 
ในครอบครัว 

ความสามารถใช้อุปกรณ์
ติดต่อสืHอสาร ชีวติประจําวนั 
ประเด็นการพูดคุย บุคคลทีH
พูดคุย ความห่างไกล การ
เชืHอมต่อผ่านแพลตฟอร์ม 

ผลิตภาพ  
การสร้างรายได้ 

ทกัษะความชํานาญวิชาชีพ 
มมุมองการสร้างรายได้ การ
สร้างรายได้บนสืHอออนไลน์
ธุรกิจสตาร์ทอพั การทํางาน

แบบอิสระ 

ข้อเสนอเพื)อการพัฒนาผู้สูงอายุให้สามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลัง 

ด้านบทบาททางเศรษฐกจิ ความสมัพนัธ์ในครอบครัว การรู้เท่าทนัและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทลั 
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บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหวางการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) มุงอธิบายการ

เขาถึง การใชงาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยี การรูเทาทันสื่อดิจิทัล และการใชสื่อดิจิทัลสราง

ความสัมพันธกับคนในครอบครัวของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุและผูสูงอายุวัยตน นำผลการวิจัยทั้งสอง

สวนมาสังเคราะห พัฒนาเปนขอเสนอเชิงนโยบายการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะ

พฤฒิพลังของผูสูงอายุ มีรายละเอียดการดำเนินงานวิจัยดังนี้  

 

3.1 การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

 

 การวิจัยเชิงสำรวจดำเนินการครอบคลุมกลุมเปาหมายทั่วประเทศ และกำหนด

กลุมเปาหมายการวิจัยเปนประชากรกลุมผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ มีอายุ 50-59 ป และ กลุม

ผูสูงอายุ มีอายุ 60-70 ป มีรายละเอียดการดำเนินงานดังตอไปนี้ 

 3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้กำหนดประชากรเปนผูมีอายุ 50-70 ปทั่วประเทศ 6 ภูมิภาค 

ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต และกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จากขอมูลทางสถิติของจำนวนประชากรผูมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน 

แยกรายอายุทั่วประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2561 จากระบบสถิติทางการทะเบียน สวนบริหารและ

พัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (2561) พบวา ประเทศ

ไทยมีประชากรในกลุมอายุ 50 – 59 ป จำนวน 9,441,220 คน และมีประชากรในกลุมอายุ 60 – 70 

ป จำนวน 6,498,474 คน รวมเปน 15,939,694 คน ทั้งนี้ จากสถิติจำนวนผูสูงอายุจากการสำรวจ

ประชากรสูงอายุในประเทศไทย จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ.2560 พบวา 

ผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปอาศัยอยูในกรุงเทพมหานครมากที่สุด เปนจำนวน 1,089,974 คน 

(กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม, 2560)  

จากจำนวนประชากรท่ีเปนกลุมเปาหมายการวิจัยจำนวน 15,939,694 คน ใช

เกณฑกำหนดขนาดตัวอยางจากตารางขนาดตัวอยางของ Yamane (1967, อางถึงในพวงรัตน ทวี
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รัตน, 2540) จำนวนตัวอยางที่เหมาะสมที่ระดับความเชื่อม่ัน .03 คือ 1,111 คน สำหรับการวิจัยครั้ง

นี้มีขอบเขตพ้ืนที่เก็บขอมูล 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีตัวแทนภูมิภาคละ 1 จังหวัด รวม 5 จังหวัด 

กำหนดจำนวนตัวอยางจังหวัดละ 200 คน ประกอบดวยผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมือง 100 

คน และนอกเขตเทศบาลเมือง 100 คน รวมกับกลุมตัวอยางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 400 

คน รวมจำนวนกลุมตัวอยางทั่วประเทศ 1,400 คน  

 3.1.2 วิธีการสุมตัวอยาง พื้นที่เก็บขอมูล และจำนวนตัวอยาง 

กำหนดวิธีการสุมตัวอยางเปนลำดับชั้น เริ่มจากสุมเลือกจังหวัดตัวแทนแตละ

ภูมิภาคดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากภูมิภาคละ 1 

จังหวัด ไดจำนวน 5 จังหวัด เมื่อไดจังหวัดแลว จะสุมเลือกจังหวัดละ 1 อำเภอ ดวยวิธีการจับฉลาก 

แลวสุมเลือกตำบลในอำเภอน้ัน 1 ตำบล กำหนดเปนพ้ืนที่เก็บขอมูลในเขตเทศบาลอำเภอ และนอก

เขตเทศบาลจากตำบลในอำเภอที่สุมได ดวยวิธีการจับฉลาก จากนั้นสุมเลือกกลุมตัวอยางจากสมาชิก

ชมรมผูสูงอายุ กลุมกิจกรรมผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครจิตอาสาผูสูงอายุ กลุมอาชีพผูสูงอายุ โดยมีผู

ประสานงานดานการติดตอ การเขาถึงกลุมตัวอยาง และการเก็บขอมูลในแตละพื้นที่ ดังนี้  

– ผศ.ดร. กมลณัฏฐ พลวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  

– ครูวชิราภรณ ศรีดาโคตร โรงเรยีนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี  

– นายอิสระ อุปด ี ผูประสานงานวิจัยอิสระในจังหวัดนครสวรรค  

– นายศิริศักดิ์ เผือกวัฒนะ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เขต 6 ระยอง 

– นายเจะอับดุลลาห แดหวัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 

เขต 12 สงขลา 

การเก็บขอมูลในพื้นที่ใชผูประสานงานและพนักงานเก็บขอมูล โดยกำหนดใหมี

การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค คุณสมบัติกลุมตัวอยาง วิธีการ และเครื่องมือเก็บขอมูลกอนการเก็บ

ขอมูล หลังจากนั้นลงพ้ืนที่เก็บขอมูล โดยพนักงานเก็บขอมูลจะใชวิธีการใหแบบสอบถามแกกลุม

ตัวอยางเปนผูกรอก หากกลุมตัวอยางไมสามารถหรือไมสะดวกในการตอบ จะใชวิธีการสอบถามโดย

พนักงานเก็บขอมูลเปนผูกรอกคำตอบของกลุมตัวอยาง ดานวิธีการพิทักษสิทธิ ปองกันความเสี่ยง 

และรักษาความลับ กำหนดใหผูเก็บขอมูลชี้แจงวัตถุประสงคและรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการวิจัย 

รวมถึงอธิบายคำช้ีแจงในแบบสอบถามโดยละเอียด เพื่อสรางความเขาใจแกผูตอบกอนเริ่มทำ

แบบสอบถาม และขอใหกลุมตัวอยางตัดสินใจใหขอมูลดวยความสมัครใจ หามบังคับ ขอรอง หรือใช

อำนาจใดบังคับ พรอมทั้งอธิบายวาขอมูลสวนตัวของผูตอบจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ ไมเปดเผยตอ

สาธารณะเปนรายบุคคล แตจะรายงานผลการวิจัยเปนภาพรวม นอกจากนี้ ผูตอบมีสิทธิ์ที่จะไมตอบ
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คำถาม และมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากการตอบแบบสอบถามเมื่อใดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

โดยการถอนตัวจะไมมีผลกระทบใดใดตอผูตอบ กำหนดพื้นที่เก็บขอมูล ไดแก จังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดสงขลา และกรุงเทพมหานครแลจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครสวรรค จังหวัดระยอง 

ปริมณฑล รายละเอียดพื้นที่เก็บขอมูลและจำนวนตัวอยางตามตาราง 

 

ตารางที่ 3.1  

 

พ้ืนที่เก็บขอมูลและจำนวนตัวอยาง 

พ้ืนท่ีเก็บขอมูล จำนวนตัวอยาง (คน) 

จังหวัดเชียงใหม 201 

จังหวัดอุบลราชธานี 198 

จังหวัดนครสวรรค 201 

จังหวัดระยอง 203 

จังหวัดสงขลา 201 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 396 

รวม 1,400 

 

 3.1.3 เครื่องมือเก็บขอมูล และการวัดตัวแปร 

ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยกำหนดการวัดตัวแปรสำคัญ

ตามกรอบแนวคิดการวิจัยและวัตถุประสงคการวิจัย โดยแบงเปน 6 สวน1 ดังนี้ 

สวนที่ 1 ปจจัยตัวบุคคล  

สวนที่ 2 ปจจัยเทคโนโลยี 

สวนที่ 3 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

สวนที่ 4 การเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 5 ความสามารถการใชงาน สรางความสัมพันธ การหารายไดจากการใช

งานอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 6 ความรอบรูทางดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อออนไลน 

 

 
1 โปรดดูภาคผนวก ข แบบสอบถาม  



53 

 

สำหรับการวัดตัวแปรสำคัญในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกำหนดการวัดตามความ

เหมาะสมของตัวแปรและใหสอดคลองกับการวิเคราะหทางสถิติ ดังนี้ 

1. ตัวแปรสถานภาพสวนบุคคล  

พื้นที่ อาศัย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได  อาชีพ  สถานภาพสมรส 

ประสบการณใชงานอินเทอรเน็ต ผูวิจัยกำหนดการวัดตัวแปรระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. ปจจัยเทคโนโลยี 

พื้นที่สัญญาณอินเทอรเน็ต อุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต คาบริการอินเทอรเน็ต  

ราคาโทรศัพท ผูวิจัยกำหนดการวัดตัวแปรระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

3. แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยี 

แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยี ประกอบดวยแรงจูงใจ 4 ดาน ไดแก แรงจูงใจ

ดานสุขภาพกายและจิตใจ แรงจูงใจดานการมีสวนรวมกับสังคม แรงจูงใจดานความมั่นคงในชีวิต และ

แรงจูงในดานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพฤฒิพลัง ใชขอความในการวัดทั้งหมด 20 ขอความ ดังนี้ 

แรงจูงใจดานสุขภาพกายและจิตใจ    จำนวน 6 ขอความ 

แรงจูงใจดานการมีสวนรวมกับสังคม    จำนวน 8 ขอความ 

แรงจูงใจดานความมั่นคงในชีวิต    จำนวน 3 ขอความ 

แรงจูงในดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง จำนวน 3 ขอความ 

กำหนดการวัดตัวแปรระดับอันตรภาค (Interval Scale) โดยใชมาตรวัดประเมิน

คา (Summated Rating Scale) 5 ระดับ 

กำหนดการวัดเปนระดับอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

   มากที่สุด    คะแนน  5 

 มาก     คะแนน  4 

 ปานกลาง    คะแนน  3 

 นอย     คะแนน  2 

 นอยที่สุด    คะแนน  1 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 -1.80   หมายถึง  นอยที่สุด 

4. การเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต 
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การเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต ไดแก การครอบครองอุปกรณ โปรแกรมที่

ใชมากที่สุด ผูวิจัยกำหนดการวัดตัวแปรระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale) สำหรับความถ่ีในการใช

งานในแตละวัน ความถี่ในการใชโปรแกรมแตละประเภท ลักษณะการใชงาน กำหนดการวัดตัวแปร

ระดับอันตรภาค (Interval Scale) โดยใชมาตรวัดประเมินคา (Summated Rating Scale) 5 ระดับ 

 กำหนดการวัดเปนระดับอันตรภา (Interval Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 

   มากที่สุด    คะแนน  5 

   มาก     คะแนน  4 

   ปานกลาง    คะแนน  3 

   นอย     คะแนน  2 

   นอยที่สุด    คะแนน  1 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑดังนี้ 

   คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 

   คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 

   คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 

   คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย  

   คาเฉลี่ย 1.00 -1.80   หมายถึง  นอยที่สุด 

 5. ความสามารถการใชงานเทคโนโลยี 

 ความสามารถในการใช งาน เทคโน โล ยี  ป ระกอบ  3 ด าน  ได แก  

ความสามารถการใชงานอินเทอรเน็ต ความสามารถในการใชสรางความสัมพันธ และ ความสามารถ

ในการหารายไดจากการใชงานอินเทอรเน็ต ใชขอความในการวัดท้ังหมด 16 ขอความ ดังนี้ 

 ความสามารถการใชงานอินเทอรเน็ต  จำนวน 7 ขอความ 

 ความสามารถในการใชสรางความสัมพันธ  จำนวน 4 ขอความ 

 ความสามารถในการหารายไดจากการใช 

 งานอินเทอรเน็ต     จำนวน 5 ขอความ 

 กำหนดการวัดตัวแปรระดับอันตรภาค (Interval Scale) โดยใชมาตรวัด

ประเมนิคา (Summated Rating Scale) 5 ระดับ 

 กำหนดการวัดเปนระดับอันต (Interval Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

   มากที่สุด     คะแนน  5 

 มาก      คะแนน  4 

 ปานกลาง     คะแนน  3 

 นอย      คะแนน  2 



55 

 

 นอยที่สุด    คะแนน  1 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 -1.80   หมายถึง  นอยที่สุด 

 6. การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

การรูเทาทันสื่อดิจอทัลใชขอความในการวัดทั้งหมด 7 ขอความ กำหนดการวัดตัวแปรระดับอันตร

ภาค (Interval Scale) โดยใชมาตรวัดประเมินคา (Summated Rating Scale) 5 ระดับ 

 กำหนดการวัดเปนระดับอันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ ดังนี้  

 มากที่สุด    คะแนน  5 

 มาก     คะแนน  4 

 ปานกลาง    คะแนน  3 

 นอย     คะแนน  2 

 นอยที่สุด    คะแนน  1 

 การแปลความหมายของคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑดังนี้ 

 คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง  มากที่สุด 

 คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายถึง  มาก 

 คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายถึง  ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60   หมายถึง  นอย  

 คาเฉลี่ย 1.00 -1.80   หมายถึง  นอยที่สุด 

 3.1.4 การทดสอบความนาเช่ือถือเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิง

ปริมาณ ผูวิจัยไดทำการทดสอบแบบสอบถามที่ใชในดานการตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

และความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

  3.1.4.1 ความเที่ยงตรง (Validity) 

 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและ

บทความเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ และนำไปตรวจสอบความถูกตองเครื่องมือวัดในดานเนื้อหา 

ความเที่ยงตรง (Validity) และความถูกตองของตัวสราง (Construction Validity) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบความถูกตอง 3 คน ไดแก ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ยุบล เบ็ญจรงคกิจ ศาสตราจารย 
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ศศิพัฒน ยอดเพชร และผูชวยศาสตราจารย สุภัควดี อภินันทร เพ่ือใหมีความสมบูรณเกิดความเขาใจ

แกผูท่ีตอบ ดานความเหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) และตัวสรางของตัวแปรตามกรอบนิยาม

การวิจัย แลวนำมาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นไดปรับแกไขและนำไปทดสอบความเชื่อมั่น 

(Reliability) ตอไป 

  3.1.4.2 ความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ผูวิจัยใชการตรวจสอบในสวนของการวัดตัวแปรมาตรวัดประเมินคา 

(Summated Rating Scale) นำมาหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha 

coefficient)  แลวนำเครื่องมือแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) แกกลุมตัวอยางที่ใกลเคียงกัน 

จำนวน 30 ชุด แลวนำเครื่องมือมาปรับแกไขกอนนำไปใชจริงตอไป โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนบาคดังนี้ (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540, น. 125-126) 

 

  สูตร    
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  เมื่อ                แทน      คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

    n      แทน      คาจำนวนขอคำถาม 

    
2
iS    แทน      คาคะแนนความแปรปรวนแตละขอ 

    
2
tS    แทน      คาคะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 

  มีดังตอไปนี้ผลการทดสอบ  

  แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยี โดยรวม   α = .949 

– ดานสุขภาพกายและจิตใจ    α = .798 

– ดานการมีสวนรวมกับสังคม     α = .912 

– ดานความม่ันคงในรายไดและสิ่งแวดลอมปลอดภัย  α = .950 

– ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง  α = .838 

 ความถี่ในการใชโปรแกรมประเภทตาง ๆ   α  = .930 

 ความถี่ในการใชงานลักษณะตาง ๆ    α   = .946 

 ความสามารถในการใชงาน โดยรวม   α  = .954 

– ความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต   α = .935 

– ความสามารถในการสรางความสัมพันธ   α = .887 
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– ความสามารถในการสรางรายได   α  = .961 

 การรูเทาทันสื่อดจิิทัล     α   = .941 

  3.1.4.3 การตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

 แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ ความ

เชื่อมั่น (Reliability) แลว ไดผานการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัยในคน โดยคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน กลุมสหสถาบันชุดท่ี 2 สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เลขที่โครงการ 125/62 เลขท่ีใบรับรอง COA No. 120/2562 วันที่

รับรอง 3 ธันวาคม 2562 – 2 ธันวาคม 2563 

 3.1.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยนำผลขอมูลท่ีรวบรวมไดแลวมา

ตรวจสอบความถูกตองจากนั้นจึงนำมาขอมูลเพื่อเตรียมการสำหรับการวิเคราะหทางสถิติ โดยใช

โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package for the Social 

Sciences: SPSS) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และสถิติเชิง

อางอิง (Inferential Statistic) ใชพรรณนาคุณลักษณะของตัวแปรโดยใชการแจงแจงความถี่  

(Frequencies) รอยละ (Percentage) ค าเฉลี่ ย (Mean) สวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) สำหรับการวิเคราะห ตัวแปร ไดแก  ปจจัยตัวบุคคล ปจจัยเทคโนโลยี แรงจูงใจในการใช

เทคโนโลยี การเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต ความสามารถการใชงาน สรางความสัมพันธ การหา

รายไดจากการใชงานอินเทอรเน็ต และความรอบรูทางดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อออนไลน  

 การวิเคราะหวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือวิเคราะหจัด

กลุมตัวแปรลักษณะการใชงาน และแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ ดวยวิธีการแยก

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และหมุนแกนองคประกอบโดยหมุนแกนแบบ

ตั้งฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแบบ Varimax Rotation เพ่ือทำการแยกองคประกอบแต

ละกลุม ใชเกณฑคา Eigen value มากกวา 1 ขึ้นไปในการเลือกองคประกอบ และใชเกณฑคา

น้ำหนักกลุมตัวแปร (Factor Loading) ที่มีคาตั้งแต .40 ขึ้นไปในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรในแต

ละองคประกอบ  
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3.2 การวิจัยเชิงคณุภาพ 

 

  การดำเนินงานวิจัยในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยสำรวจเอกสารวิชาการ บทความวิชาการ และ

งานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือนำแนวคิดมาใชเปนกรอบการสรางประเด็นการวิจัย หลังจากนั้นดำเนินการ

สัมภาษณ 2 สวน ไดแก การสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุทั่วไป และ การสัมภาษณเชิงลึกกรณีศึกษา

ผูสูงอายุท่ีใชเทคโนโลยีในการสรางพฤฒิพลังของตนเอง โดยโครงการวิจัยเริ่มดำเนินการระหวางเดือน 

กันยายน 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานมีดังตอไปนี้ 

  3.2.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูสูงอายุและผูกาวสูวัยผูสูงอายุ 

ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณผูสูงอายุทั่วไป โดยกำหนดชวงอายุ 2 ชวง คือ ผูกำลัง

จะกาวสูวัยผูสูงอายุ มีอายุ 50-59 ป และ ผูสูงอายุ มีอายุ 60 ปขึ้นไป จากพื้นที่ตามภูมิภาคตาง ๆ ท่ัว

ประเทศ รวม 10 จังหวัด ตามตารางที่ 3.2 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 3.2  

 

พ้ืนที่เก็บขอมูลสัมภาษณผูสูงอายุและผูกาวสูวัยผูสูงอายุ 

ภูมิภาค จังหวัด 

ภาคเหนือ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย 

 อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ภาคตะวันออก อำเภอบานคาย จังหวัดระยอง  

 อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ภาคใต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 อำเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

 อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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  3.2.1.1 จำนวนผูรวมสัมภาษณ 

 ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณผูสูงอายุและผูกาวสูวัยผูสูงอายุในพื้นที่เก็บขอมูล 

โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องตนคือ ตองมีการใชงานสื่อสังคมออนไลนอยางนอยหนึ่งประเภทเปนประจำ 

มีโทรศัพทสมารทโฟนท่ีสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตได เพ่ือสนทนาเกี่ยวกับปจจัยตัวบุคคล ปจจัย

เทคโนโลยี แรงจูงใจในการใชงาน การเขาถึงและการใชงาน มุมมองตอเทคโนโลยี การรูเทาทัน และ

การใชประโยชน และความตองการรับการสนับสนุนใหสามารถใชเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางพฤฒิพลัง 

รวมจำนวนผูใหสัมภาษณ 64 คน จาก 2 กลุมวัย ไดแก ผูสูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปข้ึนไป จำนวน 44 คน 

และผูกาวสูวัยผูสูงอายุ ที่มีอายุ 50-59 ป จำนวน 20 คน  

  3.2.1.2 ประเด็นการสัมภาษณ  

 การสัมภาษณกับผูใหขอมูล ดำเนินการสนทนาเปนรายบุคคล โดยผูวิจัย

เปนผูถามคำถามและใหผูใหขอมูลตอบ ประเดน็การสัมภาษณสนทนา  มีดังตอไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 : ปจจัยตัวบุคคล   

– ทานเริ่มใชอินเทอรเน็ตตั้งแตเม่ือไร แลวใชอะไรบาง 

– การใชอินเทอรเน็ตงายหรอืยุงยาก อะไรที่งาย อะไรที่ยุงยาก   

– ทานใชงานอินเทอรเน็ตไดคลองแคลวแคไหน อะไรที่คลองแคลว อะไรท่ี

ใชไมเปน หรือใชยาก   

– ทานมีผูชวยเหลือ แนะนำ การใชอินเทอรเน็ตในบานหรือไม ถามี เปน

ใครบาง (ลูก หลาน ผูดูแล ฯลฯ) 

  ประเด็นท่ี 2 : ปจจัยเทคโนโลยี    

– ทานใชอินเทอรเน็ตผานเครื่อขายอะไร )เนต็บาน  / เนต็มือถือ  / ไวไฟ(    

– ทานจายคาบริการอินเทอรเน็ตมือถือแบบใด เทาไร และทานคิดวาถูก 

หรือ แพง เพราะอะไร 

– อุปกรณที่ทานใชตออินเทอรเน็ต (มือถือ คอมพิวเตอร พีซี แท็บเล็ต) มี

อะไรบาง อันไหนที่ใชเปนประจำ เพราะอะไร 

– อุปกรณที่ทานใชตออินเทอรเน็ต )มือถือ คอมพิวเตอร พี ซี (ราคา

ประมาณเทาไร อุปกรณืใดที่ทานรูสึกวาทานสามารถซื้อไดโดยไม

เดือดรอนเรื่องเงิน 

 ประเด็นที่ 3 : แรงจูงใจในการใชงาน    

– ทำไมทานหันมาใชอินเทอรเน็ต )ถามโดยใหตอบดวยตนเองกอน(  
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– ทานใชอินเทอรเน็ตดวยเหตุผลตอไปนี้ หรือไม เพราะอะไร (ถามทีละ

เหตุผล)  

– ดานสุขภาพ ใชในดานการเสริมสรางสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใช

ชีวิต และออกกำลังกาย         

– ดานการมีสวนรวม ใชในการมีงานทำ การมีสวนรวมกับคนใน

ครอบครัว เพ่ือน การเขารวมกิจกรร ชมรม รูสึกวาตนเอง

ทันสมัย ใชแลวทำใหรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน 

– ดานความมั่นคงในการใชชีวิต ใชในการหาหรือมีรายไดที่

สามารถใชดำรงชี วิต ได  ความ เป น เจ าของที่ อยู อาศั ย 

สิ่งแวดลอมปลอดภัย   

– การใช เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาตนเอง เปนการยอมรับ ใน

ความสามารถของตนเองในการใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได 

ตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง ตองการหาความรู

จากโลกออนไลน 

– อุปสรรคที่ทำใหทานไมอยากใชอินเทอรเน็ตคืออะไร 

– ทานตั้ ง ใจจะกาวขามอุปสรรค ดังกล าว เพ่ือใหส ามารถใช งาน

อินเทอรเน็ตไดหรือไม เพราะอะไร 

 ประเด็นที่ 4 : การเขาถึงและการใชงาน   

– ในแตละวันใชอินเทอรเน็ตบอยแคไหน และแตละครั้งใชนานก่ีชั่วโมง 

– ใชโปแปรแกรม เว็บ แอปพลิเคชั่นอะไรบาง   

– ใชงานเรื่องอะไรบาง ชวยเลาใหฟงทีละเรื่อง พรอมระบุวาใชอยางไร   

มีความยาก งาย ปลอดภัยไหม 

– สงอีเมล  

– แชทผานไลน เฟซบุก   

– โพสตเรื่องราวของตนเองหรือคนใกลชิด เขียนบล็อก ทำคลิป     

อัพโหลด 

– ซื้อของออนไลน  

– การทำธุรกรรมทางการเงิน  
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– การเรียนรู 

– การสืบคนขอมูลและเนื้อหาท่ีตองการ 

– ทานอาน ดู เน้ือหาเรื่องอะไรบาง อะไรท่ีอาน ดูประจำ  

– ทานติดตามเว็บ เพจ ดารา นกัขาว ชองสถานี อะไรเปนประจำ 

ประเด็นที่ 5 : มุมมองตอเทคโนโลยี การรูเทาทัน และการใชประโยชน    

– ทานคิดวาตัวทานมีความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตมากเพียงใด  

ถาเทียบกับคนวัยเดียวกัน อะไรที่ทำใหทานคิดเชนนั้น 

– ทานใชงานอินเทอรเน็ตไดคลองแคลวแคไหน มีความสามารถเรื่องใด 

ไมสามารถในเรื่องอะไร 

– เรื่องที่ทานกังวลมากที่สุดในการใชงานอินเทอรเน็ต 

– ทานเคยหรือไมเคย หรือมักจะถูกหลอกจากคนบนสื่อออนไลนใน   

เรื่องใด 

– ทานคิดวาทานมีความปลอดภัยในการใชสื่อออนไลนมากนอยเพียงใด 

เพราะอะไร และการใชงานสื่อออนไลนที่ปลอดภัยตองใชอยางไร    

– ทานคิดวาสื่อออนไลนมีความสำคัญ หรือชวยใหทานไดใกลชิดสนิท

สนมกับลูกหลานเพียงใด เพราะอะไร อะไรที่ชวยใหใกลชิด อะไรที่เปน

อุปสรรค 

– ทานคิดวาทานสามารถใชสื่อออนไลนหารายไดไดหรือไม เพราะอะไร 

ถาได จะใชอยางไร ถาไมได อะไรคืออุปสรรค 

– ทานคิดวาทานสามารถใชสื่อออนไลนเพ่ือชวยเหลือชุมชนไดหรือไม 

เพราะอะไร ถาได จะใชอยางไร ถาไมได อะไรคอือุปสรรค 

 ประเด็นที่ 6 ความตองการรับการสนับสนุน 

– ทานตองการรับการสนับสนุนอะไรบาง เพื่อใหท านสามารถใช

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

– วิธีการที่ตองการรับการสนับสนุนมีอะไรบาง และดวยวิธีการอยางไร 

– เนื้อหา เรื่องที่ตองการรับการสนับสนุนมีอะไรบาง และดวยเนื้อหานั้น

ทานตองการรับการสนับสนุนดวยวิธีการอยางไร 
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  3.2.1.3 การวิเคราะหขอมูล  

  การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณสนทนา ใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Analysis) และการสรุปสาระหลักสำคัญของขอมูล (Common Themes) จากขอมูล

การสัมภาษณสนทนา สรุปประเด็นตามวัตถุประสงคการวิจัย 

 

 3.2.2 การสัมภาษณกรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชสื่อเทคโนโลยี 

 การสัมภาษณกรณีตัวอยางผูสูงอายุที่มีการใชเทคโนโลยีเสริมสรางพฤฒิพลัง      

3 ดาน ไดแก การสรางความสัมพันธในครอบครัว การสรางรายได และ การสรางผลผลิตเพื่อชุมชน 

โดยพิจารณาผูสูงอายุที่มีการใชชองทางอินเทอรเน็ตในการสรางเน้ือหา เชน สถานียูทูบ เฟซบุก และ

ไดรับความนิยม โดยมีผูติดตามจำนวนหน่ึง หรือไดรับการเผยแพรในรายการของสื่อมวลชน หรือ

ไดรับการแนะนำจากสื่อออนไลน และตรงตามวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อสรางขอเสนอเพื่อการพัฒนา

ผูสูงอายุใหสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง ในดานความสัมพันธใน

ครอบครัว การสรางผลผลิตและรายได รวมทั้งสิ้น 10 กรณีตัวอยาง 

  3.2.2.1 กรณีตัวอยางผูสูงอายุ 

  การสัมภาษณกรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีกำหนด 3 ดาน ในแตละ

ดานมีกรณีศกึษาดังตอไปน้ี 

   กลุมใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธในครอบครัว 

   กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางความสัมพันธกับ

คนในครอบครวั ในการวิจัยครั้งน้ีศึกษา 4 กรณีตัวอยาง ดังน้ี 

   (1) โดโดพาเท่ียว  

   นายปยะ รัศมิทัต กรุงเทพมหานคร อายุ  55 ป  อาจารยที่วิทยาลัย

เทคโนโลยีพาณิชยการ เจาของสถานียูทูบ “โดโดพาเที่ยว” มีผูติดตาม 157,000 คน (พฤษภาคม 

2563) รวมกับครอบครับ ไดแก บุตรชายท่ีเปนออทิสติกและภรรยา เผยแพรเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทำอาหาร กิน และเท่ียวรวมกันทั้งครอบครัว 

   (2) ปาแบ็คแพ็ค  

   นางกาญจนา พันธุเตชะ กรุงเทพมหานคร อายุ 66 ป อดีตพยาบาล กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เจาของเฟซบุกเพจ “ปาแบ็คแพ็ค” มีผูติดตาม 32,216 คน 

(พฤษภาคม 2563) เริ่มตนจากป 2558 กระทูของบุตรชายที่เลาเรื่องการเดินทางทองเที่ยวแบบแบ็ค

แพคเกอรของแมในวัยหลังเกษียณ เรียกความสนใจจากผูใชงานไดเปนจำนวนมาก จนนิตยสารดิฉัน

ตองขอสัมภาษณ และแนะนำวา ควรมีเพจในเฟซบุกเปนของตัวเอง เพ่ือใหเรื่องราวบันดาลใจนี้ขยาย

วงสูผูอานที่กวางข้ึน 
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   (3) Paatax Channel / FB ปาแท็กดอทคอม / www.paatax.com / 

@paataxcom  

   นางบุญเจือ หนูสุข อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี อายุ 61 ป ขาราชการบำนาญ 

อดีตครูเกษียณอายุเมื่ออายุ 57 ป เจาของสถานียูทูบชื่อ “Paatax Channel” มีผูติดตาม 558 คน 

ไดรับการนำเสนอในรายการ เฟซบุกเพจ “ปาแท็กดอทคอม” มีผูติดตาม 747 คน และไดรับการ

นำเสนอในรายการ “ลุยไมรูโรย สูงวัยดี๊ดี” ตอน “ปาแท็ก ยูทูบเบอรวัยเกา” ออกอากาศวันที่ 4 

พฤษภาคม 2561 ทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส 

   (4) จี้เพ็ก สถานียูทูบ Neophuket Food Channel 

   นางปราณี มานะจิตต อ. เมือง จังหวัดภูเก็ต อายุ 75 มัธยม 6 อาชีวสตรี

การชาง สาขาคหกรรม อาหาร อดีตอาชีพอิสระเปดรานขายขนม และคุณแมเลี้ยงเดี่ยว เลี้ยงดู

บุตรชายคนเดียวมาตั้งแตบุตรชายยังเด็กจนปจจุบันมีครอบครัวอาศัยอยูดวยกัน บุตรชายเริ่มเปด

สถานียูทูบ “Neophuket Food Channel” มีผูติดตาม 205,000 คน (พฤษภาคม 2563) นำเสนอ

การสาธิตทำอาหารงาย ๆ แบบบาน ๆ โดยจ้ีเพ็กเปนผูสาธิต บรรยาย และบุตรชายผลิตรายการและ

นำขึ้นเผยแพรบนยูทูบ  

   กลุมใชเทคโนโลยีสรางรายได 

   กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางรายได ในการวิจัย

ครั้งนี้ศึกษา 4 กรณีตัวอยาง ดังนี ้

   (1) เพจ “ผาไหมปามะลิ บุรีรัมย”  

   นางมะลิ สีดี อายุ 53 ป อ.นางรอง จ.บุรีรัมย เปดรานขายผาทออยูหนา

บานตนเอง บานหนองตาไก ริมถนนสายนางรองเขาเมืองบุรีรัมย บานหนองตาไก มีชื่อเสียงการทอ  

ผาไหม จัดตั้งเปนกลุมแมบานอาชีพทอผาไหม ไดรับการสงเสริมจากจังหวัดใหเปนหมูบานทองเท่ียว

ผาไหม เปนแหลงทองเที่ยววิถีไทยเชิงสรางสรรค  เริ่มขายผาทอออนไลนจนประสบความสำเร็จระดับ

หนึ่ง เม่ือเริ่มตนขายผาทอผานสื่อออนไลน สามารถมีรายไดจากการขายเดือนละหลักแสนบาท  

   (2) Youtube Chanel “Pai 91.5” 

   นายวรเชษฐ จันทพันธ  อ.แมแตง จ.เชียงใหม อายุ 64 ป  เปนชาว

นครศรีธรรมราช จบปริญญาตรี ทำธุรกิจสวนตัวบานพัก เจาของสถานียูทูบ “Pai 91.5 Resort” มี

ผูติดตาม 408,000 คน (พฤษภาคม 2563) ผลิตเนื้อหาบนชองยูทูบสลับสับเปลี่ยนกันอยู 4 หัวขอ

หลัก ไดแก งานเกษตร การทำอาหาร งานไม และการทองเที่ยว มีผูชมจำนวนมาก สามารถไดสวน

แบงรายไดจากยูทบูในแตละเดือน 
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   (3) นาแจง คีโต  

   นางสาวสิริมา ชอยเทอดวงศ กรุงเทพมหานคร อายุ 54 ป อาจารยโรงเรียน

สารสาสนวิเทศศกึษา เปนที่รูจักในกลุมผูติดตามในสื่อสังคมออนไลนวา “นาแจง” เจาของสถานียูทูบ 

“คีโตงาย ๆ by นาแจง ketogenic diet” มีผูติดตาม 29,000 คน (พฤษภาคม 2563) และเจาของ

เพจ “Healthy & Keto by นาแจง” มีผูติดตาม 8,042 คน (พฤษภาคม 2563) นำเสนอเนื้อหา

เก่ียวกับวิธีการทำอาหารคีโตเจนิค และมีมีการจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวเน่ืองกับอาหารคีโตเปนของ

ตนเอง เชน น้ำชาหมักคอมบูชะ (Kombucha) จำหนายผานเฟซบุกเพจของตนเอง 

   (4) ChalokeDotcom   

   นายโฉลก สัมพันธารักษ จ.ปทุมธานี อายุ 72 ป เปนนกัลงทุนกลุมแรกของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สรางระบบการลงทุนขึ้นมา จนนักลงทุนรุนหลังตองมาขอฝากตัว

เปนศิษย เจาของเว็บไซตโฉลกดอทคอม มีเนื้อหาเก่ียวกับคอรสเรียนการลงทุน จิตวิทยาสำหรับการ

ลงทุนทำความเขาใจและรับมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการเงินทุน การเทรดเปน

ระบบและการวิเคราะหเชิงเทคนิค ตลาดเงนิ หรือทางเลือกในอนาคต เชน  Bitcoin  

   กลุมใชเทคโนโลยีสรางผลิตผลและชุมชน 

   กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางรายได ในการวิจัย

ครั้งนี้ศึกษา 2 กรณีตัวอยาง ดังนี ้

   (1) ปาลมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน  

   นางพูนทรัพย ชูแกว อ.สทิงพระ จ.สงขลา อายุ 57 ป มีความสนใจเรื่อง

การพยากรณอากาศและเทคนิควิธีการในการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งเริ่มตนจากการฟงขอมูลจากวิทยุ และ

อินเทอรเน็ต สนใจท่ีจะเรียนรูการรับมือภัยพิบัติอยางครบวงจร ทั้งกอนการเกิดภัย ระหวางการเกิด

ภัย และหลังการเกิดภัย มีความรูเรื่องการอานขอมูลจากแผนท่ีอากาศ การประเมินทิศทางและความ

รุนแรงของพายุดวยตนเอง รวมทั้งการเขาถึงฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซตของกรมอุตุนิยมวิทยา 

เปนผูถายทอดความรูดานการพยากรณอากาศ โดยมีชองทางการสื่อสารผานทางกลุมไลนอาสาสมัคร

ภัยพิบัติ แลกเปลี่ยนขอมูลกับนักวิชาการที่มีความชำนาญในดานน้ี ผานทางมือถือ เฟซบุก และ

เว็บไซต www.pbwatch.net จนกระทั่งมาเปนแกนนำชุมชนเรื่องการเตือนภัยพิบัติของชุมชน 

   (2) “โจน จันใด” ชีวิตงายแบบพอเพียงดวยวิถีอินทรีย 

   นายโจน จันใด อ. แมแตง จ. เชียงใหม อายุ 54 ป พบทางเลือกการใชชีวิต

แบบงาย ๆ ตามหลักพ่ึงตนเองดวยธรรมชาติ เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตพ่ึงตนเองและธรรมชาติอยางยั่งยืน 

ลงมือทำดวยตนเอง จนชีวิตดีขึ้นดวยการใชชีวิตงาย ๆ ไดเรียนรู “การสรางบานดิน” และเผยแพรสู

ชุมชน เริ่มกอตั้งสวนเกษตรอินทรียชื่อ“สวนพันพรรณ” ศูนยการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย

เมล็ดพันธุ อ.แมแตง จ.เชียงใหม สวนเกษตรอินทรียและแหลงเรียนรู บมเพาะตนตามวิถีแบบ       
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โจน จันใด ที่เปนที่สนใจและเขามาฝกตนของคนหนุมสาวทั้งชาวไทยและตางประเทศ นอกจากนี้ได

ขยายเนื้อหาสูสถานียูทูบ “โจน จันใด ชีวิตงาย ๆ” มีผูติดตาม 89,300 คน เผยแพรคลิปวิดีทัศน

เก่ียวกับแนวคิดและการใชชีวิตวิถีเรียบงายแบบพ่ึงตนเอง ดวยเชื่อวาเปนสื่อท่ีมีตนทุนคาใชจายนอย 

เมื่อเทียบกับหนังสือเลม สามารถขยายขอบเขตการเขาถึงและรับชมไดมากกวาหนังสือ และเหมาะกับ

การเรียนรูของคนรุนใหมที่ชอบการชมมากกวาอาน 

  3.2.1.2 ประเด็นการสัมภาษณ 

  การสัมภาษณกรณีศึกษา ดำเนินการสนทนาเปนรายบุคคล ใชการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง โดยกำหนดประเด็นคำถามไวลวงหนา และยืดหยุนตามขอมูลการ

สัมภาษณจริง ประเด็นการสัมภาษณสนทนา มีดังตอไปนี้  

 ประเด็นที่ 1 : ตนทุนชีวิตและการใชเทคโนโลยี  

– กอนเกษียณอายุ ทานทำงานอะไร ตำแหนงอะไร รับผิดชอบงานดาน

ใด  

– การใชชีวิตสวนตัว ครอบครัว สังคมเพ่ือน ชุมชน กอนเกษียณอายุเปน

อยางไร 

– ทานเริ่มใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตชวงวัยใด ใชอยางไร คลองแคลว

เพียงใด  

– ทานเรียนรูการใชงานอินเทอรเน็ตอยางไร เรียนดวยตนเอง หรือมีคน

สอน  

– หากทานเรียนรูดวยตนเอง ทานทำอยางไร มีเทคนิควิธีการเรียนรู

อยางไร 

 ประเด็นที่ 2 : การทำงานในฐานะผูใชประโยชนจากเทคโนโลยี    

– เลาใหฟงถึงวา แนวคิดที่ทานสรางเพจ / YouTube Channel ของ

ตนเองเปนอยางไร 

– ขั้นตอนการทำงานในฐานะผูทำเพจ / YouTube Channel ของทาน

เปนอยางไร 

– ทานวางแผนในการทำเพจ /YouTube Channel ตอไปอยางไร 

– ทานตองการรับการสนับสนุนอะไรบาง และรับการสนับสนุนอยางไร 

เพื่อจะพัฒนาการทำงานในฐานะยูทูบเบอร บล็อกเกอร กรุณาระบุทั้ง

วิธีการ และเรื่องที่ตองการรับการสนับสนุน 
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  ประเด็นท่ี 3 : แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี    

– ทานเชื่อวาทานใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตคลองแคลวเพียงใด ใช

อยางไร เพราะอะไร 

– ทานตองการจะพัฒนาความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตใหดี ข้ึน

หรือไม เพราะอะไร 

– เหตุผลที่ทำใหทานตองการพัฒนาความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต

ของตนเองคืออะไร 

– ทานคิดวา อุปสรรคในการใชงาน และการใชประโยชนเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุคืออะไร ในดานตอไปนี้ 

– การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

– การเสริมสรางสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

– การสรางความสัมพันธกับคนในครอบครัว เพ่ือน ชุมชน 

– การหารายได 

– การทำงานชุมชน จิตอาสา 

 ประเด็นที่ 4 : ขอเสนอเพื่อสงเสริมภาวะพฤฒิพลัง    

– เราจะกระตุนใหผูสูงอายุใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางไร 

– เราจะทำลายอุปสรรคในการสงเสริมให ผูสูงอายุใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางไร 

– ในฐานะผูสูงอายุ ทานตองการรับการสนับสนุนอะไรบาง และรับการ

สนับสนุนอยางไร เพ่ือทำใหทานไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 

 การสัมภาษณใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง กำหนดประเด็นและตัวแปร

หลักสำหรับการสัมภาษณเปนเครื่องมือเก็บขอมูล บันทึกเสียงการสัมภาษณ นำขอมูลมาวิเคราะหดวย

วิธีการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามประเด็นการวิจัย สังเคราะหแกนประเด็น 

(Thematic Analysis) สรางขอสรุปเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  
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3.3 การสังเคราะหสรางขอเสนอเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง 

  

 ดำเนินการตอเนื่องจากการวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณเชิงลึก โดยนำผลการวิจัย

มาสังเคราะหรวมกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของผูสูงอายุ (Active 

and Productive Aging) แนวคิดผลิตภาพ (Productivity) และการสรางรายได การรูเทาทันสื่อ

ดิจิทัล สรางกรอบแนวคิด และพัฒนาเปนสรางขอเสนอเพ่ือการพัฒนาผูสูงอายุเพื่อนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ดานบทบาททางเศรษฐกิจ ความสัมพันธใน

ครอบครัว การรูเทาทันและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดจิิทัล   

 นำขอเสนอเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ไป

ตรวจสอบความสมบูรณเชิงแนวคิดและการนำไปปฏิบัติ โดยใหผูทรงคณุวุฒิเปนผูตรวจสอบ ใหความ

คิดเห็น ใหคำแนะนำ 3 ทาน ไดแก รองศาสตราจารย มาลี บุญศิริพันธ อดีตคณบดีคณะวารสาร

ศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอดีตประธานกรรมการนโยบาย องคการ

กระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) รองศาสตราจารย ดร. นันทิยา      

ดวงภุมเมศ อาจารยประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณพันธุ

ทิตต สิรภพธาดา ที่ปรึกษาและวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจอีคอมเมิรซ และการพัฒนาศักยภาพ

ธุรกิจดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูดำเนินรายการวิทยุ “101dotNet” สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 101    

นำความคิดเห็นและคำแนะนำมาปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสมบูรณ  

 

3.4 การรายงานผลการวิจัย 

 

 ผูวิจัยรายงานนำเสนอผลการวิจัยแบงเปนบท ดังนี้ 

 บทท่ี 4 รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ พรอมดวยตารางผลการวิเคราะหขอมูล 

 บทที่ 5 รายงานผลสัมภาษณเชิงลึก ดวยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis)  

 บทท่ี 6 กรณีตัวอยางพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 

 บทท่ี 7 ขอเสนอเพื่อการพัฒนาผูสูงอายุเพื่อเสรมิสรางภาวะพฤฒิพลัง 

 บทท่ี 8 สรปุ อภิปรายผล และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิจัยเชิงสำรวจ 

  

 การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการสำรวจ ผูสูงอายุแลผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ และกำหนด

คุณสมบัติเบื้องตนคือ อายุ 50-70 ป และใช ไลน เฟซบุก ยูทูบ อินสตาแกรม ทวิตเตอร อยางใดอยาง

หนึ่ง หรือ มากกวาหนึ่งอยาง เก็บขอมูลทั่วประเทศโดยสุมจังหวัดตางในแตละภูมิภาคของประเทศ 

ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา และ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวนตัวอยางทั้งสิ้น 1,400 ตัวอยาง  โดยนำขอมูลที่เก็บ

รวบรวมมาประมวลและวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลำดับดังน้ี 

 4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยตัวบุคคล  

 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเทคโนโลยี 

 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

 4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต 

 4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถการใชงาน สรางความสัมพันธ การหารายได

จากการใชงานอินเทอรเน็ต 

 4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลการรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

 4.7 ผลการวิเคราะหองคประกอบแรงจูงใจในการใชอินเทอรเน็ต 

 4.8 ผลการวิเคราะหองคประกอบการใชงานอินเทอรเนต็  
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4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยตัวบุคคล 

 

ตารางที่ 4.1 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามจังหวัด 

อายุ 

จังหวัด 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

จังหวัดเชียงใหม 62 30 69 40 201 

 (4.43) (2.14) (4.93) (2.86) (14.36) 

จังหวัดอุบลราชธานี 47 55 49 47 198 

 (3.36) (3.86) (3.50) (3.43) (14.14) 

จังหวัดนครสวรรค 51 49 50 51 201 

 (3.64) (3.50) (3.57) (3.64) (14.36) 

จังหวัดระยอง 60 52 53 38 203 

 (4.29) (3.71) (3.79) (2.71) (14.50) 

จังหวัดสงขลา 67 60 39 35 201 

 (4.79) (4.29) (2.79) (2.50) (14.36) 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 99 104 102 91 396 

 (7.07) (7.36) (7.29) (6.57) (28.29) 

รวม 386 348 362 304 1,400 

 (27.57) (24.86) (25.86) (21.71) (100.00) 

  

 จากตารางที่ 4.1 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,400 คน จากกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลมากที่สุด เปนจำนวน 396 คน คิดเปนรอยละ 28.29  และจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 

รวม 5 จังหวัด ในจำนวนใกลเคยีงกันในแตละภูมิภาค   
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ตารางที่ 4.2 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามพื้นที่ 

อายุ 

พ้ืนท่ี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

เขตเมือง เทศบาล 205 

(14.64) 

195 

(13.93) 

196 

(14.00) 

196 

(14.00) 

792 

(56.57)  

นอกเขตเมือง เทศบาล 181 

(12.93) 

153 

(10.93) 

166 

(11.86) 

108 

(7.71) 

608 

(43.43)  

รวม 386 

(27.57) 

348 

(24.86) 

362 

(25.86) 

304 

(21.71) 

1,400 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.2 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 1,400 คน อาศัยในพ้ืนที่เขตเมือง 

เทศบาลมากกกวา นอกเขตเมืองเล็กนอย เปนจำนวน 792 คน คิดเปนรอยละ 56.57 และ จำนวน 

608 คน คิดเปนรอยละ 43.43 ตามลำดับ 

 

 

ตารางที่ 4.3 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามเพศ 

อายุ 

เพศ 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ชาย 143 

(10.28) 

133 

(9.56) 

141 

(10.14) 

131 

(9.42) 

548 

(39.40)  

หญิง 239 

(17.18) 

214 

(15.38) 

218 

(15.67) 

172 

(12.37) 

843 

(60.60)  

รวม 382 

(27.46) 

347 

(24.95) 

359 

(25.81) 

303 

(21.78) 

1,391 

(100.00)  

  

 จากตารางท่ี 4.3 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนจำนวน   

843 คน คิดเปนรอยละ 60.60 และจำนวน 548 คน คิดเปนรอยละ 39.40 ตามลำดับ 



71 
 

 
 

ตารางที่ 4.4 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามระดับการศึกษา 

อายุ 

ระดับการศึกษา 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ประถมศกึษา 85 

(6.10) 

90 

(6.46) 

117 

(8.40) 

97 

(6.96) 

389 

(27.93)  

มัธยมศึกษา 95 

(6.82) 

87 

(6.25) 

77 

(5.53) 

64 

(4.59) 

323 

(23.19)  

อนุปริญญา ปวช./ปวส, 58 

(4.16) 

48 

(3.45) 

50 

(3.59) 

38 

(2.73) 

194 

(13.93)  

ปริญญาตรี 108 

(7.75) 

91 

(6.53) 

103 

(7.39) 

76 

(5.46) 

378 

(27.14)  

ปริญญาโท 31 

(2.23) 

23 

(1.65) 

12 

(.86) 

13 

(.93) 

79 

(5.67)  

ปริญญาเอก 2 

(0.14) 

4 

(0.29) 

3 

(0.22) 

5 

(0.36) 

14 

(1.01)  

ไมเคยเรียนหนังสือ 5 

(0.36) 

4 

(0.29) 

0 

(0.00) 

7 

(0.50) 

16 

(1.15)  

รวม 384 

(27.57) 

347 

(24.91) 

362 

(25.99) 

300 

(21.54) 

1,393 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.4 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาระดับประถมศึกษา ใกลเคียงกับ

ปริญญาตรี เปนจำนวน 389 คน คิดเปนรอยละ 27.93 และ จำนวน 378 คน คิดเปนรอยละ 27.14 

ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4.5 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามรายได 

อายุ 

รายได 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ต่ำกวา 1,000 บาท 3 

(0.22) 

0 

(0.00) 

13 

(0.93) 

11 

(0.79) 

27 

(1.94)  

1,001- 5,000 บาท  44 

(3.15) 

49 

(3.51) 

70 

(5.02) 

60 

(4.30) 

223 

(15.99)  

5,001-10,000 บาท  74 

(5.30) 

87 

(6.24) 

65 

(4.66) 

42 

(3.01) 

268 

(19.21)  

10,001-20,000 บาท  114 

(8.17) 

65 

(4.66) 

68 

(4.87) 

59 

(4.23) 

306 

(21.94)  

20,001-30,000 บาท 41 

(2.94) 

36 

(2.58) 

53 

(3.80) 

38 

(2.72) 

168 

(12.04)  

30,001-40,000 บาท 39 

(2.80) 

34 

(2.44) 

39 

(2.80) 

25 

(1.79) 

137 

(9.82)  

40,001-50,000 บาท 25 

(1.79) 

21 

(1.51) 

11 

(.79) 

19 

(1.36) 

76 

(5.45)  

50,001-70,000 บาท 21 

(1.51) 

21 

(1.51) 

12 

(.86) 

8 

(.57) 

62 

(4.44)  

มากกวา 70,000 บาท   13 

(0.93) 

19 

(1.36) 

9 

(0.65) 

7 

(0.50) 

48 

(3.44)  

ไมมีรายได 11 

(0.79) 

15 

(1.08) 

22 

(1.58) 

32 

(2.29) 

80 

(5.73)  

รวม 385 

(27.60) 

347 

(24.87) 

362 

(25.95) 

301 

(21.58) 

1,395 

(100.00)  
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 จากตารางท่ี 4.5 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีรายได 10,001-20,000 บาท มากท่ีสุด เปน

จำนวน 306 คน คิดเปนรอยละ 21.94 รองลงมาคือรายได 5,001-10,000 บาท เปนจำนวน 268 คน 

คิดเปนรอยละ 19.21 

 

ตารางที่ 4.6 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามอาชีพ 

อายุ 

อาชีพ 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ  69 

(4.94) 

69 

(4.94) 

14 

(1.00) 

7 

(.50) 

159 

(11.38)  

เกษตรกร / ทำนา ทำสวน ทำไร 54 

(3.87) 

47 

(3.36) 

56 

(4.01) 

45 

(3.22) 

202 

(14.46)  

ธุรกิจสวนตัว / คาขาย 103 

(7.37) 

87 

(6.23) 

83 

(5.94) 

73 

(5.23) 

346 

(24.77)  

รับจาง 82 

(5.87) 

65 

(4.65) 

77 

(5.51) 

45 

(3.22) 

269 

(19.26)  

พนักงานบริษัท เอกชน ลูกจาง 58 

(4.15) 

43 

(3.08) 

26 

(1.86) 

9 

(.64) 

136 

(9.74)  

ขาราชการบำนาญ  2 

(0.14) 

8 

(0.57) 

57 

(4.08) 

65 

(4.65) 

132 

(9.45)  

ไมประกอบอาชีพ  17 

(1.22) 

28 

(2.00) 

48 

(3.44) 

60 

(4.29) 

153 

(10.95)  

รวม 385 

(27.56) 

347 

(24.84) 

361 

(25.84) 

304 

(21.76) 

1397 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.6 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขาย มากที่สุด 

จำนวน 346 คน คิดเปนรอยละ 24.77 รองลงมาคือรับจาง 269 คน คิดเปนรอยละ 19.26 และ 

เกษตรกร 202 คน คิดเปนรอยละ 14.46 
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ตารางที่ 4.7 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามสถานภาพ 

อายุ 

สถานภาพ 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

โสด 78 

(5.59) 

43 

(3.08) 

42 

(3.01) 

20 

(1.43) 

183 

(13.12)  

สมรส 256 

(18.35) 

238 

(17.06) 

247 

(17.71) 

202 

(14.48) 

943 

(67.60)  

หยาราง 34 

(2.44) 

39 

(2.80) 

30 

(2.15) 

34 

(2.44) 

137 

(9.82)  

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 16 

(1.15) 

27 

(1.94) 

42 

(3.01) 

47 

(3.37) 

132 

(9.46)  

รวม 384 

(27.53) 

347 

(24.87) 

361 

(25.88) 

303 

(21.72) 

1395 

(100.00)  

  

 จากตารางท่ี 4.7 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งมีสถานภาพสมรส จำนวน      

943 คน คิดเปนรอยละ 67.60 
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ตารางที่ 4.8 

 

จำนวนรอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามระยะเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต 

อายุ 

ระยะเวลาที่ใชอินเทอรเน็ต 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

นอยกวา 1 ป 9 

(0.65) 

12 

(0.86) 

21 

(1.51) 

30 

(2.15) 

72 

(5.16)  

1-2 ป 45 

(3.23) 

63 

(4.52) 

70 

(5.02) 

54 

(3.87) 

232 

(16.63)  

3 ป 54 

(3.87) 

55 

(3.94) 

54 

(3.87) 

36 

(2.58) 

199 

(14.27)  

4-5 ป 62 

(4.44) 

66 

(4.73) 

56 

(4.01) 

56 

(4.01) 

240 

(17.20)  

มากกวา 5 ป 215 

(15.41) 

151 

(10.82) 

160 

(11.47) 

126 

(9.03) 

652 

(46.74)  

รวม 385 

(27.60) 

347 

(24.87) 

361 

(25.88) 

302 

(21.65) 

1,395 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.8 สรุปไดวา กลุมตัวอยางเกือบครึ่งใชงานอินเทอรเน็ตมามากกวา 5 ป 

จำนวน 652 คน คิดเปนรอยละ 46.74 รองลงมาใชงานมา 4-5 ป จำนวน 240 คน คิดเปนรอยละ 

17.20 
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ตารางที่ 4.9 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามความคลองแคลวใน 

การใชคอมพิวเตอร โนตบุก 

อายุ 

ความคลองแคลว 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ใชไมเปนเลย 59 

(4.21) 

91 

(6.50) 

110 

(7.86) 

102 

(7.29) 

362 

(25.86)  

ใชโดยวานใหคนอื่นทำใหท้ังหมด 22 

(1.57) 

19 

(1.36) 

11 

(.79) 

18 

(1.29) 

70 

(5.00)  

ใชไดโดยตองมีคนสอน 26 

(1.86) 

44 

(3.14) 

60 

(4.29) 

37 

(2.64) 

167 

(11.93)  

ใชไดดวยตนเองแตไมคลองแคลว 147 

(10.50) 

119 

(8.50) 

119 

(8.50) 

100 

(7.14) 

485 

(34.64)  

ใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว 132 

(9.43) 

75 

(5.36) 

62 

(4.43) 

47 

(3.36) 

316 

(22.57)  

รวม 386 

(27.57) 

348 

(24.86) 

362 

(25.86) 

304 

(21.71) 

1,400 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.9 สรุปไดวา กลุมตวัอยางมีความคลองแคลวในการใชงานคอมพิวเตอรใน

ระดับสามารถใชไดดวยตนเอง แตไมคลองแคลว จำนวน 485 คน คิดเปนรอยละ 34.64 รองลงมาคือ 

ใชไมเปนเลย จำนวน 362 คน คิดเปนรอยละ 25.86 
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ตารางที่ 4.10 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามความคลองแคลวในการใชแท็บเล็ต 

อายุ 

ความคลองแคลว 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ใชไมเปนเลย 63 

(4.50) 

95 

(6.79) 

128 

(9.14) 

121 

(8.64) 

407 

(29.07)  

ใชโดยวานใหคนอื่นทำใหท้ังหมด 15 

(1.07) 

16 

(1.14) 

5 

(.36) 

11 

(.79) 

47 

(3.36)  

ใชไดโดยตองมีคนสอน 33 

(2.36) 

52 

(3.71) 

72 

(5.14) 

45 

(3.21) 

202 

(14.43)  

ใชไดดวยตนเองแตไมคลองแคลว 154 

(11.00) 

115 

(8.21) 

94 

(6.71) 

85 

(6.07) 

448 

(32.00)  

ใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว 121 

(8.64) 

70 

(5.00) 

63 

(4.50) 

42 

(3.00) 

296 

(21.14)  

รวม 386 

(27.57) 

348 

(24.86) 

362 

(25.86) 

304 

(21.71) 

1400 

(100.00)  

  

 จากตารางที่ 4.10 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีความคลองแคลวในการใชงานแท็บเล็ตใน

ระดับสามารถใชไดดวยตนเอง แตไมคลองแคลว จำนวน 448 คน คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมาคือ 

ใชไมเปนเลย จำนวน 407 คน คิดเปนรอยละ 29.07 
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ตารางที่ 4.11 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามความคลองแคลวในการใชสมารทโฟน 

อายุ 

ความคลองแคลว 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ใชไมเปนเลย 1 

(0.07) 

1 

(0.07) 

1 

(0.07) 

3 

(0.21) 

6 

(0.43)  

ใชโดยวานใหคนอื่นทำใหท้ังหมด 7 

(0.50) 

8 

(0.57) 

7 

(0.50) 

10 

(0.71) 

32 

(2.29)  

ใชไดโดยตองมีคนสอน 28 

(2.00) 

47 

(3.36) 

56 

(4.00) 

58 

(4.14) 

189 

(13.50)  

ใชไดดวยตนเองแตไมคลองแคลว 145 

(10.36) 

159 

(11.36) 

150 

(10.71) 

140 

(10.00) 

594 

(42.43)  

ใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว 205 

(14.64) 

133 

(9.50) 

148 

(10.57) 

93 

(6.64) 

579 

(41.36)  

รวม 386 

(27.57) 

348 

(24.86) 

362 

(25.86) 

304 

(21.71) 

1400 

(100.00)  

  

 จากตารางท่ี 4.11 สรุปไดวา กลุมตัวอยางกลุมตัวอยางมีความคลองแคลวในการใชงาน

โทรศัพทสมารทโฟนในระดับสามารถใชไดดวยตนเองแตไมคลองแคลว จำนวน 594 คน คิดเปนรอย

ละ 42.43 ใกลเคียงกับ สามารถใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว จำนวน 579 คน คิดเปนรอยละ 

41.36 
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4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 4.12 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามปจจัยเทคโนโลยี 

อายุ 

ปจจัยเทคโนโลยี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

พื้นที่อาศัยมีเครือขายอนิเทอรเน็ตความเร็วสูง 

มี 334 

(23.86) 

296 

(21.14) 

320 

(22.86) 

270 

(19.29) 

1,220 

(87.14) 

ไมมี 52 

(3.71) 

52 

(3.71) 

42 

(3.00) 

34 

(2.43) 

180 

(12.86) 

บานพักอาศัยติดตั้งสัญญาณไวไฟ 

ติดตั้ง 278 

(19.86) 

232 

(16.57) 

253 

(18.07) 

224 

(16.00) 

987 

(70.50) 

ไมไดตดิตั้ง 108 

(7.71) 

116 

(8.29) 

109 

(7.79) 

80 

(5.71) 

413 

(29.50) 

มีอุปกรณเช่ือมตออนิเทอรเน็ต 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 119 

(8.50) 

89 

(6.36) 

104 

(7.43) 

74 

(5.29) 

386 

(27.57) 

โนตบุก คอมพิวเตอรพกพา 139 

(9.93) 

113 

(8.07) 

93 

(6.64) 

85 

(6.07) 

430 

(30.71) 

แท็บเล็ต หรอืไอแพด 84 

(6.00) 

66 

(4.71) 

69 

(4.93) 

62 

(4.43) 

281 

(20.07) 

โทรศพัทสมารทโฟน 381 

(27.21) 

344 

(24.57) 

357 

(25.50) 

301 

(21.50) 

1,383 

(98.79)  
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามปจจัยเทคโนโลยี (ตอ) 

อายุ 

ปจจัยเทคโนโลยี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

รูปแบบการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เหมาจายรายเดือน 282 

(20.14) 

253 

(18.07) 

241 

(17.21) 

194 

(13.86) 

970 

(69.29) 

เติมเงิน 65 

(4.64) 

65 

(4.64) 

86 

(6.14) 

71 

(5.07) 

287 

(20.50) 

ไมทราบ เพราะครอบครัวเปนผูจาย 39 

(2.79) 

30 

(2.14) 

35 

(2.50) 

39 

(2.79) 

143 

(10.21) 

คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในแตละเดือน 

ต่ำกวา 50 บาท 3 

(0.21) 

5 

(0.36) 

8 

(0.57) 

7 

(0.50) 

23 

(1.65) 

51-100 บาท 24 

(1.72) 

17 

(1.22) 

23 

(1.65) 

22 

(1.57) 

86 

(6.15) 

101-300 บาท 59 

(4.22) 

63 

(4.51) 

59 

(4.22) 

57 

(4.08) 

238 

(17.02) 

301-600 บาท 143 

(10.23) 

130 

(9.30) 

149 

(10.66) 

102 

(7.30) 

524 

(37.48) 

มากกวา 600 บาท 157 

(11.23) 

133 

(9.51) 

121 

(8.66) 

116 

(8.30) 

527 

(37.70)  
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) 

 

จำนวน รอยละของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามปจจัยเทคโนโลยี (ตอ) 

อายุ 

ปจจัยเทคโนโลยี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

รวม 

ราคาโทรศัพทสมารทโฟนที่ใช 

ต่ำกวา 1,000 บาท 11 

(0.79) 

7 

(0.50) 

11 

(0.79) 

11 

(0.79) 

40 

(2.87) 

1,001-3,000 บาท 34 

(2.44) 

53 

(3.80) 

50 

(3.58) 

44 

(3.15) 

181 

(12.97) 

3,001-7,000 บาท 134 

(9.60) 

123 

(8.81) 

138 

(9.89) 

111 

(7.95) 

506 

(36.25) 

7,001-10,000 บาท 96 

(6.88) 

63 

(4.51) 

82 

(5.87) 

68 

(4.87) 

309 

(22.13) 

มากกวา 10,000 บาท 111 

(7.95) 

102 

(7.31) 

78 

(5.59) 

69 

(4.94) 

360 

(25.79) 

 

 

 จากตารางที่ 4.12 สรุปปจจัยเทคโนโลยีของกลุมตัวอยางไดวา สวนใหญของกลุม

ตัวอยางมีพ้ืนที่อาศัยที่มีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนจำนวน 1,220 คน คิดเปนรอยละ 

87.14 บานพักอาศัยติดตั้งสัญญาณไวไฟเปนจำนวน 987 คน คิดเปนรอยละ 70.50 เกือบท้ังหมดมี

โทรศพัทเชื่อมตออินเทอรเน็ตเปนจำนวน 1,383 คิดเปนรอยละ 98.79 

 สำหรับรูปแบบการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของกลุมตัวอยาง จำนวนมากกวา

ครึ่งเปนแบบเหมาจายรายเดือน เปนจำนวน 970 คน คิดเปนรอยละ 69.29 มีคาบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงในแตละเดือนอยูระหวาง 301-600 บาท ใกลเคียงกับมากกวา 600 เปนจำนวน 524 คน 

คิดเปนรอยละ 37.48  และ จำนวน 527 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ตามลำดับ ราคาโทรศัพทสมารท

โฟนที่ใชมีราคาระหวาง 3,001-7,000 บาท มากที่สุดเปนจำนวน 506 คน คิดเปนรอยละ 36.25 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

  

 แรงจูงในในการใชเทคโนโลยี นำเสนอ 4 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพกาย จิต ใชชีวิต 2) ดาน

การมีสวนรวม 3) ดานความมั่นคงในรายได ที่อยูอาศัย 4) ดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง 

 

ตารางที่ 4.13 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจดานสุขภาพกาย จิต ใชชีวิต  

 

แรงจูงใจ 

 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ทานตองการขอมูล 

ความรูในการดูแล 

รักษาสุขภาพตนเอง 

245 

(17.50) 

573 

(40.93) 

444 

(31.71) 

105 

(7.50) 

33 

(2.36) 
3.64 .93 มาก 

2. ทานตองการขอมูล 

วิธีการ ที่จะนำมาใช

ออกกำลังกาย 

142 

(10.14) 

481 

(34.36) 

519 

(37.07) 

188 

(13.43) 

70 

(5.00) 
3.31 .99 

ปาน

กลาง 

3. ทานตองการความ

บันเทงิเริงใจ 

269 

(19.2) 

604 

(43.1) 

405 

(28.9) 

101 

(7.2) 

21 

(1.5) 
3.71 .91 มาก 

4. ทานตองการพักผอน

หยอนใจ 

277 

(19.8) 

688 

(49.1) 

330 

(23.6) 

75 

(5.4) 

30 

(2.1) 
3.79 .89 มาก 

5. ทานตองการสราง

ความมั่นใจในการ

ดำเนินชีวิต 

195 

(13.93) 

506 

(36.14) 

479 

(34.21) 

179 

(12.79) 

41 

(2.93) 
3.45 .98 มาก 

6. ทานตองการเปนคน

ที่ใชชีวิตไดอยางทันสมัย 

203 

(14.50) 

465 

(33.21) 

506 

(36.14) 

179 

(12.79) 

47 

(3.36) 
3.43 1.00 มาก 

 

รวมแรงจูงใจดานสุขภาพกาย จติ ใชชีวิต 

 

3.56 .71 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.13 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทุกกลุมอายุมีแรงจูงใจดานสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และการใชชีวิต โดยรวมอยูระดับมาก ท้ังน้ีตองการขอมูล ความรูในการดูแล รกัษาสุขภาพ

ตนเอง ความบันเทิง การพักผอนหยอนใจ สรางความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และตองการเปนคนท่ีใช
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ชีวิตไดอยางทันสมัย ในระดับมาก ในขณะที่ตองการขอมูล วิธีการ ที่จะนำมาใชออกกำลังกาย อยู

ระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.14  

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจดานการมีสวนรวม  

 

แรงจูงใจ 

ดานสุขภภาพกาย  

จิต ใชชีวิต 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

7. ทานตองการรับทราบ

ขาวสาร ความเปนไป

ของสังคม   

414 

(29.57) 

591 

(42.21) 

320 

(22.86) 

64 

(4.57) 

11 

(.79) 
3.95 .88 มาก 

8. ทานตองการบงบอก 

แสดงตัวตน 

77 

(5.50) 

288 

(20.57) 

542 

(38.71) 

373 

(26.64) 

118 

(8.43) 
2.88 1.01 

ปาน

กลาง 

9. ทานตองการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับคน

ใกลชิด ครอบครัว 

398 

(28.43) 

398 

(28.43) 

286 

(20.43) 

56 

(4.00) 

20 

(1.43) 
3.96 .88 มาก 

10. ทานตองการสราง

ความสัมพันธที่ดีกับ

บุคคลอ่ืน ๆ  

268 

(19.14) 

630 

(45.00) 

404 

(28.86) 

76 

(5.43) 

22 

(1.57) 
3.75 .88 มาก 

11. ทานตองการเขา

กลุม ทำกิจกรรมกับคน

วัยเดียวกัน 

187 

(13.36) 

542 

(38.71) 

491 

(35.07) 

136 

(9.71) 

43 

(3.07) 
3.50 .95 มาก 

12. ทานตองการติดตอ

เพ่ือน ๆ 

300 

(21.43) 

598 

(42.71) 

366 

(26.14) 

105 

(7.50) 

31 

(2.21) 
3.74 .95 มาก 

13. ทานตองการเขา

รวม รวมกลุมทำ

กิจกรรม 

168 

(12.00) 

444 

(31.71) 

504 

(36.00) 

218 

(15.57) 

66 

(4.71) 
3.31 1.02 

ปาน

กลาง 

14. ทานตองการทำ

กิจกรรมจติอาสา 

158 

(11.29) 

349 

(24.93) 

498 

(35.57) 

263 

(18.79) 

132 

(9.43) 
3.10 1.12 

ปาน

กลาง 

 

รวมแรงจูงใจดานการมีสวนรวม 
3.52 .73 มาก 
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 จากตารางที่ 4.14 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทุกกลุมอายุมีแรงจูงใจดานการมีสวนรวม

โดยรวมอยูระดับมาก โดยตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนใกลชิดครอบครัว ตองการรับทราบ

ขาวสารความเปนไปของสังคม สรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ ติดตอเพ่ือน ๆ เขากลุม         

ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน ในระดับมาก ในขณะที่ตองการเขารวมรวมกลุมทำกิจกรรม ทำกิจกรรม

จิตอาสา อยูระดับปานกลาง 

 

 

ตารางที่ 4.15 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจดานความม่ันคงในรายได ที่อยูอาศัย  

 

แรงจูงใจ 

 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

15. ทานตองการใช

อินเทอรเน็ตไปทำ

ประโยชนในการหา

รายได 

132 

(9.43) 

263 

(18.79) 

349 

(24.93) 

345 

(24.64) 

311 

(22.21) 
2.69 1.27 

ปาน

กลาง 

16. ทานตองการขอมูล

เพ่ือนำมาสรางรายได 

 

137 

(9.79) 

 

 

314 

(22.43) 

 

 

350 

(25.00) 

 

 

320 

(22.86) 

 

 

279 

(19.93) 

 

2.79 1.26 
ปาน

กลาง 

17. ทานตองการสราง

ความมั่นคงในชีวิต 

 

172 

(12.29) 

 

 

398 

(28.43) 

 

 

372 

(26.57) 

 

 

265 

(18.93) 

 

 

193 

(13.79) 

 

3.07 1.23 
ปาน

กลาง 

 

รวมแรงจูงใจดานความมั่นคงในรายได ที่อยูอาศัย 
2.85 1.16 

ปาน

กลาง 

 

 จากตารางที่ 4.15 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทุกกลุมอายุมีแรงจูงใจดานความมั่นคง

รายได ที่อยูอาศัยในระดับปานกลาง โดยในเรื่องใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหารายได 

ตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได ตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง ที่ 4.16 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจดานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

พฤฒิพลัง 

 

ลักษณะการใชงาน 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

18. ทานเชื่อวาตน

สามารถใชอุปกรณและ

อินเทอรเน็ตได 

237 

(16.93) 

490 

(35.00) 

489 

(34.93) 

139 

(9.93) 

45 

(3.21) 
3.53 .99 มาก 

19. ทานตองการนำ

เทคโนโลยีมาใชพัฒนา

ตนเอง 

217 

(15.50) 

542 

(38.71) 

417 

(29.79) 

171 

(12.21) 

53 

(3.79) 
3.50 1.02 มาก 

20. ทานตองการหา

ความรูจากโลกออนไลน 

317 

(22.64) 

606 

(43.29) 

321 

(22.93) 

112 

(8.00) 

44 

(3.14) 
3.74 1.00 มาก 

 

รวมแรงจูงใจดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง 
3.59 .90 มาก 

 

 ตารางที่ 4.16 สรุปไดวา กลุมตัวอยางรวมทุกกลุมอายุมีแรงจูงใจดานการใชเทคโนโลยี

เพื่อเพ่ิมพฤฒิพลังในระดับมาก โดยในเรื่องตองการหาความรูจากโลกออนไลน เชื่อวาตนสามารถใช

อุปกรณและอินเทอรเน็ตได และนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.17 
 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางทกุกลุมอายุ จำแนกตามแรงจูงในการใชเทคโนโลยี 

อายุ 

แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

ระดับ 

1. ดานสุขภาพกาย จิต ใชชีวิต   

  X 3.70 3.52 3.50 3.48 มาก 

S.D. 0.70 0.76 0.65 0.71  

2. ดานการมีสวนรวม  

  X 3.63 3.51 3.49 3.44 มาก 

S.D. 0.71 0.72 0.72 0.75  

3. ดานความมั่นคงในรายได ที่อยูอาศัย 

  X 3.28 2.69 2.73 2.62 ปานกลาง 

S.D. 1.10 1.17 1.13 1.14  

4. ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพฤฒิพลัง 

  X 3.88 3.57 3.45 3.40 มาก 

S.D. 0.82 0.91 0.90 0.90  

แรงจูงใจรวม 4 ดาน 

  X 3.64 3.40 3.37 3.32 50-54 มาก 

S.D. 0.66 0.69 0.64 0.70 55-70 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 4.17 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีกลุมอายุ      

50-54 อยูระดับมาก ในขณะท่ีกลุมอายุ 55-70 ป อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแรงจูงใจแตละ

ดานพบวา ดานสุขภาพกาย จิต ใชชีวิต ออกกำลังกาย ดานการมีสวนรวมในการมีงานทำ ครอบครัว 

ชมรม และดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง อยูระดับมาก ในขณะที่ดานความม่ันคงใน

รายได ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมปลอดภัย อยูในระดับปานกลาง ทุกกลุมอายุ 
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการเขาถึงและการใชงานอินเทอรเน็ต 

 

ตารางที่ 4.18 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ในการใชงานแตละวัน 

อายุ 

ความถี่การใชงานแตละวัน 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

มากกวา 8 ครั้งในแตละวัน 126 

(32.64) 

98 

(28.16) 

93 

(25.69) 

73 

(24.01) 

วันละ 7-8 ครั้ง 56 

(14.51) 

40 

(11.49) 

38 

(10.50) 

26 

(8.55) 

วันละ 5-6 ครั้ง 63 

(16.32) 

67 

(19.25) 

91 

(25.14) 

53 

(17.43) 

วันละ 3-4 ครั้ง 91 

(23.58) 

90 

(25.86) 

87 

(24.03) 

84 

(27.63) 

วันละ 1-2 ครั้ง 50 

(12.95) 

53 

(15.23) 

53 

(14.64) 

68 

(22.37) 

X 3.30 3.11 3.09 2.84 

S.D. 1.46 1.45 1.40 1.48 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

รวมทุกกลุมอายุ   X  2.56     S.D. 1.19     วันละ 5-6 ครั้ง 

  

 จากตารางท่ี 4.18 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีความถี่ในการใชงานอินเทอรเน็ตอยูในระดับ

ปานกลางทุกกลุมอายุ โดยใชงานเฉลี่ยวันละ 5-6 คร้ัง 
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ตารางที่ 4.19 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาการใชงานแตละครั้ง 

อายุ 

ระยะเวลาการใชงานแตละครั้ง 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

มากกวา 2 ชั่วโมง 58 

(15.03) 

36 

(10.34) 

34 

(9.39) 

20 

(6.58) 

1-2 ชั่วโมง 87 

(22.54) 

70 

(20.11) 

73 

(20.17) 

73 

(24.01) 

ครึ่งชั่วโมง แตไมเกิน 1 ชั่วโมง 118 

(30.57) 

98 

(28.16) 

92 

(25.41) 

68 

(22.37) 

15 นาทีถึงครึ่งชั่วโมง 83 

(21.50) 

89 

(25.57) 

110 

(30.39) 

90 

(29.61) 

นอยกวา 15 นาที 40 

(10.36) 

55 

(15.80) 

53 

(14.64) 

53 

(17.43) 

X 3.10 2.84 2.79 2.73 

S.D. 1.20 1.22 1.19 1.19 

ระดับ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

รวมทุกกลุมอายุ  X  2.88 S.D. 1.21 ครั้งละ 30 นาที - 1 ชั่วโมง 

  

 จากตารางที่ 4.19 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการใชงานอินเทอรเน็ตแตละครั้ง

อยูในระดับปานกลางทุกกลุมอายุ โดยใชงานเฉลี่ยครั้งละ 30 นาที - 1 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.20 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาการใชงานแตละวัน 

อายุ 

ระยะเวลาการใชงานแตละวัน 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

มากกวา 7 ชั่วโมง 66 

(17.10) 

30 

(8.62) 

34 

(9.39) 

16 

(5.26) 

6-7 ชั่วโมง 45 

(11.66) 

37 

(10.63) 

30 

(8.29) 

18 

(5.92) 

4-5 ชั่วโมง 104 

(26.94) 

68 

(19.54) 

76 

(20.99) 

81 

(26.64) 

2-3 ชั่วโมง 127 

(32.90) 

155 

(44.54) 

150 

(41.44) 

121 

(39.80) 

นอยกวา 1 ชั่วโมง 44 

(11.40) 

58 

(16.67) 

72 

(19.89) 

68 

(22.37) 

X 2.90 2.50 2.46 2.32 

S.D. 1.26 1.15 1.17 1.05 

ระดับ ปานกลาง นอย นอย นอย 

รวมทุกกลุมอายุ   X  2.56     S.D. 1.19     วันละ 2-3 ชั่วโมง 

  

 จากตารางที่ 4.20 สรุปไดวา โดยรวมกลุมตัวอยางมีระยะเวลาการใชงานอินเทอรเน็ตใน

แตละวันอยูในระดับนอย เฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง เมื่อพิจารณาแยกกลุมอายุพบวา มีเพียงกลุมอายุ 

50-54 ป ที่มีระยะเวลาการใชงานแตละวันอยูในระดับปานกลาง หรือ 4-5 ชั่วโมงในแตละวัน ในขณะ

ที่กลุมอ่ืน ๆ อยูระดับนอย  
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ตารางที่ 4.21 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใชโปรแกรม กลุมอายุ 50-54 ป 

 

การใชโปรแกรม 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 

มาก 

 

ปาน

กลาง 

แทบจะ

ไมใช 

ไมเคย

ใชเลย 

1. เว็บไซตตาง ๆ 23 

(5.96) 

119 

(30.83) 

144 

(37.31) 

59 

(15.28) 

41 

(10.62) 
3.06 1.06 

ปาน

กลาง 

2. เว็บบล็อก 
5 

(1.30) 

27 

(6.99) 

90 

(23.32) 

100 

(25.91) 

164 

(42.49) 
1.99 1.03 

แทบ

จะไม

ใช 

3. เฟซบุก 92 

(23.83) 

173 

(44.82) 

80 

(20.73) 

21 

(5.44) 

20 

(5.18) 
3.77 1.04 มาก 

4. อินสตาแกรม 
18 

(4.66) 

52 

(13.47) 

72 

(18.65) 

74 

(19.17) 

170 

(44.04) 
2.16 1.25 

แทบ

จะไม

ใช 

5. ยูทูบ 83 

(21.50) 

166 

(43.01) 

102 

(26.42) 

21 

(5.44) 

14 

(3.63) 
3.73 .98 มาก 

6. ทวิตเตอร 
8 

(2.07) 

32 

(8.29) 

54 

(13.99) 

77 

(19.95) 

215 

(55.70) 
1.81 1.09 

แทบ

จะไม

ใช 

7. ไลน 145 

(37.56) 

164 

(42.49) 

50 

(12.95) 

15 

(3.89) 

12 

(3.11) 
4.08 0.97 มาก 

8. พอดคาสต 4 

(1.04) 

16 

(4.15) 

42 

(10.88) 

75 

(19.43) 

249 

(64.51) 

1.58 
0.91 

ไมเคย

ใช 

9. เฟซบุกแมสเซนเจอร 65 

(16.84) 

109 

(28.24) 

92 

(23.83) 

46 

(11.92) 

74 

(19.17) 

3.12 
1.35 

ปาน

กลาง 

10. แอปพลิเคชันตาง ๆ 20 

(5.18) 

106 

(27.46) 

139 

(36.01) 

57 

(14.77) 

64 

(16.58) 

2.90 
1.13 

ปาน

กลาง 

 

 ตารางท่ี 4.21 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 50-54 ป ใช ไลน เฟซบุก ยูทูบ ในระดับมาก 

แทบจะไมเคยใช เว็บไซต เว็บบล็อก อินสตาแกรม ทวิตเตอร เฟซบุกแมสเซนเจอร แอปพลิเคชัน   

ตาง ๆ  และไมเคยใช พอดคาสต 
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ตารางที่ 4.22 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใชโปรแกรม กลุมอายุ 55-59 ป 

 

การใชโปรแกรม 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

แทบจะ

ไมใช 

ไมเคย

ใชเลย 

1. เว็บไซตตาง ๆ 
12 

(3.46) 

84 

(24.21) 

123 

(35.45) 

59 

(17.00) 

69 

(19.88) 

2.74 

 
1.13 

แทบ

จะไม

ใช 

2. เว็บบล็อก 2 

(0.57) 

12 

(3.45) 

66 

(18.97) 

91 

(26.15) 

177 

(50.86) 

1.77 

 
0.91 

ไมเคย

ใช 

3. เฟซบุก 55 

(15.80) 

146 

(41.95) 

99 

(28.45) 

24 

(6.90) 

24 

(6.90) 

3.53 

 
1.06 มาก 

4. อินสตาแกรม 
11 

(3.16) 

33 

(9.48) 

44 

(12.64) 

59 

(16.95) 

201 

(57.76) 

1.83 

 
1.16 

แทบ

จะไม

ใช 

5. ยูทูบ 48 

(13.79) 

155 

(44.54) 

98 

(28.16) 

21 

(6.03) 

26 

(7.47) 

3.51 

 
1.05 มาก 

6. ทวิตเตอร 6 

(1.72) 

20 

(5.75) 

34 

(9.77) 

44 

(12.64) 

244 

(70.11) 

1.56 

 
1.00 

ไมเคย

ใช 

7. ไลน 99 

(28.45) 

170 

(48.85) 

60 

(17.24) 

9 

(2.59) 

10 

(2.87) 

3.97 

 
0.91 มาก 

8. พอดคาสต 5 

(1.44) 

10 

(2.87) 

28 

(8.05) 

52 

(14.94) 

253 

(72.70) 

1.45 

 
0.87 

ไมเคย

ใช 

9. เฟซบุกแมสเซนเจอร 34 

(9.77) 

77 

(22.13) 

92 

(26.44) 

35 

(10.06) 

110 

(31.61) 

2.68 

 
1.37 

ปาน

กลาง 

10. แอปพลิเคชันตาง ๆ 
12 

(3.45) 

55 

(15.80) 

131 

(37.64) 

60 

(17.24) 

90 

(25.86) 

2.54 

 1.14 

แทบ

จะไม

ใช 

 

 ตารางท่ี 4.22 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 55-59 ป ใช ไลน เฟซบุก ยูทูบ ในระดับมาก 

แทบจะไมเคยใช เว็บไซต อินสตาแกรม เฟซบุกแมสเซนเจอร แอปพลิเคชันตาง ๆ  และไมเคยใช    

เว็บบล็อก ทวิตเตอร พอดคาสต 
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ตารางที่ 4.23 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใชโปรแกรม กลุมอายุ 60-64 ป 

 

การใชโปรแกรม 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

แทบจะ

ไมใช 

ไมเคย

ใชเลย 

1. เว็บไซตตาง ๆ 18 

(4.97) 

76 

(20.99) 

129 

(35.64) 

67 

(18.51) 

72 

(19.89) 

2.73 

 
1.15 

ปาน

กลาง 

2. เว็บบล็อก 1 

(0.28) 

17 

(4.70) 

54 

(14.92) 

101 

(27.90) 

189 

(52.21) 

1.73 

 
0.90 

ไมเคย

ใช 

3. เฟซบุก 53 

(14.64) 

139 

(38.40) 

98 

(27.07) 

26 

(7.18) 

46 

(12.71) 

3.35 

 
1.20 มาก 

4. อินสตาแกรม 6 

(1.66) 

30 

(8.29) 

35 

(9.67) 

74 

(20.44) 

217 

(59.94) 

1.71 

 
1.05 

ไมเคย

ใช 

5. ยูทูบ 56 

(15.47) 

165 

(45.58) 

87 

(24.03) 

29 

(8.01) 

25 

(6.91) 

3.55 

 
1.07 มาก 

6. ทวิตเตอร 1 

(0.28) 

21 

(5.80) 

33 

(9.12) 

53 

(14.64) 

254 

(70.17) 

1.51 

 
0.90 

ไมเคย

ใช 

7. ไลน 105 

(29.01) 

168 

(46.41) 

66 

(18.23) 

12 

(3.31) 

11 

(3.04) 

3.95 

 
0.94 มาก 

8. พอดคาสต 1 

(0.28) 

11 

(3.04) 

27 

(7.46) 

58 

(16.02) 

265 

(73.20) 

1.41 

 
0.78 

ไมเคย

ใช 

9. เฟซบุกแมสเซนเจอร 
24 

(6.63) 

70 

(19.34) 

75 

(20.72) 

75 

(20.72) 

118 

(32.60) 

 

2.47 

 

1.30 

แทบ

จะไม

ใช 

10. แอปพลิเคชันตาง ๆ 
12 

(3.31) 

47 

(12.98) 

132 

(36.46) 

59 

(16.30) 

111 

(30.66) 

 

2.43 

 

1.17 

แทบ

จะไม

ใช 

 

 ตารางท่ี 4.23 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 60-64 ป ใช ไลน เฟซบุก ยูทูบ ในระดับมาก 

ใชเว็บไซตในระดับปานกลาง แทบจะไมเคยใช เฟซบุกแมสเซนเจอร แอปพลิเคชนัตาง ๆ  และไมเคย

ใช เว็บบล็อก อินสตาแกรม ทวิตเตอร พอดคาสต 
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ตารางที่ 4.24 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีในการใชโปรแกรม กลุมอายุ 65-70 ป 

 

การใชโปรแกรม 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 

แทบจะ

ไมใช 

ไมเคย

ใชเลย 

1. เว็บไซตตาง ๆ 8 

(2.63) 

61 

(20.07) 

110 

(36.18) 

58 

(19.08) 

67 

(22.04) 

2.62 

 
1.11 

ปาน

กลาง 

2. เว็บบล็อก 1 

(0.33) 

14 

(4.61) 

41 

(13.49) 

60 

(19.74) 

188 

(61.84) 

1.62 

 
0.91 

ไมเคย

ใช 

3. เฟซบุก 29 

(9.54) 

111 

(36.51) 

87 

(28.62) 

25 

(8.22) 

52 

(17.11) 

3.13 

 
1.23 

ปาน

กลาง 

4. อินสตาแกรม 5 

(1.64) 

18 

(5.92) 

37 

(12.17) 

59 

(19.41) 

185 

(60.86) 

1.68 

 
1.01 

ไมเคย

ใช 

5. ยูทูบ 24 

(7.89) 

139 

(45.72) 

93 

(30.59) 

25 

(8.22) 

23 

(7.57) 

3.38 

 
1.01 

ปาน

กลาง 

6. ทวิตเตอร 4 

(1.32) 

13 

(4.28) 

34 

(11.18) 

50 

(16.45) 

203 

(66.78) 

1.57 

 
0.94 

ไมเคย

ใช 

7. ไลน 73 

(24.01) 

152 

(50.00) 

48 

(15.79) 

15 

(4.93) 

16 

(5.26) 

3.83 

 
1.02 มาก 

8. พอดคาสต 1 

(0.33) 

9 

(2.96) 

24 

(7.89) 

38 

(12.50) 

232 

(76.32) 

1.38 

 
0.78 

ไมเคย

ใช 

9. เฟซบุกแมสเซนเจอร 
23 

(7.57) 

40 

(13.16) 

75 

(24.67) 

43 

(14.14) 

123 

(40.46) 

2.33 

  

 

1.32 

แทบ

จะไม

ใช 

10. แอปพลิเคชันตาง ๆ 
11 

(3.62) 

31 

(10.20) 

96 

(31.58) 

56 

(18.42) 

109 

(35.86) 

 

2.29 

 

1.19 

แทบ

จะไม

ใช 

 

 ตารางที่ 4.24 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 65-70 ป ใช ไลน ในระดับมาก ใชเว็บไซต 

เฟซบุก ยูทูบ ในระดับปานกลาง แทบจะไมเคยใช เฟซบุกแมสเซนเจอร แอปพลิเคชันตาง ๆ  และ   

ไมเคยใช เว็บบล็อก อินสตาแกรม ทวิตเตอร พอดคาสต 
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ตารางที่ 4.25 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการใชงาน กลุมอายุ 50-54 ป 

 

ลักษณะการใชงาน 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. รับสงอีเมล 37 

(9.59) 

78 

(20.21) 

91 

(23.58) 

54 

(13.99) 

126 

(32.64) 
2.60 1.37 นอย 

2. สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก 

119 

(30.83) 

137 

(35.49) 

79 

(20.47) 

20 

(5.18) 

31 

(8.03) 

3.76 

 
1.18 มาก 

3. เขียนบล็อก หรือทำ

คลิปอัพโหลดบนยูทูบ 

หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง 

11 

(2.85) 

34 

(8.81) 

55 

(14.25) 

86 

(22.28) 

200 

(51.81) 

1.89 

 
1.12 นอย 

4. ซื้อสินคาออนไลน 13 

(3.37) 

62 

(16.06) 

115 

(29.79) 

96 

(24.87) 

100 

(25.91) 

2.46 

 
1.14 นอย 

5. โอนเงนิผานแอปพลิ  

เคชนัของธนาคาร 

48 

(12.44) 

100 

(25.91) 

101 

(26.17) 

44 

(11.40) 

93 

(24.09) 
2.91 1.35 

ปาน

กลาง 

6. สืบคนขอมูล 62 

(16.06) 

144 

(37.31) 

92 

(23.83) 

42 

(10.88) 

46 

(11.92) 

3.35 

 
1.22 

ปาน

กลาง 

7. อานขาว ติดตาม

ความเคลื่อนไหว 

เหตุการณตาง ๆ ใน

สังคม 

93 

(24.09) 

161 

(41.71) 

95 

(24.61) 

23 

(5.96) 

14 

(3.63) 

3.77 

 
1.00 มาก 

8. โพสตขอความ ภาพ 

เรื่อง ของตนเอง  

28 

(7.25) 

74 

(19.17) 

118 

(30.57) 

93 

(24.09) 

73 

(18.91) 

2.72 

 
1.18 

ปาน

กลาง 

9. แสดงความเห็นตอ

เรื่องตาง ๆ  

23 

(5.96) 

63 

(16.32) 

118 

(30.57) 

107 

(27.72) 

75 

(19.43) 

2.62 

 
1.15 

ปาน

กลาง 

 

 ตารางที่ 4.25 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 50-54 ป มีลักษณะการใชงาน  สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก อานขาวติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ในระดับมาก  

 โอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร ใชงานสืบคนขอมูล โพสตขอความ ภาพ เรื่อง 

ของตนเอง และแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ ในระดับปานกลาง  
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 ใชงานรับสงอีเมล เขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง ซื้อสินคาออนไลน ในระดับนอย 
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ตารางที่ 4.26 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีตามลักษณะการใชงาน กลุมอายุ 55-59 ป 

 

ลักษณะการใชงาน 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. รับสงอีเมล 15 

(4.31) 

34 

(9.77) 

88 

(25.29) 

73 

(20.98) 

138 

(39.66) 

2.18 

 
1.18 

ปาน

กลาง 

2. สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก 

65 

(18.68) 

135 

(38.79) 

81 

(23.28) 

32 

(9.20) 

35 

(10.06) 

3.47 

 
1.19 มาก 

3. เขียนบล็อก หรือทำ

คลิปอัพโหลดบนยูทูบ 

หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง 

5 

(1.44) 

14 

(4.02) 

37 

(10.63) 

61 

(17.53) 

231 

(66.38) 

1.57 

 
0.94 

นอย

ที่สุด 

4. ซื้อสินคาออนไลน 7 

(2.01) 

35 

(10.06) 

110 

(31.61) 

82 

(23.56) 

114 

(32.76) 

2.25 

 
1.08 นอย 

5. โอนเงินผานแอป

พลิเคชันของธนาคาร 

29 

(8.33) 

60 

(17.24) 

86 

(24.71) 

58 

(16.67) 

115 

(33.05) 

2.51 

 
1.33 นอย 

6. สืบคนขอมูล 35 

(10.06) 

87 

(25.00) 

120 

(34.48) 

52 

(14.94) 

54 

(15.52) 

2.99 

 
1.19 

ปาน

กลาง 

7. อานขาว ติดตาม

ความเคลื่อนไหว 

เหตุการณตาง ๆ ใน

สังคม 

61 

(17.53) 

121 

(34.77) 

119 

(34.20) 

26 

(7.47) 

21 

(6.03) 

3.50 

 
1.06 มาก 

8. โพสตขอความ ภาพ 

เรื่อง ของตนเอง  

18 

(5.17) 

62 

(17.82) 

109 

(31.32) 

80 

(22.99) 

79 

(22.70) 

2.60 

 
1.17 นอย 

9. แสดงความเห็นตอ

เรื่องตาง ๆ  

9 

(2.59) 

50 

(14.37) 

102 

(29.31) 

89 

(25.57) 

98 

(28.16) 

2.38 

 
1.12 นอย 

 

 ตารางที่ 4.26 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 55-59 ป มีลักษณะการใชงาน  สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก อานขาวติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ในระดับมาก  

 ใชงานรับสงอีเมล สืบคนขอมูล ในระดับปานกลาง  
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 ใชงาน ซื้อสินคาออนไลน โอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โพสตขอความ ภาพ 

เรื่องของตนเอง และแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ ในระดับนอย  

 ใชเขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือสรางเพจของตนเอง 

ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.27 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีตามลักษณะการใชงาน กลุมอายุ 60-64 ป 

 

ลักษณะการใชงาน 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. รับสงอีเมล 2 

(0.55) 

35 

(9.67) 

70 

(19.34) 

88 

(24.31) 

167 

(46.13) 

1.94 

 
1.04 นอย 

2. สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก 

75 

(20.72) 

104 

(28.73) 

86 

(23.76) 

59 

(16.30) 

38 

(10.50) 

3.33 

 
1.26 

ปาน

กลาง 

3. เขียนบล็อก หรือทำ

คลิปอัพโหลดบนยูทูบ 

หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง 

2 

(0.55) 

14 

(3.88) 

30 

(8.31) 

72 

(19.94) 

243 

(67.31) 

1.50 

 
0.85 

นอย

ที่สุด 

4. ซื้อสินคาออนไลน 8 

(2.21) 

36 

(9.94) 

75 

(20.72) 

105 

(29.01) 

138 

(38.12) 

2.09 

 
1.09 นอย 

5. โอนเงินผานแอป

พลิเคชันของธนาคาร 

17 

(4.71) 

47 

(13.02) 

68 

(18.84) 

76 

(21.05) 

153 

(42.38) 

2.17 

 
1.24 นอย 

6. สืบคนขอมูล 35 

(9.67) 

78 

(21.55) 

112 

(30.94) 

57 

(15.75) 

80 

(22.10) 

2.81 

 
1.27 

ปาน

กลาง 

7. อานขาว ติดตาม

ความเคลื่อนไหว 

เหตุการณตาง ๆ ใน

สังคม 

62 

(17.13) 

126 

(34.81) 

117 

(32.32) 

32 

(8.84) 

25 

(6.91) 

3.46 

 
1.09 มาก 

8. โพสตขอความ ภาพ 

เรื่อง ของตนเอง  

21 

(5.80) 

33 

(9.12) 

89 

(24.59) 

103 

(28.45) 

116 

(32.04) 

2.28 

 
1.17 นอย 

9. แสดงความเห็นตอ

เรื่องตาง ๆ  

9 

(2.49) 

31 

(8.56) 

95 

(26.24) 

106 

(29.28) 

121 

(33.43) 

2.17 

 
1.07 นอย 

 

 ตารางที่ 4.27 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 60-64 ป มีลักษณะการใชงาน  อานขาว

ติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ในระดับมาก  

 ใชงาน สนทนาผานโปรแกรมไลน เฟซบุก สืบคนขอมูล ในระดับปานกลาง  
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 ใชงานรับสงอีเมล ซื้อสินคาออนไลน โอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โพสต

ขอความ ภาพ เรื่อง ของตนเอง และแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ ในระดับนอย  

 ใชงานเขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือสรางเพจของ

ตนเอง ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.28 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความถ่ีตามลักษณะการใชงาน กลุมอายุ 65-70 ป 

 

ลักษณะการใชงาน 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. รับสงอีเมล 8 

(2.63) 

14 

(4.61) 

37 

(12.17) 

65 

(21.38) 

180 

(59.21) 

1.70 

 
1.02 

นอย

ที่สุด 

2. สนทนาผาน

โปรแกรมไลน เฟซบุก 

45 

(14.80) 

98 

(32.24) 

82 

(26.97) 

41 

(13.49) 

38 

(12.50) 

3.23 

 
1.22 

ปาน

กลาง 

3. เขียนบล็อก หรือทำ

คลิปอัพโหลดบนยูทูบ 

หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง 

3 

(0.99) 

10 

(3.29) 

25 

(8.22) 

49 

(16.12) 

217 

(71.38) 

1.46 

 
0.86 

นอย

ที่สุด 

4. ซื้อสินคาออนไลน 5 

(1.64) 

23 

(7.57) 

52 

(17.11) 

80 

(26.32) 

144 

(47.37) 

1.90 

 
1.04 นอย 

5. โอนเงินผานแอป

พลิเคชันของธนาคาร 

12 

(3.95) 

41 

(13.49) 

56 

(18.42) 

58 

(19.08) 

137 

(45.07) 

2.12 

 
1.23 นอย 

6. สืบคนขอมูล 22 

(7.24) 

61 

(20.07) 

92 

(30.26) 

51 

(16.78) 

78 

(25.66) 

2.66 

 
1.26 

ปาน

กลาง 

7. อานขาว ติดตาม

ความเคลื่อนไหว 

เหตุการณตาง ๆ ใน

สังคม 

39 

(12.83) 

116 

(38.16) 

89 

(29.28) 

33 

(10.86) 

27 

(8.88) 

3.35 

 
1.11 

ปาน

กลาง 

8. โพสตขอความ ภาพ 

เรื่อง ของตนเอง  

16 

(5.26) 

30 

(9.87) 

67 

(22.04) 

88 

(28.95) 

103 

(33.88) 

2.24 

 
1.17 นอย 

9. แสดงความเห็นตอ

เรื่องตาง ๆ  

9 

(2.96) 

30 

(9.87) 

89 

(29.28) 

73 

(24.01) 

103 

(33.88) 

2.24 

 
1.11 นอย 

 

 ตารางที่ 4.28 สรุปไดวา กลุมตัวอยางอายุ 65-70 ป ใชงาน สนทนาผานโปรแกรมไลน 

เฟซบุก สืบคนขอมูล อานขาวติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม ในระดับปานกลาง  

 ใชงาน ซื้อสินคาออนไลน โอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร โพสตขอความ ภาพ 

เรื่องของตนเอง และแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ ในระดับนอย  
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 ใชงานรับสงอีเมล เขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือ

สรางเพจของตนเอง ในระดับนอยที่สุด 
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4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความสามารถการใชงาน สรางความสัมพันธ การหารายไดจากการใช

งานอินเทอรเน็ต 

 

 ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี วิเคราะหความสามารถ 3 ดาน ไดแก  1) 

ความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ต 2) ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีเพื่อสราง

ความสัมพันธในครอบครวั 3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางผลิตภาพ สรางรายได 

 

ตารางที่ 4.29 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ต 

 

ความสามารถ 

 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. สืบคนขอมูลทาง

อินเทอรเน็ต 
165 

(11.79) 

400 

(28.57) 

440 

(31.43) 

233 

(16.64) 

162 

(11.57) 
3.12 1.17 

ปาน

กลาง 

2. สงตอเน้ือหา เรื่องท่ี

ไดรบัมา หรืออานเจอ 

ใหแกผูอื่น 

73 

(5.21) 

310 

(22.14) 

523 

(37.36) 

354 

(25.29) 

140 

(10.00) 
2.87 1.03 

ปาน

กลาง 

3. อานเนื้อหาตาง ๆ 

บนอินเทอรเน็ตไดอยาง

เขาใจ 

134 

(9.57) 

486 

(34.71) 

542 

(38.71) 

157 

(11.21) 

80 

(5.71) 
3.31 0.99 

ปาน

กลาง 

4. สามารถเขียนเรื่อง 

หรือถายคลิปลง

อินเทอรเน็ตได 

41 

(2.93) 

172 

(12.29) 

358 

(25.57) 

372 

(26.57) 

457 

(32.64) 
2.26 1.13 นอย 

5. สามารถเขากลุม

สนทนากับบุคคลอื่น ๆ 

ไดหลากหลายกลุม 

110 

(7.86) 

351 

(25.07) 

494 

(35.29) 

296 

(21.14) 

149 

(10.64) 
2.98 1.10 

ปาน

กลาง 

6. สามารถเรียนรู หรือ

ปรับตัวเองมาใช

อินเทอรเน็ตได 

148 

(10.57) 

411 

(29.36) 

524 

(37.43) 

227 

(16.21) 

90 

(6.43) 
3.21 1.04 

ปาน

กลาง 

7. สามารถใช

อินเทอรเน็ตไดอยาง

ปลอดภัยดวยตนเอง 

181 

(12.93) 

459 

(32.79) 

475 

(33.93) 

198 

(14.14) 

87 

(6.21) 
3.32 1.06 

ปาน

กลาง 
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 จากตารางที่ 4.29 สรุปไดวา ความสามารถในการใชงานในการสืบคนขอมูล การสงตอ 

การทำความเขาใจเนื้อหา เขากลุมสนทนา การเรียนรูปรับตัว และใชอยางปลอดภัยอยูในระดับ     

ปานกลาง ในขณะท่ีความสามาถในการสรางเนื้อหาอยูระดับนอย 
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ตารางที่ 4.30 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการสรางความสัมพันธใน

ครอบครัว 

 

ความสามารถ 

 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ทานสามารถใช

โปรแกรมสนทนากับคน

ในครอบครัวไดดวย

ตนเอง 

304 

(21.71) 

556 

(39.71) 

370 

(26.43) 

115 

(8.21) 

55 

(3.93) 
3.67 1.03 มาก 

2. ทานใชอินเทอรเน็ต

ติดตอกับคนใน

ครอบครวัในเรื่อง

ชีวิตประจำวันไดดวย

ตนเอง 

307 

(21.93) 

565 

(40.36) 

342 

(24.43) 

126 

(9.00) 

60 

(4.29) 
3.67 1.05 มาก 

3. ทานถามไถ

สารทุกขสุกดิบกับคนที่

อยูหางไกลผานไลนได 

321 

(22.93) 

580 

(41.43) 

334 

(23.86) 

109 

(7.79) 

56 

(4.00) 
3.72 1.03 มาก 

4. ทานสามารถใชงาน

ไดท้ังไลน เฟซบุก ยูทูบ

ดวยตัวทานเอง 

333 

(23.79) 

499 

(35.64) 

376 

(26.86) 

139 

(9.93) 

53 

(3.79) 

3.66 

 
1.06 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.30 สรุปไดวา ความสามารถในการสรางความสัมพันธในครอบครัว โดย

ใชงานโปรแกรมสนทนาในการพูดคุย ติดตอในเรื่องชีวิตประจำวันกับคนในครอบครัว และถามไถ

สารทุกขสุกดิบกับคนในครอบครัวที่หางไกล อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.31 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถผลิตภาพ การสรางรายได 

 

ความสามารถ 

 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ทานสามารถใชความ

ชำนาญเชิงวิชาชีพที่มี

อยู มาหารายไดบน

อินเทอรเน็ต 

51 

(3.64) 

166 

(11.86) 

294 

(21.00) 

325 

(23.21) 

564 

(40.29) 
2.15 1.18 นอย 

2. ทานสามารถสราง

รายไดจากการขายของ

ออนไลนได 

40 

(2.86) 

145 

(10.36) 

202 

(14.43) 

307 

(21.93) 

705 

(50.36) 
1.93 1.15 นอย 

3. ทานสามารถสราง

รายไดจากคลิปที่ทาน

ถายและโพสตบนยูทูบ 

38 

(2.71) 

107 

(7.64) 

154 

(11.00) 

300 

(21.43) 

801 

(57.21) 
1.77 1.09 

นอย

ที่สุด 

4. ทานมั่นใจวาทาน

สามารถสรางธุรกิจของ

ตนเองบนอินเทอรเน็ต

ได 

44 

(3.14) 

143 

(10.21) 

238 

(17.00) 

332 

(23.71) 

643 

(45.93) 
2.01 1.15 นอย 

5. ทานสามารถรับจาง

งานเพ่ือสรางรายไดจาก

คนบนอินเทอรเน็ตได 

39 

(2.79) 

132 

(9.43) 

204 

(14.57) 

313 

(22.36) 

712 

(50.86) 
1.91 1.13 นอย 

 

 จากตารางที่ 4.31 สรุปไดวา ความสามารถผลิตภาพ การสรางรายไดบนอินเทอรเน็ต 

ในเรื่อง ใชความชำนาญเชิงวิชาชีพที่มีอยูมาหารายได การขายของออนไลน ความมั่นใจในการสราง

ธุรกิจออนไลน การรับจางงานอิสระอยูในระดับนอย ในขณะที่การสรางรายไดจากการสรางเนื้อหาอยู

ในระดับนอยที่สุด 
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ตารางที่ 4.32 

 

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของกลุมตัวอยางทุกกลุมอายุ จำแนกตามความสามารถในการใช

งานเทคโนโลยี 

อายุ 

ความสามารถการใชเทคโนโลยี 

50-54 

ป 

55-59 

ป 

60-64 

ป 

65-70 

ป 

ระดับ 

1. ความสามารถในการใชงานอนิเทอรเน็ต 

  X 3.31 3.00 2.89 2.81 ปานกลาง 

S.D. 0.80 0.87 0.88 0.81  

2. ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีเพื่อสรางความสัมพันธในครอบครัว 

  X 3.89 3.72 3.58 3.48 มาก 

S.D. 0.88 0.89 0.95 0.92  

3. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางผลิตภาพ สรางรายได 

  X 2.35 1.83 1.80 1.79 50-54 ป นอย 

S.D. 1.14 0.99 0.96 0.94 55-70 ป  

นอยที่สุด 

ความสามารถรวม  

  X 3.15 2.81 2.72 2.66 ปานกลาง 

S.D. 0.79 0.79 0.78 0.73  

  

 จากตารางที่ 4.32 สรุปไดวา กลุมตัวอยางมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยรวม

ทุกกลุมอายุ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความสามารถในแตละดานพบวา ความสามารถใน

การใชงานเทคโนโลยีเพ่ือสรางความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับมากทุกกลุมอายุ ความสามารถ

ในการใชงานอินเทอรเน็ต อยูในระดับปานกลาง และความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสราง  

ผลิตภาพ สรางรายได กลุมอายุ 50-54 ป อยูในระดับนอย และกลุมอายุ 55-70 ป อยูในระดับ     

นอยที่สุด 
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4.6 ผลการวิเคราะหขอมูลการรูเทาทันส่ือดิจิทัล 

 

 การรูเทาทันสื่อดิจิทัล วิเคราะหทักษะและความสามารถ 7 ดาน ไดแก ความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ตตามวัตถุประสงคแตละครั้งไดอยางถูกตองสมประสงค ระดับความเขาใจที่มี

ตอเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องการผลิตและสงเนื้อหามายังผูใชงาน การประเมินความถูกตอง การ

ประเมินเชิงจริยธรรมของเนื้อหาที่ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ การตั้งคำถามกับเนื้อหา การตอบสนองตอ

เนื้อหาอยางปลอดภัย การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเอง 
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ตารางที่ 4.33 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูเทาทันสื่อดิจิทัล กลุมอายุ 50-54 ป 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ต

ตามวัตถุประสงคแตละ

ครั้งไดอยางถูกตองสม

ประสงค 

120 

(31.09) 

145 

(37.56) 

102 

(26.42) 

13 

(3.37) 

6 

(1.55) 

3.93 

 
0.92 มาก 

2. ความเขาใจที่มีตอ

เทคโนโลยีที่จัดการเรื่อง

การผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน 

61 

(15.80) 

144 

(37.31) 

101 

(26.17) 

49 

(12.69) 

31 

(8.03) 

3.40 

 
1.14 

ปาน

กลาง 

3. การประเมินความ

ถูกตอง 

90 

(23.32) 

139 

(36.01) 

109 

(28.24) 

30 

(7.77) 

18 

(4.66) 

3.66 

 
1.06 มาก 

4. การประเมินเชิง

จริยธรรมของเนื้อหาที่

ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ 

97 

(25.13) 

142 

(36.79) 

110 

(28.50) 

26 

(6.74) 

11 

(2.85) 

3.75 

 
1.00 มาก 

5. การตั้งคำถามกับ

เนื้อหา 

64 

(16.58) 

117 

(30.31) 

121 

(31.35) 

51 

(13.21) 

33 

(8.55) 

3.33 

 
1.15 

ปาน

กลาง 

6. การตอบสนองตอ

เนื้อหาอยางปลอดภัย 

46 

(11.92) 

114 

(29.53) 

158 

(40.93) 

51 

(13.21) 

17 

(4.40) 

3.31 

 
0.99 

ปาน

กลาง 

7. การใชเทคโนโลยีให

เกิดประโยชนตอตนเอง 

158 

(40.93) 

142 

(36.79) 

68 

(17.62) 

14 

(3.63) 

4 

(1.04) 

4.13 

 
0.90 มาก 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวม 
3.64 0.75 มาก 

 

 ตารางท่ี 4.33 สรุปไดวา กลุมอายุ 50-54 ปมีการรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวมอยูระดับ

มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ระดับความเขาใจที่มีตอเทคโนโลยีท่ีจัดการเรื่องการผลิตและ

สงเนื้อหามายังผูใชงาน การตั้งคำถามกับเนื้อหา และการตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย อยูใน

ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.34 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูเทาทันสื่อดิจิทัล กลุมอายุ 55-59 ป 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ต

ตามวัตถุประสงคแตละ

ครั้งไดอยางถูกตองสม

ประสงค 

93 

(26.72) 

 

121 

(34.77) 

107 

(30.75) 

20 

(5.75) 

7 

(2.01) 

3.78 

 
0.97 มาก 

2. ความเขาใจที่มตีอ

เทคโนโลยีที่จัดการเรื่อง

การผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน 

41 

(11.78) 

82 

(23.56) 

126 

(36.21) 

69 

(19.83) 

30 

(8.62) 

3.10 

 
1.12 

ปาน

กลาง 

3. การประเมินความ

ถูกตอง 

58 

(16.67) 

122 

(35.06) 

123 

(35.34) 

33 

(9.48) 

12 

(3.45) 

3.52 

 
0.99 มาก 

4. การประเมินเชิง

จริยธรรมของเนื้อหาที่

ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ 

53 

(15.23) 

122 

(35.06) 

114 

(32.76) 

46 

(13.22) 

13 

(3.74) 

3.45 

 
1.02 มาก 

5. การตั้งคำถามกับ

เนื้อหา 

36 

(10.37) 

84 

(24.21) 

136 

(39.19) 

62 

(17.87) 

29 

(8.36) 

3.10 

 
1.08 

ปาน

กลาง 

6. การตอบสนองตอ

เนื้อหาอยางปลอดภัย 

25 

(7.18) 

90 

(25.86) 

177 

(50.86) 

42 

(12.07) 

14 

(4.02) 

3.20 

 
0.89 

ปาน

กลาง 

7. การใชเทคโนโลยีให

เกิดประโยชนตอตนเอง 

112 

(32.18) 

137 

(39.37) 

73 

(20.98) 

19 

(5.46) 

7 

(2.01) 

3.94 

 
0.96 มาก 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวม 
3.44 0.75 มาก 

 

 ตารางท่ี 4.34 สรุปไดวา กลุมอายุ 55-59 ปมีการรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวมอยูระดับ

มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ระดับความเขาใจที่มีตอเทคโนโลยีท่ีจัดการเรื่องการผลิตและ

สงเนื้อหามายังผูใชงาน การตั้งคำถามกับเนื้อหา และการตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย อยูใน

ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.35 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูเทาทันสื่อดิจิทัล กลุมอายุ 60-64 ป 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ต

ตามวัตถุประสงคแตละ

ครั้งไดอยางถูกตองสม

ประสงค 

77 

(21.27) 

134 

(37.02) 

115 

(31.77) 

29 

(8.01) 

7 

(1.93) 

3.68 

 
0.96 มาก 

2. ความเขาใจที่มตีอ

เทคโนโลยีที่จัดการเรื่อง

การผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน 

41 

(11.33) 

106 

(29.28) 

111 

(30.66) 

76 

(20.99) 

28 

(7.73) 

3.15 

 
1.12 

ปาน

กลาง 

3. การประเมินความ

ถูกตอง 

65 

(17.96) 

124 

(34.25) 

114 

(31.49) 

40 

(11.05) 

19 

(5.25) 

3.49 

 
1.07 มาก 

4. การประเมินเชิง

จริยธรรมของเนื้อหาที่

ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ 

59 

(16.30) 

99 

(27.35) 

115 

(31.77) 

68 

(18.78) 

21 

(5.80) 

3.30 

 
1.12 มาก 

5. การตั้งคำถามกับ

เนื้อหา 

33 

(9.12) 

92 

(25.41) 

119 

(32.87) 

82 

(22.65) 

36 

(9.94) 

3.01 

 
1.12 

ปาน

กลาง 

6. การตอบสนองตอ

เนื้อหาอยางปลอดภัย 

29 

(8.01) 

86 

(23.76) 

173 

(47.79) 

49 

(13.54) 

25 

(6.91) 

3.12 

 
0.98 

ปาน

กลาง 

7. การใชเทคโนโลยีให

เกิดประโยชนตอตนเอง 

84 

(23.20) 

150 

(41.44) 

100 

(27.62) 

20 

(5.52) 

8 

(2.21) 

3.78 

 
0.94 มาก 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวม 
3.36 0.77 

ปาน

กลาง 

 

 ตารางท่ี 4.35 สรุปไดวา กลุมอายุ 60-64 ปมีการรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวมอยูระดับ

ปานกลางมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ความสามารถเลือกใชงานอินเทอรเน็ตตาม

วัตถุประสงคแตละครั้งไดอยางถูกตองสมประสงค การประเมินความถูกตอง การประเมินเชิงจริยธรรม

ของเนื้อหาที่ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ การใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเอง อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.36 

 

จำนวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรูเทาทันสื่อดิจิทัล กลุมอายุ 65-70 ป 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัล 

ระดับ 

  X S.D. ระดับ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

1. ความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ต

ตามวัตถุประสงคแตละ

ครั้งไดอยางถูกตองสม

ประสงค 

52 

(17.11) 

114 

(37.50) 

99 

(32.57) 

23 

(7.57) 

16 

(5.26) 

3.54 

 
1.03 มาก 

2. ความเขาใจที่มตีอ

เทคโนโลยีที่จัดการเรื่อง

การผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน 

29 

(9.54) 

68 

(22.37) 

122 

(40.13) 

54 

(17.76) 

31 

(10.20) 

3.03 

 
1.09 

ปาน

กลาง 

3. การประเมินความ

ถูกตอง 

50 

(16.45) 

111 

(36.51) 

98 

(32.24) 

23 

(7.57) 

22 

(7.24) 

3.47 

 
1.08 มาก 

4. การประเมินเชิง

จริยธรรมของเนื้อหาที่

ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ 

56 

(18.42) 

96 

(31.58) 

91 

(29.93) 

33 

(10.86) 

28 

(9.21) 

3.39 

 
1.18 

ปาน

กลาง 

5. การตั้งคำถามกับ

เนื้อหา 

24 

(7.89) 

73 

(24.01) 

124 

(40.79) 

50 

(16.45) 

33 

(10.86) 

3.02 

 
1.08 

ปาน

กลาง 

6. การตอบสนองตอ

เนื้อหาอยางปลอดภัย 

23 

(7.57) 

69 

(22.70) 

128 

(42.11) 

59 

(19.41) 

25 

(8.22) 

3.02 

 
1.03 

ปาน

กลาง 

7. การใชเทคโนโลยีให

เกิดประโยชนตอตนเอง 

82 

(26.97) 

125 

(41.12) 

72 

(23.68) 

12 

(3.95) 

13 

(4.28) 

3.83 

 
1.01 มาก 

 

การรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวม 

3.33 

 
0.79 

ปาน

กลาง 

 

 ตารางท่ี 4.36 สรุปไดวา กลุมอายุ 65-70 ปมีการรูเทาทันสื่อดิจิทัลโดยรวมอยูระดับ

ปานกลางมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา ความสามารถเลือกใชงานอินเทอรเน็ตตาม

วัตถุประสงคแตละครั้งไดอยางถูกตองสมประสงค การประเมินความถูกตอง การใชเทคโนโลยีให    

เกิดประโยชนตอตนเอง อยูในระดับมาก 
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4.7 การวิเคราะหองคประกอบแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต 

 

 ผูวิจัยใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมการวิเคราะหอธิบาย

ตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต 

 การวิเคราะหองคประกอบแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต ไดสรางเปนเครื่องมือวัด 

รวมทั้งสิ้น 20 ขอความ แลวนำมาวิเคราะหองคประกอบ ดวยวิธีการแยกองคประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis) และหมุนแกน องคป ระกอบ โดยหมุน แกน แบบตั้ งฉ าก 

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแบบ Varimax Rotation เพื่อทำการแยกองคประกอบแตละกลุม 

ใชเกณฑคา Eigen value มากกวา 1 ขึ้นไปในการเลือกองคประกอบ และใชเกณฑคาน้ำหนักกลุมตัว

แปร (Factor Loading) ที่มีคาตั้งแต .40 ขึ้นไปในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรในแตละองคประกอบ 

ผลการวิเคราะหองคประกอบตามตารางดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.37 

 

คา KMO and Bartlett's ตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

(KMO) 
0.924 

 

Bartlett's Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 18687.753 

df. 190 

Sig. .000 

 

 จากตารางที่  4.37 อธิบายไดว า คา KMO มีค าเทากับ  0.924 และการทดสอบ 

Bartlett's Test ยืนยันวาตัวแปรชุดที่ศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวาขอมูลมีความ

เหมาะสมที่จะสามารถวิเคราะหองคประกอบตอไปได 
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ตารางที่ 4.38  

 

คาความรวมกัน (Communalities) ตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต 

ขอที ่ Initial Extraction 

1. ทานตองการขอมูล ความรูในการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง 1.000 .691 

2. ทานตองการขอมูล วิธีการ ที่จะนำมาใชออกกำลังกาย 1.000 .756 

3. ทานตองการความบันเทิงเริงใจ 1.000 .694 

4. ทานตองการพักผอนหยอนใจ 1.000 .673 

5. ทานตองการสรางความมั่นใจในการดำเนนิชวีิต 1.000 .580 

6. ทานตองการเปนคนท่ีใชชีวิตไดอยางทนัสมัย 1.000 .501 

7. ทานตองการรับทราบขาวสาร ความเปนไปของสังคม   1.000 .521 

8. ทานตองการบงบอก แสดงตัวตน 1.000 .494 

9. ทานตองการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนใกลชิด ครอบครัว 1.000 .552 

10. ทานตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ  1.000 .667 

11. ทานตองการเขากลุม ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน 1.000 .732 

12. ทานตองการติดตอเพ่ือน ๆ 1.000 .698 

13. ทานตองการเขารวม รวมกลุมทำกิจกรรม 1.000 .731 

14. ทานตองการทำกิจกรรมจิตอาสา 1.000 .626 

15. ทานตองการใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหารายได 1.000 .812 

16. ทานตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได 1.000 .837 

17. ทานตองการสรางความมั่นคงในชีวิต 1.000 .765 

18. ทานเช่ือวาตนสามารถใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได 1.000 .728 

19. ทานตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง 1.000 .755 

20. ทานตองการหาความรูจากโลกออนไลน 1.000 .730 

 

 จากตารางที่  4.38 แสดงคาความรวมกัน (Communalities) ของตัวแปรแรงจูงใจใน

การใชงานอินเทอรเน็ตระหวางองคประกอบที่สกัดไดกับตัวแปรเดิมแตละตัว ซึ่งเห็นไดวากอนที่จะ

สกัดองคประกอบแตละตัวมีความสัมพันธกับตัวเองเทากับ 1.00 (initial) เมื่อสกัดองคประกอบแลว 

ปรากฏวาแตละองคประกอบสามารถอธิบายตัวแปรเดิมแตละตัว ลดลง 1 เหลือคาความสัมพันธ

ระหวาง .494 - .837 

 

 

 



114 
 

 
 

ตารางที่ 4.39 

 

องคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ตหลังจากหมุนแกนแบบ Varimax 

 

องคประกอบที่ 

 

ผลรวมกำลังของน้ำหนักองคประกอบที่ไดจากการหมุนแกน 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Total % of Variance Cumulative % 

1 9.202 46.012 46.012 

2 1.890 9.451 55.462 

3 1.280 6.402 61.864 

4 1.171 5.854 67.718 

 

 จากตารางที่  4.39 เมื่อวิเคราะหองคประกอบของขอมูลโดยวิธีหมุนแกนปจจัย 

(Rotation) ดวยหมุนแกนแบบ Varimax และพิจารณาเลือกองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวน 

มากกวา 1 ข้ึนไป สามารถสกัดองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ตทั้งหมด          

4 องคประกอบ ซึ่ง 4 องคประกอบรวมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลได รอยละ 

67.718 
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ตารางที่ 4.40 

 

ตัวแปรที่มีคาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต .40 ขึ้นไป 

ขอที่ 
องคประกอบ 

1 2 3 4 

1    .705 

2    .728 

3    .646 

4    .709 

5    .487 

6   .444  

7   .487  

8 .511    

9 .576    

10 .696    

11 .816    

12 .731    

13 .792    

14 .664    

15  .865   

16  .867   

17  .800   

18   .727  

19   .643  

20   .710  

 

 จากตารางที่ 4.40 แสดงวาคาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรท่ีหมุนแกนแบบแบบตั้ง

ฉาก (Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแบบ Varimax ที่มีคาน้ำหนักขององคประกอบ ตั้งแต .40    

ขึ้นไปมีทั้งหมด 4 องคประกอบ 
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ตารางที่ 4.41 

 

แรงจูงใจองคประกอบท่ี 1 การมีสวนรวมและทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน ครอบครัว และสังคม 

ขอที่ แรงจูงใจ องคประกอบที่ 1 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

11 ทานตองการเขากลุม ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน .816 

13 ทานตองการเขารวม รวมกลุมทำกิจกรรม .792 

12 ทานตองการติดตอเพ่ือน ๆ .731 

10 ทานตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ  .696 

14 ทานตองการทำกิจกรรมจิตอาสา .664 

9 ทานตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนใกลชิด ครอบครัว .576 

8 ทานตองการบงบอก แสดงตัวตน .511 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 46.012 

  

 จากตารางท่ี 4.41 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต

ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรท่ีสำคัญ 6 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง 

.511.816สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 46.012 แสดงวาตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร เปน

สวนประกอบที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายองคประกอบนี้ได

ชัดเจน คือ  

 ขอที่ 11. ทานตองการเขากลุม ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน 

 ขอที่ 13. ทานตองการเขารวม รวมกลุมทำกิจกรรม 

 ขอที่ 12. ทานตองการติดตอเพ่ือน ๆ 

 ขอที่ 10. ทานตองการสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอื่น ๆ  

 ขอที่ 14. ทานตองการทำกิจกรรมจิตอาสา  

 ขอที่ 9. ทานตองการสรางความสัมพันธท่ีดีกับคนใกลชิด ครอบครวั 

 ขอที่ 8. ทานตองการบงบอก แสดงตัวตน 

 ผูวิจัยเรียกชื่อองคประกอบที่ 1 นี้วา “การมีสวนรวมและทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน 

ครอบครัว และสังคม (Participation)” โดยเปนแรงจูงที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ต

เพื่อสรางการมีสวนรวมและการมีตัวตนในกลุมเพ่ือน ครอบครัว และสังคม 
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ตารางที่ 4.42 

 

แรงจูงใจองคประกอบท่ี 2 ความตองการรายไดเพื่อความมั่นคงในชีวิต 

ขอที่ แรงจูงใจ องคประกอบที่ 2 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

16 ทานตองการขอมูลเพื่อนำมาสรางรายได .867 

15 ทานตองการใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหารายได .865 

17 ทานตองการสรางความมั่นคงในชีวิต .800 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 9.451 

  

 จากตารางท่ี 4.42 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต

ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรที่สำคัญ 3 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .800 

- .867 สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 9.451 แสดงวาตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เปน

สวนประกอบที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายองคประกอบนี้ 

ไดชัดเจน คือ  

 ขอที่ 16 ทานตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได 

 ขอที่ 15 ทานตองการใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหารายได 

 ขอที่ 17 ทานตองการสรางความมั่นคงในชีวิต 

 ผูวิจัยเรียกช่ือองคประกอบท่ี 2 นี้วา “ความตองการรายไดเพื่อความม่ันคงในชีวิต 

(Income for Life Security)” โดยเปนแรงจูงที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพื่อหา

รายไดท่ีจะชวยใหชีวิตมีความมั่นคงในวัยผูสูงอายุ 
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ตารางที่ 4.43 

 

แรงจูงใจองคประกอบท่ี 3 การตระหนักถึงความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตพัฒนาตนเอง 

ขอที่ แรงจูงใจ องคประกอบที่ 3 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

18 ทานเชื่อวาตนสามารถใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได .727 

20 ทานตองการหาความรูจากโลกออนไลน .710 

19 ทานตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง .643 

7 ทานตองการรับทราบขาวสาร ความเปนไปของสังคม   .487 

6 ทานตองการเปนคนที่ใชชีวิตไดอยางทันสมัย .444 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 6.402 

  

 จากตารางท่ี 4.43 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต

ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรที่สำคัญ 5 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .444 

- .727 สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 6.402 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปน

สวนประกอบที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายองคประกอบนี้ได

ชัดเจน คือ  

 ขอที่ 18 ทานเชื่อวาตนสามารถใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได 

 ขอที ่20 ทานตองการหาความรูจากโลกออนไลน 

 ขอที ่19 ทานตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง 

 ขอที ่7 ทานตองการรับทราบขาวสาร ความเปนไปของสังคม   

 ขอที ่6 ทานตองการเปนคนที่ใชชีวิตไดอยางทันสมัย 

 ผูวิจัยเรียกชื่อองคประกอบที่  3 นี้วา “การตระหนักถึงความสามารถในการใช

อินเทอรเน็ตพัฒนาตนเอง (Internet Efficacy)” โดยเปนแรงจูงที่อธิบายวาผูสูงอายุรับรูถึง

ความสามารถของตนเองในการจะงานอินเทอรเน็ตเพื่อการพัฒนาตนเอง 
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ตารางที่ 4.44 

 

แรงจูงใจองคประกอบท่ี 4 การดูแลสุขภาพ บันเทิง และชีวิตที่ดี 

ขอที่ แรงจูงใจ องคประกอบที่ 4 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

2 ทานตองการขอมูล วิธีการ ที่จะนำมาใชออกกำลังกาย .728 

4 ทานตองการพักผอนหยอนใจ .709 

1 ทานตองการขอมูล ความรูในการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง .705 

3 ทานตองการความบันเทิงเรงิใจ .646 

5 ทานตองการสรางความมั่นใจในการดำเนินชีวิต .487 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 5.854 

  

 จากตารางท่ี 4.44 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต

ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรที่สำคัญ 5 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .487 

- .728 สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 5.854 แสดงวาตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เปน

สวนประกอบที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายองคประกอบนี้ 

ไดชัดเจน คือ  

 ขอที่ 2 ทานตองการขอมูล วิธีการ ที่จะนำมาใชออกกำลังกาย 

 ขอที่ 4 ทานตองการพักผอนหยอนใจ 

 ขอที่ 1 ทานตองการขอมูล ความรูในการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง 

 ขอที่ 3 ทานตองการความบันเทิงเริงใจ 

 ขอที่ 5 ทานตองการสรางความมั่นใจในการดำเนินชีวิต  

 ผูวิ จัยเรียกชื่อองคประกอบท่ี 4 น้ีวา “การดูแลสุขภาพ บันเทิง และชีวิตที่ดี  

(Healthy and Lively)” โดยเปนแรงจูงที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือการ

ดูแลสุขภาพกายและจิตเพื่อชีวิตท่ีดี 
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4.8 การวิเคราะหองคประกอบการใชงานอินเทอรเน็ต 

  

 การวิเคราะหองคประกอบการใชงานอินเทอรเน็ต ไดสรางเปนเครื่องมือวัด รวมทั้งสิ้น 

19 ขอความ แลวนำมาวิเคราะหองคประกอบ ดวยวิธีการแยกองคประกอบหลัก (Principal 

Component Analysis) และหมุนแกนองคประกอบโดยหมุนแกนแบบตั้ งฉาก (Orthogonal 

Rotation) ดวยวิธีแบบ Varimax Rotation เพ่ือทำการแยกองคประกอบแตละกลุม ใชเกณฑคา 

Eigen value มากกวา 1 ขึ้นไปในการเลือกองคประกอบ และใชเกณฑคาน้ำหนักกลุมตัวแปร 

(Factor Loading) ที่มีคาตั้งแต .40 ขึ้นไปในการพิจารณาคัดเลือกตัวแปรในแตละองคประกอบ ผล

การวิเคราะหองคประกอบตามตารางดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.45 

 

คา KMO and Bartlett's ตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 

(KMO) 
.938 

 

Bartlett's Test of Sphericity 

 

Approx. Chi-Square 14429.936 

df. 171 

Sig. .000 

 

 จากตารางที่  4.45 อธิบายไดวา คา KMO มีคาเทากับ 0. .938 และการทดสอบ 

Bartlett's Test ยืนยันวาตัวแปรชุดที่ศึกษาในครั้งนี้มีความสัมพันธกัน แสดงใหเห็นวาขอมูลมีความ

เหมาะสมที่จะสามารถวิเคราะหองคประกอบตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 
 

ตารางที่ 4.46 

 

คาความรวมกัน (Communalities) ตัวแปรการใชงานอินเทอรเน็ต 

ขอที ่ Initial Extraction 

1. การใชงานเว็บไซตตาง ๆ 1.000 .628 

2. การใชงานเว็บบล็อก 1.000 .597 

3. การใชงานเฟซบุก 1.000 .603 

4. การใชงานอินสตาแกรม 1.000 .663 

5. การใชงานยูทบู 1.000 .403 

6. การใชงานทวิตเตอร 1.000 .736 

7. การใชงานไลน 1.000 .488 

8. การใชงานพอดคาสต 1.000 .653 

9. การใชงานเฟซบุกแมสเซนเจอร 1.000 .513 

10. การใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ 1.000 .564 

11. การรับสงอีเมล 1.000 .546 

12. การสนทนาผานโปรแกรมไลน เฟซบุก 1.000 .555 

13. การเขียนบล็อก หรือทำคลปิอัพโหลดบนยูทูบ หรือสราง

เว็บไซต หรือสรางเพจของตนเอง 

1.000 .620 

14. การซื้อสินคาออนไลน 1.000 .551 

15. การโอนเงินผานแอปพลิเคชันของธนาคาร 1.000 .543 

16. การสืบคนขอมูล 1.000 .698 

17. การอานขาว ติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ใน

สังคม 

1.000 .586 

18. การโพสตขอความ ภาพ เรื่อง ของตนเอง  1.000 .802 

19. การแสดงความเห็นตอเร่ืองตาง ๆ  1.000 .737 

 

 จากตารางท่ี  4.46 แสดงคาความรวมกัน (Communalities) ของตัวแปรการใชงาน

อินเทอรเน็ตระหวางองคประกอบที่สกัดไดกับตัวแปรเดิมแตละตัว ซึ่งเห็นไดวากอนท่ีจะสกัด

องคประกอบแตละตัวมีความสัมพันธกับตัวเองเทากับ 1.00 (initial) เมื่อสกัดองคประกอบแลว 

ปรากฏวาแตละองคประกอบสามารถอธิบายตัวแปรเดิมแตละตัว ลดลง 1 เหลือคาความสัมพันธ

ระหวาง .403 - .802 
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ตารางที่ 4.47 

 

องคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ตหลังจากหมุนแกนแบบ Varimax 

 

องคประกอบที่ 

 

ผลรวมกำลังของน้ำหนักองคประกอบที่ไดจากการหมุนแกน 

(Extraction Sums of Squared Loadings) 

Total % of Variance Cumulative % 

1 8.528 44.884 44.884 

2 1.835 9.658 54.542 

3 1.126 5.925 60.466 

 

 จากตารางที่  4.47 เมื่อวิเคราะหองคประกอบของขอมูลโดยวิธีหมุนแกนปจจัย 

(Rotation) ดวยหมุนแกนแบบ Varimax และพิจารณาเลือกองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวน 

มากกวา 1 ขึ้นไป สามารถสกัดองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ตท้ังหมด 3 

องคประกอบ ซึ่ง 3 องคประกอบรวมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของขอมูลได รอยละ 60.466 
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ตารางที่ 4.48 

 

ตัวแปรที่มีคาน้ำหนักองคประกอบตั้งแต .40 ขึ้นไป 

ขอที่ องคประกอบ 

 1 2 3 

1 .647   

2  .713  

3   .570 

4  .733  

5 .585   

6  .832  

7 .665   

8  .795  

9   .504 

10 .575   

11  .517  

12 .590   

13  .672  

14 .444   

15 .616   

16 .774   

17 .701   

18   .828 

19   .777 

 

 จากตารางที่ 4.48 แสดงวาคาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรท่ีหมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(Orthogonal Rotation) ดวยวิธีแบบ Varimax ที่มีคาน้ำหนักขององคประกอบ ตั้งแต .40 ข้ึนไปมี

ทั้งหมด 4 องคประกอบ 
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ตารางที่ 4.49 

 

การใชงานองคประกอบที่ 1 การใชงานทั่วไป สืบคน สนทนา ชมคลิป โอนเงิน 

ขอที่ การใชงาน องคประกอบท่ี 1 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

16 การสืบคนขอมูล .774 

17 การอานขาว ติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม .701 

7 การใชงานไลน .665 

1 การใชงานเว็บไซตตาง ๆ .647 

15 การโอนเงนิผานแอปพลิเคชันของธนาคาร .616 

12 การสนทนาผานโปรแกรมไลน เฟซบุก .590 

5 การใชงานยูทูบ .585 

10 การใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ .575 

14 การซื้อสินคาออนไลน .444 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 44.884 

  

 จากตารางท่ี 4.49 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต

ซึ่งบรรยายดวยตัวแปรที่สำคัญ 9 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .444 

- .774 สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 44.884 แสดงวาตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปร เปน

สวนประกอบที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีท่ีสุด โดยตัวแปรที่สามารถอธิบายองคประกอบนี้ได

ชัดเจน คือ  

 ขอที่ 16 การสืบคนขอมูล 

 ขอที ่17 การอานขาว ติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

 ขอที ่7 การใชงานไลน 

 ขอที ่1 การใชงานเว็บไซตตาง ๆ 

 ขอที ่15 การโอนเงนิผานแอปพลิเคชันของธนาคาร 

 ขอที ่12 การสนทนาผานโปรแกรมไลน เฟซบุก 

 ขอที ่5 การใชงานยูทูบ 

 ขอที ่10 การใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ 

 ขอที่ 14 การซื้อสินคาออนไลน  
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 ผูวิจัยเรียกชื่อองคประกอบที่ 1 นี้วา “การใชงานทั่วไป สืบคน สนทนา ดูคลิป โอน

เงิน” โดยอธิบายวาผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตในเรื่องพื้นฐาน เชน สิบคนเนื้อหาขาวสารท่ีตองการชม 

สนทนาผานโปแรกรมสนทนา ชมคลิป โอนเงนิ ซึ่งเปนลักษณะการใชงานทั่วไป 
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ตารางที่ 4.50 

 

การใชงานองคประกอบที่ 2 การใชงานโปรแกรมที่ผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน 

ขอที่ การใชงาน องคประกอบท่ี 2 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

6 การใชงานทวิตเตอร .832 

8 การใชงานพอดคาสต .795 

4 การใชงานอินสตาแกรม .733 

2 การใชงานเว็บบล็อก .713 

13 
การเขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต  

หรือสรางเพจของตนเอง 

.672 

11 การรับสงอีเมล .517 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 9.658 

  

 จากตารางท่ี 4.50 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรการใชงานอินเทอรเน็ตซึ่งบรรยาย

ดวยตัวแปรที่สำคัญ 6 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .517 - .832

สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 9.658 แสดงวาตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปร เปนสวนประกอบ

ที่รวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุด โดยตัวแปรท่ีสามารถอธิบายองคประกอบนี้ไดชัดเจน คือ  

 ขอที่ 6 การใชงานทวิตเตอร 

 ขอที่ 8 การใชงานพอดคาสต 

 ขอที่ 4 การใชงานอินสตาแกรม 

 ขอที่ 2 การใชงานเว็บบล็อก 

 ขอที่ 13 การเขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือสรางเพจ

ของตนเอง 

 ขอที่ 11 การรับสงอีเมล  

 ผูวิจัยเรียกชื่อองคประกอบที่ 2 นี้วา “การใชงานโปรแกรมที่ผูสูงอายุทั่วไปแทบจะ

ไมไดใชงาน” โดยอธิบายวาผูสูงอายุมีลักษณะการใชงานโปรแกรมท่ีผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน 

ไมคุนเคย 
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ตารางที่ 4.51 

 

การใชงานองคประกอบที่ 3 การใชสื่อสงัคมออนไลนโพสตและแสดงความเห็น 

ขอที่ การใชงาน องคประกอบท่ี 3 
คาน้ำหนักตัวแปร 

(factor loading) 

18 การโพสตขอความ ภาพ เรื่อง ของตนเอง  .828 

19 การแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ  .777 

3 การใชงานเฟซบุก .570 

9 การใชงานเฟซบุกแมสเซนเจอร .504 

รอยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดจากองคประกอบ 5.925 

  

 จากตารางท่ี 4.51 เมื่อวิเคราะหองคประกอบตัวแปรการใชงานอินเทอรเน็ตซึ่งบรรยาย

ดวยตัวแปรที่สำคัญ 4 ตัวแปร และมีคาน้ำหนักตัวแปรในตัวองคประกอบอยูระหวาง .504 - .828

สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 5.925 แสดงวาตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เปนสวนประกอบ

ที่รวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุด โดยตัวแปรท่ีสามารถอธิบายองคประกอบนี้ไดชัดเจน คอื  

 ขอที ่18 การโพสตขอความ ภาพ เรื่อง ของตนเอง  

 ขอที ่19 การแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ  

 ขอที ่3 การใชงานเฟซบุก 

 ขอที ่9 การใชงานเฟซบุกแมสเซนเจอร  

 ผูวิจัยเรียกชื่อองคประกอบที่  3 นี้วา “การใชสื่อสังคมออนไลนโพสตและแสดง

ความเห็น” โดยอธิบายวาผูสูงอายุมีลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน ในลักษณะการโพสตเรื่องราว

ของตนเอง แสดงความเห็น บนสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุก 
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บทที่ 5 

 

ผลวิเคราะหการสัมภาษณผูสูงอายุ 

 

 การสัมภาษณผูสูงอายุและผูกาวสูวัยผูสูงอายุกำหนดคุณสมบัติเบื้องตนคือ ตองมีการใช

งานสื่อสังคมออนไลนอยางนอยหนึ่งประเภทเปนประจำ มีโทรศัพทสมารทโฟนท่ีสามารถเชื่อมตอ

อินเทอรเน็ตได อยู ในภูมิภาคตาง ๆ ไดแก ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอื จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรรีัมย จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก จังหวัด

ระยอง ภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดกระบี่ และ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมจำนวนผูใหสัมภาษณ 64 คน จาก 2 กลุมวัย ไดแก ผูสูงอายุ ที่มี

อายุ 60 ปข้ึนไป จำนวน 44 คน และผูกาวสูวัยผูสูงอายุ ที่มีอายุ 50-59 ป จำนวน 20 คน นำเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ ดังนี้ 

 5.1 กลุมผูสูงอายุ กลุมอายุ 60 ป ขึ้นไป 

 5.2 กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุมอายุ 50-59 ป 

 5.3 สรุปประเด็นผลสัมภาษณ 

 

5.1 กลุมผูสูงอายุ กลุมอายุ 60 ป ข้ึนไป 

 5.1.1 การเริ่มตนใชเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุที่เคยทำงานในองคกรเอกชนหรืองานราชการมีการใชเทคโนโลยีในการ

ทำงานมาแลวโดยเริ่มตนจากการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และการใชอินเทอรเน็ตในการหา

ขอมูลเก่ียวกับงานที่ตนเองไดทำในแผนกนั้น เมื่อเกษียณอายุงานแลว ยังมีการใชอยูเชนกัน โดย

เปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนสมารทโฟน หรือไอแพด เปนตน  

“ต้ังแตป 50...เปนคอมพิวเตอร ใชทำงาน เริ่มใหมเหมือนกันเพราะวาเริ่มแรกไม

มีในสายงานของเรา พอเปลี่ยนงานปุบก็ไดทันใช ก็เริ่มเขาใจตัวน้ัน” (ปาหมวย 

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“คือมันเกี่ยวของกับการทำงาน ตอนแรกคือบอกใหทีมงานที่ทำงานคือเด็ก ๆ   

นะคะ เปนคนสั่งเราทำไมเปนเชนหาขอมูลตรงนี้ พอวันนึงงานมันเยอะขึ้นนะ   

เราตองชวยเคา แตวิธีการยังไงเด็กเคาไดอยูแลว แตเรามีแตสั่งอยางเดียว ก็เลย

ศึกษาเองแลวเผื่อบางทีจะเกษียณออกไป แลวก็จะเลนไมไดก็เลยลองที่จะเรียนรู

เมื่อเจ็ดป” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ)  
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“เริ่มแรกเดิมทีผมใชเครื่องพีซีธรรมดา...ซื้อคอมพิวเตอรใหลูกเรียนคอมพิวเตอร 

ตอนหลังมคีวามจำเปน ผมเขียนงานมากงานเขียนเยอะตองการจะเก็บงาน ก็เลย

ตองศึกษา” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“เริ่มมาใชศึกษาอินเทอรเน็ตตอน 2542 ประมาณ 20 ป...เริ่มมาศึกษาเพราะ

เก่ียวของกับการที่เราทำงาน” (ลุงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ตอนเปนสมุหบัญชีของบริษัทมันเปนระบบคอมพิวเตอรทั้งนั้น...ในงานจะมี

อินเทอรเน็ตออนไลนอยูแลว...ใชระบบงานกอนแลวมาศึกษาเพ่ิมเติมของการเลน

ตาง ๆ” (ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเขามาสอนในการใช

เทคโนโลยีเบื้องตน และยังมีผูสูงอายุกลุมหน่ึงที่เริ่มตนการใชซึ่งมาจากการที่ลูก ๆ หรือหลาน ๆ มี

ความจำเปนตองใหเคาใชเพราะดวยเหตุที่ลูก หลานตองไปทำงานคนละจังหวัด หรือลูกไปเรียนตอ

ตางประเทศจึงตองใชเทคโนโลยีสื่อสารในการติดตอสื่อสารกัน 

“ท่ีโรงเรียนผูสูงอายุ ครเูคาก็มาสอน ครูบอกใครมีโทรศัพทมีไลน มีเฟซเคาก็สอน 

เรียนอาทิตยละครั้ง วันเสาร” (ปาดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“หลานโทรมาจากกรุงเทพฯ เคาอยูกรุงเทพฯ และตางประเทศ(ประเทศ

เดนมารก)เคาก็โทรไลนมา ยายก็รับไดอยูจา...คุยท่ัวไปถามขาวคราวบานเมือง 

หมดนะแหละ ก็คยุตามปกติ” (ปาไสว อายุ 67 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกสาวนะคะ ลาออกจากงาน ชอบไปอยูวัด แลวลูกติดตอไมได โทรศัพทบางที

เราไมไดเอาโทรศัพทไปดวย เราไมไดอยูใกล เคาติดตอเราไมได เคาบอกแมเลน

ไลนสิ เวลาหนูมีอะไรหนูจะไดไลนบอกแม แมอานเมื่อไรแมจะไดรู” (ปาอุบล 

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“หลานไปตางจังหวัด เคาจะคุยกับปู เคาจะบอกวาปูดูหนูสิหนูสวยไหม” (ลุง

วิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“แตกอนลูกกับผมอยูคนละที่ การติดตอไมสมบูรณพูดงาย ๆ แลวแฟนเปน      

ผูพิการดวย แตกอนแรก ๆ ซ้ือเครื่องธรรมดาแบบโทรครับ พอทีหลังลูกเลยเอา

รุนนี้ให (สมารทโฟน)” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“20 ปแลวนะ เหตุคุยกับลูก ลูกเรียนนิวซีแลนด คุยผานระบบเปนวีดิโอ ผาน 

หนาจอคอมพิวเตอรนะแหละ(โปรแกรมเฟริช)...ลูกสอนใหใชอยางเดียว ซื้อมา

เลนมาคุย พอทำอยางนี้ ๆ นะ เวลาคุยกับครอบครัว” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, 

สัมภาษณ) 
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“แรก ๆ จะใชแบบไมใชสไลดเปนแบบธรรมดาคะ แลวก็ไมกลาเปลี่ยนเปน

ปจจุบัน จนกระทั่งคิดวาคนอื่นเลนไดเราก็เลนไดก็เลยลองใชดู ลูก ๆ ก็หามาให 

ติดใจคะเลยใชมาถึงปจจุบัน” (ปาปุอายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.2 การไดโทรศัพทสมารทโฟนเชื่อมตออินเทอรเน็ตมาครอบครอง 

การไดโทรศัพทสมารทโฟนเชื่อมตออินเทอรเน็ตมาครอบครองของผูสูงอายุ ไดมา

จากการที่ลูกหลานเปนคนซื้อหรือหามาให โดยพาไปเลือกหรือ หรือซื้อมาใหเปนของขวัญวันเกิด หรือ

การใหเครื่องท่ีลูกของเคาไดเปล่ียนรุนใหม แลวนำเครื่องเกามาใหใช  

“ลูกสาวจะ...ตอนแรกก็เคาซื้อใหเปนโนเกียมันเปนปุมกด (โทรศัพทระบบเกา     

ที่ใชโทรเขาโทรออกไดเทานั้น) ที่นี้เคาก็เลยใชแลว แลวเคาก็ใหมา (โทรศัพท

สมารทโฟน)” (ปาสมพิศอายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“หลานสาวเปนคนซื้อ เคาเรียนจบทำงา นเคามาหาเคาก็ซื้อมาให” (ปาไสวอายุ 

67 ป, สัมภาษณ) 

“ไปดวยกัน แลวก็เคาจะบอกอยางนี้นะแม รุนนี้ถายรูปสวย ลูกเลน(ฟงกชัน)มัน

ไดเยอะก็จะชวยกัน แลวโอเคก็ตกลง” (ปาแจวอายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“คือเปลี่ยนจากเครื่องเกาปาซื้อเอง พอเครื่องใหมเคา(ลูก) เห็นเราพรอมเคาก็ 

ซื้อให” (ปาปุอายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกสาวซื้อให...เคาอยากใหเรามีไงคะ ชวงนั้นไมคอยอยากทำอะไรแลว ลาออก

งานแลวไปอยูวัด” (ปาอุบล อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกชายซื้อให เปนของขวัญวันเกิด...เดิมทีใชยี่หออื่นใชไมได แลวหลานชาย

เปลี่ยนเปนไอโฟนสามเลย แลวเปลี่ยนมาทุกรุนเลย ไอโฟนสี่ไอโฟนหาแลวก็มา

ไอโฟนเจ็ดเอ็กซ” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“อันน้ีลูกซื้อให(สมารทโฟน)...เคาซื้อมาใหเปนของขวัญ” (ลุงหวิน อายุ 69 ป, 

สัมภาษณ) 

“ลูกสาวซื้อใหคะ เคาซื้อเคาเองเคารูวาอะไรแบบนี้ ติดตอไดงาย แลวเวลาไปนั้น

ไปนี้ก็ไลนไดคะ” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกสาวซื้อมาให เคาอยากใหแมเลนไลน เลนเฟซ เวลาขาวสารบานเมืองจะไดรู

...บางครั้งเคาวางก็มาสอนนะ” (ปาดอน อายุ 65 ป, สมัภาษณ) 

นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีการไปเลือกซื้อดวยตนเอง โดยใชการสอบถามจากบุคคล

ที่สนิทกอนตัดสินใจซื้อ รวมทั้งโปรโมชันราคาเครื่องกอนตัดสินใจซื้อ 

“ซ้ือเอง...ตัดสินใจเอง ลูกหลานไมไดพาไปซื้อ...ถามพอคาเคาบอกเอาแบบนี้

ดีกวา” (ปาเมือง อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 
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“ถามหาความรูกอน กับญาติพ่ีนองกับเพ่ือนฝูงกอน เริ่มจะเปนแอนดรอยกัน       

พอแอนดรอยเลนไป ๆ มันไมเสถียร...หลังจากนั้นเปลี่ยนเปนไอโฟน ไอแพด (ซ้ือ

เอง)” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ชวงนั้นมันลดราคามันมีโปรโมชันก็เลยซื้อ” (ลุงโตอายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.3 การเรียนรูเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุจะเรียนรูวิธีการใชโทรศัพทสมารทโฟน คำสั่ง รายการใชงาน แอปพลิเค

ชันตาง ๆ รวมทั้งการสมัครแอปพลิเคชัน เชน ไลน เฟซบุก โดยการสอบถามลูก หลาน หรือหลานขาง

บานในการใช  

“มีบางจะหลาน แตหลานก็ไมไดอยูดวย เวลาเคามาดูไมเขาใจก็ถามเคา” (ปาสม

พิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ถามหลาน หลานคนที่เขาโรงเรยีนมนัใชไดหมด มันเลนไดหมดทุกอยาง ถามมัน

มันก็ทำให มันก็บอกมันก็สอน...ทำคนเดียวทำเปนแตที่จำได อันที่จำไมไดตอง

เรียกหลานมาทำให หลานมันเกง” (ปาไสว อายุ 67 ป, สัมภาษณ) 

“หลานสอนใหครับ ตอนนั้นลูกยังไมไดอยู หลานอยูบานใกล ๆ กันครับ...สอนวิธี

รับวิธีตอบรับการใชการถามเปนไง” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“ใหหลานขางบานทำให  สมัครให (สมัครไอดีไลน )” (ปาพิศ อายุ 65 ป , 

สัมภาษณ) 

“ลูกอยูต างประเทศ แม ไลนอยางงี้กดอยางงี้นะแม  ลูกคุยมาเปดลำโพง        

เปดกลอง” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“แรก ๆ ก็ลูกคะ ลูกจะสอนให ถามลูกบางถามหลานบาง” (ปามน อายุ 62 ป, 

สัมภาษณ) 

“ใหหลานมันสอน มีหลานอยู อยูปอ 5 ทำแบบน้ี ๆ ใหหลานสอนให” (ปาเมือง

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“มีลูกสอนให เวลาจะเขาอะไรลูกจะเปนคนทำให แลวลูกจะเปนคนดู” (ปาพัด

อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกบอกแมอยากดูหนังเคาบอกกดตรงนั้นตรงนี้...เดียวนี้คลองแลว เลนไลน

กดไลน” (ปาจื้อ อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกสาวสอน เริ่มแรกแบบตัวตอตัวคะ ใหกดยังงั้นยังงี้ใหพิมตัวนั้นตัวนี้คะ” (ปา

เพ็ญ อายุ 71 ป, สัมภาษณ) 

“ตัวไลนเลนเองไดอยู แตเฟซดู ๆ แตเขาไมเปนไมคอยเขา...ลูกสมัครใหเร่ิมแรกก็

ลูกหมดแหละครับ” (ลุงแอ็ด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 
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“เฟซบุกบางทีมีงานก็ใช ท่ีใชเปนเพราะลูกสอนนี้แหละ” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, 

สัมภาษณ 

นอกจากนี้ยังมีการถามบุคคลรอบขางอาทิ เพ่ือนฝูง หรือรุนนองที่ชำนาญ

เทคโนโลยีสมัยที่ตนเองทำงานดวยกัน หรือพระสงฆท่ีมีความรูทางดานเทคโนโลยี  

“จริง ๆ เราเริ่มหัด เริ่มแรกถามยุงยากไหม มันก็มีบางบางครั้ง แตวาผมดูเวลา

เราศึกษามันตองเปนสเต็ป เราศึกษาไปแลวนี่เราติดไปแลวเราสามารถถาม    

นอง ๆ เหลานี้ ใหสอนเราได...เพราะสิ่งที่เริ่มมาศึกษา เพราะเก่ียวของกับการท่ี

เราทำงาน ตรงนี้ตองมาศึกษา เราตองถามเด็กรุนใหมรุนนอง การศึกษานี้เราจะ

อายไมไดนะครับ ไมใชเราอยูสูงกวาเคาเราอยากไดความรูจากเคา เราลดตวัไมได 

มันไมใช” (ลุงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ใหนองเคาสอน ใหคนท่ีหนวยงานเคาสอน...ใชคนหาขอมูลเรื่องท่ีเก่ียวของกับท่ี

ทำงานเรา อยางอยูในหนวยงานสหกรณก็หาขอมูลเก่ียวกับสหกรณ” (ปายุ อายุ 

60 ป, สัมภาษณ) 

“นอง ๆ ในที่ทำงานชวยกันสอน...ก็ถามเคา ก็ดูกูเกิลบางอะไรบางหากันเองมั้ง” 

(ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“คนท่ีสอนผมจริง ๆ คือพระภิกษุเจาอาวาส...สอนในการใชงานเวิรด เอ็กซเซล   

พาเวอรพอย...ผมไปรูวาทานเกง จัดการคอมพิวเตอรไดครบวงวร มีคอม ฯ หลาย

เครื่องดวย ผมไปอาศัยไปถาม มีปญหาก็โทรถาม” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

รวมไปจนถึงภรรยาที่ใชดวยกัน ขณะเดียวกันบางสวนใชวิธีการเรียนรูดวยตนเอง

โดยการลองผิดลองถูกจากเทคโนโลยีจนเกิดความคลองแคลวและเคยชิน 

“ผมเริ่มใชโปรแกรมจุฬาเลย กอนท่ีไมโครซอฟตเวิรดเขามา ไอสิ่งที่ติดมากับ

ไมโครซอฟตเลนไดหมด ไมวาจะเปนพิมพงานท่ัวไป เอ็กซเซล ตัดแตงรูปทั่วไป 

ตัดตอวีดิโอ ท่ีมันอยูในเครื่องจะเลนไดหมด...ชวงหลัง(สมารทโฟน)เลนไดหมด” 

(ลุงโตอายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“เริ่มแตเปดปด รับแลวก็สง แลวก็บันทึก ถายรูปแลวก็อัด” (ปาปุ อายุ 77 ป, 

สัมภาษณ) 

“เรียนรูตนเอง เพราะตอนไอโฟนเขามาใชไหม ไอโฟนมาสามารถเลนไลนมาเลย

เขาศึกษาเรียนรูดวยตนเอง...บางตัวมีปญหาก็จะศึกษาลูก” (ลุงไพโรจน อายุ 63 

ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากเรียนรูจากเพ่ือนฝูงกันเองบาง บางทีไมเขาใจก็ถามลูกบาง...เวลาสมัคร

เราก็ถามเคาสอนเราแลวเราก็ทำเองได” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 
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“แฟนผมภรรยาเคาสอนให การใชทุกอยางสวนมากภรรยาครับเคาเกงกวาเรา” 

(ลุงหวิน อายุ 69 ป, สัมภาษณ)  

 5.1.4 ความซับซอนยุงยากของเทคโนโลยี 

ผลการสัมภาษณสะทอนวา ผูสูงอายุยังมีความสับสนในเรื่องของฟงกชันในแอป

พลิเคชัน เชน การเขาสมัครตองใชรหัสในการเขา ซึ่งทำใหสับสนหรือลืมไดงายโดยมองวาเปนเรื่องท่ี

ยุงยาก ทั้งน้ีเพราะไมมีความชำนาญหรือความถนัด  

“บางครั้งก็ไมรูจะไปตรงไหน...ก็แตะพิมพอันนั้นไปแลว มันไมขึ้นมาไมรูจะไป

ตรงไหน ก็กดหาเรื่อย ๆ ไปเห็น ยูทูบ ก็ไปกดยูทูบ” (ป าพิศ อายุ 65 ป , 

สัมภาษณ) 

“เทคนิกอะไรนี้แหละ เพราะไมคอยจำ...ไดบางอยาง ที่มันจำไมไดมันก็ไมได” 

(ปาดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“พอสมควรนะ จริง ๆ ไมคอยเขาใจเทาไร คือจะไมไดใชตรงนี้ไดมากเทาไร” (ปา

แจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เฟซบุกยุงยากกวา กูเกิลแบบพิมพปุบมันจะไดเลย แบบเฟซบุกแบบมันตอง

ลงทะเบียน ยุงยากหลายเรื่อง” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“อีเมลยุงยากแบบวาเราจำไมไดนะวาเราใสรหัสอะไรไป” (ลุงประเมศ อายุ 64 

ป, สัมภาษณ) 

“เฟซบูก คือยังไมเขาถึงมันถนัดผมเลนไมเปน เปนแตแคเปดดูแคน้ันเอง เพราะ

ยังไมมีใครสอนผมดวย” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“แรก ๆ ก็ยากอยูแตตอนนี้ก็ได...แตบางอันก็ไมได อยางบางอันที่มันเปนรูปอยู

ไลนท่ีเลือกหลาย ๆ อันสงรูปเยอะอัลบั้ม ยังสรางไมคอยเปนนะ มันไมยากแต    

ก็ไมคอยได” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“เริ่มแรกก็ยุงยากนะคะ แตพอเลนไป ๆ มันสนุกมากกวา...เริ่มแรกจะเปนการ

ทำงานอยางเอ็กซเซลทำไมเปน จะรูสึกมันยุงอยากในการทำ แตพอใชไป ๆ แลว

คือความรูในนั้นมันเยอะนะ” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“แรก ๆ ซับซอนอยูคะเพราะเราทำไมเปน ตอนเราทำเปนมันก็รูสึกจะงาย” (ปา

มน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“แรก ๆ ก็ยาก พอเราใชไปหนอยก็ศกึษาไปเรื่อย ๆ ใชบอยก็จำได เปนงาย” (ลุง

แอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากเราจะใชโปรแกรมที่เราจำเปน (ไลน) ที่เราเลนเราดูก็จะใชตรงนั้น” 

(ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 
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ในขณะที่ผูสูงอายุอีกกลุมมองวาไมยุงยากเพราะมีความคุนเคยหรือเคยชินกับตัว

แอปพลิเคชันที่ใชประจำ ๆ แตหากไมเขาใจก็จะถามลูกเปนตัวชวย 

“ไมคอยยุ งยากหรอก...กดตรงนี้มัน ก็คุยกันไดแลว” (ปาไสว อายุ  67 ป , 

สัมภาษณ) 

“ไมมีสำหรับเรา หากมีปญหาลูกเราจะดูให ลูกเราดูแล” (ปาพัด อายุ 75 ป, 

สัมภาษณ) 

“ก็ไลนกับลูกกับเพ่ือน ๆ มันก็ไมยาก...เราทำเทาที่เราทำได” (ปาอุบล อายุ 69 

ป, สัมภาษณ) 

“ต้ังแตเลนมาก็ไมเคยเจออุปสรรคเลย ถาเปนไอโฟนนะ เพราแตละคนถนัด     

ไมเหมือนกัน บางคนก็ถนัดซัมซุงหรือหลายอยาง แตลุงถนัดไอโฟน” (ลุงวิเชียร

อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“ไมยุงยาก ดีซะอีกเรารูเยอะ เราอยากรูอะไรก็ถามไลนคุยกับเคา(ลูกสาว)มีธุระ

อะไรก็ไลนไป ไมมีเลยคะทำไดหมด” (ปาดอน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“มันไมยากนะ มันปกตินะมันเปนเบสิกธรรมดา...เราก็ทำตามข้ันตอน สมมติเรา

จะสมัครเฟซบุกนะใชไหม มันก็มีขั้นตอนในการสมัคร สมมติเฟซบุกเราถูกบล็อก

เราเขาไมไดแลวก็เขาไปแลวก็แกไขในเฟซบุก เราอาจจะบอกวาเราลืม สวนมาก

เราจะใชคำวาลืม แลวเคาก็จะบอกวาเคาจะสงในแมสเซจ สงรหัส เราก็ยิงไปเลย 

คือมันไมยากทำตามขั้นตอนที่เคาบอกนะ” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“มันมีบางในบางโอกาสนะครับ อยางแอปพลิเคชันไลน ปกติเราใชอยูประจำแตมี

ชวงหนึ่งเวลาเราโพสตแลวเราลบไมได มาชวงนี้เราก็เริ่มศึกษา ตรงไหนที่เราติด 

เราก็ตองหาความรูมาเพ่ิมแลวก็มาจัดการ อยางเฟซบุกมันมีฟงกชันท่ีเยอะมาก 

อยางเราใชเราใชไมหมดหรอกครับ เราใชสิ่งที่เราใชประจำ ๆ บอย ๆ” (ลุงวุฒิ

อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.5 ทักษะ ความสามารถ และการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุมองวาเทคโนโลยีมีสวนชวยในการใหเกิดทักษะและความสามารถใหกับ

ตนเองได โดยสะทอนใหเห็นวาการใชโทรศัพทสมารทโฟนชวยเพิ่มทักษะดานการพิมพ ชวยใหการ

พิมพมีความคลองแคลวในการโตตอบ และยังชวยในการอานสะกดคำภาษาไทย 

“ถาพิมพไปบอย ๆ ก็จะทำใหคลองตัวหนังสือมากขึ้น แบบวาตัวไหนอยูจุดไหน 

ก็จะคลองมากขึ้น” (ปาสมพิส อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“เราจะรูพิมพคลองขึ้นอานคลองขึ้นคะ ภาษาไทยนะคะ” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป, 

สัมภาษณ) 
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“รูสึกจะดีขึ้นกวาเกานะคะ แตกอนนานจะกดครั้งนึง แตเดี๋ยวจะเร็วขึ้นคะ” (ปา

มน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ผมจะยกตัวอยาง อยางโครงการพระราชดำริ หากเราคิดคำเอาเอง มันจะใช

ตัวอักษรไมถูก หากเขาระบบเราจะรูขอความคำพูด รูวิธีทำ”(ลุงแอด อายุ 66 ป, 

สัมภาษณ) 

“เหมือนบริหารน้ิว ถาปกติเราไมใชตรงนี้มือเราก็ไมไดทำอะไร แตอันน้ีเราจิ้มตัว

ที่มันเล็ก ๆ (แปน)คะ” (ปาอุบล อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

อีกทั้งยังชวยเรียนรูในดานภาษาอังกฤษ ชวยในการฝกฝนการใชภาษา แมจะไมมี

ความรูภาษามากนัก หากไดใชงานบอย ๆ เปนประจำจะชวยใหเขาใจภาษาอังกฤษงาย ได 

“บางทีแบบวาความรูนอย แบบบางทีอยางภาษาเราสะกดอะไรไมคอยเปน     

เราเขาไปดูสามารถดูแลวรูเลยวาอยางงี้ ๆ เราก็ทำได” (ปาแจว อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

“สอนใหเราฉลาด มีความรูทั้งที่เราไมเคยเรียนเลย ภาษาอังกฤษก็ไมเปนอะไรก็

ไมเปน ปอสี่ก็ไปจบจบแคปอสาม อะไรแบบนี้ เราก็สามารถทำตรงนี้ได สามารถ

พิมพไลนสงไลนโตตอบกันได” (ลุงวิเชียร อายุ72 ป, สัมภาษณ) 

“อันนี้ใชเยอะ คือเราทำเรื่องภาษา เรื่องภูมิศาสตรประวัติศาสตรตาง ๆ บางครั้ง

เราเห็นภาพกองหิน เราสงสัยมันนาจะอยูเมืองเกาปตตานีมันวาใชไหม ลองพิมพ

เขาไปดู มันบอกวาใชเราโอเค ก็เขียนตอไปได(ในกูเกิล)” (ลุงโต อายุ 60 ป, 

สัมภาษณ) 

 ขณะเดียวกับผูสูงอายุยังมองวาตัวเทคโนโลยีสามารถทำใหพัฒนาโสตสัมผัสดาน

ตาง ๆ ฝกสมอง ฝกสายตา ฝกกลามเนื้อ ฝกประสาท บรหิารนิ้วมือในการพิมพ  

“ดีขึ้นมากเลยคะ ชวยทำใหเราไดความรู แลวอีกอยางฝกสมอง ฝกสายตา       

ฝกกลามเนื้อ ฝกประสาททุกอยาง จากที่เราเคยกลัวเทคโนโลยีทำใหเรามีความ

กลามีความมั่นใจ” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

“พัฒนาสมอง แตกอนนั้นเราไมอยากทำอะไรใชไหมคะ ออกจากงานแลวไมตอง

ทำไรแลว” (ปาอุบล อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“สมองความคิด เราไดเห็นไดรูวาท่ีอื่นเคาทำยังไง อยางการเกษตร ผมชอบ

เกษตร เคาปลูกอะไรเคาใชอะไร ใชปุยยังไง” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“พัฒนาสมองเราดวยรูสึกวามันมีความ จำ คือเรารูสึกจำอะไรได...แบบสะกด

เลข” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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การใชงานสมารทโฟนบอย ๆ ยังชวยใหผูสูงอายุไดใชความคิด ไดเรียนรูจากคน

อ่ืน ๆ ชวยพัฒนาทางความคิด 

“พัฒนาเยอะคะ ดานความคิดเราก็ไดรับ คนเด๋ียวนี้จะโพสตแบบมีขออางอิงนะ

คะเราก็จะไดอานจากตัวนั้น เราก็เอามาปรบัตัวได...สมมติวาตอนนี้เราไมคอยจะ

สบายใจ บางคนเคาก็โพสตบางคนบอกไมใชนะ เราก็ตองปรับตัวอยางงี้ ๆ ก็ตอง

คอย ๆ ปรับตัว....เพราะตอนเกษียณแรกก็แยเหมือนกันนะ...เหมือนเราไมมี

คุณคา เทคโนโลยีชวยเยอะคะ คือจะมีขอมูลบางสวนที่เพื่อนคัดแลวเพื่อนจะสง

มาใหชวงจังหวะนะเปนอยางนี้ ๆ เราควรทำตัวอยางงี้ ทำยังไงบาง เราก็มาศึกษา

ตัวเองวาเราควรไปทางไหนยังไง หาจุดใหตัวเองอยูได” (ปาหมวย อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามผูสูงอายุยังมองวา ตนเองนั้นหากเทียบกับคนรุนอายุคราวเดียวกันท่ี

ไมไดใชเทคโนโลยี ตนเองมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีในระดับหนึ่ง  

“ปาก็เกงระดับหนึ่งนะ เราก็ใชไดดีกวาเพ่ือน บางคนมันก็ทำไมได...เคา(เพ่ือน)ก็

มาถามกดยังไง กดอยางงี้จำไวนะ” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เราก็เกงกวาเคาแหละ...เคาไมใชแตเราใช บางคนเคาไมใชไง แตเราใชใชไหม 

เราก็เกงกวาเคาสิ เพราะเรารูเรื่องโนนเรื่องนี้เพราะเคายังไมรูเรื่องเลย บางทีเคา

นัดประชุมใชไหมเราก็รูทางน้ี(ไลน) เปดดูวาเคาประชุมอะไร ทำอะไรที่ไหน      

ทำอะไรกันบาง และเพื่อนไปเที่ยวไหนเรารูหมด เพื่อนสงมาไง คนไมมีเคาจะรู

ไหมละ เรารูไง” (ปาพัก อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

 ทั้งนี้ยังพบวาผูสูงอายุแตละคนนั้นพ้ืนฐานแตละคนมีความรูไมเทากัน แตหาก

เทียบกับเด็กและเยาวชนน้ัน ผูสูงอายุสวนหนึ่งมองวามองวาสูเด็กรุนใหมไมได เพราะเคามีความ

คลองแคลวมากกวาเพราะตนเองเปนคนลืมงาย 

“ผมสูเด็กรุนใหมไมไดหรอกครับ เพราะเด็กรุนใหมเคาจะเกงกวาในเรื่องของ

ความรูทางดานภาษา ในดานทุกอยาง เราสูเด็กรุนใหมไมได...เด็กพวกนี้เคา

เรียนรูไวกวาเรา” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เคาเกงกวา เราขนาดนี้ สมองความจำไมได รุนหลังบางคนเกงมากเคาทำได...

ทำไดเบ้ืองตนอยางเดียว เขาไปอยางอ่ืนไมไดเพราะมันไมจำ” (ปาดอน อายุ 65 

ป, สัมภาษณ) 

“ขอมูลตาง ๆ เราอาจจะไมเกงตรงนั้น...ไมเหมือนเด็ก ๆ เคาทำ เราใชแต

ทำงาน” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 
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“ไมเทากัน บางคนก็เปน บางคนก็ไมเปน บางคนก็เกง แลวแตวาพ้ืนฐานของเคา 

ใครมีความรูมาก เพราะบางคนก็ไมรูเลย แตบางคนเคาก็เกงท้ังท่ีวัยเดียวกัน...คือ

ทำเปนหมดทุกอยางรูหมดทุกอยาง คือความรูเคาเยอะกวา เคาสามารถอาน 

แบบภาษาอังกฤษคลอง ตองเขาไปกดตรงโนนตรงนี้...ปาวามันไมไดเปนอุปสรรค

เทาไร เพราะวาทำงานดวยกันเราชวยกันไดชวยบอกกันได เวลาเราใชแลวออก

ทำงานดวยกันนะ ก็บอกกันได บางทีเราไมรูเคาก็บอกเรา” (ปาแจว อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

 5.1.6 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

 จากการสัมภาษณกลุมผูสูงอายุนั้น ตัวแปรสำคัญของการใชเทคโนโลยีน้ัน คือ 

ลูกหลาน ซ่ึงบุคคลดังกลาวน้ี เปนแรงผลักดันใหเกิดการยอมรับหรือใชเทคโนโลยีเพื่อทำการ

ติดตอสื่อสาร และใชเพ่ือตองการความผูกพันใกลชิดกับลูกหลานที่อยูหางไกลกัน 

 “สวนใหญลูกเลนเฟซ ก็ไปทางเฟซ...แบบวามีอะไร ก็สงไปใหลูก คุยกับเคา นิด 

ๆ หนอย ๆ แบบใหกำลังใจเนอะ” (ปาสมพิส อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“คิดถึงยายก็โทรไปหา มันใกลชิดดีอยู ใชสะดวกดีอยู...เคา(ลูก)โทรมาชวงเย็น ๆ 

เพราะตอนน้ีเคาไมทันตื่น (ลูกอยูตางประเทศเวลาตางกัน) สี่โมงเคาก็โทรมา” 

(ปาไสว อายุ 67 ป, สัมภาษณ) 

“อยางลูกแบบวันนี้ สามารถสงไลนไปบอกได วาวันนี้แมอยูตรงนี้นะ...สงวีดิโอ 

คอลกับครอบครัว เพราะมีลูกอยูตางประเทศ คนเล็กอยูตางประเทศสหรัฐ    

เวลาเคาโทรมาเคาจะเปดวีดิโอคอลกันเห็นหนาเห็นตาพูดคุยกันได” (ปาแจว 

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกผมอยูกรุงเทพ ฯ คิดถึงกันวันไหนเรียกกินขาวก็เรียกกันก็ถายใหดูสด ๆ ไป

เลย” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกผมอยูระยอง หลานอยูระยอง เราดูเห็นภาพดวย...สะดวกสบาย คือเราพูด

กันไดเห็นภาพดวย เคาอยูเย็นเปนสุขเคาไมสบายเราก็รูกันแลวครับ เคานอนอยู

บนเตียงเรายังรูเลย” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ไลนที่มนัเห็นหนากันนะแหละ...คุยทางในน้ีแหละ(ไลน) คุยกับลูกนี้แหละ ลูกอยู

ในตัวเมือง...อยากถามไรก็คุย อยากกลับบานไหม วันน้ีจะกลับไหม” (ปาดอน

อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“อยางหลานโทรมาหรือไลนมาเราก็ไดดูกับเคาดวย วาอวนข้ึนโตขึ้น แตกอนเรา

ไม เคยเห็นหลาน  พอเราเห็นชัด วาหลานสมบู รณ ดีสบายดี  รูสึ กดี ใจที่                

มีอินเทอรเน็ตทำใหเห็น เคาไมมาเราก็เห็นเคา” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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“อันนี้ดี พอคิดถึงก็ไดโทรไลนมันก็สะดวก วีดิโอคอล...กรณีไมไดอยูดวยกันหลาน

ไมไดอยูดวยกันก็โทร” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เราอยากคุยกันตอนไหนเราเห็นหนากันไดเราเปดวีดิโอเฟซบุกคะ...เวลาลูกโทร

มาใชไหมคะ เราเปดวีดิ โอเราก็จะเห็นทั้ งลูกทั้ งเรา” (ปามน อายุ 62 ป , 

สัมภาษณ) 

“เราอยากเห็นหนาก็เปดวีดิโอ เปดเห็นหนากันหนอย ก็พูดกัน” (ปาเมืองอายุ 69 

ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุยังมาจากการใชเปนชองทาง

ที่ชวยใหไดพบปะลูกหลาน หรือญาติ หรือเพ่ือนฝูงที่ไมเจอกันนาน สวนใหญจะอาศัยกันคนละที่ อาทิ 

ลูกหรือหลานไปทำงานซึ่งอยูกันคนละพื้นที่หรือตางประเทศ หรือไปเรียนตอจังหวัดอ่ืน โดยเทคโนโลยี

เปนชองทางท่ีสามารถใชติดตอสื่อสารและสะดวกรวดเร็ว 

“เลนไลนเปนหลัก สวนใหญเปนแม เปนนอง เปนหลานเปนเหลนอะไรแบบงี้” 

(ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ไลนพี่นองกันนะแหละ เปนญาติกันนะแหละ โทรไลนบางโทรธรรมดาบาง” (ปา

พัดอายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“คุณแมผมอยูไกล ๆ (อยูที่กรุงเทพฯ) ยังสั่งอาหารถึงบาน แบบวันน้ีอยาก      

กินอะไรก็สงถึงบานเลย...โทรสั่งได ทำกับขาวใหเคาสั่งให ใชบริการประจำ” (ลุง

ประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

“ในญาติพ่ีนอง...เพราะวาตนตระกูลจะอยูซีกอื่น ไดสัมพันธกับไลนอะไรพวกนี้

เชา ๆ ก็มีบางคนแกจะมีดอกไม...ตรงนี้มันดีวาอยาง ๆ นอย ๆ เรายังอยูไมเจ็บ 

ไมปวยสบายดี อีกอันหนึ่งคือความหวงใยผูกพันกันอยูไมสูญหายกันไป จะดีตรงน้ี

ติดตอสื่อสารไดงาย สมัยกอนจะยากตองใชจดหมายยากมาก อันนี้งายมาก” (ลุง 

สุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“สามารถติดตอเพ่ือนไดเยอะข้ึน จากเพ่ือนที่หางหายกันไปนาน...คือเราไมได

ติ ดต อ กัน ไปนาน  ไม รู ว า เพ่ื อนอยู ยั งไง คือเสิ รชหาข อมูล ว า เพ่ื อน เค า               

ใชอินเทอรเน็ตแบบเราไหม ใชโนตบุก ใชมือถือหรือใชขอมูลในสื่อโซเชียลบาง

ไหม ลองเขาไปหาชื่อ...สวนมากในตัวมันก็จะโชวใหเรา” (ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 
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 5.1.7 การใชประโยชนจากเทคโนโลยี/การนำไปใช 

 จากการสัมภาษณสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

ทางดานตาง ๆ เชน งานอดิเรกที่ตนเองสนใจ รวมไปถึงการนำไปใชในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง 

เชน การออกกำลังกายหรือการใชเพลงประกอบการออกกำลังกายหรอืการเตนรำ  

 “งานบางตัวเราสืบคนมาวาเคาเปนยังไง เหมือนยูทูบนะพวกนี้เราจะเขาไปถาม

งาน อันนี้ทำยังไง ปูนปนทำยังไง ดินเผาทำยังไง ก็เขาไปถามตรงนี้” (ลุงไพโรจน

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เราแบบทำอาหารอยากรูใชสูตรอะไรเราก็เขากูเกิล บางทีเราเดินทางไปไหน  

เราอยากรูเสนทางเราก็เขาไปดู...เราอยากรูเรื่องอะไรเราก็เขาไปหา” (แจวอายุ  

63 ป, สัมภาษณ) 

“ผมจะเก็บไวอะไรดี ๆ จะเก็บไวในเฟซของผม เปนขอมูลท่ีเปนประโยชนอยาง

เกษตร อยางสุขภาพ อาหาร จะดู ๆ ไวนะครับ” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เร่ิมแรกตอนนั้นทีวาสอนรำวงมาตรา เราจำเพลงไมได ทารำจำไมได เลยเปดดู

(ยูทบู) พิมพขอความนี้เขาไปแลวมันจะขึ้นมา” (ปาอุบล อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“ในยูทูบจะเปดเพลง เพราะเปนคนเปดเครื่องเสียงตามสายในชุมชน กอนเราจะ

พุดเราก็เปดเพลงสมัยโบราณเพลงเกา ๆ เราก็ใชในยูทูบ...เราจะฟงเพลงก็กดใน  

ยูทูบมันก็ขึ้นเราก็เปด” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากก็จะเปนของโรงเรียน ของยูทูบกิจกรรมที่เราเลนกัน อยางยูทูบเวลา

เรามีกิจกรรมฟอน เรากดหาจะรำทาไหน แบบไหนเราจะดู...เปนกิจกรรมของ

โรงเรยีน” (ปามน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ใชยูทูบประจำทุกวันออกกำลังกายฟงเพลง...เปดไปแลวมันก็เห็นปุมยูทูบใชไหม

คะแลวปาก็เขาไปเลือก ๆ แลวก็เลื่อนหาเอา ๆ” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป, สัมภาษณ) 

 ผูสูงอายุยังใชประโยชนจากเทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินจาก

คำแนะนำของเจาหนาที่ธนาคาร รวมไปถึงการสั่งซื้อของออนไลนเม่ือเจอสินคาที่พึงพอใจ  

“เปนพวกแบงกตาง ๆ นี่แหละ...ถาโหลดธุรกรรมเจาหนาท่ีแบงกเคาแนะนำ” 

(ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ทำของกรุงไทยคะ...เจาหนาที่ เพราะเราเกษียณมานี่ยังใหมนะ ๆ ทางแบงกก็

บอกวาเคามีตัวนี้นะ ทางแบงกก็จัดการใหเรา” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ใชครับ กรุงไทย ออมสิน มีทหารไทยครับ สวนใหญแรก ๆ เราไมรูวาเคามีพอ

ถามเราใหนองโหลดให ใหเจาหนาที่ของธนาคาร แลวก็วิธีการใชเราก็ถาม

เจาหนาที่วาตรงไหนเราใชไดบาง คือฟงกชันมันมีเยอะ แตเราใชมากที่สุด คือโอน
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เงิน ดูยอด เช็คยอดรายการ โอนเงินเขาเงินออก” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป , 

สัมภาษณ) 

“ธนาคารเคาแนะนำวาโอนเงินบอยไหม เราบอกพอสมควร เคาบอกวาทำตัวนี้

ไหมละ จะไดไมตองเสียคาธรรมเนียม ปาก็วาดีเหมือนกัน เวลาเราโอนเงินไมตอง

วิ่งไปธนาคาร มาโอนที ยี่หาบาทย่ีสิบบาท ถาโอนในนี้ไมตองเสียคาธรรมเนียม  

ทำละไมเสียตั้งก็เลยทำ” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เม่ือไมสบายตอนเปนตับอักเสบ...ดูในเพจเลยครับ เราคุยกับเคา เคาโทรมา เคา

บอกเปนหมอ แบบคุณตาเปนไร เปนนานยัง ผมไปอัลตราซาวดไปแลวหมอบอก

เปนตับอักเสบเรื้อรัง เคาก็ใหบอกลองดูกอนนะ...จายท่ีปลายทางครับ ผมกลัวนะ

ครับ แตตอนนั้นไมสบายจริง ๆ” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ซ้ือคะ ไมบอยเทาไร...สวนมากเคาจะไลฟสด จะซื้อแบบนั้น เราชอบใจก็กด CF 

ไป...ถาปาซื้อของแบบนี้ปาไมซีเรียส คือจะไมคิดมากเพราะมันตรงไมตรง คือเรา

พอใจแลว แตที่ทำมาทั้งหมดยังไมเคยโดน ไมเคยเจอปญหาแบบนี้ สั่งไรไปก็ได

ตลอด..ดูแลวไมไดตัดสินใจเลยนะ จะดูหลายรอบ เปดแลวเจอ ๆ แลวถึงจะ

ตัดสินใจ แบบโอเคไหม สงมาแลวมันโอเคไหม...เปดในเฟซบุกมันจะข้ึนมาเอง 

หลาย ๆ เจา เราดูไปเรื่อย ๆ เราสนใจเจานี้เราจะกดไปท่ีสวนตัวของเคาติดตาม

ขอความของเคา ปาชอบ CF พวกผาไหมออกแบบเรียบรอย พูดชา ๆ” (ปาแจว

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ก็บางทีมันขึ้นทางแมสเซนเจอร ในเฟซบุก บางที่เราสนใจอยู...เราตองการตัวนี้

เขามา มันแปลกใหมเลยซื้อดูมันไมถึงพัน...ดูท่ีเคาสาธิตนะ ก็พอรูวามันใชไดตรง

กับความคิดที่เรา ตัวนี้เราอยากทำ” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ก็เคยซ้ือบาง เปนของใช ซื้อพวกเครื่องอุปกรณเกษตรก็มี” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

“เคยซื้อ สวนใหญเครื่องไมเครื่องมือที่ เราทำงาน” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, 

สัมภาษณ) 

“ซ้ือเครื่องไฟฟาครับ แลวเก็บเงินปลายทาง แบบเคาพรีเซนทใหเราชัดเจนดี      

ก็ซื้อ” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

 ในขณะที่ผูสูงอายุบางสวนมองวาการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลนหรือซื้อ

สินคาออนไลนนั้นมีความเสี่ยง จึงยังไมกลาทำเพราะกลัวโดนหลอก 

“ไมไดทำ ไมกลาทำ ดูจากเพจ มันมีการโจรกรรมขอมูลเลยไมทำกลัว” (ลุง

ไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 
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“ผมไมซื้อผมไมชอบ กลัวมันไมตรง...แถวบานมันสงมามันไมเหมือนตอนพูด” 

(ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามการติดตอเพื่อนฝูงโดยไลฟสดในโอกาสที่เจอเพ่ือน ถายรูปและ    

โพสตภาพสงขอความหากัน ก็ถือเปนอีกหนึ่งการนำเทคโนโลยีมาใชของผูสูงอายุ 

“อยางไลฟสดเราสนุกสนานกับเพ่ือนฝูงเลี้ยงรุนผมก็ไลฟสด...คืออยางใหเพ่ือน

รูเทานั้นเอง หากใชขายของเราพูดไมเกง” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เปนคนชอบถายรูป ไปรวมงานประชุมแลวถายรูปกันแลว โพสตลงไปเลย” (ลุง

ไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากจะโพสต และการแชรขอมูล พอเราไดขอมูลและเราก็แชร” (ลุงระวิ

อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ภาพเปนการไปเที่ยว สาธารณะทั่วไปใหเพ่ือนรู...หรือบางทีเราไปเที่ยวไหนไป

ทำบุญไหวพระใหเพ่ือนในกลุมตัว” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“คือบางทีเพื่อนสงดอกไมมาเราก็สงดอกไมไป(แอปพลิเคชันไลน)” (ปาพัด อายุ 

75 ป, สัมภาษณ) 

“โพสตเกี่ยวกับผลงานในสวนที่ทำตรงนั้น เปนรูปบาง สวนมากจะเปนภาพ” (ลุง

สุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

  นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ โดย

ใชการคนหาจาก กูเกิล หรือยูทูบ หรือการไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพทางแอปพลิเคชันไลนใน

เรื่องที่ตนเองสนใจ  

“ถามันมีอะไรก็แตะผานไป แลวก็กินเพื่อสุขภาพก็แตะดู ก็อานจะ” (ปาสมพิส 

อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“อยางขอมูลสุขภาพ อาหารการกิน อยางเคาบอก(หมอหรือผูเชี่ยวชาญ) วา

ไมกินหวานไมกินมัน เราก็พอรู ก็กินผักกินผลไม เราก็เขาดูแลวก็ผานไป” 

(ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“หาแบบ เปนตัวยาสมุนไพรหาดู...สมุนไพรประเภทพืชนั่นแหละ” (ปาพัด 

อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“แบบบางทีจะดูเรื่องวาเราเกิดอะไร เอะเรารูสึกโรคแบบงี้สาเหตุอะไรนะ เราเขา

ไปหาขอมูลวามันเกิดจากสาเหตุอะไร” (แจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เราจะดูแลสุขภาพยังไง ทำยังไงถึงรายกายแข็งแรง เราจะดูในยูทูบมันจะ

ออกมาหมดเลย” (ปาพัดอายุ 75 ป, สัมภาษณ) 
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“ดูในกูเกิลคะ เวลาชวงท่ีเรารูสึกเราไมสบาย เราจะเปดดู...แลวก็ยาที่ใหมาคือยา

อะไร มีสารที่เราแพไหม กินตอเนื่องแลวจะเปนยังไง” (ปาหมวย อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

“บางทีเลนไลน เคาก็แชรมาเราก็คนดูตอทางอินเทอรเน็ต...ยาอะไรพวกนี้       

บางคนเคาบอกวา คนเปนโรคเกาทอันนี้หาม เราอยากรูเลยคนดูไปหาเพ่ิมเติมใน

กูเกิล” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“อยางเราปวดหรือเจ็บตรงไหนนี่เราอยากรูมันเปนอะไร เราก็เขาไปดูไดวา   

อยางกูเกิลนี่มันชวยเราไดเยอะ” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 อีกทั้งยังใชในเรื่องของความบันเทิง อาทิ การดูหนังฟงเพลงที่ตนเองชื่นชอบการ

ดูขาวสารและฟงธรรมะ  

“คนหาอยากอะไรก็พิมพลงไป...กดตัวนี้ก็พิมพหนังสือคนหาจากตัวนี้จะ (กูเกิล)” 

หาไปคนหาไปเรื่อย ๆ แบบคนเอง อยากรูอะไรก็คนหา อยางเชนอยากฟงเพลง 

อยากดูขาว” (สมพิส อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“เพลงของตางชาติคะ คือเคาเลนโซโลจะมีอยู คนนึงผูชายหลอ(จำชื ่อไมได)

ชอบเพลงเวลาเคาเลน...ก็กดติดตามเพื่อนเคาแชรมาก็กดติดตาม” (ปาหมวย 

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“หาความรู เรื่องราวตาง ๆ ที่ เราอยากเรียนรู เชน ดนตรี เปดเพลงคนหา      

เน้ือเพลง คนหาโนตเพลง...บางทีเราเขาไปกูเกิลแลวมันก็เขาไปออกยูทูบดวย   

มันลิงกกัน” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“ดูหนังฟงเพลง ผานยูทูบ...ผมดูเพลงฟงแตเพลง...กดเขาไปมันก็มี” (ลุงแอด 

อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“ปาใชดูหนัง ดูยอนหลัง” (ปาจื้อ อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“สวนใหญที่ชอบมากทีวีออนไลนชอง 34 มันเก่ียวกับบานและสวนการตกแตง

บ าน บ านและสวน ใน อินเทอร เน็ต ...ดูหนั งฟ งเพลง สถานที่ ทองเท่ียว

ประวัติศาสตร ตอนนี้ดูประวัติของบนโลกนี้” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ชอบรองเพลงเปดข้ึนมาก็เขาเพลงเลย(ยูทูบ)...เพลงมันก็ข้ึนเพราะยายชอบ   

รองเพลง...สองสามเพลงนี้แหละ บางทีก็สวดมนต เปดธรรมะดวย บางทีก็ดูมวย

บาง...อยากดูอะไรก็พิมพ วาอยากไดเพลง มันก็ข้ึนมาให” (ปาเมือง อายุ 69 ป, 

สัมภาษณ) 
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“ฟงเพลง ฟงธรรมะอยางงี้ กดคนไปคนหา(ยูทูบ)...บางทีก็ลูก ๆ สงมาอันนี้ดี เคา

สงมาจากไลนสงเขามา...คือขายของเปดท้ิงไวเปดธรรมะฟงเทศนฟงธรรมเปดทิ้ง

ไวเลย ฟงใหมันจบเอง ไมไดทำไร งานมันเยอะ” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ยูทูบดวยฟงเพลง ฟงธรรมะเทานั้นแหละ” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ชวงหลังน้ีดูบอยจะเก่ียวศาสนานะ ที่ขึ้นมาบอย พอเราเสิรชเขาไปมันขึ้นมา   

เองนะเก่ียวกับพระนะ อยูในยูทูบ...มันรูมันข้ึนมาเองนะ” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

 ในขณะเดียวกันผูสูงอายุ ยังมีการใชในแงของการผลิตงานเนื้อหาที่ตนเอง

เชี่ยวชาญโดยลงเผยแพรผานยูทูบ หรอืเฟซบุก  

“ผมจะผลิตสื่อของกระทรวงวัฒนธรรมนะ แลวเปนศิลปนพ้ืนบานผมจะทำผลิต

สื่อพวกหนังตะลุง พวกโนราหที่เกี่ยวกับหักประกันสุขภาพ ทุกอยางที่ทำผมจะ

อัพขึ้นยูทูบหมด...ผมทำกิจกรรมก็จะเซฟใสในเฟซบุก ผมมีกิจกรรม ผมจะจัด

มหกรรมหนังตะลุงอาเซียนผมก็จะสงในเฟซบุกเลย...บางเรื่องผมเอาลิงกมาจาก 

ยูทูบเฟซบุก” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

 รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการทำงาน เชน สงเอกสารสำคัญทางแอป

พลิเคชันไลน หรือการตัดตอวีดิโอ หรือรูปภาพ ทั้งน้ีผูสูงอายุบางสวนยังมีการใชในการติดตอธุรกิจของ

ตนเองโดยการสรางเพจของตนเองเพื่อใหลูกคาไดเขามาชมสินคาของตน  

“ใชสองอยาง (พีซี มือถือ) บางทีการสงเอกสารยาว ๆ ผมสงทางไลนดวย แตใช

มือถือเขาไลน” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“พิมพงานทั่วไป เอ็กซเซล ตัดแตงรูปทั่วไป ตัดตอวีดิโอ ที่มันอยูในเครื่องจะเลน

ไดหมด...ชวงหลัง(สมารทโฟน)เลนไดหมด” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“บางครั้งในเฟซบุกนี่ บางครั้งมีลักษณะหาเพ่ือน อยางนอย เราตองคิดวาเวลา

เราสรางเพจขึ ้นมา คือผมคิดวาไมอยากเสียเงินในการโฆษณาในเรื่องของ    

เฟซบุกเรื่องของแฟนเพจ....ผมใชเฟซบุกเปนตัวเริ่มในการที่จะหาเพื่อน เราก็

ตองดูวากลุมเปาหมายจะอยูยังไงเราก็ขอเปนเพื่อนกับเคา แลวดึงเคาเขามา  

ในเพจ” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ถาไมมีสื่อตัวนี้ อยางลุงเปนนายหนาคาที่ดิน ถาไมมีสื่อตัวนี้ตันเลย ถามีสื่อตัวน้ี

จะคลองไง...บางทีนายทุนตองการที่เคาโทรหาลุง ถามที่ตรงนี้ราคาเทานี้อยู

ตรงไหนชวยแชรสถานที่ใหที่ เราก็กดแชรใหเราเคาก็กดดูกูเกิลดู เคาก็สามารถรู

ตำแหนงแผนที่ คือมันคลองตัวกวากันเยอะ” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 
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 5.1.8 ปจจัยที่ทำใหเกิดอุปสรรคการใชเทคโนโลยี  

 สำหรับปจจัยท่ีทำใหเกิดอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีนั้น สวนหนึ่งมาจากปญหา

ทางดานรางกายหากใชนานเกินไป ไมวาจะเปนอาการปวดตนคอหรือปวดสายตา  

“ปวดเบาตาแลวก็ตามองมาก ๆ จะปวดตาน้ำตาจะไหล” (ปาสมพิส อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

“ถาใชนาน ๆ รูสึกบางทีนาจะอันตรายสายตานะเพราะตัวมนัเล็ก” (ลุงสุรัฐ อายุ 

65 ป, สัมภาษณ) 

“ถาคุณใชพวกนี้นาน ๆ สายตาจะเริ่มไมดี...มีครับ สายตามัน เดี๋ยวนี้ใชผมตอง 

ใสแวน เพราะผมใชนาน ๆ จากการท่ีดู ๆ มานะ สวนใหญจะปวดตนคอ ถาเพิ่ง

บอย ๆ นาน ๆ มันไมเปนผลดีตอตัวเอง” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“คิดวาสายตา มันแสบ ๆ รอน ๆ แบบงี้ เราก็เลิกเลน” (ปาพิศ อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

 ในขณะท่ีผูสูงอายุอีกสวนมองวาความจำตนเองหลงลืมงาย ๆ ยากตอการจดจำ

เนื่องจากไมคอยมีเวลาใชบอยจนเกิดการลืม ทั้งนี้ก็มาจากความซับซอนและความยุงยากจาก

เทคโนโลยี 

“อุปสรรคคือยายไมรูไมคอยเขาใจนี้แหละ ยายไมคอยเขาใจ ยายลืม” (ปาไสว 

อายุ 67 ป, สัมภาษณ) 

“มันยากที่เราจะใช ก็มันไมคอยจำนะ...มันตองใสรหัสทุกวันนะ บางทีเราไมใส

รหัสมันก็ทำไมได” (ลุงดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“เปนคนลืม...สวนมากแบบเปนอยางนี้...เราจะกดอะไร มันไมเขาใจ” (ลุงหวิน

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“สำหรับผมความจำไมดี ลืมงาย อีกอยางนึงเวลาใชกับมันไมคอยมี...คือผม

คาขายไมมีเวลา ตอนเย็นปดบานปดชองจะไดดู” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“คือไมคอยได เลน ขืนเรียนรูแลวก็ไมคอยไดปฏิบัติมันก็ ลืม ถาทำบอย ๆ        

มันจะชิน...คือผมลืม ลืมวาจะเขายังไงเนอ” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“คือทำตัวใหเรียนรูลำบาก คือ มันมีความรูสึกยากอยูนะกับการใชเทคโนโลยี” 

(ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“คือรูไมรอบรูไมลึกในหลาย ๆ เรื่องของวิธีการใชเทานั้นเอง...ถาจะใชตองศึกษา

กันอีกหลายเรื่อง” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“เวลามันเต็ม (ซื้อเมมโมรี่การดโทรศัพท ) ตอนเต็ม ถามลูกวาทำไมมันชา         

ลูกบอกขอมูลมันเต็ม” (ปาจื้อ อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 
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 นอกจากนี้ปจจัยที่ทำใหเกิดอุปสรรคก็คือสัญญาณ ปจจัยทางดานสัญญาณไมดี/

ไมเสถียร เชนเครือขายที่ใชบริการแถวบานมีความชา หรือสัญญาณเขาไมถึงถึงในเขตบานตนเอง โดย

ที่ผูสูงอายุบางคนใชวิธีเลือกใชผูใหบริการสองคายสลับกัน กลาวคือหากไมมีสัญญาณก็จะสลับใชอีก

คายหนึ่งทดแทน รวมถึงผูสูงอายุบางคนนั้นพื้นที่บานของตนเองอยูหางไกลจากการติดตั้งเสาสัญญาณ

อินเทอรเน็ตทำใหบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมคุมกับการลงทุนในการตั้งเสาเครือขาย และ

ขณะเดียวกันยังพบวาโครงการเน็ตประชารัฐยังไมสามารถครอบคลุมไดทุกพื้นที่โดยจำกัดให

อินเทอรเน็ตหมูบานละ 3 หลังเทานั้น ทำใหตนไมสามารถใชอินเทอรเน็ตได 

“เน็ตไมเสถียร คือบางทีเราจะดูมันไปไหนแลวนี้อะไรแบบน้ี กวาเคาจะมาแกไข

...การแกไข โทรไปหาศูนยใหศูนยมาแกไข” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ถาราคาหารอยจะเร็ว (ราคาอินเทอรเน็ตที่จาย)...บางย่ีหอมันจะหมุน(สัญญาณ) 

ไมไปไหนเลย” (ปามน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เน็ตลมติดขัดบางครั้งทำใหเราหงุดหงิด เพราะเราอยูกับมันมานาน เราใชมัน 

ทุกวัน มันเปนปจจัยอยางหนึ่งที่อยูกับเรา ถาหากเราขาดอะไรไปการทำงานมัน

สะดุด” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“อุปสรรคก็สัญญาณไมคอยดี...สัญญาณรับสงยังไมกวางขวางสัญญาณไมคอยดี” 

(ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เมื่อกอนใช เอไอเอส แลวมาก็ดีแทค แลวเปลี่ยนมาเปนทรูมูฟ...เพราะตรงแถว

บานมัน ทีแรกเลยเอไอเอสมันดี เลยบานมาสามกิโลเอไอเอสบอด บอดปุบวิ่งมา

หากิโลเอไอเอสมี ทีน้ีชวงที่เรากำลังขับรถอยูพอดีมีงานสำคัญมันหลุด เราก็ติดตอ

ไมได มันทำใหงานที่เราผสานขาดตอเนื่อง...ลุงเลยเปลี่ยนดีแทค ใชดีมาระยะนึง 

ใชไปมาแถวบานบอดอีก หลานบอกวาใชทรูจะไวเลยเปลี่ยนทรูไดประมาณหาหก

ปละ” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“ท่ีเคาอยูใกล ๆ เคาใชฟรีได (เน็ตประชารัฐ) อยางปาอยูไกลใชไมได อาศัยนอง

ใชของเอกชน...หลานเคาใสรหัส ให  เฉพาะไวไฟในบ านออกไปข างนอก

อินเทอรเน็ตไมมีแลว” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“บางทีเรื่องการใชคลื่นตาง ๆ มันไมสะดวกสะดวก...เราไปเสียเน็ตแพง ๆ นี่นะ

หลายตังคเหมือนกัน เดือนนึงสี่หารอยนะ...เลนมันไมคอยสะดวกเทาไร...ไวไฟ

ไมไดติด เพราะตอนน้ีอยากจะติด แตมันตองมีสาย เคาบอกขามคลองก็ไมไดก็

เลยไมได เราไมมีคูสาย พอยายบางมาตรงนี้ไมจำเปนก็ใชมือดีแทค” (ลุงสุรัฐ 

อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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“ไมมีครบั อยูนอกเมือง เขตของผมประมาณหางสองกิโลมันลำบาก บานผมไมได

ติดเน็ตครับ...คือเน็ตเขาไมไดครับ คือลูกทำงานราชการเคาอยากได แตเคาทำ

ไมไดครับ เพราะสายมันหางไป...มันเปนทุงนานะครับ” (ลุงแอ็ด อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

 อีกทั้งผูสูงอายุยังมองอีกวาสูเด็กหรือเยาวชนไมได ทั้งน้ีเพราะอายุตนนั้นเริ่มเยอะ

ขึ้น ยังมีปจจัยทางดานภาษาอังกฤษที่เปนอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีอีกเชนกันเพราะแอปพลิเคชัน

บางอันก็ใชภาษาอังกฤษ  

“เราจะกลายเปนคนมีอายุ แลวก็เด็กมันได...เด็กมันไดอยูแลว เด็กตัวนอย ๆ มัน

ไดกวาเราอีก” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“เด็กรุนใหมเคาจะเกงกวาในเรื่องของความรูทางดานภาษา ในดานทุกอยางเราสู

เด็กรุนใหมไมได...เด็กพวกนี้ เคาเรียนรูไวกวาเรา” (ลุงทรงวุฒิ  อายุ 62 ป , 

สัมภาษณ) 

“ภาษาอังกฤษเราไมเกง...เราใชโทรศัพทอีกตัวหา กูเกิลทรานสเลท (google 

translate) มันจะมีตัวกูเกิลแปลภาษานะคะ ตัวนี้มันจะเปนภาษาอังกฤษเยอะ

ใชไหมคะ ก็เจาะจงจุดที่เราไมคอยเขาใจ ประโยคน้ีตัวนี้เราก็ไปจอไปถายรูป

ออกมาเคาก็จะแปลออกมาตัวที่เราไมเขาใจ” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

 รวมถึงปญหาเรื่องตัวอักษรหรือตัวพิมพท่ีมีขนาดเล็กจนเกินไปก็เปนอีกหนึ่ง

ปจจัยทีท่ำใหเกิดอุปสรรคตอการใชงานเทคโนโลยีของผูสูงอายุ 

“ปามีปญหาทางการพิมพ ไมใชสะกดไมเปนแตแตมือมันจ้ิมไมถูก” (ปาดอน อายุ 

65 ป, สัมภาษณ) 

“เราตองดูตัวหนังสือ มันตัวเล็กนะคะ” (ปาเพ็ญ อายุ 71, สัมภาษณ) 

“บางทีเราจะกดตัวนี้ เชน จะกดตัว ก. ก็จะกดตัว ข. กดผิด...เราก็แกใหมกดใหม

กดซ้ำ” (ปามน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เวลาสงอะไรมาเปนไฟลเราจะมองไมเห็น มันเล็กเพราะไฟล ขยายไมไดเปดอาน

อยางเดียวมันขยายไมได ซ่ึงเราจะมองไมเห็นเลย” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, 

สัมภาษณ) 

 5.1.9 การกาวขามอปุสรรคตางๆ /การแกไขปญหา 

การกาวขามหรือแกไขอุปสรรคของผูสูงอายุนั้น โดยผลจากการสัมภาษณ

ผูสูงอายุมีกาวขามก็คือ ใชแอปพลิเคชันเฉพาะกลุมในการชวยเหลือ โดยแอปพลิเคชันที่ใชเปนการ

จัดตั้งของกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะมีผูเชี่ยวชาญท่ีใหคำตอบเรื่องที่ตนเองมีปญหาหรือชวยเหลือได  
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“ใชแอปพลิเคชันของ Young happy มันคือกลุมคนท่ีเขามาทำในกลุมผูสูงอายุ

คะ ใหความรูทางการถายรูป การเตนรำคะ...ถาสมมติโพสตในนี้มันจะมีเพ่ือนใน

นี้ที่เขาไปคุยได...บางคนเคาจะใหรายละเอียด ความรูทางไหน เคาจะมีหมดทุก

อยางคะ เกี่ยวกับผูสูงอายุทั้งนั้น...ตัวเจาของแอป เคาเคยมาอบรม ปาเคยอบรม

ทางไลนเบื้องตนไปกับเคา จะมีอยูสามคนที่เคาเปนหุนสวนกันแลวทำดานนี้ เคา

เหมือนจิตอาสา” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุบางสวนยังใชวิธีการสอบถามคำแนะนำจากลูกหลาน หรือ

บุคคลสนิทรอบขางที่มีความชำนาญ  

“ผมอาศัย ศึกษาจากเพื่อน จากลูก ลูกเคาเกงกวาผม คือผมเปนพวกประเภท    

น้ำไมลึก เด็ก ๆ ก็สอนผมได ไมหย่ิง ไมถือตัว ไมคิดวาใครก็ไดจะสอนผม ผมรับ

ไดหมด ท่ีเคาแนะนำ...หลายคนเกงเรื่องโทรศัพทมือถือเคาก็แนะนำ” (ลุงชัย 

อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“อันไหนเราไมเปน แมบาน(ภรรยา)ก็เปนตัวชวย...ไมเปนแมบานก็ทำใหหนอย 

เคาแนะนำใหทำยังงั้นอยางงี้เราก็ทำตาม” (ลุงหวิน อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

 ขณะเดียวกันปญหาเรื่องตัวสะกดตัวอักษรหรือแปนพิมพมีขนาดเล็กทำใหลำบาก

ในการใช ผูสูงอายุก็จะใชวิธีหาเครื่อง ไอแพด หรือโนตบุกที่มีขนาดใหญกวาสมารทโฟนใชทดแทน 

รวมท้ังใชแวนสายตาชวยในการมองเห็น 

“ผมจะเปลี่ยนจากมือถือจะไปดูไอแพดหรือไปดูโนตบุกเพราะมันใหญกวา” (ลุง

ไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากจะใหเวลากับตนเองในการรับสงไมสงอะไรพวกนี้ไมเกินหนึ่งชั่วโมง...

เพราะวาสายตาคะ เพราะสายตาผาตัดตอกระจกสองขางเลย....ตองใสแวนคะ 

เราอาศัยใชแวนเลนสพิเศษคะ สะดวกสบายใจข้ึนเยอะคะ”(ปาปุ อายุ 77 ป, 

สัมภาษณ) 

 5.1.10 คาใชจาย และความคุมคาของการจาย 

ผูสูงอายุสวนใหญนั้น มีลูกหลานออกคาใชจายเครือขายอินเทอรเน็ตให ทั้งจาย

เปนรายเดือนหรือเปนระบบเติมเงิน  

“ลูกสาวติดให...อันนี้มันเสียเปนเดือน...ยายเปนคนใชเปนรายเดือน หารอยกวา

บาท” (ปาไสว อายุ 67 ป, สัมภาษณ) 

“ใหพวกหลาน ๆ เคาใช...ไวไฟเปนชื่อลุง ลุงเสียเอง เดือนนึงหกเจ็ดแปดรอย...

มือถือตอนนี้อยูประมาณทั้งโทรก็พันกวาบาท” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 
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“ใชเปนรายเดือนเดือนแปดรอยกวาบาท...ลูกชายจายให เรื่องจายเงินให” (ปา

พัด อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

“สามรอยกวาบาทครับ...ลูกจายใหหมดครบั” (ลุงแอดอายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกเคาเสียรายเดือนใหคะ...ประมาณสี่รอยกวาบาทคะ” (ปาอุบล อายุ 69 ป, 

สัมภาษณ) 

“ลูกจายปาไม ไดจ าย...ตอนนี้ เต็มที่หกรอยตอเดือน” (ปาจื้ ออายุ  72 ป , 

สัมภาษณ) 

“ไดยินลูกวาเคาจายใหเปนรายเดือน ประมาณหารอยหรือสามรอยนี่แหละ     

ถาโทรมาเคาก็ดุปาวาใชเยอะเวลาโทรคะ(หัวเราะ)” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป , 

สัมภาษณ) 

 ในขณะที่ผูสูงอายุบางคนก็เลือกใชวิธีการหารกับเครือญาติที่อาศัยอยูดวยกันหรือ

อยูบริเวณใกลเคียงกัน 

“คือใชพวงจากนองก็จายเดือนละ สามรอยคะ (แชรกับนองสาว)” (ปาหมวย 

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ตอนแรกผมถามนองวาไวไฟใชอะไร แลวผมก็ดูของเอไอเอสบาง ของอันโนน

บาง ผมจะใชอันไหน นองชายบอกวาจะติดตั้งทำไมท่ีบานมีแลว ใชรหัสผานก็

ใชไดเลย บานมันก็ติดกัน คือเคาใหเราแคใชได คือเราชวยเดือนละสองรอยมันก็

ประหยัดดี” (ลุงโต อายุ 60 ป, สัมภาษณ)  

 นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุบางคนเลือกใชคายผูใหบริการสองคาย สลับกันทำให

มีรายจายเพ่ิมขึ้น โดยเคามองวาจำเปนตองใชเพราะตนเองลืมงายตองใชสองเครื่องสำหรับโทรเขาไป

หาอีกเครื่องหนึ่ง หรือการออกมาทำธุระขางนอกบานทำใหสัญญาณไวไฟไมสามารถใชไดจนตองใชอีก

เครือขายหนึ่งจึงทำใหสามารถติดตอสื่อสารได  

“มือถือใชเอไอเอสกับทรูคะ...จริง ๆ ที่ตองใชสองอยางปญหามันไมมีอะไรมาก

คือ โทรศัพทอีกเครื่องมันไปไหนไมรู จำเปนตองซื้ออีกเครื่องเพื่อจิกตามหาอีก

เครื่อง คือเราเปนคนข้ีลืม...คือบางคลื่นบางที คือของทรูใชไดแตของเอไอเอส

ใชได” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ที่บานมีเน็ตไวไฟ ใชทีโอที...ของผมอยูที่ 590 มือถือก็รายเดือนของเอไอเอส 

เดือนนึง อยูที่ 499 คือเวลาอยูบานผมใชเน็ตบาน ออกขางนอกหากจำเปนก็ใช

จากมือถือ” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“มือถือรายเดือนของเอไอเอส...ตอนน้ีพอเกษียณแลวลดเหลือมาส่ีรอยกวาบาท 

เมื่อกอนใชงานเยอะเน็ตมันชา ปจจุบันเราอยูบานเรามีเน็ตบานอยูแลวยกเวน
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ออกขางนอกเทานั้นเอง ออกขางนอกใชเน็ตมือถือ พออยูบานก็ใชเน็ตที่บาน” 

(ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามผูสูงอายุบางสวนยังใชการเติมเงินเปนครั้ง ๆ โดยแตละครั้งที่เติม 

30 บาทซึ่งจะอยูได 1 วัน และเติม 199 บาทโดยจะอยูสัปดาห โดยเฉลี่ยแลว เริ่มตนเติมเงิน 30 บาท 

จนถึง 200 บาท โดยประมาณ ซึ่งผูสูงอายุบางคนยังใหเหตุผลวาจำเปนตองออกมาธุระขางนอกบาน

จำเปนจะตองเติมเงินเพ่ือการติดตอ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน 

 “เติมทีละรอย...โทรอยางเดียวนะ ทีละรอย ใชหลายครั้งอยู เดือนประมาณสอง

รอยนะตอเดือน” (ปาดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“โทรเขาออกเติมหาสิบบาททั้งหมด พอหมดนาน ๆ ก็เติมสี่สิบหาสิบบาท เฉล่ีย

เดือนนึงสองรอย ตอเดือน มันเติมบอย เติมครั้งละหาสิบ” (ปาพิศ อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

“รอยเกาเกา เคาบอกโทรฟรี รอยนาทีก็โทรฟรี...หากไมมีเน็ตก็โทรไมไดก็      

เสียตังค” (ปาเมือง อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“ผมจายสามสิบบาทเต็มเงิน ผมใชวันทูคอลเติมไดวันนึง...ผมไมเขาใจหรอก    

เคากำหนดวาใชได 1 วัน” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“เดือนละสามรอยเกาเกา(เน็ตบาน) ใชไดทั้งบาน แตหากเติมตังคก็เติมย่ีสิบบาท

หากออกมาขางนอกนะ” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

  สวนดานความคุมคานั้นผูสูงอายุมองวาเงินที่จายไปนั้นมีความคุมคา เพราะมี

ความจำเปน และสะดวกท้ังเรื่องระยะเวลา ระยะทางในการทำงาน รวมทั้งการไดรับรูขาวสารไดอยาง

รวดเรว็   

“เสียรายเดือนจะ เดือนละเจ็ดรอย...คุมจะ ก็ใชหลายเครื่องจะ” (ปาสมพิส อายุ 

65 ป, สัมภาษณ) 

“ไมหรอกแพงคะ ดีมันสะดวกมันรูเรื่องติดตองายอยูตรงไหนก็ติดตอไดคะ” (ปา

เพ็ญ อายุ 71 ป, สัมภาษณ) 

“ถามวาแพงไหม สวนตัวถือวาแพง แตถาถามวาเราคนขอมูลที่ชอบ ๆ ก็ถือวา 

ไมแพง” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“มันแพง หารอยกวาบาทมันแพงไป แตหากมันใชเปนมันก็คุมอยู” (ปาไสว อายุ 

67 ป, สัมภาษณ) 

“จะวาแพงก็ไมใช เพราะเราก็ใชเยอะเหมือนกัน หากอยูในบานก็โทรไลนเรา      

ก็ไมไดเสีย” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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“ผมใช 3 บีบีครับ ประมาณสองพันกวาบาท...เฉพาะบีบี หกเจ็ดรอย โดยรวม

คาใชจายโทรศัพทสองพันกวา...ผมคิดวาไมแพง มันสะดวกเรา” (ลุงชัย อายุ    

70 ป, สัมภาษณ) 

“ผมวาคุมนะ อยูในชวงสามสี่รอยบาทได แตเราใชเรารูวาคุม ก็ไมแพง” (ลุงโต

อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“คุมคะ เพราะใชกันหลายคะ คุมคาคะ เพราะเราติดตอไมวาจะเรื่องดวนหรือไม

ดวนอะไรตาง ๆ รวดเร็วทันใจ” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

“มันไมแพงไง ก็มันสะดวกไง...คือเราไปไหนเราติดตอไดตลอด...อีกอยาง

โทรศัพทมันจำเปนตอเราดวย คือลูกคาโทรทางไลน” (ปาพัด อายุ 75 ป , 

สัมภาษณ) 

“คุม เพราะเราติดตองาย แทนที่เราเดินทางไปไมตองเดินหรอก สั่งงานไดหมด

ทุกอยาง” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“พอดี ๆ มันก็ไมไดแพงหรอก เพราะเราไดรับขาวสารที่เราตองการ มันเรียนรู

ได” (ลุงหวิน อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาทางผูใหบริการอินเทอรเน็ตใชกลยุทธทางการตลาด 

เชน การเพิ่มความเร็วให ใหแตก็ไมไดลดราคาจริงเพียงแตเปนการเพ่ิมใหดูดีขึ้น ดูเร็วขึ้น  

“ผมวาเดี๋ยวนี้ทุกคายทุกบริษัทนะ มันก็จะแยงกันลดราคา แตมันลดจริงไหมมัน

ไมไดลดหรอก อยางสมมติ แตกอน 5 เมก เดือนละเทานี้ เดือนละ 200 เดี๋ยวนี้

มันก็อัพ 200 ผมใหคุณ 10 เมก สวนใหญมันจะเพิ่มเปนเมกมาใหเรา...ถามวาได

ลดราคาไหม มันไมไดลดหรอก” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 ในขณะที่ผูสูงอายุบางคนมองวาแพงและไมคุม สัญญาณก็ไมดีขึ้น ซึ่งผูสูงอายุบาง

คนเลือกที่จะใชวิธีการยกเลิกรายเดือนและใชเติมเงนิทดแทน  

“รายเดือนครับ โปรโมชันน้ีอยูที่ 399 คาอินเทอรเน็ตนะ...คือมันไมคอยคุมหรอก

...ก็ชาบางจังหวะก็ชาบาง เราเอาโปรโมชันตัวสูงก็ไดเทานี้...ความจริงถามัน

คุณภาพดี ๆ มันก็ไมแพงหรอก...ถาพูดวาคุมก็ไมคุมเทาไร เพราะมันชามันจะ

หมุน ๆ ชา” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“มีบางนะที่สัญญาณนะ สัญญาณไวไฟนะ บางครั้งมันก็บอดอยูมันก็ดีคะ...เราก็  

รอไป” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

“แตกอนแรก ๆ ลูกจายเดือนละหารอยคะ แตตอนนี้เริ่มใหมเดือนละรอยหาสิบ

คะ แบบเติมเงินรอยหาสิบ จายเอง...คือมันแพงคะ...มันคุมมันก็คุมนะ แตมันเร็ว
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กวากันมากเลย หารอยมันจะเร็วมาก แตรอยหาสิบเน็ตมันจะชาคะ” (ปามน 

อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามยังมีประเด็นสำคัญจากผูสูงอายุบางคนที่เคาพบวาบางทีคายมือถือ

ก็มีคาบริการเสรมิแอบแฝงหากกดเขาไปแลวก็จะเสียเงนิโดยทันทีโดย คาบริการคิดทางบิลที่เรียกเก็บ

ปลายทาง 

“ก็คอนขางแพง บางครั้งก็หลาน ๆ เอาไปเลน บางทีก็ขอความท่ีไมพึงปรารถนา

เขามา...มันสงมาทางขอความเอง...บางทีเราปดไปปบ สักพักมันก็เขามาอีก...ลูก

เคยทำให เคยบอกเคาปดให มันขึ้นเขามาอีก ก็แกไขไปเรื่อย ๆ” (ลุงระวิ อายุ 

62 ป, สัมภาษณ) 

“สวนตัวปจจุบัน พอสมควร ไมถึงกับแพงแตไมถือวาถูก เพราะเดือนไมถึงบาง

เดือนก็มากหนอย มันข้ึนอยูกับตัวเราเลนมากเลนนอย...บางเดือนเกือบ ๆ พัน 

แบบเลนมากไง...บางทีเราไปดูอะไร มันจะมีพิเศษดูโนนดูนี้ดูอะไร ดูแบบใบสลิป

ที่สงมา แบบใชเกินอะไรเราก็จาย...เห็นวาบางทีไมมากเกินไปก็ไมไดสนใจ ก็ไม

เทาไรคอืก็ไมไดสนใจ ไมซีเรียสคะ” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.11 ความเห็นดานการขายสินคาออนไลน 

ผลการสัมภาษณผูสูงอายุมองวาเปนชองทางติดตอสื่อสารที่สามารถหาลูกคาไดดี 

สะดวก และไดจำนวนเยอะ ซึ่งผูสูงอายุบางคนไดใชชองทางดังกลาวในการสรางเพจขายสินคาที่

ตนเองไดทำขึ้นมา เพ่ือใหลูกคาหรือบุคคลที่สนใจในการ ไดเห็นสินคาและติดตอผานสื่อออนไลนได

เลย  

“คือมันงายสำหรับในการที่ลูกคาจะดูจะติดตอใชไหม อยางสมมติ ผมเจอแกวน้ำ

ใบนึง จะติดตอทางไหนถาติดตอไปที่โทรศัพทบานบางครั้งเราไมอยู แตตัวนี้

(สมารทโฟน) มันอยูกับเรา มันมีทุกอยาง” (ทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เยอะเลยแหละ...ทุกวันนี้คนหางานก็ทางสื่อ รับขายของขายอะไร จะทำอะไรก็

ลงไปตัวนี้ เหมือนแบบเราจะทำงานสักชิ้นนึงขายลงไลนไป คนสนใจก็เขามา

ติดตอกับเราก็สรางรายไดใหกับเรา” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เราสามารถท่ีจะสงไปใหคนทั้งโลก สินคาเราได...เราสั่งทีเดียวเพื่อนเราสามารถ

ดูได” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“สรางไดจะ แบบวาเรามีอะไรก็จะโพสตไปขายในนี้จะ อยางมีผักมีอะไรเล็ก ๆ 

นอย ๆ ในบานก็โพสต ๆ ไป ใครตองการจะสั่งเราจะมาเองก็ไดจะ” (ปาสมพิส

อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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“ดีคะ แบบเราโพสตไปใชไหมคะเคาจะสงเราเลย มันก็จะเปนรายไดของเรา   

หากจะทำ...ชวงหนึ่งหลานทำ เราทำกับเคาเนอะ เคาขายยำ เคาสั่งมา หลานเปน

คนไปสั่ง สั่งทางเฟซ ทางไลนคะ” (ปามน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ท่ีใช มีไลน มีเฟซ แลวก็เพจ ... (ช่ือเพจ โมเดลรถไมแฮนดเมคกระบี่) เพจผมจะ

เขียนเน็ตเพจสวนใหญผมขายผมจะใชสื่อออนไลน...เปนของที่ระลึกที่ผมทำเปน

สินคาโอท็อปของผมแลว ผมจะลงเพจขายทางเพจทางเฟซ” (ลุงวุฒิอายุ 62 ป, 

สัมภาษณ) 

“ตอนนี้ปาทำเมี่ยงคำขาย หลานก็เปดเพจให (เม่ียงคำ By Kru Aon’s Kitchen) 

ก็ขายเมี่ยงคำ บางทีก็สั่งทางไลนทางอะไรมันจะงายกวา...พักหลังไมคอยอัพเดท 

สวนมากเคาจะโทรมาสั่ง(ลูกคา)” (ปาหมวย อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ผมทำรานกาแฟ ทำขึ้นมาเสริมใหเด็กเคามีรายไดเพ่ิมขึ้น ผมใหฟูดแพนดา    

ใหเคามาสั่ง เพราะผมขายกาแฟในรานนะ” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

“เปนครับ บางทานที่ทำอาหารก็ดี อะไรก็ดี ลงเฟซก็สงไดเลย ก็ขายไดเลย” 

(ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามผูสูงอายุบางสวนมองวาการขายของออนไลนนั้นสูเด็กหรือเยาวชน

ยังไมไดหากเทียบกันแลว และก็ไมรูจะขายสินคาอะไร 

“ถาเปนเด็กคิดวาได แตถาอายุมากเราไม เพราะเราทำอะไรไมเปนนอกจาก     

สั่งของซื้อของ” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“เห็นเคาขายของออนไลนนี้เนอะ เคาทำได...ถาเราทำไดมันก็ดีนะ คนรุนใหม  

เคาทำไดขายได ปาความจำไมคอยจำ ไมรูจะขายอะไร” (ปาดอน อายุ 65 ป, 

สัมภาษณ) 

“เราตั้งเจตนาไวอีกแบบหนึ่ง คือเจตนาที่หารายไดเผยแพรเพ่ือจะขายสินคา   

ตาง ๆ เราตองมีเพจนะมันโดยตรง แตของที่นี้เราก้ำก่ึง พอเราทำเปนแหลง

เรียนรูสวนมากก็ไมไดผลิตอะไรไวเทาไรมีของฝากบางเล็กนอย บางทีของที่ผลิต

จากสวนก็ไดบาง แตสวนมากเราไมไดไปขายอะไรแบบงั้น...หากเปนของเราเอง

ไมไดไปขายแบบงั้นไมไดไปโพสตขายอยางงั้น เราบอกไปเคาก็เคามาปรึกษา     

ดูงานมาซื้อบางก็ไดบาง” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.12 เทคโนโลยีกับความสำคัญกับครอบครัว สังคม และชุมชน 

 ผลเชิงสัมภาษณแบงได 3 ประเด็น โดยประเด็นแรกนั้นผูสูงอายุมองวาเทคโนโลยี

เปนชองทางติดตอสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว คิดถึงลูก หลาน หรือญาติก็สามารถใชเทคโนโลยีเชื่อม
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ติดตอกันได และไดใชแอปพลิเคชันไลนในการโตตอบสื่อสาร โดยใชวิธีวีดิโอคอล หรือ โทรผาน

เครือขายสัญญาณไวไฟ ซึ่งสะดวกและประหยัดรวดเร็ว  

“คิดถึงยายก็โทรไป (ไลน) มันใกลชิดดีอยู ใชสะดวกดีอยู” (ปาไสว อายุ 67 ป, 

สัมภาษณ) 

“ถาเปนเมื่อกอนเปนจดหมาย โทรศัพทก็โทรศัพทแบบบาน แตตอนนี้มันแบบ

อยากคุยปุบมันคุยเลย มันยอโลกอยางที่เคาบอก...บางทีก็วีดิโอคอล บางทีก็    

แคไลน”  (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“อยากเห็นหนาก็เห็นหนากัน ปนี้ลูกไมไดมาก็เห็นหนาทุกวันไมเปนไรหรอก” 

(ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เพราะอยางหลานโทรมาหรือไลนมาเราก็ไดดูกับเคาดวย วาอวนขึ้นโตขึ้น     

แตกอนเราไมเคยเห็นหลาน พอเราเห็นชัดวาหลานสมบูรณดีสบายดี รูสึกดีใจที่มี

อินเทอรเน็ตทำใหเห็น เคาไมมาเราก็เห็นเคา” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“อันนี้ดี พอคิดถึงก็ไดโทรไลนมันก็สะดวก วีดิโอคอล...กรณีไมไดอยูดวยกันหลาน

ไมไดอยูดวยกันก็โทร” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“รวดเร็ว ถาพูดถึงลักษณะที่เราอยูไกลกัน อันนี้สะดวกสบายไมจำเปนตอง

เดินทางดวยการสงจดหมาย โทรเลข แตถาอยูดวยกันเรามีอะไรดี ๆ เราก็แชรให

กัน” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

“เหมือนกับติดตอใกลชิดกัน เหมือนรูขาวคราวกันงายโดยที่เราไมตองไปเจอกันก็

ได...วีดิโอคอล สวนมากกับหลาน หลานตัวเล็กอยากเห็นหนาปา” (ปาอุบล    

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“คะ ใกลชิดมาก เราอยากคุยกันตอนไหนเราเห็นหนากันไดเราเปดวีดิโอเฟซบุก

คะ...เวลาลูกโทรมาใชไหมคะ เราเปดวีดิโอเราก็จะเห็นทั้งลูกทั้งเรา” (ปามน อายุ 

62 ป, สัมภาษณ) 

“คะ ใกลชิดแบบวาเราอยากเห็นหนาก็เปดวีดิโอ เปดเห็นหนากันหนอย ก็พูด

กัน” (ปาเมือง อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“ผมวาเปนเรื่องท่ีดีครบั ไมเหงา...คุณแมอยูไกล ๆ (อยูที่กรุงเทพ ฯ) ยังสั่งอาหาร

ถึงบาน แบบวันน้ีอยากกินอะไรก็สงถึงบานเลย...โทรสั่งได ทำกับขาวใหเคาสั่งให 

ใชบริการประจำ” (ลุงประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากก็ตอนนี้ก็มาก คนผูสูงอายุจะใชมือถือจะเยอะ...ขนาดแมยังอายุเยอะ 

86 ป แกก็ยังสงไลนได เคายังติดตออยู” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 
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 ขณะเดียวกันผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยียังทำใหทันโลก และเปนคนทันสมัยทำ

ใหรูเรื่องตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งในประเทศ นอกประเทศไดอยางรวดเร็ว ทำใหตนเองมีความทันสมัยตอ

ขอมูลสังคมขาวสารไดตลอดเวลา 

“ทำใหกาวทันโลกมันจำเปนตองยอมรับตรงน้ีเพราะวาเด๊ียวนี้โลกมันเปนแบบนั้น

ก็เลยตองจำเปนเรียนรู ไมเรียนรูไมได คือความจริงตอนน้ีเราเกษียณเนอะ ความ

จรงิเราเกษียณตุลา (ป 2562) แตตอนนี้เคาใหอยูตอถึงกุมภา (ป 2563) จริงเราก็

ตองอยูบานละ เลยแบบวาถาติดขัดจะถามใครก็กลัวลำบากก็เลยตองหาขอมูล

ตองศึกษา” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“รูอะไรมากข้ึน ทำใหไมเปนก็ทำเปน...พอมีของตัวเองมันก็ทำได กดนิดหนอย 

มันก็จำละ” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ทันสมัย วาไมเคยใชมาตั้งแตเด็ก พออายุมากมายแลวก็ไดใช มันทันสมัยดีที่สุด 

เพราะมันรูสึกสื่อสารกวางไกลทำใหเราไดดูขาวสาร เล็ก ๆ นอย ๆ ท่ีเราชอบดู” 

(ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“เราบอกวาหากใชตัวนี้แลวนะ มันทำใหเราทันสมัยข้ึน ทันลูกทันหลานพูดกับ

เคาได สมมติลูกหลานไปถึงไหนแลวเราถามไดใชไหม เคาไปไหนมาบางไปเท่ียว

ไหนมาบาง ทำใหเรารู ถาเราไมมีเราก็ไมรูเรื่อง” (ปาพัด อายุ 75, สัมภาษณ) 

“เราสามารถรูขาวสารขอมูลรวดเร็ว โดยท่ีเราไมตองดูทีวี ก็ได” (ลุงหวิน       

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

“เราอยากรูอะไรก็รูหมด...อยากรูอะไรมันก็รูเพราะเรากดดู” (ปาพัด อายุ 62 ป, 

สัมภาษณ) 

“ดีนะทำใหเราไดรูขาว ทันเหตุการณ...ทำใหเราคลองแคลวขึ้น สามารถที่จะใช

ความรูความสามารถเขาไปถึงขาวไดดีกวา” (ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ทันเหตุการณทุกอยางแมแตเดก็รุนหลัง ๆ บางคนยังสูเราไมไดเลย บางคนยังไม

กลาเลนเลยแตปานี้สามารถทำได” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยีนั้นยังสามารถกระจายขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ชมรม ไดดี โดยเคาไดรับรูขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ท้ังระดับ

หมูบาน ตำบล อำเภอผานทางแอปพลิเคชันไลน ทั้งในเรื่องของสาธารณสุขหรอืสุขภาพ  

“ชวยได...ชวยใหเราทันเหตุการณรูไว เก่ียวกับงานโรงเรียนท่ีเราไปทำ อยางเคา

ไลนมาวาจะทำอะไรที่นั้นที่นี้ บอกก็ดี มันเปนการสื่อสารที่ไว” (ปาดอน อายุ 

65 ป, สัมภาษณ) 
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“หากมีขาวสารอะไรใหโพสตในไลนจะไดรูกัน...มีประโยชนเราสามารถไมพลาด

การประชุมไมพลาดการอบรม มีอะไรเราก็เปดไลนของชุมชนมาดู” (ลุงไพโรจน

อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ทำใหเรารูขอมูลขาวสารวาโรคนี้มาแลว โรคนี้เกิดแลว รักษายังไงเบื้องตน...

บางทีเรารูแลวก็ไปบอกเคา อาชีพ (อสม.) มันเปนแบบนี้นะ แบบตอนนี้คน

อายุหาสิบขึ้นไปก็เลนโทรศัพททุกคนก็บอกใหเคาไปหาขอมูลไดอะไรได” (ปา

แจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ไดมากคะ รูเรื่องเวลามีงานออะไรเคาสงเขามาเพื่อนไมมีไลนเคาจะมาถามเรา 

วามีงานกิจกรรมอะไรไหม อยางสำรวจลูกน้ำยุงลาย” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป, 

สัมภาษณ) 

“ไดมากคะ ก็เรามีพวกนี้ขาวสารตาง ๆ เรารูกอนเพ่ือน ถาเรารูเราคุยกับเพ่ือน

พูดใหเพื่อนฟง บางทีเพ่ือนที่มีดวยกันสงกันกลับไปกลับมาคะ” (ปามน อายุ 62 

ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุบางสวนที่มีจิตสาธารณะในการเปนอาสาสมัครประจำ

หมูบาน (อสม.) ยังมองวาเทคโนโลยีนั้นมารถท่ีจะแบงปนขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

เก่ียวกับสาธารณประโยชนได โดยพวกเคาไดสรางเครือขายกลุมผานแอปพลิเคชันไลน และคอยแชร

ขอมูลตาง ๆ ใหเครือขายกลุมรับรูและกระจายตอไปยังชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูดวยเชนกัน 

“ชวยเหลือไดเยอะ เรื่องของการติดตอสื่อสารการนัดหมายกันการประชุมในการ

แจงขาวชวยไดเยอะ เดี๋ยวน้ีเราใชสื่อตัวนี้แจงกิจกรรมขาวในกลุม...ประมาณ    

10 กลุม” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“เราไดรูขาวสารที่ดีแลวก็สามารถเตรียมการ...เตรียมการรับมือขาวสาร สมมติ

ตอนน้ีทางอุบลฯ มีปญหาเราเปดเฟซบุก เราก็สอบถามเราอยูไกลมีอะไร เราก็

บอก เราสามารถสงของไป” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ชวยได...ปาวาสมมุติวาวันที่ 16 เคาจะเดินโรคชิกุยา เคาบอกวา อสม. เจอกัน

นะบายโมงท่ีไหน เรามีไลนเราก็รูจากไลน” (ปาพัด อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

“อยางกรณีลุงเปนจิตอาสา แลวก็เปนหางบประมาณตั้งกองทุน อยางลุงเอา

กองทุนซื้อรถใหผูปวยติดเตียง ลุงถายรูปแลงลงเฟซ โพสตภาพแชรดวย แลว

บริษัทไหนดูปุบ เคาเห็นก็มาสมทบทุนใหกองทุนเรา ไดประโยชนเยอะ” (ลุง

วิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“เยอะอยู ...อยางกลุม อสม. จะประสานกันเดือนนี้จะทำอยางไร อยางจะ        

สุมลูกน้ำการแจงไปสื่อสารไป(ผานไลน) (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 
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“อยางเชน อยางเราไดความรูตรงนั้นเราก็บอกตอเผยแพรตอแนะนำเคาตอ...

สวนมากจะมี ในกลุมไลน พวกนี้เราสวนมากจะติดตอทางน้ีไดงาย สงงานใหดู    

สงเรื่องราวตาง ๆ เราไดมาเราเผยแพรตอใหเคาดู อยางงี้มันสะดวกมันงาย” (ลุง

สุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.13 ความกังวล ความเสี่ยงของเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุมีความกังวลตอการใชเทคโนโลยีในดานความกังวลตอการกรอกขอมูล

รายละเอียดสวนตัว การทำธุรกรรมทางการเงิน โฆษณาท่ีอวดอางสรรพคุณเกินจริง กังวลตอผู

ใหบริการทางมือถือในเรื่องของบริการเสริมตาง ๆ ท่ีอยูในระบบที่นอกเหนือจากการจายรายเดือน 

และยังหวงกังวลถึงเยาวชนตอการใชเทคโนโลยี  

“บางทีเราไมรู อยางเชนการกรอกขอมูลเราก็ตอบไปแลว...เราก็คิดวามันจะสงไป

ไหนนา ตอนหลังเราพยายามระวังอยู” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“ไมทำธุรกรรมทางการเงิน ไมมี กลัวความผิดพลาด เพราะเราอายุมากแลว     

คือไมทำดีกวากลัวผิดพลาด” (ลุงวิเชียร อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“ถาการเงินไมคอยปลอดภัยเทาไร...แตของผมไมคอยกดเงินเทาไร ผมจะไปเบิก” 

(ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ถาผูสูงอายุไมคอยไดรับรูจะโดนหลอกงาย...อีกอันบางเรื่องที่บางขาวที่ที่มันลวง

หรือบางเรื่องหลอก อยางเชนยารักษาโรคแกมะเร็งไดแลวตอนนี้ ไปเอายานี้ไป

กินจะรักษาโรคมะเร็งได แตเกิดไปเชื่อตามน้ันแตเกิดแนะนำตัวยาแลวกินเองไป

กันใหญตองระวัง” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“อะไรจากที่เราไมเคยทำแลวบางทีเราไมกลากดเพราะเราก็กลัวเหมือนกันวา

หากกดไปแลวมันไปเจออะไร เดี๋ยวบางทีรายจายมาเปนหางวาว คิดวากดอะไร

ไปแลวไมรูเรื่อง บางทีเราก็ไมกลาทำ...อะไรท่ีไมแนใจปาก็ไมกลาทำชะงักตรง

นั้น” (ปาแจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เดียวนี้มีเด็กโดนหลอกมันเยอะ โดนทำใหเสียทำใหโดนหลายเรื่องหลายราว 

เพราะสามารถทำใหคุยทางนี้ไดตลอด” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

นอกจากนี้มีบางคนกังวลทางดานระบบคลื่นสัญญาณท่ีมีผลกระทบตอรางกาย 

เพราะระบบสัญญาณโทรศัพทที่จะจะสงผลตอระบบประสาทซึ่งจะเกิดผลกระทบในระยะยาว  

“คิดวาไอระบบไวไฟ เคลื่อนจะมีผลตอสุขภาพของคน รวมทั้ งผมดวย           

เพราะสัญญาณนี้มันนาจะมีทั้งดีและไมดี มันกระทบตอระบบทุกระบบนะผมวา 

โดยเฉพาะระบบประสาท แตวาเคลื่อนสัญญาณตอไปนี้นาจะมีตอสุขภาพ        

ในระยะยาวเกิดความเปลี่ยนแปลงตอสุขภาพ” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 
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 5.1.14 ความเสี่ยงของเทคโนโลยีหรือผลกระทบ 

 จากการสัมภาษณสะทอนใหเห็นวาผูสูงอายุเคยเจอความเสี่ยงตาง ๆ ไมวาจะเปน

ขอความแปลก ๆ จากบุคคลไมรูจัก หรือสินคาเดงเขามาในแอปพลิเคชันไลน หรือเฟซบุก การโดน   

แฮกขอมูล หรือการใหหลงกรอกขอมูลทางออนไลน  

“มีอยูครั้งนึง อยู ๆ มันโผลมาเราก็ดันตอบ มันเปนคนละเรื่องจากที่เราดูอยู...

กลายเปนวาไมไดสั่ง มันเดงมาใหเราตอบวาอะไร” (ปายุ อายุ 60 ป, สัมภาษณ) 

“มีในไลนกลุมเขามายังไงไมรู แบบผูหญิงหากินผูหญิงไซดไลน ยังไงเขามายัง   

เขามาก็ใหแอดไลนเนอะ ก็สงสัย สวนมากก็บล็อกเคาออกไป” (ปาหมวย อายุ 

63 ป, สัมภาษณ) 

“เจอบอย อยางกรณีที่วาเคาโทรมาเรื่องคอลเซ็นเตอรนี่ แตไมเคยหลง แลวก็

เรื่องของเฟซบุกก็มีลักษณะของการโดนแฮกมาเยอะ มันจะมีข้ึนมาใหเราทำตาม

มัน ใหกรอกขอมูล บางท่ีถามขอมูล บางท่ีใหเราไปเปลี่ยนรหัสบางอะไรพวกนี้ 

แตจากที่เราติดตามขาวสาร เรารูตรงนี้เราไมสนใจ...แตสิ่งท่ี เราเลนเฟซบุกมันจะ

มีโฆษณาเขามาเยอะ ทำใหเราเบื่อ” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องขอปลอมหรือขาวเท็จ การแอบอางใชรูปบุคคลที่รูจัก

มาหลอกโอนเงิน ภาพลามกอนาจารในระบบสงมา สินคาที่ซื้อทางออนไลนไมตรงกับโฆษณาและ

โฆษณาเกินสรรพคุณทางความจริง 

บางครั้งขาวที่ออกมาเรารูวามันจริงไมจริง...คือเรายังไมรูวาใครเปนคนกรองขาว

ใหเรามั้ง ท่ีเราอานไปแลวใช ไมใช ตอนนี้มีขาวเท็จขาวลวง เราจะเชื่อถือเคาได

ไหม...สวนมาก อานดูคนเดียว จะไมเผยแพร จะไมแชร เพราะเราไมรูขอเท็จจริง

มันเปนยังไง” (ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“มีนะไลน บางทีเรื่องคนนั้นไมดีคนนี้ไมดี เราตองพิจารณาตัวเอง เราไมเชื่อ

หมด” (ปาพัด อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

“ไลนเพ่ือนสงมาจากไหนใหมา อยางงั้นอยางอยางงี้ จะหนาวลง...เราไปเจอ  

อยางงั้นก็นาสงสัย เราก็พิมพเขาไปดูกรมอุตุ ฯ ตองไปดูยืนยันอีกทีจะเชื่อเลย

ไมได...ของยูทูบเกษตรเหมือนกัน แนะนำอยางงั้นอยางงี้ ๆ พอไปทำตามไมได

อยางง้ันหรอก ไดอีกแบบ” (ลุงสุรัฐ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ปาเคยโดนเรื่องไลน เหมือนกับวาเคาเอาชื่อของนองสงไลนมายืมเงิน หาใหโอน

เงิน ปาเคยรูขาวแบบน้ีบาง สงสัยนองเงินแคนี้เปนไปไมได ปารีบโทรกลับไปหา

นอง จะยืมเงินเหรอ เงินแคนี้จะยืมเหรอ รูวาโดนหลอก...เคาก็ปดหนีของเคา     
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ไปเลย...วันรุงขึ้นนองบอกขอมูลนองโดนแฮกไป ใครมายืมอยาไปเชื่อนะ” (ปา

แจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“เห็นภาพไมมดี (อนาจาร) ยกตัวอยางท่ีการพนันไมรูมันเขามายัง (ในไลน) ผมก็

กดออก เดี๋ยวนี้ก็ยังมาอีก” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“ผมก็โดนนะเรื่องตัววงกระแสไฟฟาที่เปนขาว แบบเสียบกินไฟนอยลง แลวเคาก็

หายไปเลยนะ สงใหผมสองช้ินแลวมันเสียชิ้นนึงผมก็ตามเคา เคาก็ไมสงมาให 2 

ตัว 1,500...โทรไปไมไดรับสายก็ไมไดตาม พอดีขาวออกมาเคาก็ตามจับ” (ลุง

ประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.15 ความปลอดภัย 

 ผูสูงอายุมองวาไมปลอดภัยหากมีคนที่ไมรูจักเขามาคุยหรือติดตอเขามาคุย และ

ความเหมาะสมของการโพสตขอความ ขอมูลของตนเองโดนแฮก และความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีสงตอ

กันมา  

“จะวาปลอดภัยก็ไมปลอดภัยนะ บางทีเราไมรูวาเคามาหลวงลวงเราก็ไมรู” (ปา

ดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“บางคนมันกดไปเรื่อย แลวก็โพสตไปเรื่อยมันก็อันอันตราย แตปาไมกดอะไรไม

โพสตอะไรสักอยาง” (ปาพัด อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“ปลอดภัยไมมาก อันตรายมากกวา คือถามันเปนสัญญาณอยาลืมวามันทะลุ

ทะลวงกำแพงกับตึกกับบาน มันทะลุทะลวงไปได รางกายเราออนกวาตึกมันจะ

ทะลุไปได” (ลุงชัย อายุ 70 ป, สัมภาษณ) 

“ไมปลอดภัย ก็บางครั้งมันสามารถท่ีแทรกแซงเขากันได มันแฮกกันได ดูขอมูล

ของคนได” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“บางทีแชรเรื่องไมนาเชื่อ คนอ่ืนไลนสงมาวามีบุคคลคนนี้โอนเงินเขาบัญชีสอง

พันบาท ใหสงอะไร ๆ ไปใหเคาหลักฐานทั้งหลาย เรารูอยูแลววามันไมใช ลบทิ้ง

ตัดเลยคะ” (ปาปุ อายุ 77 ป, สัมภาษณ) 

 

 ขณะเดียวกันผูสูงอายุบางสวนมองวาปลอดภัยเพราะตนเองไมไดเลนเยอะ และ

ไมไดทำอะไรเสียหาย 

“ปลอดภัย เพราะเราไมไดเลนอะไรกับใคร เราไมไดกดมั่ว เราไมไดกดไปเรื่อย ๆ 

รูสึกไมเปนไร” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ไมคะถาเราไมรูจักเราก็ไมทำอะไรเราไม เสียหาย” (ปามน อายุ  62 ป , 

สัมภาษณ) 
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“สื่ออินเทอรเน็ตเปนสื่อที่ดีมาก ๆ ขึ้นอยูกับตัวเราจะใชมันยังไงนะครับ คนที่ใช

อินเทอรเน็ตเปนคุณไดกำไรเยอะ แตคุณใชไมเปน เปนผลเสียผลลบตอตัวเอง

เยอะ...ตัวนี้เคาเรียกวา มันมีคุณอนันต เราอยากรูอะไรอยากทำอะไรเราสามารถ

หมด แตคนที่นำมาใชบางครั้ง พอมาใชในทางที่ผิด อันนี้คือคุณอินเทอรเน็ตไม

เปน...สวนใหญที่ใชอินเทอรเน็ตที่มีผลเสียสวนใหญวัยรุนมากกวา หรือวัยรุน

ดาราหรือคนมีชื่อเสี่ยง คนพวกนี้รับวัฒนธรรมอะไรมาแลวมาลง ๆ คนท่ีเสพสื่อ

ไมพิจารณาไมดูท่ีดีคุณก็ใชในทางที่ผิด” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 5.1.16 ความตองการสนับสนุน 

ผูสูงอายุเสนอวาอยากใหรัฐบาลสนับสนุนสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตเพราะไม

เพียงพอและมีขอจำกัดใหหมูบานไมกี่หลังทำใหไมครอบคลุม รวมถึงตองการใหสอนถึงการใชสื่ออยาง

ปลอดภัยหรอืรูเทาทันสื่อแกคนในชนบทเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัยของผูสูงอายุตอการใช 

“สัญญาณดี ๆ หนอย เพราะวาเราบางทีส่ังงาน สั่งของไมได สั่งซื้อขาวอะไรไมได

...หมูบานมีพื้นที่เดียวที่วารัฐเคาตั้งใหอยางใหอีก เพราะวามันไดแคสองหลัง...

หลังอ่ืนไมไดเลย ไมถึงสัญญาณ” (ปาพิศ อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ไวไฟตองการเหมือนกันคะ โรงเรียนไมมีคะ” (ปามน อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

“อยากไดใหอาจารยมาสอนการใช หรือจะมาตั้งไวไฟอะไร เวลามาลุงจะไดใช 

กันงาย ๆ” (ลุงแอด อายุ 66 ป, สัมภาษณ) 

“ถามีคนที่มาสอนมาแนะนำ อยางวันนี้เรารูสักหา มีคนมาแนะนำเรารูสักหกซัก

เจ็ดมันก็จะเริ่มพัฒนาเราไปเรื่อย ๆ... อยางคนในเมืองไมเทาไร คนชนบทพวกนี้

อันตรายเยอะนะครับ ถาเรามีมาสอนแนะนำ ใหความรูเก่ียวกับการรูทันสื่อพวก

นี้ ...ถึงเคารับไดไมหมดแตลูกหลานสามารถที่จะชวยเคาได ผมวาเปนตัวที่ดี      

ถามีคนมาชวยเสริมมาชวยสอน” (ลุงทรงวุฒิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 ผูสูงอายุบางสวนยังมีความตองการเทคนิกในการใชแอปพลิเคชันตาง ๆ  หรือ

เทคนิกการใชเบื้องตนของเทคโนโลยี นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีความตองการสอนในเรื่องของการใชสื่อ

ออนไลนในการขายของทองถิ่น รวมทั้งการสรางเพจหรือการผลิตเน้ือหาลงไปแพลตฟอรมตาง ๆ และ

ธุรกิจการสรางรายไดจากสื่อออนไลน 

“อยากเรียนรูทุกอยาง แบบใครมาสอนเก่ียวกับคอม ฯ ฉันอยากมาเรียน มา

เรียนรูทุกอยางวาทำยังไง ๆ” (ปาสมพิส อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ปาอยากใหมีการสอน มีการบอกแบบมันเริ่มตนยังไงทำยังไงอะไรแบบนี้...มีคน

สอนดีกวา เพราะไปทำเอง ทุกคนไมเขาใจเทาไรนะ...ปาวาไมเกินสามครั้งก็นาจะ
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เรียนรูไดละมั้ง เทคนิกการเขากัน สาระของมัน การใชการทำอะไรอยางนี้” (ปา

แจว อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“สอนเทคโนโลยีการใชพวกโทรศัพทเราก็ไมไดเกงมากเราก็อยากรู แอปตัวนี้เขา

ไปแลวเจอปญหาทำยังไง แอปตัวนี้จะเปนเกี่ยวกับเรื่องอะไร เราอยากรูหรือ

อยากมาใหความรู  เพราะเราทำเองมันก็แคนั้น” (ป าหมวย อายุ  63 ป , 

สัมภาษณ) 

“เก่ียวกับพวกวิธีการใช แลวตอบรับยังไง” (ปาเพ็ญ อายุ 71 ป, สัมภาษณ) 

“อยากใหคนมีฝกใหอีกนะคะ ใหครูมาฝกใหจะไดเกง...ฝกใหเราคลองแคลวทาง

โทรศัพทจากปานกลางใหเกง...เรารูตนเองก็ไดอยูนะ แตสูใหคนแนะนำไมได    

ตองมีผูแนะนำชี้ทางใหไปทางนี้ เราจะรู แนะนำเบื้องตน” (ปามน อายุ 62 ป, 

สัมภาษณ) 

“คืออยางกลุมโรงเรียนขายของออนไลนเราทำไมเปนกัน ผมอยูกลุมโรงเรียน 

กลุมโรงเรียนทำของข้ึนมา (สินคา/ผลิตภัณฑในกลุม) เราจะเอาของพวกนี้ขาย

ออนไลน ตรงนั้นยังไมมี ทุกคนไมมีพื้นฐานตรงนี้” (ลุงไพโรจน อายุ 63 ป, 

สัมภาษณ) 

“จัดตั้งบริษัทออกมาเวิรคช็อปในโรงแรม เก็บตั้ง หารอย ๆ ก็วากันทีละหกสิบหก

สิบคน...ผมวาก็จะไดคนใชเปนเยอะ ซึ่งคนเคาซื้อขายออนไลนกันเยอะมาก” (ลุง

ประเมศ อายุ 64 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามนั้นผูสูงอายุบางสวนมองวาไมมีความตองการ ทั้งนี้เพราะตนเอง

สามารถเรียนรูดวยตนเองไดจากอินเทอรเน็ต ไมชอบวิธีการอบรมหรือพบปะกับคนเยอะ  และ

ผูสูงอายุบางสวนใหเหตุผลวาใหลูกหลานสอนไดเพราะเคามีลูกใหคำแนะนำชวยเหลือไดตลอด 

นอกจากนี้บางคนยังระบุวาอายุตนเองมากแลว และอยากเขาหาทางธรรมะ 

“หาในเน็ตอยางเดียวนี้แหละ ศึกษาในเน็ตก็ถือวาเยอะนะ...กับคนเราไมอยาก

เจอ...หากเคาจัดเราไมไป ไมอยากยุงกับคนเราเบื่อแลว” (ปายุ อายุ 60 ป, 

สัมภาษณ) 

“มันจะโบราณไปไหมถาบางคนทำเปนแลว ปาจะศึกษาตนเองไดไหม...สวนใหญ

ป าจะทำท่ีบ านหมด ฉะนั้ นก็ไมคอยเดือดรอนอะไร” (ป าปุ  อายุ  77 ป , 

สัมภาษณ) 

“ครบแลวไมตองการ บานเรามีลูกหลายชวยอยูแลว เราเปนผูสูงอายุนะถา

ลูกหลานดูแลเรา เราก็ ไมตองการความชวยเหลือจากคนอ่ืน ...ลูกเรามี
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ความสามารถ เราก็ไมตองการความชวยเหลือจากคนอื่นแลว เพราะเราอยากได

อะไร ดูขอมูลอะไรที่ไหนลูกเรารู ลูกเราชำนาญ” (ปาพัก อายุ 75 ป, สัมภาษณ) 

“อายุปานนี้มันจะไหวไหมนา (หัวเราะ)” (ปาจื้อ อายุ 72 ป, สัมภาษณ) 

“ไมรูจะเรียนไปทำไม อายุขนาดน้ีแลว” (ลุงแอด อายุ 63 ป, สัมภาษณ) 

“ปาอยากอยูแบบงาย ๆ อยูแบบสบาย ๆ ไมคอยคิดอยากทำอะไรสมัยใหมอะไร

มากมาย เอาเทาที่จำเปนจริง ๆ เหมือนกับเราฟงธรรมะของหลวงพอ หลวงพอ

สอนเราวาอายุเราใกลเต็มทีแลวนะ...เพราะงานเราก็ไมไดทำอะไรแลว” (ปาอุบล 

อายุ 69 ป, สัมภาษณ) 

 สวนทางดานปจจัยและอุปสรรคที่มีผลตอการสนับสนุนในการพัฒนานั้น ผูสูงอายุ

บางคนระบุวาขอจำกัดตนเองที่ไมสามารถที่จะเรียนรู คือเลี้ยงหลาน ๆ บางคนอายุเยอะมากจึงไม

ขวนขวายในการเรียนรู และระยะเวลาไมตอเนื่องทำใหผูที่เรียนแลวเกิดการลืมเนื้อหา ดังนั้นวิธีการก็

คือระยะเวลาของการสอนควรสอนอยางตอเนื่องตดิตอกัน 

“อยางอ่ืนไมมี มีแตเลี้ยงหลานจะ หลานเกาเดือน อีกคนหนึ่งสองขวบ” (ปา

สมพิสอายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“โรงเรียนสอน เคาสอนอาทิตยละครั้งเดียว แบบวันนี้ใครเอาโทรศัพทมา บางที

เราเอามาก็สอน บางทีคนแกกวาเรา เคาไมรูเคาไมเอาไป สอนมาเคาจะใช

โทรศัพทธรรมดา เคาใชกดปุมอยางเดียว คนแกสวนมากกดปุมโทรเขาโทรออก” 

(ปาดอน อายุ 65 ป, สัมภาษณ) 

“ผูสูงอายุไดทุกวัน วันธรรมดาไดตลอดเพราะวาผูสูงอายุสวนมากไมมีภารกิจ

ประจำ...ระยะเวลาที่ปฏิบัติ เราสามารถรับได 8 วันติดตอกัน...สมมติไดตาม

เปาหมายของหนวยงานที่จะมา บอกหลักสูตรนี้ท่ีจะมา 5 วัน ก็สามารถที่จะแจง

ลวงหนา” (ลุงระวิ อายุ 62 ป, สัมภาษณ) 

 

 

 

 

 



162 

 

5.2 กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุมอายุ 50-59 ป 

 5.2.1 จุดเริ่มตนการใช (เหตุผลในการใช) 

 กลุมผูกาวสูวัยผูสูงอายุเริ่มใชเทคโนโลยี และแอปพลิเคชันตาง ๆ จากการทำงาน 

เนื่องจากตัวองคกรหรือบริษัทมีความจำเปนที่จะตองใชในการติดตอสื่อสารระหวางเจานาย หรือ

ลูกคา รวมทั้งใชในการหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการทำงาน 

“สงไลน สงภาพใหหัวหนางานเขาจะไดรู แลวบางทีก็มีไลนของหัวหนากลุม 

หัวหนากลุมเขาก็สงมา” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“ปาทำเริ่มทำงานหนวยสหภาพสหรัฐอเมริกา ปาเปนคนเดียวที่ไมมีอีเมลไมรูเลย

วาคืออะไร มันทำใหเราตองตองขวนขวายแลวนะ...ตอนน้ันอีเมลเปนยังไง เราก็

เริ่มใชอีเมลเปน เริ่มใชกูเกิลเปน เริ่มหาวาไทยซีวิคเน็ตมันอยูตรงไหนอะไร เริ่มท่ี

จะเรียนรูในการพัฒนาตนเอง...ตองสงงานตองสงเรซูเม  ที่เคาตองการ” (ปาติ๋ม 

อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“ผมรับทำดานพวกงานอินเตอรแอคทีฟอยูแลว พวกสื่อการเรียนการสอนสำหรับ

มหาลัย อะไรอยางเงี่ย เพราะบางอยางยังเปนแบบนั้น แลวก็พอผมก็ไปประยุกต

...แอนิเมชันเล็ก ๆ ครับ ก็คือแอนิเมชันเล็ก ๆ ใชโปรแกรม Director แลวก็

สามารถโตตอบกับผูใชได” (ลุงนติ อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

“ผมก็ขับแกร็บ (Grab) ก็คือสื่อออนไลนอยางนึงผมก็มีอินคัม (income) เขามา

ตลอด...เดิมทีเพ่ือนมาบอกกอนจริง ๆ ผมไมสนใจตั้งแตสมัยเปนอูเบอร (Uber) 

แลวตอนนั้นผมรับเหมายังสนุกกับการรับเงินเปนงวด ๆ...พอเศรษฐกิจมันเริ่มดร

อปเพ่ือนผมที่อยูปาไมเฮยเจง  มึงไมสนใจแกร็บหรอ เปนไงวะมึงไปโหลดเลย พอ

โหลดเสร็จแลวเขาจะมีข้ันตอนใหกรอกรายละเอียดเลยมีแพลตฟอรมใหเลย” 

(ลุงเจง, อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“เดี๋ยวนี้ยุคลูกคาเขาก็ติดตอทางไลนเปนสวนมาก เดี๋ยวนี้เขาก็ไมใชแฟกซแลว    

ก็คือถาไมสงขอมูลทางไลนก็สงไปทางอีเมลของบริษัท” (ลุงคิม อายุ 57 ป, 

สัมภาษณ) 

“รับราชการเขาตองมีอบรมอะไรพวกนี้ อินเทอรเน็ตก็ตองพาไปอบรมการใชงาน 

เพราะ กทม. เขามีกองคอมพิวเตอร พอระดับหัวหนาก็ตองไปอบรมอินเทอรเน็ต 

สามวันสี่วัน วิธีการใช วิธีการอะไรตาง ๆ”(ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“ไลนน่ีจะเปนสั่งงานจากหัวหนาสั่งมาทีหลังเขาจะบังคับเลยครับเปนไลนของ   

ในหนวยงานจะตองมีทุกคนอยางงานของผมนี่จะตองรับผิดชอบเก่ียวกับทั่วไป...
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บางสวนที่เปนงานเขามากระทันหันเชนเราจะมีไลนท่ีสั่งงานเชนเกิดภัยพิบัติอะไร

อยางน้ีเขาจะตองตามตัวเราได” (ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.2 การไดมาของเคร่ือง 

 การไดมาของเครื่องหรืออุปกรณการสื่อสารนั้นไดมาจากหลายหลากวิธี ทั้ง

ลูกหลานซื้อให หรือนำเครื่องเกาที่ใชแลวมาใหใชตออีกที รวมถึงองคกรเปนผูจัดหาอุปกรณมาใหใช

ระหวางทำงาน 

“ผมวาไมเกิน 3 ปผูสูงอายุคิดวาสมารทโฟนจะมีเยอะมากก็อาจจะประมาณ   

คิดวาไมต่ำกวาหกสิบเจ็ดสิบเปอรเซ็นต เพราะวาโทรศัพททุกวันนี้มันจะ

เปลี่ยนไปเรื่อย แลวก็กลุมวัยรุนเขาก็จะตองเอาที่มันเหมาะกับเขาที่เหลือตกรุน   

ก็จะมาเปนของผูสูงอายุแลวลูกหลานจะเปนคนจายคาบริการให” (ลุงมานิต อายุ 

51 ป, สัมภาษณ)  

“มือถือก็บริษัทเขาใหมา ก็ เครื่องไมกี่พันของซัมซุง” (ลุงคิม อายุ  57 ป , 

สัมภาษณ) 

 5.2.3 การเรียนรูจากเทคโนโลยี 

 สำหรับกลุมผูกาวสูวัยสูงอายุ เรียนรูเทคโนโลยีจากคนใกลตัวไมวาจะเปน 

ลูกหลาน แฟน ญาติ รวมถึงเพ่ือนรวมงานในองคกร   

“ลูกแนะนำวาแมดูเว็บนี้ดูเว็บนั้น” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

“ลูกชายเปนคนสอน เปนคนทำใหทุกอยาง” (ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

“แฟนคะแฟนสอน แฟนเลนกอน เมื่อกอนวาตรงนี้เปดตรงนี้นะทำอยางนี้นะเรา 

ไมรูเรื่องสักอยาง ไมเคยรูเรื่องเลย” (ปาไก อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

“นองสาว สวนใหญเขาจะแนะนำก็เก่ียวกับดานการสื่อสารกอนอยางแรก      

การสื่อสารการเซฟขอมูลการติดตออะไรที่มันงาย ๆ เชนเราโทรหากันไมตองใช

เบอรโทรโดยตรง ใชไลนโทรก็ไดใชเฟซบุกโทรก็ได ใหเราสอนใหเราคอยอัพเดท

โทรศัพทอยูบอย ๆ ทุกครั้งที่ โทรศัพท ข้ึนมาวาคุณมีขอมูลใหอัพเดทให เรา       

รีบอัพเดทเลย” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“บางตัวก็ยังไมรูเลย นอง ๆ ตองบอกตองนูนนี้ตองแชรงี้(เฟซบุก)” (ลุงสุราษฎร

อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากก็จะถามนองคะ(ที่ทำงานดวยกัน) คือเด็กสมัยนี้จะเกงเรื่องตรงนี้ อันนี้

เราจะโหลดตรงไหน คำนี้เราไมเห็นจะเขาใจเลย เคาก็จะสอนวิธีแบบน้ีนะ       

กดแบบนี้อยางนี้” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 
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“ลูกหลานหรือพนักงาน เจาหนาที่ของ อบต. ดวยคือใครมีความรูเราจะถามเคา

หมดถาเราทำไมได เราเริ่มเรียนรูจากเคาทั้งหมด” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามผูสูงอายุอีกสวนหน่ึงเลือกที่จะเรียนรูเทคโนโลยีดวยตนเอง เพราะ

เชื่อวาเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูเองได รวมถึงเชื่อวาตนมีพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีอยูแลวจากสมัยเรียน 

“เรียนรูดวยตัวเองครับ สามารถเรียนเองได” (ลุงนิต อายุ 54 ป, สัมภาษณ)  

“พัฒนาความสามารถ จากแตกอนที่เราไมเปน เราใชเปน อันไหนที่เราไมเรียนรู

เราก็เรยีนรู” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“โดยพ้ืนฐานเปนคนชอบเทคโนโลยีตั้งแตเด็ก ๆ อยูแลว ท่ีนี้จะใฝในเรื่องของ

พวกนี้อะไรที่มันยอในเรื่องของการทำงานวิธีคิดสมัยเรียนปรญิญาตรเีนี่ย ท่ีเพื่อน

กรุปเนี่ยสวนใหญ...ผมโหลดแอปมาจากอินเทอรเน็ตเอามาลองขับศึกษาความ

เปนไปไดคาเอเวอรเรจ (average) เขาหักเทาไหร โครงสรางเปนยังไง พ้ืนฐาน

เราเปนคนชอบทองเที่ยวอยูแลวครับเท่ียวดวยแลวไดตังคดวยผมวาก็โอเคนะ

แกร็บ” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ)”  

“เราเรียนในเรื่องของคอมพิวเตอรอยูแลว สมัยกอนเขียนโปรแกรม ภาษา       

เบสกิ” (ลุงถิ่น อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“ชวงนั้นเรียนปริญญาโทอยูดวยนะคะ ตองหาเปน...ตองหาขอมูลดวยเหมือนกัน

ตองทำสารนิพนธดวยกันคะ” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 ทั้งนี้ภูมิหลังชีวิตก็เปนสวนหนึ่งในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีดวย

ตนเอง เนื่องจากรูสึกวาตนทุนชีวิตของตนเองไดรับการศึกษามานอยจึงทำใหอยากเรียนรูสิ่งตาง ๆ 

“ผมเปนคนท่ีเรียนไมเกงแลวก็เกิดจากครอบครัวที่ยากจนและไมมีโอกาสได

ศึกษาเลาเรียน พอไมมีโอกาสผมเห็นสิ่งเหลานี้มันมีประโยชนแลวเราสามารถที่ 

จะเรียนรูไดดวยตนเองขวนขวาย ผมก็เลย เราก็จะตองฝก แลวก็ตองหาความรูใน

รูปแบบตาง ๆ ที่ไหนมีการอบรมผมก็จะลงสมัครและเขารวมอบรม” (ลุงมานิต 

อายุ 51 ป, สัมภาษณ)  

 5.2.4 ความซบัซอนยุงยากของเทคโนโลยี 

 จากการสัมภาษณชี้ใหเห็นวาความยุงยากจะข้ึนอยูกับความซับซอนของรหัสผาน

และประสบการณการใชงาน  

“ยากก็ตอนที่มันจะตองมีพาสเวิรดอะไรซักอยาง หรือวาตองใสอะไรเยอะ ๆ      

งี้ครบั” (ลุงไพศาล อายุ 54 ป, สัมภาษณ)  

“ยากเพราะวาใชคอมพิวเตอรไมเปนเลย คือไมรูเรื่องพวกคอมพิวเตอรหรืออะไร

เลย ก็เลยยากนิดนึง กวาจะใชไดก็จะเขาใจก็ซักประมาณสองสามป ถึงจะเริ่ม
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ใชได...เพราะเราไมคอยรูเรื่องนี้เลย คือมันใชผิดใชถูกประมาณนี้” (ปาจิ๊บ อายุ 

52 ป, สัมภาษณ) 

 ในขณะท่ียังมีมุมมองวา การใชเทคโนโลยีนั้นไมไดเปนเรื่องที่ยุงยากซับซอน 

เพราะหากใชบอยครั้งจนเกิดความเคยชิน ก็จะทำใหการใชเทคโนโลยีเปนเร่ืองที่งายสำหรบัพวกเขา 

“งายนะ แตถาถามวามันยุงไหม มันก็ขึ้นอยูกับข้ันตอนการท่ีจะทำอะไร เรา

ตองการสรางอะไรหรือทำอะไรมันก็จะยากในขั้นตอน เชน สมมติวา ถาเราจะ

สรางวิดีโอสักเรื่องนึง สรางภาพสักเรื่องนึง ถายภาพใครสักคนนึง ตองทำยังไง 

เริ่มตนจากจุดไหนกอน ตองกดตรงไหนกอน อันไหนหน่ึงสองสามสี่หา อธิบายวา

หนึ่งคอืไร สองคอืไร แลวสิ้นสุดคือไร” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“ถาเราไมรูจักมันตั้งแตแรก เราก็จะรูสึกวามันยุงยาก เราก็ตองลองหลาย ๆ ครั้ง 

ถาเราไมเปนเราก็จะเบื่อไปเอง แตถาเราสนใจจริง ๆ ไปเลนกับมันทุกวัน มันก็จะ

ชวยใหเรารูมากขึ้นวาเราควรจะไปกดปุมไหนตอเชื่อมยังไง ก็คือแบบวาเราตอง

เขาไปใชงานมันทุกวัน” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ไม มีความยากสำหรับป านะคะสำหรับปาเองมีความรูทั้ งภาษาอังกฤษ          

ทั้งภาษาไทย ไมยากสำหรับปาเองสำหรับเฟซบุกเอง” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป , 

สัมภาษณ) 

“มันก็เรื่องงาย ๆ เหมือนชีวิตประจำวันที่เราตองใช มันเลยงาย” (ลุงคิม อายุ   

57 ป,  สัมภาษณ) 

“คิดวาไมยุงยากเพียงแตวาเราใชมนัไมลึกเทานั้นเอง” (ลุงสุราษฎร, สัมภาษณ) 

“ใหม ๆ ยุงยาก ... แตถาเราเขาใจมันไมยาก” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.5 ดานทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง 

 สำหรับทักษะในการใชงาน มีมองวาตนเองมีความสามารถเกินครึ่งในการใชงาน

ในแพลตฟอรมที่ใชเปนประจำ 

“เฟซ พวกไลนผมวาประมาณแปดสิบเปอรเซ็นตนะ” (ลุงโต อายุ 55 ป , 

สัมภาษณ) 

“หกสิบหกสิบเปอรเซ็นตเอง เพราะวาไมเคยไมเลนเน็ตพวกเฟซบุก อินสตาแกรม

อะไรไมมี แลวก็ไมสนใจ ก็จะสนใจที่บอก ก็แคเบ้ืองตน ที่วาก็ใชแคใชได ไมตก

ยุคเทานั้นเอง” (ลุงคมิ อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้กลุมตัวอยางไดระบุวาตนนั้นมีความสามารถพอประมาณเมื่อเทียบกับ

คนในรุนเดียวกันแตไมไดรูสึกวาตนเชี่ยวชาญมากนัก 
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“ในคนรุนเดียวกัน ก็นาจะมากกวาพอสมควร ประมาณนึง แตก็ไมไดแบบไมได

เชี่ยวชาญท่ีสุดไง...คนรุนนี้ก็จะใชอินเทอรเน็ตอยูประมาณนี้ บางคนก็อาจจะใช

นอยกวาเราก็มี ดวยสภาพแวดลอมแตละคนไมเหมือนกัน เนื่องจากเราอยูใกล 

แบบใชไดงาย ก็เลยใชตลอด” (ลุงไพศาล อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

“ระดับกลาง ๆ คะ...คือใชไดในระดับหนึ่ง เฉพาะเร่ืองทีทำจำเปนหากเรื่องท่ีมาก

แบบไปทำแอป ถายรูปสวย ๆ ไปทำเปนอะไรยังไมได เบื้องตนถายได แตตัดตอ

ทำไมเปน เบสิก” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“นาจะพอ ๆ กับเพ่ือนรุน ๆ เดียวกันนาจะพอกัน เพราะวาเรียนรูเวลาใกล ๆ 

เคียงกัน...ไมทันคนรุนใหมแน เพราะเคาจะรูมากกวาเราเยอะ เคาจะมีอะไรของ

เคาตลอดเวลา” (ปาจ๊ิบ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 สำหรับการพัฒนาตนเองนั้น ผูที่จะกาวสูวัยสูงอายุไดนำเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนาตนเอง ในเรื่องของทักษะความสามารถดานการใชเทคโนโลยี การหาความรูรอบตัว เชน ภาษี 

รวมไปถึงนำไปตอยอดเพ่ือใชในการประกอบอาชีพและเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองอีกดวย 

“ผมชอบเรื่องเทคโนโลยีตั้งแตเด็กอยางที่เรียนใหทราบตั้งแตตนครับสมัย      

คลื่น  470MHz หิ้วอีริคสันมาเรียนหนังสือเปนแสนกวา ชอบท่ีวามันเปน

เทคโนโลยีท่ีแบบมันตอบโจทยเราไดเยอะมันเรียนรูไดเร็วไมจำเปนตองอยูใน

หองเรยีนครบั” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“การหาตารางอบรมภาษี ตารางอบรมเก่ียวกับความรูอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง” 

(ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

“สำหรับปาภูมิใจแลววาตนเองทำไดดี ทำไดดีข้ึนเรื่อย ๆ แบบยังไมไดฝกอีก 

เยอะนะ เชนอยางกูเกิลไดรฟก็เริ่มใสไปบางแลวละ อยางเก็บขอมูลมันตองใสใน     

กูเกิลไดรฟ” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“เหตุผลที่ใช เราคือเหมือนขายสินคาออนไลนประมาณนั้นเลย เราทำสินคาตัวนึง

ขึ้นมาปุบสงไปนี้ ลงรูปแคนั้นนะ คนก็จะแบบวาทำขายเหรอทำขายไหมอะไรงี้ 

ขายเทาไหร รับออเดอรมั้ย บางทีเราก็ไมไดคิดจะทำ เราลงรูปเฉย ๆ คนก็จะมา

ถาม ทำใหมีแรงฮดึสูเราอยากจะพัฒนาตนเอง” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 
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 5.2.6 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

 สำหรับแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีนั้นมาจากการใชงานในเรื่องทั่วไป อาทิ 

ครอบครัว เพ่ือน ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงาน หรือเพ่ือนสมัยที่เรียนดวยกัน 

“ทุกวันครับเปนแคปชันไมวาจะเปนเรื่องงานบาง สวนใหญก็จะเปนเรื่องงาน

ครอบครัวก็จะเปนนาน ๆ ทีก็จะเอารูปลูกสาวลง จะดูพัฒนาการของเขา” (ลุง

เจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“สวนมากจะในไลน มีเพ่ือนพันกวาคน สวนมากก็คนรูจัก เปนเพื่อนก็ตอบรับ    

แตจะไมเคยเขาไปในชมรมเปนกลุมเปนกอนอะไร บางชมรมเราก็ไปไลก ติดตาม

เขา ไมเคยเขาไป” (ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“กลุมนิเทศที่จบนิเทศ ฯ ดวยกันครับของเชียงใหมของวิทยาลัยครู มีกลุมที่

ทำงาน กลุมเพ่ือนรวมงาน มีกลุมท่ีจบมัธยม” (ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจในการใชงานจากฟงกชัน และรูปแบบการใชงานท่ีมีความ 

สะดวก แปลกใหม และนาสนใจ 

“ถาตองการใหสีสันเกิดขึ้น ปจจุบันโทรศัพทก็มีสีสันใชไหม เพราะวายุคนี้มันหาจี

หกจี ผมไมรูวาโทรศัพทยุคนี้มันแตกตางกัน...ถาเกิดตรงนี้เลขหน่ึงนะ จะเปน

ภาพปกติ ถากดเลขสองจะมีสีสัน หรือถากดมีเพื่อนรวมดวย เทคโนโลยีการ

กระโดดลอย ทำภาพอินสตาแกรม สรางรูปสรางอะไรเง้ีย” (ลุงโต อายุ 55 ป, 

สัมภาษณ) 

“เดี๋ยวนี้ เคาดูจากเฟซบุกอะไรได เหมือนตอนน้ีผมก็งายขึ้น ผมก็ถายภาพ 

ถายภาพเปนภาพประกอบอะไรพวกนี้ ถายภาพแลวก็บางคนก็ชอบ” (ลุงนิต 

อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.7 การใชประโยชนจากเทคโนโลยี/การนำไปใช 

 จากการสัมภาษณสามารถแบงการใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดเปน 6 ประเด็น 

โดยประเดน็แรกนั้นจะนำเทคโนโลยีมาใชในการคาขาย ประกอบอาชีพ หรือใชในเร่ืองงาน  

“การประกอบอาชีพสวนใหญใชในการเสิรชหาขอมูลอยางตัวพืชมันเปนปญหา

แบบนี้มันคืออะไรการแกไขเราจะฟนฟูเราจะทำยังไงก็เสิรชหาผานกูเกิ้ลอันนี้     

ก็ชวยไดระดับนึง” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“การคาขายมีบางคะคือมันจะมีมารเก็ตเพลสก็จ้ิมเขาไปดูเหมือนกันเคยขายได

เคยถายรูปแลวมีเกาอ้ีกลม ๆ ก็ถายรูปแลวก็โพสตลงไปมารเก็ตเพลส เคยโพสต

ใครอยากไดเปนเกาอี้ท่ีมีที่บานอยูแลวคะแลวก็ถายเราอยากจะขายลองดูแลวก็มี
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เครื่องออกกำลังกายชุดนึงเราขายสองชิ้นปรากฏวาเครื่องออกกำลังกายไปกอน

5,000 บาท” (ปาไก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ใชสบืคนเรื่องงานนะคะ พอดีเรามีโครงการหลายโครงการในชุมชนคะ เชน ของ

กองทุนหมูบาน เรื่องการการดื่มน้ำดื่มสะอาดในชุมชนคะคือเราไมมีความรูเลย 

เราตองคนในอินเทอรเน็ตที่คอมพิวเตอรที่บาน กระบวนการผลิตเปนยังไง วัสดุ

อุปกรณการออกแบบเปนยังไงเพ่ือใหผาน อย. (อาหารและยา) นะคะ...ก็เลยตอง

หาขอมูลเพราะเราไมมีพื้นฐานเลย” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“เดี๋ยวน้ีเราทำงานดานขายเนี่ย ทุกคนก็ใหเราแอดไลนเพราะวาเขาตองการคุย

ทางไลนหรือไมก็สงเอกสารทางอีเมล แฟกซเขาก็ไมเอา ดังน้ันเราถึงจำเปน   

ตองมีไลน มีเน็ตในมือถือเพราะจะไดเช็คไลน เช็คอีเมล วามีสงอะไรเขามาใหเรา

หรือเปลา” (ลุงคิม, อายุ 57 ป สัมภาษณ) 

“บางคราวไปประชุมก็ตอ แท็บเล็ตจะใชลักษณะเปนซิม 2G ไรงี้ ไวสำหรับไป

ประชุมไปไร บางทีก็ตอพวกทีวีบอกซ ทีมันตอกับทีวีอะ” (สุราษฎร อายุ 55 ป, 

สัมภาษณ) 

“เรื่องงาน เรื่องของผังเมือง เราเขาไปดูในเว็บไซตตาง ๆ ที่ใหความรูเก่ียวกับ

เมืองวาการเมืองพัฒนาแบบไหน วางแผนพัฒนาเมืองเราจะใชวิธีแบบไหน    

การจัดรูปที่ดิน ดูวิธีการทีโอดี (TOD) คือเรื่องของการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสาย

รถไฟฟา วาอนาคตเน่ียสถานีรถไฟฟาเกิดสถานีรวมสองสายมาทับกันเนี่ยเราจะ

พัฒนาพ้ืนท่ียังไง เราก็ใชทางอินเทอรเน็ตเอา” (ลุงถิ่น อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“ปจจุบันมีการคาของตัวเองเปนพวกสินคาแฮนดเมด เราก็อาจจะมีหาขอมูล

รูปภาพหาตัวโปรดักทใหม ๆ ที่เอาเปรียบเทียบกับสินคาที่เราทำเพ่ือพัฒนา

ประมาณน้ีครับ” (ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 

“สามารถเขาถึงกลุมลูกคาของเราไดโดยที่เมื่อกอนเราไมเคยนึกถึงมันเลย ไมคิด

วามันจะมีผล แตพอไดมาใช มันสะดวกในการทํางานมาก ๆ ติดตอ สงงาน 

ถายรูป สงรูป โอนเงิน ทุกอยางเลยมันงายมาก ชีวิตงายขึ้น” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, 

สัมภาษณ) 

“บางทีไลนงานก็จะมีเรื่องของระดับกอง ระดับฝาย ระดับสำนัก สื่อสาร สั่งงาน

ได สะดวกรวดเรว็” (ลุงถ่ิน อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“เยอะ สวนมากถาเขียนโครงการแบบไหน หรืออบรมวิทยากรก็ดูเรื่องอะไร...

หรือบางทีเราสื่อไมถึงเราก็ไปหามา อีกอยางดูภาษาไทยวาเราเขียนถูกไหมก็ 

พิมพเขาไป” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 
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 ประเด็นที่สองคือการนำเทคโนโลยีมาใชในเรื่องของสุขภาพ รวมถึงยังมีการใช

อุปกรณเสริมท่ีนอกเหนือจากมือถือสมารทโฟน นั่นก็คือ นาิกาสมารทวอช (Smart watch) ที่ผูกไว

เพื่อดูกิจกรรมในแตละวัน 

“จะดู จะศึกษาเลย มันใช แลวเราก็ออกมาปฏิบัติจริง ถาไมใชเราก็มาซ้ำดูอีก

ทีนึงใหมันตรง เด๋ียวนี้กูรูเยอะ กอนที่จะวิ่งเกง ผมก็ดูครูท่ีเขาวิ่งเกง ๆ มากอน 

แลวก็ดูหลาย ๆ ครู แลวก็มาวิเคราะหดูวา การออกทา การออกมือยังไง วางเทา

ยังไง การวิ่งหายใจยังไง ระดับยังไง อะไรยังไง” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“เปนคนสุขภาพไมดี เพราะตนเองเปนโรคธาสัลซีเมีย เราก็จะคอยดูวาอะไรท่ีเรา

ควรจะทำหรือไมควรทำหรืออาหารประเภทไหนที่เราตองที่ตองหามสำหรับเรา ก็

จะเสิรชดู เราจะตองหาขอมูลของเราเอง” (ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“บอย ถาการออกกำลังกายก็สวนมากก็เขายูทูบคะ หาแนวทางแบบเตนแบบ

ไหนผูสูงอายุแบบไหนสำหรับคนทำงาน เพราะตอนนี้ก็เปนผูนำการออกกำลัง

กาย” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“อยากรูวาเปนอะไรมั่งก็จะเขาไปในกูเกิลเพ่ือดูวาถาเปนอยางนี้ เปนโรคอะไร...

อยางเบาหวานเนี่ย อยากรูวาเออเบาหวานเนี่ย เราตองระวังอะไรมั่ง ก็จะเขาไปดู

ในเน็ตเพ่ือรูวา เออถาเปนเบาหวาน ตองระวังอะไรมั่ง ไมควรกินอะไร อะไรกิน

ไดมั่ง ก็ดูจากเน็ต” (ลุงคมิ อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“ตัวเองเริ่มรูสึกวาเจ็บปวดเจ็บปวย ปวดขางหลังคืออะไร แนนหนาอกคืออะไรก็

จะอานรวม ๆ เพราะมันก็ไมสามารถตอบเราไดหมดหรอก แตวามันทำใหเรา    

เขาก็จะสอนวาใหออกกำลังกายนะอะไรอยางนี้ มีออกกำลังกายมีอาหาร อาหาร

อะไรที่ลดไขมันลดน้ำตาล แลวมาดูแลสุขภาพมากขึ้น แตไมมีเวลาไปหาหมอ” 

(ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

“ตอนน้ีที่มีใชก็ผูกกับมือถือก็มี ผูกกับนาิกา ก็ใชบอยอยูนะ...ตอนนี้ก็มีที่มันผูก

กับนาิกาที่เปนแอป ที่ดูวาเรานอนก่ีชั่วโมง พักผอนกี่ชั่วโมง...มันทำใหเรารูวา 

เรานอนนอยไปหรือเปลา ก็อาจจะปรับเปลี่ยน” (ลุ งไพศาล อายุ 54 ป , 

สัมภาษณ) 

 ประเด็นที่สามไดแกการนำเทคโนโลยีมาใชในการแปลภาษาเพื่อติดตอสื่อสารกับ

คนตางชาต ิหรือเพื่อนำมาสอนการบานลูก 

“ผมวาพ้ืนฐานเรื่องการใชงานก็มีสวนสำคัญแตเดี๋ยวนี้มันก็งายมันสามารถที่จะ 

ทรานสเลท (translate) ได อยางวีแชทผมคุยกับคนตางชาติมันก็ทรานสเลท

แปลใหเลยทันที” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ)  
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“มีประโยชน สมัยนี้ผูใหญสอนการบานลูกไมได เพราะวาเวลาลูกเรียนเนี่ย 

อยางเชนภาษาอังกฤษ เราสอนลูก ลูกรูมาอยางนึง เรารูอีกอยางนึง ก็เปดเว็บ 

อะ เปนแอปแปลภาษา แปลภาษามีประโยชนมากที่สุด แลวก็สูตรคูณหารสั้น

หารยาว ทุกอยางเลย แลวกลายเปนวาเราอะไดเรียนรูไปพรอม ๆ กับเด็กรุนใหม 

กับลูก เมื่อกอนตองมานั่งเปดหนังสืออานใชไหม อานอะไรก็ไมเขาใจ แตอันนี้มัน

เรียนรูไปดวยกัน มีประโยชนมาก” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 ประเด็นที่สี่เปนการนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือความบันเทิงเริงใจ หรือ สรางอรรถรส 

อาทิ ใชในการรองเพลง ฟงเพลง 

“ชอบรองเพลง...จริง ๆ คือแตกอนเนี่ยชอบเพ่ือชีวิตเปนหลัก พออายุสูงข้ึนก็ฟง

เพลงสากล เพลงสำหรับผูสูงวัย...มีแอปพลิเคชันฟงเพลง รองคาราโอเกะ ก็คือมี

คนรองอยูเราก็รองตองี้ เพ่ิงโหลดมา ชื่อแอป Smule ถาเพลงก็ Joox” (ลุงถิ่น 

อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

 ประเด็นที่หา คือการนำเทคโนโลยีมาใชในการซื้อสินคาและบรกิาร เชน การจอง

ตั๋วเดินทาง การจองโรงแรม เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกมากขึ้นโดยไมตองเดินทางไปหาเอง  

“เคยซื้อของ ลาซาดาอะไรพวกนี้ จองตั๋วเครื่องบิน” (ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป, 

สัมภาษณ) 

“สิ่งท่ีปาทำประจำก็ ทราเวลโลกาแลวก็อโกดา ซึ่งมันก็เดินทางบอยอยางปาไป

ตางประเทศโทรขามประเทศก็ใชอโกดาบุกเสร็จเรียบรอยพาเพ่ือนไปไดหมดเลย

...แตทราเวลโลกาแลวก็อโกดาเอาตั๋วเครื่องบิน ปาจะใชอิเล็กทรอนิกสทิกเก็ต

(electronic ticket) นะ” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 สำหรับประเด็นสุดทายนั้น ผูที่จะกาวสูวัยสูงอายุไดกลาวถึงประโยชนของ

เทคโนโลยีที่ทำใหไดกลับมาเจอกับคนที่หางหายไปนานทั้งเพ่ือนสมัยวัยเรียนและญาติผูใหญ 

“บางทีเพ่ือนเราไมไดเจอกัน 30 - 40 ป เราก็เจอกันทางเฟซบุก ทางไลน เราคน

เจอกันเอง ก็มีประโยชนดานการติดตอสื่อสาร” (ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป , 

สัมภาษณ) 

“เพ่ือน ๆ ก็ใชอินเทอรเน็ตกันแพรหลาย เพราะฉะนั้นเวลานัดหมายอะไรก็ใช 

ทางอินเทอรเน็ตมันก็สะดวก” (ปาหมวย, อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

“อยางเพ่ือนเราไมเคยเจอเลยนะ ก็สื่ออินเทอรเน็ตเน่ียชวยเราใชไหมเนี่ย     

สมัยเรียนประถมดวยกัน มัธยมดวยกัน ก็ชวยไดเยอะ” (ลุงถิ่น อายุ 57 ป, 

สัมภาษณ) 
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“พอดีกลับมาเจอเพ่ือนเกาที่ไมไดเจอกันนาน ตางคนอยากติดตอกันก็เลยเปน

จุดเริ่มตนในการใชอินเทอรเน็ต ไลนประมาณน้ี” (ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“จากคนไมเคยเจอกันมากอน เราไมเคยคิดวาเราจะมีญาติผูใหญหลงเหลืออยู   

ปาไดเจอปาไดมีความสุขมาก...ไมเคยเจอตั้งแตเกิด พอมาเจอนามสกุลทาน    

ทานอายุ 80 ทานเลนเฟซดวย แลวถามวาทานเปนใคร อาวเปนลูกพ่ีลูกนองกับ

พอ ญาติเราก็สูญเสียหมดแลว เหลือแตคนเดียว ก็ดีใจอบอุน...ในที่สุดก็ไปหา

กัน” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.8 ปจจัยที่ทำใหเกิดอุปสรรคการใชเทคโนโลยี  

 สำหรับปจจัยที่ทำใหเกิดอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีนั้น สวนหนึ่งมาจากความ

ซับซอนของฟงกชันที่ทำใหตนรูสึกวายังเรียนรูไดไมครบถวน 

“อุปสรรคจากตัวเราเองมากที่สุด เพราะเรายังเรียนรูไมหมด ในโทรศัพทใน

ฟงกชันทั้งหลายทีมีอยู เราอาจจะรูแคนิดนึงยังใชไมคุมคา แตเราก็ไมไดซื้อแพง

อะไรมากมาย ซื้อสองสามพันที่พอใช เราไมไดทำอะไรมากมาย” (ปาตุย อายุ 58 

ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากน้ียังมีเรื่องของเวลาในการฝกฝนหรือเรียนรู เนื่องจากภาระหนาที่การ

งาน และการทำมาหากิน จึงทำใหเกิดอุปสรรคในการเรียนรูเทคโนโลยี  

“ผมวาเวลามากกวา เวลาผมแทบไมมีเลยชวงนี้เรียนรูนูนนั่นนี่ งานประจำดวย...

เราคิดอยูเสมอวาอยากเขาไปเรียนรูพวกนี้ แตเราหาจังหวะหาชวงไมไดจริง ๆ 

ดวยภาระหนี้สิน ดวยอะไรดวยนะครับ มันหลายอยางมันก็เลยทำใหตรงนี้ตอง

หยุดอยูกับที่ เราก็ไมสามารถกามขามจุดนี้ไปได” (ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 

 ปจจัยดานภาษาและความรวดเร็วก็สามารถทำใหเกิดอุปสรรคในการใชงาน 

เนื่องจากอายุท่ีมากขึ้น ทำใหความจำและความคลองแคลวลดลง  

“ภาษาอังกฤษ แลวก็ความรวดเร็ว อันนี้คือพื้นฐานนะครับ ที่พื้นฐานมันตรงนั้น

อยูแลว แลวก็ความเขาใจในการใชเคาอาจจะมีเวลานอยนะ ในเรื่องการใช

โปรแกรม การเรียนรูเขาใจในเรื่องการใชของโปรแกรม” (ลุงนิต อายุ 54 ป, 

สัมภาษณ) 

“บางทีมันมีภาษาอังกฤษมาเกี่ยวของ เราก็คอนขางจำ นาน ๆ ในทีเราก็จะจำ

ไมได แตถาใชอยางเปดอีเมลบอย ๆ” (ลุงคิม อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“ลำบากก็คือการหาขอมูลที่เกี่ยวกับเว็บตางประเทศ อาจจะมีปญหาเรื่อง     

การตคีวามดานภาษาอังกฤษ” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 
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“ถาตอนใชตอนนี้คือเราไมคอยเกงภาษาอังกฤษสักเทาไร บางทีก็โหลดแอป จะ

เปนภาษาอังกฤษข้ึนมา” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“อุปสรรคตอนนี้ก็คือพวกอะไรที่มันยุงยากในการเขาไปทำอะ เชน การที่มัน      

มีพาสเวิรดที่เราตองจำ คือมันจะมีพาสเวิรดหลายอัน ซึ่งเราจะจำยาก หรือการ

ซื้อของชอปปงที่มันตองกรอกอะไรเยอะ ๆ มันก็ไมสะดวก แตเราก็เขาใจนะวา

มันตองเซฟตี้ (safety)” (ลุงไพศาล อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

 รวมถึงปจจัยดานรางกายก็ทำใหเกิดอุปสรรคในการใชงานเทคโนโลยีไดเชนกัน 

โดยสวนมากจะเปนเรื่องปญหาทางสายตา 

“เรื่องสายตา สำคัญที่สุด พอดูมาก ๆ เนี่ยมันพรา พอสายตาเสร็จมันก็จะลาม

ทั้งหมด เรื่องประสาท เรื่องหัวไรงี้ ผมเคยนะ ดูทั้งวัน มันรูสึกเลยนะ มานตา   

มันตึง” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“สายตาหนึ่งที่ชัดเจนเลยงาย ๆ เลยครับเบสิก สายตา” (ลุงนิต อายุ 54 ป, 

สัมภาษณ) 

“สุขภาพรางกายสายตาบางทีก็มีสวนดูมาก ๆ ก็ปวดหัวปวดแขน” (ปาไก อายุ    

52 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญในเรื่องของสัญญาณอินเทอรเน็ตที่มักจะไมพบ

สัญญาณหรือสัญญาณไมดีพอเมื่อตองการใชสืบคนหาขอมูล อันเนื่องมาจากหมูบานนั้นเสาสัญณาณ

เขาไมถึง หรือเปนพ้ืนที่เฉพาะที่สัญญาณรัฐบาลจัดให เชน เน็ตประชารัฐ ไมมีเสาสัญญาณและตองมี

คาใชจายของการเดินสาย ตลอดจนถึงบิลยอดใชบริการตกหลนมาไมถึงบาน ขณะเดียวกันบางพื้นท่ี

ยากแกการเขาถึงของสัญญาณมือถือบางคาย จึงจำเปนตองใชสัญญาณท่ีเขาถึงพ้ืนที่ตนเอง 

“ในดานอุปสรรคอยางบางครั้งเกษตรกรเนี่ยหรือวาผูใชงานเนี่ยเขาจะสนใจ

เฉพาะดานที่เขามีปญหาเมื่อมีปญหาปุบจะแกไขยังไง เขาก็จะคนควาในเรื่อง

เหลานั้น...บางคนก็บอกวาไมมีเน็ตใช...ในหมูบานมีครับ มีแตยังไมเยอะสวนใหญ

...ในชวงหลัง ๆ มาจะแนะนำไวไฟเปนตัวของเน็ตประชารัฐ...ปญหามันเปน     

จุดแดง ๆ แลวมันใชงานไมได” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“เน็ตประชารัฐชามาก อยูศาลาประชาคมหมูบาน...คือรัศมีทีเน็ตกระจายเขาไป

ได ทีนี้มันชา ไมเลน ไปเลนที่บานมากกวา...เขายูทูบไมไดไปออกกำลังตอนเย็น

เพราะไมสามารถเขาไดเลย สัญญาณไมเต็มบางทีขีดหนึ่งขึ้นมาสองแลวก็ลด 

ขนาดอยูใกลสัญญาณนะคะก็ไมได” (ปาเล็ก อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“บานเราอยูในสวนไวไฟ เมื่อกอนเนี่ยตองมีคาใชจายเยอะตองเดินผานเสา

เทานั้นผานเสาคนนั้นมาคนน้ีมาตองเสียคาเดินสายแลวเราก็เลยมีความคิดวามัน
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ยุงยากวุนวายเราก็ไปศูนย เขาไปในศูนยแลวก็ใชรายเดือนกอนชวงแรก ๆ เพราะ

เราไมมั่นใจการเติมเงิน ไมรูเรื่อง พอใชรายเดือนปุบก็มีปญหาอีก เชน จดหมาย

เขาไปไมถึง บิลมาไมถึง ไมไดเช็คตัวเองอะไรงี้ก็ตัดปญหารายเดือนไปเลย แลวก็       

ใชเติมเงิน สะดวกที่สุด” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“เพราะพ้ืนที่ตำบลเรายาว มันมีภูเขาตั้งแตดงมะไฟถึงลุมน้ำลำตะคอง ดงมะไฟ 

(จังหวัดนครราชสีมา) เอไอเอส หรือคายอื่นใชไมไดเลยเวลาไปติดตองาน มันจะ

มีทรูเจาเดียวท่ีใชได มีทรูเจาเดียวที่อยูบนเขา” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 จากการสัมภาษณยังสะทอนใหเห็นวาขอมูลบางอยางไมสามารถคนหาไดตามที่

ตองการเพราะบางเรื่องเปนเรื่องที่คนหาไดยาก ทำใหเกิดปญหาและเสียเวลา 

“บางครั้งมีครับ บางครั้งพิมพไปไมไดตามที่เรายากรู บางครั้งพิมพเขาไปมันจะมี

หลากหลายไมมีอยางที่เราอยากรู คนหาบางครั้งก็ไมเจอ มันก็ยังมีปญหาอยูเมื่อ

เปนอยางน้ี ก็พยายามแกคำที่เราเสิรชหา ลองแกคำดูวามันจะไปอยูในกลุมไหน

เปาหมายไหนก็จะยากขึ้นอีกนิดนึง บางครั้งเราตองการโรคพืชในรูปแบบนี้

กลายเปนวามันขึ้นมาหลากหลายมาก เราก็เขาไปดูมันก็จะเสียเวลา อันน้ีก็เปน

ปญหาอยู” (ลุงมานติ อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

 ขณะเดียวกันหากสถานที่สาธารณะ เชน สนามบิน ไมมีบริการอินเทอรเน็ตนอก

สถานท่ีหรืออินเทอรเน็ตสาธารณะฟรี ก็ทำใหเกิดอุปสรรคไดเชนเดียวกัน เนื่องจากมีความจำเปนที่

จะตองใชในการทำธุระหรืองาน 

“ยกเวนเราไมมีเน็ตเลยนั้นคืออุปสรรค...แลวรูสึกหงุดหงิดมากคือเวลาที่เราไป

แอรพ็อต สนามบินหรือสถานที่ตาง ๆ ควรจะบริการฟรี (อินเทอรเน็ต) ไมวาจะ

เปนที่ไหนก็ควรมีบริการฟรี ซึ่งตอนนี้มันก็ยังไมเปดกวางเลยอยางที่เคาบอก

วาเน็ตชุมชนฟรีมันใชอะไรไมคอยได...หากเปนฟรีไวไฟจริงๆ แลวก็ประชาชน

สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีโดยสถานที่สำคัญ ๆ มันจะมีประโยชนมาก

ทีเดียว” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.9 การกาวขามอปุสรรคและการแกไขปญหา 

 จากการสัมภาษณสะทอนใหเห็นถึงวิธีการกาวขามอุปสรรค การแกไขปญหาของ

กลุมผูท่ีจะกาวเขาสูวัยสูงอายุหลากหลายวิธีตั้งแตใหคนขายมือถือชวยแนะนำวิธีการใชงานอยาง

ละเอียดหากรูสึกวาฟงกชันมีความยุงยากในการใชงาน จนถึงการพยายามจดจำรหัสผาน โดยใชการ

จดหรือหาที่เก็บรหัสแทน 

“มันตองมีคนมาใหความรูเราเนอะ ตองใหคนมาแนะนำเรานะ บางทีเราไมรู

ฟงกชันในโทรศัพท แบบซื้อมาแลวใชไมคอยคุม...แตเราอยากจะรูวาควรจะรูตัว
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ไหนบาง อาจไมจำเปนตองรูทุกตัว คือตองมีการใหขอมูลขาวสารผูบริโภค” (ปา

ตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ)  

“มันจำเปนก็ไดนะ ก็คือมันตองจด ตองอะไร ตองหาที่เก็บพาสเวิรดเอาไว” (ลุง

ไพศาล อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

 สำหรับผูสูงอายุที่ชอบไปฟงเทศนฟงธรรมแตไมคอยมีเวลา มีภาระเลี้ยงหลานเลย

ไมสามารถไปได จะใชการเขาไปฟงธรรมในอินเทอรเน็ตแทน 

“ผมพยายามที่จะดึงดูดก็คือวาสวนใหญผูสูงอายุก็จะชอบไปวัดผมก็บอกวา

คอมพิวเตอรถาคนหาอยากฟงเทศน ก็มีนะอยากดูเก่ียวกับประเพณีก็มีนะ

พยายามใหเขามาแลวกดดู” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีการเลือกใชอุปกรณที่มีขนาดหนาจอใหญขึ้น โดยใชคอมพิวเตอร

แทนสมารทโฟน รวมถึงการใชแอปพลิเคชันที่ชวยเหลือผูสูงอายุโดยเฉพาะโดยการเพิ่มขนาดตัวอักษร

ใหใหญขึ้น 

“ใชคอมพิวเตอร เพราะวาจอใหญ แลวก็ผูสูงอายุการมองจอที่มือถือบางทีจะใช

เฉพาะเทาท่ีจำเปนเทานั้น สวนใหญถาหาขอมูลจะใชในคอมพิวเตอรมากกวา” 

(ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ)   

“บางทีเรื่องยาทีมีก็ไมรูวายาแกอะไร ก็จะใสชื่อเขาไป (แอปพลิเคชัน) ชวยได

เยอะมาก...แคถามชื่อยาเฉย ๆ วายาแกอะไรเราก็ใสตามนี้ที่เราอานก็ใสไป...  

และอยางตัวนี้ (แอปพลิเคชัน)เหมาะสำหรับปา มันจะทำใหตัวหนังสือใหใหญขึ้น 

เวลาปาอานฉลากยามันก็ชวยนะ...อยาปาอานไมเห็นมันก็จะชวยขยาย มันเปน

แอปขนาด(ปานึกไมออก)...สวนอีกอันท่ีพูดถึงเปนเสียงเตือนเวลากินยาแตตอนน้ี

ไมไดใชเพราะปาไมไดกินยา...เรารูก็ไปบอกผูสูงอายุดวยกัน” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, 

สัมภาษณ) 

  5.2.10 คาใชจาย และความคุมคา  

 สำหรับคาใชจายอินเทอรเน็ตนั้น โปรโมชันจะเปนสิ่งท่ีดึงดูดใหใชบริการ

อินเทอรเน็ต เนื่องจากทุกคายตางก็ใชกลยุทธดานราคามาเสนอแกลูกคา เพ่ือดึงกลุมลูกคาไมให

เปลี่ยนไปใชคายอื่น 

“ในบานเราก็ใชโปรโมชัน 399 ถาในมือถือก็ อันน้ีเราโทรศัพทใชคุยเยอะ มันก็

เลยเปน 850 รวมเน็ตดวย” (ลุงคมิ อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“พันกวา 1,099 ของเอไอเอส เน็ต 16GB โทรไดอีก 400 นาทีอะไรประมาณนี้...

ถูกลงกวาเมื่อกอนเยอะนะ ปกติเราก็จะใชเรทที่พันบาททุกที แตวาเม่ือกอนพัน

บาทเนี่ยมันก็ไดแคไมมาก แตตอนนี้มันราคาโทรเทาเดิมแตเขาใหเน็ตมาเยอะไง...
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1,099 ของเอไอเอส 4G Max Speed ไมอั้น ถาเทียบกับอดีตเดี๋ยวนี้ถูกลง” (ลุง

สุราษฎร อายุ 55 ป,  สัมภาษณ) 

“มันโปรโมชันอะ พันแปดมันเหลือแคครึ่งนึง เอไอเอสไง ก็เหลือ 900 เอง คือเรา

เก็บแตมของเขาอะ แลวก็ลดโปรโมชันไปอีกครึ่งนึง ก็ถูก ถูกกวา” (ลุงถิ่น      

อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

 สำหรับความคุมคา มีสวนหนึ่งมองวาคาบริการอินเทอรเน็ตนั้นไมแพง คุมคา

เพราะไดรับการบริการที่เหมาะสมกับราคาที่จายไป อีกทั้งยังสามารถแบงกันใชหลาย ๆ คนในบานได  

“เดี๋ยวนี้ไมไดแพงเทาไหร เพราะวาบานก็จะ 700-800 ก็ลดลงมา ทางทรูเขาก็

ลดลงมาเพราะวาเราจะเปลี่ยนคายปุบ ก็เลยลดราคาใหเหลือครึ่งนึง” (ลุงคิม 

อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“200-300 ถึง 400 ไมเคยเกิน...สำหรับเราเราวามันไมถูกไมแพง กำลังเหมาะกับ

การใชงานท่ีเราใชอยูเพราะวาเราใชประมาณน้ีก็ 3-4 รอย โอเคติดตองานได

อะไรไดประมาณนี้” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ตกราวประมาณ 400-500 มั้งจำไมได...คุมนะ การดูขาวสารไรงี้มันคุม ก็กลับไป 

ก็พิจารณาดู อยางแฟนงี้ เขาจะดูเฟซดูไลน อยางลูกก็ดูเฟซดูไลน ดูรีวิวอาหาร 

ทุกอยางประมาณนั้น” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“มือถือน่ีใชไวไฟ เดือนละ 499 บาท ก็ไมแพง เพราะวาสามารถใชกันไดหลาย

คน" (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตามยังมีมุมมองวาคาบริการอินเทอรเน็ตนั้นมีราคาสูงและรูสึกวายังใช

ไมคุมกับเงินที่เสียไป  

“คิดวามันแพงอยูนะ 600 กวาบาท...ใชไมคุม” (ลุงไพศาล อายุ 54 ป , 

สัมภาษณ) 

“แพงอยูนะ มันนาจะถูกลงกวาน้ีอีกนะ...แพง เพราะหากคูณเปนปไมใชเงิน   

นอย ๆ เลย” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“หากคนใชเยอะขนาดนี้นาจะลดไดบางนะ (คาเน็ตรายเดือน 700 กวาบาท) ...

ยังสูงอยูไมมีการลด ไมมีอะไรใหแกลูกคา...หนึ่งวินาทีมันก็คิดเปนหนึ่งนาทีอะไร

แบบนี้สองวิมันก็คิดเปนหน่ึงนาที คิดวามันไมเปนธรรม” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, 

สัมภาษณ) 
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 5.2.11 ความเห็นดานการขายสินคาออนไลน 

 ผลการสัมภาษณสะทอนใหเห็นวา กลุมวัยผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุสนใจและไดนำ

เทคโนโลยีมาใชในการคาขายออนไลนหรือทำธุรกิจของตนโดยใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับ

ลูกคา  

“เปดเพจเปนขาวหอมมะลิบานดอนหวาย ขาวดินภูเขาไฟ” (ลุงมานิต อายุ 51 

ป, สัมภาษณ) 

“ธุรกิจเดี๋ยวนี้ทุกวันก็ตองการคุยกันทางไลนเพ่ืองายแลวก็ไมตองเสียคาโทรศัพท 

ดังนั้นมันก็เลยทุกคนก็ตองคยุในไลน” (ลุงคิม อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“รอยเปอรเซ็นตเลย ถาเราเปนดานคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยี ถาเราเปนนะ

เราจะสามารถหาเงินกับมันได” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ไดเยอะมาก ๆ เลย...เพราะวาคนเคาจะเห็นและติดตามไง มันมีผลดียังไงเคาถึง

กลามาลงไง อยางน้ำดื่มเราก็ลง เราก็โชวหมด” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“ชอบ อยากทำ เคยคุยกับนองคนนึงที่ทำงานดานไอที...แลวเราคุยวาทำยังไงให

ทำแอป ที่มีประโยชนตอผูคน...คือหารายไดตองเปนประโยชนตอผูอ่ืนดวย แบบ

แอปน้ีมีประโยชน แลวถามันขยายแลวมันมีรายได เชนแอปน้ีใชไดผลนะ คนใช

เยอะโฆษณาอะไรจะมาก็ชาง แตปาไมคิดวาจะกอบโกยเปนผลประโยชน       

ปาไมไดคิดเรื่องรายไดขนาดนั้นนะ แตอยากทำ” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.12 เทคโนโลยีกับความสำคัญกับครอบครัว สังคม และชุมชน 

 จากการสัมภาษณชี้ใหเห็นถึงมุมมองที่แตกตางกันของผูท่ีจะกาวสูวัยสูงอายุตอ

ความสำคัญของเทคโนโลยีในดานตาง ๆ โดยในมุมมองแรกก็คือ ดานชุมชนและสังคม 

“ผมทำหนาที่ในชุมชนคือเปนผูชวยผูใหญบานทีนี้ก็เมื่อความสำคัญที่วาเรา

จะตองใชเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการใชอินเทอรเน็ตก็มีบทบาทตอหนาท่ีเดิมที

ผมไมมีความรูเก่ียวกับเรื่องนี้เลยทีนี้เมื่อเห็นความสำคัญผมก็เลยเขาไปรวมอบรม

กับศนูยดิจิทัลตาง ๆ ท่ีเขามีการอบรมข้ึนมาแลวก็ไดเรียนรูคอมพิวเตอร จากเดิม

ไมเปนทุกวันนี้สามารถที่จะพิมพงานแลวก็เก็บขอมูลแลวก็สามารถท่ีจะทำงาน

เอกสารเพ่ือชุมชนไดในระดับนึง” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“ถาเกิดชุมชนมีไลนกลุมน้ีคะ เผื่อใครเจ็บปวย แลวก็ใครมีคำที่จะตองปรึกษา

ดวนอะไรนี้ ในไลนใครมีความรูก็สามารถบอกกันเองไดในกลุมแลวก็ชวยกันได” 

(ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ถาเรามีเครือขายในชุมชนนะ ก็ชวยได อยางเชนการเสนอ ปญหา อุปสรรค   

ตาง ๆ ของชุมชน อาจจะเปนการแชรความรูกัน อยางเชน อันนี้มันเกิดเหตุ  
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อยางนี้ แลวชุมชนควรจะทำยังไงไรงี้ ก็อาจจะมีการแชรความรูกันได ชวยเหลือ

กันได” (ลุงไพศาล อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

“ถาเราเกษียณไป เราจะเลนเรื่องของเน่ีย ชวยเหลือสังคม ถาเราเกษียณไปเรา

ตองเปนจิตอาสา เพ่ืออาสาชวยเหลือสังคม ชวยเหลือชุมชนของเราที่เราอยู” (ลุง

ถิ่น อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีท่ีมีตอครอบครัว เพื่อน เครือ

ญาติและความเคลื่อนไหวในสังคม เพื่อใหทันสมัยตอเหตุการณ 

“จากแตกอนไมรูอะไรเลย...พอมาเจอเพ่ือนแลวไดใชแลวเราไดมีความรูใหม ๆ 

สิ่งใหม ๆ เขามาไดเพ่ิมเติมหลังจากที่เราเปนแมบานเฉย ๆ มีความรูเพ่ิมขึ้น เรารู

โลกมากขึ้นคะ...ทำใหเราแอคทีฟตนเอง พอตื่นข้ึนมามีอะไรบาง มีขาวอะไรบาง” 

(ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ตองใชติดตอกับผูคนติดตอกับโลกภายนอก แลวก็เปนคนที่ไมหยุดนิ่งสมองตอง

ไมนิ่งไมฝอ แลวตองไปเรื่อย ๆ ตองรูเมืองนอกเปนยังไง จัดสวิสดิการเปนยังไง” 

(ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

“ในโลกโซเชียล เดี๋ยวนี้มันก็มีการใชอินเทอรเน็ตกันแพรหลาย ก็ทำใหเรา

สามารถติดตอกับบุคคลไดกวางขวางขึ้น” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

“รีวิวเรื่องการกินมากกวาการสื่อสาร และแฟนเคาชอบเลนในเฟซ เรื่องพวกรัก

หมาก็รีวิวม่ัง ลูกชายลูกสาวเขาก็จะรีวิวพวกกลุมเพ่ือนเขา” (ลุงโต อายุ 55 ป, 

สัมภาษณ) 

“ใชวิดีโอคอลเขาก็อยากเห็นวาที่นั่นเปนยังไงบางผมก็ถายภาพสงบางวีดิโอ    

คอลบางตามความสะดวกแลวแตสถานการณ” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“ญาติพี่นองก็จะตั้งเปนไลน อยางเพื่อนกลุมปอตรีก็จะมีไลน กลุมสุขภาพดีไหม

คนนี้เปนไง ไปทองเท่ียวไหนอะไรอยางนี้ เหยเจง ขับแกร็บมามีที่เท่ียวที่ไหน

แนะนำผมก็จะไลนไว ผมอยูที่นี่พาลูกคามาเท่ียวที่นี่นาสนใจมากตองเดินทางไป

ยังไงมีคาใชจายยังไงก็จะมีสวนเขาก็ตองหาทางอินเทอรเน็ตเพ่ือนไปจริงพาลูกคา

ไปเที่ยวอาชีพอยางนี้รานกับขาวที่ไหนอรอยที่แปลก ๆ ก็จะเอาตรงนี้เอามาชวย

แชรครับ” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“ครอบครัวนี่สำคัญนะ การติดตอส่ือสาร ติดตอครอบครัวที่อยูตางจังหวัด ติดตอ

พี่นองที่อยูไกลกัน หลานไรง้ี ก็ติดตอทางอินเทอรเน็ตเปนหลัก” (ลุงไพศาล อายุ 

54 ป, สัมภาษณ) 
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“เฟซบุกผมสวนใหญผมก็มีกดไลกเพื่อนสวนใหญ...อาจจะมีกดแชรบางเชนสมมุติ

เพื่อนชอบแชรเรื่องเขาชอบหมาหมาพิการนั่นนี่ เราก็แชรใหเขาบางแตโดย

สวนตัวแลวไมคอยเลนเฟซบุกครับ” (ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 

“ไลนกลุมครอบครัวเชนเวลาสงรูป เดี๋ยวนัดเจอกันท่ีนี่รานอาหารมีเมนูอยางนี้

อยางนี้ เธอยังไมถึงใชไหม ใหเธอดูเมนูนะ มาถึงเธอก็จะไดกินเลย มีประโยชน

มาก ทางดานเช็คอิน (check in) สถานท่ี ทางดานสงแมป (Map)  ลงมาอะไร

อยางน้ี “ (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.13 ความกังวลและความเสี่ยงจากการใชงาน  

 สำหรับความกังวลในการใชเทคโนโลยี และความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยี มี

หลากหลายประเด็นดวยกัน สวนหนึ่งมาจากความผิดพลาดของขอมูลที่มาจากเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

การทำธุรกรรมออนไลน 

“กลัวเรื่องแอปเรื่องไรงี้มีการผิดพลาด เพราะตรงนี้ ถาเราทำ มันมีพลาด ก็เลย

ตัดปญหาไป ใชบัตรเอทีเอ็มอยางเดียว...พวกพรอมเพยไรง้ีที่บอกใชไหม บางครั้ง

มันมีรหัสไรงี้ที่หลุดออกไปได ความคิดของผมนะ คือสูท่ีลายเซ็นกับเอทีเอ็มของ

เราดีกวา บางครั้งบางคนเปลี่ยนไว ผูสูงอายุ คุณตองกดใหแมน ถาคุณกดพลาด 

เงินมันไปเขาที่อื่นแลวมันจะยาก” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“เรื่องความปลอดภัยทางดานพวกแบงก พวกอะไรตาง ๆ แลวก็พวกบัตรเครดิต 

ซึ่งการจายเงนิตองใสโคดใสอะไรเขาไป” (ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความกังวลในความนาเชื่อถือของขอมูล โดยเฉพาะ

ขาวปลอมที่แชรกันในสื่อสังคมออนไลน  

“บางทีไมใชแตผูสูงอายุ บางครั้งก็ไปเสพขาวลวงโดยไมไดตรึกตรองอาจจะ

หลงเชื่อแตผมก็พยายามจะชี้แนะวาเราตองดูวาแหลงขาวมาจากไหนนาเชื่อถือ

มากนอยเพียงใด” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“ขาวเท็จนี้เยอะในกลุมไลน ที่เคาบอกวาอะไรท่ีดารัฐบาล หรือเอารูปมาตัดวา

โนนน้ีนั้น...แบบกลุมไลนมันระดับใหญใชไหม แบบวาบางทีจะเกิดอันนี้ ๆ บางที

ไมใชมันตัดตอไง...เคาพยายามโยงขาวไง” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงที่มาจากจากเพื่อน หรือบุคคลที่ไมรูจักกัน ที่

แชรขอมูลที่ไมเหมาะสม รวมถึงมีการไลฟสดที่ใชคำหยาบและมีการแตงกายที่ไมสุภาพ 

“สวนใหญจะแชรพวกฆาตกรรม พวกเด็กโดนทำราย คนอ่ืนจะชอบแตพ่ีไมชอบ 

มีอยูอันนึงคลิปที่เด็กอินเดีย ผูหญิงอินเดียตีเด็ก ตีแบบ โอโห ดูทำไมดูแลวใจมัน
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หอเหี่ยว แลวก็แชรมาอยางเงี้ย เนี่ยพ่ีไมเปดอานเลย สงมาทำไม” (ปาเอฟ อายุ 

52 ป, สัมภาษณ) 

“การไลฟสดคำพูดหยาบคายมันเยอะ และสวนมากก็แตงตัวไมสุภาพ” (ปาเล็ก 

อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 การโดนขโมยลิขสิทธิ์รูปไปใชถือเปนอีกหนึ่ งความกังวลที่มีตอเทคโนโลยี 

เนื่องจากในยุคดิจิทัลนี้ทุกอยางอยูบนอินเทอรเน็ตหมด รวมถึงยังมีความกังวลในเรื่องของอุปกรณที่

เสียแลวไมสามารถซอมเองไดในเบื้องตน 

“กังวลเรื่องคนดึงรูปไปใช กังวลเรื่องลิขสิทธิ์ มากมาย เพราะวาเวลาเปนขาวใน

อินเทอรเน็ต มันไมจบไมสิ้นมันผุดขึ้นมาได” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

“กังวลเรื่องแบบ อุปกรณไรงี้ที่เราไมสามารถจะซอมแซมได” (ลุงไพศาล อายุ   

54 ป,  สัมภาษณ) 

 อยางไรก็ตาม บางสวนมองวาไมมีความกังวลตอการใชเทคโนโลยี และยังเชื่อมั่น

ในระบบเทคโนโลยีปจจุบัน 

“ชีวิตเราไมไดอยูแคตรงน้ันไง คือ ไมมี บางคนอาจจะอยูไมได สำหรับผมผมวา

อยูไดไมเดือดรอน” (ลุงคิม อายุ 57 ป, สัมภาษณ)  

“สวนใหญใชทำธุรกรรมเกี่ยวกับธนาคาร การโอนเงิน การจายเงิน แลวก็การตัด

บัญชีอัตโนมัติ หรือโอนเงิน...ผานเว็บไซต ผานมือถือได ก็สะดวกดี แลวก็ไมเคยมี

ปญหา...เพราะวาสวนใหญธนาคารเขาจะมี เรื่อง one time password มี

ปองกันของแตละที่” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.14 อันตรายจากการใชเทคโนโลยี  

 จากการสัมภาษณชี้ใหเห็นวาความเสี่ยงของเทคโนโลยีน้ันมาจากบุคคลที่ไมเคย

รูจักมากอน รวมถึงยังมีการเชิญชวนใหเขารวมกลุมพนันหรือหวยออนไลนอีกดวย  

“มีแปลกปลอมมาเยอะ เราก็ไมรูวาเขามีวัตถุประสงคอะไร อันนี้เขาอาจจะแบบ

หาเจอในเน็ตแลวก็กดไปเรื่อย เยอะเลย” (ลุงสุราษฎร อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

“บางทีมันเขามาเอง มีโทรศัพทแปลก ๆ คือจะไมรับเลย จะเปนคนไมคอยให

เบอรใคร คือลูกชายจะสอนวาถามีอะไรแปลก ๆ ท่ีเราไมรูจัก เราไมตองไปกด   

ไปรับอะไรเคาเลย คือตัดไปเลย” (ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ)   

“เฟซจะชวนใหเขากลุม เชิญอันนี้ใหเขาเลขเด็ดนะวาถูกหลายงวดนะ” (ปาตุย 

อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 
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 นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงจากการใชงานในทางที่ผิด เชน การ

ระบายเรื่องตาง ๆ บนพ้ืนท่ีสาธารณะ 

“บางครั้งเฟซบุกก็กลายเปนวา เปนที่ระบาย สวนมากจะกลายเปนที่ระบาย 

ผูใหญจะเอาเปนที่ระบายหมด” (ลุงนิต อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

 ทั้งนี้เทคโนโลยียังทำใหเกิดผลกระทบตอความสัมพันธระหวางครอบครัว เพ่ือน 

และสังคม ทำใหความสัมพันธเกิดความเหินหาง 

“พออยูดวยกันปุบมันกลับไมดี เพราะวาทุกคนก็ดูแตในมือถือ ตางคนตางนั่ง     

สั่งอาหาร ก็รอไปก็ไมคอยคุยกัน เลนแตมือถือ ก็ไมเห็นจะมีประโยชนตรงไหน

เลย” (ลุงคิม อายุ 57 ป, สัมภาษณ) 

“แตสิ่งที่เสียหาย เวลาเราไปนั่งทานอาหารรวมกัน ไมมปีฏิสัมพันธกันเลย รูสึกวา

เสียไปหนอยนึงนะ แบบไมไดคยุแบบเมื่อกอนคุยกันแบบนั้นแบบนี้นะ มันตองทำ

มติขอตกลงแบบทุกคนตองวางนะ สิ่งท่ีเสียไปคือสังคมรอบขาง” (ปาติ๋ม อายุ 58 

ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการหลอกหลวง ไมวาจะเปนการโฆษณาสรรพคุณ

เกินจริง รวมถึงการที่เว็บไซตพาดหัวขาวลวงใหคลิก (Clickbait) และมีโฆษณาแฝง 

“เร่ืองขอมูลที่ลงแลวไมเปนจริง หรือหลอกลวง ไมเปนจริง สรรพคุณไมเปนอยาง

ที่โฆษณา...เชน การขายสินคา บางทีแสดงภาพดีมาก แตเวลาสั่งซื้อของจริงแลว

อาจจะไดของท่ีคุณภาพดอยลง” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ)  

“แบบหัวขาวนาสนใจมากเลย พอคลิกเขาไปอันนี้ใหญยาวนะแบบนี้โฆษณามา

เต็มเลย...แตเนื้อขาว แหลงขาวก็นาเชื่อถือ แตโฆษณาแฝงเต็มเลย มันไมแฟร

สำหรับเราในการอาน” (ปาติ๋ม อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.15 ความปลอดภัย 

 ผลการสัมภาษณสะทอนใหเห็นถึงการระวังความปลอดภัยจากการโดนแฮกขอมูล 

โดยมองวาการใชงานน้ันไมปลอดภัย จึงมีวิธีการปองกันแตกตางกันไป ไมวาจะเปนการออกจากระบบ

ทันทีหลังเลิกใชงาน หรอื การเปลี่ยนรหัสผานบอยๆ 

“เวลาเขาเว็บเน่ียจะไมพยายามลิงกขอมูลจากในเว็บไซต อะจะเขาเว็บแบบ

โดยตรง เวลาใชงานเสร็จ จะออกจากระบบทันที ไมคาไวในคอมพิวเตอร ใหคน

อ่ืนมาเขาตอจากเราได” (ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ) 

“ไมนาปลอดภัย ใครก็ดูไดรูได และมีแฮกเกอรท่ีขโมยเงินจากธนาคารเราก็

กลัวเนอะ” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 
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“ความปลอดภัยมัน อาจจะไมรอยเปอรเซ็นตดังน้ันถาเราจะใชสื่อจากท่ีเราทำได

อยางเดียวก็คือใสรหัสใหยากขึ้น เปลี่ยนซัก 2 เดือนครั้งอะไรงี้คะ ที่ทำอยูนะคะ 

เปลี่ยนรหัสบอย ๆ” (ปาเอฟ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

“ไมน าจะปลอดภัยนะ เพราะวามันแฮก...แตสำหรับป า คือปาไม ได ใช          

เก่ียวกับการเงิน เราใชในสวนแคนี้ เหมือนเราอยูในกรอบแคนี้ คิดวาสำหรับเรา

ไมเปนอะไร แตสำหรับคนที่ทำงานหรือคนอ่ืนคิดวาไมนามีความปลอดภัย” 

(ปาจิ๊บ อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.16 การวิเคราะหตรวจสอบความนาเชื่อถอืของขอมูลขาวสาร  

 สำหรับการวิเคราะหตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสาร บนสื่อสังคม

ออนไลนนั้น จะเลือกสอบถามคนในครอบครัว หากพบขอมูลที่นาสงสัยหรือไมแนใจ  

“วิเคราะหก็คือสืบดู ถามลูก วาใชไหม อามันใชเปลา ขาวนี้มันจริงไหม ตั้งแตป

เทาไหร พ.ศ. เทาไหร วามันใชไหม ถามคนที่อายุนอยกวา ท่ีคลองกวา แลวก็มา

วิเคราะหอีกทีวามันใชหรือเปลา” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

 อีกทั้งยังมีการวิเคราะหความนาเชื่อถือของขอมูลขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน 

ที่มาจากการเลือกสุมโดยดูจากการจัดอันดับตน ๆ กอนเพ่ือประหยัดเวลา 

“สุมเอาเลย เอา 1 ถึง 5 กอนที่ขึ้นเปนทอปไฟว (Top 5) ผมก็จะกดเขาไปดูกอน

ก็จะเสิรชดูดีและมีประโยชนหรือเปลาแตวาลิงกไหนที่มันซับซอนอยางที่เรียนให

ทราบตั้งแตตนผมก็อิกนอร (ignore) กวาที่จะหาแตละชองเนี่ยเขาไปมันนาจะ

เรียนรูงายเร็วประหยัดเวลามีสาระ ยิ่งมีรีวิวมีอะไรอยางนี้มันก็จะทำใหนาสนใจ

ขึ้น” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังใชการเช็คขอมูลจากการรายงานของสื่อมวลชน รวมถึงเปรียบเทียบ

ขอมูลจากหลาย ๆ แหลงประกอบการตัดสินใจ 

“ดูโทรทัศนทีแลวก็อานหนังสือพิมพ แลวก็ฟงวิทยุมากกวา แตถาเน็ตเนี่ยเปน

อะไรท่ีไมคอยจะเชื่อ มันเชื่อไมคอยได  ก็ เลยเฉย ๆ” (ลุงคิม อายุ 57 ป , 

สัมภาษณ) 

“เราก็เลือกเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตาง ๆ คือมันไมไดมีแหลงขอมูลแหลง

เดียวในอินเทอรเน็ต” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 
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 5.2.17 ความตองการสนับสนุน  

 สำหรับการสนับสนุนนั้น เหตุผลที่ยังไมตองการรับการสนับสนุน เพราะวามีลูก

สอนอยูแลว รวมถึงคิดวาตนมีอายุเยอะแลว 

“อายุก็มากแลว ไมรูจะไปดิ้นรนหาในออนไลนทำไม...ไมดิ้นรน ไมไดคิดจะหา...

เพราะวาลูกก็สอนไดอยูแลว ลูกสอนยังไมอยากทำเลย” (ลุงคิม อายุ 57 ป, 

สัมภาษณ) 

 ในขณะที่อีกสวนหนึ่งยังตองการความรูในการทำธุรกิจบนสื่อออนไลน รวมถึงการ

ทำกราฟฟก โฆษณาออนไลนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายตลาดและใชงานใหเกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

“การคาทางออนไลนเพราะเรามีโปรดักสแลวอีกอยางหนึ่งที่เปนปญหาของผมก็

คือวาเนื่องจากเปนแฮนดเมดแลวทำกันสองคนเราไมไดขยายตลาดตองจำกัดอยู

ตรงนี้ดวยกำลังการผลิตดวยการเพนท (paint) อะไร เราทำดวยตัวเองหมด เราก็

วาตองดูตรงน้ีดวยสมมติวาเราเปดตลาดปุบแลวผลิตสินคาไมทันกลุมเปาหมาย

มันจะเปนปญหา พอดีผมมีกิจการที่ขายกวยเตี๋ยวดวย” (ลุงตาย อายุ 56 ป, 

สัมภาษณ) 

“อยากใหเคามาจัดอบรม ตำบลนี้ อบต. นี้ จัดวันไหน สนใจไหม...เรื่องการใชนี้

ใหเกิดประสิทธิภาพใหมากกวานี้ สมมติเฟซ ทำยังไงการโฆษณาออนไลน มันลึก

เกินกวาที่เราจะทำดวยตนเอง” (ปาตุย อายุ 58 ป, สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความเร็วของสัญญาณ และราคาโปรโมชัน ท่ีตองการ

รับการสนับสนุนในเรื่องของการรูเทาทันบริษัทมือถือ 

“เรื่องความเร็วมากกวา ความคลอง ราคากลาง ๆ...ขนาดใชมาเติมสามรอย     

ยังอยางนี้เลย มันเหมือนบังคับอะ บังคับเราใหเติมเยอะ มันเปนจุดขายบริษัท  

ใหเรา บังคับเรา สามรอยคุณดูแคนี้ หมุนสี่รอบ แตถาคุณเติมหารอยหมุนรอบ

เดียว ถาเจ็ดรอบไมตองหมุนเลย ประมาณนั้น” (ลุงโต อายุ 55 ป, สัมภาษณ) 

 รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณเชื่อมตออินเทอรเน็ต การเพ่ิมพ้ืนที่ใหบริการ

สัญญาณอินเทอรเน็ต เพราะในบางพื้นที่นั้นสัญญาณอินเทอรเน็ตเขาไมถึง หรือมีซิมอินเทอรเน็ตแจก

ฟรใีหกับประชาชน 

“นโยบายรัฐเนี่ย กระทรวงวิทย ฯ จะใหมีอินเทอรเน็ตครบ เพราะงั้นเราก็ตองไป

ชวยเหลือในเรื่องของอุปกรณ เพราะรัฐลงมาแลวในเรื่องของอินเทอรเน็ตฟรี    

เราก็ตองไปดูวามีอะไรที่มันถูกที่มันใชได ไมตองแพงมาก เขามีกำลังที่ซื้อได     

ถาไมมีก็ตองขอบริจาคหรือภาครัฐชวยสนับสนุน ใหเขาเขาถึงได” (ลุงถ่ิน อายุ     

57 ป, สัมภาษณ) 
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“สนับสนุนเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีถาเปนไปไดคืออาจจะมีสมารทโฟนหรือวา

แท็บเล็ตสักเครื่องหน่ึง ที่สามารถที่จะกระจายไวไฟใหกับผูสูงอายุในชวงที่เราไป

สอนบางราย อาจจะบอกเน็ตฉันหมด เงินฉันหมด ก็อาจจะมีซิมตัวนึง ก็อาจจะ

เพ่ือที่มาใชบริการตรงนี้ นอกสถานที่ในการใชสัญญาณ” (ลุงมานิต อายุ 50 ป, 

สัมภาษณ) 

“อยากใหมีระบบไวไฟฟรีสาธารณะทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เขาถึงไดทุกคน” 

(ปาหมวย อายุ 59 ป, สัมภาษณ)  

“แจกซิมเน็ตฟรีเลย ตรงนี้ผมวาโอเคเลยครับ เม่ือกี้ผมฟงไมเขาใจคิดวาเปนราย

เดือนสามรอยเพราะวาหลายคนจะกังวลวาเพิ่มภาระคาใชจายแตถาหากมีตรงนี้

ฟรี คิดวาทุกคนจะโอเค” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

 อีกทั้งยังมองวาควรมีจิตอาสามาสอนตามบาน เพราะเชื่อวาเด็กรุนใหมมีความ

เชี่ยวชาญมากกวา และยังชวยตรวจสอบความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลตาง ๆ ไดอีกดวย 

“มีจิตอาสาเดินตามครัวเรือนสักครั้งหนึ่งเมื่อความรูยังไมชัดก็สามารถมาหา

เพ่ิมเติมไดท่ีนี่ ภาพรวมทั้งประเทศผมวามันจะดูดีมากเพราะวาทุกวันนี้ประเทศ

ไทยจะเขาสูยุคผูสูงอายุเยอะ แลวก็ผูสูงอายุจะตกเปนเหย่ือของกลุมมิจฉาชีพ

เยอะ แตที่แน ๆ ก็คือพื้นฐานการเขาถึงแหลงขอมูลเก่ียวกับเรื่องขาวลวงขาวลือ

ตาง ๆ บางครั้งอาจจะเจอโทรเขามาแจงวาเราเปนผูเสียหายประมาณนี้ที่ผานมา

ปจจุบันก็มีเยอะอยูไมไดเปนเฉพาะผูสูงอายุในวัยแรงงานก็ยังเปนอยูเด็กรุนใหม 

ที่เขาเจอประสบการณก็จะชวยดูแลชวยบอก” (ลุงมานิต อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

 รวมถึงการใหลูกหลาน หรือมีวิทยากร หรือเพ่ือนที่ใชเปนแลว มาเปนเทรนนิ่ง 

(training) ในการสอน หรือจัดเปนคายฝกอบรม 

“สอนในเรื่องของการดาวนโหลด ลูกหลานผมวาเขาก็คงนั่น ดาวนโหลดขอมูล

แลวใชยังไง เบื้องตนถาเขาทราบวาตอนน้ีในสวนของรัฐมีแอปพลิเคชันตรงนี้

เกิดขึ้น ลูกหลานผมวาเขาคงเปนสื่อที่ดีที่สุดในการเทรนนิ่งในการแนะนำใหกับ

คุณพอคุณแมคุณตาคุณยาย ลูกหลานก็จะแจงใหทราบตอนนี้มันมีแอปอยางนี้

นะ” (ลุงเจง อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“อาจจะตองมีคนแนะนำวันบายวัน (one by one) คุยกันแลวก็อาจจะปด

หนาจอนูนนั่นนูนี่ นาจะดีกวา นาจะทำความเขาใจไดงายสำหรับตัวผมนะครับ” 

(ลุงตาย อายุ 56 ป, สัมภาษณ) 
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“วันนี้จะสอนระดับนี้ จะสอนคนที่ยังไมเปนกอน หรือใครอาจจะมาเปนวิทยากร

ชวย คนท่ีเปนแลว ขอความรวมมือมาประกบคุณยายคนนี้คุณปาคนนี้ ชวยกัน

อะไรแบบนี้ “ (ปาเอฟ, อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

“ผมวาตองมีเปนเขาคายหรือมีเปนอะไรที่วาจัดโครงการถึงจะได ผมวานาจะได” 

(ลุงนติ, อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

 5.2.18 ปจจัยที่กอใหเกิดการอบรมเรียนรูดานเทคโนโลยีของวัยนี้ 

 จากการสัมภาษณสามารถอธิบายปจจัยที่กอใหเกิดการอบรมเรียนรูดาน

เทคโนโลยีของคนในกลุมวัยนี้ได 3 ประเด็น โดยประเด็นแรกคือการแบงคนออกเปนกลุม ๆ ตาม

ทักษะ เปาหมายทัศนคติหรือบุคลิกลักษณะนิสัย เชน แบงเปนกลุมคนที่ใชเปน และกลุมคนที่ใชไม

เปน เพื่อใหตรงกับทักษะและเปาหมายที่แตละคนตองการ  

“ช้ีวัดวาคนนี้เขาไปถึงไหนแลวจากที่เริ่มจากศูนยเหมือนกันการที่จะใหความรูจะ

ไดถูกกลุมเปาหมายแตกตางกันไปถาเอามาตรฐานเดียวกันบางคนที่เขาใชเกงอยู

มาก็เสียเวลามาก็แคนั้นก็ใชเปนอยูแลวแตถาหากวาแยกมันก็จะเปนสิ่งที่เขา

เรียนรูถามีแยกประเภทก็โอเค” (ลุงมานิต, อายุ 51 ป, สัมภาษณ) 

“ผมวาถา 50 กวาขึ้นไป การศึกษาเคาจะมีแลว เคาจะเรียนรูเรื่องพวกนี้ได” (ลุง

นิต, อายุ 54 ป, สัมภาษณ) 

“อบรม ตองดูเปาหมายท่ีเราทำ คือจะทำกลุมของประชาชน พวกชาวบานหรือ

กลุมของผูนำหรือใครก็แลวแต อยูท่ีกลุมที่เราจะลงไปดวย แตหากกลุมชาวบาน

เราตองไปสื่อสารถึงที่ หากกลุมผูนำอยูที่อำเภอหรืออะไรอีกที่นึง”(ปาเล็ก, อายุ 

52 ป, สัมภาษณ) 

“บุคลิกภาพทัศนคติของแตละทานแตละคนไมเหมือนกัน บางทีถาเขาไมเปดใจ

จะดีใหตายยังไงก็ตามไมมีทางผมวา” (ลุงเจง, อายุ 50 ป, สัมภาษณ) 

“ทุกคนก็มีโรคประจำตัว มีลูกหลาน มีลูกหลานที่ตองไปรับไปเรียน ถาเกิดมาเริ่ม

เหมือนกันมันก็เสียเวลา เราทุกคนก็ไมไดแบบอยูบานอยางเดียว บางคนที่ไม

เขาใจก็จะถามนานมาก” (ปาเอฟ, อายุ 52 ป, สัมภาษณ)  

 นอกจากนี้บริบทในแตละพ้ืนที่การเรียนรูก็สงผลตอการอบรมดานเทคโนโลยี

เชนกัน ไมวาจะเปนในเรื่องของความสัมพันธในกลุมหรือความเหมาะสมของชวงวัย 

“เบ้ืองตนกอนก็คือการสัมพันธในกลุม แลวถาแบบวาเอางาย ๆ คะ ก็คือการ

ติดตอสื่อสารกอน แลวที่เหลือดานการคา...อีกไมก่ีปผูสูงอายุเขาสูวัยผูสูงอายุแลว

ใชไหมคะ แลวผูสูงอายุ 60 ปเนี่ยก็เปนผูสูงอายุที่ออกจากงานเยอะ แลวก็ถา

ไมใหเหงา ขายของในออนไลนก็นาจะดี ขายปลูกตนไม ก็ปลูกตนไมได ทำอะไรก็
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ไดใหอยู ท่ีบาน หรือคนชอบถักหมวกก็ถักหมวกขาย...ไมเห็นจะตองเดินออก    

ไปขาย มันเปนไปไมได มันไมไหวแลว” (ปาเอฟ, อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 อีกทั้งยังมีขอเสนอเกี่ยวกับการจัดอบรมดานเทคโนโลยี โดยเสนอวาควรจัดชวง

วัน เวลา และสถานที่ใหเหมาะสมกับชาวบาน ซึ่งใหความเห็นเพ่ิมเติมวาควรจัดอบรมในวันธรรมดา 

“วันเวลา จริง ๆ เสารอาทิตยจริง ๆ คนเคาอยากพักผอน ไมวาทำอะไรก็ชาง 

จันทรถึงศุกรดีท่ีสุด ชาวบานก็เหมือนกัน คนที่ไมวางสวนมากจะเลี้ยงอยูที่บาน

ถาวัยทำงานรูวาจะวันนี้จะมีการประชุมประชาคมมีการอบรม พวกน้ีเคาอยูนะ” 

(ปาเล็ก, อายุ 52 ป, สัมภาษณ) 

 

5.3 สรุปประเด็นผลสัมภาษณ 

 

 จากผลการสัมภาษณเปนขอมูลเชิงลึก ที่สามารถนำมาอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัยตัว

บุคคล ปจจัยเทคโนโลยี แรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต สถานภาพการเขาถึง การ

ใชงาน และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุ และผูสูงอายุวัยตน 

ไดตามประเด็นดังตอไปนี้ 

 5.3.1 จุดเริ่มตนการใช (เหตุผลในการใช) 

ผูสูงอายุที่เคยทำงานในองคกรเอกชนหรืองานราชการมีการใชเทคโนโลยีในการ

ทำงานมาแลวโดยเริ่มตนจากการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และการใชอินเทอรเน็ตในการหา

ขอมูลเก่ียวกับงานที่ตนเองไดทำในแผนกนั้น และเมื่อเกษียณอายุงานแลว ยังมีการใชอยูเชนกัน โดย

เปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต เปนตน นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมี

หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขามาสอนในการใชเทคโนโลยีเบื้องตน และยังมีผูสูงอายุกลุมหนึ่งท่ี

เริ่มตนการใชซึ่งมาจากการที่ลูก ๆ หรือหลาน ๆ มีความจำเปนตองใหเคาใชเพราะดวยเหตุที่ลูก 

หลานตองไปทำงานคนละจังหวัด หรือลูกไปเรียนตอตางประเทศจึงตองใชเทคโนโลยีสื่อสารในการ

ติดตอสื่อสารกัน 

 5.3.2 การไดมาของเคร่ือง 

ผูสูงอายุมีลูกหรือหลานเปนคนซื้อหรือหามาให โดยพาไปเลือกหรือ หรือซื้อมาให

เปนของขวัญวันเกิด หรือการใหเครื่องที่ลูกของเคาไดเปลี่ยนรุนใหม แลวนำเครื่องเกามาใหใช 

นอกจากน้ีผูสูงอายุยังมีการไปเลือกซื้อดวยตนเอง โดยใชการสอบถามจากบุคคลที่สนิทกอนตัดสินใจ

ซื้อ รวมทั้งโปรโมชันราคาเครื่องกอนตัดสินใจซื้อ 

 

 



186 

 

 5.3.3 การเรียนรูจากเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุจะเรียนรูวิธีการใชเครื่องและฟงกชัน แอปพลิเคชันตาง ๆ รวมท้ังการ

สมัครแอปพลิเคชัน เชน ไลน เฟซบุก โดยการสอบถามลูก หลาน หรือหลานขางบานในการใช 

นอกจากนี้ยังมีการถามบุคคลรอบขางอาทิ เพื่อนฝูง หรือรุนนองท่ีชำนาญเทคโนโลยีสมัยที่ตนเอง

ทำงานดวยกัน หรือพระสงฆที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี รวมไปจนถึงภรรยาที่ใชดวยกัน 

ขณะเดียวกันบางสวนใชวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยการลองผิดลองถูกจากเทคโนโลยีจนเกิดความ

คลองแคลวและเคยชิน 

 5.3.4 ความซบัซอนยุงยากของเทคโนโลยี 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพพบวาผูสูงอายุยังมีความสับสนในเรื่องของฟงกชันในแอป

พลิเคชัน เชน การเขาสมัครตองใชรหัสในการเขา ซึ่งทำใหสับสนหรือลืมไดงาย โดยมองวาเปนเรื่องที่

ยุงยาก ทั้งนี้เพราะไมมีความชำนาญหรือความถนัด ในขณะที่ผูสูงอายุอีกกลุมมองวาไมยุงยากเพราะมี

ความคุนเคยหรือเคยชินกับตัวแอปพลิเคชันที่ใชประจำ ๆ แตหากไมเขาใจก็จะถามลูกเปนตัวชวย 

 5.3.5 ทักษะความสามารถ และการพัฒนาตนเอง 

ผูสูงอายุมองวาเทคโนโลยีมีสวนชวยในการใหเกิดทักษะและความสามารถตาง ๆ 

ได คือดานการพิมพชวยใหการพิมพมีความคลองแคลวในการโตตอบ และยังชวยในการอานสะกดคำ

ภาษาไทย และยังชวยเรียนรูในดานภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกับผูสูงอายุยังมองวาตัวเทคโนโลยี

สามารถทำใหพัฒนาโสตสัมผัสดานตาง ๆ ฝกสมอง ฝกสายตา ฝกกลามเนื้อ ฝกประสาท บริหารนิ้ว

มือในการพิมพ และยังชวยพัฒนาทางความคิดได  

อยางไรก็ตามผูสูงอายุยังมองวาตนเองนั้นหากเทียบกับคนรุนอายุคราวเดียวกันท่ี

ไมไดใชเทคโนโลยี ตนเองมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยัง

พบวาผูสูงอายุแตละคนนั้นพื้นฐานแตละคนมีความรูไมเทากัน แตหากเทียบกับเด็กและเยาวชนนั้น 

ผูสูงอายุสวนหน่ึงมองวามองวาสูเด็กรุนใหมไมได เพราะเคามีความคลองแคลวมากกวาเพราะตนเอง

เปนคนลืมงาย 

 5.3.6 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

จากการสัมภาษณกลุมผูสูงอายุนั้น ตัวแปรสำคัญของการใชเทคโนโลยีน้ัน คือ 

ลูกหลาน ซ่ึงบุคคลดังกลาวน้ี เปนแรงผลักดันใหเกิดการยอมรับหรือใชเทคโนโลยีเพื่อทำการ

ติดตอสื่อสาร และยังเกิดความผูกพันใกลชิดกัน และยังเห็นอีกวา ลูกหลาน หรือญาติ และเพ่ือนฝูงท่ี

ไมเจอกันนาน สวนใหญจะอาศัยกันคนละที่ อาทิ ลูกหรือหลานไปทำงานซึ่งอยูกันคนละพ้ืนที่หรือ

ตางประเทศ หรือไปเรียนตอจังหวัดอื่น โดยเทคโนโลยีเปนชองทางท่ีสามารถใชติดตอสื่อสารและ

สะดวกรวดเร็ว 
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 5.3.7 การใชประโยชนจากเทคโนโลยี/การนำไปใช 

ผลการสัมภาษณพบวาผูสูงอายุมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ 

เชนงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ การนำไปใชในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง เชน การออกกำลังกายหรือ

การใชเพลงประกอบการออกกำลังกายหรือการเตนรำ ใชทำธุรกรรมทางการเงิน การสั่งซื้อของ

ออนไลน การติดตอเพื่อนฝูงโดยไลฟสดในโอกาสที่เจอเพื่อน ถายรูปและโพสตภาพสงขอความหากัน 

 นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุใชประโยชนจากเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ โดยใช

คนหาขอมูลจาก กูเกิล หรือยูทูบ หรือการไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพทางแอปพลิเคชันไลนใน

เรื่องที่ตนเองสนใจ และยังใชในเรื่องของคนบันเทิง อาทิ การดูหนังฟงเพลงที่ตนเองชื่นชอบ การดู

ขาวสารและฟงธรรมะ ในขณะที่ยังมีการใชในแงของการผลิตงานเนื้อหาที่ตนเองเชี่ยวชาญโดยลง

เผยแพรผานยูทูบ หรือเฟซบุก นอกจากน้ียังมีการใชในการทำงาน เชน สงเอกสารสำคัญทางแอป

พลิเคชันไลน หรือการตัดตอวีดิโอ หรือรูปภาพ รวมทั้งผูสูงอายุบางสวนยังมีการใชในการติดตอธุรกิจ

ของตนเองโดยการสรางเพจของตนเองเพื่อใหลูกคาไดเขามาชมสินคาของตน  

 5.3.8 ปจจัยที่ทำใหเกิดอุปสรรคการใชเทคโนโลยี  

ผลเชิงคุณภาพพบวา ผูสูงอายุมีปญหาทางดานสายตาหากใชนานเกินไป ความจำ 

หลงลืมงาย ๆ ยากตอการจดจำเนื่องจากไมคอยมีเวลาใชบอยจนเกิดการลืม ทั้งน้ีมาจากความซับซอน

และความยุงยากจากเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบอีกวาปจจัยที่เกิดอุปสรรคก็คือสัญญาณปจจัย

ทางดานสัญญาณไมดี/ไมเสถียร เชน เครือขายท่ีใชบริการแถวบานมีความชา หรือสัญญาณเขาไมถึง

ในเขตบานตนเอง โดยท่ีผูสูงอายุบางคนใชวิธีเลือกใชผูใหบริการสองคายสลับกัน กลาวคือหากไมมี

สัญญาณก็จะสลับใชอีกคายหนึ่งทดแทน ผูสูงอายุบางคนนั้นพ้ืนท่ีบานของตนเองอยูหางไกลจากการ

ติดต้ังเสารสัญญาณอินเทอรเน็ตทำใหบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมคุมกับการลงทุนในการตั้งเสา

เครือขาย และขณะเดียวกันยังพบวาโครงการเน็ตประชารัฐยังไมสามารถครอบคลุมไดทุกพื้นที่โดย

จำกัดใหอินเทอรเน็ตหมูบานละ 3 หลังเทานั้น ทำใหตนไมสามารถไดใชอินเทอรเน็ตได  

นอกจากนี้ยีงพบวา ผูสูงอายุมองวาการใชเทคโนโลยีของตนนั้นเทียบกับเด็กหรือ

เยาวชนไมได ทั้งนี้เพราะอายุตนน้ันเริ่มมากขึ้น ยังมีปจจัยทางดานภาษาอังกฤษที่เปนอุปสรรคในการ

ใชเทคโนโลยีอีกเชนกันเพราะแอปพลิเคชันบางอันก็ใชภาษาอังกฤษ ทำใหเปนอุปสรรค นอกจากนี้ยัง

พบวาผูสูงอายุยังมีปญหาก็คือตัวอักษรหรือตัวพิมพมีขนาดเล็กจนเกิดไปทำใหยากตอการใชเทคโนโลยี 

 5.3.9 การกาวขามอปุสรรคตาง ๆ/การแกไขปญหา 

การกาวขามหรือแกไขอุปสรรคของผูสูงอายุนั้น โดยผลจากการสัมภาษณ

ผูสูงอายุมีการกาวขามอุปสรรคก็คือ ใชแอปพลิเคชันเฉพาะชวยในการชวยเหลือ โดยแอปพลิเคชันท่ี

ใชเปนการจัดตั้งของกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะมีผูเชี่ยวชาญท่ีใหคำตอบเรื่องที่ตนเองมีปญหาหรือ

ชวยเหลือได นอกจากนี้ผูสูงอายุบางสวนยังใชวิธีการสอบถามลูกหลาน หรือบุคคลสนิทรอบขางที่มี
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ความชำนาญ และขณะเดียวกันปญหาของตัวสะกดตัวอักษรหรือแปนพิมพมีขนาดเล็กทำใหลำบากใน

การใช ก็จะใชวิธีหาเครื่องแท็บเล็ตหรือโนตบุกที่มีขนาดใหญกวาสมารทโฟนมาใชทดแทน รวมทั้งใช

แวนสายตาชวยในการมองเห็น 

 5.3.10 คาใชจาย และความคุมคาของการจาย 

ผูสูงอายุสวนใหญนั้น มีลูกหลานออกคาใชจายเครือขายอินเทอรเน็ตให ทั้งจาย

เปนรายเดือนหรือเปนระบบเติมเงิน ในขณะที่ผูสูงอายุบางคนก็ใชวิธีการหารกับเครือญาติที่อาศัยอยู

ดวยกันหรืออยูใกลกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุบางคนเลือกใชคายผูใหบริการสองคาย สลับกันทำ

ใหมีรายจายเพ่ิมขึ้น โดยเคามองวาจำเปนตองใชเพราะตนเองลืมงายตองใชสองเครื่องสำหรับโทรเขา

ไปหาอีกเครื่องหนึ่ง หรือการออกมาทำธุระขางนอกบานทำใหสัญญาณไวไฟไมสามารถใชไดจนตองใช

อีกเครือขายนึงถึงทำใหสามารถติดตอสื่อสารได ผูสูงอายุบางสวนยังใชการเติมเงินเปนครั้ง ๆ โดยแต

ละครั้งที่เติม 30 บาทซึ่งจะอยูได 1 วัน และเติม 199 บาทโดยจะอยูสัปดาห โดยเฉลี่ยแลว เริ่มตนเติม

เงิน 30 บาท จนถึง 200 บาท โดยประมาณ ซึ่งผูสูงอายุบางคนยังใหเหตุผลวาจำเปนตองออกมาธุระ

ขางนอกบานจำเปนจะตองเติมเงินเพื่อการติดตอ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน 

 สวนดานความคุมคานั้นผูสูงอายุมองวาเงินท่ีจายไปน้ันมีความคุมคา เพราะมี

ความจำเปน และสะดวกท้ังเรื่องระยะเวลา ระยะทางในการทำงาน รวมทั้งการไดรับรูขาวสารไดอยาง

รวดเร็ว  นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาทางผูใหบริการอินเทอรเน็ตใชกลยุทธทางการตลาด เชน การ

เพิ่มความเร็วให ใหแตก็ไมไดลดราคาจริงเพิ่งแตเปนการเพ่ิมใหดูดีขึ้น ดูเร็วข้ึน และยังมองวาแพงและ

ไมคุม สัญญาณก็ไมดีขึ้น ซึ่งผูสูงอายุบางคนเลือกที่จะใชวิธีการยกเลิกรายเดือนและใชเติมเงินทดแทน 

อยางไรก็ตามยังมีขอคนพบจากผูสูงอายุบางคนที่พบวา บางทีคายโทรศัพทมือถือก็มีคาบริการเสริม

แอบแฝง หากกดเขาไปแลวก็จะเสียเงินโดยทันที โดยคาบริการคดิทางบิลที่เรียกเก็บปลายทาง 

 5.3.11 ความเห็นดานการขายสินคาออนไลน 

ผลการสัมภาษณ ผูสูงอายุมองวาเปนชองทางติดตอสื่อสารที่สามารถหาลูกคาได

ดีและสะดวก ซึ่งผูสูงอายุบางคนไดใชชองทางดังกลาวในการสรางเพจขายสินคาที่ตนเองไดทำขึ้นมา 

เพื่อใหลูกคาหรือบุคคลท่ีสนใจในการ ไดเห็นสินคาและติดตอผานสื่อออนไลนไดเลย อยางไรก็ตาม

ผูสูงอายุบางสวนมองวาการขายของออนไลนนั้นสูเด็กหรือเยาวชนยังไมไดหากเทียบกันแลว และก็ไมรู

จะขายสินคาอะไร 

 5.3.12 เทคโนโลยีกับความสำคัญกับครอบครัว สังคม และชุมชน 

ผลเชิงสัมภาษณแบงไดสามประเด็น โดยประเด็นแรกนั้นผูสูงอายุมองวา

เทคโนโลยีเปนชองทางติดตอสื่อสาร สะดวกรวดเร็ว คิดถึงลูก หลาน หรือญาติก็สามารถใชเทคโนโลยี

เชื่อมติดตอกันได และไดใชแอปพลิเคชันไลนในการโตตอบสื่อสาร โดยใชวิธีวีดิโอคอล หรือ โทรผาน

เครือขายสัญญาณไวไฟ ซึ่งสะดวกและประหยัดรวดเร็ว ขณะเดียวกันผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยียัง
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ทำใหทันโลก และเปนคนทันสมัยทำใหรูเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศ นอกประเทศไดอยาง

รวดเรว็ ทำใหตนเองมีความทันสมัยตอขอมูลสังคมขาวสารไดตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยีนั้นยังสามารถกระจายขอมูล

ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ชมรม ไดดี โดยเคาไดรบัรูขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง

ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอผานทางแอปพลิเคชันไลน ทั้งในเรื่องของธารณสุขหรือสุขภาพ  

 อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุบางสวนที่เปน จิตสาธารณะในการเปน อาสาสมัคร

ประจำหมูบาน (อสม.) ยังมองวาเทคโนโลยีนั้นมารถที่จะแบงปนขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

เก่ียวกับสาธารณประโยชนได โดยพวกเคาไดสรางเครือขายกลุมผานแอปพลิเคชันไลน และคอยแชร

ขอมูลตาง ๆ ใหเครือขายกลุมรับรูและกระจายตอไปยังชุมชนท่ีตนเองอาศัยอยูดวยเชนกัน 

 5.3.13 ความกังวล ความเสี่ยงของเทคโนโลยี 

ผูสูงอายุมีความกังวลตอการใชเทคโนโลยีในเดานของกังวลตอการกรอกขอมูล

รายละเอียดสวนตัว โฆษณาท่ีอวดอางสรรพคุณเกินจริง และมีบางคนกังวลทางดานระบบ

คลื่นสัญญาณท่ีมีผลกระทบตอรางกาย เพราะระบบสัญญาณโทรศัพทที่จะจะสงผลตอระบบประสาท

ซึ่งจะเกิดผลกระทบในระยะยาว กังวลเรื่องในการทำธุรกรรมทางการเงิน กังวลตอผูใหบริการทางมือ

ถือในเรื่องของบริการเสริมตาง ๆ ที่อยูในระบบที่นอกเหนือจากการจายรายเดือน และยังกังวล

เยาวชนตอการใชเทคโนโลยี 

 5.3.14 ความเสี่ยงของเทคโนโลยีหรือผลกระทบ 

สำหรับผลเชิงคุณภาพนั้นพบวาผูสูงอายุเคยเจอความเสี่ยงตาง ๆ ไมวาจะเปน

ขอความแปลก ๆ จากบุคคลไมรูจัก หรือสินคาเดงเขามาในแอปพลิเคชันไลน หรือเฟซบุก การโดน  

แฮกขอมูล หรือการใหหลงกรอกขอมูลทางออนไลน ขอปลอมหรือขาวเท็จ การแอบอางใชรูปบุคคลที่

รูจักมาหลอกโอนเงนิ ภาพลามกอนาจารในระบบสงมา สินคาที่ซื้อทางออนไลนไมตรงกับโฆษณาและ

โฆษณาเกินสรรพคุณทางความจริง 

 5.3.15 ความปลอดภัย 

ผูสูงอายุมองวาไมปลอดภัยหากมีคนท่ีไมรูจักเขามาคุยหรือติดตอเขามาคุย และ

ความเหมาะสมของการโพสตขอความ ขอมูลของตนเองโดนแฮก และความนาเชื่อถือของขอมูลที่สง

ตอกันมา ขณะเดียวกันผูสูงอายุบางสวนมองวาปลอดภัยเพราะตนเองไมไดเลนเยอะ และไมไดทำอะไร

เสียหาย 

 5.3.16 ความตองการสนับสนุน 

ผูสูงอายุเสนอวาอยากใหรัฐบาลสนับสนุนสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตเพราะไม

เพียงพอและมีขอจำกัดใหหมูบานไมก่ีหลังทำใหไมครอบคลุม ตองการใหสอนถึงการใชสื่ออยาง

ปลอดภัยหรอืรูเทาทันสื่อแกคนในชนบท เพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัยของผูสูงอายุตอการใชงาน 
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ผูสูงอายุมีความตองการเทคนิกในการใชแอปพลิเคชันตาง ๆ  หรือเทคนิกการใช

เบื้องตนของเทคโนโลยี นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีความตองการใหสอนในเรื่องของการใชสื่อออนไลนใน

การขายของทองถ่ิน รวมทั้งการสรางเพจหรือการผลิตเนื้อหาลงไปแพลตฟอรมตาง ๆ และธุรกิจการ

สรางรายไดจากสื่อออนไลน 

อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุบางสวนมองวาไมมีความตองการ ทั้งนี้เพราะตนเอง

สามารถเรียนรูดวยตนเองไดจากอินเทอรเน็ต ไมชอบวิธีการอบรมหรือพบปะกับคนเยอะ  และ

ผูสูงอายุบางสวนใหเหตุผลวาใหลูกหลานสอนไดเพราะมีลูกใหคำแนะนำชวยเหลือไดตลอด นอกจากนี้

บางคนยังระบุวาอายุตนเองมากแลว และอยากเขาหาทางธรรมะ 

สวนทางดานปจจัยและอุปสรรคที่มีผลตอการสนับสนุนในการพัฒนานั้น ผูสูงอายุ

ระบุวาขอจำกัดตนเองที่ไมสามารถที่จะเรียนรู คือเลี้ยงหลาน ๆ บางคนอายุเยอะมากจึงไมขวนขวาย

ในการเรียนรู และระยะเวลาไมตอเนื่องทำใหผูที่ เรียนแลวเกิดการลืมเนื้อหา ดังนั้นวิธีการก็คือ

ระยะเวลาของการสอนควรสอนอยางตอเนื่องและติดตอกัน 
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บทที่ 6 

 

กรณีตัวอยางพฤฒิพลังของผูสูงอายุ 

  

 สวนของบทดังกลาวนี้ เปนการวิเคราะหกรณีตัวอยางผูสูงอายุที่นำเทคโนโลยีมาใช

เสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง 3 ดาน ไดแก การสรางความสัมพันธในครอบครัว การสรางรายได และ 

การสรางผลผลิตเพื่อชุมชน รวม 10 กรณีตัวอยาง นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังนี้ 

 

6.1 กลุมใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธในครอบครัว 

 กรณี ตัวอยางผู สูงอายุที่ ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางความสัมพันธกับคนใน

ครอบครัว 4 กรณีตัวอยาง ดังนี้ 

 6.1.1 โดโดพาเที่ยว  

 6.1.2 ปาแบ็คแพ็ค  

 6.1.3 Paatax Channel   

 6.1.4 จี้เพ็ก สถานียูทูบ Neophuket Food Channel 

6.2 กลุมใชเทคโนโลยีสรางรายได 

 กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางรายได 4 กรณีตัวอยาง ดังนี้ 

 6.2.1 เพจ “ผาไหมปามะลิ บุรรีมัย”  

 6.2.2 Youtube Chanel “Pai 91.5” 

 6.2.3 นาแจง คีโต  

 6.2.4 ChalokeDotcom   

6.3 กลุมใชเทคโนโลยีสรางผลิตผลและชุมชน 

 กรณีตัวอยางผูสูงอายุที่ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางผลิตผลและชุมชน 2 กรณี

ตัวอยาง ดังนี ้

 6.3.1 ปาลม อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน  

 6.3.2 “โจน จันใด” ชีวิตงายแบบพอเพียงดวยวิถีอินทรีย 
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6.1 กลุมใชเทคโนโลยีสรางความสัมพันธในครอบครัว 

 กรณี ตัวอยางผู สูงอายุที่ ใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางความสัมพันธกับคนใน

ครอบครัว นำเสนอขอมลูจำนวน 4 กรณีตัวอยาง ดงันี้ 

 6.1.1 โดโดพาเที่ยว  

 6.1.2 ปาแบ็คแพ็ค  

 6.1.3 Paatax Channel   

 6.1.4 จี้เพ็ก สถานียูทูบ Neophuket Food Channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 
 

 
 

 6.1.1 โดโดพาเที่ยว  

 นายปยะ รัศมิทัต กรุงเทพมหานคร อายุ 55 ป อาจารยท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการ เจาของสถานียูทูบ “โดโดพาเท่ียว” มีผูติดตาม 157,000 คน (พฤษภาคม 2563) รวมกับ

ครอบครับ ไดแก บุตรชายที่เปนออทิสติกและภรรยา เผยแพรเนื้อหาเก่ียวกับการทำอาหาร กิน และ

เที่ยวรวมกันทั้งครอบครัว เริ่มตนจากนายปยะ ที่ตองการจะสรางความเขาใจของคนทั่วไปตอเด็กที่

เปนออทิสติก เวลาที่พาบุตรชายออกไปยังสถานที่สาธารณะนออกบาน ผูคนจะไดเขาใจพฤติกรรม

ของเด็กพิเศษ ซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถใชชีวิตประจำวันรวมกับคนทั่วไปในสังคมได จึงเริ่มบันทึก

วิดีทัศนกิจกรรมของครอบครัวในระหวางท่ีพาบุตรชายออกไปนอกสถานที่ เปดเผยใหคนทราบวา

บุตรชายเปนเด็กพิเศษ ใหบุตรชายเลาเหตุการณ บรรยายรวมดวย และนำมาเผยแพรบนสถานียูทูบ 

เนื้อหาในรายการจึงเปนเรื่องทั่วไป การออกไปกินขาวรวมกันของครอบครัว การไปสถานท่ีทองเที่ยว

ตาง ๆ ถายทำแบบงาย ๆ สรางความนาสนใจของเน้ือหาดวยการใหขอมูลรานอาหาร เทคนิกการ    

แนะนำรานอาหารอรอยที่เขาถึงไดงายทุกระดับ โดยมี “โดโด” บุตรชายเปนผูนำเสนอ ดวยทักษะ

พ้ืนฐานของตนเองและการเรียนรูเทคโนโลยีพื้นฐาน สามารถสรางเนื้อหาท่ีนาสนใจไดดวยตนเอง โดย

ใชความเดนของเนื้อหาที่นำเสนอดวยเทคโนโลยีพื้นฐาน โดยมีแรงจูงใจสำคัญคือคนในครอบครัวที่

เปนท่ีรักและหวงใยตลอดเวลา 

 

 
 

ภาพที่ 6.1 โดโด และปยะ รัศมิทัต จาก  https://www.facebook.com/piyarasmidatta/ 
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โดโดพาเท่ียว: ชองยูทูบที่สรางความเขาใจ และมรดกท่ีพอฝากไวใหลูก 

 

“โดโด เปน ออทิสติก หรือที่เรียกรวมทั่วไปวาเด็กพิเศษ ครับ  

ทำชองนี้เพื่อเผยแพรใหเกิดความเขาใจถึงผูปวย 

ที่มีความตองการการดูแล และการฝกฝนเปนพิเศษ” 

 

สวนหนึ่งของคำบรรยายชองยูทูบ โดโดพาเท่ียว ของ อ.ปยะ รัศมิทัต ท่ีมี

ผูติดตามมากกวา 1 แสนบัญชี ปจจุบัน อ.ปยะ อายุ 55 ป  เปนอาจารยที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี

พาณิชยการ ชองยูทูบ โดโดพาเที่ยวเปนชองทางที่เขาและครอบครัวไดเผยแพรเนื้อหาเกี่ยวกับการ

ทำอาหาร กิน และเท่ียวรวมกัน แตกวาจะเพิ่มคำบรรยายนี้ลงไปได อ.ปยะ เลาวา เขาตองรอจนกวา

จะมีผูติดตามเฉียดหลักแสน  

 

“ผมประสบปญหาการที่จะทำใหลูกอยูในสังคม ตั้งแตเดก็ ๆ 

จนบางทเีราก็ตองมองไปถึงอนาคตวา แลวตอไปลูกเราจะอยูไดยังไง” 

 

อ.ปยะ มีลูกชายอายุ 24 ป ชื่อโดโด เขาเลาวา ตั้งแตมีโดโด ครอบครัวของเขาก็

เหมือนกับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ นั่นคือการตองอยูกับลูกที่เปนออทิสติกใหดีที่สุด แตสิ่งที่นาเปน

หวงก็คอื แมสมาชกิในครอบครวัจะมีความเขาใจใหกันอยางเปยมลน แตครอบครัวของเขาตองประสบ

ปญหาการเขาสังคมของลูกตั้งแตยังเด็ก สาเหตุเพราะเด็กที่เปนออทิสติก หากมองแคภายนอกจะไมมี

ขอสังเกตที่ชัดเจนเหมือนเด็กที่เปนดาวนซินโดรม ฉะนั้น จึงเปนหนาที่ของพอแมที่ตองอธิบายใหคน

ทั่วไปเขาใจถึงพฤติกรรมตาง ๆ ทำให อ.ปยะ กังวลกับอนาคตขางหนาของโดโด  

 

     “ยูทบูก็เปนสวนหน่ึงที่ผมก็ดูเปนประจำ แลวก็ศึกษาเขา

ทำยังไง รูวายูทูบคืออะไร คนที่เปน Youtuber ทำอะไร ก็เลยเอามาคิด เรื่องของลูกเรา” 

 

แมจะไมไดเติบโตในยุคของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน แตดวยความเปนครู 

และมีหนาที่ตองดูแลงานประชาสัมพันธของวิทยาลัยทำให อ.ปยะ ตองศึกษาหาความรูและพัฒนา

ตัวเองอยูเสมอ ซึ่งยูทูบเปนสิ่งหน่ึงท่ีเขาสนใจและเรียนรูความสามารถของการใชยูทูบ และการทำงาน

ของ Youtuber จึงทำใหเขามองเห็นโอกาสวา ยูทูบจะเปนชองทางในการเผยแพรเนื้อหาที่จะชวย

สรางความเขาใจเก่ียวกับออทิสติกใหกับคนทั่วไป 
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ภาพที่ 6.2 ชื่อชองยูทูบโดโดพาเที่ยว จาก 

https://www.youtube.com/channel/UCnMmrkUEeFhVfstgI7nMnaw 

 

“ที่เราตองไปนั่งพูดกับคนทกุคน ถาเราเอาสื่อตัวนี้  

ซึ่งมันเขาถึงคนทุกคน และมันนาจะเปนสิ่งที่สื่อสารใหคนทุกคนเขาใจไดดี” 

 

จากการอธิบายที่ทำไดแคในระดับระหวางบุคคล อ.ปยะ มองวา ยูทูบจะสามารถ

ทำใหสิ่งท่ีเขาอยากสื่อสาร เขาถึงคนในวงกวางขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ดวยรูปแบบการเลาเรื่องของยูทูบที่

ไมใชเพียงภาพถายแตเปนวิดีโอ ก็จะทำใหผูชมสามารถเขาใจพฤติกรรมของคนที่เปนออทิสติกไดดีข้ึน 

ซึ่ง อ.ปยะ มองวานอกจากสรางความเขาใจแลว ก็จะเปนชองทางที่ทำใหโดโดไดสรางประโยชนกับ

สังคม แมวาตัวเขาจะเปนออทิสติก 

 

“ผมทำชองนี้ ไมไดตองการรับบริจาค ไมไดตองการขอความชวยเหลือใด ๆ  

เพียงแตอยากใหสังคมเห็นวา ยังมีบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะอยางน้ีอยูในสังคม  

ใหเขาไดมีท่ียืนในสังคม ขอใหมอบความเขาใจ” 

 

อ.ปยะ บอกวาจุดประสงคของชองไมไดเปนไปเพ่ือขอรับบริจาคหรือความ

ชวยเหลือ แตตองการสื่อสารใหคนทั่วไปเขาใจวา ยังมีคนที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนโดโดในสังคม 

นอกจากนี้ ยังเปนการสื่อสารถึงครอบครัวที่มีบุตรหลานเปนออทิสติกท่ีมักจะกลัวการเขาสังคม ทำให

คนที่เปนออทิสติกตองอยูเพียงแคในบาน แตชองยูทูบของ อ.ปยะ แสดงใหเห็นวา เขาและโดโด
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สามารถเดินทาง กิน เที่ยว ดวยกันไดไมตางจากครอบครัวอื่น ๆ ซึ่ง อ.ปยะ จะใหโดโดติดตามไป   

ดวยเสมอ รวมทั้งการใหสัมภาษณครั้งนี้ 

 

“แตตองเขาใจดวยวา ทำชองยูทูบ ใครละจะมานั่งดู เราจะบอกวา  

เด็กออทิสติกเปนอยางนั้นอยางนี้ ก็คงไมมีใครมาดหูรอก ไมก่ีวินาที  

เขาก็กดหนีออกไปแลว เราก็ตองกิน เที่ยว ทำใหชองดูดี ดูสนุก” 

 

แมจะมีจุดประสงคหลักคือการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับออทิสติก 

แต อ.ปยะ เลือกวิธีการนำเสนอโดยการสอดแทรกไปในเรื่องราวที่สนุกสนานเพ่ือดึงดูดใหชองยูทูบมี

ผูติดตาม อ.ปยะ เลือกเรื่องยอดนิยมอยางการกิน เที่ยว และการทำอาหาร โดยสมาชิกในครอบครัว

ทั้ง 3 คน ไดแก อ.ปยะ ภรรยา และโดโด จะรวมกันทำกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งดวยหนาที่การงานทำให 

อ.ปยะ ตองติดตอกับผูคนอยูเสมอ และภรรยาของ อ.ปยะ ก็ชื่นชอบการทำอาหาร เนื้อหาในชองยูทูบ

จึงเปนเหมือนการบันทึกกิจวัตรของครอบครัว และแบงปนตอกับผูติดตาม ซ่ึง อ.ปยะบอกวา บางครั้ง

ที่โดโดพฤติกรรมแปลก ๆ หรือทำอะไรผิดพลาด ก็จะไมมีการตัดตอทิ้งไป แตจะเลือกเก็บไวเพ่ือให

ผูชมเขาใจคนเปนออทิสติกมากขึ้น  

 

“จริง ๆ ผมสมัครยูทูบเปนผูดูอยางเดียวมา 5 ปแลว  

แตมาสมัครเปดสรางรายไดประมาณสองปกวา ๆ” 

 

อ.ปยะ เรียนรูการทำชองยูทูบดวยตัวเอง โดยเริ่มจากการเปนผูชมที่เปดชม

เนื้อหาท่ัวไป กอนจะเริ่มเจาะจงเลือกศึกษาในสิ่งที่ตอบโจทยความตองการ เชน ชองยูทูบทำกับขาว 

ชองยูทูบทองเที่ยว ชองยูทูบโปรแกรมตัดตอ จนเริ่มเปดชองยูทูบของตัวเองชื่อ โดโดพาเท่ียวใน       

ป 2560 ปจจุบันมีผูติดตามมากกวาหนึ่งแสนบัญชี ซึ่งเปนจุดท่ี อ.ปยะ ตัดสินใจเพ่ิมคำบรรยายของ

ชองไปตามวัตถุประสงคจริง เนื่องจากคิดวามีแฟนคลับที่ติดตามอยางเขาใจในจำนวนที่มากพอ  

สมควรแลว  

 

“ถาเขายังไมเขาใจ ผมคิดวาผมจะทำยังไง 

ใหเขายังคงดผูมอยูตอไป แลวความเขาใจจะเกิดขึ้นกับเขาเอง” 
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การเปดตัวสูสาธารณะของโดโดแมวาจะไดรับการตอบรับในเชิงบวกจากคนที่

เขาใจ แตก็ยังมีความเห็นดานลบเขามาปะปนบาง สำหรับเรื่องน้ี อ.ปยะ ไมควรตอบโตรุนแรงเพราะ

จะยิ่งเพ่ิมความไมเขาใจ ซึ่งผิดวัตถุประสงคของชองยูทูบโดโดพาเที่ยว และอยางนอยที่สุดแมจะเปน

คอมเมนทในดานลบ แตนั่นก็หมายถึงยังมีการเขาชมเกิดขึ้นการขอบคุณ และขอใหติดตามรับชม

ตอเมื่อเวลาผาน 

 

“ผมไดรับโทรศัพทจากสิงคโปร จาก กูเกิล ที่สิงคโปร 

บอกวา สนใจที่จะรวมพัฒนาใหดีข้ึน” 

 

เมื่อไมนานมานี้ อ.ปยะ ไดรับการติดตอจาก กูเกิล สิงคโปรซึ่งเปนองคกรที่ดูแลยู

ทูบ โดยตอนแรก อ.ปยะ ไดรับอีเมล แตก็ไมไดตอบกลับ เพราะกลัววาจะเปนอีเมลจากมิจฉาชีพ แต

เมื่อไดรับการโทรยืนยันและไดประชุมทางไกลรวมกัน ซึ่ง อ.ปยะ ไดเลาความเปนมา และวัตถุประสงค

การทำชองยูทูบใหทีมงานรับทราบวาชองโดโดพาเที่ยว ไมใชชองเพ่ือความบันเทิง      การกิน เที่ยว 

เทานั้น แตมีเปาหมายเพ่ือสรางความเขาใจใหกับคนทั่วไปเกี่ยวกับออทิสติก ซึ่งทาง กูเกิล บอก อ.ป

ยะ วาทีมงานอยากรวมพัฒนาชอง โดโดพาเท่ียวใหดีขึ้น 

 

 “บางทีก็ไดรับคำดูถูกจากใครวามีลูกอยางนี้จะทำยังไง  

ตองหาเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิต ไมใชนะครับ ตอนนี้โดโด 

มีเงินใหผมมากกวาผมทำงานสองคนแลวนะครับ” 

 

แมจะไมไดวางเปาหมายเรื่องการสรางรายไดจากชองยูทูบไวตั้งแตเริ่ม แตจนถึง

ปจจุบัน อ.ปยะ บอกวา รายไดจากชองยูทูบกลับกลายเปนรายไดหลักของครอบครัว ซึ่งมีจำนวนที่

มากกวาเงินเดือนของ อ.ปยะ และภรรยารวมกัน โดย อ.ปยะ มองวา ชองยูทูบเปนการทำงานของ   

โดโด และแฟนคลับที่ติดตามอยูเปนประจำซึ่งมีจำนวนประมาณ 6,000 คนนั้น เปรียบเสมือน

ผูปกครองท่ีใหความเอ็นดู และหวงใยโดโดเชนเดียวกันกับคนในครอบครัว  
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ภาพที่ 6.3 พอและลูก จาก

https://www.youtube.com/channel/UCnMmrkUEeFhVfstgI7nMnaw/featured 

 

   “เปนคำตอบที่ผมจะบอกวาในอนาคต ถาผมไมอยู ถาคุณแมไมอยู 

 แลวโดโดจะอยูยังไง นั่นก็คือวา ผมจะฝากเอฟซีเลี้ยงโดโด” 

 

ไมเพียงแตการเปนแฟนคลับที่คอยหวงใย แต อ.ปยะ มองไปถึงในอนาคตวาวัน

หนึ่งจะฝากใหแฟนคลับชวยดูแลโดโด เพราะการสรางรายไดจากชองยูทูบนั้น ถาชองยังไดรับการ

ติดตามท่ีสม่ำเสมอ ก็เทากับวาชองยังสามารถสรางไดอยู ซึ่ง อ.ปยะ บอกวา วันหนึ่งอาจทำคลิปขึ้นมา

เพื่อสื่อสารกับแฟนคลับวาขอใหชวยดูแลโดโดตอไป โดยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม อ.ปยะ ตั้งใจจะมอบ

ชองยูทูบใหกับคนที่ไววางใจเพื่อรับชวงในการผลิตเนื้อหาตอ ซึ่ง อ.ปยะ เชื่อวาการทำเชนน้ีจะเปน

คำตอบที่หลาย ๆ คนตั้งคำถามดวยความหวงใยวา เมื่อพอแมไมอยูแลว โดโดจะดำเนินชีวิตตออยางไร 

เพราะชองยูทูบนี้เปนของโดโด ดังนั้น เน้ือหาที่แฟนคลับเฝารอติดตามและจะขาดไปไมไดก็คือ 

เรื่องราวของโดโดนั่นเอง   

 

 

 

**************************** 
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 6.1.2 ปาแบ็คแพ็ค  

นางกาญจนา พันธุเตชะ กรุงเทพมหานคร อายุ 66 ป อดีตพยาบาล กรมควบคุม

โรค กระทรวงสาธารณสุข เจาของเฟซบุกเพจ “ปาแบ็คแพ็ค” มีผูติดตาม 32,216 คน (พฤษภาคม 

2563) เริ่มตนจากป 2558 กระทูของบุตรชายที่เลาเรื่องการเดินทางทองเท่ียวแบบแบ็คแพคเกอรของ

แมในวัยหลังเกษียณ เรียกความสนใจจากผูใชงานไดเปนจำนวนมาก จนนิตยสารดิฉันตองขอ

สัมภาษณ และแนะนำวา ควรมีเพจในเฟซบุกเปนของตัวเอง เพ่ือใหเรื่องราวบันดาลใจนี้ขยายวงสู

ผูอานที่กวางขึ้น เพจ “ปาแบ็คแพ็ค” สรางแรงบันดาลใจในการทองเที่ยวแบบคนเดียวไดทั้งคนวัย

สูงอายุ และวัยหนุมสาวที่ชื่อนชอบการเดินทาง นำเสนอเน้ือหาดวยมุมของคนท่ีมองโลกในแงดี 

สะทอนความเรียบงาย มุมมองและเรื่องราวเก่ียวกับสถานที่ทองเท่ียว คนเดินทาง มุมมองสวนตัวได

อยางมีเสนห ผูอานจะรับรูไดถึงความกระปรี้กระเปราของหญิงวัยเกษียณดวยความชื่นชน ความเปน

ตัวของตนเองเปนปจจัยสำคัญท่ีนำพาใหปาแบ็คแพ็คใชสรางเน้ือหา และการเรียนรูเทคโนโลโลยี

พ้ืนฐานสำหรับการสรางเนื้อหา อันสืบเนื้องมาจากความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับลูก ชวยให

สามารถใชแพลตฟอรมออนไลนสรางเนื้อหาไดดวยตนเอง และสรางแรงบันดาลใจใหกับคนวัยเกษียณ

ใหมีชีวิตชีวา รวมทั้งคนหนุมสาวดวยเชนกัน 

 

 
 

ภาพที่ 6.4 นางกาญจนา พันธุเตชะ “ปาแบ็คแพ็ค” 

จาก https://www.youtube.com/watch?v=HtJZ6_7ouAY 
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ปาแปว แหงเพจปาแบ็คแพ็ค: การเดินทางและเทคโนโลยีที่สรางเปาหมายใหโลกหลังเกษียณ 

  

“เมื่อแมผมเกษียณไปเปน Backpacker...” 

 

ยอนไปเมื่อป 2558 กระทูของลูกชายที่เลาเรื่องการเดินทางทองเท่ียวแบบแบ็ค

แพคเกอรของแมในวัยหลังเกษียณ เรียกความสนใจจากผูใชงานไดเปนจำนวนมาก จนนิตยสารดิฉัน

ตองขอสัมภาษณตนเรื่อง “ปาแปว” กาญจนา พันธุเตชะ และแนะนำวา ปาแปวควรมีเพจในเฟซบุก

เปนของตวัเอง เพ่ือใหเรื่องราวบันดาลใจนี้ขยายวงสูผูอานที่กวางขึ้น  

ปจจุบันปาแปวอายุ 66 ป อดีตพยาบาล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่ใช

เวลาตลอดอายุราชการอุทิศใหงานและการดูแลครอบครัว กอนการเกษียณการทองเท่ียวจึงเปนเรื่องยาก

มากสำหรับปาแปวที่มีโอกาสไปตางประเทศครั้งแรกก็เมื่ออายุ 40 กวาแลว  

 

   “เจอหนังสอืเรื่องแบกเปเที่ยว มันก็จะบอกขั้นตอน ตองทำยังไงบาง 

   ที่จะสามารถเดินทางดวยตัวคนเดียว เราเห็นแลวรูสึกวามันตอบโจทยในใจ” 

 

หลังเกษียณ ปาแปววางเวนจากภาระท่ีแบกรับมาตลอดท้ังเรื่องงานและ

ครอบครัว ปาแปวจึงใชเวลาวางไปกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ ทั้งการเขาฟตเนส อานหนังสือ และการ

ทองเที่ยว โดยปาแปวเริ่มตนเที่ยวในเมืองไทยกอน แตถึงกระนั้น ความฝนที่อยากไปตางประเทศก็ยัง

ไมไดรับการตอบสนอง เพราะตามธรรมเนียมปฏิบัติแลว ถาตองเดินทางไปตางประเทศ มักจะตองหา

เพื่อนดวย ซึ่งความพยายามของปาแปวในการชวนเพ่ือนไปยุโรปครั้งแรกไมเปนผล รวมทั้งบริษัททัวร

ก็ปฏิเสธการหารูมเมทให ทำใหปาแปวเกือบจะถอดใจวา หากตองหาเพื่อนไปทุกครั้ง คงจะไมมีโอกาส

ไดไป กระท่ังมาเจอหนังสือเลมหนึ่งที่บอกเลาเรื่องราวของการไปเท่ียวคนเดียว แรงใจของปาแปวจึง

กลับมาอีกครั้ง  

ปาแปวเริ่มตนการเปนแบ็คแพ็คเกอรดวยการเดินทางไปพมา เพ่ือตามรอย     

มะเมี๊ยะ ที่เมืองมะละแหมง เพราะเรื่องราวความรักตองหามระหวางสาวพมาและเจาชายรูปงาม

ประทับอยูในใจมานาน ทริปนั้น ปาแปวเริ่มตนหาขอมูลจากคนที่ไปมากอนแลว ดำเนินการขอวีซา   

นั่งรถทัวรจากหมอชิตไปแมสอดขามแมน้ำไปเมืองเมียวดี จากนั้นจึงตอรถโดยสารไปเมืองมะละแหมง 

ตอไปทวาย มะริด แลวจึงกลับเขาประเทศไทยทางดานพุน้ำรอน จังหวัดกาญจนบุรี การเดินทางใน

ครั้งน้ัน ทำใหปาแปวไดประเมินการเปนแบ็คแพ็คเกอรของตัวเองวา สามารถทำไดอยางไมลำบาก 

จนถึงวันนี้ปาแปวเที่ยวมา 25 ประเทศแลว 
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ภาพที่ 6.5 ชื่อเพจของปาแบ็คแพ็ค จาก  https://www.facebook.com/hipsterpaew 

 

  “การเปดเพจกับการเขียนไลนก็ไมไดตางกัน ถาสมมติวาเราเขียนเพจแลว  

ทำใหคนเขาถึงไดกวางขึ้น และไดประโยชนจากสิ่งที่เราเขียน ก็โอเค” 

  

ในการเดินทางทองเท่ียวแตละครั้งปาแปวจะสงภาพถายและเรื่องราวของสถานท่ี

ที่ไปเยือนใหครอบครัวและเพื่อนผานทางไลน หลังลูกชายคนเล็ก นำเรื่องของแมไปเขียนกระทูใน

เว็บไซตพันทิพ (pantip) และไดรับการตอบรับเปนอยางดีจนนิตยสารชื่อดังมาขอสัมภาษณและ

แนะนำใหปาแปวเปดเพจเปนของตัวเอง ปาแปวไดนำเรื่องนี้ มาปรึกษากับลูก ซึ่งลูกแนะนำวา การ

ทำงานไมตางกัน เพียงแคเปนการเปลี่ยนชองทางเทานั้น ปาแปวจึงตกลงจะเปดเพจ เพราะใชแรงงาน

เทาเดิม แตเขาถึงคนไดมากข้ึน และเนื้อหาท่ีนำมาเลาก็อาจจะสรางประโยชนใหคนอื่น และนี่คือ

จุดเริ่มตนของเพจ“ปาแบ็คแพ็ค” ที่วันนี้มียอดการติดตามกวา 30,000 บัญชี 

 

   “พอมาอยูกรมควบคมุโรค เขาก็มีการใหสงงานทางอีเมล  

ปาแปวก็ใชอินเทอรเน็ต หรือเทคโนโลยีมากขึ้นกวาที่เดิม” 

  

ถึ งจะออกตั ววาเปน เพียงผู ใช งาน (user) ที่ ไม ได เก งกาจ แตป าแปวก็มี

ความคุนเคยกับเทคโนโลยีมากอนเพราะการรับราชการที่กรมควบคุมโรค ทำใหไดใชเทคโนโลยี

สมัยใหม เชน การใชอินเทอรเน็ตสงอีเมล และหลังจากเกษียณปาแปวก็ใชเฟซบุกสำหรับการติดตาม

ขาวสาร และใชไลนในการพูดคุยกับครอบครัว และเพ่ือน โดยหากพบปญหาติดขัดก็จะขอคำแนะนำ

จากลูก หรือคนรุนใหม 

 

“พยายามจะเรียนรู ไมไดปดก้ัน เราก็เห็นประโยชน  

สมัยนี้ปฏิเสธไมไดเลย เทคโนโลยีเปนเรื่องสำคัญ”   
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ปาแปวเปนผูสูงอายุคนหนึ่งที่ยืนยันวา จะไมปฏิเสธเทคโนโลยี แมเพื่อนในวัย

เดียวกันหลายคนจะหันหลังให เพราะปญหาสุขภาพ หรือความยุงยากในการที่จะตองมาเริ่มเรียนรู

ใหม แตสำหรับแบ็คแพ็คเกอรอยางปาแปว มองวา เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีชวยอำนวยความสะดวก เชน 

การหาขอมูลแหลงทองเที่ยว การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก หรือการทำเพจติดตอสื่อสารกับ   

คนในวงกวาง นอกจากนี้การไดเรยีนรูการใชเทคโนโลยี ก็เปนการฝกทักษะและเปนการพัฒนาตนเอง  

  

   “ปาแปวไดประโยชน อยางปาแปวบอกจะไปประเทศน้ี  

ก็จะมีแฟนเพจเตือนเขามา ปาแปวระวังนะ ประเทศนี้ ลวงกระเปาเยอะนะ” 

  

นอกจากปาแปวจะใชพื้นที่ในเพจ ปาแบ็คแพ็ค แบงปนเรื่องราวระหวางจาก

ทองเที่ยวทั้งเชิงบวกและลบ เพื่อใหขอมูล เปนขอเตือนใจ และสรางแรงบันดาลใจกับผูติดตามแลว 

ในทางกลับกัน ปาแปวเองก็ไดรับประโยชนจากการทำเพจ โดยปาแปวเลาวา ในการเดินทางไปยัง

สถานที่ตาง ๆ ปาแปวตองหาขอมูลความเปนมาเพ่ือมาผนวกกับสถานการณที่เปนประสบการณตรง 

ทำใหปาแปวมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งนับเปนการพัฒนาตัวเองอยางหนึ่ง รวมทั้ง เมื่อปาแปวเลา

แผนการเดินทางครั้งใหม ผูติดตามที่เคยไปมากอน ก็จะเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณและแนะนำสิ่ง

ที่เปนประโยชนสำหรับการเดินทาง ซึ่งหลายคนก็กลายมาเปนคนรูจักคุนเคยกันในที่สุด 

 

 “เทคโนโลยีมันจะทำใหรูเทาทัน ถาคนไมเคยดู ดูแตทีวีอยางเดียว มันก็มีขอจำกัด  

แตในเฟซบุก ในอินเทอรเน็ต มันหลากหลายมาก 

ปาแปวคิดวามันเปนประโยชนมากกวาโทษ สำหรับผูสูงอายุ” 

 

สวนตัวปาแปวมองวา เทคโนโลยีเปนประโยชนสำหรับผูสูงอายุ เพราะจะทำให

เทาทันโลกมากข้ึน เชน มีการเตือนภัยเทคนิกวิธีการของมิจฉาชีพตาง ๆ ซึ่งเนื้อหาจะมีความ

หลากหลายกวาโทรทัศน นอกจากนี้ ในฐานะคนทำเพจเอง ปาแปวก็เลือกสงตอขอมูลอยางเทาทัน

เทคโนโลยี เพราะแมจะมีผูติดตามเปนจำนวนมาก ซึ่งสามารถสรางรายไดจากการโฆษณาสินคาได แต

อดีตขาราชการดานสาธารณสุขอยางปาแปว ก็เลือกปฏิเสธการโฆษณาผลิตภัณฑท่ีเห็นแลววาขัดกับ

ความรูในวิชาชีพท่ีสั่งสมมา 

 

 “การสนับสนุนใหผูสูงอายุเขาถึงเทคโนโลยี ก็จะชวยให 

เขาเขาถึงส่ืออะไรหลาย ๆ อยาง ไมงั้นเขาก็จะจับเจาอยูที่บาน” 
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ภาพที่ 6.6 การเดินทางทองเที่ยวของปาแบ็คแพ็ค จาก 

https://adaybulletin.com/talk-guest-meaningful-tomorrow-pa-paew-backpacker/44939 

 

ปาแปวคิดวา เทคโนโลยีเปนสิ่งท่ีทำใหผูสูงอายุเขาถึงกิจกรรมที่หลากหลาย     

แตอยางไร เทคโนโลยีก็เปนสิ่งใหมสำหรับผูสูงอายุจึงควรมีการสนับสนุนชวยเหลือ เชน การมีชองทาง

ใหผูสูงอายุเรียนรูการใชงานพ้ืนฐาน หรือหากมีปญหาติดขัดก็สามารถปรึกษาได ซึ่งปาแปวมองวาไม

จำเปนตองใชวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในทักษะข้ันสูง  แคเปนคนที่สามารถใชงานพ้ืนฐานได    

อยางคลองแคลว และเขาใจขอจำกัดดานการจดจำของผูสูงอายุก็เพียงพอแลว  

 

 “ถาตรงกับความตองการของเขา ปาแปวคิดวามันเปนแรงจูงใจใหเขาไปเรยีนรู” 

 

แมขอจำกัดอาจทำใหผูสูงอายุหลายคนปฏิเสธเทคโนโลยี แตปาแปวมองวา ถา

สามารถจูงใจโดยการช้ีประโยชนท่ีตรงกับความตองการของบุคคลได ก็จะทำใหผูสูงอายุหันมาสนใจ

เทคโนโลยี เชน ประโยชนดานความบันเทิงอยางการดูละครยอนหลัง หรือการติดตอกับสมาชิกใน

ครอบครัวที่อยูหางไกล ซึ่งบางคนอาจจะยังไมทราบวาเทคโนโลยีจะเปนประโยชนกับเขาอยางไร       

จึงมองวาไมจำเปนจะตองเรียนรู 
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   “ถาตั้งวงคุยกัน แทนท่ีจะถามลูกอยางเดียว เพ่ือนในวงก็จะชวยกัน  

ตองใชแบบนี้ ๆ จะชวยใหเขาเปนมิตรกับเทคโนโลยีมากขึ้น” 

 

สำหรับผูสูงอายุท่ีมักจะเรียนรูการใชเทคโนโลยีจากการสอบถามลูกหลาน ซึ่ง

หลายครั้งอุปสรรคดานการจดจำทำใหผูสูงอายุตองคอยถามลูกหลานซ้ำ ปาแปวคิดวา จะเปนการดี 

หากมีการรวมกลุมผูสูงอายุเพ่ือปรึกษาหารือกัน ทั้งแรงจูงใจที่แตละคนอยากใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีและเทคนิกวิธีการใช ซึ่งจะทำใหผูสูงอายุรูสึกเปนมิตรกับเทคโนโลยีมากขึ้น  

ถึงวันนี้ในวัย 66 ป กับการเดินทางทั่วโลกอยางอิสระตามความตองการของ

ตัวเอง โดยมีเทคโนโลยี เปนเพ่ือนคอยอำนวยความสะดวก ปาแปวบอกวา ใชชีวิตมาอยางเกินกำไร

แลว เพราะชีวิตของปาแปวนั้นเปนชีวิตของคนเกษียณท่ียังมีเปาหมายนั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************** 
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 6.1.3 Paatax Channel   

นางบุญเจือ หนูสุข อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี อายุ 61 ป ขาราชการบำนาญ อดีต

ครูเกษียณอายุ 57 ป เพ่ือมาดูแลบุตรที่พิการ ใชวิลลแชร 2 คน ดวยความคิดวาดูแลเด็กมานาน ถึง

เวลาท่ีตองดูแลลูกตัวเองบาง สามีอดีตพนักงานองคการโทรศัพท (ทศท.)  เริ่มทำรายการดวยความ 

คิดวา ตองการนำเรื่องราวของคนสูงวัยมาถายทอด โดยมีลูกชายเปนผูกระตุนใหทำรายการเมื่อ

เกษียณอายุออกมาแลว รวมทำรายการกับลูกและสามี เนื้อหารายการเปนการสัมภาษณผูสูงอายุที่มี

เรื่องราวชีวิต การทำงาน หรือความสามารถที่นาสนใจ การอัดเทปทำอาหาร แตงหนา โดยเปนคน

เลือกผูใหสัมภาษณ วางบทการสัมภาษณ ประเด็นเรื่อง การถายทำมีสามีและลูกชวยในการบันทึกเทป 

หลังจากนั้นมาตัดตอ ลงเสียงโดยลูกชาย แลวชวยกันดูกอน ถาดีก็อัพโหลดขึ้นบนชองยูทูบ เฟซบุก 

ดวยความรักหวงใยบุตรชายท่ีตองการการดูแล เปนพ้ืนฐานที่เริ่มตนของความ

ตองการสรางความสัมพันธในครอบครัวหลังวัยเกษียณ ประกอบกับความพรอมดานเทคโนโลยีและ

การผลิตเนื้อหาของบุตรชาย รวมกันเปนความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางเนื้อหาบน

แพลตฟอรมออนไลน ที่นำทาซึ่งสิ่งสำคัญคือ ความสัมพันธที่ดีระหวางคนในครอบครัวโดยมีเทคโนโลยี

เปนตัวเชื่อมระหวางรุนวัย ซึ่งเปนความลงตัวของความสัมพันธในครอบครัวที่เปนพื้นฐาน บนเงื่อนไข

ทักษะเทคโนโลยีของคนรุนลูก นำมาซึ่งกิจกรรมสรางเนื้อหาที่กระชับความสัมพันธย่ิงข้ึน สรางความ

กระปรี้กระเปราใหแกผูสูงอายุได 

 

 
 

ภาพที่ 6.7 ครอบครัวปาแท็ก จาก https://www.youtube.com/watch?v=PeP9e9peUzQ 
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Paatax Channel: เมื่อชองยูทูบกระชับความสัมพันธในครอบครัวใหแนนข้ึนอีกครั้ง 

 

 “อยูกับเด็กมา 36 ปในอายุราชการ คุยกับครอบครัววา 

 ถึงเวลาที่ตองมีเวลาใหกันมากกวานี้” 

 

บุญเจือ หนูสุข หรือปาแท็ก ใหเหตุผลของการตัดสินใจเกษียณอายุราชการในวัย 

57 ป วาตองการใหเวลากับครอบครวัมากขึ้น โดยครอบครัวของปาแท็กมีสมาชิก 4 คน ประกอบดวย 

ปาแท็ก สามีท่ีเปนอดีตพนักงานองคการโทรศัพท (ทศท.) และลูกชายสองคนที่พิการนั่งวีลแชร ซึ่งทั้ง

คูมีความสนใจดานเทคโนโลยี โดยเปนเจาของชองยูทูบรีวิวอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และชองยูทูบ 

Paatax Channel ของปาแท็กก็เริ่มตนขึ้นจากแรงกระตุนของลูก 

 

“ลูกรับงานถายภาพ ตัดตอวิดีโอ ชวนแมไปเปนแบบ 

เราเห็นแลว แมก็นาจะทำได ก็ใหลูกสอน สอนใชมือถือ ใชกลองอีกระดับหนึ่ง” 

 

 หลังเกษียณอายุราชการ ปาแท็กมีโอกาสติดตามลูกชายทั้งสองคนไปทำงาน ทั้งคู

รับงานในดานการถายภาพ และการตัดตอวิดีโอ เมื่อปาแกไดเห็นการทำงานของลูกก็คิดวาตัวเองก็

นาจะทำงานนี้ไดดวยความที่ในขณะรับราชการนั้น ปาแท็กมีบทบาทเปนครูวิชาการของโรงเรียนที่

ตองทำงานเก่ียวกับขอมูลซึ่งตองใชคอมพิวเตอรในการทำงาน ประกอบกับการสอนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปาแท็กจึงตองผลิตสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูดใจใหกับเด็ก ๆ ทำใหปาแท็กมี

ความคุนเคยกับเทคโนโลยีในระดับหน่ึงอยางไรก็ตาม เมื่อตองการทำชองยูทูบของตัวเองปาแท็กจึง

ขอใหลูกชวยสอนการใชงานมือถือและกลองใหไดในระดับที่ดีข้ึน 
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ภาพที่ 6.8 ชื่อชองยูทูบ “ปาแท็ก” จาก 

 https://www.youtube.com/channel/UCtmsGMIxrbkxaRUFFoSqhSg 

 

“เปดรายการยังไง สรปุยังไง ลูกเอาคลิปตัวอยางท่ีเขาทำสำเร็จ 

ที่ใกลเคียงมาใหดู เราก็มาเลียนแบบ เรียนรูผานคนที่ทำ” 

 

ไมเพียงแตเรียนรูการใชเครื่องมือเทานั้น แตปาแท็กยังไดเรียนรูรูปแบบข้ันตอน

การทำรายการเริ่มตั้งแตการวางแผนเขียนสครปิท วิธีการเปดรายการ การสรุปเน้ือหา โดยลูกของปา

แท็กไดนำคลิปวิดีโอของคนที่ประสบความสำเร็จในการจัดรายการรูปแบบเดียวกับท่ีปาแท็กอยากทำ

มาใหปาแท็กศึกษาจากเขา ซึ่งปาแท็กก็ตั้งใจฝกฝนอยางสม่ำเสมอ และสงการบานใหลูกชวยตรวจ

และใหคำแนะนำในจุดที่ตองพัฒนาปรับปรุง ซึ่งปาแท็กคิดวา งานของปาแท็กอาจจะไมสมบูรณแบบ

เหมือนที่อยางคนรุนใหมทำ แตก็เปนไปในมาตรฐานที่ผูสูงอายุจะสามารถทำได  
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ภาพที่ 6.9 การรวมกันผลิตรายการ จาก  

https://www.youtube.com/watch?v=PeP9e9peUzQ 

 

“คิดไอเดียวาเราจะโปรโมทอะไรบาง มีรุนพ่ีเราที่เขาเกษียณ 

ที่มีผลงานที่ยังไมมีใครประชาสัมพันธใหเขา ก็ลองทำดู” 

  

สำหรับรายการที่ปาแท็กตองการเผยแพรผานยูทูบก็คือ รายการที่มีชื่อวา สุขจัง

หลังเกษียณ โดยปาแท็กมีแนวคิดเริ่มตนจากรุนพ่ีที่เกษียณแลว และมีผลงานที่นาสนใจ แตยังไมมีการ

นำมาสื่อสารใหคนไดรับรู จึงเริ่มทำคลิปวิดีโอแรกข้ึนมาเพื่อนำเสนอเนื้อหานี้ ก็ไดรับผลตอบรับใน

ระดับหนึ่งจึงเริ่มทำคลิปอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันตามมา นอกจากน้ี ดวยความที่ เปนคนชอบ

ทำอาหารและทำใหครอบครัวรับประทานเปนประจำ เนื้อหารายการของปาแท็กจึงมีการนำเสนอการ

ทำอาหารเมนูตาง ๆ ควบคูไปดวย   

 

“ไมใชแคผูสูงอายุเปนกลุมอื่นดวย เจนวายก็เยอะ  

แตเรื่องราวนำเสนอเปนเรื่องของผูสูงอายุ” 
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รายการสุขจังหลังเกษียณของปาแท็กจะเลือกการนำเสนอเรื่องราวของที่เกษียณ

แลว แตยังมีมุมมองนาสนใจ โดยใชวิธีการนำเสนอคือการสัมภาษณ โดยปาแท็กเริ่มหาแขกรับเชิญ

จากกลุมขาราชการครูดวยกัน เชน บางคนเมื่อเกษียณแลวมาใชชีวิตในวิถีเกษตร ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ซึ่งปาแท็กเห็นวาการนำเสนอเรื่องนี้ เปนประโยชนกับคนดูที่จะนำไปตอยอดในการดำเนิน

ชีวิตได ซึ่งถึงแมปาแท็กจะนำเสนอเรื่องราวของผูสูงอายุเปนหลัก แตกลุมผูชมของปาแท็กก็มี

หลากหลายชวงวัย เชน กลุมคนดูเจนวาย (Gen Y) ก็ติดตามรายการของปาแท็กเชนกัน  

 

“ลูกตัดตอให นั่งดูดวยกัน ทีละเรื่องทีละหัวขอ วาตรงนี้จะตัดดีไหม  

ตรงนี้จะใสอะไรเพ่ิม รวมดวยชวยกันกับลูก” 

 

ทีมงานผลิตรายการของปาแท็กคือสมาชิกในครอบครัวทั้งสี่คน ปาแท็กรับหนาที่

โปรดิวเซอร ฝายขอมูล และพิธีกร สามีปาแท็กเปนชางภาพ ผูชวย และพนักงานขับรถ สวนลูกชาย

เปนผูกำกับ ตัดตอ และเทคนิก การลงพ้ืนที่สวนใหญปาแท็กจะไปกับสามี เนื่องจากลูกชายมขีอจำกัด

ในการเขาถึงบางพ้ืนที่  แต เมื่อถึงขั้นตอนการตัดตอ ปาแท็กและลูกก็จะใช เวลารวมกันเพื่อ

ปรึกษาหารือถึงความเหมาะสม ทั้งในดานเนื้อหาและรูปแบบเทคนิกการนำเสนอ เชน จะเลือกใช

ตัวอักษรสีไหน และลูกชายจะดูแลขั้นตอนของการอัพโหลดใหดวย แตเมื่อมีแฟนรายการเขามาแสดง

ความคดิเห็น ปาแท็กก็จะรับหนาท่ีในการตอบคอมเมนทของแฟน ๆ ดวยตัวเอง  

 

 “ตอไปหลีกไมพนอยูแลว ทุกคนตองมีแบบนี้แหละ 

ลูกก็บอกวาถามีเพื่อนอยากทำก็จะทำให” 

 

ปาแท็กมองวาผูสูงอายุหลายคนยังมีศักยภาพท่ีจะสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เพียงแต

ไมมีโอกาสไดนำออกมาใช หลายคนรูสึกวาชีวิตจบลงเมื่ออายุ 60 ป ซึ่งอาจจะเปนเพราะขอจำกัดดาน

สุขภาพและรายได แตปาแท็กคิดวานาจะยังจุดประกายเขาไดดวยแรงจูงใจตาง ๆ ตามความตองการ

ของแตละคน เชน การสรางรายไดจากการทำคลิปในสื่อออนไลน ซึ่งปาแท็กและลูกชายก็พรอม

สนับสนุนดวยการใหความรูเก่ียวกับการทำคลิปในเบื้องตน และพรอมที่จะชวยผลิตเนื้อหาใหในครั้ง

แรก เชน คนที่มีฝมือทางการทำกับขาว ปาแท็กและลูกก็จะชวยทำคลิปวิดีโอการทำอาหาร รวมทั้ง
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ชวยอัพโหลดคลิปเขาสูระบบให เพราะปาแท็กมองวา หลายคนมีความรูความสามารถเปนทุนเดิม 

และอยากทำแบบปาแท็ก แตติดขัดเรื่องเทคโนโลยีทำใหไมรูวาจะเริ่มตนอยางไร  

 

 
ภาพที่ 6.10 กิจกรรมของปาแท็ก จาก https://www.facebook.com/paatax.official 

 

“ไมไดหวังยอดวิว เพราะคิดวาผลงานที่ทำออกไป ถามีคนดูสักคน  

แลวไปเลียนแบบหรือทำไดอยางเรา ก็เปนคุณูปการที่ภาคภูมิใจ” 

 

การทำรายการออนไลนผานชองทางยูทูบของปาแท็ก ไมไดเริ่มตนจากการคิดถึง

รายได แตเกิดจากความตองการที่จะใชศักยภาพของตัวเองเรียนรู และทำสิ่งใหม ซึ่งจนถึงวันนี้ปาแท็ก

ก็ไมไดมีความกดดันจากการตองทำยอดวิวใหเยอะเพื่อใหเกิดรายได แตสิ่งท่ีปาแท็กไดรับก็คือสิ่ง

เดียวกับชื่อรายการ นั่นก็คือความสุขหลังเกษียณ ซึ่งเปนทั้งความสุขของปาแท็กเอง คนในครอบครัวที่

ไดกลับมาใชเวลารวมกันอีกครั้งและความสุขของคนที่ไดติดตาม โดยปาแท็กบอกวา ถาการทำรายการ

ของปาแท็กสามารถจุดประกายสรางแรงบันดาลใจใหผูสูงอายุคนอ่ืน ๆ ไดลุกข้ึนมาใชศักยภาพลงมือ

ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด แคน้ันปาแท็กก็ภูมิใจมากแลว  

************************* 
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 6.1.4 จี้เพ็ก สถานียูทูบ Neophuket Food Channel 

นางปราณี มานะจิตต จังหวัดภูเก็ต อายุ 75 ป การศึกษา มัธยม 6 อาชีว สตรี

การชาง คหกรรม อาหาร ปจจุบันเปนประธาน อสม.ตำบล และประธานชมรมผูสูงอายุโรงพยาบาลยี่

เต็ง 

จี้เพ็ก นักเรียนสาวที่ชอบรองเพลง เปนผูนำในกลุมเพ่ือน จบการศึกษาอาชีวสตรี

ดานคหกรรม ทำอาหาร ตัดเย็บ หลังจากจบการศึกษา ประกอบอาชีพทำขนมขายที่บาน อาศัยกับแม 

ไดเรียนรูสูตรการทำอาหาร ขนมจากแม ทำอาหารขนมขายและกินเองเปนประจำ แตงงานมีบุตรชาย 

1 คน และเลิกรากับสามี ตั้งแตลูกชายคนเดียวอายุ 12 ป เปนคุณแมเลี้ยงเดี่ยว ทำขนมขายสงเสียลูก

เรียนจนลูกชายจบการศึกษาปริญญาตรี ลูกชายมีความสามารถดานการอกแบบกราฟก การผลิต

รายการ คลิป ปจจุบันลูกชายแตงงานและมีลูก 1 คน อาศัยอยูรวมกับจี้เพ็ก สนิทสนมกับลูกชายดวย

เลี้ยงกันมาตั้งแตเด็กจนโต 

เริ่มตนจากการทำอาหารกินกันในบาน แลวบุตรชายถายคลิปแมทำอาหาร จนถึง

วันหนึ่งลูกชายเริ่มตนชวนจี้เพ็กถายคลิปสาธิตทำอาหารอยางจรงิจัง หวังจะหางานอดิเรกใหแมทำโดย

ไมเหงา และตองการบันทึกสูตรอาหารโบราณเก็บไวและเผยแพร การทำคลิปเริ่มบันทึกในวันหยุด 

สาธิตการทำอาหาร ขนม ใหสูตรและสาธิตการทำอาหารโดยไมหวงสูตร พรอมบอกเคล็ดลับการทำให

อรอย ลูกชายสรางสถานียูทูบ ชื่อ “Neophuket Food Channel” ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ไดรับ

ความนิยมมากขึ้นตามลำดับ ณ เดือนมีนาคม 2563 มีผูติดตามจำนวน 181,000 คน 

ความผูกพันระหวางแมลูกเปนพ้ืนฐานท่ีจะนำไปสูการทำกิจกรรมรวมกัน และ

ดวยทักษะความสามารถของคนรุนลูก หากมีความสามารถในการถายทำคลิป และมีความรูเรื่อง

เทคโนโลยี การสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน เปนการมาบรรจบกันอยางลงตัวระหวาง

สวนของเนื้อหาท่ีมีอยูเต็มท่ีในตัวผูสูงอายุ กับความรู ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและเทคโนโลยี

ของคนรุนลูก นำไปสูกิจกรรมความสัมพันธรวมกันระหวางรุนวัย โดยมีเทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมโยง 

และมีผลผลิตเปนเนื้อหาที่ผูชมติดตามจำนวนมาก ชวยเปนกำลังใจใหแมลูกผลิตเนื้อหาอยางตอเนื่อง 

อันหมายถึงความสัมพันธอยางตอเนื่องและสรางความกระปรี้กระเปราใหกับผูสูงอายุได 
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ภาพที่ 6.11 จี้เพ็ก ผูบรรยายและสาธิตการทำอาหารพ้ืนถิ่นบนยูทูบ 
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จี้เพ็ก : แมลูกผกูพันดวยกิจกรรมยูทูบเบอร 

 

“การเผยแพรความรูของเราผานยูทูบ เราถือเปนวิทยาทาน  

เราถือวาเราตายไปเราพาไปไมได เปนบุญกุศล เราสอนเขาไดเราก็เปดเผยใหหมด” 

 

คุณแมเล้ียงเดี่ยวกับลูกชายท่ีเติบโตขึ้นมาจากความรักและความอบอุนจากแม

เพียงคนเดียว เปนความสัมพันธท่ีลึกซึ้ง แมลูกที่พูดคุยกันไดทุกเรื่อง แมที่พรอมจะทำเพ่ือลูก ทำ

ตามที่ลูกรองขอ เม่ือลูกเติบโตขึ้น และมีความสามารถดานการผลิตรายการและเปนคนรุนท่ีคุนเคยกับ

เทคโนโลยี วันหนึ่งที่ลูกมีความตั้งใจจะสรางเนื้อหาบนยูทูบ สิ่งท่ีลูกคิดถึงคือ แม จึงเกิดเปนชองยูทูบ

ชื่อ “Neophuket Food” ซึ่งมี จี้เพ็ก ผูเปนแมใหเน้ือหา และมีลูกชาย “หนุม” เปนผูถายทำ ตัดตอ 

เผยแพร โดยใชครัวในบานตนเองเปนสถานที่ถายทำ ที่สะทอนความผูกพันระหวางแมลูกผานการ

นำเสนอแบบคนในครอบครัวที่อบอุนระหวางแมลูก 

 

 
ภาพที่ 6.12 ตัวอยางรายการ จี้เพ็ก จากhttps://www.youtube.com/watch?v=ohF6idnCjaA 

 

จี้เพ็ก หรือ ปราณี มานะจิตต กอนเขาสูวัยเกษียณ เดิมมีอาชีพรับจาง ทำอาหาร

ปนโต ทำขนมพ้ืนบาน ขนมโบราณ และตัดเย็บเสื้อผา หลังจากลูกชายเรียนจบ จี้เพ็กเขาสูวัยเกษียณ 

จึงเปลี่ยนมาทำอาสาสมัครกับศูนยแพทยจังหวัดภูเก็ต ทำงานเพ่ือสังคม เพราะเปนคนไมอยูนิ่ง ชอบ

หาอะไรใหม ๆ อยูเสมอจุดเริ่มตนของการเปนยูทูบเบอร มีคุณหนุม ลูกชายคนเดียวของเธอเปนผูริเริ่ม 

เพราะจี้เพ็ก มีฝมือการทำงานที่ยอดเยี่ยม คุณหนุม จึงถายคลิปวีดิโอ และอัปโหลดขึ้นสังคมออนไลน 
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แรกเริ่มเผยแพรกันอยูในหมูเพ่ือนฝูง แตเมื่อทดลองทำตามกัน และเริ่มติดตามกันมากขึ้นเรื่อย ๆ จึง

นำเผยแพรบนยูทูบ และไดรับความนิยม  

 

 
ภาพที่ 6.13 ชื่อชองยูทูบปาจี้เพ็ก จาก 

https://www.youtube.com/channel/UCsOnOMzHiftCdLFaFMuj1jw 

 

ขอความเก่ียวกับสถานี “Neophuket Food” ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานีดวยการ

นำคำพูดของจี้เพ็ก และ บุตรชาย มาบรรยายไววา 

“…จี้เพ็ก : สวัสดีคะ จี้เพ็กเปนคนโบราณชอบทำอาหารใหลูก ๆ หลาน ๆ กิน ทุก

วันนี้ก็ยังทำอยู อยากแบงปนสูตรอาหารที่จี้เพ็กรู ทั้งอาหารคาวและขนมตาง ๆ ใหเด็กรุนใหมไดทำกิน

เปน สูตรอาหารดี ๆ จะไดไมสูญหาย ลูกหลานก็ไดกินของอรอยๆ กัน นะคะ ขอบคุณมากคะ…”  

พรอมกับคำพูดของคุณหนุม บุตรชายผูผลิตรายการ บรรยายไววา  

“…ลูกชาย : สวัสดีครับ ผมทำชอง Neophuket Food เพ่ือใหอาหารของแมไม

สูญหาย เพราะคนรุนนี้มักมีเคล็ดลับดี ๆ ตอนทำอาหารมาบอกลูกหลานเสมอ ชวยใหกำลังใจแมนะ

ครับ แกเริ่มสนุกตรงที่มีคนจำแกไดเวลาไปตลาด หรือเจอเพื่อนๆ คอมเมนทตาง ๆ ผมก็นำไปเลาให

แมฟง แมจะรูสึกตื่นเตนสดใสทุกครั้ง ทำใหคนวัย 72 ป ไมเฉา มีความสุขมาก ๆ ครับ ขอบคุณทุก

ทานท่ี…” 

 

 

 



215 
 

 
 

สะทอนถึงความผูกพันระหวางแมลูกท่ีมีเทคโนโลยีเปนพื้นที่ความสัมพันธ 

เพิ่มเติมจากบาน เพิ่มความผูกพันสัมพันธแมลูกได ซึ่งความผูกพันแสดงออกผานการทำงานรวมกัน

ของแมลูก 

 

“ลูกชายทำงานเปนกราฟฟกดีไซนเนอร มีความรูเรื่องการถายทำบาง และเปนคนตัดตอ  

แลวอัพขึ้นยูทบู....แรกเริ่มก็ทำอาหารท่ีเราทานกันเปนประจำ ทำขนมบาง  

หลัง ๆ เริ่มมีคนติดตามมากขึ้น ก็ขอมีขอใหทำเมนูแบบอื่น เราก็ทำใหดู  

ตอนนี้ออกอากาศในยูทูบไปไดกวา 400 เมนูแลว” 

 

ในแตละวันจ้ีเพ็กจะตื่นแตเชาออกไปตลาดเวลา ตี 5 ครึ่ง ซื้อวัตถุดิบ กลับมา

บานสงหลานไปโรงเรียน จากนั้นก็ไปทำงานที่อสม. ประมาณสามโมงเย็น ก็จะกลับมาเตรียมของ

สำหรับทำอาหารตอนเย็น ซึ่งจะเปนเวลาเดียวกับที่ลูกชายกลับบาน แลวถายข้ันตอนการปรุงอาหาร

ในวันนั้น แลวนำไปตัดตอ โดยสามารถผลิตคลิปแนะนำเมนูอาหารได 2-3 คลิปใน 2 สัปดาห แมจะมี

อายุมากแลว แตจี้เพ็กยังรูสึกสนุก และมีแรงบันดาลใจ เพราะมีผูติดตามมากมาย 

 

“เราไมเคยเบื่อเลย เราสามารถทำไดทุกอาทิตย  

มันมีแรงบันดาลใจจากแฟนคลับ คนติดตามเราเยอะ  

เราก็อยากจะทำไปเร่ือย ๆ ไมอยากใหขาดตอน และคงทำไปจนกวาจะหมดลลมหายใจ” 

 

ดวยความที่มีอุปนิสัยรักสนุก ใฝหาความรูใหม ๆ ไมอยูนิ่ง และทำกิจกรรม   

บอย ๆ ในสมัยวัยเยาว จึงทำใหจี้เพ็ก ไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรูสิ่งใหม อยางเทคโนโลยี ไมวาจะเปนแอป

พลิเคชันที่ไดรับความนิยมอยางไลน การใชคอมพิวเตอร ตลอดจนแนะนำผูสูงอายุทานอ่ืนใหใชงาน

เปน แมวาบางทีมันจะยุงยากบาง แตจำเปนตองเรียนรู เพราะมันชวยเปดโลก มีความรูมากข้ึน เพราะ

สามารถคนหาขอมูลไดหมดทกุอยาง 

 

“ที่ศูนย ICT ของเทศบาล เขาก็สงเราไปเรียนรู  

เราเองก็สนับสนุนใหผูสูงอายุใชเทคโนโลยี จัดกิจกรรม บอกสอนเขา  

ตรงไหนที่เราไมรูบางทีก็ถามลูกชายบาง ถามครูที่ศนูย ICT บาง  

ใครทำอะไรได ใหลุกขึ้นมาทำ แมวาจะอายุมากกันแลว แตมันยังไมสาย  

ใครอยากจะถายทำก็ทำเลย เรามีวิชาความรูทำอะไรบาง ใหลองทำ ก็แนะนำกันแบบนี้” 
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อยางที่ทราบกันวา การใชชองทางออนไลนอยางยูทูบ สามารถสรางรายไดจาก

การผลิตเนื้อหา จ้ีเพ็กเปนอีกผูหนึ่งท่ีสามารถมีรายไดจากการผลิตคลิปวีดิโออัพโหลดบนยูทูบ โดยจี้

เพ็กมองวา เปนสวนเพิ่มเติม ความตั้งใจเราคืออยากเผยแพรความรูความสามารถของตนเองมากกวา 

รายไดท่ีรับจากโฆษณาก็พอจะใชไดอยูบาง ถามีผูท่ีสนใจติดตามมาก ก็จะมีรายไดมากข้ึน 

 

“เราภูมิใจในสิ่งที่เราอยากจะทำ และไดทำลงไปแลว  

และอยากเชิญชวนใหคนที่ยังไมไดทำอะไรเลย ถาคิดจะทำใหลุกขึ้นมาทำเสีย  

ไมจะเปนตองเก่ียวกับอาหาร หรือสิ่งท่ีอยูรอบตวัเรา ก็สามารถมาแสดงออกในยูทูบก็ได  

มันจะดีมาก แบงปนความรูกันไวที่ตรงน้ี” 

 

จี้เพ็กไดสะทอนความคิดและการกระทำของผูสูงอายุ ที่มีพื้นฐานของการพ่ึงพา

ตนเอง การใหความสำคัญกับบุตรหลาน รวมทั้งการชวยเหลือทำประโยชนเพื่อสังคม ท่ีเปนตัวอยาง

หนึ่งสำหรบัผูสูงอายุท่ีมีพฤฒพิลัง 

 

 

 

 

 

************************* 
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6.2 กลุมใชเทคโนโลยีสรางรายได 

 กรณีตัวอยางผูสูงอายุท่ีใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางรายได นำเสนอขอมูลจำนวน 

4 กรณตีวัอยาง ดังนี้ 

 6.2.1 เพจ “ผาไหมปามะลิ บุรีรัมย”  

นางมะลิ สีดี หรือ ปามะลิ อายุ 53 ป อ.นางรอง จ.บุรีรัมย เปดรานขายผาทออยู

หนาบานตนเอง บานหนองตาไก ริมถนนสายนางรองเขาเมืองบุรีรัมย บานหนองตาไก มีชื่อเสียงการ

ทอผาไหม จัดตั้งเปนกลุมแมบานอาชีพทอผาไหม ไดรับการสงเสริมจากจังหวัดใหเปนหมูบาน

ทองเที่ยวผาไหม มีจุดดานคือ “ไหมเปลือกนอก” ที่คนไมคอยจะนำมาใชทอ แตเปนสวนที่มีความนุม 

กลุมทอผานำมาลองทอและไดรับความนิยม เปนแหลงทองเที่ยววิถีไทยเชิงสรางสรรค ผลิตภัณฑเดน

คือ ผาพันคอ ผาคลุมไหล ผาหม ผานุง ที่มีเอกลักษณคือทอริมแดง  

 

 
 

ภาพที่ 6.14 ปามะลิ ขายผาไหมออนไลน 

 

ปามะลิเปดรานขายผาทอจากกลุมผาทอบานหนองตาไกท่ีมีชื่อเสียง ดวยความ

เปนคนที่มีนิสัย “แมคา” ชอบคาขาย อายุ 2 ขวบชอบตามแมไปขายของในตลาด เคยมีความฝนแบบ

เด็ก ๆ วา อยากจะใสชุดเอ้ียมแมคนในตลาด โตขึ้นมาจึงประกอบอาชีพคาขายเปนหลัก แอบพูดติด

ตลกวาไดใสชุดเอี้ยมแมคาตามท่ีฝนไว สามีเปนเกษตรกรทำนา ตนเองคาขายเลี้ยงครอบครัวอีกทาง
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หนึ่ง ดวยความเปนคนชอบคาขาย จึงเปดรานขายผาทอขอบตนเอง โดยนำผลิตภัณฑผาทอจากลุมทอ

ผาบานหนองตาไกมาจำหนาย 

ดวยความเปนคนชอบคาขาย จึงมีความคิดวาการขายของควรจะตองเติบโตตอไป 

คิดเสมอวาจะขายใหมากขึ้นไดอยางไร เพราะถาสามารถขายผาทอไดมากข้ึน กลุมอาชีพทอผาก็จะมี

รายไดมากขึ้นไปดวย ตนเองเปนเสมือนฝายขายที่จะชวยใหกลุมทอผาผลิตสินคาจำหนายไดมากข้ึน  

ปามะลิขายผาทอออนไลนจนประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง เมื่อเริ่มตนขายผาทอ

ผานสื่อออนไลนก็สามารถมีรายไดจากการชายเดือนละหลักแสนบาท จุดเริ่มตนการกาวสูนำ

เทคโนโลยีมาใชในการขายผาทอ เริ่มจากการเขารวมอบรมการใชเทคโนโลยีท่ี “ศูนยเรียนรูดิจิทัล

ชุมชน” โดยการชักชวนจากคนรูจัก เริ่มตนการเรียนรูการใชเฟซบุก การใชไลน และเริ่มรูจักการใชสื่อ

ออนไลนในการขายสินคา ลองทำดวยตนเอง แรก ๆ ก็ผิดพลาด โพสตภาพกลับหัวบาง เพราะยังทำ 

ไมเปน ก็ไดเพ่ือนท่ีอบรมดวยกันชวยสอนให สอนการถายภาพ การอัพโหลดรูปภาพโดยไมกลับหัว 

เรียนรูการถายภาพ การเขียนขอความเพ่ือขายสินคา การจัดผลิตภัณฑถายภาพ การเขียนขอความ 

เทคนิกการใสขอมูลติดตอซื้อขายไวใตโพสต จนปจจุบันสามารถถายภาพ คลิป ลิงคคลิป บนเพจ     

เฟซบุกขอบตนเองเพ่ือขายสินคาไดอยางคลองแคลว  

การเขาสูการนำเทคโนโลยีมาใชในกาคาขายเริ่มตนในป 2556-2557 ที่เริ่มตน

เขาอบรมการใชงานสื่อออนไลน อินเทอรเน็ต ไดรูจักคนท่ีอบรมดวยกัน เริ่มตนเรียนรูการใชเฟซบุก 

ตั้งเฟซบุกของตนเอง “มะลิ สีดี” รับเพิ่มเพ่ือนที่อยูในเครือขายของเพ่ือนตามท่ีเสนอมาผานเฟซบุก 

เริ่มลองขายสินคาผาทอของตนเองบนเฟซบุกสวนตัว โพสตสินคาผาทอ และขายสินคาบนเฟซบุก 

ตอมาป 2558 มีทีมอาสาจากโครงการ “ดีแทคเน็ตอาสา” โครงการรวมมือของดีแทคกับกระทรสง

ดิจิทัล ลงพ้ืนที่สอนวิธีการใชอินเทอรเน็ตขายสินคา ไดพบกับเจาหนาที่โครงการ และเจาหนาที่ไดชวย

เปดเพจขายผาทอขึ้นโดยเฉพาะ ชื่อเพจ “ผาไหมปามะลิ บุรีรัมย” ใชเปนชองทางขายสินคาตนเอง 

ปามะลิที่เคยใชเฟซบุกอยูแลว จึงสามารถใชเพจขายของได โดย โพสตรูปผาทอ เขียนขอความเปด

บัญชีไลนเฉพาะขึ้นมาเพ่ือขายสินคา “@0490566162” และเมื่อคนที่สนใจติดตอมาก็สามารถติดตอ

ซื้อขายสินคาไดสำเร็จ รับสั่งของ บรรจุของ สงของ โอนเงินคาสินคาได รายไดจากการขายออนไลน

เปนหลักแสนบาท ป 2562 ไดรับรางวัล “The Best Online Shop 2019” ของโครงการดีแทค      

เน็ตอาสา  

สิ่งที่ปามะลิคนพบจากการใชเทคโนโลยีขายสินคาคือ เปดมุมมองใหมท่ีวา 

เทคโนโลยี ส่ือออนไลนสามารถขยายการขายสินคาไดจริง แตความสำเร็จน้ันตองมาพรอมความเพียร 

ความตั้งใจจริงในการขาย ทุกวันปามะลิตองโพสตภาพ คลิป คอยตรวจวามีลูกคาสนใจ สั่งซื้อมา

อยางไร คอยดู คอยตอบ คอยกระตุนใหคนสนใจสินคาตลอดทุกวัน สิ่งสำคัญคือ การเปดรบัสิ่งใหม ๆ 

เทคโนโลยีใหม ๆ ปามะลิยังคงตองการพัฒนารานขอยผาทอของตนเองอีกตอไป ตองการเรียนรู



219 
 

 
 

เทคโนโลยีที่จะมาชวยขายของใหมากข้ึน เพราะเมื่อขายของไดมากขึ้นตัวเองและกลุมผาทอก็ย่ิงมี

รายไดเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

ปจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมรายไดดวยการคาขายจนเปน

อาชีพได มาจากหลายสวน ไดแก องคกรภาครัฐ โครงการเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจที่รวมมือกับ

ภาครัฐที่ชวยสงเสริมการเรียนรู สนับสนุนการสรางแพลตฟอรม และการสนอการใชงาน เพ่ือนที่คอย

ชวยเหลือแกปญหา แหลงผลิตสินคาที่ชวยใหมีสินคาดี ๆ เสนอขาย และความเปนคนแบบ “ปามะลิ” 

ที่มีความรักในการคาขายท่ีตองพากเพียร การเปดรับและเรียนรูเทคโนโลยีของตนเองเพ่ือนำมาขยาย

การคาขาย ปามะลิยังคงจะขายสินคาออนไลนตอไปเรื่อย ๆ จนถึงวันที่อาจจะมองจอไมชัดจึงคิดวา

นาจะหยุดขายสินคาออนไลน 
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ผาไหม ปามะลิบุรีรัมย: เพจเฟซบุกที่สรางรายไดหลักแสน 

 

“มีแรงบันดาลใจที่วาอยากชวยชุมชนขาย เราขายธรรมดาอยูแลว  

เราจะเพ่ิมยอดขายใหดีกวาเดิม เราจะเขาไปสูโลกยุคใหม ปาก็เลยไปอบรมไอซีที” 

 

มะลิ สีดี วัย 53 ป หรือปามะลิ เจาของรานขายผาทอ ริมถนนสายนางรองเขา

เมืองบุรีรัมย เลาถึงที่มาแรงบันดาลใจในการเริ่มเรียนรูสื่อสังคมออนไลนในวัยใกลเกษียณ แตเดิม    

ปามะลิเปนประธานกลุมแมบาน บานหนองตาไก ท่ีมีชื่อเสียงในดานการทอผาไหม จนไดรับการ

สนับสนุนจากจังหวัดใหเปนหมูบานทองเที่ยวผาไหม โดยมีผลิตภัณฑที่โดดเดนคือ ไหมเปลือกนอก 

และผาทอริมแดง ปามะลิในฐานะประธานเห็นวา ส่ือสังคมออนไลนเปนโอกาสท่ีจะเพิ่มยอดขาย    

และรายไดใหกับชุมชน จึงเริ่มตนศกึษาวิธีการใชงาน  

 

 
 

ภาพที่ 6.15 ปามะลิกับรานขายผาไหม 

 

“ทางอำเภอประสานวาปาเขาจะมีการอบรมไอซีที  

ปาก็เลยไปอบรมไอซีทีอยูโรงเรียนราชประชานุเคราะหครั้งแรก ป 56” 



221 
 

 
 

ปามะลิ เรียนรูการใชเทคโนโลยี จากการอบรมของ “ศูนยเรียนรูดิจิทัลชุมชน” 

โดยเริ่มตนทำความรูจักสื่อสังคมออนไลนอยางเฟซบุกและไลน จากน้ันจึงเริ่มทดลองฝกหัดใช

เครื่องมือเหลานี้ในการขายสินคา ซึ่งปามะลิไดฝกการถายภาพ การจัดวางองคประกอบภาพ การอัพ

โหลดภาพ การเขียนขอความประกอบภาพเพื่อสรางความดึงดูดใจ และอำนวยความสะดวกกับผูซื้อ

ดวยเทคนิกการเพ่ิมขอมูลการติดตอซื้อขายไวในโพสต  

 

“แตกอนก็ไมเกงหรอก ไมรูเรื่องโพสตไปถายไป หัวกลับบาง  

ตอนแรกรูสึกวายาก ทำยังไงจะทำเปน ทำยังไงจะขายในโทรศัพทได ” 

 

แมจะพรอมเปดรับเทคโนโลยีใหม ๆ แตก็ไมใชเรื่องงายสำหรับปามะลิเสียทีเดียว

สำหรับการเริ่มตนหลังจากการฝกอบรม ปามะลิก็ไดกลับมาฝกฝนอยางตอเนื่อง ทั้งการทดลองทำดวย

ตัวเอง โดยปามะลิซื้อโทรศัพทมือถือสมารทโฟนเครื่องใหมเพ่ือรองรับการใชงานที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง   

การเรียนรูกับเพ่ือนท่ีฝกอบรมรวมกัน แตมีความชำนาญมากกวา และคำแนะนำของลูกหลาน 

นอกจากนี้ ปามะลิ ยังไปสมัครเรียนการใชอินเทอรเน็ตเพิ่มเติมกับรานคอมพิวเตอรในพื้นที่เพ่ือเพิ่ม

ความเขาใจเทคโนโลยีใหมากยิ่งขึ้น  

  

“โพสตผาไหมไปในเฟซ ตอนนั้นไปเรียน เขาก็ตั้งเปนเฟซให ก็โพสตในเฟซตัวเอง 

ลูกคาที่เขาเลนใหม ๆ เหมือนกัน เขาก็โทรมาสั่งผา” 

 

หลังการอบรม ปามะลิ มีเฟซบุกสวนตัวใชชื่อ “มะลิ สีดี” และเริ่มเพ่ิมเพื่อนใน  

เฟซบุกจากเครือขายของคนที่รูจักกัน จากนั้นปามะลิไดทดลองใชเครื่องมือนี้ในการขายสินคา โดย

ระบุเบอรโทรไวในภาพ ซึ่งความพยายามของปามะลิก็เปนผล เมื่อเพื่อนทางเฟซบุกไดโทรมาสั่งผาเปน

จำนวนเงิน 42,000 บาท ปามะลิเลือกผาเพ่ือถายภาพใหลูกคาดูจนครบจำนวนและแจงบัญชีธนาคาร

เพื่อการโอนเงิน ดวยวิธีการน้ี ทำใหปามะลิรูจักกับเทคโนโลยีอีกอยางหนึ่ง นั่นก็คือการแจงเตือนเมื่อ 

มีเงินเขาบัญชี ซึ่งในขั้นตอนนี้ ปามะลิไดนำโทรศพัทมือถือไปที่ธนาคารเพ่ือใหเจาหนาที่ตั้งคาให  

 

“ลูก ๆ ดีแทคเน็ตอาสามาชวย ตอนน้ันมีแตเบอรโทร กับเฟซ  

มันก็มีเพจมีไลนเพ่ิมขึ้นป 58 โพสตไปหลายชองทาง” 

 

เริ่มใชเฟซบุกสวนตัวคาขายออนไลนไดราว 2 ป ปามะลิก็ไดเจอกับทีมงาน 

ดีแทคเน็ตอาสา ซึ่งเปนความรวมมือระหวางดีแทคและกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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ขณะนั้นมีโครงการเน็ตประชารัฐ ทีมงานจึงลงพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการสื่อสาร

ผานเทคโนโลยีใหคนในชุมชนโดยทีมงานจะอยูในพ้ืนท่ีเพื่อฝกฝนเทคนิกวิธีการตาง ๆ ใหกับผูที่สนใจ 

สำหรับปามะลินั้น ทีมงานไดพัฒนาเพ่ิมชองทางการขายสินคาออนไลนดวยการเปดบัญชีไลน และเพจ

เฟซบุก ชื่อ “ผาไหม ปามะลิบุรีรมัย” 

 

 
 

ภาพที่ 6.16 เพจขายผาไหมของปามะลิ จาก https://www.facebook.com/mali.sridee  

 

“ปาทำนามบัตรแลวก็แจก เวลาลูกคามา ขายผาก็แจกนามบัตร   

ไปขายตรงไหน แจกเบอรโทรตลอด เขาก็โทรมา ก็เปนเพื่อนในไลน ก็คุยกันงาย” 

 

เมื่อมีชองทางการขายเพิ่มขึ้น ปามะลิเพ่ิมการเขาถึงของลูกคาดวยการทำ

นามบัตร โดยระบุชองทางการติดตอตาง ๆ ไว และแจกใหลูกคาที่มาซื้อผาจากหนาราน และการ

ออกบูธแสดงสินคาตาง ๆ ซึ่งปามะลิคิดวา การติดตอทางไลนนั้น เปนการสื่อสารที่สะดวก เพราะเปน

การพูดคุยแบบตัวตอตัว โดยทีมงานดีแทคเน็ตอาสา ไดเปดบัญชีไลนโดยใชเบอรโทรของปามะลิเปน 

ID ทำใหปามะลิมีเพื่อนในไลนเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตาม ปามะลิก็ยังคงใชชองทางอ่ืน ๆ ทั้ง

โทรศพัท และเพจเฟซบุกในการขายสินคาอยางตอเนื่องดวย 

 

    “ป 58 ตกเดือนละแสนกวาบาท ขายหนารานดวย ขายออนไลน

ดวย มันก็แปลกใหมในเรื่องขายออนไลน ไมเคยเจอวาตลาดยุคใหมเปนแบบน้ี” 

 

ยอดขายโดยเฉลี่ยในป 2558 สูงเกิน 100,000 บาท ตอเดือน ถือเปนเรื่องที่สราง

ความประหลาดใจใหกับผูสูงอายุเชนปามะลิ โดยผลิตภัณฑที่เปนที่นิยมคือผาซิ่นตีนแดง อันเปน
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เอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมย การคาขายออนไลนท่ีประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องทำให ปามะลิ

ไดรับรางวัล “The Best Online Shop 2019” ของโครงการดีแทคเน็ตอาสา ในป 2562 ซึ่งทำใหปา

มะลิรูสึกภูมิใจในตนเองเปนอยางมาก เพราะสามารถใชความรูในระดับชั้น ป.4 และกาวขามขอจำกัด

ของผูสูงอายุท่ีไมคุนเคยกับเทคโนโลยีจนสรางรายไดในระดับที่มีรางวัลการันตีได  

 

    “ปาจะทำไปจนกวาที่จะทำไมได ถาเหมือนในชวงนี้ก็ยังไหวอยู  

คงจะทำไปเรื่อย ๆ จนกวาที่แบบวาสายตาไมดี ทำไมได” 

 

ปามะลิคิดวา ผูสูงอายุสามารถเปนอยางปาได หากมีแรงบันดาลใจและไมปดกั้น

การเรียนรูของตัวเองที่จะเปดรับเทคโนโลยีใหม ๆ สวนปามะลิเอง มีความฝนอยากพัฒนาการขายของ

ตัวเอง ดวยการทดลองไลฟสด (live) ทำหนารานใหม และรวบรวมสินคาจากภูมิภาคตาง ๆ ไวในราน

ออนไลนของตนเอง รวมทั้งจะรักษามาตรฐานการขายสินคาในโลกออนไลนดวยการติดตอสื่อสารกับ

ลูกคาอยางสม่ำเสมอ จนกวาวันที่สายตาจะไมเอ้ืออำนวย  

 

 

 

************************** 
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 6.2.2 Youtube Chanel “Pai 91.5” 

น ายว รเชษ ฐ  จั น ท พั น ธ  อ .แม แต ง จ .เชี ย งให ม  อ า ยุ  64 ป  เป น ช าว

นครศรีธรรมราช จบปริญญาตรีดานการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง จบการศึกษาแลว เคย

ทำงานโรงแรม ทำประมงซึ่งเปนธุรกิจของครอบครัว ประสบปญหาขาดทุน เปลี่ยนมาทำธุรกิจ

รับเหมากอสราง รานขายวัสดุกอสราง เศรษฐกิจตกต่ำ การกอสรางชะลอตัว การทำธุรกิจกูยืมเงิน

ธนาคารมาลงทุนจึงขาดทุนมาก เลิกทำธุรกิจ แลวพี่สาวมีที่ดินที่เชียงใหม จึงยายมาอยูที่เชียงใหม    

ทำบานเชาสำหรับนักทองเที่ยว รานอาหาร ชวงที่ปายเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว ทำใหมีลูกคามาก 

แตชวงหลายปที่ผานมา นักทองเที่ยวลดลงมาก กิจการไมดี มีเวลาวางมาก หากิจกรรมทำตาม    

ความสนใจ แลวถายคลิปเลน ๆ เริ่มจากคลิปการเกษตร ตอนตนไม แลวอัพโหลดบนยูทูบ มีคนสนใจ 

ดูคลิปมากขึ้น จึงเริ่มทำคลิปมากขึ้น คลิปที่มีคนดูมากคือ คลิปสาธิตการลับใบมีดโกนดวยผิวหนัง

ตนเอง ชั่วขามคืนมีคนเขาชมเปนจำนวนแสนคน เพ่ือน ๆ แนะนำวา สามารถหารายไดจากยูทูบได   

จึงสมัครเปนผูสรางเนื้อหากับยูทูบ และเริ่มมีรายไดจากการทำคลิป สรางชองสถานีของตนเอง มีการ

พัฒนาเนื้อหาอยางตอเนื่องเพ่ือใหมีคนติดตามมากขึ้น จนปจจุบันมีคนติดตามมากกวา 3 แสนคน 

และมีรายไดจากสวนแบงยูทูบประมาณเดือนละ 3 หมื่นบาท 

มีแนวคิดในการสรางเนื้อหา ไดแก ตองลองทำใหไดผลจริงกอนจึงจะนำเสนอ 

เนื้อหาตองไมเหมือนคนอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงประเด็นเนื้อหาตลอดเวลา เพ่ือสรางความนาสนใจ เมื่อ

เนื้อหาเรื่องหนึ่งเริ่มมีผูชมนอย ก็จะเปลี่ยนเรื่องใหม เชน การเกษตร อาหาร การประดิษฐงานฝมือ

จากไม ทองเที่ยว และพยายามสรางความผูกพันกับผูติดตามดวยการตอบคอมเมนทของทุกคน จนมี

ผูติดตามประจำที่เขามาชมคลิปอยางสม่ำเสมอกวา 3 พันคน ท่ีเขามาแสดงความเห็น 

มีการพัฒนาทางเทคนิกของยูทูบเพ่ือสรางรายได เชน การสรางคลิปใหมีความ

ยาวมากกวา 10 นาทีเพื่อจะไดรับการประเมินสวนแบงรายไดจากยูทูบ การเขาอบรมการทำชองยูทูบ 

มีลักษณะการเรียนรูดวยตนเอง ดวยการหาขอมูล และเรยีนรูผานคลิปบนยูทูบตางประเทศ และมีการ

เรียนรูแบบเจาะเฉพาะเรื่องท่ีสนใจ จะคนหาและดูคลิปเรื่องนั้นอยางตอเนื่อง จนสามารถทำเองได 

แลวนำมาทำเองจนชำนาญแลวสรางเปนคลิป เชน สนใจงานประกอบชิ้นงานจากไม จึงคนหาและ

เรียนรูวิธีการจากคลิปตางประเทศ จนสามารถทำไดดวยตนเองอยางดี 
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ภาพที่ 6.17 นายวรเชษฐ จันทพันธ ผูผลิตเนื้อหาบน Youtube Chanel “Pai 91.5” 

  

ปจจัยตัวบุคคลที่สำคัญคือ นิสัยใฝ เรียนรูและทำอยางจริงจัง เมื่อมาเจอ

เทคโนโลยีใหม ความสนใจเรียนรู ผลักดันสูการเริ่มตนเรียนรู และดวยความทำอำรอยางจริงจังย่ิง

เสริมใหการเรียนรูเทคโนโลยีมีมากขึ้น การเรียนรูในลักษณะการเรียนรูดวยตนเองเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ชวย

เสริม แตอยูบนเงื่อนไขสำคัญคือทักษะการสืบคนหาแหลงเรียนรู ซึ่งผูสูงอายุที่ใฝรูจะไถถามจากคน

ใกลตัวในตอนเริ่มตน และเริ่มเรียนรูการใชเทคโนโลยีดวยตนเองจนมีความคลองแคลว รวมทั้งทักษะ

การสืบคนแหลงเรียนรูยังชวยเพ่ิมพูนความรูมากข้ึน และนำมาใชในการสรางเน้ือหาเผยแพรบน  

แพลตฟอรมได 
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Pai 91.5 Resort: จากประมงสู youtuber วัยเกาที่มีผูติดตามมากกวาสามแสน 

 

 
 

 “ผมลมละลายจากนครศรีธรรมราช วางอยูพักหนึ่ง ก็มีพ่ีสาวชวนใหมาอยูเชียงใหม” 

 

วรเชษฐ จันทพันธ ในวัย 64 ป เลาถึงจุดพลิกผันของชีวิต ที่ทำใหชายหนุมที่มี  

พ้ืนเพอยูจังหวัดนครศรีธรรมราช ตองยายมาอยูท่ีอำเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กอนหนานี้เขาเรียน

จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเดินทางกลับบานเกิดเพื่อรับชวงธุรกิจประมงตอจาก

ครอบครัว เมื่อธุรกิจเริ่มซบเซา เขาจึงเปลี่ยนจากการทำประมงสูอาชีพรับเหมากอสราง ในตอนตน 

กิจการของเขาไปไดดีจนขยายสูการทำธุรกิจขายวัสดุกอสรางและกระเบื้องสุขภัณฑ กระทั่งวิกฤต

เศรษฐกิจในชวงป 2540 ซึ่งสงผลกระทบไปทั่วประเทศ แมธุรกิจที่เคยเฟองฟูก็ไมสามารถดำเนินการ

ตอได เขาจึงยายจากจังหวัดนครศรีธรรมราช และเริ่มธุรกิจใหมในนาม ปาย 91.5 รีสอรท ที่อำเภอ  

แมแตง จังหวัดเชียงใหม  

 

“ผมทำคลิปแรก แลวก็ทิ้งไปเปนป ไมไดทำอีกเลย ทำแคคลิปเดียว  

พอมาเปดดูอีกที มีคนดู 48,000 เราก็ทำคลิปอื่นตอสิ” 

 

 ทำเลที่ตั้งของธุรกิจหองพักที่อยูระหวางทางไปปาย สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมทำ

ใหธุรกิจของเขาเปนไปไดดีในชวงแลว แตเม่ือปายลดความนิยมลง ธุรกิจของเขาก็ไดรับผลกระทบไป
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ดวย แตนั่นกลับเปนโอกาสใหเขาคนพบชองทางการสรางรายไดใหมโดยบังเอิญ เมื่อเขาใชเวลาวาง

ทำงานเกษตรและถายคลิปเผยแพรผานยูทูบ คลิปแรกเก่ียวกับการตอนมะละกอถูกเวนชวงนานกวา

หนึ่งป เมื่อเขากลับมาดูอีกครั้งพบวา ยอดการเขาชมสูงถึง 48,000 ครั้ง ทำใหเขาคลิปตอมา คือ   

คลิปลับใบมีดโกน ซึ่งถือเปนคลิปแจงเกิดเพราะเพียงขามคืน ยอดการเขาชมทะลุ 400,000 ครั้ง 

 

“เพ่ือน ๆ ชาวยูทูบบอกวา พ่ีชายไปสมัครรับเงินกับยูทูบสิ  

เพราะวายอดของพ่ีก็ได ชั่วโมงของพ่ีก็ได ผมก็เลยกรอกใบสมัคร ผมก็เริ่มรับเงิน” 

 

 แมจะผลิตคลิปจนตรงตามเกณฑในการรับเงินจากยูทูบ แตเขาก็ไมรูวาคลิป

สามารถสรางรายไดได จนกระท่ังผูติดตามแนะนำใหเขาดำเนินการตามข้ันตอนเพ่ือขอรับเงนิจากยูทูบ

เขาจึงศึกษาวิธีการจากอินเทอรเน็ต จนไดรับเงินจากยูทูบ และเมื่อการทำคลิปเพ่ือความเพลิดเพลิน

กลายเปนการสรางรายได เขาก็เริ่มจริงจังกับเนื้อหาที่นำเสนอมากขึ้น โดยชวงแรกจะเนนไปที่ความรู

เก่ียวกับการเกษตร เชน การตอนกิ่งมะมวง ซึ่งเขาเลาวา สิ่งที่ทำใหคนติดตาม เพราะเขาลงมือทำจริง 

ซึ่งแตละคลิปจะถายทำตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนถึงผลงานที่สำเร็จ  

 

 
ภาพที่ 6.18 ชื่อชองยูทบู “Pai 91.5”จาก 

 https://www.youtube.com/channel/UCr4cMzAu-a8UIO0PzVcqiCw 

 

“พอทำเรื่องการเกษตร ทำไปทำมาเริ่มตัน ทีนี้มาทำกับขาวบาง  

ไขเจียวขัดใจแม ทำใหผมดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง” 
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จากเนื้อหาเก่ียวกับการเกษตร เขาขยับเนื้อหาสูการทำอาหาร ซึ่งทำใหเกิด

กระแสความนิยมของคลิปข้ึนอีกครั้ง จากนั้น เขาก็เริ่มทำเนื้อหาเก่ียวกับงานไม ซ่ึงไดเรียนรูจาก

ประสบการณตรง เมื่อจางชางมาสรางบาน โดยเขาเปนคนคุมงานเอง นอกจากนี้ เขาก็เรียนรูเทคนิกวิ

ธีการตาง ๆ จากยูทูบของชาวตางชาติ ซึ่งเขาบอกวาภาษาไมใชอุปสรรค เพราะงานไมสวนใหญไมใช

คำพูดในการบรรยายมาก แตเปนการสาธิตใหชม ซึ่งในสวนของผลตอบรับนั้น เขาบอกวา งานไมตอง

ใชเวลามาก แตยอดการเขาชมนอยเพราะเปนกลุมเฉพาะ ชองยูทูบของเขาจึงมีเนื้อหาสลับสับเปลี่ยน

กันอยู 4 หัวขอหลัก ไดแก งานเกษตร การทำอาหาร งานไม และการทองเที่ยว 

 

 “เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแลว เขาตองมีไมคติดคอ  

มีกลองถายสองตัวสามตัว แตผมไม ผมใชมือถืออยางเดยีว” 

 

 ในการผลิตคลิป เขาทำทุกอยางดวยตัวเอง โดยถายทำดวยโทรศัพทมือถือ และ

ตัดตอดวยโปรแกรม Kinemaster ที่เขาเรียนรูวิธีการใชงานมาจากอินเทอรเน็ต ซึ่งการตัดตอของเขา 

คือตัดเนื้อหาบางชวงที่ไมจำเปนออก แตจะไมมีการใสเอฟเฟกต สำหรับเขาแลว การเรียนรูจาก

อินเทอรเน็ตดีกวา การเรียนรูในหองเรียน เพราะมีขอมูลที่หลากหลาย ไมมีขอจำกัดดานเวลา เปดดู  

ไดตลอด และสามารถเปดซ้ำไดเทาท่ีเราตองการ  

 

“มีเงินบวกข้ึนเร่ือย ๆ แตอยางนั้นก็ตองดูแลตัวเองดวย  

ตองประหยัด ไมใชสุรุยสุราย” 

 

 ยอดผูติดตามกวาสามแสนคน และจำนวนคลิปวิดีโอที่สะสมมากวาสองป ในชอง

ยูทูบที่ใชชื่อวา Pai 91.5 Resort ทำใหรายไดจากยูทูบเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในแตละเดือน 

แมวาบางเดือนจะขาดรายไดจากธุรกิจที่พัก แตถึงอยางนั้นก็มีความเสี่ยง เพราะปจจุบันคนหันมาทำ

ชองยูทบูกันเยอะขึ้น แมแตดารานักแสดงซึ่งหลายคนก็ใชยูทูบเปนชองทางหลักในการหารายได ทำให

ยอดการเขาชมถูกกระจายเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกณฑการคำนวณรายไดที่เปนความลับของยูทูบ ทำใหไม

สามารถคาดการณรายไดในแตละเดือน ซึ่งการลงคลิปอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ ก็จะชวยลดความเสี่ยง

ลง และขอดีของการสรางรายไดจากยูทูบคือแมจะเปนคลิปเกาที่ลงไวนานแลว แตถายังมีการเขาชม

ตามเกณฑท่ีกำหนด คลิปนั้นก็ยังสามารถสรางรายไดใหกับเจาของชอง 
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“ใชเวลาตอบแฟนคลับในยูทูบสามชั่วโมงตอหนึ่งวัน 

 เราตองการดึงแฟนคลับพวกนี้ไว ตองตอบทุกคนท่ีคอมเมนทมา”  

 

 เขาเรียนรูวาแมจะมียอดผูติดตามหลักแสน แตยอดการเขาชมก็ไมไดเปนไป

ตามนั้น เขาจึงรักษาความสัมพันธกับแฟนคลับประจำที่มีจำนวนประมาณ 3,000 คนไว โดยการใช

เวลาในแตละวันตอบคอมเมนทของทุกคนจนเกิดความสนิทสนมคุนเคยกันเหมือนคนในครอบครัว 

เพราะพูดคุยกันเปนประจำ แมแตบางคอมเมนทท่ีไมเขาใจและเปนแงลบ เขาก็จะตอบกลับดวยการ

อธิบายอยางสุภาพ ซึ่งบางครั้งก็ทำใหเขาเปลี่ยนคนเหลานั้นมาเปนแฟนคลับได นอกจากนี้ เขายังได

เรียนรูเทคนิกวิธีการอ่ืน เพื่อเพ่ิมรายไดจากชองยูทูบ เชน การทำคลิปที่มีความยาว 10 นาทีข้ึนไป 

เพื่อสามารถเพิ่มโฆษณาระหวางคลิปได และเขาก็รับโฆษณาสินคาดวยตัวเอง เมื่อมีโอกาส  

 

“สาวลูกครึ่งไทยญี่ปุนคนหนึ่ง ยอมเสียคาเครื่องบิน คาที่พัก มาเรียนรู เพื่อจะทำเปดชอง” 

 

 เขาเลาถึงการถายทอดความรูกับคนอ่ืน ๆ โดยที่ผานมา เคยมีคนที่ติดตามชอง   

ยูทูบของเขา และสนใจอยากเปดชองยูทูบของตัวเอง เดินทางมาจากประเทศญี่ปุน เปนเวลา 10 วัน 

เพื่อเรียนรูวิธีการในทุกขั้นตอน ตั้งแตการเริ่มผลิตคลิปจนถึงการเปดชองยูทูบ ซึ่งทั้งคูไดถายทำเนื้อหา

รายการรวมกัน เชน การทำอาหาร การทองเที่ยว และนำเสนอคลิปผานชองยูทูบในแบบของแตละคน 

ซึ่งการเริ่มตนชองยูทูบของเธอมีจำนวนผูติดตามเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะสวนหนึ่งคือผูติดตามเดิม

ของชอง Pai 91.5 Resort  

 

 “อินเทอรเน็ตซึ่งมีความเร็วสูง ถึงจะอัพโหลดไดเร็ว และสามารถ 

ถายทอดอะไรตาง ๆ ได อินเทอรเน็ตสำคัญ อันนี้คือ fix-cost เลย” 

 

 สำหรับผูสูงอายุที่อยากสรางรายไดจากยูทูบเชนเดียวกันกับเขา เขามองวาปจจัย

สำคัญอยางหนึ่งคือการมีความพรอมทางดานอุปกรณพื้นฐานที่จำเปนตองใช ไดแก โทรศัพทมือถือที่มี

หนวยความจำสูง คอมพิวเตอรที่จะใชถายโอนไฟล และอินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูง เพ่ือการอัพโหลด 

การทำชองยูทูบเปนงานท่ีตองฝกฝนทักษะจนเกิดความชำนาญ เพราะฉะนั้นการเรียนรูจะตองควบคู

ไปกับการลงมือทำจริงผูที่สนใจจึงจำเปนตองมีอุปกรณเหลานี้เปนของตัวเอง ซึ่งเพียงเทานี้ก็สามารถ

ผลิตงานจนจบกระบวนการเองได โดยไมตองอาศัยทีมงาน 
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     “คนที่ผมคิดวาคนที่จะไปเร็วไปงาย คือขาราชการที่

เกษียณ เพราะพวกนั้นเขาเคยผานการใชงานเทคโนโลยีมีกอน” 

 

 ทักษะการผลิตสื่อเปนสิ่งที่ตองใชเวลาเรยีนรูและสะสมประสบการณ ซึ่งเขาคดิวา

กลุมคนที่นาจะมีความพรอมที่สุดคือกลุมอดีตขาราชการ เพราะมีความคุนเคยในการใชเทคโนโลยีมา

กอน สวนเนื้อหาท่ีจะนำเสนอก็ขึ้นกับความถนัดของแตละคน ซึ่งในการเรยีนรู ผูสูงอายุอาจมีอุปสรรค

ดานความจำ ซึ่งหากใชการจดบันทึกเนื้อหา ควบคูไปกับการฝกปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ก็จะชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรยีนรู  

 

 “ยังไมไดคิดเร่ืองเงินนะตอนน้ัน เราไดถายทอด 

ความรูของเราไปใหคนไดรูทั่วโลก ปลื้มใจมาก” 

  

 เขาผลิตคลิปดวยการมุงเนนนำเสนอเรื่องที่ตนเองสนใจ และไดทดลองทำจริง 

โดยไมไดเริ่มตนจากการคำนึงถึงรายไดเปนอันดับแรก ทำใหเขาสามารถผลิตคลิปไดอยางตอเนื่องจน  

มีผูติดตามเพ่ิมขึ้นตามลำดับ จากความตองการจะนำเสนอเนื้อหาตาง ๆ เพ่ือแบงปนความรูและทักษะ

ใหผูอ่ืน ปจจุบันชองยูทูบของเขาไดสรางทั้งความภูมิใจและรายไดที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีพในวัย

หลังเกษียณ  

 

 

 

 

************************ 
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 6.2.3 นาแจง คีโต  

 นางสาวสิริมา ชอยเทิดวงศ กรุงเทพมหานคร อายุ 54 ป อาจารยโรงเรียนสาร

สาสนวิเทศศึกษา เปนที่รูจักในกลุมผูติดตามในส่ือสังคมออนไลนวา “นาแจง” เจาของสถานียูทูบ    

“คีโตงายๆ by นาแจง ketogenic diet” มีผูติดตาม 29,000 คน (พฤษภาคม 2563) และเจาของ

เพจ “Healthy & Keto by นาแจง” มีผูติดตาม 8,042 คน (พฤษภาคม 2563) นำเสนอเน้ือหา

เก่ียวกับวิธีการทำอาหารคีโตเจนิค และมีมีการจำหนายผลิตภัณฑเกี่ยวเน่ืองกับอาหารคีโตเปนของ

ตนเอง เชน น้ำชาหมักคอมบูชะ (Kombucha) จำหนายผานเฟซบุกเพจของตนเอง 

 ดวยปจจัยสวนบุคคลที่มีบุคลิกสวนตัวเปนคนชอบนำเสนอ กลาแสดงออก ชอบ

การพากยเสียง และมีความใฝฝนดานการพูดนำเสนอเรื่องราวมาตั้งแตเด็ก เสริมดวยวัยที่ยังเปนวัยที่

กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ ที่มีความสามารถและความคลองตัวในการใช งานเทคโนโลยีได               

ใชอินเทอรเน็ตติดตามเนื้อหาที่ตนเองสนใจ จึงทำใหเห็นโอกาสที่จะใชเทคโนโลยีเพ่ือสานฝนของ

ตนเองใหเปนจริง ผนวกกับความรูเรื่องอาหารคีโต ที่เปนเนื้อหาท่ีเปนที่สนใจของคนจำนวนมาก    

การเริ่มตนใชเทคโนโลยีเพื่อสรางเนื้อหาจึงเริ่มตนขึ้นดวยทักษะที่ตนเองมีอยู แมวาจะไมใชเทคนิกขั้น

สูงแตก็สามารถสรางเน้ือหาบนแพลตฟอรมออนไลนไดดวยตนเอง และไดรับความนิยมติตดามจาก   

คนจำนวนมาก นำไปสูการสรางรายไดตอเนื่องจากการจำหนายผลิตภัณฑของตนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 6.19 นางสาวศิริมา เจาของเพจ “นาแจงคโีต” 

จาก https://www.facebook.com/Healthy-Keto-by-นาแจง-342977009683596 
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คีโตงาย ๆ by นาแจง: ชองยูทูบที่สรางรายไดเสริมและเติมเต็มความฝน 

 

 “นาแจงโตมากับหนังรุนมังกรหยก หนังกำลังภายใน 

ยุคนั้นมันตองมีการพากยเสียง นาแจงเลยสนใจจะเปนนักพากย” 

 

 สิริมา ชอยเทิดวงศ อาจารยโรงเรยีนสารสาสนวิเทศศึกษา วัย 54 ป หรือที่เปนที่

รูจักในกลุมผูติดตามในสื่อสังคมออนไลนวา นาแจง เลาถึงความสนใจของตัวเองดานการแสดงออกที่มี

มาตั้งแตยังเด็กซึ่งเคยอยากเปนนักแสดง และนักพากย จนเคยลงคอรสเรียนการพากยกับทีมอินทรีย 

แตเสนทางที่นาแจงเติบโตในชีวิตจริงคือการเปนอาจารย เม่ือโอกาสและเวลาไมอำนวย ทำใหนาแจง

เก็บความฝนและความสนใจเรื่องการแสดงออกเอาไว กระทั่งเทคโนโลยีไดนำสิ่งใหมเขามาใหรูจัก 

ความฝนของนาแจงก็ถูกจับมาปดฝุนอีกครั้ง 

 

“ยูทบูเปนอะไรที่เอ้ือมถึงยาก วัยอยางเรา แตมันมีขอดีอยูอยางหนึ่งก็คือ  

เราไมจำเปนตองใหแมวมามอง เราอยากพรีเซนตอะไรในตัวเอง เราก็ทำได”  

 

 นาแจงเลาวา เปดรับขอมูลขาวสารจากยูทูบเปนหลักจนเรียกไดวาลืมโทรทัศน 

ไปเลย และนาแจงมองเห็นโอกาสวายูทูบเปนชองทางที่ทุกคนสามารถผลิตเนื้อหานำเสนอตัวเองได

อยางอิสระ แตกตางจากโทรทัศนในสมัยกอน แตการทำละครสั้น การทำคลิปตลกอยางที่หลาย ๆ คน

ทำกันก็อาจจะไมเหมาะสมกับชวงวัยของตนเอง นาแจงจึงเลือกผลิตเน้ือหาเกี่ยวกับอาหารคีโตเจ     

นิคซ่ึงเปนสิ่งที่นาแจงรับประทานเปนประจำอยูแลว  
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ภาพที่ 6.20 ชื่อชองยูทบูและตัวอยางรายการ“นาแจงคีโต” จาก 

https://www.youtube.com/channel/UCHlbmNcWdPKAz6U2dAkQH7g 

 

“จริง ๆ แลวจะบอกวาคนแกก็เรียนได เราอยากเรียนอะไรก็เรียน  

     อยากเรียนการใชโปรแกรมตัดตอในยูทูบเราก็ไป” 

  

 กอนจะทำชองยูทูบเปนของตัวเอง และยังไมตัดสินใจวาจะนำเสนอเนื้อหา    

ดานไหน นาแจงเพ่ิมความคุนเคยกับเทคโนโลยีใหมากข้ึน ดวยการไปเรียนการใชโปรแกรมตัดตอ     

ซึ่งนาแจงใชโอกาสในการไปเท่ียว หรือทำกิจกรรมตาง ๆ กับเพ่ือน ในการฝกทักษะถายวิดีโอ และตัด

ตอคลิปดวยการใสเสียง ใสเอฟเฟกตตาง ๆ ซึ่งคลิปที่นาแจงทำก็เปนท่ีชื่นชอบ เพราะเพื่อน ๆ จะเนน

เพียงแคการถายภาพเทานั้น  

 

“ชองของนาแจงเพ่ิงเริ่มไดหนึ่งป ตอนนี้คนตามเกือบสองหมื่นแลว ไมถือวาเยอะ  

เพราะเนื่องจากวาคีโตเปนวงแคบ ถาเกิดวาเปนอาหารทั่วไป นาจะไดวงกวางกวาน้ี” 

 

 นาแจงเริ่มทำชองยูทูบที่ชื่อวา คีโตงาย ๆ by นาแจง ketogenic diet เมื่อปที่

ผานมา โดยมีจุดเริ่มตน จากความสนใจของตัวเอง เนื่องจากนาแจงรับประทานอาหารแบบคีโตเจ    

นิคซึ่งเปนอาหารที่มีราคาสูง เพราะเปนการรับประทานที่เนนไขมัน งดแปงและน้ำตาล ซึ่งสารท่ีจะ
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นำมาใชทดแทนแปงและน้ำตาลมีราคาสูง อาหารคีโตเจนิคในทองตลาดจึงมีราคาสูงมาก นาแจงจึง

ทำอาหารดวยตัวเองเพื่อความประหยัด ดังนั้น การทำชองยูทูบของนาแจงจึงเปนการนำความรูเรื่อง

การผลิตคลิปที่ไดเรียนมาประกอบกับการใชทักษะการทำอาหารซึ่งเปนกิจวัตรที่ทำเปนประจำ โดย

เมนูแรกที่นำเสนอคือ แผนแปงสำหรับการทำสลัดโรลที่ใชมะพราวปนและไขขาวเปนวัตถุดิบ ซึ่งนา

แจงไดนำคลิปไปเผยแพรกลุมผูสนใจอาหารคีโตเจนิคที่นาแจงเปนสมาชิกอยู ทำใหกลุมคนเหลานี้ 

กลายเปนผูติดตามนาแจงในชองยูทูบ 

 

 “รูสึกเหมือนเปนคนสำคัญเหมือนกัน เพราะจะมีคนแอดเฟรนดเขามา 

ในเฟซบุกจนถลมทลาย จากการทำยูทูบเหมือนคนเขาเชื่อใจเราวา เราจะตอบคำถามของเขาได” 

 

 แมวาจะไมคอยไดเปดเผยตัวตนในสื่อออนไลนกับกลุมคนในโรงเรียนมากนัก 

เพราะอาหารคีโตเจนิค ยังเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู แตก็มีเด็กนักเรียนบางสวนที่ไดติดตาม

ชองยูทูบของนาแจงและชื่นชอบ นอกจากนี้ การทำยูทูบยังทำใหนาแจงไดรูจักคนในวงกวาง เนื่องจาก

มีผูติดตามเขามาพูดคุยสอบถามความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการรับประทานอาหารคีโตเจนิคผาน        

ทางเฟซบุก   

 

“กลัววา การเผยแพรความรูของเราก้ำก่ึงจะมีความผิดพลาด จุดนั้นก็เลยจะไมคอยทำ  

ถาเกิดวาเราเผยแพรขอมูลที่ผิดพลาดก็ถือวาเปนเรื่องท่ีไมสมควร” 

  

 นาแจงเลาวาในตอนตนวางแผนจะนำเสนอเน้ือหาเก่ียวกับอาหารคีโตเจนิคใน

สองแนวทาง คือหนึ่งวิธีการทำอาหาร และสองการใหความรูเรื่องคีโตเจนิค แตเนื่องจากในยูทูบมีคน

ผลิตเน้ือหาทางวิชาการเปนจำนวนมาก และนาแจงกังวลวา การเผยแพรความรูทางวิชาการอาจมี

ความก้ำกึ่งท่ีจะผิดพลาด นาแจงจึงเลือกท่ีจะนำเสนอเพียงวิธีการทำอาหารแบบงาย ๆ ตามชื่อชอง 

และแนะนำการเริ่มคนที่สนใจเริ่มรับประทานในเบื้องตนเทานั้น 

 

“เราตองวางใจใหเปนกลาง วาอะไรก็ตามมันจะมีทั้งคนชอบและคนไมชอบ  

มันก็เปนการเรยีนรูอยางหนึ่ง การที่เราจะเปดเผยตัวตนของเราตอสาธารณะ  

เราตองยอมรับความหลากหลายทางดานความคิดใหได” 
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 สำหรับการเปนคนสาธารณะสิ่งสำคัญอยางหนึ่งคือการยอมรับความคิดที่

หลากหลาย ซึ่งนาแจงเองก็เจอทั้งคนท่ีชอบและไมชอบ แตนาแจงก็เลือกท่ีจะสื่อสารดวยทาทีที่สุภาพ 

หรือวางเฉย นาแจงบอกวา คลิปของนาแจงมีทั้งไลก (like) และอันไลก (unlike) ซึ่งเปนธรรมดาของ

คนเมื่อมีคนอันไลก ก็จะรูสึกไมดี แตเม่ือลองเปรียบเทียบจำนวนกัน ก็จะรูวาเราควรใสใจกับคนที่มา

ไลก และตั้งใจผลิตเนื้อหาที่เปนประโยชนตอไป 

 

  “เพ่ือนที่เขาเปนครูอีกคนหนึ่งเขาไปเช็คใหแลววาเงนิในยูทูบมี 600 เหรียญ” 

 

 หลังจากไดรับการอนุมัติจากยูทูบใหเปดชองของตัวเอง และดำเนินการมาแลว

หนึ่งปจนมียอดการชมและการติดตามครบตามจำนวนที่กำหนด นาแจงก็มีรายไดที่เกิดข้ึนจากการทำ

ชองยูทูบ โดยเพื่อนของนาแจงเปนคนแนะนำในเรื่องนี้ เพราะในตอนตน นาแจงไมไดคาดหวังเรื่อง

รายไดจากยูทูบ เพราะนาแจงมีอาชีพหลักอยูแลว การทำชองยูทูบจึงเปนเพียงแตตองการสะสม

ผลงานตัวเองเทานั้น  

 

“ตอนท่ีเริ่มทำชองมาสักพักหนึ่ง แลวก็มีคนรูจัก เริ่มมีคนรูจัก  

ก็เลยเริ่มเอาผลิตภัณฑมาขายดวย ซึ่งผลิตภัณฑที่เอามาขายก็จะมีความเก่ียวของกัน” 

 

 นอกจากชองยูทูบแลว นาแจงยังมีเพจเฟซบุกช่ือ Healthy & Keto by นาแจง 

ซึ่งเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีนาแจงใชเผยแพรเนื้อหาเก่ียวกับการทำอาหารแบบคีโตเจนิค รวมทั้งมีการ

จำหนายผลิตภัณฑที่จะชวยแกปญหาผลขางเคียงของการรับประทานอาหารแบบคีโตเจนิค ไดแก 

ผลิตภัณฑน้ำมันบำรุงศีรษะและเสนผม และผลิตภัณฑชาหมัก เพราะผูที่รับประทานอาหารคีโตเจนิค

จะมีปญหาผมรวง ผมบาง และทองผูก โดยนาแจงบอกวาไดรับผลตอบแทนพอสมควร เพราะไดรับ

ความเชื่อถือจากผูท่ีติดตาม แตนาแจงก็ภูมิใจวาแบรนดของนาแจงสามารถมีที่ยืนในตลาดอาหารคีโน

เจนิคได   
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ภาพที่ 6.21 ตัวอยางรายการการทำอาหาร“นาแจงคีโต” 

จาก https://www.facebook.com/Healthy-Keto-by-นาแจง-342977009683596 

 

  “จริง ๆ แลวเดก็สมัยนี้ เขาโตมาในยุคเทคโนโลยีอยูแลว  

บางครั้งคนท่ีเปนผูใหญ สามารถใชจุดตรงน้ี เชื่อมตอความสัมพันธกับเด็กยังไดเลย” 

 

 นาแจงใชเวลาชวงเสารอาทิตย ทำอาหารคีโตเจนิคและผลิตคลิปเพ่ืออัพโหลดใน

ชองยูทูบ โดยใชโทรศัพทมือถือถายทำ ตัดตอ และอัพโหลดในเครื่องเดียว ซึ่งนาแจงคิดวา เพียงพอ

แลวสำหรับคนในวัยนี้ โดยสวนตัวนาแจงมองวา เทคโนโลยีเปนเรื่องยาก แตก็สามารถเรียนรูได และ

การเรียนรูอาจทำใหเกิดการเชื่อมความสัมพันธระหวางวัย เพราะตัวเองนาแจงเอง ในตอนที่จะเปด

ชองยูทูบ ก็ไดรับความชวยเหลือจากนักเรียน ฉะนั้นคนที่มีลูกหลานก็ถือเปนโอกาสอันดีท่ีจะใช

เทคโนโลยีเชื่อมตอกับลูกหลาน เพราะชองยูทูบหลายชองก็เปนการทำรวมกันระหวางคนในครอบครวั  

 

 

 “รูสึกดี รูสึกภูมิใจ ไดเติมเต็ม อยางนอยก็ทำใหเราไดแสดงออก 

ในสิ่งท่ีเราอาจจะขาดหาย หรือขาดโอกาสตรงน้ันไป” 
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 ความสนใจทางดานการแสดงออก และความรูจากการไดเรียนกับทีมพากยหนัง 

ทำใหนาแจงไดใชท้ังสองสิ่งนี้ในการผลิตคลิปในชองยูทูบ โดยนาแจงจะมีการพูดเปดคลิปกอนการ

ทำอาหาร ซึ่งนาแจงเลาอยางภูมิใจวา มักจะมีคอมเมนทจากผูติดตามอยูเสมอวา นาแจงใชเสียงไดดี 

พูดจารูเรื่อง กระชับ ฉับไว ซึ่งกอนหนานี้นาแจงเคยคิดอยากเปนนักแสดงตัวประกอบ แตเกรงวาจะไม

เหมาะสมเพราะตัวเองประกอบอาชีพครู ดังนั้น นอกจากการสรางรายไดเสริมแลว ยูทูบจึงเปน

ทางเลือกที่เติมเตม็ความตองการของนาแจงในดานการแสดงออกอีกดวย 

 

 

 

 

 

*********************** 
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 6.2.4 ChalokeDotcom   

นายโฉลก สัมพันธารักษ จ.ปทุมธานี อายุ 72 ป  สถาปนิกที่สนใจการลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย ศึกษาการลงทุนมานานตั้งแตวัยกอนเกษียณ เปนนักลงทุนกลุมแรกของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย มีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอร สรางระบบการลงทุนขึ้นมาใชในการ

ลงทุนของตนเอง และเผนแพรใหคนรูจักผานการฝกอบรม ขยายสูการใหความรูบนแพลตฟอรม

ออนไลน โดยใชเว็บไซตเปนพื้นที่ใหความรูการลงทุน จนนักลงทุนรุนหลังตองมาขอฝากตัวเปนศิษย 

เปนเจาของเว็บไซต “โฉลกดอทคอม” มีเนื้อหาเกี่ยวกับคอรสเรียนการลงทุน จิตวิทยาสำหรับการ

ลงทุนทำความเขาใจและรับมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการเงินทุน การเทรดเปน

ระบบและการวิเคราะหเชิงเทคนิก ตลาดเงิน หรือทางเลือกในอนาคต เชน  Bitcoin และมีสถานยูทูบ

อีกดวย 

ดวยความรู ความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองถนัด รวมกับความรูทาง

เทคโนโลยี ไดเริ่มใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนในการเผยแพรเนื้อหา จนมีผูสนใจติดตามจำนวนมาก 

ผูสูงอายุท่ีมีการงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี จะยังสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องหลังวัยเกษียณได 

และสามารถสรางรายไดตอเนื่องใหกับตนเองได ดังนั้นการเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อนำมาใชเสริมสราง

พฤฒิพลัง สามารถเรียนรูไดตั้งแตวัยกอนเกษียณ และผูที่มีอาชีพเก่ียวของกับเทคโนโลยี ยังสามารถ

ทำงานดานเทคโนโลยีตอไดในวัยเกษียณดวยการเปนคนทำงานอิสระ เปนการหารายไดแบบอาชีพ

อิสระ (Freelance) ไดในวัยเกษียณ 

 

 
 

ภาพที่ 6.22 โฉลก สัมพันธารักษ ผูเชี่ยวชาญการลงทุน จาก https://www.chaloke.com/ 
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โฉลกดอทคอม: เทคโนโลยี ศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการลงทุน 

 

“สนใจอินเทอรเน็ต ตอนที่มีอินเทอรเน็ต คือเมื่อสมัยเรียนหนังสือ 

ก็เริ่มใชคอมพิวเตอรในการเก็บขอมูล ทีนี้พอระบบอินเทอรเน็ต 

เริ่มเขามาในคอมพิวเตอรของเรา เราก็ไดเห็นตั้งแตแรกเลย” 

 

โฉลก สัมพันธารักษ ในวัย 72 ป เลายอนไปถึงความคุนเคยกับเทคโนโลยีตั้งแต

สมัยที่ยังเรียนอยูคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งตอมาการคลุกคลีกับ

เทคโนโลยีจนชำนาญ ทำใหเขาไดใชสิ่งนี้ในการสรางระบบการลงทุนขึ้นมา จนนักลงทุนรุนหลังตองมา

ขอฝากตัวเปนศิษย และในแวดวงการลงทุนของประเทศไทย ก็คงจะมีนอยคนนักท่ีไมรูจักชื่อ โฉลก 

สัมพันธารักษ หรือที่เรียกกันในวงการวา ลุงโฉลก โดยจุดเริ่มตนที่ทำใหลุงสนใจการลงทุนเกิดข้ึน เมื่อ

ลุงเดินทางไปทำงานกับพอ และเรียนปริญญาโทตอท่ีประเทศอังกฤษ ท่ีนั่นลุงไดเรียนรูวิชาจากเพ่ือน

พอที่เปนนักธุรกิจชาวญี่ปุน จากนั้น เม่ือลุงโฉลกเดินทางกลับประเทศไทย ก็ทำใหลุงเปนนักลงทุน

กลุมแรกของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

 จากการเฝามองการลงทุนในประเทศไทยระยะหนึ่ง ลุงโฉลกก็สังเกตเห็นวา     

คนไทยเลนหุน เหมือนการเลนพนัน ลุงจึงอยากใหความรูกับนักลงทุนโดยเฉพาะในมิติของการใช

เครื่องมือทางเทคนิก แตในเวลานั้นก็มีขอจำกัดที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ยังไมคอยเปด

โอกาสใหเขาถึงขอมูลเพื่อทำชารทราคายอนหลัง กระท่ังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปดเว็บไซต 

SET50.com ข้ึน ทำใหลุงโฉลกไดเริ่มเขาไปแนะนำเทคนิกการลงทุนในเว็บบอรด ซึ่งหากใครมีขอ

สงสัยก็สามารถโพสตถามได จึงเริ่มมีคนสนใจการลงทุนดวยเทคนิกของลุงมากขึ้น และในที่สุดสมาชิก

บางสวนก็ขอใหลุงตั้งเว็บบอรดของตัวเอง ซึ่งเปนที่มาของเว็บไซตโฉลกดอทคอมในปจจุบัน 
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ภาพที่ 6.23 ตัวอยางเว็บไซต โฉลกดอมคอม จาก https://www.chaloke.com/ 

 

 “คอรสท่ีเราสอนก็มีเรื่องเก่ียวกับการลงทุน เริ่มจากตลาดหุน แลวก็ไปตลาดอ่ืน” 

 

 ในเว็บไซตโฉลกดอทคอมน้ัน มีการประกาศรับสมัครคอรสเรียนเก่ียวกับการ

ลงทุนตาง ๆ โดยเริ่มจากพ้ืนฐานที่ตลาดหุน แลวจึงขยายตอไปยังตลาดการลงทุนอื่น ๆ เชน ตลาดเงิน 

หรือทางเลือกในอนาคตอยาง Bitcoin ซึ่งลุงโฉลกเปดคอรสสอนไมมาก โดยมีคอรสหลักคือคอรส  

ประจำปของชมรม ที่เริ่มสอนมาตั้งแตป 2554 ซึ่งเปนคอรสปูพ้ืนฐานที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหา

บางสวนไปตามสถานการณ แตแกนกลางของหลักสูตรก็ยังคงมุงเนนการสรางพื้นฐานที่มั่นคงใหแก

นักเรียน ใชเวลา 18 วัน หรือประมาณ 108 ชั่วโมง แบงเปน 3 หัวขอหลัก ไดแก จิตวิทยาสำหรับการ

ลงทุนทำความเขาใจ และรับมือ การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารจัดการเงนิทุน การเทรดเปน

ระบบและการวิเคราะหเชิงเทคนิก การสอนเนนแบบหองเรียน เพื่อใหทีมงานชวยเหลือนักเรียนได

สะดวกหากมีขอติดขัด อยางไรก็ตาม ลุงโฉลกก็มีระบบการเรียนแบบออนไลนสำหรับผูที่ไมสะดวกใน

การเดินทางที่อยูตางจังหวัดหรือตางประเทศ โดยทั้งสองรูปแบบ มีคาใชจาย ราคาเต็ม 69,000 บาท 

ซึ่งสมาชิกจะไดสวนลด 10% และนักเรียนเกาคอรสใหญจะไดสวนลด 30% 

 

 



241 
 

 
 

“สอนดูดวงก็มี แตไมใชดูดวงแบบโบราณ เปนเทคโนโลยีใหม” 

 

 ลุงโฉลกใชความชำนาญในดานเทคโนโลยี ออกแบบระบบของการลงทุน และ

ทดสอบดวยตัวเองแมจะมีการศึกษาคนควาจากตำราและขอมูลจากอินเทอรเน็ต แตสวนใหญเกิดจาก

ประสบการณการลงมือทำและเรียนรูดวยตัวเอง และไมเพียงแตการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู และ

ออกแบบระบบการลงทุนเทานั้น ลังโฉลกยังนำความรูทางดานเทคโนโลยีไปผสานกับศาสตรอื่น ๆ จน

เกิดเปนหลักสูตรใหมขึ้น น่ันคือวิชาโหราศาสตร ใชเวลาเรียน 1 วัน คาเรียน 3,000 บาท ซึ่งก็มีทั้ง

การเรียนแบบออฟไลนและออนไลนเชนเดียวกับหลักสูตรเกี่ยวกับการลงทุน  

 

 
ภาพที่ 6.24 ตัวอยางเนื้อหาในเว็บโฉลกดอมคอม จาก 

https://www.youtube.com/channel/UCxx6Lgcyxs01U1U1p4so8Ng 

 

   “มันเปน disruption อันหนึ่งที่จะเปลี่ยนโลกซึ่งยังไมจบ ยังมอีีกเยอะ 

มันก็คือการพัฒนาไปเรื่อย ๆ โลกเปลี่ยนไปเราก็ survive กับโลกไปเรื่อย ๆ” 

 

 เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ลุงโฉลกบอกวาเปนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทุกยุคสมัย 

เชน การเปลี่ยนจากการโทรศัพทที่กวาจะติดตอกันขามทวีปไดก็ตองใชเวลา มาเปนอินเทอรเน็ตซึ่งแค

เพียงสงขอความหากันได ก็สรางความตื่นเตนใหคนในยุคสมัยนั้นแลว แตมาถึงปจจุบันนี้ การใชงาน
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อินเทอรเน็ตก็กาวหนาไปอีกมากจนแทบจะไมมีขอจำกัดแลว ซึ่งลุงโฉลกเปนคนที่ติดตามและเรียนรู

เทคโนโลยีใหม ๆ เสมอ ทำใหมองเห็นปรากฏการณที่เกิดข้ึนในรูปแบบเดียวกันนี้มาหลายครั้ง ในดาน

ของการเงินการลงทุน ลุงและชมรมก็สนใจเรื่องสินทรัพยดิจิทัลตาง ๆ ทั้ง Cryptocurrency Bitcoin 

Blockchain ซึ่งมีการคาดการณกันในชมรมวา ระบบธนาคารในรูปแบบปจจุบันนี้ จะหายไปในที่สุด 

ซึ่งลุงโฉลกมองวา โลกในปจจุบันนี้การที่ใครสักคนจะประสบความสำเร็จในชีวิต อาจไมไดขึ้นอยูกับ

ความรูความสามารถเทานั้น แตขึ้นอยูกับวาใครจะมองเห็นและฉวยจับโอกาสในปรากฏการณที่เกิดขึ้น

ไดมากกวากัน  

 

“ถาเราเขาใจเรื่องพวกนี้จริง ๆ มันก็คลายความโลภ 

 การลงทุนก็ไมขาดทุน ไมอคติ (bias) ดวยความโลภ” 

 

 แมลุงโฉลกถายทอดความรูดานการลงทุนดวยเทคนิก ซึ่งมีระบบที่ถูกทดสอบ

มาแลวหลายสิบปเปนแกนหลัก แตสิ่งหนึ่งที่ลุงโฉลกไมอาจละเลยไดก็คือ การนำคำสอนของพุทธ

ศาสนา และแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเปนเครื่องเตือนใจลูกศิษยอยูเสมอ 

เพราะลุงเชื่อวา ตอใหมีระบบที่ดีแคไหน แตถาคนที่ลงทุนปลอยใหความโลภเขาครอบงำ ก็จะเกิด

ความประมาทในการตัดสินใจซึ่งจะนำไปสูความลมเหลวทางการลงทุนในที่สุด ในเว็บไซตโฉลก

ดอทคอมจึงมีเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการเชิญชวนใหลูกศิษยทำบุญรวมกันอยูบอย ๆ ซึ่งลุงบอกวา   

ความพอเพียงนั้น สวนหนึ่งก็มาจากทานบารมี การฝกใหก็จะทำใหจิตใจออนลง มีความพอเพียง ไม

โลภ และสามารถตัดสินใจลงทุนไดอยางปราศจากอคติ ซึ่งจะทำใหผลของการลงทุนเปนไปตามระบบ

ที่วางไว 

 

“เมื่อกอนลำบากมาก เดี๋ยวนี้การเขาถึงงาย คนก็มือไว  

พอมีอะไรก็ตองคอมเมนท เลอะไปหมด  

แลวไมมีเช็คขอมูล ก็คอมเมนทผิด ๆ ถูก ๆ กันไป” 

 

 นอกจากการใชเทคโนโลยีเพ่ือการลงทุน และการเปดสอนคอรสตาง ๆ ท้ังแบบท่ี

มีคาใชจาย และแบงปนเปนวิทยาทาน ลุงโฉลกยังติดตามขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของสังคม

ผานชองทางออนไลนตาง ๆ อีกดวย ซึ่งในเรื่องนี้ลุงมีความเห็นวา การเขาถึงขอมูลแตกตางจากสมัย
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ของลุง ซึ่งปจจุบันสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย จึงทำใหมีความคลาดเคลื่อนของขอมูลเกิดข้ึน และคน

ในปจจุบันก็มักจะแสดงความเห็น กอนท่ีจะตรวจสอบขอเท็จจริงในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งลุงโฉลกคิดวา

ผูใชงานอินเทอรเน็ตเม่ือไดรับขอมูลมา ก็ควรหาขอมูล และพิจารณากอนวา เปนเรื่องจริงหรอืไม และ

จะสงผลกระทบอยางไรบาง กอนที่จะมีการแสดงความคิดเห็นหรือแชรตอไปทันที เพราะหากไมใช

เรื่องจริง ก็จะทำใหเกิดผลเสียตามมาได  

 

 

 

 

 

 

************************ 
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6.3 กลุมใชเทคโนโลยีสรางผลิตผลและชุมชน 

 กรณีตัวอยางผูสูงอายุท่ีใชเทคโนโลยีและนำไปสูการสรางรายได นำเสนอขอมูลจำนวน 

2 กรณตีวัอยาง ดังนี้ 

 6.3.1 ปาลมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน  

 นางพูนทรัพย ชูแกว หรือ ปาลม ต.ทาหิน อ.สทิงพระ จ. สงขลา เปนแกนนำใน

ชุมชน จบการศึกษาระดับ ปวช. มีผลงานจนไดรับปริญญาเทคโนโลยีกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน) จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ปการศึกษา 2561 เคยเปนรอง

นายก อบต. ทาหิน ปจจุบันเปนเครือขายเฝาระวังภัยพิบัติของจังหวัด และประธานวิสาหกิจชุมชน

และศูนยเรียนรู “โหนด นา เล” มีผลิตภัณฑน้ำตาลทรายตาลโตนด สบู โลชั่นจากตาลโตนด  

 

 
 

ภาพที่ 6.25 พูนทรัพย ชูแกว หรือ ปาลม ใชเทคโนโลยีเตือนภัยพิบัติชุมชน 

 

 เริ่มทำงานชุมชน ป 2541 ดวยการนำภูมิปญญาพ้ืนบานมาสรางผลิตภัณฑ

น้ำตาลทรายจากตาลโตนด โลชั่น สบู สคับ จากตาลโตนดและสาหรายทะเล  

 ป 2548 เกิดภัยพิบัติพายุ น้ำทวมในพ้ืนท่ี หันมาจับงานดานการเตือนภัย อพยพ

เมื่อเกิดภัยพิบัติ เน่ืองจากพื้นท่ีอยูในพ้ืนที่มรสุม เสี่ยงภัยพายุน้ำทวม จึงเริ่มศึกษาขอมูล แผนที่
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อากาศอยางจริงจัง ทำงานใหความชวยเหลือชุมชนในการเตือน อพยพ และชวยเหลือจากความ

เสียหายของบานเรือนหลังประสบภัย  

 ป 2550 เริ่มใชเทคโนโลยีโดยมีวัยรุนท่ีเกงคอมพิวเตอรชวย โดยเริ่มจากการใช

คอมพิวเตอรรวบรวมขอมูลผูประสบภัย ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวบรวบขอมูล  

อยางเปนระบบนำสงหนวยราชการเพ่ือขอความชวยเหลือ  

 ป 2553 เกิดภัยพิบัติ จากประสบการณการรวบรวมขอมูลในป 2550 ท่ีสอนใหรู

วาจะตองเก็บขอมูลภาพถาย รายละเอียดความเสียหาย สามารถรวบรวมขอมูลของชาวบานในพ้ืนท่ี

เพื่อขอความชวยเหลือจากราชการไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ชวยใหชาวบานไดรับความชวยเหลือ

รวดเรว็อยางดี 

 จากนั้นเริ่มใหความสนใจกับการเตือนภัยพายุลวงหนา โดยเริ่มเรียนรูวิธีการอาน

ขอมูลพยากรณอากาศ แผนท่ีอากาศ ของกรมอุตินิยมวิทยา นำมาใชในการเตือนภัย และการอพยพ

เพื่อความปลอดภัยของชาวบาน  

 ป 2554 มีการเรียนรูและเตรียมตัวเฝาระวังภัยพิบัติมากขึ้น เรยีนรูการจัดการภัย

พิบัติครบวงจรคือ กอน ระหวาง หลัง เกิดภัยพิบัติ เริ่มตนการทำงานประสานงานกับกรมอุตุ ฯ และ

ไดรับความชวยเหลือขั้นที่กรมอุตุ ฯ ใหขอมูลพายุและพยากรณอากาศเฉพาะพื้นท่ีขอตนเอง

โดยเฉพาะ เปนตนแบบการประสานงานการเฝาระวังภัยพิบัติเฉพาะพ้ืนท่ี เขารับการอบรมความรู

เรื่องการอานขอมูลและแผนที่อากาศจากกรมอุตุ ฯ สามารถอานแผนท่ีอากาศ ประเมินความรุนแรง 

ทิศทางพายุไดดวยตนเอง เรียนรูการเขาถึงขอมูลออนไลน โดยเขาถึงขอมูลของกรมอุตุ ฯ ผานเว็บไซต

กรมอุตุ ฯ นำขอมูลมาประมวล และถายทอดสื่อสารไปยังชาวบาน หากมีโอกาสเกิดพายุจะเตือน และ

ถามีความรุนแรงของพายุ จะแจงใหชาวบานอพยพ ยายของข้ึนที่สูง ยายสัตวเลี้ยง เตรียมพรอมรับมือ

ไดทัน โดยใชองคความรูในการเตรียมรับมือภัยพิบัติไดอยางถูกตอง จนไดรับความไววางใจจาก

ชาวบาน สามารถสั่งปดโรงเรียน แจงอพยพได  

 นอกจากนี้มีการนำองคความรูทองถ่ินเก่ียวกับสัญญาณธรรมชาติกอนเกิดพายุ 

ประสบการณจากปราชญชาวบานที่เปนชาวเลที่เปนผูสูงอายุ ที่มีประสบการณการเกิดภัยพิบัติในพื้น

ที่มาประมวลรวมกับขอมูลของกรมอุตุ ฯ ชวยใหการเฝาระวังและเตือนภัยแมนยำยิ่งขึ้น 

 การสื่อสารขอมูลเฝาระวังภัยพิบัติ มีการประสานกรมอุตุ ฯ ใหสงขอมูลที่งายตอ

ความเขาใจของชางบานในเรื่องการเตือนภัยดวย โดยกรมอุตุจัดทำภาพแผนท่ีพายุคูกับคำเตือนระดับ

ความรุนแรงและทิศทางพายุที่เขาใจงาย ๆ สงมาใหทางไลนสวนตัว และนำไปเผยแพรตอในไลนกลุม

เฝาระวังภัยพิบัติ มีการสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ใหความชวยหลือเปนเครอืขาวในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด

ภาคใต โดยใชกลุมไลนในการสื่อสาร ใหขอมูล แจงเตือน รายงานสถานการณ ระดมความชวยเหลือ 
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ชองทางที่ใชในการสื่อสารภัยพิบัติ ไดแก เฟซบุกสวนตัว “นางพูนทรัพย ชูแกว” กลุมไลนอาสาสมัคร

ภัยพิบัติ เว็บไซตกรมอุตุนิยมวิทยา มีทักษะการใชสื่อออนไลนในการติดตอสื่อสาร การหาขอมูล และ

การเผยแพรขาวเรื่องภัยพิบัติไดอยางดี 

 ขอเสนอการพัฒนางาน มีความตองการจะพัฒนาระบบเฝาระวัง เตือนภัย แจง

เหตุ ระดมความชวยเหลือผานแอปพลิเคชัน ที่ทุกคนสามารถใชผานโทรศัพทสมารทโฟนได 

 มีแนวคิดท่ีจะพัฒนาเครือขายฝาระวังภัยพิบัติโดยผูสูงอายุ เปนการรวมกลุม

ผูสูงอายุมาเรียนรูเทคโนโลยี การอานขอมูล และทำหนาที่เฝาระวัง เตือนภัย รวบรวมขอมูลความ

เสียหายเพ่ือรับความชวยเหลือ ระดมความชวยเหลือ มีความเปนไปได โดยอาจจะตองเริ่มตนจาก

เครือขายที่เขมแข็งที่มีอยูแลว เชน อสม. เปนตน มีความพรอมระดับหนึ่งที่จะรวมวิจัยเพ่ือพัฒนา

แนวคิดดังกลาวสูการปฏิบัติเปนตนแบบการใชเทคโนโลยีเพ่ือชุมชนโดนผูสูงอายุเรื่องการเฝาระวัง   

ภัยพิบัต ิ  

 ปจจัยสวนบุคคลที่ทำงานในชุมชนมานานจนเปนที่ยอมรับของชุมชน หนวยงาน

ราชการ เปนสิ่งสำคัญที่เสริมใหผูที่จะกาวสูวัยผูสูงอายุมีบทบาทมากขึ้นในชุมชน สิ่งท่ีกระตุนใหเกิด

การเรียนรูเทคโนโลยีคือการทำงานชุมชนที่จำเปนตองใชเทคโนโลยีในการทำงานรวมกับหนวยงาน

ราชการ การไดรับการสนับสนุนใหความรูและฝกทักษะทางเทคโนโลยีโดยหนวยงานราชการที่ทำงาน

รวมกัน สงผลใหสามารถสรางคนทำงานชุมชนสามารถทำงานไดกวางขวางข้ึน มีประสิทธิผลมากขึ้น  
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ปาลมแหงชุมชนทาหิน: การรับมือภัยพบัิติดวยเทคโนโลยีของอาสาสมัครวัย 57 ป 

 

 “เรื่องเทคโนโลยี สื่อในอินเทอรเน็ต เราเปนผูสูงอายุยังไมชำนาญ ก็ไปเรียนมา” 

 

 พูนทรัพย ชูแกว หรือปาลม วัย 57 ป แกนนำชุมชน ต.ทาหิน อ.สทิงพระ        

จ.สงขลา เลาถึงจุดเริ่มตนของการทำความรูจักกับเทคโนโลยีสมัยใหมอยางจริงจัง เม่ือป 2541 โดยใน

เวลานั้น ปาลม ไดรับรูปญหาทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน ทำใหปาลมคิดวาตองมีการรวมกลุมกัน

เพื่อการสงเสริมอาชีพ โดยชูจุดเดนที่เปนอัตลักษณของพื้นที่ ซึ่งปาลมไดชักชวนคนในชุมชนมารวม

สำรวจขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญา รวมท้ังเรื่องราวตาง ๆ ของพ้ืนที่ทาหิน จนไดแนวทางวาจะตอง

ฟนฟูวิถี โหนด นา เล ใหกลับคืนมา โดยมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และศูนยเรียนรู มีผลิตภัณฑชุมชน

ที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด เชน สบู สครับ ดวยเหตุนี้ ทำใหปาลมตองเริ่มเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อ

ใชเปนชองทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอกซึ่งเปนกลุมลูกคา โดยเรียนรูการถายภาพ การถายวิดีโอ 

รวมท้ังการใชงานเว็บไซตและเฟซบุก ซึ่งจะมีลูกสาว และคนรุนใหมในชุมชนชวยดูแล 

 

 
ภาพที่ 6.26 ปาลม อาสาสมัครภัยพิบัติชุมชน 
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“ป 50 เกิดพายุฤดูรอน เกิดความเสียหาย 420 หลังคาเรือน  

ปาลมก็เขาไปประสานงาน อบต. วาเราตองรวมกันสำรวจขอมูล” 

 

จากการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจชุมชน ปาลมก็ไดพบจุดเปลี่ยนสำคัญ

ในป 2550 ที่เกิดพายุฤดูรอนข้ึนในพ้ืนที่ ซึ่งกอนหนานั้น ในป 2548 ก็เกิดน้ำทวมอยางรุนแรง ทำให

ปาลมเห็นวา การสำรวจรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับภัยพิบัติเปนเรื่องจำเปน จึงไดประสานงาน อบต. 

เพื่อดำเนินการ โดยครั้งน้ันไดเร่ิมตนจากการสำรวจขอมูลความเสียหายและการไดรับผลกระทบของ

คนในชุมชน ซึ่งปาลมเชื่อมั่นวาการจัดทำฐานขอมูลนี้ จะสามารถประสานขอความชวยเหลือจาก

หนวยงานภายนอกเพ่ิมเติมได จากนั้นในป 2553 เม่ือภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก ปาลมก็ไดใชประสบการณท่ี

ผานมารวบรวมขอมูลเพ่ือประสานความชวยเหลืออีกครั้ง แตในครั้งนี้  ปาลมเริ่มใหความสนใจกับการ

พยากรณอากาศและเทคนิกวิธีการในการรับมือภัยพิบัติซึ่งตอนนั้นปาลมไดขอมูลจากวิทยุ และ

อินเทอรเน็ต  

 

“ป 2554 มูลนิธิชุมชนไทก็ไดเขามาจุดประกายวา 

เราควรจะเตรียมตัวรับพายุ ทั้งกอนเกิด ระหวางเกิด และหลังเกิดภัย” 

 

การเขามาจุดประกายชุมชนของมูลนิธิชุมชนไท ในป 2554 ทำใหปาลมสนใจที่

จะเรียนรูการรับมือภัยพิบัติอยางครบวงจร ทั้งกอนการเกิดภัย ระหวางการเกิดภัย และหลังการเกิด

ภัย โดยสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรูการพยากรณอากาศ ซึ่งมีการประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาเพ่ือให

เจาหนาที่จัดการฝกอบรมเพ่ือเฝาระวังภัยพิบัติเฉพาะพื้นที่ โดยเจาหนาที่ไดใหความรูเรื่องการอาน

ขอมูลจากแผนที่อากาศการประเมินทิศทางและความรุนแรงของพายุดวยตนเอง รวมทั้งการเขาถึง

ฐานขอมูลออนไลนผานเว็บไซตของกรมอุตุ ฯ  

 

“มีการเรียนรูรวมกันระหวางอุตุกับชุมชนท่ีเปนปราชญชาวบาน  

เรื่องภัยพิบัติในทะเลสาบสงขลา โดยตั้งเครือขายไลนในการพยากรณอากาศ” 
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 นอกเหนือจากขอมูลความรูดานการพยากรณอากาศโดยเจาหนาที่กรมอุตุ ฯ 

จากการจุดประการของมูลนิธิชุมชนไทแลว ปาลมยังไดเขารวมในเครือขายเฝาระวังและเตรียมตัว

รับมือภัยพิบัติซึ่งมีสมาชิกเปนกลุมคนทำงานในพ้ืนที่ขางเคียง เชน ทีมบานน้ำเค็มซึ่งเปนทีมที่จะเขา

ชวยเหลือเมื่อมีภัยเกิดข้ึนในพ้ืนที่ตาง ๆ โดยทีมบานน้ำเค็มเปนทีมที่เคยมีประสบการณในการรับมือ

ภัยพิบัติสึนามิมากอน เครือขายที่จัดตั้งขึ้นน้ี จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณ และสรุป

บทเรียนรวมกัน โดยดึงเอาความโดดเดนของแตละทีมมาสงเสริมการทำงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ปาลมจะเปนผูถายทอดความรูดานการพยากรณอากาศ โดยมีชองทางการสื่อสารผานทางกลุมไลน

อาสาสมัครภัยพิบัติ 

 

“การประมวลผล ปาลมไดมาจากนักวิชาการ 

ที่พยากรณอากาศ ติดตอกันผานมือถือ เฟซบุก เว็บไซต 

บวกกับขอมูลในเว็บของกรมอุตุ ฯ และขอมูลของปราชญชุมชน” 

 

 จากประสบการณที่สะสมมาหลายป ทำใหปาลมมีความคลองแคลวในการ

รวบรวมและประมวลขอมูลผานชองทางการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหมตาง ๆ ไดแก การเขาถึงแผนท่ี

อากาศ เรดารในพ้ืนที่สทิงพระจากเว็บไซตกรมอุตุ ฯ โดยปาลมมีการประสานงานใกลชิดกับเจาหนาที่ 

หากติดขัดก็จะสอบถามเพ่ือความม่ันใจ นอกจากนี้ ยังแลกเปลี่ยนขอมูลกับนักวิชาการท่ีมีความ

ชำนาญในด านนี้  ผานทางมือถือ เฟซบุ ก และเว็บ ไซต  www.pbwatch.net รวมทั้ งการนำ

ประสบการณของปราชญชุมชนซึ่งไดจากการติดตอกับเครือขายในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ผานไลน มาประมวล

รวมกัน ซึ่งทั้งหมดทำใหปาลม และหนวยงานเครือขายอื่น ๆ ท่ีทำงานดานการเฝาระวังภัยพิบัติมี

ความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น 

 

 “ใชคำงาย ๆ สงไปที่เฟซบุกปาลม โพสตขึ้น  

แลวก็ไปที่กลุมไลนของเรา ทั้งภาพทั้งขอความ” 

 

 นอกจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการประมวลผลขอมูลเพื่อการเฝาระวัง

แลว ปาลมยังไดใชชองทางการสื่อสารออนไลนในการแจงขอมูลและเตือนภัยใหกับคนในชุมชนอีกดวย 
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ซึ่งในชวงที่มีพายุปาลมจะมอนิเตอรอยูหนาคอมพิวเตอรตลอดวัน จากนั้นจะใชเฟซบุกสวนตัว ชื่อ 

นางพูนทรัพย ชูแกว ศรีชู ในการสงตอภาพและขอความที่เปนขอมูลที่ประชาชนจำเปนตองรู เชน 

การกอตัวของพายุ ความเร็วและทิศทาง หรือหากจำเปนก็จะมีการเตือนใหเตรียมพรอมสำหรับอพยพ 

รวมทั้งคำแนะนำในการจัดเตรียมสิ่งของจำเปนเพ่ือนำติดตัวไป เชน กระเปาใสเอกสารสำคัญ โดยจะ

เลือกใชคำที่สื่อสารแลวเขาใจงาย ปาลมบอกวา การใชเฟซบุกนั้น จะสงตอขอมูลไดท้ังคนในและนอก

พ้ืนที่ แตสำหรับคนในพ้ืนที่นั้น บางสวนไมใชเฟซบุก จึงทำใหมีการสื่อสารผานกลุมไลนเปนหลัก ซึ่ง

การสื่อสารในกลุมไลนจะเปนการสื่อสารสองทาง กลาวคือ เปนการสื่อสารใหขอมูลเฝาระวังและเตือน

ภัยจากปาลม ขณะเดียวกัน คนในชุมชนก็จะรายงานสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละหมูบานกลับมา  

 

 
ภาพที่ 6.27 ตัวอยางเพจของปาลม จาก

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000377735483 

 

“สวนใหญที่คนรุนขนาดปาลมขึ้นไปสัก 60-65  

ใชโทรศพัทแบบนี้จะดูเปน พวกนี้จะคอยดูจะระมดัระวังกัน” 

  

 อาสาสมัครภัยพิบัติตำบลทาหินมีสมาชิกทุกชวงอายุ คนในชวงวัยใกลเคียงกันกับ

ปาลมที่มีอายุประมาณ 60-65 ป จะสามารถใชสมารทโฟนสื่อสารกันผานไลน และชวยกันเฝาระวังได 
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สวนท่ีเปนผูสูงอายุกวานั้น ก็จะเปนฝายสนับสนุนในดานอาหาร ปาลมคิดวาสามารถพัฒนาศักยภาพ

ของคนในเครือขายใหสามารถทำหนาที่แบบเดียวกับปาลมได โดยเลือกคนที่มีความเปนผูนำ เชน 

กลุมสตรี กลุม อสม. หรือแกนนำอื่น ๆ เพราะเปนคนที่มีความกระตือรือรน มาอบรมวิธีการเฝาระวัง

ภัยพิบัติเชนเดียวกับที่ปาลมไดเรียนรูมาจากกรมอุตุ ฯ   

 ผลงานดานการเฝาระวังและรับมือภัยพิบัติ และการอุทิศตนเพ่ือสังคมดานอ่ืน ๆ 

จากความรูและประสบการณของปาลมปรากฏเปนที่ประจักษอยางตอเนื่อง ทำใหมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา มอบปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  (เทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน) ใหกับปาลม ในปการศกึษา 2561  

 

 

 

 

 

************************** 
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 6.3.2 “โจน จันใด” ชีวิตงายแบบพอเพียงดวยวิถีอนิทรีย 

 นายโจน จันใด อายุ 54 ป ต. บานเปา อ. แมแตง จ. เชียงใหม พบทางเลือกการ

ใชชีวิตแบบงาย ๆ ตามหลักพึ่งตนเองดวยธรรมชาติ เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตพึ่งตนเองและธรรมชาติ

อยางยั่งยืน ลงมือทำดวยตนเอง จนชีวิตดีขึ้นดวยการใชชีวิตงาย ๆ ไดเรยีนรู “การสรางบานดิน” และ

เผยแพรสูชุมชน เริ่มกอตั้งสวนเกษตรอินทรียชื่อ“สวนพันพรรณ” ศูนยการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง 

และศูนยเมล็ดพันธุ อ.แมแตง จ.เชียงใหม สวนเกษตรอินทรียและแหลงเรียนรู บมเพาะตนตามวิถี

แบบโจน จันใด ที่เปนที่สนใจและเขามาฝกตนของคนหนุมสาวทั้งชาวไทยและตางประเทศ นอกจากนี้

ไดขยายเนื้อหาสูสถานียูทูบ “โจน จันใด ชีวิตงาย ๆ” มีผูติดตาม 91,300 คน ณ เดือนพฤษภาคม 

2563 เผยแพรคลิปวิดีทัศนเก่ียวกับแนวคิดและการใชชีวิตวิถีเรียบงายแบบพ่ึงตนเอง ดวยเชื่อวาเปน

สื่อท่ีมีตนทุนคาใชจายนอย เมื่อเทียบกับหนังสือเลม สามารถขยายของเขตการเขาถึงและรับชมได

มากกวาหนังสือ และเหมาะกับการเรียนรูของคนรุนใหมที่ชอบการชมมากกวาอาน 

 

 
 

ภาพที่ 6.28 โจน จันใด ชีวิตเรียบงาย 
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 จากคนหนุมตางจังหวัด ที่เขามาหางานทำในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ ตอสูดิ้นรน 

พบเจอกับความยากลำบากในการใชชีวิตในเมืองใหญตามกระแสทุนนิยมมานานนับสิบป จนวัย 45 ป 

หันกลับสูทางเลือกที่จะหยุดใชชีวิตดิ้นรนตามกระแสทุนนิยม พบทางเลือกการใชชีวิตแบบงาย ๆ ตาม

หลักพึ่งตนเองดวยธรรมชาติ เปลี่ยนวิถีการใชชีวิตพ่ึงตนเองและธรรมชาติอยางยั่งยืน ลงมือทำดวย

ตนเอง จนชีวิตดีขึ้นดวยการใชชีวิตงาย ๆ ไดพบรักสมรสกับภรรยาชาวอเมริกัน ไดใชชีวิตในตางแดน 

ไดเรียนรู “การสรางบานดิน” และพบวา เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนของการใชชีวิตงาย ๆ ที่อยูรวมกับ

ธรรมชาติไดอยางยั่งยืน นำการสรางบานดินกลับมาเผยแพรในประเทศไทย เปนที่รูจักแพรหลายใน

ฐานะผูริเริ่มสรางและถายทอดการสรางบานดิน  

 จากการเปนที่รูจักมากขึ้น มีโอกาสไดรับเชิญไปพูดคุย เสวนาบนเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูหลายเวที ไดถายทอดแนวคิดการใชชีวิตงาย ๆ ตานกระแสทุนนิยมที่ผูกโยงกับอำนาจ          

ที่กำหนดการใชชีวิตท่ีแสนยากลำบากใหแกผูคน ยึดแนวทางการดำรงชีวิตดวยทางเลือกที่จะใชชีวิต

งาย ๆ พอเพียง ปลูกผัก หาอาหาร ทำอาหารกินดวยตนเอง ดวยวิถีออรแกนิค (organic) ใชเวลาไป

กับการใชชีวิตที่ตนเองกำหนดเอง และอยูกับธรรมชาติไดโดยไมเดือดรอนทั้งดานความเปนอยูและ

สุขภาพ แนวคิดการใชชีวิตงาย ๆ ไดรับการถายทอดผานสื่อชองทางตาง ๆ ทั้งรายการโทรทัศน 

หนังสือ บทความนิตยสาร เว็บไซต สำนักพิมพออนไลน คลปิวิดีโอยูทูบ  

 จากบานดินไดขยายสูการปลดแอกทุนนิยมเกษตรดวยการรักษาและขยายพันธุ

พืชดวยตนเอง ไมตกเปนผูถูกกระทำจากธุรกิจพันธุพืชท่ีเกษตรกรตองซื้อพันธุพืชของไทยเองดวย

ราคาที่แสนแพง จึงเริ่มการรวบรวมและรักษาพันธุพืชดวยตนเอง เริ่มหาพื้นที่สวนที่ เชียงใหม       

สรางสวนเกษตรอินทรียชื่อ“สวนพันพรรณ” ศูนยการเรียนรูเพ่ือการพึ่งตนเอง และศูนยเมล็ดพันธุ    

อ.แมแตง จ.เชียงใหม สวนเกษตรอินทรียและแหลงเรียนรู บมเพาะตนตามวิถีแบบโจน จันใด ที่เปนที่

สนใจและเขามาฝกตนของคนหนุมสาวทั้งชาวไทยและตางประเทศ   

 แนวคิดและวิถีชีวิตตามแบบของโจน จันใด เปนท่ีสนใจของคนทั่วไป ไดรับการ

เผยแพรขยายแนวคิดใหแกคนที่สนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะคนหนุมสาว มีคนหนุมสาวที่สนใจแนวคิดน้ี

อยางจริงจัง มุงจะมาเรียนรูเพ่ือใชชีวิตแนวนี้  ดวยวิถีชีวิตแบบงาย ๆ ทำใหมีทัศนคติปฏิเสธ

เทคโนโลยี แตเริ่มมีแนวคิดวา การเผยแพรและสรางแหลงเรียนรูวิถีชีวิตงาย ๆ ของตนเอง อาจจะทำ

ไดดวยเทคโนโลยี และไดรับการชวยเหลือแนะนำแอปพลิเคชันผลิตคลิปดวยโทรศัพทมือถือ สอน

วิธีการใชงาน และวิธีการอัพโหลดบนยูทูบ เริ่มถายทำคลิปดวยตนเองแลวอัพโหลดบนยูทูบ โดยตั้ง

สถานีเมื่อ 21 สิงหาคม 2562 สถานียูทูบชื่อ “โจน จันใด ชีวิตงาย ๆ” ท่ีเลือกยูทูบเพราะคิดวา เปน

สื่อท่ีมีตนทุนคาใชจายนอย เมื่อเทียบกับหนังสือเลม สามารถขยายขอบเขตการเขาถึงและรับชมได

มากกวาหนังสือ และเหมาะกับการเรียนรูของคนรุนใหมที่ชอบการชมมากกวาอาน ผลิตและเสนอ

คลิปดวยตนเองอยางตอเนื่องมาถึงเดือนมกราคม 2563 มีผูสมัครติดตามสถานีจำนวน 49,300 คน      
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มีคลิปที่มีจำนวนการชมมากสุดถึงกวา 3 แสนครั้ง เชน คลิป “หญาไมใชศัตรูพืช 01 : เปลี่ยนหญาให

เปนปุยแบบงาย ๆ กับโจน จันได” 

  การกาวสูผูเผยแพรความคิดชีวิตงาย ๆ บนยูทูบ เปนตัวอยางหนึ่งท่ีชี้ใหเห็นวา 

ผูสูงอายุเปยมดวยความรูเดิมที่มีอยูเต็มในตัวเอง ความรู แนวคิด ประสบการณที่สั่งสมมาตลอดทั้ง

ชีวิตของผูสูงอายุ เปนตนทุนดานเน้ือหาที่มีประโยชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

 
 

โจน จันได ริเริ่มศูนยพัฒนาแลกเปลี่ยนองคความรูสองวัยผานเทคโนโลยี  

  

 คำปรารภจากปากของชายผูซึ่งเปนตัวแทนภาพของผูท่ีใชวิถีเกษตรเรียบงายเปน

แบบอยางในการดำเนินชีวิต และปฏิเสธเทคโนโลยีมาตลอดหลาย 10 ป แตเพราะเหตุใด ปจจุบันจึง

ใหความสำคญักับเทคโนโลยี อีกทั้งกลายมาเปนหนึ่งในยูทูบเบอรคนสำคัญในยุคนี้ 

 

“โดยปกติแลวผมก็ไมถนัดเลยเรื่องไอทีทั้งหลาย  

เปนเรื่องท่ียุงยากและเขาใจยากสำหรับผมมากทีเดียว” 

 

 
 

ภาพที่ 6.29 โจน จันได เจาของสวนเกษตรอินทรียชื่อ“สวนพันพรรณ” 

 

 โจน จันได ผูกอตั้ง “สวนพันพรรณ” ศูนยการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง และศูนย

เมล็ดพันธุ อ.แมแตง จ.เชียงใหม สวนเกษตรอินทรียและแหลงเรียนรูแบบวิถีโจน จันได กลาวถึงท่ีมา

ของการหันกลับมาใชเทคโนโลยีอีกครั้งในวัยใกลเกษียณ โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือเผยแพรแนวคิด 

ความรูเก่ียวกับวิถีเกษตรเรียบงายและพอเพียง โดยบอกวาตนเองก็เหมือนผูสูงอายุทานอื่น ๆ          

ที่ปฏิเสธเทคโนโลยี แตเมื่อโลกดำเนินไปขางหนา ก็ตองรูจักปรับตัว และเรียนรูสิ่งใหม โดยเฉพาะไอที 

ที่ผัดวันประกันพรุงมานาน 
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“ผมคิดวาทัศนคติที่เปนลบตอไอทขีองผมเนี่ยมนัทำใหไมเปดรับตรงนี้เทาไหร  

พอใจไมเปดรับเนี่ยมันก็เลยชา แตตองบังคับตัวเองนิดนึง เพื่อใหมันไดเรียนรู  

พอไดเรยีนรู ก็รูวามันไมยาก พอเขาใจแลวก็เลยไมตองกังวล” 

 

 แรงผลักดันที่สำคัญ คือ เริ่มรูสึกเหนื่อยกับการเดินทางไปอบรมตามที่ตาง ๆ จึง

มองวาหากใชไอทีเขามาชวย นาจะทำใหลดภาระการเดินทาง มีเวลาออกกำลังกาย ไดอยูกับที่     

มากข้ึน นอกจากนี้ผูที่สนใจวิถีเกษตรเรียบงายแบบโจน จันได ก็ไมจำเปนตองเดินทางมาหา สามารถ

ติดตามผานชองทางออนไลนไดเลย  

 

“แทนที่คนจะมีปญหาแลวก็มาที่น่ี (สวนพันพรรณ) เขาก็ดูปุบ (ชองยูทูบ) ก็เริ่มไดเลย  

อยางการสรางบานดิน เขาก็ดูวิธีการ เขาก็สามารถท่ีเขาใจไดวามันเริ่มยังไง  

แทนที่เดินทางจากภูเก็ตมาที่นี่ เพ่ือที่จะมาถามเรื่องบานดิน เรื่องอะไรเล็ก ๆ นอย ๆ  

เขาก็มาดู เขาก็ไดไอเดียแลวก็เริ่มทำไดเลย” 

 

 
ภาพที่ 6.30 ตัวอยางเนื้อหารายการ โจน จันได  

จากhttps://www.youtube.com/channel/UCyTIj6Bjiss-TGh5k6gqcVw 

 

 แนวคิดสำคัญที่โจน จันไดนำเสนอผานชองทางออนไลนนั้น เปนการนำเอาวิถี

ชีวิตปจจุบันที่ดำเนินอยูแลว มาบอกเลาตอ ซึ่งเขาไดทดลองแนวทางดังกลาวกับตัวเองมาหลายสิบป 

แลวถายทอดออกมาเปนรูปแบบคลิปวีดิโอ โดยชองทางออนไลนที่ใชคือ ยูทูบ เปนแพลตฟอรมสำคัญ
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ในการเผยแพร เพราะสามารถเขาถึงไดทุกคน ผูใชงานไมเสียคาใชจายในการดูวีดิโอ เขาถึงผูคนได

ดีกวาหนังสือ ซึ่งลงทุนมากกวา ขณะท่ีการลงทุนผลิตคลิปลงทุนนอยกวา แมวาตนเองจะหางจาก

เทคโนโลยีมาหลายสิบป แตไดลูกชายคอยใหคำแนะนำ ชวยเหลือ ตั้งแตการใชอุปกรณสมารทโฟน

เพื่อถายทำ ตัดตอ ตลอดจนอัพโหลดข้ึนยูทูบ คุณโจนไดลองผิดลองถูก จนปจจุบันสามารถใชงานได

อยางคลองแคลว และผลิตผลงานออกมาไดอยางมากมาย 

 หลังจากที่ไดพัฒนาเนื้อหา และนำเสนอผานชองยูทูบจนมีผูติดตามเรื่อย ๆ แมวา

จะเริ่มทำไดไมถึงป แตมีผูติดตามกวา 50,000 คน สิ่งนี้จึงทำใหโจน จันได มองเห็นถึงประโยชนของ

การใชเทคโนโลยี เพื่อสรางชุมชนแหงการเรียนรู โดยมองวา หากมีแพลตฟอรม ท่ีสามารถชวยผูผลิต

หรือเหลายูทูบเบอรในการนำเสนอเนื้อหา โดยเฉพาะผูสูงอายุ ที่ตองการแบงบันองคความรูแกคนรุน

ใหม ใหสามารถนำขอมูลตอยอดพัฒนา ไมตองเริ่มใหมจากศูนย และยังรวมไปถึงชองทางท่ีผูชม

สามารถเขาถึงไดงายขึ้น จะทำใหขยายขอบเขตการรับรูขอมูลที่เปนประโยชนออกไปไดไกลขึ้นอีก เกิด

การเรียนรูรูปแบบใหมที่คนทุกเพศทุกวัยสามารถเขาถึงได 

 

“คนแกจำนวนมาก มีประสบการณเต็มหัวเลย แตวาเขาไมรูจะถายทอดออกมายังไง 

ดังนั้นสิ่งท่ีเขาสะสมมา องคความรู ภูมิปญญาตาง ๆ มันก็อยูกับเขาไปจนตาย 

 ฉะนั้น ถาเรามีองคกรที่มาสนับสนุนตรงนี้ได มันจะทำใหองคความรูเหลานี้กระจายออกมา  

มันจะเกิดการเรียนรูรปูแบบใหม ไมจำเปนตองเรยีนมหาวิทยาลัยเสมอไป  

คนก็อยากจะมาเรียนอะไรงาย ๆ เรียนแลวก็สามารถใชไดเลย เปนประโยชนไดเลย” 

 

 สิ่งสำคัญที่โจน จันได เนนย้ำเสมอ คือความรวมมือกันของคนสองรุน ผูสูงวัยและ

คนรุนใหม องคความรูและภูมิปญญาที่มีคา จะไมมีประโยชน หากขาดชองทางเผยแพร ขณะที่คน   

รุนใหม ประสบการณชีวิตไมมาก และเปนผูที่ตองอยูกับอนาคต มีเครื่องมือ มีชองทางโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีที่เพียบพรอม แตขาดขอมูล ซึ่งหากคนสองกลุมนี้สามารถเชื่อมตอกันได องคความรูที่มี

คุณคาจะถูกเผยแพร องคความรูบางประการ สามารถพัฒนาตอยอดใหเหมาะสมกับโลกยุคใหม เกิด

การเผยแพรซ้ำ เปนความรูที่ทุกคนเขาถึงไดไมรูจบ เทคโนโลยี คือคำตอบที่จะชวยใหเกิดการพัฒนา 

ความรูสามารถแลกเปลี่ยนกันได ขามรุนกันได ผูสูงอายุรูสึกสนุก มีคุณคา ขณะที่ความสัมพันธของคน

สองวัยก็จะเขาใจกันมากขึ้น 
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“บางชุมชนที่มีองคความรู มีความพิเศษบางอยาง  

มีคนหนุมสาวท่ีอยูในพ้ืนท่ีที่อยากจะเขามาชวยตรงน้ี  

คนหนุมสาวเหลานี้ก็จะเปนคนไปรวบรวมภูมิปญญาทั้งหลายนี้ออกมา 

พัฒนาชวยสังคมไดทั้งภายในและภายนอกชุมชนของเขา ผานเครื่องมือที่เขามี” 

 

 การรวมตัวกันของคนในชุมชน รูปแบบหนึ่งที่จะชวยใหผูสูงอายุเขาใจการใช

เทคโนโลยี โจน จันได มองวา ศูนยอบรม คือทางเลือกที่ดี ผูสูงอายุบางคน รักการเรียนรู อยาก

ทดลองทำอะไรใหม ๆ การเปดพื้นที่ใหเขาไดเขามาทดลอง จะชวยเปดทัศนคติที่ดีตอเทคโนโลยีได 

โดยมีคนรุนใหมเขาไปสนับสนุน โดยทั่วไปผูสูงอายุ แบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่สามารถใช

เทคโนโลยีไดดวยตัวเอง กับประเภทที่เขาไปชวยทำให ซึ่งไมวาประเภทใด สิ่งท่ีผูสูงอายุไดรับ คอืรูสึก

ภูมิใจและเห็นคุณคาในตัวเอง กระบวนการเรียนรู สามารถเกิดข้ึนไดตลอดชีวิต ไมวาจะอยูในชวงวัย

ใดก็ตาม การสงตอองคความรูจากรุนสูรุน ผานเทคโนโลยี จะทำใหการเรียนรูเกิดขึ้นไดไมรูจบ ท้ังยัง

พัฒนาตอไปไดเรื่อย ๆ โจน จันได เชื่อวา นี่คือ การศึกษาแนวใหมที่ตอบโจทยการเรียนรูมากกวาการ

เรียนในระบบ ซึ่งเปดโอกาสใหกับทุกคน แมแตผู สูงอายุที่เปนผูให และขณะเดียวกันก็เปนผูรับ 

สามารถเรยีนรูได พัฒนาตอไปได และยังเติบโตตอไปไดไมมีที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

*************************** 
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6.4 บทสรุปกรณีตัวอยางเสริมสรางพฤฒิพลัง 

 กรณีตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการเสริมสรางพฤฒิพลัง มีปรากฏใหเห็นทั้งรุนวัย

ผูสูงอายุ และผูกาวสูวัยผูสูงอายุ ทั้งพฤฒิพลังดานความสัมพันธในครอบครัว การสรางผลิตภาพเชิง

เศรษฐกิจรายไดของผูสูงอายุ รวมทั้งการสรางผลิตภาพเชิงสังคมใหแกชุมชน กรณีตัวอยางที่กลาวมา

ไดสะทอนใหเห็นปจจัย และเงื่อนไขที่สามารถนำไปสูการเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายได 

 6.4.1 ปจจัยสวนบุคคล 

 ความเปนตัวตน ความคิด ความรู ทักษะ และความสามารถที่ส่ังสมมานานของ

ผูสูงอายุ เปนตนทุนสำคัญท่ีสามารถนำมาสรางเนื้อหาและกิจกรรมที่จะใชเทคโนโลยีเสริมภาวะพฤฒิ

พลังได  

 ความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับลูก การใหความสำคัญกับลูกหลานท่ีเปนที่รัก

และหวงใยตลอดเวลา เปนสิ่งสำคัญที่เชื่อมผูสูงอายุเขากับเทคโนโลยี โดยคนรุนลูกเปนผูที่มีความรู 

ทักษะ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สงผลใหการสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน

ของผูสูงอายุสามารถเปนจริงได 

 ความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีชวยสนับสนุนใหเกิดการ        

นำเทคโนโลยีมาใชประโยชน แตมิไดเปนอุปสรรคสำคัญนัก ดวยเหตุที่ความรูและทักษะทาง

เทคโนโลยีสามารถเรียนรูได โดยมีเงื่อนไขที่จำเปนตองใหการสนับสนุนการเรียนรูนี้ได 

 การเรียนรูเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เปนสิ่งเสริมที่ผูสูงอายุที่ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีสราง

เนื้อหาหรือทำกิจกรรม รวมทั้งความจำเปนที่ตองใชเทคโนโลยีในการทำสิ่งที่ตนเองตั้งใจทำ นิสัย       

ใฝเรียนรูและทำอยางจริงจัง เมื่อมาเจอเทคโนโลยีใหม ความสนใจเรียนรู ผลักดันสูการเริ่มตนเรียนรู 

และดวยความทำอยางจริงจัง ย่ิงเสริมใหการเรียนรูเทคโนโลยีมีมากขึ้น การเรียนรูในลักษณะการ

เรียนรูดวยตนเองเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีชวยเสริม แตอยูบนเงื่อนไขสำคัญคือทักษะการสืบคนหาแหลงเรยีนรู 

ซึ่งผูสูงอายุที่ใฝรูจะไถถามจากคนใกลตัวในตอนเริ่มตน และเริ่มเรียนรูการใชเทคโนโลยีดวยตนเองจน

มีความคลองแคลว รวมท้ังทักษะการสืบคนแหลงเรียนรูยังชวยเพ่ิมพูนความรูมากขึ้น และนำมาใชใน

การสรางเน้ือหาเผยแพรบนแพลตฟอรมได 

 วัยที่ยังเปนวัยที่กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ ท่ีมีความสามารถและความคลองตัวใน

การใชงานเทคโนโลยีได ใชอินเทอรเน็ตติตดามเน้ือหาที่ตนเองสนใจ จึงทำใหเห็นโอกาสท่ีจะใช

เทคโนโลยี 

 ความตองการเผยแพรและสรางแหลงเรียนรูตามแนวทางของผูสูงอายุ เปนแรง

กระตุนให เรียนรูเทคโนโลยี  โดยไดรับการชวยเหลือใหสามารถสรางเนื้อหาและเผยแพรบน

แพลตฟอรมออนไลนได 
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 6.4.2 ปจจัยเทคโนโลยี 

 ดวยเทคโนโลยีพ้ืนฐานถือวามีความเพียงพอสำหรับการนำมาสรางเนื้อหา

เผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน รวมท้ังความพรอมดานเทคโนโลยีและการผลิตของรุนหนุมสาว 

นำไปสูความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางเนื้อหาบนแพลตฟอรมออนไลน 

 แมจะไมมีคนใกลตัวเปนผูสนับสนุนดานเทคโนโลยี การเริ่มตนใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางเนื้อหาจึงเริ่มตนขึ้นดวยทักษะที่ตนเองมีอยู แมวาจะไมใชเทคนิกขั้นสูงแตก็สามารถสรางเนื้อหา

บนแพลตฟอรมออนไลนไดดวยตนเอง 

 สิ่งที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีคือการทำงานชุมชนท่ีจำเปนตองใช

เทคโนโลยีในการทำงานรวมกับหนวยงานราชการ การไดรับการสนับสนุนใหความรูและฝกทักษะ   

ทางเทคโนโลยีโดยหนวยงานราชการที่ทำงานรวมกัน สงผลใหสามารถสรางคนทำงานในชุมชนให

สามารถทำงานไดกวางขวางข้ึน มีประสทิธิผลมากขึ้น 

 6.4.3 การเช่ือมโยงระหวางรุนวัย 

 ดวยทักษะความสามารถของคนรุนลูก หากมีความสามารถในการถายทำคลิป 

และมีความรูเรื่องเทคโนโลยี การสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน เปนการมาบรรจบกัน

อยางลงตัวระหวางสวนของเนื้อหาที่มีอยูเต็มท่ีในตัวผูสูงอายุ กับความรู ความสามารถในการผลิต

เนื้อหาและเทคโนโลยีของคนรุนลูก นำไปสู กิจกรรมความสัมพันธรวมกันระหวางรุนวัย โดยมี

เทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมโยง และมีผลผลิตเปนเนื้อหาท่ีผูชมติดตามจำนวนมาก ชวยเปนกำลังใจให    

แม ลูกผลิต เนื้อหาอยางตอเนื่ อง อันหมายถึงความสัมพันธอย างตอเนื่ องและสรางความ

กระปรี้กระเปราใหกับผูสูงอายุได 

 ความคิดและวิถีชีวิตท่ีเปนแบบฉบับของผูสูงอายุ  ที่สอดคลองกับกระแสนิยม

ของคนรุนหนุมสาว สามารถเชื่อมโยงคนรุนหนุมสาวมารวมกันทำกิจกรรมแมจะไมเคยรูจักกันมากอน 

 6.4.4 การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรสาธารณประโยชน 

 ปจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมรายไดดวยการคาขายจนเปน

อาชีพได มาจากหลายสวน ไดแก องคกรภาครัฐ โครงการเพ่ือสังคมขององคกรธุรกิจที่รวมมือกับ

ภาครัฐที่ชวยสงเสริมการเรียนรู สนับสนุนการสรางแพลตฟอรม และการสอนการใชงาน เพื่อนที่คอย

ชวยเหลือแกปญหา แหลงผลิตสินคาท่ีชวยใหมีสินคาดี ๆ เสนอขาย   

 6.4.5 การหารายไดแบบอสิระ 

 ผูสูงอายุที่มีการงานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี จะยังสามารถทำงานไดอยาง

ตอเนื่องหลังวัยเกษียณได และสามารถสรางรายไดตอเน่ืองใหกับตนเองได ดังนั้นการเรียนรูเทคโนโลยี

เพื่อนำมาใชเสริมสรางพฤฒิพลัง สามารถเรียนรูไดตั้งแตวัยกอนเกษียณ และผูที่ มีอาชีพเก่ียวของ    
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กับเทคโนโลยี ยังสามารถทำงานดานเทคโนโลยีตอไดในวัยเกษียณดวยการเปนคนทำงานอิสระ      

เปนการหารายไดแบบอาชีพอิสระ (Freelance) ไดในวัยเกษียณ    
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บทที่ 7 

 

ขอเสนอเพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังผูสูงอายุ 

 

 ภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ในงานวิจัยนี้คือ สถานภาพ พฤติกรรมของผูสูงอายุที่

สามารถชวยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง พึ่งตนเองได และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยูในตัวเองมาใชให

เกิดประโยชนตอผูอื่นและสังคม 4 ดาน ไดแก 1) ดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใชชีวิต และการ

ออกกำลังกาย 2) ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม การมีงานทำ 3) ดานความมั่นคงในรายได ที่อยู

อาศัย สิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย 4) ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง โดยผูสูงอายุสามารถนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเสริมสรางพฤฒิพลังของตนเอง เปนสภาวะที่ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีความ

กระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีสวนรวมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน สามารถ

สรางผลผลิตเพ่ือความมั่นคงทางรายไดเพื่อการดำรงชีพ สามารถสรางผลผลิตในชุมชน และสามารถ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางปลอดภัย อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสราง

รายไดและผลผลิตชุมชนได 

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีขอคนพบสำคัญท่ีนำไปสูการกำหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการนำ

เทคโนโลยีมาสนับสนุนเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุท้ังในดานสุขภาพ ความสัมพันธในครอบครัว 

การมีสวนรวมกับสังคม และการสรางรายไดเพ่ือการดำรงชีพ รวมท้ังสำหรับชุมชนทองถิ่น ผูวิจัยได

สังเคราะหผลการวิจัย สรางขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลังของผูสูงอายุ และไดนำขอเสนอ

ที่จัดทำข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็น จำนวน 3 ทาน ผูทรงคุณวุฒิให

ความเห็นวา มีความเปนเหตุเปนผลในดานการสังเคราะหผลการวิจัยมาสูขอเสนอทางนโยบายได

ชัดเจนพอสมควร ครอบคลุมประเด็นที่การสรางพฤฒิพลัง สอดคลองกับบริบททางสังคมของผูสูงอายุ

ไทย ทีมี่การปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลได ทั้งนี้อาจจำเปนตองสอดแทรกบริบท

ของกติกา มรรยาท ขอควรระวังในการใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขจัดปญหาในกรณีที่เผชิญขอมูล

ลวงหรือขอมูลที่ไมเปนความจริง มีความเปนไปไดและสะทอนถึงการพัฒนาที่ตั้งอยูบนขอมูลจาก

ผลการวิจัย ประเด็นสำคัญคือ อาจจะตองเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ เนื่องจากเปนขอเสนอเชิง

นโยบายที่ครอบคลุมกลไกของสังคมโดยรวมทั้งระบบ การประสานระหวางองคกรและหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก จึงจำเปนที่จะตองจัดทำแผนยุทธศาสตรหลักดานการพัฒนาพฤฒิพลัง

ของผูสูงอายุในสังคมยุคดิจิทัล หรืออาจจะตองเพิ่มเติมเขาไปในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ตองเนนการนำไปปรับใชในข้ันตอนการปฏิบัติ โดย

จำเปนตองกำหนดแผนการเชื่อมกับหนวยงาน องคกร กลุมอาสาสมัครชุมชน เครือขายแตละระดับให
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เกิดประสิทธิภาพตามเปาหมาย โดยการนำขอเสนอไปปฏิบัติตองเตรียมการวิเคราะห สังเคราะห

เปาหมาย และผลลัพธที่ตองการบรรลุของนโยบายแตละขอเสนอ ใหเขาใจตรงกันในกลุมผูปฏิบัติกอน

ลงมือวางแผนการปฏิบัติ ระบุระดับการประสบความสำเร็จในแตละขั้นเพ่ือการประเมินที่เปน

ประโยชนตอการปรับปรุงการดำเนินงาน และใหความเห็นเพ่ิมเติมวา กลไกการประสานความรวมมือ

ระหวางผูปฏิบัติ ผูมีสวนรวมในแตละขั้นตอน และระหวางขั้นตอนมีความสำคัญมากพอท่ีจะทำให

บรรลุเปาหมายได  

 โครงการวิจัยจัดทำขอเสนอเพ่ือการพัฒนาพฤฒิพลังของผูสูงอายุ คือ “ขอเสนอเชิง

นโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล” 

ขอเสนอนี้ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบายผูสูงอายุ 2 ดานหลัก ไดแก 1) ขอเสนอเชิงนโยบายดาน

สวัสดิการพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสำหรับสังคมผูสูงอายุ 5G และ 2) ขอเสนอเชิงนโยบายดานความ

มั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 

 รายละเอียดขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว มีดังตอไปน้ี 
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7.1 ขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ขอเสนอเชิงนโยบายนี้พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัย ที่มุงหวังเตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุ

ยุคดิจิทัล ที่ผูสูงอายุจะตองดำรงชีวิตอยูในบริบททางเทคโนโลยีและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากแรงผลักดันที่มาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการเตรียมพรอมใหผูสูงอายุสามารถ

ใชชีวิตประจำวันไดตามกระบวนทัศน “พฤฒิพลังของผูสูงอายุ” (Active and Productive 

Aging) โดยใหความสำคัญแกบริบทสังคมยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว กระทบกับ

การดำเนินชีวิตของผูสูงอายุอยางมาก รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตหลังเหตุการณระบาดของ

เชื้อโควิค-19 ที่มีการระบาดในชวงตนป พ.ศ. 2563 ทั่วโลก และประเทศไทยสามารถควบคุมการ

ระบาดในประเทศได จนสถิติการติดเชื้อภายในประเทศลดลงจนเปนศูนยตอเนื่องนับต้ังแตเดือน

มิถุนายน 2563 เปนตนมา นโยบายนี้มุงเนนการเตรียมความพรอมใหกับผูสูงอายุ ทั้งดานการ

สนับสนุนระบบโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี การเสริมสรางทักษะ ความสามารถของผูสูงอายุใน

การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือการดำรงชีวิตอยางมีคุณภาพ ปลอดภัย มั่นคง และสรางสังคม

ผูสูงอายุท่ีคนตางรุนวัยมีความสัมพันธที่ดีตอกัน ใหความเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ โดยมี

แนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชประโยชน สำหรับเตรียมความพรอมและ

พัฒนาผูสูงอายุ และผูที่จะกาวสูวัยผูสูงอายุใหสามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงใน

ชีวิต โดยสรางคุณภาพของผูสูงอายุในดานทักษะและความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

เสริมสรางพฤฒิพลังของตนเอง เพ่ือนำไปสูสภาวะที่ผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีความกระฉับกระเฉง

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสัมพันธที่ดี มีสวนรวมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน มี

ความสามารถในการสรางผลผลิตเพ่ือความมั่นคงทางรายไดเพ่ือการดำรงชีพ สามารถสรางผลผลิตใน

ชุมชน และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตประจำวันไดอยางปลอดภัย อีกทั้งปรับตัวนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทาง

รายไดและสรางผลผลิตชุมชนได 

 1. สถานการณและโอกาสการใชเทคโนโลยีดิจิทัลพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ  

 ขอคนพบจากงานวิจัยบงชี้วา ผูสูงอายุที่มีชวงวัย 60-70 ป และผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ 

ชวงวัย 50-59 ป มีการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง และ

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยระยะเวลาการใชงานแตละวันพบวา ใชงานเฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง สะทอนให

เห็นวา อินเทอรเน็ตเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทั้งสองกลุมวัยโดยเฉพาะกลุมอายุ 50-54 

ป ที่กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุในอนาคต มีระยะเวลาใชงานเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบวา 

การใชงานอินเทอรเน็ตมีความหลากหลายลักษณะ ประกอบดวย การใชสื่อสังคมออนไลน ไดแก  ไลน 
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เฟซบุก และยูทูบ  โดยใชสนทนา อานขาวติดตามขาวสารในระดับมาก ในขณะที่ใชสืบคนขอมูลและ

โพสตขอความในระดับปานกลาง และรับสงอีเมล ซื้อสินคาออนไลน และโอนเงินผานแอปพลิเคชันใน

ระดับนอย  

 เมื่อพิจารณาขอมูลประวัติการใชงานของผูสูงอายุ สะทอนภาพผูสูงอายุวามีการใชงาน

มานานระดับหนึ่ง มากกวา 5 ป ทั้งนี้ผูสูงอายุมีความคลองแคลวในการใชงานทั้งในระดับสามารถ

ใชไดดวยตนเอง แตไมคลองแคลว และยังมีสวนหนึ่งที่ยังใชไมเปนเลย และรอยละ 98.79 ใชสมารท

โฟนที่สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได และสามารถใชงานโทรศัพทสมารทโฟนไดดวยตนเองแตไม

คลองแคลวนัก ใกลเคียงกับที่สามารถใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว  

 ประกอบกับผลการวิจัยที่พบวา แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลังของ

ตนเองอยูในระดับมาก รวมท้ังมีความตองการใชเทคโนโลยีเสริมสรางสุขภาพกาย จิต การใชชีวิต การ

ออกกำลังกาย การมีสวนรวมกับครอบครัว ชมรม และสังคม 

 ขอคนพบดังกลาว สะทอนภาพของผูสูงอายุกับการใชเทคโนโลยีในมุมมองใหมแตกตาง

จากอดีตที่มองวาผูสูงอายุมีความกังวล ไมคุนเคย ไมสามารถใชเทคโนโลยีได มาเปนภาพผูสูงอายุที่

ยอมรับเทคโนโลยี มีการใชเทคโนโลยีในกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ใชในการติดตามขาวสาร 

หาขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ สรางความสัมพันธใกลชิดกับคนในครอบครัว เพ่ือน ชุมชน รวมทั้ง

ชุมชนออนไลน สามารถแสวงหาความบันเทิงจากสื่อออนไลนมาใชเพ่ือการพักผอนหยอนใจได แสดง

ใหเห็นวาสื่อออนไลนเปนสวนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ และผู ท่ีจะกาวสูวัย

ผูสูงอายุในอนาคตจะเปนกลุมวัยที่มีการใชเทคโนโลยีมากข้ึนดวยเชนกัน 

 การเตรียมพรอมสังคมผูสูงอายุในอนาคตอันใกล ไมสามารถละเลยบริบทชีวิตประจำวัน

ของผูสูงอายุที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีออนไลนได จึงจำเปนตองเตรียมความพรอมเพ่ือสนับสนุน

ใหผูสูงอายุสามารถใชเทคโนโลยีออนไลนในการดำเนินชีวิตประจำวันไดอยางสะดวกสบาย สามารถ

พ่ึงตนเองได มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตไดอยางเต็มที่ ทั้งนี้ตองเตรียมพรอมตั้งแตระดับพื้นฐาน

สวัสดิการสงเสริมการใชชีวิตของผูสูงอายุในสังคมยุคดิจิทัล 

 2. โอกาสการนำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ 

 ขอมูลจากงานวิจัยสะทอนใหเห็นโอกาสการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

ความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุเชนกัน ผลการวิจัยที่บงชี้วา แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ

ดานความตองการรายไดเพ่ือความมั่นคงในชีวิต (Income for Life Security) เปนแรงจูงใจท่ีอธิบาย

วา ผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหารายไดที่จะชวยใหชีวิตมีความมั่นคงในวัยสูงอายุ แมจะเปน

แรงจูงใจในระดับปานกลาง หากสะทอนใหเห็นชัดเจนในกลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุที่มีอายุ 50-54 ป 

ที่มีแรงจูงใจดานนี้มากกวากลุมผูสูงอายุ ขอมูลนี้แสดงใหเห็นวา การสรางความมั่นคงในชีวิตจากการ

หารายไดบนสื่อออนไลนเปนอีกแนวทางหนึ่งที่ผูสูงอายุตองการใชสรางความมั่นคงในชีวิตของตนเอง 
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นอกจากนี้ขอมูลจากการวิจัยสะทอนใหเห็นอีกวา ผูสูงอายุบางสวนที่มีปจจัยตัวบุคคล ปจจัยดาน

เทคโนโลยี และความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีความพรอมท่ีสามารถสรางรายไดจากการ

สรางสรรคเน้ือหาและเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน  

 สิ่งที่เปนหลักฐานประจักษยืนยันไดในความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยี เพ่ือสราง

รายไดใหกับผูสูงอายุ ท้ังสวนที่เปนรายไดบุคคลและการสรางผลผลิตใหแกชุมชนคือ มีกรณีตัวอยาง

ผูสูงอายุท่ีสามารถสรางรายไดจากการสรางเนื้อหา การทำการคาออนไลน และการทำงานชุมชนจาก

งานวิจัย จากการถอดบทเรียนกรณตัีวอยางพบปจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

 ความเปนตัวตน ความคดิ ความรู ทักษะ และความสามารถที่สั่งสมมานานของผูสูงอายุ 

เปนตนทุนสำคัญ แมวาความรู ทักษะการใชเทคโนโลยีอาจจะไมดีนัก แตมิไดเปนอุปสรรค ดวยเหตุที่

ความรูและทักษะทางเทคโนโลยีสามารถเรียนรูได โดยมีเงื่อนไขที่จำเปนคือ ตองใหการสนับสนุนการ

เรียนรู และที่สำคัญคือวัยที่ยังเปนวัยท่ีกำลังกาวสูวัยผูสูงอายุมีความสามารถในการใชงานเทคโนโลยี

ไดอยางความคลองตัว จึงทำใหเห็นโอกาสท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงของตนเองในปจจุบันและ

ตอเนื่องไปจนถึงวัยผูสูงอายุได 

 การเชื่อมโยงระหวางรุนวัยเปนอีกปจจัยหนึ่ง กลาวคือ ดวยทักษะความสามารถของคน

รุนลูก  หลาน ในการถายทำคลิป มีความรูเรื่องเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับความรู ความสามารถ 

ประสบการณของผูสูงอายุที่มีอยู จึงนับเปนการรวมตัวที่สมบูรณทั้งสวนของเนื้อหาและการผลิตบนส่ือ

ออนไลน สรางผลผลิตเปนเนื้อหาบนสื่อออนไลนที่มีผูชมติดตามจำนวนมาก นอกจากนี้ความคิดและ

วิถีชีวิตที่เปนแบบฉบับของผูสูงอายุท่ีสอดคลองกับกระแสนิยมของคนรุนหนุมสาว สามารถเชื่อมโยง

คนรุนหนุมสาวมารวมมือกับผูสูงอายุสรางเนื้อหาบนสื่อออนไลนที่นำมาสูรายได 

 การสนับสนุนดานการคาออนไลน จากหนวยงานและองคกรสาธารณประโยชนเปนอีก

ชองทางหนึ่งที่สนับสนุนความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาใชเพิ่มรายไดดวยการคาขายจนเปน

อาชีพได องคกรภาครัฐ โครงการเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจท่ีรวมมือกับภาครัฐ ชวยสงเสริมการ

เรียนรู สนับสนุนการสรางแพลตฟอรม และการสอนการใชงาน ใหความชวยเหลือแกปญหา    

 ขอมูลจากงานวิจัยชี้แนะวา กลุมผูสูงอายุที่ มีโอกาสและความเปนไปไดในการนำ

เทคโนโลยีมาใชในการสรางความมั่นคงทางรายได และสรางผลผลิตชุมชน ไดแก กลุมผูสูงอายุวัยตน 

และกลุมที่กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมอายุ 50-54 ป เปนกลุมเปาหมายท่ีมีศักยภาพ 

การสรางความมั่นคงทางดานรายไดสามารถสงเสริมไดในกลุมผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ ชวงอายุ 50-

59 และผูสูงอายุชวง 60-64 ป 
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ประเด็นทาทายการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุยุคดิจิทัล 

 เมื่อพิจารณาลักษณะการใชงาน และทักษะ ความสามารถการใชเทคโนโลยีพบวา มี

ลักษณะการใชงานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน ใชในการติดตอสื่อสาร สนทนา พูดคุยกับคนใกลตัว 

ติดตามขาวสาร ฟงเพลง ชมคลิปวีดิทัศน โอนเงิน มีการใชสื่อสังคมออนไลนโพสตเรื่องราวของตนเอง

และแสดงความเห็น โดยมีการใชโปรแกรมจำกัด อยูในโปรแกรมซึ่งเปนที่นิยม แพรหลายตามที่คน

ทั่วไปใช เชน ไลน เฟซบุก ยูทูบ  

 ในดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีพบวา สามารถใชงานเทคโนโลยีเพ่ือสราง

ความสัมพันธในครอบครัวดวยสื่อสังคมออนไลนในระดับมาก ความคลองแคลวในการใชงาน

อินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล การสงตอ การทำความเขาใจเนื้อหา เขากลุมสนทนา การเรียนรูปรับตัว 

และใชอยางปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง  

 สำหรับทักษะและความสามารถในดานการรูเทาทันสื่อดิจิทัล ผูสูงอายุกลุม 60-70 ป 

อยูระดับปานกลาง ยังไมสามารถทำความเขาใจที่มีตอเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องการผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน (Algorithm) การตั้งคำถามกับเนื้อหา และการตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัยได 

 นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีมาใชในการสรางความมั่นคงทางรายได และการสราง

ผลผลิตชุมชน มีความเปนไปไดที่จำเปนตองใชโอกาสความพรอมในดานปจจัยตัวบุคคล แรงจูงใจ เพื่อ

กาวขามอุปสรรคดานทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล โดยเสริมความเขมแข็ง

ของผูสูงอายุดวยการสนับสนุนใหความรู เพ่ิมความสามารถและทักษะใหสามารถใชสื่อดิจิทัลสราง

รายไดใหกับตนเองและสรางผลผลิตชุมชน  

 จากสถานการณและโอกาสการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงใน

ชีวิตของผูสูงอายุ รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลัง

เหตุการณระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่สงผลกระทบตอการใชชีวิตของผูสูงอายุในอนาคต มีประเด็นทา

ทายหลายดาน ดังตอไปนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวันของผูสูงอายุจากผลกระทบทางเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

 สิ่งที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตประจำวันของผูสูงอายุมาจากแรงผลักดัน

สำคัญคือ การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน

การใหบริการแกประชาชนและผูสูงอายุของภาครัฐ   

 การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันท่ีทาทายการดำรงชีวิตของ

ผูสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการใชชีวิตประจำวันของผูสูงอายุในอนคต การเปลี่ยนแปลงที่

สำคัญและเกิดขึ้นในระยะอันใกล มีดังน้ี 
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  การปรับเปลี่ยนระบบการจับจายใชสอยเงินในชีวิตประจำวันไปสู การไมใชเงินสด 

(Cashless Payment) มีแนวโนมจะขยายมากขึ้น ทั้งในระบบการจายเงินสวัสดิการของรัฐ การทำ

ธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร สถาบันการเงิน และใหบริการทางการเงินท่ีไมใชสถาบันการเงินหรือ

ธนาคา (Non-Bank) เชน บริการชำระคาสาธารณูปโภค รวมทั้งการชำระคาสินคาผานรานสะดวกซื้อ 

แอปพลิเคชันตาง ๆ  

 การพัฒนาบริการสาธารณสุขตาม ยุทธศาสตร e-Health ของกระทรวงสาธารณสุขที่

พัฒนาระบบการใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขออนไลนครบวงจร นับตั้งแตการนัดหมาย 

การตรวจรักษา การใหคำปรึกษา การรักษาทางไกล ซึ่งผูสูงอายุที่จำเปนตองใชบริการทางการแพทย

พ้ืนฐานจะตองเปลี่ยนมาใชบริการบนระบบสาธารณสุขออนไลน 

 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอรเน็ตออฟธิงส (Internet of Things; IoT) ที่

เชื่อมโยงสิ่งของทุกอยางใหสามารถเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีนี้จะมีการนำมาใช

มากข้ึนในการเชื่อมโยงอุปกรณ เครื่องใชภายในบาน อุปกรณในการดูแลสุขภาพ อุปกรณชวยเหลือ

ทางการแพทยของผูสูงอายุ องคประกอบสำคัญของเทคโนโลยีนี้คือ อุปกรณเฉพาะ (Smart Device) 

ที่มีหนาที่เฉพาะที่จำเปน ตองมีสวนประกอบสำคัญในการประมวลขอมูล การติดตอสื่อสารกับระบบ

เครือขาย และสวนแสดงผลและควบคุมการทำงานในมือของผูใชงาน ในรูปแบบอุปกรณ (Device) 

หรือแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร หรือโทรศัพทมือถือสมารทโฟน ซึ่งผูสูงอายุตองมีทั้งอุปกรณและ

สามารถควบคุมการใชงานอุปกรณน้ีไดดวยตนเอง 

 การพัฒนาโปรแกรมสนทนาบนสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่ผูสูงอายุ

สามารถนำมาใชเปนตัวเชื่อมตอในการติดตอสื่อสาร พูดคุย ถามไถ สารทกุขสุกดิบระหวางผูสูงอายุกับ

บุตรหลาน รวมท้ังการติดตอสื่อสาร ทำกิจกรรมรวมกันกับเพ่ือนวัยผูสูงอายุดวยกัน รวมทั้งการ

รวมกลุมสรางชุมชน ชวยเสริมสรางและรักษาความสัมพันธระหวางคนตางรุนวัยในครอบครัวและ

สังคมได ซึ่งปจจุบันผูสูงอายุที่อยูหางไกลจากบุตรหลาน รวมถึงคนในครอบครัวที่มีความจำเปนตอง

ทำงานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและสงรายไดเลี้ยงดูผูสูงอายุในครอบครัวของตนเอง ไดใช

ชองทางออนไลนในการติดตอพูดคุยกันเปนปกติ อยางไรก็ตาม ความจำเปนที่ตองอยูหางไกลจาก

ลูกหลานนี้ยังคงมีอยู นอกจากนี้ยังมีมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) หลัง

สถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำใหผูสูงอายุตองอยูหางจากเพื่อนวัยเดียวกัน มีการพูดคุย 

การทำกิจกรรมทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงตามฐานวิถีชีวิตใหม (New Normal) อีกทั้งผูสูงอายุจะตอง

เรียนรูการใชงานโปรแกรม แอปพลิเคชันสนทนาที่จะมีการพัฒนาขึ้นใหมดวยเชนกัน 

 2. เศรษฐกิจระบบใหมกับความมั่นคงทางรายไดของผูสูงอายุ 

 ตัวชี้วัดสำคัญประการหนึ่งของดัชนีพฤฒิพลังของผูสูงอายุ ที่องคกรอนามัยโลกกำหนด

คือ ความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุในดานความสามารถดำรงชีวิตไดดวยตนเอง มีรายไดที่สามารถ
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ดำรงชีวิตไดดวยตนเอง ไมมีภาระหน้ีสิน และการมีที่พักอาศัยที่มั่นคง ไมมีภาระชำระคาเชาหรือ

คาใชจายสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเปนมิติทางดานรายไดในการดำรงชีวิต ทั้งนี้สำหรับผูสูงอายุที่อยูนอก

ระบบการจางงาน สามารถดำรงชีวิตพื้นฐานดวยเงินสวัสดิการแหงรัฐที่ชวยเหลือรายเดือน และ

ผูสูงอายุที่อยูในระบบการจางงาน สามารถดำรงชีวิตไดดวยเงินชดเชยและเงินสะสมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

และผูสูงอายุที่อยูในระบบราชการ สามารถดำรงชีวิตไดดวยเงินบำเหน็จและบำนาญที่ไดรับหลัง

เกษียณอายุราชการ อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจมีผลกระทบตอรายไดและเงิน

เลี้ยงชีพของผูสูงอายุ ในขณะเดียวกันก็เปนโอกาสท่ีผูสูงอายุสามารถนำมาใชเพ่ือสรางความมั่นคงทาง

รายไดของตนเองได นอกจากนี้ผูสูงอายุที่มีความมั่นคงทางรายไดและที่อยูอาศัยอยูแลว ยังสามารถ

นำมาเปนโอกาสในการสรางผลผลิตเพ่ือประโยชนชุมชน และประโยชนสาธารณะไดดวยเชนกัน 

 การสรางรายไดจากการสรางสรรคเนื้อหาบนสื่อออนไลน เปนลักษณะการสรางรายได 

ที่เกิดจากระบบการแบงปนรายไดจากเจาของผูกอตั้งสื่อสังคมออนไลน เชน ยูทูบ แพลตฟอรมนี้เปด

โอกาสใหผูใชงานไดสรางสรรคเนื้อหาในรูปแบบคลิปวีดิทัศน โดยจดทะเบียนสถานีชองยูทูบของ

ตนเอง เมื่อผูใชงานสามารถผลิตและเผยแพรเนื้อหาที่มีผูชมจำนวนมาก มีผูติดตามจำนวนมาก 

เจาของเนื้อหาจะไดรบัการแบงปนรายไดจากเจาของแพลตฟอรม  

 นอกจากนี้ผูผลิตและเผยแพรเน้ือหาบนแพลตฟอรมสื่อสังคมออนไลน เชน ยูทูบ เฟซบุก 

อินสตาแกรม ติ๊กตอก (Tick tok) ที่มีผูติดตามจำนวนมาก ทางการตลาดถือวาเปนผูทรงอิทธิพลทาง

ความคิด (Influencer) เจาของผลิตภัณฑ นักการตลาดจะติดตอวาจางใหบุคคลเหลานี้สรางเนื้อหาท่ี

เก่ียวของกับผลิตภัณฑ เชน การแสดงความเห็นหลังการใชผลิตภัณฑ (Review) การใหขอมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ และการสนับสนุนรายไดเพ่ือขอเผยแพรเนื้อหาของผลิตภัณฑบนเพจของบุคคลเหลานี้  

 ปจจุบันมีผูสูงอายุท่ีสามารถสรางรายไดจากการสรางสรรคเนื้อหาบนสื่อออนไลนนี้ได 

แตยังมีจำนวนไมมากนัก มิไดหมายความวาผูสูงอายุจะสามารถทำไดทุกคน แตหากผูสูงอายุท่ีมี

ศักยภาพ มีความพรอม และไดรับการสนับสนุนจะสามารถสรางรายไดดวยวิธีนี้ได ซึ่งเปนวิธีการสราง

รายไดท่ีใชการลงทุนทางการเงินนอยมาก และความเสี่ยงในการสูญเสียเงินจะนอยมาก 

 ธุรกิจออนไลน  (e-Commerce) เปนรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาขึ้นจาก

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคที่เปลี่ยนไปใชสื่อออนไลนใน

การซื้อสินคามากขึ้น ขยายตัวมากขึ้นในสถานการณระหวางและหลังเหตุการณระบาดของไวรัสโควิด-

19 การทำธุรกิจออนไลนมีหลากหลายวิธี อาทิ การขายสินคาออนไลนบนเว็บไซตขายสินคา การสราง

เว็บไซตเฉพาะเรื่อง เชน เว็บไซตขาว สำนักขาว เว็บไซตความรู บล็อกใหความรู เคล็ดลับ เทคนิค

เฉพาะทาง เพ่ือการโฆษณา รวมทั้งการทำเว็บรวบรวมและจำหนายสินคา เปดใหผูขายและผูซื้อมาใช

บริการ ซึ่งจะเพิ่มชองทางการหารายไดของผูสูงอายุไดดวยตนเอง ไมจำเปนตองพึ่งแรงงานในระบบ
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เพียงอยางเดียว ผูสูงอายุสามารถทำไดดวยตนเอง หรือรวมกับบุตรหลาน ใชเงินลงทุนนอย และหาก

ไมประสบความสำเรจ็ จะสูญเสียไมมากนัก 

 วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) รูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เนนการพัฒนาสินคาและบริการ

ที่ชวยแกปญหา (Solution) อำนวยความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน สรางสรรคสินคา

และบริการท่ีสอดคลองกับรูปแบบการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล สรางสรรคความบันเทิง พักผอนหยอนใจ

ตามวิถีชีวิตใหม ซึ่งมักนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา ออกแบบ สรางสรรคเปนสินคาและบริการ 

กระบวนการดำเนินธุรกิจแตกตางจากการเปนผูประกอบการแบบเดิม กลาวคือ จะเริ่มตนจาก

ความคิดสรางสรรคพัฒนาสินคาบริการ โดยใชความรู ทักษะ ความชำนาญของตนเองรวมกับ

เทคโนโลยีดิจิทัล ออกแบบและผลิตเปนสินคาและบริการขึ้น จากนั้นนำไปเสนอแกผูสนใจที่จะลงทุน

กับเจาของสินคาและบริการ เพื่อรับการสนับสนุนเงินทุน และทำการรวมทุนในแบบหุนสวนทางธุรกิจ

รวมกับผูสรางสรรค การลงทุนจะใชเงินทุนไมมากนักแตเนนความคิดสรางสรรคในการสรางสินคาและ

บริการ ปจจุบันมีสวนงานภาครัฐที่ใหการสงเสริมคือ คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ 

(National Startup Committee: NSC) การดำเนินธุรกิจนี้เริ่มจากกลุมหนุมสาว อยางไรก็ตาม มี

ความเปนไปไดที่ผูสูงอายุกลุมที่มีความรู ทักษะ ความสามารถเฉพาะทางสามารถสรางผลผลิตเพ่ือ

สรางรายได โดยรวมมือกันทำกับคนตางรุนวัย คนหนุมสาว คนวัยผูใหญ ดำเนินธุรกิจวิสาหกิจเริ่มตน

ทั้งในฐานะรวมสรางสรรคสินคาและบริการ และหุนสวนรวมลงทุน โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ

สามารถขยายสูกลุมผูสูงอายุดวย 

 วิสาหกิจชุมชนออนไลน รูปแบบการทำธุรกิจระดับชุมชนจากความรวมมือกันของ

ชุมชนเปนรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับชุมชน มีแนวโนมขยายสูการทำธุรกิจออนไลน 

เพื่อการขยายตลาดเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น ปจจุบันกลุมวิสาหกิจที่ผูสูงอายุเปนผูผลิตสินคาและบริการ 

อาจจำเปนตองปรับตัวเพื่อการทำวิสาหกิจชุมชนออนไลนดวยเชนกัน รวมท้ังหากมีการขยายการ

สรางสรรคสินคารวมกันระหวางรุนวัยในชุมชน 3 รุนวัย ไดแก  วัยหนุมสาวท่ีมีทักษะและ

ความสามารถดานเทคโนโลยี วัยผูใหญที่มีพลังขับเคลื่อน และวัยผูสูงอายุที่มีตนทุนองคความรู ทักษะ

ความชำนาญในการผลิต การทำงานรวมกันทั้ง 3 รุนวัยจะเปนหนึ่งในวิธีการรวมมมือทำวิสาหกิจ

ออนไลนได 

 ผูรับจางอิสระบนสื่อออนไลน (Online Freelancer) เปนรูปแบบการหารายไดดวย

ตนเองอยางอิสระ มีความยืดหยุน ลงทุนไมมากนัก แตจำเปนตองอาศัยความรู ทักษะ ความสามารถ

เฉพาะทางของตัวบุคคล และการสรางโอกาสในการติดตอระหวางบุคคลผูรับงานอิสระกับผูวาจางงาน 

วิชาชีพอิสระบนสื่อออนไลน เชน การรับจางงานสรางสรรคและผลิตเนื้อหา การรับจางดูแลเว็บไซต 

เพจ การรับจางวิเคราะหขอมูลขนาดใหญบนสื่อสังคมออนไลน เปนตน ลักษณะการทำงานนี้

สอดคลองกับผูสูงอายุ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุท่ีมีความรู ความสามารถ มีพรสวรรคเฉพาะทาง และ
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เปนการทำงานท่ีอิสระ ยืดหยุน หากผูสูงอายุที่มีศักยภาพท่ีกลาวมา ไดรับการสนับสนุนทักษะจำเปน

ในการทำงานบนสื่อออนไลน จะสามารถใชเปนวิธีการสรางรายไดใหกับตนเองได 

 ความทาทายที่กลาวมาขางตน เปนความทาทายการใชชีวิตของผูสูงอายุในสังคมยุค

ดิจิทัล จำเปนตองมีการเตรียมการท้ังระบบเทคโนโลยี การเพ่ิมทักษะ ความสามารถดานการใช

เทคโนโลยี ความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลอยางรอบรูและรูเทาทัน เพ่ือความปลอดภัย

และไดประโยชน รวมทั้งการดำเนินงานใหการสนับสนุนใหผูสูงอายุมีทักษะและความสามารถท่ีจะ

ดำรงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงทางดานรายได และการสรางผลผลิตเพ่ือตนเองและ

ชุมชน 

 

เปาประสงคความมีคุณภาพและความม่ันคงในการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุยุคสังคมดิจิทัล 

 สังคมผูสูงอายุ ในยุคดิจิทัล ที่ผูสูงอายุตองใชชีวิตท ามกลางการพัฒนาและการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและรุนแรง จำเปนตองเปนผูสูงอายุที่ เปยมดวยพฤฒิพลัง 

(Active  and Productive Aging) สามารถดำรงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ มีความมั่นคงในชีวิต และ

อยางมีศักดิ์ศร ีดังนี้ 

 

 “ผูสูงอายุมีทักษะและความสามารถในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเสริมสรางสุขภาพ

ใหแข็งแรง มีความกระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสัมพันธที่ดีและมีสวนรวมทำ

กิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน มีความสามารถสรางผลผลิตเพื่อความมั่นคงทางรายไดเพ่ือการ

ดำรงชีพของตนเอง รวมทั้งสามารถสรางผลผลิตในชุมชน และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ดำรงชีวิตประจำวันไดอยางปลอดภัย สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเรว็มาเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางรายไดและสรางผลผลิตชุมชนได” 

 

 เปาประสงคดังกลาวนี้ เปนจุดหมายสำคัญในอนาคตท่ีจำเปนตองผลักดันให เกิด

แนวนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัตอิยางเปนรูปธรรมตอไป 
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7.2 แนวนโยบายเพื่อคณุภาพและความม่ันคงในชีวิตของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  

 จากประเด็นทาทายและเปาประสงคที่มุงเตรียมความพรอม เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิตและ

ความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ จึงขอเสนอนโยบายเพ่ือคุณภาพชีวิตและความม่ันคงในการดำเนิน

ชีวิตของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบดวยขอเสนอเชิงนโยบาย 2 ดานหลัก คอื 

 ขอเสนอที่ 1 : แนวนโยบายสวัสดิการพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคม

ผูสูงอายุ 5G 

 ขอเสนอที่  2 : แนวนโยบายดานความมั่นคงในชีวิตผู สูงอายุดวยเทคโนโลยี ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

 

ขอเสนอที่ 1 : แนวนโยบายสวัสดิการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคม 

ผูสูงอายุ 5G 

 

 การบรรลุเปาประสงคการเตรียมความพรอมและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่มีประเด็น

ทาทายสังคมผูสูงอายุยุคดิจิทัลตามที่กลาวขางตน ใหความสำคัญ  4 ประเด็น ไดแก 

 1. เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เครือขายสัญญาณอินเทอรเน็ตถือเปนปจจัยพ้ืนฐานของการใช

ชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ ซึ่งจำเปนตองจัดการดำเนินการใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงและใชงานไดใน

ชีวิตประจำวันอยางสะดวกสบายและทั่วถึง 

 2. เมื่อเทคโนโลยีเปนปจจัยพ้ืนฐานในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ การใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุตองปลอดภัยและไดประโยชน จำเปนตองเพ่ิมทักษะความสามารถการใชสื่อดิจิทัล ควบคูกับ

การสราง “ความรอบรูทางดิจิทัลและรูเทาทันสื่อ” (Digital Intelligence and Literacy) 

 3. เมื่อผูสูงอายุดำเนินชีวิตภายใตภูมิทัศนสื่อดิจิทัลท่ีตางจากสื่อดั้งเดิม ทำใหสามารถ

เขาถึงเนื้อหามากมาย แตเนื้อหาที่อยูบนสื่อดิจิทัลแมมีปริมาณมากน้ันยังไมสามารถตอบสนองการ

ดำเนินชีวิตของผูสูงอายุไดเพียงพอ 

 4. เทคโนโลยีที่พัฒนาสูสังคมไรเงินสด (Cashless Society) การพัฒนาบริการทาง

การแพทยสำหรับประชาชนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (e-

Health) อินเทอรเน็ตออฟธิงส (Internet of Things; IoT) การพัฒนาโปรแกรมสนทนา และสื่อสังคม

ออนไลน (Social Media) ที่ จะนำมาใชในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุนั้น  จำเปนตองมีการ

เตรียมพรอมและความสามารถใชบริการทางสุขภาพดิจิทัลเหลานี้ได 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นฐานสำหรับผูสูงอายุยุค 5G 

 การบรรลุเปาประสงคพ้ืนฐานการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุในสังคมยุคดิจิทัล สามารถ

ดำเนินการไดดวยยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่  1 การสรางสวัสดิการพ้ืนฐานเพื่อการเขาถึงและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีดิจิทัล และเครอืขายสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยี และความรอบรูทางดิจิทัล

และการรูเทาทันสื่อของผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี สรางสรรค 

เนื้อหา เพ่ือเสริมสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุดานสุขภาพ ความสัมพันธระหวางรุนวัย และการมี

สวนรวมกับชุมชนและสังคม 

 การกำหนดนโยบายเพื่อเปนกรอบแผนงานและโครงการในลำดับตอไป เพ่ือการ

เตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุยุค 5G ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ีจะนำไปสูการบรรลุตามเปาประสงค

พ้ืนฐานการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุยุคดิจิทัล จำเปนตองมีนโยบายตอไปนี้ 

 1. จัดสวัสดิการสนับสนุนคาใชจาย ควบคูกับพัฒนาเครือขายการใหบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุสะทอนถึงความตองการใหรัฐสนับสนุนใหมีสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือแกปญหาสัญญาณอินเทอรเน็ตที่ยังไมครอบคลุมพื้นที่ในระดับหมูบาน และเปด

ใหใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้ผูสูงอายุสะทอนถึงความตองการใชงานโดยไม

เสียคาใชจายหรืออาจเสียคาใชจายในระดับท่ีสามารถจายได  

 แนวทางที่จะลดอุปสรรคที่กลาวมาคือ หากรัฐสามารถกำหนดเปนสวัสดิการพ้ืนฐาน

สำหรับผูสูงอายุโดยกำหนดใหผูสูงอายุสามารถใชบริการสัญญาณอินเทอรเน็ตไดโดยไมเสียคาใชจาย 

โดยมีแนวทาง เชน การกำหนดใหผูสูงอายุสามารถใชสัญญาณอินเทอรเน็ตโดยไมเสียคาใชจายใน

ปริมาณท่ีสามารถใชไดพอเพียงในการใชชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถกำหนดเปน “เบี้ยสนับสนุนการใช

อินเทอรเน็ต” ซึ่งจากขอมูลในการวิจัยท่ีพบวา คาใชจายในสวนของคาอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุอยู

ระหวาง 50-300 บาทตอเดือน สามารถนำมาใชเปนฐานในการกำหนดเงนิสนับสนุนรายเดือนได  

 นอกจากนี้ การนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติยังสามารถใชแนวทางความรวมมือระหวางรัฐกับ

เอกชนไดหลายลักษณะ เชน การสงเสริมใหเอกชนจัดบริการเฉพาะผูสูงอายุที่ไดรับการชดเชยจากรัฐ

ในรูปแบบการชดเชยภาษี การสนับสนุนบางสวนจากรัฐ การสนับสนุนเอกชนผูบริการเครือขายในการ

ออกผลิตภัณฑโปรแกรมสำเร็จหรือแพ็กเกจการบริการ (Service Package) ในราคาพิเศษสำหรับ

ผูสูงอายุโดยมีการสนับสนุนบางสวนจากรัฐ นอกจากนี้ ก็คือการจัดตั้งกิจการเพ่ือสังคม (Social 

Enterprise) เปนองคกรรวมคากับธุรกิจเพ่ือดำเนินธุรกิจการใหบริการสำหรับผูสูงอายุ การสนับสนุน
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จากกองทุนดานการสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย กิจการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ

ดิจิทัล อาทิ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.) กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กองทุนพัฒนาสื่อ

ปลอดภัยและสรางสรรค 

 อนึ่ ง เพื่อใหการรองรับสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 5G อยางสมบูรณ อินเทอรเน็ต

ความเร็วสูงซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานสำคัญเอ้ือใหการสื่อสารทุกระดับบรรลุเปาหมาย ภาครัฐสมควร

พิจารณาความเปนไปไดในการใหบริการการเขาถึงอินเทอรเน็ตไดโดยไมเสียคาใชจาย หรือกำหนด

คาบริการข้ันต่ำที่ใหประชาชนทุกคนสามารถใชไดอยางทั่วถึงดวย 

 2. เพิ่มความสามารถในการใชเทคโนโลยี ควบคูกับความรอบรูทางดิจิทัลและรูเทา

ทันสื่อดิจิทัล 

 ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีของผูสูงอายุแตละคนมีความแตกตางกัน บางสวน

สามารถใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว บางสวนสามารถใชไดแตไมคลองแคลว บางสวนยังไม

สามารถใชงานพื้นฐานได การเพ่ิมความสามารถในการใชงานจึงตองพิจารณาจัดใหมีตามระดับ

ความสามารถ สามารถจัดเปนสวัสดิการพื้นฐานเชนเดียวกับการอบรมเรื่องอ่ืน ๆ  

 ท่ีสำคัญอีกประการหน่ึงท่ีตองดำเนินการควบคูกันไปคือ การเพิ่มทักษะชีวิตที่จำเปน

สำหรับความรอบรูทางดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อดิจิทัลใหแกผูสูงอายุ ดังนี ้

 ดานที่  1 การเขาถึงและการใชงานสื่อสั งคมออนไลน  (Access) ประกอบดวย 

ความสามารถในการสืบคนขอมูลที่ ต อ งการ (search) การนำขอมู ล เผยแพรกระจายตอ 

(dissemination) ไดอยางเหมาะสม การควบคุมเวลาในการใชงานไดดวยตนเอง การควบคุมการ

ผูกพัน (engagement) กับเน้ือหาบนสื่อดิจิทัลได 

 ดานท่ี 2 ความเขาใจตัวบทของสื่อสังคมออนไลน (Media Text Understanding) เปน

ความสามารถในการตีความเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล ทั้งในรูปแบบสารที่เปนตัวอักษร ภาพ วีดิโอ การ

ถายทอดเหตุการณสดหรือไลฟเหตุการณสด (live) โดยสามารถเขาใจความหมายตรง ความหมาย

โดยนัย ความหมายแฝง รวมทั้งความสามารถในการติดตามเน้ือหาเรื่องเดียวกันที่นำเสนอหลาย

ชองทางและเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกันได (transmedia navigation) ของสื่อดิจิทัล    

 ดานที่  3 การประเมินขอมูลขาวสาร  (Information Evaluation) ประกอบดวย 

ความสามารถในการประเมินความถูกตอง นาเชื่อถือ ความถูกตองตามหลักจริยธรรมของขอมลู     

 ดานที่ 4 การใชประโยชน (Utilization) ประกอบดวย การใชเพ่ือดูแลสุขภาพของ

ตนเอง การพักผอนหยอนใจ การใชประโยชนในดานการซื้อขายสินคา ธุรกรรมทางการเงิน การ

ปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมสื่อดิจิทัล ควบคุมทางอารมณในการใชงานและตอบสนองตอสื่อดิจิทัล  
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 ดานที่  5 การติดตอสื่อสารทางสังคม (Social Communication) ประกอบดวย 

ความสามารถในการใชเน้ือหาในการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ บนเครือขายสังคมออนไลนไดอยาง

เหมาะสม  

 ด านที่  6 การแสดงตั วตนและความ เป นพล เมื อง  (Identity and Citizenship) 

ประกอบดวย การปรับตัวใหเขากับบรรทัดฐาน (norm) ของกลุมบนสื่อออนไลนไดอยางเหมาะสม 

ความเปนพลเมือง (Citizenship) ของผูใชงานสื่อดิจิทัล เคารพสิทธิ์ รูหนาท่ี มีความรับผิดชอบ มี

มารยาท มีความเขาใจความรูสึกผูอ่ืน เห็นอกเห็นใจผูอื่น มีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม เขาใจความ

เปนพ้ืนที่สวนตัวและความเปนสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน  

 ดานที่ 7 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) ประกอบดวย ความสามารถในการ

จัดการกับขอมูลสวนตัวไดอยางปลอดภัย การรกัษาความลับของขอมูลสวนตัว (privacy) ความเขาใจ

เรื่องรองรอยบนสื่อดิจิทัล (digital footprint) การลดความเสี่ยงในเรื่องการถูกลอลวง การพนันบน

สื่อออนไลน  

 การนำนโยบายดานการเพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยีควบคูกับความรอบรูทาง

ดิจิทัลและรูเทาทันสื่อดิจิทัลไปปฏิบัติ สามารถดำเนินการในรูปแบบการจัดการเรียนรูทั้งในระบบการ

เรียนรูที่มีอยู และการเรียนรูตามอัธยาศัยผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งน้ีควรกำหนดเปนหลักสูตร

เฉพาะผูสูงอายุ ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรู และจัดวิทยากรผูใหความรูท่ีมีความ

เขาใจในการเรียนรูของผูสูงอายุ ผานทั้งชองทางการเรียนรูที่มีอยูเดิม เชน โรงเรยีนผูสูงอายุ การอบรม

โดยชมรม มูลนิธิผูสูงอายุ และสามารถเพิ่มเติมการเรียนรูตามอัธยาศัยดวยสื่อออนไลน ผานเว็บไซต

แบบเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรูสำหรับผูสูงอายุ แอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเปน

นโยบายสนับสนุนใหภาคเอกชนสรางแหลงเรยีนรูและจัดกิจกรรมเรียนรูข้ึนมาได 

 3. ปกปองสิทธิและความปลอดภัยบนสื่อออนไลนสำหรับผูสูงอายุ 

 ผูสูงอายุมักเปนกลุมเปาหมายของผูไมหวังดี มิจฉาชีพท่ีฉวยโอกาสจากการขาดทักษะ

และความรูในการใชงานสื่อออนไลน ดังนั้นในขณะท่ีดำเนินนโยบายเพ่ิมความสามารถในความรอบรู

ทางดิจิทัลและการรูเทาทันสื่อแลว ควรมีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ขอกำหนดจากหนวยงานที่

เก่ียวของกับสิทธิผูบริโภค กิจการดานผูสูงอายุ ที่จะปกปองสิทธิและความปลอดภัยในการใชงานสื่อ

ออนไลนของผูสูงอายุ เชน การจัดตั้งศูนย หรือหนวยเฉพาะกิจเพ่ือรับเรื่องรองเรียน ดำเนินการ

ตรวจสอบ ชวยเหลือแกไข และเยียวยาครบวงจร  

 4. สงเสริมการออกแบบ ผลิตอุปกรณและแอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุท่ีเขาถึงได 

 ปรากฏขอเสนอที่ผูสูงอายุตองการการสนับสนุนที่จะชวยใหใชเทคโนโลยีได โดยเสนอให

มีการออกแบบ ผลิต พัฒนาอุปกรณและแอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุ หรือการจัดระบบสนับสนุนการ

ใชงานโดยมีสวนสนับสนุนการใชแอปพลิเคชัน ที่สามารถชวยเหลือ ใหคำแนะนำในการใชงานของ
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ผูสูงอายุไดในขณะใชงาน (Real-time) ซึ่ งสามารถออกแบบการทำงานดวยปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence; AI) หรือใชการจัดตั้งกลุมอาสาสมคัรผูเช่ียวชาญที่ใหความชวยเหลือ 

 สำหรับปญหาดานสายตา ขนาดตัวอักษร ขนาดแปนพิมพ ที่เปนอุปสรรคตอการใช

อุปกรณ โดยเฉพาะสมารทโฟน ทำใหลำบากในการใช ควรมีการกำหนดนโยบายสงเสริมใหเอกชนมี

การออกแบบ ผลิตอุปกรณและแอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุ โดยไดรับการสนับสนุนดานภาษีเพ่ือให

ราคาอุปกรณสามารถเขาถึงไดงาย 

 ท่ีสำคัญคือ การพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อมโยงอินเทอรเน็ตกับการใชชีวิต (Internet of 

Thing) จะชวยใหการใชชีวิตประจำวันของผูสูงอายุสะดวกสบายข้ึน ดังนั้นหากมีการกำหนดนโยบาย

สงเสริมการออกแบบและผลิตนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดังกลาว ที่เนนการใชงานเพื่อการชวยเหลือ 

ดูแล และรักษาสุขภาพของผูสูงอายุ การสรางความสัมพันธและการมีสวนรวมกับคนในครอบครัว 

เพื่อน ชุมชน และสังคม จะเปนประโยชนตอผูสูงอายุ โดยแนวทางการดำเนินงานสามารถดำเนินงาน

ไดโดยเริ่มจากการวิจัยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ สงเสริมการผลิต สนับสนุนเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเขาถึง

และใชงานไดทุกระดับ 

 5. สงเสริมการสรางสรรคเนื้อหาเสริมสรางพฤฒิพลังสำหรับผูสูงอายุบนแพลตฟอรม

ออนไลน 

 จากขอมูลในงานวิจัยบงชี้วา มีเนื้อหาที่ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุที่ผลิต

โดยกลุม ชมรม โครงการ องคกรตาง ๆ รวมทั้งเน้ือหาที่ผลิตโดยบุคคลทั่วไปทั้งที่เปนวัยรุน วัยหนุม

สาว วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ เผยแพรบนสื่อออนไลนทั้งในรูปแบบเว็บไซต เฟซบุกเพจ สถานียูทูบ 

เว็บบล็อก แอปพลิเคชัน อยางหลากหลาย กระจัดกระจายอยูตามสวนตาง ๆ แนวทางท่ีจะเสริมสราง

พฤฒิพลังของผูสูงอายุไดคือ การดำเนินงานเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการสรางสรรค ผลิต และเผยแพร

เนื้อหาเพ่ือเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุ  

 ในระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการไดทันที คือ สวนงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการพัฒนา

ผูสูงอายุในดานตาง ๆ ควรดำเนินงานจัดงบประมาณใหการสนับสนุนองคกร ธุรกิจ มูลนิธิ นักธุรกิจ

วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) กลุมบุคคล ผูทำงานอิสระ (Freelance) ผูมีอิทธิพลทางออนไลน (Online 

Influencer) จัดทำเนื้อหาและสรางแพลตฟอรมสำหรับผูสูงอายุมากข้ึน 

 ประการสำคัญขอเสนอที่เปนไปไดคือ แนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืน เสนอจัดตั้ง องคกรสื่อ

ออนไลนสาธารณะสำหรับผูสูงอายุ ตามแนวคิดการแพรภาพกระจายเสียงสาธารณะ (Public 

Television) เชนเดียวกับสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จัดตั้งองคกรกลางในรูปแบบองคกรมหาชน 

องคกรตามนโยบายยุทธศาสตรประเทศ หรือองคกรธุรกิจเพ่ือสังคม เพื่อกำหนดยุทธศาสตรดาน

เนื้อหาบนสื่อออนไลนเชิงประโยชนสาธารณะสำหรับผูสูงอายุ สรางแพลตฟอรมออนไลนสำหรับการ

เผยแพร ประสานรวบรวมสงเสริมผูผลิตเนื้อหาท่ีมีอยูปจจุบัน เพ่ือผสานพลังในการทำงานเสริมสราง
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พฤฒิพลังของผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต การมีสวนรวม ความมั่นคงในชีวิต และการใช

เทคโนโลยีอยางรูเทาทันและไดประโยชน 

 

ขอเสนอที่ 2: แนวนโยบายดานความม่ันคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 

 

 การเตรียมพรอมใหผูสูงอายุดานความมั่นคงในชีวิต โดยใหความสำคัญกับศักยภาพของ

ผูสูงอายุในดานความรู ความสามารถ หลักคิด องคความรู ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดาน

ของผูสูงอายุแตละคนที่สั่งสมบมเพาะมาตลอดชีวิต ตั้งแตวัยหนุมสาว วัยผูใหญกอนจะเขาสูวัย

ผูสูงอายุ มุงกระตุน สนับสนุนใหผูสูงอายุนำศักยภาพที่มีอยู โดยใชโอกาสทางเทคโนโลยีที่เปดให

ผูใชงานสามารถใชประโยชนสรางรายไดดวยตนเอง เพื่อมีรายไดสำหรับใชจาย สรางความมั่นคงใน

การดำรงชีวิต เปนการสงเสริมทางเศรษฐกิจนอกระบบการจางงาน ทั้งนี้ยังครอบคลุมแนวคิดที่

ผูสูงอายุนำความรู ความสามารถของตนเองมาสรางผลผลิตเพ่ือการพัฒนาชุมชน เพ่ือสรางความ

มั่นคงของชุมชนดวย โดยใหความสำคัญใน 3 ประเด็น คือ 1) การเพิ่มความสามารถ เสริมความ

เขมแข็งของผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถสรางรายไดดวยตนเองอยางยั่งยืน 2) การสราง

โครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เพื่อเอ้ืออำนวยใหผูสูงอายุสามารถสรางรายไดและผลผลิตชุมชน 

และ 3) การสรางรายไดเพ่ือความม่ันคงในชีวิตของผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีดิจิทัล   

 ยุทธศาสตรการสรางความม่ันคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 

 การบรรลุเปาประสงคการสรางความมั่นคงในชีวิต จากการมีรายไดของผูสูงอายุในสังคม

ดิจิทัล สามารถดำเนินการไดดวยยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 จัดต้ังหนวยงานระดับประเทศ สนับสนุนและสงเสริมการเพ่ิมความรู 

ทักษะ ความสามารถ เสริมความเขมแข็งของผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุสามารถสรางรายได

ดวยตนเองอยางย่ังยืน  

 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาและจัดทำโครงสรางพื้นฐานทางธุรกิจออนไลน (e-Commerce) 

เพื่อเอ้ืออำนวยใหผูสูงอายุสามารถสรางรายไดของตนเอง และสรางผลผลิตชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการสรางรายไดเพื่อความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ

ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบเศรษฐกิจใหม 

 จากยุทธศาสตรดังกลาว สามารถกำหนดแนวนโยบายเพื่อสรางความมั่นคงในชีวิตของ

ผูสูงอายุดวยเทคโนโลยีตอไป 

 แนวนโยบายสรางความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 

 นโยบายสงเสริมความมั่นคงดานรายไดของผูสูงอายุควรขยายสูการสงเสริมใหเกิดการหา

รายไดดวยเทคโนโลยีโดยผูสูงอายุ ขยายมุมมองการทำงานหารายไดไปสูการหารายไดแบบงานอิสระ 
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(Freelance) และ สงเสรมิวิสาหกิจเริ่มตน (Start-up) ทั้งที่เปนผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุซึ่งเปนกลุม

ที่มีศักยภาพ และผูสูงอายุที่มีปจจัยเก้ือหนุนที่พรอมจะพัฒนาตนเองได สามารถดำเนินงานตาม

แนวทางดังนี้ 

 1. จัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจออนไลน (Online Business Incubation Center) 

สำหรับผูสูงอายุ 

 งานวิจัยครั้งนี้สะทอนใหเห็นวา ตนทุนความรู ความสามารถของผูสูงอายุ เปนสินทรัพย

สำคัญในตัวผูสูงอายุ ซึ่งอาจจะถูกละเลยเมื่อกาวสูวัยผูสูงอายุเพราะการใหความสำคัญแตเฉพาะอาชีพ

ในระบบการจางงานเทานั้น หากแตคุณสมบัติเฉพาะของเทคโนโลยีสื่อออนไลนท่ีเปดโอกาสใหทุกคน

สามารถสรางสรรคเนื้อหาไดดวยตนเอง รวมทั้งเปดชองทางการตลาดที่กวางขวางมากข้ึน ถือเปน

โอกาสที่ผูสูงอายุสามารถนำตนทุนความรู ทักษะ ความสามารถของตนเองมาสรางเนื้อหา หรือสราง

ผลิตภัณฑเพ่ือจำหนายบนตลาดออนไลนได งานวิจัยไดชี้ใหเห็นวาสิ่งท่ีเปนอุปสรรคสำหรับผูสูงอายุใน

การเขาสูการหารายไดลักษณะนี้คือ ทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีและการตลาด

ออนไลน ดังนั้นการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจออนไลน มีความเปนไปไดท่ีจะสนับสนุนใหผูสูงอายุ

สามารถสรางรายไดเพื่อความมั่นคงในชีวิตของตนเองได ปจจุบันสถาบันการศึกษาไดมีการจัดตั้งศูนย

บมเพาะวิสาหกิจออนไลนหลายสถาบัน หากมีการเนนการสงเสริมสำหรับผูสูงอายุจะชวยสนับสนุน

การสรางรายไดของผูสูงอายได 

 การจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจออนไลน (Online Business Incubation Center) 

สำหรับผูสูงอายุ เปนการชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม ใหคำปรึกษา ทำงานรวมกับผูสูงอายุ รวมท้ังผูท่ี

กำลังกาวสูวัยผูสูงอายุเพื่อสรางความเปนผูประกอบการออนไลน (Online Entrepreneur) ใหแกผูที่

มีศักยภาพ มีแรงจูงใจ และตองการสรางรายไดเพ่ือความมั่นคงในชีวิต มีขอบเขตการดำเนินการ 

ไดแก จัดการเรียนรู ฝกอบรมทักษะ รวมคิดคน ใหคำปรึกษา รวมดำเนินการจัดตั้งธุรกิจออนไลนกับ

ผูสูงอายุตามกระบวนการบมเพาะทางธุรกิจออนไลนครบวงจรตั้งแต การผลิต การตลาด การสงเสริม

การขาย การเงิน การจัดการ การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และการศึกษาวิจัย 

พัฒนาองคความรู นวัตกรรม ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลนสำหรับผูสูงอายุ  

 การดำเนินงานจัดตั้งศูนย ฯ สามารถดำเนินหลายชองทาง อาทิ การดำเนินงานโดยผาน

ศูนยบมเพาะทางธุรกิจที่มีอยูในสถาบันการศึกษา สนับสนุนใหขยายการสงเสริมไปยังกลุมผูสูงอายุ

โดยเฉพาะ การจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้นในสวนงานที่เก่ียวของกับการจัดหางาน สวัสดิการ และ

รายไดของภาครัฐ เชน กรมสงเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กรมพัฒนา

ธุรกิจ เปนตน 
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 2. การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนดวยเศรษฐกิจสรางสรรคผานส่ือออนไลน  

 งานวิจัยเสนอใหเห็นความเปนไปไดของการรวมมือกันสรางรายไดระหวางผูสูงอายุกับ

คนในชุมชน ซึ่งชุมชนแตละชุมชนมีตนทุนทางธรรมชาติ การเกษตร วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ท่ี

สามารถนำมาสรางเปนเศรษฐกิจสรางสรรคได  ตนทุนการผลิตสวนหน่ึงของชุมชุนมีอยูในตัวผูสูงอายุ 

หากสามารถเช่ือมโยงคนตางรุนวัยในชุมชน ไดแก รุนวัยหนุมสาว คนรุนวัยที่จะกาวสูวัยผูสูงอายุ 

และวัยผูสูงอายุในชุมชน มารวมกันคิด รวมกันทำ สรางสรรคเศรษฐกิจสรางสรรคบนสื่อออนไลน 

จะชวยใหเกิดการสรางผลผลิตทางเศรษฐกิจของชุมชน ที่เปนประโยชนทั้งตัวผูสูงอายุและชุมชน 

 การสงเสริมวิสาหกิจชุมชนลักษณะนี้ มีกรอบการดำเนินงานที่ใหความสำคัญกับการ

รวมมือกันระหวางคนตางรุนวัยในชุมชน ไดแก วัยหนุมสาว วัยผูใหญ และวัยผูสูงอายุ จัดทำเปน

โครงการระดับทองถิ่น ใชกลไกการทำงานไดหลายวิธี อาทิ รูปแบบของรานคาออนไลนอิสระ 

(Standalone e-Shop) วิสาหกิจชุมชนออนไลน (Small and Micro Community Enterprise; 

SMCE) รานคาออนไลน (e-Shop)  ตลาดกลางออนไลน (e-Marketplace)  ซึ่งสามารถดำเนินการ

โดยเริ่มตนจากการสนับสนุนจัดตั้งดวยงบประมาณภาครัฐ เชน องคกรบริหารงานสวนทองถิ่น กองทุน

สงเสริมการพัฒนาทองถิ่น หลังจากนั้นเปดดำเนินการโดยใชการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชน จะ

ชวยใหสามารถดำเนินการอยางตอเนื่อง  

 แนวทางการดำเนินงานอีกทางหนึ่งคือ สามารถดำเนินงานในรูปแบบโครงการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ จัดทำเปนโครงการชุมชน เสนอของบประมาณการดำเนินโครงการจากภาครัฐ 

และมีการสงเสริมการจัดการใหสามารถดำเนินธุรกิจดวยตัวเองตอไปได  

 นอกจากนี้ยังสามารถดำเนินการดวยการกระตุนสงเสริมใหธุรกิจเอกชนมีเปาหมายการ

ทำธุรกิจที่ใหความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน การแสดงความรับผิดชอบและพัฒนาสังคมเพื่อ

สาธารณประโยชน ไดจัดทำโครงการเสริมสรางภาพลักษณและชื่อเสียงดานความรับผิดชอบตอสังคม  

 3. สรางแพลตฟอรมรานออนไลนเปนชองทางการตลาดใหแกผูสูงอายุ 

 ดวยเทคโนโลยีออนไลนสามารถนำผูขายและผูซื้อท่ีอยูหางไกลมาพบเจอกัน ทำการ

คาขายกันได มีกรณีตัวอยางผูสูงอายุท่ีสามารถทำการคาออนไลนไดดวยตนเอง และกลุมผูสูงอายุที่

รวมตัวกันผลิตสินคา แตยังขาดชองทางการขายออนไลน ดังนั้นการมีพื้นที่กลางบนสื่อออนไลนที่เปด

ใหเฉพาะผูสูงอายุไดนำผลิตภัณฑของตนเองมาจำหนาย มีการจัดการสนับสนุน ชวยเหลือผูสูงอายุใน

กระบวนการทำธุรกิจการคาออนไลนทุกขั้นตอน เริ่มจากการสรางและบริหารจัดการแพลตฟอรม

รานคาออนไลนข้ึน รับสมัครผูสูงอายุและผูท่ีกำลังกาวสูวัยผูสูงอายุที่ตองการคาขายออนไลนมาเสนอ

ขายสินคา จัดทำระบบการเลือกซื้อสินคา รับคำสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดสงสินคา การบริการหลัง

การซื้อสินคา จะชวยขยายโอกาสการคาออนไลนของผูสูงอายุ และมีโอกาสที่จะเพ่ิมจำนวนผูสูงอายุที่

สามารถทำการคาออนไลนไดดวยตนเองอยางปลอดภัยและไมถูกเอาเปรียบ  
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 การดำเนินงานยึดหลักการสรางแพลตฟอรมกลางสำหรับรานคาออนไลนขึ้น เปนตลาด

กลางออนไลน (e-Marketplace) มีการบริหารจัดการกระบวนการรานคาออนไลนครบวงจร เพ่ือให

ผูสูงอายุที่มีความพรอมและผานการพิจารณาเขาเปนผูคา เนนกลุมผูกำลังกาวสูวัยผูสูงอายุ และ

ผูสูงอายุที่มีความพรอม นำสินคาของตนเองมาเสนอขาย โดยรับผิดชอบในการเตรียมสินคา จัดสง

สินคาตามคำสั่งซื้อ และรับเงินคาสินคา สวนผูดูแลแพลตฟอรมจะจัดการและบริหารระบบรานคา

ออนไลนทั้งหมด อำนวยความสะดวก ชวยเหลือ เสริมสรางทักษะ ใหความรู คำแนะนำ ชวยเหลือ

ผูสูงอายุในการนำเสนอสินคาของตนเอง การจัดสำรองสินคา การจัดสงสินคา และการสงเสริม

การตลาด  

 วิธีการจัดตั้งสามารถดำเนินการผานกลไกหนวยงานภาครัฐที่เขามารับผิดชอบ การจัดตั้ง

ธุรกิจเพ่ือสังคม โดยดำเนินงานในรูปแบบธุรกิจดวยระบบแบงปนรายได เพ่ือใหสามารถมีรายได

เพียงพอในการดำเนินงานโดยไมตองพ่ึงงบประมาณจากภาครัฐ นอกจากนี้ยังสามารถจัดตั้งเปน

รัฐวิสาหกิจที่มีรัฐเปนผูลงทุนรวมกับเอกชน ภายใตเปาหมายท่ีเนนการเสริมสรางความมั่นคงสำหรับ

ผูสูงอายุ  

 แพลตฟอรมรานคาออนไลน ฯ นี้สามารถดำเนินการเชื่อมโยงกับศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

ออนไลน วิสาหกิจชุมชนออนไลน โดยทำหนาที่เปนชองทางการจำหนายสินคาได 

 4. สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) และการทำงานรับจางอิสระผานชองทาง

ออนไลน (Online Freelance)  

 ผูสูงอายุที่มีความสามารถเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่เปนความตองการ

ของตลาดแรงงาน สามารถใชตนทุนนี้สรางรายไดใหกับตนเองได โดยการทำงานรับจางอิสระผาน

ชองทางออนไลน ในงานบางประเภท เชน การเขียนเชิงสรางสรรค การเปนผูแสดงหรือผูบรรยาย

เฉพาะเรื่อง เปนตน การสงเสริมลักษณะนี้สามารถใชแนวทางการจัดตลาดนัดออนไลน เปดพ้ืนที่ให

ผูสูงอายุที่ตองการทำงานรับจางอิสระเขามาเสนอขอมูลตนเอง และเปดใหผูตองการหาคนท่ีมี

ความสามารถเฉพาะมาพบปะผูสูงอายุที่ตรงกับความตองการของตนเองได รวมทั้งสงเสริมใหเกิด

วิสาหกิจเริ่มตน (Startup) โดยดึงความสามารถของผูสูงอายุมาสรางเปนธุรกิจรูปแบบใหมท่ีจะชวย

แกปญหาของผูที่เปนกลุมเปาหมายทางการตลาดได โดยผูสูงอายุใชความสามารถในการออกแบบและ

สรางผลิตภัณฑที่เปนการแกปญหาที่คนตองการ และใชการระดมทุนแบบผูรวมลงทุน ที่จะเปน

ผูสนับสนุนเงินทุนและเปนหุนสวนทางธุรกิจที่จะเติบโตไปดวยกัน ซึ่งผูสูงอายุสามารถทำไดทั้งการ

รวมกันสรางธุรกิจกับคนวัยหนุมสาว และการเขารวมลงทุนวิสาหกิจเริ่มตนกับคนหนุมสาว สามารถ

ดำเนินงานผานคณะกรรมการสงเสรมิวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ 

 ขอเสนอดังกลาวขางตน สามารถนำไปใชเปนแนวทางในการเสริมสรางพฤฒิพลังของ

ผูสูงอายุ และผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงคนรุนหนุมสาว มารวมกันสราง
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สังคมผูสูงอายุยุคดิจิทัล ที่เปนผูสูงอายุท่ีมีพฤฒิพลัง ภายใตกระบวนทัศนพฤฒิพลังของผูสูงอายุยุค

ดิจิทัลที่สามารถใชเทคโนโลยีสรางสุขภาพกาย สุขภาพใจ การยอมรับในคุณคาและการมีสวนรวมกับ

ครอบครับ ชุมชนและสังคม โดยที่สามารถพึ่งพาตนเองได มีความมั่นคงดานรายไดและที่อยูอาศัย

อยางไรก็ตาม ขอเสนอดังกลาวนี้ยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติ แผนงาน และ

โครงการ และนำสูการปฏิบัติอยางจริงจังตอไป 

 

7.3 กลไกการนำนโยบายสูการปฏิบัติ 

 

 ขอเสนอเชิงนโยบายครั้งนี้ มีกระบวนทัศนเก่ียวกับผูสูงอายุในแบบ “พฤฒิพลัง” 

(Active and Productive Aging) ท่ีมีมุมมองตอผูสูงอายุในฐานะที่เปนผูมีศักยภาพในการพัฒนา

ตนเอง มีตนทุนทางปญญาในการนำมาใชสรางพฤฒิพลังของตนเอง นอกจากนี้ยังมีความรู ทักษะ 

และความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลหลายระดับ ท้ังกลุมที่ใชได ใชเปน จนถึงกลุมผูใชอยาง

เชี่ยวชาญ มีมุมมองถึงโอกาสท่ีจะนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือสรางพฤฒิพลัง และพิจารณาทั้งกลุมผูสูงอายุ

ในปจจุบันและกลุมที่จะกาวสูวัยผูสูงอายุในอนาคต ภายใตบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม

เทคโนโลยีและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล กลไกการดำเนินงานตามนโยบายที่

เสนอครั้งนี้ อาศัยกลไกที่หลากหลายที่จะกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 1. กลไกการดำเนินงานตามแนวนโยบายโดยการสงตอนโยบายใหหนวยงานภาครัฐที่

เก่ียวของ นำไปพิจารณารวมกับแผนยุทธศาสตรในปจจุบัน และบูรณาการกับโครงการในปจจุบัน 

รวมท้ังเพ่ิมเติมในแผนแมบทในอนาคต หนวยงานรัฐที่สามารถนำไปพิจารณาดำเนินงานได อาทิ  

 กรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

 กระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 กองสงเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ 

 สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

 คณะกรรมการสงเสรมิวิสาหกิจเริ่มตนแหงชาติ  

 องคกรบริหารงานสวนทองถิ่น 

 2. กลไกความรวมมือระหวางองคกร เปนการรวบรวมองคกรภาครัฐ องคกรธุรกิจ

ภาคเอกชนโดยเฉพาะบริ ษัทผู ป ระกอบ ธุรกิจบริการเครือข ายอิน เทอรเน็ตความเร็วสู ง 
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โท รศั พ ท เค ลื่ อ น ที่  แ ละสื่ อ ดิ จิ ทั ล  ธุ รกิ จ ด าน สื่ อดิ จิ ทั ล  อ งค ก ร พั ฒ น าเอกช น  มู ล นิ ธิ                      

เพื่อสาธารณประโยชน โดยรวมกันจัดทำโครงการตามขอเสนอนโยบาย พิจารณาแนวนโยบายที่

สอดคลองกับเปาหมายและพันธกิจขององคกรความรวมมือ จับคู สรางเครือขายรวมดำเนินโครงการ

จัดทำรูปแบบของรานคาออนไลนอิสระ (Standalone e-Shop) วิสาหกิจชุมชนออนไลน (Small 

and Micro Community Enterprise; SMCE) รานคาออนไลน (e-Shop) ตลาดกลางออนไลน            

(e-Marketplace) 

 3. กลไกการจัดตั้งและสงเสริมการลงทุนแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) 

ดำเนินธุรกิจ โครงการตามแนวนโยบายการสรางรายไดและผลผลิตชุมชน สามารถทำไดทั้งระดับ

ชุมชน และธุรกิจระดับประเทศ ผานกองทุนสาธารณประโยชนท่ีมีอยู อาทิ  

 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชนสาธารณะ (กทปส.)  

 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค 

 4.  กลไกการปฏิบัติงานดวยการบูรณาการสวนงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม

เพื่อสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐทางเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิตสำหรับผูสูงอายุ 

 5. กลไกการดำเนินงานท่ีใหความสำคัญกับการเชื่อมประสานระหวางรุนวัย 3 รุน ไดแก 

รุนหนุมสาว รุนผูใหญ และรุนผูสูงอายุ เพื่อประสานพลังรวมกันปรับตัวสูวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง การ

สรางความสัมพันธที่ดี และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

 6. กลไกสงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม โดยกำหนดกรอบการวิจัยเฉพาะเรื่อง การ

เตรียมพรอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุในสังคมดิจิทัล เนนการวิจัย

สรางองคความรู (Basic Research) เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการเรียนรู การเพิ่มทักษะ การเพิ่ม

ความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใชเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

(Action Research) พัฒนาตนแบบการเสริมสรางคุณภาพชวีิตและความมั่นคงในชีวิตดวยเทคโนโลยี

ของผูสูงอายุ ทั้งในระดับบุคคล กลุมชุมชน และธุรกิจ 

 7. กลไกการสื่อสารสาธารณะ สรางกรอบการรับรูนโนบายผานสื่อ (Media Advocacy) 

บนฐานองคความรู โดยกำหนดแผนการสื่อสารสาธารณะ เผยแพรองคความรู สรางความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับกระบวนทัศนพฤฒิพลังของผูสูงอายุ สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเครือขาย เชื่อมโยง

เครือขายผูปฏิบัติงาน สื่อสารความเปนสังคมผูสูงอายุในยุคดิจิทัลเพ่ือสรางการตื่นตัวในสังคม 

 สังคมผูสูงอายุในยุคดิจิทัลปรากฏตอหนาพวกเราทุกคนแลวขณะนี้ มิใชเรื่องอนาคตอีก

ตอไป ความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและกระบวนทัศนของผูสูงอายุอันมาจากการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังวิกฤติการณตาง ๆ ท่ีอุบัติขึ้นบนโลก เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผูสูงอายุอยาง
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มากมายและฉับพลัน การเตรียมพรอมทั้งดานพื้นฐานและการเพิ่มทักษะที่จำเปนในการดำรงชีวิตได

อยางมีคุณภาพและมั่นคงจึงเปนสิ่งที่ตองดำเนินการในวันน้ี ทั้งกลุมผูสูงอายุในปจจุบันและผูที่จะกาว

สูวัยผูสูงอายุในอนาคตตอไป  
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บทที่ 8 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุงสำรวจและอธิบายแรงจูงใจในการใชงานเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ต 

สถานภาพการเขาถึง การใชงาน ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และการรูเทาทันสื่อดิจิทัล

ของกลุมผูจะกาวสูวัยสูงอายุและผูสูงอายุวัยตน โดยนำไปสูขอเสนอเพ่ือการพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถ

นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเสริมสรางภาวะพฤฒิพลัง ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณ เชิงลึก (In-

depth Interview) ผลการวิจัยสรุปไดดังตอไปนี้ 

 

8.1 สรุปผลเชิงสำรวจ 

 

 การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น 1,400 คน จาก 4 กลุมอายุ คือ อายุ 

50-54 ป อายุ 55-59 ป อายุ 60-64 ป และอายุ 65-70 ป จากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาก

ที่สุด และจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 5 จังหวัด ในจำนวนใกลเคียงกันในแตละภูมิภาค อาศัยใน

พ้ืนที่เขตเมือง เทศบาลมากกกวา นอกเขตเมืองเล็กนอย เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา เปนจำนวนใกลเคียงกับระดับปริญญาตรี มีรายได 10,001-20,000 บาท มาก

ที่สุด รองลงมาคือรายได 5,001-10,000 บาท มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / คาขาย มากที่สุด รองลงมาคือ

รับจาง และเกษตรกร มากกวาครึ่งมีสถานภาพสมรส 

 8.1.1 ปจจัยตัวบุคคล 

กลุมตัวอยางเกือบครึ่งใชงานอินเทอรเน็ตมามากกวา 5 ป รองลงมาใชงานมา 4-

5 ป มีความคลองแคลวในการใชงานคอมพิวเตอร แท็บเล็ต ทั้งในระดับสามารถใชไดดวยตนเอง แตไม

คลองแคลว และใชไมเปนเลย และ มีความคลองแคลวในการใชงานโทรศัพทสมารทโฟนในระดับ

สามารถใชไดดวยตนเองแตไมคลองแคลว ใกลเคยีงกับ สามารถใชไดดวยตนเองอยางคลองแคลว  

 8.1.2 ปจจัยเทคโนโลยี 

ปจจัยเอื้ออำนวยในการใชเทคโนโลยีพบวา สวนใหญของกลุมตัวอยางมีพื้นที่

อาศัยที่มีเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คิดเปนรอยละ 87.14 บานพักอาศัยติดตั้งสัญญาณไวไฟ 

คิดเปนรอยละ 70.50 เกือบทั้งหมดมีโทรศัพทเชื่อมตออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 98.79 
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 สำหรับรูปแบบการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงพบวา จำนวนมากกวาครึ่ง

เปนแบบเหมาจายรายเดือน คิดเปนรอยละ 69.29 มีคาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในแตละเดือน

อยูระหวาง 301-600 บาท ใกลเคียงกับมากกวา 600 เปนจำนวน 524 คน คิดเปนรอยละ 37.48  

และ จำนวน 527 คน คิดเปนรอยละ 37.70 ตามลำดับ ราคาโทรศัพทสมารทโฟนท่ีใชมีราคาระหวาง 

3,001-7,000 บาท มากที่สดุเปนจำนวน 506 คน คิดเปนรอยละ 36.25 

 8.1.3 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีกลุมอายุ 50-54 ป อยูระดับมาก ในขณะที่กลุมอายุ 

55-70 ป อยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแรงจูงใจแตละดานพบวา ดานสุขภาพกาย จิต ใชชีวิต ออก

กำลังกาย ดานการมีสวนรวมในการมีงานทำ ครอบครัว ชมรม และดานการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

พฤฒิพลัง อยูระดับมาก ในขณะที่ดานความมั่นคงในรายได ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอมปลอดภัย อยูใน

ระดับปานกลาง   

 การวิเคราะหองคประกอบแรงจูงใจในการใชงานอนิเทอรเน็ต 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมการ

วิเคราะหอธิบายแรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต ผลการวิเคราะหจัดกลุมเปน 4 องคประกอบ ดังนี้ 

 องคประกอบที่ 1 การมีสวนรวมและทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน ครอบครัว 

และสังคม (Participation) เปนแรงจูงใจท่ีอธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพื่อสรางการมี

สวนรวมและการมีตัวตนในกลุมเพ่ือน ครอบครวั และสังคม โดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 

– ความตองการเขากลุม ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน 

– ความตองการเขารวม รวมกลุมทำกิจกรรม 

– ความตองการติดตอเพื่อน ๆ 

– ความตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น ๆ  

– ความตองการทำกิจกรรมจิตอาสา  

– ความตองการสรางความสัมพันธที่ดีกับคนใกลชิด ครอบครัว 

– ความตองการบงบอก แสดงตัวตน 

 องคประกอบที่ 2 ความตองการรายไดเพ่ือความมั่นคงในชีวิต (Income for Life 

Security) เปนแรงจูงใจที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพื่อหารายไดที่จะชวยใหชีวิตมี

ความมั่นคงในวัยผูสูงอายุ โดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 

– ความตองการขอมูลเพ่ือนำมาสรางรายได 

– ความตองการใชอินเทอรเน็ตไปทำประโยชนในการหารายได 

– ความตองการสรางความมั่นคงในชีวิต 
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 องคประกอบท่ี 3 การตระหนักถึงความสามารถในการใชอินเทอรเน็ตพัฒนา

ตนเอง (Internet Efficacy) เปนแรงจูงใจที่อธิบายวาผูสูงอายุรับรูถึงความสามารถของตนเองในการ

ใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 

– ความตระหนักวาตนสามารถใชอุปกรณและอินเทอรเน็ตได 

– ความตองการหาความรูจากโลกออนไลน 

– ความตองการนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาตนเอง 

– ความตองการรับทราบขาวสาร ความเปนไปของสังคม   

– ความตองการเปนคนที่ใชชีวิตไดอยางทันสมัย 

 องคประกอบที่ 4 การดูแลสุขภาพ บันเทิง และชีวิตที่ดี (Healthy and Lively) 

เปนแรงจูงใจที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชงานอินเทอรเน็ตเพ่ือการดูแลสุขภาพกายและจิตเพ่ือชีวิต

ที่ด ีโดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 

– ความตองการขอมูล วิธีการ ที่จะนำมาใชออกกำลังกาย 

– ความตองการพักผอนหยอนใจ 

– ความตองการขอมูล ความรูในการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง 

– ความตองการความบันเทงิเริงใจ 

– ความตองการสรางความมั่นใจในการดำเนินชีวิต  

 8.1.4 การเขาถึงและใชงานเทคโนโลยี 

 โดยเฉลี่ยกลุมตัวอยางรวมทุกกลุมอายุมีการเขาถึงและใชงานอินเทอรเน็ตวันละ 

5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง ซึ่งเปนการเขาถึงและใชงานระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา

คาเฉลี่ยระยะเวลาการใชงานแตละวันพบวา ใชงานเฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งอยูในระดับนอย มีเพียง

กลุมอายุ 50-54 ป ที่มีระยะเวลาใชงานเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอยูในระดับปานกลาง 

 โปรแกรมท่ีใชงานบอย ๆ และใชมากที่สุดเรียงลำดับ ดังนี้ ไลน เฟซบุก และยูทูบ  

โดยใชสนทนา อานขาวติดตามขาวสารในระดับมาก ในขณะท่ีใชสืบคนขอมูลและโพสตขอความใน

ระดับปานกลาง และรับสงอีเมล ซื้อสินคาออนไลน และโอนเงินผานแอปพลิเคชันในระดับนอย และ

สรางเนื้อหาดวยตนเองในระดับนอยที่สุด 

 8.1.5 การวิเคราะหองคประกอบการใชงานอินเทอรเน็ต 

 ผลการวิเคราะหจัดกลุมเปน 3 องคประกอบ ดังนี้ 

  องคประกอบที่ 1 การใชงานท่ัวไป สืบคน สนทนา ดูคลิป โอนเงิน อธิบายวา

ผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตในเรื่องพ้ืนฐาน เชน สืบคนเนื้อหาขาวสารที่ตองการชม สนทนาผานโปรแกรม

สนทนา ชมคลิป โอนเงิน ซึ่งเปนลักษณะการใชงานท่ัวไป โดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 
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– การสืบคนขอมูล 

– การอานขาว ติดตามความเคลื่อนไหว เหตุการณตาง ๆ ในสังคม 

– การใชงานไลน 

– การใชงานเว็บไซตตาง ๆ 

– การโอนเงนิผานแอปพลิเคชันของธนาคาร 

– การสนทนาผานโปรแกรมไลน เฟซบุก 

– การใชงานยูทูบ 

– การใชงานแอปพลิเคชันตาง ๆ 

– การซื้อสินคาออนไลน 

 องคประกอบที่  2 การใชงานโปรแกรมท่ีผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน 

อธิบายวา ผูสูงอายุมีลักษณะการใชงานโปรแกรมท่ีผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน ไมคุนเคย โดยมี

รายละเอียดในองคประกอบ ดังน้ี 

– การใชงานทวิตเตอร 

– การใชงานพอดคาสต 

– การใชงานอินสตาแกรม 

– การใชงานเว็บบล็อก 

– การเขียนบล็อก หรือทำคลิปอัพโหลดบนยูทูบ หรือสรางเว็บไซต หรือสราง

เพจของตนเอง 

– การรับสงอีเมล 

 องคประกอบท่ี 3 การใชสื่อสังคมออนไลนโพสตและแสดงความเห็น อธิบายวา

ผูสูงอายุมีลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลน ในลักษณะการโพสตเรื่องราวของตนเอง แสดงความเห็น 

บนสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุก โดยมีรายละเอียดในองคประกอบ ดังนี้ 

– การโพสตขอความ ภาพ เรื่อง ของตนเอง  

– การแสดงความเห็นตอเรื่องตาง ๆ  

– การใชงานเฟซบุก 

– การใชงานเฟซบุกแมสเซนเจอร  

 8.1.6 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 ความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยรวมทุกกลุมอายุ อยูในระดับปานกลาง เม่ือ

พิจารณาความสามารถในแตละดานพบวา ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีเพ่ือสราง

ความสัมพันธในครอบครัว อยูในระดับมากทุกกลุมอายุ ความสามารถในการใชงานอินเทอรเน็ต อยูใน
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ระดับปานกลาง และความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางผลิตภาพ สรางรายได กลุมอายุ 50-

54 ป อยูในระดับนอย และกลุมอายุ 55-70 ป อยูในระดับนอยที่สุด 

 ความสามารถในการใชงานในการสืบคนขอมูล การสงตอ การทำความเขาใจ

เนื้อหา เขากลุมสนทนา การเรียนรูปรับตัว และใชอยางปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง ในขณะที่

ความสามาถในการสรางเนื้อหาอยูระดับนอย 

 ความสามารถในการสรางความสัมพันธในครอบครัว โดยใชงานโปรแกรมสนทนา

ในการพูดคุย ติดตอในเรื่องชีวิตประจำวันกับคนในครอบครัว และถามไถสารทุกขสุกดิบกับคนใน

ครอบครัวที่หางไกล อยูในระดับมาก 

 ความสามารถดานผลิตภาพ การสรางรายไดบนอินเทอรเน็ต ในเรื่องใชความ

ชำนาญเชิงวิชาชีพที่มีอยูเพื่อหารายได การขายของออนไลน ความมั่นใจในการสรางธุรกิจออนไลน 

การรับจางงานอิสระอยูในระดับนอย ในขณะที่การสรางรายไดจากการสรางเนื้อหาอยูในระดับนอย

ที่สุด 

 8.1.7 การรูเทาทันสื่อดิจิทัล  

 การรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุกลุม 60-70 ป อยูระดับปานกลาง ในขณะที่

กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุม 50-59 ป อยูระดับมาก 

 เมื่อพิจารณาการรูเทาทันสื่อดิจิทัลในแตละดานพบวา  

 ความสามารถเลือกใชงานอินเทอรเน็ตตามวัตถุประสงคแตละครั้งไดอยางถูกตอง

สมประสงค การประเมินความถูกตอง และการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเอง อยูในระดับ

มากทุกกลุมอายุ 

 ความเขาใจท่ีมีตอเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องการผลิตและสงเนื้อหามายังผูใชงาน 

(Algorithm) การตั้งคำถามกับเนื้อหา และการตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย อยูในระดับปาน

กลาง ทุกกลุมอายุ 

 สำหรับดานการประเมินเชิงจริยธรรมของเน้ือหาที่ถูกสงมาถึงตัวผูสูงอายุ กลุม

ผูสูงอายุ กลุมอายุ 60-70 ป อยูในระดับปานกลาง ในขณะที่กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุมอายุ 50-

59 ป อยูในระดับมาก  
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8.2 ผลการวิจัยเจาะลึก 

 

 การวิจัยครั้งนี้ใชการสัมภาษณเชิงลึกเพ่ืออธิบายเจาะลึกในประเด็นการวิจัยเพิ่มเติม 

ผลการวิจัยสรปุไดดังตอไปนี้ 

 8.2.1 ปจจัยตัวบุคคล 

 ปจจัยเก่ียวกับตัวผูสูงอายุที่เพ่ิมเติม มีดังตอไปนี้ 

 อาชีพ  

 ผูสูงอายุที่เคยทำงานในองคกรเอกชนหรืองานราชการมีการใชเทคโนโลยีในการ

ทำงานมาแลวโดยเริ่มตนจากการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร (PC) และการใชอินเทอรเน็ตในการหา

ขอมูลเก่ียวกับงานที่ตนเองไดทำในแผนกนั้น และเมื่อเกษียณอายุงานแลว ยังมีการใชอยูเชนกัน โดย

เปลี่ยนจากเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ต เชน ไอแพด เปนตน นอกจากนี้

ผูสูงอายุยังมีหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเขามาสอนดานการใชเทคโนโลยีเบื้องตน และยังมี

ผูสูงอายุกลุมหนึ่ งที่ เริ่มตนการใชงานเทคโนโลยีโดยมาจากการที่ลูก ๆ หรือหลาน ๆ มีความ

จำเปนตองใหพวกเขาใช ดวยเหตุที่ลูก หลานตองไปทำงานคนละจังหวัด หรือไปเรียนตอตางประเทศ 

จึงตองใชเทคโนโลยีสื่อสารเพ่ือใชในการติดตอสื่อสารกัน 

 การเรียนรูจากเทคโนโลยี 

 ผูสูงอายุจะเรียนรูวิธีการใชเครื่องและฟงกชัน แอปพลิเคชันตาง ๆ รวมท้ังการ

สมัครแอปพลิเคชัน เชน ไลน เฟซบุก โดยการสอบถามลูก หลาน หรือหลาน ๆ ขางบานในการใช 

นอกจากนี้ยังมีการถามบุคคลรอบขางอาทิ เพื่อนฝูง หรือรุนนองท่ีชำนาญเทคโนโลยีสมัยที่ตนเอง

ทำงานดวยกัน หรือพระสงฆที่มีความรูทางดานเทคโนโลยี รวมไปจนถึงภรรยาที่ใชดวยกัน 

ขณะเดียวกันบางสวนใชวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยการลองผิดลองถูกจากเทคโนโลยีจนเกิดความ

คลองแคลวและเคยชิน 

 ทักษะความสามารถ/การพฒันาตนเอง 

 ผูสูงอายุมองวาเทคโนโลยีมีสวนชวยในการกอใหเกิดทักษะและความสามารถ

ดานตาง ๆ ได คือ ในดานการพิมพ ชวยใหการพิมพมีความคลองแคลวในการโตตอบ และยังชวยใน

การอานสะกดคำภาษาไทย และยังชวยเรียนรูในดานภาษาอังกฤษ ขณะเดียวกันผูสูงอายุยังมองวาตัว

เทคโนโลยีสามารถทำใหพัฒนาโสตสัมผัสดานตาง ๆ ฝกสมอง ฝกสายตา ฝกกลามเน้ือ ฝกประสาท 

บริหารนิ้วมือในการพิมพ และยังชวยพัฒนาทางความคดิได  

 อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุยังมองวาตนเองน้ันหากเทียบกับคนรุนอายุคราวเดียวกันท่ี

ไมไดใชเทคโนโลยี ตนเองมีทักษะและความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดดีในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยัง

พบวาผูสูงอายุแตละคนนั้นมีพื้นฐานความรูไมเทากัน แตหากเทียบกับเด็กและเยาวชนนั้น ผูสูงอายุ
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สวนหนึ่งมองวาตนเองสูเด็กรุนใหมไมได เพราะเด็กมีความคลองแคลวมากกวา ขณะที่ตนเองนั้นเปน

คนลืมงาย 

 8.2.2 ปจจัยเทคโนโลยี 

 ปจจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีที่เพ่ิมเติม มีดังตอไปนี้ 

 การไดมาของเครื่อง 

 ผูสูงอายุมีลูกหรือหลานเปนคนซื้อหรือหามาให โดยพาไปเลือกหรือ หรือซื้อมาให

เปนของขวัญวันเกิด หรือการใหเครื่องที่ลูกของเคาไดเปลี่ยนรุนใหม แลวนำเครื่องเกามาใหใช 

นอกจากน้ีผูสูงอายุยังมีการไปเลือกซื้อดวยตนเอง โดยใชการสอบถามจากบุคคลที่สนิทกอนตัดสินใจ

ซื้อ รวมทั้งโปรโมชันราคาเครื่องกอนตัดสินใจซื้อ 

 ความซับซอนยุงยากของเทคโนโลยี 

 ผลการสัมภาษณพบวา ผูสูงอายุยังมีความสับสนในเรื่องของฟงกชันในแอปพลิเค

ชัน เชนการเขาสมัครตองใชรหัสในการเขาซึ่งทำใหสับสนหรือลืมไดงาย โดยมองวาเปนเรื่องที่ยุงยาก 

ทั้งนี้เพราะไมมีความชำนาญหรือความถนัด ในขณะท่ีผูสูงอายุอีกกลุมหนึ่งมองวาไมยุงยากเพราะมี

ความคุนเคยหรือเคยชินกับตัวแอปพลิเคชันที่ใชประจำ แตหากไมเขาใจก็จะใชการถามลูกเปนตัวชวย 

 คาใชจาย และความคุมคาของการจาย 

 ผูสูงอายุท่ีมีลูกหลาน ลูกหลานจะเปนผูออกคาใชจายเครือขายอินเทอรเน็ตให 

ทั้งจายเปนรายเดือนหรือเปนระบบเติมเงิน ในขณะที่ผูสูงอายุบางคนก็ใชวิธีการหารกับเครือญาติที่

อาศัยอยูดวยกันหรืออยูใกลกัน นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุบางคนเลือกใชคายผูใหบริการสองคาย 

สลับกันทำใหมีรายจายเพิ่มข้ึน โดยเคามองวาจำเปนตองใชเพราะตนเองลืมงายตองใชสองเครื่อง

สำหรับโทรเขาไปหาอีกเครื่องหนึ่ง หรือการออกมาทำธุระขางนอกบานทำใหสัญญาณไวไฟไมสามารถ

ใชไดจนตองใชอีกเครือขายหนึ่งจึงจะทำใหสามารถติดตอสื่อสารได ผูสูงอายุบางสวนยังใชการเติมเงิน

เปนครั้ง ๆ โดยแตละครั้งที่เติมมตีั้งแตประมาณ 30 บาท ซึ่งจะอยูได 1 วัน และเติม 199 บาทโดยจะ

อยูเปนสัปดาห โดยเฉลี่ยแลว เริ่มตนเติมเงิน 30 บาท จนถึง 200 บาท โดยประมาณ ซึ่งผูสูงอายุบาง

คนยังใหเหตุผลวาจำเปนตองออกมาธุระขางนอกบาน จึงจำเปนจะตองเติมเงินเพื่อการติดตอ 

โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน 

  สวนดานความคุมคานั้นผูสูงอายุมองวาเงินที่จายไปมีความคุมคา เพราะมีความ

จำเปน และสะดวกท้ังเรื่องระยะเวลา ระยะทาง ในการทำงาน รวมท้ังการไดรับรูขาวสารไดอยาง

รวดเรว็ นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาทางผูใหบริการอินเทอรเน็ตใชกลยุทธทางการตลาด เชน การเพิ่ม

ความเร็ว เพ่ิมเมกให แตก็ไมไดลดราคาจริงเพียงแตเปนการเพิ่มใหดูดีข้ึน ดูเร็วขึ้น และยังมองวาแพง

และไมคุม สัญญาณก็ไมดีข้ึน ซึ่งผูสูงอายุบางคนเลือกที่จะใชวิธีการยกเลิกรายเดือนและใชเติมเงิน

ทดแทน อยางไรก็ตามยังมีขอคนพบจากผูสูงอายุบางคนที่พบวา บางครั้งคายโทรศัพทมือถือก็มี
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คาบริการเสริมแอบแฝง หากกดเขาไปแลวก็จะเสียเงินทันที โดยคาบริการจะคิดทางบิลที่เรียกเก็บ

ปลายทาง 

 8.2.3 ปจจัยแรงจูงใจในการใชงาน 

 จากการสัมภาษณกลุมผูสูงอายุนั้น ตัวแปรสำคัญของการใชเทคโนโลยีนั้นคือ 

ลูกหลาน ซ่ึงบุคคลดังกลาวน้ี เปนแรงผลักดันใหเกิดการยอมรับหรือใชเทคโนโลยีเพื่อทำการ

ติดตอสื่อสาร และยังเกิดความผูกพันใกลชิดกัน และยังเห็นอีกวา ลูกหลาน หรือญาติ และเพ่ือนฝูงที่

ไมไดเจอกันนาน สวนใหญจะอาศัยกันคนละที่ อาทิ ลูกหรือหลานไปทำงานซึ่งอยูกันคนละพื้นที่หรือ

ตางประเทศ หรือไปเรียนตอจังหวัดอื่น โดยเทคโนโลยีเปนชองทางท่ีสามารถใชติดตอสื่อสารและ

สะดวกรวดเร็ว 

 8.2.4 การใชประโยชนจากเทคโนโลยี  

 ผลการสัมภาษณพบวา ผูสูงอายุมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีทางดานตาง ๆ 

เชนงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ การนำไปใชในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง เชน การออกกำลังกายหรือ

การใชเพลงประกอบการออกกำลังกายหรือการเตนรำ ใชทำธุรกรรมทางการเงิน การสั่งซื้อของ

ออนไลน การตดิตอเพื่อนฝูงโดยถายทอดเหตุการณสดหรอืไลฟสด (live) ในโอกาสที่เจอเพ่ือน ถายรูป

และโพสตภาพสงขอความหากัน 

  นอกจากนี้ยังพบวาผูสูงอายุใชเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ โดยใชการคนหาขอมูล

จาก กูเกิล หรือยูทูบ หรือการไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพทางแอปพลิเคชันไลนในเรื่องที่ตนเอง

สนใจ และยังใชในเร่ืองของคนบันเทิง อาทิ การดูหนังฟงเพลงที่ตนเองชื่นชอบ การดูขาวสารและฟง

ธรรมะ ในขณะที่ยังมีการใชในแงของการผลิตงานเนื้อหาที่ตนเองเชี่ยวชาญโดยลงเผยแพรผานยูทูบ 

หรือเฟซบุก นอกจากนี้ยังมีการใชในการทำงาน เชน สงเอกสารสำคัญทางแอปพลิเคชันไลน หรือการ

ตัดตอวีดิโอ หรือรูปภาพ รวมทั้งผูสูงอายุบางสวนยังมีการใชในการติดตอธุรกิจของตนเองโดยการ

สรางเพจของตนเองเพ่ือใหลูกคาไดเขามาชมสินคาของตน  

 ความเห็นดานการขายสินคาออนไลน 

 ผลการสัมภาษณผูสูงอายุมองวาเปนชองทางติดตอสื่อสารที่สามารถหาลูกคาไดดี 

และสะดวก ซ่ึงผูสูงอายุบางคนไดใชชองทางดังกลาวในการสรางเพจขายสินคาที่ตนเองไดทำขึ้นมา 

เพื่อใหลูกคาหรือบุคคลท่ีสนใจในการไดเห็นสินคา และติดตอผานสื่อออนไลนไดเลย อยางไรก็ตาม

ผูสูงอายุบางสวนมองวาการขายของออนไลนนั้นสูเด็กหรือเยาวชนยังไมไดหากเทียบกันแลว และก็ไมรู

จะขายสินคาอะไร 

 เทคโนโลยีกับความสำคัญกับครอบครัว สังคม และชุมชน 

 ผลเชิงสัมภาษณแบงได 3 ประเด็น โดยประเด็นแรกนั้นผูสูงอายุมองวาเทคโนโลยี

เปนชองทางติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว คิดถึงลูก หลาน หรือญาติก็สามารถใชเทคโนโลยีเชื่อม
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ติดตอกันได และไดใชแอปพลิเคชันไลนในการโตตอบสื่อสาร โดยใชวิธีวีดิโอคอล หรือ โทรผาน

เครือขายสัญญาณไวไฟ ซึ่งสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว ขณะเดียวกันผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยียัง

ทำใหทันโลกและเปนคนทันสมัย ทำใหรูเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ นอกประเทศไดอยาง

รวดเรว็ ทำใหตนเองมีความทันสมัยตอขอมูลสังคมขาวสารไดตลอดเวลา 

 นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยีนั้นสามารถกระจายขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ชมรม ไดดี โดยพวกเขาไดรับรูขอมูลขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ทั้ง

ระดับหมูบาน ตำบล อำเภอผานทางแอปพลิเคชันไลน ทั้งในเรื่องของสาธารณสขุและสุขภาพ  

 อยางไรก็ตาม มีผูสูงอายุบางสวนที่มีจิตสาธารณะในการเปนอาสาสมัครประจำ

หมูบาน (อสม.) ยังมองวาเทคโนโลยีน้ันสามารถที่จะแบงปนขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ 

เก่ียวกับสาธารณประโยชนได โดยพวกเขาไดสรางเครือขายกลุมผานทางแอปพลิเคชันไลน และคอย

แบงปนหรือแชรขอมูลตาง ๆ ใหเครือขายกลุมไดรับรูและกระจายตอไปยังชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูดวย

เชนกัน 

 8.2.5 อุปสรรคในการใชเทคโนโลยี 

 ผูสูงอายุไดสะทอนใหเห็นอุปสรรคและความยากลำบากในการใชเทคโนโลยี สรุป

ไดดังนี ้

 ปจจัยท่ีทำใหเกิดอปุสรรคในการใชเทคโนโลยี  

 ผูสูงอายุมีปญหาทางดานสายตาหากใชโทรศัพทสมารทโฟนนานเกินไป ในขณะท่ี

ผูสูงอายุอีกสวนมองวา ความจำตนเองหลงลืมงาย จึงยากตอการจดจำ เนื่องจากไมคอยมีเวลาใชบอย

จึงเกิดการลืม ทั้งนี้มาจากความซบัซอนและความยุงยากจากเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบอีกวาปจจัยที่

เกิดอุปสรรคก็คอืปจจัยทางดานสัญญาณไมดี/ไมเสถียร เชน เครือขายที่ใชบริการแถวบานมีความชา 

หรือสัญญาณเขาไมถึงถึงในเขตบานตนเอง โดยที่ผูสูงอายุบางคนใชวิธีเลือกใชผูใหบริการสองคาย

สลับกัน กลาวคือหากไมมีสัญญาณก็จะสลับไปใชอีกคายหนึ่งทดแทน ผูสูงอายุบางคนนั้นพ้ืนท่ีบาน

ของตนเองอยูหางไกลจากการติดต้ังเสาสัญญาณอินเทอรเน็ตทำใหบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมคุม

กับการลงทุนในการตั้งเสาเครือขาย และขณะเดียวกันยังพบวาโครงการเน็ตประชารัฐยังไมสามารถ

ครอบคลุมไดทุกพื้นที่โดยจำกัดใหอินเทอรเน็ตหมูบานละ 3 หลังเทานั้น ทำใหตนไมสามารถใช

อินเทอรเน็ตได  

 นอกจากนี้ยังพบอีกวาผูสูงอายุมองวา ตนเองสูเด็กหรือเยาวชนไมได ทั้งนี้เพราะ

อายุตนนั้นเริ่มเยอะขึ้น ยังมีปจจัยทางดานภาษาอังกฤษที่เปนอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีอีกเชนกัน

เพราะแอปพลิเคชันบางอยางก็ใชภาษาอังกฤษ ทำใหเปนอุปสรรค นอกจากน้ี พบวาผูสูงอายุยังมี

ปญหาในดานตัวอักษรหรือตัวพิมพที่มีขนาดเล็กจนเกิดไป ทำใหยากและเปนอุปสรรคตอการใช

เทคโนโลยี 
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 ความกังวล ความเส่ียงที่มาจากการใชเทคโนโลยี 

 ผูสูงอายุมีความกังวลตอการใชเทคโนโลยีในหลายประการ ประกอบดวย ความ

กังวลตอการกรอกขอมูลรายละเอียดสวนตัวที่อาจถูกนำไปใชโดยมิจฉาชีพจนเกิดความเสียหายแก

ตนเอง โฆษณาที่อวดอางสรรพคุณเกินจริง และมีบางคนกังวลทางดานระบบคลื่นสัญญาณที่มี

ผลกระทบตอรางกาย เพราะระบบสัญญาณโทรศัพทที่จะสงผลตอระบบประสาทซึ่งจะเกิดผลกระทบ

ในระยะยาว กังวลเรื่องในการทำธุรกรรมทางการเงิน กังวลตอผูใหบริการทางโทรศัพทมือถือในเรื่อง

ของบริการเสริมตาง ๆ ที่อยูในระบบที่นอกเหนือจากการจายรายเดือน และยังหวงกังวลถึงเยาวชนตอ

การใชเทคโนโลยี 

 ความเสี่ยงจากการใชเทคโนโลยี  

 ผูสูงอายุเคยเจอความเสี่ยงตาง ๆ ไมวาจะเปนขอความแปลก ๆ จากบุคคลไม

รูจัก หรือสินคาเดงเขามาในแอปพลิเคชันไลน หรือเฟซบุก การโดนแฮกขอมูล หรือการทำใหหลง

กรอกขอมูลทางออนไลน ขอปลอมหรือขาวเท็จ การแอบอางใชรูปบุคคลที่รูจักมาหลอกใหโอนเงิน 

ภาพลามกอนาจารในระบบสงมา สินคาที่ซื้อทางออนไลนไมตรงกับโฆษณาและโฆษณาเกินสรรพคุณ

ทางความจริง ผูสูงอายุมองวาไมปลอดภัยหากมีคนท่ีไมรูจักเขามาคุยหรือติดตอเขามาคุย และความ

เหมาะสมของการโพสตขอความ ขอมูลของตนเองโดนแฮก และความนาเชื่อถือของขอมูลที่สงตอกัน

มา ขณะเดียวกันผูสูงอายุบางสวนมองวาปลอดภัยเพราะตนเองไมไดเลนเยอะ และไมไดทำอะไร

เสียหาย 

 การกาวขามอุปสรรคในการใชงานเทคโนโลยี 

 การกาวขามหรือแกไขอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุน้ัน ผูสูงอายุ

สะทอนใหเห็นวา ปญหาในการใชงานที่เกิดขึ้นน้ัน ยังสามารถกาวขามไปได เชน การเสนอใหมีแอป

พลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุ โดยแอปพลิเคชันที่ใชเปนการจัดตั้งของกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะมีผูเชี่ยวชาญ

ที่ใหคำตอบเรื่องที่ตนเองมีปญหาหรือชวยเหลือได นอกจากนี้ผูสูงอายุบางสวนยังใชวิธีการสอบถาม

ลูกหลาน หรือบุคคลสนิทรอบขางท่ีมีความชำนาญ และขณะเดียวกันปญหาในดานตัวสะกด ตัวอักษร

หรือแปนพิมพมีขนาดเล็กที่ทำใหลำบากในการใช ก็จะใชวิธีหาเครื่อง แท็บเล็ต ไอแพด หรือโนตบุกท่ี

มีขนาดใหญกวาสมารทโฟนมาใชทดแทน รวมทั้งใชแวนสายตาเพ่ือใหชวยในการมองเห็นไดดีย่ิงขึ้น 

 8.2.6 ความตองการการสนบัสนุนใหสามารถใชเทคโนโลยีใหปลอดภัยไดประโยชน 

 ผูสูงอายุเสนอวาอยากใหรัฐบาลสนับสนุนสัญญาณระบบอินเทอรเน็ตเพราะไม

เพียงพอและมีขอจำกัดจากการใหหมูบานไมกี่หลัง ทำใหไมครอบคลุม ตองการใหสอนดานการใชสื่อ

อยางปลอดภัยหรือรูเทาทันสื่อ ใหแกคนในชนบทเพราะกังวลในเรื่องความปลอดภัยของผูสูงอายุตอ

การใชงานเทคโนโลยี 
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 ผูสูงอายุบางสวนยังมีความตองการเทคนิคในการใชแอปพลิเคชันตาง ๆ  หรือ

เทคนิคการใชเบื้องตนของเทคโนโลยี นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมีความตองการสอนในเรื่องของการใชสื่อ

ออนไลนในการขายของทองถิ่น รวมทั้งการสรางเพจหรือการผลิตเน้ือหาลงไปแพลตฟอรมตาง ๆ และ

ธุรกิจการสรางรายไดจากสื่อออนไลน 

 อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุบางสวนมองวาไมมีความตองการ ทั้งนี้เพราะตนเอง

สามารถเรียนรูดวยตนเองไดจากอินเทอรเน็ต ไมชอบวิธีการอบรมหรือพบปะกับคนเยอะ และผูสูงอายุ

บางสวนใหเหตุผลวาใหลูกหลานสอนไดเพราะพวกเขามีลูกใหคำแนะนำชวยเหลือไดตลอด นอกจากนี้

บางคนยังระบุวาอายุตนเองมากแลว และอยากเขาหาทางธรรมะ 

 สวนทางดานปจจัยและอุปสรรคที่มีผลตอการสนับสนุนในการพัฒนานั้น ผูสูงอายุ

บางคนระบุวาขอจำกัดตนเองที่ไมสามารถที่จะเรียนรู คือเลี้ยงหลาน ๆ บางคนอายุเยอะมากจึงไม

ขวนขวายในการเรียนรู และระยะเวลาไมตอเนื่องทำใหผูที่เรียนแลวเกิดการลืมเนื้อหา ดังนั้นวิธีการก็

คือระยะเวลาของการสอน ควรสอนอยางตอเนื่องและติดตอกัน 

 

8.3 ถอดบทเรียนกรณีตัวอยางเสริมสรางพฤฒิพลัง 

 

 กรณีตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการเสริมสรางพฤฒิพลัง มีปรากฏใหเห็นทั้งรุนวัย

ผูสูงอายุ และผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ ทั้งพฤฒิพลังดานความสัมพันธในครอบครัว การสรางผลิตภาพเชิง

เศรษฐกิจรายไดของผูสูงอายุ รวมทั้งการสรางผลิตภาพเชิงสังคมใหแกชุมชน กรณีตัวอยางที่กลาวมา

ไดสะทอนใหเห็นปจจัย และเงื่อนไขที่สามารถนำไปสูการเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุได 

 8.3.1 ความสำเร็จมีพื้นฐานมาจากตัวบุคคล 

 ความเปนตัวตน ความคิด ความรู ทักษะ และความสามารถที่ส่ังสมมานานของ

ผูสูงอายุ เปนตนทุนสำคัญท่ีสามารถนำมาสรางเนื้อหาและกิจกรรมที่จะใชเทคโนโลยีเสริมภาวะพฤฒิ

พลังได  

 ความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับลูก การใหความสำคัญกับลูกหลานที่เปนท่ีรัก

และหวงใยตลอดเวลา เปนสิ่งสำคัญที่เชื่อมผูสูงอายุเขากับเทคโนโลยี โดยคนรุนลูกเปนผูที่มีความรู 

ทักษะ ความสามารถในการใชเทคโนโลยี สงผลใหการสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน

ของผูสูงอายุสามารถเปนจริงได 

 ความรู ทักษะการใชเทคโนโลยี เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการนำ

เทคโนโลยีมาใชประโยชน แตไมไดเปนอุปสรรคสำคัญนัก ดวยเหตุท่ีความรูและทักษะทางเทคโนโลยี

สามารถเรยีนรูได โดยมีเงื่อนไขท่ีจำเปนตองใหการสนับสนุนการเรียนรูนี้ 
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 การเรียนรูเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เปนสิ่งเสริมที่ผูสูงอายุที่ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีสราง

เนื้อหาหรือทำกิจกรรม รวมทั้งความจำเปนที่ตองใชเทคโนโลยีในการทำสิ่งท่ีตนเองตั้งใจทำ นิสัยใฝ

เรียนรูและทำอยางจริงจัง เมื่อมาเจอเทคโนโลยีใหม ความสนใจเรียนรู ผลักดันสูการเริ่มตนเรียนรู 

และทำดวยความจริงจัง ยิ่งเสริมใหการเรียนรูเทคโนโลยีมีมากข้ึน การเรียนรูในลักษณะการเรียนรู

ดวยตนเองเปนอีกสิ่งหนึ่งที่ชวยเสริม แตอยูบนเงื่อนไขสำคัญคือทักษะการสืบคน หาแหลงเรียนรู ซึ่ง

ผูสูงอายุที่ใฝรูจะไถถามจากคนใกลตัวในตอนเร่ิมตน และเริ่มเรียนรูการใชเทคโนโลยีดวยตนเองจนมี

ความคลองแคลว รวมทั้งทักษะการสืบคนแหลงเรียนรูยังชวยเพ่ิมพูนความรูมากขึ้น และนำมาใชใน

การสรางเน้ือหาเผยแพรบนแพลตฟอรมได 

 วัยที่ยังเปนวัยที่กำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุ ที่มีความสามารถและความคลองตัวใน

ามเนื้อหาที่ตนเองสนใจ จึงทำใหเห็นโอกาสท่ีจะใชดตการใชงานเทคโนโลยีได ใชอินเทอรเน็ตติ

เทคโนโลยี 

 ความตองการเผยแพรและสรางแหลงเรียนรูตามแนวทางของผูสูงอายุ เปนแรง

กระตุนให เรียนรูเทคโนโลยี  โดยไดรับการชวยเหลือใหสามารถสรางเนื้อหาและเผยแพรบน

แพลตฟอรมออนไลนได 

 8.3.2 การตองกาวขามอุปสรรคดานเทคโนโลยี 

 ดวยเทคโนโลยีพ้ืนฐานถือวามีความเพียงพอสำหรับการนำมาสรางเนื้อหา

เผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน รวมทั้งความพรอมดานเทคโนโลยีและการผลิตของรุนหนุมสาว 

นำไปสูความเปนไปไดในการใชเทคโนโลยีเพ่ือสรางเนื้อหาบนแพลตฟอรมออนไลน 

 แมจะไมมีคนใกลตัวเปนผูสนับสนุนดานเทคโนโลยี การเริ่มตนใชเทคโนโลยีเพ่ือ

สรางเนื้อหาจึงเริ่มตนข้ึนดวยทักษะที่ตนเองมีอยู แมวาจะไมใชเทคนิคข้ันสูงแตก็สามารถสรางเนื้อหา

บนแพลตฟอรมออนไลนไดดวยตนเอง 

 สิ่งที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูเทคโนโลยีคือการทำงานชุมชนท่ีจำเปนตองใช

วมกับหนเทคโนโลยีในการทำงานร วยงานราชการ การไดรบัการสนับสนุนใหความรูและฝกทักษะทาง

เทคโนโลยีโดยหนวยงานราชการท่ีทำงานรวมกัน สงผลใหสามารถสรางคนทำงานชุมชน ใหสามารถ

ทำงานไดกวางขวางข้ึน มีประสิทธิผลมากขึ้น 

 8.3.3 การเช่ือมโยงระหวางรุนวัยปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ 

 สามารถขดวยทักษะความ องคนรุนลูก หากมีความสามารถในการถายทำคลิป 

และมีความรูเรื่องเทคโนโลยี การสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน เปนการมาบรรจบกัน

อยางลงตัวระหวางสวนของเนื้อหาที่มีอยูเต็มท่ีในตัวผูสูงอายุ กับความรู ความสามารถในการผลิต

เนื้อหาและเทคโนโลยีของคนรุนลูก นำไปสู กิจกรรมความสัมพันธรวมกันระหวางรุนวัย โดยมี

เทคโนโลยีเปนตัวเชื่อมโยง และมีผลผลิตเปนเนื้อหาที่ผูชมติดตามจำนวนมาก ชวยเปนกำลังใจใหแม
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ลูกผลิตเนื้อหาอยางตอเนื่อง อันหมายถึงความสัมพันธอยางตอเนื่องและสรางความกระปรี้กระเปรา

ใหกับผูสูงอายุได 

 ที่สอดคลองกับกระแสนิยมของความคิดและวิถีชีวิตที่เปนแบบฉบับของผูสูงอายุ

ใเชื่อมโยงคนรุนหนุมสาวคนรุนหนุมสาว สามารถ ห รมา วมทำกิจกรรมรวมกัน แมจะไมเคยรูจักกันมา

กอน 

 

 8.3.4 การสนับสนุนจากหนวยงานและองคกรสาธารณประโยชนเปนแรงผลัก 

 ปจจัยความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ิมรายไดดวยการคาขายจนเปน

อาชีพไดมาจากหลายสวน ไดแก องคกรภาครัฐ โครงการเพื่อสังคมขององคกรธุรกิจท่ีรวมมือกับ

ภาครัฐที่ชวยสงเสริมการเรียนรู สนับสนุนการสรางแพลตฟอรม และการสอนการใชงาน เพื่อนที่คอย

ชวยเหลือแกปญหา แหลงผลิตสินคาท่ีชวยใหมีสินคาดี ๆ เสนอขาย   

 8.3.5 การหารายไดแบบอสิระจะเปนเสนทางสูความม่ันคงสายใหม 

 ผูสูงอายุที่มีการงานที่เก่ียวของกับเทคโนโลยี จะยังสามารถทำงานไดอยาง

ตอเนื่องหลังวัยเกษียณได และสามารถสรางรายไดตอเน่ืองใหกับตนเองได ดังนั้นการเรียนรูเทคโนโลยี

เพื่อนำมาใชเสริมสรางพฤฒิพลังสามารถเรียนรูไดตั้งแตวัยกอนเกษียณ และผูท่ีมีอาชีพเกี่ยวของกับ

เทคโนโลยี ยังสามารถทำงานดานเทคโนโลยีตอไดในวัยเกษียณดวยการเปนคนทำงานอิสระ เปนการ

หารายไดแบบอาชีพอิสระ (Freelance) ไดในวัยเกษียณ     

 

8.4 ขอเสนอเพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังผูสูงอายุ 

 

 ขอคนพบและการวิเคราะหผลการวิจัยสวนตาง ๆ จากที่กลาวมาไดนำมาสรางเปน

ขอเสนอเพ่ือการพัฒนาพฤฒิพลังผูสูงอายุ เพ่ือเปนแนวนโยบายการเตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุยุค

ดิจิทัลในปจจุบันและอนาคต ดังนี้ 

 8.4.1 ขอเสนอเชิงนโยบายสวัสดิการพื้นฐานดานเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิต

ในสังคมผูสูงอายุ 5G 

 ขอเสนอเชิงนโยบายที่ เนนการจัดการสงเสริมพ้ืนฐานใหผูสูงอายุสามารถใช

เทคโนโลยี สรางพฤฒิพลังไดดวยตนเอง โดยจัดเปนสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐสำหรับผูสูงอายุ 

เพิ่มเติมจากสวัสดิการพ้ืนฐานดานอื่น ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. จัดสวัสดิการสนับสนุนคาใชจาย ควบคูกับพัฒนาเครือขายการใหบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสำหรับผูสูงอายุ 

 2. เพ่ิมความสามารถในการใชเทคโนโลยี ควบคูกับการรูเทาทันสื่อดิจิทัล 
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 3. ปกปองสิทธิและความปลอดภัยบนสื่อออนไลนสำหรับผูสูงอายุ 

 4. สงเสริมการออกแบบ ผลิตอุปกรณและแอปพลิเคชันเฉพาะผูสูงอายุที่เขาถึงได 

 5. สงเสริมการสรางสรรค เนื้อหาเสริมสรางพฤฒิพลังสำหรับผูสูงอายุบน

แพลตฟอรมออนไลน 

 8.4.2 ขอเสนอเชิงนโยบายดานความมั่นคงในชีวิตผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 

 ผูสูงอายุบางสวนที่มีความพรอมท่ีจะสามารถสรางรายไดจากการสรางสรรค

เนื้อหาและเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน นโยบายสงเสริมความมั่นคงดานรายไดของผูสูงอายุควร

ขยายสูการสงเสริมใหเกิดการหารายไดดวยเทคโนโลยีโดยผูสูงอายุ ขยายมุมมองการทำงานหารายได

ไปสูการหารายไดแบบงานอิสระ (Freelance) และการสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ท้ังท่ีเปน  

ผูกำลังจะกาวสูวัยผูสูงอายุซึ่งเปนกลุมที่มีศักยภาพ และผูสูงอายุที่มีปจจัยเกื้อหนุนที่พรอมจะพัฒนา

ตนเองได สามารถดำเนินงานตามแนวทางดังนี้ 

 1 . จัดตั้ งศูนยบม เพาะวิส าห กิจออนไลน  (Online Business Incubation 

Center) สำหรับผูสูงอายุ 

 2. สงเสริมวิสาหกิจชุมชนดวยเศรษฐกิจสรางสรรคผานสื่อออนไลน 

 3. สรางแพลตฟอรมรานออนไลนเปนชองทางการตลาดใหแกผูสูงอายุ 

 4. สงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) และการทำงานรับจางอิสระผานชองทาง

ออนไลน (Online Freelance) 

 ขอเสนอเพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังผูสูงอายุขางตน จำเปนตองมีการศึกษาตอเนื่อง

เพื่อพัฒนาเปนนวัตกรรมทางสังคมสำหรับสังคมผูสูงอายุตอไป 

 

8.5 อภิปรายผลวิจัย 

 

 8.5.1 แรงจูงใจในการใชเทคโนโลยี 

 ผลเชิงสำรวจชี้ ให เห็นวา ผูสูงอายุที่มีอายุ  50-54 ป  มีแรงจูงใจในการใช

เทคโนโลยีโดยรวม อยูระดับมาก ในขณะท่ีกลุมอายุ 55-70 ป มีแรงจูงใจในการใชเทคโนโลยีดาน

สุขภาพกาย จิต ใชชีวิต ออกกำลังกาย อยูระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ Elder, Scott, 

Kluge, & Elder (2016) Sun, McLaughlin, & Cody (2016) Batsis et al. (2019) เห็นใกลเคียงวา

ผูสูงอายุยังมีการใช search engine ในการคนหาขอมูลในเรื่องของสุขภาพ นอกจากนี้ผลวิจัยยังสรุป

ใหเห็นอีกวาผูสูงอายุยังใชเทคโนโลยีในการมีสวนรวมดานการมีงานทำ ครอบครัว ชมรม และดานการ

ใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาพฤฒิพลัง ประกอบกับผลวิจัยเชิงคุณภาพที่เห็นพองกับขอสรุปผลเชิงสำรวจที่

พบเชนกันก็คือ ตัวแปรสำคัญในการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุนั้นก็ คือ ลูกหลาน ซึ่งบุคคลดังกลาวน้ี 
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เปนแรงผลักดันใหเกิดการยอมรับหรือใชเทคโนโลยีเพื่อทำการติดตอสื่อสาร และยังเกิดความผูกพัน

ใกลชิดกัน และยังเห็นอีกวา ลูกหลาน หรือญาติ และเพื่อนฝูงที่ไมเจอกันนาน รวมทั้งงานอดิเรกที่

ตนเองสนใจ การนำไปใชในกิจกรรมในชุมชนของตนเอง เชน การออกกำลังกายหรือการใชเพลง

ประกอบการออกกำลังกายหรือการเตนรำ ใชทำธุรกรรมทางการเงิน การสั่งซื้อของออนไลน การ

ติดตอเพ่ือนฝูงโดยไลฟสดในโอกาสที่เจอเพ่ือน ถายรูปและโพสตภาพสงขอความหากัน การคนหาจาก 

กูเกิล หรือยูทูบ หรือการไดรับขอมูลขาวสารทางสุขภาพทางแอปพลิเคชันไลนในเรื่องที่ตนเองสนใจ 

และยังใชในเรื่องของคนบันเทิง อาทิ การดูหนังฟงเพลงที่ตนเองชื่นชอบ การดูขาวสารและฟงธรรมะ 

ผลสรุปขางตนนี้ใกลเคียงกับ งานวิจัยของ ปรีชญา แมนมนิทร (2558) ไดสรุปใหเห็นวากลุมดังกลาวมี

วัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยีเหมือน ๆ กันก็คือ อานขาว บันเทิงและสุขภาพ เปนตน เพราะพวก

เขาจะรูสึกวาตนเองมีแรงสนับสนุนทางสังคมมากขึ้น รูสึกมีแรงกระตุนทางใจ ทาทาย มีประโยชน 

และรูสึกเปนหนุมสาวอีกครั้ง อยางไรก็ตามน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยตาง ๆ ทั้งของประเทศไทย คือ 

ภัสรา พงษสุขเวชกุล (2554) สมาน ลอยฟา (2557) ปรชีญา แมนมินทร (2558) ชาญชัย ศุภอรรถกร, 

และคณะ (2558) พัชนี เชยจรรยา (2559) กิรณา สมวาทสรรค (2559) วิศปตย ชัยชวย (2560) ภัท

ริกา วงศอนันตนนท, และสรานันทน อนุชน (2561) สุวิช ถิระโคตร, และวีรพงษ พลนิกรกิจ (2561) 

นลิณี ศรวิลาส, และปริญญา หรุนโพธิ์ (ม.ป.ป.) และงานวิจัยตางประเทศ คือ Beckenhauer, & 

Armstrong (2009) Heo, Kim, & Won (2011) Gitlow (2014)  Comunello, Mulargia, Belotti, 

& Fernández-Ardèvol (2015) Chang, McAllister, & McCaslin (2015) Randall, Pauley, & 

Culley (2015) Zeng, Liu, Han, & Liu (2 0 1 6 ) Khvorostianov (2 0 1 6 ) Marstonet et al. 

(2016) Quan-Haase, Mo, & Wellman (2017) ที่ศึกษาวัตถุประสงคของการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุตางก็เห็นไปในทางทิศทางเดียวกันก็คือ ผูสูงอายุใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารสราง

ความสัมพันธกับบุคคล และใชในงานอดิเรก บันเทิง และงานที่ทำ ขณะเดียวกันงานวิจัยทั้งประเทศ

ไทยและตางประเทศขางตนนี้ยังสอดคลองกับผลการวิเคราะห (factor analysis) องคประกอบ

แรงจูงใจในการใชงานอินเทอรเน็ต คือ ดานองคประกอบที่ 1 การมีสวนรวมและทำกิจกรรมกับคน

วัยเดียวกัน ครอบครัว และสังคม เปนแรงจูงใจท่ีอธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือสราง

การมีสวนรวมและการมีตัวตนในกลุมเพ่ือน ครอบครัว และสังคม และองคประกอบที่ 4 การดูแล

สุขภาพ บันเทิง และชีวิตท่ีดี (Healthy and Lively) เปนแรงจูงใจที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชงาน

อินเทอรเน็ตเพื่อการดูแลสุขภาพกายและจิตเพ่ือชีวิตที่ดี 

 สำหรับ องคประกอบที่ 2 ความตองการรายไดเพ่ือความมั่นคงในชีวิต (Income 

for Life Security) เปนแรงจูงใจที่อธิบายวาผูสูงอายุตองการใชอินเทอรเน็ตเพ่ือหารายไดที่จะชวยให

ชีวิตมีความมั่นคงในวัยผูสูงอายุ ซึ่งองคประกอบดังกลาวนี้ สามารถอธิบายไดดวยความเห็นของ Lam 

& Lee (2007) อธิบายวาประชากรสูงอายุเหลานี้ไดสรางโอกาสทางธุรกิจและผลกำไรมากมายใหกับ
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หลายองคกร เนื่องจากพวกเขาคือกลุมผูบริโภคขนาดใหญของตลาดการคา ทั้งน้ี ปจจุบันมีประชากร

สูงอายุจำนวนมากที่ตองการเรียนรูดานการใชงานอินเทอรเน็ต ดังจะเห็นไดจากในประเทศ

สหรัฐอเมริกาที่มีการเปดหลักสูตรสอนการใชอินเทอรเน็ตสำหรับผูสูงอายุ (SeniorNet) เชน วิธีการ

ซื้อขายสินคาบนอีเบย (eBay) ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก อยางไรก็ตามนั้นยังมีผลวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีไดจากการสัมภาษณผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุมองวาอินเทอรเน็ตเปนชองทางติดตอสื่อสารที่

สามารถหาลูกคาไดดี จำนวนมาก และสะดวก ซึ่งผูสูงอายุบางคนไดใชชองทางดังกลาวในการสราง

เพจขายสินคาที่ตนเองไดทำข้ึนมา เพ่ือใหลูกคาหรือบุคคลที่สนใจไดเห็นสินคาและติดตอผานสื่อ

ออนไลนไดเลย สำหรับในองคประกอบที่ 3 การตระหนักถึงความสามารถในการใชอินเทอรเน็ต

พัฒนาตนเอง (Internet Efficacy) เปนแรงจูงใจที่อธิบายวา ผูสูงอายุรับรูถึงความสามารถของตนเอง

ในการจะทำงานอินเทอรเน็ตเพ่ือการพัฒนาตนเอง ตามงานวิจัยของ  ชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ 

(2558) Goodwin (2013) Lee, Czaja, & Sharit (2008) Torres, Bradford, & Beier (2019) ซึ่ง

ขอสรปุงานวิจัยวิจัยกลุมนี้ไดใชการฝกอบรมทักษะการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุ ซึ่งพบไปในแนวทาง

เดียวกันวา ผูสูงอายุมีความรูและมองเชิงบวกตอเทคโนโลยี เพราะพวกเขาเห็นวามีประโยชนและ

จำเปนการสืบคนขอมูล และทำใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ขาวสารตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง

สุขภาพ หรือเรื่องเหตุการณบานเมือง ซึ่งเทคโนโลยีเปนสวนหน่ึงของการดำเนินชีวิตของพวกเขา 

(Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016)   

 ผลสรุปเชิงสำรวจไดชี้ใหเห็นถึงการเขาถึงและใชงานเทคโนโลยี โดยโปรแกรมที่

ใชงานบอย ๆ และใชมากคือ ไลน เฟซบุก และยูทูบ โดยใชสนทนา และอานขาวติดตามขาวสารใน

ระดับมาก ในขณะที่ใชสืบคนขอมูลและโพสตขอความในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบายไดดวยขอ

คนพบของ Svobodová & Hedvičáková (2017) โดยพบวาผูสูงอายุนั้นใชเครือขายสังคมออนไลน

สำหรับการแบงปน (sharing) ซึ่งมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ไมวาจะเปนการแบงปนขอมูลตาง 

ๆ รูปภาพ และวีดิโอ ใชในการติดตอสื่อสาร หรือ ใชโพสตขอความ (posting) โดยเกือบครึ่งหนึ่งของ

ผูสูงอายุท่ีใชงานจะมีการเชื่อมตอเครือขายสังคมออนไลนเกือบทุกวัน และยังอธิบายดวยงานวิจัยของ 

ปรางสุรางค โชติชัชวาลยกุล (2556) ที่ศึกษาการใชเฟซบุกของกลุมวัยกลางคนและวัยสูงอายุพบวามี

ลักษณะการใชงานในเว็บไซตเฟซบุกในดาน “ติดตามขาวใหม (News feed)” มากที่สุด รองลงมาคอื 

“กดถูกใจ (Like)” อยางไรก็ตามผลวิจัยยังชี้ใหเห็นวาแอปพลิเคชันยอดนิยมที่ผูสูงอายุใชก็คือแอป

พลิเคชันไลน สอดคลองกับการวิจัยเชิงสำรวจของ ศิริพร แซลิ้ม (2558) เชนกัน ที่ไดพบวาผูสูงอายุมี

ลักษณะการใชแชท/สนทนาขอความมากที่สุด รองมาคือ การสงตอ/แบงปนขอมูลรูปภาพตาง ๆ โดย

สิ่งที่ผูสูงอายุมักจะสงถึงลูกหลานหรือเพ่ือน คือ รูปภาพ สวัสดีตอนเชา โดยมีลักษณะเปนรูปภาพ

ดอกไม สิ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสีวัน รวมท้ังงานวิจัยของ วิศปตย ชัยชวย (2560) พบวาผูสูงอายุจะ
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แสดงความหวงใยตอผูอ่ืนและแสดงนัยยะวาตนเองยังสุขสบายดีผานทางภาพ “สวัสดีตอนเชา” 

ประกอบขอความสวัสดีหรืออวยพรในยามเชา 

 8.5.2 การวิเคราะหองคประกอบการใชงานอินเทอรเน็ต 

 งานวิจัยสรุปใหเห็นลักษณะการใชงานอินเทอรเน็ตของผูสูงอายุ ที่มีประเด็น

สำคัญจะกลาวถึงดังตอไปนี้ 

 องคประกอบที่ 1 การใชงานทั่วไป สืบคน สนทนา ดูคลิป โอนเงิน อธิบายวา

ผูสูงอายุใชอินเทอรเน็ตในเรื่องพ้ืนฐาน เชน สืบคนเนื้อหาขาวสารที่ตองการชม สนทนาผานโปรแกรม

สนทนา ชมคลิป โอนเงิน องคประกอบดังกลาวนี้ อธิบายดวยขอสรุปงานวิจัยของ สุวิช ถิระโคตร, 

และวีรพงษ พลนิกรกิจ (2561) โดยพบวาผูสูงอายุสวนใหญใชเทคโนโลยี และใชงานโปรแกรม

ประยุกตและกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตในชีวิตประจำวัน (life style) ผูสูงอายุมีความสามารถในการใช

โปรแกรมประยุกตและทำกิจกรรมบนอินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตามขาวสาร 

และการใชเครือขายสังคมออนไลนไดเปนจำนวนมากที่สุด ขณะเดียวกันมีขอคนพบงานวิจัยหลายชิ้น

ที่ชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุนั้นมีความรูในเชิงบวกและเห็นวาอินเทอรเน็ตมีประโยชนและจำเปนในการ

สืบคนขอมูล และทำใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก ขาวสารตาง ๆ และเทคโนโลยีเปนสวนหนึ่ง

ของการดำเนินชีวิตของพวกเขา ซึ่งเปนไปตามงานวิจัยของ สมาน ลอยฟา (2557) ชาญชัย ศุภอรรถ

กร, และคณะ (2558) Heo, Kim, & Won (2011) ซึ่ งผลสรุปงาน วิจัยขางตนนี้ ยืนยันตาม

องคประกอบที่ 1  

 องคประกอบที่  2 การใชงานโปรแกรมท่ีผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน 

อธิบายวา ผูสูงอายุมีลักษณะการใชงานโปรแกรมที่ผูสูงอายุทั่วไปแทบจะไมไดใชงาน ไมคุนเคย โดย

องคประกอบนี้ ตามที่ Morrison, & Barnett (n.d.) กลาววาปจจัยที่ทำใหผูสูงอายุไมใชเทคโนโลยี  

โดยเหตุผลก็คืออุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นดวยฟงกชันท่ีซับซอนจากความสามารถของ

ผูสูงอายุ อาจเปนอุปสรรคขอสำคัญในการใชงานเครือขายสังคมออนไลนในผูสูงอายุ ขณะเดียวกัน

องคประกอบดังกลาวนี้ยังสามารถยืนยันประกอบกับผลเชิงคุณภาพในงานวิจัยท่ีชี้ใหเห็นวา ผูสูงอายุ

ยังมีความสับสนในเรื่องของฟงกชันในแอปพลิเคชัน เชน การเขาสมัครตองใชรหัสในการเขา ซึ่งทำให

สับสนหรือลืมไดงาย ขณะที่ผูสูงอายุอีกกลุมหนึ่งกลับมองวาไมยุงยากเพราะมีความคุนเคยหรือเคยชิน

กับตัวแอปพลิเคชันที่ใชเปนประจำ ในสวนของ องคประกอบที่ 3 การใชสื่อสังคมออนไลนโพสตและ

แสดงความเห็น อธิบายวา ผูสูงอายุมีลักษณะการใชสื่อสังคมออนไลนในลักษณะการโพสตเรื่องราว

ของตนเอง แสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน โดยเฉพาะเฟซบุก ซึ่งยืนยันดวยผลเชิงสำรวจของ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2562) สำรวจกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ 54-72 ป ในการใช

เทคโนโลยีพบวากิจกรรมที่ไดรับความนิยมมากคือ การใชสื่อสังคมออนไลนอยาง เฟซบุก คิดเปนรอย
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ละ 84.7 และการโทรศัพทผานออนไลนดวยแอปพลิเคชันไลน และเฟซบุกแมสเซนเจอร (เฟซบุกแมส

เซนเจอร) 

 8.5.3 ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

 ผลวิจัยเชิงสำรวจสรุปวาในดานของความสามารถในการใชเทคโนโลยีโดยรวมทุก

กลุมอายุอยูระดับปานกลาง ความสามารถในการใชงานเทคโนโลยีเพ่ือสรางความสัมพันธในครอบครัว 

อยูระดับมากทุกกลุมอายุ หากพิจารณาถึงรายละเอียดของความสามารถนั้น จะเห็นวาเปน

ความสามารถใชงานโปรแกรมสนทนาในการพูดคุย ติดตอในเรื่องชีวิตประจำวันกับคนในครอบครัว 

และถามไถสารทุกขสุกดิบกับคนในครอบครัวที่หางไกล อยูระดับมาก ซึ่งสรุปใหเห็นวาเทคโนโลยีทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน“ครอบครัว” ผูสูงอายุเปดรับเทคโนโลยีการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต

เพื่อใหสามารถส่ือสารกับบุคคลภายในครอบครัวไดสะดวกยิ่งข้ึน แมวาจะเทคโนโลยีจะมีความซับซอน 

แตเปนชองทางที่ชวยใหผูสูงอายุและวัยอ่ืน ๆ ในครอบครัวเกิดการแลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ได

เพิ่มขึ้น เปนการสรางความสัมพันธภายในครอบครัวรูปแบบใหม (Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016; 

Khvorostianov, 2016; ภัสรา พงษสุขเวชกุล, 2554) อยางไรก็ตาม ยังอธิบายไดดวยขอสรุปงานวิจัย

ของ Quan-Haase, Mo, & Wellman (2017) ซึ่งสรุปวาผูสูงอายุนั้นมองวาการใชสื่อดิจิทัลมี

ประโยชนสำหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะกับผูคนที่อยูหางไกลกัน อีกทั้งพวกเขามีการใชโทรศัพทเพื่อ

เปนตัวเลือกในการสนับสนุนดานการติดตอสื่อสารเนื่องจากมีความคุนเคยกับการใชงาน 

 สำหรับขอคนพบใน ดานความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางผลิตภาพ 

สรางรายไดอยูระดับนอย รวมถึงความสามารถทางผลิตภาพ การสรางรายไดบนอินเทอรเน็ต ในเรื่อง 

การใชความชำนาญเชิงวิชาชีพท่ีมีอยูเพ่ือหารายได การขายของออนไลน ความมั่นใจในการสรางธุรกิจ

ออนไลน การรับจางงานอิสระอยูในระดับนอย ในขณะที่การสรางรายไดจากการสรางเนื้อหาอยูใน

ระดับนอย จากผลดังกลาวนั้นอาจเปนไปไดวาผูสูงอายุใชเทคโนโลยีดังกลาวในการสรางความสัมพันธ

ในครอบครัวเปนสวนใหญ ขณะเดียวกัน Dogruel, Joeckel, & Bowman (2015) ไดกลาววา 

ความสามารถในการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของผูสูงอายุ ประสบการณในอดีตและความ

เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (prior experience and expertise with technology) และการรับรูถึง

ความสามารถท่ัวไปของตนเอง (generalized self-efficacy) ซึ่งเปนไปไดวาการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุในการสรางผลิตภาพนั้นมีปจจัยดังกลาวที่เกี่ยวโยงกัน แตอยางไรก็ตามมีขอคนพบจากการ

สัมภาษณผูสูงอายุ ซึ่งมีเพียงเล็กนอยที่ไดใชชองทางดังกลาวในการสรางเพจขายสินคาที่ตนเองไดทำ

ขึ้นมา เพื่อใหลูกคาหรือบุคคลที่สนใจไดเห็นสินคาและติดตอผานสื่อออนไลนไดเลย ซึ่งสอดคลองกับ 

พนม คลี่ฉายา (2561) ที่พบวาผูสูงอายุท่ีมีความสามารถนำสื่อสังคมออนไลนมาใชในทางธุรกิจ 

สามารถมาใชในการนำเสนอขายสินคาออนไลนของตนเองได ประกอบกับผลเชิงคุณภาพในงานวิจัย

ชิ้นนี้ก็คือ ผูสูงอายุมีการใชในแงของการผลิตงานเนื้อหาที่ตนเองเชี่ยวชาญโดยลงเผยแพรผานยูทูบ 
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หรือเฟซบุก นอกจากนี้ยังมีการใชในการทำงาน เชน สงเอกสารสำคัญทางแอปพลิเคชนัไลน หรือการ

ตัดตอวีดิโอ หรือรูปภาพ รวมทั้งผูสูงอายุบางสวนยังมีการใชในการติดตอธุรกิจของตนเองโดยการ

สรางเพจของตนเองเพ่ือใหลูกคาไดเขามาชมสินคาของตน  

 8.5.4 การรูเทาทันสื่อ 

 การรูเทาทันสื่อดิจิทัลของผูสูงอายุกลุม 60-70 ป อยูระดับปานกลาง ในขณะที่

กลุมผูจะกาวสูวัยผูสูงอายุ กลุม 50-59 ป อยูระดับมาก และผลวิจัยสรุปใหเห็นวาดานความสามารถ

เลือกใชงานอินเทอรเน็ตตามวัตถุประสงคแตละครั้งไดอยางถูกตองสมประสงค การประเมินความ

ถูกตอง และการใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอตนเอง อยูในระดับมากทุกกลุมอายุ ซึ่งเปนไปตามท่ี

การวัดระดับการรูเทาทันสื่อของ พนม คลี่ฉายา (2556, 2559) ในดานของความเขาใจเนื้อหา และใน

การจดจำเนื้อหาขาวสารในสื่อ สามารถระบุถึงเปาหมายของเนื้อหานั้น สามารถระบุเจาของหรือ

ผูสรางเน้ือหา และความรูในดานการผลิตสื่อ และในดานการประเมินและวิพากษสื่อ ในการแยกแยะ

เนื้อหาและโฆษณาได สามารถตระหนักรูถึงอิทธิพลของสื่อตอผูรับสาร มีความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบ

ของสื่อ ธุรกิจ การคา การเมือง สถานการณทางสังคม ในฐานะที่เปนสิ่งที่สามารถกำหนดเนื้อหาในส่ือ

ไดและความเชื่อถือที่มีตอสื่อ และอธิบายดวยแนวคิดของ Tyler, Simic, & De George-Walker 

(2018) ท่ีไดอธิบายให เห็นวา สิ่งที่มี อิทธิพลตอการมีสวนรวมทางดิจิ ทัลของผูสูงอายุ (Digital 

participation of older adults) นั้นคือ 1) การรับรูในศักยภาพของตนเองวาสามารถทำสิ่งนั้นได 

(Self-efficacy) 2) ความสามารถทางดิจิทัล (Digital competence) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการรูเทา

ทันสื่อดิจิทัล (Digital literacy) เชน การมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่จำเปนสำหรับการเขาไปมี

สวนรวมทางดิจิทัลอยางประสบความสำเร็จ และ 3) สิ่งแวดลอมทางการเรยีนรูสวนบุคคล (Personal 

learning environments) ในดานความเขาใจท่ีมีตอเทคโนโลยีที่จัดการเรื่องการผลิตและสงเนื้อหา

มายังผูใชงาน (Algorithm) การตั้งคำถามกับเนื้อหา และการตอบสนองตอเนื้อหาอยางปลอดภัย อยู

ในระดับปานกลาง ทุกกลุมอายุ ใกลเคียงกับ พัชนี เชยจรรยา (2559) ก็ยังพบวาผูสูงอายุนั้นยังเชื่อ

ขอมูลในสื่อออนไลนโดยขาดการรูเทาทัน โดยเฉพาะขอมูลเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ และการทาน

อาหารเพื่อปองกันโรคภัย 

 8.5.5 จุดเริ่มตนของการไดใชเทคโนโลยี 

 ผูสูงอายุที่เคยทำงานในองคกรเอกชนหรืองานราชการมีการใชเทคโนโลยีในการ

ทำงานมาแลว โดยเริ่มตนจากการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอรและการใชอินเทอรเน็ตในการหาขอมูล

เก่ียวกับงานท่ีตนเองไดทำ เมื่อเกษียณอายุงานแลวยังมีการใชอยูเชนกัน โดยเปลี่ยนจากเครื่อง

คอมพิวเตอรมาเปนสมารทโฟน หรือแท็บเล็ตซึ่งสามารถสรุปไดจากผลการวิจัยของ Tyler, Simic, & 

De George-Walker (2018) ศึกษาเก่ียวกับประสบการณทางดิจิทัลของชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุ 65 

ปข้ึนไปและเปนผูเกษียณอายุแลว จะเห็นไดวาผูคนในวัยนี้เปนสุดยอดผูใชอินเทอรเน็ต (Super-
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users) โดยเปนกลุมที่มีประสบการณจากการทำงาน สามารถใชแอปพลิเคชันมากมายบนอินเทอรเน็ต

ไดอยางมีประสิทธิภาพประหนึ่งวาเปนเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน รวมทั้งใกลเคยีงกันกับงานวิจัยของ 

Hunsaker, & Hargittai (2018) ศึกษาพบวา ผูใหญกลุมที่มีอายุนอยกวามีแนวโนมท่ีจะเขาถึงและใช

อินเทอรเน็ตในปริมาณที่สูงกวา และพวกเขายังมีทักษะทางอินเทอรเน็ต (Internet skills) ท่ีดีกวา

ผูใหญกลุมท่ีมีอายุมากกวา นอกจากนี้ ระดับรายไดและระดับการศึกษาท่ีสูงกวา ยังเปนสิ่งที่แสดงให

เห็นถึงความแตกตางในการเขาถึง การใชงาน และทักษะทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูใหญที่มีอายุ

มากกวาดวย และยังสอดคลองกับงานของ Hogeboom et al. (2010) ซึ่ งไดศึ กษาการใช

อินเทอรเน็ตและเครือขายทางสังคมในกลุมประชากรวัยกลางคน (middle aged) และผูสูงอายุ 

(older adults) พบวา ผูใหญวัยกลางคน (middle aged adults) มีการใชอินเทอรเน็ตสูงกวาผูใหญ

ในวัยสูงอายุ (older adults) โดยความสัมพันธระหวางการใชอินเทอรเน็ตกับความถี่ในการติดตอ

เพื่อนและครอบครัวของผูใหญที่มีอายุมากกวา 50 ป เปนความสัมพันธเชิงบวก และจากผลวิจัยเชิง

คุณภาพยังชี้ใหเห็นอีกวาผูสูงอายุกลุมหนึ่งท่ีเริ่มตนการใชงานซึ่งมาจากการที่ลูก ๆ หรือหลาน ๆ มี

ความจำเปนตองใหพวกเขาใช ดวยเหตุท่ีลูก หลานตองไปทำงานคนละจังหวัด หรือไปเรียนตอ

ตางประเทศจึงตองใชเทคโนโลยีสื่อสารในการติดตอสื่อสารกัน ตามที่ Beckenhauer, & Armstrong 

(2009) ชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุใชสื่อดังกลาวเพราะใชงานไดงายขึ้นในการใชติดตอสื่อสารกับคนใน

ครอบครัว ชวยลดความรูสึกหางไกลกัน และมีแนวโนมที่เขาจะใชอินเทอรเน็ตมากขึ้นในเชิงส่ือสังคม

ออนไลน  

 นอกจากนี้ผลจากการสัมภาษณนั้นพบอีกวา ผูสูงอายุมีลูกหรือหลานเปนคนซื้อ

หรือหาอุปกรณมาให โดยพาไปเลือกหรือซื้อมาใหเปนของขวัญวันเกิด หรือการนำเครื่องเกามาใหใช

หลังจากที่ลูกของพวกเขาไดเปลี่ยนรุนใหม ผลสรุปนี้อธิบายดวยแนวความเห็นของ Comunello, 

Mulargia. Belotti, & Fernández-Ardèvol (2 0 1 5 ) ที่ ร ะ บุ ว า  ผู สู งอ า ยุ บ า ง ค น ไม ได ซื้ อ

โทรศัพทมือถือดวยตนเอง แตไดรับจากบุคคลในครอบครัวหรือผูที่มีความเก่ียวของกัน ทั้งที่เปนเครื่อง

ใหมและเครื่องที่ผานการใชงานมาแลว แมวาผูสูงอายุจะใชงานโทรศัพทมือถือมา 20 ปแลวแตก็มี

ความกังวลเมื่อตองเปลี่ยนจากโทรศัพทมือถือรุนเกาเปนโทรศัพทมือถือรุนใหมแบบสมารทโฟนที่มี

ระบบหนาจอสัมผัส ซึ่งเปนสวนที่มีความสำคัญตอการตัดสินใจเปดรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหม ๆ 

ในอนาคตอีกดวย 

 ผลวิจัยยังพบอีกวา ผูสูงอายุจะเรียนรูวิธีการใชเครื่องและฟงกชัน แอปพลิเคชัน

ตาง ๆ รวมทั้งการสมัครแอปพลิเคชัน เชน ไลน เฟซบุก โดยการสอบถามลูก หลาน หรือหลานขาง

บานในการใชงาน ถามบุคคลรอบขาง อาทิ เพื่อนฝูง หรือรุนนองที่ชำนาญเทคโนโลยีสมัยที่ตนเอง

ทำงานดวยกัน บางสวนใชวิธีการเรียนรูดวยตนเองโดยการลองผิดลองถูกจากเทคโนโลยีจนเกิดความ

คลองแคลวและเคยชิน สอดคลองกับ Comunello, Mulargia, Belotti, & Fernández-Ardèvol 
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(2015) ที่ไดชี้ใหเห็นวา ผูสูงอายุเรียนรูการใชเทคโนโลยีจากหลากหลายวิธี โดยที่บางคนเรียนรูจาก

การลองใช บางคนศึกษาจากคูมือ หรือบางคนเขารับการอบรม แตสิ่งที่สำคัญตอการเรียนรูท่ีสุดคือ 

เครือขายสวนบุคคล เชน สมาชิกในครอบครัว เพราะเปนผูที่คอยชวยเหลือในกรณีที่ผูสูงอายุเกิด

ปญหาการใชเทคโนโลยี 

 8.5.6 เทคโนโลยีและทักษะการใชงานของผูสูงอายุ 

 สำหรับในเรื่องของทักษะนั้นผลวิจัยสัมภาษณเชิงลึกชี้ใหเห็นวา การพิมพชวยให

การพิมพมีความคลองแคลว การอานสะกดคำภาษาไทย และยังชวยเรียนรูในดานภาษาอังกฤษ 

ผูสูงอายุยังมองวาตัวเทคโนโลยีสามารถทำใหพัฒนาโสตสัมผัสดานตาง ๆ เชน ฝกสมอง ฝกสายตา ฝก

กลามเนื้อ ฝกประสาท บริหารนิ้วมือในการพิมพ และยังชวยพัฒนาทางความคิดได ซึ่งมีขอคนพบที่

ชี้ใหเห็นวาการใชเทคโนโลยีของผูสูงอายุนั้นยังรวมไปถึงการใชเพื่อกระตุนความจำ ชะลอภาวะสมอง

เสื่อม โดยที่ผูสูงอายุไดใหความสำคัญอยูในระดับมาก (สิทธิชัย คูเจริญสิน, 2559; Gitlow, 2014) 

 ผลวิจัยเชิงคุณภาพที่พบวา ผูสูงอายุยังมองวาเทคโนโลยีนั้นยังสามารถกระจาย

ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน ชมรม ไดดี โดยเคาไดรับรูขอมูลขาวสารกิจกรรม   

ตาง ๆ ทั้งระดับหมูบาน ตำบล อำเภอผานทางแอปพลิเคชันไลน ทั้งในเรื่องของสาธารณสุขหรือ

สุขภาพ อยางไรก็ตามมีผูสูงอายุบางสวนที่มีจิตสาธารณะในการเปนอาสาสมัครประจำหมูบาน (อสม.) 

ที่มองวาเทคโนโลยีนั้นสามารถที่ จะแบงปนขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ เกี่ยวกับ

สาธารณประโยชนได เปนไปตามท่ี พนม คลี่ฉายา  (2561) พบวาผูสูงอายุมีการใชเทคโนโลยีในการ

สรางกลุมชุมชนออนไลนในการคุณประโยชนตอสังคม โดยเขาจะใชเทคโนโลยี แอปพลิเคชันไลนใน

การรวมกลุม (Group line) ติดตอสื่อสารกับสมาชิกและกับลูกบานตนเองในการทำกิจกรรม

อาสาสมัคร (อสม.) เพื่อทำกิจกรรมในหมูบาน รวมทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมาน ลอยฟา 

(2557) ปรีชญา แมนมินทร (2558) กิรณา สมวาทสรรค (2559) และ สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ได

สรุปใกลเคียงกันวาผูสูงอายุยังสงคลิปขาวเตือนภัย เหตุการณขาวที่เกิดขึ้นตาง ๆ อีกดวย 

 8.5.7 อุปสรรคในการใชเทคโนโลยีของผูสงอายุ 

 ขอสรุปจากงานวิจัยวา ปจจัยที่ทำให เปนอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีของ

ผูสูงอายุคือมีปญหาทางดานสายตาหากใชนานเกินไป เปนไปตามที่ ชาญชัย ศุภอรรถกร และคณะ 

(2558) ที่ระบุวาอุปสรรคที่ผูสูงอายุพบคือ ปญหาทางดานสายตา โดยมีอาการปวดตา แสบตา และตา

พรามัว และยังพบวามีอุปสรรคในดานของ การจดจำเนื่องจากไมคอยมีเวลาใชบอยจนเกิดการลืม 

ความซับซอนและความยุงยากจากเทคโนโลยี อยางไรก็ตาม ผูสูงอายุน้ันยังมีปญหาในดานตัวอักษร 

หรือตัวพิมพมีขนาดเล็กจนเกินไป ทำใหยากตอการใชเทคโนโลยี และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Gitlow (2014) ไดสำรวจการใชงานเทคโนโลยีของผูสูงอายุและชี้ใหเห็นวา การชราภาพนั้นสงผลตอ

การใชงานเทคโนโลยี อันไดแก ปญหาในการพิมพขอความ ปญหาดานความจำ ปญหาดานการขาด
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ความรูในการใชงานเทคโนโลยี จากผลสรุปงานวิจัยที่กลาวมายังสามารถอธิบายตามแนวความคิดเรื่อง

พัฒนาทางรางกายและจิตใจของผูสูงอายุตามความเห็นของ เพ็ญพิไล ฤทธนาคณานนท (2549, น. 

269-272) ที่ไดชี้ใหเห็นถึงศกัยภาพทางรางกายและจิตใจของผูสูงอายุในเรื่องของความสามารถในการ

ฟงเสียงสูงจะลดนอยลง และดานสายตา การรับรูถึงรสชาติ และการรับรูกลิ่นลดนอยลง รวมไปถึง

ความสามารถในการจดจำที่ลดนอยลงอีกดวย เชน การหลง ๆ ลืม ๆ เมื่อบุคคลมีอายุมากข้ึน การ

เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมจะเพ่ิมมากขึ้น สติปญญา ความจำ การเรียนรู สภาพจิตใจจะเปลี่ยนแปลงไป 

 ผลวิจัยสรุปใหเห็นวา ผูสูงอายุยังมีความกังวลในการกรอกขอมูลรายละเอียด

สวนตัวท่ีอาจถูกนำไปใชโดยมิจฉาชีพจนเกิดความเสียหายแกตนเอง โฆษณาที่อวดอางสรรพคุณเกิน

จริง และมีบางคนกังวลทางดานระบบคลื่นสัญญาณที่มีผลกระทบตอรางกาย เพราะระบบสัญญาณ

โทรศัพทท่ีจะสงผลตอระบบประสาทซึ่งจะเกิดผลกระทบในระยะยาว กังวลเรื่องการทำธุรกรรม

ทางการเงิน กังวลตอผูใหบริการทางโทรศัพทมือถือในเรื่องของบริการเสริมตาง ๆ ที่อยูในระบบที่

นอกเหนือจากการจายรายเดือน สามารถเทียบเคียงไดจากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (2562) ที่รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ซึ่งในกลุม

ผูใหญตอนกลางและผูสูงอายุ (คนที่เกิดในชวงป พ.ศ. 2489 – 2507 มีอายุ 54-72 ป) พบวาปญหา

จากการใชอินเทอรเน็ตที่พบเจอ ไดแก ปริมาณโฆษณาออนไลนที่มารบกวน (รอยละ 79.5) และไม

มั่นใจวาขอมูลท่ีปรากฏบนอินเทอรเน็ตจะเชื่อถือได (รอยละ 45.5) และที่นาเปนหวงก็คือในกลุมน้ีนั้น

มีพฤติกรรมเสี่ยงในการเขาเว็บไซตของธนาคารที่ไมไดสังเกตุวามี https://  

 8.5.8 กรณีตัวอยางเสริมสรางพฤฒิพลังสะทอนโอกาสและความเปนไปไดในการ

พัฒนาผูสูงอายุ 

 จากการถอดบทเรียนกรณีตัวอยางสรุปไดวา ความสำเร็จมีพื้นฐานมาจากตัว

บุคคล ความเปนตัวตน ความคิด ความรู ทักษะ และความสามารถที่ส่ังสมมานานของผูสูงอายุ เปน

ตนทุนสำคัญที่สามารถนำมาสรางเนื้อหาและกิจกรรม สอดคลองกันกับงานวิจัยของ Castilla et al. 

(2018) ซึ่งไดฝกอบรมทักษะการใชงานแอปพลิเคชันดานเครือขายสังคมออนไลนของผูสูงอายุจำนวน 

46 คน ที่มีอายุระหวาง 46-76 ป โดยแตละคนมีประสบการณเก่ียวกับสื่อดิจิทัลแตกตางกันทำใหผล

ลัพธแตกตางกันดวย เพราะผูท่ีมีพื้นฐานความรูดานสื่อดิจิทัลมากอนก็จะเขาใจไดงายกวาผูที่ไมมีพื้น

ฐานความรูดานสื่อดิจิทัล และหลังการฝกอบรม ผูสูงอายุสวนใหญสามารถเรียนรู ทำความเขาใจ จน

สามารถใชงานแอปพลิเคชันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ The Gale Group (2002) ชี้ใหเห็นถึง

ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการเพ่ิมศักยภาพของผูสูงอายุ คือปจจัยภายในตัวบุคคล (Individual) หมายถึง 

แรงจูงใจ แรงขับ ความคิดสรางสรรค ทัศนคติ ความถนัด ลักษณะนิสัย และคุณสมบัติทางกายภาพ

ของตัวผูสูงอายุซึ่งมีผลตอความสนใจของผูสูงอายุ และยังใกลเคียงกับผลวิจัยของ อรนุช หงษาชาติ, 

ชีพสุมน รังสยาธร และอภิชาติ ใจอารีย (2558) ที่ศึกษาการทำงานหลังเกษียณอายุราชการผูที่อายุ 
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60 ปขึ้นไปพบวา สาเหตุที่ทำใหปจจัยสวนบุคคลมีผลตอการทำงานหลังเกษียณอายุมากที่สุดคือ 

ความรักในงานที่ทำ ไดทำงานตามความรูความสามารถหรือความถนัด การทำงานสงผลดีตอรางกาย

และจิตใจ การทำงานทำใหไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีความสุขกับการทำงาน ตองการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน รวมถึงสุขภาพรางกายแข็งแรง ยังสามารถทำงานได และมีความรูสึกเบื่อหนายเมื่อ

อยูเฉย ๆ 

 นอกจากนี้งานวิจัยยังพบในเรื่องของ ความสัมพันธที่ดีระหวางตนเองกับลูก โดย

คนรุนลูกเปนผูที่มีความรู ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยี สงผลใหการสรางเนื้อหาเผยแพร

บนแพลตฟอรมออนไลนของผูสูงอายุสามารถเปนจริงได เปนไปตามขอเสนอของ สมาน ลอยฟา 

(2557) ไดเสนอความเห็นวา “ครอบครัว” สมาชิกในครอบครัวที่เปนคนรุนใหม เชน ลูกหลาน ซึ่งเปน

ผูที่ความรูและทักษะดาน คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ควรทำหนาที่เปนผูใหความรูและคำแนะนำ

เก่ียวกับการใชเทคโนโลยี นอกจากนี้ มีขอคนพบงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุวา เทคโนโลยีสามารถชวย

ยกระดับความสัมพันธโดยกาวขามกำแพงชองวางระหวางวัย บางครั้งยังมีการขัดเกลาทางสังคม 

(Socialization) จากผูสูงอายุตอลูกหลานดวย (ภัทริกา วงศอนันตนนท, และสรานันทน อนุชน, 

2561; Randall, Pauley, & Culley, 2015) ขอสรุปงานวิจัยตาง ๆ ที่กลาวมานั้นยังสอดคลองกับ

ผลสรุปกรณีตัวอยางที่ชี้ใหเห็นวา การเชื่อมโยงระหวางรุนวัยเปนปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ ดวย

ทักษะความสามารถของคนรุนลูก หากมีความสามารถในการถายทำคลิป และมีความรูเรื่องเทคโนโลยี    

การสรางเนื้อหาเผยแพรบนแพลตฟอรมออนไลน เปนการมาบรรจบกันอยางลงตัวระหวางสวนของ

เนื้อหาที่มีอยูเต็มที่ในตัวผูสูงอายุ กับความรู ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและเทคโนโลยีของคน   

รุนลูก นำไปสูกิจกรรมความสัมพันธรวมกันระหวางรุนวัย 

 ขอสรุปจากกรณีตัวอยางยังไดชี้ใหเห็นอีกวา การเรียนรูเทคโนโลยีพ้ืนฐาน เปนสิ่ง

เสริมที่ผูสูงอายุที่ตั้งใจจะใชเทคโนโลยีสรางเนื้อหาทำสิ่งที่ตนเองตั้งใจทำ นิสัยใฝเรียนรูและทำอยาง

จริงจัง เม่ือมาเจอเทคโนโลยีใหม ความสนใจเรียนรู ผลักดันสูการเริ่มตนเรียนรู และทำดวยความ

จริงจัง ยิ่งเสริมใหการเรียนรูเทคโนโลยีมีมากข้ึน ผลสรุปนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ Lam & Lee 

(2007) ที่สรุปวา ผูสูงอายุเปนผูเริ่มตนใชคอมพิวเตอรที่ยังไมมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเองใน

การเขาไปมีสวนรวมในการทำงานออนไลนอยางหลากหลาย แตเมื่อไดใชงานไปซักพักประกอบกับ

ไดรับการฝกฝนอยางเพียงพอ ผูสูงอายุก็จะรูสึกดีขึ้นและมีความมั่นใจในการใชงานเพิ่มขึ้น รวมถึง

คาดหวังวาตนเองจะมีทักษะในการทำงานดานออนไลนได และยังสอดคลองกับงานของ Lee, Czaja, 

& Sharit (2008) ศึกษาเก่ียวกับความตองการฝกอบรมพนักงานที่เปนผูสูงวัยดวยการใชเทคโนโลยี ซึ่ง

พบวาผูสูงอายุยังมีทาทีแสดงความตองการในการเรียนรูเทคโนโลยีและทักษะการใชงานคอมพิวเตอร

เพื่อกลับไปทำงาน พวกเขาคาดหวังวาจะไดทำงานนอกเวลาหรืองานพารทไทม (Part time) ที่

สามารถยืดหยุนเวลาได อีกทั้งสามารถไดรับการฝกอบรมไปดวยพรอม ๆ กัน นอกจากนี้สิ่งท่ีทำให
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กลุมผูสูงอายุตั้งใจท่ีจะทำงานตอน้ันมาจากตัวองคกรและสังคมที่สนับสนุนแรงงานผูสูงอายุที่สามารถ

รักษาความตั้งใจท่ีผูสูงอายุจะทำงานตอไปได 

 สำหรับในดานของ การหารายไดแบบอิสระจะเปนเสนทางสูความมั่นคงสายใหม 

ผูสูงอายุท่ีมีการงานท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยี จะยังสามารถทำงานไดอยางตอเนื่องหลังวัยเกษียณได 

และสามารถสรางรายไดตอเนื่องใหกับตนเองได ดังนั้นการเรียนรูเทคโนโลยีเพื่อนำมาใชเสริมสราง

พฤฒิพลัง สามารถเรียนรูไดตั้งแตวัยกอนเกษียณ และผูที่มีอาชีพเก่ียวของกับเทคโนโลยียังสามารถ

ทำงานดานเทคโนโลยีตอไดในวัยเกษียณดวยการเปนคนทำงานอิสระ เปนการหารายไดแบบอาชีพ

อิสระ (Freelance) ไดในวัยเกษียณ ตามท่ี อรนุช หงษาชาติ, ชีพสุมน รังสยาธร และอภิชาติ ใจอารีย 

(2558) ไดมองวา รูปแบบการทำงานหลังเกษียณอายุราชการซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการทำงานหลัง

เกษียณอายุราชการคือ งานดานวิชาการและงานอ่ืน ๆ ท่ีไมเนนการใชแรงกาย โดยลักษณะงานที่

เหมาะสมควรเปนงานที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ งานที่สอดคลองกับความชอบ ความสนใจ และ

ความสามารถ รวมถึงงานที่มีความยืดหยุน ไมมีขอผูกมัดเพราะอยากมีอิสระในการทำงาน สามารถ

บริหารจัดเวลาระหวางเวลางานและเวลาสวนตัวไดดวยตนเองเพียงคนเดียว แตก็มีความเสี่ยงในการ

ไมไดรับคาจางและไมมีสวัสดิการเหมือนกับทำงานในบริษัท นอกจากนี้ สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ, 

พักตรผจง วัฒนสินธุ, อัจฉรา จันทรฉาย, และประกอบ คุปรัตน (2553) ไดกลาวถึงอาชีพที่ตองใช

นวัตกรรมของวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) ประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) ความใหม เปน

นวัตกรรมท่ีไดรับการพัฒนาขึ้น อาจจะจากนวัตกรรมที่มีอยูก็ได แตปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพ

มากกวาเดิม หรือคือสิ่งใหมที่ไมเคยมีมากอนหนานี้ 2) ประโยชนเชิงเศรษฐกิจ สิ่งใหมที่คิดคนขึ้นมา

ตองสามารถสรางกำไรหรือยกระดับสินคาและบริการเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑที่มีอยู และ 3) 

การใชความรูและความคิดสรางสรรค นวัตกรรมจะตองมาจากการริเริ่มของผูประกอบการเอง ไมได

เกิดจากการลอกเลียนแบบผูอ่ืน 

 

8.6 ขอเสนอแนะเชิงประยุกตใช 

  

 งานวิจัยไดสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายสำคัญ 2 ดาน ไดแก แนวนโยบายสวัสดิการ

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีและคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ 5G และแนวนโยบายดานความมั่นคงในชีวิต

ผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี ซึ่งการนำไปปฏิบัติควรใหความสำคัญกับกลไกการดำเนนิงาน ดังนี้ 

 1. ความรวมมือระหวางองคกร โดยเริ่มตนจากการดำเนินงานจัดตั้งดวยงบประมาณ

ภาครัฐ หลังจากน้ันระดมความรวมมือจากองคกรธุรกิจภาคเอกชนโดยเฉพาะบริษัทผูประกอบธุรกิจ

บริการเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง โทรศัพทเคลื่อนท่ี และสื่อดิจิทัล ธุรกิจดานสื่อดิจิทัล องคกร

พัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน รับชวงการบริหารการดำเนินงานตอเนื่องไป 
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 2. การดำเนินงานท่ีใหความสำคัญกับการเชื่อมประสานระหวางรุนวัย 3 รุน ไดแก      

รุนหนุมสาว รุนผูใหญ และรุนผูสูงอายุ เพ่ือประสานพลังรวมกันปรับตัวสูวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง      

การสรางความสัมพันธที่ดี และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

 3. การสื่อสารสรางกรอบการรับรูนโนบายผานสื่อ (Media Advocacy) บนฐานองค

ความรู ใหเกิดการยอมรับ ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนทัศนพฤฒิพลังของผูสูงอายุ สรางการรับรู

เก่ียวกับการเปนสังคมผูสูงอายุในยุคดิจิทัลเพื่อสรางการตื่นตัวในสังคม 

 

8.7 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยตอเนื่องในอนาคต 

 

 งานวิจัยครั้งนี้ไดขอคนพบที่แสดงใหเห็นถึงโอกาส ความเปนไปได และแนวปฏิบัติที่จะ

นำเทคโนโลยีมาสรางภาวะพฤฒิพลังของผูสูงอายุ การวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการ

เตรียมพรอมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของผูสูงอายุ ภายใตบริบทสังคมดิจิทัลมี

แนวทางการวิจัยที่ควรทำตอเนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

 1. การวิจัยสรางองคความรู (Basic Research) เก่ียวกับแนวทางและวิธีการเรียนรู การ

เพิ่มทักษะ การเพิ่มความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใชเสริมสรางพฤฒิพลังของผูสูงอายุ  

 2. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) พัฒนาตนแบบการเสริมสรางคุณภาพ

ชีวิตและความมั่นคงในชีวิตดวยเทคโนโลยีของผูสูงอายุ ในระดับบุคคล ชุมชน และธุรกิจ 

 3. การวิจัยนโยบาย (Policy Research) วิเคราะหแนวนโยบายพัฒนาพฤฒิพลัง

ผูสูงอายุ เพ่ือเตรียมพรอมสูสังคมผูสูงอายุยุคดิจิทัล เนนการวิจัยเชิงนโยบายสวัสดิการพ้ืนฐานดาน

เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผูสูงอายุ และนโยบายดานการสรางความมั่นคงทางรายไดของ

ผูสูงอายุดวยเทคโนโลยี 
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11. การวิจัยเรื่อง “การสรางตัวชี้วัดคุณภาพรายการ (Program Quality Indicator) ตามมาตรฐาน

สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ทุนวิจัยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

(ส.ส.ท) ป 2557 (รวมคณะวิจัยของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)  

12. การวิจัยเรื่อง “การทดสอบตัวชี้วัดคุณภาพรายการตามมาตรฐานสื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส” 

ทุนวิจัยองคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท) ป 2558 (รวมคณะวิจัย

ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล)  
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13. การวิจัย เรื่อง “กลยุทธการสื่อสารเพ่ือการเตรียมพรอมสำหรับการจัดการภัยพิบัติแผนดินไหว” 

โครงการทุนยุทธศาสตรการวิจัยเชิงลึก กลุมวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจัดการภัยพิบัติ 

กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 2559 (หัวหนาโครงการ) ไดรับรางวัล

สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ประจำปงบประมาณ 2562  

14. การวิจัย เรื่อง “การรูเทาทันเกมสของนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย” ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภทเงินอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาล ประจำปงบประมาณ 2560 (หัวหนาโครงการ)  

15. การวิจัยเรื่อง “การเขาถึง เขาใจ ประเมิน และใชขอมูลขาวสารสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองให

ปลอดภัยจากโรคติดตออุบัติใหมที่แพรมาจากตางประเทศของประชาชนในเขตเมือง” ทุนสนับสนุน

จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำป 2560 (หัวหนาโครงการ)  

16. การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาออกแบบ ประเมินผลสัมฤทธิ์ และปจจัยที่สงผลตอแบบเรียนดวย

ตนเอง โมดูลเพ่ือการรูเทาทันสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจำป 2560 (หัวหนาโครงการ)  

17. การวิจัยเรื่อง “การใชสื่อดิจิทัลและความเปนพลเมืองบนสื่อดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษาใน

ประเทศไทย” ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาล ประจำปงบประมาณ 

2561 (หัวหนาโครงการ) 

18. การวิจัยเรื่อง “ความตองการเนื้อหาแบบเรียนออนไลนเพ่ือการเรียนรูเรื่องการรูเทาทันสื่อดิจิทัล

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา” ทุนอุดหนุนการวิจัย เงินนอกงบประมาณแผนดิน คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจำป 2561 (หัวหนาโครงการ)  
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