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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้ใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถามเป็นผูส้ งู วัยในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 400 คน ทีไ่ ด้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistate sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิตพิ นื้ ฐาน คือ ร้อยละ และสหสัมพันธ์ล�ำ ดับทีส่ เปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)
และไคสแควร์ (Chi-square test) ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้โซเชียลมีเดีย
เพือ่ ติดตามข้อมูลข่าวสาร ด้วยโทรศัพท์มอื ถือทีบ่ า้ น สัปดาห์ละมากกว่า 5 ครัง้ โดยใช้งานครัง้ ละ 1-2 ชัว่ โมง
โซเชียลมีเดียทีน่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ คือ Application Line ซึง่ ส่วนใหญ่จะอัพโหลดภาพหรือวิดโี อ แต่ไม่บอ่ ยมากนัก
นาน ๆ ครัง้ กิจกรรมทีม่ กั ทำ�เป็นประจำ�คือการส่งภาพหรือวิดโี อ ส่วนปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงวัย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ โดยพบว่า รายได้
มีความสัมพันธ์ทางบวก ในขณะที่ อายุ มีความสัมพันธ์ทางลบ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
คำ�สำ�คัญ: โซเชียลมีเดีย; ผู้สูงอายุ; พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย
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Abstract
This research was carried out to investigate behavior of social media use of older
adults, and to investigate demographic factors correlated to satisfaction with the use of social
media of the older adults in Bangkok, Thailand. Multistate sampling was conducted in order
to select 400 older adults in Bangkok to be samples of the study. Questionnaire was designed
so as to collect data which was analyzed by descriptive statistic consisting of percentage,
Spearman rank correlation coefficient, and Chi-square test. The results revealed that most
of older adults were on social media via their smartphones at home to be informed news
and information more than 5 times a week which 1 to 2 hours being spent for one time.
Application Line was sometimes a channel for uploading photos and videos and was always
a channel for sending photos and videos. As for factors correlated to satisfaction with social
media of the older adults were age, educational background, marital status, and income. The
results showed that income significantly statistically provided positive correlation whereas
age significantly statistically represented negative correlation.
Keywords: Social Media; Older Adults; Behavior of Social Media Use
บทนำ�

จากรายงานสถานการณ์ผสู้ งู วัยโลกองค์การสหประชาชาติ เปิดเผยว่า ปัจจุบนั 1 ใน 9 ของประชากรโลก
เป็นประชากรทีม่ อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป และมีแนวโน้มจะเพิม่ เป็น 1 ใน 5 ภายในปี พ.ศ. 2050 (ค.ศ. 2593) ประกอบ
กับองค์การอนามัยโลกคาดการณ์ไว้ว่าในปีดังกล่าว จำ�นวนประชากรของผู้สูงวัยทั่วโลกที่มีอายุ 64 ปีข้นึ ไป
จะเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าตัว หรือ ร้อยละ 11 ของจำ�นวนประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งหมายความว่า “สังคมโลก
กำ�ลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงวัย” เป็นความท้าทายใหม่สำ�หรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้
ความสำ�คัญกับการเปลีย่ นผ่านเข้าสูส่ งั คมสูงอายุ โดยเริม่ ออกมาตรการรับมือในด้านต่าง ๆ พร้อมบรรจุประเด็น
ความท้าทายของภาวะสังคมสูงวัยของไทยในร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยประเทศไทย
มีประชากรอายุ 60 ปีขน้ึ ไปร้อยละ 16 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น
“สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด”
(Super Aged Society) ภายใน ปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
30 ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนระดับที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
(อนันต์ อนันตกูล, 2560)
แนวโน้มของผู้สูงอายุในไทยนั้น พบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอยู่ในอันดับ
ที่ 2 ของเอเชีย และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2559) นอกจากนี้ การสำ�รวจข้อมูล
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ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ในปี 2560 (ภุชพงศ์ โนดไธสง, 2561) ซึง่ เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ
จากตัวอย่างจำ�นวน 83,880 ครัวเรือน ทุกจังหวัดทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ระหว่างเดือน
มิถนุ ายน-สิงหาคม พ.ศ. 2560 พบว่า ประเทศไทยมีโครงสร้างประชากรเข้าสู่การเป็น “สังคมสูงอายุ” (Aged
Society) ตัง้ แต่ปี 2548 กล่าวคือ มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึน้ ไป สูงถึงร้อยละ 10 ซึง่ สอดคล้องสำ�นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทีค่ าดการณ์วา่ ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่
“สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ที่ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ และยังพบว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด”
(Super Aged Society) โดยผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2575
จากรายงาน “การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณ
ประชากรไทย พ.ศ. 2553-2583” คาดการณ์วา่ ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” สถานการณ์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครทีผ่ า่ นมา พบว่า กรุงเทพมหานครกลายเป็นจังหวัดทีม่ ผี สู้ งู อายุมากทีส่ ดุ
ซึง่ จากข้อมูลสถิตกิ รมการปกครอง ปี 2561 (สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล, กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ,
2561) พบว่า มีผู้สูงอายุ 1 ล้านกว่าคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด โดยสภาพความเป็นอยู่ของ
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่อาศัยอยูก่ บั ลูกหลาน หรืออาศัยอยูต่ ามลำ�พัง ทัง้ อยูร่ ว่ มกับคูส่ มรส และการอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ ว
และสิ่งที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างความสุขและความพึงพอใจให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเมือง จากการใช้
โทรศัพท์มอื ถือ หรือ แทบเล็ต ทีน่ บั ว่าเริม่ มีการใช้งานมากขึน้ ไปพร้อม ๆ กับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
นั่นเอง การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้บริการสื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้ รวมถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมพร้อมในการสร้างสรรค์สื่อที่ตรงกับพฤติกรรม
การใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและ
การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดียในอนาคตให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรกับความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดีย
ของผู้สูงอายุ
สมมติฐานของการวิจัย
ปัจจัยด้านประชากรของผูส้ งู อายุมคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป
จำ�นวน 1,020,917 คน (ข้อมูลจากสถิติประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ 50 เขต ข้อมูล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561)
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 400 คน ที่ได้มา
โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (multistate sampling)
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
		 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะประชากรของผู้สูงอายุ
		 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
				 3.2.1 พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
				 3.2.2 ความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ งการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย และการเปิดรับสื่อ
โซเชียลมีเดีย (Social media) หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สื่อออนไลน์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ ในทาง
เทคนิค สื่อสังคมจะหมายถึง โปรแกรมกลุ่มหนึ่งที่ทำ�งานโดยใช้พื้นฐานและเทคโนโลยีของเว็บตั้งแต่รุ่น 2.0
เช่น มายสเปซ เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ วิกพิ เี ดีย ไฮไฟฟ์ และบล็อกต่าง ๆ ในทางธุรกิจเรียกสือ่ สังคมว่า สือ่ ทีผ่ บู้ ริโภค
สร้างขึน้ (Consumer-Generated Media -- CGM) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ซึง่ Kaplan and Haenlein
(2010) ได้แบ่งสื่อสังคมออนไลน์เป็น 6 ประเภท ดังนี้ (1) การทำ�งานร่วมกัน (Collaborative project) คือ
รูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่ม แก้ไข ปรับแต่ง ข้อมูลและ
เนื้อหาในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ได้ เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น (2) บล็อก (Blog) คือ รูปแบบเว็บไซต์
ทีส่ ามารถแสดงความคิดเห็น สร้างข้อความ รูปภาพ วิดโี อ และอืน่ ๆ เสมือนสมุดบันทึกประจำ�วันส่วนตัวหรือ
ไดอารี่ออนไลน์ (diary online) เรียงตามลำ�ดับ เวลา ผู้ใช้บุคคลอื่นสามารถเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็น
ด้านท้ายได้ เช่น เวิร์ดเพรส (word press) บล็อกเกอร์ (blogger) เป็นต้น (3) ชุมชนเนื้อหา (Content
community) คือ รูปแบบเว็บไซต์ที่เน้นการแบ่งปัน (share) เนื้อหาระหว่างผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลที่แบ่งปันสามารถ
อยู่ในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เช่น ฟลิคเกอร์ (flicker) ยูทูป (YouTube) สไลด์แชร์ (slide share)
เป็นต้น (4) เว็บไซต์เครือข่ายสังคม (Social networking sites) คือ โปรแกรมประยุกต์ที่ผู้ใช้ สามารถสร้าง
ประวัติส่วนตัวและเชื่อมต่อกับเพื่อนหรือบุคคลอื่น ๆ โดยการพิมพ์ข้อความตอบโต้กลับได้ ทันที (real time)
สามารถแสดงสถานะ ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพและวิดีโอ และ อื่น ๆ เป็นต้น เช่น
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เฟซบุ๊ค (Facebook) มายสเปซ (My space) ไฮไฟว์ (Hi5) ไลน์แอพพลิเคชั่น (LINE application) เป็นต้น
(5) เกมโลกเสมือน (Virtual game world) คือ เกม 3 มิตทิ ผ่ี ใู้ ช้สามารถเลือกเป็นตัวละคร ตามบทบาทของเกม
ผูใ้ ช้มปี ฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ ได้เสมือนอยูใ่ นโลกความจริง เช่น เวิลด์ออฟวอร์คราฟ (world of warcraft)
เป็นต้น และ (6) สังคมเสมือน (Virtual social world) คือ โลกเสมือนที่ผู้ใช้สามารถสร้างลักษณะของ ตนเอง
ให้มีรูปร่าง บุคลิก ท่าทางตามที่ผู้ใช้ต้องการ (avatar) เช่น เซเคิลไลฟ์ (second life) เป็นต้น สำ�หรับการ
เปิดรับสื่อ Merrill and Lowenstein (1971) กล่าวไว้ว่า ผู้รับข่าวสารแต่ละบุคคลจะมีระดับการเปิดรับสื่อ
และข่าวสารที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยพื้นฐานหลาย
ประการดังนี้ (1) ความเหงา ซึ่งเป็นเหตุผลทางจิตวิทยาที่ว่าโดยปกติคนเราจะไม่ชอบอยู่ตามลำ�พังเนื่องจาก
จะทำ�ให้เกิดความรู้สึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยจากสังคมจึงต้องพยายามที่จะรวมกลุ่ม
หรือติดต่อกับบุคคลโดยตรงหรือการอยู่กับสื่อต่าง ๆ (2) ความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็น
คุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ โดยปกติความอยากรู้อยากเห็นจะเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวก่อน ตลอดจนสิ่งที่อยู่ห่าง
ตัวเอง ที่จะมีผลกระทบต่อตัวเอง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแล้ว มนุษย์ยังสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ในแง่ต่าง ๆ ด้วย รวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือบุคคลอื่นด้วย (3) ประโยชน์ใช้สอยของ
ตนโดยพื้นฐานมนุษย์มีความเห็นแก่ตัว ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้รับสารจึงต้องการแสวงหาและใช้ข่าวสาร
บางอย่างทีจ่ ะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และ (4) ลักษณะเฉพาะของสือ่ มวลชนโดยทัว่ ไป นอกจากองค์ประกอบ
เกีย่ วกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทัศนคติความเชือ่ ต่าง ๆ
จะมีอิทธิพลต่อการเปิดรับสารแล้วลักษณะเฉพาะของผู้รับสารก็มีความต้องการที่ต่างกัน
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุและการใช้โซเชียลมีเดีย
องค์การสหประชาชาติ ให้คำ�นิยามของ “ผู้สูงอายุ” หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิง
ซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป (พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2562) นับตั้งแต่อายุเกิด ขณะที่องค์การอนามัยโลก
ระบุว่าประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้คำ�นิยามสำ�หรับผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด หมายถึง ผู้ที่มีอายุ
60 ปีขึ้นไป หรือตามการกำ�หนดสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสภาพร่างกาย บางประเทศจึงมักนิยาม
ผู้สูงอายุโดยนับจากอายุ 65 ปีขน้ึ ไป เป็นต้น โดยแบ่งกลุม่ ผูส้ งู อายุได้ 3 กลุม่ ดังนี้ (รติมา คชนันท์, 2561)
(1) ผูส้ งู อายุวยั ต้น (อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงวัยทีย่ งั ช่วยเหลือตนเองได้ (2) ผูส้ งู อายุวยั กลาง (อายุ 70-79 ปี) เป็นช่วงวัย
ทีเ่ ริม่ มีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเริม่ อ่อนแอ มีโรคประจำ�ตัวหรือโรคเรือ้ รัง และ (3) ผูส้ งู อายุวยั ปลาย (อายุ 80 ปี
ขึน้ ไป) เป็นช่วงวัยทีเ่ จ็บป่วยบ่อยขึน้ อวัยวะเสือ่ มสภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ์ (2561)
ซึ่งกล่าวถึง 6 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ อันเป็นสาเหตุที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจและให้ความสำ�คัญกับกิจกรรม
ดิจิทัล ดังนี้ (1) มีเวลาและมีกำ�ลังซื้อ (2) สนุกกับการเรียนรู้ (3) ต้องการลดช่องว่างระหว่างลูกหลาน (4)
เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงกลุ่มเพื่อน ๆ (5) เทคโนโลยีใหม่ คือ แฟชั่น บางคนเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเพียงเพราะ
ต้องการสร้างภาพลักษณ์ โดยไม่ได้ใช้ฟังค์ชั่นต่าง ๆ ในโทรศัพท์มือถือครบถ้วน และ (6) ต้องการเทคโนโลยี
มาช่วยให้รู้สึกว่าไม่แก่ และมีความทันสมัย
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กรมกิจการผู้สูงอายุ (2561) ได้ทำ�การศึกษาพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่า กิจกรรมยอดนิยม คือ
การใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แบ่งปัน มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูปภาพ
ข้อความวิดีโอ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกันที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ
สำ�นักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2561) พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย ปี 2561 กิจกรรมยอดนิยมของผู้สูงอายุ คือการใช้เวลากับโซเชียลมีเดีย ไม่ว่า
จะเป็น Facebook Instagram Line YouTube ในช่วงวันทำ�งาน มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นการดูทีวี
ดูหนัง ฟังเพลงทางออนไลน์ และอันดับ 3 คือ อ่านหนังสือออนไลน์ ส่วนช่วงวันหยุดพักผ่อน ผู้สูงอายุใช้เวลา
ในกับโซเชียลมีเดียมากเป็นอันดับ 1 เช่นกัน โดยใช้เวลาน้อยกว่าวันทำ�งาน รองลงมาเป็นการดูทีวี ดูหนัง
ฟังเพลงออนไลน์ ดู Live และการคุยโทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งมากกว่าวันทำ�งาน และอันดับ 3 คือ
การเล่นเกมส์ออนไลน์ เมื่อพิจารณาการใช้โซเชียลมีเดีย พบว่า Line คือแอปพลิเคชันที่ผู้สูงอายุนิยมใช้
ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมา คือ Facebook และ YouTube นอกจากนี้ การศึกษาแนวโน้มการใช้
โซเชียลมีเดียของคนไทย พบว่า ปี 2561 คนไทยมีการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงขึ้น โดยมีผู้ใช้งาน Facebook
สูงกว่า 53 ล้านคน รองลงมาคือ Instagram 13 ล้านคน ซึ่งเป็นคิดเป็นร้อยละ 84 ของประชากรทั้งหมด
(กล้า ตั้งสุวรรณ, 2561)
สำ�หรับการศึกษาการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู วัยครัง้ นี้ เป็นการศึกษาการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู วัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีใ่ ช้สอื่ สังคมออนไลน์ในการติดต่อสือ่ สารผ่านแอปพลิเคชัน่ ต่าง ๆ โดยการใช้งานผ่าน
เครื่องมือที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค หรือแทบเล็ต
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงสำ�รวจ (survey research) ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นผูส้ งู อายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ขึ้นไป ซึ่งจากสถิติประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีอยู่ 50 เขต
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พบว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีทั้งสิ้น 1,020,917 คน โดยกลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร จำ�นวน 400 คน ซึง่ ได้จากการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(multistage sampling) โดยใช้การคำ�นวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ขั้นแรกดำ�เนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) คือ
การสุ่มเขตปกครอง จำ�นวน 5 เขต โดยการสุมอย่างง่ายด้วยการจับสลากซึ่งเขตที่สุ่มได้ ประกอบด้วย
เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตบางรัก เขตทุ่งครุ และเขตยานนาวา และทำ�การสุ่มตามสะดวก (convenience
sampling) โดยเป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้โซเชียลมีเดีย และเป็นผูส้ งู อายุทยี่ นิ ดีตอบแบบสอบ เขตละ 80 คน เครือ่ งมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้โซเชียลมี
เดีย และความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู วัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วย
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรม
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การใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ มีลกั ษณะเป็นคำ�ถามเกีย่ วกับพฤติกรรมในการใช้โซเชียลมีเดีย ซึง่ ประกอบด้วย
คำ�ถามจำ�นวน 10 ข้อ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้โซเชียลมีเดีย ซึ่งประกอบด้วยคำ�ถามจำ�นวน 11 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(rating scale) 5 ระดับ โดย แต่ละคำ�ถามมีการให้คะแนนระดับความพึงพอใจ จาก น้อยทีส่ ดุ น้อย ปานกลาง
มาก และ มากที่สุด ให้คะแนนจาก 1-5 คะแนน ตามลำ�ดับ การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากร และ
พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติร้อยละ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านประชากร และความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียโดยใช้สหสัมพันธ์ลำ�ดับที่สเปียร์แมน (Spearman
rank correlation coefficient) และกรณีที่มีข้อมูลระดับการวัดเป็น Nominal Scale และ Interval Scale
โดยใช้ไคสแควร์ (Chi-square test)
ผลการวิจัย
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางประชากรศาสตร์ จ ากผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำ�นวน 265 คน (ร้อยละ 66.25)
อายุระหว่าง 60-65 ปี จำ�นวน 243 คน (ร้อยละ 60.75) มีการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี จำ�นวน 175 คน
(ร้อยละ 43.75) สถานภาพสมรส จำ�นวน 240 คน (ร้อยละ 60) และมีรายได้ตอ่ เดือนของครอบครัว 30,001 บาท
จำ�นวน 164 คน (ร้อยละ 41.00)
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ได้นำ�เสนอใน 2 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ด้านประชากรและความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ พบผลการวิจัย ดังนี้
พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ

ภาพ 1 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของผู้อายุในกรุงเทพมหานคร
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กลุ่ ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุป ระสงค์ในการใช้บริการโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
(ร้อยละ 84.25) และพบว่าอุปกรณ์ท่ีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 98.25)
และมักจะใช้ที่บ้าน (ร้อยละ 99.00) สัปดาห์ละมากกว่า 5 ครั้ง (ร้อยละ72.25) โดยใช้งานครั้งละ1-2 ชั่วโมง
(ร้อยละ 38.00) โซเชียลมีเดียทีน่ ยิ มใช้มากทีส่ ดุ คือ Application Line (ร้อยละ 93.50) ส่วนใหญ่จะอัพโหลด
ภาพหรือวิดีโอ แต่ไม่บ่อยมากนัก นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 68.5) กิจกรรมที่มักทำ�เป็นประจำ�คือการส่งภาพ
หรือวิดีโอ (ร้อยละ 65.25) เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบดังแสดงในภาพ 2-11

ภาพ 2 ใช้โซเชียลมีเดียเพื่ออะไร			

ภาพ 3 ใช้โซเชียลมีเดียผ่านทางช่องทางใด

ภาพ 4 โซเชียลมีเดียที่ท่านนิยมใช้			

ภาพ 5 ใช้โซเชียลมีเดียที่ไหน
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ภาพ 6 กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ�หรือบ่อยครั้งใน
การใช้โซเชียลมีเดีย

ภาพ 7 ใชโซเชียลมีเดียในช่วงเวลาไหน

ภาพ 8 ใช้โซเชียลมีเดียครั้งละกี่ชั่วโมง		

ภาพ 9 ใช้โซเชียลมีเดียในช่วงเวลาไหน

ภาพ 10 การอัพโหลดภาพหรือ VDO			

ภาพ 11 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรณ์กบั ความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดีย
ของผู้สูงอายุ
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส กับความพึงพอใจในการใช้โซเชียล
มีเดียของผู้สูงอายุ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะประชากรกับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดีย
ของผู้สูงอายุ พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ ดูตาราง 1
ตาราง 1
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และการศึกษากับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ (n = 400)
ปัจจัยด้านลักษณะ
ประชากร
เพศ
ชาย
หญิง
การศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม่าย/หย่าร้าง

ความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
-

8.90
12.10
8.89
12.08
11.00
13.33
5.00
24.00

54.10
48.70
54.07
48.68
50.50
33.33
54.17
52.00

34.10
33.20
34.07
33.21
33.50

X2

df

p value

3.052

3

.384

21.128 6

.002*

67.975 6

.000*

3.00
6.00
2.96
6.04
5.00

33.33 20.00
39.17 1.67
20.00 4.00

* significant at level p< .05
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ รายได้ กับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ รายได้ กับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ
พบว่า ปัจจัยด้านรายได้มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุอยูใ่ นระดับตํา่
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ขณะที่ปัจจัยด้านอายุ พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุอยู่
ในระดับตา่ํ เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุนอ้ ยกว่าจะใช้โซเชียลมีเดียสูงกว่าผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุมากกว่า
ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงกว่าจะมีการใช้โซเชียลมีเดียสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ตา่ํ กว่า ดูตาราง 2
ตาราง 2
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ระหว่างอายุ และรายได้ กับความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ (N = 400)
ความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ
ปัจจัยด้านลักษณะประชากร
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
ระดับความสัมพันธ์
อายุ
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
**significant at level p< .01

-.161**
.268**

ตํา่
ตํา่

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
พฤติ ก รรมในการใช้ โซเชี ย ลมี เ ดี ย ของผู้ สู ง วั ย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ผู้ สู ง อายุ ที่ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร และพบว่า
อุปกรณ์ที่เข้าใช้งานโซเชียลมีเดียมากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ โดยประเภทโซเชียลมีเดียที่นิยมใช้มากที่สุด
คือ Application Line ซึ่งสอดคล้องกับ พิชญาวี คณะผล (2554) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และ
ผลการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูส้ งู อายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่ใช้เพื่อพูดคุยรับทราบข้อมูลข่าวสาร และ มีความสามารถ
ใช้ Application Line มากที่สุด และสอดคล้องกับ ศิริพร แซ่ลิ้ม (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้ไลน์
แอพพลิเคชัน่ ของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า อุปกรณ์สอื่ สารทีผ่ สู้ งู อายุนยิ มใช้เพือ่ เข้าถึง Application
Line มากที่สุด ได้แก่ โทรศัพท์เครื่อนที่สมาร์ทโฟน รองลงมาคือ แท็บเล็ต
ปัจจัยด้านประชากรที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ พบว่า
ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุ โดยพบว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ สี ถานภาพโสดจะมีความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าผูส้ งู วัยทีส่ มรสและเป็นหม่ายหรือ
หย่าร้าง และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้สูงพบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
ต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ กล่าวคือ ผูส้ งู อายุทม่ี รี ายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน 30,001 บาทขึน้ ไป
จะมีความพึงพอใจในการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าผูส้ งู อายุทม่ี รี ายได้เฉลีย่ ของครอบครัวต่อเดือน ตํา่ กว่า 30,000 บาท
สอดคล้องกับ โรมมนัส ก๋งเม่ง (2556) ศึกษาเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร พบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน สอดคล้องกับ ระวีวรรณ
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ทรัพย์อินทร์ (2560) ศึกษาเรื่อง สื่อกับผู้สูงอายุในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ส่งผลต่อพฤติกรรม
และความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในขณะที่ปัจจัยด้านอายุพบว่ามีความสัมพันธ์ทางลบ
กับความพึงพอใจต่อการใช้โซเชียลมีเดียของผูส้ งู อายุ โดยผูส้ งู อายุทอ่ี ายุ 60-64 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการใช้
โซเชียลมีเดียสูงกว่ากลุม่ ทีอ่ ายุ 65 ปีขน้ึ ไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Bell et al. (2013) ทีพ่ บว่า ปัจจัยด้านอายุ
เป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การใช้ Facebook ของผู้สูงอายุในสหรัฐอเมริกาได้
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จากผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานครนิยมใช้โซเชียลมีเดียเพือ่ การติดตามข่าวสารมากทีส่ ดุ
โดยพบว่า Application Line เป็นที่นิยมใช้มากที่สุด และนิยมใช้เพื่อการติดตามข่าวสาร และส่งข่าวสาร
ระหว่างเพือ่ น ๆ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงขอเสนอแนะเพือ่ การดูแลคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ และเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
ดังนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ โซเซี ย ลมี เ ดี ย ของผู้ สู ง อายุ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้สูงอายุได้อย่างแท้จริงทั่วประเทศ และนำ�สารสนเทศดังกล่าวมาใช้
ในการวางแผนประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ งู อายุทงั้ ทางด้านสุขภาพ การป้องกัน
การถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ หรือการรู้เท่าทันสื่อให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ควรมีการพัฒนาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เป็น
ข่าวสาร และข้อมูลที่จำ�เป็นต่อผู้สูงอายุผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผู้สูงอายุนิยมใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Application Line และ Facebook โดยสื่อที่นำ�มาใช้ควรเป็นสื่อที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เช่น Info-graphic
Motion-graphic หรือ คลิป VDO สั้น ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเลือกใช้
โซเชียลมีเดียได้อย่างปลอดภัยป้องกันภัยจากมิฉาชีพ ข่าวลวง (Fake news) ข้อมูลด้านสุขภาพ และข่าวสารอืน่
ที่จำ�เป็นต่อผู้สูงอายุ ต่อไป
3. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำ�เป็นต่อผู้สูงอายุควรมีหลายช่องทาง เนื่องจากผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ผู้สูงอายุที่มีอายุมากขึ้น และมีรายได้น้อยกว่าจะใช้โซเชียลมีเดียลได้น้อยลง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงได้หลากหลาย ได้แก่ ผ่านทางออนไลน์ เช่น Application Line Facebook
และผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งได้ในชุมชน เช่น ป้ายประกาศ
แผ่นพับ เป็นต้น
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