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  การวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีว ัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา
พฤติกรรมและความคิดเห็นของผูสู้งอายุต่อการส่ือสารวิเคราะห์และเสนอรูปแบบการส่ือสารด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอาย ุ80 ราย 
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test และ F – test  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 60-64 ปีข้ึนไป มีระดับการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีสถานภาพสมรสและยงัอยู่ดว้ยกนั ประกอบธุรกิจส่วนตวั และพกัอาศยัอยู่กบัคู่
สมรส ส่วนพฤติกรรมการใช้ส่ือ  พบว่า ส่วนใหญ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอิน เตอร์เน็ต ใช้
โทรศพัท์มือถือในการติดตามข่าวสารมากท่ีสุด ติดต่อกับลูกหลานเป็นส่วนใหญ่  มีการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสารทุกวนัใช้เวลา 30 นาที หรือมากกว่า  และส่วนมากมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภท 
Facebook และ Line 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายุ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  เม่ือ
พิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้
ข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบนัเทิง ส่วนความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุพบว่าความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากท่ีสุดว่าการส่ือสารช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีมีระดบั  รองลงมาคือ การส่ือสารผ่านการประชาสัมพนัธ์ในชุมชน
ด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี 

การส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกับผูสู้งอายุคือ โทรศพัท์มือถือเป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารท่ีมีความเหมาะสมกบัผูสู้งอายุมากท่ีสุด โดยใชส่ื้อสารทุกวนั วนัละประมาณ 30 นาทีผ่าน ส่ือ
อินเตอร์เน็ตประเภท Facebook และLine  การออกแบบส่ือ เน้ือหาตอ้งเขา้ใจง่าย ตวัอกัษรตอ้งชดัเจน การ
ใช้งานตอ้งไม่มีความยุ่งยาก ภาพกราฟิกสีเขม้บนพื้นหลงัสีอ่อน การส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้ม ท่ีควร
น าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและผูสู้งอายุ ควรมุ่งเน้นการจดัการในภาพรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดลอ้มท่ีดีของผูสู้งอายใุนชุมชน ผา่นการส่ือสารดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่  
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Abstract 

Title of Indepent study           Media use behavior and environmental communication for the eldely                                               
Author                                   Miss Kodchaphan  Kumlangngam 
Degree                                        Master of science (Environmental Management) 
Year                                       2022 
              
             This research is a quantitative research.   The objectives are to study  behavior and opinions of 
the elderly on  communication , analyze and propose an appropriate environmental communication 
pattern for the elderly. Data were collected by using  questionnaire with 80 samples. The data were 
analyzed by frequency, percentage, mean,  standard deviation, t-test and F – test. 

The results showed that the respondents were male, aged 60-64 years and older, with 
educational level of junior high school, married  and still lived together, running  private business and 
lived with their spouse as for media usage behavior, it was found that most of them  followed 
information from the internet,mainty used  mobile phone to keep track of the news , contact mainly  
with  their offsprings,  used  communication tool every day for  30 minutes or more, and most of them 
were interested in   Facebook and  Line. 

The opinions towards communication among the  elderly found that the overall level was at a 
high level of agreement. When looking at each item, the majority of the respondents most agreed that 
communication devices can provide information and entertainment. Regarding comments on 
appropriate environmental communication for the elderly,  the overall opinions were at a very 
agreeable level. When considering each item, it was found that the majority of the respondents most 
agreed that communication contributed to the cooperation in solving environmental problems in the 
community at the highest level,  followed by communication through public relation in the community  
have performed well. 
 Environmental communication suitable for the elderly are mobile phone is the most suitable 
communication tool for the elderly, using communication every day around 30 minutes a day through   
Facebook and Line. Media design content must be easy to understand, characters must be clear, the use 
must be hassle-free, dark colour graphics on a light background. Environmental communication that 
should be presented for the benefit of the community and the elderly should focus on overall 
management for the quality of life and good environment of the elderly in the community through 
modern technology communication. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
 
 ในยคุปัจจุบนั ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นยุคโลกาภิวฒัน์เป็นยุคของขอ้มูลข่าวสาร การส่ือสารมีประโยชน์
ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การส่ือสารท าให้คนมีความรู้และโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน การส่ือสารเป็น
กระบวนการท่ีท าให้สังคมเจริญกา้วหน้าอย่างไม่หยดุย ั้งท าให้มนุษยส์ามารถสืบทอดพฒันาเรียนรู้ และ
รับรู้วฒันธรรมของตนเองและสังคมได ้การส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาประเทศ  สร้างสรรค์
ความเจริญกา้วหนา้แก่ชุมชนและสังคมในทุกดา้น ซ่ึงการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจดัว่า 
เป็นส่ือใหม่ (New media) หรือเป็น “นวตักรรมการส่ือสาร” โดยเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัและมีบทบาทต่อ
สังคมท่ีก าลงัเปล่ียนวิธีการติดต่อส่ือสารไปจากรูปแบบเดิมอีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารทางเลือกท่ีส าคญั
(Alternative channel) ของผูค้นในปัจจุบนัส่งผลให้ส่ือกระแสหลกั ทั้งหนังสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร 
โทรทศัน์ และวิทยตุ่าง หันมาให้ความส าคญัและน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผา่นสังคมท่ีออนไลน์กนัมากข้ึน 
ท าให้สังคมทุกวนัน้ีกลายเป็นสังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เน่ืองจากการติดต่อกันทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้เกิดการรับรู้ไดใ้นทนัทีหรือในแบบ real time ซ่ึงปัจจุบนัเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  (Social Network) ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศทุกวัยมีการ
ติดต่อส่ือสารกนัหลากหลายรูปแบบข้ึนอยู่กบัความสนใจของแต่ละบุคคล (รุจา รอดเข็ม และสุดารัตน์ 
ไชยประสิทธ์ิ, 2562: 3) 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางประชากร(Demographic Change) ก าลังเป็นปรากฏการณ์
ขอ้เท็จจริงท่ีไม่เพียงแต่จะอยู่ในกระแสความสนใจของนักประชากรศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
หากแต่ก าลงัเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีผูบ้ริหารนโยบายผูน้ าระดบัชาติและระดบัโลกในภูมิภาคต่างๆ รวมไปจนถึง
นักธุรกิจและนักลงทุนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจมหภาค ต่างก าลงัให้ความสนใจและจบัตามอง โดยไดมี้
การศึกษาวิเคราะห์ ทิศทาง แนวโนม้ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ดา้นประชากร เพื่อจะน าไปสู่การวางแผน 
ก าหนดแนวทางในการรับมือกับโอกาสของความเปล่ียนแปลงส าคญัของโครงสร้างทางประชากร
ดังกล่าว ขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยท่ีจะพยายามวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานการณ์
ขอ้เท็จจริงดังกล่าว เพื่อน าไปสู่การพิจารณาแนวทางเพื่อท่ีจะช่วยลดผลกระทบ รวมทั้ งการก าหนด
ยทุธศาสตร์และวิธีปฏิบติัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ของประชากร ท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญัในทุก
มิติของการการพฒันา ประเทศไทยไดเ้ขา้สู่การเป็นสังคมสูงอาย ุ(Ageing Society ) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
เป็นตน้มา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป และ คาดว่าประเทศ
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ไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือประชากรสูงอายุ
จะเพิ่มข้ึนถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวยัระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในอีก 20 ปีต่อจากน้ี
ไปคือใน พ.ศ. 2578 โดยประมาณการวา่จะมีประชากรสูงอายเุพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนประชากร
ทั้งหมด (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558: 8) 
 ในสังคมผูสู้งวยัท่ีมีสัดส่วนของผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน และเป็นประชากรกลุ่มวยัท่ีมีความส าคญัท่ีจะ
เป็นก าลงัในการขบัเคล่ือนประเทศ การส่งเสริมผูสู้งอายุปัจจุบนัและอนาคตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
ยาวนานท่ีสุดดว้ยการส่งเสริมผูสู้งอายยุคุใหม่ใหดู้แลสุขภาพกายใจใหแ้ขง็แรงสามารถใชชี้วิต “ล าพงั แต่
สุขใจ” เรียนรู้การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อให้สามารถใชชี้วิตอยูต่ามล าพงัอยา่งมีความสุขกบัตนเองและชุมชน
รอบตวั โดยสามารถส่ือสารกบัคนในครอบครัวไดอ้ยา่งใกลชิ้ดผา่นการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสาร (social 
media) อาทิโทรศพัท์มือถือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต อินเตอร์เน็ต สังคมออนไลน์ อาทิ Facebook 
Line หรือ Twitter เพื่อให้ผูสู้งอายุกา้วทนัโลกสมยัใหม่ เขา้สังคม และใกลชิ้ดลูกหลานและเพื่อนฝูงได้
มากข้ึนและท าให้ผูสู้งอายุเป็นผูสู้งอายุ Digital ไดอ้ย่างกลมกลืนร่วมกบัคนวยัอ่ืนๆ นอกจากน้ีผูสู้งอายุ
ควรเป็น “ผูสู้งอายท่ีุมีเสน่ห์” ดว้ยทศันคติเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค ์จะไดเ้ป็นท่ีรักและดึงดูด
ลูกหลานให้อยากเขา้ใกล ้ในขณะท่ีลูกหลานก็ควรมีความรัก ความกตญัญู รู้หน้าท่ี ความเขา้ใจ เห็นอก
เห็นใจ เพื่อการดูแลเอาใจใส่ผูสู้งอายคุวบคู่กนัไปดว้ย รวมทั้งส่งเสริมการเป็นผูสู้งวยัหวัใจวยัรุ่น และผูสู้ง
วยัท่ีเป่ียมพลงั กระฉบักระเฉงอยูเ่สมอ (รุจา รอดเขม็ และสุดารัตน์ ไชยประสิทธ์ิ, 2562: 39) 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอาย ุเร่ิมมีการระบุในทุกสาขาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหภ้าคส่วนท่ี
ด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินการศึกษาให้ความส าคญัต่อผูสู้งอายุมากข้ึนเป็นล าดบั พร้อมทั้งมีรายงาน
การศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายท่ีุหลากหลายมุมมองจากผูท้รงคุณวุฒิต่างสาขาอาชีพ  แสดงถึงความสนใจและ
บ่งบอกถึงพหุภาคี ความร่วมมือมากข้ึน โดยแต่ละเครือข่ายมีเป้าหมายท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพ (จอมชยั 
คงมณีกาญจน์ และคณะ, 2563: 31) และจากการท่ีผูสู้งอายแุต่ละคนจะมีลกัษณะของการพึ่งพาตนเองท่ี 

แตกต่างกนัไปตามโครงสร้างของชุมชนนั้นๆ โดยเฉพาะชุมชนชนบทซ่ึงผูสู้งอายุส่วนใหญ่จะยงัคงอยู ่
ในภาคเกษตรกรรม การเปิดโอกาสใหผู้สู้งอายแุสดงออกถึงบทบาทในการมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และด าเนินกิจกรรมในชุมชน จึงเป็นการส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีแก่ผูสู้งอาย ุเน่ืองจาก
ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ เป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณค่า 
โดยเฉพาะบทบาทดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษด์า้นส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีมีการสร้างเครือข่าย
และสร้างการเรียนรู้ ในชุมชน เช่น ภูมิปัญญาดา้นเกษตรอินทรียอ์าทิการท าปุ๋ยหมกัและน ้ าหมกัชีวภาพ 
จากเศษผกัผลไม ้แทนการใชส้ารเคมี ภูมิปัญญาดา้นเยบ็ปักถกัร้อย/ประดิษฐส่ิ์งของเหลือใช ้อาทิ การน า
ขยะมาประดิษฐ์ดอกไมเ้พื่อสร้างอาชีพ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีดีภายในบา้น อาทิการปลูกตน้ไม/้การจดั  
สวนเพื่อการพกัผอ่น เป็นตน้ การแสดงบทบาทของผูสู้งอายดุงักล่าวเป็นส่ิงท่ียนืยนัว่าผูสู้งอายมีุศกัยภาพ
ในการท ากิจกรรมและดูแลตนเอง รวมทั้งครอบครัว และชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ส่งผลใหผู้สู้งอายไุดรั้บการ
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ยอมรับท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและเป็นความภูมิใจของผูสู้งอายุดงันั้น (วิสาขา ภู่จินดา และคณะ, 
2560: 3) 
  จากเหตุและผลทั้งหมดขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดแนวคิดท่ีจะศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม
ดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อผูสู้งอายรุุ่นใหม่ โดยการใชรู้ปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ
รุ่นใหม่ ซ่ึงจะท าให้ เกิดการเรียนรู้ และน าไปใชป้ฏิบติัในการช่วยดูแลแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ได ้
 

1.2. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

 1.2.1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อและความคิดเห็นของผูสู้งอายตุ่อการส่ือสาร  
 1.2.2. เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคล พฤติกรรมการใชส่ื้อและความคิดเห็น
ต่อการใชส่ื้อของผูสู้งอาย ุและความคิดเห็นต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 1.2.3. เพื่อเสนอรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
 

1.3. ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุโดย
ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
 1.3.1. ขอบเขตเชิงเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาความเหมาะสมการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพื่อการรับรู้ขอ้มูล ข่าวสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุ    
 1.3.2. กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรผูสู้งอายุในชุมชนวดัสุทธาโภชน์ 
เขตลาดกระบงั จ านวน 100 คน 
 1.3.3.  ระยะเวลาในการศึกษาในคร้ังน้ี ท าการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2565    
 1.3.4. ขั้นตอนการศึกษา ศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
ผูสู้งอาย ุมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1.3.4.1. เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิเก่ียวกบัความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัผูสู้งอายุ แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัการส่ือสาร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสิทธิของผูสู้งอาย ุ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษย ์แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และศึกษางานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษา 
  1.3.4.2. เกบ็รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยใชแ้บบสอบถาม  
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  1.3.4.3. วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม  
  1.3.4.4. สรุปผลการศึกษาและน าเสนอในรูปแบบของการพรรณนาความภายใต้กรอบ
แนวคิด การศึกษา  
  1.3.4.5. เสนอแนะขอ้คน้พบจากการศึกษา 
 

1.4.  นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  
  ผูสู้งอาย ุ หมายถึง ผูท่ี้มีอายมุากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ เม่ือใชเ้กณฑก์ารก าหนด จากการนบัเวลาตาม
ปฏิทิน ซ่ึงเกิดจากผูสู้งอายุจากการเปล่ียนแปลงในทางท่ีเส่ือมโทรมลงของสภาพ ร่างกาย สภาพจิตใจ 
และสงัคม มีก าลงัถดถอยเช่ืองชา้ ผูท่ี้ควรไดรั้บการช่วยเหลือ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารโทรคมนาคม รวมทั้ ง
อุปกรณ์สนบัสนุนอ่ืนๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวก
ในชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
  การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารผ่านส่ือต่างๆ ท่ีอาจเป็นการพูด การ
เขียน การแสดงการจดักิจกรรม ฯลฯ ไปยงัผูรั้บสารอย่างมีวตัถุประสงค์ ท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อกนั สามารถปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกบับริบททางการส่ือสารเพื่อให้การ
ส่ือสารสมัฤทธ์ิผล 
  ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง เน้ือหาท่ีส่ือความหมาย เช่น ขอ้ความ รูปภาพ วีดีโอ หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีส่ือ
ไปยงัผูรั้บสารใหน้ าไปตีความหมายและท าความเขา้ใจรู้เร่ืองราวขอ้เทจ็จริง   
 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง  ส่ิงต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูร่อบตวัมนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 
 การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การเผยแพร่ขอ้มูลและการด าเนินการดา้นการส่ือสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยในการสร้างความเขา้ใจ และคลายกงัวลต่อสังคมใน
ประเดน็ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน 

 
1.5.  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
 
 1.5.1.  ทราบถึงลกัษณะการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในปัจจุบนัของผูสู้งอายเุพื่อใชใ้นการส่ือสาร 
 1.5.2.  ทราบถึงรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ
  1.5.3.  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าผลการศึกษาไปส่งเสริมการศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบั
ผูสู้งอาย ุ

https://hmong.in.th/wiki/Natural_environment
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 1.5.4.  ผูสู้งอายุมีความรู้ ความสามารถดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและสามารถช่วยดูแล
แกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได ้
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บทท่ี 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 ในการศึกษาเร่ือง การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายยุคุใหม่ ผูศึ้กษาไดร้วบรวม
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 2.1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผูสู้งอาย ุ
 2.2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2.3.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 2.4.  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 2.5.  แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารส าหรับผูสู้งอาย ุ
  2.6. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต  
 2.7.  การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัผู้สูงอายุ  
  
 2.1.1. ความหมายของผูสู้งอาย ุ 
  องค์การอนามยัโลก ไดก้ล่าวว่า ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีหรือมากกว่าเม่ือนับตามวยัหรือผูท่ี้สังคม
ยอมรับว่าสูงอาย ุจากการก าหนดของสังคมหรือผูท่ี้เกษียณอายจุากการท างานเม่ือนบัตามสภาพเศรษฐกิจ
ในประเทศพฒันาแลว้ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ท่ีอายุ 65 ปี (World Health Organization, 2010 อา้งถึงใน    
รัชชานนัท ์ศรีสุภกัด์ิ และคณะ, 2562: 7) 
  พระราชบญัญติัผูสู้งอาย ุพ.ศ. 2546 ก าหนดใหบุ้คคลท่ีมีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย 
เป็นผูสู้งอายุโดยแบ่งกลุ่มผูสู้งอายุได้ 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มผูสู้งอายุตอนตน้ 2) กลุ่มผูสู้งอายุตอนกลาง         
3) กลุ่มผูสู้งอายตุอนปลาย  
  2.1.1. กลุ่มผูสู้งอายุตอนตน้ (60-69 ปี) เป็นช่วงท่ียงัมีพลงัช่วยเหลือตนเองได ้สภาวะทาง
ร่างกายและสรีรวิทยาเร่ิมเปล่ียนแปลงไปไม่มากท าใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
  2.1.2. กลุ่มผูสู้งอายตุอนกลาง (70-79 ปี) เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเร่ิมอ่อนแอ 
มีโรคประจ าตวัหรือโรคเร้ือรังสภาวะทางร่างกายและสรีรวิทยาเปล่ียนแปลงไป แลว้ส่วนใหญ่ท าให้การ
ช่วยเหลือตนเองบกพร่อง เร่ิมตอ้งการความช่วยเหลือในบางส่ิงบางอยา่ง 



 

 

7 

 

  2.1.3. กลุ่มสูงอายุตอนปลาย (80 ข้ึนไป) มีการเจ็บป่วยบ่อยข้ึน อวยัวะ เส่ือมสภาพ อาจมี
ภาวะทุพพลภาพเน่ืองจากสภาวะทางกายภาพ และสรีรวิทยาท่ีเปล่ียนแปลงไป  อยา่งเห็นไดช้ดั บางคนมี
ความพิการ บางคนช่วยเหลือตนเองไม่ได ้จ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ  

 (รัชชานันท์ ศรีสุภกัด์ิ และคณะ, 2562:7 อา้งถึงใน มูลนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุ
ไทย, 2553)  กล่าวว่าผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีสัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎรท่ีมีอายตุั้งแต่ 60 ปี
ข้ึนไป 

 โดยสรุปผูสู้งอายุ คือ ผูท่ี้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายท่ีเส่ือมสมรรถภาพลงไม่สามารถท างานไดเ้ท่าท่ีควรและจ าเป็นตอ้งไดรั้บการ
ดูแลจากบุตรหลาน ชุมชนและสังคม  

2.1.2. ประเภทของผูสู้งอาย ุผูสู้งอายจุดัเป็นวยัท่ีอยูใ่นระยะสุดทา้ยของชีวิตลกัษณะและพฒันาการ
ในวยัน้ีจะตรงขา้มกบัวยัเด็กคือมีแต่ความเส่ือมโทรมและสึกหรอซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีจะด าเนินไปอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป (วิภาพร สิทธิศาสตร์ และสุชาดา สวนนุ่ม, 2550 อา้งถึงใน รัชชานนัท ์ศรีสุภกัด์ิ และคณะ, 
2562: 7) จึงเป็นการยากท่ีจะก าหนดว่าบุคคลใดอยู่ในวยัสูงอายุเกณฑ์ท่ีสังคมจะก าหนดว่าบุคคลใดเป็น
ผูสู้งอายุนั้นจะแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคมซ่ึงไดมี้ ผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบัผูสู้งอายุไวโ้ดยไดแ้บ่งการ
สูงอายอุอกเป็น 4 ประเภทคือ  

 2.1.2.1. การสูงอายตุามวยั (Chronological Aging) หมายถึงการสูงอายตุามปีปฏิทินโดย การ
นบัจากปีท่ีเกิดเป็นตน้ไปและบอกไดท้นัทีวา่ใครมีอายมุากนอ้ยเพียงใด  
 2.1.2.2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการสูงอายุ จาก
สภาพร่างกายและสรีรวิทยาของบุคคลท่ีเปล่ียนไปเม่ือมีอายเุพิ่มข้ึนเน่ืองจากประสิทธิภาพการ ท างานของ
อวยัวะต่างๆ ในร่างกายลดนอ้ยลงเป็นผลมาจากความเส่ือมโทรมตามกระบวนการสูงอาย ุซ่ึงเป็นไปตาม
อายขุยัของแต่ละบุคคล  
 2.1.2.3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ (Psychological Aging) เป็นการเปล่ียนแปลงในหน้าท่ี
การรับรู้แนวความคิดความจ า การเรียนรู้เชาวปั์ญญาและลกัษณะบุคลิกภาพท่ีปรากฏในระยะ  ต่างๆ ของ
ชีวิตแต่ละคนท่ีมีอายเุพิ่มข้ึน  
 2.1.2.4. การสูงอายตุามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปล่ียนแปลงใน บทบาท
หนา้ท่ีสถานภาพของบุคคลในระบบสังคมรวมทั้งความคาดหวงัของสังคมต่อบุคคลนั้นซ่ึง เก่ียวกบัอายุ
การแสดงออกตามคุณค่าและความตอ้งการของสงัคม  
 2.1.3. การจ าแนกประเภทของผูสู้งอายุ การจ าแนกกลุ่มผูสู้งอายุตอ้งใชท้ั้งลกัษณะทางสุขภาพ
และสังคม ความสามารถในการท าหนา้ท่ี การเจ็บป่วย โรคและกลุ่มอาการของผูสู้งอายเุป็นลกัษณะทาง
สุขภาพท่ี ใชใ้นการจ าแนกกลุ่มผูสู้งอายุ โดยบูรณาการร่วมกบัลกัษณะทางสังคมท่ีส าคญัคือการมีส่วน
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ร่วมในสังคม การมีหรือไม่มีผูดู้แล การมีหรือไม่มีปัญหา/ทุกข์ยาก/เดือดร้อน และด้วยลกัษณะต่างๆ
เหล่าน้ี จะท าใหส้ามารถจ าแนกผูสู้งอายอุอกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
 กลุ่มท่ี 1  ผูสู้งอายกุลุ่มท่ีช่วยตนเองไดดี้หรือ กลุ่มติดสงัคม  
 กลุ่มท่ี 2 ผูสู้งอายกุลุ่มติดบา้น  
 กลุ่มท่ี 3 ผูสู้งอายกุลุ่มติดเตียง (ส านกัส่งเสริมสุขภาพ, 2553 อา้งถึงใน รัชชานนัท ์ศรีสุภกัด์ิ 
และคณะ, 2562: 7-8)   ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผูสู้งอายติุดสังคม ผูท่ี้อายกุลุ่มท่ีช่วยเหลือตนเองไดช่้วยเหลือผูอ่ื้นและสังคม 
ชุมชนได ้เดินข้ึนบนัไดไดเ้องโดยไม่ตอ้งช่วยเหลือ เดินออกนอกบา้นได ้การเคล่ือนไหวเดินตามล าพงั
บนทางเรียบ การรับประทานอาหารดว้ยตนเอง การขบัถ่ายใชห้อ้งสุขาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งเรียบร้อย 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูสู้งอายุติดบา้น ผูสู้งอายุท่ีป่วยและช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง การเคล่ือนไหว
เดินตามล าพงับนทางเรียบไม่ไดต้อ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือ การรับประทานอาหารตอ้งการความช่วยเหลือ
ขณะรับประทานอาหารอาจท าโตะ๊เป้ือน การขบัถ่ายตอ้งการความช่วยเหลือพาไปหอ้งสุขา  
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผูสู้งอายติุดเตียง ผูสู้งอายท่ีุป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้พิการ/ทุพพลภาพ
การเคล่ือนไหวยา้ยต าแหน่งตวัเองขณะนั่งไม่ได ้ในท่านอนขยบัตวัไม่ได ้การรับประทานอาหารกลืน
ล าบากแมว้่าผูดู้แลจะป้อนอาหารให้ ผูสู้งอายุรับประทานอาหารผ่านทางช่องทางอ่ืน (จมูก กระเพาะ 
อาหาร หรือล าไส้) การขบัถ่ายตอ้งขบัถ่ายในท่านอน หรืออยู่บนเตียง สวมใส่ผา้ออ้มตลอดเวลา ตอ้ง 
เปล่ียนผา้ออ้มเป็นประจ า  
 2.1.4. แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของผูสู้งอายุ มนุษยทุ์กคนยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
วยั ในวยัสูงอาย ุร่างกายจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปทางเส่ือมมากข้ึน การเปล่ียนแปลงของอวยัวะต่างๆ ใน
ร่างกายแต่ละคนจะเกิดข้ึนไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างท่ีส าคญั คือ กรรมพนัธ์ุ โรคหรือความ
เจ็บป่วย ส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงท่ีปฏิบติัอยู ่เช่น ดิน ฟ้า อากาศ อาหาร อาชีพ ความเครียด การออกก าลงักาย 
การพกัผ่อน ฯลฯ ซ่ึงปัจจยั 2 ประการหลงัถา้หากผูสู้งอายุดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและปฏิบติัตนอย่าง
ถูกตอ้งแลว้ก็จะสามารถลดปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี เพื่อช่วยชะลอความเส่ือมของร่างกายได ้(วิไลวรรณ ทอง
เจริญ, 2554 อา้งถึงใน รัชชานนัท ์ ศรีสุภกัด์ิ และคณะ, 2562: 9-12)  
 2.1.4.1 การเปล่ียนแปลงทางระบบผิวหนงั ผวิหนงับางลง เซลลผ์ิวหนงัลดลง ความยดืหยุน่
ของผวิหนงัไม่ดี ผวิหนงั เห่ียวและมีรอยยน่ ไขมนัใตผ้วิหนงัลดลง ท าใหร่้างกายทนต่อความหนาวเยน็ได้
น้อยลง ต่อมเหง่ือเสีย หน้าท่ีไม่สามารถขบัเหง่ือไดจึ้งเกิดอาการลมแดดไดง่้ายในเวลาท่ีอากาศร้อนจดั 
ต่อมไขมนัท างาน นอ้ยลง ผิวหนงัแห้งและแตกง่าย สีของผิวหนงัจางลงเพราะเซลลส์ร้างสีท างานลดลง 
แต่มีรงค์วตัถุสะสมเป็นแห่งๆ ท าให้เป็นจุดสีน ้ าตาลทัว่ไป ผมและขนทั่วไปสีจางลง หรือเป็นสีขาว
จ านวนมากข้ึน การรับความรู้สึกต่ออุณหภูมิการสั่นสะเทือน และความเจ็บปวดท่ีผิวหนงัลดลง เลบ็แขง็
และหนาข้ึน สี เลบ็เขม้ข้ึน  
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 2.1.4.2 การเปล่ียนแปลงทางระบบประสาทและประสาทสัมผสั  ขนาดของสมองลดลง 
น ้ าหนักสมองลดลง จ านวนเซลล์สมองและเซลล์ประสาทลดลงประสิทธิภาพการท างานของสมอง
นอ้ยลง ปฏิกิริยาการตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ลดลง การเคล่ือนไหวและความคิดเช่ืองชา้ ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุ
ได้ ความจ าเส่ือมโดยเฉพาะเร่ืองราวใหม่ๆ แต่สามารถจ าเร่ืองราวเก่าได้ดีความกระตือรือร้นน้อยลง 
ความคิดอาจสับสนได ้แบบแผนการนอนเปล่ียนแปลง  เวลานอนนอ้ยลง  เวลาต่ืนมากข้ึน การมองเห็น
ไม่ดี รูม่านตาเล็กลงปฏิกิริยาการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลง หนังตาตกแกว้ตาเร่ิมขุ่นมวั เกิด   
ตอ้กระจกรอบๆ กระจกตาจะมีไขมนัมาสะสมเห็นเป็นวงสีขาวหรือเทา ลานสายตาแคบ กลา้มเน้ือลูกตา
เส่ือม ความไวในการมองภาพลดลง สายตายาวข้ึน มองภาพใกลไ้ม่ชัด การมองเห็นในท่ีมืดหรือเวลา
กลางคืนไม่ดี ตอ้งอาศยัแสงช่วยจึงจะมองเห็นได้ชัดข้ึน ความสามารถในการเทียบสีลดลง การผลิต
น ้ าตาลลดลง  ท าให้ตาแห้งและเกิดภาวะระคายเคืองต่อเยื่อบุตาได้ง่าย  การได้ยินลดลง หูตึงมากข้ึน 
เน่ืองจากมีการเส่ือมของอวยัวะในหูชั้นในมากข้ึน  แก้วหูตึงมากข้ึนระดับเสียงสูงจะเสียการได้ยิน
มากกวา่ระดบัเสียงต ่า  เสียงพดูของผูสู้งอายุ เปล่ียนไป เพราะมีการเส่ือมของกลา้มเน้ือกล่องเสียงและสาย
เสียงบางลง หลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหูชั้นใน เกิดภาวะแข็งตวัมีผลท าให้เกิดอาการ เวียนศีรษะและการ
เคล่ือนไหวไม่คล่องตวั การดมกล่ินไม่ดีเพราะมีการเส่ือมของเยื่อบุโพรงจมูก การรับรสของล้ินเสีย ไป 
ต่อมรับรสท าหนา้ท่ีลดลง โดยทัว่ไปการรับรสหวานจะสูญเสียก่อนรสเปร้ียวรสขมหรือรสเคม็ เป็นผลให้
ผูสู้งอายรัุบประทานอาหารไม่อร่อยเกิดภาวะเบ่ืออาหาร  
 2.1.4.3 การเปล่ียนแปลงทางระบบกล้ามเน้ือและกระดูกจ านวนและขนาดเส้นใยของ
กลา้มเน้ือลดลง ก าลงัการหดตวัของกลา้มเน้ือ ลดลง การเคล่ือนไหวใน ลกัษณะต่างๆ ไม่คล่องตวั กระดูก
มีน ้ าหนักลดลง เพราะแคลเซียมสลายออกจากกระดูกมากข้ึน ท าให้กระดูกเปราะและหักง่ายความยาว
ของกระดูกสันหลงัลดลง หมอนรอง กระดูกบางลง หลงัค่อมมากข้ึน ความสูงลดลงประมาณ 3-5 น้ิว  
น ้าไขขอ้ลดลงกระดูกอ่อนบริเวณขอ้เส่ือมมีแคลเซียมเกาะมากข้ึนการเคล่ือนไหวขอ้ต่างๆ ไม่สะดวกเกิด
การตึงแขง็อกัเสบและติดเช้ือไดง่้าย ขอ้ท่ีพบเกิดความเส่ือมไดม้ากคือ ขอ้เข่าขอ้สะโพกและขอ้กระดูกสัน
หลงั  
 2.1.4.4 การเปล่ียนแปลงทางระบบการไหลเวียนเลือด ขนาดของหวัใจอาจโตข้ึน ผนงัหัวใจ
ห้องล่างซา้ยหนาข้ึนล้ินหัวใจแขง็และหนาข้ึนมีแคลเซียมมาเกาะมากข้ึน ท าให้เกิดภาวะล้ินหัวใจร่ัวและ
ตีบได ้ประสิทธิภาพการท างานของหวัใจลดลง ก าลงัการหดตวัและอตัราการเตน้ของหวัใจลดลง ปริมาณ
เลือดออกจากหัวใจในเวลา 1 นาทีลดลงประมาณ 1% ต่อปี  ก าลงัส ารองของหัวใจลดลง จึงเกิดภาวะ
หวัใจวายไดง่้าย กลา้มเน้ือหวัใจมีแคลเซียมมาเกาะมากข้ึน ท าใหร้ะบบการส่ือน าคล่ืนไฟฟ้าของหวัใจไม่
ดี เกิดภาวะหัวใจเตน้ผิด จงัหวะหรือเกิดการปิดกั้นคล่ืนไฟฟ้าของหัวใจอยา่งสมบูรณ์ไดห้ลอดเลือดเกิด
ภาวะเส่ือม ผนงัหลอดเลือดสูญเสียความยดืหยุน่ มีแคลเซียมและไขมนัเกาะมากข้ึนเกิดภาวะหลอดเลือด
แดงแขง็ตวัและความดนัโลหิตสูงข้ึน หลอดเลือดฝอยไม่สมบูรณ์ เปราะและเกิดรอยฟกช ้าไดง่้าย ปริมาณ
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เลือดไปเล้ียงอวยัวะต่างๆ ลดลงเป็นผลให้เกิดการตายและการเส่ือมของอวยัวะต่างๆ ได ้       จ  านวนเมด็
เลือดแดงลดลง ท าใหเ้กิดภาวะโลหิตจาง ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายท างานลดลง ท าใหเ้กิดการติดเช้ือได้
ง่ายและอาจ เกิดโรคแพภู้มิตนเองมากข้ึน  
 2.1.4.5. การเปล่ียนแปลงทางระบบทางเดินหายใจ ความยืดหยุ่นของเน้ือปอดลดลง ความ
แขง็แรงของกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการหายใจลดลง ผนงัทรวงอกแขง็ข้ึนขยายตวัไดน้อ้ยลง เยื่อหุ้มปอดแห้ง
การขยายและการหดตวัของปอดลดลง  ท าใหเ้กิดอาการหายใจล าบากไดง่้าย  จ านวนถุงลมลดลงแต่ขนาด
ใหญ่ข้ึน ผนงัถุงลมแตกง่ายจึง เกิดโรคถุงลงโป่งพองไดก้ารไหลเวียนเลือดในหลอดเลือดฝอยท่ีถุงลมไม่ดี
ท าให้การแลกเปล่ียนก๊าซภายในปอดลดลง ร่างกายไดรั้บออกซิเจนลดลงส าหรับทางเดินหายใจ การ
ท างานของเซลล์จนตลอดทางเดินหายใจลดลง การท างานของฝาปิดกล่องเสียงมีความไวลดลงรีเฟล็กซ์
การขยอ้นและรีเฟล็กซ์ การไอลดลงท าให้การก าจดัส่ิงแปลกปลอมไม่ดีจึงเกิดการส าลกัและติดเช้ือใน
ทางเดินหายใจไดง่้าย  
 2.1.4.6 การเปล่ียนแปลงทางระบบทางเดินอาหาร ฟันของผูสู้งอายุมกัไม่ค่อยดี เคลือบฟัน
จะมีสีคล ้าข้ึนและบางลง แตกง่าย เหงือกท่ีหุ้มคอฟันร่นลงไป เซลลส์ร้างฟันลดลงฟันผงุ่ายข้ึนส่วนใหญ่
ของผูสู้งอายจึุงไม่ค่อยมีฟันตอ้งใส่ฟันปลอมท าใหก้ารเค้ียวอาหารไม่สะดวก ตอ้งรับประทานอาหารอ่อน
และยอ่ยง่ายท าให้เกิดภาวะขาดอาหารต่อมน ้ าลายท างานนอ้ยลง การผลิตน ้ าลายและเอนไซมล์ดลง การ
กระหายน ้าลดลง ท าใหล้ิ้นและปากแหง้ เกิดการติดเช้ือทางปากได ้การเคล่ือนไหวของหลอดอาหารลดลง
และหลอดอาหารกวา้งข้ึนท าให้ระยะเวลาท่ีอาหารผ่านหลอดอาหารชา้ลง กลา้มเน้ือหูรูดบริเวณปลาย
หลอดอาหารหย่อนตัวและท างานลดลง ท าให้อาหารและน ้ าย่อยไหลยอ้นกลับจากกระเพาะเข้าสู่
หลอดลมได ้ จึงท าให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกและเกิดอาการส าลกัได ้ การเคล่ือนไหวของ
กระเพาะอาหารลดลง อาหารอยูใ่นกระเพาะอาหารนานข้ึน จึงท าให้รู้สึกหิวนอ้ยลงการผลิตน ้ าย่อยและ
เอนไซม์ในกระเพาะอาหารลดลง ล าไส้เล็กและล าไส้ใหญ่เคล่ือนไหวน้อยลงเกิดอาการทอ้งผูกไดง่้าย 
การไหลเวียนเลือดตลอดทางเดินอาหารลดลง เยือ่บุทางเดินอาหารเส่ือม ท าใหก้ารดูดซึมอาหารลดลง เกิด
ภาวะขาดสารอาหารได ้กลา้มเน้ือหูรูดท่ีทวารหนักหย่อนตวัท าให้ เกิดภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได ้ ขนาด
ของตับเล็กลง ประสิทธิภาพในการท าลายพิษของตับลดลง ปริมาณน ้ าดีรวมลดลง แต่ระดับ                 
คลอเลสเตอรอลและความหนืดของน ้ าดีมากข้ึน  จึงเกิดน่ิวในถุงน ้ าดีได ้ น ้ าหนกัและขนาดของตบัอ่อน
ลดลงการผลิตเอนไซมล์ดลงทั้งปริมาณและคุณภาพ แต่ยงัมีเพียงพอแก่ความตอ้งการ  
 2.1.4.7 การเปล่ียนแปลงทางระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพนัธ์ุ  น ้ าหนกัและขนาด
ของไตลดลง การไหลเวียนเลือดในไตลดลง  อตัราการกรองของไตลดลง ขนาดของกระเพาะปัสสาวะ
ลดลง กลา้มเน้ือของกระเพาะปัสสาวะอ่อนก าลงัลง ดงันั้นหลงัถ่ายปัสสาวะจึงมีปริมาณปัสสาวะคา้งใน
กระเพาะปัสสาวะเพิ่มข้ึน ท าให้ตอ้งถ่ายปัสสาวะ บ่อยข้ึน ในผูช้ายต่อมลูกหมากมกัโต เป็นผลให้ถ่าย
ปัสสาวะล าบากได ้ลูกอณัฑะเห่ียวและมีขนาดเลก็ลงผลิตเช้ืออสุจิไดน้อ้ยลง ขนาดและรูปร่างกายของเช้ือ
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อสุจิเปล่ียนแปลง ความสามารถในการผสมกบัไข่ลดลงความหนืดของน ้ าเช้ือลดลง ในผูห้ญิงรังไข่จะฝ่อ
เลก็ลง ช่องคลอด แคบและสั้นลง รอยยน่และความยดืหยุน่ลดลง สารหล่อล่ืนภายในช่องคลอดลดลง ท า
ให้เกิดอาการอกัเสบและติดเช้ือได้ง่าย กลา้มเน้ือภายในอุง้เชิงกรานหย่อน ท าให้เกิดภาวะกระบงัลม
หยอ่นและกลั้นปัสสาวะไม่ได ้ 
 2.1.4.8 การเปล่ียนแปลงทางระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนต่างลดลง ท าให้เกิด
โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน มากข้ึน  
 2.1.5.  แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการของผูสู้งอายุ มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมท่ีมีการต่อสู้แสวงหาให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตนตอ้งการเสมอและความตอ้งการของมนุษยน้ี์เองไม่มีท่ีส้ินสุด (Unlimited Needs) คือเม่ือ
ความต้องการเกิดข้ึนได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการขั้นนั้ นจะลดความส าคัญลงจนหมด
ความส าคญัไป แต่จะเกิดความตอ้งการส่ิงใหม่ต่อไป สามารถแบ่งความตอ้งการของผูสู้งอายอุอกเป็นดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี  
 2.1.5.1 ความตอ้งการการสนบัสนุนจากครอบครัว (Family Support) ผูสู้งอายเุม่ือ ถูกปล่อย
ใหอ้ยูโ่ดดเด่ียวหรือแยกตวัอยูค่นเดียว ขาดความมัน่คงทางอารมณ์และทางจิตใจ รวมทั้งทาง เศรษฐกิจ จึง
ตอ้งหนัไปพึ่งการช่วยเหลือจากบุคคล หรือองคก์ารสงัคมสงเคราะห์ภายนอกครอบครัว ดงันั้น ผูสู้งอายจึุง
มีความตอ้งการสนบัสนุนจากครอบครัวดั้งเดิมของตนควบคู่ไปกบัการช่วยเหลือจาก ภายนอกครอบครัว 
ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มอาสาสมคัร องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การ ภาคเอกชนทั้งท่ีเป็นองค์การ
ศาสนาและองคก์ารท่ีมิใช่ศาสนากไ็ด ้ 
 2.1.5.2 ความตอ้งการดา้นการประกนัรายได ้โดยเฉพาะการประกนัสังคมประเภท ประกนั
ชราภาพ เม่ือเขา้สู่วยัชราภาพและเลิกประกอบอาชีพแลว้ จะไดรั้บบ านาญชราภาพเพื่อช่วยให้ สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมัน่คงปลอดภยัตามควรแก่อตัภาพในบั้นปลายของชีวิต ไม่เป็นภาระของ
บุตรหลานและสังคม  
 2.1.5.3 ความตอ้งการมีชีวิตร่วมในชุมชน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบาง ประเภท
ในสังคมสังคมจึงควรให้โอกาสแก่ผูสู้งอายเุหล่าน้ีไดมี้ส่วนร่วมในการปรับปรุงชีวิตของชุมชน ให้ดีข้ึน 
ให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ในการพฒันาตนเอง ในการปรับตนให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง ต่างๆ ใน
การปรับปรุงวฒันธรรม และในการรักษาสุขภาพ ทั้งทางกายและจิตใจ ใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ  
 2.1.5.4 ความตอ้งการท่ีจะลดความพึ่งพาคนอ่ืนให้น้อยลง ถา้หากครอบครัวและสังคม  ได้
ส่งเสริมให้ผูสู้งอายุไดมี้โอกาสร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัวและสังคมแลว้ จะเป็นการช่วยผูสู้งอายุ
ใหรู้้จกัพึ่งตนเอง ไม่เป็นภาระแก่สงัคมในบั้นปลายของชีวิต  
 2.1.5.5 ความตอ้งการทางสงัคมของผูสู้งอาย ุ(The Elderly of Social Needs)  
  2.1.5.5.1. ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวกลุ่มสังคมและสังคม (Sense of 
Belonging) 
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  2.1.5.5.2. ความต้องการการยอมรับและความเคารพยกย่องนับถือจาก บุคคลใน
ครอบครัวและสังคม (Sense of Recognition)  
  2.1.5.5.3. ความตอ้งการเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในสายตาของสมาชิกใน ครอบครัว
ของกลุ่มของชุมชนและของสงัคม (Sense of Importance)  
  2.1.5.5.4. ความตอ้งการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคคลในครอบครัว ชุมชน และสังคม
และสามารถปรับตัวเองให้ เข้ากับลูกหลานในครอบครัวและสังคมได้ (Better Relationships and 
Adaptation Adjustment)  
  2.1.5.5.5. ความตอ้งการการมีโอกาสท าส่ิงท่ีตนปรารถนา (Sense of Opportunity)  
 2.1.5.6 ความต้องการทางกายและจิตใจ (Physical and Psychological Needs) เป็นความ
ตอ้งการด้านพื้นฐานท่ีสุดในชีวิตมนุษย ์เพราะเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติของร่างกายตอ้งการเพื่อเสริมสร้าง
ร่างกายใหด้ ารงอยูไ่ด ้ความตอ้งการดา้นร่างกายไดแ้ก่ ความตอ้งการปัจจยั 4 คือ อาหาร เส้ือผา้ ท่ีอยูอ่าศยั 
และการรักษาพยาบาล ส่วนความตอ้งการดา้นจิตใจเป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็นสัมผสัไม่ได ้แต่รู้สึกได ้อาทิ 
ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั (Security Needs) โดยเฉพาะความตอ้งการดา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยั
ปราศจากความวิตกกงัวลหวาดกลวั และการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี นอกจากนั้นยงัมีความตอ้งการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ (Recognition Needs) ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการยอมรับว่าเป็นสมาชิกของ
กลุ่มสังคมและครอบครัวความต้องการมีโอกาสก้าวหน้า (Opportunity Needs) โดยเฉพาะในเร่ือง
ความส าเร็จของการท างานในบั้นปลายชีวิต 
 2.1.5.7 ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ ผูสู้งอายุไดรั้บการช่วยเหลือทางดา้นการเงินจาก บุตร
หลานของตน เพื่อสะสมไวใ้ชจ่้ายในสภาวะท่ีตนเองเจ็บป่วย ผูสู้งอายุตอ้งการให้รัฐช่วยในการจดัหา
อาชีพให้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได ้ทั้งน้ีเพื่อตนเองจะไดมี้บทบาททางเศรษฐกิจ คือ ความตอ้งการท่ีจะ
ช่วยตนเองเพื่อใหพ้น้จากสภาวะความบีบคั้นทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั  
  2.1.6. ทฤษฎีผูสู้งอาย ุ 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุนักทฤษฎีผูสู้งอายุไดพ้ิจารณากระบวนการแก่ของ บุคคลว่า 
เป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งแนวตั้งและแนวนอน ในแนวตั้งให้พิจารณาว่าร่างกายของ
บุคคลมีหลายระดบั นบัตั้งแต่โมเลกุลเซลลบุ์คคลกลุ่มคนและสังคม ส่วนแนวนอนใหพ้ิจารณาวา่บุคคลมี
คุณลักษณะ 3 ประการคือ เป็นอยู่ (Being) พฤติกรรม (Behaving) และการกลายมาเป็น (Becoming)       
ดงัปรากฏการณ์ของความสูงอายุหรือกระบวนการแก่เกิดจากปัจจยัหลายประการไม่สามารถอธิบายได้
ดว้ยทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึง  ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงการสูงอายุนั้ นอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ทฤษฎีดงัต่อไปน้ี (สุวดี 
เบญจวงศ,์ 2560 : 254 อา้งถึงใน อรนิษฐ ์แสงทองสุข, 2563: 12-13) 
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  2.1.6.1. ทฤษฎีทางชีววิทยา ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการทางสรีรวิทยาและการเปล่ียนแปลง
ของโครงสร้างของอวยัวะต่าง ๆ ของทั้งการสูญเสียความสามารถในการตา้นทานโรค พบวา่ ในทุก ระดบั
ของชีววิทยาตั้งแต่เซลลเ์น้ือเยือ่อวยัวะ ระบบอวยัวะจะตอ้งมีการเส่ือมและมีการตายเกิดข้ึน  
  2.1.6.2.  ทฤษฎีทางจิตวิทยา  เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรม 
ของผูสู้งอายุนั้ น เป็นการพัฒนาและปรับตัวเก่ียวกับ สติปัญญาความนึกคิด ความจ า และการรับรู้  
แรงจูงใจ รวมทั้ งสังคมท่ีอยู่อาศัยและประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลจะผลักดัน ให้มีบุคลิก
แตกต่างกนัไป และมนุษยจ์ะมีช่วงการเปล่ียนแปลงคือ ช่วงต่อของชีวิต ซ่ึงลว้นแต่เป็นภาวะวิกฤต การท่ี
บุคคลสามารถผา่นช่วงวิกฤตในชีวิตแต่ละระยะไดดี้เพียงใด ก็จะส่งผลถึงการพฒันาบุคลิกภาพในอนาคต 
คือ การเป็นผูสู้งอายดุว้ย 
  2.1.6.3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีท่ีพยายามอธิบายสาเหตุท่ีท าให้ผูสู้งอายมีุสถานะ
ทางสังคมท่ีเปล่ียนไป เพราะมนุษย์จะตอ้งมีการพฒันาในแต่ละบุคคลและส่ิงแวดลอ้มจะมีผลต่อการ
ปรับตวั ทฤษฎีน้ีเช่ือว่าถา้สังคมเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วจะท าใหส้ถานะของผูสู้งอายุ เปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ทฤษฎีทางสงัคมแบ่งออกไดด้งัต่อไปน้ี  
  2.1.6.3.1. ทฤษฎีไร้ภาระผกูพนั อธิบายว่าการละบทบาททางสังคม ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อทั้ง 
สองฝ่ายคือไดใ้ห้คนในวยัหนุ่มสาวท่ีมีความรู้ความสามารถเขา้มาท าหน้าท่ี ส าหรับผูสู้งอายเุอง ก็จะได้
เตรียมตวัรับกับความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองและหลีกเล่ียงไม่ได้ และความ 
แตกต่างในบุคลิกภาพไม่ใช่ส่ิงท่ีส าคญั  
  2.1.6.3.2. ทฤษฎีกิจกรรม กล่าวถึงการมีความสัมพนัธ์ทางบวกระหว่างบุคคล การมี
ปฏิสัมพนัธ์การมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม และความพึงพอใจในชีวิต เม่ือบุคคลมีอายมุากข้ึน สถานะ
ทางสังคมจะลดลง บทบาทเก่าจะถูกถอดถอนตวัออกไป ดงันั้นผูสู้งอายคุวรมีกิจกรรมต่อเน่ืองจากวยัท่ี
ผา่นมาควรพอใจในการร่วมกิจกรรม สนใจและร่วมเป็นสมาชิกในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเป็นส่ิงส าคญั 
ส าหรับผูสู้งอายุท าให้มีสุขภาพดีทั้งใจและกาย กิจกรรมจึงมีความส าคญัต่อความพึงพอใจในชีวิตของ
ผูสู้งอาย ุ 
  2.1.6.3.3.  ทฤษฎีความต่อเน่ือง ได้มาจากการน าทฤษฎีไร้ภาระผูกพันและทฤษฎี
กิจกรรม มาวิเคราะห์ร่วมกนั เพื่อหาขอ้สรุปใหม่เป็นทฤษฎีความต่อเน่ืองท่ีสามารถอธิบายชีวิตท่ีแทจ้ริง
ของผูสู้งอายไุดคื้อการท่ีผูสู้งอายุจะมีความสุขในบั้นปลายชีวิตไดน้ั้น ข้ึนอยู่กบับุคลิกภาพ และรูปแบบ
การ  ด าเนินชีวิตเดิมของผูสู้งอายุ เช่น ผูสู้งอายท่ีุเคยมีบทบาทในสังคมจะมีความสุขเม่ือไดร่้วมกิจกรรม 
เหมือนในวยัหนุ่มสาว  และผูสู้งอายท่ีุไม่ชอบการเขา้ร่วมสังคมมาก่อนก็จะมีความสุขในการแยกตวัเอง 
ในวยัสูงอาย ุ
  Beadle-Brown, J., Murphy, G., and DiTerlizzi  ไดน้ าเสนอ การแบ่งคุณภาพ ชีวิตควบคู่
ไปกบัการก าหนดตวัช้ีวดั เป็น 8 ดา้น ดงัน้ี  



 

 

14 

 

  1. คุณภาพชีวิตดา้นการรวมกลุ่มทางสงัคม (Social Inclusion) การรวมกลุ่มทางสังคม 
จะเก่ียวข้องกับความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของกลุ่มทางสังคม การมีส่วนร่วมในกลุ่มทางสังคม 
สภาพแวดลอ้มของท่ีอยู่อาศยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่มทางสังคม บทบาทในการด าเนินชีวิต (เช่น 
วิถีทางการด าเนินชีวิต พฤติกรรมการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อความเหมาะสม รวมถึงพฤติกรรม
ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาต่อวิถีการด าเนินชีวิต) การช่วยเหลือสนบัสนุนต่าง ๆ (เช่น ความพึงพอใจในการบริการ
ทางสงัคม การยอบรับทางสงัคม และสถานภาพทางสังคม)  
  2. คุณภาพชีวิตดา้นความเป็นอยูท่างกายภาพ (Physical Well-being) ดา้นความเป็นอยู่
ทางกายภาพ หมายถึง ลกัษณะทางสุขภาพซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัความปลอดภยั การมีสุขภาพดีการมี เวลา
พักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาหารและโภชนาการ 
ความสามารถในการเคล่ือนไหวของร่างกาย และการดูแลสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Batista 
Vitorino and Martins da Silva , 2010 : 3) ท่ีคน้พบว่ากิจกรรมทางกายภาพและการเคล่ือนไหวอาจเป็น 
องคป์ระกอบส าคญัท่ีท าใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีของผูสู้งอาย ุ และท าใหผู้สู้งอายมีุความพึงพอใจอีกดว้ย 
  3. คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและการมีมิตรภาพ เช่น ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลภายใตบ้ริบทสถานท่ีท างานหรือบริบทครอบครัว นอกจากน้ี ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลยงัเก่ียวขอ้งกบัภาวะความโดดเด่ียวเดียวดาย การสนบัสนุน ช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสงัคม ความ
ใกลชิ้ดสนิทสนมและความรัก 
  4. คุณภาพชีวิตดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยูท่ี่ดี (Material Well-being) ดา้น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ท่ีดีจะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี อาชีพการงาน สภาพทางการเงิน 
การเป็นเจา้ของ (สังหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพย)์ ความปลอดภยั สถานภาพทางเศรษฐกิจ ลกัษณะท่ี
อยูอ่าศยัและการคมนาคมขนส่ง 
  5. คุณภาพชีวิตดา้นลกัษณะทางอารมณ์ (Emotional Well-Being) ดา้นลกัษณะทาง
อารมณ์จะเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการงานอาชีพท่ีอยูอ่าศยั การช่วยเหลือสนบัสนุนความพึง พอใจ
ในกลุ่มทางสังคมของตนเอง นอกจากน้ีดา้นลกัษณะทางอารมณ์ยงัเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพจิต มโนภาพแห่ง
ตน การไร้ความเครียดและความสุขในการด าเนินชีวิต  
  6. คุณภาพชีวิตดา้นความสามารถในการตดัสินใจดว้ยตนเอง (Self-Determination) 
ดา้นความสามารถในการตัดสินใจได้ดว้ยตนเองจะเก่ียวขอ้งกบัความมีอิสรภาพใน การตัดสินใจ การ
ควบคุมตนเอง การก าหนดทิศทางการด าเนินชีวิตด้วยตนเอง  อิทธิพลของท่ีอยู่อาศัยท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการตดัสินใจการสนบัสนุนช่วยเหลือดว้ยค าพดูและการแกต่้างเพื่อตนเอง  
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  7. คุณภาพชีวิตดา้นการพฒันาตนเอง (Personal Development) ดา้นการพฒันาตนเอง 
จะเก่ียวขอ้งกับ เร่ืองของการศึกษาและทักษะในการปฏิบัติตน ความสามารถส่วนตวั การบรรลุส่ิงท่ี
ปรารถนาความกา้วหนา้และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ  
  8. คุณภาพชีวิตดา้นสิทธิเสรีภาพ (Rights) ดา้นสิทธิเสรีภาพจะเก่ียวขอ้งกบัการเคารพ
ในสิทธิส่วนบุคคล สิทธิมนุษยชน สิทธิในความเป็นพลเมือง เช่น การมีสิทธิเลือกตั้ง  ความรับผดิชอบใน
ฐานะความเป็นพลเมืองและกิจกรรม ต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับชุมชนหรือรัฐบาล  (Beadle-Brown, J., 
Murphy, G., and DiTerlizzi, 2008: 380อรนิษฐ ์แสงทองสุข, 2563: 13-15)    
 โดยสรุป คุณภาพชีวิตดา้นต่าง ๆ ทั้ง 8 ดา้นขา้งตน้ ไดร้ะบุถึงลกัษณะตวัช้ีวดั ซ่ึงสามารถ
น าไปใชเ้ป็นแนวทางหรือตวัแปรในการวิจยัเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต โดยผูว้ิจยัอาจเน้น เชิงวตัถุ วิสัยหรือ
เชิงอตัวิสยัตามความเหมาะสมของบริบทท่ีศึกษาหรืออาจใชแ้นวทางทั้ง 2 อยา่ง ควบคู่ไปดว้ยกนักไ็ดโ้ดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีคุณภาพชีวิตด้านผูสู้งอายุของ Schalock, L. R., (2004: 386) ซ่ึงได้สรุปและ
สังเคราะห์ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวิตจากงานวิจยัและบทความทางการศึกษา พบว่าปัจจยัหลกัของคุณภาพชีวิต
พิจารณาจาก 8 ปัจจยัหลกั คือ สภาพอารมณ์ท่ีดี ความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล สภาพ ความเป็นอยูท่ี่ดีการ
พฒันาตนเอง สภาพทางร่างกายท่ีดีการตดัสินใจดว้ยตนเองการรวมกลุ่มทางสงัคม และสิทธิตามกฎหมาย
โดยสรุป ปัจจยัหลกัในการวดัคุณภาพชีวิตมี 8 ดา้น ซ่ึงแต่ละดา้นจะมีตวัช้ีวดัหลกัและยอ่ย ซ่ึงในงานวิจยั
น้ี วิจยัไดน้ ามาปรับใชส้ าหรับการศึกษา คุณภาพชีวิตผูสู้งอายเุพียง 6 ดา้น โดยท่ี ดา้นท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษา
ได้แก่ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านสิทธิตามกฎหมาย ทั้ งน้ีในงานวิจัยน้ีจะเน้นการศึกษาไปท่ี
โครงสร้างของคุณภาพชีวิตท่ีมีความ  เก่ียวข้องกับด้านกายภาพ ด้านจิตใจ และด้านสังคม ดังนั้ น
ความหมายคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุในงานวิจยัน้ี  ผูว้ิจยัไดส้รุปว่าคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ หมายถึงการรับรู้
เก่ียวกบัการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดีท่ีสุดจากความพึง พอใจท่ีผูสู้งอายุแต่ละ
บุคคลไดรั้บโดยจะวดัการรับรู้เก่ียวกบัคุณภาพชีวิตผูสู้งอายใุนแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นสภาพอารมณ์ท่ีดี ดา้น
ความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี  ดา้นสภาพร่างกายท่ีดี  ดา้นการรวมกลุ่มทาง
สังคม และด้านการตดัสินใจด้วยตนเอง การเปล่ียนแปลงในผูสู้งอายุและปัญหาสุขภาพผูสู้งอายุ เม่ือ
บุคคลเขา้สู่วยัสูงอายสุภาพทางดา้นร่างกาย จิตใจอารมณ์และสงัคมยอ่มมาก  
 

2.2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
 

 2.2.1.  ความหมายของสารสนเทศ (Information) ในภาษาไทยใชก้นัหลายค า เช่น ขอ้มูล ข่าวสาร 
สารนิเทศ และสารสนเทศ ซ่ึงเป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกนั คือตรงกบัค าวา่ Information ในภาษาองักฤษ 
(ครรชิต มาลยัวงศ์, 2540 อา้งถึงใน สันติพงศ ์ ตั้งธรรมกุล และคณะ, 2562: 17 )  ส่วนค าท่ีใชก้นับ่อยๆ 
คือสารนิเทศ และสารสนเทศ และราชบณัฑิตยสถาน ก าหนดใหใ้ชไ้ดท้ั้ง 2 ค า 
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 (อรุณี อินทรไพโรจน์, 2551 อา้งถึงใน สันติพงศ ์ ตั้งธรรมกุล และคณะ, 2562: 17-18) ได้
กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ส่งผล
กระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวในหลายดา้น เช่น การเปล่ียนแปลง โครงสร้างขององคก์ร กระบวนการ
ด าเนินธุรกิจ การท างานภายใน การเปล่ียนแปลงบทบาททางธุรกิจ ความสัมพนัธ์กับลูกคา้และผูข้าย
เปล่ียนแปลงการน าเสนอสินคา้และบริการ รวมทั้งเปล่ียนแปลงการจา้งงาน  การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ขององคก์ร การพฒันาดา้นอินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดการปฏิวติัโครงสร้างของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและมี
ผลกระทบต่อตวักลางการท่องเท่ียวโดยตรง เพราะผูจ้ดัหาสินคา้บริการ ท่องเท่ียวสามารถขายตรงไปยงั
ผูบ้ริโภค ตวักลางท่ีเช่ือมโยงระหว่างผูบ้ริโภคและผูจ้ดัหาตอ้งเผชิญกบัปัญหาการตดัตวักลางหรือถูก
ทดแทนดว้ยตวักลางออนไลน์ อุตสาหกรรมในดา้น ต่างๆ 
 2.2.2.  ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพื้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อ
การพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าได ้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีความ
เป็นอยูข่องสงัคมสมยัใหม่อยูม่าก ลกัษณะเด่นท่ีส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ มีดงัน้ี 
  2.2.2.1.  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ท างาน ในการประกอบการทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งหาวิธีในการเพิ่ม
ผลผลิต ลดตน้ทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารเขา้มาช่วยท าให้
เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคารสามารถ
ใหบ้ริการ ไดดี้ข้ึนท าใหก้ารบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจดัการทุกแห่งตอ้งใชข้อ้มูลเพื่อ
การ ด าเนินการและการตดัสินใจ ระบบธุรกิจจึงใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยในการท างาน เช่น ใชใ้นระบบ 
จดัเกบ็เงินสด จองตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 
  2.2.2.2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เม่ือมีการ
พฒันา ระบบขอ้มูลและการใชข้อ้มูลไดดี้ การบริการต่าง ๆ จึงเนน้รูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใ้ช้
สามารถ สัง่ซ้ือสินคา้จากท่ีบา้น สามารถสอบถามขอ้มูลผา่นทางโทรศพัท ์นิสิตนกัศึกษาบางมหาวิทยาลยั 
สามารถใชค้อมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบา้นได ้
  2.2.2.3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น ส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่างๆ 
ปัจจุบนัทุกหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มูล เพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบ 
ทะเบียนราษฎร์ท่ีจดัท าด้วยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจดัเก็บขอ้มูลภาษี ใน 
องคก์ารทุกระดบัเห็นความส าคญัท่ีจะน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
  2.2.2.4. เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วย 
คอมพิวเตอร์ การใช้ตารางค านวณ และใช้อุปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นตน้ (ศูนยฝึ์ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู, 2554 อา้งถึงใน สันติพงศ ์  ตั้งธรรมกลุ และคณะ, 2562: 18) 
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  Alvin Toffler ไดใ้หค้  านิยามวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) ไวว้า่ เป็น
การประยุกตค์วามรู้ ความเขา้ใจในระบบการส่ือสาร และการใชค้อมพิวเตอร์บนฐานขอ้มูล  เดียวกนั ใน
การคน้ควา้หาขอ้มูล แลกเปล่ียนขอ้มูล และการติดต่อส่ือสารดว้ยความเร็วและถูกตอ้ง และไดแ้บ่งยคุของ
เทคโนโลยอีอกเป็น 3 ยคุ ดว้ยการเปรียบเทียบกบัคล่ืน 3 ลูก ดงัน้ีคือ  
  คล่ืนลูกท่ี 1 คือ การปฏิวัติเกษตรกรรม การผลิตอยู่ในครอบครัว เป็นกรอบก าหนด 
พฤติกรรมการผลิตของคนงาน ตามฤดูกาลธรรมชาติ สถาบนัครอบครัวมีบทบาทเด่นในสังคม เป็นตวั   
ก าหนดการท างาน  
  คล่ืนลูกท่ี 2 คือ อารยธรรมยุคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชาวไร่ ชาวนากลายสภาพเป็น 
โรงงาน กระบวนการผลิตแยกออกเป็นส่วนต่างๆ คนงานท างานตามขอบเขตของงานแบบแคบๆ  ซ ้ าแลว้ 
ซ ้าเล่า เม่ือขยายงานในส านกังานก็จะมีการน างานจากโรงงานมาใชใ้นส านกังานแต่ละคนเช่ือวา่ได ้งานท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการบริหารงานในองค์การแบบผูบ้ริหารงาน ผูบ้ ังคบับัญชา และเป็น  ระดับ
ขั้นตอน เช่นเดียวกบัระบบครอบครัว แต่ครอบครัวมีขนาดเลก็ลง  
  คล่ืนลูกท่ี 3 คือ อารยธรรมเทคโนโลยีระดับสูง เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
โทรคมนาคมใหม่ๆ เป็นส่ิงจ าเป็นในการก้าวตามเศรษฐกิจ และเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเพื่อ 
ตอบสนองความตอ้งการของตลาด ตวัอยา่งการผลิตช้ินส่วนของรถยนตค์นัหน่ึง ส่วนต่าง ๆ ผลิตมาจาก 
แหล่งผลิตต่าง ๆ กัน ในลกัษณะโลกาภิวตัน์ (Globalization) การเปล่ียนแปลงและพฒันาในโลกของ 
เทคโนโลยี (Techno Sphere) ส่งผลกระทบถึงโลกการส่ือสาร (Info Sphere) คือ เคร่ืองมือส่ือสารใหม่ๆ 
ก่อให้เกิดลกัษณะท่ีเรียกกว่า แบ่งแยกเฉพาะกลุ่ม (Demasified) ข้ึนในส่ือมวลชน ผูรั้บสารสามารถ เลือก
ส่ือท่ีตนเองพอใจเป็นช่องทางการเปิดรับข่าวสารได้มากข้ึน คือ เปล่ียนจากลกัษณะมวลชนมา เป็น
ลกัษณะเฉพาะกลุ่มส่วนสัญลกัษณ์ของคล่ืนลูกท่ี 3 ก็คือ ทางด่วนขอ้มูล ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น “ถนน” หรือ 
“ไฮเวย”์ ท่ีก่อสร้างไวส้ าหรับยานพาหนะ เพื่อท าหนา้ท่ีขนถ่ายขอ้มูลหลายส่ิง หรือการส่งผา่นใน ลกัษณะ
ส่ือผสม (Multimedia) เป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ใหมี้ระบบข่ายงาน (Information Network) 
เป็นระบบท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการน าโทรศพัทม์าใชใ้นการ เช่ือมต่อระบบ
การส่ือสารทางไกล และเป็นการส่ือสารท่ีติดต่อถึงกนัไดท้ัว่โลก ดว้ยเคเบิลใตน้ ้ าอีกข่ายหน่ึง “FLAG” 
(Fiber optic link around the globe) เช่น ระบบ “อินเทอร์เน็ต” (Alvin Toffler , 1992 อา้งถึงใน สันติพงศ ์ 
ตั้งธรรมกลุ และคณะ, 2562: 18-19) 
 2.2.3.  เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง สังคมออนไลน์ท่ีมีการเช่ือมโยงกนั
เพื่อสร้างเครือข่ายในการตอบสนองความตอ้งการทางสังคมท่ีมุ่งเนน้ในการสร้างและสะทอ้นให้เห็นถึง
เครือข่ายหรือความสัมพนัธ์ทางสังคม ในกลุ่มคนท่ีมีความสนใจหรือมีกิจกรรมร่วมกนั บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์จะให้บริการผ่านหน้าเว็บ และให้มีการตอบโตก้ันระหว่างผูใ้ช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต 
สามารถแบ่งขอบเขตตามการใชง้านโดยดูท่ีวตัถุประสงคห์ลกัของการเขา้ใชง้าน และคุณลกัษณะของ



 

 

18 

 

เวบ็ไซตท่ี์มีร่วมกนั กล่าวคือ วตัถุประสงคข์องการเขา้ใชง้านมีเป้าหมายในการใชง้านไปในทางเดียวกนัมี
การแบ่งประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ออกตามวตัถุประสงคข์องการเขา้ใชง้าน ได ้7 ประเภท คือ 
  2.2.3.1. สร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ี 
ใช้ส าหรับให้ผูเ้ขา้ใช้งานได้มีพื้นท่ีในการสร้างตัวตนข้ึนมาบนเว็บไซต์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่ 
เร่ืองราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยลกัษณะของการเผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียน 
ขอ้ความลงในบลอ็ก อีกทั้งยงัเป็นเวบ็ท่ีเนน้การหาเพื่อนใหม่ หรือการคน้หาเพื่อนเก่าท่ีขาดการติดต่อ การ
เขียนบทความไดอ้ยา่งเสรี ซ่ึงอาจจะถูกน ามาใชไ้ดใ้น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่  
   - Blog บล็อก เป็นช่ือเรียกสั้ นๆ ของ Weblog ซ่ึงมาจากค าว่า “Web” รวมกับค าว่า  
“Log”  ท่ีเป็นเสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดขอ้มูลท่ีเก็บไว ้ดงันั้นบลอ็กจึงเป็นโปรแกรมประยกุต ์บนเวบ็
ท่ีใชเ้กบ็บนัทึกเร่ืองราว หรือเน้ือหาท่ีเขียนไวโ้ดยเจา้ของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทัว่ไปจะมี
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีหลกัท่ีเรียกว่า “Blogger” เขียนบนัทึกหรือเล่าเหตุการณ์ท่ีอยากให้คนอ่าน ไดรั้บรู้ หรือเป็น
การเสนอมุมมองและแนวความคิดของตนเองใส่เขา้ไปในบลอ็กนั้น  
   - ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีมีลกัษณะเด่นโดย การ
ให้ผูใ้ช้โพสต์ขอ้ความจ านวนสั้ นๆ  ผ่านเว็บผูใ้ห้บริการ และสามารถก าหนดให้ส่งขอ้ความนั้นๆ ไป     
ยงัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีได ้เช่น Twitter 
  2.2.3.2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ี 
เป็นสังคมส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตวัเอง สามารถแสดงผลงานไดจ้าก  
ทัว่ทุกมุมโลก จึงมีเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการพื้นท่ีเสมือนเป็นแกลเลอร่ี (Gallery) ท่ีใชจ้ดัโชวผ์ลงานของ ตวัเอง
ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอ รูปภาพ เพลง อีกทั้งยงัมีจุดประสงคห์ลกัเพื่อแชร์เน้ือหาระหว่างผูใ้ชเ้วบ็ท่ีใช ้ฝากหรือ
แบ่งปัน โดยใช้วิธีเดียวกันแบบเว็บฝากภาพ แต่เว็บน้ีเน้นเฉพาะไฟล์ท่ีเป็นมลัติมีเดีย ซ่ึงผูใ้ห้บริการ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ี ได้แก่ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket และ Slideshare    
เป็นตน้ 
  2.2.3.3. ความชอบในส่ิงเดียวกัน (Passion Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีท า
หน้าท่ี เก็บในส่ิงท่ีชอบไวบ้นเครือข่าย เป็นการสร้าง ท่ีคัน่หนังสือออนไลน์ (Online Bookmarking) มี
แนวคิด เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจท่ีคัน่ไวใ้นเคร่ืองคนเดียวก็น ามาเก็บไวบ้นเว็บไซต์ได ้
เพื่อท่ีจะได ้เป็นการแบ่งปันใหก้บัคนท่ีมีความชอบในเร่ืองเดียวกนั สามารถใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการเขา้
ไปหาขอ้มูลได ้และนอกจากน้ียงัสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกบัท่ีคัน่หนังสือออนไลน์ท่ีผูใ้ชคิ้ดว่ามี
ประโยชน์ และเป็นท่ีนิยม ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดแ้ก่ Digg, Zickr, Ning, del.icio.us, 
Catchh และ Reddit เป็นตน้ 
  2.2.3.4. เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ี
ตอ้งการ ความคิด ความรู้ และการต่อยอดจากผูใ้ช้ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ เพื่อให้ความรู้ท่ีได้ออกมามีการ
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ปรับปรุง อยา่งต่อเน่ืองและเกิดการพฒันาในท่ีสุด ซ่ึงหากลองมองจากแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนแลว้ คนท่ีเขา้มา
ใน สังคมน้ีมกัจะเป็นคนท่ีมีความภูมิใจท่ีไดเ้ผยแพร่ส่ิงท่ีตนเองรู้ และท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อ
รวบรวมขอ้มูลความรู้ในเร่ืองต่างๆ ในลกัษณะเน้ือหา ทั้งวิชาการ ภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ สินคา้ หรือ 
บริการ โดยส่วนใหญ่มกัเป็นนกัวิชาการหรือผูเ้ช่ียวชาญ ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ในลกัษณะ 
เวทีท างานร่วมกัน ในลักษณะเวทีท างานร่วมกัน เช่น Wikipedia, Google earth และ Google Maps      
เป็นตน้ 
  2.2.3.5. ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทน้ีมี 
ลกัษณะเป็นเกมออนไลน์ (Online games) ซ่ึงเป็นเวบ็ท่ีนิยมมากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมไวม้ากมาย 
มีลกัษณะเป็นวิดีโอเกมท่ีผูใ้ชส้ามารถเล่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์น้ีมีลกัษณะเป็นเกม 3 มิติ 
ท่ีผูใ้ชน้ าเสนอตวัตนตามบทบาทในเกม ผูเ้ล่นสามารถติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ ไดเ้สมือนอยู ่
ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึกสนุกเหมือนไดมี้สังคมของผูเ้ล่นท่ีชอบในแบบเดียวกนั อีกทั้ง 
ยงัมีกราฟิกท่ีสวยงามดึงดูดความสนใจและมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผูเ้ล่นรู้สึกบันเทิง เช่น Second Life, 
Audition, Ragnarok, Pangya และ World of Warcraft เป็นตน้ 
  2.2.3.6. เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพื่อการงาน โดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการเผยแพร่
ประวติัผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเขา้กับผูอ่ื้น นอกจากน้ีบริษัทท่ีตอ้งการคนมาร่วมงาน 
สามารถเขา้มา หาจากประวติัของผูใ้ชท่ี้อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์น้ีได ้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์ประเภทน้ีไดแ้ก่ Linkedin เป็นตน้ 
  2.2.3.7. เครือข่ายท่ีเช่ือมต่อกันระหว่างผู ้ใช้ (Peer to Peer : P2P) เป็นเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์แห่งการเช่ือมต่อกนัระหว่างเคร่ืองผูใ้ชด้ว้ยกนัเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการส่ือสารหรือแบ่งปัน 
ขอ้มูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และตรงถึงผูใ้ช้ทนัที ซ่ึงผูใ้ห้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทน้ี 
ไดแ้ก่ Skype และ BitTorrent เป็นตน้ (กมลวรรณ วงศท์อง, 2557 อา้งถึงใน สันติพงศ ์ ตั้งธรรมกุล และ
คณะ, 2562: 19-21) 
 

2.3.  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
 
  2.3.1. การจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นการด าเนินงานต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในดา้นการจดัหา การเกบ็รักษา เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มนั้นไดส้นอง
ความตอ้งการแก่มนุษยไ์ดใ้ช้อย่างไม่ขาดแคลนตลอดไป เราสามารถให้ค  าจ ากดัความของการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มไดด้งัน้ี  
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   2.3.1.1. การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นเหมือนการอนุรักษ์แต่ต่างกันท่ีการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม เหมือนทฤษฎีและหลกัการไม่ไดมี้แผนงานปฏิบติั ส่วนในค าว่าการจดัการส่ิงแวดลอ้มนั้นมี
ความหมาย ในเชิงปฏิบติั 
   2.3.1.2. การจัดการส่ิงแวดล้อมเป็นกระบวนการ หมายถึง ตอ้งมีกลไกขั้นตอนการ
ด าเนินการอยา่งมีแบบแผน 

   2.3.1.3. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นเสมือนแผนงานในการด าเนินการ ซ่ึงการก าหนด
แผนงาน ตอ้งครอบคลุมนโยบาย แผนงาน การปฏิบติังาน การตรวจสอบและแกไ้ขและการทบทวน
นโยบาย ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

   2.3.1.4.  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นการใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใน
ระบบ โดยยดึหลกัการและวิธีการ ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งตระหนกัใหดี้วา่ตอ้งมีทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มท่ีเพียงพอ 
ส าหรับมนุษยใ์นอนาคตดว้ย  
   2.3.1.5. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นแนวทางหน่ึงของนิเวศพฒันาปฏิบติั หรือพฒันา
แบบ ยัง่ยืน กล่าวคือ การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นหลกัท่ีเปิดโอกาสให้มีการใชท้รัพยากรได ้แต่ตอ้งไม่ให้
คุณค่าทางนิเวศวิทยาสูญไป หมายถึง การน าทรัพยากรมาใชน้ั้น จะตอ้งอยู่ในวิสัยธรรมชาติฟอกตวัเอง 
ฟ้ืนฟูตวัเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้เกินความสามารถของธรรมชาติแลว้ปัญหาท่ีจะตามมา นั้นคือเป็น
มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้ลย  
  2.3.1.6. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม เป็นหลกัการและแผนปฏิบติัให้ผูบ้ริหารด าเนินงาน
ตั้งแต่ แรกเร่ิมโครงการและการด าเนินการ ทั้งน้ีเพราะว่า การจดัการส่ิงแวดลอ้มนักบริหารสามารถจะ
ทราบแนวคิดและด าเนินงานอยา่งมีขั้นตอนดงักล่าวแลว้จึงน าไปตดัสินใจในการปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม  
(เทเวศ  อร่ามเรือง, 2551 อา้งถึงใน พระมหาสุริยะ มทฺทโว (มาธรรม) 2561 :23 -24 ) 
 2.3.2. หลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ปรัชญาการจดัการส่ิงแวดลอ้มทุกชนิด/ประเภท สามารถ
น ามาใชไ้ดภ้ายใตก้ารช่วยเหลือของธรรมชาติและ/หรือเทคโนโลยีในการให้ส่ิงแวดลอ้มทั้งระหว่างการ
ใชแ้ละภายหลงัการใชแ้ลว้ ให้ฟ้ืนคืนสภาพไดเ้หมือนหรือใกลเ้คียงเดิม เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมจึงได้
ก าหนดหลกัการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีขั้นตอนดงัน้ี 
   หลักการท่ีหน่ึง : ก าหนดชนิด/ประเภทและขอบเขตของส่ิงแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์หลกัการขอ้น้ีอาศยัพื้นฐานสมบติัเฉพาะตวัของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีจุดเด่นเพื่อการสร้างรูปแบบ
การจดัการเป็นตวัน าแนวคิดในการก าหนดชนิด /ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบส่ิงแวดลอ้มและการ
ก าหนดขอบเขต ทั้งเป็นเพราะส่ิงเหล่าน้ีอยูบ่นโลกหรือในประเทศไทย 
   หลกัการท่ีสอง :  การก าหนดกิจกรรมเพื่อการคงสภาพและ/หรือสร้างศกัยภาพความ
ยัง่ยนืของส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งเร่ิมจากหลกัการท่ีหน่ึง คือ ก าหนด
ชนิด/ประเภทส่ิงแวดลอ้มและขอบเขตระบบ จนถึงสุดทา้ยคือการวางแผนการจดัการ ในจ านวนขั้นตอน
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เหล่านั้นมีขั้นตอนท่ีส าคญัอยูข่ ั้นหน่ึงคือ การประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอ้มจะท าใหท้ราบวา่ ส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีจะจดัการนั้นมีความสมบูรณ์หรอเส่ือมโทรมอยา่งไร อะไรเป็นปัญหาและเหตุของปัญหาอนัจะน าไปสู่
การก าหนดกิจกรรมการจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งมีรูปแบบการจดัการเฉพาะส่ิงแวดลอ้มและตอ้งเป็นรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพอยา่งดีดว้ย 
   หลกัการท่ีสาม : การควบคุมในก าจดั/บ าบัดของเสียและมลพิษจากกิจกรรมการใช้
ทรัพยากร เป็นท่ียอมรับในหลักการวิทยาศาสตร์แล้วว่า “ไม่มีเทคโนโลยีใดมีประสิทธิภาพร้อย
เปอร์เซ็นต ์หมายถึงวา่ การใชเ้ทคโนโลยทุีกประเภททั้งเทคโนโลยธีรรมชาติและเทคโนโลยท่ีีมนุษยส์ร้าง
ข้ึน นอกจากจะไดผ้ลผลิตจากกระบวนการใชเ้ทคโนโลยแีลว้ ยงัเกิดของเสียและ/หรือมลพิษเสมอ ดงันั้น
ในหลกัการท่ีสามจึงมุ่งเนน้ท่ีจะสร้างกิจกรรมควบคุมของเสียและ /หรือมลพิษเสมอ ดงันั้นในหลกัการท่ี
สามจึงมุ่งเน้นและสองซ่ึงแมว้่าจะมีประสิทธิภาพ ก็คงไม่สามารถรักษาสภาพ ของส่ิงแวดลอ้มให้มี
ศกัยภาพแบบยัง่ยนืได ้เพราะของเสียและมลพิษมีพลงัการท าลายส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบ  ห รือ ท่ี เก่ี ยวข้อง
เสมอ สุดท้ายก็อาจเส่ือมโทรมถา้มิได้สร้างมาตรการควบคุมในการก าจัดและบ าบัดของเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพเอาไว ้
   การควบคุมของเสียและมลพิษส่ิงแวดลอ้มจากกิจกรรมการจดัการ (หลกัการท่ีสอง) 
มกัจะด าเนินการดงัน้ี 

1. สร้างเทคโนโลยีควบคุมของเสียและ /หรือมลพิษส่ิงแวดลอ้มท่ีมีลกัษณะทางชีวกาย 
ท่ีชดัเจน เช่น ระบบบ าบดัน ้ า เตาเผาขยะ ระบบฝังกลบ การวางผงัเมือง การสร้างพื้นท่ีนันทนาการใน
เมือง ฯลฯ 

2. การสร้างกฎระเบียบ เป็นการสร้างกฎหมายระเบียบปฏิบติัหรือขอ้ห้ามต่างๆ ในการ
กระท าใดๆ ต่อส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษเอาไวด้ว้ย 

3. ใหก้ารศึกษาทางส่ิงแวดลอ้มดว้ยระบบส่ิงแวดลอ้มศึกษา ซ่ึงเป็นกระบวนการน าองค์
ความรู้ทางส่ิงแวดลอ้มถ่ายทอดดว้ยเทคโนโลยกีารถ่ายทอดสู่ประชากรเป้าหมาย วิธีการน้ีเป็นวิธีการท่ีให้
ประสิทธิภาพระยะยาว 

4. การประชาสัมพนัธ์ เป็นการเสนอข่าวท่ีจะปฏิบติัในแต่ละระบบส่ิงแวดลอ้ม หรือ 
ระบบส่ิงแวดล้อมท่ีต้องการจัดการ ซ่ึงประชาชนจะได้ตระหนักและปฏิบัติตาม  (รุ่งทิพย์  บ ารุง
สุข ,2555 :27-28)  
 

 2.4.  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 

 2.4.1. การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม องคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัอยา่งมากต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิผล ก็คือ การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม หรือ Environmental Communication โดยการ
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ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยในการสร้างความเขา้ใจ และคลายกงัวลต่อสังคมใน
ประเด็นทางด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจาก กิจกรรม ผลิตภณัฑ์ และบริการขององค์การ เน่ืองจากการ
ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิผล จะสามารถช่วยใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้น อาทิ  
  2.4.1.1. การช่วยใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจถึงความมุ่งมัน่ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
นโยบาย และผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มขององคก์าร 
  2.4.1.2.  การจดัให้มีขอ้มูลและขอ้เสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผล  การด าเนินงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มของกิจกรรมองคก์าร ผลิตภณัฑแ์ละ บริการ รวมถึงความกา้วหนา้สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
  2.4.1.3.  การสร้างความเขา้ใจในความต้องการและความกังวลของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อส่งเสริมความน่าเช่ือถือขององคก์าร 
  2.4.1.4.  การส่งเสริมใหเ้กิดการรับรอง และการสร้างในผลการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  2.4.1.5.  การสร้างจิตส านึกและการรับรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสนับสนุนต่อวฒันธรรม 
ความรับผดิชอบ และค่านิยมทางดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์าร 
  2.4.1.6. การจดัการกบัขอ้กงัวลและการร้องเรียนของหน่วยงานต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงาน 
และส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2.4.2. หลักการพื้นฐานท่ีส าคัญส าหรับการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อม มีทั้ งหมด 5 ประการ 
ประกอบดว้ย  
  2.4.2.1. ความโปร่งใส (transparency) จะเป็นการก าหนด กระบวนการ วิธีการปฏิบติังาน 
วิธีการ แหล่งขอ้มูล และสมมติฐาน ท่ีน ามาใชใ้นการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี 
เก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงการดูแลรักษาความลบัของขอ้มูลสารสนเทศ ตามความจ าเป็น รวมถึงการแจง้ให้
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทราบถึงบทบาทในการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
  2.4.2.2. ความเหมาะสม (appropriateness) จะเป็นการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศ ส าหรับการ
ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานต่างๆ โดยการใชรู้ปแบบ ภาษา และส่ือท่ีเป็นท่ีตอ้งการ 
เพื่อใหเ้กิดการ มีส่วนร่วมไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  2.4.2.3. ความน่าเช่ือถือ (credibility) จะเป็นการด าเนินการส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้ม ด้วย
ความซ่ือสัตย ์และยุติธรรม รวมถึงมีการให้ขอ้มูล สารสนเทศดว้ยขอ้เท็จจริง ถูกตอ้ง เป็นอิสระ และไม่
เป็นการช้ีน ากบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.2.4. ความรับผิดชอบ (responsiveness) จะเป็นการดูแลให้การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
เปิดกวา้งตามความตอ้งการของหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง มีการตอบสนองต่อการตั้งค  าถาม หรือขอ้กงัวลของ
หน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้งในรูปแบบท่ีครบถว้นและทนัเวลา รวมถึงการสร้างให้เกิด การรับรู้ถึงแนวทางใน
การจดัการกบัขอ้สงสยั และค าถามต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  2.4.2.5. ความชดัเจน (clarity) จะเป็นการด าเนินการ เพื่อให้แนวทางและภาษาท่ีใชใ้นการ
ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถท าให้เกิด ความเขา้ใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดความสับสน
นอ้ยท่ีสุด (กิตติพงศ ์ จิรวสัวงศ,์ 2565) 
 
 2.4.3. กระบวนการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะ
ประกอบดว้ยกระบวนการหลกั ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
  2.4.3.1. การวางแผน  
  2.4.3.2. การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  
  2.4.3.3. การด าเนินการส่ือสาร  
  2.4.3.4.  การประเมินผล  
  2.4.3.5.  การทบทวน  
 2.4.4. การก าหนดวตัถุประสงคก์ารส่ือสาร  การก าหนดวตัถุประสงคข์องการส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อใชเ้ป็นพื้นฐานท่ีส าคญัส าหรับการก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล 
รวมถึงจะตอ้งมีการดูแลใหว้ตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบันโยบายการ
ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยค านึงถึงมุมมองของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายในและภายนอก
องคก์ารดว้ยในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มจะพิจารณาถึง  
  2.4.4.1.  ประเด็นทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (environmental issues) ท่ี เก่ียวขอ้งกบักิจกรรม 
ผลิตภณัฑ ์และบริการขององคก์าร  
  2.4.4.2.  ความสอดคล้องตามข้อกฎหมาย และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของ หน่วยงานท่ี
องคก์ารเป็นสมาชิกอยู ่ 
  2.4.4.3. อิทธิพลจากนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม  
  2.4.4.4.  การจัดเตรียมข้อมูล และการสร้างความเข้าใจให้กับ หน่วยงานท่ีเก่ียวกับ
กิจกรรม ลกัษณะปัญหา ผลกระทบ และผลการ ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
  2.4.4.5. การตอบสนองต่อความคาดหวังด้านข้อมูลส่ิงแวดล้อมของ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  2.4.4.6. การลดความขดัแยง้ทั้งภายในและภายนอกใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด  
  2.4.4.7.  การปรับปรุงความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงขององคก์าร  
  2.4.4.8. การปรับปรุงการรับรู้สาธารณะและภาพลักษณ์ทางด้านส่ิงแวดล้อมของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการขององคก์ารการส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและการสร้างสรรคท์างดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
(กิตติพงศ ์ จิรวสัวงศ,์ 2565) 
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2.5. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรมการส่ือสารส าหรับผูสู้งอาย ุ
  
 ในปัจจุบนัมนุษยใ์ชชี้วิตอยู่ทั้งในโลกจริงและโลกออนไลน์ โดยกิจกรรมในโลกออนไลน์นั้น 
สร้างความหลากหลายให้กบัการใชชี้วิตเช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบบทสนทนา การแชร์ การคอมเมน้ท ์
การไลค ์และอ่ืนๆ ท่ีเป็นประสบการณ์ใหม่ท่ีแตกต่างไปจากโลกจริง ดว้ยการใชชี้วิตแบบ ผสมผสานน้ี
เองท่ีท าให้มนุษยใ์นยคุใหม่มีมุมมองท่ีเปล่ียนไปในตอบรับกบัการส่ือสาร ซ่ึงจะเป็นสะพานเช่ือมความ
เป็นโลกจริงและโลกออนไลน์ไว้ด้วยกัน โดยส่ือผสมและส่ือใหม่เหล่าน้ีจะปรากฏให้ เห็นใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยม์ากยิ่งข้ึน (บญัญพนต ์พูลสวสัด์ิ, 2554 อา้งถึงใน ศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช 
แท่นรัตนกลุ, 2564: 18)  
 ทั้งน้ี นวตักรรมการส่ือสาร รวมถึงเทคโนโลยสีารสนเทศนั้นเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัคนทุกระดบั การ
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการก าเนิดของส่ือสังคม อาทิ เฟซบุ๊ก  (Facebook)     
ทวิต เตอร์  (Twitter) บล๊อก  (Blog) โซเชียลแคมป์  (Social camp) และอินสตาแกรม  (Instagram) 
เปล่ียนแปลงรูปแบบการติดต่อส่ือสารของมนุษยใ์นบริบทต่างๆ อยา่งมีนยัส าคญั แมแ้ต่ในแวดวงวิชาการ
นิเทศศาสตร์ยงัต้องเปล่ียนแนวพินิจในการศึกษาการส่ือสารเพื่อให้เท่าทันกับรูปแบบการส่ือสารท่ี
เปล่ียนแปลงไป (พรพรรณ ประจักษ์เนตร , 2561 อ้างถึงใน ศุภณิช จันทร์สอง และศิโรช แท่นรัต
นกลุ ,2564: 18 )  
 จากการท่ีสังคมไทยก าลงักา้วเขา้สู่การเป็นสังคมของผูสู้งอาย ุจึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งมีแนวทาง
ในการรับมือ เพื่อเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม โดย
รัฐบาลไดมี้การออกนโยบายด้านการยกระดบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหน้า
เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ โดยภาครัฐมีส่วนส าคญัในการวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของผูสู้งอายุ รวมถึงการจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างสมดุล 
โดยเฉพาะรายไดห้ลงัวยัเกษียณ ผา่นการตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รวมไปถึงการพฒันาฝีมือแรงงาน และ
การกระตุน้การออม สะสมรายไดแ้ก่ประชาชนท่ียงัไม่เป็นผูสู้งอาย ุหรือ แมแ้ต่การจดัโครงการสวสัดิการ
ของรัฐต่างๆ เพื่อผูสู้งอาย ุเช่น ลดค่าใชจ่้ายของผูสู้งอาย ุกองทุนสวสัดิการเพื่อผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
 นอกจากน้ีหน่วยงานจากภาคเอกชนก็มีส่วนช่วยพฒันาเทคโนโลยเีพื่อรองรับสังคมผูสู้งอาย ุเช่น 
โครงการ Smart City ท่ีมีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ในเมืองโดยทางหน่วยงานเอกชน เป็นผูพ้ ัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ และรัฐบาลน าส่ิงท่ีไดพ้ฒันามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผูสู้งอายุ และการดูแล
ผูสู้งอายุ จากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2560 (Bangkok 
Hospital, 2564) ผูสู้งอายไุทยใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ีย 4 ชัว่โมงต่อวนั โดยแอปพลิเคชนัท่ีผูสู้งอายนิุยมใชม้าก
ท่ีสุดคือ Line รองลงมาคือ Facebook และ YouTube ตามล าดบั กิจกรรมยอดฮิตคือ การส่งขอ้ความหรือ
วิดีโอผา่นไลน์ การแชร์คอนเทนตผ์า่นไลน์หรือเฟซบุก๊ การอพัสเตตสั การอพัโหลด รูปและวิดีโอ รวมถึง
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การโพสต์คอมเมนท์ในเฟซบุ๊ก โดยส่วนใหญ่ผูสู้งวยัจะใช้ส่ือออนไลน์ในการส่งผ่านความรักความ
ห่วงใยแก่ลูกหลาน สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือออนไลน์ต่อผูค้นทุกวยั รวมถึงผูสู้งอายุด้วย 
นอกจากน้ี ผลการส ารวจพฤติกรรมผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 (ส านักงานพฒันา
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2563 อา้งถึงใน ศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกุล ,2564: 18 ) พบว่า
กลุ่มผูสู้งอายมีุการใชอิ้นเทอร์เน็ตโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 4 ชัว่โมงต่อวนั เม่ือพิจารณาถึงกิจกรรมบนออนไลน์ท่ี
นิยมใช้ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media Online) ยงัคงอยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การดูทีวี 
ภาพยนตร์และการฟังเพลงออนไลน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตวัเลขการใชง้านเฟซบุ๊ก (Facebook) ไลน์(LINE) 
และ ยทููป (YouTube) ของประเทศไทยในปัจจุบนั (กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 
2561อา้งถึงในศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกลุ, 2564: 19 )  
               อีกทั้งจากผลการส ารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561 อา้งถึงใน ศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกุล, 2564: 18) พบว่า 
ผูสู้งอายมีุการใชอิ้นเทอร์เน็ตประมาณร้อยละ 21.2 โดยกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีการใชม้าก
ท่ีสุด ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อคน้หาขอ้มูล รองลงมา คือ ติดตามข่าวสาร และ รับ-ส่งอีเมล  
 จากผลการศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของกลุ่มผูสู้งอายพุบว่า ส่ือสงัคมออนไลน์มีผลดี
กบัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุโดยเฉพาะการดูแลตนเองทั้งในส่วนของสุขภาพทางกาย หรือสุขภาพทางจิต 
(อุทยั ยะรี และมณัฑนา สีเขียว, 2562 อา้งถึงใน ศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกุล, 2564: 19) ซ่ึง
เราจะเห็นไดว้่าการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในปัจจุบนัและอนาคตสามารถใช้เป็นช่องทางส าคญัในการ
ส่งผ่านขอ้มูลหลากหลายดา้น โดยส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัมีความส าคญัต่อผูสู้งอายุ โดยเป็นช่องทาง
ส าคญัท่ีใชใ้นการส่งผา่นขอ้มูลในหลายดา้น เพื่อเป็นการใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ ท่ีถูกตอ้งจากหน่วยงานท่ี
เช่ือถือได้ ถึงผูสู้งอายุโดยตรง (กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 2561 อา้งถึงใน 
ศุภณิช จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกลุ, 2564: 19) 
 

2.6. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต 
  

การผสมผสานเทคโนโลยดิีจิตอลกบัเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตน้ี ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบ
ของเทคโนโลยกีารส่ือสารโดยส่ือส่วนตวั (Personnel Media) เช่น กลอ้ง ถ่ายรูป เคร่ืองเล่นวิดีโอ สามารถ
น ามาต่อเขา้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงเช่ือมกับโครงข่ายโทรคมนาคมและสามารถส่งสัญญาณขอ้มูล
ออกไปไดใ้นวงกวา้ง ท าให้ปัจจุบนัเส้นแบ่งระหว่างส่ือ ส่วนตวัและส่ือสารมวลชนไดรั้บการดีกรอบ
แบ่งกลุ่มใหม่เป็นส่ือเก่า (Conventional Media) และ ส่ือใหม่ (New Media)  

ส าหรับส่ือเก่าจะหมายถึงเทคโนโลยีทางการส่ือสารท่ีไม่มีศักยภาพในการเช่ือมโยงกับ 
คอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโทรคมนาคม ส่วนส่ือใหม่ หมายถึงเทคโนโลยีการส่ือสารไม่ว่าจะเป็น ส่ือ
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เสียง ตวัหนงัสือ หรือตวัเลข ภาพกราฟฟิก วิดีทศัน์ ท่ีมีศกัยภาพในการเช่ือมโยงกบัเทคโนโลย ีเครือข่ายท่ี
มีคอมพิวเตอร์หรือโทรคมนาคมเป็นองค์ประกอบหลัก  (ศุภณิช จันทร์สอง  และศิโรช แท่น                     
รัตนกลุ, 2564: 19) 

สุธี พลพงษ ์และคณะ (2550) กล่าวว่าปัจจุบนัเทคโนโลยีไดพ้ฒันาข้ึนจนท าให้โลก ยุคปัจจุบนั
เป็นยคุแห่งนวตักรรม ทุกๆ วนัมีการเคล่ือนไหวทางเทคโนโลยีอยูต่ลอดเวลา และเทคโนโลยีไดเ้ขา้มามี
บทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตของมนุษยค์วบคุมวิถีชีวิตของมนุษยเ์รามากข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และธุรกิจทั้งในระดบัระหว่าง
ประเทศ ภูมิภาค และภายในประเทศ  

การส่ือสารดว้ยคอมพิวเตอร์หรือ CMC (Computer-Mediated Communication) หมายถึง ระบบ
การส่ือสารขอ้มูลทั้งท่ีเป็นขอ้ความ ภาพ สัญลกัษณ์และเสียง ระหว่างเคร่ืองส่งสาร เคร่ืองหน่ึงไปสู่ยงัอีก
เคร่ืองหน่ึงหรือหลายๆ เคร่ืองโดยใชส่ื้อกลางคือระบบโทรคมนาคม  (Telecommunication System) เช่น 
โทรศพัท ์โทรสาร เคเบิลใยแกว้ หรือดาวเทียม เป็นตน้ ส าหรับการส่ือสารดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บ
ความนิยมอยา่งสูงในปัจจุบนัคือการส่ือสารในรูปแบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  

ยคุแรกของการส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นยคุของตวัอกัษร (Text Mode) ซ่ึงเป็นการส่ือสาร
กันผ่านตัวหนังสือล้วนๆ เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีค่อนข้างจริงจัง เน้ือหาของการส่ือสารผ่าน 
อินเทอร์เน็ตในยุคนั้นเป็นแหล่งรวมของขอ้มูลทางวิชาการและวิจยั แมจ้ะมีการครอบคลุมประเด็น  แต่
ขาดสีสัน ลวดลายท่ีดึงดูดใจ เน่ืองจากการส่ือสารในอินเทอร์เน็ตยคุแรกน้ีเป็นการส่ือสารท่ีจ ากดั อยูใ่นวง
เฉพาะกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาดี  

ยคุปัจจุบนัการส่ือสารในอินเทอร์เน็ตเปล่ียนสู่ยคุไฮเปอร์เทก็ซ์ (Hypertext Mode) หรือท่ี รู้จกักนั
ในนามของเวิล์ดไวด์เว็บ (Worldwide Web) เป็นการส่ือสารผ่านรูปแบบของส่ือประสม (Multimedia) 
ผา่นรูปภาพ เสียง สีสัน ภาพเคล่ือนไหว และกราฟฟิกท่ีสวยงามดึงดูดตา และยงัเอ้ือ อ านวยการเช่ือมโยง 
(Link) ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์หน่ึงไปยงัเวบ็ไซต์หน่ึงได้ดว้ย ท าให้การส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนั
นอกจากจะเป็นการรวมรวบแหล่งขอ้มูลทางวิชาการและวิจยัท่ีส าคญัแลว้ ยงัแผข่ยายไปถึงแทบทุกหวัขอ้
ของความสนใจ หรือรูปแบบการส่ือสารกระดานข่าวให้ผูส้นใจส่งขอ้ความหรือสารใดๆ มาไวบ้น
กระดานให้ผู ้สนใจอ่ืนได้อ่านและแสดงความคิดเห็น ซ่ึงการส่ือสารผ่าน  กระดานข่าวน้ีมีความ
หลากหลายของประเด็นในการสนทนา อาทิ ปัญหาสังคมหรือข่าวท่ีก าลงัเป็นประเดน็ท่ีสนใจ เร่ืองวงการ
บนัเทิง ละครต่างๆ หรือแมแ้ต่เร่ืองของศาสนาเองก็ตาม (สุธี พลพงษ ์และคณะ, 2550 อา้งถึงใน ศุภณิช 
จนัทร์สอง และศิโรช แท่นรัตนกลุ, 2564: 20-21 ) 

พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล  จ าแนกองคป์ระกอบของส่ือต่างๆ ไดเ้ป็น 5 ชนิด ประกอบดว้ย ขอ้ความ
หรือตวัอกัษร (Text) ภาพน่ิง (Still Image) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพวิดีโอ 
(Video) แลว้น ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนัเพื่อใชส้ าหรับการปฏิสัมพนัธ์ หรือโตต้อบ (Interaction) ระหวา่ง
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ระบบคอมพิวเตอร์กับผูใ้ช้ซ่ึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมท่ีผูใ้ช้สามารถ เลือกกระท าต่อมัลติมีเดียได้ตาม
ตอ้งการ เช่น ผูใ้ชไ้ดท้  าการเลือกรายการและตอบค าถามผา่นทางจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จากนั้น
ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะท าการประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ ยอ้นกลบัผา่นทางจอภาพให้ผูใ้ชเ้ป็นอีกคร้ัง 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีปฏิสัมพนัธ์ในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมายทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือและรูปแบบ ท่ีจะ
น ามาประยกุตใ์ชง้าน ตวัอยา่ง เช่น การสร้างปุ่มเมนูหรือขอ้ความท่ีมีสีแตกต่างจากขอ้ความ ปกติ เม่ือผูใ้ช้
มีปฏิสัมพนัธ์กับส่วนน้ี ระบบก็จะเช่ือมโยงไปยงัส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจเป็นไปได้ทั้ งขอ้ความ 
ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงหรือวิดีโอ ตามท่ีไดมี้การออกแบบไวล่้วงหนา้แลว้ ดงันั้นจึงนบัไดว้่าการ
ปฏิสัมพนัธ์ในมลัติมีเดียเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่ส่วนอ่ืนๆ  

1. ขอ้ความตวัอกัษร (Text) ขอ้ความหรือตวัอกัษรลือว่าเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญั ของ
มลัติมีเดีย ระบบมลัติมีเดียท่ีน าเสนอผา่นจอภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอกจากจะมีรูปแบบและสีของ
ตวัอกัษรให้เลือกมากมายตามความตอ้งการแลว้ยงัสามารถก าหนดลกัษณะของการปฏิสัมพนัธ์ โตต้อบ
ในระหวา่งการน าเสนอไดอี้กดว้ย  

2. ภาพน่ิง (Still Image) ภาพน่ิงเป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และ ภาพ
ลายเส้นเป็นต้นภาพน่ึงนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าขอ้ความหรือตัวอักษร ทั้ งน้ี
เน่ืองจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือการรับรู้ด้วยการมองเห็นไดดี้กว่า นอกจากน้ียงั สามารถ
ถ่ายทอดความหมายไดลึ้กซ้ึงมากกว่าขอ้ความหรือตวัอกัษรนั่นเอง ซ่ึงขอ้ความและตวัอกัษร จะมีขอ้      
จ  ากดัทางดา้นความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถส่ือความหมายไดก้บัทุกชนชาติ ภาพน่ิง
มกัจะแสดงอยูบ่นส่ือชนิดต่างๆ เช่น โทรทศัน์หนงัสือพิมพห์รือวารสารวิชาการ เป็นตน้  

3. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟฟิกท่ีมีการเคล่ือนไหว  เพื่อ
แสดงขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเคล่ือนท่ีของอะตอมในโมเลกุล 
หรือการเคล่ือนท่ีของลูกสูบในเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อสร้างสรรคจิ์นตนาการให้เกิด แรงจูงใจจาก
ผูช้มการผลิตภาพเคล่ือนไหวจะตอ้งใชโ้ปรแกรมท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปัญหา  เกิดข้ึนอยูบ่า้ง
เก่ียวกบัขนาดของไฟลท่ี์ตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการจดัเกบ็มากกวา่ภาพน่ึงหลายเท่านัน่เอง  

4. เสียง (Sound) เสียงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีส าคญัของมลัติมีเดีย โดยจะถูกจดัเก็บในรูป ของ
สัญญาณดิจิตอลซ่ึงสามารถเล่นซ ้ ากลบัไปกลบัมาไดโ้ดยใชโ้ปรแกรมท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะ  ส าหรับ 
ท างานดา้นเสียง หากในงานมลัติมีเดียมีการใชง้านเสียงท่ีเร้าใจและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาใน การน าเสนอ
จะช่วยให้ระบบมลัติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัช่วยสร้าง ความน่าสนใจน่า
ติดตามในเร่ืองราวต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งน้ีเน่ืองจากเสียงมีอิทธิพลต่อผูใ้ชม้ากกว่า ขอ้ความหรือภาพน่ิง
นัน่เอง ดงันั้นเสียงจึงเป็นองคป์ระกอบท่ีจ าเป็นส าหรับมลัติมีเดียซ่ึงสามารถ น าเขา้เสียงผา่นไมโครโฟน 
แผน่ซีดี ดีวีดี เทป และวิทย ุเป็นตน้  



 

 

28 

 

5. วิดีโอ (Video) วิดีโอเป็นองคป์ระกอบของมลัติมีเดียท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก
วิดีโอในระบบดิจิตอลสามารถน าเสนอขอ้ความหรือรูปภาพ (ภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกบั
เสียงได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามปัญหาหลกัของการใช้วิดีโอ ในระบบ
มลัติมีเดียก็คือการส้ินเปลืองทรัพยากรของพื้นท่ีบนหน่วยความจ าเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก การน าเสนอ
วิดีโอด้วยเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง (Real Time) จะตอ้งประกอบด้วยจ านวนภาพไม่ต ่ากว่า 30 ภาพต่อวินาที 
(Frame Per Second) ถา้หากการประมวลผลภาพดงักล่าวไม่ไดผ้า่นกระบวนการบีบอดัขนาดของสัญญาณ
มาก่อน การน าเสนอภาพเพียง 1 นาทีอาจตอ้งใชห้น่วยความจ ามากกว่า 100 MB ซ่ึงจะท าให้ไฟลมี์ขนาด
ใหญ่เกิดขนาดและมีประสิทธิภาพการท างานท่ีดอ้ยลง ซ่ึงเม่ือมีการพฒันาเทคโนโลยีท่ีสามารถบีบอดั
ขนาดของภาพอย่างต่อเน่ืองจนท าให้ภาพวิดีโอสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและ
กลายเป็นส่ือท่ีมีบทบาทส าคญัต่อระบบบลัติมีเดีย (Multimedia System) (พิมพเ์ดือน จาตุรงคกุล, 2550 
อา้งถึงใน ศุภณิช จนัทร์สอง และ ศิโรช แท่นรัตนกลุ, 2564: 21-22) 

 
2.7. การศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  วรัชญา ทิพยม์าลยั (2562)  ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ
ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท เฟสบุ๊ค (Facebook) โดยใชผ้่าน
โทรศพัท์มือถือ มีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า/ครอบครัว 
โดยใช้ในช่วง กลางวนั เวลา 11.01-15.00 น. ความถ่ีน้อยกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์และเขา้ใช้คร้ังละ 1-2 
ชัว่โมง การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เคยรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายผุ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ แต่สัดส่วนไม่ต่างจากผูท่ี้ไม่
เคยรับรู้ เลก็นอ้ย และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งการรับรู้จากเพื่อน/คนรู้จกั มากท่ีสุด ระดบัการรับรู้ขอ้มูล 
ข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รับรู้สิทธิดา้นการช่วยเหลือเงินเบ้ียยงัชีพมาก 
ท่ีสุด ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านเครือข่ายสงัคมออนไลน์การ เขา้ถึง
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายผุา่นเครือข่ายสงัคม ออนไลน ์
  พัชนี เชยจรรยา (2559) ศึกษาเร่ือง รูปแบบการใช้ประโยชน์ และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลย ีการส่ือสารของผูสู้งอายไุทย  ผลการศึกษา พบว่า 1) รูปแบบการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยี
การส่ือสารของผูสู้งอาย ุมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1.1) เพื่อสร้างตวัตนใหดู้ทนัสมยั 1.2) เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
ตน 1.3) เพื่อปฏิสัมพนัธ์กบัคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน และ 1.4) ส าหรับในเวลาว่างหรือการพกัผอ่น
หลงัจากเสร็จส้ินจากภาระงานแลว้ 2) ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีการ
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ส่ือสารของผูสู้งอาย ุมี 5 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ 2.1) ทกัษะและประสบการณ์เดิมของผูสู้งอายกุบั
เทคโนโลยีการส่ือสาร 2.2) ลกัษณะการใชป้ระโยชน์เพื่อแสวงหาขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจ 2.3) ความวิตกกังวลต่อการใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน 2.4) ความสามารถในการปรับแต่ง
เทคโนโลยกีารส่ือสาร และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 2.5) การไดรั้บอิทธิพลในการใชง้านจากกลุ่มคนใกลชิ้ด 
และ 3) ผลท่ีเกิดจากการน างานเทคโนโลยีการส่ือสารมาใชใ้นชีวิตประจ าวนัของผูสู้งอายมีุ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
3.1) ผลดา้นความรู้จากการแสวงหาข่าวสาร 3.2) ผลดา้นการตระหนักถึงศกัยภาพของตนในการเรียนรู้ 
และ 3.3) ผลดา้นความสมัพนัธ์ในสงัคมกบับุคคลในครอบครัว รวมทั้งกลุ่มเพื่อน 
  ศรีไพร โชติจิรวฒันา, พรสุข ตนัตระรุ่งโรจน์, สิริพนัธ์ุ สุวรรณมรรคา (2562) ศึกษาเร่ือง การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการรู้สุขภาพใน
ศูนยก์ารเรียนรู้ ส าหรับผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูสู้งอายมีุความตอ้งการจ าเป็น
ในดา้นการมีศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนเป็นล าดบัแรก  เม่ือพิจารณารายขอ้ของความตอ้งการจ าเป็นดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ผูสู้งอายมีุความตอ้งการจ าเป็นในเร่ืองการใชโ้ปรแกรมใน
สมาร์ทโฟนหาความรู้สุขภาพเป็นล าดับแรก  ส่วนลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอายุเพื่อ
สนับสนุนการรู้สุขภาพ พบว่า ช่วงเวลาท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่เขา้ใชบ้ริการ คือ ช่วงเวลา 10.00 -12.00 น. 
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการจดักิจกรรมให้ความรู้ดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุคือ 1 ชัว่โมง และผูสู้งอายุ
ตอ้งการเขา้ใชศู้นยก์ารเรียนรู้ดา้นสุขภาพ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยตอ้งการความรู้ดูแลสุขภาพตนเอง พบปะ
พูดคุยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูสู้งอายุชอบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ชอบเรียนรู้จากการดูโทรทศัน์ และใช้
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
 ทินภัทร ปัญจมหาลาภ (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการส่ือสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของ
ผูสู้งอายุ ในอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 60 – 64 ปี รายไดส่้วนใหญ่ 10,000 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพก่อนเกษียณ 
ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ลกัษณะการอยูอ่าศยั  อยูก่บัคู่สมรสและบุตร ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชแ้อป
พลิเคชนั ่ไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ท่านมีการใชง้าน
แอปพลิเคชนัไลน์เป็นประจ าทุกวนั มากท่ีสุด รองลงมาคือ แอปพลิเคชนัไลน์ เป็นอีกหน่ึงทางเลือกใน
การส่ือสารท าใหก้ารส่ือสารกบับุคคลรอบขา้งนอ้ยลง  ไลน์เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสะดวกและรวดเร็ว 
การใชไ้ลน์ท าให้ท่านไดเ้รียนรู้เทคโนโลยสีมยัใหม่ไลน์ท าให้ไดติ้ดต่อพูดคุยกบัเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่
การใชไ้ลน์ท าให้ท่านได ้แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่าง ๆ ของตนกบับุคคลอ่ืน ท่านพูดคุย
กบัแอปพลิเคชัน่ไลน์กบับุคคลในครอบครัวมากกว่าพูดคุยกนัตวัต่อตวั ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีปรากฎ
ในไลน์มีทั้ งน่าเช่ือถือและไม่น่าเช่ือถือการใช้ไลน์ท าให้ประหยดัค่าโทรศพัท์สต๊ิกเกอร์ไลน์คือ ภาพ
การ์ตูน เป็นสัญลกัษณ์แสดงอารมณ์และความรู้สึกแทนค าพดู เพื่อติดต่อเร่ืองการท างาน เพื่อเปิดรับขอ้มูล 
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ข่าวสารเพื่อความรู้และความบนัเทิง เพื่อติดต่อเก่ียวกบัการเขา้ร่วมกลุ่ม/ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพูดคุย
แลกเปล่ียนเร่ืองในครอบครัว/ปัญหาส่วนตวั 
 วีรณัฐ โรจนประภา (2560) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของ
ผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาท่ีใชเ้ทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความสุขของผูสู้งอายุ โดยการใช้ เวลา 2-4 ชั่วโมงต่อวันมีผลต่อระดับความสุขของผู ้สูงอายุมาก
ท่ีสุด เช่นเดียวกับจ านวนวนัท่ีใช้ต่อสัปดาห์ โดยการใช้ 4-6 วนัต่อสัปดาห์มีระดับความสุขมากท่ีสุด 
รวมถึงในส่วนของระยะเวลาห่างในการติดตามความเคล่ือนไหวในแต่ละคร้ังนั้นเป็นความสัมพนัธ์เชิง
บวกท่ีเม่ือผูสู้งอายมีุระยะเวลาห่างในการติดตามความเคล่ือนไหวในแต่ละคร้ังในระยะเวลาห่างท่ีมากข้ึน
ระดบัความสุขก็จะมากข้ึนโดยการติดตามมากกว่า 2 ชัว่โมงมีระดบัความสุขมากท่ีสุด ขณะท่ีสถานท่ีท่ีใช้
คือการใชจ้ากท่ีท างานก็มีผลต่อระดบัความสุขของผูสู้งอาย ุต่างจากอุปกรณ์ท่ีใชท่ี้การใชจ้ากแทปเลตต ์
สมาร์ตโฟน หรือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กท่ีไม่มีความสัมพนัธ์ต่อระดบัความสุข ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการ
ใชเ้ทคโนโลยนีั้นมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชเ้พื่อความบนัเทิงกบัการใชเ้พื่อสังคมโดยการใชเ้พื่อความ
บนัเทิงใหร้ะดบัความสุขมากกวา่ ส าหรับปัญหานั้นพบวา่ ค่าบริการของผูใ้หบ้ริการเป็นปัญหาส าคญัท่ีสุด 
             ส่วนในการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบขององค์กรนั้ น พบว่าควรส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนสอน
เทคโนโลยี และการผลิตส่ือความรู้ในรูปแบบของความบนัเทิงส าหรับผูสู้งอายใุนรูปแบบของกิจการคา้
เพื่อสังคม โดยในแต่ละหลกัสูตรหรือส่ือท่ีด าเนินการนั้นให้น าไปสู่พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมตามผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิงปริมาณ 
            และจากผลการศึกษาดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลในเร่ืองการจดัหาแท๊บเลตต์แจกให้แก่
ผูสู้งอาย ุรวมถึงการจดัใหมี้บริการ Wi Fi โดยไม่คิดค่าบริการ ด าเนินการออกกฎหมายการจดัตั้งนิติบุคคล
ประเภทกิจการคา้เพื่อสังคมพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ด าเนินการรณรงคส์ร้างพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยแีก่ผูสู้งอายตุามผลการวิจยัท่ีได ้

สิทธิชัย คูเจริญสิน (2559) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมของผูสู้งอายุท่ีพกั
อาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ อยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นอุปกรณ์ ดา้นวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นโปรแกรม และดา้นอุปสรรคในการ
ใชส่ื้อสงัคมออนไลน์อยูใ่นระดบันอ้ย 

พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมของผูสู้งอายุท่ีพกัอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ าแนกตาม
เพศ  ระดบัการศึกษา  และรายได ้ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ าแนกตามสถานภาพสมรสและจ าแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกนั อย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  
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ผลกระทบจากการใชส่ื้อสังคมดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ใชเ้งินเป็นค่าบริการโทรศพัท/์ อินเทอร์เน็ต
จ านวนมาก ดา้นสงัคม ไดแ้ก่ มีการติดต่อส่ือสารกบัคนในครอบครัวเพิ่มข้ึน ดา้นอารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก่ 
คลายความเครียดจากกิจกรรมอ่ืนและดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ดา้นการดูแลสุขภาพ
ทัว่ไป 

สุวิช ถิระโคตร, และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ (2561) เห็นว่าผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ใชเ้ทคโนโลยี และใช้
งานโปรแกรมประยกุตแ์ละกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั (life style) ผูสู้งอายมีุความสามารถ
ในการใชโ้ปรแกรมประยกุต์และท ากิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตดา้นการ อ่านและการสืบคน้เน้ือหา ติดตาม
ข่าวสาร และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดเ้ป็นจ านวนมากท่ีสุด  มีขอ้คน้พบงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่า
ผูสู้งอายนุั้นมีความรู้ในเชิงบวกและเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ และจ าเป็นในการสืบคน้ขอ้มูล และ
ท าให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ข่าวสารต่าง ๆ และ เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต
ของเขา (ชาญชยั ศุภอรรถกร และคณะ, 2558; Heo, Kim, & Won, 2011) : สมาน ลอยฟ้า, 2557 

ณัฐนันท์  ศิ ริ เจ ริญ  (2558) ศึกษาเร่ือง กรณี ศึกษาการใช้ ส่ือให ม่ผ่านโซ เชียลมี เดียใน 
โทรศพัทมื์อถือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตส าหรับผูสู้งอายกุบัสมาชิกในครอบครัว ณ ประเทศนิวซีแลนด ์
พบว่า กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ใชอุ้ปกรณ์ส าหรับการส่ือสารดว้ยโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด โดยใชช่้อง 
ทางการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ท่ีเป็นโปรแกรมประยุกต์ ช่ือไวเปอร์ มากท่ีสุด รองลงมาตามล าดับคือ           
เฟซบุก๊ สไกป์  อีเมล  สแนป  แชท  อินสตาแกรม และไลน์ ในการส่ือสารเร่ืองทัว่ๆ ไปกบักลุ่มเพื่อนและ
ใชว้ิธีการส่ือสารสุขภาพกบัผูสู้งอายใุนครอบครัว 

Beckenhauer, & Armstrong (2009) กล่าวว่าผูสู้งอายุใช้ส่ือดังกล่าว เพราะใช้งานได้ง่ายข้ึนใน
การใชติ้ดต่อส่ือสารกบัครอบครัว ช่วยลดความรู้สึกห่างไกลกนั และมีแนวโน้มท่ีเขาจะใชอิ้นเทอร์เน็ต
มากข้ึนในเชิงส่ือสังคมออนไลน์  และจะมีความสามารถในการใช้งาน เพื่อเช่ือมโยงมิตรภาพกบัเพื่อนท่ี
อยูห่่างไกลกนั กล่าวไดว้า่ตวัเทคโนโลยนีั้นสามารถยกระดบัและเป็น การเปิดโอกาสในการเขา้สังคมและ
การส่ือสาร เพื่อให้ผูสู้งอายนุั้นรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมในสังคม (Parra, 2013) ท านองเดียวกนัยงัมีงานวิจยั
ไดร้ะบุให้เห็นว่าเทคโนโลยีดิจิทลัซ่ึงรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตนั้นมีศกัยภาพในการพฒันาการมีส่วนร่วม
ทางสงัคมของผูสู้งอายไุด ้(older adults) ดงัปรากฏในขอ้คน้พบของ  

Tyler, Simic, & De George-Walker (2018) ท าการศึกษาเก่ียวกับประสบการณ์ทางดิจิทัลของ
ชาวออสเตรเลียท่ีมีอายุ 65 ปีข้ึนไปและเป็นผูเ้กษียณอายุแลว้ จะเห็นได้ว่าผูค้นในวยัน้ีเป็นสุดยอดผูใ้ช้
อินเทอร์เน็ต (super-users) โดยเป็นกลุ่มท่ีมีประสบการณ์จากการท างาน สามารถใชแ้อปพลิเคชนัมากมาย
บนอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประหน่ึงวา่เป็นเร่ืองปกติในชีวิตประจ าวนั  

Pan, Aldridge., Greenough & Gan (2010) ได้ศึกษาการใช้ส่ือใหม่ท่ีส าคัญของผู ้สูงอายุคือ 
อินเทอร์เน็ต โดยอา้งอิงแบบจ าลอง Technology Acceptance Model (TAM) เช่นกนั ซ่ึงอธิบาย ถึงปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกบัการใชส่ื้ออินเทอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นทศันคติเก่ียวกบัการใชง้านง่าย
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และ ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความสนใจอยากใช ้เทคโนโลย ีนอกจากน้ียงั
พบว่าการรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บส่งผลให้ผูสู้งอายุสนใจและใช ้เทคโนโลยีมากกว่าเด็ก 
โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ มีการประชาสัมพนัธ์และสร้างวฒันธรรมท่ีส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั รวมทั้งการใหค้  า 
ช่ืนชมเพื่อเป็นการใหก้ าลงัใจผูสู้งอายใุนการใชง้านเทคโนโลยท่ีีเป็นส่ือใหม่ เพื่อตนเองมากข้ึน เพราะจะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะการใชง้านส่ือใหม่อยา่ง ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เช่น การใชส่ื้อใหม่ผา่น
โซเชียลมีเดียในโทรศพัทมื์อถือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูสู้งอายดุว้ย การติดต่อส่ือสารในเน้ือหาสาระท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ เป็นตน้ 

จากการท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ และทบทวนวรรณกรรมแลว้ พบว่างานวิจยัท่ีผ่านมานั้น ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาการรับรู้ถึงรูปแบบการใชง้านเทคโนโลยีดา้นการส่ือสารของผูสู้งอาย ุเพื่อให้ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการเขา้ถึงส่ือดา้นการส่ือสาร ตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านส่ือต่างๆ ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต รวมไปถึงพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ แต่ยงัไม่มีการศึกษา
เก่ียวกบัการใชส่ื้อใหม่ในการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายใุนยคุดิจิทลั ซ่ึงเหมาะสมกบัปัจจุบนั
ท่ีเทคโนโลยีได้เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากข้ึน ดงันั้ น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาในประเด็น
เก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูสู้งอาย ุการใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผูสู้งอาย ุการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสารของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปัญหาและอุปสรรคในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการให้ทราบรูปแบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายใุนยคุดิจิทลั 
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บทท่ี 3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 
 พฤติกรรมการใช้ส่ือกับการส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายุ  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยการมุ่งศึกษาพฤติกรรมการใชรู้ปแบบการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ และปัญหาจากการ
ใชส้ารสนเทศของผูสู้งอาย ุ เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งวางแผนพฒันาการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารไดเ้หมาะสมกบัตวั
ผูใ้ช้ แกปั้ญหาการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร เพียงส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กบัผูสู้งอายุอย่างเหมาะสม โดยมี
ระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 
  3.1.  กรอบแนวคิดของการวิจยั 
  3.2.  สมมติฐานในการวิจยั 
  3.3.  ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล  

3.4.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
3.5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.6.  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช ้ 
3.7.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.8. สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  

  

 
3.1. กรอบแนวคิดของการวิจยั  
 
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวมาทั้ งหมด ผูว้ิจยัได้สรุปเป็นประเด็น เพื่อ        
ก าหนดเป็นตวัแปรท่ีจะใชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั ซ่ึงสามารถสรุปเป็นกรอบ แนวคิด 
ท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
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ความคดิเห็นต่อการส่ือสารของผู้สูงอายุยุคใหม่ 

- ความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร 
- พึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
- ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
- รับทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน 
- แสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้
-  เสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้
-   มีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
-   พดูคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 
- ท างานไดน้อ้ยลง 
-  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 
-  เกิดอาชญากรรมไดง่้าย 
-  ไดผ้อ่นคลายจากความตึงเครียด 
- เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย 
-  รู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
-  แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผา่นการส่ือสารได ้
-   เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข 
- สร้างสมัพนัธภาพกบัครอบครัว 
-  ท าใหรั้บรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจได ้

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
      -  เพศ 

- อาย ุ
- การศึกษา 
- สถานภาพสมรส 

- อาชีพ 

- รายได ้
- ท่ีอยูอ่าศยั 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ 
- ประเภทของส่ือ 
- อุปกรณ์ท่ีใช ้

- ผูติ้ดต่อ 
- ความถ่ีในการใชง้าน 

- ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละวนั 

- การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนั 

      -   ประเภทของส่ือทางอินเตอร์เน็ตท่ีใช ้

การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
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3.2. สมมติฐานการวจิยั 
 

1. ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
2. ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
3. ผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
 

3.3. ขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล  
 
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงเป็นการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับผูสู้งอายุและพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ จากงานวิจยั ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
เอกสารต่างๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลซ่ึงรวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง โดยใช ้
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยคณะผูว้ิจยัจะช้ีแจงวตัถุประสงค์ เทคนิค และวิธีการเก็บรวบรวม 
ขอ้มูลใหก้บัผูร้วบรวมขอ้มูล  

 

3.4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
   
 การศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาจากกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีอาศยั

อยูใ่นพื้นท่ีชุมชนวดัสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบงั จ านวน 100 คน (ผูสู้งอายใุนชุมชนทั้งชายหญิงมีจ านวน 
148 คน (ขอ้มูลส านักงานเขตลาดกระบงั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 )) ใช้ตารางส าเร็จของ Krejcie & 
Morgan (1970) (อา้งถึงใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543 : 53) โดยก าหนดให้สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจใน
ประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 5% และระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 80  คน  
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โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

  
แทนค่าสูตรไดด้งัน้ี    n  =                  3.841X 100 X 0.5 X (1-0.5) 
                 0.052+ X (100-1) + 3.841 X 0.5 X (1-0.5) 
       n   =          96.025 
        0.2475+0.96025   
    n =     96.025 
                  1.20775 
    n =    80 คน 
               แทนค่ากลุ่มตวัอยา่งตามตาราง   =          80  คน 

  
3.5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีคือการสมัภาษณ์ 
(Interview) ด้วยแบบสอบถามมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) เป็นแบบเลือกตอบและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อความง่ายในการเขา้ใจ และการตอบค าถามของผูสู้งอาย ุ ค  าถามเก่ียวกบัความพฤติกรรม
การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารของผูสู้งอาย ุ มีทั้งหมด 3 ตอน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   เป็นค าถามแบบ
เลือกตอบประกอบด้วย  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ บุคคลท่ีพกัอาศยัร่วมกับ
ผูสู้งอาย ุ มีทั้งหมด 6 รายการ  

ส่วนท่ี 2  ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ  เป็นค าถามแบบเลือกตอบ เก่ียวกบัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อทกัษะดา้นการส่ือสารของผูสู้งอายุ ประกอบดว้ย ประเภทของส่ือ อุปกรณ์ท่ีใช ้ ผูติ้ดต่อ 
ความถ่ีในการใชง้าน ระยะเวลาท่ีใชใ้นแต่ละวนั การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนั ประเภทของส่ือทาง
อินเตอร์เน็ต มีทั้งหมด 6 รายการ  

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นที่มีต่อการส่ือสารของผู้สูงอายุ เป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่าแบบ likert Scale มีทั้งหมด 18 รายการ แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั  
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นที่มีต่อการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ เป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบ likert Scale มีทั้งหมด 5 รายการ  

ส่วนท่ี 3 และส่วนท่ี 4 แบ่งระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
   ความคิดเห็น       ระดบัคะแนน 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5  
เห็นดว้ยมาก     4 
เห็นดว้ยปานกลาง    3  
เห็นดว้ยนอ้ย     2 
เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1  

 เกณฑใ์นการใหค้ะแนนเฉล่ียทางสถิติและแปลความหมาย เพื่อจดัคะแนนเฉล่ีย ในช่วง
คะแนนดงัต่อไปน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20 เห็นดว้ยมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40 เห็นดว้ยปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60 เห็นดว้ยนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค่้ามากจากการค านวณโดยการใช้
สมการทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี 
 

ความกวา้งของอตัราภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 
       จ านวนชั้น 

 

3.6.  การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช ้
  
การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั แบบสอบถามผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยอยู่ในการควบคุมดูแล และให้ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้าง
เคร่ืองมือวิจยั ดงัน้ี 

 3.6.1. ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารของผูสู้งอายุ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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 3.6.2. ก าหนดขอบเขต และเน้ือหาในการตั้ งค  าถาม เพื่อให้สามารถตอบปัญหาตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีตั้งไว ้ใหค้รอบคลุมจุดมุ่งหมาย โดยยดึหลกัวา่ตอ้งอยูใ่นหลกัแห่งขอ้เทจ็จริง 

 3.6.3. น าเคร่ืองมือการวิจยัมาก าหนดเป็นแบบสอบถาม แลว้น าส่งให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
ท าการตรวจสอบ ให้ค  าแนะน าและแกไ้ขปรับปรุง และน าแบบสอบถามให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ดา้นความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

 3.6.4. ผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิต่อค าถามแต่ละขอ้แลว้
น ามาวิเคราะห์ดชันี ความสอดคลอ้งระหว่างรายการขอ้ค าถามกบัลกัษณะเน้ือหาแบบสอบถาม ตรวจ
ความสมบูรณ์ ความสอดคล้องของเน้ือหา และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ส่ือ
ความหมายไดต้รงประเด็น และเหมาะสมยิ่งข้ึน จากนั้นจึงน ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง โดยใชสู้ตร
การหาค่า IOC ดงัน้ี  

  IOC = 
N

R  

 เม่ือ IOC หมายถึง  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Congruence) 
  R หมายถึง  ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีต่อขอ้ค าถาม โดยท่ี  
     ค่า  1  คือ  สามารถน าไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน  
     ค่า  0  คือ  ไม่แน่ใจวา่จะวดัได ้ 
     ค่า -1  คือ  ไม่สามารถน าไปวดัไดอ้ยา่งแน่นอน 
  R หมายถึง  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูท้รงคุณวฒิุแต่ละคน 
  N หมายถึง  จ านวนผูท้รงคุณวฒิุในการตรวจเคร่ืองมือ 
  ผลการตรวจเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) พบวา่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง เท่ากบั 0.8 

  3.6.5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 3 ท่าน ไป
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try-our) กบักลุ่มท่ีมีอยู่มิใชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีค  านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coeficient) ตามวิธีของ ครอนบาช 
(Cronbach) ไดค่้าความเช่ือมัน่ 

 

3.7. การวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
ขอ้มูลทุติยภูมิ  ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสาร ปัญหาจากการใช้

รูปแบบส่ือสาร  ซ่ึงน าไปสู่การสร้างแบบสอบถาม  และน าไปวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลปฐมภูมิท่ีรวบรวม
จากกลุ่มตวัอยา่ง  
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ขอ้มูลปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์น ามาวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ เพื่อน าไปสู่การน าเสนอผลการศึกษา และน าผลการศึกษาท่ีไดม้าวิเคราะห์ ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิ
เพื่อสรุปผลการศึกษา อภิปราย และขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปวางแผนพฒันาการใช้รูปแบบการส่ือสารเพื่อ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหก้บัผูสู้งอายอุยา่งเหมาะสมต่อไป  
 

3.8. สถิติท่ีใชน้ ามาใชใ้นการรวเิคราะห์ขอ้มูล  
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ
ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดย
มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิเคราะห์ท่ีชัดเจน เพื่อให้เขา้ใจถึง พฤติกรรมการใช้รูปแบบส่ือสารของ
ผู ้สูงอายุยุคใหม่ในการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชน ปัญหารูปแบบการส่ือสาร และ
องคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลร่วมดว้ย ซ่ึงน าไปสู่การวางแผนพฒันาการใชรู้ปแบบการส่ือสาร และการ
ใช้รูปแบบการส่ือสารเพื่อแก้ปัญหาการใช้สารสนเทศ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผูสู้งอายุอย่าง
เหมาะสมต่อไปในอนาคต 

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ t-test  และ F-test เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอายแุละความคิดเห็นต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 

 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พฤติกรรมการใชส่ื้อกบัการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายุ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยู ่ในพื้นท่ีชุมชนวดัสุทธาโภชน์ในเขตลาดกระบงั จ านวน 80 
คน ไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสถานภาพสมรส อาชีพ
ในปัจจุบนั การพกัอาศยั 
 2. พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอาย ุ 
 3. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ
 4. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ
 5. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 

4.1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ
 

   ผลการศึกษาขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลของผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์โดยการใช้
ค่าสถิติความถ่ีและร้อยละ ไดผ้ลการศึกษารายละเอียดตามตารางท่ี 4.1-4.6  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.1  จ  านวนและร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ  
  

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                           จ  านวน                                            ร้อยละ                         
เพศ 
 ชาย     43    53.8  
 หญิง      37    46.2                                             
 รวม    80    100 
 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  
และเพศหญิงจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ 
 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                           จ  านวน                                            ร้อยละ                         
อาย ุ

60 - 64      32     40.0  
65 – 69    29    36.3 
70 - 74      14              17.5 
75 -79     3      3.8 
80 ปีข้ึนไป       2      2.5 

 รวม    80    100 
 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากมีอาย ุ60-64 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมามีอาย ุ65-69 ปี จ านวน 29 คิดเป็นร้อยละ 36.3 อาย ุ70 -74 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.5 อาย ุ75-79 ปี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ อาย ุ80 ปีข้ึนไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 2.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
  

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                           จ  านวน                                            ร้อยละ                         
ระดบัการศึกษา 
 ไม่ไดศึ้กษา        9     11.3 
 ประถมศึกษา       15     18.8 
 มธัยมศึกษาตอนตน้         18    22.5 
 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.         10    12.5 

อนุปริญญา/ปวส.      11    13.8 
ปริญญาตรี           13    16.3 
ปริญญาโท            3       3.8 
ปริญญาเอก            1     1.3 
อ่ืนๆ            0     0.0 

 รวม     80   100 
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จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือระดบัประถมศึกษา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 
ระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3  ระดับอนุปริญญา/ปวส. จ านวน 11 คน คิดเป็น   
ร้อยละ 13.8 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  ไม่ไดรั้บการศึกษา 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ระดบัปริญญาโท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 1 คน คิดเป็น 1.3 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส  
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                           จ  านวน                                            ร้อยละ                         
สถานภาพสมรส 
 โสด     14   17.5 
 สมรสและยงัอยูด่ว้ยกนั       31   38.8 

หมา้ย        13   16.3 
หยา่         3     3.8 
แยกกนัอยู ่        7     8.8 
คู่สมรสเสียชีวิต     12   15.0 

 รวม     80               100 
 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีสถานภาพสมรสและยงัอยู่ดว้ยกนั 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5  หมา้ย 
จ านวน  13 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 คู่สมรสเสียชีวิต  จ  านวน 12 คน  คิด เป็น ร้อยละ 15.0  แยกกันอยู ่
จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  8.8 มีสถานภาพหยา่ จ านวน  3 คนคิดเป็นอตัราร้อยละ 3.8  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพในปัจจุบนั  
 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                             จ  านวน                               ร้อยละ                         

อาชีพในปัจจุบนั 
 ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ     16    20.0 
 ขา้ราชการบ านาญ        7     8.8 

คา้ขาย         19   23.8 
เกษตรกรรม        10   12.5 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพในปัจจุบนั (ต่อ)  
 

 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                             จ  านวน                               ร้อยละ                         

ธุรกิจส่วนตวั        22   27.5 
ท างานฝีมือ / งานศิลปะ       4     2.5 
อ่ืน (รับจา้ง 1,พนกังานบริษทั 1 )   2    2.5     

 รวม     80   100 
 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากประกอบธุรกิจส่วนตวั จ านวน  22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาประกอบอาชีพคา้ขาย จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  ไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 
ขา้ราชการบ านาญ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  8.8 ท างานฝีมือ / งานศิลปะ  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  
2.5 และอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจา้ง , พนกังานบริษทั จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวน และร้อยละของผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการอาศยั (ค าถามเลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ                           จ  านวน                                            ร้อยละ                         

การอาศยั 
 อยูค่นเดียว    9    9.7 
 อยูก่บัคู่สมรส    32    34.4  
 อยูก่บับุตรหลาน      26    28.0 
 อยูก่บัญาติ      22    23.7  
 อยูก่บัคนอ่ืน      4     4.3  

อ่ืนๆ      0      0  
 รวม    93    100 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากพกัอาศยัอยู่กบัอยู่กบัคู่สมรส จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 รองลงมาพกัอาศยัอยูก่บับุตรหลาน 26 คน คิดเป็นร้อยละ28.0 พกัอาศยัอยูก่บั
ญาติ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 พกัอาศยัอยู่คนเดียว จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 9.7 และพกั
อาศยัอยูก่บัญาติ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั  
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4.2. พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอาย ุ
         

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอายกุลุ่มผูสู้งอาย ุวิเคราะห์โดยการใชค่้าสถิติความถ่ีและ
ร้อยละ ไดผ้ลการศึกษาดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.7-4.12  ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร 

      จากส่ือ  
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                   จ  านวน                  ร้อยละ                         
ติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประเภทใดมากท่ีสุด 
 หนงัสือพิมพ ์          9  11.3  
 วิทย ุ, โทรทศัน์         27  33.8 
 อินเตอร์เน็ต         42  52.5 
 แผน่พบั           1    1.3 
 ประกาศทางราชการ         0  0.0 
 อ่ืน           1  1.3 
 รวม      80  100 
 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากติดตามขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาจะติดตามจาก วิทย ุ, โทรทศัน์ จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.8 หนังสือพิมพ ์จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 แผ่นพบั จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ส่ืออ่ืนๆ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั และไม่มีกลุ่มตวัอย่างท่ีจะติดตามข่าวสารจากประกาศทาง
ราชการ  
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ตารางท่ี 4.8 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                   จ  านวน                  ร้อยละ                         

ใชอุ้ปกรณ์ใดในการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด 
 คอมพิวเตอร์  PC          3   3.8  
 คอมพิวเตอร์ (Notebook)       8  10.0 
 โทรศพัทมื์อถือ         54  67.5 
 แทบ็แลต็         13  16.3 
 อ่ืนๆ           2  2.5 
 รวม      80  100 
 
 จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้โทรศพัท์มือถือในการติดตาม
ข่าวสารมากท่ีสุด จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 67.5 รองลงมาคือแทบ็แลต็ จ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 
16.3 คอมพิวเตอร์ (Notebook) จ  านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.0 คอมพิวเตอร์  PCจ านวน  3 คน คิด
เป็นร้อยละ  3.8 และเคร่ืองมืออ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นการติดต่อ (ค าถามเลือกตอบได ้

      มากกวา่ 1 ขอ้)  
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                  จ  านวน                ร้อยละ             
ใชก้ารส่ือสารในการติดต่อกบัผูใ้ดมากท่ีสุด 
 เพื่อนร่วมงาน        9  7.4 
 พี่นอ้ง       29  24.0 
 ลูกหลาน        51  42.1 
 คนรู้จกั         32  26.4  
 อ่ืนๆ          0    0 
 รวม      121  100 
 
 จากตารางท่ี 4.9  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากใช้การส่ือสารติดต่อกับลูกหลาน 
จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมาติดต่อกบัคนรู้จกั จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 26.4 พี่นอ้ง 
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และเพื่อนร่วมงาน จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือ 
        ส่ือสาร (n = 80) 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                         จ  านวน                  ร้อยละ            
ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร                  
 ทุกวนั         42    52.5 
 4 – 6 วนัต่อสปัดาห์       12    15.0 
 2 – 3 วนัต่อสปัดาห์           17   21.3 
 1 วนัต่อสปัดาห์            0   0.0 

นานๆ คร้ัง             9   11.3 
 รวม      80  100 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากมีความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
ทุกวนั จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 รองลงมาใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 2 – 3 วนัต่อสัปดาห์ จ านวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 21.3  4 – 6 วนัต่อสัปดาห์ จ านวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 15.0  นานๆ คร้ัง จ านวน  9 
คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดบั และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสารสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 
 
ตารางท่ี 4.11 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นระยะเวลาการใชเ้คร่ืองมือ 

       ส่ือสารในแต่ละวนั (n = 80) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                         จ  านวน                  ร้อยละ             
ระยะเวลาใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนั                  
 นอ้ยกวา่ 30 นาที       22   27.5 
 30 นาที – 1 ชัว่โมง        18  22.5 

1 ชัว่โมง – 2 ชัว่โมง        21  26.3 
มากกวา่ 2 ชัว่โมง        19  23.8 

 รวม      80  100 
 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนัเป็น

เวลา น้อยกว่า 30 นาที จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาใชเ้ป็นเวลา  1 ชัว่โมง – 2 ชัว่โมง 
จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 มากกว่า 2 ชัว่โมง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8 และใชใ้นแต่ละ
วนัเป็นเวลา 30 นาที – 1 ชัว่โมง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.12 จ านวน และร้อยละ ของผูสู้งอายกุลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามดา้นความสนใจในส่ือ   
                   อินเตอร์เน็ต (n = 80)  

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ                                       จ  านวน                  ร้อยละ   
ความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด 
 Facebook       29   36.3 
 Line          22  27.5 

Twitter           1    1.3 
Instagram          0   0.0 
Google           7   8.8 
Youtube         21   26.3 

 รวม      80  100 
 

จากตารางท่ี 4.12  พบว่า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีความสนใจในส่ือ
อินเตอร์เน็ตประเภท Facebook จ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาสนใจในส่ือ Line จ านวน 22 
คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 Youtube จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 Google จ านวน  7 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 และ Twitter จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ตามล าดบั และไม่มีกลุ่มตวัอยา่งสนใจในส่ือ Instagram 
 

4.3.  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายุ วิเคราะห์โดยการใชค่้าเฉล่ีย ( x ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดผ้ลการศึกษาดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.13  ดงัน้ี 
ตารางท่ี  4.13  แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของ     

          ผูสู้งอายยุคุใหม่ 
 

ความคดิเห็นที่มีต่อการส่ือสารของผู้สูงอายุ x  S.D. แปลความหมาย 
1. มีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร 
2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
3. การส่ือสารสมยัปัจจุบันช่วยให้เราติดต่อส่ือสารได้

สะดวกรวดเร็วข้ึน 
4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน 

3.65 
3.99 
4.01 

 
4.05 

1.045 
.771 
.787 

 
.855 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก 

 
เห็นดว้ยมาก 
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ตารางท่ี  4.13  แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของ     
          ผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 
 

ความคดิเห็นที่มีต่อการส่ือสารของผู้สูงอายุ  x  S.D. แปลความหมาย 
      5.  ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ 

  ได ้
      6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้
      7.   ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน 
9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม 
11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
12. ช่วยให้ได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ือง

ส่วนตวัและเร่ืองงานได ้
13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย 
14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผา่น 

การส่ือสารได ้
16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข 
17. ท าใหส้ามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัครอบครัว 
18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ข่าวสาร 

และพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงได ้

3.88 
 

3.86 
3.28 
4.14 
2.78 
2.84 
2.98 
4.08 

 
4.18 
4.03 
4.21 

 
4.16 
4.09 
4.30 

.877 
 

.910 
1.091 
.882 
1.190 
1.049 
1.169 
.823 

 
.792 
.795 
.791 

 
.754 
.860 
.664 

เห็นดว้ยมาก 
 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยปานกลาง 
เห็นดว้ยมาก 

 
เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

เห็นดว้ยมาก 
เห็นดว้ยมาก 

เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

รวม 3.83 .499 เห็นด้วยมาก 
 

จากตารางท่ี 4.13  ผลการศึกษาพบว่าความคิดเห็นท่ีม่ีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายุ โดยรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก  ( x  = 3.83)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดว่า
อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิง ( x  = 4.30) ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด  รองลงมาคือ สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผ่านการส่ือสารได ้ ( x  = 4.21)  เป็นแหล่งท่ี
รวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย  ( x  = 4.18) เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  ( x  = 
4.16) ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกับผูอ่ื้นมากข้ึน  ( x  = 4.14) ท าให้สามารถสร้างสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว  ( x  = 4.09) ช่วยให้ได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงานได ้              
( x  = 4.08) ช่วยให้เราได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารได้เร็วข้ึน ( x  = 4.05) ท าให้ได้รู้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน    
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( x  = 4.03) การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ( x  = 4.01) มีความพึง
พอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั ( x  = 3.99) ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบาย
อารมณ์ได ้( x  = 3.88) ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้( x  = 3.86) มีความเขา้ใจใน
เคร่ืองมือส่ือสาร ( x  = 3.65) ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง ( x  = 3.28) ท าใหเ้กิดอาชญกรรมไดง่้าย 
( x  = 2.98) เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม ( x  = 2.84) และท าให้เราท างานไดน้อ้ยลง ( x  = 2.78) 
ตามล าดบั 
 

4.4. ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
 
ผลการศึกษาความคิดเห็นท่ีมีต่อการด้านส่ือสารท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอายุ วิเคราะห์โดยการใช้

ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไดผ้ลการศึกษาดงัรายละเอียดตามตารางท่ี 4.14  ดงัน้ี 

ตารางท่ี  4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ

ความคดิเห็นที่มีต่อการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม 
กบัผู้สูงอายุ  

x  S.D. แปลความหมาย 

1. ท่านคิดว่าการส่ือสารสามารถช่วยให้ท่านได้ทราบ
ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

2. ท่านคิดว่าการส่ือสารผ่านการประชาสัมพันธ์ใน
ชุมชนท่านด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ท่านคิดว่าการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านไลน์เหมาะ
กบัท่านเป็นอยา่งดี 

4. ท่านคิดว่าการส่ือสารประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก
เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี 
 

4.18 
 

4.25 
 

3.99 
 

4.04 
 
 

.991 
 

.738 
 

.834 
 

.770 
 
 

มาก 
 

มากท่ีสุด 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี  4.14  แสดงค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ(ต่อ) 

ความคดิเห็นที่มีต่อการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม 
กบัผู้สูงอายุ   

x  S.D. แปลความหมาย 

5. ท่านคิดวา่การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่น 
ส่ือประชาสมัพนัธ์ของชุมชนเช่นแผน่พบั  
วิทยเุครือข่ายชุมชน เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี 

4.10 .739 
 

มาก 

6. ท่านคิดวา่ส่ือโทรทศัน์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี 
7. ท่านคิดว่าการส่ือสารช่วยให้เกิดความร่วมมือในการ

ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.96 
4.40 

.770 

.668 
 

มาก 
มากท่ีสุด 

 
 

รวม 
 

4.13 
 

.539 
 

มาก 
 

จากตารางท่ี  4.14  ผลการศึกษาพบวา่ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายุ โดยรวม อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมาก  ( x  = 4.13)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดว่าการ
ส่ือสารช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการแกปั้ญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี     ( x  = 4.40) ซ่ึง
เป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การส่ือสารผา่นการประชาสมัพนัธ์ในชุมชนท่านด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี 
( x  = 4.25) การส่ือสารสามารถช่วยให้ท่านไดท้ราบปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี 
( x  = 4.18) การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ของชุมชนเช่นแผน่พบั วิทยเุครือข่ายชุมชน 
เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี ( x  = 4.10) การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟสบุคส์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี 
( x  = 4.04) การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านไลน์เหมาะกบัท่านเป็นอย่างดี ( x  = 3.99) และส่ือโทรทศัน์
เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี ( x  = 3.96) ตามล าดบั 

 

4.5. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 
  

 กลุ่มตวัอยา่งไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดงัน้ี 
1. การส่ือสารตอ้งมีค าพดู เน้ือหา ตอ้งชดัเจน ตอ้งใชภ้าษาท่ีผูสู้งอายเุขา้ใจไดง่้าย เหมาะสมกบั

ช่วงวยั ไม่มีความซบัซอ้นมากเกินไป    จ านวน 5  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.25 
2. การส่ือสารตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายเุขา้ถึงไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ  3.75 
3. ขนาดอกัษรหรือภาษาตอ้งท าใหผู้สู้งอายสุามารถเขา้ใจได ้ จ านวน 2  คนคิดเป็นร้อยละ 2.5 
4. การส่ือสารตอ้งท าใหผู้รั้บสามารถท่ีจะเรียนรู้ไดท้นัที จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 
5. ไม่มีความคิดและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ  86.25 
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4.6. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  

สมมติฐานที ่1  ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส 
อาชีพ และการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อแตกต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่1.1  ผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

ตารางท่ี  4.15  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
ต่างกนัจ าแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือ ความแปรปรวน
ของกลุ่ม 

F Sig. 
 

T df Sig. 
(2-tailed) 

1. ประเภทส่ือท่ีใช้ในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.288 .134 .285 
.278 

78 
62.885 

.776 

.782 
2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร เท่ากนั 

ไม่เท่ากนั 
.030 .863 -1.128 

-1.147 
78 

77.658 
.263 
.255 

3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือ 
ส่ือสาร 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.621 .433 .659 
.667 

78 
77.976 

.512 

.507 

    4.  ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.691 .105 -891 
-898 

78 
77.796 

.376 

.372 

    5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

1.966 .165 .415 
.411 

78 
72.749 

.679 

.682 

   6.  ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

4.550 .036 -1.317 
-1.307 

78 
73.344 

.192 

.195 
 

จากตารางท่ี 4.15  ผลการทดสอบโดยใชส้ถิติทดสอบ t-test Independent พบวา่ 
ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร มีค่า F 2.288 ค่า Sig.134  มากกว่าค่านยัส าคญั .05 

ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.285 และมีค่า Sig .766  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05 
นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อใน
ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร มีค่า F .030 ค่า Sig.863  มากกว่าค่านัยส าคัญ .05 ความ
แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.-1.128 และมีค่า Sig .263 มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05 นัน่
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้น
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า F .621 ค่า Sig.433  มากกว่าค่านัยส าคัญ .05 ความ
แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.659 และมีค่า Sig .512 มีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญั .05  นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือในดา้น
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย มีค่า F 2.691 ค่า Sig .105  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึง
ไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.-891 และมีค่า Sig .376 มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองมือส่ือสาร  มีค่า F 1.966 ค่า Sig .165  มากกว่าค่านัยส าคัญ .05 ความ
แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.415 และมีค่า Sig .679 มีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญั .05  นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้ส่ือในดา้น
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่ืออินเตอร์เน็ทท่ีสนใจ  มีค่า F 4.550 ค่า Sig .0.36  มากกวา่ค่านยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของ
กลุ่มจึงต่างกัน จึงเลือกค่า T.-1.307 และมีค่า Sig .195 มีค่ามากกว่าค่านัยส าคัญ .05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าว
ไม่ต่างกนั 

 

สมมติฐานที ่1.2  ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
 

ตารางท่ี  4.16  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาย ุ

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ประเภทส่ือท่ีใช้ในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.429 
50.558 
51.988 

4 
75 
79 

.357 

.674 
.530 .714 
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ตารางท่ี  4.16  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
          ต่างกนัจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.878 
36.009.4

0.888 

4 
75 
79 

1.220 
.480 

2.540 .047 

  3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.360 
31.027 
37.388 

4 
75 
79 

1.590 
.414 

3.844 .007 

  4.  ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

20.743 
119.207 
139.950 

4 
75 
79 

5.186 
1.598 

3.263 .016 

    5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.904 
95.984 

101.888 

4 
75 
79 

1.476 
1.280 

1.153 .338 

   6.  ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

34.033 
320.885 
354.888 

4 
295 
299 

8.508 
4.278 

1.989 .105 

 
จากตารางท่ี 4.16  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี

พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามอาย ุพบวา่ 
ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดต่อขอ้มูลข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .714  เวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสารใน

แต่ละวนั มีค่า Sig. เท่ากับ .338 และส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ .105  ซ่ึงมีค่ามากกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายตุ่างกนัมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .047 ผูท่ี้ใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารติดต่อดว้ย มีค่า 
Sig. เท่ากบั .007  และความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .016  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอายุต่างกนัมีพฤติกรรม
การใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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สมมติฐานที ่1.3.  ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

ตารางท่ี  4.17  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  1. ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูล   
      ข่าวสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

8.886 
43.101 
51.988 

7 
72 
79 

1.269 
.599 

2.121 .052 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.590 
34.298 
40.888 

7 
72 
79 

.941 

.476 
1.976 .070 

  3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.590 
34.298 
40.888 

7 
72 
79 

.941 

.476 
1.976 .070 

  4. ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

28.228 
111.722 
139.950 

7 
72 
79 

4.033 
1.552 

2.599 .019 

    5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

31.147 
70.741 

101.888 

7 
72 
79 

4.450 
.983 

4.529 .000 

   6.  ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

33.828 
321.059 
354.887 

7 
72 
79 

4.833 
4.459 

1.084 .383 

 

จากตารางท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ 

ประเภทส่ือท่ีใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .052  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .070  ความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .070 และส่ือ
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อินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ .383  ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้น
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่วนผูท่ี้ ส่ือสารด้วย มีค่า Sig. เท่ากับ .019  และระยะเวลาท่ีใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. 
เท่ากบั .000   ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H1) หมายความว่า
ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  

 

สมมติฐานที ่1.4.  ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

ตารางท่ี  4.18  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  1. ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูล   
      ข่าวสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.220 
49.767 
51.988 

5 
74 
79 

.444 

.673 
.660 .655 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.684 
37.203 
40.887 

5 
74 
79 

.737 

.503 
1.466 .211 

  3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.740 
34.648 
37.388 

5 
74 
79 

.548 

.468 
1.170 .332 

  4. ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.504 
133.446 
139.950 

5 
74 
79 

1.301 
1.803 

.721 .610 

    5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.858 
91.029 

101.888 

5 
74 
79 

2.172 
1.230 

1.765 .131 

   6.  ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

22.656 
332.232 

5 
74 

4.531 
4.490 

1.009 .418 
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รวม 354.888 79 

จากตารางท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพการสมรส พบวา่ 

ประเภทส่ือท่ีใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสารมีค่า Sig. เท่ากับ .655 อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .211  ผูท่ี้ส่ือสารด้วย มีค่า Sig. เท่ากบั .610 ความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .332  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .131  และส่ืออินเตอร์เน็ต
ท่ีสนใจ มีค่า Sig. เท่ากบั .418  ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่
ต่างกนั  

 

สมมติฐานที ่1.5.  ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 
 

ตารางท่ี  4.19  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  1. ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูล   
      ข่าวสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.490 
45.497 
51.988 

6 
73 
79 

1.082 
.623 

1.736 .125 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.307 
39.580 
40.887 

6 
73 
79 

.218 

.542 
.402 .876 

  3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.296 
35.091 
37.387 

6 
73 
79 

.383 

.481 
.796 .576 

  4. ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

6.838 
133.112 
139.950 

6 
73 
79 

1.140 
1.823 

.625 .710 
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ตารางท่ี  4.19  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
          ต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

 5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.866 
89.022 
101.887 

6 
73 
79 

2.144 
1.219 

1.758 .120 

 6.  ส่ืออินเตอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

45.769 
309.118 
354.888 

6 
73 
79 

7.628 
4.234 

1.801 .111 

 
จากตารางท่ี 4.19  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมี

พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 
ประเภทส่ือท่ีใช้ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .125  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ติดต่อส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .876  ผูท่ี้ติดต่อส่ือสารด้วย มีค่า Sig. เท่ากับ .576  ความถ่ีในการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .710  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .120  และส่ือ
อินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ มีค่า Sig. เท่ากับ .111  ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าว
ไม่ต่างกนั  

 
สมมติฐานที ่1.6.  ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั 

ตารางท่ี  4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 
          ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั 

 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  1. ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูล   
      ข่าวสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.480 
51.507 
51.988 

3 
76 
79 

.160 

.678 
.236 .871 
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ตารางท่ี  4.20  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อ 

          ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั (ต่อ) 
 

พฤติกรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

  2. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.777 
36.110 
40.888 

3 
76 
79 

1.592 
.475 

3.352 .023 

  3. ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

46.400 
2.719 
49.118 

4 
88 
92 

11.600 
.031 

375.463 .000 

  4. ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

16.635 
123.315 
139.950 

3 
76 
79 

5.545 
1.623 

3.417 .021 

  5.  ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5.918 
95.969 
101.888 

3 
76 
79 

1.973 
1.263 

1.562 .205 

  6.  ส่ืออินเตอร์เน็ต ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

56.908 
297.979 
354.888 

3 
76 
79 

18.969 
3.921 

4.838 .004 

 

จากตารางท่ี 4.20  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั พบวา่ 

ประเภทส่ือท่ีใชใ้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .871 และระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .205 ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนการใช้อุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .023  ผูท่ี้ส่ือสารดว้ย มีค่า Sig. 
เท่ากบั .000  ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .021  และส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีสนใจ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .004  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  
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สมมติฐานที ่2  ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  สถานภาพสมรส 
อาชีพ และการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่2.1.  ผูสู้งอายท่ีุมีการเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
          ต่างกนัจ าแนกตามเพศ 

 

ความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
 

ค่าความแปรปรวน
ของกลุ่ม 

F Sig. 
 

t Df Sig. 
(2-tailed) 

1. มีความเข้าใจในการใช้เคร่ืองมือ
ส่ือสาร 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.428 .123 .458 
.451 

78 
69.980 

.648 

.653 
2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสาร

ท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
เท่ากนั 

ไม่เท่ากนั 
2.726 .103 

 
.758 
.748 

78 
70.594 

.451 

.457 
3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้รา  
    ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.805 .372 -.131 
-.130 

78 
72.003 

.896 

.897 
4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.311 .579 -.161 
-.162 

78 
77.639 

.873 

.872 
5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

4.695 0.33 .356 
.347 

78 
63.584 

.723 

.730 
6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.149 .147 -022 
-021 

78 
68.519 

.809 

.812 
7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.343 .130 .243 
.239 

78 
68.519 

.809 

.812 
8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น  
     มากข้ึน 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.236 .628 -1.121 
-1.123 

78 
76.781 

.266 

.265 
9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

1.201 .276 .231 
.229 

78 
73.470 

.818 

.820 
10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.494 .118 .114 
.113 

78 
72.586 

.910 

.911 
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ตารางท่ี  4.21  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร  
          ต่างกนัจ าแนกตามเพศ (ต่อ) 
 

ความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
 

ค่าความแปรปรวน
ของกลุ่ม 

F Sig. 
 

t Df Sig. 
(2-tailed) 

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.026 .873 1.094 
1.097 

78 
77.012 

.277 

.276 
12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง   
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

1.340 .251 -.854 
-.855 

78 
76.459 

.395 

.395 
13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

1.824 .181 .003 
.003 

78 
71.985 

.997 

.997 
14. ท าใหรู้้จกัเพื่อนมากข้ึน 
 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

1.741 .191 .406 
.400 

78 
68.964 

.686 

.691 
15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

2.085 .153 .845 
.830 

78 
67.626 

.401 

.410 
16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.282 .597 .025 
.025 

78 
73.324 

.361 

.362 
17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.041 .840 -.918 
-.917 

78 
75.954 

.361 

.362 
18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

เท่ากนั 
ไม่เท่ากนั 

.010 .920 .209 
.209 

78 
75.538 

.835 

.835 

 
จากตารางท่ี 4.21  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี

พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามการเพศ พบวา่  
มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร  มีค่า F 2.488 ค่า Sig.123  มากกวา่ค่านยัส าคญั .05 ความ

แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.458 และมีค่า Sig .648  มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารใน
ดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบัน  มีค่า F 2.726 ค่า Sig.103 มากกว่าค่า
นยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.758 และมีค่า Sig .451  มีค่ามากกว่าค่า
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นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า F .805 ค่า Sig .372  
มากกวา่ค่านยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T -.131 และมีค่า Sig .896  มีค่า
มากกว่าค่านยัส าคญั .05  นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีเพศแตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ช่วยให้เราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า F .311 ค่า Sig.579  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 
ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T. -.161 และมีค่า Sig .832  มีค่ามากกวา่ค่านยัส าคญั .05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได้ มีค่า F 4.695 ค่า Sig 0.33 นอ้ยกว่าค่า
นัยส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงต่างกนั จึงเลือกค่า T..347 และมีค่า Sig .730  มีค่ามากกว่าค่า
นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได้  มีค่า F 2.149 ค่า Sig.147  มากกว่าค่า
นยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T-.022 และมีค่า Sig .809  มีค่ามากกวา่ค่า
นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เรามีความเป็นส่วนตวัน้อยลง มีค่า F 2.343 ค่า Sig.130  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 ความ
แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.243 และมีค่า Sig .809  มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร
ในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า F .236 ค่า Sig.628  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 
ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ ต่างกัน  จึงเลือกค่า T.-1.121 และมีค่า Sig .266  มี ค่ามากกว่าค่า
นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เราท างานไดน้้อยลง มีค่า F 1.201 ค่า Sig.276  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 ความแปรปรวน
ของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.231 และมีค่า Sig .818  มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในด้าน
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 
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เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือไม่เหมาะสม มีค่า F 2.494 ค่า Sig .118  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 ความ
แปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.144 และมีค่า Sig .910  มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร
ในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้เกิดอาชญากรรมไดง่้าย มีค่า F .026 ค่า Sig.873  มากกว่าค่านยัส าคญั .05 ความแปรปรวน
ของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.1.094 และมีค่า Sig .277  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05  นัน่คือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในด้าน
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ช่วยให้ได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองงานได้ มีค่า F 1.340 ค่า 
Sig .251  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกัน จึงเลือกค่า T-.854 และมีค่า 
Sig .395  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05  นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีเพศ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบัน เทิงท่ีหลากหลาย  มี ค่ า F 2.085 ค่ า Sig.153  มากกว่าค่า
นยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T.003 และมีค่า Sig .997  มีค่ามากกว่าค่า
นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวต่างกนั 

ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า F 1.741 ค่า Sig.191  มากกว่าค่านยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของ
กลุ่มจึงไม่ต่างกัน จึงเลือกค่า T.406 และมีค่า Sig .686  มีค่ามากกว่าค่านัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในด้าน
ดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า F 2.085  ค่า Sig .153  มากกว่าค่านัยส าคญั .05 
ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า  T.854 และมีค่า Sig .401  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05  
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆท าให้ มีความสุข  มี ค่า F .282 ค่า Sig .597  มากกว่าค่า
นยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T .025 และมีค่า Sig .361  มีค่ามากกว่าค่า
นัยส าคญั .05  นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ท าให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า F .041  ค่า Sig .840  มากกว่าค่านยัส าคญั .05 
ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T -.918 และมีค่า Sig .361  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05  
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นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงได ้มีค่า F .010 
ค่า Sig .920  มากกว่าค่านยัส าคญั .05 ความแปรปรวนของกลุ่มจึงไม่ต่างกนั จึงเลือกค่า T .209 และมีค่า 
Sig .835  มีค่ามากกว่าค่านยัส าคญั .05  นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีเพศ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่2.2.  ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาย ุ

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ             
ส่ือสาร 

 

ระหวา่งกลุ่ม 2.310 4 .577 .525 .717 

ภายในกลุ่ม 82.440 75 1.099   

รวม 84.750 79    

4. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

 

ระหวา่งกลุ่ม .490 4 .123 .198 .939 

ภายในกลุ่ม 46.397 75 .619   

รวม 46.888 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้รา  
     ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม .990 4 .248 .387 .817 

ภายในกลุ่ม 47.997 75 .640   

รวม 
48.987 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.166 4 .292 .392 .813 

ภายในกลุ่ม 55.721 75 .743   

รวม 56.887 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .546 4 .136 .176 .950 

ภายในกลุ่ม 58.204 75 .776   

รวม 58.750 79    
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ตารางท่ี  4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 

          ต่างกนัจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.138 4 .284 .342 .849 

ภายในกลุ่ม 62.350 75 .831   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.310 4 1.328 1.149 .340 

ภายในกลุ่ม 86.640 75 1.155   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.546 4 .886 1.162 .334 

ภายในกลุ่ม 57.204 75 .763   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.360 4 .590 .417 .796 

ภายในกลุ่ม 106.128 75 1.415   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.660 4 .665 .617 .652 

ภายในกลุ่ม 80.890 75 1.079   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.915 4 1.979 1.530 .202 

ภายในกลุ่ม 96.973 75 1.293   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้

ระหวา่งกลุ่ม 7.028 4 1.757 2.780 .033 

ภายในกลุ่ม 46.770 74 .632   

รวม 53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.676 4 .919 1.460 .223 

ภายในกลุ่ม 47.212 75 .629   

รวม 50.887 7    
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ตารางท่ี  4.22  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

14. ท าใหรู้้จกัเพื่อนมากข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.963 4 .491 .751 .561 
ภายในกลุ่ม 49.024 75 .654   
รวม 50988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.296 4 .824 1.450 .226 

ภายในกลุ่ม 42.046 74 .568   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.922 4 .481 .791 .535 

ภายในกลุ่ม 45.565 75 .608   

รวม 47.487 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.502 4 .876 1.377 .250 

ภายในกลุ่ม 47.698 75 .636   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

ระหวา่งกลุ่ม 2.091 4 .523 1.143 .343 

ภายในกลุ่ม 34.296 75 .457   

รวม 
36.387 79    

 

จากตารางท่ี 4.22  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมี
พฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัจ าแนกตามการอาย ุพบวา่  

มีความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ  .717 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .939 การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก
รวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .817 ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .813 ท า
ให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได้ มีค่า Sig. เท่ากบั  .950 ท าให้เราสามารถเสนอ
รูปภาพหรือผลงานของเราได้ มีค่า Sig. เท่ากับ  .849 ท าให้เรามีความเป็นส่วนตัวน้อยลง มีค่า Sig. 
เท่ากับ  .340 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกับผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากับ .334  ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .796 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .652  ท าให้เกิด
อาชญากรรมได้ง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ .202 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบันเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. 
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เท่ากบั  .223 ท าใหรู้้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .561 ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .226 เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .535 ท าให้สามารถ
สร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .250 และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสาร
และพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .343 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่วนการส่ือสารช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า 
Sig. เท่ากับ  .003 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวต่างกนั 
 

สมมติฐานที ่2.3.  ผูสู้งอายท่ีุมีการระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
     เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 22.391 7 3.199 3.693 .002 

ภายในกลุ่ม 62.359 72 .866   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.614 7 1.231 2.315 .035 

ภายในกลุ่ม 38.273 72 .532   

รวม 46.887 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้รา  
     ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 5.035 7 .719 1.178 .326 

ภายในกลุ่ม 43.953 72 .610   

รวม 
48.988 79    
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ตารางท่ี  4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.999 7 1.000 1.443 .202 

ภายในกลุ่ม 49.888 72 .693   

รวม 56.887 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 14.643 7 2.092 3.415 .003 

ภายในกลุ่ม 44.107 72 .613   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 12.613 7 1.802 2.550 .021 

ภายในกลุ่ม 50.875 72 .707   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.637 7 .805 .672 .695 

ภายในกลุ่ม 86.313 72 1.199   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.289 7 .327 .403 .898 

ภายในกลุ่ม 58.461 72 .812   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.483 7 .783 .548 .796 

ภายในกลุ่ม 103.004 72 1.431   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.910 7 .701 .642 .720 

ภายในกลุ่ม 78.640 72 1.092   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.756 7 .679 .489 .840 

ภายในกลุ่ม 100.131 72 1.391   

รวม 104.888 79    
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ตารางท่ี  4.23  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.566 7 .509 .720 .655 

ภายในกลุ่ม 50.232 71 .707   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.662 7 .237 .347 .929 

ภายในกลุ่ม 49.225 72 .684   

รวม 50.888 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.163 7 .595 .914 .501 

ภายในกลุ่ม 46.825 72 .650   

รวม 50.987 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.050 7 .293 .480 .846 

ภายในกลุ่ม 43.292 71 .610   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.604 7 .229 .360 .923 

ภายในกลุ่ม 45.883 72 .637   

รวม 47.488 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.921 7 .846 1.345 .242 

ภายในกลุ่ม 45.279 72 .629   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให ้
     รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่น 
     ใจตามความบนัเทิงได ้

ระหวา่งกลุ่ม 3.970 7 .567 1. 260 .283 

ภายในกลุ่ม 32.418 72 .450   

รวม 84.750 79    

 
จากตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนัจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่  
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การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .326 ช่วย
ใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .202 ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .695 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .898 ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .796  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .720 ท าให้เกิด
อาชญากรรมไดง่้าย มีค่า Sig. เท่ากบั .840  ช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .655  เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั .929 
ท าให้รู้จักเพื่อนมากข้ึน  มีค่า Sig. เท่ากับ  .501 ท าให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม มีค่า Sig. 
เท่ากบั .846  เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .923 ท าใหส้ามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .242 อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่น
หย่อนใจตามความบนัเทิงได้มีค่า Sig. เท่ากับ .283  ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .002 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .035 ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มี
ค่า Sig. เท่ากบั .003  ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .021 ซ่ึงนอ้ย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีระดบั
การศึกษา มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวต่างกนั 

 

สมมติฐานที ่2.4.  ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
             ต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ 
    ส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.307 5 1.861 1.826 .118 

ภายในกลุ่ม 75.443 74 1.019   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.221 5 .644 1.092 .372 

ภายในกลุ่ม 43.667 74 .590   

รวม 46.887 79    
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ตารางท่ี  4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้รา  
     ติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน 
 

 

ระหวา่งกลุ่ม 2.030 5 .406 .640 .670 

ภายในกลุ่ม 46.958 74 .635   

รวม 
48.987 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.188 5 .438 .592 .706 

ภายในกลุ่ม 54.700 74 .739   

รวม 56.887 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.768 5 .554 .732 .602 

ภายในกลุ่ม 55.982 74 .757   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.151 5 1.030 1.307 .270 

ภายในกลุ่ม 58.337 74 .788   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.917 5 .783 .659 .656 

ภายในกลุ่ม 88.033 74 1.190   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.038 5 .608 .779 .568 

ภายในกลุ่ม 57.712 74 .780   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.764 5 .753 .532 .751 

ภายในกลุ่ม 104.724 74 1.415   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.498 5 .700 .647 .665 

ภายในกลุ่ม 80.052 74 1.082   

รวม 83.550 79    
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ตารางท่ี  4.24  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.535 5 1.107 .825 .536 

ภายในกลุ่ม 99.352 74 1.343   

รวม 104.888 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.169 5 .234 .324 .897 

ภายในกลุ่ม 52.629 73 .721   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม .997 5 .199 .296 .914 

ภายในกลุ่ม 49.890 74 .674   

รวม 50.887 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม .392 5 .078 .115 .989 

ภายในกลุ่ม 50.595 74 .684   

รวม 50.988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.628 5 .526 .898 .487 

ภายในกลุ่ม 42.714 73 .585   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.916 5 .383 .622 .683 

ภายในกลุ่ม 45.571 74 .616   

รวม 47.487 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.557 5 .911 1.446 .218 

ภายในกลุ่ม 46.643 74 .630   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม .995 5 .199 .416 .836 

ภายในกลุ่ม 35.392 74 .478   

รวม 
36.387 79    
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จากตารางท่ี 4.24  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนัจ าแนกตามสถานภาพสมรส  พบวา่ 

มีความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ .118 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .372  การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก
รวดเร็วข้ึน  มีค่า Sig. เท่ากบั  .670 ช่วยให้เราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .706 
ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .602  ท าให้เราสามารถเสนอ
รูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .270  ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั  
.656 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .568 ท าให้เราท างานไดน้้อยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั .751 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .665  ท าให้เกิดอาชญากรรมได้
ง่าย  มีค่า Sig. เท่ากบั .536 ช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า 
Sig. เท่ากบั .897 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั .914 ท าให้รู้จกัเพื่อน
มากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .989 ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า Sig. เท่ากบั .487 เทคโนโลยี
และนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากับ .683  ท าให้สามารถสร้างสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั .218 อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตาม
ความบนัเทิงได้มีค่า Sig. เท่ากบั .836 มากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีสถานภาพสมรส มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่
ต่างกนั 

  

สมมติฐานที ่2.5.  ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
    เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 15.219 6 2.537 2.663 .022 

ภายในกลุ่ม 69.531 73 .952   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.128 6 .688 1.175 .329 

ภายในกลุ่ม 42.759 73 .586   

รวม 46.888 79    
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ตารางท่ี  4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.347 6 .558 .892 .505 

ภายในกลุ่ม 45.641 73 .625   

รวม 48.987 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.478 6 .580 .792 .579 

ภายในกลุ่ม 53.409 73 .732   

รวม 56.887 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 10.453 6 1.742 2.633 .023 

ภายในกลุ่ม 48.297 73 .662   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 12.134 6 2.022 2.875 .014 

ภายในกลุ่ม 51.354 73 .703   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.045 6 .508 .417 .866 

ภายในกลุ่ม 88.905 73 1.218   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.896 6 .649 .834 .548 

ภายในกลุ่ม 56.854 73 .779   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.890 6 1.315 .954 .462 

ภายในกลุ่ม 100.598 73 1.378   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.286 6 .714 .658 .684 

ภายในกลุ่ม 79.264 73 1.086   

รวม 83.550 79    
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ตารางท่ี  4.25  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.477 6 .580 .417 .865 

ภายในกลุ่ม 101.410 73 1.389   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.909 6 .818 1.205 .314 

ภายในกลุ่ม 48.888 72 .679   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.272 6 .545 .836 .546 

ภายในกลุ่ม 47.615 73 .652   

รวม 50.888 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.129 6 .855 1.361 .242 

ภายในกลุ่ม 45.859 73 .628   

รวม 50.987 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.913 6 .819 1.458 .205 

ภายในกลุ่ม 40.428 72 .562   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.051 6 .675 1.135 .351 

ภายในกลุ่ม 43.436 73 .595   

รวม 47.488 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.615 6 1.436 2.461 .032 

ภายในกลุ่ม 42.585 73 .583   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 5.290 6 .882 2.070 .067 

ภายในกลุ่ม 31.098 73 .426   

รวม 
36.387 79    
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จากตารางท่ี 4.25  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนัจ าแนกตามอาชีพ พบวา่ 

มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบัน มีค่า Sig. เท่ากับ  .329 การส่ือสารสมัย
ปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .505  ช่วยให้เราไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .579  ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .866  ท าให้
เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .548  ท าให้เราท างานไดน้อ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั 
.462 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .684  ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย มีค่า Sig. 
เท่ากบั .865  ช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั 
.314  เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั  .546 ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า 
Sig. เท่ากับ .242 ท าให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม มีค่า Sig. เท่ากับ  .205 เทคโนโลยีและ
นวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .351 และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสาร
และพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .067 ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีการอาชีพต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั .022  ท าให้เราสามารถแสดงความ
คิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า Sig. เท่ากบั 023 ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั  .014 และท าให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .032 ซ่ึงนอ้ย
กวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีการอาชีพ
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวต่างกนั  

 
สมมติฐานที ่2.6.  ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยัแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1.  มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ 
2. ส่ือสาร 

 

ระหวา่งกลุ่ม 6.873 3 2.291 2.236 .091 

ภายในกลุ่ม 77.877 76 1.025   

รวม 84.750 79    
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ตารางท่ี  4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม .376 3 .125 .205 .893 

ภายในกลุ่ม 46.511 76 .612   

รวม 46.888 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.893 3 1.298 2.187 .096 

ภายในกลุ่ม 45.095 76 .593   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.438 3 .813 1.134 .341 

ภายในกลุ่ม 54.450 76 .716   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.123 3 .374 .494 .688 

ภายในกลุ่ม 57.627 76 .758   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .442 3 .147 .178 .911 

ภายในกลุ่ม 63.046 76 .830   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.862 3 2.954 2.702 .051 

ภายในกลุ่ม 83.088 76 1.093   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.495 3 2.498 3.565 .018 

ภายในกลุ่ม 53.255 76 .701   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 18.570 3 6.190 5.232 .002 

ภายในกลุ่ม 89.918 76 1.183   

รวม 108.488 79    
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ตารางท่ี  4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
          ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 20.385 3 6.795 8.176 .000 

ภายในกลุ่ม 63.165 76 .831   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 23.357 3 7.786 7.257 .000 

ภายในกลุ่ม 81.531 76 1.073   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.940 3 .980 1.445 .236 

ภายในกลุ่ม 50.858 75 .678   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.282 3 2.094 3.568 .018 

ภายในกลุ่ม 44.606 76 .587   

รวม 50.887 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.342 3 1.447 2.358 .078 

ภายในกลุ่ม 46.645 76 .614   

รวม 50.988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.245 3 1.415 2.582 .060 

ภายในกลุ่ม 41.097 75 .548   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.564 3 2.855 5.574 .002 

ภายในกลุ่ม 38.923 76 .512   

รวม 47.487 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.008 3 1.336 2.151 .101 

ภายในกลุ่ม 47.192 76 .621   

รวม 51.200 79    
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ตารางท่ี  4.26  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร 
         ต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 6.703 3 2.234 5.720 .001 

ภายในกลุ่ม 29.685 76 .391   

รวม 
36.388 79    

 

จากตารางท่ี 4.26  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนัจ าแนกตามการพกัอาศยั พบวา่ 

มีความเขา้ใจในการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากับ  .091 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั  .893 การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก
รวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .096 ช่วยให้เราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .341 
ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .688 ท าให้เราสามารถเสนอ
รูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .911 ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั  
.051 ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .236 ท าให้
รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .078 ท าให้สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า Sig. เท่ากบั .060  
และท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .101 ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยั มีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนการท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .018 ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .002  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ท าให้เกิด
อาชญากรรมได้ง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ .000 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบันเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. 
เท่ากบั .018 เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .002  อุปกรณ์ส่ือสาร
สามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการพกัอาศยั 
มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในดา้นดงักล่าวต่างกนั  
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สมมติฐานที่ 3  ผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนั ไดแ้ก่ การติดตามขอ้มูลข่าวสาร การใช้
อุปกรณ์ส่ือสาร  ผูติ้ดต่อส่ือสาร ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร การใชอุ้ปกรณ์นานเท่าใดในแต่ละคร้ัง 
และสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

 
สมมติฐานที ่3.1.  ผูสู้งอายท่ีุติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุติดตามขอ้มูลข่าวสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร 
 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือ 
     ส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.873 3 2.291 2.236 .091 

ภายในกลุ่ม 77.877 76 1.025   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม .376 3 .125 .205 .893 

ภายในกลุ่ม 46.511 76 .612   

รวม 46.888 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.893 3 1.298 2.187 .096 

ภายในกลุ่ม 45.095 76 .593   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.438 3 .813 1.134 .341 

ภายในกลุ่ม 54.450 76 .716   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.123 3 .374 .494 .688 

ภายในกลุ่ม 57.627 76 .758   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .442 3 .147 .178 .911 

ภายในกลุ่ม 63.046 76 .830   

รวม 63.488 79    
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ตารางท่ี  4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.862 3 2.954 2.702 .051 

ภายในกลุ่ม 83.088 76 1.093   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.495 3 2.498 3.565 .018 

ภายในกลุ่ม 53.255 76 .701   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 18.570 3 6.190 5.232 .002 

ภายในกลุ่ม 89.918 76 1.183   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 20.385 3 6.795 8.176 .000 

ภายในกลุ่ม 63.165 76 .831   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 23.357 3 7.786 7.257 .000 

ภายในกลุ่ม 81.531 76 1.073   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.940 3 .980 1.445 .236 

ภายในกลุ่ม 50.858 75 .678   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.282 3 2.094 3.568 .018 

ภายในกลุ่ม 44.606 76 .587   

รวม 50.887 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.342 3 1.447 2.358 .078 

ภายในกลุ่ม 46.645 76 .614   

รวม 50.988 79    
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ตารางท่ี  4.27  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 

ระหวา่งกลุ่ม 4.245 3 1.415 2.582 .060 

ภายในกลุ่ม 41.097 75 .548   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.564 3 2.855 5.574 .002 

ภายในกลุ่ม 38.923 76 .512   

รวม 47.487 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.008 3 1.336 2.151 .101 

ภายในกลุ่ม 47.192 76 .621   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 6.703 3 2.234 5.720 .001 

ภายในกลุ่ม 29.685 76 .391   

รวม 
36.388 79    

 
จากตารางท่ี 4.27  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ 
มีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .091 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้

ในปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .893  การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มี
ค่า Sig. เท่ากับ .096  ช่วยให้เราได้รับทราบขอ้มูลข่าวสารได้เร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากับ  .341 ท าให้เรา
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .688  ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพ
หรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .911  ท าให้เรามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั  .051     
ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .236  ท าใหรู้้จกั
เพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .078  ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  มีค่า Sig. เท่ากบั  .060  ท า
ให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .101 ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุติดตามขอ้มูลข่าวสาร มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  
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ส่วนการท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .018  ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .002  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .000  ท าให้เกิด
อาชญากรรมได้ง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ .000 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบันเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. 
เท่ากบั  .018 เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั  .002 อุปกรณ์ส่ือสาร
สามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .001 ซ่ึงน้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  

 
สมมติฐานที ่3.2.  ผูสู้งอายท่ีุใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
     เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 23.298 4 5.824 7.108 .000 

ภายในกลุ่ม 61.452 75 .819   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.268 4 1.817 3.440 .012 

ภายในกลุ่ม 39.619 75 .528   

รวม 46.888 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.583 4 1.146 1.935 .113 

ภายในกลุ่ม 44.405 75 .592   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.226 4 .807 1.127 .350 

ภายในกลุ่ม 53.661 75 .715   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.456 4 1.864 2.726 .035 

ภายในกลุ่ม 51.294 75 .684   

รวม 58.750 79    
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ตารางท่ี  4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 

         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 11.136 4 2.784 3.988 .005 

ภายในกลุ่ม 52.352 75 .698   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.527 4 1.382 1.199 .318 

ภายในกลุ่ม 86.423 75 1.152   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.742 4 1.436 1.957 .110 

ภายในกลุ่ม 55.008 75 .733   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.749 4 1.187 .858 .493 

ภายในกลุ่ม 103.738 75 1.383   

รวม 108.487 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.264 4 1.316 1.261 .293 

ภายในกลุ่ม 78.286 75 1.044   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.020 4 1.505 1.142 .344 

ภายในกลุ่ม 98.868 75 1.318   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .780 4 .195 .272 .895 

ภายในกลุ่ม 53.017 74 .716   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.409 4 1.102 1.778 .142 

ภายในกลุ่ม 46.479 75 .620   

รวม 50.888 79    
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ตารางท่ี  4.28  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.286 4 1.572 2.637 .040 

ภายในกลุ่ม 44.701 75 .596   

รวม 50.987 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.493 4 2.123 4.264 .004 

ภายในกลุ่ม 36.849 74 .498   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.231 4 1.808 3.368 .014 

ภายในกลุ่ม 40.257 75 .537   

รวม 47.488 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.700 4 .675 1.044 .390 

ภายในกลุ่ม 48.500 75 .647   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 1.750 4 .437 .947 .442 

ภายในกลุ่ม 34.638 75 .462   

รวม 
36.387 79    

 
จากตารางท่ี 4.28  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร พบวา่ 
การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .113  ช่วย

ใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .350  ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .318  ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .110  ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .493 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากับ .293 ท าให้เกิด
อาชญากรรมไดง่้าย มีค่า Sig. เท่ากบั .344 ช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .895 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั  .142 
ท าให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .390 และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้
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รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .442  ซ่ึงมากกวา่นยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีใช้อุปกรณ์ส่ือสารต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั  .012 ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั  .035 ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .005 ท าให้
รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .040  ท าให้สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า Sig. เท่ากบั  .004  
และเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั  .014  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารต่างกนั มี
พฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  
 

สมมติฐานที ่3.3.  ผูสู้งอายท่ีุมีผูติ้ดต่อส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีผูติ้ดต่อส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 
H1   :   ผูสู้งอายท่ีุมีผูติ้ดต่อส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

ตารางท่ี  4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นผูท่ี้ติดต่อส่ือสาร 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
     เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.508 2 3.254 3.202 .046 

ภายในกลุ่ม 78.242 77 1.016   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม .517 2 .259 .430 .652 

ภายในกลุ่ม 46.370 77 .602   

รวม 46.887 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.246 2 2.123 3.653 .030 

ภายในกลุ่ม 44.742 77 .581   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.820 2 .910 1.273 .286 

ภายในกลุ่ม 55.067 77 .715   

รวม 56.888 79    
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ตารางท่ี  4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นผูท่ี้ติดต่อส่ือสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .317 2 .158 .209 .812 

ภายในกลุ่ม 58.433 77 .759   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .324 2 .162 .198 .821 

ภายในกลุ่ม 63.163 77 .820   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 10.467 2 5.233 4.945 .010 

ภายในกลุ่ม 81.483 77 1.058   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น 
     มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.546 2 4.773 7.177 .001 

ภายในกลุ่ม 51.204 77 .665   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.487 2 4.743 3.689 .030 

ภายในกลุ่ม 99.001 77 1.286   

รวม 108.487 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 10.490 2 5.245 5.528 .006 

ภายในกลุ่ม 73.060 77 .949   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 11.781 2 5.891 4.872 .010 

ภายในกลุ่ม 93.106 77 1.209   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.737 2 1.868 2.836 .065 

ภายในกลุ่ม 50.061 76 .659   

รวม 
53.797 78    
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ตารางท่ี  4.29  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นผูท่ี้ติดต่อส่ือสาร (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.441 2 3.220 5.579 .005 

ภายในกลุ่ม 44.447 77 .577   

รวม 50.888 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.151 2 2.076 3.412 .038 

ภายในกลุ่ม 46.836 77 .608   

รวม 50.988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.332 2 2.666 5.064 .009 

ภายในกลุ่ม 40.010 76 .526   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 
9.839 2 4.919 

10.06

1 
.000 

ภายในกลุ่ม 37.649 77 .489   

รวม 47.488 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.276 2 2.138 3.509 .035 

ภายในกลุ่ม 46.924 77 .609   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 7.281 2 3.641 9.631 .000 

ภายในกลุ่ม 29.106 77 .378   

รวม 
36.388 79    

 
จากตารางท่ี 4.29  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นผูท่ี้ติดต่อส่ือสาร พบวา่ 
มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบัน มีค่า Sig. เท่ากับ .652 ช่วยให้เราได้

รับทราบขอ้มูลข่าวสารได้เร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากับ  .286 ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ระบายอารมณ์ได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .812  ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .821 และช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า 
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Sig. เท่ากับ .065 ซ่ึงมากกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวา่ ผูสู้งอายท่ีุมีผูติ้ดต่อส่ือสารต่างกนั  มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

 ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .046 การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้
เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .030 ท าให้เรามีความเป็นส่วนตวัน้อยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .010 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .001 ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .030 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .006  ท าให้เกิด
อาชญากรรมได้ง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ .010 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบันเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. 
เท่ากบั  .005  ท าใหรู้้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .038  ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .009 เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ท าใหส้ามารถ
สร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .035 และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสาร
และพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีมีผูติ้ดต่อส่ือสารต่างกนั  มีพฤติกรรมการใช้
ส่ือในดา้นดงักล่าวต่างกนั 

 

สมมติฐานที่ 3.4.  ผูสู้งอายุท่ีมีความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายุท่ีมีความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารไม่ต่างกนั 

H1   :   ผูสู้งอายุท่ีมีความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ส่ือสารต่างกนั 
ตารางท่ี  4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 

         ส่ือสารต่างกนั ดา้นความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
     เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 13.757 3 4.586 4.909 .004 

ภายในกลุ่ม 70.993 76 .934   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.695 3 1.565 2.819 .045 

ภายในกลุ่ม 42.193 76 .555   

รวม 46.888 79    
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ตารางท่ี  4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม .980 3 .327 .517 .672 

ภายในกลุ่ม 48.008 76 .632   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.745 3 .582 .802 .497 

ภายในกลุ่ม 55.143 76 .726   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 10.811 3 3.604 5.713 .001 

ภายในกลุ่ม 47.939 76 .631   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.887 3 3.296 4.673 .005 

ภายในกลุ่ม 53.601 76 .705   

รวม 63.487 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.849 3 1.283 1.107 .352 

ภายในกลุ่ม 88.101 76 1.159   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.411 3 .804 1.047 .377 

ภายในกลุ่ม 58.339 76 .768   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.524 3 .508 .361 .781 

ภายในกลุ่ม 106.963 76 1.407   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.265 3 1.088 1.030 .384 

ภายในกลุ่ม 80.285 76 1.056   

รวม 83.550 79    
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ตารางท่ี  4.30  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
          ส่ือสารต่างกนั ดา้นความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 5.261 3 1.754 1.338 .268 

ภายในกลุ่ม 99.627 76 1.311   

รวม 104.888 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.682 3 .561 .807 .494 

ภายในกลุ่ม 52.115 75 .695   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.484 3 .495 .761 .519 

ภายในกลุ่ม 49.403 76 .650   

รวม 50.888 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.253 3 .751 1.171 .326 

ภายในกลุ่ม 48.735 76 .641   

รวม 50.988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม .429 3 .143 .239 .869 

ภายในกลุ่ม 44.913 75 .599   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม .397 3 .132 .214 .887 

ภายในกลุ่ม 47.091 76 .620   

รวม 47.488 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม .334 3 .111 .166 .919 

ภายในกลุ่ม 50.866 76 .669   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม 1.454 3 .485 1.054 .374 

ภายในกลุ่ม 34.934 76 .460   

รวม 
36.388 79    
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จากตารางท่ี 4.30  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร พบวา่ 

การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .672 ช่วย
ใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .497 ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .352 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .377 ท าให้เราท างานได้
น้อยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .781  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั .384  ท าให้เกิด
อาชญากรรมไดง่้าย มีค่า Sig. เท่ากบั .268 ช่วยให้ไดผ้่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและ
เร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .494 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั  .519 
ท าให้รู้จักเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากับ  .326  ท าให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม มีค่า Sig. 
เท่ากบั  .869  เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .887 ท าใหส้ามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .919 อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่น
หย่อนใจตามความบนัเทิงได้มีค่า Sig. เท่ากับ .374  ซ่ึงมากกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 นั่นคือ
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีความถ่ีในการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างกัน มี
พฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั  

ส่วนมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .004  มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสาร
ท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั .045  ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .001 ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .005 ซ่ึงนอ้ยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุความถ่ีในการ
ใชเ้คร่ืองมือส่ือสารต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  
 

สมมติฐานที ่3.5.  ผูสู้งอายท่ีุมีการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ังต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายท่ีุมีการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ังต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั 

H1   :   ผูสู้งอายุท่ีมีการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ังต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั 
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ตารางท่ี  4.31  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
    เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 26.475 3 8.825 11.509 .000 

ภายในกลุ่ม 58.275 76 .767   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.234 3 3.078 6.213 .001 

ภายในกลุ่ม 37.653 76 .495   

รวม 46.887 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 4.239 3 1.413 2.400 .074 

ภายในกลุ่ม 44.749 76 .589   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.252 3 1.084 1.536 .212 

ภายในกลุ่ม 53.635 76 .706   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.935 3 3.312 5.156 .003 

ภายในกลุ่ม 48.815 76 .642   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 11.543 3 3.848 5.629 .002 

ภายในกลุ่ม 51.945 76 .683   

รวม 63.488 79    

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.365 3 .455 .382 .766 

ภายในกลุ่ม 90.585 76 1.192   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.201 3 .734 .952 .420 

ภายในกลุ่ม 58.549 76 .770   

รวม 60.750 79    
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ตารางท่ี  4.31  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
          ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 17.089 3 5.696 4.737 .004 

ภายในกลุ่ม 91.398 76 1.203   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 10.517 3 3.506 3.648 .016 

ภายในกลุ่ม 73.033 76 .961   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 15.827 3 5.276 4.502 .006 

ภายในกลุ่ม 89.061 76 1.172   

รวม 104.887 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม .753 3 .251 .355 .786 

ภายในกลุ่ม 53.044 75 .707   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม .901 3 .300 .456 .714 

ภายในกลุ่ม 49.987 76 .658   

รวม 50.887 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.306 3 1.435 2.337 .080 

ภายในกลุ่ม 46.682 76 .614   

รวม 50.988 79    

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.721 3 .574 .986 .404 

ภายในกลุ่ม 43.621 75 .582   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม .883 3 .294 .480 .697 

ภายในกลุ่ม 46.605 76 .613   

รวม 47.488 79    
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ตารางท่ี  4.31  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
          ส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง (ต่อ) 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม .132 3 .044 .065 .978 

ภายในกลุ่ม 51.068 76 .672   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม .109 3 .036 .076 .973 

ภายในกลุ่ม 36.278 76 .477   

รวม 
36.388 79    

 

จากตารางท่ี 4.31  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง พบวา่ 

การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .074 ช่วย
ใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .212 ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .766 ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .420 ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลาย
จากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .786 เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความ
บันเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากับ  .714  ท าให้สามารถท่ีจะแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม มีค่า Sig. 
เท่ากบั .404  เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข  มีค่า Sig. เท่ากบั .697  ท าใหส้ามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .978   และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและ
พกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .973 ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่
คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง 
มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .000 มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั มีค่า Sig. เท่ากบั  .001  ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้
มีค่า Sig. เท่ากบั  .003  ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั .002  ท าให้
เราท างานไดน้อ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .004  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั  .016  
ท าให้เกิดอาชญากรรมไดง่้าย มีค่า Sig. เท่ากบั .006  ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .080  ซ่ึง
นอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายท่ีุมีการ
ใชอุ้ปกรณ์เป็นเวลานานเท่าใดในแต่ละคร้ัง มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั  



 

 

95 

 

สมมติฐานที่ 3.6.  ผูสู้งอายท่ีุสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารต่างกนั 

H0   :   ผูสู้งอายุท่ีสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารไม่ต่างกนั 

H1   :   ผูสู้งอายุท่ีสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใดต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
การส่ือสารต่างกนั 
ตารางท่ี  4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 

         ส่ือสารต่างกนั ดา้นการสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด 
 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. มีความเขา้ใจในการใช ้
     เคร่ืองมือส่ือสาร 
 

ระหวา่งกลุ่ม 14.520 4 3.630 3.877 .006 

ภายในกลุ่ม 70.230 75 .936   

รวม 84.750 79    

2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือ 
    ส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั 
 

ระหวา่งกลุ่ม 4.843 4 1.211 2.160 .082 

ภายในกลุ่ม 42.045 75 .561   

รวม 46.888 79    

3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให ้
    เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวก 
    รวดเร็วข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.489 4 .622 1.004 .411 

ภายในกลุ่ม 46.498 75 .620   

รวม 48.988 79    

4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร  
     ไดเ้ร็วข้ึน 
 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.526 4 2.132 3.306 .015 

ภายในกลุ่ม 48.361 75 .645   

รวม 56.888 79    

5. ท าใหเ้ราสามารถแสดงความคิดเห็น 
    หรือระบายอารมณ์ได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.842 4 1.960 2.888 .028 

ภายในกลุ่ม 50.908 75 .679   

รวม 58.750 79    

6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือ 
     ผลงานของเราได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 12.782 4 3.195 4.726 .002 

ภายในกลุ่ม 50.706 75 .676   

รวม 63.488 79    
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ตารางท่ี  4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
          ส่ือสารต่างกนั ดา้นการสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 9.601 4 2.400 2.186 .079 

ภายในกลุ่ม 82.349 75 1.098   

รวม 91.950 79    

8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้น
มากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 3.933 4 .983 1.298 .279 

ภายในกลุ่ม 56.817 75 .758   

รวม 60.750 79    

9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง 
 

ระหวา่งกลุ่ม 7.516 4 1.879 1.396 .244 

ภายในกลุ่ม 100.972 75 1.346   

รวม 108.488 79    

10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่ 
      เหมาะสม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 8.188 4 2.047 2.037 .098 

ภายในกลุ่ม 75.362 75 1.005   

รวม 83.550 79    

11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 11.884 4 2.971 2.396 .058 

ภายในกลุ่ม 93.003 75 1.240   

รวม 104.888 79    

12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึง 
      เครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ือง 
      งานได ้
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.040 4 .510 .729 .575 

ภายในกลุ่ม 51.757 74 .699   

รวม 
53.797 78    

13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิง 
      ท่ีหลากหลาย 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.107 4 1.527 2.557 .046 

ภายในกลุ่ม 44.780 75 .597   

รวม 50.887 79    

14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน 
 

ระหวา่งกลุ่ม 6.971 4 1.743 2.970 .025 

ภายในกลุ่ม 44.016 75 .587   

รวม 50.988 79    
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ตารางท่ี  4.32  ผลการทดสอบสมมติฐานผูสู้งอายท่ีุมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ 
          ส่ือสารต่างกนั ดา้นการสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด (ต่อ) 

 

ความคดิเห็นต่อการส่ือสาร แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหา 
      ส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.453 4 .363 .613 .655 

ภายในกลุ่ม 43.888 74 .593   

รวม 45.342 78    

16. เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ  
      ท าใหมี้ความสุข 
 

ระหวา่งกลุ่ม 2.359 4 .590 .980 .424 

ภายในกลุ่ม 45.129 75 .602   

รวม 47.487 79    

17. ท าใหส้ามารถสร้างสัมพนัธภาพ 
      กบัครอบครัว 
 

ระหวา่งกลุ่ม 1.928 4 .482 .734 .572 

ภายในกลุ่ม 49.272 75 .657   

รวม 51.200 79    

18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ 
    ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตาม 
    ความบนัเทิงได ้

 

ระหวา่งกลุ่ม .804 4 .201 .424 .791 

ภายในกลุ่ม 35.584 75 .474   

รวม 
36.387 79    

 
จากตารางท่ี 4.32  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใชส่ื้อต่างกนัมี

ความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกนั ดา้นการสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด พบวา่ 
มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบัน มีค่า Sig. เท่ากับ .082 การส่ือสารสมยั

ปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .411 ท าให้เรามีความเป็นส่วนตวั
นอ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั  .079 ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั .279  ท าให้
เราท างานไดน้อ้ยลง มีค่า Sig. เท่ากบั .244 เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  มีค่า Sig. เท่ากบั  .098 
ท าให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย มีค่า Sig. เท่ากับ .058 ช่วยให้ได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียดจากเร่ือง
ส่วนตวัและเร่ืองงานได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .575 ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  มีค่า Sig. เท่ากบั 
.655  เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  มีค่า Sig. เท่ากับ  .424 ท าให้สามารถสร้าง
สัมพนัธภาพกบัครอบครัว มีค่า Sig. เท่ากบั  .572 และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและ
พกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงไดมี้ค่า Sig. เท่ากบั .791  ซ่ึงมากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่
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คือยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุท่ีสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด  มีพฤติกรรม
การใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวไม่ต่างกนั 

ส่วนการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีค่า Sig. เท่ากบั  .006  ช่วยให้เราไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  .015 ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้มีค่า 
Sig. เท่ากบั  .028  ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้มีค่า Sig. เท่ากบั  .002  เป็นแหล่ง
ท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย มีค่า Sig. เท่ากบั  .046 และท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน มีค่า Sig. เท่ากบั  
.025 ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) หมายความว่า ผูสู้งอายุ
ท่ีสนใจส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใด มีพฤติกรรมการใชส่ื้อในดา้นดงักล่าวต่างกนั   

 
4.7. พฤตกิรรมการใช้ส่ือกบัการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ 

 

จากการศึกษาพฤติกรรม ความคิดเห็น รวมทั้งน ามาวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน

บุคคล พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอายุท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของผูสู้งอายุกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

ต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มสามารถสรุปผลการศึกษาและรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับ

ผูสู้งอายไุด ้ดงัน้ี 

1. ผูสู้งอายกุลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
มากท่ีสุด โดยใชส่ื้อสารทุกวนั วนัละ 30 นาทีหรือมากกว่า ถึงแมก้ารเรียนรู้แอพพลิเคชัน่ต่างๆ จะเป็น
เร่ืองยาก ก็พยายามท่ีจะเรียนรู้และสนใจศึกษา หากไม่เขา้ใจก็จะสอบถามจากบุตร หลาน หรือคนรู้จกั 
จากการศึกษาความคิดเห็นต่อการส่ือสาร พบว่า การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและ
พกัผ่อนหย่อนใจตามความบนัเทิงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ท าให้ทราบว่าโทรศพัท์มือถือนับเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีได้รับความนิยมในการติดต่อส่ือสาร ท าให้ผูใ้ช้รู้สึกว่าเป็นคนท่ีทันสมัย สามารถท่ีจะรับรู้
ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยผ่านทางภาพและเสียงไดเ้ป็นอย่างดี  โทรศพัท์มือถือจึงนับเป็นเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีเหมาะสม และตรงตามความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ

2. รูปแบบการส่ือสารท่ีผูสู้งอายุกลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภท 
Facebook มากท่ีสุด รองลงมาคือ Line เป็นรูปแบบการส่ือสารประเภท “เฟซบุ๊กแฟนเพจ” ซ่ึงนับเป็น
รูปแบบการส่ือสารท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมไทย จากความคิดเห็นต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่า 
ผูสู้งอายุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการส่ือสารช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ท าให้ได้ทราบว่าผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่างจะติดตาม
ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในชุมชนของตนผ่านทาง Facebook และ Line เป็นส่วนใหญ่เพราะการแจ้ง
ข่าวสารและปัญหาต่างๆ ในชุมชนหากมีการแจง้ผ่าน Facebook หรือไลน์ท าให้ไดท้ราบข่าวสารอย่าง
รวดเร็วกวา่ผา่นการประชาสมัพนัธ์ของชุมชน (กรณีท่ีชุมชนใชเ้คร่ืองส่งเสียงตามสาย) 
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3. การออกแบบส่ือดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อผูสู้งอาย ุจากขอ้เสนอแนะพบว่า เน้ือหาตอ้งเขา้ใจ
ง่าย ตวัอกัษรตอ้งชดัเจน การใชง้านตอ้งไม่มีความยุ่งยาก จ าเป็นตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั ของผูสู้งอายุทั้ง
ดา้นกระบวนการคิด การมองเห็น และ การเคล่ือนไหว ซ่ึงไดก้ล่าวถึงแนวทางการออกแบบเวบ็ไซต ์ดงัน้ี  

3.1 การออกแบบเพื่อน า เน้ือหาหรือขอ้มูลไม่ซบัซอ้นเกินไป ท าความเขา้ใจเน้ือหา
ไดโ้ดยง่าย  ภาษาท่ีใชต้อ้งง่ายและกระชบั ขอ้มูลส่วนใหญ่ควรถูกจดัวางไวต้รงต าแหน่งกลางหนา้จอ การ
จดัวางขอ้มูลบนเวบ็ไซตค์วรมีความชดัเจนว่ามีโครงสร้างอยา่งไร เขียนหวัขอ้ท่ีชดัเจนใชพ้ื้นท่ีสีขาวอยา่ง
เพียงพอ ตวัอกัษรหรือภาพกราฟิกสีเขม้บนพื้นหลงัสีอ่อน เป็นตน้  

3.2  การออกแบบส่วนประกอบ  นอกจากข้อความบนเว็บจะต้องได้รับการ
ออกแบบให้ผูสู้งอายุอ่านและเขา้ใจได้ง่ายแลว้ การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บท่ีผูใ้ช้ตอ้ง
ควบคุม เช่น เมนูปุ่มลิงก ์เป็นตน้ ส่วนประกอบการติดต่อกบัผูใ้ชง้าน เช่น ควรมีขอ้มูล ป้อนกลบัท่ีชดัเจน
วา่ผูสู้งอายไุดจ้บัเป้าหมายนั้น ๆ ไดส้ าเร็จ ไม่ควรใหผู้สู้งอายคุลิก 2 คร้ังติดต่อกนั ควรแสดงต าแหน่งของ
หนา้เวบ็ท่ีเปิดอยู่ หลีกเล่ียงการใชเ้มนู แบบดึงลง (pull down menus) หลีกเล่ียงการใชแ้ถบ เล่ือน (scroll 
bars) หลีกเล่ียงการเปิดหนา้ต่างหลายหนา้ ซอ้นทบักนั จดัโครงสร้างของเวบ็ให้ใชจ้  านวนคลิกนอ้ยท่ีสุด 
เป็นตน้  

3.3. การออกแบบความสวยงาม ควรใช้สีภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของผูสู้งอายุ หลีกเล่ียงการใช้สีโทนใกลเ้คียงกนั เพื่อช่วยจดัการกบั
ปัญหาดา้นการมองเห็นของผูสู้งอายุท่ีมีความสามารถในการแยกแยะโทนสีลดลง โดยควร  หลีกเล่ียงสี
โทนฟ้าและเขียว ควรหลีกเล่ียงการใช้ภาพเคล่ือนไหว เน่ืองจากผูสู้งอายุจะรับรู้ขอ้มูลไดย้ากมากข้ึน   
(ทิพยา จินตโกวิท และคณะ, 2562 .221) 

4.  การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีควรน าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและผูสู้งอายุ ควร
มุ่งเน้นการจดัการในภาพรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีดีของผูสู้งอายในชุมชน ผ่านการ
ส่ือสารดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่ จากการท่ีไดมี้ผูศึ้กษาไวพ้บว่า ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งในการจดัการส่ิงแวดลอ้มทั้งในครัวเรือนและชุมชน ดงันั้น ชุมชนควรให้ผูสู้งอายุไดมี้
บทบาทและมีส่วนร่วมการด าเนินการกิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
และสร้างความตระหนกัใหผู้สู้งอายเุลง็เห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่
มกัง่าย ไม่ท้ิงขยะลงในแม่น ้ า ทางระบายน ้ าหรือท่อระบายน ้ าสาธารณะ ซ่ึงก่อให้เกิดความสกปรก และ
ทศันวิสัยท่ีไม่ดี รวมทั้งการน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาปรับเปล่ียนแนวคิดและทศันคติ และ
ควบคุมการใชใ้หถู้กวิธีและเหมาะสม  เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความตระหนกัในดา้นการ
ส่ือสารให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีพฒันาข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
เหล่านั้นไดแ้ก่  1.) การจดัการพลงังานในครัวเรือน  2.) การจดัการน ้ าเสียในครัวเรือน  3.) การจดัการขยะ
ในครัวเรือน4.) ภูมิปัญญาพื้นบา้นกบัเกษตรอินทรีย ์(วิสาขา ภู่จินดา และคณะ, 2560: 147-151) 



 

 

100 

 

บทท่ี 5 
 

สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
  การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชส่ื้อกบัการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายุ เป็นงานวิจยั
เชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ การ
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต  การใช้โทรศัพท์มือถือในการติดตามข่าวสาร บุคคลท่ี
ติดต่อส่ือสารดว้ย ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระยะเวลาในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนั
ความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใดบา้ง ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพและการพกัอาศยั โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผล และ ขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 
 

5.1. สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 80 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
53.8 อายขุองกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ60-64 ปีข้ึนไป คิดเป็น ร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 40.0 สถานะของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและยงัอยู่
ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 38.8 อาชีพในปัจจุบนัส่วนใหญ่ ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 27.5 กลุ่ม
ตวัอยา่ง และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะพกัอาศยัอยูก่บัคู่สมรส คิดเห็นร้อยละ 34.4 

5.1.2. พฤติกรรมการใชส่ื้อ พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอายุกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 80 คน พบว่า 
ส่วนใหญ่จะติดตามขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต  คิดเป็นร้อยละ 52.5 จะใช้โทรศพัท์มือถือในการ
ติดตามข่าวสารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.5 การส่ือสารจะติดต่อกบัลูกหลานเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อย
ละ 42.1 ส่วนมากจะมีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทุกวนั  คิดเป็นร้อยละ 52.5 ส่วนมากจะใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร
ในแต่ละวนัเป็นเวลา นอ้ยกวา่ 30 นาที  คิดเป็นร้อยละ 27.5 และส่วนมากมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ต
ประเภท Facebook คิดเป็นร้อยละ 36.3 

5.1.3. ความคิดเห็นต่อการส่ือสาร ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายยุคุ
ใหม่ พบว่า ความคิดเห็นท่ีม่ีต่อการส่ือสารของผูสู้งอายุยคุใหม่ โดยรวม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก  ( x  = 
3.83)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุดว่าอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้
รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิง มีระดบั ( x  = 4.30) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ 
สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผ่านการส่ือสารได ้ ( x  = 4.21)  เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ี
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หลากหลาย  ( x  = 4.18) เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  ( x  = 4.16) ท าให้เราสามารถ
ท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน ( x  = 4.14) ท าให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว ( x  = 4.09) ช่วยให้
ไดผ้อ่นคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้( x  = 4.08) ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน ( x  = 4.05) ท าให้ไดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน ( x  = 4.03) การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้
เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ( x  = 4.01) มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั ( x  
= 3.99) ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได้ ( x  = 3.88) ท าให้เราสามารถเสนอ
รูปภาพหรือผลงานของเราได้ ( x  = 3.86) มีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร ( x  = 3.65) ท าให้เรามีความ
เป็นส่วนตวัน้อยลง ( x  = 3.28) ท าให้เกิดอาชญากรรมไดง่้าย ( x  = 2.98) เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่
เหมาะสม ( x  = 2.84) และท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง ( x  = 2.78) 

5.1.4. ความคิดเห็นต่อการส่ือสารด้านส่ิงแวดลอ้ม ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุพบว่าความคิดเห็นท่ีม่ีต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุโดยรวม 
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  ( x  = 4.13)  เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด
ว่าการส่ือสารช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีมีระดบั 
( x  = 4.40) ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ การส่ือสารผ่านการประชาสัมพันธ์ในชุมชนท่าน
ด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี ( x  = 4.25) การส่ือสารสามารถช่วยให้ท่านไดท้ราบปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี ( x  = 4.18) การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือประชาสัมพนัธ์ของชุมชนเช่นแผน่
พบั วิทยุเครือข่ายชุมชน เหมาะกบัท่านเป็นอย่างดี ( x  = 4.10) การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านเฟซบุ๊ก
เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี ( x  = 4.04) การส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผา่นไลน์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี ( x  = 
3.99) และส่ือโทรทศัน์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี ( x  = 3.96) 
   5.1.5. ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่ การส่ือสารตอ้ง
มีค าพูด เน้ือหา ตอ้งชดัเจน ตอ้งใชภ้าษาท่ีผูสู้งอายุเขา้ใจไดง่้าย เหมาะสมกบัช่วงวยั ไม่มีความซับซ้อน
มากเกินไป  ร้อยละ  6.25  การส่ือสารตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูสู้งอายุเขา้ถึงไดง่้าย ไม่ยุ่งยาก ร้อยละ  3.75 ขนาด
อกัษรหรือภาษาตอ้งท าให้ผูสู้งอายสุามารถเขา้ใจได้  ร้อยละ 2.5 การส่ือสารตอ้งท าให้ผูรั้บสามารถท่ีจะ
เรียนรู้ไดท้นัที ร้อยละ 1.25 และไม่มีความคิดและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ร้อยละ  86.25 

5.1.6. ผลการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูสู้งอายท่ีุมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชส่ื้อ
ต่างกนั พบว่า  ดา้นเพศ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นอาชีพมีค่า Sig. มากกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ในทุกดา้น นัน่คือ  ผูสู้งอายุท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลดงักล่าวแตกต่างกนั จะมีพฤติกรรมการใชส่ื้อไม่ต่างกนั  
ส่วนดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา ดา้นการพกัอาศยั จะมีค่า Sig. มากกวา่และนอ้ยกวา่นยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 นัน่คือ  ผูสู้งอายท่ีุมีอายแุละปัจจยัดงักล่าวต่างกนัมีพฤติกรรมการใชส่ื้อบางดา้นต่างกนั  
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การทดสอบสมมติฐานที่  2  ผูสู้งอายุท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
สถานภาพสมรส อาชีพ และการพกัอาศยัท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารต่างกัน พบว่า 
ผูสู้งอายุท่ีมีเพศและสถานภาพสมรสต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั   ผูสู้งอายุท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั จะมีเพียงประเด็นการส่ือสารช่วยให้ไดผ้่อนคลายจาก
ความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได้ ท่ีมีความคิดเห็นต่างกัน ระดับการศึกษา ผูสู้งอายุท่ีมี
ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกนั การมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร มีความพึงพอใจใน
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั ท าให้เราสามารถ แสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้ ท าให้เรา
สามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้ท่ีมีความคิดเห็นต่างกนั ดา้นอาชีพ ผูสู้งอายุท่ีมีอาชีพต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกัน แต่มีประเด็นการมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือส่ือสาร ท าให้เรา
สามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได้  
และท าให้สามารถสร้างสัมพนัธภาพกบัครอบครัว ท่ีมีความคิดเห็นต่างกนั การพกัอาศยั กลุ่มตวัอย่าง 
ผูสู้งอายุท่ีมีการพักอาศัยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารไม่ต่างกัน แต่มีประเด็นการท าให้เรา
สามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน ท าให้เราท างานไดน้อ้ยลง เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  ท า
ให้เกิดอาชญากรรมไดง่้าย เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข  อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิง
ได ้ท่ีมีความคิดเห็นต่างกนั  

การทดสอบสมมติฐานที่ 3  ผูสู้งอายุท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือต่างกนั ได้แก่ การติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร การใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร  ผูติ้ดต่อส่ือสารดว้ย ความถ่ีในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร ระยะเวลาในการใช้
เคร่ืองมือส่ือสาร และส่ืออินเตอร์เน็ตประเภทใดต่างกนั พบวา่  

- ดา้นการติดตามขอ้มูลข่าวสาร ผูสู้งอายุ มีความคิดเห็นไม่ต่างกนั การท าให้เราสามารถท่ีจะ
พูดคุยกับผูอ่ื้นมากข้ึน  ท าให้เราท างานได้น้อยลง  เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  ท าให้เกิด
อาชญากรรมไดง่้าย  เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย  เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท า
ให้มีความสุข  อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้รับรู้ข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบันเทิงได ้ 
ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นต่างกนั  

- ดา้นการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสาร ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นไม่ต่างกนั การมีความเขา้ใจในเคร่ืองมือ
ส่ือสาร  มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั ท าให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นหรือ
ระบายอารมณ์ได ้ท าให้เราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน ท าให้
สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  และเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ท าให้มีความสุข  ผูสู้งอายุมี
ความคิดเห็นต่างกนั ดา้นผูท่ี้ติดต่อส่ือสาร ผูสู้งอายุ มีความคิดเห็นไม่ต่างกนั จะมีเพียงการมีความเขา้ใจ
ในเคร่ืองมือส่ือสาร การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยให้เราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ท าให้เรามี
ความเป็นส่วนตวัน้อยลง  ท าให้เราสามารถท่ีจะพูดคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน ท าให้เราท างานไดน้้อยลง เป็น



 

 

103 

 

แหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม  ท าให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ี
หลากหลาย ท าให้รู้จกัเพื่อนมากข้ึน ท าให้สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม  เทคโนโลยีและนวตักรรม
ใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข   ท าใหส้ามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัครอบครัว และอุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าให้
รับรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิงได ้ผูสู้งอายมีุความคิดเห็นต่างกนั 

5.1.7. การส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุกลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยใชส่ื้อสารทุกวนั วนัละ 30 

นาทีหรือมากกว่า การเรียนรู้แอพพลิเคชัน่ต่างๆ จะสอบถามจากบุตร หลาน หรือคนรู้จกั ใชเ้คร่ืองมือ

ส่ือสารในการรับข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบันเทิง รูปแบบการส่ือสารท่ีผูสู้งอายุกลุ่ม

ตวัอยา่งจะมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภท Facebook มากท่ีสุด รองลงไปคือLine  การออกแบบ

ส่ือดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อผูสู้งอาย ุเน้ือหาตอ้งเขา้ใจง่าย ตวัอกัษรตอ้งชดัเจน การใชง้านและภาษาท่ีใชต้อ้ง

ไม่มีความยุง่ยาก ควรมีขอ้มูลป้อนกลบัท่ีชดัเจนว่าผูสู้งอายไุดจ้บัเป้าหมายนั้น ๆ ไดส้ าเร็จ การออกแบบ

ความสวยงาม ควรใชสี้ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของผูสู้งอาย ุ

หลีกเล่ียงการใชสี้โทนใกลเ้คียงกนั การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรน าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ

ผูสู้งอาย ุควรมุ่งเนน้การจดัการในภาพรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีดีของผูสู้งอายในชุมชน 

ผา่นการส่ือสารดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ ชุมชนควรใหผู้สู้งอายไุดมี้บทบาทและมีส่วนร่วมการด าเนินการ

กิจกรรมเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความตระหนักให้ผูสู้งอายุ

เลง็เห็นความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม  

 

5.2 อภิปรายผล  
 

5.2.1.  การศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอาย ุ 
60-64 ปี มีระดบัวุฒิการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ มีสถานภาพสมรสและพกัอาศยัอยู่ดว้ยกนั  โดยส่วน
ใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะประกอบธุรกิจส่วนตวั  ทั้งน้ีจะพบว่าผูท่ี้สนใจในการส่ือสารผา่นเครือข่ายออนไลน์ 
โดยส่วนมากจะเป็นเพศชาย อายุจะอยูใ่นช่วงตน้ของอาย ุ60 เพราะเป็นกลุ่มท่ีจะพอรู้จกัการเทคโนโลยี
ต่างๆ  อาจจะเป็นผูท่ี้ท างานโดยการใชก้ารส่ือสารผา่นเครือข่ายออนไลน์มาก่อน ท าใหเ้กิดความคุน้เคยใน
การใชเ้ทคโนโลยีในการส่ือสารในปัจจุบนั และมีความเคยชินในการท่ีจะติดตามขอ้มูลข่าวสารผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ียงัจะเห็นไดว้่าการใชชี้วิตของกลุ่มตวัอยา่งนั้น จะเป็นชีวิตท่ีมีการ
อาศยัอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ ไม่นิยมท่ีจะให้บุตรหลานออกไปใชชี้วิตอยู่ตามล าพงั และยงัถือว่า
เพศชายเป็นเพศท่ีตอ้งรับผิดชอบในการดูแลครอบครัวอีกดว้ย ซ่ึงไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยั ของทินภทัร 
ปัญจมหาลาภ (2563) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ของผูสู้งอาย ุในอ าเภอเกาะ
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จนัทร์ จงัหวดัชลบุรี  ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 60 – 64 ปี รายได้
ส่วนใหญ่ 10,000 – 20,000 บาท ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพก่อนเกษียณ ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ลกัษณะการอยูอ่าศยัอยูก่บัคู่สมรสและบุตร  

5.2.2. การศึกษาถึง พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอายุกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่จะติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต  จะใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการติดตามข่าวสารมากท่ีสุด โดยใชส่ื้อสารติดต่อ
กบัลูกหลานเป็นส่วนใหญ่  มีความถ่ีการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารทุกวนั ใชเ้วลาในแต่ละวนัไม่น้อยกว่า 30 
นาทีต่อวนั ส่วนมากมีความสนใจในการติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ืออินเตอร์เน็ตโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
เป็นส่วนใหญ่ อาจเน่ืองจากส่ืออินเตอร์เน็ตเป็นส่ือเราสามารถพบไดใ้นทุกท่ี ประกอบกบัในปัจจุบนั
โทรศพัทมื์อถือมีการพฒันาและเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก การใชมื้อถือของกลุ่มตวัอยา่งใชใ้นการส่ือสารทุก
วนั เพราะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีหาไดง่้ายในปัจจุบนั ส่วนการใชแ้ต่ละวนัใชเ้วลาไม่มาก อาจเน่ืองมาจาก
สุขภาพดา้นสายตาของผูสู้งอายุท าให้การใชส้ายตาเป็นเวลานานสายตาเกิดความอ่อนลา้ไดง่้าย ส่วนส่ือ
อินเตอร์เน็ตประเภท Facebook นบัเป็นส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีมีผูนิ้ยมใชเ้ป็นอยา่งมาก  จากการศึกษาพบความ
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วรัชญา ทิพยม์าลยั (2562)  ซ่ึงศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมและการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใชเ้ครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผูสู้งอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท  
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยใชผ้่านโทรศพัท์มือถือ มีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า/ครอบครัว โดยใช้ในช่วง กลางวนั เวลา 11.01-15.00 น. ความถ่ีน้อยกว่า 3 คร้ังต่อ
สัปดาห์และเข้าใช้คร้ังละ 1-2 ชั่วโมง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยรับรู้ ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

5.2.3. ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ส่ือสารของผูสู้งอาย ุโดยรวมจะอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เห็นดว้ยมากท่ีสุดวา่อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความบนัเทิง ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  รองลงมาคือ สามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผ่านการส่ือสารได ้ รวมความบนัเทิงท่ี
หลากหลาย  ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดค่้าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การส่ือสารท าให้เราท างานได้
นอ้ยลง รองลงมาคือ การส่ือสารเป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สิทธิชยั คูเจริญสิน (2559) ซ่ึงศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมของผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณารายดา้น ตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ อยู่ในระดบัมาก 
ดา้นอุปกรณ์ ดา้นวตัถุประสงค์ อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นโปรแกรม และด้านอุปสรรคในการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจากการใช้ชีวิตของกลุ่มตวัอย่างในสถานท่ีต่างกนัย่อมจะท าให้
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ความสนใจในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารยอ่มแตกต่างกนั การท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะเห็นความส าคญัใน
เทคโนโลยีแต่ละสมยัยอ่มแตกต่างกนัเป็นธรรมดา ประกอบในการศึกษาในปัจจุบนัการใชติ้ดตามขอ้มูล
การส่ือสารดา้นต่างๆ สามารถติดตามไดอ้ยา่งสะดวกสบาย และอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถท่ีจะหาไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย และราคากไ็ม่ไดแ้พงมากในยคุท่ีไดก้ารท างานวิจยัในคร้ังก่อน  

5.2.4. การศึกษาถึง ผลการสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ต่อผูสู้งอายุ พบว่า ความคิดเห็นท่ีม่ีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มของกลุ่มตวัอย่างต่อการส่ือสารดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจึงอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากท่ีสุด
วา่การส่ือสารช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดีซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ การส่ือสารผา่นการประชาสัมพนัธ์ในชุมชนด าเนินการไดเ้ป็นอยา่งดี  ส่วนความคิด
เห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีไดค่้าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือส่ือโทรทศัน์เหมาะกบัท่านเป็นอย่างดี  รองลงมาคือการ
ส่ือสารประชาสัมพนัธ์ผ่านไลน์เหมาะกบัท่านเป็นอย่างดี เน่ืองจากในปัจจุบนัอาจจะกล่าวไดว้่าเป็นยุค
ของขอ้มูลข่าวสาร การน าเสนอผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม การแกไ้ขปัญหา ท่ีไดมี้การส่ือสารผ่านทาง
เทคโนโลยียอ่มจะเขา้ถึงกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะโทรศพัทมื์อถือสามารถท่ีจะใชใ้นการส่ือสาร 
ไม่ว่าจะเป็นการส่งขอ้มูล การรับขอ้มูลจะเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเร็ว การใช้ส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ย่อมจะได้รับการความร่วมมือและกลุ่มตัวอย่างเห็นผลในการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า ส่วนการท่ีส่ือ
โทรทศัน์ไดรั้บค่าเฉล่ียต ่าสุด เพราะส่ือทางโทรทศัน์เป็นการส่ือสารทางเดียว กลุ่มตวัอย่างไม่สามารถท่ี
จะส่ือสารโตต้อบได้ จึงเห็นว่าการรับรู้ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชนหากท าผ่านส่ือออนไลน์ย่อม
ไดผ้ลดีกว่า นอกจากน้ีการท่ีกลุ่มตวัอยา่งเลือกท่ีจะใชส่ื้อออนไลน์อยา่ง Facbook มากกว่า ไลน์ เพราะส่ือ
ออนไลน์อยา่ง Facbook เป็น ส่ือออนไลน์ท่ีสามารถใชติ้ดต่อกนัไดใ้นวงกวา้งกวา่ส่ือออนไลน์อยา่งไลน์  
 5.2.5. การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จะมุ่งเน้นเร่ืองของ
ค าพูด เน้ือหา ภาษา ขนาดตวัอกัษร ท่ีชดัเจนผูสู้งอายเุขา้ใจไดง่้าย เหมาะสมกบัช่วงวยั สามารถท่ีจะเขา้ใจ
ไดท้นัที  เน่ืองจากผูสู้งอายุจะมีปัญหาดา้นสุขภาพ ความคิด ความเขา้ใจในดา้นภาษาท่ีอยู่ในยุควยัของ
ตนเอง ไม่คุน้ชินกบัภาษาท่ีมีใชก้นัในส่ือต่างๆ ในปัจจุบนัมากนกั และส่วนมากจะตกเป็นเหยื่อกบักลุ่ม
มิจฉาชีพไดง่้ายซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วีรณัฐ  โรจนประภา (2560) ซ่ึงศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อระดบัความสุขของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาเก่ียวกบั
รูปแบบขององค์กรนั้น พบว่าควรส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนสอนเทคโนโลยี และการผลิตส่ือความรู้ใน
รูปแบบของความบนัเทิงส าหรับผูสู้งอายุในรูปแบบของกิจการคา้เพื่อสังคม โดยในแต่ละหลกัสูตรหรือ
ส่ือท่ีด าเนินการนั้นให้น าไปสู่พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเชิง
ปริมาณ 

5.2.6. จากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 3 สมมุติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะยอมรับ  และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เน่ืองจากผูสู้งอายุเหล่าน้ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความหลากหลายในชุมชน มี
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ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความแตกต่างกนั ท าใหก้ารตอบแบบสอบถามจึงเป็นลกัษณะท่ีมีความกระจายไปใน
ส่วนต่างๆ การเก็บรวบรวมขอ้มูลเหล่าน้ีจึงไม่สามารถได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้ งการ
เทคโนโลยกีารส่ือสารยงัเป็นส่ิงใหม่ส าหรับผูสู้งอาย ุการท่ีจะท าให้ผูสู้งอายใุนปัจจุบนั กา้วเขา้สู่การเป็น
ผูสู้งอายยุคุใหม่ จึงยงัไม่สามารถท่ีจะประสบความส าเร็จไดใ้นปัจจุบนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
สุวิช ถิระโคตร และวีรพงษ์  พลนิกรกิจ (2561) ท่ีเห็นว่าผูสู้งอายุส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยี และใช้งาน
โปรแกรมประยกุต์และกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจ าวนั (life style) ผูสู้งอายมีุความสามารถใน
การใช้โปรแกรมประยุกต์และท ากิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตดา้นการ อ่านและการสืบคน้เน้ือหา ติดตาม
ข่าวสาร และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไดเ้ป็นจ านวนมากท่ีสุด  มีขอ้คน้พบงานวิจยัท่ีช้ีให้เห็นว่า
ผูสู้งอายนุั้นมีความรู้ในเชิงบวกและเห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ และจ าเป็นในการสืบคน้ขอ้มูล และ
ท าให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ข่าวสารต่าง ๆ และ เทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินชีวิต
ของเขา 

5.2.7. การส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับผูสู้งอายุ พบว่า ผูสู้งอายุกลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมในการใชโ้ทรศพัทมื์อถือเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารมากท่ีสุด โดยใชส่ื้อสารทุกวนั วนัละ 30 
นาทีหรือมากกว่า การเรียนรู้แอพพลิเคชัน่ต่างๆ จะสอบถามจากบุตร หลาน หรือคนรู้จกัได ้ใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารในการรับข่าวสารและพกัผ่อนหย่อนใจตามความบันเทิง รูปแบบการส่ือสารท่ีผูสู้งอายุกลุ่ม
ตวัอย่างจะมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ตประเภท Facebook มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
วรัชญา ทิพยม์าลัย (2562)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมและการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารสิทธิของผูสู้งอายุผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ
พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่นิยมใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยใชผ้่าน
โทรศพัท์มือถือ มีจุดประสงคใ์นการใชบ้ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อติดต่อเพื่อนเก่า/ครอบครัว 
โดยใช้ในช่วง กลางวนั เวลา 11.01-15.00 น. ความถ่ีน้อยกว่า 3 คร้ังต่อสัปดาห์และเขา้ใช้คร้ังละ 1-2 
ชัว่โมง การท่ีผูสู้งอายุนิยมใชโ้ทรศพัท์มือถืออาจจะเป็นเพราะว่า เป็นอุปกรณ์การส่ือสารท่ีใชง้านและ
ราคาไม่แพง ส่วนการใช้งานในเวลาไม่มากในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากปัญหาด้านสุขภาพเป็นหลกั การ
ออกแบบส่ือดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อผูสู้งอาย ุเน้ือหาตอ้งเขา้ใจง่าย ตวัอกัษรตอ้งชดัเจน การใชง้านและภาษา
ท่ีใชต้อ้งไม่มีความยุ่งยาก ควรมีขอ้มูลป้อนกลบัท่ีชดัเจนว่าผูสู้งอายุไดจ้บัเป้าหมายนั้น ๆ ไดส้ าเร็จ การ
ออกแบบความสวยงาม ควรใชสี้ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัของ
ผูสู้งอายุ หลีกเล่ียงการใชสี้โทนใกลเ้คียงกนั การส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควรน าเสนอเพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชนและผูสู้งอายุ ควรมุ่งเน้นการจัดการในภาพรวม เพื่อคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีดีของ
ผูสู้งอายุในชุมชน ผา่นการส่ือสารดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่ ชุมชนควรใหผู้สู้งอายไุดมี้บทบาทและมีส่วน
ร่วมการด าเนินการกิจกรรมเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มชุมชน  เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และสร้างความ
ตระหนักให้ผูสู้งอายุเล็งเห็นความส าคัญของส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของศรีไพร          
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โชติจิรวฒันา, พรสุข ตนัตระรุ่งโรจน์, สิริพนัธ์ุ สุวรรณมรรคา (2562) ศึกษาเร่ือง การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อสนบัสนุนการรู้สุขภาพในศูนยก์ารเรียนรู้ 
ส าหรับผูสู้งอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ผูสู้งอายุมีความตอ้งการจ าเป็นในดา้นการมี
ศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชนเป็นล าดับแรก  เม่ือพิจารณารายขอ้ของความตอ้งการจ าเป็นด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ผูสู้งอายมีุความตอ้งการเรียนรู้เร่ืองการใชโ้ปรแกรมในสมาร์ทโฟนเพื่อ
หาความรู้สุขภาพเป็นล าดบัแรก ส่วนลกัษณะของศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับผูสู้งอายุเพื่อสนับสนุนการรู้
สุขภาพ พบว่า ช่วงเวลาท่ีผูสู้งอายุส่วนใหญ่เขา้ใช้บริการ คือ ช่วงเวลา 10.00 -12.00 น. ระยะเวลาท่ี
เหมาะสมในการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดา้นสุขภาพส าหรับผูสู้งอาย ุคือ 1 ชัว่โมง และผูสู้งอายตุอ้งการเขา้
ใชศู้นยก์ารเรียนรู้ดา้นสุขภาพ 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยตอ้งการความรู้ดูแลสุขภาพตนเอง พบปะพูดคุยและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูสู้งอายชุอบการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ชอบเรียนรู้จากการดูโทรทศัน์ และใชอุ้ปกรณ์สมาร์ท
โฟน จากการศึกษาดงักล่าวจะพบวา่ ผูสู้งอายสุ่วนมากจะชอบการพบปะพูดคุยและแลกเปล่ียนความรู้ ไม่
ชอบท่ีจะโดดเด่ียว การหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นการหาความรู้ด้านสุขภาพ หรือด้านส่ิงแวดลอ้ม ความ
ตอ้งการของผูสู้งอายกุค็งไม่พน้การมีเพื่อน ไม่วา่จะเป็นการพบปะดว้ยการส่ือสารแบบใดกต็าม 
 

5.3 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช ้
 

1. หน่วยงานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง และชุมชนท่ีรับผดิชอบ ควรน าผลการศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อความ
คิดเห็นของผูสู้งอายุต่อการส่ือสารและรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอายุเป็น
แนวทางในการด าเนินการส่ือสารกบัผูสู้งอายุ เพื่อจะไดน้ าพาผูสู้งอายุเหล่านั้นให้มีความรู้ ความเขา้ใจ
และพฤติกรรมดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีมากข้ึน 

2.  น าผลการศึกษาด้านความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคล พฤติกรรมการใช้ส่ือและความ
คิดเห็นต่อการใชส่ื้อของผูสู้งอายมุาใชเ้ป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ในเบ้ืองตน้ เพื่อเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ 
การใชเ้คร่ืองมือ (โทรศพัท์มือถือ) และรูปแบบการส่ือสาร (Facebook และ Line) ไดอ้ย่างถูกตอ้ง และ
ตอบสนองความคิดในดา้นต่างๆ ของผูสู้งอาย ุ
 3. น าผลการศึกษามาพฒันาปรับปรุงรูปแบบการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุ
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5.4. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
 

ควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความตอ้งการการเรียนรู้  การสร้างcontent ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้าง
โอกาสหรือต่อยอดธุรกิจ  กบัรูปเเบบการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัผูสู้งอาย ุโดยใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือ
ชุมชนผูรั้บผิดชอบ  น าผลการศึกษาเพื่อจดัหาผูมี้ความรู้ ความสามารถมาให้การเรียน     การสอน เพื่อ
เป็นการเพิ่มทกัษะการจดัท าcontent ใหม่ๆในสงัคมออนไลน์ท่ีผูสู้งอายตุอ้งการศึกษา 
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รัชชานนัท ์ ศรีสุภกัด์ิ และคณะ . 2562 . นวตักรรมโมบายแอปพลเิคช่ันเพ่ือการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 

ส าหรับผู้สูงอายุ . วิทยานิพนธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
 
รุ่งทิพย ์ บ ารุงสุข . 2555. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการจัดการส่ิงแวดล้อม : กรณศึีกษา เขตลุ่มน า้แม่กลอง  
 อ าเภอเมือง จังหวดัสมุทราสงคราม : ธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 ราชมงคลธญับุรี  
 
 

https://www.tpa.or.th/


 

 

110 

 

วรัชญา ทิพยม์าลยั .2562.  ศึกษาเร่ือง  พฤติกรรมและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสิทธิของผู้สูงอายุผ่าน    
    เครือข่ายสังคมออนไลน์ คน้วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565จาก https://so06.tci-thaijo.org 
 

วิสาขา ภู่จินดา และคณะ .2560 . การพฒันารูปแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยผู้สูงอายุในพืน้ที ่ชนบท
ของประเทศไทย : สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข : กรกฎาคม : 1 

 

วีรณฐั โรจนประภา . 2560 . ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยทีีมี่ผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ 
 ในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารวิชาการ บณัฑิตวิทยาลยัสวนดุสิต . 13 : 
 (1 มกราคม – เมษายน) : 1 
 

ศุภณิช จนัทร์สอง  และคณะ. 2564 . นวตักรรมการส่ือสารเพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมส าหรับ 
 ผู้สูงอายุในยุคดิจิทลั : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
 

ศรีไพร โชติจิรวฒันา และคณะ . 2562 . ศึกษาเร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นการใช้เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ และการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการรู้สุขภาพในศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับ 

 ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล . คน้วนัท่ี 3 มิถุนายน 2565  
 จาก https://ejournals.swu.ac.th 
 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ .สภาผูแ้ทนราษฎร . วาระปฏิรูปท่ี ๓๐ : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวยั . 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร . กรุงเทพมหานคร : ส านกัการพิมพ ์ส านกังาน 
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
 

สิทธิชยั คูเจริญสิน . 2559 . ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมของผู้สูงอายุทีพ่กัอาศัยในเขต 

อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา  
 

สนัติพงศ ์ ตั้งธรรมกลุ และคณะ . 2562 .การศึกษาพฤติกรรมการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศของ 
ผู้สูงอายุ ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวดัพทัลุง : คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 

 

อรนิษฐ ์แสงทองสุข .2565 .  การศึกษาคุณภาพชีวติของผู้สูงอายุในประเทศไทย กรณศึีกษาเขต 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี. มหาวิทยาลยัศรีปทุม .  
คน้วนัท่ี 25  พฤษภาคม 2565 จาก http://dspace.spu.ac.th 
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แบบสอบถาม 
แบบสอบถามความคดิเห็นของพฤติกรรมการใช้ส่ือกบัการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมส าหรับผู้สูงอายุ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อกบัการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับ
ผูสู้งอายุ โดยผูศึ้กษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
โดยแบบสอบถามชุดน้ีประกอบดว้ยทั้งหมด 5 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูสู้งอาย ุ

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใชส่ื้อของผูสู้งอาย ุ 
ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ
ส่วนท่ี 4  ความคิดเห็นท่ีมีต่อการส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อผูสู้งอาย ุ 
ส่วนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้สูงอายุ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 
1. เพศ   □ ชาย  □ หญิง 
2. ปัจจุบนัอาย ุ.............. ปี 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

□ ไม่ไดศึ้กษา    □ ประถมศึกษา   
□ มธัยมศึกษาตอนตน้  □ มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
□ อนุปริญญา/ปวส.  □ ปริญญาตรี 
□ ปริญญาโท   □ ปริญญาเอก   
□ อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 

4. สถานภาพสมรส 
□ โสด     □ สมรสและยงัอยูด่ว้ยกนั  
□ หมา้ย   □ หยา่    
□ แยกกนัอยู ่   □ คู่สมรสเสียชีวิต 

5. อาชีพในปัจจุบนั 
□ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ   □ ขา้ราชการบ านาญ   
□ คา้ขาย    □ เกษตรกรรม    
□ ธุรกิจส่วนตวั   □ ท างานฝีมือ / งานศิลปะ  
□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................. 
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6. ปัจจุบนัท่านอาศยัอยูก่บัผูใ้ดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ค  าตอบ) 
□ อยูค่นเดียว   □ อยูก่บัคู่สมรส    
□ อยูก่บับุตรหลาน  □ อยูก่บัญาติ     
□ อยูก่บัคนอ่ืน   □ อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 

 
ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมการใช้ส่ือของผู้สูงอายุ  
 
8.  ท่านติดตามขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประเภทใดมากท่ีสุด 
 □ หนงัสือพิมพ ์ □ วิทย ุ, โทรทศัน์ 
 □ อินเตอร์เน็ต □ แผน่พบั 
         □ ประกาศจากทางราชการ                 □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................. 
9. ท่านใชอุ้ปกรณ์ใดในการติดต่อส่ือสารมากท่ีสุด 
 □ คอมพิวเตอร์ PC □ คอมพิวเตอร์ (Notebook) 
 □ โทรศพัทมื์อถือ □ แทบ็แลต็ 
 □ อ่ืนๆ  โปรดระบุ.................... 
9. ท่านใชก้ารส่ือสารในการติดต่อกบัผูใ้ด (ระบุไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) 
 □ เพื่อนร่วมงาน   □ พี่นอ้ง 
 □ ลูกหลาน □ คนรู้จกั 
 □ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................ 
10. ท่านมีความถ่ีในการใชง้านเคร่ืองมือส่ือสารบ่อยเพียงใด 
 □ ทุกวนั □ 4-6 วนัต่อสปัดาห์ 
 □ 2-3 วนัต่อสปัดาห์ □ 1 วนัต่อสัปดาห์ 
 □ นานๆ คร้ัง 
11.  ในแต่ละวนัท่านใชเ้คร่ืองมือส่ือสารในแต่ละวนันานเป็นเวลานานเท่าใด 
 □ นอ้ยกวา่ 30 นาที □ 30 นาที – 1 ชัว่โมง 
 □ 1 ชัว่โมง – 2 ชัว่โมง □ มากกวา่ 2  ชัว่โมง 
12.  ท่านมีความสนใจในส่ืออินเตอร์เน็ทประเภทใด  
 □ Facebook  □ Line   
 □ Twitter  □  Instagram  
 □ Google □  Youtube 
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ส่วนที่ 3  ความคดิเห็นทีม่ีต่อการส่ือสารของผู้สูงอายุ 
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการ 

1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

ข้อ หัวข้อ 
ระดับความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1 มีความเขา้ใจในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร       
2. มีความพึงพอใจในเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชใ้นปัจจุบนั      
3. การส่ือสารสมยัปัจจุบนัช่วยใหเ้ราติดต่อส่ือสารไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน      
4. ช่วยใหเ้ราไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารไดเ้ร็วข้ึน      
5. ท าใหส้ามารถแสดงความคิดเห็นหรือระบายอารมณ์ได ้      
6. ท าใหเ้ราสามารถเสนอรูปภาพหรือผลงานของเราได ้      
7. ท าใหเ้รามีความเป็นส่วนตวันอ้ยลง      
8. ท าใหเ้ราสามารถท่ีจะพดูคุยกบัผูอ่ื้นมากข้ึน      
9. ท าใหเ้ราท างานไดน้อ้ยลง      
10. เป็นแหล่งท่ีเผยแพร่ส่ือท่ีไม่เหมาะสม      
11. ท าใหเ้กิดอาชญากรรมไดง่้าย      
12. ช่วยใหไ้ดผ้อ่นคลายจากความตึงเครียดจากเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานได ้      
13. เป็นแหล่งท่ีรวบรวมความบนัเทิงท่ีหลากหลาย      
14. ท าใหไ้ดรู้้จกัเพื่อนเพิ่มมากข้ึน      
15. ท าใหส้ามารถท่ีจะแกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้มผา่นการส่ือสารได ้      
16.  เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ ท าใหมี้ความสุข      
17.  ท าใหส้ามารถสร้างสมัพนัธภาพกบัครอบครัว      
18. อุปกรณ์ส่ือสารสามารถท าใหรั้บรู้ข่าวสารและพกัผอ่นหยอ่นใจตามความ

บนัเทิงได ้
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ส่วนที่ 4  ความคดิเห็นทีม่ีต่อการส่ือสารด้านส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ  
 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องทางขวามือท่ีตรงกบัระดบัความตอ้งการ 

1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

ข้อ หัวข้อ 
ระดับความ
คดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ท่านคิดวา่การส่ือสารสามารถช่วยใหท่้านไดท้ราบปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน

ในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

2. ท่านคิดวา่การส่ือสารผา่นการประชาสมัพนัธ์ในชุมชนท่านด าเนินการไดเ้ป็น
อยา่งดี 

     

3. ท่านคิดวา่การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่นไลน์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี      
4. ท่านคิดวา่การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่นเฟซบุก๊เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี      
5. ท่านคิดวา่การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือประชาสมัพนัธ์ของชุมชน เช่น 

แผน่พบั วิทยเุครือข่ายชุมชน เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี 
     

6. ท่านคิดวา่ส่ือโทรทศัน์เหมาะกบัท่านเป็นอยา่งดี      
7. ท่านคิดวา่การส่ือสารช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการการแกปั้ญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
     

 
ส่วนที่ 5  ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
  
 ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อใหก้ารส่ือสารดา้นส่ิงแวดลอ้มส าหรับผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพมากข้ึนอยา่งไร 
                                                                                                                                                                     .
                                                                                                                                                                     .
                                                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                                                     . 
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