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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการเรียนรู้
เทคโนโลยี พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวติ ประจำ�วัน และการพัฒนาตนเองของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร เพือ่ เปรียบเทียบ
ลักษณะทางประชากรกับการพัฒนาตนเองของผูส้ งู อายุในยุคเครือข่ายสังคม และเพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลกับการพัฒนาตนเอง
ในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป จำ�นวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ไคว์สแควร์ การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีผา่ นสือ่ วิทยุโทรทัศน์เป็นประจำ� มีพฤติกรรมการเรียนรูเ้ ทคโนโลยี มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวติ ประจำ�วัน
และการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุอยู่ ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปัจจัยที่มีผลต่อ
การพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครคือ การใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วัน ร้อยละ
45.90 และการเรียนรู้เทคโนโลยี ร้อยละ 37.20
คำ�สำ�คัญ: ผู้สูงอายุ การพัฒนาตนเอง ยุคเครือข่ายสังคม
Abstract
The objectives of this research were to: 1) study the behavior on media exposure with news about
technology, technology learning, technology using in daily life, and self-development of elderly in Bangkok,
2) compare the demographics and the self-development of elderly in social network era, and 3) study the
factors that affect the self-development in social network era of the elderly in Bangkok. The data were
collected from 400 elderly in Bangkok, who were older than 60 years. The frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation were used to analyze the data. The methods used in hypothesis
testing include chi-square, t-test, one-way analysis of variance, and multiple regressions. The result of the
study showed that: the elderly in Bangkok get news about technology from watching TV, and technology
learning, technology use in daily life, and self-development were only at middle level. The hypothesis testing showed that the age and monthly income of the elderly had a statistically significant difference of .05
level on their self-development in the social network era. The factors affecting the self-development of the
Bangkok’s elderly in social network era were technology using in daily life, with 45.90 percent, and technology learning behavior with 37.20 percent.
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1. บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
		การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี
ชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้านโอกาส และ
ภัยคุกคาม จึงจำ�เป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดงั กล่าวในอนาคต โดยจะต้องมีการบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ รวมถึงการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ
กำ�ลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมี โอกาสมากขึ้น
ในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่
ท่องเทีย่ วและการพักผ่อนระยะยาวของผูส้ งู อายุ จึงนับเป็นโอกาสในการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของไทยและนำ�มาสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ และสาเหตุสำ�คัญของการเพิ่มสัดส่วนประชากร
สูงอายุอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการลดลงของภาวะเจริญพันธ์ุหรือภาวะการเกิด ซึ่งเมื่อ 50 ปีที่แล้ว ผู้หญิงคนหนึ่งมี
บุตรโดยเฉลี่ยมากกว่า 6 คน และในปัจจุบันมีบุตรโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 2 คน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วน
และจำ�นวนประชากรวัยเด็กลดลงเป็นลำ�ดับอย่างรวดเร็ว จนนำ�มาสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ โครงสร้าง
ประชากรไทยในปัจจุบันเปลี่ยนจากประชากรเยาว์วัยเป็นประชากรสูงวัย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย,
2555, น.13) และจากผลการประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2553-2583 พบว่า สัดส่วนของประชากรสูงอายุ
วัยปลาย (อายุ 80 ปีขนึ้ ไป) มีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน กล่าวคือ สัดส่วนของผูส้ งู อายุวยั ปลายจะเพิม่ จากประมาณ
ร้อยละ 12.7 ของประชากรผู้สูงอายุทั้งหมดเกือบ 1 ใน 5 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุวัยปลายนี้ จะสะท้อนถึง
การสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุและนำ�ไปสู่การเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยู่ ในวัยพึ่งพิง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ, 2556, น.13)
		 ในยุคของการเผยแพร่ข่าวสารที่ ไร้พรมแดน สามารถติดต่อข้ามแดนได้ ในเวลาไม่กี่วินาที ซึ่งความก้าวหน้านี้
ได้ส่งผลต่อการดำ�เนินชีวิตของประชากรทั่วโลก การสื่อสารถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาตนเอง
เนื่ อ งจากปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นขึ้ น เรื่ อ ยๆ ทำ� ให้ ก ารสื่ อ สารนั้ น มี ห ลายระดั บ ซึ่ ง ความก้ า วหน้ า
ทางเทคโนโลยี ได้สวนทางกับสภาพสังคมในปัจจุบันโดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
(โพสต์ทูเดย์, มีนาคม 2552) ส่งเสริมความมีศักยภาพของผู้สูงอายุ และเตรียมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เหมาะสมสำ�หรับผู้สูงอายุ รวมทั้งจัดบริการให้ผู้สูงอายุได้รับตามสิทธิที่พึงได้ และในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นภาครัฐและเอกชน ได้ ให้ความสำ�คัญในเรื่องของผู้สูงอายุกันเป็นอย่างมาก และจากนโยบายผู้สูงอายุฉบับล่าสุด
มีแนวทางสนับสนุนให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เป็นแนวทางที่เข้ากับบรรทัดฐานของสังคมไทย (บางกอกทูเดย์, 2552)
แนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนคือ ส่งเสริมด้านการพึ่งพาตนเองได้ ในเรื่องค่าใช้จ่าย แน่นอนว่าสังคม
ที่มีผู้สูงอายุมากย่อมทำ�ให้รูปแบบการใช้ชีวิตของประชากรเปลี่ยนไปด้วย ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้สูงอายุจะต้องดูแลและพึ่งพา
ตัวเองมากขึ้น สิ่งแวดล้อมในอนาคตจึงต้องเป็นสิ่งแวดล้อมที่ ให้ชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านั้นง่ายขึ้น (กรุงเทพธุรกิจ, 2552)
ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุจะสามารถอยู่ ได้อย่างมีความสุข และอยู่ ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัย หรือเรียกร้องการเลี้ยงดูจาก
ลูกหลาน วิธีการที่ดีที่สุดคือการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ จะสามารถนำ�ไปสู่การพึ่งตนเองได้ของผู้สูงอายุ
		 จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในเขต
กรุงเทพมหานครในยุคเครือข่ายสังคม เพื่อศึกษาลักษณะการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยการเปิดรับสื่อ
ด้านการเรียนรู้ และด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำ�ข้อมูลที่ ได้ ไปใช้เป็นข้อมูลในการร้องขอการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐเพือ่ จัดทำ�โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาตนเองของผูส้ งู อายุให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการนำ�ไปใช้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุด้วย
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
		 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี พฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วัน และการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
		 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรกับการพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในยุคเครือข่ายสังคม
		 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกับการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
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1.3		 สมมติฐานการวิจัย
		1. ลักษณะทางประชากรต่างกันผูส้ งู อายุทอี่ าศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคม
ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
		2. พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วันมีผลต่อการพัฒนาตนเองใน
ยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย
					

ตัวแปรอิสระ		

ตัวแปรตาม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
2. ระเบียบวิธีวิจัย
		 การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นที่ .83 และทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างธันวาคม 2555 ถึงมีนาคม 2556
		 ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป (ตาม พ.ร.บ. ผูส้ งู อายุ พ.ศ. 2546) ในกรุงเทพมหานคร
จำ�นวน 657,004 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2554) โดยแบ่งผู้สูงอายุตามเขตที่อยู่อาศัย 50 เขต
โดยกำ�หนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างตามตารางของยามาเน่ (Yamane, 1967) และกำ�หนดระดับค่าความเชือ่ มัน่ ในการเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่ 95% ค่าระดับความคลาดเคลื่อน 5% ดังนั้นจึงได้กำ�หนดกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 400 คน ผู้วิจัย
ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ได้แก่ สุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ และการสุม่ ตัวอย่าง
แบบง่าย
		 สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมากกว่า
2 กลุ่มขึ้นไปใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05 ทำ�การทดสอบ
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple
Regression Analysis)
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3. ผลการวิจัย
		

จากการดำ�เนินการวิจัยสามารถนำ�เสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

ตารางที่ 1 จำ�นวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามข้อมูลลักษณะทางประชากร
ตัวแปร

จำ�นวน
400
222
208
226
326
306

จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศหญิง
การศึกษาระดับปริญญาตรี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท
ลักษณะการพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
เคยมีประสบการณ์เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ

ร้อยละ
100.00
55.50
52.00
56.50
81.50
76.50

จากตารางที่ 1 แสดงจำ�นวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำ�แนกตามข้อมูลลักษณะทางประชากร พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 52.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
10,001 - 20,000 บาท ร้อยละ 56.50 พักอาศัยอยู่กับครอบครัว ร้อยละ 81.50 และเคยมีประสบการณ์เปิดรับข่าวสาร
เกี่ยวกับเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ร้อยละ 76.50

ภาพที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางประชากร
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
		 ผ่านสื่อเทคโนโลยี
ประเภทสื่อ
วิทยุโทรทัศน์
วิทยุกระจายเสียง
สื่อสิ่งพิมพ์
อินเทอร์เน็ต

ค่าเฉลี่ย
2.50
1.67
1.89
1.76

S.D.
.715
.776
.796
.816

พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
เป็นประจ�ำ
นานๆ ครั้ง
บ่อยครั้ง
บ่อยครั้ง
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จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำ� เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับวิทยุ
กระจายเสียงนานๆ ครั้ง และเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้ง
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วัน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองของ
ผู้สูงอายุในยุคเครือข่ายสังคม
ตัวแปร
- พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
- พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ
- การใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาตนเองของผูส้ งู อายุในยุคเครือข่าย
สังคม

ค่า
เฉลี่ย
3.33
3.34
3.12

S.D.
.891
.008
.953

พฤติกรรมการเปิดรับ
ข่าวสาร
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ
ผูส้ งู อายุ มีคา่ เฉลีย่ 3.33 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวติ ประจำ�วันของผูส้ งู อายุ มีคา่ เฉลีย่ 3.34 และการใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาตนเองของผู้สูงอายุในยุคเครือข่ายสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.12
		 ผลการทดสอบสมมติฐาน
		จากการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้
ทำ�การทดสอบสมมติฐานได้ผลสรุป ดังนี้
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.1 เพศต่างกันการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานย่อยที่ 1.2 การศึกษาต่างกันการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานย่อยที่ 1.3 รายได้ต่างกันการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานย่อยที่ 1.4 ลักษณะการพักอาศัยต่างกันการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ได้แก่ พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยี และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำ�วัน อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปผลในรูปแบบแผนภาพได้ดังนี้

สรุปผล

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
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ภาพที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา
		พฤติกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวิตประจำ�วันของผู้สูงอายุ และ
การใช้เทคโนโลยีเพือ่ พัฒนาตนเองของผูส้ งู อายุในยุคเครือข่ายสังคมอยู่ ในระดับปานกลางทุกด้าน ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจาก
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนรุ่นเก่าที่เทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันในช่วงสูงวัยแล้ว จะส่งผลให้การเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยี และการนำ�เทคโนโลยีมาพัฒนาตนเองค่อนข้างน้อย รวมถึงสภาพร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้สูงอายุ โดยปกติผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายไปในทางที่เสื่อมลง
ความต้านทานของโรคน้อยลง จิตใจอารมณ์เปลี่ยนแปลง เป็นผู้สมควรได้รับการช่วยเหลือ ดังที่อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์
(2551) กล่าวว่า โดยทัว่ ไปผูส้ งู อายุคอื ผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปเป็นผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ ในชีวติ สะสม
ไว้มากมาย ดังนั้นจึงควรต้องศึกษาลักษณะสำ�คัญของผู้สูงอายุและมีความเข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุที่ถูกต้อง ซึ่งเหตุ
สำ�คัญประการหนึง่ ทีต่ อ้ งศึกษาในเรือ่ งเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ เพราะผูส้ งู อายุเป็นผูท้ ที่ �ำ คุณประโยชน์ตอ่ ครอบครัวและสังคม
มาแล้วอย่างมากมาย และเมือ่ มีอายุมากขึน้ ทัง้ ร่างกายและจิตใจได้เสือ่ มถอยอย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีข่ องทุกคน
ที่จะต้องทำ�ความเข้าใจในลักษณะสำ�คัญของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุในวัยของการเสื่อมถอยระหว่างร่างกายและจิตใจ
อย่างเห็นได้ชัด และผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคม บทบาทที่เปลี่ยนแปลงในสังคมของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย สภาพการณ์ ในครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป ลักษณะการประกอบอาชีพเปลี่ยนไป ต้องถูกออก
จากงานและหางานใหม่เพื่อการมีรายได้ และความสนใจเปลี่ยนแปลงไป
		 การศึกษาและรายได้ต่างกันมีการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ ร ะดั บ .05 สอดคล้ อ งกั บ ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2550) ที่ ค้ น พบว่ า การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้
คนมี ค วามคิ ด ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมแตกต่ า งกั น ผู้ ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง จะได้ เ ปรี ย บอย่ า งมากในการเป็ น
ผูร้ บั สารทีด่ ี เพราะเป็นผูม้ คี วามกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี ส่วนสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้
และสถานภาพทางสังคมของบุคคล มีอิทธิพลอย่างสำ�คัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคน
มีวัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน ปัจจัยบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับสารแต่ละคน
เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อการรับข่าวสาร แต่ขดั แย้งกับการศึกษาของนครินทร์ ซือ่ สัตย์ (2551)
ที่พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการพัฒนาสุขภาพไม่แตกต่างกัน
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		 ส่วนเพศ และลักษณะการพักอาศัยต่างกันมีการพัฒนาตนเองในยุคเครือข่ายสังคมไม่แตกต่างกัน ขัดแย้งกับ
คำ�กล่าวของปรมะ สตะเวทิน (2541) ได้นำ�เสนอเกี่ยวกับ เพศ ไว้ว่า จากการวิจัยทางจิตวิทยาหลายเรื่องได้แสดง
ให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม
กำ�หนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึงมักเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์ โอนอ่อน
ผ่อนตามเป็นแม่บ้านแม่เรือน จากงานวิจัยยังพบอีกว่า ผู้หญิงถูกชักจูงได้ง่ายกว่าผู้ชาย และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ
(2550) ได้กล่าวไว้วา่ เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรือ่ งความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทัง้ นีเ้ พราะ
วัฒนธรรมและสังคม กำ�หนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองในยุค
เครือข่ายสังคมของผูส้ งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การใช้เทคโนโลยี ในชีวติ ประจำ�วัน ร้อยละ 45.90 และการเรียน
รูเ้ ทคโนโลยี ร้อยละ 37.20 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากข้อจำ�กัดในการใช้เทคโนโลยีของผูส้ งู อายุ โดยส่วนใหญ่จะรับฟังข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ที่ อ อกมาใหม่ ๆ ผ่ า นทางวิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ห รื อ วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง และส่ ว นใหญ่ ยั ง ใช้ โ ทรศั พ ท์
เพือ่ การพูดคุยเท่านัน้ แต่กม็ คี วามพยายามเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานเทคโนโลยี ใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็นวิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ
และในวัยเกษียณอายุทำ�ให้มีเวลามากขึ้น จึงส่งผลทำ�ให้มีการนำ�ข้อมูลข่าวสารจากการใช้เทคโนโลยี ไปใช้ ในการพัฒนา
		ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
		ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีและมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี ในชีวติ ประจำ�วันอยู่ ในระดับปานกลาง
ดังนัน้ ควรมีการสนับสนุนให้ผสู้ งู อายุมกี ารนำ�เทคโนโลยีมาใช้ ในชีวติ ประจำ�วันจะเป็นแนวทางทีผ่ สู้ งู อายุมกี จิ กรรมสำ�หรับ
การใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปัจจุบัน ผู้ ใช้สามารถใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่องไปใน
โลกออนไลน์ มีส่วนต่างๆ มากมายให้เรียนรู้ มีข้อมูลข่าวสารให้ติดตามได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังสามารถสร้างสังคม
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินการวิจัยในลักษณะของการสำ�รวจข้อมูลจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรดำ�เนินการวิจัยในลักษณะผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ ได้ข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้ รวมถึงควรเพิ่มประเด็นในการศึกษาให้กว้างมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีอีกหลาย
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ และยังสามารถขยายขอบเขตการศึกษาไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ในประเทศไทยได้
5. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลยีสื่อสาร
มวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี และ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ที่ ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จึงทำ�ให้งานวิจัยครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
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