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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง แรงจงูใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ณกัษ์ กลุิสร์  

  
การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพื่อศกึษา แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยครัง้นี ้คือ ผู้สงูอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 เขตพืน้ท่ี มีประชากรผู้สงูอายอุาศยัอยู่สงูสดุ 
คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ท่ีมีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการศึกษา พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกัน มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท ผู้สงูอายุท่ีมีเพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกัน 
ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แรงจูงใจในการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า และปานกลาง ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ได้แก่ ด้านการแสวงหา
ข้อมูล ด้านการสร้างตัวตน ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม และด้านการติดต่อสื่อสาร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า และต ่ามาก ในด้านระยะเวลา
ท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการใช้เวลาว่าง และด้านการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับ
สงัคม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่ามาก ได้แก่ ด้านการสร้างตวัตน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลท่ีได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า และปานกลาง ในด้านจ านวน
ท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตวัตน ด้านเวลา ด้านสงัคม ด้านความ
บนัเทิง และด้านธุรกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และในทิศทางเดียวกันในระดบัต ่า ในด้านระยะเวลาท่ีใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก ่ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตวัตน ด้านเวลา ด้านสงัคม ด้านความบนัเทิง 
และด้านธุรกิจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
ค าส าคญั : ผู้สงูอาย,ุ เครือข่ายสงัคมออนไลน์, แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์, พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์, กรุงเทพมหานคร 
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The objective of this research is to study the motivation and social network usage effects 

related to the social network usage behavior of senior citizens in the Bangkok metropolitan area. The sample 
of this research was 400 senior citizens living in the five districts in Bangkok with the highest population of 
the senior citizens: the Bang Khae, Chatuchak, Bang Khen, Bang Sue and the Sai Mai district, aged 60 and 
over. The questionnaires were used as the research instrument for data collection. The results of the study 
were as follows: the majority of the senior citizens were male, married or living together, graduated with a 
Bachelor's degree or equivalent, and an average monthly income of 20,001-30,000 Baht. Senior citizens of a 
different gender and average monthly income had a statistically significant difference in social network 
usage behavior in terms of the number of social networking services at a level of 0.05. The motivation for 
social network usage was significantly related to the behavior of the senior citizens in a positive direction with 
a statistical significance of 0.01 in terms of number of social networking services, such as information 
seeking, personal identity creation, leisure time, social interaction, and communication. The motivation for 
social network usage was significantly related to the behavior of the senior citizens in the positive direction 
with a statistical significance level of 0.01. They used social networking services, including communication, 
leisure, and social interaction and positively statistically significant at a very low level of 0.05, i.e., personal 
identity creation. The results obtained from online social network usage were significantly related to the 
behavior of the senior citizens in a positive direction, at a low and moderate level and a statistical 
significance level of 0.01, in terms of the social networking service usage and communication, self-
expression, time, social, entertainment, and business, and in a positive direction at a low level with a 
statistical significance level of 0.01 in terms of length of time spent on social networking services, such as 
communication, personal identity creation, time, social, entertainment, and business. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

สงัคมโลกปัจจุบนันัน้เป็นทัง้สงัคมของเทคโนโลยีสารสนเทศและสงัคมผู้สงูอายุ  เนื่องจาก
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของสงัคมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาท
ต่อการด ารงชีวิตและวิถีชีวิตของคนในสังคม ทัง้ด้านความเป็นอยู่การสื่อสาร การท างาน การ
คมนาคม และการขนส่ง ธุรกิจและอตุสาหกรรม การแพทย์ วฒันธรรม ตลอดจนการศึกษา ซึง่การ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ก าลังเติบโตในประเทศก าลังพัฒนา คนในสังคมจึงต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความต้องการ
สารสนเทศมากยิ่งขึน้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เครือข่ายสังคมออนไลน์จึงมีบทบาทกับสังคม
ปัจจุบนัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมายทั ง้ข้อมูลที่เป็นความ
จริง ข่าวลือ และข่าวลวง เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถท าหน้าที่ได้ทัง้ผู้สง่สารและผู้ รับสาร ซึ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line และ YouTube  เข้ามามี
บทบาทในชีวิตประจ าวันอย่างมาก นอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมี
บทบาทในการก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในสงัคม ดงันัน้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ จึงมีบทบาท
ส าคญัในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมลูข่าวสารของคนในยคุปัจจบุนั  

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA 
(เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยปี 2561 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนานขึน้เฉลี่ย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อ
วัน เป็นผลจากการเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึน้ และเผยว่า กลุ่มผู้ สูงอายุ (Baby 
Boomer)  เป็นกลุ่มที่น่ากังวลมากที่สดุในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 2561: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 12 กนัยายน 2562) 

จากการคาดการณ์ของกระทรวงการคลงัพบว่า ประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ
อย่างเต็มรูปแบบภายใน พ.ศ. 2568 โดยมีคนอายุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่า 10 ล้านคน ซึ่งปัจจุบัน
ก าลงัอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายโุดยสมบรูณ์ และมีแนวโน้มประชากรผู้สงูอายุที่
เพิ่มขึน้ ซึ่งคาดการณ์ว่า ในปี 2562 มีจ านวนผู้สูงอายุในสดัส่วนร้อยละ 14-15 โดยในปี 2563 จะ
เพิ่มเป็นร้อยละ 17.5 ปี 2568 เพิ่มเป็นร้อยละ 21.2 และในปี 2573 จะขยับเพิ่มเป็นร้อยละ 25.2 
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หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของประชากรทัง้หมดของประเทศไทย (มติชนสุดสัปดาห์ 2562: ออนไลน์: 
สืบค้นเมื่อ 12 กนัยายน 2562) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรดงักล่าว ท าให้ประเทศ
ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) อย่างรวดเร็ว และข้อมูลการส ารวจโดยส านักงาน
สถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่า มีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 4.2 ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
จากอินเทอร์เน็ต หรือสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ สูงอายุไทยในอนาคตจึงต้องรู้เท่าทันและสามารถใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต สื่อสงัคมออนไลน์ และสมาร์ทโฟน ในการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร โปรแกรม
การดแูลสขุภาพต่างๆ ตลอดจนการท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ตกเป็นผู้ เสียหาย โดนหลอกจากการ
เผยแพร่ข่าวสารปลอม น าไปสู่การละเมิดสิทธิ การฉ้อโกงทรัพย์สิน (Posttoday 2561: ออนไลน์: 
สืบค้นเมื่อ 12 กนัยายน 2562) 

การก้าวเข้าสูห้่วงเวลาของสงัคมผู้สงูอายุและการอยู่ในยคุข้อมลูข่าวสารและสื่อใหม่สง่ผล
ให้การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชากรผู้ สงูอายุ การปรับตวั
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ของผู้สงูอายจุึงเป็นประเด็นที่สงัคมควรให้ความส าคญั เพื่อช่วยลดปัญหาช่องว่าง
ระหว่างวยั และช่วยให้ผู้สงูอายุได้อยู่ในสงัคมอย่างมีคณุภาพและเห็นคณุค่าในตวัเอง นอกจากนี ้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ยงัช่วยให้ผู้สงูอายุได้สมัผสัประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ในโลกที่ไร้พรมแดน
ช่วยลดปัญหาสุขภาพ อีกทัง้ยงัมีส่วนช่วยกระชบัความสมัพันธ์ของคนในครอบครัวให้มีโอกาสใน
การพดูคยุกนัมากยิ่งขึน้หากแต่ยงัมีผู้สงูอายบุางส่วนที่ยงัมีปัญหาจากการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ 
อาจเป็นเพราะไม่สามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง หรือได้รับการสอนวิธีการใช้งานอย่าง
ถกูวิธี หรือบางกลุ่มไม่อาจจะเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วได้ ท าให้ผู้สงูอายใุนกลุม่นีไ้ม่
สามารถเข้าถึงสื่อสงัคมออนไลน์ได้อย่างแท้จริง หากแต่ในกลุ่มผู้ที่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ท่ีใช้
เป็นแล้ว แต่กลบัติดสื่อสงัคมออนไลน์มากจนเกินไปอาจจะท าให้ไม่เป็นผลดีต่อสขุภาพเช่นกนั 

จากผลวิจยัของมหาวิทยาลยันิวยอร์ก (New York University) และพรินซ์ตัน (Princeton 
University) พบว่า คนวัย 60 ปีขึน้ไป มีแนวโน้มแชร์ข่าวปลอม (Fake News) มากที่สุด โดยมี  
2 ทฤษฎีมารองรับ ได้แก่ 1.คนรุ่น Baby Boomer นี ้ไม่ได้เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี จึงเข้าสู่โลก
ดิจิทัลช้ากว่าวัยอ่ืน ท าให้ขาดความรู้เท่าทันด้านโซเชียลมีเดีย 2.ความสามารถในการรับรู้หรือ
กลัน่กรองข่าวสารลดน้อยลงตามอายทุี่มากขึน้ ท าให้หลงเชื่อข่าวปลอมได้ง่าย โดยที่ผ่านมาพบว่า 
ผู้สงูวยัน่าจะเป็นเหยื่อ เพราะพฤติกรรมการเลน่โซเชียลมีเดียของผู้สงูอาย ุคือ ได้รับข้อมลูมาแล้วก็
ส่งต่อเลย โดยไม่มีการตรวจสอบติดตามข่าวสารจากหลายๆ แหล่ง จึงมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าวัยอ่ืน
ในการถกูหลอก (Thairath 2563: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 22 กนัยายน 2563) 
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ปัจจบุนัประเทศไทยมีเป้าหมายในการขบัเคลื่อนเมืองสู่ความเป็น Smart City โดยการน า
เทคโนโลยี เข้ามาใช้งานมากยิ่ งขึ น้ ท าให้ผู้ สู งอายุที่ อาศัยอยู่ ในพื น้ที่ เมื องใหญ่ อย่า ง
กรุงเทพมหานครนัน้ ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างสูงกว่าผู้สูงอายุในพืน้ที่ต่างจังหวดั ซึ่งผู้สงูอายุใน
พืน้ที่ต่างจังหวดันิยมเสพสื่อแบบออฟไลน์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เสียงตามสาย และสื่อบุคคลที่เดิน
เข้าไปหาถึงบ้าน แต่ส าหรับพืน้ที่ในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครผู้ สูงอายุนิยมเสพสื่อแบบ
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความเสี่ยงของผู้สงูอายุในกรุงเทพมหานครจึงเป็นปริมาณ
ของข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาตลอดเวลา ท าให้ขาดภูมิคุ้มกันในการกรองข้อมูล ไม่ทราบข้อมูลที่
ถกูต้อง เมื่อถกูชกัชวนจะเชื่อทนัที แต่ส าหรับผู้สงูอายใุนพืน้ที่ต่างจงัหวดัจะรับสื่อไม่มากเท่า ดงันัน้
จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้ สูงอายุในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง จึงจ าเป็นต้องเข้าใจปัญหาและความต้องการของ
ผู้สงูอายอุย่างตรงจดุ และร่วมกนัออกแบบระบบในการใช้งานที่เหมาะสมต่อไป 

จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษา แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการสร้างสังคมและการตลาดของเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ในอนาคต ท่ามกลางสภาพการแข่งขนัทางเทคโนโลยีที่รุนแรงในปัจจุบนัให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้ บริโภค และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ อีกทัง้เพื่อให้ผู้สงูอายุเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตภายในการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้อย่างมีความสขุต่อไป  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  

2.เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1.ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ

ผู้สูงอายุ ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของภาครัฐและภาคเอกชน 

2.ให้ภาคธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ผ่านทางช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3.ให้ผู้สงูอายุสามารถเสริมสร้างทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อดิจิทลัและสื่ออ่ืนๆ เพื่อเสริมพลงัให้
ผู้สงูอายุสามารถคิด วิเคราะห์ เลือกสรร ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และพิจารณากลัน่กรองข้อมูล
ข่าวสารก่อนยอมรับและปฏิบัติตาม หรือสื่อสารต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าที่
สง่ผลลบต่อสขุภาพ หรืออาจถกูลอ่ลวงเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้มุ่งศึกษาถึง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาไว้ ดงันี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่สูงสุด คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขต
บางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 166,891 คน 
(ส านักงานสถิติผู้ สูงอายุ กรมกิจการผู้ สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้สตูรของ Taro Yamane (1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่ระดับความ

เชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยค านวณจากสตูร ดงันี ้

n = 
N

1+Ne2 

โดย  n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N คือ จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้(คน) 
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e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้  
(งานวิจยันี ้ก าหนดใช้ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5) 
โดยแทนค่าข้อมลูจ านวนข้อมลูประชากรที่ใช้ในการวิจยั และค่าความคลาดเคลื่อน ดงันี ้

n = 
166,891

1+(166,891)(0.05)2 

                  =  399.04 หรือ ประมาณ 400 คน 
ดงันัน้จะได้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 400 คน ผู้วิจยัใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไว้ ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่าง

จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้สูงอายุอยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 5 เขต ตามสดัส่วน
ของผู้สงูอายใุนแต่ละเขต โดยผู้สงูอายใุนแต่ละเขตรวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน มีจ านวน ดงันี ้ 

เขตบางแค   จ านวน  36,736  คน  
เขตจตจุกัร   จ านวน  34,321  คน  
เขตบางเขน   จ านวน  33,088  คน 
เขตบางซื่อ   จ านวน  31,857  คน 
เขตสายไหม   จ านวน 30,889  คน 
ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่าง

จากเขตพืน้ที่ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1  ได้แก่  
เขตบางแค เก็บข้อมลูที่ เดอะมอลล์บางแค และวดันิมมานรดี 
เขตจตจุกัร เก็บข้อมลูที่ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) สวนจตจุกัร และวดัเทวสนุทร 
เขตบางเขน เก็บข้อมลูที่ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร และบ้านบางเขน 
เขตบางซื่อ เก็บข้อมลูที่ วดัสร้อยทอง และเกตเวย์ แอท บางซื่อ 
เขตสายไหม เก็บข้อมลูที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  
                                     และวดัราษฎร์นิยมธรรม 
โดยผู้ วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการกระจายการเก็บข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว

ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ สูงอายุมีการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเดินห้างเพื่อการ 
Shopping การเข้าวดัเพื่อสงบจิตใจ ตลอดจนการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพที่แข็งแรง และเพื่อให้
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ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน (Brandinside 2561: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563) ผู้ วิจัยจึง
กระจายสถานที่ในการเก็บข้อมลูตามรายละเอียดข้างต้น 

ขัน้ตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือก
กลุ่มตวัอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของผู้สงูอายทุี่จะให้ข้อมลู การเก็บข้อมลูเป็นไปตามเขต
พืน้ที่ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ จนครบจ านวน 400 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ได้แก่  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ 

แรงจงูใจการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจยั
ได้คดัเลือกตวัแปรอิสระมาศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1.1 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 สถานภาพ 
1.1.2.1 โสด 
1.1.2.2  สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.1.2.3  หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.1.3.2 ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
1.1.3.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.1.4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.1.4.1 น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 
1.1.4.2 10,001 - 20,000 บาท 
1.1.4.3 20,001 - 30,000 บาท 
1.1.4.4 30,001 - 40,000 บาท 
1.1.4.5 40,001 - 50,000 บาท 
1.1.4.6  50,001 บาทขึน้ไป 
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1.2 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 
1.2.1 การแสวงหาข้อมลู 
1.2.2 การสร้างตวัตน 
1.2.3 การติดต่อสื่อสาร 
1.2.4 การใช้เวลาว่าง 
1.2.5 การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 

1.3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ 
1.3.1 ด้านการสื่อสาร 
1.3.2 ด้านการแสดงออกถึงตวัตน 
1.3.3 ด้านเวลา 
1.3.4 ด้านสงัคม 
1.3.5 ด้านความบนัเทิง 
1.3.6 ด้านธุรกิจ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.ผู้ สูงอายุ หมายถึง บุคคลทัง้ชายและหญิงที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป ในกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาเฉพาะ 5 เขต ได้แก่ เขตบางแค เขตจตุจกัร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหมท่ี
ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

2. แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สิ่งกระตุ้น หรือสิ่งเร้า ที่ท าให้
ผู้สูงอายุมีพลังในการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่  ในการแสวงหาข้อมูล การสร้างตัวตน การ
ติดต่อสื่อสาร การใช้เวลาว่าง ตลอดจนการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับสงัคม และแสวงหาความรู้หรือสิ่ง
ใหม่ ๆ ด้วยความเต็มใจ ให้มีความสขุกบัการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อให้บรรลเุปา้หมาย
หรือวตัถปุระสงค์จากการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมีค าจดักดัความ ดงันี ้
   2.1 การแสวงหาความรู้ หมายถึง การเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ การตอบสนองด้านความบันเทิง และการแสวงหาความรู้ด้าน
ธรรมะ 
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   2.2 การสร้างตวัตน หมายถึง การเชิญชวนบุคคลอ่ืนเข้ามาชมเร่ืองราวของตนเอง 
การน าเสนอข้อมลูสว่นตวั การสร้างกิจกรรมร่วมกนั และการสร้างความรักความผกูพนัธ์ 
   2.3 การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การโต้ตอบการสื่อสารกันอย่างอิสระในทุกที่ทุก
เวลา การแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร กบัผู้ อ่ืน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 
   2.4 การใช้เวลาว่าง หมายถึง การสร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว การติดตาม
เรื่องราวที่สนใจ และการผ่อนคลายความเครียด 
   2.5 การสร้างปฏิสมัพันธ์กับสงัคม หมายถึง การเข้าร่วมในกระแสสงัคมที่สนใจ 
การติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและญาติมิตร ตลอดจนเพื่อทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจบุนั 

3.ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ผลจากการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ด้านเวลา  ด้านสังคม ด้านความ
บนัเทิง ตลอดจนด้านธุรกิจ ของผู้สูงอายุที่มีความสนใจหรือมีการท ากิจกรรมร่วมกันผ่านบริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์หรือบนแอพพลิเคชัน่ โดยมีการตอบ
โต้ระหว่างกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการแผ่ขยายออกไปเร่ือยๆ เป็นรูปแบบของการ
สื่อสาร และสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ สูงอายุสามารถเสริมสร้าง
ทกัษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทลัและสื่ออ่ืนๆ เพื่อเสริมพลงัให้ผู้สงูอายุสามารถคิด วิเคราะห์ เลือกสรร 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และพิจารณากลัน่กรองข้อมลูข่าวสารก่อนยอมรับและปฏิบติัตาม หรือ
สื่อสารต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลลบต่อสขุภาพ หรืออาจถูกล่อลวงเอา
รัดเอาเปรียบจากการใช้บริการครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมีค าจดักดัความในแต่ละด้าน ดงันี ้
   3.1 ด้านการสื่อสาร หมายถึง สื่อสงัคมออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้
ชีวิตประจ าวันในการติดต่อสื่อสาร การติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และการ
เรียนรู้ในสงัคม 
   3.2 ด้านการแสดงออกถึงตวัตน หมายถึง สื่อสงัคมออนไลน์เพิ่มพืน้ที่ในการแสดง
ความคิดเห็นและการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนเป็นประจ า โดยการน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
บนสื่อสังคมออนไลน์ อีกทัง้ยังสามารถแสดงออกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ได้ 
   3.3 ด้านเวลา หมายถึง การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้มีเวลาเป็นของตัวเอง 
ตลอดจนการพดูคยุกบัผู้ อ่ืน และสื่อสงัคมออนไลน์ยงัท าให้เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   3.4 ด้านสงัคม หมายถึง การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยเพิ่มความทนัสมยัในสงัคม 
ต้องการเป็นที่รู้จกั มีตวัตน และช่วยเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 
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   3.5 ด้านความบันเทิง หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ช่วยในการผ่อนคลาย
ความเครียด เป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง และเพิ่มช่องทางการรู้จกัผู้ อ่ืนผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
   3.6 ด้านธุรกิจ หมายถึง การค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การ
ตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการบนสื่อสงัคมออนไลน์ และสื่อสงัคมออนไลน์ช่วยให้เข้าถึงสินค้า
ได้สะดวกและง่ายขึน้ 

4. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง ลกัษณะหรือกิจกรรมที่มีการ
ตอบสนองและการตอบโต้กนั ที่สามารถสงัเกตได้ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ประกอบด้วย 
ความถ่ี ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ สถานที่ที่ใช้ และวตัถปุระสงค์ในการในการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

5. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลของประชากรผู้สงูอายุ
ที่อาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน  

6. กรุงเทพมหานคร หมายถึง จ านวนเขตในกรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้
จ านวน 5 เขต คือ เขตบางแค เขตจตจุกัร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษางานวิจัย เร่ือง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มี

ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้

 
ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
1.เพศ 
2.สถานภาพ 
3.ระดบัการศกึษา 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
1.ด้านการสื่อสาร 
2.ด้านการแสดงออกถึงตวัตน 
3.ด้านเวลา 
4.ด้านสงัคม 
5.ด้านความบนัเทิง 
6.ด้านธุรกิจ 

แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
1.การแสวงหาข้อมลู 
2.การสร้างตวัตน 
3.การติดต่อสื่อสาร 
4.การใช้เวลาว่าง 
5.การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 
 
 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
เพื่อให้วิจัยในครัง้นีเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานเพื่อเป็น

กรอบในการศกึษาค้นคว้าดงันี ้
1.ผู้สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง

กนั มพีฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
2.แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
3.ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี

ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้
ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาสร้างเป็นกรอบงานวิจัยและ
แบบสอบถาม โดยน าเสนอตามหวัข้อดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผู้สงูอายุ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ
6. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ 
ความหมายของประชากรศาสตร์ 
ประชากรศาสตร์ (Demography) มีรากศัพท์มากจาก Demo หมายถึง People คือ

ประชากรหรือประชาชน Grapy หมายถึง writing up, description หรือ study คือการศึกษาหรือ
ศาสตร์ของประชากรศาสตร์ หมายถึง การศึกษาเชิงปริมาณเก่ียวกบัประชากรโดยใช้ข้อมลูจากส า
มะโนประชากร เพื่อศึกษาจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร การวิเคราะห์ทาง
ประชากรในเร่ืองของขนาดโครงสร้าง การกระจายตวัของประชากร และการเปลี่ยนแปลงประชากร
ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ (2521) 

ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิ เคราะห์เชิงสถิติและการพรรณาลักษณะของกลุ่ม
ประชากรด้านการกระจายสถิติ อาย ุเพศ และสถานภาพทางการพลเมือง ในขณะใดขณะหนึ่งหรือ
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ราชบณัฑิตยสถาน 2524: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562) 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ได้อธิบายถึงคณุสมบติัเฉพาะของบุคคล ซึ่งแตกต่างกนัในแต่ละ
คน คณุสมบติัเหลา่นีจ้ะมีอิทธิพลต่อผู้ รับสารในการท าการสื่อสาร ได้แก่ 
   1. เพศ (Sex) ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมการติดต่อสื่อสารต่างกัน โดยเพศหญิง
ต้องการสื่อสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่ชายต้องการสื่อสาร และสร้างความสมัพันธ์ด้วย จาก
การวิจัยทางจิตวิทยาแสดงให้เห็นว่า ผู้ หญิงกับผู้ ชายมีความแตกต่างกันมากในเร่ืองความคิด 
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ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งวฒันธรรม และสงัคมเป็นตัวก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนทัง้สอง
เพศไว้ต่างกนั 
   2. อายุ (Age) เป็นตัวก าหนด หรือเป็นสิ่งบ่งบอกกับประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ 
ซึ่งล้วนแต่เป็นเคร่ืองบ่งชี ้หรือแสดงความคิด ความเชื่อ ลกัษณะการโต้ตอบต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึน้ของบคุคล และโดยทัว่ไปเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณ์จะสงูขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่ม
มากขึน้ วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
   3. การศึกษา (Education) เป็นลักษณะที่มีอิธิพลต่อผู้ รับสารซึ่งการศึกษาที่
ต่างกนัย่อมมีความรู้สกึนึกคิด และความต้องการต่างกนั ซึ่งมกัยดึถือสาขาตนเป็นหลกั รวมถึงอาจ
ท าให้มีบุคลิกภาพในทิศทางต่างกนั ดงันัน้การศกึษา จึงเป็นตวัก าหนดขัน้ตอนในการเลือกสรรของ
ผู้ รับ 
   4. สถานภาพทางสังคม  และเศรษฐกิจ  (Socio-Economic Status) ได้แก่  
เชือ้ชาติ ถิ่นฐาน พืน้ฐานครอบครัว รายได้ ซึ่งมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผู้ รับสารต่อผู้ ส่งสาร 
สถานะภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ ท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน มีประสบการณ์ที่ต่างกัน  
มีทศันคติ ค่านิยม ตลอดจนเปา้หมายที่ต่างกนั   
   5. ศาสนา (Religion) การนับถือศาสนาเป็นอีกหนึ่งลักษณะของผู้ รับสารที่ส่ง
อิทธิพลต่อตัวผู้ รับสาร ทัง้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมโดยศาสนาได้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับคนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตคนตลอดทัง้ชีวิต Childs (ปรมะ สตะเวทิน 2546) ได้สรุปว่า
อิทธิพลทางศาสนาที่มีต่อบุคคลมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านศีลธรรมคณุธรรม ความเชื่อทางจรรยาบรรณ
ของบคุคล ด้านการเมือง และด้านเศรษฐกิจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ 
เป็นลกัษณะส าคญัที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ขณะที่ลกัษณะด้านจิตวิทยา และสงัคม อธิบาย
ถึงความคิดของกลุ่มเป้าหมาย โดยลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ก าหนดพฤติกรรมต่างกัน 
ได้แก่ 
   1. เพศ ความแตกต่างของเพศ ท าให้เกิดพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน 
เนื่องจาก เพศหญิงมีแนวโน้มของความต้องการในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย แต่
เพศชายมกัจะมีความต้องการในการสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีให้เกิดขึน้จากการรับ-ส่งข่าวสาร อีกทัง้
เพศหญิง/เพศชายจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด ค่านิยม ตลอดจนทัศนคติ ทัง้นี ้
เนื่องจากวฒันธรรมและสงัคม เป็นตวัก าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนทัง้สองเพศไว้ต่างกนั 
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   2. อายุ เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกัน  ในเร่ืองของความคิดและ
พฤติกรรม โดยคนที่อายุน้อยจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออดุมการณ์ และมองโลกในแง่ดี ในขณะ
ที่คนอายุมากจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ  ระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้าย 
เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกนั ลกัษณะการใช้สื่อก็ต่างกนั โดยคนที่มีอายุ
มากมกัจะใช้สื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารสาระมากกว่าความบนัเทิง 
   3. การศึกษา เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ตลอดจน
พฤติกรรมแตกต่างกนั บุคคลที่มีการศึกษาสงูจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้ รับสารที่ดี เพราะ
เป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผล
เพียงพอ ในขณะที่บุคคลที่มีการศึกษาต ่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ หาก
บุคคลผู้ มีการศึกษาสูงมี เวลาว่างพอก็มักจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์  
แต่หากมีเวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอ่ืนแทน 
   4. สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ อาชีพ รายได้ ตลอดจนสถานภาพทาง
สงัคมของบุคคล ท่ีมีอิทธิพลส าคัญกับปฏิกิริยาของผู้ รับสารที่มีกับผู้ส่งสาร เพราะแต่ละบุคคลมี
วฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติ ค่านิยม อีกทัง้เปา้หมายที่ต่างกนั 
   5.  สถานภาพสมรส คือ การครองเรือน โดยแบ่งเป็น โสด สมรส หม้าย หย่าร้าง 
หรือแยกกันอยู่ ซึ่งปัจจัยเหล่านีจ้ะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมการของคนได้ เช่น คนโสดมักจะ
ตัดสินใจเกิดขึน้ด้วยตัวเอง ซึ่งในขณะที่คนที่สมรสมักจะตัดสินใจร่วมกับคู่สมรส ซึ่งมีอิทธิพลต่อ
การคิด การวิเคราะห์ และการตดัสินใจรับข้อมลูข่าวสารที่ต่างกนั 

นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546) ยังได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกบัปัจจยัสว่นบคุคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคไว้ว่า 
   1. อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการสินค้าและบริการแตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ และสินค้าประเภทแฟชั่น ส่วนกลุ่มผู้ สูงอายุจะสนใจ
เก่ียวกบัสขุภาพ หรือความปลอดภยั  
   2. วงจรชีวิตครอบครัว ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่ออิทธิพล
ความต้องการ ทัศนคติ ตลอดจนค่านิยมของบุคคลนัน้ ก่อให้เกิดความต้องการในสินค้าและ
พฤติกรรมในการซือ้แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถานะทางการเงิน และขึน้อยู่กับความ
สนใจในแต่ละบคุคล 
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   3.  อาชีพ อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้า 
และบริการที่แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการมักจะซือ้ชุดท างานหรือสินค้าที่มีความจ าเป็น ประธาน
กรรมการ บริษัท และภรรยาจะซือ้เสือ้ผ้าราคาสงู เป็นต้น 
   4. โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือ รายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อ
สินค้าหรือบริการที่บุคคลตดัสินใจซือ้ โอกาสเหล่านีป้ระกอบด้วย รายได้ การเก็บออม อ านาจใน
การซือ้ อีกทัง้ทศันคติเก่ียวกบัการใช้จ่ายเงิน 
   5. การศึกษา ผู้ ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศกึษาต ่า 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์กลา่วมา ผู้วิจยัอาจสรุปแนวคิด
ได้ว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็นลักษณะที่ส าคัญที่จะช่วยในการก าหนดพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครเพราะลักษณะประชากรศาสตร์ที่
ต่างกันจะก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกบัแรงจูงใจ และผล
ที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้ สูงอายุ 

ความหมายของผู้ สูงอายุ 
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถานให้ ความหมายค าว่า “ชรา” ว่า แก่ด้วยอายุ ช ารุด

ทรุดโทรม แต่ค านีไ้ม่เป็นที่นิยมมากนกัโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มนักวิชาการที่พิจารณา
แล้วเห็นว่า ค านีก้่อให้เกิดความหดหู่ใจและความถดถอยสิน้หวงั ดงันัน้ที่ประชุมคณะผู้อาวโุสโดย
มี พล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิสุนทรเป็นประธานจึงได้ก าหนดค าให้เรียกว่า ผู้สูงอายุ ขึน้ แทนตัง้แต่
วนัที่ 1 ธันวาคม 2512 เป็นต้นมา ซึ่งค านีไ้ด้ให้ความหมายที่ยกย่องให้เกียรติแต่ผู้ที่ชราภาพว่าเป็น
ผู้ที่สงูทัง้วยัวฒุิ คณุวฒุิ ตลอดจนประสบการณ์ด้วย ศศิพฒัน์ ยอดเพชร (2544) 

พระราชบัญญัติผู้ สูงอายุ พ.ศ. 2546 แก้ไข พ.ศ.2553 (2546) การก าหนดผู้ สูงวัยอายุ
เท่าใดนัน้ขึน้อยู่กับความแตกต่างกนัแต่ละสงัคม สงัคมไทยผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทีมีสญัชาติ
ไทยอายุตัง้แต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป องค์การอนามัยโลกแบ่งเกณฑ์อายุตามสภาพของการมีอายุ
เพิ่มขึน้ดงันี ้
   1. ผู้สงูอาย ุ(Elderly) มีอายรุะหว่าง 60-74 ปี 
   2. คนชรา (Old) มีอายรุะหว่างมีอาย ุ75 ปีขึน้ไป 
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   3. คนชรามาก (Very old) มีอาย ุ90 ปีขึน้ไป 
นกัวิชาการใช้เกณฑ์ความสามารถของผู้สงูอายแุบ่งเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 

   1. กลุม่ที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี 
   2. กลุม่ที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 

3. กลุม่ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากปัญหาสขุภาพมีความพิการ 
สรุปผู้สูงอายุ จึงหมายถึง บุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ และสงัคม ท่ีมีความเสื่อมตามวยั ความเจริญเติบโตของร่างกายจะลดลง และมีภูมิ
ต้านทานของโรคลดลง 

บรรลุ ศิริพานิช (2542) กล่าวถึงผู้สูงอายุว่า เป็นบุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป โดยนับ
อายุตามปฏิทิน ซึ่งเน้นเกณฑ์ที่องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลง ร่วมกัน ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากลของการก าหนดความหมายของผู้สูงอายุทัง้ชายและหญิง วยัสูงอายุเป็นวัยที่อยู่
ในช่วงสุดท้ายของการด ารงชีวิต ซึ่งลักษณะและพัฒนาการจะตรงข้ามกับวัยเด็ก คือ จะพบแต่
ความเสื่อมโทรมและสกึหรอจากการเปลี่ยนแปลงนี ้โดยจะด าเนินไปอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป 

Hall D. A. (1976) ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ทาง ร่างกายและจิตใจไปในทางเสื่อมลง เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในด้านต่างๆ ตามที่ควรจะเป็น
เพื่อจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้ และมีสขุภาพกาย ตลอดจนจิตใจท่ีดี โดยที่ Hall (1976) ได้แบ่ง
การสงูอายขุองมนษุย์ ออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1. การสงูอายุตามวยั (Chronological Aging) หมายถึง การสงูอายุตามปีปฏิทิน
โดยการนบั จากปีที่เกิดเป็นต้นไป และบอกได้ทนัทีว่าใครมีอายมุากหรือน้อยเพียงใด   
   2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพและ กระบวนการหน้าที่ที่ปรากฏขณะที่มีอายุเพิ่มขึน้ เนื่องจากประสิทธิภาพการท างานของ
อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายจะลดน้อยลง เนื่องจากผลของการเสื่อมตามกระบวนการสงูอายุ ซึ่ง
เป็นไปตามอายขุยัของแต่ละบคุคล   
   3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ(Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
หน้าที่ของการรับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่
ปรากฏในช่วงต่างๆ ของชีวิตในแต่ละคนที่มีอายเุพิ่มขึน้   
   4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้าที่ สถานภาพของบุคคลในสังคม รวมทัง้ความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนัน้ซึ่ง
เก่ียวกบัอาย ุการแสดงออกตามคณุค่าและความต้องการของสงัคม 
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กณิกนันต์ หยกสกุล (2551) วัยผู้สูงอายุหรือวัยชราเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตความชรา
ของบุคคลไม่ได้หมายความว่าเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยแต่หมายถึงพัฒนาการของชีวิตซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงที่ด าเนินไปสู่ความเสื่อมของร่างกายและจิตใจวยันีเ้ป็นการยากที่จะก าหนดลงไปว่า
เร่ิมเมื่ออายุเท่าใดและจะจบลงเมื่ออายุเท่าไรโดยทั่วไปแล้วถือว่าเร่ิมต้นตัง้แต่อายุ 60 ปีขึน้ไป
สภาพความเสื่อมของคนเรานัน้จะเร็วหรือช้าขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการเช่นกรรมพันธุ์ อาหาร 
อาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ดินฟ้าอากาศ ถิ่นที่อยู่อาศัย โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนจิตใจและอารมณ์
ร่วมด้วยท าให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในผู้สงูอายโุดยจะพบว่าโครงสร้างของร่างกายจะค่อยๆร่วง
โรยเซลล์ต่างๆเร่ิมหย่อนสมรรถภาพเนื่องจากใช้งานมานานการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตวัในวยั
นีจ้ะแสดงออกในด้านความล่าช้าในกิจกรรมทุกด้านของชีวิตเช่นความคิดอ่านความจ าการรับรู้
ทางประสาทสมัผสัและการเคลื่อนไหวสมรรถภาพในการท างานของร่างกายในด้านความต้านทาน
ต่อความเจ็บป่วยก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกนั ดงันัน้สิ่งหนึ่งที่ผู้สงูอายุจะต้องเผชิญคือมีโอกาสเกิดโรค
ต่างๆได้ง่ายเช่นโรคความดนัโลหิตสงู โรคเบาหวาน โรคติดเชือ้ และ โรคที่เกิดจากอบุติัเหต ุเป็นต้น 

การแบ่งกลุ่มผู้ สูงอายุ  
ศรีเรือน แก้วกังวาล (2540) ได้กล่าวถึง การแบ่งกลุ่มของผู้สูงอายุตามลักษณะของจิต

สงัคมและชีววิทยา โดยแบ่งช่วงสงูอายอุอกเป็น 4 ช่วง ดงันี ้  
   1) ช่วงไม่ค่อยแก่ (The Young–old) อายุโดยประมาณ 60–69 ปี เป็นช่วงที่
จะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นภาวะวิกฤตหลายด้าน เช่น การเกษียณอายุ การ
จากไปของมิตรสนิท คู่ครอง รายได้ลดลง ตลอดจนการสูญเสียต าแหน่งทางสงัคมต่างๆ โดยทั่วๆ 
ไป ช่วงอายุนีย้งัเป็นคนที่แข็งแรง แต่อาจต้องพึ่งพิงผู้ อ่ืนบ้าง อย่างไรก็ดีบุคคลที่มีการศึกษาสงูรู้จกั
ปรับตัวช่วงนีย้ังเป็นช่วงที่มีสมรรถภาพ ใกล้เคียงกับคนหนุ่มสาวมาก และการปรับตัวในช่วงนีม้ี
ข้อแนะน าว่า ควรใช้แบบ engagement คือ การเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมทัง้ภายใน
ครอบครัวและภายนอกครอบครัว  
   2) ช่วงแก่ปานกลาง (The Middle–aged Old) อายุโดยประมาณตัง้แต่ 70–79 ปี 
เป็นช่วงที่เร่ิมเจ็บป่วย เพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่อายุใกล้ๆ กนั อาจเร่ิมล้มหายตายจากมาก
ขึน้  การเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมเร่ิมน้อยลง การปรับตัวในระยะนี จ้ะเป็นไปในรูปแบบ 
“Disengagement” คือ ไม่ค่อยยุ่งเก่ียวกบักิจกรรมของครอบครัวและสงัคมมากนกัอีกต่อไป  
   3) ช่วงแก่จริง (The Old–old) อายุโดยประมาณ 80–90 ปี ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี ้
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมยากขึน้ เพราะสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมส าหรับคนอายุถึงขัน้นีต้้องมี
ความเป็นส่วนตวัมากขึน้ ไม่วุ่นว่าย แต่ก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยงักระตุ้นความมีสมรรถภาพในแง่
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ต่างๆ ตามวยั ผู้สงูอายุระยะนีต้้องการความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนมากกว่าในวยัที่ผ่านมา เร่ิมย้อมนึก
ถึงอดีตมากยิ่งขึน้  
   4) ช่วงแก่จริงๆ (The Very Old–old) อายุโดยประมาณ 90–99 ปี ผู้ ท่ีมีอายุยืนถึง
ช่วงนีม้ีจ านวนค่อนข้างน้อย ในด้านชีววิทยาสงัคม และด้านจิตใจในคนวัยนี ้ยังได้รับการศึกษา
ค่อนข้างน้อย แต่อาจกล่าวได้ว่าส่วนใหญ่มักมีปัญหาทางสขุภาพ ผู้สงูอายุในวยันีค้วรท ากิจกรรม
ที่ไม่ต้องแข่งขนั และไม่ต้องมีการบีบคัน้เร่ืองเวลาที่ต้องท าให้เสร็จ โดยควรท ากิจกรรม ที่พอใจและ
อยากท าในชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มนีท้ี่ได้พบผ่านวิกฤตต่างๆ ในชีวิตมาแล้วจะเป็นระยะแห่ง
ความสขุและความพอใจในตนเอง ประชากรในกลุ่มผู้สงูอายุทุกช่วงวยันีม้ีตัง้แต่ผู้ยงัมีสมรรถภาพ
เต็มไปด้วยความรู้ความคิด ความเชี่ยวชาญ ความมีชีวิตชีวา เร่ือยไปถึงผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์
จิตใจ สขุภาพ สงัคม ไปจนถึงผู้แก่หง่อมที่ช่วยตนเองไม่ได้และหรือผู้ที่เลอะเลือน  

จากผลส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัอายุที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรก าหนดให้เป็น
อายุเกษียณหรือหยุดการท างาน ประชาชนส่วนใหญ่ระบุว่า ควรก าหนดที่อายุ 60 ปีมากที่สุด 
(52.2%) รองลงมาคือ 55 ปี (19.8%) และ 65 ปี (12.3%) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในระดับภาค
ประชาชนในทกุภาคมีความคิดเห็นเหมือนกนั คือ ควรก าหนดเกษียณหรือหยดุการท างานเมื่ออาย ุ
60 ปี ส่วนล าดบัรองลงมาพบว่า ประชาชนในทุกภาคยกเว้นกรุงเทพมหานครระบุว่า ควรก าหนดที่
อายุ 55 ปี ขณะที่กรุงเทพมหานครระบุว่า ควรก าหนดที่อายุ 65 ปี เมื่อพิจารณาในระดับเขตการ
ปกครอง ประชาชนในทุกเขตการปกครองมีความคิดเห็นเหมือนกันคือ ควรก าหนดที่อายุ 60 ปี 
รองลงมาคือ 55 ปี และ 65 ปี ตามล าดบั 

เจเนอร์เรชั่น หมายถึง ผู้มีประสบการณ์จากเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมคล้อยตามกัน 
ในค่านิยม ทัศนคติ รวมถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่คล้ายกัน Glass (2007) เนื่องจากกลุ่มคนที่
เจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันและถูกปลูกฝังความคิด ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อพฤติกรรมแตกต่างจากกลุ่มอีกรุ่นอย่างเห็นได้ชัด Billingham (2007) ตามแนวคิดของ 
Andrew Shoaff (2013) ปรับปรุงจากเกณฑ์การจัดกลุ่มตามแนวคิดของ Manheim (1952) โดย
แบ่งกลุม่เจเนอร์เรชัน่ออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุม่ก่อนสงครามโลก กลุม่เบบีบู้มเมอร์ กลุม่เจเนอร์เรชัน่
เอก็ซ์ และกลุม่เจเนอร์เรชัน่วาย  

กลุ่ม เจเนอร์เบบี บู้ม เมอร์ (Generation Baby Boomers) หรือบางครัง้อาจเรียกว่า 
Generation B เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946-1964 หรือเกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 
William&Page (2010) ; Van den Bergh&Beher (2011)& Miller&Washington (2012) เป็น
กลุ่มคนที่มีจ านวนมาก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา (ขวัญชนก กมลศุภจินดา 2557) 
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ในขณะนัน้เป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจก าลังฟื้นตัวและขยายตัวภายหลังจากสงครามโลกครัง้ที่ 2  
จึงท าให้เกิดการจ้างงานอย่างเต็มที่ และเป็นช่วงที่ส่งเสริมให้มีการเพิ่มจ านวนประชากรขึน้เพื่อ
รองรับเศรษฐกิจและก าลงัคนในการพฒันาประเทศ (ภสัสราณฐั รวยธนาสมบติั 2558) 

รูปแบบการด าเนินชีวิตของเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ 
โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ (2552) ศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ มีการรวบรวม

ลกัษณะเด่น ที่ส าคญัของกลุม่วยันี ้โดยมีลกัษณะคล้าย ๆ กนั 7 ประการ คือ 
   1. อนุรักษ์นิยมกึ่งสมัยใหม่ กลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์เกิดขึน้มาในช่วงภาวะ
ภายหลังสงครามและมีอัตราการขยายตัวทางประชากรสูง ซึ่งเป็นยุคที่อยู่ในช่วงภาวะล าบาก
ช่วงหนึ่ง ประชากรกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์เติบโตขึน้มาด้วยการรับรู้ความล าบากของพ่อแม่จึง
เป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการท างาน เคารพกฎเกณฑ์กติกา อดทน ให้ความส าคัญแก่ผลงาน แม้ว่า
จะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความส าเร็จ กลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ให้คุณค่ากับการท างาน
หนักเพื่อสร้างเนือ้สร้างตัว จึงทุมเทกับการท างานและองค์กรมาก รวมไปถึงให้ความส าคัญแก่
ครอบครัว รองลงมาจากอาชีพการงาน อีกทัง้คนกลุ่มนีจ้ะไม่เปลี่ยนบ่อยเนื่องจากมีความ
จงรักภกัดีต่อองค์กรสงู กลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์จึงมีบุคลิกผสมผสานออกมาแบบอนุรักษ์นิยมกึ่ง
ทนัสมยัแต่จะมีน า้หนกัไปทางใดมากกว่ากนั ขึน้อยู่กบัว่าใครจะผ่านช่วงยุคใดมามากกว่ากนั 
   2. เชื่อมั่นในตวัเอง ความเชื่อมั่นในตัวเองของกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ มาจากที่
คนวัยนีผ้่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มาหลากหลายและมากมาย ทัง้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง 
และการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งล้วนมีส่วนให้คนวยันีม้ีความเชื่อมั่นในตวัเองสงู และ
สามารถตัดสินใจด าเนินการวางแผนที่จ าท าในสิ่งต่าง ๆ ได้โดดเด็ดขาดและจริงจัง เพราะเชื่อว่า
ตนเองสามารถเปลี่ยนแปลงทกุอย่างได้ และก าหนดให้ทกุอย่างเป็นไปอย่างที่ต้องการได้โดยง่าย 
   3. มีประสบการณ์สูง จากที่กล่าวไปว่า คนกลุ่มนี ผ้่ านช่วงเวลาที่พบเจอ
ประสบการณ์การท างาน และการด าเนินชีวิตมามากมายในแต่ละช่วงยุคและสมยัที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วเหล่านีล้้วนท าให้เจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ รู้สึกว่า ตนเองเป็นผู้มีประสบการณ์สงูมากกว่า
จะคิดว่าตนองแก่ตัว หรือท าอะไรไม่ได้ ซึ่งนีก้็เป็นสาเหตุที่สลลไปส่งเสริมคนกลุ่มนีว้่ ามีความ
เชื่อมัน่ในตวัเองสงูตามไปด้วย 
   4. รักครอบครัว จุดเด่นของคนกลุ่มวยันี ้คือการเกิดมาในครอบครัวใหญ่อละเป็น
ครอบครัวแบบขยาย โดยจากยุคที่มีการส่งเสริมให้มีการขยายประชาการจนเกิดกลุ่มเจเนอร์เบ
บีบู้มเมอร์ขึน้มามาก ท าให้คนกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์เกิดและเติบโตมาในครอบครัวขนาดใหญ่ 
อยู่กับพ่อแม่พี่น้องจ านวนมากถูกอบรมเลีย้งดู และเติบโตมาพร้อม ๆ กัน เหล่านีล้้วนประกอบ
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สร้างความรักและความผูกพันธ์ให้กับพวกเขากับการอยู่ในครอบครัวขนาดใหญ่ ซึ่งแม้ว่าใน
ปัจจุบนัสงัคมจะเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นครอบครัวเด่ียวขนาดเล็กลงคนกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ 
ยงัคงมีความผูกพนัและรักครอบครัวอยู่เช่นเดิม ทัง้ยงัมีความต้องการและโหยหาความรักและการ
มาอยู่ร่วมกนัของรุ่นลกู ๆ ของตนด้วย 
   5. ต้องการให้ตนเองดดีู นอกจากรักครอบครัวแล้ว กลุม่เจเนอร์เบบีบู้มเมอร์ยงัรัก
ตนเอง และต้องการดุแลตัวเองให้ดูดีอยู่ เสมอ คนในกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้มเมอร์จึงมีอีกชื่อว่า กลุ่ม 
“Young at Heart” กล่าวคือ มีหัวใจที่เป็นหนุ่มสาวเสมอ โดยมีความพยายามในการดูแลตัวเอง 
ออกก าลงักาย แต่งตัวให้ดูสุภาพเรียบร้อย และนิยมเข้าสงัคมที่มีความรู้สึกภูมิใจและคุณค่าทาง
จิตใจให้กบัตนเอง อาทิเข้ากลุม่ออกก าลงักาย การร่วมเป็นผู้ช่วยเหลือให้กบัสมาคมต่าง ๆ 
   6. ใช้ชีวิตเรียบง่าย แม้ว่าจะอยู่ในยุคที่ค่อนข้างวุ่นวาย แต่คนกลุ่มเจเนอร์เบบีบู้ม
เมอร์ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ซบัซ้อน กลา่วคือจะชอบเลือกท ากิจกรรมที่ไม่สร้างความยุ่งยากหรือมี
กระบวนการซบัซ้อนมากนกัเพื่อลดเวลา และขัน้ตอนต่าง ๆ ลง 
   7. ทรงอิทธิพลทางความคิด เนื่องจากเป็นผู้ ที่ผ่านระยะเวลาแต่ละยุคสมัยมา
พอสมควร และมีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตมาค่อนข้างหลากหลาย ปัจจุบนัประชากรกลุม่เจ
เนอร์เบบีบู้มเมอร์ กลายเป็นกลุ่มคนที่มีอิทธิพลทางความคิดและอยู่เบือ้งหลังการตัดสินใจการ
กระท าต่าง ๆ ของคนเจเนอร์เบบีบ้มูเมอร์อ่ืนอยู่เสมอ กล่าวได้ว่า เจเนอร์เบบีบ้มูเมอร์ มีอิทธิพลคน
กลุ่มอ่ืน ๆ เนื่องจากมีประสบกรณ์ชีวิต และการเรียนรู้ทางธุรกิจและอาชีพต่าง ๆ มากมาย 
นอกจากนีย้งัเป็นผู้ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหลกั ๆ ภายในประเทศอีกด้วย 

การเปล่ียนแปลงในวัยผู้ สูงอายุ 
สจุริต สวุรรณชีพ (2554) กลา่วว่า การปลดเกษียณหรือการออกจากงาน ก่อนเกษียณงาน 

คือ ภาระหน้าที่ที่ต้องแบกไว้ แต่เมื่อเกษียณการได้ท างานกลบัเป็นความรู้สึกตรงข้าม การท างาน
กลายเป็นสิ่งที่มีคณุค่ายิ่งได้รับการยอมรับให้ท างานต่อกลายเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุโหยหา เพราะการ
ท า งานท าให้บุคคลมีความมั่นคง มีศักด์ิศรีพึ่งพาตนเองได้แสดงถึงความสามารถศักยภาพของ
ตนเอง การปลดเกษียณหรือออกจากงานจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญ ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อย
เป็นค่อยไปโดยการที่ผู้สงูอายุค่อยๆถอยตวัเองออกจากงานและเป็นไปด้วยความสมคัรใจจะมีผล
ทางด้านจิตสงัคมไม่มากนกัแต่ในทางตรงกันข้ามหากเกิดขึน้แบบทนัทีทันใด หรือบุคคลนัน้ยงัยึด
ติดกบังานจะท าให้บุคคลปรับตวัไม่ทนั เกิดความเครียด ไม่มีความสุข และเกิดความรู้สึกสูญเสีย
ได้ ซึง่อธิบายได้ดงันีคื้อ  
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   1. สูญเสียสถานภาพและบทบาททางสงัคมจากที่เคยเป็นบุคคลที่มีบทบาทและ
ต าแหน่งต่างๆ มากมาย เป็นผู้น า มีคนเคารพนบัถือในสงัคม เปลี่ยนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสงัคม 
มีบทบาทลดลงท า ให้สูญเสียความมัน่คงของชีวิตและรู้สึกว่าตนเองหมดความส าคญัในสงัคมอยู่
ในสภาวะที่ไร้คณุค่าสญูเสียความภาคภมูิใจในตนเอง ท าให้ผู้สงูอายมุีภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีต่อตนเอง 
(Poor Self-Image) หรือรู้สกึว่าตนเองก าลงัเร่ิมเป็นภาระของครอบครัว  
   2. สูญเสียการสมาคมกับเพื่อนฝูง เมื่อปลดเกษียณโอกาสที่ผู้สูงอายุจะสมาคม
กับเพื่อนฝูงลดลง เนื่องจากปัญหาทางด้านร่างกายเช่น มีโรคประจ าตัวท าให้ช่วยตนเองได้น้อย
การเคลื่อนไหว เชื่องช้าท าให้ไม่สะดวกในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนีปั้ญหาทางด้านจิตใจและ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจก็มีสว่นท าให้ผู้สงูอายสุมาคมกบัเพื่อนฝงูลดลง  
   3. สญูเสียสภาวะทางการเงินที่ดีเนื่องจากขาดรายได้หรือรายได้ลดลง ขณะที่ค่า
ครองชีพ กลับสูงขึน้เร่ือยๆ อาจท าให้ผู้ สูงอายุมีปัญหาในการด ารงชีพ ขาดความคุ้นเคย เกิด
ความรู้สกึ อดึอดัใจ และเกิดความเครียด  

ศรีเรือน แก้วกังวาล (2538) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมครอบครัว ปัจจุบัน
สงัคมไทยเป็นสงัคมเด่ียวมากขึน้ เมื่อลูกโตขึน้ก็จะแต่งงานแยกครอบครัวออกไป หรือในชนบทก็
จะออกไปประกอบอาชีพต่างถิ่น ท าให้ผู้ สูงอายุต้องอยู่กันตามล าพังถูกทอดทิง้และขาดที่พึ่ง 
โดยเฉพาะในรายที่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีปัญหาของผู้สูงอายุก็จะมีมากขึน้ นอกจากนีก้ารตาย
จากไปของคู่ครองจะท าให้ผู้สงูอายุที่ยงัมีชีวิตต้องประสบกับความเหงาที่ค่อนข้างรุนแรง หรือการ
ตายจากของคนวัยเดียวกันท าให้รู้สึกหดหู่ เศร้าหมอง รวมทัง้ขาดรายได้ (ในเพศหญิง) หรือขาด
คนปรนนิบัติ (ในเพศชาย) และขาดการตอบสนองทางเพศ ประกอบกับผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่มักมี
ความผูกพันกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสังคมชุมชนที่เคยชิน ไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือลด
บทบาท ตัวเองจากหัวหน้าครอบครัวไปเป็นสมาชิกครอบครัวจึงไม่อยากจากบ้านไปอยู่รวมกับ
ครอบครัวของลูกหลาน ซึ่งอาจเกิดปัญหาการไม่ให้เกียรติกัน ขาดความเคารพนับถือ ขาดความ
สนใจ และเกือ้กูลต่อกัน ดังนัน้ผู้สงูอายุจึงจ าเป็นต้องพึ่งพาตนเองมากขึน้ ในรายที่ไม่สามารถท า
ได้และจ าเป็นต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนอาจท าให้เกิดความกดดันทางด้านจิตใจ เกิดความรู้สึกเหงา ว้าเหว่ 
เดียวดาย และไม่มีศกัด์ิศรี 

อมรา สุนทรธาดา และ สุพัตรา เลิศชัยเพชร (2552)  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสงัคม สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคม
อุตสาหกรรม ความเจริญ ก้าวหน้ามีมากขึน้ จากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี
พ.ศ. 2551 พบว่าปัจจบุนัมโนทศัน์ของคนสว่นใหญ่ต่อผู้สงูอายเุปลี่ยนแปลงไป คนสว่นใหญ่ยึดถือ
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ด้านวตัถุนิยมวดัคุณค่าของคนโดยอาศัยความสามารถในการท างานหาเงิน ดงันัน้ลูกหลานเร่ิมมี
เจตคติต่อผู้สงูอายุเปลี่ยนไป ผู้สงูอายมุีคณุค่าลดลงเพราะไม่ต้องพึ่งพาการถ่ายทอดความรู้อาชีพ 
และประสบการณ์เหมือนในอดีต ท าให้ผู้ สูงอายุ ถูกมองว่าขาดคุณค่า ขาดความสามารถ มี
ความคิดไม่ทนัสมยั สขุภาพอ่อนแอ ท าให้ผู้สงูอายเุกิดความรู้สึกไม่มัน่คงปลอดภยั กลายเป็นคนที่
ต้องอาศยัผู้ อ่ืนมากขึน้ อย่างไรก็ตามภาวะเหลา่นีข้ึน้อยู่กบัความสามารถของผู้สงูอายุแต่ละรายใน
การเผชิญกบัปัญหา ปรัชญาในการด าเนินชีวิตความเชื่อความหวงัความรู้สึกมีคณุค่ามีศกัด์ิศรีของ
ตนเองและ ความรู้สึกปลอดภัยในสังคม ในรายที่แรงกดดันมากๆ และไม่สามารถปรับตัวได้
บุคลิกภาพจะเสียไป กลายเป็นภาระต่อสังคม ก่อให้เกิดปัญหาทางจิตอาจท าร้ายตัวเองและ 
ผู้ อ่ืนได้  

สมภพ เรืองตระกูล (2547) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและสังคม มีผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของผู้ สูงอายุการมอง
รูปลกัษณ์ของตนเองและมโนทัศน์ต่อตนเองจะเปลี่ยนแปลงไป ผู้สงูอายุจะปรับสภาวะทางจิตใจ
และอารมณ์ไปตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และสิ่งแวดล้อมโดยอัตโนมัติเป็นการเรียนรู้
ประสบการณ์ทางจิตใจอย่างต่อเนื่อง ผู้สงูอายจุะมีการปรับและพฒันาโครงสร้างขององค์ประกอบ
จิตใจระดบัต่างๆ กนัไป โดยทัว่ไปจะมีการปรับระดบัจิตใจในทางที่ดีงามมากขึน้ สามารถคมุจิตใจ
ได้ดีกว่าจึงพบว่าเมื่อคนมีอายุมากขึน้จะมีความสขุมากขึน้ด้วย ผู้สงูอายุมีลกัษณะของโครงสร้าง
ทางจิตใจเฉพาะเป็นของตนเองซึ่งจะเป็นรากฐานของการแสดงออกของคน แต่ลักษณะการ
แสดงออกขึน้อยู่กับปัจจัยต่างๆด้วย เช่น บุคลิกภาพเดิม การศึกษา ตลอดจนประสบการณ์ของ
สภาพสงัคมในวยัเด็ก อย่างไรก็ดีมักพบบ่อยๆ ว่าผู้สงูอายุจะมีความเครียดเนื่องจากโรคทางกาย
แบบเฉียบพลนัและเรือ้รัง การสญูเสียอาชีพการงาน มีการเสียชีวิตของบคุคลผู้ เป็นที่รัก และความ
เหงาโดดเด่ียวเนื่องจากการขาดคนดูแล มีการอธิบายลกัษณะการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และ
จิตใจของผู้สงูอายไุว้ดงันี ้ 
     1. ด้านบุคลิกภาพ (Personality) มีพื น้ฐานมาจากวัยเร่ิมต้นของชีวิตโดยมี
พัฒนาการทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม ตลอดจนสติปัญญา ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
ส าคญั และอีริคสนัยังมีความเชื่อว่า บุคลิกภาพจะต้องมีการพฒันาตลอดเวลาในทุกช่วงของชีวิต 
ในวยัสงูอายบุุคลิกภาพจะไม่แตกต่างจากเดิมมาก แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบคุลิกภาพใน
วยัสูงอายุนัน้ อีริค อิริคสนั (Erik Erikson) เชื่อว่า อาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตมโน
ทศัน์การยอมรับของสงัคม สถานการณ์ที่เกิดขึน้ และการรับรู้ Negatron, 1964, อ้างถึงในลกัขณา 
สริวฒัน์ (2544)ได้แบ่งบคุลิกภาพของผู้สงูอายไุว้ 4 แบบ ได้แก่  
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     1 .1  บุ ค ลิ ก แ บ บ ผ ส ม ผ ส าน  ( Integrated personalities) ซึ่ ง เป็ น
บคุลิกภาพที่ดีพบได้ในผู้สงูอายไุด้แก่  
     - แบบ Reorganizer คือ ผู้ สู งอายุที่ ค้นหากิจกรรม ในการ
ปรับปรุงความสามารถดัง้เดิมที่หายไป มีการท ากิจกรรมประจ าวนั และพึงพอใจค่อนข้างมากใน
ชีวิต  
     - แบบ Focused คือ ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมและความพึงพอใจต่อ
ชวีิตในระดบัปานกลาง   
     - แบบ Disengaged คือ ผู้ สูงอายุที่ถดถอยตนเองออกจาก
สงัคม มีกิจกรรมน้อย แต่พงึพอใจกบัชีวิตที่ตนเองได้เลือกแล้ว  

1.2 บคุลิกแบบต่อต้าน (Defended personalities) แบ่งเป็น 2 แบบดงันี ้ 
     - แบบ  Holding on คื อ  ผู้ สู งอายุที่ เกลี ยดกลัวความ ชรา 
พยายามยึดรูปแบบบุคลิกภาพของตนในวัยกลางคนไว้และมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการ
ยดึถือเช่นนี ้ 
     - แบบ Constricted คือ ผู้ สูงอายุที่เกลียดกลัวความชราชอบ
จ ากัดบทบาทและพฤติกรรม ของตนเอง จะมีความพึงพอใจสูงถ้าได้ท าตามบทบาทที่ตนเอง
ต้องการ  
    1.3 บุคลิกแบบเฉยชาและพึ่งผู้ อ่ืน (Passive-dependent personalities) 
แบ่งเป็น   
     - แบบ succulence seeking คือ ผู้ สูงอายุที่ ต้องพึ่ งพาอาศัย
ผู้ อ่ืนเพื่อตอบสนองความต้องการ ด้านอารมณ์ของตนเอง คู่มือ “ความสขุ 5 มิติส าหรับผู้สงูอาย”ุ  
     - แบบ Apathy คือ ผู้ สูงอายุที่ ไม่สนใจใยดีสิ่ งแวดล้อม มี
กิจกรรมน้อย               มีพฤติกรรมเฉยชา มีความพงึพอใจต่อชีวิตต ่า  
    1 .4  บุ ค ลิ ก ภ าพ แบ บ ขาด ก า รผ ส ม ผ ส าน  (Disintegrated and 
disorganized personalities) คือ ผู้สงูอายุที่ไม่สามารถปรับตวัให้ยอมรับในความชราของตนเอง
ได้ อาจขาดการควบคมุอารมณ์ เกิดการบกพร่องทางความคิดอ่าน ในสภาวะจิตใจอย่างเห็นได้ชดั 
มีพฤติกรรมและความพงึพอใจ ในชีวิตระดบัต ่า  
   2. ด้านการเรียนรู้ (Learning) เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการเรียนรู้จะลดลงมาก
โดยเฉพาะหลงัอาย ุ70 ปี แม้การเรียนรู้ของผู้สงูอายุจะลดลง แต่ก็ยงัสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ถ้า
การเรียนรู้นัน้สัมพันธ์กับประสบการณ์เดิมที่ผ่านมา ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้และความตัง้ใจ
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จริงของผู้สงูอายุดงันัน้จึงควรลดความคาดหวงัต่อการเรียนรู้ของผู้สงูอาย ุโดยการเรียนรู้ที่ผู้สงูอายุ
ท าได้ดีและเรียนได้เร็วคือ การเรียนรู้เฉพาะอย่างโดยไม่เร่งรัด  

  3. ด้านความจ า (Memory) ผู้ สูงอายุจะมีความจ าเร่ืองราวในอดีตได้ดีแต่จะมี
ความจ าเก่ียวกับสิ่งใหม่ๆ ลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและ
ทางด้านจิตสงัคม การกระตุ้นความจ าของผู้สงูอายุจะต้องอาศยัการปฏิบติัเป็นล าดบัขัน้ตอน เช่น 
การเขียนหนงัสือตวัโตการใช้สีกระตุ้นการมองเห็น ไม่ควรเน้นหรือถามซ า้ในเร่ืองที่ผู้สงูอายจุ าไม่ได้
การจดบนัทกึจะช่วยผู้สงูอายจุ าได้มากขึน้  

  4. ด้านสติปัญญา (Intelligence) ความสามารถทางสมองจะเร่ิมลดลงเมื่ออาย ุ
30 ปี เป็นต้นไป ในผู้สงูอายจุะเก่ียวข้องกบัระดบัของการศึกษา การเรียนรู้ในอดีต ประสบการณ์ใน
การแก้ปัญหา และ สภาวะสขุภาพในขณะนัน้ โดยทัว่ไปการเสื่อมทางสติปัญญาจะพบว่า จะค่อย
เป็นค่อยไปแตกต่างกนั คณุลกัษณะความเสื่อมทางปัญญาที่พบในผู้สงูอายไุด้แก่  
    - ความสามารถในการใช้เหตผุล (Inductive reasoning)  
    - ความสามารถในการค านวณบวกลบตวัเลข (Numerical ability)  

- ความสามารถในการคิดเร่ืองนามธรรม (Abstract ability) 
    - ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ลดลง (Creative ability) แต่จะดีขึน้
ถ้าผู้ สูงอายุใช้ ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาช่วย อย่างไรก็ตามก็ยังใช้เวลาในการคิดนานกว่า  
วยัหนุ่มสาว  
    - ความสามารถในการคิดตัดสินใจช้าลง (Judgment ability) ต้องให้
บคุคลอื่นช่วยในการตดัสินใจ  

  5. ด้านสมรรถภาพการรับรู้ข้อมูลและการน าความรู้สู่การปฏิบติั (Competence 
and Performance) ลดลง โดยส่วนใหญ่สมรรถภาพในการน าความรู้สู่การปฏิบัติต ่ากว่า
สมรรถภาพการรับรู้ข้อมลูเนื่องจากหลายปัจจยัเช่น สมองท างานลดลงการรับรู้น้อยลงความจ าสัน้
ลงการตอบสนองช้าลงผู้สูงอายุมักกลวัสิ่งที่ตนเองไม่รู้และต่ืนเต้นเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์
ใหม่ๆ เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตนเองจะตอบสนองได้หรือไม่กลวัความล้มเหลว ผู้สูงอายุจึงต้องการ
การสง่เสริม สนบัสนนุ และต้องการแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นในการท ากิจกรรมใหม่ๆ  

  6. ด้านเจตคติความสนใจ และคุณ ค่า (Attitude, Interest and Values) จะ
แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล ซึ่งมีผลมาจาก เพศ สังคม อาชีพ เชือ้ชาติ และวัฒนธรรม การ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้สูงอายุไม่ใช่สิ่งง่าย การสอนเพื่อให้ผู้ สูงอายุ รับรู้เร่ืองราวใหม่ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้สงูอายจุะช่วยให้ผู้สงูอายปุรับเปลี่ยนเจตคติได้  
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  7. ด้านการรับรู้เก่ียวกับตนเองและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง (Self - concept 
and Self -esteem) หากเป็นไปในทางบวกจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรับตวั และแก้ปัญหาได้ดี 
ความรู้สึกมีคณุค่าในตวัเองมีผลมาจากการความคิด-อารมณ์ ความปรารถนาในคณุค่าของตนเอง 
รวมทัง้พฤติกรรม นอกจากนัน้ ยังเก่ียวข้องกับงานและสงัคมของผู้สูงอายุด้วย ดังนัน้การเตรียม
งานที่เหมาะสมส า หรับผู้ สงูอายุจึง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกที่มีคุณค่าในตัวเอง 
เช่น การท างานอดิเรก การเป็นอาสา สมัครท างานช่วยเหลือสังคม การท างานที่ผู้ สูงอายุชอบ  
เป็นต้น 

ปัญหาสุขภาพของผู้ สูงอายุ 
สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข ระบุว่า ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุได้ท าการทบทวนและ

สังเคราะห์องค์ความรู้ผู้ สูงอายุไทยพบว่า ปัญหาสุขภาพของผู้ สูงอายุอันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และแนวโน้มของการมีอายุที่ยืนยาวขึน้ ได้ส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในสาเหตุและแบบแผนของการเจ็บป่วยและการตายของประชากรตามมาซึ่ง
พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างชดัเจนในประเทศที่พฒันาแล้วและก าลงัพัฒนาในประเทศพฒันา
แล้ว ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากระบบบริการสาธารณสขุได้พฒันาไปมากประชากรไม่
เพียงแต่มีอายุยืนยาวขึน้ แต่ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดียาวนานขึน้ด้วยข้อมูลจากการศึกษาหลาย
แหล่งได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของสดัส่วนของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือพิการลดลง
เป็นล าดับ ที่เป็นเช่นนีน้่าจะเนื่องมาจากคนสูงอายุในรุ่นหลงั ๆ มักจะได้รับการศึกษามากขึน้ซึ่ง
น าไปสู่การดูแลรักษาสุขภาพที่ดีขึน้ประกอบกับเทคโนโลยีนโยบายและระบบงานสาธารณสุขที่
พฒันาขึน้เป็นล าดบั 

ในขณะที่ประเทศก าลงัพัฒนาผลกระทบของการเปลี่ยนเป็นประชากรสูงวัยต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุดูเหมือนจะรุนแรงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมาก เนื่องจากช่วงเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากรนีเ้กิดขึน้อย่างรวดเร็วหลายประเทศยังขาดความพร้อมทัง้ในด้านทรัพยากรองค์ความรู้
บคุลากรและเทคโนโลยีด้านสาธารณสขุส าหรับผู้สงูอายุ 

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนัน้จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาต่างชีใ้ห้เห็นว่าการที่
ประชากรมีอายุยืนยาวขึน้ไม่ได้หมายความว่า ภาวะสขุภาพจะดีขึน้ประชากรสงูอายุต้องเผชิญกบั
ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้รังเพิ่มขึน้จากรายงานโครงการศึกษาวิจัยการส ารวจและศึกษา
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 4 ภาคของไทยปีพ.ศ.2549 แสดงให้เห็นว่าโรคเรือ้รังหรือกลุ่มอาการที่
เป็นปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ส าคัญได้แก่ กลุ่มโรคข้อและกระดูกกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจ
กลุ่มโรคหลอดเลือดสมองกลุ่มโรคทางเดินหายใจ นอกจากการเจ็บป่วยเรือ้รังแล้วผู้สงูอายุไม่น้อย
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ยังต้องประสบกับภาวะทุพพลภาพหรือต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน ผลการศึกษาล่าสุดจากรายงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 ระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2545 -2549) 
ให้ผลที่สอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมากล่าวคือ พบว่าโดยรวมแม้ผู้ สงูอายุจะมีอายยุืนยาวขึน้แต่
จ านวนปีที่ต้องพึ่งพาหรือมีปัญหาด้านสขุภาพจนไม่สามารถช่วยตนเองได้กลบัเพิ่มสงูขึน้ดงัจะเห็น
ได้จากจ านวนปีที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพึ่งพาของประชากรสงูอายุวยัปลาย (อายุ 80 ปีขึน้ไป) ระหว่าง
ปี พ.ศ.2545 กับปี พ.ศ.2550 เพิ่มขึน้จาก 0.5 ปีเป็น 0.6 ปี ในเพศชาย และจาก 0.9 ปีเป็น 1.1 ปี 
ในเพศหญิง สะท้อนให้เห็นว่า การมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้นัน้ไม่ได้หมายความว่า สขุภาพผู้สงูอายุจะดี
ขึน้ แต่ในบางช่วงของชีวิตกลบัต้องอยู่ในภาวะทุพพลภาพ ช่วยตวัเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาผู้ อ่ืนในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2558: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 ธันวาคม 
2562) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู้สูงอายุกล่าวมา ผู้ วิจัยอาจสรุปแนวคิดได้ว่า เมื่อบุคคล
เข้าสู่วยัสงูอายุ จะต้องเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมลงหลายด้าน ทัง้ในด้านร่างกาย
ที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะในรูปของลักษณะและหน้าที่ ที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงด้าน
จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงลกัษณะและโครงสร้าง
ทางสงัคม การสญูเสียบทบาทหน้าที่ในสงัคม การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เหล่านัน้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และส่งผลถึงสุขภาพของผู้ สูงอายุที่ผู้ สูงอายุจะต้องดูแล
ตัวเองเพื่อรักษาสุขภาพกาย และจิตใจ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ในปัจจุบันโครงสร้างของ
สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ผู้ สูงอายุจึงต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย 
ผู้ วิจัยจึงตัง้กลุ่มผู้ สูงอายุไว้ที่อายุ 60 ปี เพื่อให้การเก็บข้อมูลต่างๆครอบคลุมหลากหลาย 
องค์ประกอบในการเก็บข้อมูลมากยิ่งขึน้ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกับแรงจูงใจ 
และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 
แนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือบริการเครือข่ายสงัคม เป็นค าที่ให้ความหมายเหมือนกนัโดย

ในวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีได้เปลี่ยนจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นบริการเครือข่ายสงัคมแล้ว มี
นกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดงันี ้

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2562) อธิบายว่า บริการเครือข่ายสังคม (social network 
service) เป็นรูปแบบของเว็บไซต์ท่ีสร้างเครือข่ายสงัคม ส าหรับผู้ ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและ
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อธิบายความสนใจ กิจการที่ได้ท า และเชื่อมโยงความสนใจ กิจกรรมของบุคคลอ่ืน ในบริการ
เครือข่ายสงัคม เช่น การ Chat ส่งข้อความ อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูปภาพ บล็อก การท างาน
คือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมลูพวกนีไ้ว้ในรูปฐานข้อมลู sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์
ก็ได้ บริการเครือข่ายสงัคมที่เป็นที่นิยมได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก เป็นต้น โดยเว็บเหล่านีม้ี
ผู้ ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สดุ ในขณะที่ออร์กตัเป็นที่นิยมมากที่สดุใน
ประเทศอินเดีย ปัจจุบนั บริการเครือข่ายสงัคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่น
เกมโดยใช้บตัรเติมเงิน 

ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2551) อธิบายประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ว่า สื่อ
สงัคมออนไลน์เป็นสื่อที่แพร่กระจายโดยการปฏิสมัพนัธ์เชิงสงัคม ทัง้นี ้Social media อาจจะอยู่ใน
รูปแบบของเนือ้หา รูปภาพ,เสียง,วิดีโอ ซึ่งสอดคล้องกบั กานดา รุณนะพงศา (2557) ที่ว่า โซเซียล 
“Social” หมายถึง การแบ่งปันกันในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการแบ่งปันในเนือ้หา ไฟล์ รสนิยม 
ความเห็น รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ในสังคม (การรวมกันเป็นกลุ่ม) ส่วนมีเดีย “Media” หมายถึง  
สื่อหรือเคร่ืองมือที่ใช้เพื่อการสื่อสาร ในปัจจบุนัการแพร่กระจายของสื่อก็ท าได้ง่ายขึน้ โดยเกิดจาก
การแบ่งปันเนือ้หา (Content Sharing) จากใครก็ได้นอกจากนีส้ื่อสังคมออนไลน์ยังเป็นสื่อที่
เปลี่ยนแปลงสื่อเดิมที่แพร่กระจายข่าวสารแบบทางเดียว (one-to-many) เป็นแบบการสนทนาที่
สามารถมีผู้ เข้าร่วมได้หลายๆ คน (many-to-many) เมื่อมีสภาพของการเป็นสื่อสงัคม มักจะมีสิ่ง
ส าคัญคือ การสนทนาอาจจะเป็นการร่วมกลุ่มคุยในเร่ืองที่สนใจร่วมกัน  หรือเพื่อวิจารณ์สินค้า 
บริการต่างๆ โดยที่ไม่มีใครเข้ามาควบคุมเนือ้หาของการสนทนาแม้กระทั่งตัวผู้ ผลิตเนือ้หาเอง
เพราะผู้ที่ได้รับสารมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในรูปแบบของการเพิ่มเติมความคิดเห็น หรือแม้กระทัง่เข้าไป
แก้ไข้เนือ้หานัน้ได้ด้วยตวัเอง ทัง้ยงัเป็นสื่อที่เปลี่ยนผู้คนจากผู้บริโภคเนือ้หาเป็นผู้ ผ้ลิตเนือ้หาและ
กระจายไปยังผู้ รับสารคนอ่ืนๆ ได้อย่างเสรีหากใครผลิตเนือ้หาที่โดนใจ ก็จะเป็นผู้ ทรงอิทธิพล 
(Influencer) ยิ่งหากเป็นในทางการตลาด ก็สามารถโน้มน้าวผู้ ติดตามในการตัดสินใจซือ้สินค้า
หรือบริการได้โดยง่าย 

น า้ทิพย์ วิภาวิน (2558) สรุปความหมาย เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking 
Services: SNS) ว่าเป็นแพตฟอร์มที่ให้บริการ ออนไลน์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความ
สนใจร่วมกันเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์  เร่ืองราว ภาพ เพื่อสร้างเครือข่ายสังคม (Social 
Networks) หรือความสัมพันธ์ในสังคม (Social Relation) ระหว่างกลุ่มบุคคล แหล่งบริการ 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นบริการสารสนเทศบนเว็บที่อนุญาตให้แต่ละคนสร้างโปรไฟล์ของ
ตนเอง สร้างรายชื่อของสมาชิกในกลุ่มเพื่อสร้างชุมชนออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันแลกเปลี่ยนข้อมูล
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ระหว่างกัน โดยมีตัวอย่างบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต เช่น email, Google, 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram เป็นต้น ดังนัน้สังคมปัจจุบันจึงมีเครือข่ายสังคมที่
เชื่อมโยงข้อมูลกันในสังคมเครือข่าย โดยมีบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือทาง
เทคโนโลยี 

ขวญัชนก กมลศุภจินดา (2557) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ หมายถึง 
กลุ่มคนที่รวมตวักนัเป็นสงัคมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถแผ่ขยาย
ออกไปเร่ือยๆ ผ่านการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดเป็นสงัคมใหม่ขึน้มา 

บทบาทของเครือข่ายสังคมออนไลน์  
แนวคิดเร่ืองบทบาทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนมากปรากฏให้เห็นในลกัษณะของ

การน ามาใช้เพื่อด าเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบคุคลหรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัเป็นเครือข่าย 
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนั แลกเปลี่ยนแบ่งปันทรัพยากร ข้อมลู ข่าวสาร ฯลฯ แต่ปัจจุบนั
คาดว่าเครือข่ายสงัคมออนไลน์จะหมายถึง ระบบเครือข่ายบนโลกออนไลน์ หรือการติดต่อสื่อสาร
ถึงกันผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเอง เครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นโครงสร้างสงัคมที่ประกอบด้วยโหนด 
(Node) ต่างๆ เชื่อมต่อกัน ซึ่งแต่ละโหนดที่เชื่อมโยงกันก็อาจมีความสัมพันธ์กับโหนดอ่ืนๆ ด้วย 
โดยระดบัของความสัมพนัธ์อาจมีความซบัซ้อนกนั ดงันัน้เครือข่ายสงัคมออนไลน์จึงหมายถึง การ
ที่มนษุย์สามารถเชื่อมโยงถึงกนั ท าความรู้จกักนั สื่อสารถึงกนัได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึง่เป็น
เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันนัน่เอง และเว็บไซต์เหล่านีจ้ะมีพืน้ที่ให้ผู้คนเข้ามารู้จักกนั มีการ
ให้พืน้ที่บริการเคร่ืองมือต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสร้างเครือข่าย สร้างเนือ้หาตาม
ความสนใจของผู้ ใช้ ปัจจุบนัมีเว็บไซต์ประเภท เครือข่ายสงัคมออนไลน์เกิดขึน้จ านวนมากทัง้ที่มี
เป้าหมายเชิงพาณิชย์และไม่แสวงหาก าไร เช่น Wikipedia 10อันดับเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ยอดนิยม คือmySpace.com, faceBook.com, orkut.com, hi5.com, vkontakte.ru, 
Friendster.com, SkyRock.com, PerfSpot.com, bebo.com และstudivz.ne (ภิเษก ชัยนิรันดร์ 
2551) จากแนวคิดที่กล่าวข้างต้นสอดคล้องกบังานวิจัยและบทความของ ธิดาพร ชนะชัย (2550) 
และ ขวัญฤทัย สายประดิษฐ์ (2551) สามารถสรุปประโยชน์ที่ได้จากสื่อใหม่ (New Media) 
ดงัต่อไปนี ้ 
   1) สามารถท าให้ค้นหาค าตอบในเร่ืองบางอย่างได้โดยการเปิดหัวข้อไว้ก็จะมี
ผู้สนใจและ มีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย  

2) ช่วยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อมลู  
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   3) ช่วยสนับสนุนในการท า e–Commerce เป็นรูปแบบการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่
สัง่ซือ้สินค้า ได้ทนัทีโดยไม่ต้องใช้ Catalog อีกต่อไป  
   4) สามารถให้ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย
กลุม่เปา้หมาย เผยแพร่ไปยงักลุม่เปา้หมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาพร้อมๆ กนั  
   5) สามารถเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้ทัว่ประเทศและทัว่โลก  
   6) ไม่ต้องเสียค่าเวลา สถานีวิทยุ สถานีโทรทศัน์ ไม่ต้องจ่ายค่าเนือ้ที่ให้นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ เพราะเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายกับสื่อมวลชน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
และ ภาพยนตร์แล้วมีอตัราค่อนข้างจะถกูกว่า 
   7) สื่อใหม่ยังเป็นสื่อที่มีความสามารถในการติดต่อ 2 ทาง จึงท าให้ผู้ ใช้สามารถ
โต้ตอบได้ ทันที เปิดกว้างให้กับทัง้ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารในการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ ที่
ข้อจ ากัดของ สื่อแบบเดิมไม่สามารถท าได้มีความทันสมัยมากขึน้ สามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ 
Real–time ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึง่บคุคลอื่น 

ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์ 
ณัฐพล บัวอุไร (2554) กล่าวว่า บริการเครือข่ายสังคม (Social Network Service) เป็น

รูปแบบเว็บไซต์ในการสร้างเครือข่ายส าหรับผู้ ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและอธิบายความสนใจ 
และกิจการที่ได้ท าและเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้ อ่ืนในบริการเครือข่ายสังคม
มักจะประกอบไปด้วยการแชท ส่งข้อความ ส่งอีเมล วีดีโอ เพลง อัพโหลดรูป บล็อก ซึ่งสามารถ
จ าแนกได้เป็น 7 กลุม่ ดงันี ้ 

1) Publish การเผยแพร่ข้อมลู เอกสาร หรือบทความ   
2) Share การแบ่งปันข้อมลู รูปภาพ หรือความรู้   
3) Discuss สงัคมในการระดมความคิด   
4) Commerce เครือข่ายสงัคมที่เก่ียวกบัธุรกิจ   
5) Location การแบ่งปันสถานที่ที่น่าสนใจ   
6) Network เครือข่ายเพื่อน ธุรกิจ งาน   
7) Game เครือข่ายเกมส์  

ระวิแก้ว สุกใส และ ชัยรัตน์ จุสาโล (2556) กล่าวว่า เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ให้บริการ
ตามเว็บไซต์สามารถแบ่งขอบเขตตามการใช้งานโดยดูที่วตัถุประสงค์หลกัของการเข้าใช้งาน และ
คณุลกัษณะของเว็บไซต์ที่มีร่วมกนั กล่าวคือ วตัถุประสงค์ของการเข้าใช้งานมีเป้าหมายในการใช้
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งานไปในทางเดียวกนัมีการแบ่งประเภทของเครือข่ายสงัคมออนไลน์ออกตามวตัถปุระสงค์ของการ
เข้าใช้งาน ได้ 7 ประเภท 
   1. สร้างและประกาศตวัตน (Identity Network) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท
นีใ้ช้ส าหรับให้ผู้ เข้าใช้งานได้มีพืน้ที่ในการสร้างตัวตนขึน้มาบนเว็บไซต์ และสามารถที่จะเผยแพร่
เร่ืองราวของตนผ่านทางอินเทอร์เน็ต มีลักษณะของการเผยแพร่ เป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียน
ข้อความลงในบล็อก อีกทัง้ยังเน้นการหาเพื่อนใหม่ หรืออาจจะเป็นการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการ
ติดต่อนานๆ การเขียนบทความได้อย่างเสรี ซึง่อาจจะถกูน ามาใช้ได้ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ 
     - บล็อก (Blog ห รือ  Weblog) มาจาก “Web” รวมกับ “Log” ที่ เป็น
เสมือนบนัทึกหรือรายละเอียดข้อมลูที่เก็บไว้ บล็อกจึงเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่ใช้เก็บบนัทึก
เร่ืองราว หรือเนือ้หาที่เขียนไว้โดยเจ้าของเขียนแสดงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ โดยทั่วไปจะมีผู้ที่ท า
หน้าที่หลักที่เรียกว่า “Blogger” เขียนบนัทึกหรือเล่าเหตุการณ์ที่อยากให้คนอ่านได้รับรู้ หรือเป็น
การเสนอมมุมองและแนวความคิดของตนเองใสเ่ข้าไปในบล็อกนัน้ 
     - ไมโครบล็อก (Micro Blog) เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทนี ม้ี
ลกัษณะเด่นโดยการให้ผู้ใช้โพสต์ข้อความจ านวนสัน้ๆ ผ่านเว็บผู้ให้บริการ และสามารถก าหนดให้
สง่ข้อความนัน้ๆ ไปยงัโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ เช่น Twitter 

  2. สร้างและประกาศผลงาน (Creative Network) เป็นสังคมเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ส าหรับผู้ ใช้ที่ต้องการแสดงออกและน าเสนอผลงานของตวัเอง โดยแสดงผลงานได้จากทัว่
ทกุมมุโลก จึงมีเว็บไซต์ที่ให้บริการพืน้ที่เสมือนแกลเลอร่ี ในการจดัโชว์ผลงานของตวัเอง เช่น วิดีโอ 
รูปภาพ เพลง โดยมีจุดประสงค์หลกัเพื่อแชร์เนือ้หาระหว่างผู้ ใช้เว็บที่ใช้ฝากหรือแบ่งปัน มีวิธีใช้
แบบเดียวกันกับเว็บฝากภาพ โดยเน้นเฉพาะไฟล์ที่เป็นมัลติมีเดีย ซึ่งผู้ ให้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ประเภทนี ้คือ YouTube, Flickr, Multiply, Photobucket ,SlideShare เป็นต้น 

  3. ความชอบในสิ่งเดียวกนั (Passion Network) เป็นเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ท า
หน้าที่เก็บในสิ่งที่ชอบไว้บนเครือข่าย เป็นการสร้าง ที่คัน่หนงัสือออนไลน์ (Online Bookmarking) 
มีแนวคิดเพื่อให้ผู้ ใช้สามารถเก็บหน้าเว็บเพจที่คัน่ไว้ในเคร่ืองคนเดียวก็น ามาเก็บไว้บนเว็บไซต์ได้ 
เพื่อเป็นการแบ่งปันให้คนที่มีความชอบในเร่ืองเดียวกัน สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการเข้าไป
หาข้อมูลได้ และนอกจากนีย้ังสามารถโหวตเพื่อให้คะแนนกับที่คั่นหนังสือออนไลน์ที่ผู้ ใช้คิดว่ามี
ประโยชน์และเป็นที่นิยม ซึ่งผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ Digg, Zickr, Ning, 
del.icio.us, Catch และ Reddit เป็นต้น 
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  4. เวทีท างานร่วมกัน (Collaboration Network) เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่
ต้องการความคิด ความรู้ รวมทัง้การต่อยอดจากผู้ ใช้ที่เป็นผู้มีความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่ได้ออกมามี
การปรับปรุงจนเกิดการพฒันาในที่สดุ ซึง่หากลองมองจากแรงจงูใจที่เกิดขึน้แล้ว คนที่เข้ามามกัจะ
เป็นคนที่มีความภูมิใจที่ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนเองรู้ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพื่อรวบรวม
ข้อมลูความรู้ในเร่ืองต่างๆ ในลกัษณะเนือ้หาทัง้วิชาการ ภมูิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สินค้า ตลอดจน
บริการ โดยส่วนใหญ่มักเป็นนักวิชาการหรือผู้ เชี่ยวชาญ ผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ลกัษณะการท างานร่วมกนั เช่น Wikipedia, Google earth, Google Maps เป็นต้น 

  5. ประสบการณ์เสมือนจริง (Virtual Reality) มีลกัษณะเป็นเกม ซึง่เป็นเว็บที่นิยม
มากเพราะเป็นแหล่งรวบรวมเกมส์ไว้มากมาย มีลักษณะเป็นวิดีโอเกมที่ผู้ ใช้สามารถเล่นบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกมส์ออนไลน์นีม้ีลกัษณะเป็นเกมส์ 3 มิติ ที่ผู้ ใช้น าเสนอตวัตนตามบทบาท
บนเกมส์ ผู้ เล่นสามารถติดต่อกบัผู้ เล่นอ่ืนๆ ได้เสมือนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง สร้างความรู้สึก
สนกุสนานเหมือนได้มีสงัคมของผู้ เลน่ที่ชอบในแบบเดียวกนั อีกทัง้ยงัมีกราฟิกที่สวยงาม ท าให้เกิด
ความสนใจ รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ เล่นรู้สึกบันเทิง เช่น Second Life, Audition, Ragnarok, 
Pangya, World of Warcraft ฯลฯ 

  6. เครือข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network) เป็นเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อการท างานโดยจะเป็นการน าประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
เผยแพร่ประวัติผลงานของตนเอง และสร้างเครือข่ายเข้ากับผู้ อ่ืน  โดยบริษัทที่ต้องการคนมา
ร่วมงาน สามารถเข้ามาค้นหาประวัติของผู้ ใช้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ ผู้ ให้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภทนี ้เช่น LinkedIn  

  7. เครือข่ายที่เชื่อมต่อกนัระหว่างผู้ ใช้ (Peer to Peer : P2P) เป็นการเชื่อมต่อกัน
ระหว่างเคร่ืองผู้ ใช้ด้วยกันเองโดยตรง จึงท าให้เกิดการสื่อสารหรือแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว และตรงถึงผู้ ใช้ทันที ซึ่งผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทนี ้ได้แก่ Skype, 
BitTorrent ฯลฯ 

ผลกระทบของสื่อสังคมออนไลน์ 
จุดเด่นของสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการเผยแพร่และการรับ

ข้อมูล ข่าวสาร จึงนิยมน ามาใช้ในการเผยแพร่และประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ทัง้ในส่วนของ
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ข้อมูลได้เร็วทันใจ อย่างไรก็ตามจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างกว้างขวางในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย มักพบผลกระทบที่เกิดขึน้หลายด้าน อาทิเช่น 
การติดสื่อสงัคมออนไลน์หรือติดอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายถึง พฤติกรรมที่มีความต้องการใช้บริการบน
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สื่อสังคมเป็นเวลานาน โดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้ และมักรู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้น้อยลง 
จากงานวิจยัของ (อาทิชา เมืองยม 2547) พบว่า อาการเสพติดคอมพิวเตอร์หรือสื่อสงัคมท าให้กิน
เวลาการท ากิจกรรมอ่ืนของร่างกาย เช่น การเดินหรือการเคลือนไหวร่างกาย การเข้าสงัคม หรือ
การท างาน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่กลา่วมาท าให้เห็นว่า ในปัจจบุนัเครือข่าย
สงัคมออนไลน์เปิดกว้างในการเข้าถึงข้อมูล ที่ไม่มีข้อจ ากัดของสื่อแบบเดิม มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึน้ สามารถโต้ตอบสื่อสารได้แบบ Real–time ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องพึง่พาบุคคลอื่น และในทุกเพศทุกวยัสามารถใช้งานได้ในทกุพืน้ที่ จึงท าให้ผู้วิจยั
ต้องการน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกับแรงจูงใจ และการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 

ทฤษฏีแรงจูงใจ 
MAW&MAW (1964,1965) อธิบายว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมต่างๆ เกิด

จากแรงจูงใจภายใน (intrinsic motives) เป็นสิ่งผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซึ่งอาจจะเป็นเจตคติ 
ความคิด ความสนใจ ความตัง้ใจ การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ความพอใจ ความต้องการในสิ่ง
ต่างๆ โดยไม่หวังรางวัลหรือผลตอบแทนซึ่งแตกต่างจากแรงจูงใจภายนอก (extrinsic motives) 
เป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวัล 
เกียรติยศชื่อเสียง ค าชม หรือยกย่อง ซึง่แรงจงูใจนีไ้ม่คงทนเนื่องจากบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพื่อ
ตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือค าชมเท่านัน้ นอกจากนัน้ยังมี
แรงจูงใจทางด้านสังคม (social motivation) แรงจูงใจด้านสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก 
เนื่องจากเป็นความต้องการที่มีผลมาจากด้านชีววิทยาของมนุษย์ในความต้องการอยู่ร่วมกันกับ
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นความต้องการส่วนบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและ
วฒันธรรม 

Kaye (1998) ได้อธิบายว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดจากแรงจูงใจ 6 ลกัษณะ คือ ความ
บนัเทิง  การมีปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม การใช้เวลาว่าง การสร้างตวัตน การติดตามข้อมลูข่าวสาร และ
การชื่นชอบเว็บไซต์ นอกจากนี ้Papacharissi (2000) กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตมีแรงจูงใจที่
ส าคญัคือ เพื่อสร้างความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารได้บนโลกเสมือนจริง
และสามารถสร้างและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคคล สื่อ และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อวัดการใช้
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อินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ที่ก าหนดขึน้ได้แก่ เพื่อประโยชน์ระหว่างบุคคล เพื่อฆ่าเวลา เพื่อ
แสวงหาข้อมลู เพื่อสนทนา และเพื่อความบนัเทิงใหม่ ๆ แรงจูงใจที่ส าคญัในการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 
คือ เพื่อความบันเทิง และเพื่อแสวงหาข้อมูล (Charney & Greenberg, 2001) ได้อธิบายการใช้
ประโยชน์ที่คล้ายคลึงกนั โดยเพิ่มเติมในส่วนของอินเทอร์เน็ตเล็กน้อย คือ เพื่อการประชาสมัพนัธ์
ข่าว เพื่อความบันเทิง เพื่อระบุตัวตน เพื่อความรู้สึกที่ดี เพื่อติดต่อสื่อสาร เพื่ออาชีพ และความ
ยอดเยี่ยม (Stafford & Gonie, 2004) 

แรงจูงใจที่พบในการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม คือ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสามารถ
เชื่อมโยงผู้ ใช้บริการกับผู้ ใช้บริการคนอ่ืน ๆ ได้ รวมถึงสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อนปัจจุบัน 
สามารถค้นหาเพื่อนเก่า และเรียนรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั แรงจูงใจที่ส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่  การ
แบ่งปันภาพถ่าย ความบนัเทิง การฆ่าเวลา และการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น (Ellison & Steinfield, 
2007; Yermolayeva & Calvert 2009)  

McQuail (2005) ได้อธิบายว่า แรงจูงใจของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ต คือ ผู้ที่ต้องการการมีส่วน
ร่วมและสร้างปฏิสมัพนัธ์ ตลอดจนการสร้างตวัตนร่วมกบัคนอ่ืน เช่น การน าเสนอความเป็นตวัเอง 
การพูดคุย การสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ครอบครัว และสงัคม ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวท าให้รู้สึก
เชื่อมโยงกบัคนอ่ืน รวมทัง้การสัง่สมความรู้จากบคุคลคนอ่ืน 

ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากสื่อสามารถแบ่งได้ลกัษณะการศึกษาได้ 2 
ลักษณะคือ การศึกษาถึงแรงจูงใจการใช้สื่อ (Gratification Sough) และการศึกษาถึงความพึง
พอใจที่ ได้ รับจากการใช้สื่อ (Gratification Obtained) (Greenberg 1974; Gurevitch & Haas 
1973; Palmgreen & Rayburn, 1979) 
   1. แรงจูงใจในการใช้สื่อ (Gratification Sough : GS) เป็นการศึกษาถึงการ
เลือกใช้สื่อ โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของสื่อ โดยมีความคาดหวังว่า คุณสมบติันัน้จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ ซึ่ง (Palmgreen & Rayburn,1979) อธิบายว่า ถ้าการใช้สื่อนัน้
สามารถตอบสนองความต้องการเป็นไปตามความคาดหวังได้ สื่อนัน้ก็จะถูกใช้ตอบสนองความ
ต้องการในครัง้ต่อไป ในทางตรงกนัข้าม หากสื่อนัน้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ผู้ใช้ก็จะ
เกิดความผิดหวังและเลิกใช้สื่อนัน้ แต่จะพยายามค้นหาสื่ออ่ืนที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ได้ 
   2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สื่อ (Gratification Obtained : GO) เป็นการศึกษา
ถึงความพงึพอใจที่ได้รับจากความสามารถของสื่อในการตอบสนองตามความต้องการได้ 
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ทัง้นีล้กัษณะของการศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการใช้สื่อมากกว่าการศึกษาแรงจูงใจในการใช้สื่อ (Ellison et al., 2007 ; Boyd & Heer 
2006; Lampe et al., 2007 ; Raacker & Bonds-Raacke, 2008 ;Joinson, 2008) 

งานวิจัยของ Ofcom (2008) เร่ือง “Social Network : A quantitative and qualitative 
research report into attitudes, behaviors and use” พบว่าคนใช้ เว็บ ไซ ต์ เค รือข่ายสังคม
ออนไลน์เพื่อจดุประสงค์ต่างๆ มากมาย ดงันี ้
   1. ใช้สร้าง Profiles (setting up a profile) การน าเสนอข้อมูลส่วนตัว การแสดง
ความเป็นตัวตน ผ่านการตกแต่งภาพหลงั รูปภาพ ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะถูกน ามาใช้ในเวลาว่าง 
เน้นการใช้อารมณ์ในการสื่อสารเพื่อความสนุกสนานและความผกูพนักบัเพื่อน 
   2. ใช้สร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (building a social network) คือการเชิญชวน
และรวบรวมจ านวนเพื่อนหรือบุคคลอ่ืนให้เข้ามาชม profile ของตนเอง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่จะใช้
ติดต่อและรักษาความสมัพนัธ์กบัเพื่อนเก่า และการพบเพื่อนใหม่ ผ่านการมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั 
นอกจากนีย้งัเป็นเคร่ืองมือที่ใช้สร้างความมัน่ใจในตนเอง และยงัมีการใช้ profiles เป็นเคร่ืองมือใน
การสนบัสนนุตวัเองอีกด้วย 
   3. ใช้ติดต่อสื่อสารกับคนอ่ืน ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ (communication 
with others) เช่น การส่งรูปภาพ สญัลกัษณ์ วิดีโอ หรือการแสดงความคิดเห็นต่อกนัผ่านเว็บบอร์ด 
ฟอร่ัม หรือบน wall แต่บางครัง้ก็มีบ้างที่มีการใช้เว็บไซต์เครือข่ายทางสงัคมในการสร้างเร่ืองโกหก 
ข่าวลือ และสร้าง profiles ที่ไม่เป็นจริง นอกจากนี ้บางคนก็ใช้เว็บไซต์เหล่านีติ้ดต่อกับคนที่พวก
เขาไม่รู้จัก อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการใช้เว็บไซต์เหล่านีเ้พื่อติดต่อกับเพื่อนเก่าด้วย เช่นเดียวกับที่ 
(สุมาลี ศาลาสุข 2551) ได้กล่าวไว้ว่า วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการใช้บริการเว็บไซต์สังคม
ออนไลน์ เนื่องจากระบบของสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่ได้เน้นการขยายเครือข่ายเพื่อนและคนรู้จัก 
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทัศนคติ รวมถึงประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งก็ท าให้ผู้ ใช้
สามารถขยายเครือข่ายเพื่อนเพื่อท าความรู้จกักบับุคคลอื่นๆ ภายในกลุม่เดียวกนัได้เพิ่มขึน้  
   4. ใช้บริการอ่ืนๆ ในเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม (others functions on social 
networking sites) เช่น ใช้เว็บไซต์ในการติดตามเร่ืองราวของวงดนตรีที่ตนเองชอบหรืออาจจะเพิ่ม
สว่นของบริการต่างๆ เช่น เกม และควิซ (การเลน่ตอบค าถาม) เป็นต้น 
   5. ใช้เว็บไซต์ครือข่ายทางสังคมในการมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคมและ
การเมือง (using social networking sites to engage in political and social issues) เช่น การ
เข้าร่วมในกระแสสงัคมที่ตนมีความสนใจ เช่น เพลง การบริจาคเพื่อการกศุล พรรคการเมือง  
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   6. ใช้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (advertising ,marketing and information 
mining) การสร้าง profiles บางครัง้ไม่จ าเป็นต้องเป็นการสื่อสารกบัเพื่อนเสมอไป แต่อาจเป็นการ
สร้าง profile ของหน่วยงาน องค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อการค้า การท าธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นแหล่งการ
เก็บรวบรวมข้อมลูของผู้บริโภคหรือลกูค้าได้อีกด้วย 

นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (2540) ซึ่งเป็นเร่ืองเก่ียวกับความพึงพอใจในการบริโภค
ข่าวสาร (News Gratifications) โดยได้รวบรวมผลงานวิจัยที่มีผู้ท าไว้มากมายแล้วสร้างออกมา
เป็นแผนที่แสดงความพึงพอใจในการบริโภคสื่อข่าวสาร (Media News Gratifications) แบ่งความ
พงึพอใจออกเป็น 4 กลุม่ คือ 
   1) Orientational Gratifications หมายถึง การใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย า้ความสมัพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัสงัคม โดยมี
รูปแบบของความต้องการที่แสดงออกมา ได้แก่ การติดตามข่าวสาร (Surveillance) การได้มาซึ่ง
ข้อมลูเพื่อช่วยในการตดัสินใจ (Decisional Utility) เป็นต้น 
   2) Social Gratifications เป็นการใช้ข่าวสารเพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลเก่ียวกับ
สงัคมซึ่งรับรู้จากข่าวสาร เข้ากบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การน าข้อมลูไปใช้ในการ
สนทนากบัผู้ อ่ืน หรือการใช้เป็นข้อมลูเพื่อการชกัจงู เป็นต้น 
   3) Para–Social Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์ข่าวสารเพื่อ
ด ารงเอกลกัษณ์ของบุคคลหรือเพื่อการอ้างอิงผ่านตวับุคคลที่เก่ียวข้องกบัสื่อหรือปรากฏในเนือ้หา
ของสื่อเช่น การยดึถือหรือความชื่นชมผู้ อ่านข่าวเป็นแบบอย่างในทางพฤติกรรม เป็นต้น 
   4) Para–Orientational Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อ
ประโยชน์ในการลดเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ หรือเพื่อปกป้องตวัเอง เช่น การใช้
เวลาให้หมดไปกบัความเพลิดเพลิน ความสนกุสนาน เพื่อหนีสิ่งที่ไม่พอใจอย่างอื่น  

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ (2550) มองว่า ผู้ รับสารไม่ได้เป็นฝ่ายรับเพียงอย่างเดียว(Passive 
Audience) เพราะได้เสนอมมุมองที่ท าให้เข้าใจการรับสารมากขึน้จากทฤษฎีการใช้ประโยชน์และ
ความพงึพอใจ (Uses and Gratification) ได้กลา่วถึงอรรถประโยชน์ของผู้ รับสารไว้ดงันี ้
   1) ผู้ รับสารใช้สื่อเพื่อหลีกหนีจากโลกความเป็นจริงและผ่อนคลายความเครียด 
(Diversion) ซึ่งจะออกมาในรูปแบบของการใช้สื่อเพื่อหลบหนีปัญหาหรือเพื่อหลีกหนีจากงาน
ประจ า เป็นต้น 
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   2) ผู้ รับสารใช้สื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือคนรอบข้าง (Personal 
Relationship) ใช้สื่อเพื่อให้มีเร่ืองราวไปพูดคุยกับผู้ อ่ืนหรือเพื่อมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกับคนใน
ครอบครัว เป็นต้น 
   3) ผู้ รับสารใช้สื่อเพื่อสร้างเอกลักษณ์หรือความเป็นตัวตน (Personal Identity) 
เช่น การอ้างอิงบุคคล การค้นหาความจริง (Reality Exploration) และเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นแรง
เสริมความเชื่อของตน เป็นต้น 

ความหมายและความส าคัญของแรงจูงใจ 
ศรัณยา หวังเจ ริญตระกูล  (2553 อ้างถึงในศรัณยา หวังเจ ริญตระกูล  (2553)  

ได้อธิบายความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า องค์ประกอบต่างๆ ที่ส่งผลให้มนุษย์นัน้ แสดงพฤติกรรม
ออกมาอย่างมีวตัถปุระสงค์เพื่อต้องการที่จะบรรลเุป้าหมายที่ตนเองนัน้คาดหวงั โดยมีปัจจยัต่างๆ 
ที่น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับ (ศรัณยา หวังเจริญตระกูล, 2553) ได้
นิยามแรงจูงใจว่า หมายถึง แรงซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์อันเกิดมาจากความต้องการพลงั
กดดนัและความปราถนาที่จะพยายามจะท าเพื่อให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยที่พฤติกรรม
ของคนจะถูกก าหนดและควบคมุโดยการจูงใจ และการจูงใจเหล่านีน้ัน้จะมีลกัษณะที่แตกต่างกัน
ออกไปส าหรับคนแต่ละคนอีกด้วย ดงันัน้ผู้วิจยัจึงน าทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อมาอธิบาย พฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสงัคมและความพงึพอใจของผู้สงูอายทุี่ทัง้เหมือนและแตกต่างกนั 

ศรัณยา หวงัเจริญตระกูล (2553) เช่นเดียวกบัที่ สรุางค์ โค้วตระกูล (2544) ได้กล่าวไว้ว่า 
แรงจูงใจภายในนัน้หมายถึง แรงจูงใจภายในตัวบุคคลและเป็นแรงขับที่ท าให้บุคคลนัน้แสดง
พฤติกรรมโดยที่ไม่หวงัรางวลัหรือแรงเสริมภายนอก สว่นแรงจงูใจภายนอกนัน้หมายถึง แรงจงูใจที่
ได้รับอิทธิมาจากภายนอก โดยอาจจะมาจากแรงเสริมชนิดต่างๆ ตัง้แต่ค าชมจนถึงการได้รับรางวลั
เป็นสิ่งของหรือเงิน และตัวแปรต่างๆ ที่มาจากบุคคลและลักษณะของเหตุการณ์ สิ่งแวดล้อม
ภายนอก เช่น ความคาดหวงัของผู้ อ่ืน การตัง้เปา้หมายในการท างาน เป็นต้น ทัง้นีแ้รงจูงใจอาจจะ
เกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอกเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเกิดจากทัง้สองอย่างพร้อมกนัเลยก็
เป็นได้ และส าหรับในกรณีแรงจูงใจที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์นัน้จะ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ นภัสกร กรวยสวสัดิ (2553) เร่ืองปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะส่วนบุคคล แรงจูงใจ และความสามารถของ
บุคคลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ ใช้จ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
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และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้จึงจะสามารถใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเภทของแรงจูงใจ 
นงลกัษณ์ ไหว้พรหม (2547) แบ่งประเภทของแรงจงูใจอย่างกว้าง ๆ ได้ 3 ประเภท คือ 

   1) แรงจูงใจทางด้านร่างกาย (Physiological) เป็นแรงจูงใจที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต เช่น ความหิวหรือความกระหายน า้ ความต้องการทางเพศ 
เป็นต้น 
   2) แรงจูงใจทั่วไปที่ไม่ใช่การเรียนรู้หรือแรงจูงใจทั่วไป (Unlearned or General 
Motives) เป็นแรงจูงใจที่ไม่ได้เกิดขึน้เพราะการเรียนรู้และไม่ใช่เกิดขึน้เพราะความเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกาย เป็นความต้องการส่วนบคุคล เช่น ความต้องการเคลื่อนไหว และการท ากิจกรรมต่างๆ 
รวมทัง้ความอยากรู้อยากเห็น ความกลวั ความต้องการความรักใคร่เอ็นด ูเป็นต้น 
   3) แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึน้จากการเรียนรู้ 
ไม่ใช่ติดตัวมาแต่ก าเนิด แต่เกิดขึน้เพราะการที่บุคคลได้เก่ียวข้องกบัสิ่งแวดล้อมด้วยเหตทุี่คนเป็น
สตัว์สงัคม 

ดงันัน้พฤติกรรมส่วนใหญ่จึงได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม ได้แก่ สถาบนัต่างๆ 
วฒันธรรม ค่านิยม ตลอดจนความนึกคิด ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา เป็นต้น 
แรงจงูใจทางสงัคม จึงหมายถึง ความต้องการให้สงัคมยอมรับนัน่เอง 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544) ได้แบ่งประเภทแรงจงูใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1) แรงจูงใจทางด้านร่างกาย เป็นแรงผลกัดันที่เกิดขึน้พร้อมกับความต้องการมี
ชีวิตการด ารงชีวิตไม่จ าเป็นต้องอาศยัประสบการณ์การเรียนรู้แต่อย่างใด แรงจงูใจประเภทนี ้ได้แก่  
    1.1) ความหิว คนเราต้องการอาหารเข้าสูร่่างกายเพื่อหล่อเลีย้งชีวิต 
    1.2) ความกระหาย เมื่อร่างกายของคนขาดน า้ท าให้เรารู้สึกล าคอแห้ง
ผากเกิดความต้องการที่จะได้น า้ด่ืม 
    1.3) ความต้องการทางเพศ ความต้องการนีม้กัจะเร่ิมขึน้เมื่อคนเราย่าง
เข้าสูว่ยัรุ่นและผู้ใหญ่อาจจะลดลง เมื่อมีอายมุากขึน้เร่ือยๆ 
    1.4) ความต้องการอณุหภมูิที่เหมาะสม สิ่งมีชีวิตจะด ารงชีวิตอยู่ได้ก็ต้อง
อาศยัอณุหภมูิที่เหมาะสม อณุหภมูิในร่างกายที่ไม่สงูหรือต ่าจนเกินไป 

   1.5) การหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด แรงขบัชนิดนีเ้กิดจากความต้องการ
หลีกหนีความเจ็บปวดเพื่อท าให้ร่างกายรู้สกึเกิดความปลอดภยั 
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    1.6) ความต้องการการพักผ่อน เมื่ อร่างกายเกิดความเหน็ดเหนื่อย
เนื่องจากการใช้พลงังาน ออกแรงในการท างาน เราต้องการนอนหลบัและพกัผ่อน 
    1.7) ความต้องการอากาศบริสทุธ์ิที่มีก๊าซออกซิเจน 
    1.8) ความต้องการขบัถ่ายเป็นการขบัของเสียออกจากร่างกาย เป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกบัอาหารและน า้ 
   2) แรงจูงใจทางจิตใจและสังคม แรงจูงใจประเภทนีค่้อนข้างจะสลับซับซ้อน
เกิดขึน้จากสภาพสงัคม วฒันธรรม การเรียนรู้ และประสบการณ์ที่บุคคลนัน้ได้รับและเป็นสมาชิก
อยู่ แบ่งออกได้ ดงันี ้
    2.1) ความต้องการที่เกิดจากสงัคมที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมและกลาย
มาเป็นลกัษณะนิสยัประจ าตวัของแต่ละบคุคล 
    2.2) ความต้องการทางสงัคมที่เกิดจากการเรียนรู้ บคุคลจะต้องมี
ประสบการณ์และการเรียนรู้มาก่อน จึงจะเข้าใจและเลือกปฏิบติัได้ 

อารี พนัธ์มณี (2546) อธิบายว่า แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นความปรารถนาของบุคคลท่ีจะท า
กิจกรรมต่างๆ ให้ดีและประสบความส าเร็จ แรงจูงใจใฝ่สมัพนัธ์เป็นแรงจูงใจที่ท าให้บุคคลปฏิบติั
ตนให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืนและแรงจูงใจต่อความนบัถือตนเอง (Self–esteem) เป็นแรงจูงใจ
ที่ปรารถนาในความมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปส าหรับแรงจูงใจนัน้ก็มี 2 ประเภท คือ 
แรงจงูใจภายในและแรงจงูใจภายนอก แรงจงูใจภายในนัน้จะหมายถึง แรงกระตุ้นภายในตวับคุคล
ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยที่ไม่หวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก ส่วนของแรงจูงใจภาย
นอกนัน้ก็จะเป็นแรงจงูใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากภายนอกซึ่งอาจเป็นรางวลัหรือแรงเสริมต่าง ๆ เช่น 
ค าชม สิ่งของ เป็นต้น  

ประเวทย์ ประเวสไพรสนธ์ิ (2556) ได้ศึกษาการใช้บริการสื่อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิและพฤติกรรมของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
พฤติกรรมการใช้บริการสื่อสงัคมออนไลน์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25–34 ปี สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 20,000 –29,999 
บาท มีการใช้บริการคนละ 2 บญัชี และเครือข่ายที่เข้าใช้งานบ่อยที่สุด คือ เฟซบุ๊ค โดยส่วนใหญ่
เข้าใช้บริการเพื่อค้นหาเพื่อนใหม่และสื่อสารกับเพื่อนปัจจุบัน โดยใช้บริการผ่านช่องทาง
โทรศพัท์มือถือและสมาร์ทโฟนมากที่สดุ โดยช่วงเวลาที่เข้าใช้บริการไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัเวลาว่าง 
ความถ่ีของระยะเวลาที่ใช้งานใน 1 วัน ใช้บริการไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน พฤติกรรมการใช้บริการ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยรวมของผู้ ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการท างานในระดับมากที่สุด  
ในด้านความสามารถในการปฏิบติังานและความสามารถในพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามล าดับ 
และด้านความสามารถในการสรรหาและรักษามีพฤติกรรมการท างานในระดบัมาก การใช้บริการ
สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานในทิศทางเดียวกันในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

Katz Blumer and Gurevitch (1974)ได้อธิบายว่า สภาวะของสงัคมและจิตใจที่แตกต่าง
กันย่อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันในการใช้บริการสื่อ ทัง้ในเร่ืองของ
ประเภทของสื่อ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อ ซึ่งวัดได้โดยดูจากจ านวน
ชั่วโมงที่ผู้ ใช้บริการเข้าไปใช้สื่อประเภทต่างๆ ดังนัน้ ลักษณะของการใช้สื่อของแต่ละบุคคลก็จะ
แตกต่างกนัไป 

นอกจากนัน้ได้มีการสรุปแนวความคิดเก่ียวกับสังคมที่มีบทบาทในการก าหนดความ
ต้องการและความพอใจของแต่ละคนไว้ว่า 
   1. บุคคลได้รับแรงกดดนั ความตงึเครียด ความขดัแย้งทางสงัคม ท าให้บุคคลต้อง
ผ่อนคลายแรงกดดันต่างๆ ด้วยการบริโภคสื่อ เช่น อินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการ
พดูคยุและสนทนาในกลุม่ที่มีความชอบคล้ายๆ กนั เพื่อคลายแรงกดดนัต่างๆ เหลา่นัน้ 
   2. สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ในสังคมกระตุ้นให้แต่ละบุคคลต้องตระหนักถึง
ปัญหา ท าให้บุคคลเหล่านัน้ต้องแสวงหาข่าวสารจากสื่อ โดยการเข้าไปค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต แต่ละบุคคลให้ความสนใจกับสถานการณ์ต่างๆ มาก
น้อยแค่ไหน สามารถวดัได้จากระยะเวลาและความถ่ีที่ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการ 
   3. โอกาสที่ปัจเจกบุคคลจะได้รับการตอบสนองความพึงพอใจความต้องการ
สถานการณ์ทางสังคมนัน้มีน้อยมาก เพราะฉะนัน้สื่อมวลชนจะต้องเป็นส่วนเสริมหรือทดแทน
บริการต่างๆ ที่ขาดหายไปจากสงัคม 
   4. การบริโภคข่าวสารจากสื่อท าให้สอดคล้องกับค่านิยมการเป็นสมาชิกและการ
เสริมย า้ความเชื่อของสงัคม 
   5. สถานการณ์ทางสงัคมจัดขอบเขตของความคาดหวังและความคล้ายคลึงกัน 
ดงันัน้การเปิดรับสื่อมวลชนจะเป็นตวัสนบัสนนุการเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมของกลุม่ในสงัคม 
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นอกจากนีบ้ทบาทของสงัคมที่มีผลต่อการก าหนดความต้องการในการใช้บริการสื่อของ
บุคคลแล้ว (McCombs and Becker, 1979) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการใช้สื่อเพื่อสนองความ
ต้องการของบคุคลไว้ 6 ประการ คือ 
   1. เพื่อต้องการรับทราบเหตุการณ์ (Surveillance) การเปิดรับสื่อท าให้ทราบว่า
อะไรเป็นประเด็นส าคญัที่ควรให้ความสนใจในขณะนี ้
   2. เพื่อช่วยตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับสื่อท าให้บุคคลสามารถก าหนดความ
คิดเห็นของตนเองต่อเหตกุารณ์ หรือประเด็นปัญหาที่เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนั เนื่องจากมีข้อมลู
ในการตดัสินใจ 
   3. เป็นข้อมูลในการพูดคุยสนทนา (Discussion) การเปิดรับสื่อท าให้บุคคลมี
ข้อมลูที่น าไปใช้ในการพดูคยุกบัผู้ อ่ืนได้ 
   4. ต้องการมีส่วนร่วม (Participation) การเปิดรับสื่อช่วยสร้างให้บุคคลรู้สึกว่าอยู
ในเหตกุารณ์ 
   5. เสริมสร้างความคิดเห็น (Reinforcement) การเปิดรับสื่อช่วยที่ให้ความคิดเห็น
ของบคุคลมัน่คงยิ่งขึน้และสนบัสนนุการตดัสินใจที่ด าเนินการไปแล้ว 
   6. เพื่อความบันเทิง (Entertainment) ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
อารมณ์ 

ดงันัน้ตามแนวคิดทฤษฏีการใช้บริการสื่อ จึงมีข้อสรุปที่ยอมรับกนัดงันี ้
   1. มนุษย์จงใจและแสวงหาข่าวสารด้วยตนเอง ไม่ ได้ถูกยัดเยียดให้อ่าน  
ด ูหรือฟัง และมนษุย์เองก็มีการเลือกที่จะหลบหลีกข่าวสารได้ถ้าต้องการ 
   2. การใช้บริการสื่อของมนษุย์มีจดุมุ่งหมาย (Goal-directed) 
   3. สื่อจะต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าอ่ืนๆ อีกหลายอย่าง ที่อาจจะตอบสนองความ
ต้องการรับรู้ของมนษุย์ได้ 
   4. มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความต้องการของตนเองจากความสนใจ แรงจูงใจ โดยวดั
ได้จากประเภทของสื่อ จ านวนของสื่อ ที่มนุษย์เข้าไปใช้บริการ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลา 
และจ านวนครัง้ 

จากที่ได้กลา่วมาข้างต้นนัน้จะเห็นได้ว่า แรงจงูใจนัน้เป็นต้นเหตขุองการที่มนุษย์นัน้แสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา ดงันัน้ผู้วิจยัจึงพบว่า การที่คนเรานัน้จะใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์หรือไม่
นัน้จะขึน้อยู่กับแรงจูงใจที่แตกต่างกันที่จะท าให้เกิดการตัดสินใจที่จะเลือกใช้หรือไม่เลือกที่จะใช้ 
โดยที่ผู้ ใช้นัน้อาจจะมีเหตผุลที่จะเลือกใช้เหมือนหรือต่างกนัก็เป็นได้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 

เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (Online 
Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการใช้
บริการระบบออนไลน์ มีผู้ วิจัยต่างๆ มากมายให้ความสนใจกับพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อความ
เข้าใจในพฤติกรรม และเพื่อน่าไปปรับใช้ ท่าให้ได้เกิดมีความเชื่อหลกัการและทฤษฎีต่างๆ เกิดขึน้ 
จากผู้ รู้นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านที่พยายามหาค่ามาเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ 
กาญจนา พูนสินรุ่งโรจน์ (2562) สามารถรวบรวมทัศนะต่างๆ เป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนกัศึกษาคณาจารย์พฒันาชมุชนท้องถิ่นและสงัคมระดบัชาติ 
CSD สัมพันธ์ ครัง้ที่ 18 479“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 
2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

  1. พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากแรงผลกัดนัภายในตวัของมนษุย์ 
  2. พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากแรงผลกัดนัของสิ่งแวดล้อม 
  3. พฤติกรรมที่เกิดขึน้จากทัง้แรงผลกัดนัภายในตวัมนษุย์ และสิ่งแวดล้อม 

ความหมายของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
จากการศึกษาความหมายพฤติกรรมข้างต้น มีหลายลกัษณะ จึงมีการนิยามความหมาย

ให้กบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้ดงันี ้
เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน

เร่ืองประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ใช้บ่อยที่สดุ ช่องทางที่ใช้บ่อยที่สดุ ความถ่ีใน
การใช้ต่อวนั ช่วงเวลาที่ใช้ ระยะเวลาที่ใช้ต่อวนั ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ใดมากที่สุด คุณสมบติัที่ ชอบ
มากที่สดุ และแหลง่หรือสื่อที่ท าให้สนใจใช้ 

กนัตพล บรรทดัทอง (2558) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมการใช้ หมายถึง ลกัษณะการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่อง
ทางการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ีใน
การใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) ศึกษารูปแบบด าเนินชีวิต พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ Facebook มีการเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 18.01–22.00 น. มีความถ่ีในการเข้าใช้ 
7 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์แต่ละครัง้โดยเฉลี่ย 90 นาที 
เปิดเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์จากที่บ้าน/ หอพักผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากที่สุด 
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กิจกรรมที่คนท างานท าเป็นประจ ามากที่สุด 3 อันดับแรก เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ คือ สนทนากับเพื่อนอัพเดทสถานะ/ ข้อมูลส่วนตัว/ รูปภาพและหาข้อมูล/ แลกเปลี่ยน
ข้อมลู คนวยัท างานในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรักครอบครัวโดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว นอกจากนีย้งัพบว่า คนวยัท างานที่มีอาชีพและรายได้แตกต่าง
กนัมีช่วงเวลาในการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

เอเจนซี่  Fathom ในสหรัฐอเม ริกาได้น าข้อเท็จจ ริงมาน าเสนอผ่าน  Info graphic  
ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุ่มผู้ สูงอายุเพิ่มมากขึน้ โดยได้ส ารวจการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในกลุ่ม ผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่มีอายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป จนถึง 100 ปี มาวิเคราะห์จน
พบว่า ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 55–65 ปี ซึ่งเป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศพัท์สมาร์ทโฟนเป็นหลกั โดยการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์มีจ านวนอยู่ที่ 90% และการใช้งาน
ผ่านสมาร์ทโฟนมีจ านวน 34% การส ารวจนีช้่วงปี 2004–2009 เป็นช่วงที่อินเทอร์เน็ตได้รับความ
นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้สูงอายุอเมริกันจนท าให้มียอดผู้ ใช้งานเพิ่มสูงถึง 55% และในระหว่างปี 
2009 –2011 ที่ เร่ิมมีการใช้งาน Social Media ก็ส่งผลท าให้ยอดการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในกลุ่มผู้สงูอายุ โดยเฉพาะอายุ 65 ปีขึน้ไป มีจ านวนเพิ่มขึน้จากเดิม 13% เป็น 26% ซึ่ง
คิดเป็นอตัราเติบโต 100% ระยะเวลาในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้สงูอายุชาวอเมริกนัส่วนใหญ่
เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชัว่โมงต่อวนั หรือราว 58 ชัว่โมงต่อ 1 เดือน และยงัมีผู้สงูอายอีุกกว่า 70% ที่ออนไลน์
เป็นประจ าทุกวัน โดยกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุที่ชอบการออนไลน์นิยมท ากันมากที่สุดก็คือ การ
รับส่ง E–mail (55%) รองลงมาเป็นการติดตามข่าวสาร (34%) การท าธุรกรรมทางการเงิน (19%) 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (13%) ดูประกาศซือ้ขายสินค้าออนไลน์ (5%) และการใช้งาน 
Twitter (3%) หากพิจารณาเฉพาะการใช้งาน E–mail ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 จะพบว่า 
ผู้ ใช้งานส่วนใหญ่ (89%) มีอายุ 65 ปีขึน้ไปและมากกว่าคร่ึง (55%) ยงัมีการใช้งานรับส่ง E–mail 
เป็นประจ าทุกวัน ส่วนในกลุ่มผู้ สูงวัยหัวใจออนไลน์ในสหรัฐฯที่นิยมการใช้งาน Social Media 
อย่าง Facebook ก็พบว่า มีจ านวนมากถึง 16 ล้านคน โดยส่วนใหญ่มีอายุตัง้แต่ 55 ปีขึน้ไป และ
เมื่อปี 2012 พบว่า มีผู้ สูงอายุที่ใช้งาน Social Media เพิ่มขึน้เป็น 34% มากกว่าเดิมในปี 2010 
ราว 8% ซึ่งจากสถิติยังพบว่ามีผู้ สูงอายุอีก 18% ที่ล็อกอินเข้าใช้งานเป็นประจ าทุกวัน ข้อมูล
ทัง้หมดนีน้อกจากจะช่วยท าให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุม่ผู้สงูอายแุล้ว ยงัช่วย
ปรับทัศนคติที่มีต่อผู้ สูงอายุด้านการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงท าให้เห็นความส าคัญของกลุ่ม
ผู้สงูอายใุนแวดวงธุรกิจออนไลน์  
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จากแนวคิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นสอดคล้องกบังานวิจยัของส านกังานสถิติแห่งชาติ การใช้
คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุจ าแนกตามกิจกรรมที่ใช้พบว่า ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ท างานร้อยละ 48.8 รองลงมาคือ เพื่อเล่นเกมส์ ดูหนัง ร้อยละ 31.5 เพื่อการศึกษา ร้อยละ  16.9 
และอ่ืนๆ ร้อยละ 2.9 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สูงอายุจ าแนกตามภาค
และกิจกรรม พบว่า กรุงเทพมหานครและทุกภาค ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท างาน
รองลงมาคือ เพื่อเลน่เกมส์ ดหูนงั และเพื่อการศึกษา แสดงให้เห็นว่าการใช้คอมพิวเตอร์เร่ิมเข้ามา
มีบทบาทส าคญัในการท างานของผู้สงูอายุ ผู้สงูอายุที่ใช้อินเทอร์เน็ตจ าแนกตามแหล่งที่ใช้ พบว่า 
ส่วนใหญ่ใช้ที่บ้าน ร้อยละ 61.5 รองลงมาคือที่ท างาน ร้อยละ 20.3 ร้านอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 14.1 
โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 2.1 สถานศึกษา ร้อยละ 1.6 และบ้านญาติ เพื่อนๆ ร้ อยละ 0.3 เมื่อ
พิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตตามภาคต่างๆ พบว่า ผู้ สูงอายุที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ภาค
กลาง และภาคใต้ ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน รองลงมาคือ ใช้ที่ท างาน สว่นภาคเหนือผู้สงูอายุ
ใช้อินเทอร์เน็ตที่ท างานมากกว่าที่บ้าน น่าสังเกตคือ ภาคตะวันออกเฉียง เหนือผู้ สูงอายุใช้
อินเทอร์เน็ตที่ร้านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือร้อยละ 54.0 รองลงมาคือที่บ้านร้อยละ 36.2 การใช้
อินเทอร์เน็ตของผู้ สูงอายุตามกิจกรรมที่ใช้พบว่า ส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล ร้อยละ 60.4 
รองลงมาคือ ติดตามข่าวสาร ร้อยละ 27.6 รับ–ส่งอีเมลร้อยละ 6.7 เล่นเกมส์ ร้อยละ 3.9 เพื่อชม
หรือซือ้สินค้าร้อยละ 0.9 และดาวน์โหลดทุกประเภท ร้อยละ 0.5 เมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของผู้ สูงอายุตามภาคพบว่า ในกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาข้อมูล รองลงมาเพื่อติดตามข่าวสารและรับ–ส่งอีเมล 
ส าหรับภาคเหนือและภาคใต้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามข่าวสาร รองลงมาเพื่อ
ค้นหาข้อมลู (ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2547: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 18 ธันวาคม 2562) 

จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า ผู้สูงอายุไทยจ านวนหนึ่งมีความสนใจในการศึกษาและเรียนรู้ 
การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มีการปรับวิถีชีวิตให้เข้ากบัความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สามารถสื่อสารกบับคุคลในครอบครัวและสงัคมได้อย่างเข้าใจและทนัโลก 

นอกจากนีผ้ลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งก็นับเป็นความสะดวกสบาย
พร้อมประโยชน์เหลือหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมลูความรู้มหาศาล การติดต่อสื่อสารจากทัว้ทุกมมุโลก
จากเว็บจ าพวกเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) พร้อมอพัเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวใน
ระดบัสากล การหาเพื่อน การฝึกภาษา ความสนุกสนาน ความบนัเทิงจากการเล่นเกม ดหูนงั และ
การฟังเพลง ในเมืองไทยเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ Facebook, Line, 
Instagram, Twitter เป็นต้น โดยข้อดีของเว็บเหล่านี ้ได้แก่ ท าให้ได้พบเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่า 
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เป็นช่องทางในการท าการตลาด เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินพักสมองจากความเครียด และ
เว็บไซต์เหล่านีน้บัเป็นคลงัข้อมลูความรู้ขนาดย่อมใช้เป็นพืน้ฐานในการหาข้อมูลต่างๆ ได้ทัง้จาก
ค าบอกเล่าของเพื่อนๆ ในนัน้ การได้ดคูลิปวิดีโอ บทสมัภาษณ์ และอ่ืนๆ อีกมากมาย และเป็นที่ที่
ผู้ ใช้สามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ หรือตัง้ค าถามในเร่ืองต่างๆ เพื่อให้
บคุคลอื่นที่สนใจหรือมีค าตอบได้ช่วยกนัตอบ 

อีกทัง้ Merrill and Lowenstein (1991) ยงัได้แสดงความเห็นว่า การเลือกรับหรือผลลพัธ์
จากการใช้สื่อของบคุคลมีแรงผลกัดนัที่เป็นปัจจยัพืน้ฐานมาจาก 
   1.ความเหงา เป็นผลทางจิตวิทยาที่เชื่อว่า คนเราไม่ชอบที่จะอยู่โดดเด่ียวตาม
ล าพัง เนื่องจากความรู้สึกสบัสน วิตกกงัวล หวาดกลวั ไม่อยากถูกเมินเฉยจากสงัคม จึงชอบหรือ
พยายามที่จะรวมกลุ่มสังสรรค์กันเท่าที่โอกาสอ านวย หากไม่สามารถติดต่อสงัสรรค์กับผู้ อ่ืนได้
โดยตรง สิ่งที่ดีที่สดุคือ การอยู่กบัสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร 
   2.ความอยากรู้อยากเห็น เป็นคุณสมบัติพืน้ฐานของมนุษย์ ดังนัน้สื่อประเภท
ต่างๆ จึงเอาความอยากรู้อยากเห็นเป็นหลักส าคัญอย่างหนึ่งในการน าเสนอข่าวสาร ตามปกติ 
มนุษย์จะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเองมากที่สดุ ไม่ว่าสิ่งนัน้จะเป็นวตัถุสิ่งของ ความคิด
หรือการกระท า 
   3.ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง โดยพืน้ฐานแล้วมนูษย์เป็นคนเห็นแก่ตัวในฐานะที่
เป็นผู้ รับสารจึงต้องการแสวงหา และใช้ข่าวสารบางอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองเพื่อช่วยให้
ความคิดของตนบรรลผุล เพื่อให้ข่าวสารมาเสริมความเด่นของตนเอง และเพื่อให้ข่าวสารช่วยให้
ตนเองได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัย รวมทัง้ให้ได้ข่าวสารที่ท าให้ตนเองเกิดความ
สนุกสนานบนัเทิง ข่าวสารเหล่านีไ้ม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบติั ทางการจรรโลงจิตใจ หรือ
แม้แต่ความคิดก็สามารถหาได้จากสื่อมวลชนและสื่อประเภทอ่ืน ๆ  

Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2010) ได้อธิบายว่า การใช้งานสื่อสังคม
ออนไลน์และอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้สงูอายุได้สมัผสักบัโลกที่กว้างมากขึน้ ได้ติดต่อโลกภายนอกและ
เห็นมมุมองใหม่ๆ จึงท าให้ผลการใช้สื่อสงัคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของผู้สงูอายุนัน้แตกต่างกนั 
โดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านตามลกัษณะของผลการใช้งาน ดงันี ้

  1. ด้านการติดต่อสื่อสาร เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อน
ด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
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  2. ด้านการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น 
ข้อมูลเก่ียวกับหุ้ น สภาพภูมิอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ การแพทย์ และ
สมนุไพร เป็นต้น  

3. ด้านธุรกิจ เพื่อซือ้สินค้าและประมลูสินค้าออนไลน์  
  4. ด้านบนัเทิง เพื่อความบนัเทิง เช่น เล่นเกมส์ ดหูนงั ดลูะครย้อนหลงั เป็นต้น  

   5. ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตวัเอง ภายใต้บริบทและกฎเกณฑ์และบริบทของสงัคมนัน้ๆ 
   6. ด้านการเงิน เพื่อจดัการด้านการเงิน เช่น การบนัทึกรายรับรายจ่ายจากธุรกิจ
ของครอบครัว 
   7. ด้านสังคม เพื่อประโยชน์ในด้านทางสงัคม เช่น การท างานอาสาสมัครให้กับ
ชมุชนและหน่วยงานต่างๆ  
   8. ด้านเวลา เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

นอกจากนีก้ารเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายยุงัมีอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นน ามาใช้ประโยชน์เพื่อ
เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การจัดท าข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ การ
น ามาใช้เพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ผู้สงูอายแุละการด ารงชีวิต 

Dainton M. & Zelley E. D. (2011) ได้กล่าวถึง ผลลพัธ์จากการใช้สื่อว่า เป็นการให้และ
การรับความหมาย การถ่ายทอดและรับสาร ที่รวมถึงแนวคิดการโต้ตอบ แบ่งปัน และการมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนด้วย ซึง่สามารถแบ่งผลการใช้ตามปัจเจกบคุคล ได้ดงันี ้
   1. ด้านความบนัเทิง เพื่อความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เพื่อผ่อนคลายความเครียด 
เป็นการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึน้กบัชีวิตประจ าวนั เป็นการปลีกตวั
ออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่สามารถสร้างความสขุได้มากกว่า 
   2. ด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อแสวงหาข้อมลูข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้มี
โอกาสได้รับรู้ถึงประวติัศาสตร์ ค าแนะน า และน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัต่อไป 
   3. ด้านการแสดงออกถึงตวัตน เพื่อสะท้อน สนับสนุนหรือสร้างความต่าง เช่น ใน
การแสดงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวตนบนสังคมออนไลน์เป็นการสะท้อนความต้องการภายในจิตใจของ
ตนเอง หรือต้องการที่จะสร้างโลกใหม่ เพื่อมาปกปอ้งปกปิดตวัตนที่แท้จริง  
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   4. ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม ท าให้มีโอกาสพดูคยุเพื่อก่อปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 
เพื่อลดความไม่รู้ให้น้อยลง เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แง่คิด ทัศนคติต่อกัน และท าให้มี
ความรู้มากขึน้ 
   5. ด้านการสร้างอัตลกัษณ์ส่วนบุคคล ได้แก่ การที่บุคคลพัฒนาความเป็นตัวตน
ให้เป็นแหลง่ข้อมลู เรียนรู้บคุคลต้นแบบ ท าให้เกิดการหลอ่หลอมเป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง 

Retrevo มีการส ารวจผ่านการศึกษาผู้ ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะใน
เครือข่ายที่ ได้ รับความนิยม เช่น  Facebook Twitter Instagram และ Line เป็นต้น ซึ่ งจาก 
ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของผู้ ใช้บริการ
มากขึน้ พิจารณาได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างจ านวน 1,000 คน โดยศกึษาผลจากการใช้งานใน 
6 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ด้านเวลา ด้านสงัคม ด้านความบันเทิง 
และด้านธุรกิจ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ ใช้บริการเกือบคร่ึงหนึ่ง ได้ติดตามความเคลื่อนไหวเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ทัง้ในช่วงก่อนเข้านอน และหลังต่ืนนอนตอนเช้า ทัง้นีผ้ลส ารวจยังพบว่า มี
ผู้ ใช้บริการเกินคร่ึงหนึ่งที่ติดตามความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่างน้อยวนัละหนึ่ง
ครัง้ และมีเกินกว่า 10% ที่เข้าไปดูความเคลื่อนไหวล่าสุดทุก ๆ 2-3 ชั่วโมง (Marketing Oops 
2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2563) ซึ่งเหล่านีส้ะท้อนว่า เครือข่ายสงัคมออนไลน์ได้รับ
ความนิยม และมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตในกลุ่มคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงจะส่งผล
ให้เครือข่ายขยายวงกว้าง ออกไปเร่ือยๆ และเติบโตต่อไปอีกในอนาคต 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสังคมออนไลน์ 
Vanwynsberghe Boudry & Verdegem (2011 : 28-60 ) แบ่งขอบเขตของทักษะการใช้

สื่อสงัคมออนไลน์ ดงันี ้
   1. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสื่อใหม่ (Operational Skills) เช่น รู้วิธีการท างานของ 
อปุกรณ์สื่อสาร ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสาร ทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นความสามารถพืน้ฐาน 
เช่น สามารถพิมพ์ ค้นหาข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ สามารถพิมพ์ยูอาร์แอล เพื่อเปิด
เว็บไซต์ได้ การกดบนัทกึ การดาวโหลดไฟล์ต่าง ๆ การรับสง่อีเมล์ เป็นต้น  
   2. ทักษะด้านการจดจ ารูปแบบ (Formal Skills) เช่น  สามารถคลิ๊กลิงก์ เบราวซ์ 
(Browse) ค้นหาหน้าจอเว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถจดจ าเมนูต่าง ๆ ในหน้าเว็บไซต์ สามารถจดจ า
รูปแบบของสื่อสงัคม ออนไลน์ได้  
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   3. ทักษะด้านการค้นหาแหล่งข้อมูล (Information Skills) ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง 
วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ค านึงถึงประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับในสื่อ
สงัคมออนไลน์  
   4. ทักษะด้านการสร้างสรรค์เนือ้หาในสื่อสังคมออนไลน์ (Creative Skills) เช่น 
การแสดง ความคิดเห็น การสร้างสรรค์เนือ้หาและแบ่งปันกับบุคคลอ่ืนในสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น 
การอพัโหลดวิดีโอ ลง YouTube การเขียนไดอาร่ีในบล็อกของตวัเอง  
   5. ทักษะด้านการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสื่อสังคมออนไลน์ (Communication 
Skills) เช่น การพดูคยุโต้ตอบ (Chat) ในกลุ่ม การอภิปราย การเข้าร่วมกลุม่ต่าง ๆ ที่ตนสนใจ  เมื่อ
ได้รับเนือ้หา ข้อมูลสามารถสื่อสารตอบกลบัได้ การสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้ รับสาร และ
เปา้หมายในการสื่อสาร  
   6. ทกัษะการเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆผ่านสื่อใหม่ (Transaction Skills) เพื่อ
ความ สะดวกและรวดเร็ว เช่น การดาวน์โหลด การซือ้สินค้าและบริการออน ไลน์ (Online 
Shopping) การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ (Banking Online) เป็นต้น ซึง่ในการใช้
บริการต่าง ๆ เหลา่นี ้ผู้ ใช้ต้องมีทกัษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ต่าง ๆ รู้ว่าเว็บไซต์
เป็นของบริษัทหรือองค์กรใด 

สมุิตร สวุรรณ (2556) ได้รวบรวมไว้ดังนี ้พฤติกรรม คือ กิริยาอาการต่างๆ ที่แสดงมนุษย์
หรือปฏิกิริยาที่ เกิดขึน้เจอกับสิ่งเร้า สามารถจ าแนกพฤติกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วได้เป็น  
2 ลกัษณะ คือ 
   1. พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งปฏิกิริยานี ้เป็นปฏิกิริยาสะท้อน เช่น 
อาการสะดุ้งเมื่อถกูเข็มแทง อาการกระพริบตา เมื่อมีสิ่งมากระทบรบกวนกบัสายตา เป็นต้น 
   2. พฤติกรรมที่สามารถควบคุมและจัดระเบียบได้ เมื่อมีสิ่งเร้ามากระทบ โดย
สติปัญญา-อารมณ์ จะตัดสินว่า จะปล่อยปฏิกิริยาใดออกไป เมื่อสติปัญญาสามารถควบคุมการ
ปล่อยปฏิกิริยา การกระท าตามความคิด หรือท าด้วยสมอง แต่หากอารมณ์ควบคุมจะเรียกว่า ท า
ตามอารมณ์หรือตามใจ นักจิตวิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่า อารมณ์มีอิทธิพลมากกว่าสติปัญญา โดย
มนุษย์ทุกคนแล้วยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ท าให้ส่วนใหญ่ของพฤติกรรมแล้วอยู่บน
พืน้ฐานของอารมณ์และความรู้สกึ 
 
 



  48 

รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์  
แบ่งได้ 2 อย่าง ดงันี ้

   1. พฤติกรรมภายนอกหรือพฤติกรรมเปิดเผย (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมา ท าให้ผู้ อ่ืนสามารถมองเห็นและสังเกตได้ เช่น การเดิน การหัวเราะ การพูด 
การยิม้ ฯลฯ 
   2. พฤติกรรมภายในหรือพฤติกรรมปกปิด (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
บคุคลแสดงแล้ว แต่ผู้ อ่ืนไม่สามารถมองเห็นหรือสงัเกตได้โดยตรง จะทราบได้เมื่อบุคคลนัน้จะเป็น
ผู้บอกหรือแสดงบางอย่างเพื่อให้คนอ่ืนรับรู้ได้ เช่น ความคิด อารมณ์ การรับรู้ 

การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุนัน้ ผู้สงูอายุที่มีประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ จะ
มีความกังวลในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ 
Maliheh S. & Shima S. & Robab (2015) กล่าวว่า ผู้ สูงอายุที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์จะเป็นกลุ่ม
ผู้สงูอายุที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง เช่น การส่งอีเมล์ เพื่อติดต่อสื่อสารกบับุคคลอ่ืน และ
ประสบการณ์จากการใช้คอมพิวเตอร์ส่งผลให้ผู้ สูงอายุมีความเข้าใจการใช้อุปกรณ์การสื่อสาร 
Vosner H.B. & Bobek S. & Kokol P. & Krecic M.J. (2016) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์เปรียบ
เหมือนช่องทางที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน ได้ติดต่อกับเพื่อนเก่า
และเพื่อนใหม่ ช่วยลดความรู้สึกโดดเด่ียว ผู้ สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งใหม่บวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่
เปรียบเสมือนการขยายประสบการณ์ของผู้ สูงอายุการได้ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการช่วยพัฒนา
ความจ าของผู้สงูอายุ นอกจากนีผู้้สงูอายุยงัสามารถเข้าถึงข้อมลูสขุภาพได้ง่ายยิ่งขึน้ แต่ผู้สงูอายุ
ก็มีอุปสรรคในด้านการปรับตัวที่ ต้องมีพื น้ฐานจากการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เช่น การมองเห็น ความจ า เป็นต้น Finn K. (2010) ศึกษาเร่ือง ผู้สูงอายุ
จึงมีทัศนคติต่อสื่อสงัคม ออนไลน์ด้านบวก ในการเรียนและความเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้สงูอายุ  A. 
Gonzalez. & M. Paz Ramirez. & V. Viadel (2012) ศึกษาเร่ือง การใช้สื่ อสังคมออนไลน์ 
อย่างเช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ท่าให้ผู้สงูอายุมีความรู้สึกเด็กลง ผู้สงูอายุมีความรู้สึก เหมือนได้ผจญ
ภยัเจอสิ่งใหม่ๆ มีความมัน่ใจมากขึน้ อันเนื่องมาจากผู้สงูอายุจะมีความกงัวลต่อการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ผ่านอปุกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต โทรศพัท์มือถือ เป็นต้น เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานของผู้ สูงอายุ เนื่องจากสามารถลด
ข้อจ ากดัทางด้านร่างกายของผู้สงูอาย ุBegona P. & P. Jorge & A.G. & A. Francisco (2014) 
องค์ประกอบของพฤติกรรม 
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Cronbach (1963: 68-70) ได้อธิบายว่า พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึน้จาก องค์ประกอบ 
7 ประการ ดงันี ้ 
   1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวตัถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม 
คนเรามีพฤติกรรมเกิดขึน้ก็เพราะต้องการตอบสนองความต้องการของตนเองหรือต้องการท าตาม
วัตถุประสงค์ที่ตนได้ตัง้ไว้ โดยมักมีความต้องการหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน และจะเลือก
ตอบสนองความต้องการที่ด่วนก่อนความต้องการอ่ืนๆ  
   2. ความพร้อม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จ าเป็นในการ
ประกอบพฤติกรรมในการตอบสนองความต้องการ ซึ่งบุคคลจะมีความพร้อมแต่ละด้านที่ไม่
เหมือนกนั ดงันัน้ พฤติกรรมจึงไม่จ าเป็นต้องเหมือนกนั  
   3. สถานการณ์ (Situation) คนเรามกัจะประกอบพฤติกรรมที่ตนเองต้องการเมื่อมี
โอกาสหรือสถานการณ์นัน้ๆ เหมาะสมส าหรับการประกอบพฤติกรรม  
   4. การแปลความหมาย (Interpretation) แม้จะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรม
แล้วคนเราก็มกัจะประเมินสถานการณ์ ตลอดจนการคิดพิจารณาก่อนที่จะท าพฤติกรรมนัน้ๆ ลงไป
เพื่อให้พฤติกรรมนัน้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของเขา
ได้มากที่สดุ  
   5. การตอบสนอง (Respond) หลังจากได้แปลความหมายหรือได้ประเมิน
สถานการณ์แล้ว พฤติกรรมก็จะถกูกระท าตามวิธีการท่ีได้เลือกในขัน้ตอนของการแปลความหมาย  
   6. ผลที่ได้รับ (Consequence) เมื่อประกอบพฤติกรรมไปแล้วผลที่ได้จากการ
กระท านัน้ๆ อาจจะตรงกบัความต้องการหรืออาจจะไม่ตรงกบัที่ได้คาดหวงัไว้  
   7. ปฏิกิ ริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Threat) เมื่ อคนเราไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ก็จะประสบกับความผิดหวัง ซึ่งเมื่อเกิดความผิดหวังแล้ว
คนๆ นัน้ก็อาจจะกลับไปแปลความหมายใหม่เพื่อที่จะหาวิธีที่จะสนองความต้องการของตนเอง
ใหม่  

จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า พฤติกรรมมนุษย์นัน้จะขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง 
เช่น เป้าหมาย ความพร้อม สถานการณ์ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลลัพธ์ที่ตามมา 
รวมทัง้ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั สิ่งต่างๆ เหล่านีล้้วนเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมต่างๆ เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
นบัว่าเป็นเงื่อนไขที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนษุย์นัน่เอง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  ผู้ วิจัยได้ศึกษา
งานวิจยัที่เก่ียวข้อง และน ามาเป็นองค์ประกอบในการศกึษาวิจยั ดงันี ้

จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) ท าการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมและ
แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีทัง้หมด 6 ด้าน คือ ด้านการใช้เวลาว่าง ด้านการแสดง
อารมณ์ความรู้สึก (การสร้างตัวตนในสงัคม) ด้านการติดตามแฟชั่น ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้าน
การสร้างปฎิสมัพนัธ์กับสงัคม และด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการใช้

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.25, SD = 0.52) เมื่อพิจารณา

แรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่แรงจูงใจอยู่ในระดับสูง ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ( x̅ = 
3.45, SD = 0.89) แรงจูงใจด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดบัปานกลางทัง้สิน้ แรงจงูใจที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงู

กว่าด้านอ่ืน ๆ คือ แรงจูงใจด้านการแสวงหาข้อมลู (x̅ = 3.39, SD = 0.89) รองลงมาคือ ด้านการ

ใช้เวลาว่าง (x̅ = 3.33, SD = 0.62) ด้านการแสดงอารมณ์และความรู้สึก (การสร้างตัวตนใน

สงัคม) ( x̅ = 3.29, SD = 0.70) ด้านการสร้างปฎิสมัพันธ์กับสงัคม (x̅ = 3.06, SD = 0.84) และ

ด้านการติดตามแฟชัน่ (x̅ = 2.94, SD = 0.88) 
พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาเร่ือง ระดับผลการใช้บริการเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายุในจังหวัดนนทบุรี มีทัง้หมด 6 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออก 
ด้านเวลา ด้านสังคม ด้านบันเทิง และด้านธุรกิจ พบว่า ผู้ สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีผลการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออก ด้าน
เวลา ด้านสงัคม ด้านบนัเทิง และด้านธุรกิจ ในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.27 โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดบัผลการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน 
จงัหวดันนทบุรี โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุ คือ ด้านการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 อยู่
ใน ระดบัปานกลาง รองลงมาด้านการแสดงออกมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.43 อยู่ในระดบัปานกลาง และ 
คะแนนเฉลี่ยที่มีสดัสว่นต ่าที่สดุ คือ ด้านเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.94 อยู่ในระดบัน้อย 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลการวิจัย ประชาชนมีประสบการณ์ในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 3 ปีขึน้ไปมากที่สุด 
ประชาชนใช้บริการ Facebook บ่อยที่สุด ช่องทางที่ประชาชนใช้บ่อยที่สุดคือ Smartphone 
ประชาชนส่วนใหญ่เปิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์ตลอดทัง้วัน ช่วงเวลาที่ประชาชนใช้มากที่สุดคือ 
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18.00-06.00 น. ประชาชนมีการใช้ 1-3 ชัว่โมงต่อวนัมากท่ีสดุ สว่นใหญ่ใช้เพื่อพดูคยุกบัเพื่อนมาก
ที่สดุ และคณุสมบติัที่ชอบมากท่ีสดุคือ ท าให้ทราบข่าวสารรวดเร็ว เพราะเว็บไซต์เป็นแหลง่หรือสื่อ
ที่ท าให้สนใจใช้มากที่สุด พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เก่ียวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อสาร, ด้านการ
แสดงออกถึงตัวตน , ด้านเวลา, ด้านผลกระทบต่อสังคม , ด้านบันเทิง และด้านธุรกิจ พบว่า 
โดยรวมทัง้ 6 ด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ 4.52 รองลงมาคือ ด้านบันเทิง มีค่าเฉลี่ย 4.29 และด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
3.44 อีกทัง้ยังพบว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และเพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได้จากการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ไมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

กนัตพล บรรทัดทอง (2558) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
และความพงึพอใจของกลุม่คนผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยั พบว่า 
   1) สงูอายุใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ
มาก 
   2) ผู้ สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจ
มากผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจยันีเ้ป็นดงันี ้
    2.1) ผู้สงูอาย ุรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
    2.2) ผู้สงูอายทุี่มีวตัถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ช่องทางการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ สถานที่ที่ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความบ่อยในการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ และช่วงเวลาในการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั  
    2.3) ผู้สงูอายทุี่มีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter 
และ Line แตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
    2.4) แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
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ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบด าเนินชีวิตพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกเว็บไซต์
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ Facebook มีการเข้าใช้บริการในช่วงเวลา 18.01–22.00 น. มีความถ่ีใน
การเข้าใช้ 7 วัน ต่อสปัดาห์ใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์แต่ละครัง้โดยเฉลี่ย 
90 นาทีเปิดเข้าใช้ เว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์จากที่บ้าน/หอพักผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาก
ที่สุด กิจกรรมที่คนท างานท าเป็นประจ ามากที่สดุ 3 อันดับแรก เมื่อเข้าใช้เว็บไซต์เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์คือ สนทนา กับเพื่อนอัพเดทสถานะ ข้อมูลส่วนตัว รูปภาพ และหาข้อมูล แลกเปลี่ยน
ข้อมลู คนวยัท างานใน กรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์สว่นใหญ่มีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบกลุ่มรัก ครอบครัวโดยแสดงให้เห็นถึงกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ในครอบครัว นอกจากนีย้งัพบว่า คนวยัท างานที่มีอาชีพและรายได้แตกต่าง
กนัมีช่วงเวลาในการใช้ บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

ตัน๋ นิลมาติ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า 
ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีต่ากว่า 20 ปี มีรายได้/รายรับต่อเดือนอยู่ระหว่าง 4 ,001-8,000 
บาท สว่นใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ประเภท facebook ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์/วนั 
1-5 ครัง้ ใช้ระยะ เวลาวนัละ 2 -3 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นประจ า
ระหว่างเวลา 18.00 – 24.00 น. กิจกรรมที่ท าผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สดุ คือ สนทนากบั
เพื่อน/ติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อน มีการรับรู้เก่ียวกบัความเสี่ยงในการใช้สงัคมออนไลน์อยู่
ในระดับมาก มีปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสงัคมด้านความสมัพันธ์ในครอบครัว ด้านการเข้าสงัคม
อยู่ในระดบัมาก และตัวอย่างมีพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตวัอย่างที่มีรายได้ บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วย อุปกรณ์การ
สื่อสารที่ใช้ ประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ การท ากิจกรรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ต่างกนั มีพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่างกนั นอกจากนี ้ความถ่ี ระยะเวลาใน
การเข้าใช้สังคมออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยงในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสงัคม ด้านติดต่อการสื่อสาร ด้านการเข้าสงัคม/การคบเพื่อน ด้านศาสนาและ
วฒันธรรม และด้านการศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

รตนดา อาจวิชัย,วิมล เขตตะ และเกียรติศักด์ิ อ่อนตามา (2562) ท าการศึกษาเร่ือง  
ผลการใช้สื่อใหม่แบบ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุ่นไทย ต่อสื่อสาร
สขุภาพผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่า ผลการพฒันาสื่อแบบใหม่ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรม
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การเปิดรับสารของวัยรุ่นไทยต่อสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดย 1. Facebook Page  
ให้ความ รู้เร่ืองสุขภาพชื่ อ Healthy Delivery มีความส าเร็จ Page อยู่ ในระดับปานกลาง 
Engagement Rate เท่ากบั 0.862 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของวยัรุ่นไทยต่อ
สื่อสารสขุภาพผ่านสื่อสงัคมออนไลน์สื่อแบบใหม่ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสาร
ของวัยรุ่นไทยต่อสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการเข้าใช้สื่อสงัคมออนไลน์ทุกวนัต่อสปัดาห์มากที่สดุถึงร้อยละ 75.58 แอปพลิเคชนั
ในการเข้าถึงสื่อสงัคมออนไลน์ Facebook มากที่สุดถึงร้อยละ 88.95 และมีโอกาสได้เห็นข่าวสาร
สขุภาพผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ 1-2 วัน ต่อสปัดาห์ มากที่สดุถึงร้อยละ 33.14 เมื่อพบเจอหรือ
เห็นข่าวสารสุขภาพผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์แล้วกดคลิกเข้าไปอ่าน มากที่สุดถึงร้อยละ 68.60 
โดยมีความคิดเห็นที่มีต่อการใช้สื่อใหม่แบบ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
ของวัยรุ่นไทยต่อสื่อสารสุขภาพผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในวิธีการ
น าเสนอข่าวสารสขุภาพบนเฟสบุ๊คแฟนเพจ “Healthy Delivery”อยู่ในระดบัมาก 

ชลธิชา จุ้ยนามและนพพร จนัทรน าช ู(2558) ท าการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมและผลจากการ
ใช้เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ในจงัหวดัสุโขทยั  พบว่า 
ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และควรส่งเสริมและพัฒนาให้ใช้
เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ พบว่า นกัเรียนที่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ใช้งาน 
Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.1 มีวัตถุประสงค์ในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อติดต่อเพื่อน 
เวลาเฉลี่ยในการใช้สงัคมเครือข่ายออนไลน์เท่ากับ 5.59 ชั่วโมงต่อวัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 416.77 
บาทต่อเดือน ผลกระทบจากการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านอารมณ์ พบว่า นกัเรียนสว่น
ใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยเมื่อรู้สึกโดดเด่ียวหรืออยู่ คนเดียว 
นักเรียนมักจะใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อหาเพื่อนคุยหรือติดตามข้อมูลข่าวสาร มีผลกระทบ
มากที่สดุ ด้านสงัคม พบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้ เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยบุคคลในครอบครัวไม่พอใจเมื่อนกัเรียนใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากเกินไป มีผลกระทบมาก
ที่สุด ด้านการเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
โดยมีเวลาว่าง นกัเรียนมกัจะใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ก่อนที่จะ ใช้เวลาว่างท ากิจกรรมอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย มีผลกระทบมากที่สดุ นอกจากนีย้งัพบอีกว่า นักเรียนมีผลการเรียนต ่าลง เนื่องจากใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนด้านสุขภาพ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยนักเรียนมักพกัผ่อนไม่เพียงพอจนท าให้ร่างกายอ่อนเพลีย เนื่องจาก
ใช้เครือขายสังคมออนไลน์ดึกเกินไป มีผลกระทบมากที่สุด ระยะเวลาการใช้เครือข่ายสังคม



  54 

ออนไลน์ต่อวนัของนกัเรียนระดบั มธัยมศึกษาในจงัหวดัเพชรบรูณ์จ าแนกทัง้ 2 ช่วงชัน้แตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 โดยระยะเวลาการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ต่อ
วนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษา ตอนปลายสงูกว่านกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น  

จากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัได้น าแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่
ได้ท าการศกึษา มาเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความคิด ดงันี ้

ทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า การแบ่งส่วน

ตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดือน เหล่านี ้เกณฑ์ที่นิยมแบ่ง
ลกัษณะเฉพาะของบุคคล ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกันจะก าหนดลกัษณะพฤติกรรมที่
แตกต่างกันไป เพื่อน าข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มเป้าหมายมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่เก่ียวกับ
แรงจูงใจ และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

ทฤษฎีด้านแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Kaye (1998) ได้อธิบายว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตเกิดจาก

แรงจูงใจ 6 ด้าน คือ ความบนัเทิง การมีปฏิสัมพันธ์กบัสงัคม การใช้เวลาว่าง การสร้างตวัตน การ
ติดตามข้อมลูข่าวสาร และการชื่นชอบเว็บไซต์ Papacharissi (2000) กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ต
มีแรงจูงใจที่ส าคญัคือ เพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารได้บนโลก
เสมือนจริงและสามารถสร้างและใช้ประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบุคคล สื่อ และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อวดั
การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้ประโยชน์ที่ก าหนดขึน้ได้แก่ เพื่อประโยชน์ระหว่างบุคคล เพื่อฆ่าเวลา 
เพื่อแสวงหาข้อมลู เพื่อสนทนา และเพื่อความบนัเทิงใหม่  

โดยงานวิจัยนี  ้ต้องการศึกษาแรงจูงใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอาย ุ  
จึงเลือกศึกษาเฉพาะแรงจูงใจที่ผู้ สูงอายุให้ความสนใจและมีงานวิจัยที่ เก่ียวข้องสนับสนุน 
ประกอบด้วยแนวคิดของ Kaye (1998) จ านวน 3 ด้าน คือ การมีปฏิสมัพันธ์กบัสงัคม การใช้เวลา
ว่าง และการสร้างตัวตน ประกอบกับแนวคิดของ Papacharissi (2000) จ านวน 2 ด้าน คือ เพื่อ
การติดต่อสื่อสาร และเพื่อแสวงหาข้อมลู ซึ่งแรงจูงใจดงักล่าว มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ อีกทัง้ผู้ สูงอายุนัน้อาจจะมีแรงจูงใจในการใช้งานที่
เหมือนหรือแตกต่างกันได้ขึน้อยู่กับสภาพแวดล้อมที่ผู้ สูงอายุพบเจอในสังคมปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 
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ทฤษฏีด้านการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2010) ได้อธิบายว่า 

การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้ สูงอายุได้สัมผัสกับโลกที่กว้างมากขึน้ ได้
ติดต่อโลกภายนอกและเห็นมมุมองใหม่ๆ จึงท าให้ผลการใช้สื่อสงัคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตของ
ผู้สูงอายุนัน้แตกต่างกัน โดยสามารถแบ่งออกเป็นด้านตามลกัษณะของผลการใช้งาน ดังนี ้ด้าน
การติดต่อสื่ อสาร เพื่ อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ญาติพี่ น้อง และเพื่ อนด้วยจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการเข้าถึงข้อมูล เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่สนใจ เช่น ข้อมูล
เก่ียวกบัหุ้น สภาพภูมิอากาศ การเดินทางท่องเที่ยว การดแูลสขุภาพ การแพทย์ และสมนุไพร เป็น
ต้น ด้านธุรกิจ เพื่อซือ้สินค้าและประมูลสินค้าออนไลน์ ด้านความบันเทิง เพื่อความบันเทิง เช่น 
เล่นเกมส์ ดูหนัง ดูละครย้อนหลัง เป็นต้น ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ความต้องการที่จะเป็นที่
ยอมรับของสงัคม เพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง ภายใต้บริบทและกฎเกณฑ์และบริบท
ของสงัคมนัน้ ๆ ด้านการเงิน เพื่อจดัการด้านการเงิน เช่น การบนัทึกรายรับรายจ่ายจากธุรกิจของ
ครอบครัว ด้านสงัคม เพื่อประโยชน์ในด้านทางสงัคม เช่น การท างานอาสาสมคัรให้กบัชุมชนและ
หน่วยงานต่าง ๆ ด้านเวลา เพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนีก้ารเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สงูอายยุงัมีอีกหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นน ามาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร การ
จดัท าข้อมลู การเข้าถึงข้อมลูข่าวสารและองค์ความรู้ การน ามาใช้เพื่อการศึกษา เพื่อการประกอบ
อาชีพ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของผู้สงูอายแุละการด ารงชีวิต 

โดยงานวิจัยนี  ้ต้องการศึกษาผลที่ได้รับจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอาย ุ  
จึงเลือกศึกษาเฉพาะผลที่ได้รับจากการใช้งานที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุและมีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง
สนับสนุน ประกอบด้วยแนวคิดของ Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (2010) จ านวน 6 
ด้านจาก 8 ด้าน คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านความบนัเทิง ด้านสงัคม ด้านเวลา และ
การแสดงออกถึงตวัตน เพื่อเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ
และน าไปสูก่ารพฒันาบทบาทของผู้สงูอายใุห้ก้าวทนัการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทลัมากขึน้ 

ทฤษฏีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ  
ผู้ วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Katz Blumer and Gurevitch (1974) ได้อธิบายว่า สภาวะของ

สงัคมและจิตใจที่แตกต่างกันย่อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกันในการใช้
บริการสื่อ ทัง้ในเร่ืองของประเภทของสื่อ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อ ซึ่ง
วดัได้โดยดจูากจ านวนชัว่โมงที่ผู้ ใช้บริการเข้าไปใช้สื่อประเภทต่างๆ ดงันัน้ ลกัษณะของการใช้สื่อ
ของแต่ละบคุคลก็จะแตกต่างกนัไป 
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จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง พบว่า มีปัจจยัหลายอย่างที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ ผู้ วิจัยจึงได้น า
แนวความคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องข้างต้น มาใช้เป็นแนวทางประกอบการท าวิจยั การ
สร้างแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ รวมถึงการน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางการวิจัย เพื่อให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจ และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพนัธ์
ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้น าแนวคิด ตัวแปร ทฤษฎี และแบบสอบถาม
ของงานวิจยัที่เก่ียวข้อง มาเป็นแนวทางในการศึกษา ดงันี ้จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) 
ผู้วิจยัได้น าแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 5 ด้าน มาใช้ในตวัแปรต้นของกรอบ
วิจัย พิชญาวี  คณะผล (2559) และ เอมิกา เหมมินทร์ (2556) ผู้ วิจัยได้น าผลที่ได้รับจากการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ จ านวน 6 ด้าน มาใช้ในตัวแปรต้นของกรอบวิจัย กันตพล บรรทัดทอง 
(2558) และ ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ผู้วิจยัได้น าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มาใช้
ในตวัแปรตามของกรอบวิจยั   

โดยในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้มุ่งเน้นศึกษาในด้านแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ ภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบัผู้สงูอายุ ในการประชาสมัพนัธ์ 
ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และเพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ผ่านทางช่องทาง
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้สงูอายุ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ซึ่งผลจากการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน
ด้านการสื่อสาร ด้านการแสดงออกถึงตวัตน ด้านเวลา ด้านสงัคม ด้านความบนัเทิง ตลอดจนด้าน
ธุรกิจ ของผู้สงูอายุที่มีความสนใจหรือมีการท ากิจกรรมร่วมกนัผ่านบริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์
บนอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์หรือบนแอพพลิเคชั่น โดยมีการตอบโต้ระหว่างกันผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการแผ่ขยายออกไปเร่ือยๆ เป็นรูปแบบของการสื่อสาร และสามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัได้ ตลอดจนเพื่อให้ผู้สงูอายุสามารถเสริมสร้างทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อดิจิทัล
และสื่ออ่ืนๆ เพื่อเสริมพลงัให้ผู้สูงอายุสามารถคิด วิเคราะห์ เลือกสรร ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
และพิจารณากลัน่กรองข้อมลูข่าวสารก่อนยอมรับและปฏิบติัตาม หรือสื่อสารต่อไปยงับุคคลอ่ืนๆ 
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เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าที่ส่งผลลบต่อสุขภาพ หรืออาจถูกล่อลวงเอารัดเอาเปรียบจากการใช้
บริการครือข่ายสงัคมออนไลน์ 



 

บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในการศึกษาค้นคว้าเร่ือง เร่ือง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

  1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. จดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมีประชากรผู้ สูงอายุอาศัยอยู่สูงสุด คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขต
บางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 166,891 คน 
(ส านักงานสถิติผู้ สูงอายุ กรมกิจการผู้ สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความ

เชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยค านวณจากสตูร ดงันี ้

n = 
N

1+Ne2 

 
โดย n คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
N คือ จ านวนประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้(คน) 
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้  

 
 (งานวิจยันี ้ก าหนดใช้ระดบัความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 หรือ ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5) 
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โดยแทนค่าข้อมลูจ านวนข้อมลูประชากรที่ใช้ในการวิจยั และค่าความคลาดเคลื่อน ดงันี ้

n = 
166,891

1+(166,891)(0.05)2 

                         =  399.04 หรือ ประมาณ 400 คน 
ดงันัน้จะได้กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 400 คน ผู้วิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไว้ ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่าง

จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้สงูอายอุยู่อาศยัจ านวนสงูสดุ 5 เขต คือ เขตบางแค 
เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 
166,891 คน (ส านักงานสถิติผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ สูงอายุในแต่ละเขต
รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน มีจ านวน ดงันี ้ 

1. เขตบางแค  จ านวน  36,736  คน  
2. เขตจตจุกัร  จ านวน  34,321  คน  
3. เขตบางเขน  จ านวน  33,088  คน 
4. เขตบางซื่อ  จ านวน  31,857  คน 
5. เขตสายไหม  จ านวน  30,889  คน 

ตาราง 1 แสดงการสุม่ตวัอย่างแบบโควต้าเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 

เขต จ านวน 
บางแค (เดอะมอลล์บางแค และวดันิมมานรดี) 88 
จตจุกัร (สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) สวนจตจุกัร และวดัเทวสนุทร) 82 
บางเขน (วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร และบ้านบางเขน) 79 
บางซื่อ (วดัสร้อยทอง และเกตเวย์ แอท บางซื่อ) 77 
สายไหม (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 
               และวดัราษฎร์นิยมธรรม) 

74 

รวม 400 



  60 

ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่าง
จากเขตพืน้ที่ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1  ได้แก่  
   1. เขตบางแค เก็บข้อมลูที่ เดอะมอลล์บางแค และวดันิมมานรดี 
   2. เขตจตจุกัร เก็บข้อมลูที่ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) สวนจตจุกัร  
และวดัเทวสนุทร 

3. เขตบางเขน เก็บข้อมลูที่ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร และบ้านบางเขน 
4. เขตบางซื่อ เก็บข้อมลูที่ วดัสร้อยทอง และ เกตเวย์ แอท บางซื่อ 
5. เขตสายไหม เก็บข้อมลูที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  

และวดัราษฎร์นิยมธรรม 
โดยผู้ วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการกระจายการเก็บข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว

ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ สูงอายุมีการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเดินห้างเพื่อการ 
Shopping การเข้าวดัเพื่อสงบจิตใจ ตลอดจนการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพที่แข็งแรง และเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน (Brandinside 2561: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563) ผู้ วิจัยจึง
กระจายสถานที่ในการเก็บข้อมลูตามรายละเอียดข้างต้น 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของผู้สงูอายทุี่จะให้ข้อมลู การเก็บข้อมลูเป็นไปตามเขตพืน้ที่
ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ จนครบจ านวน 400 คน 

 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานวิจัย 

แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 สว่นคือ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อ เดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว ได้แก่ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ให้เลือกดงันี ้
1. ชาย 
2. หญิง  

ข้อที่  2 สถานภาพสมรส เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้
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1. โสด 
2. สมรส/อยู่ด้วยกนั 
3. หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

ข้อที่  3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale)  
โดยมีค าตอบให้เลือก ดงันี ้ 

1. ต ่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
3. สงูกว่าปริญญาตรี 

ข้อที่ 4 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดบัการวดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ก าหนดรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 10,000 บาทต่อเดือน ผู้วิจยัจึงขอเร่ิมต้นจาก ช่วงแรกเป็น ต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วง (กายกาญจน์ เสนแก้ว 2560) ดงันี ้ 

1. น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 
2. 10,001 – 20,000 บาท 
3. 20,001 – 30,000 บาท 
4. 30,000 – 40,000 บาท 
5. 40,001 – 50,000 บาท 
6. 50,001 บาทขึน้ไป 

ส่วนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 16 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วย  

คะแนน     ระดบัแรงจงูใจ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย  
1  หมายถึง  น้อยที่สดุ 
เพื่อให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจยัใช้สตูรส าหรับ

การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ 2544) ดงันี ้
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ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =   
พิสยัข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ –  ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

            =   
5 - 1

5
 

            =   0.80 

ดงันัน้ แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

ตาราง 2 ระดบัความคิดเห็นแรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดบัแรงจงูใจ 

4.21 - 5.00 มากที่สดุ 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สดุ 

 
ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 18 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วย 

คะแนน     ระดบัผลการใช้ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย  
1  หมายถึง  น้อยที่สดุ 
เพื่อให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจยัใช้สตูรส าหรับ

การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =   
พิสยัข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ –  ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
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            =   
5 - 1

5
 

            =   0.80 
ดงันัน้ การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้

ตาราง 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

คะแนนเฉลี่ย ระดบัผลการใช้ 
4.21 - 5.00 มากที่สดุ 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สดุ 

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวม
จ านวน 9 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมี
เกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบด้วย  

คะแนน     ระดบัพฤติกรรมการใช้ 
5  หมายถึง  มากที่สดุ 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย  
1  หมายถึง  น้อยที่สดุ 
 
เพื่อให้ได้ลกัษณะเกณฑ์เป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผู้วิจยัใช้สตูรส าหรับ

การหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศ์รัตนะ 2544) ดงันี ้
 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =   
พิสยัข้อมลูที่มีค่าสงูสดุ –  ข้อมลูที่มีค่าต ่าสดุ

จ านวนชัน้
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            =   
5 - 1

5
 

            =   0.80 
 
ดังนัน้ เกณฑ์เฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอาย ุสามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ได้ดงันี ้ 

ตาราง 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

คะแนนเฉลี่ย ระดบัพฤติกรรมการใช้ 
4.21 - 5.00 มากที่สดุ 
3.41 - 4.20 มาก 
2.61 - 3.40 ปานกลาง 
1.81 - 2.60 น้อย 
1.00 - 1.80 น้อยที่สดุ 

 
ขัน้ตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัต่อไปนี ้
   1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
   2. ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างแบบสอบถามให้มีความ
สอดคล้องกนั 
   3. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวข้องกับข้อมูล
ลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
   4. น าแบบสอบถามที่ส ร้างขึ น้ เสนอต่ออาจารย์ที่ป รึกษาสารนิพนธ์ และ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั 
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   5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสารนิพนธ์ 
   6. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใช้ส านวนภาษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขครัง้สุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) 
   7.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ 
   8.  น าแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
40 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิ

อัลฟ่า (α-Coefficient) สูตรของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชย์บัญชา 2550) เพื่อหาค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าอัลฟ่าที่ได้แสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยมีค่า

ระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยก าหนดค่าความ
เชื่อมัน่ที่ยอมรับได้ไม่ต ่ากว่า 0.7 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550)  โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมัน่ 
ซึง่ใกล้เคียงกบั 1 แสดงว่ามีค่าความเชื่อมัน่สงู  
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค ในแต่ละด้านได้ค่า มีค่าดังนี ้

แรงจงูใจในการใช่เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
การแสวงหาข้อมลู    เท่ากบั  0.854  
การสร้างตวัตน     เท่ากบั   0.933 
การติดต่อสื่อสาร    เท่ากบั  0.872 
การใช้เวลาว่าง     เท่ากบั   0.847 
การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม   เท่ากบั   0.933 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
  ด้านการสื่อสาร     เท่ากบั  0.826 
  ด้านการแสดงออกถึงตวัตน   เท่ากบั  0.919 
  ด้านเวลา     เท่ากบั   0.944 
  ด้านสงัคม     เท่ากบั  0.861 
  ด้านความบนัเทิง    เท่ากบั  0.835 
  ด้านธุรกิจ     เท่ากบั  0.870 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตาม

ประชากรที่ก าหนดไว้โดยจะน าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทัง้อธิบาย และให้
ค าแนะน าในการตอบ ซึ่งงานวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “แรงจงูใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที่ส าคญั คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ  
การวิจยั 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
   1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณ์เท่านัน้ 
   2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา 
และน าข้อมลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   3. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
   4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
    4.2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 6 ข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
    4.3 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 18 ข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
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    4.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) 
รวมจ านวน 9 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
    4.5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test 
ของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2545) One-way analysis of variance ของ กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2549) หรือ สถิติ Brown-Forsythe ของ Hartung Joachim (2001) และสถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ของ กลัยา วานิชย์บญัชา (2549) 
     4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้สงูอายทุี่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance ของ กลัยา วานิชย์
บญัชา (2549) สถิติ Independent t-test ของ กลัยา วานิชย์บญัชา (2549) และสถิติ Brown-
Forsythe (B) ของ Hartung Joachim (2001) 
     4.5.2 สมมติฐานที่ 2 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 
     4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 
     4.5.4 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 

 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
  การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ผู้ วิจัยเลือกใช้สถิติ

โดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และความหมายของข้อมูลที่ใช้ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
โดยใช้ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้สูงอายุ แรงจูงใจ และผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ น ามาวิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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  1.1 การหาร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2545) 

𝑃      =
f

n
x100 

เมื่อ 𝑃 แทน ค่าร้อยละ 
f    แทน ความถ่ีของคะแนน 

n          แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

  1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2545) 

x̅ = 
∑ x

n
 

เมื่อ x̅     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ x                  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
N                     แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

  1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ 𝑆. 𝐷 S) (กลัยา วา
นิชย์บญัชา 2545)  

𝑆. 𝐷. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ 𝑆. 𝐷.     แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง (Standard Deviation) 

                   ∑ x 2      แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

(∑ x )2      แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
n       แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 

2. สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเชื่อถือได้ของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหา
ค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

เมื่อ ∝ แทน ความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
K      แทน จ านวนค าถาม 

         covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            แทน ค่าฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างค าถามต่างๆ 

             variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅             แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบด้วย 

   3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาค่า 𝑡 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) ดงันี ้
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กรณีที่  S2
1 = S2

2 

สตูร  𝑡  =  
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

 
โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2 
กรณีที่  S2

1  S2
2 

𝑡    =       
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

เมื่อ 𝑡 แทน  ค่าสถิติใช้พิจารณาใน t-distribution 

x̅1  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

x̅2 แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

s   1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

s  2
2    แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

     n1    แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

   n2    แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
  df    แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 

   3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance)  
ใช้ค่า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชย์บญัชา 2549) มีสตูร
ดงันี ้
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ตาราง 5  แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS 𝐹 

ระหว่างกลุ่ม (B) k-1 SS(B) MS(B    = ( )

1

BSS

k −
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุ่ม (W) n-k SS(W) MS(W) =  ( )

1

WSS

k −
 

รวม (T) n-1 SS(T)   

 

𝐹 = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

เมื่อ 𝐹 แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และ         

ภายในกลุม่ (n - k) 
k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จ านวนตวัอย่างที่ทัง้หมด 
SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square) 
SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 
MS(B) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  (Mean 

square between groups) 
MS(W) แทน  ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  (Mean 

square within groups) 
n - k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม (Within degree of 

freedom) 
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบ

ความแตกต่างเป็นรายคู่ ต่อไป เพื่ อดูว่ามีคู่ ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher’s least 
significant difference (LSD) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1

𝑁𝑖
+

1

𝑁𝑗
] 

โดยที่ Ni – Nj 
Df = N-k 
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โดยที่ 1 jn n=    
เมื่อ LSD แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค านวณได้ส าหรับประชากร กลุม่ที่ I และ j 

1 ;
2

n k
t 
− −

 แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดบั

ความเชื่อมั่น 95% และชั้นแห่งความเป็นอิสระภายในกลุ่ม = n – k 
MSE แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

1n  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม i 

jn  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม j 

 แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรที่

มากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั (Hartung Joachim 2001) มีสตูรดงันี ้

B = β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

 
เมื่อ B แทน ค่าสถิติมีใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ (Mean 
Square Between Group) 

𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean 
Square Within groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 

K แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 
nj แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่ม i 
N แทน ขนาดของประชากร 

S1
2  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่
เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใช้วิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) มีสตูรดงันี ้

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
]
 

เมื่อ 𝑡  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่(Mean 
Square Within groups) ส าหรับ Brown-Forsythe 
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�̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

�̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มที่ i 

𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
3.4 การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติสหสมัพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) ใช้ใน

การหาความสมัพันธ์ของตัวแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนัโดยที่แต่ละตวัมีระดับการวดัของข้อมลูใน
ระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปใช้สตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 

𝑟 =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2
)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)

 

 
เมื่อ 𝑟 แทน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนน x 
∑ 𝑌 แทน ผลรวมของคะแนน y 
∑ 𝑋2 แทน ผลรวมคะแนนชุด x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
∑ 𝑌2 แทน ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 
∑ 𝑋𝑌 แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

โดยที่ค่าสมัประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < 𝑟 < 1 ความหมายของค่า r (กัลยา 
วานิชย์บญัชา 2549) คือ 
   1. ถ้า 𝑟 เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามคือถ้า X 
เพิ่ม Y จะลดถ้า   X ลด Y จะเพิ่ม 
   2. ถ้า 𝑟 เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า X 
เพิ่ม Y จะเพิ่มถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย 
   3. ถ้า 𝑟  มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัและ 
มีความสมัพนัธ์กนัมาก 
   4. ถ้า 𝑟 มีค่าเข้าใกล้-1 หมายถึง X และ Yมีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5. ถ้า 𝑟 = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธ์กนัเลย 
6. ถ้า 𝑟 เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์กนัน้อยลง 
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เกณฑ์การแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) ดงันี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ความหมาย 

0.81 – 1.00     มีความสมัพนัธ์ระดบัสงูมาก 
0.61 – 0.80     มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 
0.41 – 0.60     มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
0.21 – 0.40     มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
0.01 – 0.20     มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 
0.00      ไม่มีความสมัพนัธ์กนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูของผลการวิจยัเร่ือง แรงจงูใจและผลที่ได้รับจากการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อของตวัแปรท่ีศกึษา ดงันี ้

 
สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄   แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 

 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t – distribution  

 F  แทน ค่าที่ใช้พิจารณา F-distribution  

 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  

 SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  

 Sig. แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ    

 LSD แทน Least Significant Difference 

 r  แทน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 

 H0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

 *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 **  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 



  74 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย  

ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
ตอนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดงันี ้
สมมติฐานที่ 1 ผู้สงูอายทุี่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายได้   

เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 2 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบั 

พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
   สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบั 

พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้ 
ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 6 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

ชาย 239 59.75 

หญิง 161 40.25 

               รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 6 พบว่า ข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ เพศ
หญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ตามล าดบั 
 
ตาราง 7 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

โสด 68 17.00 

สมรส/อยู่ด้วยกนั 326 81.50 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 6 1.50 

               รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 7 พบว่า ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน  
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 
81.50 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จ านวน  68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และสถานภาพหม้าย/
หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ด้านสถานภาพมีความถ่ี
ค่อนข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจยัได้ท าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  

ตาราง 8 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่จดักลุม่ใหม่ 

สถานภาพ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

โสด 68 17.00 

สมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 332 83.00 

               รวม 400 100.00 

จากตาราง 8 พบว่า ข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  
จ านวน  332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมา คือ สถานภาพโสด  จ านวน 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.00 ตามล าดบั 

ตาราง 9 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบัการศกึษา ความถ่ี (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 75 18.75 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 297 74.25 
สงูกว่าปริญญาตรี 28 7.00 
               รวม 400 100.00 

จากตาราง 9 พบว่า ข้อมูลระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยันีจ้ านวน 400 คน   
ผู้ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  หรือเทียบเท่า จ านวน 297 คน  
คิดเป็นร้อยละ 74.25 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และ
สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านระดบัการศึกษามีความถ่ี
ค่อนข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจยัได้ท าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  
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ตาราง 10 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 75 18.75 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและสงูกว่าปริญญาตรี 325 81.25 

               รวม 400 100.00 

จากตาราง 10  พบว่า ข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 
คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่จดักลุ่มใหม่  สว่นใหญ่มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและ
สงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมา คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดบั 

ตาราง 11 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 71 17.75 

10,001 – 20,000 บาท 97 24.25 

20,001 - 30,000 บาท 112 28.00 

30,001 - 40,000 บาท 57 14.25 

40,001 – 50,000 บาท 41 10.25 

50,001 บาทขึน้ไป 22 5.50 

               รวม 400 100.00 

จากตาราง 11 พบว่า ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 
400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 
97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 71 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 14.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึน้ไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 มีความถ่ีค่อนข้างต ่า ดงันัน้ผู้วิจยัได้ท าการรวมชัน้ใหม่เพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานดงันี ้  

ตาราง 12 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 71 17.75 

10,001 – 20,000 บาท 97 24.25 

20,001 - 30,000 บาท 112 28.00 

30,001 - 40,000 บาท 57 14.25 

40,001 บาทขึน้ไป 63 15.75 

               รวม 400 100.00 

จากตาราง 12 พบว่า ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 
400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 
บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 
บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.25 ตามล าดบั 
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ตาราง 13 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบั เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย  239 59.75 
หญิง 161 40.25 
2. สถานภาพ   
โสด 68 17.00 
สมรส/อยู่ด้วยกนั/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 332 83.00 
3. ระดบัการศกึษา   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 75 18.75 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและสงูกว่าปริญญาตรี 325 81.25 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 71 17.75 

10,001 – 20,000 บาท 97 24.25 

20,001 - 30,000 บาท 112 28.00 

30,001 - 40,000 บาท 57 14.25 

40,001 – บาทขึน้ไป 63 15.75 

รวม 400 100.00 
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ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

แรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ X  S.D. แปลผล 

การแสวงหาข้อมลู 4.05 0.61 มาก 

การสร้างตวัตน 3.85 0.69 มาก 

การติดต่อสื่อสาร 3.92 0.61 มาก 

การใช้เวลาว่าง 4.10 0.57 มาก 

การสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 4.34 0.55 มากที่สดุ  

รวม 4.05 0.46 มาก 

จากตาราง 14 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ  โดยรวม 

ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยมี  

(x̄ = 4.34) และผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการใช้เวลาว่าง ( x̄ = 4.10)  

รองลงมาได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ( x̄ =4.05) ด้านการติดต่อสื่อสาร ( x̄ = 3.92) และด้านการ

สร้างตวัตน ( x̄ =3.85)   ตามล าดบั 
 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ
ด้านการแสวงหาข้อมลู 

ด้านการแสวงหาข้อมลู x̄  S.D. แปลผล 

1. เพื่อค้นหาข้อมลูความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 4.23 0.74 มากที่สดุ 

2. เพื่อแสวงหาข้อมลูด้านสขุภาพ 4.08 0.84 มาก 

3. เพื่อตอบสนองด้านความบนัเทิง 3.75 0.86 มาก 

4. เพื่อแสวงหาข้อมลูด้านธรรมะ 4.15 0.73 มาก 

รวม 4.05 0.61 มาก 
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จากตาราง 15 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ  ด้านการ

แสวงหาข้อมูลโดยรวม ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.05)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ ได้แก่ ข้อรู้สกึว่าเพื่อค้นหา

ข้อมลูความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ (x̄ = 4.23)  และผู้สงูอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อแสวงหาข้อมูลด้านธรรมะ (x̄ = 4.15) รองลงมาได้แก่  ข้อรู้สึกว่าเพื่อ

แสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ (x̄ = 4.08)  และข้อรู้สึกว่าเพื่อตอบสนองด้านความบันเทิง (x̄ = 3.75) 
ตามล าดบั 
 
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
ด้านการสร้างตวัตน 

ด้านการสร้างตวัตน 
X  S.D. แปลผล 

1. เพื่อเชิญชวนบคุคลอ่ืนเข้ามาชมเร่ืองราวของตนเอง 4.19 0.77 มาก 

2. เพื่อน าเสนอข้อมลูสว่นตวั 3.91 0.84 มาก 

3. เพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกนั 3.59 0.93 มาก 

4. เพื่อสร้างความรักความผกูพนั 3.70 0.98 มาก 

รวม 3.85 0.69 มาก 

 
จากตาราง 16 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  ด้านการสร้าง

ตวัตนโดยรวม ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.85) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมีแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อเชิญชวนบุคคลอ่ืนเข้ามา

ชมเร่ืองราวของตนเอง (x̄ = 4.19) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อน าเสนอข้อมูลส่วนตัว (x̄ = 3.91)   

ข้อรู้สึกว่าเพื่อสร้างความรักความผูกพัน (x̄ = 3.70) และข้อรู้สึกว่าเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกัน  

(x̄ = 3.59) ตามล าดบั 
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ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ
ด้านการติดต่อสื่อสาร 

ด้านการติดต่อสื่อสาร x̄  S.D. แปลผล 

1. สามารถโต้ตอบการสื่อสารกนัอย่างอิสระในทกุที่ทกุเวลา 3.90 0.82 มาก 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร กบัผู้ อ่ืน 3.75 0.87 มาก 

3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั 4.10 0.75 มาก 

รวม 3.92 0.61 มาก 

 

จากตาราง 17 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ  ด้านการ

ติดต่อสื่อสารโดยรวม ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.92 )  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ข้อรู้สกึว่าเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ซึ่งกันและกนั (x̄ = 4.10) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าสามารถโต้ตอบการสื่อสารกันอย่าง

อิสระในทุกที่ทุกเวลา (x̄ = 3.90) และข้อรู้สึกว่าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร กับผู้ อ่ืน (x̄ = 3.75) 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ
ด้านการใช้เวลาว่าง 

ด้านการใช้เวลาว่าง x̄  S.D. แปลผล 

1. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 3.88 0.75 มาก 

2. เพื่อติดตามเร่ืองราวที่สนใจ 4.08 0.77 มาก 

3. เพื่อการผ่อนคลายความเครียด 4.34 0.60 มากที่สดุ 

รวม 4.10 0.57 มาก 

 
จากตาราง 18 การวิเคราะห์แรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ ด้านการใช้เวลา

ว่างโดยรวม ผู้สงูอายทุี่ตอบแบบสอบถามมีแรงจงูใจอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ข้อรู้สึกว่าเพื่อการผ่อนคลาย

ความเครียด (x̄ = 4.34) และผู้สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อติดตาม

เร่ืองราวที่สนใจ (x̄ = 4.08) และข้อรู้สึกว่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (x̄ = 3.88)  
ตามล าดบั 
 

ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ
ด้านการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 

ด้านการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม x̄  S.D. แปลผล 

1. เพื่อเข้าร่วมในกระแสสงัคมที่สนใจ 4.22 0.71 มากที่สดุ 

2. เพื่อติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและญาติมิตร 4.35 0.63 มากที่สดุ 

3. เพื่อทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจุบนั 4.46 0.62 มากที่สดุ 

รวม 4.34 0.55 มากที่สดุ 

 

จากตาราง 19 การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  ด้านการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยรวม ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

(x̄ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมแีรงจูงใจอยู่ในระดบัมากที่สดุ ได้แก่ ข้อรู้สึก

ว่าเพื่อทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจุบนั (x̄ = 4.46) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อติดต่อสร้างความสมัพนัธ์

กับเพื่อนและญาติมิตร (x̄ = 4.35) และข้อรู้สึกว่าเพื่อเข้าร่วมในกระแสสังคมที่สนใจ (x̄ = 4.22) 
ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
x̄  S.D. แปลผล 

ด้านการสื่อสาร 3.62 0.68 มาก 

ด้านการแสดงออกถึงตวัตน 3.82 0.61 มาก 

ด้านเวลา 4.07 0.66 มาก 

ด้านสงัคม 3.48 0.91 มาก 

ด้านความบนัเทิง 3.59 0.88 มาก 

ด้านธุรกิจ 3.65 0.78 มาก 

รวม 3.71 0.57 มาก 

 
จากตาราง 20 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

ด้านเวลา (x̄ = 4.07) รองลงมาได้แก่  ด้านการแสดงออกถึงตัวตน  (x̄ = 3.82) ด้านธุรกิจ  

(x̄ = 3.65) ด้านการสื่อสาร (x̄ = 3.62) ด้านความบนัเทิง (x̄ = 3.59  ) และด้านสงัคม (x̄ = 3.48) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการสื่อสาร 

ด้านการสื่อสาร x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มความ

สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

3.83 0.83 มาก 

2. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดตามข้อมลูข่าวสาร 3.63 0.77 มาก 

3. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ 3.41 0.73 มาก 

โดยรวม 3.62 0.68 มาก 

 
จากตาราง 21 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการสื่อสาร โดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้

ชีวิตประจ าวนั (x̄ = 3.83) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดตามข้อมลู

ข่าวสาร (x̄ = 3.63) และข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้  

(x̄ = 3.41) ตามล าดบั 
 

ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแสดงออกถึงตวัตน 

ด้านการแสดงออกถึงตวัตน x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นและการ

โต้ตอบกบับคุคลอ่ืนเป็นประจ า 

3.56 0.81 มาก 

2. ท่านน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่าง  ๆบนสื่อสงัคมออนไลน์ 3.93 0.93 มาก 

3. ท่านแสดงออกถึงความรักความผกูพนัในครอบครัวผ่านสื่อ

สงัคมออนไลน์ 

3.96 0.88 มาก 

โดยรวม 3.82 0.61 มาก 
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 จากตาราง 22 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการแสดงออกถึงตัวตน โดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านแสดงออกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 

(x̄ = 3.96) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ 

(x̄ = 3.93)  และข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นและการโต้ตอบกบับุคคล

อ่ืนเป็นประจ า (x̄ = 3.56) ตามล าดบั 

ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลา 

ด้านเวลา x̄  S.D. แปลผล 

1. การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ท่านมีเวลาเป็นของตวัเอง 4.10 0.75 มาก 

2. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการพดูคยุกบัผู้ อ่ืน 4.13 0.78 มาก 

3. สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4.00 0.93 มาก 

โดยรวม 4.07 0.66 มาก 

 
จากตาราง 23 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านเวลา โดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการพดูคยุกับผู้ อ่ืน (x̄ = 4.13) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าการใช้

งานสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ท่านมีเวลาเป็นของตวัเอง (x̄ = 4.10) และข้อรู้สกึว่าสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้

ท่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (x̄ = 4.00) ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านสงัคม 

ด้านสงัคม x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อให้ท่านมีความทนัสมยัในสงัคม 3.52 1.06 มาก 

2. ท่านต้องการเป็นที่รู้จกั และมีตวัตน ในสื่อสงัคมออนไลน์ 3.51 0.91 มาก 

3. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ

สงัคม 

3.43 0.95 มาก 

โดยรวม 3.48 0.91 มาก 

 

จากตาราง 24 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านสงัคม โดยรวม ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่   

ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ท่านมีความทันสมัยในสังคม (x̄ = 3.52) รองลงมาได้แก่  

ข้อรู้สึกว่าท่านต้องการเป็นที่รู้จัก และมีตัวตน ในสื่อสงัคมออนไลน์ (x̄ = 3.51) และข้อรู้สึกว่าท่านใช้

สื่อสงัคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสงัคม (x̄ = 3.43) ตามล าดบั 
 

ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความบนัเทิง 

ด้านความบนัเทิง x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการผ่อนคลายความเครียด 3.70 0.90 มาก 

2. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง 3.48 1.01 มาก 

โดยรวม 3.59 0.88 มาก 

 
จากตาราง 25 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความบนัเทิง โดยรวม ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
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ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการผ่อนคลายความเครียด (x̄ = 3.70)  และข้อรู้สึกว่า 

ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง (x̄ = 3.48)  ตามล าดบั 
 

ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ด้านธุรกิจ 

ด้านธุรกิจ x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 3.37 1.06 ปานกลาง 

2. ท่านตดัสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการบนสื่อสงัคมออนไลน์ 3.40 1.04 ปานกลาง 

3. สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายขึน้ 4.18 0.64 มาก 

โดยรวม 3.65 0.78 มาก 

 

จากตาราง 26 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านธุรกิจ โดยรวม ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 3.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่  

ข้อรู้สึกว่าสื่อสังคมออนไลน์ช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายขึน้ (x̄ = 4.18)  และผู้สูงอาย ุ
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการ 

บนสื่อสังคมออนไลน์ (x̄ = 3.40) และข้อรู้สึกว่าท่านค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

(x̄ = 3.37)   ตามล าดบั 

ตอนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

ตาราง 27 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัรู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

สมคัรเลน่ด้วยตนเอง 235 58.75 

ผู้ อ่ืนแนะน า / ชกัชวน 165 41.25 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 27 พบว่า ข้อมูลรู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจยันีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยการ
สมัครเล่นด้วยตนเอง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 รองลงมา คือ ผู้ อ่ืนแนะน า / ชักชวน 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ตามล าดบั 

ตาราง 28 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่นิยมใช้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่นิยมใช้* ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

Facebook 323 80.75 

Line 385 96.25 

Twitter 133 33.25 

Instagram 21 5.25 

YouTube 272 68.00 

อ่ืนๆ เช่น TikTok, Google+,  WhatsApp 144 36.00 

หมายเหต ุ* ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

จากตาราง 28 พบว่า ข้อมลูเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่นิยมใช้ของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั
นีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่นิยมใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ คือ Line จ านวน 
385 คน คิดเป็นร้อยละ 96.25 รองลงมา คือ Facebook จ านวน  323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 
YouTube จ านวน  272 คน คิดเป็น ร้อยละ  68.00 อ่ืนๆ  เช่น TikTok, Google+,  WhatsApp
จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 Twitter  จ านวน   133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ 
Instagram  จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25  ตามล าดบั 

ตาราง 29 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุของประสบการณ์การใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ์การใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
X  S.D. Max Min 

2.42 1.26 6 1 
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จากตาราง 29 พบว่า ข้อมูลประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ย 2.42 ปี สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 ค่าสงูสดุ 6 ปี ค่าต ่าสดุ 1 ปี 
 

ตาราง 30 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

วตัถุประสงค์ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

คยุกบัเพื่อนปัจจบุนัและเพื่อนเก่า 149 37.25 

หาเพื่อนใหม่ 14 3.50 

ซือ้สินค้า 34 8.50 

ใช้เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสาร 127 31.75 

เลน่เกมส์ 68 17.00 

อ่ืนๆ เช่น การขายสินค้า ค้นหาสตูรอาหาร ฝึกภาษา 8 2.00 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 30 พบว่า ข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อคุยกับเพื่อนปัจจุบันและเพื่อนเก่า จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.25 รองลงมา คือ  ใช้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จ านวน  127 คน คิดเป็นร้อยละ  31.75  
เล่นเกมส์ จ านวน   68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซือ้สินค้า จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50  
หาเพื่อนใหม่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และอ่ืนๆ เช่น การขายสินค้า,ค้นหาสตูรอาหาร
,ฝึกภาษา จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 31 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัช่องทางที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่องทางที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟน 265 66.25 

คอมพิวเตอร์ 56 14.00 

แท็บเล็ต 79 19.75 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 31 พบว่า ข้อมลูช่องทางที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่าง

ในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน จ านวน  265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 รองลงมา คือ แท็บเล็ต 
จ านวน   79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และคอมพิวเตอร์ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
ตามล าดบั 

ตาราง 32 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัสถานที่ที่นิยมใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานที่ที่นิยมใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

บ้าน 221 55.25 

ร้านอาหาร 125 31.25 

ห้างสรรพสินค้า 54 13.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 32 พบว่า ข้อมูลสถานที่ที่นิยมใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่บ้าน จ านวน  221 คน คิดเป็นร้อยละ55.25 รองลงมา คือ ร้านอาหาร จ านวน 125 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.25 และห้างสรรพสินค้า จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุของจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่าย

สงัคมออนไลน์เฉลี่ย 
X  S.D. Max Min 

8.05 1.89 10 1 

จากตาราง 33 พบว่า ข้อมูลจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ประมาณ 8 ครัง้ต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.89 ค่าสูงสุด 1 ครัง้ต่อวัน ค่าต ่าสุด  
10 ครัง้ต่อวนั 

ตาราง 34 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าต ่าสดุของระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ย 
X  S.D. Max Min 

15.15 4.83 40 6 

จากตาราง 34 พบว่า ข้อมูลระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ยของ  
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ีใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ย 15.15 นาที สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.83 ค่าสงูสดุ 6 นาที ค่าต ่าสดุ 
40 นาท ี
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ตาราง 35 จ านวนความถ่ี และค่าร้อยละ เก่ียวกบัช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ความถ่ี (คน) ร้อยละ 

ช่วงเช้า (05.00–11.00 น.) 131 32.75 

ช่วงกลางวนั (11.00–16.00 น.) 89 22.25 

ช่วงเย็น (16.00– 19.00 น.) 106 26.50 

ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.) 62 15.50 

ช่วงหลงัเที่ยงคืน (00.00–05.00 น.) 12 3.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 35 พบว่า ข้อมลูช่วงเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่าง

ในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
ช่วงเวลาช่วงเช้า (05.00–11.00 น.) จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ ช่วงเย็น 
(16.00– 19.00 น.) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50 ช่วงกลางวนั (11.00–16.00 น.) จ านวน  
89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.) จ านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 
15.50 และช่วงหลงัเที่ยงคืน (00.00–05.00 น.) จ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดงันี ้ 
   สมมติฐานที่ 1 ผู้ สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

  สมมติฐานที่ 1.1 ผู้ สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

H0: ผู้สงูอายทุี่มีเพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผู้สงูอายทุี่มีเพศ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2 กลุ่มที่เป็น
อิสระจากกัน (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
 

ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ของแต่ละกลุม่เพศ  โดยใช้ Levene’s test 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.796 0.373 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.081 0.776 

 
จากตาราง 29 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ของแต่ละกลุ่มเพศโดยใช้  Levene’s test พบว่า จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์ และระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.796 และ 0.081 
ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงใช้การทดสอบ
สมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed) 

 
ตาราง 37 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยจ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

 

เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

ชาย 7.89 1.90 -2.015* 398 0.045 

หญิง 8.28 1.88    

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่าย

สงัคมออนไลน์ 

ชาย 15.11 4.63 -0.195 398 0.845 

หญิง 15.20 5.12    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยจ าแนก
ตามเพศ พบว่า 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้ สูงอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าผู้สงูอายเุพศชาย 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.845 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้ สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 H0: ผู้ สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

 H1: ผู้ สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ก่อนโดย
ใช้สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
กลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่มตัวแปร 
มีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  Brown-
Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนัจะใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนัน้ 
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกันทดสอบสอง
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s test ซึ่งตัง้สมมติฐานได้
ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 38 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ ของแต่ละกลุม่สถานภาพ  โดยใช้ Levene’s test 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.308 0.579 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.360 0.549 

 
จากตาราง 38 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ของแต่ละกลุ่มสถานภาพโดยใช้ Levene’s test พบว่า จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ และระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.579 และ 0.549 
ตามล าดบั ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงใช้การทดสอบ
สมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed) 

ตาราง 39 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยจ าแนกตาม
สถานภาพ 

พฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

สถานภาพ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

โสด 7.82 1.92 -1.069 398 0.286 

สมรส/อยู่ด้วยกนั/

หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

8.09 1.89    

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

โสด 14.91 3.89 -0.442 0.398 0.659 

สมรส/อยู่ด้วยกนั/

หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่ 

15.20 5.00    
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จากตาราง 39 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยจ าแนก
ตามสถานภาพ พบว่า 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.286 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้สงูอายทุี่มีสถานภาพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
ไม่แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์   อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.659 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้สงูอายทุี่มีสถานภาพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  
ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้  
 

สมมติฐานที่  1.3 ผู้ สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 H0: ผู้ สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

 H1: ผู้ สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระจากกนั (Independent sample t-test) โดยใช้ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อย
กว่า 0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

  H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
  H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 40 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ของแต่ละกลุม่ระดบัการศกึษา  โดยใช้ Levene’s test 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Levene’s test for Equality of Variances 

F Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.224 0.269 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.481 0.489 

 
จากตาราง 40 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ของแต่ละกลุ่มระดบัการศึกษาโดยใช้ Levene’s test พบว่า จ านวนที่ใช้บริการเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ และระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.269 และ 
0.489 ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกันจึงใช้การ
ทดสอบสมมติฐาน ค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั (Equal variances assumed)  

ตาราง 41 แสดงผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

 

ระดบัการศึกษา 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 7.72 2.10 -1.662 398 0.097 

ปริญญาตรี หรือ 

เทียบเท่าและสงูกว่า

ปริญญาตรี 

8.12 1.84    

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 15.37 5.29 0.449 398 0.654 

ปริญญาตรี หรือ 

เทียบเท่าและสงูกว่า

ปริญญาตรี 

15.10 4.72    
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จากตาราง 41 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยจ าแนก
ตามระดบัการศกึษา พบว่า 

 จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.097 ซึ่งมากกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

 ระยะเวลาที่ ใ ช้บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.654  
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้สงูอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้สงูอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 H0: ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั 

 H1: ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างจะใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อนโดยใช้สถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่าน้อยกว่า 0.05 
แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม
ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

 ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ 
Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดงันัน้
ถ้ายอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 
แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  
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 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตัวแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ
สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05 

 การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ ม โดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

  H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
  H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

ตาราง 42 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ของแต่ละกลุม่รายได้ต่อเดือน โดยใช้ Levene’s test 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 0.599 4 395 0.663 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 4.542** 4 395 0.001 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 42 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ของแต่ละกลุ่มรายได้ต่อเดือนโดยใช้ Levene’s test พบว่า จ านวนที่ใช้บริการเครือข่าย
สังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.663 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ส่วนระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 43 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้ F-test 

พฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ระหว่างกลุม่ 4 35.257 8.814 2.485* 0.043 

ภายในกลุม่ 395 1400.840 3.546     

รวม 399 1436.098       

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test พบว่า  

 จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.043 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์   อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 45 

ตาราง 44 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้ Brown-Forsythe 

Robust Tests of Equality of Means Statistic df1 df2 Sig. 

ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 1.126 4 254.552 0.345 

จากตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ โดยจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า  

 ระยะเวลาที่ ใ ช้บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.345  
ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
ตาราง 45 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  จ าแนกตามกลุม่รายได้ต่อเดือน 
เป็นรายคู่ ด้วย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

รายได้ต่อเดือน x̄  

น้อยกวา่ หรือ 

เท่ากบั 

10,000 บาท 

10,001 – 

20,000 

บาท 

20,001 - 

30,000 

บาท 

30,001 - 

40,000 

บาท 

40,001 – 

50,001 

บาทขึน้

ไป 

8.20 8.28 8.16 7.96 7.40 

น้อยกวา่ หรือ เท่ากบั 10,000 

บาท 

8.20 - -0.081 

(0.782) 

0.036 

(0.898) 

0.232 

(0.486) 

0.800* 

(0.014) 

10,001 – 20,000 บาท 8.28  - 0.118 

(0.651) 

0.313 

(0.316) 

0.882** 

(0.004) 

20,001 - 30,000 บาท 8.16   - 0.196 

(0.521) 

0.764* 

(0.010) 

30,001 - 40,000 บาท 7.96    - 0.568 

(0.100) 

40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป 7.40      

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 45 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์   จ าแนกตามกลุ่มรายได้
ต่อเดือน เป็นรายคู่ด้วย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

 ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 10,000 บาท กับผู้ สูงอายุที่มี
รายได้ ต่อ เดือน  40,001 – 50,001 บาทขึ น้ ไป  มี ค่า  Sig. เท่ ากับ  0.014 ซึ่ ง น้อยกว่า  0.05 
หมายความว่า ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์   อย่างมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้สงูอายุที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท มีพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มากกว่า
ผู้สงูอายทุี่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.800 

 ผู้สงูอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาทกบัผู้สงูอายทุี่มีรายได้ต่อเดือน
40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้สงูอายุที่
มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์  แตกต่างกนั ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้สูงอาย ุ
ที่มีรายได้ต่อเดือน10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,001 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.882 

 ผู้สงูอายทุี่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท กบัผู้สงูอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 
40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้สูงอาย ุ
ที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกนั ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้สูงอาย ุ
ที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,001 
บาทขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.764 

 ส าหรับรายคู่อ่ืนพบว่า แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร   

 H0: แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1: แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม  
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
เพื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั ง้สอง 
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 46 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านการแสวงหาข้อมลู กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร 

แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการแสวงหา

ข้อมลู 

r 0.356** 0.046 

Sig. 0.000 0.355 

ระดบัความสมัพนัธ์ ต ่า ไม่มีความสมัพนัธ์ 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านการสร้างตวัตน r 0.343** 0.107* 

Sig. 0.000 0.033 

ระดบัความสมัพนัธ์ ต ่า ต ่ามาก 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร 

r 0.586** 0.224** 

Sig. 0.000 0.000 

ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 
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ตาราง 46 (ต่อ) 

แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการใช้เวลาว่าง r 0.459** 0.221** 

Sig. 0.000 0.000 

ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม 

r 0.357** 0.142** 

Sig. 0.000 0.004 

ระดบัความสมัพนัธ์ ต ่า ต ่ามาก 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 46 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า  

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการแสวงหาข้อมูล กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
แสวงหาข้อมลู มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.356 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับต ่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการแสวงหาข้อมูล  มากขึน้ จะท า
ให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
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แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการแสวงหาข้อมูล กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.355 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ด้านการแสวงหาข้อมูล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้างตัวตน กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้าง
ตวัตน มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.343 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมี
แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้างตวัตน  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการ
ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้างตัวตน กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.107 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้าง
ตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.107 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสร้างตวัตน  มากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่ามาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการติดต่อสื่อสาร กบัพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.586 โดยมีความสมัพนัธ์
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ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการติดต่อสื่อสาร  มากขึน้ จะท าให้
มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการติดต่อสื่อสาร กบัพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่
ใช้บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมี ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.224 โดยมี
ความสมัพันธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความ
ว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการติดต่อสื่อสาร  มากขึน้ จะ
ท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้   

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการใช้เวลาว่าง กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้
เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.459 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการใช้เวลาว่าง  มากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการใช้เวลาว่าง กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้
เวลาว่าง มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.221 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้า
ผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการใช้เวลาว่าง  มากขึน้ จะท าให้มี
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พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้   

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์   
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.357 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
สร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม มากขึน้ จะท าให้มพีฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
วางไว้ 

แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมกับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.142 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่ามาก  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 H0: ผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1: ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 



  110 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
เพื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถ้ามีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตัวแปรทั ง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ตาราง 47 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านการสื่อสาร กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการสื่อสาร r 0.356** 0.343** 
Sig. 0.000 0.000 
ระดบัความสมัพนัธ์ ต ่า ต ่า 
ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านการแสดงออก
ถึงตวัตน 

r 0.446** 0.217** 
Sig. 0.000 0.000 
ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 
ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านเวลา r 0.456** 0.220** 
Sig. 0.000 0.000 
ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 
ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านสงัคม r 0.447** 0.329** 
Sig. 0.000 0.000 
ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 
ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 
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ตาราง 47 (ต่อ) 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ 

พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

จ านวนที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ระยะเวลาที่ใช้บริการ

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านความบนัเทิง r 0.467** 0.287** 

Sig. 0.000 0.000 

ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

ด้านธุรกิจ r 0.450** 0.345** 

Sig. 0.000 0.000 

ระดบัความสมัพนัธ์ ปานกลาง ต ่า 

ทิศทาง เดียวกนั เดียวกนั 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
จากตาราง 47 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์  กับพฤติกรรมการใช้งาน เค รือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สู งอายุใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสื่อสาร กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
สื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.356 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการ
ได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสื่อสาร  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้
ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
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ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการสื่อสาร กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
สื่อสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.343 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้า
ผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการสื่อสาร  มากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตัวตน กับพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ใน
ด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.446  
โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
แสดงออกถึงตัวตน  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตัวตน กับพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  
ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์  
ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.217 โดยมีความสมัพนัธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
แสดงออกถึงตัวตนมากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่
วางไว้   
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ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านเวลา กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเวลา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บ ริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.456 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเวลา  มากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านเวลา กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านเวลา  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.220 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการ
ได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านเวลา  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้   

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  ด้านสังคม กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านสงัคม  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.447 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านสงัคม  มากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านสังคม กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 
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0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านสงัคม 
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.329 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการ
ได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านสงัคม  มากขึน้ จะท าให้มพีฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทิง กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความ
บนัเทิง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.467 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า  
ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทิง  มากขึน้ จะท า
ให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทิง กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความ
บันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.287 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้า
ผู้ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความบนัเทิง  มากขึน้ จะท าให้
มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 

ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บ ริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
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เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.450 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้า
ผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านธุรกิจมากขึน้ จะท าให้มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ  
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.345 โดยมีความสมัพันธ์ระดับ
ต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการ
ได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านธุรกิจ มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 48 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้สงูอายทุีม่ี เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกตา่งกนั  

มีพฤติกรรมการใช้งานเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

1.1 ผู้สงูอายทุีม่ีเพศ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 
Sample t-test 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 
Sample t-test 

1.2 ผู้สงูอายทุีม่ีสถานภาพ แตกต่างกนั  

มีพฤติกรรมการใช้งานเครือขา่ยสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

  

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 

Sample t-test 
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ตารางที่ 48 (ต่อ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 

Sample t-test 

1.3 ผู้สงูอายทุีม่ีระดบัการศกึษา แตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการ

ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 

Sample t-test 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Independent 

Sample t-test 

1.4 ผู้สงูอายทุีม่ีรายได้ต่อเดือน แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ

ใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

F-test 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Brown-Forsythe 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการ

แสวงหาข้อมลู มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งาน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบั

สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตารางที่ 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

2.2 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการสร้างตวัตน มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้งาน เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

2.3 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใช้งาน เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตารางที่ 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

2.4 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการใช้เวลาวา่ง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้งาน เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุน

เขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

2.5 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม มีความสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์

ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตารางที่ 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน  เครือข่าย

สงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านการส่ือสาร มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ

ใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

3.2 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตารางที่ 48 (ต่อ)   

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

3.3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านเวลา มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งาน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

3.4 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งาน 

เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 

- ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตารางที่ 48 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช้ 

3.5 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

ด้านความบนัเทิง มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

 

 

 

 

 

- จ านวนท่ีใช้บริการเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ Pearson product 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้ วิจัยน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยประเด็นส าคัญที่จะน ามาสรุป อภิปราย และน าเสนอ
ข้อเสนอและผลการวิจยัตามล าดบัดงันี ้

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  

2.เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
ความส าคัญของการวิจัย 

1.ให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้สูงอายุ ในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ของภาครัฐและภาคเอกชน 

2.ให้ภาคธุรกิจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ผ่านทางช่องทางเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ 

3.ให้ผู้สงูอายุสามารถเสริมสร้างทกัษะการรู้เท่าทนัสื่อดิจิทลัและสื่ออ่ืนๆ เพื่อเสริมพลงัให้
ผู้สงูอายุสามารถคิด วิเคราะห์ เลือกสรร ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และพิจารณากลัน่กรองข้อมูล
ข่าวสารก่อนยอมรับและปฏิบัติตาม หรือสื่อสารต่อไปยังบุคคลอ่ืนๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าที่
สง่ผลลบต่อสขุภาพ หรืออาจถกูลอ่ลวงเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
สมมติฐานในการวิจัย 

เพื่อให้วิจัยในครัง้นีเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไ ว้ ผู้ วิจัยได้ก าหนดสมมุติฐานเพื่อเป็น
กรอบในการศกึษาค้นคว้าดงันี ้
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1.ผู้สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่าง
กนั มพีฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 

2.แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 5 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมีประชากรผู้สูงอายุอาศัยอยู่สูงสุด คือ เขตบางแค เขตจตุจักร เขต
บางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปี เป็นต้นไป จ านวน 166,891 คน 
(ส านักงานสถิติผู้ สูงอายุ กรมกิจการผู้ สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของ
มนษุย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้สตูรของ Taro Yamane (1967) ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง ที่ระดับความ

เชื่อมัน่ร้อยละ 95 โดยค านวณจากสตูร ดงันัน้จะได้กลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 400 คน 
ขัน้ตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาค้นคว้าครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้ วิจัยก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไว้ ดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่าง

จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้สงูอายอุยู่อาศยัจ านวนสงูสดุ 5 เขต คือ เขตบางแค 
เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตบางซื่อ และเขตสายไหม ที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีเป็นต้นไป จ านวน 
166,891 คน (ส านักงานสถิติผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 2562: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยผู้ สูงอายุในแต่ละเขต
รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน มีจ านวน ดงันี ้ดงันี ้ 

1. เขตบางแค  จ านวน  36,736  คน  
2. เขตจตจุกัร  จ านวน  34,321  คน  
3. เขตบางเขน  จ านวน  33,088  คน 
4. เขตบางซื่อ  จ านวน  31,857  คน 
5. เขตสายไหม  จ านวน  30,889  คน 
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ตาราง 49 แสดงการสุม่ตวัอย่างแบบโควต้าเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 

เขต จ านวน 
บางแค (เดอะมอลล์บางแค และวดันิมมานรดี) 88 
จตจุกัร (สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) สวนจตจุกัร และวดัเทวสนุทร) 82 
บางเขน (วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร และบ้านบางเขน) 79 
บางซื่อ (วดัสร้อยทอง และเกตเวย์ แอท บางซื่อ) 77 
สายไหม (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา 
               และวดัราษฎร์นิยมธรรม) 

74 

รวม 400 

  ขัน้ตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกตัวอย่าง
จากเขตพืน้ที่ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1  ได้แก่  
   1. เขตบางแค เก็บข้อมลูที่ เดอะมอลล์บางแค และวดันิมมานรดี 
   2. เขตจตจุกัร เก็บข้อมลูที่ สวนวชิรเบญจทศั (สวนรถไฟ) สวนจตจุกัร  
และวดัเทวสนุทร 
   3. เขตบางเขน เก็บข้อมลูที่ วดัพระศรีมหาธาตวุรมหาวิหาร และบ้านบางเขน 
   4. เขตบางซื่อ เก็บข้อมลูที่ วดัสร้อยทอง และ เกตเวย์ แอท บางซื่อ 
   5. เขตสายไหม เก็บข้อมลูที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา  
และวดัราษฎร์นิยมธรรม 

โดยผู้ วิจัยเลือกเก็บข้อมูลโดยการกระจายการเก็บข้อมูลไปยังสถานที่ต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ สูงอายุมีการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทัง้การเดินห้างเพื่อการ 
Shopping การเข้าวดัเพื่อสงบจิตใจ ตลอดจนการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพที่แข็งแรง และเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน (Brandinside 2561: ออนไลน์: สืบค้นเมื่อ 16 พฤษภาคม 2563) ผู้ วิจัยจึง
กระจายสถานที่ในการเก็บข้อมลูตามรายละเอียดข้างต้น 

ขัน้ตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่ม
ตวัอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของผู้สงูอายทุี่จะให้ข้อมลู การเก็บข้อมลูเป็นไปตามเขตพืน้ที่
ที่ได้ในขัน้ตอนที่ 1 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ จนครบจ านวน 400 คน 
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การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในงานวิจัย 
แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม

การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 4 สว่นคือ 
   ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก 
(Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 16 ข้อ โดยใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 
   ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 18 ข้อ โดยใช้
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ 
การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 
   ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale 
questions) รวมจ านวน 9 ข้อ โดยใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทอนัตรภาคชัน้ ( Interval Scale) มี 
5 ระดบั ซึง่มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างตาม

ประชากรที่ก าหนดไว้โดยจะน าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบพร้อมทัง้อธิบาย และให้
ค าแนะน าในการตอบ ซึ่งงานวิจยัครัง้นีมุ้่งศึกษาเร่ือง “แรงจงูใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร” ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที่ส าคญั คือ 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยผู้ วิจัยจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพื่อให้ได้ข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ของ  
การวิจยั 
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การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากท าการรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
   1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณ์เท่านัน้ 
   2. ท าการลงรหัส (Coding) ข้อมูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา 
และน าข้อมลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
   3. วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
   4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
    4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ในด้าน เพศ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 
    4.2 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 6 ข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
    4.3 การวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) รวมจ านวน 18 ข้อ โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 
    4.4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale questions) 
รวมจ านวน 9 ข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviations) 
    4.5 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test 
ของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2545) One-way analysis of variance ของ กัลยา วานิชย์บัญชา 
(2549) หรือ สถิติ Brown-Forsythe ของ Hartung Joachim (2001) และสถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์
สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ของ กลัยา วานิชย์บญัชา (2549) 
     4.5.1 สมมติฐานที่ 1 ผู้ สูงอายุที่มีเพศ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ One-way analysis of variance ของ กลัยา วานิชย์
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บัญชา (2549) สถิติ Independent t-test ของ กัลยา วานิชย์บัญชา (2549) และสถิติ Brown-
Forsythe (B) ของ Hartung Joachim (2001) 
     4.5.2 สมมติฐานที่ 2 แรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 
     4.5.3 สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 
     4.5.4 สมมติฐานที่ 4 พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ของ (กลัยา วานิชย์บญัชา 2549) 

ผลการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัสามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะห์ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   เพศ  ข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี จ้ านวน 400 คน ผู้ ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมา คือ เพศ
หญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ตามล าดบั 
   สถานภาพ ข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่  
จ านวน  332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 68 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 17.00 ตามล าดบั 
   ระดับการศึกษา ข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้ านวน 
400 คน ผู้ ที่ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  หรือ
เทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 325 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 รองลงมา คือ ต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามล าดบั 
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   รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ข้อมลูรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจยันี ้
จ านวน 400 คน ผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่จัดกลุ่มใหม่ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 
30,000 บาท จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 
10,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึน้ไป 
จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน 57 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 ตามล าดบั 

ตอนที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
   การวิเคราะห์แรงจูงใจการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุโดยรวม 

ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยมี  

(x̄ = 4.34) และผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านการใช้เวลาว่าง ( x̄ = 4.10)  

รองลงมาได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ( x̄ =4.05) ด้านการติดต่อสื่อสาร ( x̄ = 3.92) และด้าน

การสร้างตวัตน ( x̄ =3.85)   ตามล าดบั 
   ด้านการแสวงหาข้อมูล ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับ

มาก (x̄ = 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 

ข้อรู้สึกว่าเพื่อค้นหาข้อมูลความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ (x̄ = 4.23)  และผู้สูงอายุมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อแสวงหาข้อมลูด้านธรรมะ (x̄ = 4.15) รองลงมา

ได้แก่  ข้อรู้สึกว่าเพื่อแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพ (x̄ = 4.08)  และข้อรู้สึกว่าเพื่อตอบสนองด้าน

ความบนัเทิง (x̄ = 3.75) ตามล าดบั 
   ด้านการสร้างตัวตน ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่า

เพื่อเชิญชวนบุคคลอ่ืนเข้ามาชมเร่ืองราวของตนเอง (x̄ = 4.19) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อ

น าเสนอข้อมูลส่วนตัว (x̄ = 3.91)   ข้อรู้สึกว่าเพื่อสร้างความรักความผูกพัน (x̄ = 3.70) และ 

ข้อรู้สกึว่าเพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกนั (x̄ = 3.59) ตามล าดบั 
   ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก 

(x̄ = 3.92 ) เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ ในระดับมาก ได้แก่  
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ข้อรู้สึกว่าเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  (x̄ = 4.10) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่า

สามารถโต้ตอบการสื่อสารกันอย่างอิสระในทุกที่ทุกเวลา  (x̄ = 3.90) และข้อรู้สึกว่าเพื่ อ

แลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร กบัผู้ อ่ืน (x̄ = 3.75) ตามล าดบั 
   ด้านการใช้เวลาว่าง ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  

ข้อรู้สึกว่าเพื่อการผ่อนคลายความเครียด (x̄ = 4.34) และผู้สงูอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 

ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าเพื่อติดตามเร่ืองราวที่สนใจ (x̄ = 4.08) และข้อรู้สึกว่าเพื่อสร้างความสัมพันธ์

ภายในครอบครัว (x̄ = 3.88)  ตามล าดบั 
   ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม ผู้สงูอายทุี่ตอบแบบสอบถามมีแรงจงูใจอยู่

ในระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัมาก

ที่ สุ ด  ไ ด้ แก่  ข้ อ รู้สึ ก ว่ า เพื่ อ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ใน ปั จจุ บั น  (x̄ = 4.46) รอ งล งม าได้ แก่  

ข้อรู้สึกว่าเพื่อติดต่อสร้างความสมัพันธ์กบัเพื่อนและญาติมิตร (x̄ = 4.35) และข้อรู้สึกว่าเพื่อเข้า

ร่วมในกระแสสงัคมที่สนใจ (x̄ = 4.22) ตามล าดบั 
ตอนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร 
   ผลท่ีได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม  ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  

(x̄ = 3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่   

ด้านเวลา (x̄ = 4.07) รองลงมาได้แก่  ด้านการแสดงออกถึงตัวตน  (x̄ = 3.82) ด้านธุรกิจ  

(x̄ = 3.65) ด้านการสื่อสาร (x̄ = 3.62) ด้านความบันเทิง (x̄ = 3.59  ) และด้านสังคม (x̄ = 
3.48) ตามล าดบั 
   ด้านการสื่อสาร ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่   
ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้

ชีวิตประจ าวนั (x̄ = 3.83) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดตามข้อมลู

ข่าวสาร (x̄ = 3.63) และข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้  

(x̄ = 3.41) ตามล าดบั 
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   ด้านการแสดงออกถึงตัวตน ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก (x̄ = 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านแสดงออกถึงความรักความผูกพันในครอบครัวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (x̄ = 

3.96) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สกึว่าท่านน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่างๆ บนสื่อสงัคมออนไลน์ (x̄ = 
3.93)  และข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นและการโต้ตอบกับบุคคล

อ่ืนเป็นประจ า (x̄ = 3.56) ตามล าดบั 

   ด้านเวลา ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
4.07) เมื่ อพิ จารณ าเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สู งอายุมี ความ คิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ได้แก่   

ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการพดูคยุกบัผู้ อ่ืน (x̄ = 4.13) รองลงมาได้แก่ ข้อรู้สกึว่าการ

ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ท าให้ท่านมีเวลาเป็นของตัวเอง (x̄ = 4.10) และข้อรู้สึกว่าสื่อสังคม

ออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (x̄ = 4.00) ตามล าดบั 

   ด้านสังคม ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
3.48) เมื่ อพิ จารณ าเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สู งอายุมี ความ คิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ได้แก่   

ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อให้ท่านมีความทนัสมยัในสงัคม (x̄ = 3.52) รองลงมาได้แก่  

ข้อรู้สึกว่าท่านต้องการเป็นที่รู้จัก และมีตัวตน ในสื่อสังคมออนไลน์ (x̄ = 3.51) และข้อรู้สึกว่า 

ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสงัคม (x̄ = 3.43) ตามล าดบั 
   ด้านความบันเทิง ผู้สงูอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ สูงอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่   

ข้อรู้สึกว่าท่านใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการผ่อนคลายความเครียด (x̄ = 3.70)  และข้อรู้สึกว่า  

ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง (x̄ = 3.48)  ตามล าดบั 

   ด้านธุรกิจ ผู้ สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 
3.65)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สงูอายุมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าสื่อ

สังคมออนไลน์ช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายขึ น้  (x̄ = 4.18)  และผู้ สูงอายุ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อรู้สึกว่าท่านตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการ 

บนสื่อสงัคมออนไลน์ (x̄ = 3.40) และข้อรู้สึกว่าท่านค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสงัคมออนไลน์  

(x̄ = 3.37)   ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
   ข้อมูลรู้จักเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์โดยการสมัครเล่นด้วยตนเอง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.75 รองลงมา คือ ผู้ อ่ืนแนะน า / ชกัชวน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 ตามล าดบั 
   ข้อมูลเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใช้ ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยม
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  คือ Line จ านวน 385 คน คิดเป็นร้อยละ  96.25 รองลงมา คือ 
Facebook จ านวน  323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 YouTube จ านวน  272 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.00 อ่ืนๆ เช่น TikTok, Google+,  WhatsApp จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 Twitter  
จ านวน   133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และ Instagram  จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25  
ตามล าดบั 
   ข้อมูลประสบการณ์ การใช้งานเค รือ ข่ายสังคมออนไลน์  ผู้ ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย 2.42 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 ค่าสงูสดุ 6 ปี ค่าต ่าสดุ 1 ปี 
   ข้อมูลวัต ถุประสงค์ที่ ใช้บ ริการเค รือ ข่ายสั งคมออนไลน์  ผู้ ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อคยุกบัเพื่อนปัจจุบนั
และเพื่อนเก่า จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ ใช้เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร 
จ านวน  127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 เล่นเกมส์ จ านวน   68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ซือ้สินค้า 
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 หาเพื่อนใหม่ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 และอ่ืนๆ  
เช่น การขายสินค้า,ค้นหาสตูรอาหาร,ฝึกภาษา จ านวน  8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 
   ข้อมูลช่องทางท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน จ านวน  265 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.25 รองลงมา คือ แท็บเล็ต จ านวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดบั 
   ข้อมู ลสถาน ท่ี ท่ี นิยมใช้บ ริการเค รือ ข่ายสังคมออนไลน์  ผู้ ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่บ้าน จ านวน  221 คน คิดเป็นร้อยละ
55.25 รองลงมา คือ ร้านอาหาร จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 และห้างสรรพสินค้า 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 ตามล าดบั 
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   ข้อมูลจ านวน ท่ีใช้บ ริการเค รือ ข่ายสังคมออนไลน์ เฉ ล่ีย  ผู้ ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 8 ครัง้ต่อวัน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.89 ค่าสงูสดุ 1 ครัง้ต่อวนั ค่าต ่าสดุ 10 ครัง้ต่อวนั 
   ข้อมูลระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉล่ีย  ผู้ ที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉลี่ย 15.15 นาที ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.83 ค่าสงูสดุ 6 นาที ค่าต ่าสดุ 40 นาท ี
   ข้อมูลช่วงเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วงเวลาช่วงเช้า  (05.00–11.00 น.) จ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ ช่วงเย็น (16.00– 19.00 น.) จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.50 ช่วงกลางวัน  (11.00–16.00 น.) จ านวน  89 คน คิดเป็นร้อยละ  22.25 ช่วงกลางคืน 
(19.00–24.00 น.) จ านวน 62  คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และช่วงหลงัเที่ยงคืน (00.00–05.00 น.) 
จ านวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อดงันี ้ 
    สมมติฐานที่ 1 ผู้สูงอายุที่มี เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
    สมมติฐานที่  1.1 ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั  
     ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้สงูอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยจ านวน
ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าผู้สงูอายเุพศชาย 
     ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    สมมติฐานที่ 1.2 ผู้สงูอายทุี่มีสถานภาพ แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
     ผู้ สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์   อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
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     ผู้ สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้  
    สมมติฐานที่ 1.3 ผู้สงูอายุที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
     ผู้สงูอายุที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
     ผู้สงูอายุที่มีระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    สมมติฐานที่  1.4 ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั 
     ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
     ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้สงูอายทุี่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท 
มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
มากกว่าผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป ผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่าผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน  40,001 – 50,001 บาทขึน้ไป  
ผู้สงูอายทุี่มีรายได้ต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท  มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ มากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 – 
50,001 บาทขึน้ไป  
   สมมติฐานที่  2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  
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    ด้านการแสวงหาข้อมลู มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.356 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
แสวงหาข้อมลู  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้   
    ด้านการแสวงหาข้อมูล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการสร้างตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.343 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านการ
สร้างตัวตน  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการสร้างตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.107 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านการสร้างตัวตน  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่ามาก ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.586 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
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    ด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.224 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการติดต่อสื่อสาร มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่
วางไว้  
    ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์
เท่ากับ 0.459 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการใช้เวลาว่าง  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.221 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ด้านการใช้เวลาว่าง มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่
วางไว้ 
    ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสงัคม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประ
สิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.357 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจงูใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไว้ 
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    ด้านการสร้างปฏิสมัพันธ์กับสงัคม มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัม
ประสิทธ์สหสมัพนัธ์เท่ากบั 0.142 โดยมีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า ถ้าถ้าผู้ ใช้บริการมีแรงจูงใจในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบั
ต ่ามาก ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
   สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
    ด้านการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.356 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
การสื่อสาร มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการสื่อสาร มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากับ 0.343 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
การสื่อสาร  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.446 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตวัตนมากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง  
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วาง 
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    ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ 0.217 โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ด้านการแสดงออกถึงตวัตนมากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้  
    ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.456 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านเวลา  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้    
    ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากับ 0.220 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
เวลา  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.447 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านสังคม  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากับ 0.329 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
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สังคม  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านความบนัเทิง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.467 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านความบนัเทิง  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวน
ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่
วางไว้ 
    ด้านความบนัเทิง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากับ 0.287 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
ความบนัเทิง  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่
ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนท่ีใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.450 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ด้านธุรกิจ  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
    ด้านธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
เท่ากับ 0.345 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า ถ้าผู้ ใช้บริการได้รับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้าน
ธุรกิจ  มากขึน้ จะท าให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านระยะเวลาที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี

ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
   สมมติฐานท่ี 1 ผู้สงูอายุที่มี เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั พบว่า 
    1.1 เพศ ผู้สูงอายุที่มีเพศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์แตกต่างกัน ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ โดยผู้สงูอายุเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยจ านวน
ที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากกว่าผู้สงูอายเุพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมกัจะมีการติดต่อ
พูดคุยกับสังคมอยู่เสมอ และอีกทัง้เมื่อเร่ิมสูงอายุโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประจ าในที่พักอาศัย ท า
กิจกรรมนอกบ้านน้อยลง จึงเกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และมีจ านวนการใช้
สงูกว่าผู้สงูอายุเพศชาย สอดคล้องกบัเอมิกา เหมมินทร์ (2556) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
ใช้และความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจยั ผู้สงูอายุในกรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ใน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
    1.2 สถานภาพ ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบนัผู้สูงอายุมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งมี
กิจกรรมที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ดงันัน้ ไม่ว่าจะมีสถานภาพที่ต่างกนั จึงไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่ต่างกัน สอดคล้องกับที่กันตพล บรรทัด
ทอง (2558) ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์และความพึงพอใจของ
กลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นพบว่าผู้สูงอายุ ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
    1.3 ระดับการศึกษา ผู้ สูงอายุที่มีระดับการศึกษา  แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากปัจจุบันผู้ สูงอายุมีการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพิ่มสูงขึน้ ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก อีกทัง้ยังมีความ
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ง่ายในการใช้งาน ดังนัน้ระดับการศึกษาจึงไม่ใช่ข้อก าหนดพฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ สอดคล้องกบัที่กนัตพล บรรทดัทอง (2558) ท าการศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ค้นพบว่าผู้สูงอาย ุ
ที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ไม่แตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
    1.4 รายได้ต่อเดือน  ผู้ สูงอายุที่มี รายได้ต่อเดือน  แตกต่างกัน  มี
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้ สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สดุ เพราะผู้สงูอายทุี่มีรายได้สงู
กว่า จะเป็นกลุ่มที่ปัจจุบนัยงัต้องปฏิบติังาน หรือ ท าธุรกิจส่วนตวั จึงมีเวลาในการใช้งานเครือข่าย
สังคมออนไลน์น้อยกว่า เมื่อเทียบกับกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือน ค่อนข้างต ่า ซึ่งมักจะมีเวลาว่าง
มากกว่า สอดคล้องกบั ภทัรา เรืองสวสัด์ิ (2553) ท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบด าเนินชีวิตพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน สอดคล้องกับเอมิกา เหมมินทร์ (2556) 
ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเก่ียวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย พบว่า รายได้ที่
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบั พนิดา แสงโลด และสภุาพร ตนัติสนัติสม (2560) ท าการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้สื่อสงัคมออนไลน์แตกต่างกนั ดงันัน้
ผู้อายจุึงมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
   สมมติฐานที่  2 แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร  
    ด้านการแสวงหาข้อมูล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั  ใน
ระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า หากผู้ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มี
การแสวงหาข้อมูล เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มขึน้ในระดับต ่า เนื่องจากปัจจุบนัการเข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ เพื่อแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้มีโอกาสได้รับรู้ถึงข้อมูลที่เป็น
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ประโยชน์ ค าแนะน าในการปฏิบติัตวัต่างๆ เมื่ออยู่ที่ บ้าน ข้อมลูทางสขุภาพเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันต่อไป โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านีส้ามารถค้นหาได้จากสื่อออนไลน์ ดังนัน้การ
แสวงหาข้อมูล จึงมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Chiu, et al (2006) พบว่าแรงจงูใจในการแสวงหาข้อมลูมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) 
ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
พบว่า ด้านการแสวงหาข้อมลู เป็นแรงจงูใจให้เกิดการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
    ด้านการสร้างตัวตน มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดับต ่าและต ่ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีการสร้างตวัตนเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้
เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ ในระดับต ่าและต ่า
มาก เนื่องจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ช่วยให้ผู้ เข้าใช้งานได้มีพืน้ที่ในการสร้างตัวตนขึน้มาบนสื่อ
ออนไลน์ และสามารถที่จะเผยแพร่เร่ืองราวของตนผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ โดยลกัษณะของการ
เผยแพร่อาจจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ การเขียนข้อความลงในบล็อก อีกทัง้ยังเป็นเว็บที่เน้นการหา
เพื่อนใหม่ หรือการค้นหาเพื่อนเก่าที่ขาดการติดต่อ ดังนัน้การสร้างตัวตนจึงมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารานิตย์ คงเทียม 
(2557) ท าการศึกษา การสร้างตัวตนของผู้ ใช้สื่อสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม พบว่า 
แรงจูงใจด้านการสร้างตัวตนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ ใช้สื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ยูทูป 
และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ ส าเภาทอง และคณะ (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า การสร้างตัวตนในสังคมเป็น
แรงจงูใจให้เกิดการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
    ด้านการติดต่อสื่ อสาร  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่
ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกันในในระดับปานกลางและต ่า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการ
ติดต่อสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวน
ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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เพิ่มขึน้ในในระดับปานกลางและต ่า เนื่องจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ช่วยให้สามารถ
ติดต่อกบับุคคลที่อยู่ห่างไกลได้มากขึน้ ซึง่สื่อสงัคมออนไลน์แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกนั ดงันัน้
ถ้าหากมีความจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารกบับคุคลที่หลากหลายมากขึน้ จึงมีความสมัพนัธ์ให้เกิด
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์มากขึน้ทัง้จ านวนสื่อที่ใช้และเวลาการใช้ สอดคล้อง
กบัผลการวิจยัของ Ross, et  al. (2009) ที่ศึกษาเร่ือง บุคลิกภาพและแรงจูงใจที่สมัพนัธ์กบัการใช้ 
Facebook พบว่า แรงจูงใจด้านการติดต่อสื่อสารมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์   และสอดคล้องกับ จิราภรณ์  ส าเภาทอง และคณะ (2561) ท าการศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ พบว่า ด้านการ
ติดต่อสื่อสารเป็นแรงจงูใจให้เกิดการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์  
    ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลางและต ่า  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีการใช้เวลาว่าง เพิ่มขึน้ในระดบัปาน
กลางและต ่า จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้
บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพิ่มขึน้ 
เนื่องจากการใช้สื่อสงัคมออนไลน์จะใช้ในช่วงเวลาที่ว่างจากภารกิจ หรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลา
ของการผ่อนคลาย ดงันัน้หากมีเวลาว่างเพิ่มขึน้จึงมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของจิราภรณ์ ส าเภาทอง สาวิตรี ทยานศิลป์ และ
อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล (2561) ท าการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และแรงจูงใจใน 
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ กับสัมพันธภาพ ในกลุ่มเพื่อน และครอบครัวของนักเรียน 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่าย
สงัคมออนไลน์ด้านการใช้เวลาว่าง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
    ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  และในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่าและต ่ามาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม เพิ่มขึน้  ในระดับต ่าและต ่ามาก จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่
ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ เนื่องจากผู้สงูอายุโดยสว่นใหญ่จะมีการพบปะกบัสงัคม
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น้อยลงเร่ิมห่างจากสังคม ดังนัน้เมื่อมีเครือข่ายสังคมเข้ามาจะช่วยให้ผู้ สูงอายุสามารถสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมได้มากขึน้ จึงเป็นผลให้มีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้
ด้วย สอดคล้องกบังานวิจัยของจิราภรณ์ ส าเภาทอง สาวิตรี ทยานศิลป์และอธิวฒัน์ เจี่ยวิวรรธน์
กุล (2561) ท าการศึกษา ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และแรงจูงใจใน การใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ กบัสมัพนัธภาพ ในกลุ่มเพื่อน และครอบครัวของนกัเรียน มธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านการสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 

  สมมติฐานที่ 3 ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กับ
พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
    ด้านการสื่อสาร มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีการสื่อสารเพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ ในระดับต ่า เนื่องจากการสื่อสารของ
ผู้สงูอายุสามารถสื่อสารกบับุคคลที่อยู่ห่างกนัได้ยากขึน้ ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่เอือ้อ านวย การใช้
สื่อออนไลน์จึงเป็นตัวเลือกที่ส าคัญในการใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ดังนัน้เมื่อมีความ
ต้องการทางด้านการสื่อสารเพิ่มขึน้ ผู้ สูงอายุจึงมีพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้ สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การใช้ประโยชน์ในด้านเพื่อการสื่อสารมี
ความสมัพนัธ์กบัการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอาย ุและสอดคล้องกบังานวิจยัของตัน๋ นิล
มาติ (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า ด้านการสื่อสารมี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมติดการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
    ด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งาน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่
ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและต ่า อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีการแสดงออกถึงตัวตน 
เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการ



  144 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ ใน
ระดบัปานกลางและต ่า เนื่องจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นสื่อที่ช่วยให้ผู้สงูอายุที่ขาดการพบปะ
สังคม สามารถแสดงออกถึงตัวตนได้ โดยการสร้างตัวตนขึน้มาบนสื่อออนไลน์ ดังนัน้การ
แสดงออกถึงตัวตนจึงมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สอดคล้อง
กบั พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า การใช้ประโยชน์ในด้านการแสดงออกถึงตัวตน มีความสัมพันธ์กับการใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ  
    ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีด้านเวลาที่จะสามารถใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลางและต ่า เนื่องจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นกิจกรรมที่
ผู้สูงอายุจะท าเวลาที่ว่างจากภาระกิจที่ส าคัญ ดังนัน้ถ้าหากเวลาถูกใช้หมดไปกับภาระหน้าที่ที่
ส าคัญมากกว่า ท าให้เวลาว่างที่จะใช้สื่อออนไลน์ก็น้อยลงไปด้วย แต่ในทางกลับกันนัน้ถ้าหาก
ผู้สูงอายุมีเวลาว่างเพิ่มขึน้พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ก็เพิ่มตาม สอดคล้องกับ
พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุใน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านเวลา มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
และสอดคล้องกับรตนดา อาจวิชัย,วิมล เขตตะ และเกียรติศกัด์ิ อ่อนตามา (2562) ท าการศึกษา
เร่ือง ผลการใช้สื่อใหม่แบบ Digital Content ที่มีต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารของวัยรุ่นไทย ต่อ
สื่อสารสขุภาพผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ พบว่า ด้านเวลาการใช้งานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
    ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีด้านสงัคมที่เอื อ้ต่อการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในด้าน
จ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคม
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ออนไลน์  เพิ่มขึน้ ในระดบัปานกลางและต ่า ดงัที่ Katz Blumer and Gurevitch (1974) ได้อธิบาย
ว่า สภาวะของสงัคมที่แตกต่างกันย่อมมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดความต้องการที่แตกต่างกนัในการ
ใช้บริการสื่อ ทัง้ในเร่ืองของประเภทของสื่อ ช่องทางการใช้บริการ ระยะเวลาในการใช้บริการสื่อ ซึ่ง
วดัได้โดยดจูากจ านวนชัว่โมงที่ผู้ ใช้บริการเข้าไปใช้สื่อประเภทต่างๆ ดงันัน้ ลกัษณะของการใช้สื่อ
ของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไป เนื่องจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้านสังคม ของ
ผู้สงูอายเุป็นการเข้าถึงสงัคมรูปแบบหนึ่งด้วยการใช้สื่อที่ทนัสมยัให้สามารถเข้าถึงสงัคมได้  เพื่อให้
เป็นที่รู้จกัในสงัคมบนสื่อออนไลน์ และเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้กบัสงัคมบน
สื่อออนไลน์ ซึ่งถ้าหากผู้ สูงอายุมีสังคมที่หลากหลาย อาจมีความจ าเป็นต้องใช้จ านวนของ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่หลากหลายแพลตฟอร์มด้วยเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มสงัคมต่างๆ ได้ และยัง
เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุด้วย ดงันัน้การใช้สื่อออนไลน์ ด้าน
สงัคมจึงมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกบัผลการวิจยั
ของ พิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุใน
จงัหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านสงัคม มีความสมัพันธ์กับการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา จุ้ ยนามและนพพร จันทรน าชู (2558) ท าการศึกษาเร่ือง 
พฤติกรรมและผลจากการใช้เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
ในจังหวัดสุโขทัย พบว่า ด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และควร
สง่เสริมและพฒันาให้ใช้เครือข่ายทางสงัคมออนไลน์ในทางสร้างสรรค์ 
    ด้านความบันเทิง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ด้านความบนัเทิง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ใน
ด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์  ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้
เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความบนัเทิง ต่อการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ จะท าให้ผู้ ใช้เกิด
พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ ในระดับปานกลางและต ่า
เนื่องจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ช่วยให้ผู้ ใช้เกิดความเพลิดเพลินบนัเทิงใจ เพื่อผ่อนคลาย
ความเครียด เป็นการฆ่าเวลา ระบายอารมณ์ หรือหลีกหนีจากปัญหาที่เกิดขึน้กับชีวิตประจ าวัน 
เป็นการปลีกตัวออกจากโลกแห่งความจริงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริงที่สามารถสร้างความสุขได้
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มากกว่า ดังนัน้ความบนัเทิงของการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ จึงมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ สอดคล้องกับพิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนจงัหวดันนทบรีุ พบว่า ด้านความบนัเทิง มีความสมัพนัธ์กบั
การใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 
    ด้านธุรกิจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์  ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลางและต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ 0.01 หมายความว่า หากผู้ ใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีกิจกรรมการติดต่อทางธุรกิจเพิ่มขึน้ 
จะท าให้ผู้ ใช้เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ในด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ และในด้านระยะเวลาที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์  เพิ่มขึน้ ในระดับปาน
กลางและต ่า เนื่องจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นสื่อในการติดต่อที่สะดวก ดังนัน้เมื่อมีความ
จ าเป็นในการติดต่อธุรกิจเพิ่มขึน้ พฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จึงเพิ่มขึน้ตาม 
สอดคล้องกับพิชญาวี  คณะผล (2559) ท าการศึกษาการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรี พบว่า การติดต่อทางธุรกิจ มีความสมัพันธ์กับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  
มีข้อเสนอแนะดงันี ้
   1. กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญจะเป็นเพศหญิง รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
เป็นกลุ่มพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านจ านวนที่ใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์
มากกว่ากลุม่อื่น ดงันัน้ผู้แพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ควรพฒันาแพลตฟอร์มให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของผู้ใช้กลุม่ดงักลา่ว 
   2. แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ ผู้ให้บริการเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ ควรพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อสร้างแรงจงูใจของผู้บริโภค แต่ละด้านดงันี ้
    1) ด้านการติดต่อสื่อสาร นกัพฒันาแพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
ควรพฒันาแพลตฟอร์มให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยพฒันาให้แพ
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ลิตฟอร์มสามารถโต้ตอบการสื่อสารกนัอย่างอิสระในทุกที่ทุกเวลา แลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร กับผู้ อ่ืน 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั ได้อย่างสนกุและเพลิดเพลิน 
    2) ด้านการใช้เวลาว่าง นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
และองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมการใช้เวลาว่างผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์ในครอบครัว เพื่อติดตามเร่ืองราวที่สนใจ และเพื่อการผ่อนคลายความเครียดเพื่อให้ผู้ ใช้
เกิดพฤติกรรมการใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ 
    3) ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ควรพฒันาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัสงัคมได้อย่าง
สะดวกและเพิลดเพลินกับการใช้งาน ทัง้ในการเข้าร่วมในกระแสสังคมที่สนใจ หรือติดต่อสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและญาติมิตร และเพื่อรับข้อมลูที่ทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจบุนั 
    4) ด้านการแสวงหาข้อมูล นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ รวมถึงองค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องควรมีการพัฒนาการน าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับ
ลกัษณะการแสวงหาข้อมลูของผู้สงูอายุ ที่มีความต้องการข้อมลู ด้านความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ข้อมลูด้านสขุภาพ ด้านความบนัเทิง และด้านธรรมะ  
    5) ด้านการสร้างตัวตน นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ควรพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ ใช้บริการที่เป็นผู้สูงอายุสามารถเชิญชวนบุคคลอื่นเข้ามาชม
เร่ืองราวของตนเอง พฒันาแอพลิเคชัน่ให้สามารถน าเสนอข้อมลูส่วนตวัได้โดยง่าย สง่เสริมให้ผู้ ใช้ร่วมกนั
ท ากิจกรรมได้ และสง่เสริมให้เกิดการสร้างความผกูพนับทเครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
   3. ผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ใช้งาน เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนัน้ ผู้ ให้บริการควรให้
ความส าคญักบัปัจจยัเก่ียวกบัผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมกบั
กบัผู้ใช้บริการท่ีเป็นผู้สงูอาย ุดงันี ้
    1) ด้านความบันเทิง ผู้ ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ควรส่งเสริม
แพลตฟอร์มให้สามารถช่วยด้านการผ่อนคลายความเครียดของผู้สงูอายุ และพัฒนาให้ เครือข่าย
สงัคมออนไลน์เป็นสื่อเป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง 
    2) ด้านเวลา นกัพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ควรพัฒนา
แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ สูงอายุสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึน้ ให้สามารถใช้เวลา
สว่นตวับนสงัคมออนไลน์ได้ สามารถพดูคยุกบัผู้ อ่ืนได้ เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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    3) ด้านธุรกิจ ผู้ ให้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ควรพฒันาแพลตฟอร์ม
ที่ส่งเสริมด้านธุรกิจ ให้ผู้สงูอายุสามารถค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ตัดสินใจเลือก
ซือ้สินค้าและบริการบนสื่อสังคมออนไลน์ และช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและง่ายขึน้ เพื่อ
พฤติกรรมการใช้งาน เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุที่เพิ่มขึน้ 
    4) ด้านสงัคม ผู้ให้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ควรสง่เสริมภาพลกัษณ์
ความทันสมัยให้ผู้ ใช้ ส่งเสริมให้เกิดการเป็นที่รู้จัก และมีตัวตน ในสื่อสังคมออนไลน์ และสนับสนุน
ข้อมูลในรูปแบบเผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ผู้ สูงอายุมีพฤติกรรมการใช้งาน 
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุเพิ่มขึน้ 
    5) ด้านการแสดงออกถึงตัวตน นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ควรพฒันาแพลตฟอร์มที่ช่วยเอือ้อ านวยเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถแสดงออกถึงตวัตนของ
ตนเองได้ง่ายขึน้ ให้ผู้สงูอายุสามารถน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่าง  ๆบนสื่อสงัคมออนไลน์ได้สะดวก 
ท าให้ผู้ สูงอายุเข้าใจการแสดงความคิดเห็นและโต้ตอบได้ง่าย รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการแสดงออกถึง
ความรักความผกูพนัในครอบครัวผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
    6) ด้านการสื่อสาร นักพัฒนาแพลตฟอร์มเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ควร
พฒันาแพลตฟอร์มที่เอือ้อ านวยในด้านการสื่อสารของผู้สงูอาย ุช่วยให้ผู้สงูอายุสามารถสื่อสารกบั
ผู้คนในสังคมออนไลน์ได้อย่างสะดวก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวัน ช่วยให้
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และเพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ให้ได้รับข้อมลูที่เข้าใจง่าย
และทนัสมยัข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไป 

ผลการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจและผลที่ ได้ รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มี
ความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ต่อไปดงันี ้

1. ควรศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่าย 

สงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวิจยัที่ได้มาพฒันาแพลตฟอร์ม
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ตรงกบัความต้องการของผู้สงูอายุ 
   2. ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เพื่อศึกษาในรายละเอียดของปัจจัย
เก่ียวกับบุคคลที่มีต่อผลต่อการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อ
สง่เสริมพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานครมากขึน้ 
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แบบสอบถาม 
งานวิจยัเร่ือง แรงจงูใจและผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบับนีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเก่ียวกับถึง แรงจูงใจและผลที่ได้รับ
จากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์
ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย 4 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 ข้อมลูเก่ียวกบัแรงจงูใจการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
สว่นที่ 4 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ผู้วิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อ และตอบให้ตรงกบัสภาพความ

เป็นจริงที่สุด ข้อมลูที่ได้จากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อ ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าข้อมลูไปใช้เพื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ 

 
ขอขอบคณุส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี ้

ผู้วิจยั 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย   ✓ ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ ที่ตรงกบั      
               ความเป็นจริงที่เก่ียวกบัตวัท่านมากที่สดุ 

1. เพศ  
  ชาย   หญิง 

2. สถานภาพสมรส 
 โสด   สมรส/อยู่ด้วยกนั   หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

3. ระดบัการศกึษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
 สงูกว่าปริญญาตรี 

4. รายได้ต่อเดือน 
 น้อยกว่า หรือ เท่ากบั 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท 
 20,001 - 30,000 บาท     30,001 - 40,000 บาท 
 40,001 – 50,000 บาท    50,001 บาทขึน้ไป  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ  
              โปรดระบรุะดบัของแรงจงูใจการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

แรงจูงใจการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 

ระดับแรงจูงใจ 

ม
มาก
ที่สุด 

5 

 
ม

มาก 
4 

ป
ปาน 
กลาง 

3 

 
น้

น้อย 
2 

น้
น้อย
ที่สุด 

1 

การแสวงหาข้อมูล      

1. เพื่อค้นหาข้อมลูความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ      

2. เพื่อแสวงหาข้อมลูด้านสขุภาพ      

3. เพื่อตอบสนองด้านความบนัเทิง      

4. เพื่อแสวงหาข้อมลูด้านธรรมะ      

การสร้างตัวตน      

5. เพื่อเชิญชวนบคุคลอื่นเข้ามาชมเร่ืองราวของตนเอง      
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แรงจูงใจการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 

ระดับแรงจูงใจ 

ม
มาก
ที่สุด 

5 

 
ม

มาก 
4 

ป
ปาน 
กลาง 

3 

 
น้

น้อย 
2 

น้
น้อย
ที่สุด 

1 

6. เพื่อน าเสนอข้อมลูสว่นตวั      

7. เพื่อสร้างกิจกรรมร่วมกนั      

8. เพื่อสร้างความรักความผกูพนัธ์      

การติดต่อสื่อสาร      

9. สามารถโต้ตอบการสื่อสารกนัอย่างอิสระในทกุที่ทุกเวลา      

10. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมลู ข่าวสาร กบัผู้ อ่ืน      

11. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั      

การใช้เวลาว่าง      

12. เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว      

13. เพื่อติดตามเร่ืองราวที่สนใจ      

14. เพื่อการผ่อนคลายความเครียด      

การสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคม      

15. เพื่อเข้าร่วมในกระแสสงัคมที่สนใจ      

16. เพื่อติดต่อสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื่อนและญาติมิตร      

17. เพื่อทนัต่อเหตกุารณ์ในปัจจบุนั      
 
 
 
          

               หน้าถัดไป 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่ได้รับจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ 
              ระดบัการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

ระดับผลการใช้ 

ม
มาก
ที่สุด 

5 

 
ม

มาก 
4 

ป
ปาน 
กลาง 

3 

 
น้

น้อย 
2 

น้
น้อย
ที่สุด 

1 

ด้านการสื่อสาร      

1. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มความ
สะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจ าวนั 

     

2. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดตามข้อมลูข่าวสาร      

3. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการเรียนรู้      

ด้านการแสดงออกถึงตัวตน      

4. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการแสดงความคิดเห็นและการ
โต้ตอบกบับคุคลอ่ืนเป็นประจ า 

     

5. ท่านน าเสนอรูปภาพหรือกิจกรรมต่าง ๆ บนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

     

6. ท่านแสดงออกถึงความรักความผกูพนัในครอบครัวผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

     

ด้านเวลา      

7. การใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ท่านมีเวลาเป็นของ
ตวัเอง 

     

8. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการพดูคยุกบัผู้ อ่ืน      

9. สื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ท่านใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      

ด้านสังคม      

10. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เพื่อให้ท่านมีความทนัสมยัใน
สงัคม 
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11. ท่านต้องการเป็นที่รู้จกั และมีตวัตน ในสื่อสงัคมออนไลน์      

12. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เผยแพร่กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ
สงัคม 

     

ด้านความบันเทงิ      

13. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการผ่อนคลายความเครียด      

14. ท่านใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นแหลง่รวบรวมความบนัเทิง      

ด้านธุรกิจ      

15. ท่านค้นหาสินค้าและบริการผ่านสื่อสงัคมออนไลน์      

16. ท่านตัดสินใจเลือกซือ้สินค้าและบริการบนสื่อสังคม
ออนไลน์ 

     

17. สื่อสงัคมออนไลน์ช่วยให้ท่านเข้าถึงสินค้าได้สะดวกและ
ง่ายขึน้ 

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้ สูงอายุ 
ค าชีแ้จง กรุณาใสเ่คร่ืองหมาย ✓  ลงในช่อง  โดยเลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ โปรดระบุ 
              ความคิดเห็นของพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้สงูอายุ  

1. ท่านรู้จกัเว็บไซต์เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ท่านเข้าใช้อยู่ได้อย่างไร 
 สมคัรเลน่ด้วยตนเอง   ผู้ อ่ืนแนะน า / ชกัชวน 

2. เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่ท่านนิยมใช้ (ตอบได้มากกว่า 1) 
 Facebook   Line  Twitter   Instagram  

  YouTube   อ่ืนๆ ระบ.ุ................................ 
3. ประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของท่านจ านวน.........................ปี 
4. ท่านใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพื่อวตัถปุระสงค์ใดมากกว่าที่สดุ 
 คยุกบัเพื่อนปัจจบุนัและเพื่อนเก่า  หาเพื่อนใหม่   ซือ้สินค้า 
 ใช้เพื่อติดตามข้อมลูข่าวสาร   เลน่เกมส์   อ่ืนๆ ระบ…ุ… 

5. ท่านใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ผ่านทางช่องทางใดมากที่สดุ 
 โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟน   คอมพิวเตอร์   แท็บเล็ต 
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6. สถานที่ใดที่ท่านนิยมใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่บ่อยที่สดุ 
 บ้าน  ร้านอาหาร   ห้างสรรพสินค้า  อ่ืนๆ ระบ…ุ… 

7. ท่านใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ยจ านวน.........................ครัง้ต่อวนั 
8. ท่านใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฉลี่ยครัง้ละ........................นาท ี
9. ท่านใช้บริการเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในช่วงเวลาใดบ่อยที่สดุ 
 ช่วงเช้า (05.00–11.00 น.)   ช่วงกลางวนั (11.00–16.00 น.) 
 ช่วงเย็น (16.00– 19.00 น.)    ช่วงกลางคืน (19.00–24.00 น.) 
 ช่วงหลงัเที่ยงคืน (00.00–05.00 น.) 
 
****ขอขอบพระคณุที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นีด้้วย**** 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล จนัจิรา วงษ์สมาน 
วัน เดือน ปี เกิด 19 สิงหาคม 2531 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 
วุฒกิารศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 176/354 The Tree Interchange Condo อาคาร B ถนนประชาราษฏร์ 

สาย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
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