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เครื อข่ า ยสั ง คม ออนไลน์ อย่ า งเหม าะสม บ นแอพ พ ลิ เคชั่ น ไลน์ ของผู้ สู ง อายุ ใ น
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การวิ จัย นี ้ ได้ แบ่งการศึก ษาออกเป็ น 2 ระยะ โดยระยะแรก เป็ น การวิจัย เชิงคุณ ภาพ มี
วัตถุประสงค์เพื่อทําความเข้ าใจความหมายและองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ผ่านมุมมองของผู้สงู อายุที่มีประสบการณ์ใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ผู้วิจยั
ใช้ ระเบีย บวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี โดยสัมภาษณ์ เชิงลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็ น
ผู้สงู อายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 คน และผู้ให้ ข้อมูลรอง ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สูงอายุ จํานวน 3 คน ผลการศึกษา
พบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ใช้ อย่างเกิดประโยชน์
2) ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย และ 3) ใช้ อย่างพอดีด้านเนื ้อหาและเวลา โดยผู้วิจยั ได้ นําองค์ประกอบที่ได้
จากผลการวิจัยครัง้ นีไ้ ปสร้ างแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม แล้ วนําไปศึกษา
เพื่อหาข้ อค้ นพบด้ านปั จจัยเชิงสาเหตุที่ทําให้ เกิดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมในวิธี
วิจยั ในเชิงปริ มาณในระยะต่อไป ระยะที่สอง เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบ
วัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ให้ มีคุณภาพเที่ยงตรงและเชื่อถื อได้
และเพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ข องแบบจํ า ลองตัว แปรเชิ งเหตุข องการใช้ เครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ กลุ่ม ตัวอย่ างในการวิจัย ระยะที่ สองนี ้ ได้ แก่ ผู้สูงอายุที่ เป็ น
สมาชิกในชมรมผู้สงู อายุในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 322 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
Mplusเครื่ องมือในการวิจยั ได้ พฒ
ั นาและสร้ างมาจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง แบบสอบถามทังหมดมี
้
จํานวน 11 ชุด ความเชื่อมัน่ ของการวัดตัวแปรแฝงมีค่าระหว่าง .623 - .945 ผลการวิจยั พบว่า การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยเชิงสาเหตุ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของ
การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม และการสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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This study had two phases, the first phase aimed to study the meanings and components
of appropriate social network usage on the LINE application through the perspective of
experienced older LINE users. The qualitative method usage case study was employed in this
research. The data was collected by utilizing in-depth interviews. There were six key informants
who were sixty years old or over and resided in Bangkok. This study was conducted by in-depth
interviews with two secondary key informants, an information technology specialist, and three
specialists in aging people. The researcher used the method of deductive analysis, starting with
themes based on the research question, which were related to the problems and the meanings of
appropriate social network usage. Then, the sub-themes from the theoretical concepts were
developed. This research findings indicated that most elderly people understood the meanings
and components of the appropriate social network usage as the communication with others via
LINE with three components - 1) usefulness, 2) harmlessness, and 3) fitting to contents and time.
The researcher had incorporated these elements were incorporated into the research and in the
appropriate measurement of social network usage. The next step was to study the findings of the
causal factors that influenced the proper use of social networks in the next phase, which was a
part of the quantitative research. The second phase of this research was to study the findings of
the causal factors that influenced the proper use of social network which was a part of quantitative
research, in order to develop a suitable social networks for the elderly. Moreover, this research
studied the relationship structure of the causal model of the use of social networks appropriately
by the elderly, who were members of on elderly group in Bangkok. The data was analyzed by
using the Mplus program. The research instruments were developed and constructed from
theoretical concepts. All ten questionnaires were tested. Confidence in panel variables ranged
from .623 to .945. The research findings revealed that: the appropriate social network usage
influence of causal factors :behavioral belief, normative belief, control belief, attitude towards the
behavior, subjective norm, perceived control, and social support through intentions for
appropriate social network usage at a statistical significance level of .001
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ประกาศคุณูปการ
ปริ ญ ญานิพนธ์ ฉบับนีส้ ําเร็ จได้ ด้วยดี เป็ นเพราะผู้วิจัยได้ รับความกรุ ณ าอย่างยิ่งจาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ชูชมประธานกรรมการควบคุมปริ ญญานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ประที ป จิน งี่ กรรมการควบคุม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ที่ ท่านได้ เสีย สละเวลาอัน มี ค่ายิ่ง ในการให้ ความรู้
คําปรึกษาแนะนํา พร้ อมทังตรวจแก้
้
ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ในการทําปริญญานิพนธ์นี ้ทุกขันตอน
้
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.จิตราภา กุณฑลบุตรที่ให้ ความกรุณาในการ
เป็ นประธานคุมสอบอ.ดร.มนัส บุญประกอบอ.ดร.พรรณี บุญประกอบ อ.ดร.จรัล อุ่นฐิ ติวฒ
ั น์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นริ สรา พึ่งโพธิ์ สภและอ.ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ ชัยสกุล ที่ให้ ความกรุ ณ าในการตรวจ
เครื่ องมือวิจัย เป็ นกรรมการในการคุมสอบ ให้ คําแนะนําอันมีค่ายิ่ง และยังได้ ให้ กําลังใจแก่ผ้ ูวิจยั อยู่
เสมอ และอี ก ทัง้ ผู้วิ จัย ยัง ได้ รับ ความอนุเคราะห์ และการเสี ย สละเวลาอัน มี ค่ า จากสมาชิ ก ชมรม
ผู้สงู อายุตา่ ง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดี ผู้วิจยั ซาบซึ ้งในความกรุณาที่
ได้ รับเป็ นอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ ที่นี ้
ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทกุ ท่านที่ให้ ความรู้แก่ผ้ วู ิจยั ในการศึกษาตลอดหลักสูตร
การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ ประยุกต์ ซึง่ ทําให้ ผ้ วู ิจยั ตระหนักที่จะนําความรู้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานัน้
ไปยังประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นต่อๆ ไปอีกด้ วย
ขอขอบคุณ คุณเกศกุล สระกวี คุณโสวริทธิ์ธร จันทร์ แสงศรี คุณสมสุข นิธิอทุ ยั คุณธัญญามาศ
คํามาตา คุณอนงค์นชุ คุณวงษาทีเ่ ป็ นกําลังใจและคําปรึกษาแนะนําในการทําวิจยั เป็ นธุระช่วยติดต่อ
อาจารย์และบัณฑิตวิทยาลัย ขอขอบคุณ คุณสมทบ เหล่านิยมไทย คุณอะรุพงษ์ รองทอง คุณธนัช
นนท์ปริปณ
ุ ณา คุณบัณฑิต ทับทิม และเพื่อนๆ ทุกคนที่ช่วยเหลือ และเป็ นกําลังใจจนปริญญานิพนธ์
ฉบับนี ้สําเร็ จลุลว่ ง
ท้ ายสุดนี ้ผู้วิจยั ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิเชียร - คุณแม่ดวงมาลย์ – คุณอาธวัชชัย - นพ.วิรุฬห์
- คุณ วิภาวี ลิขิตเลิศลํา้ และครอบครัวลิขิตเลิศลํา้ ที่ ให้ ทัง้ กํ าลังกาย กํ าลังใจ และทุนทรัพ ย์ ตลอด
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บทที่ 1
บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปั ญหา
ในสังคมปั จจุบนั เทคโนโลยีเป็ นสิ่งสําคัญและได้ เข้ ามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของคนไทยอย่างแพร่ หลาย ไม่ว่าจะเป็ นคนในสังคมใดก็สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีได้ อย่างง่ายดาย
ประกอบกับเทคโนโลยีทําให้ ผ้ ูคนมีความสะดวกสบาย จึงทําให้ มีผ้ ูใช้ เทคโนโลยี เพิ่มมากขึน้ เรื่ อยๆ
(สุภารัตน์ แก้ วสุทธิ. 2553: 1) เทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็ นสิ่งที่ทําให้ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเราอยู่ในยุคของการเข้ าถึงการแพร่ หลายของโทรศัพท์มือถือ
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายข้ อมูล ซึง่ เป็ นโลกที่มนุษย์สร้ างขึ ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านัน้ ดังนันบุ
้ คคล
จะต้ องพัฒนาความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ตนเองใช้ (David. 2011; citing Hughes.2004) และ
สิ่งหนึ่งที่เข้ ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้ องการดังกล่าว นัน่ ก็คือ “เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์”
การใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ไม่ได้ ถูกจํากัดอยู่แค่ในกลุ่มของเด็ก วัยรุ่ นหรื อผู้ใหญ่
เท่านัน้ เพราะในความจริ งแล้ ว กลุ่มผู้สูงอายุหรื อคุณปู่ คุณย่าเป็ นกลุ่มที่มีจํานวนผู้ใช้ งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ไม่แพ้ กบั วัยอื่นเลย เอเจนซี่ Fathom ในสหรัฐอเมริ กาได้ นําข้ อเท็จจริ งนี ้มานําเสนอผ่าน
Infographic ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ เข้ า ใจการใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ในกลุ่ม ผู้สูง อายุเพิ่ ม มากขึ น้
Fathom นําข้ อมูลสํารวจการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตในกลุ่มชาวอเมริ กันที่มีอายุตัง้ แต่ 50 ปี ขึน้ ไปจนถึง
100 ปี มาวิ เคราะห์ พบว่ า ผู้ ใช้ งานส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ เ ฉลี่ ย อยู่ ที่ 55-65 ปี ซึ่ ง เป็ นการใช้ งานผ่ า น
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนเป็ นหลัก โดยการใช้ งานผ่านคอมพิวเตอร์ มีจํานวนอยู่ที่ร้อยละ90
และการใช้ งานผ่านสมาร์ ทโฟนมีจํานวนร้ อยละ34 การสํารวจนีพ้ บว่า ในช่วงปี 2004-2009 เป็ นช่วงที่
อินเทอร์ เน็ตได้ รับความนิยมอย่างมากในกลุม่ ผู้สงู อายุอเมริกนั จนทําให้ มียอดผู้ใช้ งานเพิ่มสูงถึงร้ อยละ
55 และในระหว่างปี 2009-2011 ที่เริ่ มมีการใช้ งานสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ก็ส่งผลทําให้
ยอดการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุม่ ผู้สงู อายุโดยเฉพาะอายุ 65 ปี ขึ ้นไปมีจํานวนเพิ่มขึ ้นจาก
เดิ ม ร้ อยละ 13 เป็ น ร้ อยละ 26 ซึ่งคิ ด เป็ น อัต ราเติ บ โต 100% เลยที เดี ย ว ระยะเวลาในการใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตของผู้สงู อายุชาวอเมริ กนั ส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชัว่ โมงต่อวันหรื อราว 58 ชัว่ โมงต่อ 1 เดือน
และยังมีผ้ ูสงู อายุอีกกว่า 70% ที่ออนไลน์เป็ นประจําทุกวันอีกด้ วย โดยกิจกรรมในกลุ่มผู้สงู อายุที่รัก
และชื่ น ชอบการออนไลน์ นิ ย มทํ า กั น มากที่ สุด ก็ คื อ การรั บ ส่ ง จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail)
(ร้ อยละ 55) รองลงมาเป็ นการติดตามข่าวสาร (ร้ อยละ 34) การทําธุรกรรมทางการเงิน (ร้ อยละ 19)
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (ร้ อยละ 13) ดูประกาศซื ้อขายสินค้ าออนไลน์ (ร้ อยละ 5) และการใช้

2
งานทวิตเตอร์ (Twitter) (ร้ อยละ 3) และเมื่อปี พ.ศ.2555 ที่ผ่านมาก็พบว่ามีผ้ สู งู อายุท่ีใช้ งานสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ34 มากกว่าเดิมในปี พ.ศ.2553ประมาณร้ อยละ8 ซึง่ จาก
สถิติยงั พบว่ามีผ้ สู งู อายุอีกร้ อยละ18 ที่ลอ็ กอินเข้ าใช้ งานเป็ นประจําทุกวัน (จับตาไลฟ์ สไตล์การใช้ งาน
ออนไลน์ของผู้สงู อายุ น่าสนใจไม่แพ้ วยั ทีน.2556)
นอกจากนี ้ จากรายงานผลเบื ้องต้ นที่ได้ สํารวจประชากรสูงอายุ (60 ปี ขึ ้นไป)ในประเทศไทย
พ.ศ.2557 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ประเทศไทยมีจํานวนและสัดส่วนของผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น
อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2537 มีจํานวนผู้สงู อายุคิดเป็ นร้ อยละ 6.8 ของประชากรทัง้
ประเทศ และเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 12.7และ 14.9 ในปี พ.ศ.2555และ พ.ศ.2557ตามลําดับ มีผ้ สู งู อายุที่
ใช้ คอมพิวเตอร์ ร้ อยละ4.12ใช้ อินเทอร์ เน็ต ร้ อยละ 3.26ใช้ โทรศัพท์มือถือ ร้ อยละ 53.41 โดยส่วนใหญ่
เป็ นการใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อความบันเทิง ร้ อยละ 27.27เพื่อใช้ อินเทอร์ เน็ต ร้ อยละ 24.18 ความถี่ใน
การใช้ อินเทอร์ เน็ตของผู้สงู อายุ พบว่าผู้สงู อายุส่วนใหญ่ใช้ อินเทอร์ เน็ตทุกวัน ร้ อยละ 47.14ใช้ อย่าง
น้ อย สัปดาห์ละครัง้ ร้ อยละ 39.64 โดยมีกิจกรรมในการใช้ อินเทอร์ เน็ตส่วนใหญ่เพื่อติดตามข่าวสาร/
อ่านหรื อดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร (e-Book) ร้ อยละ 13.88 ดาวน์โหลด ดูหนัง ฟั งเพลง วิทยุ
ร้ อยละ 13.15Social Network (Facebook, Twitter, Google+, LINE, Instagram เป็ นต้ น ) ร้ อยละ
12.78(สํานักงานโครงการวิจยั ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการเรี ยนรู้ของคนพิการ ผู้สงู อายุ
และผู้ด้อยโอกาส ในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี. 2557: 11-13) ซึง่ สอดคล้ องกับผลการสํารวจพฤติกรรม
ผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ตจากสํานักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2557) พบว่า ค่าเฉลี่ยการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ต่อสัปดาห์เพิ่มสูงขึ ้นจากการใช้ งานโดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ หรื อประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน
ในปี 2557 เพิ่มขึน้ เป็ น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรื อใช้ เวลาประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรื ออาจจะ
กล่าวได้ ว่า ปั จจุบนั นี ้คนใช้ เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้ งานอินเทอร์ เน็ต และผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
ผ่านอุปกรณ์ เคลื่อนที่เพื่อความบันเทิงและการสื่อสารเป็ นหลัก โดย 3 อันดับแรก ได้ แก่ อันดับ 1 การ
พูดคุยผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ร้ อยละ 78 อันดับ 2 การอ่านข่าวหรื อ e-book ร้ อยละ 56 และ
อันดับ 3 การค้ นหาข้ อมูล ร้ อยละ 56 ส่วนการสํารวจเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และแอปพลิเคชั่นยอด
นิยม 3อันดับแรก ได้ แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) คิดเป็ นร้ อยละ 93.7 ไลน์ (LINE) คิดเป็ นร้ อยละ 86.8
และกูเกิ ้ล (Google) คิดเป็ นร้ อยละ 34.6จากข้ อมูลดังกล่าว แสดงว่าผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ ที่ใช้ อินเตอร์ เน็ต
ในชีวิตประจําวันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้สงู อายุมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ สื่อสังคมออนไลน์มาก (กันตพล บันทัดทอง, 2558: 44, จิรนัย จีรนัยธนวัฒน์
และคณะ, 2559: 220)
หากมองย้ อนสัง คมไทยในช่ ว งเพี ย งไม่ กี่ ปี ที่ ผ่ า นมา เมื่ อ พู ด ถึ ง คํ า ว่ า “เครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์” นัน้ หลายคนคงนึกถึงสังคมหรื อเครื อข่ายที่เต็มไปด้ วยกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่ทํากิจกรรม
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เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารพูดคุย ความบันเทิง หรื อกิจกรรมอื่นๆ ที่เน้ นไปที่การผ่อนคลายเป็ นหลัก แต่
ในปั จจุบนั เมื่อการกระจายตัวของความเป็ นเมือง (Urbanization) แผ่ขยายสู่พืน้ ที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานทังด้
้ านการคมนาคมขนส่ง การค้ าและบริ การ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้ านการติดต่อสื่อสารที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ ว ประกอบกับเทคโนโลยีต่างๆ มีราคาถูกลงมากเมื่อเทียบกับ
อดีต ส่งผลให้ คนไทยสามารถเข้ าถึงบริ การด้ านข้ อมูลข่าวสาร และการติดต่อสื่อสารในยุคการเชื่อมต่อ
ไร้ สายผ่ า นทางเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ ม ากยิ่ ง ขึ น้ นํ า มาซึ่ง การขยายกลุ่ม ผู้เข้ า ถึ ง การใช้ บ ริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตอย่างรวดเร็ ว รู ปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารแบบใหม่บนสังคมจําลองที่ไร้ ขอบเขตเชิง
พื น้ ที่ ได้ ถูก สร้ างขึ น้ เพื่ อ ตอบสนองการใช้ ง านตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ แ ตกต่ า งกัน ออกไป นอกจากนี ้
ความสามารถในแง่ ก ารใช้ ง าน ความสะดวก ตลอดจนลูก เล่ น ต่ า งๆ ที่ ดึ ง ดูด ใจ ตอบโจทย์ แ ละ
วัตถุประสงค์การใช้ งานของผู้ใช้ บริ การ ส่งผลให้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ขยายฐานประชากรในสังคม
ของตนขึน้ อย่ า งรวดเร็ ว โดยจากข้ อ มูล ผู้ใช้ ง านเครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ ทั่ว โลกในปี 2557 พบว่า
ประเทศไทยมีจํานวนผู้ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประมาณ 34 ล้ านบัญชีผ้ ใู ช้ งาน (User account)
ซึ่งสูงเป็ นอันดับ 9 ของโลก ที่น่าสนใจคือ อัตราการเพิ่มขึ ้นของการใช้ งานเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ
138 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ช่ ว งปี ที่ ผ่ า นมา (ปิ ย วัฒ น์ เกตุว งศา; และศุท ธิ ด า ชวนวัน . 2558: 17-18;
อ้ างอิงจาก ZocialRank.2015)
นอกจากนี ้ เทคโนโลยี ได้ เข้ า มามี บ ทบาทในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ประจํ า วัน ของคนไทยอย่ า ง
แพร่ หลาย ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงู อายุที่มีอตั ราเพิ่ม
มากขึ ้นในสังคม เนื่องจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้ านปั จจัยทังภายในและภายนอกของครอบครั
้
วที่
หลากหลายที่ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุนนต้
ั ้ องอยู่ห่างจากลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็ นอันเนื่องมาจากลูกหลานต้ อง
ศึกษาต่อในที่ ห่ างไกล และการเดินทางไปทํ างานต่างถิ่น หรื อขนาดของครอบครัวเล็กลง โดยการ
แยกตั ว ออกจากครอบครั ว ใหญ่ ม าใช้ ชี วิ ต เป็ นครอบครั ว เล็ ก ๆ จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ สูง อายุ จํ า เป็ นต้ อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากขึ ้นเพื่อการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเปิ ดรับสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจของตนเองหรื อของ
ลูกหลาน หรื อแม้ กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ห่างไกล และการติดตามข่าวสารที่ง่ายกว่าแบบเก่า
(กันตพล บันทัดทอง. 2558)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้สงู อายุท่ีใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มี
งานวิจัย ที่ศึก ษาการใช้ สื่อ ในผู้ส ูง อายุ เช่น งานของ วิศ ปั ต ย์ ชัย ช่ว ย (2560: 905) ที่ศึก ษาการ
ใช้ LINE ของผู้สูงอายุ โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิทยา ศึกษา
ประสบการณ์ การใช้ โ ปรแกรมประยุก ต์ “LINE”ของผู้ ส ูง อายุ ผลจากการวิจ ัย ทํ า ให้ ท ราบถึง
ลัก ษณะการใช้ ไลน์ ในผู้สูง อายุในมิติต่า ง ๆ เช่น เดีย วกับ งานวิจัย ต่า งประเทศที่เ กี่ ย วกับ ผู้สูง อายุ
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ใช้ สื่ออินเตอร์ เนต ของ ฮิลท์ และลิพส์ชอล์ท (Hilt; & Lipschultz. 2004: 57) ที่ ศึกษาในกลุ่มผู้สูง
วัย อเมริ ก ัน โดยใช้ ว ิธ ี ก ารสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก ซึ ่ง เป็ น การศึก ษาพฤติก รรมการใช้ เ ว็บ ไซด์ ใ น
อิน เตอร์ เ นต แต่ย ัง ไม่ไ ด้ ก ล่า วถึง พฤติก รรมที่เ หมาะสมในการใช้ สื่อ ออนไลน์ นอกจากนี ้ ยัง มี
งานวิจัย ที่ สํา รวจความต้ อ งการข่า วสาร นิสัย การเปิ ด รั บ สื่อ และลัก ษณะการใช้ สื่อ ของผู้สูง อายุ
ไทย ใช้ วิธี ก ารวิจ ัย เชิง สํา รวจ (Survey Research) ได้ แ ก่ กิร ณา สมวาทสรรค์ (2559: 14-26)
ได้ ศึก ษาพฤติก รรมการสื่อ สาร กับ การส่ง ต่อ ข้ อ มูล ผ่า นแอพพลิเ คชั่น ไลน์ ข องผู้ ส ูง อายุ พบว่า
ผู้สูง อายุใช้ ง านแอพพลิเ คชั่น ไลน์ ผ่า นโทรศัพ ท์ มือ ถื อ เพื่อ ติด ต่อ สื่อ สารกับ ลูก หลาน ญาติพี่น้ อ ง
นิ ย มส่ง รู ป ภาพสวัส ดีต อนเช้ า สติก เกอร์ ภาพวิว ธรรมชาติ ส่ง คลิป ข่า วเตือ นภัย วิดีโ อตลก ไม่
นิยมส่งข้ อความเสียงและซือ้ สินค้ าออนไลน์ ส่วนมากเชื่อว่าการใช้ งานแอพพลิเคชั่นไลน์ จะทําให้
เป็ น คนทัน สมัย ทัน ต่อ เหตุก ารณ์ จากการทบทวนงานวิจัย ที่เ กี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้
เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ใ นผู้ส ูง อายุข องไทยนัน้ ยัง พบว่า มีน้ อ ย และยัง ขาดการทํา ความเข้ า ใจ
ความหมายและองค์ ป ระกอบของการใช้ เ ครื อข่า ยสัง คมออนไลน์ อย่า งเหมาะสม ในมุม มองของ
ผู้ ส ูง อายุ ดัง นั น้ ผู้ วิจ ัย จึง สนใจศึก ษาการใช้ เ ครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ใ นแง่ม ุม ของพฤติก รรมที่
เหมาะสม ผู้วิจัย ได้ เ ลือ กวิธี ก ารศึก ษาแบบการวิจัย เชิง คุณ ภาพแบบศึก ษาเฉพาะกรณี เ พื่อ ให้ ไ ด้
เนือ้ หาที่ครอบคลุมถึงความหมายและองค์ ประกอบ โดยเป็ นการศึกษาจากมุมมองของผู้สูงอายุ
ทั ง้ นี ป้ ระโยชน์ ข องเครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ ยัง มีล ัก ษณะคล้ า ยกับ คลัง ความรู้ ที่ผ้ ู ใ ช้
สามารถเข้ ามาแลกเปลี่ยนความรู้ หรื อตัง้ คําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจได้ ทัง้ ในลักษณะส่วนตัว หรื อ
ลักษณะที่เป็ นกลุม่ รวมถึงเป็ นช่องทางการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่งที่ช่วยประหยัดค่าใช้ จ่าย อีกทังเห็
้ น
ปฏิกิริยา (Feedback) ได้ อย่างรวดเร็ ว ในปั จจุบัน แบรนด์ สินค้ าต่างๆ ต่างให้ ความสนใจในการทํ า
การตลาดบนเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ โดยเฉพาะเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เช่ น ไลน์ เพื่ อ กระชับ
ความสัมพันธ์ กบั ผู้บริ โภคและทําให้ ผ้ บู ริ โภคในโลกออนไลน์ร้ ูสกึ เชื่อมัน่ ในตัวองค์กร (พชร อินทร์ เงิน.
2555; อ้ างอิงจาก ธิดารัตน์ สุ่มอุดม.2554) แม้ กระนัน้ ผู้ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
ควรมี วิจ ารณญาณและระมัด ระวังการใช้ งานมากยิ่ งขึน้ ถึ งแม้ เทคโนโลยี นัน้ สามารถสร้ างความ
สะดวกสบายให้ กบั ผู้สงู อายุ และเป็ นเสมือนเพื่อนให้ กบั ผู้สงู อายุได้ แต่ก็ต้องอยู่บนความพอดี โดยใน
ลูกหลานก็ต้องให้ ความดูแลอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ ผ้ ูสงู อายุตกเป็ นเหยื่อผู้ที่ไม่ประสงค์ดีผ่านทาง
เทคโนโลยีได้ ถ้าผู้ใช้ งานไม่ร้ ู จกั ระมัดระวังตัวเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัวมากเกินไป อาจเกิดโทษได้ ในเวลา
เดียวกัน เนื่องจากในปั จจุบนั คนไทยนิยมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์กนั มากขึ ้นเรื่ อยๆ จนก่อให้ เกิด
รูปแบบพฤติกรรมใหม่ๆ ตามมาอีกมากมาย โดยจากสถิติของ GlobalWebIndex (2014) มีการระบุถึง
พฤติกรรมที่น่าสนใจของคนไทยไว้ ด้วยเช่นกัน โดยทางเว็บไซต์ของEdgeAcademyได้ ทําการสรุ ป10
อันดับพฤติกรรมยอดนิยมของคนไทยในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่าพฤติกรรมที่คนไทย
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นิยมทํามากที่สดุ ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ 3 อันดับแรก คือ การอัพโหลดรูปภาพและการแชร์
รูป 26% ต่อมา คือการแชทคุยกับเพื่อนที่ 22% และการอัพเดทสถานะประจําวัน 21% พฤติกรรมต่างๆ
เหล่านี ้สามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงรู ปแบบการดําเนินชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั โดย
ส่วนใหญ่นิยมติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ ที่มีให้ เลือกสรรมากมาย โดย
ผู้ใช้ งานสามารถเลือกประเภทเครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเองได้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ผ้ สู งู อายุมกั จะใช้ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คน ได้ แก่ แอพพลิเคชัน่
ไลน์ (LINE application) เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถใช้ ได้ บนทุกระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมาร์ ทโฟน และบน PC ที่ ส่งข้ อความได้ ฟ รี โทรฟรี วิดีโอคอลฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ้ ไลน์ยงั สามารถ
ให้ แชร์ รูปภาพ วิดีโอ ข้ อความเสียง หมายเลขโทรศัพ ท์ ข้ อมูลเกี่ ยวกับสถานที่ ให้ แก่เพื่ อนได้ อย่าง
ง่ายดาย แชร์ เรื่ องราวของคุณกับเพื่อนๆ ด้ วยข้ อความ รูป วิดีโอ และสติ๊กเกอร์ หรื อจะติดตามเรื่ องราว
ของเพื่ อ นๆ ก็ ได้ ในไทม์ ไลน์ และยัง สามารถบัน ทึ ก ข้ อ ความ รู ป ภาพ และวิ ดี โอไว้ ที่ Keep ทํ า ให้
ประหยัดเวลาในการค้ นหาไฟล์ และแชร์ สิ่งต่างๆ กับเพื่อนได้ อย่างง่ายดาย การเพิ่มเพื่อนในไลน์ ก็
สามารถทําได้ ง่ายมาก และมีหลายทางเลือก ทังการใช้
้
ฟังก์ชนั "เขย่าสิ" เขย่าสมาร์ ทโฟนเพื่อเพิ่มเพื่อน
สแกนคิ วอาร์ โค้ ด เพิ่ ม เพื่ อน หรื อค้ น หาเพื่ อนด้ วยชื่ อผู้ใช้ LINE ก็ ได้ ซึ่งช่วยทํ าให้ ผ้ ูสูงอายุส ามารถ
ติดต่อสื่อสารกับลูกหลาน ญาติพี่น้อง หรื อเพื่อนที่อาจจะห่างเหินกันไปนาน หรื ออยู่ห่างไกลกัน ซึ่งทํา
ให้ ผ้ สู งู อายุคลายเหงาและมีความสุขมากขึ ้นกว่าเดิม แต่ในทางกลับกัน การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
สําหรับผู้สงู อายุ ก็อาจเกิดช่องโหว่ที่ทําให้ มิจฉาชีพที่เล็งเห็น เข้ ามากอบโกยผ่านช่องโหว่เหล่านี ้ ซึง่ เรา
จะเห็นได้ จากข่าวตามวิทยุ โทรทัศน์ หรื อหนังสือพิมพ์ ได้ แก่ ข่าวผู้สงู ษายุถกู หลอกให้ โอนเงินช่วยเหลือ
โดยมิจฉาชีพจะแฮ็กเข้ าบัญชีจากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของคนที่ผ้ สู งู อายุร้ ู จกั และขอร้ องให้
ผู้สงู อายุของเขาโอนเงินให้ เพราะต้ องการใช้ เงินด่วน หรื อด้ วยเหตุผลอื่นๆ ซึง่ ผู้สงู อายุหลายคน ก็อาจ
ไม่ร้ ู จักเรื่ องของการแฮ็คข้ อมูล จึงไม่ร้ ู ว่า ผู้ที่เขาคุยอยู่ไม่ใช่คนที่เขารู้ จัก แต่เป็ นมิจฉาชีพ ทําให้ เขา
พลาดโอนเงินไปให้ แก่มิจฉาชีพ ซึ่งวิธีการของมิจฉาชีพ ยังมาในอีกหลายรู ปแบบที่ผ้ ูสูงอายุจะต้ อง
ระมัดระวัง หลายครัง้ ยังมีเรื่ องของข่าวลือที่ผ้ สู งู อายุมกั จะได้ รับและมีการส่งต่อข้ อความ ได้ แก่ เทคนิค
ที่ช่วยให้ ร่างกายแข็งแรง วิธีแก้ ปัญหาเบื ้องต้ น เมื่อเกิดอาการต่างๆ ของร่ างกาย ตัวอย่างเช่น การเอา
เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ ้ว ช่วยรักษาโรคเส้ นเลือดในสมองแตก ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง หากผู้สงู อายุ
ได้ รับข้ อมูลเหล่านี ้ แล้ วทําตามจนเกิดบาดเจ็บ หรื อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์อื่นๆ ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่ดี
แน่นอน ซึง่ การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี ้ อาจเป็ นเรื่ องที่หวังดี แต่ในขณะที่มนั ไม่เป็ นเรื่ องจริง เมื่อข้ อมูลถูก
เผยแพร่ออกไป ก็อาจทําให้ เกิดความสับสนวุน่ วายได้ การรับข้ อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์มาโดยไม่ได้

6
พิจารณาอย่างถี่ ถ้วนว่า เรื่ องใดเชื่อได้ หรื อไม่ เรื่ องใดเป็ นเรื่ องจริ ง นอกจากนี ้ การเสพติดสื่อสังคม
ออนไลน์จนลืมบุคคลรอบข้ าง ครอบครัว ก็จะทําให้ ความสัมพันธ์เสื่อมถอยลง
จากข้ อ มูล ดัง กล่ า ว แสดงให้ เห็ น ว่ า ประเทศไทยได้ ก้ าวเข้ า สู่สัง คมผู้ สูง อายุแ ล้ ว อี ก ทั ง้
สังคมไทยในอนาคต จะเป็ นสังคมแห่งเทคโนโลยี ชีวิตดิจิทลั เป็ นองค์ประกอบสําคัญของวิถีชีวิต ความ
เหลื่อมลํ ้าทางด้ านดิจิทลั จะเป็ นเรื่ องของขีดความสามารถในการใช้ งาน โดยเฉพาะการใช้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อตนเอง แต่ในขณะเดียวกันการละเมิดความเป็ นส่วนตัวและความไม่ปลอดภัยบนโลก
ออนไลน์ก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นตามไปด้ วยสิ่งเหล่านี ้จึงมีผลกระทบทังโดยตรงและโดยอ้
้
อมต่อผู้สงู อายุใน
สังคมไทยอีกทังยั
้ งพบว่าเครื่ องมือวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่เหมาะกับบริ บท
สังคมและวัฒนธรรมของสังคมผู้สงู อายุไทย และงานวิจยั ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสาเหตุที่
มีตอ่ ตัวแปรการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุยงั มีจํานวนน้ อยอยู่มาก ในขณะ
ที่ผ้ สู งู อายุต้องประสบกับปั ญหาต่างๆ นานา ตามที่ได้ กล่าวแล้ วเบื ้องต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจใช้ ระเบียบวิธี
วิ จั ย แบบผสานวิ ธี (Mixed methods) ในการศึ ก ษาครั ง้ นี ้ โดยแบ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 2 ระยะ
ในระยะแรก ผู้ วิ จั ย ใช้ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ทํ า ความเข้ า ใจถึ ง
ความหมายและองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ เพื่อนําไป
พัฒนาแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ส่วน
ในระยะที่สอง ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริ มาณ ในการศึกษารู ปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ใช้ เป็ นแนวทางในการช่วยเหลือ
ให้ ผ้ ูสงู อายุในสังคมไทยในปั จจุบนั ที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้ านเทคโนโลยีไปอย่าง
รวดเร็วนี ้ ได้ รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม

คําถามของการวิจัย
การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อย่ า งเหมาะสมของผู้สูงอายุเป็ น อย่ า งไร มี องค์ ป ระกอบ
อะไรบ้ าง และมีปัจจัยใดบ้ างที่เกี่ยวข้ องต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

ในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้
1. เพื่ อศึกษาความหมายและองค์ ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุ
2. เพื่ อ สร้ างและพัฒ นาแบบวัด การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุให้ มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
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3. เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ

ความสําคัญของการวิจัย

ผู้วิจยั คาดว่าการศึกษาครัง้ นี ้ จะเป็ นประโยชน์ในทางทฤษฎีและการนําไปใช้ ดงั นี ้
ความสําคัญ ทางทฤษฎี 1)เพื่ อให้ ได้ องค์ ความรู้ ของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุ ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาในเรื่ องการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมที่เหมาะสมกับบริ บทของผู้สงู อายุไทยยังน้ อยอยู่ งานวิจยั นี ้จึงเป็ นการทําความเข้ าใจอย่าง
ลึกซึง้ ในบริ บ ทของผู้สูงอายุไทยในปั จจุบัน เพื่ อให้ ได้ แบบวัด การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุ ที่มีคุณภาพเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 2) ผู้วิจยั คาดว่างานวิจยั นีจ้ ะเป็ นการต่อ
ยอดองค์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ โดยเชื่อมโยงทฤษฏีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และด้ านการเรี ยนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออธิ บายในเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้ สู ง อายุ ได้ แก่ ทฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: TPB)
(Ajzen; 1985) อธิบายกระบวนการเกิดความรู้ ความเข้ าใจในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นการอธิบายใน
ภาพรวมของกรอบแนวคิดการวิจยั ครัง้ นี ้
ความสําคัญทางปฏิบัติ ผู้วิจยั คาดว่างานวิจยั นี ้ 1)ได้ แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 2) เป็ นแนวทางให้ แก่ผ้ สู งู อายุสามารถ
ใช้ แอพพลิ เคชั่น ไลน์ ในการเป็ น เครื่ องมื อเพื่ อเข้ าถึ ง จัด การ บูรณาการและสื่อสารข้ อมูลได้ อย่ า ง
เหมาะสม รับผิดชอบและมีประสิทธิ ภาพ 3) ผู้วิจัยคาดว่า การวิจัยนี จ้ ะมี ข้อมูลที่เป็ น ประโยชน์ ต่อ
ความรู้ในเชิงนโยบายด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มผู้สงู อายุในประเทศไทย เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันและการปรับตัวของผู้สงู อายุในปั จจุบนั

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ โดยในระยะแรก เป็ นการนําวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ
แบบกรณี ศึกษา เพื่ อศึกษาการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ และศึกษา
ประสบการณ์ ก ารใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของผู้ สูง อายุ เพื่ อ หาความหมาย
องค์ประกอบและสร้ างแบบวัดของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมส่วนในระยะที่สอง
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
และเพื่อศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของแบบจําลองตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุโฮป อะคาเดมี่ ทังชายและหญิ
้
งที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จํานวน 526 คน
ผู้ให้ ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ระยะที่ 1 ผู้วิจัย ได้ เลื อ กผู้ให้ ข้อ มูล หลัก ได้ แ ก่ ผู้สูงอายุที่ มี อ ายุ 60 ปี ขึ น้ ไป ในชมรม
ผู้สงู อายุโฮป อะคาเดมี่ และมีการใช้ แอพพลิเคชันไลน์ จํานวน 6 คน ในการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ และ
ผู้ให้ ข้อมูลรอง จํานวน 4 คน จาก กลุม่ แรก ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1
คน กลุ่มที่ 2 ได้ แก่ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุจํานวน 3คน ในการระบุให้ นิยาม ความหมายของการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ระยะที่ 2 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุโฮป อะคาเดมี่ ทังชายและหญิ
้
งที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไปจํานวน 250คน (Kline. 2011: 12)
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัยระยะที่ 2
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้ วย
1.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.2 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
1.3 ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
1.4 การสนับสนุนทางสังคม
1.5 การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
2. ตัวแปรคัน่ กลาง ได้ แก่
2.1 เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.2 ความคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
2.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.4 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. ตัวแปรผล ได้ แก่การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ60 ปี ขึ ้นไปที่เป็ นสมาชิกในชมรมผู้สงู อายุโฮป อะคาเดมี่ ทัง้
ชายและหญิง
การใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ หมายถึง การใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ในการติดต่อสื่อสาร โดย
การอ่าน การพิมพ์ การพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
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นิยามปฏิบัตกิ าร
1. การใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมหมายถึง การที่ผ้ สู งู อายุใช้ ไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยที่ทําให้ เกิดประโยชน์ ไม่เป็ นอันตราย และใช้ อย่างพอดีทัง้ เนือ้ หาและเวลา การใช้
ไลน์อย่างเหมาะสม มี 3องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) ใช้ อย่ างเกิดประโยชน์ หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นโดยใช้ ไลน์ ให้ เป็ นประโยชน์ต่อตนเองได้ รับกําลังใจ ได้ รับความสุข คลายเหงา ทําให้ ใกล้ ชิดกัน
มากขึ น้ ช่ ว ยให้ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารสะดวกและง่า ยขึ น้ ประหยัด เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ย ใช้ เวลาว่า งให้ เป็ น
ประโยชน์ ส่งข่าวคราว และใช้ บนั ทึกข้ อมูลส่วนตัว 2)ใช้ อย่ างไม่ เป็ นอันตราย หมายถึง การใช้ ไลน์
โดยไม่ทําให้ เกิดผลเสียแก่ตนเองและผู้อื่น ไม่ถกู หลอก ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่งมงาย ไม่ติดสื่อสังคม
ออนไลน์ ใช้ โดยระมัดระวังตนเองในการสื่อสารผ่านไลน์ ใช้ ไลน์อย่างปลอดภัย และคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อผู้อื่น ตรวจสอบที่มาของข้ อมูลว่าเชื่อถือได้ และ 3)ใช้ อย่ างพอดี หมายถึง การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้อื่นโดยใช้ ไลน์ ในการรับส่งข้ อมูลในปริ มาณที่พอดี มีทัง้ การส่งต่อข้ อมูลที่มีเนือ้ หาพอดี คือ ไม่ส่ง
ข้ อมูลที่มากเกินไปหรื อถี่เกินไป และส่งไลน์ในเวลาพอดี คือ ใช้ เป็ นเวลา ถูกกาลเทศะ ไม่ใช้ เวลามาก
จนเกินไป ใช้ เมื่อมีเวลาว่าง ไม่ใช้ ต่อเนื่องนานจนทําให้ เสียสุขภาพโดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
ตามนิยามปฏิบตั ิการการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบ
มาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั ้งแต่ “มากที่สดุ ” ถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
2. ความตัง้ ใจต่ อการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมหมายถึง ระดับความ
มุ่งมัน่ ที่จะแสดงพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า ว่ามี
มากน้ อ ยเพี ย งใด โดยวัด จากแบบวัด ที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ตามนิ ย ามปฏิ บัติ ก ารความตัง้ ใจต่ อ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ
ตั ้งแต่ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
3. เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม หมายถึงระดับความเชื่อ
ของผู้สูงอายุต่อการใช้ ไลน์ อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย และใช้ อย่างพอดีทัง้ ในด้ าน
เนือ้ หาและเวลา ซึ่งมี ทัง้ ทางบวกและทางลบ วัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการวัด 2 วิธี ดังนี ้
1) การวัด เจตคติ ท างตรงต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยให้
ผู้สงู อายุประเมินความรู้สกึ ของตนเองที่มีตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีจํานวนข้ อ
คําถามทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ เช่น
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ง่าย-ยาก หรื อ มีประโยชน์-ไม่มีประโยชน์ เป็ นต้ นผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
2) การวัดเจตคติทางอ้ อมต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นเจตคติที่
วัดจากความเชื่อ (ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ อ ย่ างเหมาะสม) ซึ่งถูก
กําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
กับการประเมิน ผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ซึ่งความเชื่อเกี่ ยวกับการใช้
เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมนี ้ จะเป็ น ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ เจตคติ ในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยที่ผลรวมของผลคูณนี ้เป็ นคะแนนเจตคติทางอ้ อมต่อการใช้
เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม (ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ การใช้ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม) แบบวัดนี ้มีข้อคําถามทังหมดจํ
้
านวน 28 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตร
ประเมินค่า 7 อันดับ ได้ แก่ เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ดี-ไม่ดี ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
4. ความคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิ ง หมายถึ ง การที่ ผ้ ู สู ง อายุ รั บ รู้ ต่ อ บุ ค คลที่ ต นเองให้
ความสําคัญว่าบุคคลนันคิ
้ ดว่าเขาควรหรื อไม่ควรใช้ ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น และใช้ อย่างพอดีทงั ้ ในด้ านเนือ้ หาและเวลา วัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ ูวิจยั สร้ างขึ ้นตาม
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการวัด 2 วิธี ดังนี ้
1) วัดโดยทางตรง เป็ นการประเมินความเชื่อของผู้สงู อายุว่า บุคคลที่มีความสําคัญต่อ
ตัวเขาส่วนมากคิดว่าเขาควร หรื อไม่ควรใช้ ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตรายต่อตนเอง
และผู้อื่น และใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเวลา และเนื ้อหามีจํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ น
ประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ สนับสนุน-ไม่สนับสนุน เป็ นไปได้ เป็ นไปไม่ได้ จริ งที่สดุ -ไม่จริ งเลย คิดคะแนนรวม ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํา่
2) วัดโดยทางอ้ อม (ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง)เป็ นการวัดจากการรวมผลคูณของ
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (หมายถึง การรับรู้ความคาดหวังของบุคคลต่าง ๆ ที่แวดล้ อมตัวผู้สงู อายุ
ซึ่งผู้สงู อายุจะประเมินว่า บุคคลที่มีความสําคัญต่อเขา คิดว่าเขาควรหรื อไม่ควรกระทําพฤติกรรมนัน้
เพียงใด) กับแรงจูงใจที่จะคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง(หมายถึง ระดับความต้ องการของผู้สงู อายุที่จะกระทํา
ตามบุคคลที่มีความสําคัญต่อตัวผู้สงู อายุมากน้ อยเพียงใด)มีจํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
24 ข้ อ แต่ละ
ข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ ควรจะ-ไม่ควรจะ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้ างอิงมากกว่าผู้ท่ีได้
คะแนนตํ่า

11
5. การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อย่ า ง
เหมาะสม หมายถึง การรับรู้ ของผู้สูงอายุว่าเป็ นการยากหรื อง่ายที่จะใช้ ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้
อย่างไม่เป็ นอันตรายและใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเนื ้อหาและเวลา วัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตาม
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการวัด 2 วิธี ดังนี ้
1) วัดโดยทางตรง เป็ นการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถที่เขาจะควบคุมการใช้
ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตรายและใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเนื ้อหาและเวลาให้ สําเร็ จ
มากน้ อยเพียงใด จํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนก
ความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ควบคุมได้ -ควบคุมไม่ได้ ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่ามี
การรับรู้ความสามารถควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
2) วัด โดยทางอ้ อ ม (ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม)เป็ นการวัดจากการรวมผลคูณของความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัย
ควบคุม (หมายถึ ง ความเชื่ อเกี่ ย วกับ การมี ห รื อไม่ มี ปั จจัย ที่ ส นับ สนุน หรื อ ขัด ขวางในการรกระทํ า
พฤติ ก รรมนัน้ ) กับ การรับ รู้ อํานาจของปั จจัย ควบคุม (หมายถึง การประเมิ น ของผู้สูงอายุว่าปั จจัย
ควบคุมเด่นชัดเป็ นปั จจัยส่งเสริมหรื อขัดขวางการกระทําพฤติกรรมของตนเพียงใด)มีจํานวนข้ อคําถาม
ทัง้ หมด 32 ข้ อ แต่ ล ะข้ อ เป็ น ประโยคข้ อ ความประกอบมาตรจํ า แนกความหมาย 7 อัน ดับ ได้ แ ก่
ส่งเสริ ม-ขัดขวาง มาก-น้ อย ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการรับรู้ ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
6. การสนับสนุ นทางสังคมหมายถึง การรับรู้ ของผู้สงู อายุต่อการได้ รับการช่วยเหลือจาก
ครอบครัวและบุคคลอื่นในด้ านต่างๆ ทังด้
้ านอารมณ์ ด้ านวัตถุ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร ซึ่งวัดได้ จาก
เครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคม ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามนิยามปฏิบตั ิการของการสนับสนุนทางสังคม
ตามแนวคิดของ สเคเฟอร์ และคนอื่น ๆ (มนัส บุญ ประกอบ; และ พรรณี บุญ ประกอบ. 2549: 16;
อ้ างอิงจากScaefer; et al. 1981 :381-406) ซึง่ เป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4อันดับ
ตัง้ แต่ “จริ งที่ สุด ” ถึ ง “ไม่ จริ งเลย” ผู้ที่ ได้ ค ะแนนสูง แสดงว่าเป็ น ผู้ที่ ได้ รับ การสนับ สนุน ทางสังคม
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
7. การใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ หมายถึง การที่ผ้ สู งู อายุรับรู้วา่ ตนเองได้ แสดงออกถึงความกระตือรื อร้ น
ในการแสวงหาความรู้ เพิ่มเติมในการใช้ ไลน์ ด้วยตนเอง การค้ นคว้ าจากเอกสาร สื่อโสตทัศนูปกรณ์
และเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนมีการหาข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีความ
ตัง้ ใจพยายามพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่ องสมํ่ าเสมอ มี ก ารสนทนา สังเกต และเลี ยนแบบจากผู้มี
ประสบการณ์ เพื่อนําความรู้มาใช้ ในการใช้ ไลน์เพื่อให้ เกิดประโยชน์ ไม่เป็ นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
และใช้ ได้ อย่างพอดี วัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ ูวิจัยสร้ างขึ ้นตามนิยามปฏิบตั ิการ โดยมีจํานวนข้ อคําถาม
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ทังหมด
้
14 ข้ อ ซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4 อันดับ ตั ้งแต่ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่
จริ งเลย” ผู้สงู อายุเป็ นผู้ประเมินการแสดงออกของตนเอง ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่ามีการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผู้วิจัย ได้ ศึก ษาแนวคิด ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อใช้ เป็ น แนวทางในการหาสาเหตุของการใช้
เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมบนแอพพลิ เคชั่น ไลน์ ข องผู้สูง อายุก ารใช้ เครื อ ข่า ยสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี
การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี กับทฤษฎี พฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen; 1985) ซึ่ง
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ถือเป็ นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับการสื่อสารออนไลน์ โดยนําเสนอเนื ้อหาสาระเป็ น 5
ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สงู อายุ
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ตอนที่ 3 แนวคิดที่เกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน(Theory Planned Behavior: TPB)
4.1 เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4.2 การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
4.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4.4 ความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 5 แนวคิดเรื่ องการสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 6 แนวคิดเรื่ องการวิจยั ผสานวิธี

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

คํ า จํ า กัด ความของคํ า ว่ า “ผู้ สูง อายุ ” นั น้ องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nation: UN)
ยอมรับโดยทัว่ ไปว่าหมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มประชากรที่มีอายุตามปฏิทิน ตั ้งแต่ 60 ปี ขึ ้นไป (รสริ นทร์
เกรย์ และคณะ. 2556: 6) ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization
[WHO].1994) ซึ่งได้ กําหนดช่วงอายุของผู้สงู อายุออกเป็ น 3 ช่วง คือ วัยสูงอายุตอนต้ น (Young old
age) มีอายุระหว่าง 60-74 ปี วัยสูงอายุตอนกลาง (Middle old age) มีอายุระหว่าง 75-85 ปี และวัย
สูงอายุตอนปลาย (Old old age) มีอายุมากกว่า 85 ปี (สริ นดา น้ อยสุข.2545: 7)และในบจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า ผู้มีอายุมาก ซึ่งสอดคล้ องกับ สุนนั ทา คุ้ม
เพชร (2545: 15) ที่ ให้ ความหมายของผู้สูงอายุว่า บุคคลที่ มี อายุตัง้ แต่ 60 ปี ขึน้ ไป เป็ น วัย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงด้ านร่ างกาย จิตใจ และหน้ าที่การงานทางสังคม โดยแต่ละคนจะปรากฏอาการเสื่อม
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แตกต่างกัน ขึ ้นอยู่กบั พันธุกรรม สิ่งแวดล้ อม ภาวะโภชนาการ และโรคภัยของแต่ละบุคคล ทังเป็
้ นผู้ที่
ควรได้ รับการช่วยเหลือ ดูแล อุปการะจากคนในครอบครัวและสังคมเพื่อให้ มีความสุขทังนี
้ ้ได้ เป็ นที่ตก
ลงกันแล้ ว ในองค์กรสหประชาชาติว่า ผู้สงู อายุ หมายถึงผู้ที่มีอายุตั ้งแต่ 60 ปี ขึ ้นไปภาคภาษาไทย คํา
ว่า ”ผู้สูงอายุ” หมายถึ ง เอาอายุเป็ น หลัก ในการเรี ย ก (60 ปี ขึน้ ไป) คํ าว่า “คนชรา” หมายถึ ง เอา
ลักษณะทางกายภาพเป็ นหลักในการเรี ยก คําว่า “อาวุโส” หมายถึงเอาสถานภาพทางราชการ แก่กว่า
เก่ ากว่า เป็ น หลัก ในการเรี ย ก ภาคภาษาอังกฤษวิท ยาการว่า ด้ ว ยผู้สูงอายุ เรี ย กว่า Gerontology
วิทยาการด้ านการแพทย์ เกี่ยวกับผู้สงู อายุ เรี ยกว่า Geritics medicine มีคาํ หลายคํา ใช้ เป็ นสรรพนาม
เรี ย ก ผู้ สู ง อ า ยุ เช่ น Aging,Elderly,Olderperson,Seniorcitizen สุ ด แ ต่ จ ะ ใช้ แ ต่ ใน อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ ตกลงใช้ คําว่า Older persons เรี ยกผู้สงู อายุ (บรรลุ ศิริพานิช.2549) ซึ่งสอดคล้ องกับ
รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ (2542: 78) กล่าวว่า ผู้สงู อายุ หรื อที่คนทัว่ ไปมักจะเรี ยกว่า “คนแก่” หรื อ
“คนชรา” คือคนที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไปทังชายและหญิ
้
ง ตามคําจํากัดความขององค์การอนามัยโลก และ
ในทํานองเดียวกัน อรรถสิทธิ์ สิทธิสนุ ทร (2536: 53)ได้ ให้ ความหมายของ “ผู้สงู อายุ” ว่า เป็ นผู้ท่ีมีอายุ
ตั ้งแต่ 60 ปี ขึ ้น เป็ นผู้ที่มีความเสื่อมสภาพ มีกําลังถดถอยเชื่องช้ า เป็ นผู้ที่สมควรให้ ความอุปการะ เป็ น
ผู้ที่มีโรคควรได้ รับการช่วยเหลือ
เกณฑ์ที่สงั คมจะกําหนดว่าบุคคลใดเป็ นผู้สงู อายุนนั ้ จะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมซึง่ ได้
มีผ้ ใู ห้ คํานิยามเกี่ยวกับผู้สงู อายุไว้ เช่นฮอลล์ (แสงเดือน มุสิกรรมณี. 2545: 7; อ้ างอิงจาก Hall.1976:
3-4) ได้ แบ่งการสูงอายุของบุคคลออกเป็ น 4 ประเภท คือ
1. การสูงอายุตามวัย (Chronological aging) หมายถึง การสูงอายุตามปี ปฏิทินโดย
การนับจากปี ที่เกิดเป็ นต้ นไป และบอกได้ ทนั ทีวา่ ใครมีอายุมากน้ อยเพียงใด
2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) เป็ นการพิจารณาการสูงอายุจาก
สภาพร่างกายและสรี ระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพิ่มขึ ้น เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของ
อวัยวะต่างๆ ในร่ างกายลดน้ อยลง เป็ นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนการ สูงอายุซ่งึ เป็ นไป
ตามอายุขยั ของแต่ละบุคคล
3. การสู ง อายุ ต ามสภาพจิ ต ใจ (Psychological aging) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงใน
หน้ าที่ การรับรู้ แนวความคิด ความจํา การเรี ยนรู้ เชาว์ปัญญา และลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฎใน
ระยะต่าง ๆ ของชีวิตแต่ละคนที่มีอายุเพิ่มขึ ้น
4. การสู ง อายุ ต ามสภาพสั ง คม (Sociological aging) เป็ นการเปลี่ ย นแปลงใน
บทบาทหน้ าที่สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทัง้ ความคาดหวังของสังคมต่อบุคคลนัน้ ซึ่ง
เกี่ยวกับอายุ การแสดงออกตามคุณค่าและความต้ องการของสังคม
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นอกจากนี ้ ศรี เรื อน แก้ วกังวาล (2553: 541-542) ได้ แบ่งช่วงสูงอายุออกเป็ น 4 ช่วง โดยใช้
เกณฑ์ตามลักษณะจิตสังคม ชีววิทยา ดังนี ้
1. ช่วงไม่ค่อยแก่ (The young – old) ช่วงนีอ้ ายุประมาณ 60-69 ปี เป็ นช่วงที่คนต้ อง
ประสบกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็ นภาวะวิกฤตหลายด้ าน เช่น การเกษี ยณอายุ การจากไป
ของมิตรสนิท คู่ครอง รายได้ ลดลง การสูญเสียตําแหน่งทางสังคมโดยทัว่ ๆ ไปช่วงนี ้บุคคลยังเป็ นคนที่
แข็งแรง แต่อาจต้ องพึง่ พิงผู้อื่นบ้ าง อย่างไรก็ดี สําหรับบุคคลที่มีการศึกษาสูง รู้จกั ปรับตัว ช่วงนี ้ยังเป็ น
ช่วงที่เราจะมีสมรรถภาพด้ านต่างๆ ใกล้ เคียงกับคนหนุ่มสาวมาก การปรับตัวในช่วงนีม้ ีข้อแนะนําว่า
ควรใช้ แ บบ “Engagement” คื อ ยัง เข้ า ร่ ว มกับ กิ จ กรรมต่ า งๆ ทางสัง คมทัง้ ในครอบครั ว และนอก
ครอบครัว
2. ช่วงแก่ปานกลาง (The middle-aged old) อายุประมาณตั ้งแต่ 70-79 ปี เป็ นช่วงที่
คนเริ่ มเจ็บป่ วย เพื่อนและสมาชิกในครอบครัวที่อายุใกล้ ๆ กันอาจเริ่ มล้ มหายตายจากมากขึ ้น เข้ าร่ วม
กิจกรรมของสังคมน้ อยลง การปรับตัวในระยะนี ้มักเป็ นไปในรูปแบบ “Disengagement” คือไม่ค่อยยุ่ง
เกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวและสังคมมากนักอีกต่อไป
3. ช่วงแก่จริง (The old-old) อายุประมาณ 80-90 ปี ผู้มีอายุยืนถึงระดับนี ้ปรับตัวให้ เข้ า
กับสิ่งแวดล้ อมยากขึ ้น เพราะสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมสําหรับคนอายุถึงขันนี
้ ้ต้ องมีความเป็ นส่วนตัวมาก
ขึน้ ไม่วุ่น วาย แต่ก็ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้ อมที่ยังกระตุ้น ความมี สมรรถภาพในแง่ต่างๆ ตามวัย (Both
privacy and stimulating) ผู้สูงอายุระยะนีต้ ้ องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าในวัยที่ผ่านมา
เริ่มย้ อนนึกถึงอดีตมากยิ่งขึ ้น
4. ช่ ว งแก่ จ ริ ง ๆ (The very old-old) อายุป ระมาณ 90-99 ปี ผู้มี อ ายุยื น ถึ ง ระดับ นี ม้ ี
จํานวนค่อนข้ างน้ อย ความรู้ ต่างๆ ด้ านชีววิทยา สังคม และจิตใจของคนวัยนี ้ยังไม่มีการศึกษามากนี ้
แต่อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นระยะที่มกั มีปัญหาทางสุขภาพ ผู้สงู อายุในวัยนีค้ วรทํากิจกรรมที่ไม่ต้องมีการ
แข่งขัน ไม่ต้องมี การบีบคัน้ เรื่ องเวลาที่ต้องทําให้ เสร็ จ ควรทํากิจกรรมอะไรๆ ที่พ ออกพอใจในชีวิต
สําหรับผู้สงู อายุกลุ่มนีท้ ี่ได้ พบผ่านวิกฤตต่างๆ ของชีวิตมาแล้ วด้ วยดีมากมาย จะเป็ นคาบระยะแห่ง
ความสุขสงบพอใจในตนเอง
ประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุทุกช่วงวัย มีตั ้งแต่ผ้ ูยังมีสมรรถภาพ เต็มไปด้ วยความรู้ ความคิด
ความเชี่ยวชาญ ความมีชีวิตชีวา เรื่ อยไปถึงผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์ จิตใจ สุขภาพ สังคม ไปจนถึงผู้แก่
หง่อมที่ช่วยตนเองไม่ได้ และ/หรื อผู้ที่เลอะเลือนมนุษย์ทุกคนมีความต้ องการเป็ นคุณสมบัติติดตัวมา
ตั ้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา คือ ต้ องการอาหาร ต้ องการอากาศ และความรักความเอาใจใส่ ซึ่งความ
ต้ องการนี ้เป็ นความปรารถนาที่จําเป็ นในการดํารงชีวิต เพื่อรักษาความสมดุลในการดําเนินชีวิต ทังทาง
้
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ร่ ายกาย จิตใจและสังคม ศรี ทบั ทิม (รัตนโกศล) พานิชพันธ์ (2534: 59-61) อธิบายถึงความต้ องการ
ของผู้สงู อายุดงั นี ้
1. ความต้ องการสนับสนุนจากครอบครัว ผู้สงู อายุที่ถกู ปล่อยให้ อยู่คนเดียวหรื อแยกตัว
อยู่คนเดียว ขาดความมัน่ คงทางอารมณ์จิตใจ รวมทังเศรษฐกิ
้
จ จึงต้ องหันไปพึ่งพาการช่วยเหลือจาก
บุค คลภายนอกครอบครั ว หรื อ องค์ ก ารสัง คมสงเคราะห์ ดัง นัน้ ผู้สูง อายุ จึ ง มี ค วามต้ อ งการการ
สนับสนุนจากครอบครัวของตน ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกครอบครัว ซึ่งอาจเป็ น
อาสาสมัคร องค์กรภาครัฐ เอกชน หรื อองค์กรทางศาสนา
2. ความต้ องการด้ านการประกันรายได้ โดยเฉพาะการประกันสังคมประเภทประกันการ
ชราภาพ เมือ่เข้ าสู่วยั ชราภาพเลิกประกอบอาชีพแล้ ว จะได้ รับบํานาญชราภาพ เพื่อช่วยให้ สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขและมัน่ คงปลอดภัยตามอัตภาพในบันปลายของชี
้
วิต ไม่เป็ นภาระของบุตร
หลาน
3. ความต้ องการมีชีวิตร่วมอยู่ในสังคม โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบางประเภท
ในสังคม สังคมจึงควรให้ โอกาสแก่ผ้ ูสูงอายุเหล่านี ้ ได้ มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งชุมชนให้ ดีขึน้ ให้ มี
โอกาสเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาตนเอง
4. ความต้ องการที่จะลดการพึ่งพาคนอื่นให้ น้อยลง หากครอบครัวและสังคมได้ ส่งเสริ ม
ให้ ผ้ สู งู อายุได้ มีโอกาสร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ในครอบครัวและสังคมแล้ ว จะเป็ นการช่วยให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูจกั
พึง่ ตนเอง ไม่เป็ นภาระแก่สงั คมในบันปลายของชี
้
วิต
5. ความต้ องการทางสังคมของผู้สงู อายุ ได้ แก่
1) ความต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว กลุม่ ชุมชน และสังคม
2) ความต้ องการการยอมรับและความเคารพยกย่องจากบุคคลในครอบครัวและ
สังคม
3) ความต้ อ งการมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี กับ บุค คลในครอบครั ว ชุม ชน สัง คม และ
สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับลูกหลานในครอบครัวและสังคมได้
4) ความต้ องการเป็ นบุคคลสําคัญ ในสายตาของสมาชิกในครอบครัวของชุมชนและ
สังคม
6. ความต้ องการทางกายและจิตใจ ได้ แก่ ความต้ องการปั จจัยสี่ ความต้ องการความ
มัน่ คงปลอดภัย ปราศจากความวิตกกังวล ความต้ องการจะได้ รับการยอมรับนับถือ ความต้ องการมี
โอกาสก้ าวหน้ า และความสําเร็ จของการทํางานในบันปลายของชี
้
วิต
7. ความต้ องการทางเศรษฐกิจ ผู้สงู อายุต้องการได้ รับความช่วยเหลือด้ านการเงินจาก
บุตรหลานของตน เพื่อสะสมไว้ ใช้ จ่ายในยามเจ็บป่ วย ผู้สงู อายุต้องการให้ รัฐจัดหาอาชีพให้ เพื่อเป็ น
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การเพิ่มพูนรายได้ ทังนี
้ ้เพื่อตนเองจะได้ มีบทบาททางเศรษฐกิจ คือ ต้ องการจะช่วยตนเองให้ พ้นจาก
สภาวะบีบคั ้นทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ปัจจุบนั
กล่า วได้ ว่า ผู้สูง อายุ หมายถึ ง บุค คลที่ มี อ ายุตัง้ แต่ 60 ปี ขึ น้ ไปทัง้ ชายและหญิ ง มี ค วาม
ต้ องการทัง้ ด้ านกายภาพ ด้ านจิตใจและสังคม หากผู้สูงอายุได้ รับสิ่ งที่ ตอบสนองต่อความต้ องการ
ดังกล่าวในปริ มาณที่ เหมาะสม ก็ จะทํ าให้ มี ความสมบูรณ์ ทัง้ ด้ านร่ างกายและจิต ใจ แต่ห ากความ
ต้ องการดังกล่าว ไม่ได้ รับ การตอบสนอง ก็ อาจจะทํ าให้ เกิ ด ปั ญ หาทางด้ านร่ างกาย และจิตใจได้
เช่นเดียวกัน

ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ ายสังคมออนไลน์ และแอพพลิเคชั่นไลน์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมโยงกันเพื่อ
สร้ างเครื อข่ายในการตอบสนองความต้ องการทางสังคมที่มุ่งเน้ นในการสร้ างและสะท้ อนให้ เห็นถึง
เครื อข่าย หรื อความสัมพันธ์ทางสังคม ในกลุม่ คนที่มีความสนใจหรื อมีกิจกรรมร่วมกัน บริการเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ จะให้ บริ การผ่านหน้ าเว็บ และให้ มีการตอบโต้ กัน ระหว่างผู้ใช้ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต
(พจนี ย์ สุขชาวนา. 2557: 19)สอดคล้ องกับอดิเทพ บุตราช (2553) ได้ ให้ ความหมายว่า เครื อข่าย
สังคมออนไลน์มีความเกี่ยวข้ องกับอินเทอร์ เน็ตและจุฑารัตน์ ประเสริ ฐ (2557: 31) กล่าวว่าเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ หมายถึง โปรแกรมหรื อเว็บไซด์ที่จดั ทําขึ ้นมาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บุคคลสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้ ทัง้ ในรู ปแบบการสื่อสารทางเดียว หรื อการสื่อสารสองทางระหว่างผู้รับและผู้ส่ง
ข้ อ มูล โดยที่ ผ้ ู รับ และผู้ ส่ ง สารในเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ นัน้ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งรู้ จัก กัน มาก่ อ นก็ ได้
นอกจากนี ส้ ํานักงานสถิ ติแห่งชาติ (2554) ได้ ให้ ความหมายของอิน เทอร์ เน็ตว่าหมายถึงเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ ขนาดยักษ์ ที่เชื่อมต่อกันทัว่ โลกโดยมีมาตรฐานการรับส่งข้ อมูลระหว่างกันเป็ นหนึง่ เดียวซึง่
คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่ องสามารถรับส่งข้ อมูลในรูปแบบต่างๆได้ หลายรูปแบบเช่นตัวอักษรภาพกราฟิ ก
และเสียงรวมทังสามารถค้
้
นหาข้ อมูลจากที่ตา่ งๆได้ อย่างรวดเร็ ว ในยุคสังคมข่าวสารข้ อมูลข้ อมูลดังทุก
วันนี ้การสื่อสารรู ปแบบต่างๆถูกพัฒนาขึ ้นให้ คนเราสื่อสารถึงกันได้ ง่ายและสะดวกที่สดุ การสื่อสารถึง
กันด้ วยคําพูดผ่านทางโทรศัพท์ ย่อมไม่เพียงพออีกต่อไปเราต้ องการมากกว่านัน้ เช่นภาพ เสียงและ
ข้ อความตัวอักษรรวมทัง้ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งการเชื่อมต่อเครื อข่ายของอินเทอร์ เน็ตสามารถเข้ ามา
ตอบสนองในจุดนี ้ได้
ในปั จจุบนั เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เข้ ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของประชากรทุกกลุม่
วัย ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ถกู พัฒนาให้ รองรับความ
ต้ องการในการใช้ งานอย่างทัว่ ถึงในทุกพื ้นที่ประกอบกับอัตราการให้ บริการในระดับที่ประชาชนทัว่ ไปที่
มีความต้ องการใช้ งานสามารถจ่ายได้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้ ขยายฐานผู้ใช้ งานกว้ างขวางขึน้
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มนุษย์สามารถติดต่อปฏิสมั พันธ์ กันผ่านบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ในอดีตการใช้ อินเทอร์ เน็ตผ่าน
ทางเว็บไซด์ตา่ งๆนันสามารถแสดงเพี
้
ยงเนื ้อหาอย่างเดียวเท่านันบุ
้ คคลไม่สามารถติดต่อหรื อโต้ ตอบซึง่
กันและกันได้ แต่ในปั จจุบนั มีการพัฒนาเว็บไซด์ที่เรี ยกว่า Web application เป็ นเว็บไซด์ท่ีเราสามารถ
โต้ ตอบปฏิสมั พันธ์กนั ได้ ทงสองทางผ่
ั้
านหน้ าเว็บซึ่ง Web application ต่างๆเหล่านี ้ ทําให้ โลกแห่งการ
ติดต่อสื่อสารปราศจากอุปสรรคด้ านพรมแดนระยะทางตลอดจนระยะเวลาอีกทัง้ Application ต่างๆ
เพื่ อ การพูด คุย สนทนา แลกเปลี่ ย นข้ อ มูล ข่ า วสารทัง้ ที่ มี เป้า หมายในเชิ งพาณิ ชย์ และลัก ษณะไม่
แสวงหากํ า ไรไม่ ว่ า จะเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารยอดนิ ย มอย่ า ง Facebook, LINE application, Instagram,
Twitter, YouTube ฯลฯ หรื อที่เคยได้ รับความนิยมในอดีตแต่ปัจจุบนั หลงเหลือผู้ใช้ งานจํานวนไม่มาก
ได้ แก่ My Space, MSN, Hi5,ICQ, Yahoo chat, Pirch 98 (ปิ ยวัฒน์ เกตุวงศา; และศุทธิดา ชวนวัน.
2558: 17-18)นอกจากนี ้ ณัฐพลบัวอุไร (2554) ได้ ให้ ความหมายของบริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network Service) ว่าเป็ นรูปแบบเว็บไซด์ในการสร้ างเครื อข่ายสําหรับผู้ใช้ งานในอินเทอร์ เน็ต
เขียนและอธิบายความสนใจและกิจการที่ได้ ทําและเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่นใน
บริ การเครื อข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้ วยการแชทส่งข้ อความส่งอีเมลวีดีโอเพลงอัพโหมดรูปบล็อก
ซึ่งสามารถจํ า แนกได้ เป็ น 7 กลุ่ม ดังนี 1้ ) การเผยแพร่ ข้อ มูลเอกสารหรื อบทความ(Publish)2) การ
แบ่งปั นข้ อมูลรูปภาพหรื อความรู้(Share)3) สังคมในการระดมความคิด(Discuss)4) เครื อข่ายสังคมที่
เกี่ยวกับธุรกิจ(Commerce)5) การแบ่งปั นสถานที่ที่น่าสนใจ(Location)6) เครื อข่ายเพื่อนธุรกิจงาน
(Network)และ 7) เครื อข่ายเกมส์ (Game)
เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ เป็ น ลัก ษณะการสื่ อ สารแบบโต้ ต อบ ซึ่งพัฒ นาการของสื่ อแบบ
โต้ ตอบ (Development of interactive mass media) มี แรงผลักดัน 3 ทางที่ มีผลต่อพัฒ นาการของ
สื่อ มวลชนแบบมี ก ารโต้ ต อบได้ (Interactive mass media) ซึ่งแรงผลัก ทัง้ สามนี ไ้ ด้ แก่ ก ารแบ่ งปั น
ข้ อมูลร่ วมกัน (A shared commons) ความต้ องการการติดต่อกันทางสังคมและการมีเครื อข่ายทาง
สั ง คม (The need for social networking) และความดึ ง ดู ด ของการสนั บ สนุ น จากโฆษณา(The
attractionof advertising support)
1. การแบ่งปั นข้ อมูลร่ วมกัน (A shared commons) ซึ่งแนวคิดเรื่ องการแบ่งปั นข้ อมูล
ร่วมกัน โบเลียร์ (Potter. 2011; citing Bolier. 2008) ได้ อธิบายไว้ วา่ อินเตอร์ เน็ตที่ออกแบบในยุคแรก
ได้ สร้ างแนวคิดพืน้ ฐานเพื่ อให้ ใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ซอฟท์ แวร์ ในยุคปี ค.ศ.1980 และการเติบโตของ
เวิลด์ไวด์เว็บ (www) ในยุคปี ค.ศ.1990 นัน้ อินเตอร์ เน็ตได้ ถกู สร้ างสรรค์และยังคงเป็ นเครื อข่ายที่เปิ ด
กว้ าง (Open-source network) ที่อนุญาตให้ ทกุ คนได้ ใช้ ฟรี ในหลากหลายช่องทาง
2. ความต้ องการการติดต่อกันทางสังคมและการมีเครื อข่ายทางสังคม (The need for
social networking) ความต้ องการนีเ้ ป็ นความต้ องการที่มีความเข้ มข้ นมากของมนุษย์ ในการติดต่อกัน
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ทางสังคมกับผู้อื่น ด้ วยความต้ องการเช่นนี ้ ทําให้ มนุษ ย์ได้ มีการสร้ างครอบครัว กลุ่ม องค์กร และ
สถาบันทางสังคม ปั จจุบันอินเทอร์ เน็ตได้ ใช้ กันอย่างกว้ างขวาง ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่มนุษย์ ใช้ ในการ
ติ ด ต่ อ กัน นัก มานุ ษ ยวิ ท ยาได้ ค าดการณ์ ว่า จํ า นวนคนที่ มี ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของแต่ ล ะคน ใน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ปกติ (Stable social network) ประมาณ 150คน แต่ด้วยการใช้ อินเทอร์ เน็ต
และเว็บไซด์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสร้ างเครื อข่ายได้ ไม่จํากัดจํานวน อย่างไรก็ตาม
โดยเฉลี่ยแล้ วผู้ชายใช้ เฟสบุ๊คน้ อยกว่าผู้หญิง
นักสังคมวิทยาได้ แยกแยะความแตกต่างระหว่าง ความผูกพันแบบเปราะบาง (Weak
tie) และความผูกพันแบบแข็งแกร่ ง (Strong tie) ไว้ ว่า ความผูกพันแบบแข็งแกร่ งเป็ นความสัมพันธ์ ที่
ใกล้ ชิดที่เรามีกบั เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ที่มีความสําคัญต่อเรา ส่วนความผูกพันแบบเปราะบาง
เป็ นความสัมพันธ์ที่สร้ างขึ ้นกับคนรู้จกั ทัว่ ๆ ไป ผู้คนใช้ เว็บไซด์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้ างและ
รั ก ษาสัม พัน ธภาพกับ เพื่ อ นที่ สํ า คัญ โดยการส่ง ข้ อ ความเรื่ อ ยๆ กับ คนๆ นัน้ ในขณะที่ เราจะพบ
สัมพันธภาพที่แข็งแกร่ งมักมีคุณค่ามากกว่าสําหรับเหตุผลบางอย่าง (เช่น การสร้ างและบํารุ งรักษา)
แต่ความสัมพันธ์ แบบเปราะบางก็ยงั คงมีคณ
ุ ค่าสูง เนื่องจากคนเหล่านันได้
้ แนะนําเราในข้ อมูลใหม่ๆ
และเพิ่มผู้ติดต่อแก่เราที่ทําให้ เราได้ โอกาสใหม่ๆ เช่น ได้ งานใหม่ มีงานอดิเรก ฯลฯ เป็ นต้ น
3. ความดึงดูดของการสนับสนุนจากโฆษณา (The attractionof advertising support)
ความดึงดูดของการสนับสนุนจากโฆษณา จากเว็บไซด์ที่มีการโต้ ตอบกันได้ นี ้ ไม่ได้ คิดค่าบริ การจาก
ผู้ใช้ ดงั นันจึ
้ งมีการสนับสนุนตนเองผ่านการขายโฆษณา เว็บไซด์ใหญ่ๆจึงประสบความสําเร็จจากการที่
ผู้ที่ต้องการโฆษณาที่ต้องการแสดงตัวให้ ผ้ ชู มเห็น ในอดีตเงินโฆษณาได้ ถูกเปลี่ยนจากสื่อเก่าไปสู่สื่อ
ทางอินเตอร์ เน็ต เครื อข่ายทางสังคมที่ผ่านสื่อแบบโต้ ตอบ (Social networking mass media) เว็บไซด์
เครื อข่ายทางสังคมได้ ถกู ออกแบบเพื่อให้ คนทุกประเภทได้ ใช้ ติดต่อกับคนอื่นเพื่อเหตุผลทางสังคมทุก
ประเภท บางเว็บไซด์ ช่ วยให้ ผ้ ูใช้ ได้ สร้ างเพื่ อนใหม่และรักษาความสัม พัน ธ์ กับคนอื่น บางเว็บไซด์
เครื อข่ายทางสังคมได้ อนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ ได้ ติดต่อกับคนอื่นๆโดยการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง
และการพยายามชักจูงผู้อนื่ หรื อโดยการเข้ าร่วมในธุรกิจการแลกเปลี่ยนโดยการขายของ เป็ นต้ น
เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ ที่ เป็ น ที่ ร้ ู จัก และใช้ แ พร่ ห ลายในปั จ จุ บัน ในประเทศไทย ได้ แ ก่
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE application) ไลน์เป็ นโปรแกรมรับส่งข้ อความ รูปภาพและเสียง โดยประเทศ
ญี่ ปุ่ นซื อ้ มาจาก Naver Corporation ของเกาหลี ไลน์ ส ามารถใช้ งานได้ ทั ง้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี
ระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดว์สโฟน อีกทังยั
้ งสามารถใช้ งานได้ บนคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคล และแมคโอเอสได้ ด้ วยลูกเล่นต่าง ๆ สามารถคุย ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั ้งค่าคุยกันเป็ น
กลุ่ม ฯลฯ ทําให้ มีผ้ ใู ช้ งานโปรแกรมนีเ้ ป็ นจํานวนมาก (อ้ างอิงจาก https://th.wikipedia.org) ไลน์ถูก
สร้ างขึ ้นในช่วงปี ค.ศ.2010มีการเปิ ดตัวครัง้ แรกเมื่อเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2554โดยบริ ษัทญี่ปนุ่ ที่ชื่อว่า
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Naver Japan Corporation และบริ ษั ท livedoor ซึ่ ง NHN Japan เป็ นผู้ พั ฒ นาฟี เจอร์ ในไลน์ ไลน์
ได้ รับความนิยมอย่างมากในประเทศญี่ปนุ่ ไลน์เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถรับส่งข้ อความกันได้ รวดเร็ ว
และต่อเนื่อง ไลน์ถือเป็ นอันดับหนึ่งที่มีผ้ ูใช้ สงู สุดในกลุ่มแอพลิเคชัน่ ฟรี ของ App store (อ้ างอิงจาก
http://www.marumura.com/ และhttp://www.flashfly.net) ศุ ภ ศิ ล ป์ กุ ล จิ ต ต์ เ จื อ วงศ์ (2556: 43)
ได้ กล่าวไว้ ว่า แอพพลิเคชั่น ไลน์ (LINE application) หมายถึงแอพพลิเคชั่นสําหรับการสนทนาบน
อุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆที่สามารถใช้ ได้ บนทุกระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์มือถือประเภทต่าง
ๆ เช่นสมาร์ ทโฟนคอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้ สามารถสื่อสารด้ วยการพิมพ์ข้อความจาก
อุปกรณ์ การสื่อสารเครื่ องหนึ่งไปสู่อีกเครื่ องหนึ่งไลน์ได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถหลากหลาย
เพื่ อรองรับการใช้ งานของผู้ใช้ หลายๆด้ านจุดเด่น ที่ทํ าให้ ไลน์ แตกต่างกับแอพพลิเคชั่นสําหรับการ
สนทนารู ป แบบอื่ น ๆคื อรู ป แบบของ“สติก เกอร์ ” (Sticker) ที่ แสดงอารมณ์ และความรู้ สึก ของผู้ใช้ ที่
หลากหลายเช่นสติกเกอร์ แสดงความรู้สกึ ขันพื
้ ้นฐานสติกเกอร์ ตามเทศกาลและวันสําคัญสติกเกอร์ ของ
ตราสิน ค้ าต่างๆและสติก เกอร์ การ์ ตูน ที่ มี ชื่อเสียงเป็ น ต้ น ไลน์ มี จํานวนสมาชิก เพิ่ ม ขึน้ อย่างรวดเร็ ว
นับตั ้งแต่ปีก่อตั ้ง พ.ศ. 2554 ไลน์มีจํานวนสมาชิกไม่ถึง 1 ล้ านคน ภายใน 2 ปี มีจํานวนสมาชิกเพิม่ ขึ ้น
ถึง 230ล้ านคน ซึง่ ประเทศไทยมีผ้ ใู ช้ ถึง 17 ล้ านคน คิดเป็ นอันดับสองรองจากญี่ปนุ่
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ เป็ นแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถใช้ ได้ บนทุกระบบปฏิบตั ิการของโทรศัพท์มือถือ
ประเภทสมาร์ ทโฟน และบน PC ที่ ส่งข้ อความได้ ฟ รี โทรฟรี วิดีโอคอลฟรี ทุกที่ ทุกเวลา ทัง้ ในและ
ต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม เพียงแค่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ้ ไลน์ยงั สามารถ
ให้ แชร์ รูปภาพ วิดีโอ ข้ อความเสียง หมายเลขโทรศัพ ท์ ข้ อมูลเกี่ ยวกับสถานที่ ให้ แก่เพื่ อนได้ อย่าง
ง่ายดาย แชร์ เรื่ องราวของคุณกับเพื่อนๆ ด้ วยข้ อความ รูป วิดีโอ และสติ๊กเกอร์ หรื อจะติดตามเรื่ องราว
ของเพื่ อ นๆ ก็ ได้ ในไทม์ ไลน์ และยัง สามารถบัน ทึ ก ข้ อ ความ รู ป ภาพ และวิ ดี โอไว้ ที่ Keep ทํ า ให้
ประหยัดเวลาในการค้ นหาไฟล์ และแชร์ สิ่งต่างๆ กับเพื่อนได้ อย่างง่ายดาย การเพิ่มเพื่อนในไลน์ ก็
สามารถทําได้ ง่ายมาก และมีหลายทางเลือก ทังการใช้
้
ฟังก์ชนั "เขย่าสิ" เขย่าสมาร์ ทโฟนเพื่อเพิ่มเพื่อน
สแกนคิวอาร์ โค้ ดเพิ่มเพื่อน หรื อค้ นหาเพื่อนด้ วยชื่อผู้ใช้ LINE
คุณลักษณะและบทบาทของไลน์
ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556: 46-47) ได้ อธิบายคุณลักษณะและบทบาทของไลน์ไว้ ว่า
ไลน์มีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากแอพพลิเคชัน่ อื่น ๆ อย่างเด่นชัด ซึ่งส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคเลือกเป็ น
สมาชิ ก ดัง นี 1้ ) ไลน์ เป็ น การสื่ อ สาร2ทาง (Two-wayCommunication) จากผู้ส่ ง สารไปยัง ผู้รับ สาร
โดยตรงสามารถส่งข้ อความรู ปภาพเอกสารหรื อข้ อมูลข่าวสาร ไปยังเพื่อนและผู้รับสารยังสามารถ
แสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) โดยตรงได้ ทนั ทีทําให้ ผ้ สู ง่ สารสามารถวัดผลของการสื่อสารได้ 2)
สามารถสร้ างกลุ่มการสื่อสารได้ เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) ทําให้ สามารถสื่อสารโต้ ตอบ
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กัน ภายใต้ หัว ข้ อ ที่ ส มาชิ ก ภายในกลุ่ม เข้ า ใจร่ ว มกัน ได้ 3) สามารถเลื อ กกลุ่ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า ง
เฉพาะเจาะจงผู้สง่ สามารถส่งข้ อมูลข่าวสารไปยังผู้รับได้ ตรงใจตามที่ผ้ รู ับต้ องการทําให้ มีหลายองค์กร
นําคุณสมบัตินี ้มาประยุกต์ใช้ กบั การสื่อสารทางการตลาดโดยให้ ผ้ ใู ช้ สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ ของ
ตราสินค้ านันไปใช้
้
ได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายใดๆโดยมีเงื่อนไขการตอบรับความเป็ นเพื่อนระหว่างเจ้ าของ
ตราสินค้ ากับผู้ใช้ งานซึ่งจะทําให้ เจ้ าของตราสินค้ าสามารถส่งข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ
ต่างๆมายังผู้กลุ่มลูกค้ าที่เปในเป้าหมายหลักโดยตรงโดยสามารถระบุตราสินค้ า (Brand) ข้ อความจูง
ใจการส่งเสริ มการขายและการโฆษณาต่างๆได้ 4) สามารถสื่อสารได้ ตลอดเวลา (Anytime) โดยไม่
จํากัดช่วงเวลาและระยะเวลาเพียงแค่เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์ เน็ตและคู่สื่อสารมีสถานะเป็ นเพื่อน
กัน5) สามารถส่งรู ปแบบสารได้ หลากหลาย (Multi-media) ในรู ปแบบต่างๆได้ แก่ข้อความภาพคลิป
วิ ดี โ อข้ อ ความเสี ย ง และสติ ก เกอร์ เป็ น ต้ น 6) สามารถเลื อ กปิ ดกัน้ การสนทนาได้ (Block) อย่ า ง
เฉพาะเจาะจง7) สามารถสนทนาด้ วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call)เสมือนการพูดคุยทางโทรศัพท์ไปยัง
สมาชิกบนเครื อข่ายไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม นอกจากค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตขณะสนทนา
ถึงแม้ ว่าจะอยู่ห่างไกลกันคนละประเทศ8) มีสติกเกอร์ รูปแบบการ์ ตนู ที่ช่วยเพิ่มการสนทนาให้ ชดั เจน
ขึ ้นในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรู้สกึ ของคูส่ ื่อสารเช่นการแสดงความเสียใจดีใจขําขันเป็ นต้ น
9) สามารถสร้ างไทม์ ไลน์ บนหน้ าไทม์ ไลน์ ของตนเองได้ ตามความต้ องการ10) รองรับไฟล์ข้อมูลได้
หลากหลาย (FilesSupport) ผู้ใช้ สามารถส่งแฟ้มงานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ตา่ งๆได้ ได้ แก่
.pdf.ppt .doc .jpeg ฯลฯมีลกั ษณะคล้ ายกับการรับ-ส่งอีเมล (E-Mail)
จากคุณลักษณะเฉพาะของไลน์นนมี
ั ้ ทงข้
ั ้ อดีและข้ อจํากัดในตัว ซึ่งศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์
(2556: 49-52)ได้ วิเคราะห์ข้อดีของไลน์ไว้ ดงั นี ้ 1) ไลน์มีอปุ กรณ์รองรับที่หลากหลายได้ แก่สมาร์ ทโฟนค
อมพิวเตอร์ แมคอินทอช (Macintosh) และแท็บเล็ตต่างๆทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถซื ้อและเลือกได้ ตามขนาด
ระบบปฏิบตั ิการและความชอบส่วนตัว 2) มีความเป็ นส่วนตัวผู้ใช้ สามารถเลือกรับหรื อปฏิเสธข้ อความ
ด้ วยการไม่โต้ ตอบโดยไลน์จะแจ้ งเตือนเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทราบว่ามีข้อความส่งมาเมื่อผู้ใช้ ไม่โต้ ตอบก็จะไม่มี
ผลใดๆนอกจากจํานวนการแจ้ งเตือนที่เพิ่มขึ ้นโดยผู้ใช้ สามารถเลือกการปิ ดกันหรื
้ อยกเลิกการปิ ดกันได้
้
ตามต้ องการ 3) เจ้ าของสินค้ าหรื อบริ การสามารถประยุกต์ใช้ สติ๊กเกอร์ ของไลน์กบั Official Lineของ
บุคคลหรื อองค์กรที่ได้ ขึน้ ทะเบียนไว้ กับไลน์ ซึ่งทําให้ เจ้ าของสินค้ าสามารถส่งข้ อมูลข่าวสารต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับสินค้ าไปยังผู้บริ โภคได้ โดยมีเงื่อนไขคือผู้บริ โภคต้ องตอบรับการเป็ นเพื่อน 4) ช่วยเพิ่มสีสนั
และความมีชีวิตชีวาให้ กบั การสนทนาแอพพลิเคชัน่ ไลน์สามารถสร้ างกลุ่มสนทนาส่งข้ อความรูปภาพ
คลิปวิดีโอการสนทนาแบบเสียงและการส่งสติกเกอร์ รวมทังยั
้ งมีการเพิ่มรู ปแบบของไทม์ไลน์ (Time
Line) 5) มี ค วามทัน สมัย อยู่เสมอเนื่ อ งด้ ว ยแอพพลิ เคชัน ไลน์ ต้ อ งเชื่ อ มต่ อ กับ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต
ตลอดเวลาโดยในระบบจะมีการตั ้งค่าการแจ้ งเตือนให้ แอปพลิเคชันมีรุ่น(Version) ที่ทนั สมัยอยู่เสมอ
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ผู้ใช้ จึงสามารถตั ้งค่าติดตามการแจ้ งเตือนแอพพลิเคชัน (Update) ตามการพัฒนาระบบของผู้ผลิตได้
ตลอดเวลา 6) ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการสนทนาทางโทรศัพท์ด้วยระบบของ Voice Call ซึ่งสามารถ
ใช้ ได้ ทงบนสมาร์
ั้
ทโฟนและบนคอมพิวเตอร์ ทําให้ สนทนากับผู้ใช้ ไลน์บนสมาร์ ทโฟนหรื อคอมพิวเตอร์
ด้ วยกั น ได้ 7) สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การทํ า งานแอพพลิ เคชั่ น ไลน์ ส ามารถรองรั บ แฟ้ ม งานที่
หลากหลายนามสกุลทําให้ ผ้ ใู ช้ สามารถประยุกต์ใช้ กบั การทํางานโดยการรับ-ส่งแฟ้มงาน เปิ ดอ่าน ส่ง
ต่อ หรื อพิมพ์ 8) สามารถสร้ างสรรค์งานจากการบันทึกภาพและวิดีโอพร้ อมกับการนําเสนอและร่ วม
แบ่งปั น (Share)ให้ กบั กลุม่ เพื่อนในโอกาสต่างๆ
นอกจากนี ้ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556: 52) ยังได้ วิเคราะห์ข้อจํากัดของแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ไว้ ดงั นี ้1) ต้ องอาศัยการเชื่อมต่อของระบบอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิทธิภาพเป็ นตัวกลางในการรับ-ส่งข้ อมูล
โดยเฉพาะในรูปแบบของ Voice Call ที่ต้องใช้ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงจึงจะสามารถทํางานได้ อย่างไม่
ติดขัดข้ อจํากัดในเรื่ องนีท้ ําให้ ไลน์สามารถเข้ าถึงผู้ใช้ ได้ เฉพาะบางพื ้นที่ที่มีระบบอินเทอร์ เน็ตเท่านัน้
2) สิ ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่ 3) ไลน์กําหนดให้ ผ้ ใู ช้ สามารถลงทะเบียนโดยผ่านสมาร์ ทโฟนเท่านัน้
สมาร์ ทโฟน1เครื่ องจะมีไอดีไลน์สําหรับการเข้ าใช้ (Log in) เพียง1ไอดีและไม่สามารถลงทะเบียนได้
ด้ วยวิธีอื่น
สรุ ปได้ ว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์นี่มีการเชื่อมโยงกันทัว่ โลก เพื่อ
ตอบสนองความต้ องการทางสังคม ในกลุ่มคนที่มีความสนใจหรื อมีกิจกรรมร่ วมกัน โดยผ่านบริ การ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งในงานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาเฉพาะกรณี ของการใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่อการ
พูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร

ตอนที่ 3 แนวคิดเรื่องการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของผู้สูงอายุ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุ พบว่า นรา จันชนะกิจ (2547) ได้ ศกึ ษาปั จจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการระหว่างครอบครัว สังคม
และจิตลักษณะที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์ มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษาโดยให้
ความหมายของพฤติกรรมการใช้ โทรศัพ ท์ มือถืออย่างเหมาะสมไว้ ว่า หมายถึง การแสดงถึงความ
เหมาะสมในการใช้ โทรศัพท์มือถือในโอกาสต่างๆ ที่ทําให้ เกิดประโยชน์และมีความปลอดภัยต่อการใช้
โทรศัพ ท์ มื อถื อ ในชี วิ ตประจํ า วัน ทัง้ ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดยไม่ ก่อ ความรํ า คาญหรื อ สร้ างความไม่
พึงพอใจให้ กบั คนอื่นด้ วย แบ่งออกเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ 1)พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย
2) พฤติ ก รรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อถื ออย่างมี ป ระโยชน์ 3) พฤติก รรมการใช้ โทรศัพ ท์ มื อถื ออย่างถูก
กาลเทศะ โดยใช้ แนวคิดที่มีความเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม ได้ แก่
พฤติกรรมการใช้ นวัตกรรม พฤติกรรมการทํางานอย่างปลอดภัย พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมพลเมือง
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ดี และพฤติกรรมจริ ยธรรม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ อรพินทร์ ชูชม และคณะ (2550) ที่ได้ ทําการ
สํารวจพฤติกรรมการใช้ และขจัดโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ ของคนไทย ได้ กล่าวถึงการใช้ โทรศัพท์มือถือ
อย่างปลอดภัย เป็ นการที่บคุ คลมีการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างระมัดระวัง ถูกหลักการใช้ โทรศัพท์มือถือ
ไม่ก่อให้ เกิด อันตรายต่อผู้ใช้ ซึง่ ความตั ้งใจขจัดแบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสม หมายถึง การ
ที่บุคคลมีการแสดงออกซึ่งความตัง้ ใจหรื อเจตนาที่จะขจัดแบตเตอรี่ ที่เสื่อมสภาพใช้ การไม่ได้ และ
หมดอายุไปแล้ วอย่างถูกวิธี ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อมลพิษในด้ านต่าง ๆ ไม่ว่าทางอากาศ นํา้ และ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ
ในงานวิ จัย นี ้ ผู้ วิ จัย สนใจศึ ก ษาการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม ซึ่ง เป็ น
พฤติกรรมของมนุษย์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับทฤษฎี การรู้ เท่าทันสื่อ การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี การเป็ น
พลเมืองดีดงั นัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ประมวลเอกสารตามแนวทางดังที่กล่าวมา ดังนี ้
การรู้เท่ าทันสื่อ
ปั จจุบนั แอพลิเคชั่นไลน์ มีความสามารถในการทํางานที่หลากหลาย รวมถึงการสื่อสาร
ออนไลน์ได้ ทงรวดเร็
ั้
วง่ายดาย ได้ ทงแบบเดี
ั้
่ยวและกลุ่ม ดังนัน้ ผู้ใช้ จึงต้ องทําความเข้ าใจถึงเรื่ องความ
แตกต่างระหว่างคําว่า “โอกาส” (Opportunities) และคําว่า “การเสพติด” (Addiction) โอกาสเป็ นสิ่งที่
ดี ถ้ าการใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นโอกาสให้ คนได้ มีประสบการณ์เพิ่มขึ ้น มีความท้ าทายในขอบเขตของ
ชีวิตตนเอง และทําให้ คนได้ เข้ าใจลึกซึ ้งว่าตนเองเป็ นใคร ดังนันสื
้ ่อสังคมออนไลน์จึงเป็ นเครื่ องมือใน
การทําให้ ได้ เรี ยนรู้และฝึ กฝนทักษะในด้ านต่างๆที่หลากหลาย ในทางตรงกันข้ าม การเสพติดเป็ นสิ่งที่
อันตราย ผู้ที่ติดที่กลายเป็ นทาสมันก็ไม่สามารถฝึ กการมีวินยั ในตนเองได้ ทําให้ สญ
ู เสียประสบการณ์ที่
ดีม ากกว่าได้ ประสบการณ์ ใหม่ๆ ดังนัน้ ผู้ใช้ จึงต้ องตระหนักในเป้าหมายของตนเองและในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นเครื่ องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเอง
อย่ า งไรก็ ต าม พอตเตอร์ (Potter.2011: 226) ยัง ได้ ก ล่า วถึ ง การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ (Media
literacy) ช่วยลดส่วนที่เกินไปจากเป้าหมายที่บคุ คลมีไว้ สําหรับการใช้ สื่อนัน้ และลดการเป็ นทาสของ
สื่ อ นั น้ สิ่ ง ที่ ค วรต้ องคํ า นึ ง และเกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ใช้ ก็ คื อ เป้ า หมายของผู้ ใช้ เป็ นสิ่ ง ที่ ส่ ง เสริ ม สัง คม
(Prosocial) หรื อเป็ นสิ่งที่ต่อต้ านสังคม (Antisocial) เป้าหมายของการส่งเสริ มทางสังคมหมายถึงการ
ช่วยให้ บุคคลทําหน้ าที่ได้ ดีขึน้ และมี ความสําเร็ จเพิ่มขึน้ กับคนอื่นและในสังคม หากเราใช้ สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็ นเครื องมือในการช่วยในการทําให้ การดํารงชีวิตดีขึน้ ต่อตนเองและผู้อื่นแล้ ว สังคมก็จะ
เข้ มแข็ ง มากขึ น้ ตามไปด้ วยการใช้ สื่ อ อย่ า งเหมาะสมและรู้ เท่ า ทั น ประกอบด้ วย3 ประการ
(Potter.2011: 13-16)ได้ แก่ความเชื่ออํานาจส่วนบุคคล โครงสร้ างทางความรู้ และทักษะ ซึง่ ทังสามนี
้
้มี
ความจําเป็ นในการสร้ างชุดมุมมองที่กว้ างขึ ้นของบุคคลต่อสื่อ ความเชื่ออํานาจของบุคคลเป็ นพลังงาน
และเป็ นแผนของบุคคลนัน้ โครงสร้ างทางความรู้เป็ นวัตถุดิบ และทักษะเป็ นเครื่ องมือ
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1. ความเชื่ออํานาจส่วนบุคคล(Personal locus)ประกอบด้ วย เป้าหมาย (Goals)
และแรงขับ (Drives) เป้าหมายเป็ นตัวปรับกระบวนการประเมินข้ อมูลว่าอันไหนถูกกรองเก็บไว้ และอัน
ไหนที่ไม่ต้องใส่ใจ หากบุคคลมีความตระหนักมากขึ ้นต่อเป้าหมาย ก็จะทําให้ จดั การกับกระบวนการ
สรรหาข้ อมูลได้ มากขึน้ และผู้ที่มีแรงขับที่มากต่อข้ อมูล ยิ่งทําให้ เพิ่มความพยายามต่อการใส่ใจใน
เป้าหมายของตนเอง อย่างไรก็ตาม หากความเชื่ออํานาจของบุคคลมีความอ่อนแอ (เช่น ไม่ตระหนัก
ต่อเป้าหมายเฉพาะและแรงขับมีน้อย) บุคคลจะมีความผิดพลาดต่อการควบคุมสื่อที่บคุ คลอนุญาตให้
สื่อแสดงออกเหนือการควบคุม และกระบวนการประมวลผลข้ อมูล (Information processing) เมื่ อ
บุคคลรู้ ในอํานาจของตนและมีสติในการตัดสินใจมากเท่าใด บุคคลก็จะสามารถควบคุมกระบวนการ
ถูกชักจูงจากสื่อได้ มากเท่านัน้
2. โครงสร้ างทางความรู้ (Knowledge structure) เป็ นชุดของการจัดการข้ อมูลใน
ระบบความจําของบุคคล โครงสร้ างของความรู้ไม่ได้ เกิดขึ ้นได้ เอง แต่ต้องมีการสร้ างขึ ้นด้ วยความใส่ใจ
และความแม่นยํา จากการด้ วยความระมัดระวังของข้ อมูลแต่ละชิ ้นในส่วนประกอบโดยรวมที่ออกแบบ
ไว้ การก่อร่างเช่นภาระงานนัน้ บุคคลต้ องมีกลุม่ ของทักษะ ซึง่ ทักษะนี ้เป็ นเครื่ องมือ เราใช้ เครื่ องมือใน
การไปสู่ความจริ งที่ใหญ่ ดังนันเราสามารถค้
้
นพบข้ อเท็จจริ งที่เป็ นเฉพาะได้ เราเลือกสิ่งต้ องการและ
ปั ดส่วนที่เหลือออกไป เมื่อเราเลือกข้ อเท็จจริ งสิ่งที่เราต้ องการแล้ ว เราปรับรูปร่างข้ อเท็จจริ งในรู ปของ
ข้ อมูลและปรับให้ เหมาะสมอย่างระมัดระวังกับชิ ้นส่วนของข้ อมูลเหล่านันให้
้ มีตําแหน่งที่เหมาะสมใน
โครงสร้ าง โครงสร้ างนี ้ช่วยให้ เราเป็ นแบบแผน เราใช้ แบบแผนเป็ นเสมือนแผนที่ในการบอกเราว่าเราจะ
หาข้ อมูลจากที่ไหนและไปที่ใดเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่เราต้ องการนํามาใส่ในโครงสร้ างที่เราสร้ างขึ ้นมา
ข้ อมูล (Information) เป็ นส่วนประกอบที่จําเป็ นในโครงสร้ างของความรู้ แต่ไม่ใช่ว่า
ข้ อมูลทุกอย่างจะถูกนํามาใช้ ในการสร้ างโครงสร้ างทางความรู้ ข้ อมูลประกอบด้ วย ข้ อเท็จจริ ง (Facts)
โดยตัวมันเองแล้ วไม่ใช่ความรู้ แต่เป็ นชิ ้นส่วนเล็กๆน้ อยและไม่คงทน ในขณะที่ความรู้เป็ นสิ่งที่จดั เป็ น
โครงสร้ าง มีการถูกจัดการ และมีความคงทน ซึง่ ได้ ถกู ตีความจากบุคคลแล้ ว
คุณลักษณะของการเป็ นผู้ท่ีร้ ู เท่าทันสื่อที่ดีนัน้ คือต้ องมีความสามารถและมีนิสยั ใน
การส่งต่อข้ อมูลไปสู่โครงสร้ างของความรู้ ได้ ดังนัน้ การที่ร้ ู เท่าทันสื่อได้ นัน้ เราต้ องมีโครงสร้ างทาง
ความรู้ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ใน 5 ด้ า น ได้ แ ก่ 1)ผลกระทบจากสื่ อ (Media effect) 2)เนื อ้ หาในสื่ อ (Media
content) 3)อุตสาหกรรมของสื่อ (Media industries) 4)โลกความเป็ นจริ ง (The real world) และ 5)
ตนเอง (The self) ในความรู้ ใน 5 ด้ านเหล่านี ้ บุคคลต้ องมีความตระหนักอย่างมากในขณะที่ทําการ
ประมวลข้ อมูล (The information-processing tasks) ดังนันต้
้ องสามารถสร้ างการตัดสินใจที่ดีในการ
ออกไปค้ นหาข้ อมูล การทํางานกับข้ อมูล และการสร้ างความหมายจากข้ อมูลที่จะนํามาใช้ ประโยชน์
เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของตนเอง ข้ อมูลที่ทําให้ เกิดการตระหนักก็จะไปสูโ่ ครงสร้ างทางความรู้

25
คนที่ มี ป ระสบการณ์ ม ากในโลกของความเป็ น จริ ง จะมี ข อบเขตที่ มี พื น้ ฐานที่ ว่ า
ข้ อความทางสื่ออันไหนที่จะชื่นชมและวิเคราะห์ โครงสร้ างทางความรู้ช่วยขยายบริ บทที่ใช้ เมื่อบุคคล
พยายามสร้ างการรับข่าวสารใหม่ๆจากสื่อ โครงสร้ างทางความรู้ที่มีมากขึ ้นทําให้ เกิดความมัน่ ใจได้ กว่า
เราสามารถสร้ างการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่กว้ างขึ ้น
3. ทักษะ (Skills) เป็ นเครื่ องมือในการที่บคุ คลใช้ พฒ
ั นาการฝึ กฝน ทักษะจําเป็ นต้ อง
ได้ รั บ การฝึ ก ฝน ทัก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ คื อ การวิ เคราะห์ (Analysis) การประเมิ น
(Evaluation) การจัดกลุม่ (Grouping) การอุปนัย (Induction) การนิรนัย (Deduction) การสังเคราะห์
(Synthesis) การสรุ ปย่อความ (Abstraction) เราใช้ ทกั ษะเหล่านีใ้ นชีวิตประจําวัดอยู่แล้ ว เราต่างก็มี
ความสามารถอยู่ในแต่ละทักษะ ความท้ าทายของทักษะเหล่านีต้ ่อการรู้ เท่าทันสื่อคือการใช้ ทักษะ
เหล่านี ้ได้ ดีขึ ้นในการรับข้ อมูลข่าวสาร
การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ย่อยข้ อความลองไปเป็ นส่วนที่มีความหมาย
การประเมิน (Evaluation) หมายถึง การตัดสินคุณค่าของชิ ้นส่วน การตัดสินถูก
ทําโดยการเปรี ยบเทียบข้ อความกับสิ่งที่เป็ นมาตรฐาน
การจัดกลุ่ม (Grouping) หมายถึง การประเมิน ว่าชิน้ ส่วนใดที่ เหมื อนกัน การ
ประเมินว่าชิ ้นส่วนนันควรอยู
้
่กลุม่ แบบไหนที่แตกต่างจากกลุม่ อื่น
การอุปนัย (Induction) หมายถึง การอ้ างอิงแบบแผนข้ ามของชุดเล็กๆ ขยายไปสู่
แบบแผนในรูปแบบอื่น
การนิรนัย (Deduction) หมายถึง การใช้ หลักการทัว่ ๆไปมาอธิบายสิ่งเฉพาะ
การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง การประกอบส่วนต่างๆเป็ นโครงสร้ างใหม่
การสรุ ปย่อความ (Abstraction) หมายถึง การสร้ างข้ อสรุป และการจับประเด็น
สําคัญของข้ อความในแบบย่อๆที่สนกว่
ั ้ าข้ อความเดิม
การรู้เท่ าทันเทคโนโลยี
เดวิด (David.2011: 185-193) ได้ กล่าวถึงการรู้เท่าทันเทคโนโลยีมีองค์ประกอบที่เรี ยกได้
ว่าเป็ นทักษะที่จําเป็ นมากในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Technology literacy)มี 3
ระดับ ที่ แตกต่ างกัน ดังนี ้ 1) การระบุเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ องกับ งาน 2) การทํ า ความเข้ าใจวิธี ก ารใช้
เทคโนโลยีและวิธีการที่จะนําทางอินเตอร์ เฟซ (Interface-การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอน
ข้ อมูลจากกันและกัน) 3) การทําความเข้ าใจด้ านการทํางานภายในหรื อโครงสร้ างของเทคโนโลยี นิยาม
ของคําว่า Technology literacy มีคําจํากัดความในการอธิบายความสามารถของบุคคล “ในการใช้
คอมพิ วเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆในการปรั บ ปรุ งการเรี ย นรู้ ผลผลิ ตและการทํ างาน” (David.2011;
citing U.S. Department of Education. 1996) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเป็ นแก่นกลางของพฤติกรรม
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ที่ทําโดยบุคคลที่แสดงออกอย่างถาวรดังนันทั
้ กษะทางการรู้เท่าทันเทคโนโลยี(Technology literacy)จึง
เป็ นสิ่งที่จําเป็ นให้ เกิดขึ ้นในทุกบริ บทเพื่อบรรลุเป้าหมายของงานการมีความรู้ในเทคโนโลยีนนบุ
ั ้ คคล
จําเป็ นต้ องมีมมุ มองที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เทคโนโลยีมากกว่าแค่ความรู้ทวั่ ไปนัน่ คือต้ องรู้อย่างเพียงพอว่า
ใช้ เทคโนโลยีอย่างไรในกรณีเทคโนโลยีเฉพาะมีความจําเป็ นอย่างเพียงพอในความรู้ที่บคุ คลปฏิบตั ิการ
ได้ ในสภาพแวดล้ อมที่มีความเป็ นพลวัต(Dynamic) มีความเป็ นระบบ (Systematic) และมีเทคโนโลยี
เป็ น ศู น ย์ ก ลาง (Techno-centric) ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี เปรี ย บเที ย บได้ กับ เป็ น “ภาชนะ” (A
container) ที่เป็ นสิ่งประดิษฐ์ เป็ นที่ใส่วตั ถุต่างๆไว้ ซงึ่ เป็ นภาชนะที่มีรูปแบบที่บรรจุสิ่งที่ส่งเสริ มความรู้
แนวคิดหลักของ “สิ่งประดิษฐ์ ” (An artifact) เป็ นสิ่งสําคัญที่ต้องมีข้อมูลที่จําเป็ นโดยทัว่ ไปแล้ วความ
สนใจในเรื่ องการรู้ เท่าทันเทคโนลโลยีม่งุ สนใจในเรื่ องพยายามทางทักษะและความรู้ที่จําเป็ นต้ องมีใน
บุคคลเพื่อให้ มีความสามารถในการใช้ งานในแอปพลิเคชั่นของเครื่ องมือและเทคโนโลยีในที่สุดหรื อ
กล่าวอีกนัยหนึง่ ว่าการมีระดับของความรู้ด้านการรู้เท่าทันเทคโนโลยีขึ ้นอยู่กบั สิ่งที่อํานวยความสะดวก
(Facility) และการเรี ยนรู้ (Mastery) ของคนๆนัน้
ปั จ จุบัน เทคโนโลยี มี บ ทบาทต่ อ บุ ค คลในทัง้ ทางด้ า นปฏิ สัม พั น ธ์ และด้ า นการรู้ คิ ด
1) บทบาทของเทคโนโลยีในด้ านปฏิสมั พันธ์ (Technology’s role in interaction) เทคโนโลยีถกู นิยาม
ให้ เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับใช้ แก้ ไขปั ญหาต่างๆ (David.2011: 186; citing Jonassen.2000; 2007)
แต่อย่างไรก็ตามในทางด้ านสังคมที่มีเทคโนโลยีเป็ นศูนย์กลาง (A techno-centric society) เทคโนโลยี
จึงเป็ นสิ่งที่ใช้ บ่อยๆและเป็ นศูนย์กลางในการค้ นหารายละเอียดเพิ่มเติม (Inquiry) ซึง่ เป็ นกระบวนการ
ที่ เป็ น ระบบที่ ใช้ ค วามรู้ และทัก ษะเพื่ อ ค้ น หาความรู้ ใหม่ ๆ มัน เป็ น กิ จ กรรมที่ สํ า คัญ ในการเรี ย นรู้
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริ มผู้เรี ยนในเข้ าร่ วมในกิจกรรมที่มีเครื่ องมือสนับสนุนที่นําไปสู่ผลงานที่ดีขึ ้น
อย่างมาก (David.2011; citing Jonassen.2000) หรื อกล่าวในอีกแง่หนึ่งคือเทคโนโลยีเป็ นวิธีที่เห็นได้
ชัดเจนในการเพิ่มขยายรายละเอียดและลักษณะทางภายภาพภายนอกเป็ นเพียงผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ใช่
แนวคิดหลัก ความสําคัญของเทคโนโลยีในการส่งเสริ มให้ เกิดปฏิสมั พันธ์กบั สภาพแวดล้ อมของบุคคล
ในช่วงต้ นของศตวรรษที่ 21 เป็ นการค้ นพบทางวิทยาศาสตร์ และการยอมรับเทคโนโลยีนนั ้ กล่าวได้ ว่า
“เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่ใช้ ในงานเฉพาะอย่าง” เป็ นสิ่งที่ใช้ เพื่องานเหตุการณ์บางอย่าง
(David.2011: 187; citing Dewer.1958) 2) บทบาทของเทคโนโลยีในด้ านการรู้ คิด (Technology’s
role in cognition) กล่าวคือ ทฤษฏี Information processing theoryได้ พดู ถึงเรื่ องจิตใจ (Mind) ที่เป็ น
ระบบการรู้ คิดแบบ compartmentalizes cognition ที่ไปสู่กระบวนการเก็บจําระยะสัน้ (Short-term
memory) และกระบวนเก็ บ จําระยะยาว (Long-term memory) โดยความสนใจเฉพาะในเรื่ องการ
ทํางานของระบบความจํา (Working memory) นัน้ มีศักยภาพที่จํากัดคนที่ได้ ใช้ เครื่ องมือในการช่วย
เพิ่มศักยภาพในเรื่ องความจํา (Working memory) การรู้ คิด (Cognition) และความจํา (Memory) มี
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ความ สั ม พั น ธ์ กั น แบ บ symbiotic relationship (David.2011: 188; citing Karpatschof. 1999)
เครื่ องมือทางเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มความสามารถทางด้ านสติปัญญา (Cognitive abilities) เนื่องจาก
เครื่ องมือได้ บรรจุข้อมูลมากเหมือนหนังสือดังนัน้ จึงสามารถมีความพร้ อมในการตรวจสอบตัวอย่าง
เครื่ องมือเช่นภาษาก็มีความสามารถในการอ่านและเขียน
การรู้ เท่าทันเทคโนโลยี (Technology literacy) ได้ ถูกพัฒ นาช่วยผู้เรี ยนรู้ ใน 3 ขัน้ ตอน
คือ 1) ช่ว ยระบุเทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วข้ องกับ งาน 2) ช่วยผู้เรี ย นในการทํ าความเข้ า ใจว่า ใช้ เทคโนโลยี
อย่างไรและมีวิธีการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้ อมูลจากกันและกันอย่างไร (Interface)
และ 3) ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนทําความเข้ าใจด้ านการทํางานภายในหรื อโครงสร้ างของเทคโนโลยี
1. การระบุ เ ท คโน โลยี (Identifying technology) เป็ น ขั น้ ตอน แรกของการ
พัฒนาการรู้เท่าทันเทคโนโลยีคือการระบุเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Applicable technology) ที่ใช้ ในการ
ทํางานเฉพาะอย่าง เทคโนโลยีจงึ ถูกมองข้ ามไป กลายมาเป็ นส่วนหนึง่ ของสิ่งแวดล้ อมและถูกลืมว่ามัน
ถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ปัญหาสมมติฐานที่ตั ้งมา จึงเป็ นเครื่ องมือที่มีแนวโน้ มที่ถกู ซ่อน
ไว้ นอกสายตา (David.2011; citing Hook.1927) ที่ผ้ คู นไม่ค่อยสนใจในเครื่ องมือ แต่กลับมุ่งสนใจใน
งานที่อยู่ในมือที่ต้องการทําให้ เสร็ จ เครื่ องมือแต่ละชิ ้นได้ ทําให้ คนได้ แสดงออกต่อสภาพแวดล้ อมใน
บริบทเฉพาะและสนับสนุนให้ เราเข้ าใจในงาน เครื่ องมือแต่ละอย่างมีสว่ นในกระบวนการด้ วยการทําให้
เกิดกิจกรรมบางอย่าง
2. การวิเคราะห์การทํางาน (Functional analysis)เป็ นขันตอนต่
้
อไปในการพัฒนา
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีคือ การพัฒนาความเข้ าใจว่าใช้ เทคโนโลยีในงานได้ อย่างไร การวิเคราะห์การ
ทํางานจึงถูกพิจารณาว่าเป็ นการที่ร้ ู ว่าภาชนะที่บรรจุเทคโนโลยี (Technology container) ใช้ อย่างไร
การใช้ เทคโนโลยีจึงต้ องการเพียงว่าให้ บุคคลเข้ าใจองค์ประกอบ (Surface element) ซึ่งการทํางาน
ภายในของมันนันถู
้ กปิ ดบังหรื อไม่ได้ รับการสนใจ เปรี ยบเสมือน “กล่องดํา” (Black box) หรื อเรี ยกว่า
เป็ นภาชนะปิ ดที่ไม่มีความสัมพันธ์ โครงสร้ างของเทคโนโลยีถกู ห่อหุ้ม (Encapsulated) และเข้ าถึงการ
ทํางานภายในเป็ นสิ่งที่ถกู จํากัดยกเร้ นผ่านทาง surface interface
3. การวิเคราะห์โครงสร้ าง (Structural analysis) เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายของการรู้ เท่า
ทันเทคโนโลยีคือ การทําความเข้ าใจว่าเทคโนโลยีทํางานอย่างไร ระดับของการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ซึ่ง
ได้ ช่วยเพิ่มความสามารถของบุคคลในการปรับเทคเทคโนโลยีในการตอบสนองต่อสถานการณ์ ที่ไม่
ปกติและเป็ นปั ญหา หรื อเป็ นการประยุกต์มนั ให้ เข้ ากับสถานการณ์ใหม่ๆ
จากแนวคิ ด ข้ างต้ น เดวิ ด (David R.M. 2011: 185-193) พอสรุ ป ได้ ว่ า การรู้ เท่ า ทั น
เทคโนโลยีจงึ เป็ นมากกว่าการตระหนักรู้ในเรื่ องเทคโนโลยีและเป็ นมากกว่าการมีความรู้ด้านการใช้ งาน
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กลุม่ ของเทคโนโลยีเป็ นการยอมรับในเครื่ องมือที่มีและสร้ างสรรค์ในสภาพแวดล้ อมของเราที่มีสว่ นช่วย
ขยายศักยภาพของเรา
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ยังพบว่ามีแนวคิดที่มีความหมายใกล้ เคียงกัน ดังนี ้
1. ทักษะการรู้ สารสนเทศ (Information Literacy) (นํา้ ทิพย์ วิภาวิน.2552) ได้ กําหนด
มาตรฐานทักษะที่จําเป็ นสําหรับผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 ที่เรี ยกว่า Standards for the 21st century
learner(นํ า้ ทิ พ ย์ วิ ภ าวิ น . 2552: 113; อ้ า งอิ ง จาก American Association of School Librarians.
2007) โดยมีมาตรฐาน 4 ตัวชี ้วัด คือ 1) การสามารถในการตั ้งคําถาม คิดวิเคราะห์ และได้ รับความรู้ 2)
การสามารถหาข้ อสรุป ตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ ความรู้ และสร้ างความรู้ใหม่ 3) การสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ และ4) มีสว่ นร่วมในสังคมอย่างมีจริ ยธรรม
2. ทั ก ษะการรู้ เท่ า ทั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (ICT literacy) หมายถึ ง ความสนใจ
ทัศนคติ และความสามารถของแต่ละบุคคลในการใช้ เทคโนโลยีดิจิตัลและเครื่ องมื อสื่อสารในการ
เข้ าถึงสารสนเทศ การจัดการ เชื่อมโยง การประเมิน การลําดับเนือ้ หา และการสื่อสาร เพื่อใช้ ในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นการรวมทักษะการอ่าน การรู้สารสนเทศ การรู้เรื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ า
ด้ วยกัน ซึ่งเป็ น ใช้ ก ระบวนการรู้ เท่ า ทัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เรี ย กว่า ICT processes ที่ กํ าหนด
เครื่ องมือและรูปแบบการนําเสนอที่เรี ยกว่า แบบทดสอบเพื่อประเมินมาตรฐานการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT Literacy Assessment หรื อ iSkills)(http://www.ets.org/iskills) แบบประเมิ น
The iSkills เป็ นการวัดความสามารถของผู้เรี ยน เพื่อแนวทางในการประเมินและทําความเข้ าใจข้ อมูล
มากมายที่ให้ บริ การผ่านเทคโนโลยีดิจิตอล ตลอดจนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงทักษะที่ขาด
แบบวัดนี ้จะวัดความสามารถใน 7 ด้ าน (นํ ้าทิพย์ วิภาวิน.2552: 116-120) ได้ แก่
1. การระบุ (Define) หมายถึง ความสามารถในการใช้ เครื่ องมื อ ICT เพื่ อระบุความ
ต้ องการสารสนเทศ สามารถทําความเข้ าใจอย่างชัดเจนและกําหนดขอบเขตของปั ญ หาข้ อมูลเพื่อ
ความสะดวกในการค้ นหาข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2. การเข้ าถึง (Access) หมายถึง ความเข้ าใจกลยุทธ์ การค้ น และสามารถใช้ คําค้ นหา
สารสนเทศที่ ต้ อ งการได้ สามารถรวบรวม และ/หรื อ ดึ ง ข้ อ มูล จากสภาพแวดล้ อ มที่ เป็ นดิ จิ ตั ล
แหล่งข้ อมูลอาจเป็ นเวปเพจ (หน้ าเวป) ฐานข้ อมูล กลุม่ สนทนา อีเมล์ หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์
3. การจั ด การ (Manange) หมายถึ ง การจั ด ระบบเนื อ้ หา และบทวิ จ ารณ์ จาก
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ สามารถจัดการข้ อมูลที่ช่วยตนเองและผู้อื่นที่พบได้ ภายหลัง
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4. การเชื่อมโยง (Integrate) หมายถึง การเชื่อมโยงเนือ้ หากับบทวิจารณ์ หนังสือ และ
แหล่งความรู้ อื่น ๆ สามารถแปลและแสดงข้ อมูลที่ใช้ เครื่ องมื อดิจิตัลในการสังเคราะห์ สรุ ปความ
เปรี ยบเทียบ และแสดงความแตกต่างของข้ อมูลจากหลายแหล่ง
5. การประเมินผล (Evaluate) หมายถึง การประเมินผลความน่าเชื่อถือของแหล่งข้ อมูล
ตัดสินได้ ว่าข้ อมูลมีความน่าสนใจหรื อไม่ต่อปั ญหาโดยการกําหนดอํานาจ อคติ ตรงต่อเวลา มีความ
เกี่ยวข้ องกับแง่มมุ ที่จบั ต้ องได้
6. ความสามารถในการจัด ลํ า ดับ เนื อ้ หา (Construct) หรื อ การสร้ างสรรค์ (Create)
หมายถึง การจัดลําดับสารสนเทศที่ได้ จากการค้ นหา ไว้ ในรูปแบบที่ใช้ งาน สามารถดัดแปลง ประยุกต์
ออกแบบ หรื อสร้ างข้ อมูลในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นดิจิตลั ได้
7. การสื่อสาร (Communicate) หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อสารออนไลน์
และนําเสนอผลงานแก่บคุ คลอื่นได้ เผยแพร่ข้อมูลที่ปรับให้ เหมาะสมต่อผู้รับโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบดิ
จิตลั อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ปรับให้ เหมาะสมต่อผู้รับโดยเฉพาะที่อยู่ในรูปแบบดิ
จิตลั อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกมาตรฐานทัง้ 7 ข้ อข้ างต้ น ได้ เน้ นความสําคัญในทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการ
แก้ ปัญหาในสภาพแวดล้ อมที่มีการใช้ เทคโนโลยี โดยสามารถระบุความต้ องการ เลือกใช้ ประเมินผล
วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่จํานวนมากได้
นอกจากนี ้ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมยังเกี่ยวข้ องกับการเป็ นพลเมืองดี
กล่าวคือ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ต้ องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของ
สังคม โดยจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ต้ องเป็ นผู้ยดึ มัน่ ในวัฒนธรรมที่ดี
งาม ไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ อู ื่นหรื อส่วนรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมในผู้สูงอายุ
การเรี ยนรู้ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในผู้สูงอายุนัน้ มีความพิเศษกว่าการ
เรี ยนรู้ ของคนกลุ่มอายุอื่นดังที่ได้ มีการศึกษาด้ านการเรี ยนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้สงู อายุไว้
อย่างแพร่ หลายเช่นปานและจอร์ แดนมาร์ ช (Pan; & Jordan-Marsh.2010) ศึกษาการใช้ อินเตอร์ เน็ต
ของผู้สงู อายุชาวจีนโดยอ้ างอิงแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี(Technology Acceptance Model:
TAM) ซึ่งพัฒนาจากทฤษฎีการกระทําด้ วยเหตุผล (The theory of reasoned action หรื อ TRA) ของ
ฟิ ชไบน์ และไอเซน (Fishbein and Ajzen) และทฤษฎี พ ฤติกรรมตามแผน (The theory of planned
behavior: TPB) ของไอเซน(Ajzen)ได้ อธิ บายถึงปั จจัยต่างๆที่เชื่อมโยงกับการใช้ อินเตอร์ เน็ตโดยมี
ทัศนคติด้านประโยชน์ทศั นคติด้านความใช้ งานง่ายปั จจัยทางสังคมและปั จจัยทางด้ านสิ่งอํานวยความ
สะดวกเป็ นปั จจัยหลัก (Independent Variable) และมีเพศและอายุเป็ นตัวแปรกํากับ (Moderator)
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ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติด้านประโยชน์ทศั นคติด้านความใช้ ง่ายและปั จจัยทางด้ านสิ่งอํานวยความ
สะดวกเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดความสนใจอยากใช้ เทคโนโลยีแต่ทศั นคติด้านประโยชน์ทศั นคติด้าน
ความใช้ ง่ายและปั จจัยทางสังคมส่งผลต่อการใช้ เทคโนโลยีนอกจากนีแ้ ล้ วความรับรู้ ถึงประโยชน์จะ
ส่งผลให้ ผ้ ใู หญ่สนใจและใช้ เทคโนโลยีมากกว่าเด็กสุดท้ าย ปานและจอร์ แดนมาร์ ช (Pan; & JordanMarsh.2010) ยังได้ เสนอแนะอีกด้ วยว่าควรจะพัฒนาสถานที่ (Facility) ที่พร้ อมไปด้ วยสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่อผู้สูงอายุและควรประชาสัมพันธ์ และสร้ างวัฒ นธรรมที่ส่งเสริ มและยกย่องให้ ผ้ ูสูงอายุใช้
เทคโนโลยี
มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาปั จจัยเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้สงู อายุไว้ อย่างชัดเจนคือ ริ ว คิมและลี(Ryu;
Kim; & Lee.2009) ที่ ได้ ศึกษาปั จจัยเฉพาะของผู้สูงอายุในการใช้ บริ การวีดีโอทางอิน เตอร์ เน็ตโดย
ปั จ จั ย เฉพาะของผู้ สู ง อายุ ป ระกอบด้ วยสิ่ ง แวดล้ อมและทรั พ ยากรที่ เอื อ้ ต่ อ การใช้ เทคโนโลยี
(Perceived User Resource) ประสบการณ์ ก ารใช้ เทคโนโลยี (Experienced) ความวิ ต กกัง วลต่ อ
คอมพิวเตอร์ (Computer Anxiety) สภาพร่ างกาย (Perceived Physical Condition) และเหตุการณ์
สํ า คัญ ในชี วิ ต (Life Course Events) ซึ่ง ได้ พัฒ นาต่ อ ยอดจากแบบจํ า ลองการยอมรั บ เทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model: TAM) เช่ น กัน ซึ่งผลการศึ ก ษาบ่ งชี ว้ ่า ประโยชน์ ค วามง่า ยและ
ความสนุกในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุหนั มาใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี ้
ประสบการณ์ที่ดีในการใช้ เทคโนโลยี จะเพิ่มโอกาสให้ ผ้ สู งู อายุสนใจทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆเหตุการณ์
สําคัญๆ ในชีวิตก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สําคัญกล่าวคือหากผู้สงู อายุผ่านประสบการณ์ ที่ดีมีความสุขมา
มากในชีวิตโดยเฉพาะกับลูกหลานญาติๆและผู้ร่วมงานผู้สงู อายุจะเปิ ดใจรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ง่าย
กว่านอกจากงานวิจัย ทัง้ สองเรื่ องดังกล่าวยังมี งานวิจัย เกี่ ย วกับ การใช้ เทคโนโลยี ของผู้สูงอายุอีก
มากมายเช่ น งานวิ จัย ของออเบอร์ และฮาเมล (Auber; & Hamel.2001) ศึก ษาการใช้ สมาร์ ท การ์ ด
(Smart card)ในกิจการด้ านสาธารณสุข ในงานวิจยั ของเบอร์ ตนั -โจน และฮูโบนา (Burton-Jones; &
Hubona.2005) ศึกษาการใช้ e-mail และ word processing ของผู้สงู อายุฟางและคณะ (Phang; et
al. 2006) ศึกษาด้ านการใช้ รัฐบาลอิเล็กโทรนิคส์ (E-government) กับผู้สูงอายุนอกจากนี ้ อีริคสัน
คอนซูเมอร์ แล็บได้ ทําการสํารวจกลุม่ ผู้สงู อายุในสหรัฐอเมริ กาเป็ นการทําสัมภาษณ์กลุ่มคนสูงอายุ ซึ่ง
มีอายุระหว่าง 65-75 ปี จํานวน 30 คนในซานฟรานซิสโก รวมถึงผู้สมั ภาษณ์ In-House อีก 8 คนซึ่งมี
การใช้ เทคโนโลยี ด้านการสื่อสารพบว่า กลุ่ม คนเหล่านี ต้ ่างมองว่าการได้ รับข่าวสารต่างๆ มากขึน้
ตลอดจนมีการเข้ าร่ วมกลุ่มสร้ างสัมพันธ์ กบั บุคคลอื่นๆในสังคมออนไลน์รอบตัวมากขึ ้นนันช่
้ วยทําให้
พวกเขาใช้ ชีวิตได้ อย่างมีความสุขมากขึ ้นผู้สงู อายุที่สามารถเข้ าถึงและใช้ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่
หลากหลายในช่วงวัยที่อายุมากแล้ ว โดยแต่ละคนบอกว่า พวกเขารู้ สึกมีวิถีชีวิตที่ดีขึ ้นได้ รับข่าวสาร
ต่างๆ มากขึน้ มี ความรู้ สึก ว่าเด็ ก ลงและมี ก ารเข้ า ร่ วมกลุ่ม กับ บุคคลอื่ น และสังคมรอบตัว มากขึน้
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ตลอดจนได้ รับรู้ ว่ามีอะไรเกิดขึน้ บ้ างในสังคมนีก้ ล่าวได้ ว่าเทคโนโลยีนัน้ ได้ เข้ ามามีส่วนช่วยพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุนอกจากนี ้งานวิจยั ยังเผยให้ เห็นว่าการใช้ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารสามารถ
เชื่อมรอยต่อระหว่างวัยของผู้สงู อายุกับกลุ่มคนวัยรุ่ นลูกรุ่ นหลานโดยพวกเขาสามารถแชร์ ความรู้ ใน
เรื่ องของเทคโนโลยี การสอนและการให้ ความช่วยเหลือพ่อแม่ ญาติพี่น้องตลอดจนเป็ นการสร้ างพื ้นที่
ตรงกลางภายในครอบครัวพัฒนาการของเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ในปั จจุบนั ยังคงเป็ นการสร้ างความเหลื่อม
ลํ ้าในสังคมจากการเข้ าถึงเทคโนโลยีของคนในกลุม่ วัยต่างๆ อีกด้ วยโดยความเหลื่อมลํ ้านี ้ได้ เริ่มเกิดขึ ้น
ในกลุม่ ของผู้สงู อายุเช่นกันโดยเฉพาะผู้สงู วัยจํานวนมากที่ยงั ไม่มีการใช้ งานสมาร์ ทโฟน แท็บเล็ตหรื อ
การบริ การรูปแบบใหม่ๆสําหรับกลุ่มวัยที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุเริ่ มมีการใช้ เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร คือกลุ่ม
คนวัย รุ่ น ลูก รุ่ น หลาน โดยเริ่ ม จากการพิ ม พ์ แชต (Chat)และส่งรู ปภาพนั่น เอง ทัง้ นีด้ ้ วยการพัฒ นา
เทคโนโลยีด้านการสื่อสารดังกล่าวนัน้ ได้ ลดการใช้ งานในแบบของโทรศัพท์พูดคุยหรื อวอยซ์ (Voice)
และการใช้ อีเมล (e-mail) โดยผู้สูงอายุมักมองว่ากลุ่มคนวัยที่อายุน้อยกว่าชอบที่จะสื่อสารด้ วยการ
พิมพ์แชตมากกว่านอกจากนี ้ ด้ วยหน้ าจอที่ปรับขนาดใหญ่ขึ ้นและการใช้ งานที่ง่ายจึงทําให้ แท็บเล็ต
กลายเป็ นอุปกรณ์ ที่สร้ างความดึงดูดใจให้ กบั กลุ่มคนวัย 65-75 ปี และมีแนวโน้ มที่จะได้ รับความนิยม
มากขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงวิดีโอคอล (Video Call) ก็ได้ รับความนิยมมากขึ ้นเช่นกันนายบัญญัติ เกิด
นิยม ผู้อํานวยการฝ่ ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ อีริคสันประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มคนสูงอายุมองว่า
อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี ้เป็ นอุปกรณ์การสื่อสารที่สมบูรณ์แบบเพราะมันช่วยให้ พวกเขาสามารถสื่อสารกับ
กลุ่มเพื่อนสนิทและครอบครัวรวมถึงการเข้ าถึงข้ อมูลต่างๆ และการแชร์ บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆในชีวิต
ในสไตล์หรื อที่เป็ นตัวตนของพวกเขาได้ ดีอีกด้ วยกิจกรรมของกลุ่มคนวัยนี ้ถูกเติมเต็มด้ วยการเชื่อมต่อ
กับลูกหลานและเพื่อนๆกิจกรรมอาสาสมัคร การเข้ าสังคมร่วมกลุม่ กับเพื่อนๆ ความสนใจเฉพาะบุคคล
ตลอดจนการเดินทางท่องเที่ยวของพวกเขาเอง (เดลินิวส์.2558) เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อผู้สงู อายุใน
หลายมิติ ได้ แก่ 1) ช่วยเปิ ดโลกกว้ างให้ กับผู้สูงอายุ-เทคโนโลยีที่ทันสมัย อย่างสมาร์ ทโฟน ไอแพด
แทบเลต คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ นช่วยเปิ ดโลกกว้ างให้ กบั ผู้สงู อายุได้ ไม่วา่ จะอยากทราบเรื่ องใดสนใจเรื่ อง
ใด ก็สามารถหาข้ อมูลได้ ในทันที ทําให้ ไม่ตกข่าวได้ รับรู้ ความเคลื่อนไหวในสังคม และช่วยสอนเรื่ อง
ต่างๆ ได้ เช่น อยากเรี ยนทํ าขนม ก็สามารถเปิ ด ดูในอิน เทอร์ เน็ ตได้ 2) ช่วยสร้ างความเพลิดเพลิน
อินเทอร์ เน็ตเป็ นโลกใบใหญ่ที่ไม่มีที่สิ ้นสุดและยังช่วยสร้ างความเพลิดเพลินได้ อีกด้ วย เช่น การดูหนัง
ฟั งเพลงหรื อการค้ น หาสิ่ งที่ ชอบหรื อสนใจ การอ่านเรื่ องราวต่า งๆ นิ ย าย ข่า วสารเรื่ องสุขภาพใน
อินเทอร์ เน็ต ก็ทําให้ จิตใจเบิกบาน มีความสุขและช่วยให้ สขุ ภาพจิตดีขึ ้น 3) ช่วยฝึ กพัฒนาสมองเนื่อง
การเรี ยนรู้ ในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นการช่วยฝึ กความจํา ช่วยพัฒ นาสมองและช่วยป้องกันโรคสมอง
เสื่อมได้ เป็ นอย่างดีเพราะเป็ นการฝึ กใช้ สมองที่ดีอย่างหนึ่งและยังเป็ นการปรับตัวเข้ ากับสังคมอีกด้ วย
ทําให้ ผ้ ูสงู อายุร้ ู สึกว่าตนเองยังก้ าวทันโลก และยังทันสมัยอยู่ 4) ช่วยสร้ างความผูกพันในครอบครัว
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ใกล้ ชิดกันโลกสังคมออนไลน์สามารถย่อโลกอันกว้ างใหญ่ให้ เหลือนิดเดียวได้ หากอยากคุยกับลูกหลาน
ที่อยู่ทางไกล ก็สามารถสไกพ์ เฟซไทม์ แชทหรื อติดต่อกันได้ อย่างง่ายดายโดยเห็นหน้ ากันได้ อีกด้ วย
ช่วยให้ ครอบครัวได้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้นและได้ พูดคุยกันมากขึ ้นแม้ จะอยู่ไกลกัน การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ช่วยให้ ผ้ ูสงู อายุมีกิจกรรมทําเพิ่มอีกมากมายช่วยสร้ างความเพลิดเพลินและ
เป็ นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒนาสมองและถึงแม้ ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้ ลกู หลานที่อยู่
ไกลใกล้ ชิดกับญาติผ้ ูใหญ่ ได้ มากขึน้ ก็ตามแต่กําลังใจที่ดีและสิ่งที่ญ าติผ้ ูใหญ่ ต้องการมากที่สุดคือ
ความรักความอบอุ่น และการดูแลใกล้ ชิดจากลูกหลานเมื่อใช้ เทคโนโลยีก็ควรระวังอย่าให้ เทคโนโลยี
ทําให้ คณ
ุ ห่างเหินจากญาติผ้ ใู หญ่ในบ้ านไป(ไทยซีเนียร์ มาร์ เก็ต.2558)
นอกจากนีย้ ังพบงานวิจัยที่ศึกษาการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในผู้สูงอายุ เช่น งานของ
วิศปั ตย์ ชัย ช่วย (2560: 905) ที่ ศึกษาการใช้ LINEของผู้สูงอายุ โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบ
การศึกษาเชิงปรากฏการณ์ วิทยา ศึกษาประสบการณ์ การใช้ โปรแกรมประยุกต์ “LINE”ของผู้สงู อายุ
ผลจากการวิจยั ทําให้ ทราบถึงความหมายของการใช้ ไลน์ในผู้สงู อายุในมิติต่าง ๆ อันได้ แก่1) ผู้สงู อายุ
เรี ยนรู้การใช้ งาน LINE ด้ วยตนเองและจากการแนะนําของเพื่อนหรื อลูกหลาน 2) LINE ทําให้ เกิดพื ้นที่
เสมือน (Virtual space) ที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุสามารถมีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนหรื อญาติได้ โดยไม่มีข้อจํากัด
ด้ านเวลาและสถานที่ 3) LINE กลายเป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุ 4) ผู้สูงอายุแสดง
ความห่วงใยต่อผู้อื่นและแสดงนัยยะว่าตนเองยังสุขสบายดีผ่านทางภาพ "สวัสดีตอนเช้ า" 5) ผู้สงู อายุ
เห็ น ว่ า LINE มี ข้ อ ดี ม ากกว่ า ข้ อ เสี ย เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ต่ า งประเทศที่ เกี่ ย วกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ ช้ สื่ อ
อิ น เตอร์ เน็ ต ของ ฮิ ล ท์ และลิ พ ส์ ช อลต์ (Hilt; & Lipschultz.2004: 57-72) ที่ ศึ ก ษาในกลุ่ม ผู้ สูง วัย
อเมริกนั โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึง่ เป็ นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ เว็บไซด์ในอินเตอร์ เน็ต แต่ยงั
ไม่ ได้ ก ล่าวถึงพฤติ ก รรมที่ เหมาะสมในการใช้ สื่อออนไลน์ นอกจากนี ้ ยังมี งานวิจัย ที่ สํ ารวจความ
ต้ อ งการข่ า วสาร นิ สัย การเปิ ด รั บ สื่ อ และลัก ษณะการใช้ สื่ อ ของผู้สูง อายุไทย ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง
สํารวจ (Survey Research) ส่วนงานของ พนม คลี่ฉายา (2555) พบว่า ความต้ องการข่าวสารในแต่
ละช่วงวัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ การศึกษาในเชิงการสํารวจพฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์
เช่นเดียวกับงานที่ศกึ ษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้ แอพพลิเคชันไลน์ (LINE) ของผู้สงู อายุ
ไทย (จิ ร นั ย จี ร นั ย ธนวัฒ น์ และคณะ, 2559) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การยอมรั บ และใช้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (LINE) ของผู้สงู อายุไทย นอกจากนี ้ งานวิจยั ส่วนใหญ่สนใจศึกษาในกลุม่ วัยอื่น เช่น
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมในกลุม่ นักศึกษา (นรา จันชนะกิจ, 2548)
จากการทบทวนวรรณดังได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สรุ ปได้ ว่าการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ หมายถึง การที่ผ้ ูสงู อายุใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้ อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย และใช้ อย่างพอดีทงเนื
ั ้ ้อหาและเวลา ความสามารถ
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ของผู้สงู อายุในการเข้ าถึง วิเคราะห์ และประเมินข้ อมูลข่าวสารจาก 3 ด้ าน 1) ความเชื่ออํานาจส่วน
บุคคล หมายถึง การรับรู้ของผู้สงู อายุในการควบคุมการเปิ ดรับสื่อ การตระหนักรู้วา่ ตนเองเปิ ดรับสื่ออยู่
และทราบว่าตนเองมีเป้าหมายอะไรในการเปิ ดรับสื่อนัน้ 2) โครงสร้ างความรู้ หมายถึง ประสบการณ์
ของผู้สูงอายุในการแสวงหาข้ อมูล แยกแยะข้ อมูล ได้ ว่า เป็ นข้ อเท็จจริ งหรื อความคิดเห็น 3) ทักษะ
หมายถึง ความสามารถของผู้สงู อายุในการวิเคราะห์ ประเมิน เนื ้อหาของสื่อ และผลกระทบจากสื่อที่
ได้ รับ

ตอนที่ 4 แนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB)

จุดเริ่ มต้ นของทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเริ่ มต้ นมาจาก
การศึก ษาของวิค เกอร์ (Armitage; & Conner. 2001; citing Wicker. 1969) ที่ ได้ ทํ าการทดสอบถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างเจตคติและพฤติกรรมโดยได้ ข้อสรุ ปว่าตัวแปรเรื่ องเจตคติไม่สามารถทํ านาย
พฤติกรรมได้ ดีเพียงพอทําให้ นกั จิตวิทยาสังคมหลายท่านได้ พยายามที่จะสร้ างสมมติฐานเพื่อเพิ่มพลัง
ในการทํ านายของตัวแปรเรื่ องเจตคติให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน้ โดยที่โอลสัน และแซนน่า(Olson;&
Zanna.1993) ได้ เพิ่มตัวแปรอื่นๆนอกเหนือจากตัวแปรเจตคติในการทํานายพฤติกรรมจนกลายเป็ น
รากฐานของทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของฟิ ชไบน์ และไอเซ็น
ทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผล (Theory of Reasonned Action) และทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน (Theory of Planned Behavior) เป็ น รู ป แบบจํ าลองทางจิตวิท ยาสังคมที่ ช่วยอธิ บ ายว่าทํ าไม
บุคคลถึงมี การแสดงออกโดยทัง้ สองทฤษฎีนีเ้ ชื่อว่าบุคคลมีการสร้ างรู ปแบบของความตัง้ ใจในการ
แสดงออกมาก่อนที่แสดงออกบางอย่างออกมาหรื อมีการกระทําออกมาที่แตกต่างกันจุดเริ่ มต้ นของ
การศึก ษาทฤษฎี เกิ ดขึน้ เมื่ อปี 1975 เมื่ อฟิ ชไบน์ และไอเซ็น (Fishbein& Ajzen. 1975) ได้ เสนอว่า
พฤติ ก รรมที่ แ ท้ จริ ง ของปั จ เจกบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความตั ง้ ใจในการกระทํ า ต่ า งๆทั ง้ ให้
ความสําคัญกับการวัดระดับของความตั ้งใจกระทําโดยภายใต้ ทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผลและยังได้
เสนอว่าเจตคติของบุคคล (Attitiude) และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพล
อย่างมากต่อการกําหนดความตั ้งใจในการกระทําต่างๆดังนันการวั
้
ดความตั ้งใจในการกระทําต่างๆจึง
สามารถกระทํ า ได้ ผ่ า นการวั ด เจตคติ ใ นทางบวกหรื อ ทางลบของบุ ค คลนั น้ ๆรวมไปถึ ง ระดั บ
ความสัมพันธ์กบั ผู้อ้างอิงที่ใกล้ ชิดกับผู้ใช้ งาน
ฟิ ชไบน์และไอเซ็นยังได้ อธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของตัวแปรเจตคติ (Attitude) ว่าเป็ น
ผลรวมของความเชื่อของบุคคลนัน้ ที่มีต่อการกระทําต่างๆโดยที่บุคคลแต่ละคนจะประเมินถึงผลของ
การกระทําที่เกิดขึ ้นผ่านความเชื่อที่มีต่อการกระทํานันๆโดยการวั
้
ดระดับของเจตคติขึ ้นอยู่กบั ว่าเจตคติ
มีความสัมพันธ์หรื อส่งผลต่อการกระทําที่แสดงออกมามากน้ อยเพียงใด
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ในขณะที่เรื่ องการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงหมายถึงการรับรู้ของปั จเจกบุคคลว่าบุคคลรอบข้ าง
มีความคาดหวังในการกระทํามากน้ อยเพียงใดโดยฟิ ชไบน์ และไอเซ็น(Fishbein & Ajzen. 1975)ได้
เสนอว่าการวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงนี ้เป็ นการศึกษาถึงผลรวมของความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง
(Normative Belief) ที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มอื่นๆและแรงจูงใจในการยอมตามกับความคาดหวังเหล่านัน้
(Motivation to Comply)
อย่างไรก็ตามการศึกษาการกระทําแบบมีเหตุผลในยุคถัดมาของฟิ ชไบน์ และไอเซ็นได้ ทําการ
เพิ่ ม เติ ม ตัว แปรที่ สํ า คัญ อี ก 1 ตัว แปรคื อ การรั บ รู้ การควบคุม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral
Control) โดยมองว่าตัวแปรดังกล่าวสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํานายพฤติกรรมได้ ดียิ่งขึ ้นและ
ได้ กลายมาเป็ นทฤษฎี ก ารกระทํ า แบบแผนขึ น้ มาโดยสามารถอธิ บ ายองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ดั ง
ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 โครงสร้ างพื ้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2006)
ที่มา : http://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html#null-link
จากภาพประกอบ 1 แสดงให้ เห็นว่า การกระทําพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการความ
ตั ้งใจที่กระทําพฤติกรรมนัน้ ๆ โดยความตั ้งใจกระทําพฤติกรรมจะได้ รับการสันนิษฐานว่าเกะดจาก
ความเชื่อ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 2) ความเชื่อเกี่ยวกับ
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กลุ่ม อ้ างอิง (Normative beliefs) และ 3) ความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถในการควบคุมพฤติ กรรม
(Control beliefs)
เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรม (Attitude towards the Behavior) ปั จ จัย นี ไ้ ด้ อ ธิ บ ายความสัม พัน ธ์
ระหว่างพฤติกรรมกับผลลัพธ์ที่ออกมาไว้ ว่าเจตคติของบุคคลต่อพฤติกรรมเป็ นตัวประเมินกับผลที่เกิด
จากการกระทํานัน้ ๆยิ่งบุคคลประเมินว่าผลลัพธ์ ที่เกิดขึ ้นจะส่งผลในทางบวกและเชื่อว่าพฤติกรรมที่
กระทําลงไปมีความสัมพันธ์ กบั ผลลัพธ์ดงั กล่าวอย่างชัดเจนจะทําให้ บคุ คลมีแนวโน้ มแสดงพฤติกรรม
นันจะมี
้ มากขึ ้น
การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงมีลักษณะที่เป็ น
กลุม่ บุคคลหรื อปั จเจกบุคคลที่ทําให้ บคุ คลต่างๆเชื่อว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมา
ได้ กลุ่มอ้ างอิงที่สําคัญโดยส่วนใหญ่จะเป็ นคนรอบตัวเช่นญาติสนิทคู่สมรสเพื่อนสนิทเพื่อนร่ วมงาน
หรื อในบางครัง้ กลุ่มอ้ างอิงจะเกิดขึ ้นในสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันออกไปเช่นแพทย์พนักงานบัญชีหรื อ
ทนายความกลุ่มอ้ างอิงเหล่านี ม้ ี บทบาทสําคัญ ในการจูงใจบุคคลให้ ยอมรับกับการแสดงออกที่ได้
กํ าหนดออกมาหรื อกล่าวได้ ว่าเป็ น แรงกดดัน ทางสังคมในอีก รู ปแบบหนึ่งในทางกลับกัน หากกลุ่ม
อ้ างอิงเหล่านีไ้ ม่ให้ การยอมรับกับการแสดงออกเหล่านัน้ จะทําให้ บุคคลนัน้ รู้ สึกว่าไม่สมควรแสดง
พฤติกรรมนันออกมา
้
การรั บ รู้ การควบคุ ม พฤติ ก รรม (Perceived Behavioral Control) บุ ค คลจะประเมิ น ถึ ง
ศักยภาพของตัวเองว่าทําให้ บคุ คลนันสามารถแสดงออกถึ
้
งพฤติกรรมนันๆได้
้ หรื อไม่หากบุคคลเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรอบตัวได้ ความตั ้งใจที่จะแสดงออกถึงพฤติกรรมย่อมมี
สูงขึ ้นด้ วยเช่นกัน
ความตั ้งใจในการแสดงออกพฤติกรรม (Intention Behavior) ตัวแปรความตั ้งใจในการแสดง
พฤติกรรมเป็ นตัวแปรที่มีส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งโดยทําหน้ าที่เป็ นตัวแปรกลาง
ระหว่างตัวแปรเชิงสาเหตุทางจิตและตัวแปรทางสังคมอื่นๆที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นจริ งซึง่ ตัวแปร
ความตั ้งใจในการแสดงพฤติกรรมถือได้ ว่าเป็ นตัวแปรที่มีสว่ นทําให้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนสามารถ
อธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นแตกต่างจากทฤษฎีที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั พฤติกรรมอื่นๆ
พฤติกรรมการแสดงออก (Behavior) การนิยามเรื่ องของพฤติกรรมมีสว่ นสําคัญอย่างมากใน
การสร้ างแบบวัดด้ านพฤติกรรมโดย Francis และคณะ (2004) ได้ นํ าเสนอว่าการนิยามพฤติกรรม
จํ าเป็ น ที่ จะต้ องคํา นึงถึ งเรื่ องกลุ่ม เป้าหมายการกระทํ าบริ บ ทและเวลาโดยในแบบจํ าลองตัวแปร
พฤติกรรมการแสดงออกจะได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความตั ้งใจในการแสดงออกพฤติกรรม
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4.1 เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับเจตคติต่อการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ความหมายของเจตคติคําว่าเจตคติตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มาจากคําว่า
Aptus ในภาษาลาตินบางครัง้ แปลคํานี ้ว่า ทัศนคติหรื อท่าที พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2542 ได้ บั ญ ญั ติ ศั พ ท์ ว่ า เจตคติ ห มายถึ ง ท่ า ที ห รื อ ความรู้ สึ ก ของบุ ค คลต่ อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง
(ราชบัณฑิตยสถาน.2554: 321) นอกจากนี ้ นิพนธ์ แจ้ งเอี่ยม (พิภพ วชังเงิน. 2547: 407; อ้ างอิงจาก
นิพนธ์ แจ้ งเอี่ยม. 2519) กล่าวว่า เจตคติหมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคลที่จะตอบสนองต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู้ได้ โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้ าอย่างไรเช่นเดียวกับ สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2538: 149) กล่าวว่า ทัศนคติหมายถึงความรู้สกึ
นึก คิดของบุคคลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ซึ่งจะแสดงออกให้ เห็ น ได้ จากคําพูดหรื อพฤติกรรมที่ สะท้ อน
ทัศนคตินัน้ คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้ อยแตกต่างกัน ทัศนคติแม้ จะเป็ นสิ่งที่ เป็ น
นามธรรมแต่เป็ นสิ่งที่เป็ นจริ งเป็ นจังสําหรับบุคคลที่มีทศั คตินนั ้
ในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเจตคติเป็ นตัวแปรที่ได้ รับอิทธิพลจากการกําหนดความ
เชื่ อ ที่ เ ด่ น ชั ด ด้ านพฤติ ก รรม (Behaviour Belief) โดย Fishbein ได้ สร้ างแบบจํ า ลองแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างความเชื่อดังกล่าวกับเจตคติและได้ เสนอว่าปั จเจกบุคคลอาจมีความเชื่อหลาย
แบบที่มีต่อพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งความเชื่อบางอย่างเท่านันที
้ ่จะแสดง
ออกมาอย่างเห็นได้ ชัด (Ajzen. 1991: 189) โดยไอเซ็น (Ajzen.1991: 188) ได้ ให้ นิยามว่าเจตคติต่อ
พฤติกรรมหมายถึงระดับความรู้ สึกของการประเมินที่มีต่อการแสดงออกด้ านพฤติกรรมโดยรวมของ
ปั จเจกบุคคล
ฟิ ชไบน์ และไอเซ็ น (Fishbein; & Ajzen. 1975: 222) ได้ ใช้ แบบจํ า ลองความ
คาดหวังคุณค่า (Expectancy-value) เพื่อทําความเข้ าใจบทบาทของเจตคติในแบบจําลองและมองว่า
เจตคติพฒ
ั นามาจากความรู้ สึกที่มีอยู่เดิมของแต่ละบุคคลต่อสิ่งของหรื อสิ่งต่างๆรอบตัวโดยปั จเจก
บุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งของนัน้ เข้ ากับคุณสมบัติบางอย่างเพื่อก่อให้ เกิดเจตคติในขณะที่เจตคติที่มีต่อ
พฤติ ก รรมจะเกิ ด จากความเชื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เชื่ อ มโยงกับ พฤติ ก รรมที่ นํ า ก่ อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์
บางอย่างที่เด่นชัดเนื่องด้ วยคุณสมบัติเหล่านันที
้ ่ได้ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสามารถก่อให้ เกิดคุณค่าทัง้
ทางด้ านบวกและทางลบดังนันผลของความเชื
้
่อที่แต่ละบุคคลชื่นชอบเกิดขึ ้นมาจากผลลัพธ์ ที่ตนเอง
ปรารถนาและผลของความเชื่อของการกระทํ าที่ไม่น่าชื่นชอบจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ที่ตนเองไม่พึง
ประสงค์
นอกจากนี ้ เดวิส (Davis.1985) ซึง่ เป็ นผู้ที่ได้ คิดค้ นแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model) ได้ นิยามเจตคติว่าเป็ นความเชื่อทางด้ านพฤติกรรมในเรื่ องการ
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ยอมรับพฤติกรรมและเป็ นการอ้ างอิงถึงความรู้ สกึ ของผู้ใช้ งานทังในทางบวกและทางลบต่
้
อการแสดง
พฤติกรรมเฉพาะออกมาเจตคติสามารถที่จะทํานายได้ ผ่านการรับรู้ ของผู้ใช้ งานแต่ละคนที่มีต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีเจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมเป็ นการประเมินภาพรวมของพฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้นของแต่ละ
บุคคลโดยความเชื่อที่มีตอ่ ผลลัพธ์ของการกระทําจะส่งผลต่อการตัดสินใจในทางบวกและลบที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของพฤติกรรมนันๆ
้
ฮอว์กิ ้น เบสท์ และโคนีย์ (Hawkins; Best; & Coney. 1995: 455) ได้ เสนอว่าการทํา
ความเข้ าใจเจตคติจําเป็ นที่จะต้ องศึกษา 3 องค์ประกอบหลักคือเรื่ องความรู้ความเข้ าใจความรู้สกึ และ
พฤติกรรม
องค์ประกอบเรื่ องการรู้ คิด (Cognitive Component) เป็ นผลรวมของความเชื่อของ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ สินค้ าโดยธรรมชาติแล้ วความเชื่อส่วนใหญ่มกั จะเกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติของสินค้ าโดยที่
บุคคลจะต้ องมีความรู้ ความเชื่อและความเข้ าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนเพื่อที่จะรับรู้ ถึงข้ อดีและข้ อด้ อย
ของสินค้ าจึงก่อให้ เกิดเจตคติหากบุคคลมีความรู้ หรื อเชื่อว่าสิ่งนันดี
้ ก็มกั จะมีเจตคติในทางบวกต่อสิ่ง
นันๆ
้
องค์ ป ระกอบเรื่ อ งความรู้ สึ ก (Affective Component) เป็ นการตอบสนองด้ าน
ความรู้สึกหรื ออารมณ์ เมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้ าใจในสิ่งใดมาแล้ วบุคคลจะประเมินสิ่งเร้ าในทางดี
หรื อไม่ดีชอบหรื อไม่ชอบโดยที่องค์ประกอบด้ านนี ้ของเจตคติจะนําเรื่ องอารมณ์เข้ ามาพิจารณา
องค์ประกอบเรื่ องพฤติกรรม (Behavior Component) เป็ นแนวโน้ มที่จะตอบสนองใน
รูปแบบของพฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าหรื อบริ การต่างๆและเกิดขึ ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความเข้ าใจเกิด
ความรู้ สึกชอบหรื อไม่ชอบต่อสิ่งนัน้ แล้ วบุคคลจะสนองตอบต่อสิ่งเร้ าโดยการเกิดพฤติกรรมกระทํา
อย่างใดอย่างหนึง่ ลงไป
จากองค์ประกอบทัง้ 3 จะต้ องมีความสัมพันธ์และมีความสอดคล้ องซึ่งกันและกันทํา
ให้ สามารถสรุ ป เป็ นรู ป แบบข้ า งต้ น ได้ หมายความว่ า ถ้ าองค์ ป ระกอบใดเปลี่ ย นไปจะส่ ง ผลต่ อ
องค์ประกอบอื่นๆ
จากการศึกษาเรื่ องนิ ยามของเจตคติและแนวทางในการศึกษาเจตคติที่ผ่านมาทํ าให้
ผู้วิจยั ได้ ประยุกต์แนวทางการนิยามเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ผ่านมาได้ ว่าเจตคติต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม หมายถึงความคิดเห็นหรื อความรู้สกึ ของผู้สงู อายุ ที่มีต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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การวัดเจตคติต่อการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
สํ า หรั บ การวิ จัย ในครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างแบบวัด เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมขึ ้นตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการ
วัด 2 วิธี ดังนี ้
1) การวัด เจตคติ ท างตรงต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยให้
ผู้สงู อายุประเมินความรู้สกึ ของตนเองที่มีตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีจํานวนข้ อ
คําถามทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ เช่น
ง่าย-ยาก หรื อ มีประโยชน์-ไม่มีประโยชน์ เป็ นต้ นผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
2) การวัดเจตคติทางอ้ อมต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นเจตคติที่
วัดจากความเชื่อ (ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การใช้ เครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ อ ย่ างเหมาะสม) ซึ่งถูก
กําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
กับการประเมิน ผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ซึ่งความเชื่อเกี่ ยวกับการใช้
เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมนี ้ จะเป็ น ตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ เจตคติ ในการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยที่ผลรวมของผลคูณนี ้เป็ นคะแนนเจตคติทางอ้ อมต่อการใช้
เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม (ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ การใช้ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม)แบบวัดนีม้ ีข้อคําถามทังหมดจํ
้
านวน 28 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตร
ประเมินค่า 7 อันดับ ได้ แก่ เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ดี-ไม่ดี ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเจตคติต่อการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การศึกษาเกี่ ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่ ผ่านมา ได้ รับความสนใจเป็ น
อย่างมากมีนักวิชาการหลายท่านได้ นําทฤษฎีหรื อแบบจําลองต่างๆที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างเจตคติและพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่นงานวิจยั ของซู และคณะ
(Hsu; et al. 2006) ได้ ศึกษาเรื่ องการตรวจสอบระยะยาวของพฤติกรรมการซื ้อของบนเว็บไซด์อย่าง
ต่อเนื่องจากการใช้ แบบจําลองทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนมาประยุกต์ใช้ ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรเจต
คติ ส ามารถทํ า นายพฤติ ก รรมการซื อ้ ของบนเว็ บ ไซด์ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของลี คิว และคิม(Lee; Qu; & Kim.2007) ศึกษาอิทธิพลของนวัตกรรมส่วนบุคคล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื ้อบริ การการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยได้ นําแบบจําลองทฤษฎีการกระทําด้ วย
เหตุผลมาอธิบายพฤติกรรมการเลือกซื ้อบริ การท่องเที่ยวออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่าเจตคติสามารถ
อธิบายได้ ทงความตั
ั้
้งใจเลือกซื ้อบริ การท่องเที่ยวออนไลน์ และพฤติกรรมการเลือกซื ้อบริ การท่องเที่ยว
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ออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05ในขณะที่งานวิจยั ของพอร์ เตอร์ และดอนทู (Porter; &
Donthu.2006) ศึ ก ษาการใช้ รูป แบบการยอมรั บ เทคโนโลยี ในการอธิ บ ายทัศ นคติ มี ผ ลต่ อ การใช้
อินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ต
และงานวิ จัย ของนายาค พรี ส ท์ และไวท์ (Nayak; Priest; & White. 2010) ศึ ก ษาการประยุก ต์ ใช้
รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีของระดับการใช้ อินเทอร์ เน็ตในกลุม่ ผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า เจตคติ
ต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สามารถทํานายระดับการใช้ อินเทอร์ เน็ตได้
นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติกบั ความตั ้งใจเชิงพฤติกรรม ได้ แก่ งานวิจยั
ของชี ห์ และฟาง (Shih; & Fang. 2004) ศึก ษาการใช้ ท ฤษฎี พ ฤติ ก รรมตามแผนแบบแยกส่ว นใน
การศึกษาพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของลี (Lee. 2009) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต การบูรณาการ
ระหว่างรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการศึกษาพบว่า เจตคติตอ่ การ
ใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต
กล่าวโดยสรุปงานวิจยั ที่ผ่านมาสะท้ อนให้ เห็นว่าเจตคติเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญ
ในการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดีในบริบทที่แตกต่างกัน
ออกไปดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงได้ ประยุกต์ให้ ตวั แปรเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านความตั ้งใจใน
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4.2 การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง (Subjective Norm) เป็ น ตัว แปรที่ ได้ รับ การยอมรั บ ว่า
สามารถอธิบายพฤติกรรมต่างๆได้ เป็ นอย่างดีโดยในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behaviour) ได้ อ้างอิงถึงตัวแปรดังกล่าวว่าเป็ นตัวกําหนดความตั ้งใจในการแสดงพฤติกรรมออกมาได้
โดยไอเซ็น (Ajzen. 1991)นิ ยามตัวแปรดังกล่าว หมายถึ งการรับ รู้ ที่ มี ต่อบุคคลที่ มี ความสํ าคัญ ต่อ
ปั จเจกบุคคลว่าสมควรที่จะแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ เหมาะสมกับมาตรฐานของคนใน
กลุ่มซึ่งสอดคล้ องกับซอง และคิม(Song; &Kim.2006: 244) ได้ นิยามว่าการคล้ อยตามกับกลุ่มอ้ างอิง
ภายนอกหมายถึงการรับรู้ ของผู้ใช้ งานแต่ละคนที่มีต่อบรรทัดฐานและความคิดเห็นของบุคคลอ้ างอิง
ต่างๆที่เป็ นสิ่งภายนอกที่ตนเองรู้จกั ซึ่งรวมไปถึงการใช้ งานบริ การต่างๆบนโลกเสมือนจริ งเป็ นอย่างดี
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การคล้ อ ยตามกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง ภายนอกจะเชื่ อ มโยงไปกับ การประนี ป ระนอมทางสัง คม (Social
Compliance) โดยประมวลผลภายในของแต่ละบุคคล (Internalizing)
นอกจากนี ้ ฟิ ชไบน์ และไอเซ็น(Fishbein& Ajzen.2010: 131-143) ได้ ให้ ความหมาย
ของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective norm) ว่า การรับรู้ของบุคคลที่ว่าคนที่สําคัญที่สดุ ของเขา
คิดว่าเขาควรทํา (หรื อไม่ควรทํา) พฤติกรรมนัน้ ทังทฤษฏี
้
การกระทําแบบมีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน(Ajzen.1991; Ajzen.1980; Fishbein; & Ajzen. 1975) ได้ ใ ห้ ความจํ า กั ด ความของการ
คล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง(Subjective norm)หมายถึง พฤติกรรมเฉพาะที่ ควรกํ าหนดหรื อไม่ควรมี ต่อ
ตัวแทนทางสังคม (Social agent)
การคล้ อยตามกลุ่ ม อ้ างอิ ง มี 2 รู ป แบบคื อ Injunctive norms และ Descriptive
norms โดยมีพื ้นฐานความเชื่อที่วา่ สมาชิกหรื อกลุม่ คนในหมู่คณะหรื อกลุ่มของตนมีแรงกดดันต่อการ
กระทําพฤติกรรมนันเพี
้ ยงใด ประกอบด้ วย
1. คนสําคัญคิดอย่างไร (Injunctive norms) หมายถึง การรับรู้ที่เกี่ยวกับอะไรที่
ควรหรื อ น่ า จะแสดงพฤติ ก รรมเป็ น การสนใจพฤติ ก รรมที่ กํ า หนด ในการทํ า นายความตัง้ ใจและ
พฤติกรรม
การวัดและตัวอย่างคําถาม
- คนที่สําคัญที่สดุ ของฉันส่วนใหญ่คิดว่า (ฉันควรจะ---ฉันไม่ควรจะ)
- คนที่สําคัญที่สดุ ของฉันส่วนใหญ่ต้องการให้ ฉนั ทํา... (เห็นด้ วย—ไม่เห็นด้ วย)
- คนที่ฉนั ให้ คณ
ุ ค่าฉันส่วนใหญ่มีความเห็นว่า.... (เหมาะสม---ไม่เหมาะสม)
- สํ า หรั บ ฉั น การทํ า ... คนที่ ฉั น ให้ ความเคารพและชื่ น ชม ส่ ว นใหญ่ จ ะ...
(สนับสนุน—ไม่สนับสนุน)
2. คนสําคัญทําอย่างไร (Descriptive norms) หมายถึง การรับรู้ ที่ว่าคนอื่นทํา
หรื อไม่ทําพฤติกรรมนัน้ มุ่งสนใจพฤติกรรมเฉพาะคนในกลุม่ มักสนใจในการทํานายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้น
ภายในเวลาที่กําหนด
การวัดและตัวอย่างคําถาม
- คนที่สําคัญที่สดุ ของฉันส่วนใหญ่ (ทํา –ไม่ทํา) พฤติกรรม....
- คนที่ ฉัน ให้ ค วามเคารพและชื่ น ชม ส่วนใหญ่ จ ะแสดงพฤติ ก รรม.... (น้ อ ย
มาก—จริงทังหมด)
้
- คนส่วนใหญ่ที่คล้ ายฉัน จะแสดงพฤติกรรม.... (บ่อยมาก—ไม่เคยเลย)
- คนที่คล้ ายฉันกี่คนที่แสดงพฤติกรรม... (ไม่มีเลย---มีมาก)
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กล่าวโดยสรุ ป ความคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม หมายถึงการรับรู้ ของผู้สงู อายุที่จะกระทําตามบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีความสําคัญต่อตัว
เขามากน้ อยเพียงใดในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การวั ด การคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิ ง ในการใช้ เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
สําหรับการวิจัยในครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ สร้ างแบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงวัดได้ จาก
แบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการวัด 2
วิธี ดังนี ้
1) วัดโดยทางตรง เป็ นการประเมินความเชื่อของผู้สงู อายุว่า บุคคลที่มีความสําคัญ
ต่อตัวเขาส่วนมากคิดว่าเขาควร หรื อไม่ ควรใช้ ไลน์ อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ น อันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น และใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเวลา และเนื ้อหามีจํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
12 ข้ อ แต่ละ
ข้ อเป็ น ประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ สนับสนุน-ไม่สนับสนุน
เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ จริ งที่สดุ -ไม่จริ งเลย คิดคะแนนรวม ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีการคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิงมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
2) วัดโดยทางอ้ อม (ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง)เป็ นการวัดจากการรวมผลคูณ
ของความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง (หมายถึง การรับรู้ ความคาดหวังของบุคคลต่าง ๆ ที่แวดล้ อมตัว
ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุจ ะประเมิ น ว่า บุคคลที่ มี ความสําคัญ ต่อเขา คิ ดว่าเขาควรหรื อไม่ ควรกระทํ า
พฤติกรรมนัน้ เพี ยงใด) กับแรงจูงใจที่จะคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (หมายถึง ระดับความต้ องการของ
ผู้สงู อายุที่จะกระทําตามบุคคลที่มีความสําคัญต่อตัวผู้สงู อายุมากน้ อยเพียงใด) มีจํานวนข้ อคําถาม
ทังหมด
้
24 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ ควร
จะ-ไม่ควรจะ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ผู้ที่มีคะแนนสูงเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่ม
อ้ างอิงมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การคล้ อยตามกลุ่ มอ้ างอิ ง ในการใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่ผ่านมา ได้ รับความ
สนใจเป็ น อย่ า งมากมี นัก วิช าการหลายท่ า นได้ นํ า ทฤษฎี ห รื อ แบบจํ า ลองต่า งๆที่ ส ามารถอธิ บ าย
ความสัม พัน ธ์ ระหว่างการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิงและพฤติก รรมต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ บนเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เช่นงานวิจยั ของทรอคเชีย และแจนดา (Trocchia; & Janda. 2000) ศึกษาการตวจสอบเชิง
ปรากฎการณ์ วิทยาของการใช้ อินเทอร์ เน็ตในกลุ่มผู้สงู อายุ โดยเป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการ
ทางปรากฎการณ์ วิท ยา สัม ภาษณ์ ผ้ ูสูงอายุที่ ใช้ อิน เทอร์ เน็ตกับ ไม่ใช้ อิน เทอร์ เน็ต ผลการศึกษา มี
ลักษณะที่แตกต่างกันของกลุ่มผู้สงู อายุที่ใช้ และไม่ใช้ อินเทอร์ เน็ต นัน่ คือ การมีความสัมพันธ์กบั กลุ่ม
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อ้ างอิง เป็ น ต้ น และงานวิจัยของบรอน (Braun, 2013) ศึกษาอุปสรรคของการใช้ เวปไซต์ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ใช้ เวปไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
นอกจากนี ้ ความสัม พั น ธ์ ระหว่ า งการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง กับ ความตัง้ ใจเชิ ง
พฤติกรรม ได้ แก่ งานวิจยั ของเทียว และป็ อก (Teo & Pok, 2003) ศึกษาการรับเทคโนโลยีอปุ กรณ์ มือ
ถือไร้ สายในกลุ่มผู้ใช้ อินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ อปุ กรณ์มือ
ถือไร้ สายมีอิทธิพลต่อความตั ้งใจในการใช้ อปุ กรณ์มือถือไร้ สาย และงานวิจยั ของบรอน (Braun, 2013)
ศึกษาอุปสรรคของการใช้ เวปไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุม่ ผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพล
ของสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั ้งใจในการใช้ เวปไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่นเดียวกับ
งานวิจยั ของลี (Lee,2009) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต การบูรณาการ
ระหว่างรู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการศึกษาพบว่า การคล้ อย
ตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรม
ผ่านอินเทอร์ เน็ต
กล่าวโดยสรุ ปงานวิจัยที่ผ่านมาสะท้ อนให้ เห็นว่าการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงเป็ นตัว
แปรที่มีความสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดีใน
บริ บทที่แตกต่างกันออกไปดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงได้ ประยุกต์ให้ ตวั แปรการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั ้งใจ
ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม และมี อิท ธิ พ ลทางอ้ อมต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมผ่านความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4.3 การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อย่ า ง
เหมาะสม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
จากทฤษฎี พ ฤติกรรมตามแผนของฟิ ชไบน์ และไอเซ็น (Fishbain; & Ajzen, 2010:
154) การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมหมายถึงขอบเขตของบุคคลในการเชื่อว่าตนเองสามารถ
แสดงพฤติกรรมที่ได้ รับที่สามารถควบคุมเหนือการปฏิบตั ิ (Performance) การรับรู้ ความสามารถใน
การควบคุ ม ได้ ถู ก กํ า หนดให้ นั บ เป็ นความพร้ อมของข้ อ มู ล (Information)ทัก ษะ (Skills) โอกาส
(Opportunities)และทรัพยากรที่ใช้ ในการสร้ างพฤติกรรมเช่นเดียวกับความเป็ นไปได้ ทางอุปสรรคหรื อ
สิ่งกีดขวางที่อยู่เหนือมัน สรุ ปได้ ว่า เจตคติ (Attitude)และการรับรู้จากความกดดันทางสังคม (Social
pressure)สนับสนุนให้ เกิดการทําพฤติกรรม
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ในประเด็นของการวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุม จะมีข้อคําถามการวัดอยู่2
ปั จจัย ดังนี ้ (Fishbein; & Ajzen.2010: 166)
ปั จจัย 1 – ข้ อคําถามนี ห้ มายถึงความารถส่วนใหญ่ ในการทํ าพฤติกรรม นั่น คือต่อ
ความเชื่อที่บุคคลมี ที่สามารถทําพฤติกรรมได้ การตัดสินว่าการรับรู้ง่ายหรื อยากในการทําพฤติกรรม
จะดูในส่วนนี ้
- สําหรับฉันแล้ วการทําพฤติกรรม x จะทําให้ ...(ง่ายมาก-- -- ยากมาก)
- ถ้ าฉันต้ องการ ฉันจําทําพฤติกรรม x ได้ ง่ายมาก (เห็นด้ วยอย่างยิ่ง-- --ไม่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง)
- ฉันมั่นใจแน่นอนว่าฉันสามารถทําพฤติกรรม x (ไม่เห็นด้ วยอย่างสมบูรณ์ -- -เห็นด้ วยอย่างสมบูรณ์)
- ขอบเขตในการที่คณ
ุ มองตัวเองว่าสามารถแสดงพฤติกรรมx (สามารถมาก-- -ไม่
สามารถมาก)
- คุณมีความมัน่ ใจแค่ไหนที่คณ
ุ จะสามารถแสดงพฤติกรรม xที่คณ
ุ สามารถควบคุม
มันได้ (ไม่ได้ เลย-- -ได้ มาก)
ปั จจัย 2
- คุณ สามารถควบคุม ได้ ม ากแค่ไหนต่อสิ่ งที่ อยู่เหนื อการแสดงพฤติ ก รรม x(ไม่
สามารถควบคุมได้ เลย-- -ควบคุมได้ สมบูรณ์)
- ฉันรู้สกึ ควบคุมได้ สมบูรณ์เหนือสิ่งที่ฉนั ทําพฤติกรรม x (ไม่จริงที่สดุ -- -จริงที่สดุ )
- ใช่หรื อไม่ที่ฉันทําพฤติกรรม x ได้ สมบูรณ์โดยขึ ้นอยู่ตวั ฉันเอง(ไม่เห็นด้ วย—เห็น
ด้ วย)
- คุณรู้สกึ มากแค่ไหนในการทําพฤติกรรม x ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ(ไม่
เลย – มากที่สดุ )
- มันเกือบจะขึ ้นอยู่กบั ฉันหรื อไม่ในการทําพฤติกรรม x(เห็นด้ วยอย่างยิ่ง—ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง)
- จํานวนเหตุการณ์ที่อยู่นอกการควบคุมของฉันที่ป้องกันฉันจากการทําพฤติกรรม
x (จํานวนมากที่สดุ -- -จํานวนน้ อยที่สดุ )
กล่าวโดยสรุ ป การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมหมายถึงระดับการประเมินของผู้สงู อายุว่า มีความสามารถและควบคุมตนเองในการ
กระทําหรื อแสดงออกถึงการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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เหมาะสม

การวัดการรั บรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ าง

สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมขึ ้นวัดได้ จากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นตามแนวคิดทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen, 1985) มีวิธีการวัด 2 วิธี ดังนี ้
1) วัดโดยทางตรง เป็ นการประเมินการรับรู้ เกี่ยวกับความสามารถที่เขาจะควบคุม
การใช้ ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตรายและใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเนือ้ หาและเวลาให้
สําเร็ จมากน้ อยเพียงใด จํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
16 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตร
จําแนกความหมาย 7 อันดับ ได้ แก่ เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ควบคุมได้ -ควบคุมไม่ได้ ผู้ที่ได้ คะแนนสูง
แสดงว่ามีการรับรู้ ความสามารถควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่า
2) วัดโดยทางอ้ อม (ความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุม)เป็ นการวัดจากการรวมผลคูณ
ของความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม (หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับการมีหรื อไม่มีปัจจัยที่สนับสนุนหรื อ
ขัดขวางในการรกระทําพฤติกรรมนัน)
้ กับการรับรู้อํานาจของปั จจัยควบคุม (หมายถึง การประเมินของ
ผู้สงู อายุวา่ ปั จจัยควบคุมเด่นชัดเป็ นปั จจัยส่งเสริ มหรื อขัดขวางการกระทําพฤติกรรมของตนเพียงใด)มี
จํานวนข้ อคําถามทังหมด
้
32 ข้ อ แต่ละข้ อเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรจําแนกความหมาย 7
อัน ดั บ ได้ แก่ ส่ ง เสริ ม -ขัด ขวาง มาก-น้ อย ผู้ ที่ มี ค ะแนนสู ง เป็ นผู้ ที่ มี ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่า
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครือข่ ายสังคม
ออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่ผ่านมา ได้ รับความ
สนใจเป็ น อย่ า งมากมี นัก วิช าการหลายท่ า นได้ นํ า ทฤษฎี ห รื อ แบบจํ า ลองต่า งๆที่ ส ามารถอธิ บ าย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมและพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบนเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เช่นงานวิจยั ของจอร์ จ (George. 2004) ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและการซื ้อ
สินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการซื ้อสินค้ าผ่าน
อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อการซื ้อสินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต
นอกจากนี ้ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถในการควบคุมกับความตั ้งใจ
เชิงพฤติกรรม ได้ แก่ งานวิจยั ของชีห์ และฟาง (Shih; & Fang. 2004) ศึกษาการใช้ ทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนแบบแยกส่วนในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า การ
รับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ กับความ
ตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ้ งานวิจัยของชู (Chu.2010) ศึกษาการสนับสนุน
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จากครอบครัวและการรับรู้ ความสามารถในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อผลของผลของการเรี ยนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกลุม่ ผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับความตั ้งใจที่จะเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยของลามและลี
(Lam; & Lee.2006) ศึกษาการวิจัยช่วงยาวของการรับอินเทอร์ เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ ผลการศึกษา
พบว่า การรั บ รู้ ความสามารถในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ตมี อิท ธิ พ ลต่อ ความตัง้ ใจในการใช้ อิน เทอร์ เน็ ต
เช่นเดียวกับงานวิจัยของลี (Lee. 2009) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต
การบูรณาการระหว่างรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการศึกษาพบว่า
การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั ้งใจใน
การใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต
กล่า วโดยสรุ ป งานวิ จัย ที่ ผ่ า นมาสะท้ อ นให้ เห็ น ว่า การรั บ รู้ ความสามารถในการ
ควบคุมเป็ นตัวแปรที่มีความสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ได้ เป็ นอย่างดีในบริ บทที่แตกต่างกันออกไปดังนันในการศึ
้
กษาครัง้ นี ้จึงได้ ประยุกต์ให้ ตวั แปรการรับรู้
ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมเป็ น ตัวแปรเชิงเหตุที่ มี
อิทธิพลทางตรงต่อความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และมีอิทธิพลทางอ้ อม
ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมผ่านความตัง้ ใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
4.4 ความตัง้ ใจในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับความตัง้ ใจในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน โดยความตั ้งใจ (Behavioral intentions) (Fishbein &
Ajzen. 2010: 39-40)หมายถึงความน่าจะเป็ นทางอัตนัยในการดําเนินการเกิดพฤติกรรมของบุคคล
(The subjectiveprobability of performing a behavior)พฤติกรรมความตั ้งใจเป็ นตัวชี ้วัดความพร้ อม
ของบุคคลในการดําเนินการทําพฤติกรรม ความพร้ อมในการแสดง (Act) ที่แสดงออกโดยความตั ้งใจ
(Intention) ที่สามารถดูได้ จากการแสดงออกดังนี ้
- ฉันจะมีสว่ นร่วมในการทําพฤติกรรม (I will engage in the behavior)
- ฉันตั ้งใจที่มีสว่ นร่วมในการทําพฤติกรรม(I intend to engage in the behavior)
- ฉัน คาดหมายที่จะมี ส่วนร่ วมในการทําพฤติกรรม (I expect to engage in the
behavior)
- ฉันวางแผนในการมีสว่ นร่วมทําพฤติกรรม (I plan to engage in the behavior)
- ฉั น จะพยายามมี ส่ ว นร่ ว มในการทํ า พฤติ ก รรม(I will try to engage in the
behavior)
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โดยแบบวัดความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม จะวัดโดย
การถามบุคคลถึงความเข้ มข้ น (Strong) ที่เขาตั ้งใจแสดงพฤติกรรมหรื อแนวโน้ ม (Likely)ที่บุคคลจะ
กระทําพฤติกรรม เช่น มาตรการวัด 7 สเกล จาก extremelikely จนถึง extremely unlikely
กล่าวโดยสรุ ป ความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมหมายถึง
ระดับความตั ้งใจ ความมุ่งมัน่ ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยผู้สงู อายุตั ้งใจศึกษา
หาข้ อ มูล ต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วกับ สื่ อ ที่ ได้ รับ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เพื่ อ ประกอบการประเมิ น และ
ตัดสินใจใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การวัดความตัง้ ใจในการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
สําหรับการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบวัดความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายออนไลน์
อย่างเหมาะสมขึ ้นตามนิยามปฏิบตั ิการความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั ้งแต่ “จริ งที่สุด” ถึง “ไม่จริ งเลย” ผู้ที่ได้
คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ ความตั ้ง ใจในการใช้ เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสมของผู้สูงอายุ
การศึกษาเกี่ยวกับความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่ผ่านมา
นัน้ โดยมีนกั วิจยั ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความตั ้งใจและพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ ้นบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้ แก่ งานวิจยั ของชีห์ และฟาง (Shih; & Fang. 2004) ศึกษาการใช้ ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนแบบแยกส่วนในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษา
พบว่า ความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่าน
อินเทอร์ เน็ต เช่นเดียวกับงานวิจยั ของรามอน-เจอโรนีโม เปราล-เปราล และอรี นาส-ไกตาน (RamonJeronimo; Peral-Peral; & Arenas-Gaitan.2013) ศึ ก ษ าผู้ สู ง อายุ กั บ การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต โดย
ประยุกต์ใช้ รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ผลการศึกษาพบว่า ความตั ้งใจในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05และงานวิจัย
ของบรอน (Braun. 2013) ศึกษาอุปสรรคของการใช้ เวปไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่มผู้สงู อายุ
ผลการศึกษาพบว่า ความตั ้งใจในการใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับ
การใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์
กล่ า วโดยสรุ ป งานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาสะท้ อนให้ เห็ น ว่ า ความตั ง้ ใจเป็ นตั ว แปรที่ มี
ความสําคัญในการอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เป็ นอย่างดีในบริ บท
ที่แตกต่างกันออกไปดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ึงได้ ประยุกต์ให้ ตัวแปรความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่าย
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สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นตัวแปรเชิงเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

ตอนที่ 5 แนวคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีผ้ ทู ี่ให้ ความหมายเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม ดังนี ้
คอบป์ (Cobb, 1976: 300-301 ) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็ นการสนับสนุนให้ บคุ คลได้ รับข้ อมูล
ข่าวสารที่ ทํ าให้ ตัวเขาเกิดความรู้ สึกว่า มีบุคคลให้ ความรักความเอาใจใส่ มองเห็นคุณค่า ยกย่อง มี
ประโยชน์ มีความรู้สกึ ผูกพันและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่เขาอยู่ ทังนี
้ ้ เฮ้ าส์ (House อ้ างใน สิริสดุ า ซาว
คําเขต, 2541) อธิบายว่า เป็ นปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล ประกอบด้ วยการสนับสนุนทางอารมณ์ ซึ่งเกิด
จากความใกล้ ชิดผูกพัน การให้ ความดูแลและการให้ ความเชื่อถือไว้ วางใจ การสนับสนุนความคิด การ
ตัดสินใจซึ่งเกิดจากการยอมรับนับถือ และเห็นถึงความมีคุณค่าและให้ การช่วยเหลือด้ านต่างๆ ได้ แก่
คําแนะนํา ข้ อมูล วัตถุสิ่งของ หรื อบริการต่างๆ ตลอดจนให้ ข้อมูลย้ อนกลับ และข้ อมูลเพื่อการเรี ยนรู้และ
การประเมินตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ คานห์ (Kahn, 1979) อธิบายว่า เป็ นปฏิสมั พันธ์อย่างมีจดุ มุ่งหมาย
ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีผลทําให้ เกิดความรู้ สึกที่ดีต่อกัน มีการยอมรับนับถือและมี
การช่วยเหลือด้ านวัตถุและยอมรับในพฤติกรรมซึง่ กันและกัน ซึง่ อาจจะเกิดขึ ้นทังหมด
้
หรื อเพียงอย่างใด
อย่ า งหนึ่ ง และ ไวสส์ (Weiss as cited in Brandt & Weinert, 1981) ยั ง ได้ ให้ ความหมายว่ า เป็ น
ความรู้สึกอิ่มใจหรื อพึงพอใจต่อความต้ องการที่เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม ซึ่งแบรนด์
และ ไวเนิ ร์ท (Brandt & Weinert,1985) ใช้ แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของไวส์ (Weiss, 1974) ให้
ความหมายว่า เป็ นความสัมพันธ์ ที่เกิดจากการทําหน้ าที่ของบุคคลและสังคม โดยมีการสนับสนุนกันใน
ด้ านต่างๆ คือ ความรักใคร่ ผูกพัน ทํ าให้ ร้ ู สึกอบอุ่น ปลอดภัย และเป็ นการช่วยเหลือในรู ปแบบต่างๆ
รวมทังการได้
้
รับคําแนะนํา (Assistance and guidance) การเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม (Social interaction)
การมี คุณ ค่ าในตนเอง (Reassurance of worth) รวมถึ งการเอื อ้ ประโยชน์ ต่ อผู้ อ่ื น (Opportunity for
nurturance) นอกจากนี ้ เพนเดอร์ (Pender, 1996) อธิบายไว้ วา่ การที่บคุ คลรู้สกึ ถึงความเป็ นเจ้ าของ การ
ได้ รับการยอมรับ ได้ รับความรัก รู้ สึกมีคุณค่าในตนเอง เป็ นที่ต้องการของบุคคลอื่น โดยได้ รับจากกลุ่ม
บุคคลในระบบสังคมนัน่ เอง เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนด้ านจิตอารมณ์ วัสดุอปุ กรณ์ ข่าวสาร คําแนะนํา อันจะ
ทําให้ บคุ คลนันสามารถดํ
้
ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
คอบป์ (Cobb, 1976) ได้ แบ่งชนิดของการสนับสนุนทางสังคมออกเป็ น 3 ด้ าน คือ 1)
ด้ านอารมณ์ (Emotional support) เป็ นข้ อมูลที่ทําให้ บุคคลเชื่อว่าเขาได้ รับความรัก และการดูแลเอา
ใจใส่ที่ดีจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดผูกพัน ลึกซึ ้งต่อกัน2) ด้ านการยอมรับและเห็นคุณค่า
(Esteem support) เป็ น ความรู้ สึก ที่ บ อกให้ ท ราบว่า บุค คลนัน้ มี คุณ ค่า บุค คลอื่น ยอมรั บ และเห็ น
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คุณ ค่ า นัน้ ด้ ว ย3) ด้ า นการเป็ น ส่วนหนึ่ง ของสังคม (Social support of network support) เป็ น การ
แสดงที่บอกให้ ทราบว่าบุคคลนันเป็
้ นสมาชิกหรื อส่วนหนึง่ ของเครื อข่ายทางสังคม และมีความผูกพันซึง่
กันและกันนอกจากนี ้ เฮ้ าส์ (House as cited in Cronenwett, 1984 : 46 - 49) ได้ แบ่งการสนับสนุน
ทางสังคมออกเป็ น 4 ชนิดได้ แก่ 1) การตอบสนองความต้ องการด้ านอารมณ์ หมายถึง การให้ ความ
ใกล้ ชิดสนิทสนมและรับฟั ง แสดงความยกย่อง แสดงให้ เห็นถึงความเข้ าใจ2) การช่วยเหลือด้ านเงิน
ทอง สิ่งของ แรงงาน หมายถึง พฤติกรรมการช่วยเหลือโดยตรงต่อความจําเป็ นของบุคคล เช่น เงินทอง
แรงงาน การเสียสละเวลาช่วยเหลือสังคม3) การช่วยเหลือด้ านข้ อมูลข่าวสาร หมายถึง การให้ ความ
ช่วยเหลือด้ านข้ อมูล และคําแนะนํา ซึ่งสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในการแก้ ปัญหาที่เผชิญอยู่4) การ
ช่วยเหลือด้ านการประเมินตนเองและเปรี ยบเที ยบพฤติกรรม หมายถึง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่ อ
นําไปใช้ ในการประเมินตนเอง ซึ่งทําให้ มีความมัน่ ใจในตนเองสอดคล้ องกับ มนัส บุญประกอบ และ
พรรณี บุญประกอบ (2549: 16; อ้ างอิงจาก Scaefer, et al. 1981 :381-406) แบ่งการสนับสนุนทาง
สั ง คม เป็ น 3 ชนิ ด คื อ 1) การสนั บ สนุ น ทางด้ านอารมณ์ (emotional support) หมายถึ ง กา
รสนันบสนุนคุ้นเคยหรื อยืนยันความมัน่ ใจ 2) การสนับสนุนทางด้ านวัตถุ (tangible support) หมายถึง
การให้ ความช่วยเหลือด้ านวัตถุ สิ่งของตามความต้ องการ3) การสนับสนุนทางด้ านข้ อมูลข่าวสาร
(Information support) หมายถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นข้ อ มูล และข้ อ มูล ป้ อ นกลับ เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของผู้รับการสนับสนุน
บุคคลจะรู้สกึ ว่าตนเองได้ รับความช่วยเหลือในด้ านต่าง ๆ เมื่อตนเองต้ องการ หรื อพบ
กับปั ญหาจากบุคคลรอบข้ าง เช่น การได้ รับกําลังใจ การได้ รับความช่วยเหลือด้ านการเงิน หรื อการ
ได้ รับข่าวสารหรื อข้ อมูลย้ อนกลับ ทําให้ ร้ ู สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรื อองค์กร บุคคล
ส่วนใหญ่จะได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลที่อยู่ในเครื อข่ายสังคมของเขา ซึง่ มีความเกี่ยวข้ อง
หรื อมีความสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งแต่ละบุคคลมีเครื อข่ายสังคมของตนเอง ดังนัน้ ระบบการสนับสนุนทาง
สังคมมักจะมาจากคนในกลุ่มที่มีความสนินสนิมใกล้ ชิดกันมากกว่าคนในกลุ่มอื่น (มนัส บุญประกอบ
และพรรณี บุญประกอบ. 2549:16)
ส่วนเพนเดอร์ (Pander. 1982: 277-278 อ้ างอิงจาก วาทินี ผ่องอําไพ. 2546: 29) ได้ แบ่ง
บุค คลในระบบสนับ สนุน ทางสังคมออกเป็ น 5 ระบบ คื อ1) การสนับ สนุน ทางธรรมชาติ (Natural
Support System) ได้ แ ก่ แหล่ ง สนับ สนุ น จากครอบครั ว ญาติ พี่ น้ อ ง ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใกล้ ชิ ด ที่ สุด 2) การ
สนั บ สนุ น จากกลุ่ ม เพื่ อ น (Pear Support System) เป็ นการสนั บ สนุ น ที่ บุ ค คลได้ รั บ จากผู้ มี
ประสบการณ์ 3) การสนับ สนุ น ด้ า นศาสนาหรื อ แหล่ ง อุป ถัม ภ์ ต่ า ง ๆ (Religious Organization or
Denomination) เป็ นการสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้ บุคคลได้ มีการพบปะแลกเปลี่ยนความเชื่อ
ค่า นิ ย ม คํ า สอน เป็ น ต้ น ได้ แ ก่ พระ นัก บวช หมอสอนศาสนา กลุ่ม ผู้ป ฏิ บัติ ธ รรม เป็ น ต้ น 4) การ
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สนั บ สนุ น จากลุ่ ม วิ ช าชี พ ด้ านสุ ข ภาพ (Health Professional Support System) เป็ นแหล่ ง การ
สนับสนุนทางสังคมแห่งแรกที่ให้ การช่วยเหลือแก่บุคคล และมีความสําคัญ เมื่อการสนับสนุนที่ได้ รับ
จากครอบครั ว เพื่ อ นสนิ ท และกลุ่ม เพื่ อ นไม่ เพี ย งพอและ 5) การสนับ สนุ น จากลุ่ม วิ ช าชี พ อื่ น ๆ
(Organized Support System not Directed by Health Professionals) เป็ นการสนันบสนุนจากกลุ่ม
อาสาสมัคร กลุ่มช่วยเหลือตนเอง เป็ นกลุ่มที่เป็ นสื่อกลางที่ช่วยให้ บุคคลสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับ
สถานการณ์ตา่ ง ๆ ในชีวิต
สริ น ดา น้ อ ยสุข (2545: 18) กล่าวว่า การสนับ สนุน ทางสังคม หมายถึง การรับ รู้ ของ
บุคคลต่อการได้ รับการช่วยเหลือในด้ านความรักใคร่ ผูกพัน การได้ เอื ้อประโยชน์หรื อการได้ ช่วยเหลือ
ผู้อื่ น การได้ รับ การยอมรั บ การได้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสัง คม รวมถึ ง การได้ รับ ความช่ ว ยเหลื อ หรื อ
คําแนะนําในด้ านต่างที่ ผ้ ูสูงอายุได้ รับจากแหล่งสนับสนุน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ในการนํ าไปใช้ แก้ ไข
ปั ญหาการเจ็บป่ วยทางจิตเวชต่อไป แตกต่างกับบุญเยี่ยม ตระกูลวงศ์ (2528: 567 -568) ซึ่งอธิบาย
ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง สิ่งที่ผ้ รู ับการสนับสนุนได้ รับความช่วยเหลือด้ าน
ข้ อมูล ข่าวสาร วัสดุ สิ่งของ หรื อการสนับสนุนด้ านจิตใจ จากผู้ให้ การสนับสนุน ซึ่งอาจจะเป็ นบุคคล
หรื อกลุ่ม ส่งผลทําให้ ผ้ รู ับนําไปปฏิบตั ิในทิศทางที่ผ้ รู ับต้ องการสอดคล้ องกับวาทินี ผ่องอําไพ (2546 :
28) ได้ สรุปความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่า หมายถึง ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่บคุ คลรับรู้และ
ประเมินได้ ว่า ได้ รับความช่วยเหลือ จากบุคคลในสังคมด้ านต่างๆ ทําให้ บุคคลผู้ได้ รับการช่วยเหลือ
รู้สึกมีคณ
ุ ค่าและเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ส่งผลให้ ผ้ ไู ด้ รับการช่วยเหลือ สามารถปรับตัวหรื อเผชิญกับ
ความเครี ยดต่างๆ ได้ นอกจากนี ้สุรินทร์ มีลาภล้ น (2539:11) ได้ ให้ ความหมายของการสนับสนุนทาง
สังคมว่า หมายถึง การได้ รับการตอบสนองความต้ องการจากการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลในกลุม่ สังคม
ของตน โดยการตอบสนองในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ด้ านการได้ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเงิน
ทอง สิ่งของ แรงงาน และด้ านการได้ รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้ อมูล ข่าวสาร ซึ่งสอดคล้ องกับ มนัส
บุญประกอบ และ พรรณี บุญประกอบ (2549 : 17) ที่ได้ ให้ ความหมายว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ น
การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับการได้ รับความช่วยเหลือจากครอบครัวและบุคคลอื่นในด้ านอารมณ์ ด้ าน
วัตถุ และด้ านข้ อมูล
ลํ า เนาว์ เรื อ งยศ (2535. อ้ า งอิ ง จาก Weiss. 1974) ได้ แ บ่ ง การสนั บ สนุ น ทางสัง คม
ออกเป็ น 5 ด้ าน ดังนี ้
1. การได้ รับความรักใคร่ ผูกพัน (attachment / intimacy) หมายถึง การได้ รับการ
ตอบสนองทางด้ านอารมณ์ การได้ รับความรักความผูกพัน การดูแลเอาใจใส่ ความใกล้ ชิดสนิทสนม
และความไว้ วางใจซึ่งกันและกัน ทําให้ บคุ คลรู้สกึ ว่าตนเป็ นที่รัก แต่ถ้าบุคคลขาดการสนับสนุนชนิดนี ้
จะรู้สกึ เดียวดาย มองโลกในแง่ร้าย ลักษณะเช่นนี ้จะพบในคูส่ มรส บิดามารดา ญาติพี่น้อง
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2. การเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม (social integration) หมายถึง การที่บุคคลมีโอกาส
ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมของสังคม ทําให้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดความรู้ สึก ข้ อมูลข่าวสาร ความห่วงใย
ความเอื ้อาทรต่อกัน ถ้ าบุคคลขาดการสนับสนุนทางสังคมชนะดนี ้ จะทําให้ ชีวิตน่าเบื่อหน่าย รู้ สึกถูก
ตัดขาดออกจากสังคม
3. การมีโอกาสเอื ้อประโยชน์ต่อผู้อื่น (opportunity for nurturance) หมายถึง การที่
บุคคลได้ มีโอกาสเลี ้ยงดูหรื อช่วยเหลือผู้อื่น ทําให้ เกิดความรู้ สึกว่าตนเป็ นที่ต้องการและเป็ นที่พึ่งของ
ผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยนประโยชน์ ซึ่งกัน และกัน บุคคลที่ขาดการสนับสนุนชนิ ดนีจ้ ะรู้ สึกชีวิตของ
ตนเองไร้ คา่
4. ความมั่นใจในความมี คุณ ค่าแห่งตน (reassurance of worth) หมายถึง การที่
บุคคลได้ รับการเคารพนับถือ เห็นคุณค่า ยกย่องและชื่นชมความสามารถทางสังคม รวมถึงการให้ อภัย
ให้ โอกาสในการปรับปรุงตนเอง ถ้ าบุคคลไม่ได้ รับการสนับสนุนชนิดนี ้จะรู้สกึ ขาดความเชื่อมัน่ และรู้สกึ
ว่าตนเองไร้ ประโยชน์
5. การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และคํ า แนะนํ า ในด้ านต่ า งๆ (the availability of
information, emotional and material help) คือ การได้ รับข้ อมูลข่าวสาร คําแนะนํ า การช่วยเหลื อ
ด้ านอารมณ์ การเงิน วัตถุและสิ่งของ
ทัศนีย์ เกริ กกุลธร (2536: 49) ได้ รวมรวมแนวคิดของคอบบ์ เชฟเฟอร์ และคนอื่นๆ โดย
แบ่งชนิ ดของการสนับสนุนทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้ องการพืน้ ฐานทางด้ านร่ างกาย จิตใจ
อารมณ์ และสังคม ดังนี ้
1. การสนับสนุนด้ านอารมณ์ ปั ญหาที่สําคัญของผู้สูงอายุ คือ มีความวิตกกังวล
ความกลัว รู้ สึกสูญเสียสมรรถภาพและหน้ าที่ทางสังคม รู้ สึกว้ าเหว่ เงียบเหงาและถูกทอดทิง้ การให้
ความรักความอบอุ่นและการเอาใจใส่จากลูกหลาน การพบปะพูดคุยแสดงความเห็นอกเห็นใจ จะช่วย
ทําให้ ผ้ สู งู อายุคลายความทุกข์ทางใจ ความเหงา และความเบื่อหน่ายในชีวิตได้
2. การสนับสนุนด้ านการยอมรับและเห็นคุณค่า ความเสื่อมถอยทางร่ างกายและ
สูญเสียบทบาทหน้ าที่ทางสังคม ทําให้ ผ้ สู งู อายุมีแนวโน้ มที่มีความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นบุคคลไร้ ค่า ทําให้
ผู้สงู อายุเกิดความเบื่อหน่ายและท้ อแท้ ใจ สังคมจึงควรส่งเสริ มให้ ผ้ สู งู อายุร้ ูสกึ ว่าตนเองยังมีประโยชน์
กับครอบครัวและบุคคลอื่นๆ โดยให้ การยอมรับในความสามารถ ความสําเร็ จ ให้ ความเคารพยกย่อง
ให้ เกียรติ จะทําให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และรู้สกึ ว่าตนเองยังมีคา่ สําหรับผู้อื่น
3. การสนับสนุนด้ านการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ผู้สงู อายุมีความต้ องการที่จะเป็ น
ส่วนหนึ่งของครอบครัวและสังคม ดังนันในการสนองความต้
้
องการจึงควรที่จะกระตุ้นให้ ผ้ สู งู อายุมีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมและการงานต่างๆ ของครอบครัว มีสว่ นร่วมในการรับรู้ปัญหาและเรื่ องราวความเป็ นไป
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ของคนในครอบครั ว รวมทัง้ เปิ ด โอกาสให้ แสดงความคิ ด เห็ น และมี ส่ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ครอบครัว ด้ านสังคมส่งเสริ มให้ ผ้ ูสงู อายุเข้ าร่ วมกิจกรรมในสังคม มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อที่จะทําประโยชน์ให้ สงั คม ทําให้ มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของสังคม
4. การสนับสนุนด้ านข้ อมูลข่าวสารให้ คําแนะนําและส่งเสริ มให้ ผ้ ูสงู อายุมีความรู้
และได้ รับข้ อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามวัย และการปฏิบตั ิตนเพื่อให้ มีสขุ ภาพอนามัยที่
ดี การพบปะพูดคุยกับบุคคลอื่นในสังคมอยู่เสมอ จะทําให้ ได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้ อมูล และการรับรู้
ข่าวสารที่ทนั สมัย เป็ นประโยชน์ในการนํามาใช้ แก้ ปัญหา และแนวทางในการดําเนินชีวิต
5. การสนับสนุนด้ านสิ่งของ การสนับสนุนด้ านนี ้เป็ นสิ่งจําเป็ นมากสําหรับผู้สงู อายุ
เพราะระดับความสามารถในการทํางานและการหารายได้ ลดลง ผู้สงู อายุบางคนไม่มีรายได้ และมีเงิน
ออกเก็ บ สะสมไว้ เพื่ อ นํ า มาใช้ จ่ า ย สมรรถภาพร่ า งกายลดน้ อ ยถอยลง ทํ า ให้ บ างครั ง้ ไม่ ส ามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ จึงเป็ นหน้ าที่ของบุคคลที่เป็ นบุตรหลานหรื อสมาชิกในครอบครัวจะต้ องให้ ความ
ช่วยเหลือเกี่ ยวกับการจัดหาสิ่งจําเป็ นในการดําเนินชีวิต และช่วยเหลือในการทํากิจวัตรประจําวัน
นอกจากนีห้ น่วยงานของรัฐ องค์กร ชมรม และสมาคม ควรมีบทบาทในการให้ ความช่วยเหลือ เพื่อ
ให้ บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
นอกจากนี ้ ฉวีวรรณ แก้ วพรหม (2530: 22 อ้ างอิงจาก สุรินทร์ มีลาภล้ น. 2539:43) ได้
แบ่งชนิ ด ของการสนับ สนุน ทางสังคมที่ มี ต่อผู้สูงอายุ ให้ ครอบคลุม ด้ านการตอบสนอง ความเป็ น
พื ้นฐาน ด้ านอารมณ์ ด้ านสังคม และร่างกาย ดังนี ้
1. ความจําเป็ นพื ้นฐานด้ านอารมรณ์
1.1 การตอบสนองความต้ องการทางด้ านอารมณ์ หมายถึง การได้ รับความรัก
การดูแลเอาใจใส่ มีความใกล้ ชิดสนิทสนม ความผูกพันและความไว้ วางใจซึง่ กันและกัน
1.2 การตอบสนองความต้ องการด้ านการยอมรั บ ยกย่อ ง และมี ผ้ ูเห็ น คุณ ค่า
หมายถึง ได้ รับการทักทาย และการแสดงความเคารพจากผู้อื่น การยอมรับต่อการแสดงออก การได้ รับ
การให้ อภัยและโอกาสในการปรับปรุงตนเอง
2. ความจําเป็ นพืน้ ฐานด้ านสังคม การตอบสนองในฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
หมายถึงความรู้ สึกที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม การปฏิสมั พันธ์ กับสังคมและความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของใน
สังคมของตน
3. การตอบสนองความจําเป็ นพื ้นฐานทางด้ านร่างกาย
3.1 การช่วยเหลื อด้ านข้ อมูล ข่า วสาร หมายถึง การได้ รับ ข้ อมูล ข่าวสาร หรื อ
คําแนะนําต่างๆ ซึง่ เป็ นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน

52
3.2 การช่ ว ยเหลื อ ด้ านเงิ น ทอง สิ่ ง ของ แรงงาน หมายถึ ง การได้ รั บ ความ
ช่วยเหลือด้ านการเงิน สิ่งของเครื่ องใช้ ตลอดจนเครื่ องช่วยทุ่นแรงต่างๆ
การแบ่งการสนับสนุนทางสังคมที่มีหลายแบบแตกต่างกันนัน้ เพื่อให้ การสนับสนุนทาง
สังคมแต่ละลักษณะเหมาะสมในการแก้ ปัญ หาในการดําเนินชีวิตของบุคคลในการดําเนินชีวิตของ
มนุษ ย์ ทุกช่วงวัย มี ลัก ษณะเครื อข่ายที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มี ก ารแลกเปลี่ยนวัฒ นธรรม
ความคิด ความรู้ สึก เพื่อให้ ตนเองเกิดความรู้ สึกมัน่ คงปลอดภัย เป็ นที่รักและต้ องการของครอบครัว
และสังคม ในวัยผู้สงู อายุก็เช่นเดียวกัน ควรได้ รับการสนับสนุนทางสังคม เพื่อตอบสนองความจําเป็ น
พืน้ ฐานในการดําเนินชีวิต และเป็ นการช่วยให้ ผ้ ูสูงอายุปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านร่ างกาย
จิตใจ และสังคมได้ มากขึ ้น ซึง่ จะส่งเสริมให้ ผ้ สู งู อายุมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความเกี่ยวข้ องกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สงู อายุ ได้ แก่ สุภาลักษณ์ เขียวขํา (2543) ทําการศึกษาเรื่ องการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ ในชมรมผู้สงู อายุอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะการสนับ สนุน ทางสัง คมต่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ระดับ คุณ ภาพชี วิต และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ
อําเภอวังทรายพูน กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้สงู อายุที่เป็ นสมาชิกของชมรมผู้สงู อายุอําเภอวังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร จํานวน 350 ราย พบว่า ผู้สงู อายุได้ รับการสนับสนุนทางสังคมและมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม
อยู่ในระดับสูง การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับระดับคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<.01 r=.493) แต่มีผ้ สู งู อายุอีกจํานวนหนึ่งที่ยงั ไม่ได้ รับการสนับสนุนทาง
สังคมและมีคุณภาพชีวิตระดับตํ่า จากการทําสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า ผู้สงู อายุ
กลุ่ม นี ย้ ังไม่ได้ รับการสนับ สนุน ทางสังคมจากครอบครัว ชุม ชน ชมรมผู้สูงอายุ องค์ ก รภาครัฐและ
เอกชนอย่างทั่วถึง เช่น ผู้สงู อายุที่ยากจนมีที่อยู่อาศัยไม่คงทนถาวร ไม่ได้ รับการส่งเสริ มในด้ านการ
ประกอบอาชีพ มีปัญหาทางด้ านจิตใจและไม่ได้ รับเบีย้ ยังชีพจากทางราชการ และสริ นดา น้ อยสุข
(2545) พบว่า ผู้สูงอายุได้ รับการสนับสนุนทางสังคมโดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับสูง ดังนี ้ การ
สนับสนุนทางสังคมโดยรวม ร้ อยละ 58.15 ด้ านการได้ รับความรักใคร่ ผูกพัน ร้ อยละ 63.33 ด้ านการ
ได้ รับการยอมรับและการเห็นคุณค่าในตัวเอง ร้ อยละ 60.74 ซึ่งการได้ รับการยอมรับและการเห็นการ
คุณค่าในตัวเอง เป็ นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต ด้ านการได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ร้ อยละ 62.96 ด้ าน
การได้ เอื ้อประโยชน์หรื อช่วยเหลือผู้อื่น ร้ อยละ 63.70 และด้ านการได้ รับการช่วยเหลือและคําแนะนํา
ด้ านต่างๆ ร้ อยละ 59.63 สอดคล้ องกับ ลําเนาว์ เรื องยศและสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ ว (2535) พบว่า คะแนน
เฉลี่ย ของการสนับ สนุน ทางสังคมมี ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ คะแนนเฉลี่ย ของสุขภาพจิตอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .7830, p<.001) ซึ่งสุขภาพจิตก็เป็ นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิต
เช่น กัน นอกจากนี ้ สุริน ทร์ มี ลาภล้ น (2539) ทํ าการศึก ษาปั จจัยบางประการที่ สัม พัน ธ์ กับการเห็ น
คุณ ค่ า ในตนเองของผู้สูง อายุ ในชมรมผู้สูงอายุเขตจัง หวัด ราชบุรี โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความว้ าเหว่ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความสํานึกตนกับ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุ เขตจังหวัดราชยุรีพบว่า การสนับสนุนทางสังคม
และการรับรู้เกี่ยวกับสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001นอกจากนี ้ ฐิ ติพร พยุงวงศ์ และคณะ (2560) ได้ ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการ
สนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สงู อายุในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
ผู้สงู อายุได้ รับการสนับสนุนทางสังคมด้ านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับมากและได้ รับการสนับสนุน ทาง
สังคมด้ านร่ างกายและด้ านสังคม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและตัวแปรการได้ รับการสนับสนุน
ทางสังคมด้ านอารมณ์ ร่ างกาย และสังคม มีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ของ
ผู้สงู อายุในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในทิศทางบวกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากเอกสารและงานวิจยั ที่ผ่านมาสนับสนุนว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการรับรู้ของ
ผู้สูงอายุต่อการได้ รับ การช่ วยเหลื อจากครอบครัวและบุคคลอื่ น ในด้ านต่างๆ ทัง้ ด้ านสิ่ งของ ด้ าน
อารมณ์ และด้ านข้ อมูลข่าวสาร โดยผู้สงู อายุที่ได้ รับการสนันบสนุนทางสังคมสูง ผู้สงู อายุก็มีแนวโน้ มที่
จะมี คุณ ภาพชี วิต ที่ ดี ในทางตรงกัน ข้ า มผู้สูงอายุที่ ได้ รับ การสนับ สนุ น ทางสังคมตํ่ า ผู้สูง อายุก็ มี
แนวโน้ มที่จะมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ตํ่าด้ วยเช่นกัน ดังนันการสนั
้
บสนุนทางสังคมจึงเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญ
ในการทํานายคุณภาพชีวติ ของผู้สงู อายุ

ตอนที่ 6 แนวคิดเรื่องการวิจัยผสานวิธี
การวิจยั แบบผสานวิธีเกิดขึ ้นมาจากการผสมผสานกระบวนทัศน์การวิจยั ระหว่างการวิจยั เชิง
ปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพรูปแบบการวิจยั แบบผสานวิธีก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา
วิจยั ในหลายประการ ช่วยสนับสนุนข้ อจํากัดของการวิจยั เชิงปริมาณและปริ มาณที่มีข้อจํากัดในแต่ละ
วิธี เพื่อตอบสนองการตอบคําถามการวิจยั ที่มีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น เนื่องจากมีตวั แปรที่เกี่ยวข้ อง
มากขึ ้น การใช้ ระเบียบวิธีวิจยั อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถตอบคําถามการวิจยั ได้ อย่างครบถ้ วน และ
เป็ นการพัฒนาระเบียบวิธีวิจยั แบบใหม่ พบว่ามีนกั วิชาการที่ศกึ ษาวิธีนี ้และเป็ นที่ยอมรับใช้ ในปั จจุบนั
(Creswell; & Plano Clark. 2011; Creswell.2015; Teddlie; & Tashakkori.2009) จุดสําคัญ คือการ
ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ของปริ มาณและคุณภาพแต่นกั วิชาการมากมายต่างมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
สําคัญของการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยมากมายสามารถสรุ ปคุณลักษณะสําคัญและระมัดระวังใน
เรื่ องต่อไปนี ้ (Creswell; & Plano Clark.2011: 5; Creswell. 2015: 1-8)
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1. จะต้ องมีการเก็บข้ อมูลทังในรู
้ ปแบบการวิจยั ปริ มาณและวิจยั คุณภาพโดยข้ อมูลที่เก็บมา
นัน้ จะต้ องเป็ น ข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องกับคําถามการวิจัยดังนัน้ การวิเคราะห์ ที่เป็ น การผสมผสานโมเดล
(Mixed Model) ของการวิจยั เชิงปริมาณจึงไม่ใช่การวิจยั ผสานวิธีเพราะใช้ เพียงข้ อมูลเชิงปริมาณอย่าง
เดียวในขณะเดียวกัน หรื อใช้ วิธีการเก็บข้ อมูลที่หลากหลายแต่ข้อมูลเป็ นเพียงเชิงปริ มาณหรื อเชิง
คุณภาพอย่างใดอย่างหนึง่ จะไม่ใช่การวิจยั แบบผสานวิธี
2. มีการใช้ ระเบียบวิธีวิจยั ที่ถกู ต้ อง เหมาะสมทังวิ
้ จยั ปริ มาณและวิจยั คุณภาพ เช่น รูปแบบ
การวิจัย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูลเป็ นต้ น รวมถึงมีการนําระเบียบวิธีวิจยั ทังสองรู
้
ปแบบนี ้ ในการวิจยั กระบวนการหนึ่งหรื อหลาย
กระบวนการ
3. มีการใช้ แนวคิด ทฤษฎี ประกอบในการสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั รวมถึงเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั
4. สามารถใช้ ข้อมูลที่เก็บมาแปลงเป็ นข้ อมูลอีกรู ปแบบหนึ่งหรื อทังสองรู
้
ปแบบได้ เช่น จาก
ข้ อมูลคุณภาพแปลงเป็ นข้ อมูลเชิงปริ มาณ หรื อ สามารถแปลงเป็ นได้ ทงข้
ั ้ อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
แต่ทงนี
ั ้ ้การแปลงข้ อมูลจะต้ องมีเหตุผลและดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามระเบียบวิธีวิจยั
5. จะต้ อ งนํ า ข้ อ มูล ทัง้ ข้ อ มูล เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพมาวิ เคราะห์ ป ระกอบกัน ในการ
อภิปรายผล
รูปแบบในการผสมผสานระเบียบวิธีวิจยั ปริ มาณและคุณภาพมีหลากหลายรูปแบบนับตั ้งแต่
อดีต แต่ระเบียบวิธีวิจัยนัน้ มียงั ไม่มีรูปแบบหรื อแบบแผนที่ชัดเจน ต่อมามีผ้ ูริเริ่ มและพัฒนารู ปแบบ
ของระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีขึ ้น เครสเวลและพลาโนคลาร์ ก (Creswell; & Plano Clark. 2011)
ได้ พัฒ นารู ปแบบของการวิจัยผสานวิธีขึน้ จนเป็ นรู ปแบบที่นิยมใช้ กันในการศึกษาแต่ด้วยรู ปแบบที่
ชัด เจนและเป็ น แบบแผนทํ า ให้ ก ารปรั บ รู ป แบบเพื่ อ ให้ เหมาะสมกับ การตอบคํ า ถามการวิ จัย แม้
แคลสเวลและคลาร์ กจะกล่าวถึงการผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีทัง้ สองรู ปแบบ (2011: 63 - 68)
ใน 4 แนวคิด ประกอบด้ วย 1) ระดับของการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกระบวนการวิจยั ว่า กระบวนการของ
วิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพเป็ นอย่างไร มีรูปแบบย่อยอีกสองประเภท รูปแบบแรกเป็ นของการเป็ น
อิ ส ระต่ อ กัน (Independent) หมายถึ ง การดํ า เนิ น การวิ จัย ทัง้ สองรู ป แบบแยกออกจากกัน แต่ นํ า
ผลการวิจัยที่ได้ มา อภิปรายผลร่ วมกัน และ อีกรู ปแบบหนึ่งคือ ต่อเนื่องต่อกัน (Interactive) คือ การ
ศึกษาวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพมีปฏิสมั พันธ์ ต่อกัน คือ การที่การดําเนินการวิจัยของงานหนึ่ง
ขึ ้นอยู่กับผลการศึกษาของอีกการศึกษาหนึ่ง 2) การให้ นํา้ หนักระหว่างระเบียบวิธีวิจัยปริ มาณหรื อ
ระเบียบวิธีวิจยั คุณภาพ ในการให้ นํ ้าหนักนี ้จึงขึ ้นอยู่กบั การตอบคําถามในการวิจยั ว่าจะให้ นํ ้าหนักกับ
ระเบียบวิธีแบบใดมากที่สดุ สามารถจําแนกได้ อีกสามประเภทประกอบด้ วย การออกแบบที่ให้ นํ ้าหนัก
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ระเบียบวิธีวิจัยปริ มาณเป็ นหลัก การออกแบบที่ให้ นํา้ หนักระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็ นหลัก และ
การออกแบบที่ให้ นํ ้าหนักทังสองประเภทเท่
้
ากัน 3) ช่วงเวลาที่ดําเนินการวิจยั แต่ละประเภท เป็ นการ
ผสานว่าจะดําเนินการระเบียบวิธีวิจยั อย่างไร สามารถแบ่งออกได้ เป็ นสามประเภท คือ การดําเนินการ
วิจยั ปริ มาณและวิจยั คุณภาพไปพร้ อมๆกัน การดําเนินการวิจยั ประเภทหนึ่งก่อน และการดําเนินการ
วิจยั ที่มีหลายระยะ และ 4) กระบวนการวิจยั ที่จะผสานวิธี ในรูปแบบนี ้ เครสเวลและพลาโนคลาร์ กได้
อธิบายว่าในรู ปแบบนี ้จะต้ องมีส่วนประกอบสําคัญถึงจะสามารถดําเนินการได้ คือ การรวมข้ อมูลทัง้
สองประเภท การเชื่อมโยงข้ อมูลทังสองประเภท
้
การจัดข้ อมูลให้ เป็ นส่วนย่อยของกระบวนการที่ใหญ่
กว่า และ การใช้ แนวคิดทฤษฎี ในการรวบรวมข้ อมูลทังสองประเภทเข้
้
าด้ วยกัน โดยการรวบรวมข้ อมูล
เหล่านีเ้ ข้ าด้ วยกัน สามารถกระทําการได้ ประกอบด้ วย กระบวนการตีความและอภิปรายข้ อมูล เป็ น
การนําข้ อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ วในแต่ละการศึกษามาอภิปรายผลการศึกษาร่วมกัน กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็ นการนําข้ อมูลที่ได้ จากวิจยั ปริ มาณและคุณภาพนํามาเคราะห์ร่วมกัน กระบวนการ
เก็บข้ อมูล ในการกระบวนการนี ้เป็ นการนําผลของข้ อมูลชุดแรกมาสร้ างเป็ นแนวทางในการเก็บข้ อมูล
เพราะทําให้ เกิดแนวทางในการเก็บข้ อมูลอีกประเภทขึ ้นและระดับของการออกแบบในประเภทนี ้มองว่า
เป็ นการออกแบบการวิจยั ผสานวิธีนนสามารถผสานกั
ั้
นได้ มากกว่าประเภทอื่นๆที่ได้ กล่าวมา ในการ
ผสานนี ้นักวิจยั สามารถผสานการวิจยั ทังสองประเภท
้
ตั ้งแต่ การออกแบบการวิจยั แนวคิดทฤษฎี หรื อ
ทังหมดในกระบวนการวิ
้
จยั
แคลสเวลและพลาโนคลาร์ ก (องอาจ นัยพัฒ น์. 2551: 253- 264; อ้ างอิงจาก Creswell; &
Plano Clark.2007) ได้ เสนอรูปแบบพื ้นฐานของการวิจยั แบบผสานเอาไว้ 4 แบบด้ วยกันประกอบด้ วย
รู ป แบบคู่ ข นาน(Triangulation Design) รู ป แบบอธิ บ ายแบบต่ อ เนื่ อ ง (Sequential Explanatory
Design) แบบสํารวจแบบต่อเนื่ องรู ป แบบซ้ อน (Embedded Design) ต่อมาพวกเขา (Creswell; &
Plano Clark.2011) ได้ นําเสนอเพิ่มรูปแบบขึ ้นมาอีก 2 รูปแบบ ประกอบด้ วย รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
(Transformative design) และ รู ปแบบหลายกระบวนการ (Multiphase Design) และ แคลสเวลได้
ปรับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยผสานวิธีใหม่ ในปี 2015 โดยรูปแบบของของการวิจยั ผสานวิธี สามารถ
แบ่ ง ออกได้ เป็ น 2 รู ป แบบใหญ่ คื อ แบบพื น้ ฐาน (Basic Design) และ แบบขัน้ สูง (Advanced
Design) โดยแต่ละประเภทยังมีรูปแบบย่อยอีกดังต่อไปนี ้ (Creswell. 2015: 34-48)
1. รู ป แบบพื น้ ฐานรู ป แบบนี เ้ ป็ นรู ป แบบที่ ก ารดํ า เนิ น การวิ จั ย ผสานวิ ธี มี รู ป แบบที่ ไ ม่
สลับซับซ้ อน เป็ นรูปแบบทัว่ ไปที่จะพบเจอในการวิจยั แบบผสานวิธี รูปแบบการผสมผสานของวิจยั เชิง
ปริ มาณและคุณภาพนัน้ จะมีลกั ษณะการดําเนินการแบบแยกกันดําเนินการวิจยั มากกว่า โดยรูปแบบ
ของประเภทนี ้ มี 3 ประเภท ประกอบด้ วย
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1.1 การวิจยั ผสานวิธีแบบคู่ขนาน (Convergent Design) แนวคิดนีเ้ ป็ นการดําเนินการ
วิ จัย เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุณ ภาพในลัก ษณะคู่ข นานกั น ซึ่ ง แนวคิ ด ของวิ ธี นี ้ คื อ รู ป แบบคู่ข นาน
(Triangulation Design) นัน่ เอง ลักษณะของการวิจยั ประเภทนี ้จะเริ่ มพร้ อมกันหรื อเริ่ มไม่พร้ อมกันก็
ได้ โดยที่ผลการศึกษาของแต่ละวิธีวิจยั ไม่ได้ สง่ ผลต่อการวิจยั ในอีกรูปแบบหนึ่งและนําผลการวิจยั ที่ได้
จากการอภิปรายผลของแต่ละวิธีจากการวิจยั ทังสองประเภทมา
้
มาอภิปรายผลร่ วมกัน นอกจากนัน้
ผู้วิจยั เองยังสามารถ แปลงข้ อมูลที่เก็บมาจากวิธีการใดวิธีการหนึ่งเพื่อแปลงให้ เป็ นข้ อมูลในอีกวิธีได้
เช่นกัน เป้าหมายของการวิจยั ครัง้ นี ้เปรี ยบเสมือนการเปรี ยบเทียบผลการศึกษาด้ วยวิธีการที่ต่างชนิด
กัน
1.2 การวิจัยผสานวิธีแบบสํารวจแบบต่อเนื่อง (Sequential Exploratory Design) เป็ น
รูปแบบการวิจยั ที่มีเรื่ องของระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยและผลการวิจยั เข้ ามาเกี่ยวข้ อง ในด้ าน
ของระยะเวลา คือ มีการกําหนดว่าจะดําเนินการวิจยั แบบเชิงคุณภาพก่อนแล้ วตามด้ วยการวิจยั แบบ
เชิงปริ มาณ และอีกคุณลักษณะที่สําคัญกว่าคือ ในการวิจยั ระยะหลัง ที่เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณนัน้ จะ
ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น การได้ ห ากขาดการผลการวิจัย จากการวิจัย ในระยะที่ 1ที่ เป็ น การวิจัย คุณ ภาพ
เป้ า หมายการวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี จุด ประสงค์ เพื่ อ 1) ใช้ ในการพัฒ นาเครื่ อ งมื อ (Instrument) และชุด ฝึ ก
(Intervention) แก่การวิจยั เชิงปริ มาณในระยะหลัง 2) ผู้วิจยั ต้ องการหาโครงสร้ างที่สําคัญของตัวแปร
ที่จะศึกษา ในประเด็นของข้ อที่ 1 และ 2 นันจะต้
้ องมีการดําเนินการเพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือในระยะที่
2 ด้ วย และ 3. คําถามการวิจัยที่ผ้ วู ิจยั ตั ้งขึ ้นมาจากฐานของผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ไม่สามารถตอบ
คํ า ถามการวิ จั ย ได้ ด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Creswell. 2015: 39-41; Creswell; & Plano Clark.
2011: 87)
1.3 การวิจยั ผสานวิธีแบบอธิบายแบบต่อเนื่อง (Sequential Explanatory Design) เป็ น
รูปแบบที่มีความคล้ ายคลึงกับการวิจยั ผสานวิธีแบบสํารวจต่อเนื่อง เพียงแต่สลับวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
และปริ มาณ จากเดิมที่ทําการวิจยั เชิงคุณภาพก่อนแล้ วตามด้ วยการวิจยั เชิงปริ มาณ เป็ นดําเนินการ
วิจยั เชิงปริ มาณก่อนแล้ วต่อด้ วยการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยผลการศึกษาของการวิจยั เชิงปริ มาณ มีผล
ต่ อ การออกแบบการวิ จัย หรื อ การดํ า เนิ น การวิ จัย ของการวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ผสานวิธีในประเภทนี ้มีเป้าหมายคือ การหาคําอธิบายผลการวิจยั เชิงปริ มาณ
ด้ วยการใช้ วิธีเชิงคุณภาพ ในการค้ นหาสิ่งที่เกิดขึ ้น
2. รูปแบบขันสู
้ ง เป็ นรู ปแบบของการวิจยั ผสานวิธีที่มีความสลับซับซ้ อนขึ ้น ทําให้ มีรูปแบบ
การดํ า เนิ น การวิ จั ย ที่ ย ากกว่ า รู ป แบบพื น้ ฐาน รู ป แบบของการวิ จั ย ในแต่ ล ะประเภทในกลุ่ ม นี ้
มีดงั ต่อไปนี ้
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2.1 การวิ จัย ผสานวิ ธี แ บบการผสานข้ อ มูล กับ ชุด ฝึ ก (Intervention Design) เดิ ม คื อ
รู ป แบบของการวิ จัย ผสานวิ ธี รู ป แบบซ้ อ น (Embedded Design) ในตอนแรกนั น้ แคลสเวล และ
คลาร์ ก ได้ อธิบายว่าวิธีการแบบซ้ อนเป็ นวิธีการที่ใช้ ทงั ้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพควบคู่
กันในการศึกษา โดย เน้ นที่ มีการใช้ ลกั ษณะข้ อมูลใดข้ อมูลหนึ่งเป็ นหลักและใช้ อีกวิธีวิจยั หนึ่งในการ
สนับ สนุน หรื ออธิ บ ายให้ มี ความชัดเจนมากยิ่งขึน้ (Creswell; & Plano Clark.2011: 90) แต่ต่ อมา
แคลสเวลได้ ปรับแนวคิดและกลายเป็ นการวิจยั ผสานวิธัแบบผสานข้ อมูลกับชุดฝึ ก เป็ นรูปแบบวิธีวิจยั
เชิงทดลองที่ใช้ ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบในการศึกษา โดยลักษณะของการใช้ ข้อมูลในการผสานนัน้
สามารถดําเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องกับช่วงเวลาของชุดฝึ ก ทังก่
้ อนทดลอง ระหว่างการ
ทดลอง และหลังการทดลอง ว่าจะใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพเข้ ามาเสริ มในช่วงเวลาใด หรื อจะดําเนินการ
หลายช่วงเวลาก็ได้ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่ใช้ ในการผสานวิธี การก่อน
ดําเนิ นการทดลอง ใช้ ในการรับผู้มีส่วนร่ วม พัฒ นาชุดฝึ ก และการพัฒ นาการวัดก่อนและหลังการ
ทดลองให้ ดีขึ ้น ในช่วงระหว่างการทดลอง ใช้ ในการสังเกตผู้มีส่วนร่วม และปรับชุดฝึ กในด้ านหลังการ
ทดลอง เป็ นการอธิบายผลที่ออกมา
2.2 การวิ จัย ผสานวิ ธี แ บบความยุติ ธ รรมในสัง คม (Social Justice) แนวคิ ด เดิ ม คื อ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลง (Transformative design) เมอร์ เท็นส์ (Mertens. 2007) ได้ อธิบายแนวคิดนี ้
ว่า เป็ นการวิจยั ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกับ ปั ญหาความไม่เท่าเทียม ไม่เสมอภาคในสังคม และพยายาม
ที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความหมายเหล่านัน้ โดยใช้ วิธีการวิจยั ผสานวิธีในการดําเนินการวิจยั เช่น
การใช้ การวิจัยเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม โดยใช้ วิธีวิจัยเชิงปริ มาณและคุณภาพผสานกันในการ
ดําเนินการวิจยั
2.3 การวิจยั ผสานวิธีแบบหลายระยะ (Multistage Evaluation Design) เป็ นวิจยั ผสาน
วิธีที่มีการดําเนินการวิจยั มากกว่า 2 ระยะ
งานวิ จั ย นี ้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ผสานวิ ธี แ บบสํ า รวจแบบต่ อ เนื่ อ ง (Sequential Exploratory
Design) ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะแรกเริ่ มดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพก่อนเพื่อหาความหมาย
นิ ยามและการวัดของ“การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม”ของผู้สูงอายุ โดยใช้ วิธีก าร
สัม ภาษณ์ และสนทนากลุ่ม ให้ นิ ย าม ความหมาย และนํ า มาสร้ างแบบวัด การรู้ เท่ าทัน สื่ อสังคม
ออนไลน์ และการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุที่มีความเที่ยงตรง และนําเอา
แบบวัดการรู้ เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ และแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุ มาใช้ ในการศึกษาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างในระยะที่ 2ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั มุ่งศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned
Behavior: TPB) ของ ไอเซน (Ajzen. 1991) ที่เสนอแนะว่า การกระทําพฤติกรรมของบุคคล ได้ รับแรง
ขับเคลื่อนจากความตั ้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั ้งใจแสดงพฤติกรรมนัน้ จะ
เกิดจากการชี ้นําโดยความเชื่อ 3 ประการ ได้ แก่ 1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs)
ส่งผลโดยตรงต่อ เจตคติ ต่ อ พฤติ ก รรม (Attitude toword the behavior) 2) ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ม
อ้ างอิง (Normative beliefs) ส่งผลต่อการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective norm) และ 3) ความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม (Control beliefs) ส่งผลต่อการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม (Perceived behavioral control)
ดังนันในการวิ
้
จยั ศึกษาองค์ประกอบและตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่ า งเหมาะสมของผู้ สูง อายุในครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัย ได้ ทํ า การวิ จัย เป็ น 2ระยะ ดัง นี ก้ ารวิ จั ย ระยะที่ 1มี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้ างและพัฒนาแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ
โดยการนําวิธีการวิจัยเชิงคุณ ภาพแบบกรณี ศึกษา เพื่ อศึกษาการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สูงอายุ และศึกษาประสบการณ์ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของ
ผู้สูงอายุ เพื่ อหาความหมาย องค์ ป ระกอบและสร้ างแบบวัดของพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ที่สอดคล้ องกับบริ บทสังคมและวัฒนธรรมไทย ผลการวิจัยใน
ระยะที่ 1 จะได้ แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพเชื่อถือได้
และนํ า ไปใช้ ในการวัด การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมในการวิ จั ย ระยะที่ 2 ดั ง
ภาพประกอบ 2
สํ าหรับ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็ น ตัวแปรตามใน
แบบจําลองความสัมพันธ์ โครงสร้ างในการวิจยั ระยะที่ 2 ดังแสดงในภาพประกอบ 3การวิจยั ระยะที่2
การวิจยั ในช่วงนี ้ ใช้ วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้ างของโมเดล (Structural
Equation Model: SEM) เป็ นการศึกษาแบบจําลองความสัมพันธ์โครงสร้ างของตัวแปรเชิงสาเหตุของ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร โมเดลการวิจยั สร้ าง
จากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย 1) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior: TPB) 2)แนวคิดผู้สงู อายุ 3) การสนับสนุนทางสังคม 3) การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูและแนวคิดเกี่ยวกับ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นแนวคิดทฤษฏีย่อยที่อธิบายกระบวนการเกิดความรู้
ความเข้ าในใจการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์นํามาใช้ อธิบายภาพรวมของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัย
สภาพแวดล้ อมปั จจัยบุคคลและพฤติกรรมดังแสดงในภาพประกอบ 3

ผลการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วย
การสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์
เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ผู้สงู อายุ และปั จจัยเชิงเหตุที่
เกี่ยวข้ อง

ความหมายของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
องค์ประกอบของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุ

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 1
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การสนับสนุนทางสังคม
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง

การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์

การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

ความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู

การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวคิดการวิจยั ระยะที่ 2
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สมมติฐานในการวิจัย
จากการประมวลแนวคิดผลการวิจยั และทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าวมานี ้ ทําให้ ได้ ข้อสรุปในแต่ละ
ตอน ซึง่ สามารถใช้ เป็ นรากฐานในการทํานายและสร้ างเป็ นสมมติฐานในการวิจยั ได้ ดงั นี ้
ข้ อ1การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยเชิงสาเหตุความ
เชื่อที่มีต่อเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านความตั ้งใจต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.1 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความตั ้งใจ
ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.2 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.3 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
1.4 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.5 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.6 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากเจตคติต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
1.7 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากการคล้ อย
ตามกลุม่ อ้ างอิงโดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ข้ อ 2 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการปั จจัยเชิงสาเหตุ
ความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และ
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่าน
เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม การคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง การรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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2.1 เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อ
เกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.2 การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
2.3 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.4 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.5 การใช้ เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ งโดยผ่ า นการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ งและความตัง้ ใจต่ อ การใช้ เครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
2.6 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยผ่านการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ข้ อ3 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนทางสังคม
และการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
3.1 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการการสนับสนุน
ทางสังคม
3.2 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยในครัง้ นีผ้ ้ ูวิจยั ได้ แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ในระยะที่ 1เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อทํา
ความเข้ า ใจความหมายและองค์ ป ระกอบของการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม บน
แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุ เพื่อนําไปสู่การวิจัยในระยะที่ 2 เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ เพื่อพัฒนา
แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ให้ มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
และเพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ ข องแบบจํ า ลองตัว แปรเชิ งเหตุข องการใช้ เครื อ ข่ า ยสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจยั ตามขันตอนในแต่
้
ละระยะ
ดังนี ้

วิธีดาํ เนินการวิจัยในระยะที่ 1

ผู้ให้ ข้อมูล
ผู้ให้ ข้อมูลของการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 2 กลุม่ คือ
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informant) ได้ แก่ ผู้สูงอายุที่มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ บน
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ จํานวน 6 คน โดยมีคณ
ุ สมบัติของผู้ให้ ข้อมูลหลักดังต่อไปนี ้ 1) เป็ นผู้ที่มีอายุ 60 ปี
ขึ ้นไป2) เป็ นสมาชิกในชมรมผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร3) มีประสบการณ์ในการใช้ แอพพลิเคชัน่
ไลน์มานานกว่า 1 ปี 4) ใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ทุกวัน5) เคยได้ รับการส่งต่อข้ อความ6) มีความเต็มใจใน
การเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักนอกจากนี ้ยังมีเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม จํานวน 3 คน ดังนี ้ 1) ใช้ ไลน์เมื่อมีเวลาว่างจากภาระกิจอื่น ๆ 2) ใช้ ไลน์เมื่อมีความ
จํ า เป็ น ต้ อ งติ ด ต่ อ กับ ผู้ อื่ น 3) ไม่ เชื่ อ ข้ อ ความที่ เคยได้ รับ ผ่ า นมาทางไลน์ ทัน ที 4)มี ก ารตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งของข้ อความที่ได้ รับเบื ้องต้ นก่อนได้ 5) ส่งข้ อความ ภาพ หรื อวิดีโอ ที่มีเนื ้อหาถูกต้ องเท่านัน้
6) ใช้ ไลน์ โดยไม่ ทํ า ให้ เสี ย สุขภาพ 7) ใช้ ไลน์ โดยไม่ ส ร้ างความรํ า คาญต่ อ ผู้อื่ น และเกณฑ์ ในการ
คัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักที่ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม จํานวน 3 คน ได้ แก่ 1) ใช้ ไลน์ได้
ตลอดเวลา 2) เชื่ อข้ อความที่ ได้ รับ ผ่ า นมาทางไลน์ โดยทัน ที 3) ไม่ มี ก ารตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งของ
ข้ อความที่ได้ รับมาเลย 4) ส่งต่อข้ อความ ภาพ หรื อวิดีโอ ที่มีเนื ้อหาไม่ถกู ต้ องอยู่เสมอ 5) เสียสุขภาพ
จากการใช้ ไลน์ 6) ส่งข้ อความหาผู้อื่นมากจนสร้ างความรํ าคาญ โดยเจ้ าหน้ าที่ของชมรมเป็ นผู้คดั เลือก
ผู้ให้ ข้อมูลหลักตามเกณฑ์ที่ได้ ให้ ไว้ ซึง่ ผู้ได้ รับการคัดเลือก ไม่ทราบเกณฑ์ที่ได้ ให้ ไว้
ผู้ให้ ข้อมูลรอง ได้ แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ ซึง่ เป็ นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของชมรมผู้สงู อายุมานานกว่า 7 ปี เป็ นผู้ให้ ข้อมูลของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ
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จํานวน 3 คนและ2) ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางาน
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศมานานกว่า 10 ปี เป็ นผู้ให้ ข้อมูลของการเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 1คน
การเข้ าสู่สนาม (Field) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้วิจยั ได้ เลือกชมรมผู้สงู อายุแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นสนามวิจยั เนื่องจากมี
ความพร้ อมในการให้ ข้อมูลด้ านการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ และมีบุคลากรที่คลุกคลี
กับผู้สูงอายุ อีกทัง้ ยังเป็ นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ก่อนที่
ผู้วิจัย จะเข้ า ไปทํ าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ด้ ว ยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึก นัน้ ผู้วิจัย ได้ ทํ า หนังสือ เพื่ อขอ
อนุญาตผู้บริ หารชมรม ในการเข้ าไปเก็บรวบรวมข้ อมูลภายหลังได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ผู้วิจัย ได้ ส่งจดหมายขอความร่ ว มมื อไปยังผู้ให้ ข้อ มูลอย่ างเป็ น ทางการ พร้ อมแนบแบบสอบถาม
เบื ้องต้ น เพื่อคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก เมื่อผู้วิจัยได้ จํานวนบุคลากรที่เข้ าเกณฑ์ การคัดเลือกแล้ ว
ผู้วิจัยได้ เข้ าไปสร้ างสัม พัน ธภาพ (Rapport) เพื่ อสร้ างความคุ้น เคยด้ วยการพูดคุย แบบรายบุคคล
ดําเนินการสอบถามประวัติเบือ้ งต้ น รวมทัง้ ขอความยินยอมที่จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์หรื อไม่ โดยไม่มีการขู่เข็ญหรื อบังคับฝื นใจ หากผู้ให้ ข้อมูลยินยอม ผู้วิจยั
จะทําการนัดหมายวันเวลาและสถานที่สําหรับการทําสัมภาษณ์ โดยได้ ผ้ สู งู อายุเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักและ
ยินยอมเข้ าร่วมให้ ข้อมูลในการวิจยั ทังสิ
้ ้น 6 คน และเป็ นผู้ให้ ข้อมูลรองจํานวน 4 คน จํานวนระยะเวลา
ของการดําเนินการภาคสนามเพื่อเก็บข้ อมูลวิจัยเชิงคุณภาพจํานวนทัง้ สิ ้นประมาณ 3 เดือน ในการ
ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเชิงคุณภาพ

อะไร

เครืองมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
1. แนวข้ อคําถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ได้ แก่
1) กรุ ณ าให้ คําจํากัดความของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมคือ

2) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายควรมีลกั ษณะอย่างไร
3) มีปัจจัยใดบ้ างที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. แนวคํ า ถามการสัม ภาษณ์ ในขัน้ ต้ น ได้ จ ากการทบทวนเอกสารและงานวิ จัย ที่
เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ จากนันนํ
้ าแนวคําถามไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้ านคอมพิวเตอร์ ผู้สงู อายุ และการวิจยั เชิงคุณภาพตรวจพิจารณาแก้ ไข และ
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ทําการปรับแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณาเค้ าโครง
ปริญญานิพนธ์ก่อนนําไปใช้ จริ ง รายละเอียดแนวคําถามการสัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั ใช้ เป็ นดังนี ้
ตัวอย่างข้ อคําถามเพื่อการสัมภาษณ์
1) ปกติแล้ วผู้สงู อายุใช้ ไลน์เพื่อทําอะไรบ้ าง
2) การใช้ ไลน์มีข้อดี/ข้ อเสียอะไรบ้ าง
3) ในความคิ ด เห็ น ของคุณ แม่ /คุณ พ่ อ คิ ด ว่า คนที่ ใช้ ไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม ควรมี
ลักษณะอย่างไร
4) ขอให้ คุณ แม่ประเมินตนเองในการใช้ ไลน์ ได้ อย่างเหมาะสมแค่ไหน ให้ คะแนน
จาก 10 คะแนนเต็ม
5) ประเมินจากอะไรบ้ าง ที่ให้ คะแนนตนเองเท่านัน้
6) ขอให้ คณ
ุ แม่ช่วยเล่าถึงคนที่ใช้ ไลน์อย่างไม่เหมาะสมด้ วย
คําถามซักต่อเนื่อง (เพื่อพิจารณาปั จจัยเชิงเหตุที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ)
- คุณแม่คิดว่าอะไรที่จะช่วยให้ คณ
ุ แม่ใช้ ไลน์ได้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
ทังนี
้ ข้ ้ อคําถามดังกล่าวเป็ นเพียงแนวคําถามกว้ าง ๆ เท่านัน้ ผู้วิจัยสามารถยืดหยุ่น
ปรั บ เปลี่ ย นได้ ต ามบริ บ ทการสนทนา อาจมี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กใช้ คํ า ถามซัก ต่ อ เนื่ อ งตามความ
เหมาะสม เมื่ อพิ จารณาเห็ น ว่า การใช้ คํ าถามนัน้ จะทํ าให้ เข้ าใจปรากฏการณ์ ของการเกิ ด การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุได้ ลกึ ซึ ้งมากยิ่งขึ ้น นอกจากนัน้ ผู้วิจยั จะหลีกเลีย่ ง
การใช้ คําถามชี ้นํา
3. ตัวผู้วิจัย มีการเตรี ยมความพร้ อมโดยการทบทวนเอกสาร ตํารา งานวิจัย เกี่ยวกับ
การวิจยั เชิงคุณภาพ และการเก็บข้ อมูลการสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นพื ้นฐานของการดําเนินการวิจยั และการ
เป็ นผู้สมั ภาษณ์
4. การจดบันทึกการสนทนา จดบันทึกใจความสําคัญ สีหน้ า และพฤติกรรมที่เกิดขึน้
ระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการถอดเทป
5. เครื่ องบันทึกเสียง จํานวน 2 เครื่ อง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ เลือกชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อเป็ น สนามวิจัย
เนื่องจากบุคลากรมีความพร้ อมในการให้ ข้อมูล ก่อนที่ผ้ วู ิจยั จะเข้ าไปทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการ
สัมภาษณ์ นัน้ ผู้วิจัยได้ ส่งจดหมายขอความร่ วมมือไปยังผู้ให้ ข้อมูลอย่างเป็ นทางการ เมื่อผู้วิจัยได้
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จํานวนบุคลากรที่เข้ าเกณฑ์ การคัดเลือกแล้ ว ผู้วิจัยได้ เข้ าไปสร้ างสัมพันธภาพ (Rapport) เพื่อสร้ าง
ความคุ้น เคยด้ วยการพูดคุย แบบรายบุคคล ดํ าเนิ น การสอบถามประวัติเบื อ้ งต้ น รวมทัง้ ขอความ
ยินยอมที่จะเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้ วยวิธีการสัมภาษณ์หรื อไม่ โดยไม่มีการขู่เข็ญ
หรื อบังคับ ฝื น ใจ หากผู้ให้ ข้อมูลยิน ยอม ผู้วิจัย จึงทํ าการนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ สําหรับ การ
สัมภาษณ์ โดยได้ บคุ ลากรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักและยินยอมเข้ าร่วมให้ ข้อมูลใน
การวิจัยทัง้ สิน้ 6 คน ซึ่งผู้วิจัย ทํ าการสัม ภาษณ์ จนกระทั่งข้ อมูลถึงจุด อิ่ม ตัว จึงยุติก ารสัม ภาษณ์
จํานวนระยะเวลาของการดําเนินการภาคสนามเพื่อเก็บข้ อมูลวิจยั เชิงคุณภาพจํานวนทังสิ
้ ้นประมาณ 3
เดือน ในการตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของข้ อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Trustworthiness)
การวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ทํ า การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพ (Lincoln;
&Guba. 1985; Shenton. 2004) ดังต่อไปนี ้
1. ความถูก ต้ อ งของข้ อ มู ล (Credibility) คื อ การแสดงความสามารถที่ จ ะยื น ยัน ว่ า
ขันตอนและผลการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลจากการศึกษามีความถูกต้ องเชื่อถือได้ โดยผู้วิจัยใช้ ระยะเวลาใน
การเก็ บข้ อมูลเชิงคุณ ภาพภาคสนามเป็ นระยะเวลา 3 เดือน เพื่ อให้ ผ้ ูวิจัยเรี ยนรู้ เข้ าใจบริ บท และ
ปรากฏการณ์ ที่ศึกษาในทุกแง่มุมที่ เกี่ ยวข้ อง (Prolonged engagement) ใช้ วิธีการตรวจสอบความ
ถูกต้ องจากผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Member checking) โดยนําผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภาพได้ เป็ น
ประเด็นหลักประเด็นย่อย หัวข้ อหลักและหัวข้ อย่อย มาให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักตรวจสอบความถูกต้ องว่า
ตรงกับการรับรู้ หรื อประสบการณ์ หรื อไม่ นอกจากนันผู
้ ้ วิจยั ได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบข้ อมูลแบบสามเส้ า
(Triangulation) โดยเปรี ยบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากทังสองกลุ
้
่ม ว่ามีความ
สอดคล้ อ งตรงกั น หรื อ ไม่ (Data triangulation) มี ก ารตรวจสอบผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากการ
สัมภาษณ์ ด้ วยการนํ าไปให้ ผ้ ูบริ ห ารชมรม ที่ มีประสบการณ์ ในการให้ ความรู้ ด้ านคอมพิวเตอร์ แก่
ผู้สงู อายุมากกว่า 10 ปี จํานวน 2 คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง และลงชื่อกํากับหากเห็นว่าข้ อมูลที่
วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ ตรงกับประสบการณ์ของตนในการให้ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่ผ้ สู งู อายุ
ในขณะเดี ย วกั น ก็ มี ก ารตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้ วิ จั ย (Investigator triangulation) โดยใช้ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบจากนั ก วิ จัย ที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพจํ า นวน 2 คน เพื่ อ อ่ า น (Peer
debriefing) บทสนทนาที่ เป็ น ตัวอัก ษร และทํ าการวิเคราะห์ ข้อมูลชุดเดีย วกัน ต่างหาก และนํ ามา
เปรี ยบเทียบดูความสอดคล้ องหรื อแตกต่างในการวิเคราะห์ข้อมูลหากมีความขัดแย้ งกัน ผู้วิจยั และผู้
ร่ วมวิเคราะห์ ข้อมูลอีก 2 คน จะร่ วมกันพิจารณาเพื่อให้ ผลการวิเคราะห์สอดคล้ องกัน โดยผ่านการ
เห็ น ชอบจากทุก ฝ่ าย เพื่ อ ตรวจสอบความถูก ต้ อ งของข้ อ มูล ร่ ว มกัน ทัง้ นี ้ การดํ า เนิ น การวิจัย เชิ ง
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คุณ ภาพจะอยู่ภายใต้ การดูแลและการให้ คําปรึ กษาจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ด้านการวิจัยเชิง
คุ ณ ภ าพ (Debriefing sessions between researcher and superiors) ซึ่ ง จ ะช่ ว ย ดู แ ล ให้ ก าร
ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มูล เป็ น ไปอย่ า งถูก ต้ อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ โดยผู้วิ จัย จะทํ า การปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์ด้านการวิจยั เชิงคุณภาพในทุกระยะของการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพ
2. การถ่ายโยงไปยังการศึกษาอื่นๆ (Transferability) การวิจัยนีม้ ิได้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
อ้ างอิงไปยังประชากร แต่หากผู้ที่ต้องการนําผลการวิจยั ไปใช้ อาจนําไปอ้ างอิงกับกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลักที่
มีบริบทใกล้ เคียงกับงานวิจยั ได้
3. ความไว้ วางใจ (Dependability) หมายถึง การแสดงให้ เห็นว่าข้ อค้ นพบที่ได้ มีความ
คงที่ สามารถกระทํ าซํา้ ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ อธิ บายถึงการทํ าวิจัยที่ มี ขัน้ ตอนชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ขันตอนการทํ
้
าวิจยั และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ (In-depth methodological description) การหาหัวข้ อ
หลัก ประเด็ น ย่ อ ยและประเด็ น หลัก จะได้ รั บ การตรวจสอบและยื น ยัน ผล ทั ง้ จากอาจารย์ ที่ มี
ประสบการณ์ ด้านการวิจยั เชิงคุณภาพและจากการอภิปรายร่ วมกันกับนักวิจยั เชิงคุณภาพอีก 2 ท่าน
(Peer debriefing) ที่ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพร่วมกัน
4. การยืนยันผล (Conformability) หมายถึง การยืนยันเพื่อแสดงความเป็ นกลางของข้ อ
ค้ นพลจากการวิจัยว่า เกิดจากตัวของผู้ให้ ข้อมูล มิใช่เกิดจากอคติหรื อประสบการณ์ เดิมของผู้วิจัย
ตรวจสอบได้ โดยใช้ การตรวจสอบร่ องรอยการวิจัย (Audit trail) ซึ่งผู้วิจัยจะเก็บ รวบรวมหรื อแสดง
หลักฐานต่างๆ ที่ผ้ ูวิจัยได้ ข้อมูลจากการลงพืน้ ที่สนามในการวิจัย ได้ แก่ แนวคําถามการสัมภาษณ์
บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ บันทึกการถอดเทปแบบคําต่อคํา และอ่านซํ ้าเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจลึกซึ ้งถึง
ความหมายและประสบการณ์ ของผู้ให้ ข้อมูลหลักให้ มากที่สดุ การเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูล
ตั ว อย่ า งการบั น ทึ ก ภาคสนาม (Field note) โดยบั น ทึ ก ภาคสนาม ผู้ วิ จั ย ได้ จดบั น ทึ ก ความคิ ด
ความรู้ สึก และพฤติ ก รรม ทัง้ ของผู้วิ จัย และผู้ ให้ ข้ อ มูล หลัก เพื่ อ ประโยชน์ ในการวิ เคราะห์ แ ละ
ตีความหมายของผลการวิจยั ด้ วย และมีบนั ทึกจุดยืนประสบการณ์ของผู้วจิ ยั (Researcher’s stances)
การมีบนั ทึกภาคสนามและบันทึกจุดยืนประสบการณ์ของผู้วิจยั เนื่องจากผู้วิจยั ตระหนักดีวา่ ความคิด
ความรู้สึกและประสบการณ์เดิมของตนเองมีผลต่อการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และตีความผลการวิจยั
ได้ ดังนัน้ ข้ อมูลจากการบันทึกดังกล่าว จะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้วิจัยในขณะดําเนินการวิเคราะห์และ
ตีความผลการวิจยั ครัง้ นี ้ นอกจากนัน้ ในส่วนของการนําเสนอข้ อมูล ได้ ใช้ ถ้อยคําของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ด้ ว ยการอ้ า งคํ า พู ด ประกอบ (Quotation) แม้ ว่ า จะมี ก ารตัด คํ า พู ด บางส่ ว นไป ก็ เพื่ อ ให้ มี ก ารสื่ อ
ความหมายที่กระชับชัดเจนขัน้ โดยต้ องคงความหมายเดิมไว้ ให้ มากที่สดุ
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การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1. นํ าข้ อมูลที่ ได้ ม าทํ าการถอดเทปโดยเป็ น การถอดความแบบคําต่อคํา (Verbatim)
ออกมาเป็ นบทสนทนาที่ เป็ น ตัวอักษรและมีการตรวจสอบความถูกต้ องด้ วยการฟั งเทปบันทึกการ
สัมภาษณ์เชิงลึกซํ ้า เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องที่สดุ (Conformability)
2. ผู้วิจยั ทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุมาน (Deductive methods) โดยเริ่ มต้ นด้ วยการ
ตั ้งประเด็นหลัก (Theme) จากคําถามวิจยั (ปั ญหา และคําจํากัดความ ความหมายในการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม) จากนัน้ ตัง้ ประเด็นย่อย (Sub-theme) ไว้ อย่างคร่ าวๆ จากแนวคิด
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง (ความรู้ ความเข้ า ใจ ความสามารถในการตัด สิ น ใจ ในการใช้ เครื อ ข่ า ยสังคม
ออนไลน์ ) ทําการค้ นหารวบรวมหัวข้ อหลัก (Categories) และหัวข้ อย่อย (Sub-categories) และจัด
กลุม่ ตามประเด็นหลักและประเด็นย่อยที่เกี่ยวข้ อง จากนันยื
้ นยันความน่าเชื่อถือหรื อตรวจสอบชันตอน
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้ วิธีการตรวจสอบจากนักวิจัยที่มีประสบการณ์ ด้านการวิจัยเชิงคุณ ภาพ
จํานวน 2 คน เพื่ออ่าน (Peer debriefing) บทสนทนาที่เป็ นตัวอักษร และทําการวิเคราะห์ข้อมูลชุด
เดียวกันต่างหาก และนํามาเปรี ยบเทียบดูความสอดคล้ องหรื อแตกต่างในการวิเคราะห์ข้อมูลหากมี
ความขัดแย้ งกัน ผู้วิจยั และผู้ร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอีก 2 คน จะร่ วมกันพิจารณาเพื่อให้ ผลการวิเคราะห์
สอดคล้ องกัน โดยผ่านการเห็นชอบจากทุกฝ่ าย โดยอยู่ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และและ
อาจารย์ณี่มีประสบการณ์ด้านการวิจยั เชิงคุณภาพซึ่งผลการวิจยั เชิงคุณภาพ ผู้วิจยั ไม่นําไปอ้ างอิงยัง
กลุ่มอื่น หากแต่ใช้ อ้างอิงได้ ในกรณีที่อธิบายปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ ้นในกลุ่มเฉพาะที่มีลกั ษณะเหมือน
กลุม่ ที่ศกึ ษาวิจยั นี ้เท่านัน้

วิธีดาํ เนินการวิจัยในระยะที่ 2

ในการดํ า เนิ น การวิ จั ย ในระยะที่ 2 เป็ นการวิ จั ย เชิ ง เชิ ง ปริ ม าณ เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของแบบจําลองตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุและเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ ตามอายุ และเพศ โดยมีวิธีดําเนินการวิจยั ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพเครื่ องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยคือสมาชิกชมรมผู้สงู อายุโฮปอะคาเดมี่ทงชายและหญิ
ั้
งที่มี
อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จํานวน 526คน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้สงู อายุที่เป็ นสมาชิกในชมรมผู้สงู อายุโฮปอะคาเดมี่
มีอายุ 60 ปี ขึน้ ไป และใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้ วย
การจับฉลาก จํานวน 303 คน(Kline. 2011: 12)เพื่อศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของแบบจําลองตัว
แปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจัยเชิงปริ มาณ การตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ
การสร้ างเครื่องมือ
1. สร้ างนิยามปฏิบตั ิการของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
จากผลการวิจยั เชิงคุณภาพการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในส่วนของการสร้ างนิยามปฏิบตั ิการจาก
ผลการวิจยั เชิงคุณภาพนัน้ ได้ นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเนื ้อหาของประเด็นหลักที่ 1 มาสร้ างเป็ น
นิยามปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ และนํา
เนื อ้ หาของประเด็ น หลัก ที่ 2 มาสร้ างเป็ น องค์ ป ระกอบหลักของแบบวัด โดยเนื อ้ หาของข้ อคํ าถาม
สังเคราะห์จากถ้ อยคําของกลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Quotation) (Creswell; & Plano Clark. 2011)
2. ศึกษาแนวคิดและหลักการสร้ างเครื่ องมือวัดตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ของไอเซน (Ajzen, 1985; 2006) จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้วิจัยได้ ทําการศึกษานําร่ อง (Pilot study) เพื่อหาความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผลของ
การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม (Salient beliefs) กลุ่ ม อ้ างอิ ง เด่ น ชั ด (Salient
referents) ปั จจัยเด่นชัด (Salient factors) และหาคําคุณศัพท์คเู่ กี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ของกลุ่มตัวอย่างก่อน เพื่อให้ เข้ าใจถึงความรู้สึกนึกคิดพื ้นฐาน ประสบการณ์ การใช้
เครื อข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของกลุ่ม ตัว อย่ าง ซึ่งข้ อมูล ที่ ได้ จะเป็ น ข้ อ มูล ในการสร้ าง
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามปลายเปิ ด ซึ่งผู้วิจยั ได้ ระบุความหมายของการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไว้ ด้านหน้ าของแบบสอบถาม และให้ ผ้ สู งู อายุที่เป็ นตัวแทน
กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 50 คนตอบแบบสอบถาม
4. พิจารณาคัดเลือกข้ อความจากความเชื่อที่ได้ รับและนําไปสร้ างข้ อคําถามในมาตรวัด
4.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
มีวิธีพิจารณาดังนี ้
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1) รวบรวมแบบสอบถามปลายเปิ ดที่ได้ รับจากการสํารวจความเชื่อเด่นชัดจาก
กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ ได้ รับกลับจํานวน 50 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 100
2) วิเคราะห์เนื ้อหาของความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ทังผลดี
้ และผลเสีย โดยจัดกลุม่ ความเชื่อที่มีต่อผลการใช้ เครื อข่างสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมที่เหมือนหรื อใกล้ เคียงกันไว้ ด้วยกัน และแจกแจงความถี่ของกลุม่ ความเชื่อ
3) พิจารณาข้ อความเชื่อเหล่านัน้ และจัดเป็ นกลุ่มตัวอย่างความเชื่อเด่นชัด ซึ่ง
ผู้วิจยั จะพิจารณาคัดเลือกข้ อความเชื่อเด่นชัด 5 อันดับแรกของความเชื่อทังหมด
้
มาใช้ สร้ างแบบวัด
4.2 ความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงที่มีอิทธิพลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมผู้วิจยั นําความเชื่อที่ได้ จากแบบสอบถามปลายเปิ ดมาจัดเรี ยงลําดับความเชื่อตามความถี่
ของบุคคลที่สนับสนุนและบุคคลที่คดั ค้ านจากมากที่สดุ ไปหาน้ อยที่สดุ และพิจารณาเลือกบุคคลหรื อ
กลุม่ บุคคลที่ได้ รับการอ้ างถึงบ่อย ๆ 4อันดับแรก มาใช้ สร้ างแบบวัด
4.3 ผู้วิจยั นําคําคุณศัพท์ท่ีแสดงความรู้ สกึ ทังทางบวกและทางลบต่
้
อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่กลุม่ ตัวอย่างตอบมาเรี ยงลําดับตามความถี่ และนําคําคุณศัพท์ที่มีความถี่
สูงทังทางบวกและทางลบ
้
มาใช้ สร้ างมาตรวัดเจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
4.4 ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ผู้วิจยั เรี ยงลําดับปั จจัยสนับสนุนและขัดขวาง โดยเรี ยงความถี่จากมากที่สดุ ไปหาน้ อย
ที่สดุ และคัดเลือกปั จจัยที่มีความถี่สะสม 5 อันดับแรกมาใช้ สร้ างแบบวัด
5. นําข้ อความเชื่อเด่นชัดเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ความเชื่อเด่นชัด
เกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง คําคุณศัพท์ และปั จจัยต่างๆ ที่ได้ คดั เลือกไว้ แล้ วมาสร้ างแบบวัด จํานวน 7 ชุด
ดังนี ้
5.1 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
5.2 แบบวัดเจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
5.3 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
5.4 แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
5.5 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
5.6 แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
5.7 แบบวัดความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
5.8 แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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6. สร้ างแบบวัดการสนับสนุนทางสังคมและการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู จากผลการวิจยั เชิงคุณภาพ
ร่ วมกับการทบทวนแนวคิดทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของสเคเฟอร์ และคณะ และแนวคิดการใฝ่
เรี ยนใฝ่ ร้ ู
7. นําแบบวัดที่สร้ างไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ จากนัน้ ปรับปรุ งแก้ ไข
ก่อนส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ และพฤติกรรมศาสตร์ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (Content validity) โดยที่ผ้ วู ิจยั กําหนดเกณฑ์สําหรับระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญดังนี ้
ให้ คะแนน +1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่ า ข้ อ คํ า ถามนั น้ ๆ บ่ ง ชี ถ้ ึ ง การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ให้ คะแนน 0 หมายถึ ง ไม่ แน่ ใจว่า ข้ อคํ าถามนัน้ ๆ บ่ งชี ถ้ ึ งการใช้ เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ให้ คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้ อคําถามนัน้ ๆ ไม่ได้ บ่งชี ้ถึงการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
8. ผู้วิจัยนําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 คน มาหาค่าดัชนีความสอดคล้ อง (Index of
item-operational definition congruence: IOC) ระหว่ า งข้ อคํ า ถามกั บ นิ ย ามปฏิ บั ติ ก าร โดยข้ อ
คําถามทังหมดจะต้
้
องมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5
9. ผู้วิจยั นําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทําการทดลองใช้ กบั ผู้สงู อายุจํานวนทังหมด
้
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คน ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนัน้ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) อาศัยเกณฑ์การมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั ตั ้งแต่ .20 ขึ ้นไป โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่าวข้ างต้ นออก
10. หาค่า ความเชื ่อ มั ่น ด้ ว ยค่า สัม ประสิท ธิ ์อ ัล ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค
(Cronbach)
ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เป็ น แบบสอบถามที่ ใช้ กับ
ผู้สงู อายุ ซึง่ แบ่งออกเป็ น11ตอน มีรายละเอียดดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ซึ่งเป็ นแบบสอบถามแบบให้ เลือกตอบ ได้ แก่ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เป็ นต้ น
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(0) เพศ
ชาย หญิง
(00) สถานภาพสมรส
โสด สมรส หม้ าย / หย่า / แยกกันอยู่
ตอนที่ 2 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นแบบ
วัดระดับความเชื่อของผู้สงู อายุ ซึ่งถูกกําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม กับการประเมินผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม โดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการสํารวจความเชื่อเด่นชัดประกอบด้ วยข้ อคําถาม
28 ข้ อ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ .903 และค่าความสัมพันธ์รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .280 และ .674เป็ น
ประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 7ระดับได้ แก่ “เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ” “ดี-ไม่ดี”
ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
(0) การใช้ ไลน์ของฉัน ช่วยให้ ฉนั ประหยัดค่าโทรศัพท์
เป็ นไปได้ :7:6:5:4:3:2:1:
เป็ นไปไม่ได้
(00) การใช้ ไลน์แทนโทรศัพท์ ทําให้ ประหยัดค่าโทรศัพท์เป็ นสิง่ ที่..............
ดี :7:6:5:4:3:2:1:
ไม่ดี
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นมาตรจําแนก
ความหมาย ประเมินค่า 7ระดับ ตั ้งแต่ 1-7คะแนน โดยกําหนดคะแนนมากสําหรับคําคุณศัพท์ด้าน
บวก และคะแนนน้ อยสําหรับคําคุณศัพท์ด้านลบ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 3แบบวัดเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมเป็ นแบบวัดที่ให้
ผู้สูงอายุประเมินความรู้ สึกของตนเองที่มีต่อการใช้ ไลน์อย่างเกิดประโยชน์ ใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย
และใช้ อย่างพอดีทงในด้
ั ้ านเนือ้ หาและเวลา ซึ่งมีทงั ้ ทางบวกและทางลบ โดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ ูวิจัย
สร้ างขึ ้น ซึ่งใช้ มาตรจําแนกความหมาย (The Semantic Differential Scaling) ของ ออสกูดและคณะ
(Osgood; Suci; & Tannenbaum. 1957) ประเมินค่า 7ระดับ ในเรื่ องความมีประโยชน์ การมีคณ
ุ ค่า
ความรู้สึกดีประกอบด้ วยข้ อคําถาม 16 ข้ อ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ .906 และค่าความสัมพันธ์ รายข้ อ
(ค่า r) อยู่ระหว่าง .326 และ .828
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ตัวอย่าง แบบวัดเจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
(0) ฉันเห็นว่า การใช้ ไลน์ให้ เกิดประโยชน์ เป็ นสิ่งที่..............
สะดวก :7:6:5:4:3:2:1:
ยุ่งยาก
มีคณ
ุ ค่า :7:6:5:4:3:2:1:
ไม่มีคณ
ุ ค่า
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัด เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม เป็ น มาตรจํ า แนก
ความหมาย ประเมินค่า 7 ระดับ ตั ้งแต่ 1-7คะแนน โดยกําหนดคะแนนมากสําหรับคําคุณศัพท์ด้าน
บวก และคะแนนน้ อยสําหรับคําคุณศัพท์ด้านลบ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีเจตคติต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 4 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงเป็ นแบบวัดระดับความเชื่อของผู้สงู อายุ ซึ่ง
ถูกกําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง กับแรงจูงใจที่จะคล้ อยตาม
กลุม่ อ้ างอิง โดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการสํารวจความเชื่อเด่นชัดประกอบด้ วยข้ อคําถาม
24 ข้ อ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ .943 และค่าความสัมพันธ์รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .405 และ .814เป็ น
ประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 7ระดับได้ แก่ “ควรจะ-ไม่ควรจะ” “เห็นด้ วยอย่างยิ่ง-ไม่เห็น
ด้ วยอย่างยิ่ง”
ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
(0) คนในครอบครัวของฉัน คิดว่าฉัน...........ใช้ ไลน์ให้ มีเนื ้อหาที่พอดี ภายใน 1 สัปดาห์
ข้ างหน้ า
ควรจะ :7:6:5:4:3:2:1:
ไม่ควรจะ
(00) ฉันจะใช้ ไลน์ให้ มีเนื ้อหาที่พอดี ก็ตอ่ เมื่อ คนในครอบครัวของฉันต้ องการให้ ทํา
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง :7:6:5:4:3:2:1:
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิง่
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงเป็ นมาตรจําแนกความหมาย ประเมินค่า 7 ระดับ
ตัง้ แต่ 1-7 คะแนน โดยกํ าหนดคะแนนมากสํ า หรั บ คํ า คุณ ศัพ ท์ ด้านบวก และคะแนนน้ อยสําหรั บ
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คําคุณ ศัพท์ ด้านลบ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงมากกว่าผู้ที่ได้
คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 5 แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง เป็ นแบบวัดการรับรู้ของผู้สงู อายุท่ีจะกระทําตาม
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลที่มีความสําคัญต่อตัวเขามากน้ อยเพียงใดในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม โดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 12 ข้ อ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ
.919 และค่าความสัมพันธ์ รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .427 และ .848ซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบ
มาตรประเมินค่า 7ระดับได้ แก่ “สนับสนุน-ขัดขวาง” “เป็ นไปได้ -เป็ นไปไม่ได้ ” เป็ นต้ น
ตัวอย่างแบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
(0) บุคคลที่มีความสําคัญต่อฉัน จะ............ฉันในการใช้ ไลน์ให้ เกิดประโยชน์ ภายใน 1
สัปดาห์ข้างหน้ า
สนับสนุน :7:6:5:4:3:2:1:
ขัดขวาง
(00)ฉันได้ รับการคาดหวังจากบุคคลที่มีความสําคัญต่อฉันว่า ฉันจะใช้ ไลน์โดยไม่เป็ น
อันตราย ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า
เป็ นไปได้ :7:6:5:4:3:2:1:
เป็ นไปไม่ได้
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงประกอบด้ วยข้ อคําถามเชิงบวกและข้ อคําถามเชิงลบใช้
มาตรประเมินค่า 7ระดับ โดยข้ อคําถามเชิงบวกให้ คะแนนตามการตอบแบบวัด ตั ้งแต่ 7คะแนนลดลง
จนกระทัง่ ได้ 1คะแนน ส่วนข้ อคําถามเชิงลบ จะให้ คะแนนกลับกันกล่าวคือให้ คะแนน 1 คะแนน เมื่อ
ตอบว่า “7” และคะแนนจะเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ เมื่อตอบ “1” ได้ 7 คะแนนผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้
ที่มีการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 6แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมเป็ นแบบวัดระดับความเชื่อ
ของผู้สงู อายุ ซึ่งถูกกําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับปั จจัยควบคุม กับการรับรู้
อํ า นาจของปั จ จัย ควบคุ ม โดยวัด จากแบบวัด ที่ ผ้ ู วิ จัย สร้ างขึ น้ จากการสํ า รวจความเชื่ อ เด่ น ชัด
ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 24 ข้ อ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ .920 และค่าความสัมพันธ์ รายข้ อ (ค่า r) อยู่
ระหว่า ง .323 และ .715เป็ น ประโยคข้ อ ความประกอบมาตรประเมิ น ค่ า 7ระดับ ได้ แ ก่ “ส่ ง เสริ ม ขัดขวาง” “มาก-น้ อย”
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ตัวอย่าง แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
(0) การมีคนรอบข้ างที่ใช้ ไลน์ เป็ นการ............การใช้ ไลน์ให้ เกิดความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น
ส่งเสริ ม :7:6:5:4:3:2:1:
ขัดขวาง
(00) การมีคนรอบข้ างที่ใช้ ไลน์ ทําให้ ฉนั มีโอกาสใช้ ไลน์ให้ เกิดความใกล้ ชิดกันมากขึ ้น
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นได้
มาก :7:6:5:4:3:2:1:
น้ อย
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถในการควบคุมเป็ นมาตรจําแนกความหมาย
ประเมินค่า 7ระดับ ตั ้งแต่ 1-7คะแนน โดยกําหนดคะแนนมากสําหรับคําคุณศัพท์ด้านบวก และคะแนน
น้ อยสําหรับคําคุณศัพท์ด้านลบ ผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํา่ กว่า
ตอนที่ 7แบบวัดการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม เป็ นแบบวัดที่ผ้ ูสงู อายุประเมินการรับรู้ของตนเองว่ามีความสามารถและควบคุมตนเองใน
การใช้ ไลน์ให้ เกิดประโยชน์ ไม่เป็ นอันตราย และใช้ อย่างพอดีทงเนื
ั ้ ้อหาและเวลาได้ เพียงใด โดยวัดจาก
แบบวัด ที่ ผ้ ู วิ จั ย สร้ างขึ น้ ประกอบด้ วยข้ อคํ า ถาม 16 ข้ อ ค่ า ความเชื่ อ มั น เท่ า กั บ .971 และค่ า
ความสัมพันธ์รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .311 และ .897เป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า
7ระดับได้ แก่ “เป็ นไปได้ ” ถึง “เป็ นไปไม่ได้ ” “ควบคุมได้ ” ถึง “ควบคุมไม่ได้ ” เป็ นต้ น

เหมาะสม
จะ.............

ตัวอย่าง แบบวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
(0) สําหรับฉันแล้ ว การใช้ ไลน์ให้ เกิดประโยชน์ในครัง้ ต่อไป ภายใน 1 สัปดาห์ ข้ างหน้ า
เป็ นไปได้

:7:6:5:4:3:2:1:

เป็ นไปไม่ได้

(00) ฉันสามารถควบคุมการใช้ ไลน์ให้ เกิดประโยขน์ ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ าได้
ควบคุมได้ :7:6:5:4:3:2:1:
ควบคุมไม่ได้
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัด การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม ใช้ ม าตรประเมิ น ค่ า 7ระดับ โดยให้ คะแนนตามการตอบแบบวัด ตัง้ แต่ 7คะแนนลดลง
จนกระทัง่ ได้ 1คะแนน ผู้ที่ได้ คะแนนสูงผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 8แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมเป็ น แบบวัด
ความมุ่งมัน่ ที่จะแสดงพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า
ว่ามีมากน้ อยเพียงใดโดยวัดจากแบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 11 ข้ อ ค่าความเชื่อ
มันเท่ากับ .620 และค่าความสัมพันธ์ รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง -.048 และ .566เป็ นประโยคข้ อความ
ประกอบมาตรประเมินค่า 4ระดับ ตั ้งแต่ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่าง แบบวัดความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ระดับความเป็ นจริง
ข้ อความ
จริงที่สดุ จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
(0) ฉันตั ้งใจว่า ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า เมื่อฉันได้ รับรู้
4
3
2
1
ข้ อมูล ฉันจะส่งข้ อมูลให้ กบั เพื่อนทุกกลุม่ ผ่านทางไลน์
(00) ฉันตั ้งใจว่า ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า เมื่อมีคนที่
4
3
2
1
ฉันไม่ร้ ูจกั มาขอเป็ นเพื่อนทางไลน์ ฉันจะรับทันที
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมประกอบด้ วยข้ อ
คําถามเชิงบวกและข้ อคําถามเชิงลบใช้ มาตรประเมินค่า 4ระดับ โดยข้ อคําถามเชิงบวกให้ คะแนนตาม
การตอบแบบวัด ตัง้ แต่ 4คะแนนลดลงจนกระทั่งได้ 1คะแนน ส่วนข้ อคําถามเชิงลบ จะให้ คะแนน
กลับกันกล่าวคือให้ คะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบว่า “4” และคะแนนจะเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ เมื่อตอบ “1” ได้
4 คะแนนผู้ที่ ได้ ค ะแนนสูงผู้ที่ ได้ ค ะแนนสูงแสดงว่า เป็ น ผู้ที่ มี ค วามตัง้ ใจในการใช้ เครื อ ข่ า ยสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 9 แบบวัด การสนั บ สนุ น ทางสัง คมเป็ น แบบวัด ที่ มี เนื อ้ หาเกี่ ย วกับ การได้ รั บ การ
ช่วยเหลือจากครอบครัว และบุคคลรอบข้ าง เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างขึ ้นตามนิยามปฏิบตั ิการ
การสนั บ สนุ น ทางสั ง คม ประกอบด้ วยข้ อคํ า ถาม 11 ข้ อ ค่ า ความเชื่ อ มั น เท่ า กั บ .896 และค่ า
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ความสัมพันธ์รายข้ อ (ค่า r) อยู่ระหว่าง .546 และ .751เป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า
4ระดับ ตั ้งแต่ “จริ งที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่าง แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
ข้ อความ
(0) ฉันตั ้งใจว่า ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า เมื่อฉันได้ รับรู้
ข้ อมูล ฉันจะส่งข้ อมูลให้ กบั เพื่อนทุกกลุม่ ผ่านทางไลน์
(00) ฉันตั ้งใจว่า ภายใน 1 สัปดาห์ข้างหน้ า เมื่อมีคนที่
ฉันไม่ร้ ูจกั มาขอเป็ นเพื่อนทางไลน์ ฉันจะรับทันที

ระดับความเป็ นจริง
จริงที่สดุ จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
4

3

2

1

4

3

2

1

เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมประกอบด้ วยข้ อคําถามเชิงบวกและข้ อคําถามเชิงลบใช้
มาตรประเมินค่า 4ระดับ โดยข้ อคําถามเชิงบวกให้ คะแนนตามการตอบแบบวัด ตั ้งแต่ 4คะแนนลดลง
จนกระทัง่ ได้ 1คะแนน ส่วนข้ อคําถามเชิงลบ จะให้ คะแนนกลับกันกล่าวคือให้ คะแนน 1 คะแนน เมื่อ
ตอบว่า “4” และคะแนนจะเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ เมื่อตอบ “1” ได้ 4 คะแนนผู้ที่ได้ คะแนนสูงผู้ที่ได้ คะแนนสูง
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการสนับสนุนทางสังคมมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํา่ กว่า
ตอนที่ 10แบบวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูเป็ นแบบวัดที่ให้ ผ้ สู งู อายุแประเมินตนเองว่า ได้ แสดงออกถึง
ความกระตือรื อร้ นในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมในการใช้ ไลน์ด้วยตนเองมากน้ อยเพียงใด โดยวัดจาก
แบบวัดที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ตามนิยามปฏิบตั ิการการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 11 ข้ อ ค่าความ
เชื่ อ มัน เท่ า กับ .935 และค่ า ความสัม พัน ธ์ รายข้ อ (ค่ า r) อยู่ระหว่า ง .626 และ .817เป็ น ประโยค
ข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4ระดับ ตั ้งแต่ “จริงที่สดุ ” ถึง “ไม่จริงเลย”
ตัวอย่าง แบบวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
ข้ อความ
(0) เมื่อฉันมีเวลาว่าง ฉันมักหาความรู้ในการใช้ ไลน์ให้
คล่องขึ ้น
(00) ฉันจะนําคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์มาปรับใช้
ในการเล่นไลน์ของตนเอง

ระดับความเป็ นจริง
จริงที่สดุ จริง ไม่จริง ไม่จริงเลย
4

3

2

1

4

3

2

1
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เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดการใฝ่ เรี ย นใฝ่ รู้ ประกอบด้ วยข้ อคํ าถามเชิ งบวกและข้ อคํ าถามเชิ งลบใช้ ม าตร
ประเมิ น ค่า 4ระดับ โดยข้ อ คํ าถามเชิงบวกให้ ค ะแนนตามการตอบแบบวัด ตัง้ แต่ 4คะแนนลดลง
จนกระทัง่ ได้ 1คะแนน ส่วนข้ อคําถามเชิงลบ จะให้ คะแนนกลับกันกล่าวคือให้ คะแนน 1 คะแนน เมื่อ
ตอบว่า “4” และคะแนนจะเพิ่มขึ ้นจนกระทัง่ เมื่อตอบ “1” ได้ 4 คะแนนผู้ที่ได้ คะแนนสูงผู้ที่ได้ คะแนนสูง
แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูมากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตอนที่ 11แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเป็ นการวัดการใช้ ไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยที่ทําให้ เกิดประโยชน์ ไม่เป็ นอันตราย และใช้ อย่างพอดีทงเนื
ั ้ อ้ หาและเวลา โดยวัด
จากแบบวัดที่ ผ้ ูวิจัย สร้ างขึน้ ตามนิ ย ามปฏิบัติ ก ารการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ประกอบด้ วยข้ อคําถาม 11 ข้ อ ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .701 และค่าความสัมพันธ์ รายข้ อ (ค่า r) อยู่
ระหว่าง -.183 และ .698ซึ่งเป็ นประโยคข้ อความประกอบมาตรประเมินค่า 4 ระดับ ตั ้งแต่ “มากที่สดุ ”
ถึง “ไม่ปฏิบตั ิเลย” ผู้ที่ได้ คะแนนสูง แสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
มากกว่าผู้ที่ได้ คะแนนตํ่ากว่า
ตัวอย่าง แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ระดับการแสดงพฤติกรรม
ข้ อความ
มากที่สดุ มาก น้ อย ไม่ปฏิบตั ิเลย
(0) เมื่อฉันได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสุขภาพจากเพื่อนผ่าน
4
3
2
1
ทางไลน์ ฉันจะส่งต่อทันที
(00) เมื่อฉันได้ รับรู้ข้อมูล ฉันจะส่งข้ อมูลให้ กบั เพื่อนทุก
4
3
2
1
กลุม่ ผ่านทางไลน์
เกณฑ์ การให้ คะแนน
แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ประกอบด้ วยข้ อคําถามเชิงบวก
และข้ อคําถามเชิงลบใช้ มาตรประเมินค่า 4ระดับ โดยข้ อคําถามเชิงบวกให้ คะแนนตามการตอบแบบวัด
ตั ้งแต่ 4คะแนนลดลงจนกระทั่งได้ 1คะแนน ส่วนข้ อคําถามเชิงลบ จะให้ คะแนนกลับกันกล่าวคือให้
คะแนน 1 คะแนน เมื่อตอบว่า “4” และคะแนนจะเพิ่มขึ ้นจนกระทั่งเมื่อตอบ “1” ได้ 4 คะแนนผู้ที่ได้
คะแนนสูงผู้ที่ได้ คะแนนสูงแสดงว่าเป็ นผู้ที่มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมากกว่าผู้ที่
ได้ คะแนนตํ่ากว่า
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ผลการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบคุณภาพการวัดตัวแปร

1. การหาคุณภาพแบบวัดการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
ผู้วิจยั ได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลองการวัดการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน หลังจากนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุม่
ตัวอย่างจริ ง พบว่าแบบจําลองการวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อ
คําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย แล้ วเลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลอง
การวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณา
ได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ได้ แก่ χ2=75.700, dƒ=29,CFI=.961, TLI=.940, RMSEA=.075, SRMR=.039พบว่า
มีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนี
ทุกตัวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม

ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมที่มี 4 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
*p<.05

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.500-.847
.798
.506
.801-.867
.821
.697
.717-.726
.685
.521
.863-.891
.870
.769
ได้ แก่ ได้ แก่ χ2=75.700, dƒ=29,CFI=.961,
TLI=.940, RMSEA=.075, SRMR=.039
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เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.936 AVE=.600 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .500.891 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสมมี 4 องค์ ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม มี 4 องค์ ประกอบ และมี จํานวนข้ อคําถามแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมที่ปรับใหม่จํานวน 10 ข้ อ (Beh1= 1,2,3,4Beh2=5,6Beh3=8,9Beh4=10,11)
2. การหาคุ ณ ภาพแบบวั ด ความตั ง้ ใจต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสม
หลังจากผู้วิจัยได้ สร้ างแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมที่มีความ
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ แล้ ว ผู้วิจัยจึงสร้ างแบบวัดความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ที่ค่ขู นานไปกับแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม จํานวน 11 ข้ อ จึงนํา
แบบสอบถามไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลอง
การวัดความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิง
ยื น ยัน พบว่า แบบจํ า ลองการวัด ความตัง้ ใจต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดย
พิ จ ารณาจากข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย แล้ ว เลื อ กตัด ที ล ะข้ อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัดความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลอง
การวั ด ความตั ง้ ใจต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อย่ า งเหมาะสม ได้ แก่ χ2=40.111,
dƒ=29,CFI=.993, TLI=.990, RMSEA= .036, SRMR= .025 พ บ ว่ า ดั ช นี χ2 ผ่ า นเกณ ฑ์ ที่ ไม่ มี
นัยสําคัญ ทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิ จารณาร่ วมกับดัชนี ตัวอื่น ๆ แล้ ว ดัชนี ทุกตัวเป็ น ไปในทิศทาง
เดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมที่มี 4 องค์ประกอบมีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.622-.861
.850
.590
.859-.874
.858
.751
.778-.866
.808
.678
.848-.944
.892
.805
ได้ แก่ χ2=40.111, dƒ=29,CFI=.993,
TLI=.990, RMSEA=.036, SRMR=.025

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.955 AVE=.683 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .622.944 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมมี 4 องค์ ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองความตัง้ ใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ และมีจํานวนข้ อคําถามแบบวัดความตั ้งใจ
ต่ อ ก า รใช้ เค รื อ ข่ า ย สั ง ค ม อ อ น ไล น์ อ ย่ า งเห ม า ะ ส ม ที่ ป รั บ ให ม่ จํ า น ว น 10 ข้ อ (Int1=
1,2,3,4Int2=5,6Int3=8,9Int4=10,11)
3. การหาคุณภาพแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
อย่ างเหมาะสม
การหาคุณ ภาพแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม มีขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพของแบบวัด ดังนี ้ ผู้วิจัยนําแบบวัดที่ สร้ างไปปรึ กษาอาจารย์ ที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขก่อนส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิงเนื อ้ หา (Content validity) นํ าคะแนนของผู้เชี่ย วชาญทัง้ 3 ท่ าน มาหาค่าดัชนี ความ
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สอดคล้ อง (Index of item-operational definition congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับ นิ ย าม
ปฏิบัติการ โดยข้ อคําถามทัง้ หมดจะต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนัน้
ผู้วิจยั นําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42 คน ภายหลัง
จากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนันพิ
้ จารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) อาศัยเกณฑ์การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั ตั ้งแต่ .20 ขึ ้นไป หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าว
ข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ ตัดข้ อคําถามที่มีความเชื่อมั่นน้ อย เหลือข้ อคําถาม จํานวน 28 ข้ อ มีค่า
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .903 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .280-.674 แล้ วจึงนําแบบสอบถามไป
เก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลองการวัดความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่าแบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดย
พิ จ ารณาจากข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย แล้ ว เลื อ กตัด ที ล ะข้ อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิ ติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนี ความกลมกลืนของ
แบบจําลองการวัดความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ได้ แก่
χ2=166.495, dƒ=59,CFI=.955, TLI=.941, RMSEA=.075, SRMR=.041 พบว่ามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ที่มีนัยสําคัญ ทางสถิ ติ และเมื่ อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตัวอื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทุกตัวเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่มี 4 องค์ประกอบมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.739-.869
.836
.669
.770-.817
.834
.627
.745-.828
.821
.605
.728-.806
.862
.609
ได้ แก่ χ2=166.495, dƒ=59,CFI=.955,
TLI=.941, RMSEA=.075, SRMR=.041

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.954 AVE=.626 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํา้ หนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .728.869 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับผล
ของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมมี 4 ษงค์ ประกอบ ดังนัน้ แบบจํ าลองความเชื่ อ
เกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ และมีจํานวนข้ อคําถาม
แบบวั ด ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ผลของการใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมที่ ป รั บ ใหม่
จํ า น ว น 26 ข้ อ ( BB1= 1,2,3,4,5,6BB2= 7,8,9,10,11,12 BB3= 15,16,17,18,19,20
BB4=21,22,23,24,25,26,27,28)
4. การหาคุณภาพแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง
การหาคุณภาพแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบ
วัด ดังนี ้ ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขก่อน
ส่งให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื อ้ หา (Content validity) นํ า
คะแนนของผู้ เชี่ ย วชาญทั ง้ 3 ท่ า น มาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of item-operational
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definition congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามปฏิบตั ิการ โดยข้ อคําถามทังหมดจะต้
้
องมี
ค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนันผู
้ ้ วิจยั นําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้
(Try out) กับ ผู้สูงอายุ จํ านวนทัง้ หมด 42 คน ภายหลังจากที่ ทํ าหนังสื อขออนุญ าตเก็ บ ข้ อมูลแล้ ว
จากนั น้ พิ จ ารณาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งคะแนนรายข้ อกั บ คะแนนรวม (Item-total
correlation) อาศั ย เกณ ฑ์ การมี ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในทิ ศ ทางบวก และมี
ความสัมพันธ์กนั ตั ้งแต่ .20 ขึ ้นไป หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (αCoefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัด ข้ อที่ ไม่ ผ่า นเกณฑ์ ดังกล่าวข้ า งต้ น ออก ผลการ
วิเคราะห์พบว่า แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง ซึ่งผู้วิจยั ได้ ตัดข้ อคําถามที่มีความเชื่อมั่นน้ อย
เหลือข้ อคําถาม จํานวน 24 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .943 มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง
.405-.814 แล้ ว จึ ง นํ า แบบสอบถามไปเก็ บ กับ กลุ่ม ตัว อย่ า งจริ ง ผู้วิ จัย ได้ ต รวจสอบความตรงเชิ ง
โครงสร้ างของแบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่าแบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั
จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อคําถามที่มีคา่ นํ ้าหนักองค์ประกอบ
(Factor loading) น้ อ ย แล้ ว เลื อกตัด ที ละข้ อคํ าถาม จนแบบจํ าลองการวัด ความเชื่ อเกี่ ย วกับ กลุ่ม
อ้ างอิง มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืน
ของแบบจํ า ลองการวั ด ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อ้ างอิ ง ได้ แก่ χ2=294.781, dƒ=59,CFI=.953,
TLI=.938, RMSEA=.115, SRMR=.042 พบว่ามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
และดัชนี RMSEA ที่มีค่ามากกว่า .08 แต่เมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทกุ ตัวเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงที่มี 4
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
*p<.05

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.817-.954
.935
.828
.795-.963
.934
.827
.895-.960
.955
.876
.552-.952
.912
.729
ได้ แก่ χ2=294.781, dƒ=59,CFI=.953,
TLI=.938, RMSEA=.115, SRMR=.042
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เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.982 AVE=.809 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .552.963 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่
อ้ างอิงมี 4 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองความเชื่อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้ างอิง มี 4 องค์ประกอบ และมี
จํ า นวนข้ อคํ า ถามแบบวั ด ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม อ้ างอิ ง ที่ ป รั บ ใหม่ จํ า นวน 13 ข้ อ (NB1=
4,5,6NB2=10,11,12,14 NB3=16,17,18NB4=21,22,23,24)
5. การหาคุ ณ ภาพแบบวัดความเชื่ อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม การใช้
เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การหาคุณภาพแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้ ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ จากนัน้ ปรับปรุงแก้ ไขก่อนส่งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) นําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มา
หาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of item-operational definition congruence: IOC) ระหว่า งข้ อ
คําถามกับนิยามปฏิบตั ิการ โดยข้ อคําถามทังหมดจะต้
้
องมีคา่ ดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ
0.5 จากนัน้ ผู้วิจัยนําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42
คน ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนัน้ พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) อาศัยเกณฑ์การมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ในทิ ศ ทางบวก และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ตั ง้ แต่ .20 ขึ น้ ไป หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัด
ข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถ
ในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ตดั ข้ อคําถามที่มีความเชื่อมัน่
น้ อย เหลือข้ อคําถาม จํ านวน 26 ข้ อ มี ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .920 มี ค่าอํานาจจําแนกรายข้ ออยู่
ระหว่าง .323-.715 แบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อ
คําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย แล้ วเลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลอง
การวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี
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ความกลมกลืน กับ ข้ อมูลเชิงประจัก ษ์ พิ จารณาได้ ค่า สถิ ติ ที่ ใช้ ต รวจสอบดัชนี ค วามกลมกลืน ของ
แบบจําลองการวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ได้ แก่ χ2=78.018, dƒ=27,CFI=.968, TLI=.947, RMSEA=.079, SRMR=.033 พบว่า มี
เพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนี
ทุก ตัว เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ว่า ผ่ า นเกณฑ์ ดังนัน้ จึง สรุ ป ได้ ว่า แบบจํ า ลองความเชื่ อ เกี่ ย วกับ
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูล
เชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรสังเกต
ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
.715-.789
.744
.556
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
.658-.830
.782
.592
ด้ านเนื ้อหาพอดี
.815-.843
.848
.273
ด้ านเวลาพอดี
.774-.831
.763
.645
แบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ได้ แก่ χ2=78.018, dƒ=27,CFI=.968,
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม TLI=.947, RMSEA=.079, SRMR=.033
ที่มี 4 องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์
*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.934 AVE=.611 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .658.843 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมี 4 องค์ประกอบ ดังนัน้
แบบจํ า ลองความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ และมีจํานวนข้ อคําถามแบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
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ควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมที่ ป รั บ ใหม่ จํ า นวน 10 ข้ อ (CB1=
2,4,6CB2=12,13,14 CB3=17,19 CB4=24,25)
6. การหาคุณภาพแบบวัดเจตคติต่อการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การหาคุณ ภาพแบบวัด เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม มี
ขัน้ ตอนการหาคุ ณ ภาพของแบบวัด ดั ง นี ้ ผู้ วิ จัย นํ า แบบวัด ที่ ส ร้ างไปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ จากนัน้ ปรั บ ปรุ งแก้ ไขก่ อนส่งให้ ผ้ ูเชี่ ย วชาญ จํ า นวน 3 ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิงเนื อ้ หา (Content validity) นํ าคะแนนของผู้เชี่ย วชาญทัง้ 3 ท่ าน มาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้ อง (Index of item-operational definition congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับ นิ ย าม
ปฏิบัติการ โดยข้ อคําถามทัง้ หมดจะต้ องมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนัน้
ผู้วิจยั นําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42 คน ภายหลัง
จากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนันพิ
้ จารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนน
รายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) อาศัยเกณฑ์การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั ตั ้งแต่ .20 ขึ ้นไป หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดงั กล่าว
ข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์บบว่า แบบวัดเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง ซึ่งผู้วิจยั ได้
ตัดข้ อคําถามที่มีความเชื่อมัน่ น้ อย เหลือข้ อคําถาม จํานวน 16 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .906 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .326-.828 แล้ วจึงนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง ผู้วิจยั
ได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลองการวัดเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่ า งเหมาะสม โดยวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ งยื น ยัน พบว่า แบบจํ า ลองการวัด เจตคติ ต่ อ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพิจารณา
คัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อคําถามที่มีค่านํา้ หนักองค์ประกอบ (Factor
loading) น้ อย แล้ วเลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจํ าลองการวัดเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ คา่ สถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนี
ความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ แก่
χ2=230.877, dƒ=81,CFI=.950, TLI=.935, RMSEA=.078, SRMR=.038 พบว่ า มี เ พี ย งดั ช นี χ2
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทกุ ตัวเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจําลองเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 6

88
ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองเจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมที่มี 4 องค์ประกอบมีความกลมกลืน
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.595-.841
.849
.533
.690-.802
.799
.570
.792-.852
.898
.687
.764-.838
.853
.660
ได้ แก่ χ2=230.877, dƒ=81,CFI=.950,
TLI=.935, RMSEA=.078, SRMR=.038

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.958 AVE=.607 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .595.852 เมื่อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์ พ บว่าแบบจําลองเจตคติต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน่อย่างเหมาะสมมี 4 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี 4 องค์ ประกอบ และมีจํานวนข้ อคําถามแบบวัดเจตคติต่อการใช้
เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมที่ ป รั บ ใหม่ จํ า นวน 15 ข้ อ (AB1= 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5AB2=2.1, 2.3, 2.4AB3=3.1, 3.2, 3.3, 3.4 AB4=4.1, 4.2, 4.3)
7. การหาคุณภาพแบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
การหาคุณภาพแบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด
ดังนี ้ ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขก่อนส่ง
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) นําคะแนน
ของผู้ เชี่ ย วชาญทัง้ 3 ท่ า น มาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of item-operational definition
congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามปฏิบัติการ โดยข้ อคําถามทัง้ หมดจะต้ องมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนัน้ ผู้วิจัยนําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try
out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42 คน ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนัน้
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พิจารณาค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation)
อาศัยเกณฑ์ การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์ กันตั ้งแต่
.20 ขึ น้ ไป หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (α-Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์พบว่า
แบบวัดการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ข้ อคําถามจํานวน 12 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .919 มีคา่ อํานาจ
จําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .427-.848 แล้ วจึงนํ าแบบสอบถามไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผู้วิจัยได้
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลองการวัดการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง โดยวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อคําถามที่มี
ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย แล้ วเลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดการ
คล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนี
ค วาม ก ล ม ก ลื น ขอ งแบ บ จํ าล อ งก ารวั ด ก ารค ล้ อ ย ต าม ก ลุ่ ม อ้ างอิ ง ได้ แก่ χ2= 54.949,
dƒ=22,CFI=.990, TLI=.980, RMSEA=.070, SRMR=.022 พบร่ ามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทกุ ตัวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 7
ตาราง 7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงที่มี 4
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
*p<.05

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.589-.911
.823
.616
.582-.901
.829
.626
.863-.874
.860
.754
.893-.926
.906
.827
ได้ แก่ χ2=54.949, dƒ=22,CFI=.990,
TLI=.980, RMSEA=.070, SRMR=.022
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เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.956 AVE=.689 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .582.926 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิงมี 4 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง มี 4 องค์ประกอบ และมีจํานวน
ข้ อ คํ า ถ า ม แ บ บ วั ด ก า ร ค ล้ อ ย ต า ม ก ลุ่ ม อ้ า ง อิ ง ที่ ป รั บ ใ ห ม่ จํ า น ว น 10 ข้ อ (SN1=
1,5,9SN2=2,6,10SN3=3,7SN4=4,8)
8. การหาคุ ณ ภาพแบบวัดการรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ าย
สังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
การหาคุณ ภาพแบบวัด การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้ ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างไปปรึกษา
อาจารย์ ที่ ปรึ กษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ จากนัน้ ปรับปรุ งแก้ ไขก่อนส่งให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) นําคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน มาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of item-operational definition congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถาม
กับนิยามปฏิบตั ิการ โดยข้ อคําถามทังหมดจะต้
้
องมีค่าดัชนีความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5
จากนัน้ ผู้วิจัยนําข้ อคําถามที่คัดเลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทัง้ หมด 42 คน
ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนันพิ
้ จารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation) อาศัยเกณฑ์ การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์กนั ตั ้งแต่ .20 ขึ ้นไป หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
การหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟ่ า (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ดังกล่า วข้ า งต้ น ออก ผลการวิ เคราะห์ พ บว่า แบบวัด การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุม การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ข้ อคําถาม จํานวน 16 ข้ อ มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .971 มีค่า
อํานาจจําแนกรายข้ ออยู่ระหว่าง .311-.897 แล้ วจึงนําแบบสอบถามไปเก็บกับกลุม่ ตัวอย่างจริ ง ผู้วิจยั
ได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลองการวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัด
การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่สอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดยพิจารณาจากข้ อ
คําถามที่มีค่านํ ้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) น้ อย แล้ วเลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลอง
การวัดการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีความ
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กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลอง
การวัดการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ แก่ χ2=
154.346, dƒ=59,CFI=.979, TLI=.973, RMSEA=.073, SRMR=.018 พบว่ามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่มีนยั สําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทุกตัวเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่าแบบจําลองการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 8
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรสังเกต
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
แบบจําลองการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่มี 4
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.765-.919
.929
.768
.879-.928
.929
.814
.882-.918
.928
.812
.886-.922
.932
.821
ได้ แก่ χ2=154.346, dƒ=59,CFI=.979,
TLI=.973, RMSEA=.073, SRMR=.018

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.981 AVE=.801 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .765.928 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมี 4 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ และ
มีจํานวนข้ อคําถามแบบวัดการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมที่ปรับใหม่จํานวน 13 ข้ อ (PBC1= 1,2,3,4PBC2=6,7,8 PBC3=10,11,12PBC4=13,14,16)
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9. การหาคุณภาพแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม
การหาคุณ ภาพแบบวัดการสนับสนุนทางสังคม มีขัน้ ตอนการหาคุณ ภาพของแบบวัด
ดังนี ้ ผู้วิจยั นําแบบวัดที่สร้ างไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์ จากนันปรั
้ บปรุงแก้ ไขก่อนส่ง
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) นําคะแนน
ของผู้ เชี่ ย วชาญทัง้ 3 ท่ า น มาหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of item-operational definition
congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับนิ ยามปฏิบัติการ โดยข้ อคําถามทัง้ หมดจะต้ องมี ค่าดัชนี
ความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนัน้ ผู้วิจัยนําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try
out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42 คน ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนัน้
พิจารณาค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation)
อาศัยเกณฑ์ การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์ กันตั ้งแต่
.20 ขึ น้ ไป หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (α-Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์พบว่า
แบบวัดการสนับสนุนทางสังคม ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ตดั ข้ อคําถามที่มีความเชื่อมัน่ น้ อย เหลือข้ อคําถาม จํานวน
10 ข้ อ มี ค่า ความเชื่ อมั่น เท่ ากับ .897 มี ค่าอํา นาจจํ าแนกรายข้ ออยู่ระหว่า ง .546-.768 แล้ ว จึงนํ า
แบบสอบถามไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลอง
การวัดการสนับสนุนทางสังคม โดยวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดการ
สนับสนุนทางสังคมไม่สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถาม
อื่น ๆ ออกไป โดยพิ จารณาจากข้ อคําถามที่ มีค่านํา้ หนักองค์ ประกอบ (Factor loading) น้ อย แล้ ว
เลือกตัดทีละข้ อคําถาม จนแบบจําลองการวัดการสนับสนุนทางสังคม มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิง
ประจักษ์ พิจารณาได้ ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดการสนับสนุน
ทางสังคม ได้ แก่ χ2=29.828, dƒ=22,CFI=.993, TLI=.989, RMSEA=.034, SRMR=.025 พบว่าดัชนี
χ2 ผ่านเกณฑ์ ที่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณาร่ วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทุกตัว
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่าผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ วา่ แบบจําลองการสนับสนุนทางสังคม มีความ
กลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังแสดงในตาราง 9
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ตาราง 9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม
ตัวแปรสังเกต
ด้ านอารมณ์
ด้ านวัตถุ
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
แบบจําลองการสนับสนุนทางสังคมที่มี 4
องค์ประกอบมีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.694-.714
.663
.496
.739-.867
.848
.651
.621-.752
.780
.472
ได้ แก่ χ2=29.828, dƒ=22,CFI=.993,
TLI=.989, RMSEA=.034, SRMR=.025

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.912 AVE=.537 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .621.867 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการสนับสนุนทาง
สังคมมี 3 องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองการสนับสนุนทางสังคม มี 3 องค์ประกอบ และมีจํานวนข้ อ
คํ า ถ า ม แ บ บ วั ด ก า ร ส นั บ ส นุ น ท า ง สั ง ค ม ที่ ป รั บ ใ ห ม่ จํ า น ว น 9 ข้ อ (Sup1= 1,2
Sup2=3,4,5Sup3=7,8,9,10)
10. การหาคุณภาพแบบวัดการใฝ่ เรียนใฝ่ รู้
การหาคุณภาพแบบวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู มีขนตอนการหาคุ
ั้
ณภาพของแบบวัด ดังนี ้ ผู้วิจยั
นํ า แบบวัด ที่ ส ร้ างไปปรึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปริ ญ ญานิ พ นธ์ จากนั น้ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขก่ อ นส่ ง ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content validity) นําคะแนนของ
ผู้ เชี่ ย วชาญ ทั ง้ 3 ท่ า น มาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อง (Index of item-operational definition
congruence: IOC) ระหว่างข้ อคําถามกับนิยามปฏิบัติการ โดยข้ อคําถามทัง้ หมดจะต้ องมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.5 จากนัน้ ผู้วิจัยนําข้ อคําถามที่คดั เลือกแล้ วไปทดลองใช้ (Try
out) กับผู้สงู อายุ จํานวนทังหมด
้
42 คน ภายหลังจากที่ทําหนังสือขออนุญาตเก็บข้ อมูลแล้ ว จากนัน้
พิจารณาค่าสัมประสิท ธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlation)
อาศัยเกณฑ์ การมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทิศทางบวก และมีความสัมพันธ์ กันตั ้งแต่
.20 ขึ น้ ไป หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) โดยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟ่ า (α-Coefficient)
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ของครอนบัค (Cronbach) โดยจะตัดข้ อที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ดังกล่าวข้ างต้ นออก ผลการวิเคราะห์พบว่า
แบบวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู ซึ่งผู้วิจยั ได้ ตดั ข้ อคําถามที่มีความเชื่อมัน่ น้ อย เหลือข้ อคําถาม จํานวน 11 ข้ อ
มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ .938 มี ค่ า อํ า นาจจํ า แนกรายข้ ออยู่ ร ะหว่ า ง .630-.819 แล้ วจึ ง นํ า
แบบสอบถามไปเก็บกับกลุ่มตัวอย่างจริ ง ผู้วิจัยได้ ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้ างของแบบจําลอง
การวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าแบบจําลองการวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูไม่
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงพิจารณาคัดเลือกตัดข้ อคําถามอื่น ๆ ออกไป โดย
พิ จ ารณาจากข้ อ คํ า ถามที่ มี ค่ า นํ า้ หนัก องค์ ป ระกอบ (Factor loading) น้ อ ย แล้ ว เลื อ กตัด ที ล ะข้ อ
คําถาม จนแบบจําลองการวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้
ค่าสถิติที่ใช้ ตรวจสอบดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองการวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ได้ แก่ χ2=19.968,
dƒ=7,CFI=.986, TLI=.971, RMSEA=.078,SRMR=.022 พบว่ามีเพียงดัชนี χ2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่มี
นัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาร่วมกับดัชนีตวั อื่น ๆ แล้ ว ดัชนีทกุ ตัวเป็ นไปในทิศทางเดียวกันว่า
ผ่านเกณฑ์ ดังนัน้ จึงสรุปได้ ว่าแบบจําลองการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดัง
แสดงในตาราง 10
ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
ตัวแปรสังเกต
ด้ านการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
แบบจําลองการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูที่มีองค์ประกอบเดียวมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

ค่านํ ้าหนัก
ค่า CR ค่า AVE
.613-.882
.885
.565
ได้ แก่ χ2=19.968, dƒ=7,CFI=.986,
TLI=.971, RMSEA=.078,SRMR=.022

*p<.05
เมื่อพิจารณาความเชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง พบว่า CR=.885 AVE=.565 แสดงว่าข้ อคําถาม
หรื อตัวแปรสังเกตมีความสัมพันธ์เฉพาะกับตัวแปรแฝงในด้ านที่ตวั แปรสังเกตที่จะวัด เมื่อตรวจสอบค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี ้พบว่า ค่านํ ้าหนักองค์ประกอบของข้ อคําถามรายข้ ออยู่ระหว่าง .613.882 เมื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจําแนก ผลการวิเคราะห์พบว่าแบบจําลองการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มี 4
องค์ประกอบ ดังนัน้ แบบจําลองการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีองค์ประกอบเดียว และมีจํานวนข้ อคําถามแบบวัด
การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูที่ปรับใหม่จํานวน 6 ข้ อ (LN1= 1,2,3,4,5,10)
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาคือหา
ร้ อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ (Correlation Analysis) นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้
ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model) มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
วิเคราะห์ตวั แปรหลักและตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมการใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ าง (Structural Equation Model) ในการศึกษาครัง้ นี ้
เนื่องจากมีความเหมาะสมหากใช้ กบั ลักษณะและจํานวนของตัวแปรที่มีอยู่
3. วิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์ โครงสร้ างเชิงเส้ นของปั จจัยเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยมีขนตอนในการวิ
ั้
เคราะห์ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอนดั
้
งนี ้
3.1 การกําหนดข้ อมูลจําเพาะของโมเดลจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องผู้วิจยั กําหนดให้ มีตวั แปรต่างๆภายใต้ แบบจําลองจากนันกํ
้ าหนดความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดย
มีข้อตกลงเบื ้องต้ นของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้ างเชิงเส้ นคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดล
เป็ นความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรงมีคณ
ุ สมบัติการบวกและเป็ นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบทางเดียว
3.2 การระบุความเป็ น ไปได้ ค่าเดีย วของโมเดลเป็ น การพิ จารณาค่าพารามิเตอร์ ที่ จ ะ
ประมาณค่าจากโมเดลที่กําหนดนันสามารถประมาณค่
้
าได้ หรื อไม่และค่าพารามิเตอร์ ที่ประมาณค่าได้
นัน้ สามารถที่ ประมาณค่าที่เป็ นค่าเดียวได้ หรื อไม่ทัง้ นี โ้ มเดลที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ ได้
จะต้ องมีจํานวนพารามิเตอร์ ที่จะทําการประมาณค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับจํานวนสมการที่ใช้ ในการหา
ค่าพารามิเตอร์ ซงึ่ หาได้ จากสูตร((NI)(NI+1))/2โดย NI คือจํานวนตัวแปรสังเกตและมีค่าพารามิเตอร์ ที่
ต้ องการประมาณตามที่กําหนด
3.3 การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ผ้ ู วิ จั ย ใช้ การประมาณค่ า ด้ วยวิ ธี ไ ลค์ ลิ ฮู ด สู ง สุ ด
(Maximum Likelihood) ซึ่ ง วิ ธี ก ารนี ไ้ ด้ รั บ ความนิ ย มกั น อย่ า งแพร่ ห ลายเป็ นวิ ธี ที่ มี ค วามคงที่ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากมาตรวัดในกรณีที่การแจกแจงของตัวแปรเป็ นโค้ งปกติ
3.4 การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลผู้วิจยั ใช้ ดชั นีตอ่ ไปนี ้
3.4.1 สถิ ติไคสแควร์ ถ้าค่าที่ คํานวณได้ น้ อยกว่าค่าวิก ฤติแสดงว่าโมเดลมี ความ
กลมกลืน หมายความว่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรสังเกตเกิดขึน้ เพราะความสัม พัน ธ์ เชิง
สาเหตุตามที่กําหนดไว้ ในโมเดลหรื ออธิบายข้ อมูลได้ ดี
3.4.2 ดั ช นี ใ น ก ลุ่ ม เศ ษ ที่ เห ลื อ ( Residual Based Fit Indices) ไ ด้ แ ก่
StandardizedRoot Mean Square Residual (SRMR) เป็ น ค่ าเฉ ลี่ ย ขอ งเศ ษ ที่ เห ลื อ จ าก ก าร

96
เปรี ยบเทียบค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมที่ได้ จากกลุ่มตัวอย่างกับค่าที่ประมาณจาก
ค่าพารามิเตอร์ โดยที่คา่ ดัชนี SRMR จะต้ องค่าที่น้อยกว่า 0.05
3.4.3 ค่ารากกํ าลังสองเฉลี่ยของค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณ RMSEA
(Root mean square error of approximation) เป็ น ค่า ที่ บ่ง บอกถึ งความไม่ ส อดคล้ องของโมเดลที่
สร้ างขึน้ กับเมทริ กซ์ ความแปรปรวนร่ วมของประชากร โดยค่า RMSEA ที่มีค่าตํ่ากว่า .10 แสดงว่า
โมเดลมีความสอดคล้ องในระดับ ดี(goodfit)ถ้ ามีค่าตํ่า กว่า .05แสดงว่าโมเดลมีความ สอดคล้ องใน
ระดับดีม าก (very good fit) ถ้ ามีค่าตํ่า กว่า .01 แสดงว่าโมเดลมี ความสอดคล้ องในระดับดี เยี่ ยม
(outstanding fit) และถ้ าค่า RMSEA มี ค่า เท่ากับ 0แสดงว่าโมเดลมี ความสอดคล้ องอย่างแท้ จ ริ ง
(exact fit) (Hair et. al.1995)
3.4.4 ค่า CFI (Comparative Fit Indices) ดัชนีความกลมกลืนเชิงเปรี ยบเทียบเป็ น
ดัชนีที่คํานวณขึ ้นจากสถิติค่าไคสแควร์ ที่มีการแจกแจงแบบ Non-central Distribution โดยที่ค่าดัชนี
CFI จะต้ องมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.90

การพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง

ภายหลังได้ รับการอนุมตั ิหวั ข้ อเค้ าโครงปริ ญญานิพนธ์ และก่อนเริ่ มดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ ขอหนังสือจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของบัณฑิต
วิทยลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ต่อผู้บริ หารชมรมผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นการ
พิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั จากนันจึ
้ งดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ต่อไป โดยผู้ให้
ข้ อมูลหลัก และกลุ่ม ตัวอย่ างในการวิจัยนี ท้ ุกราย มี ความสมัครใจในการเข้ าร่ วมการวิจัย และเซ็ น
ยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั โดยผ่านการขขออนุญาต ชี ้แจงรายละเอียด สิ่งที่ขอความร่วมมือให้ ปฏิบตั ิโดย
ผู้วิจยั ทังนี
้ ้ผู้เข้ าร่วมการวิจยั มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวออกจากการข้ าร่ วมการวิจยั ได้ ทกุ เมื่อ โดยผู้เข้ าร่ วมการ
วิจยั จะไม่สญ
ู เสียผลประโยชน์ใดๆ ทังสิ
้ ้น และเพื่อเป็ นการพิทกั ษ์ สิทธิ์ด้านการเก็บรักษาความลับของ
ผู้ให้ ข้ อ มูล ในการนํ า เสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล นั น้ ผู้ วิ จัย ได้ ล ะเว้ น การอ้ า งถึ ง ชื่ อ บุ ค คลอย่ า ง
เฉพาะเจาะจง และใช้ น ามสมมติในการสื่อถึงผู้ให้ ข้อมูลหลัก แต่ละรายในส่วนของผลการวิจัยเชิง
คุณ ภาพ ข้ อมูลในการตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บไว้ เป็ นความลับไม่นํามาเปิ ดเผยชื่อจะนํ าเสนอ
ผลการวิจยั เชิงปริ มาณในภาพรวม เพื่อใช้ ประโยชน์ทางวิชาการเท่านัน้ และข้ อมูลทังหมดจะถู
้
กทําลาย
ภายใน 5ปี ภายหลังจากที่ผลการวิจยั ได้ รับการเผยแพร่แล้ ว

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื่ องการศึกษาองค์ประกอบและรู ปแบบตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานครในครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้
วิธีการศึกษาผสานวิธี (Mixed methods) แบบสํารวจแบบต่อเนื่อง (Sequential Exploratory Design)
(Creswell.2015) ซึ่งเป็ นรู ปแบบการวิจัยที่ผสานวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนําวิธีวิจัยเชิงปริ มาณ ซึ่งในการ
วิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ในระยะที่ 1เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมาย
และองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ และเพื่อศึกษาปั จจัย
ที่ทําให้ ผ้ สู งู อายุมีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อนําไปสู่การวิจยั ในระยะที่ 2 เป็ น
การวิจยั เชิงปริ มาณ เพื่อพัฒนาแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ให้
มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ และเพื่อศึกษาโครงสร้ างความสัมพันธ์ของแบบจําลองตัวแปรเชิงเหตุ
ของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุและเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ แบ่งตามกลุ่ม โดยมีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัยตาม
ขันตอนในแต่
้
ละระยะ ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 1

ในการวิ จั ย ระยะที่ 1 ผู้ วิ จั ย ดํ า เนิ น การสัม ภาษณ์ ผ้ ู ให้ ข้ อ มู ล หลัก ซึ่ ง เป็ นผู้ สู ง อายุ ที่ ใ ช้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ทังสิ
้ ้นจํานวน 6 คนและผู้ให้ ข้อมูลรอง จํานวน 4 คน แบ่งออกเป็ น2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่
1 เป็ นผู้เชี่ย วชาญทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน กลุ่ม ที่ 2 เป็ น ผู้เชี่ยวชาญทางด้ าน
ผู้สงู อายุ จํานวน 3 คน มีสาระสําคัญ ดังนี ้
จากการศึกษาเสนอผลการวิเคราะห์สรุปได้ 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
การวิจยั ระยะที่1ผู้วิจยั ได้ ทําการคัดเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) ที่มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ นไปตามเกณฑ์ในการคัดเลือก มีจํานวน 6 คน มีข้อมูลทัว่ ไป ดังตารางต่อไปนี ้
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ตาราง 11 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ลํา นาม
ดับ สมมติ
ที่
1. แม่ม่า

อายุ เพศ ระดับ สถานะการ ลักษณะ
ระยะ
การ
ทํางาน
การอยู่
เวลา
ศึกษา
อาศัย
การใช้
66 หญิง ปวส. ไม่ทํางาน อยู่กบั สามี 4 ปี
และลูก

2.

แม่กาญ 72

หญิง ปวส.

ไม่ทํางาน

อยู่กบั สามี 5 ปี
และลูก

3.

น้ าเหน่ง 67

ชาย ป.ตรี

ทํางาน

อยู่กบั
7-8 ปี
ภรรยาและ
ลูก

4.

แม่วรรณ 67

หญิง ป.6

ไม่ทํางาน

อยู่กบั สามี 3ปี
และลูก

5.

แม่แมว

60

หญิง ป.6

ทํางาน

อยู่กบั ลูก

2ปี

6.

แม่ช่อ

66

หญิง ป.4

ทํางาน

อยู่กบั ลูก

3ปี

ความถี่ใน
การใช้

App. ที่ใช้

ทุกวัน รวม
วันละไม่ตํ่า
กว่า 2 ชม.
ทุกวันรวม
วันละชม.
กว่าๆ
ทุกวัน รวม
วันละชม.
กว่าๆ

ไลน์
FB

ไลน์
FB
Skype
ไลน์
FB
Instragram
twitter
ทุกวัน แต่ละ ไลน์
ครัง้ ใช้ ไม่
FB
นาน
ทุกวัน รวม ไลน์
วันละ 1-2
ชม.
ทุกวัน แต่ละ ไลน์
ครัง้ ใช้ ไม่
FB
เกินครึ่งชม.

จากตาราง 11แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ ข้อมูลหลักในการศึกษาในครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นผู้สงู อายุ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ อย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป
โดยเป็ นเพศชาย 1 คน เพศหญิง5คน มีอายุอยู่ระหว่าง 60-65 ปี จํานวน 1 คน 66-70 ปี จํานวน 4 คน
71-75 ปี จํานวน 1 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 3 คน ปวช.-ปวส. จํานวน 2
คน และระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 คน ลักษณะการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ ยังอยู่กบั สามี/ภรรยาและลูก
จํานวน 4 คน อยู่กับลูก (สามีเสียชีวิตแล้ ว) จํานวน 2 คน ความถี่ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ใช้ ทกุ วัน ไม่ตํ่ากว่าวันละครึ่งชัว่ โมง
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ซึ่งผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key informants) มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ ในการคัดเลือก
ทัง้ 6 คน ดังตาราง12
ตาราง 12 คุณสมบัติตามเกณฑ์ในการคัดเลือกของผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก แม่ม่า
(นามสมมติ)

เกณฑ์ในการคัดเลือก
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก
1) อายุ 60ปี ขึ ้นไป
2) เป็ นสมาชิกในชมรมผู้สงู อายุในเขต
กรุงเทพมหานคร
3) ประสบการณ์ในการใช้ แอพพลิเคชัน่
ไลน์ มากกว่า 1ปี
4) ใช้ ไลน์ทกุ วัน
5) เคยได้ รับการส่งต่อข้ อความ
6) เต็มใจในการเป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลัก
7) ใช้ ไลน์เมื่อมีเวลาว่างจากภาระกิจอื่น ๆ
8) ใช้ ไลน์เมื่อมีความจําเป็ นต้ องติดต่อกับ
ผู้อื่น
9) ไม่เชื่อข้ อความที่เคยได้ รับผ่านมาทาง
ไลน์ทนั ที
10) การตรวจสอบข้ อเท็จจริงของข้ อความที่
ได้ รับเบื ้องต้ นก่อนได้
11) ส่งข้ อความ ภาพ หรื อวิดีโอ ที่มีเนื ้อหา
ถูกต้ องเท่านัน้
12) ใช้ ไลน์โดยไม่ทําให้ เสียสุขภาพ
13) ใช้ ไลน์โดยไม่สร้ างความรํ าคาญต่อ
ผู้อื่น

แม่กาญ

ลุงเหน่ง

แม่วรรณ

แม่แมว

แม่ช่อ































































































ตอนที่ 2 ความหมายและองค์ ประกอบของการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม บน
แอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุ
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สงู อายุในด้ านต่างๆจากการสัมภาษณ์ ผ้ ูให้ ข้อมูล

100
รอง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ เพื่อนําไปสร้ างข้ อคําถาม
ในการสัมภาษณ์ผ้ สู งู อายุ ได้ ให้ ความหมายและองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ ได้ ให้ ความเห็นว่าการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมนัน้ 1) ควรใช้ อย่างเกิดประโยชน์นนั ้ หมายถึงเป็ นประโยชน์ตอ่ ตัวผู้สงู อายุเองทังร่้ างกายและ
จิ ต ใจช่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย2) ใช้ อย่ า งปลอดภั ย 3) ใช้ อย่ า งพอดี โ ดยมี
สาระสําคัญดังนี ้
1. การใช้ อย่ างเกิดประโยชน์
1.1 ด้ านจิตใจ
จิตใจของผู้สงู อายุเป็ นสิ่งที่ต้องให้ ความสําคัญ ผู้สงู อายุต้องการกําลังใจจากคนรอบ
ข้ าง เพื่อคลายเหงา เนื่องจากต้ องห่างไกลจากลูกหลาน และอาจต้ องอยู่เพียงลําพัง ผู้สูงอายุจึงมัก
ประสบกับปั ญหาความเหงา การสื่อสารโดยใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านไลน์ จึงช่วยคลายเหงา
ให้ กบั ผู้สงู อายุได้
“การใช้สือ่ ออนไลน์ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผูส้ ูงอายุ เหมาะกับ
สุขภาพ ทัง้ ด้านจิ ตใจกับร่ างกาย ความปลอดภัย ในเรื องชีวิต อนามัยและ
ทรัพย์สิน รู้จกั ตรวจสอบว่าใครส่งไลน์มาและ ลิ ขสิ ทธิ์ การส่งต่อภาพข้อความ
รวมทัง้ ข้อความพาดพิงโจมตีให้ร้ายโดยข้อความเป็ นเท็จโดยไม่ตงั้ ใจ โดย
ลูกหลานทีใ่ ห้ใช้ตอ้ งใส่ใจ” (อ.เล็ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“อย่างน้อยก็ให้ความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดี ยว เพราะการอยู่คนเดียวทําให้รู้สึก
เหงา” (คุณนิค, สัมภาษณ์วนั ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“เหมื อนผู้สูงอายุที่ตื่นมาต้องอ่านหนังสื อพิ มพ์ เขาอาจจะตื ่นเช้ามา แล้วส่ง
สวัสดี ตอนเช้า สวัสดี ตอนกลางวัน ก็ จะมาตลอด บางที อาจจะพิ มพ์ ได้ไม่
เยอะ แต่ส่งเป็ นภาพข้อความทําให้เกิ ดความใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างคนใน
กลุ่ม” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559)
1.2 ประหยัดค่าใช้ จ่าย
การประหยัดคค่าใช้ จ่ายเป็ นประเด็นสําคัญ ที่ผ้ ูเชี่ยวชาญได้ ให้ ความสําคัญ เนื่องจาก
ผู้สงู อายุส่วนใหญ่มีรายได้ ลดลง หรื อไม่มีรายได้ ผู้เชี่ยวชาญจึงสนับสนุนให้ ผ้ สู งู อายุใช้ แอพพลิเคชั่น
ไลน์แทนการสื่อสารแบบอื่นเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายไว้ วา่
“ให้มีการใช้โปรแกรมตัวนี ้เพราะฟรี ไม่ มีค่าใช้จ่ายมากกว่าสนับสนุนในการใช้
โทรศัพท์ เพราะเสียค่าโทร เพราะต้องเติ มเงิ นค่าโทร” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2559)
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1.3 การใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
ผู้เชี่ยวชาญได้ กล่าวสนับสนุนให้ ผ้ สู งู อายุใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดและมีคณ
ุ ค่าในช่วงเวลาวัยเกษียณไว้ วา่
“บางคนใช้ เพื ่อ กิ จ กรรมที่ ส นใจ เป็ นงานอดิ เรก” (อ.เล็ ก , สัม ภาษณ์ วัน ที่ 13
ธันวาคม พ.ศ.2559)
“เพื่อความสนุกสนาน ติ ดต่อสื ่อสาร ใช้เวลาว่างตอนเกษี ยณให้เกิ ดประโยชน์
สูงสุดมีคณ
ุ ค่า” (คุณหมู, สัมภาษณ์วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2559)
1.4 การสื่อสาร
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุได้ ติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวคราวถึงกันและกัน
ทําให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับรู้ข้อมูลเรื่ องราวต่าง ๆ ในปั จจุบนั ได้
“ไลน์สามารถประชุมสาย สามารถสือ่ สาร กิ จกรรมของกลุ่ม...เป็ นประโยชน์ใน
การสือ่ สารข่าวสารต่าง ๆ ทําให้งา่ ยมากขึ้น” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 14
ธันวาคม พ.ศ.2559)
2. ใช้ อย่ างปลอดภัย
ใช้ แบบไม่ เสพติ ด สื่ อ สังคมออนไลน์ ไม่ ถูก หลอก ไม่ งมงาย ซึ่งทํ า ให้ ก ารใช้ เครื อ ข่า ย
ออนไลน์มีความปลอดภัย โดยการตรวจสอบแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้
“ต้องแนะนําให้ผสู้ ูงอายุรู้จกั ใช้ไลน์ให้เกิ ดประโยชน์ ใช้อย่างถูกต้อง...ตรวจสอบ
แหล่งทีม่ าเชือ่ ถือได้ไม่ได้ แม้ได้มาแล้ว ก็ควรเช็คกับผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านที่
เกี ่ยวข้องกับเรื ่องนัน้ ๆ” (อ.เล็ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“การใช้สือ่ ออนไลน์ ให้เหมาะสม .. มี ความปลอดภัย ในเรื ่องชีวิต อนามัยและ
ทรัพย์สิน รู้จกั ตรวจสอบว่าใครส่งไลน์มาและ ลิ ขสิ ทธิ์ การส่งต่อภาพข้อความ”
(อ.เล็ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“บางทีไ่ ม่ได้กลัน่ กรองข้อเท็จจริ ง อาจจะมีระบบขายตรงแอบแฝง และถูกหลอก
ง่าย ๆ...ตัวเขาต้องมีวิจารณญาณในการรับสารข้อมูล” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่
14 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“รู้จกั ตรวจสอบว่าใครส่งไลน์มา และลิ ขสิ ทธิ์ การส่งต่อภาพข้อความ รวมทัง้
ข้อความพาดพิงโจมตีให้ร้ายโดยข้อความเป็ นเท็จโดยไม่ตงั้ ใจ” (อ.เล็ก,
สัมภาษณ์วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“ผมคิ ดว่าเขาเชือ่ เพราะโดยอุปนิ สยั เชือ่ คนง่าย เห็นอะไรดี ก็อยากส่งต่ษ แชร์
บางทีก็จะเชือ่ แบบ 100%” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559)
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3. ใช้ อย่ างพอดี
รับส่งข้ อมูลในปริมาณที่พอดี ไม่รบกวนผู้อื่น ไม่สง่ ข้ อมูลที่มากเกินไป หรื อส่งถี่เกินไป ใช้
เมื่อมีเวลาว่าง ไม่ใช้ ติดต่อกันนาน ๆ ทังวั
้ นจนทําให้ เสียสุขภาพ
“ไม่ส่งต่อข้อความทีเ่ ป็ นการรบกวน เช่น คิ ดถึงมาก ส่งทุก ๆ ชัว่ โมง หรื อส่งเข้า
ทุกกลุ่มทําให้เกิ ดการรบกวน” (คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559)
“ไม่ใช่ทกุ คน แต่มีคนที ่อาจจะติ ด เป็ นความเคยชิ นว่าจะต้องเล่นทัง้ วัน”(คุณกุ๊ก,
สัมภาษณ์วนั ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2559)
ส่วนในมุม มองของผู้สูงอายุ ได้ ให้ ความหมายของ “การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม” ว่าหมายถึง พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ที่ 1) เกิดประโยชน์
ในด้ านต่าง ๆ คือ ได้ รับความสุขและกําลังใจ คลายเหงา ทําให้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ และใช้ เก็บบันทึกต่าง ๆ 2) ไม่เป็ นอันตราย มีเนื ้อหาที่พอดี และใช้ เป็ นเวลา
ผู้วิจัยพบว่า องค์ ประกอบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี ขอบเขตใน 3
ประเด็น ได้ แก่ 1) การใช้ ให้ เกิดประโยชน์ 2) การใช้ ไม่เป็ นอันตราย3) มีเนื ้อหาที่พอดีและ4) การใช้ เป็ น
เวลา โดยแต่ละประเด็น มีสาระสําคัญ ดังนี ้
1. การใช้ ให้ เกิดประโยชน์
ในมุมมองของผู้สงู อายุส่วนใหญ่ เห็นว่าการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ เกิดประโยชน์
นัน้ หมายถึงเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งที่ตนเองได้ รับ เช่น กําลังใจ ความสุขทางใจประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารที่ สะดวกและง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ซึ่งการใช้ ไลน์ จึงสามารถทดแทนการ
สื่อสารแบบเดิม (เช่น โทรศัพท์ การไปหาด้ วยตนเอง เป็ นต้ น) ได้ อย่างมีประโยชน์จากการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้สงู อายุได้ ให้ มมุ มองเกี่ยวกับประโยชน์จากการใช้ ไลน์ในประเด็น ต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 ด้ านจิตใจ
1.1.1 ได้ รับกําลังใจ
กําลังใจเป็ นสิ่งที่สําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตประจําวันของผู้สงู อายุ ดังนัน้ การ
ได้ รับและการส่งข้ อความที่ดี ๆ ให้ แก่กนั ทําให้ ผ้ สู งู อายุที่ได้ รับเกิดกําลังใจการสื่อสารเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ผ่านแอพริ เคชัน่ ไลน์จึงสามารถตอบสนองต่อการส่งและมอบกําลังใจได้ ง่าย ดังคํากล่าวของ
ผู้สงู อายุท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า
“เราได้กลอน ข้อความได้รับกําลังใจ มีรูปพระส่งมา สวัสดีวนั อาทิ ตย์ เป็ น
คําพูดดี ๆ สบายใจ” (แม่ม่า, สัมภาษณ์วนั ที่ 2 0ธันวาคม พ.ศ.2 5 5 9)
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1.1.2 ได้ รับความสุข
เมื่อมีการทักทายผ่านการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีการส่งรูป
ดอกไม้ ส่งข้ อความดี ๆ ให้ กนั และกันผู้สงู อายุก็มีความสุขได้ จากผู้สงู อายุหลายท่านได้ ให้ ความเห็นว่า
“และเพื่อนเราจะส่งสิ่ งดี ๆ เวลาปี ใหม่ ก็ ส่ง สวัสดี ปีใหม่ ก็ เป็ นความสุข”
(แม่ม่า, สัมภาษณ์วนั ที่ 20ธันวาคม พ.ศ.2559)
“บางทีเพือ่ นก็ส่งรูป สวัสดีวนั จันทร์ วันอังคารมาเป็ นรู ปดอกไม้ต่าง ๆ ดูแล้วก็
สวยดี เพลิ นดี ค่ะ...ได้ติดต่อกับเพื่อน มี ความสุขแล้ว” (แม่กาญ, สัมภาษณ์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“เราก็ทิ้งข้อความไว้ให้เค้าได้ครับบางทีเพือ่ นก็จะส่งข้อความดี ๆตลก ๆมาให้
ผมชอบอ่านแล้วขําดีครับเค้าชอบส่งคํากลอนขํา ๆเราก็เอาไปเป็ นมุขไว้เวลา
เราคุยกับคนอืน่ ได้ก็ช่วยสร้างความบันเทิ งให้กบั คนทีอ่ ยู่ใกล้
ๆเราได้มี
ประโยชน์มากครับ”(พ่อเหน่ง, สัมภาษณ์วนั ที่ 2 0 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2 5 6 0)
1.1.3 คลายเหงา ทําให้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น
เนื่ องจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนใหญ่ ลูก ๆ หรื อสมาชิกวัยหนุ่มสาวใน
ครอบครัว มักไม่ค่อยอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะมาจากลูกหลานต้ องศึกษาต่อในที่ห่างไกล หรื อ
การเดินทางไปทํางานต่างถิ่น ส่งผลให้ ผ้ สู งู อายุนนต้
ั ้ องอยู่ห่างจากลูกหลาน ผู้สงู อายุมกั จะประสบพบ
เจอกับความเหงาอยู่เสมอ การสื่อสารโดยใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านไลน์ จึงช่วยคลายเหงาให้ กบั
ผู้สงู อายุ ดังคํากล่าวของผู้สงู อายุท่านหนึง่ ได้ กล่าวว่า
“ก็ใช้ส่งข่าวสารถึงเพื่อนฝูง ไต่ถามทุกข์ สขุ เป็ นประจํ า สมัยนี ้นะ อายุก็มาก
ขึ้นแล้ว การเดิ นทางไปมาหากันก็ลําบาก บางทีปา้ โทรไปหาเพือ่ น เค้าอาจไม่
อยู่บ้าน ไม่ได้รับสายบ้าง อาจไม่สะดวกรับตอนนัน้ ป้าก็ไลน์ ทิ้งข้อความไว้
พอเค้าว่างเค้าก็มาอ่านกัน แล้วก็ตอบกลับมา ก็รู้สึกว่าจะทําให้ได้คยุ ทักทาย
กั น มากขึ้ น หายคิ ด ถึ ง แก้ เหงาด้ ว ยนะ” (แม่ ก าญ, สัม ภาษณ์ วัน ที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
ซึ่งสอดคล้ องกับผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุท่านหนึ่งได้ กล่าวสนับสนุนให้ ผ้ สู งู อายุ
ได้ สื่อสารกันมากขึ ้นเพื่อคลายเหงา
“ส่วนมากเป็ นเหมื อนกับความบันเทิ ง ฟังเพลง ดูยูทูป บ้าง อย่างน้อยก็ให้
ความรู้ สึ ก ว่ า ไม่ ได้ อ ยู่ ค นเดี ย ว เพราะการอยู่ ค นเดี ย วทํ า ให้ รู้สึ ก เหงา แต่
บางครั้งการได้รับข่ าวสาร พูดคุย และเวลาทํ ากิ จกรรมกัน เค้าไม่ ตกหล่ น
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และให้ ค วามร่ ว มมื อ กั น อย่ า งทั่ว ถึ ง ครั บ ” (คุ ณ นิ ค , สั ม ภาษณ์ วัน ที่ 12
ธันวาคมพ.ศ.2559)
1.2 ด้ านค่าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายเป็ นประเด็นสําคัญที่ผ้ สู งู อายุให้ ความสําคัญในการเลือกใช้ เนื่องจากผู้สงู อายุ
ส่วนใหญ่มีรายได้ ลดลง หรื อไม่มีรายได้ การประหยัดค่าใช้ จ่ายจึงมีความสําคัญต่อธู้สงู อายุ เพื่อให้ มี
เงินสํารองไว้ ใช้ ในยามชราในอีกหลายสิบปี อย่างเพียงพอ การได้ ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ผ่านไลน์จึง
เป็ นการช่วยผู้สงู อายุประหยัดทังค่
้ าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่ต้องไปมาหาสู่กัน เป็ นต้ น ดังที่ผ้ สู งู อายุได้
กล่าวไว้ วา่
“บางที จ ะโทรคุย กับ น้อ งที่อ ยู่ ท ั้งต่ า งประเทศ หรื อ ต่ า งจังหวดก็ จ ะใช้ไลน์
เพราะว่าไม่ต้องเสี ยค่าโทรศัพท์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย” “ก็
ช่วยประหยัดค่าโทรไปได้เยอะนะ แถมยังเห็นหน้ากันได้อีกด้วย” (แม่กาญ,
สัมภาษณ์วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื ่องค่าโทรศัพท์ไปได้เยอะครับ”(พ่อเหน่ง, สัมภาษณ์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ ผู้เชี่ ย วชาญด้ า นผู้สูง อายุท่ า นหนึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง การสนับ สนุน ให้
ผู้สงู อายุให้ ใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์แทนการสื่อสารแบบอื่นเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายไว้ วา่
“ให้มีการใช้โปรแกรมตัวนี ้เพราะฟรี ไม่ มีค่าใช้จ่ายมากกว่าสนับสนุนในการใช้
โทรศัพ ท์ เพราะเสี ย ค่ าโทร เพราะต้องเติ ม เงิ น ค่ าโทร และ ไลน์ สามารถประ
ชุมสาย สามารถสื ่อสาร กิ จกรรมของกลุ่ม”(คุณกุ๊ก, สัมภาษณ์ วนั ที่ 25ธันวาคม
พ.ศ.2559)
1.3 ด้ านการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์
ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ อยู่ในวัยเกษี ยณ หรื อมีงานที่ลดลง จึงมีเวลาว่างมากกขึ ้นกว่าวัยอื่น
ดังนันการใช้
้
การใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมจึงช่วยให้ ผ้ สู งู อายุได้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ได้ ดังที่ผ้ สู งู อายุได้ กล่าวถึงการใช้ แอพริ เคชัน่ ไลน์ในเวลาว่างของตนเอง ดังนี ้
“ข้อความมาเป็ นคํ ากลอนเตื อนใจ อะไรตลก ๆ ให้เราขํ าขัน มันฆ่ าเวลาไปนะ
สํ าหรับ คนที่ไม่ ได้ทํ างานแล้ว รี ไทร์ แล้ว” “เหมื อนเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิ ด
ประโยชน์ น อกเหนื อ จากการดู ที วี” (แม่ ม่ า, สัม ภาษณ์ วัน ที่ 20ธัน วาคม พ.ศ.
2559)
“ไม่มีอะไรทํ า ก็หยิ บ iPad ขึ้นมาดู Facebook บ้าง ดู Line บ้าง หรื อเอามาต่อ
ทีวี ดูละครย้อนหลังบ้าง” (แม่กาญ, สัมภาษณ์วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
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สอดคล้ องกับผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ กล่าวสนับสนุน ให้ ผ้ ูสูงอายุใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างเกิดประโยชน์สงู สุดและมีคณ
ุ ค่าในช่วงเวลาวัยเกษียณไว้ วา่
“จํ ากัดเขาในการใช้ไม่ใช่ให้เขาใช้ทุกอย่างออกแบบประโยชน์ จากมันในการใช้
งานตามโจทย์ ในชี วิตเขา เพื่อความสนุกสนาน ติ ดต่อสื ่อสาร ใช้เวลาว่างตอน
เกษี ยณให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดมี คณ
ุ ค่า”(คุณหมู, สัมภาษณ์วนั ที่ 1ธันวาคม พ.ศ.
2559)
1.4 ด้ านการสื่อสาร
เนื่องจากผู้สูงอายุมีความจํากัดในหลาย ๆ ฐ้ าน ทัง้ เรื่ องการเดินทางก็ดูจะยากลําบาก
มากขึ ้น อาจทําให้ ผ้ ูสูงอายุขาดการสัมพันธ์ ใกล้ ชิดกับเพื่อน ลูกหลานหรื อญาติพี่น้อง ดังนัน้ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ยังช่วยให้ ผ้ สู งู อายุได้ ติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวคราวถึงกันและกัน ทําให้ ผ้ สู งู อายุ
ได้ รับรู้ ข้ อมูลเรื่ องราวต่าง ๆ ในปั จจุบันได้ อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ ถูกจํากัดด้ วยระยะทาง หรื อสุขภาพ
ร่างกายที่ถดถอยเสื่อมสภาพลงทุกวัน ดังที่ผ้ สู งู อายุหลายท่านได้ กล่าวไว้
“บางทีจะโทรคุยกับน้องที่อยู่ทงั้ ต่างประเทศ หรื อต่างจังหวัดก็จะใช้ไลน์เพราะว่า
ไม่ต้องเสี ยค่าโทรศัพท์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย...ใช้ส่งข่าวสารถึง
เพือ่ นฝูงไต่ถามทุกข์สขุ เป็ นประจํ า”(แม่กาญ, สัมภาษณ์วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2560)
“เรายังต้องทํ างาน แต่ ไว้ติดต่ อสื ่อสารทั้งเรื ่ องงาน และเรื ่ องส่วนตัวด้วยครับ”
“ทํ าให้เราติ ดตามเรื ่องราวต่าง ๆ ได้รวดเร็ วขึ้นนะครับ ทํ าให้โลกนี ้อยู่ใกล้กนั นิ ด
เดียว...ก็ทําให้เรามี ช่องทางในการติ ดต่อสือ่ สารกับคนอืน่ เพิ่ มขึ้นด้วย” (พ่อเหน่ง,
สัมภาษณ์วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“มี ประโยชน์นะ เอาไว้ติดต่อสือ่ สาร เวลาทางกลุ่มมี ประสานงานหรื อส่งข่าวอะไร
มา เราก็ จ ะส่ ง ต่ อ ให้ เพื่ อ นของเราได้ ท ัน ที ” (แม่ ว รรณ, สั ม ภาษณ์ วัน ที่ 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“ข้อดี คนเป็ นแม่ลูก พอถึ งเวลาติ ดต่อกับลูกส่วนมากจะใช้โทรฟรี ค่ะเราใช้เป็ น
ไลน์ ประหยัดและง่ายด้วย ปนะหยัดและเราจะโทรว่าเป็ นไงบ้างสบายดี ไหม อยู่
ไหน นอกจากสัญญาณไม่มี” (แม่แมว, สัมภาษณ์วนั ที่ 12มีนาคม พ.ศ.2560)
1.5 ด้ านการบันทึกข้ อมูล
ผู้สูงอายุบางท่านใช้ ประโยชน์ จากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อบันทึกประจําวัน
เป็ นเหมือนไดอารี่ เพื่อเก็บเป็ นความทรงจําส่วนตัว บันทึกสิ่งที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลานัน้ ๆ ทําให้ สามารถ
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ย้ อนกลับมาดูได้ ตลอดเวลาทําให้ ผ้ ูสงู อายุก็ได้ ทบทวนความทรงจําในช่วงเวลานัน้ ๆ ได้ ดังที่ผ้ สู งู อายุ
บางท่านได้ กล่าวไว้
“ป้าก็จะใส่ข้อความลงไปเหมื อนเป็ นไดอารี ่ส่วนตัว” (แม่กาญ, สัมภาษณ์วนั ที่ 11
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“บางทีเราก็ใช้สิ่งเหล่านี ้ เป็ นเหมื อนไดอารี ่ส่วนตัวเรา ทําให้เรารู้ว่า ช่วงเวลานัน้
ๆ เราไปไหนมา หรื อไปกับใครมาบ้าง” (พ่อเหน่ง, สัมภาษณ์วนั ที่ 20 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2560)
2. ใช้ ไม่ เป็ นอันตราย
นอกเหนือจากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดประโยชน์ แล้ ว
การใช้ นนจะต้
ั ้ องไม่เป็ นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์นนจึ
ั ้ งไม่ใช้ แบบเสพ
ติดสื่อสังคมออนไลน์ ใช้ โดยไม่ถกู หลอก ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่งมงาย จากการสัมภาษณ์ ผู้สงู อายุ
ส่วนใหญ่จะระมัดระวังตนเองในการสื่อสารผ่านไลน์ ซึง่ ทําให้ การใช้ เครื อข่ายออนไลน์มีความปลอดภัย
นอกจากนี ้ ผู้สงู อายุบางรายก็ตระหนักถึงในการใช้ ไลน์ที่สง่ ผลกระทบต่อผู้อื่นเช่นกัน
“จากการที ่เล่นไลน์ ถ้าเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิ ดประโยชน์ เราไม่เชื ่อและไม่งม
งาย..เราคิ ดว่าป้องกันด้วยตัวเอง เวลาอ่าน พิ จารณาดูว่าสมควรไหมทีจ่ ะเชือ่ ทุก
อย่าง ไม่ เพี ยงแค่ โลกออนไลน์ แค่ คนเข้ามาเราต้องดู ...เห็ น เค้าเล่ น ๆกัน ก็ เอ่ อ
สนใจก็ เลยลองเรี ย นดู ก็ เอ่อก็ ติดใจ ลองทํ าไปทํ ามามัน ก็ ง่ายเข้าใจง่ายเนอะ
สํ าหรับคนอายุอย่ างเรา ก็ สนุก ดี และมัน ก็ ไม่ มี อะไรทํ าให้เราเสี ย หายเนาะ...
ส่วนมากก็ เพื ่อน ๆ กันส่งข้อความมาไม่ ได้มีอนั ตรายอะไร (แม่ม่า, สัมภาษณ์
วันที่ 20ธันวาคม พ.ศ.2559)
“คนไหนที ่เราไม่ รู้จัก ก็ ไม่ ต้องรับโทร หรื อรับเป็ นเพื่อนไว้ติดต่อกัน” (แม่กาญ,
สัมภาษณ์วนั ที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“ผมก็ใช้อย่างที่ตวั เองต้องการ และไม่ได้ทําความเดื อดร้อนให้กบั ใคร ไม่ได้สร้าง
ความรํ าคาญให้คนอื ่น ด้วยครับ...ผมก็ ใช้อย่ างที่ตัวเองต้องการ และไม่ ได้ทํ า
ความเดื อดร้อนให้กบั ใคร ไม่ได้สร้างความรํ าคาญให้คนอื ่นด้วยครับ” (พ่อเหน่ง,
สัมภาษณ์วนั ที่ 20กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์แอพลิเคชัน่ ไลน์อย่างเหมาะสมยังรวมไปถึงการใช้ อย่างไม่
ประมาทและการศึกษาหาข้ อมูลเพิ่ มเติม ซึ่งทํ าให้ ไม่ถูกหลอกง่าย ดังเช่น ผู้สูงอายุท่านนีไ้ ด้ กล่าว
สนับสนุนในเรื่ องนี ้ ไว้ วา่
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“(ผู้ สู ง อายุถู ก หลอก) ไม่ คิ ด ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น กับ ตัว เองครั บ เพราะผมฉลาด ไม่
ประมาทและผมก็ไม่เชื ่ออะไรง่าย ๆ ต้องหาข้อมูลก่อนแน่นอนครับ ผมจะตัง้ สติ
ก่อนสตาร์ ทเสมอครับ” (พ่อเหน่ง, สัมภาษณ์วนั ที่ 20กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
“อันนีก้ ็คิดว่าอยู่ทีต่ วั เรา ถ้าเราคิ ดว่าไม่เชื ่อในตรงนัน้ คิ ดว่าเราต้องดูแลตัวเองให้
ได้ เราจะไม่หลงในตรงนัน้ ให้มาหลอกเราได้ อันนีค้ ิ ดว่าอยู่แต่ละบุคคลนะคะ ว่า
จะให้เค้าหลอกหรื อไม่ให้เค้าหลอก ก็ขึ้นอยู่กบั เรา” (แม่ช่อ, สัมภาษณ์ วนั ที่ 26
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
ซึ่งสอดคล้ องกับผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุท่านหนึ่งได้ กล่าวถึงการแนะนําให้ ผ้ ูสงู อายุใช้
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ให้ ได้ อย่างปลอดภัย โดยการตรวจสอบแหล่งข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ไว้ วา่
“ต้องแนะนําให้ผูส้ ูงอายุรู้จกั ใช้ไลน์ ให้เกิ ดประโยชน์ ใช้อย่างถูกต้อง...ตรวจสอบ
แหล่งที ่ม าเชื ่อถื อได้ไม่ ได้ แม้ได้มาแล้ว ก็ ควรเช็ คกับผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านที ่
เกี ่ยวข้องกับเรื ่องนัน้ ๆ” (คุณเล็ก, สัมภาษณ์วนั ที่ 13ธันวาคม พ.ศ.2559)
3. ใช้ เนือ้ หาที่พอดี– รับส่งข้ อมูลในปริมาณที่พอดี
ความเหมาะสมในการใช้ เนื อ้ หาที่พ อดีนัน้ จําแนกได้ ทัง้ การส่งต่อข้ อมูลที่ มีเนือ้ หาไม่
เหมาะสม และการส่งข้ อมูลที่มากเกินไปและ/หรื อส่งถี่เกินไป เป็ นการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
ไม่เหมาะสม ดังที่ผ้ สู งู อายุท่านนี ้ได้ กล่าวว่า
“มี บางคนที่ชอบส่งภาพ หรื อคลิ ปวิ ดีโอ หรื อ ข้อความมาเยอะมาก เราจะเห็นว่า
บางคนส่ งต่ อ ทุก ข้ อ ความที่เค้า ได้รับ มา ส่ งมาหมด บางที ก็ เยอะเกิ น ไปนะ..
ข้อความที ่ได้รับมา เพราะว่าดูแล้วบางอย่างมันเป็ นไปไม่ค่อยได้ ก็ไม่ควรส่งต่อ
หรื อนอกจากข้ อ ความให้ คํ า พู ด ดี ๆก็ ส่ ง ต่ อ ได้ . .คิ ดว่ า ให้ เ หมาะก็ ต้ อ งใช้
พอประมาณ ไม่มากเกิ นไป ถ้าสิ่ งดี จะส่งต่อให้เพือ่ น ถ้าดูแล้ว ไม่make sense
จะไม่ส่งต่อ” (แม่กาญ, สัมภาษณ์วนั ที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
4. ใช้ เป็ นเวลา
ส่วนการใช้ อย่างพอดีในแง่ “เวลา” นัน้ หมายถึงการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เมื่อมีเวลา
ว่าง ไม่ใช้ ติดต่อกันนาน ๆทังวั
้ น ดังเช่นคําสัมภาษณ์ ดังนี ้
“เวลาที่ทําหน้าที ่ของเราเสร็ จแล้ว ไม่ได้ (เล่น) อยู่ทงั้ วัน” “ไม่มี (ปัญหา) อะไร
นะถ้า เราไม่ ว่า งเราก็ ไม่ ต้อ งเปิ ดซิ ” (แม่ ม่ า , สัม ภาษณ์ วัน ที่ 20ธัน วาคม พ.ศ.
2559)
“แล้ ว เราก็ ต้ อ งไม่ ง มอยู่ กั บ เทคโนโลยี ห รื อสื ่ อ เหล่ า นี ้ น ะ ต้ อ งใช้ เ ป็ นเวลํ่ า
เวลา…….” (แม่กาญ, สัมภาษณ์วนั ที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)

108
“ผมคิ ด ว่ า ต้ อ งใช้ เป็ นเวลา ไม่ ติ ด อยู่ กับ มัน ” (พ่ อ เหน่ ง , สัม ภาษณ์ วัน ที่ 20
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560)
ตอนที่ 3 เงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมของผู้สูงอายุ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในการศึกษาครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ของผู้สงู อายุในด้ านต่างๆ มีสาระสําคัญ ดังนี ้
1. เจตคติในการใช้ ไลน์ อย่ างเหมาะสม
1.1 เห็นคุณค่าในการใช้ ไลน์
“เราเห็นคุณค่าการเล่นไลน์” (case 1 น้าม่า)
1.2 ง่ายต่อการใช้ งาน
“เห็นเค้าเล่นๆ กันก็เอ่อสนใจก็เลยลองเรี ยนดู ก็เอ่อก็ติดใจ ลองทํ าไปทํามา
มันก็ง่ายเข้าใจง่ายเนอะสําหรับคนอายุอย่างเรา” (case 1 น้าม่า)
“พอมาใช้ไลน์กบั เฟสบุ๊ค รู้สึกจะใช้ได้สะดวก และเร็ วกว่า แล้วก็ยงั ใช้งานง่าย
กว่าเลยหันมาใช้สองตัวนี”้ (case 2 ป้ากาญ)
“เวลาจะแชทคุยกับเพื่อนหรื อญาติ ก็จะใช้เฟสบุ๊คกับไลน์ ครับ สะดวกดี ใช้
งานง่ายครับ” (case 3 น้าเหน่ง)
1.3 สนุก สะดวก สบาย
“เห็นเค้าเล่นๆ กันก็เอ่อสนใจก็เลยลองเรี ยนดู ก็เอ่อก็ติดใจ ลองทํ าไปทํามา
มันก็ง่ายเข้าใจง่ายเนอะสําหรับคนอายุอย่างเรา ก็สนุกดี และมันก็ไม่มีอะไร
ทําให้เราเสียหายเนาะ” (case 1 น้าม่า)
“ส่วนมากใช้ไลน์ ม ากกว่า สะดวกกว่า” “พอมาใช้ไลน์ กับเฟสบุ๊ค รู้ สึก จะ
ใช้ได้ส ะดวก และเร็ ว กว่ า แล้ว ก็ ย ังใช้งานง่า ยกว่ า เลยหัน มาใช้ส องตัว นี ้”
(case 2 ป้ากาญ)
“เวลาจะแชทคุยกับเพื่อนหรื อญาติ ก็จะใช้เฟสบุ๊คกับไลน์ ครับ สะดวกดี ใช้
งานง่ายครับ” (case 3 น้าเหน่ง)
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2. ทําตามตัวแบบ เห็นคนอื่นเค้ าเล่ นกัน คนรอบข้ างเค้ าเล่ นกัน (การคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง)
“ลูกหลานก็ใช้บ้างเหมื อนกัน สามี ใช้มากกว่า ส่วนลูกเค้าก็เล่นไลน์กบั เพือ่ น
ฝูงเราก็ไม่ค่อยได้ย่งุ ” (case 1 น้าม่า)
“ที ่บ้านลูกๆ เค้าก็ใช้กนั ช่วงแรกป้าก็ได้แต่มองๆ นะ แล้วเค้าก็ทํา iPad ของ
ป้า ให้ดูละครย้อนหลังได้”“ได้ไปพบปะสังสรรกับเพือ่ นๆ มีเพือ่ นหลายคนเค้า
ใช้เฟสบุ๊คกับไลน์กนั ป้าก็อยากลองใช้ดูบ้าง ก็คนที่ป้าติ ดต่อด้วยส่วนใหญ่ก็
จะใช้ 2 ตัว (facebook, line)”“คนที่ ป้ า รู้ จั ก ส่ ว นใหญ่ ก็ จ ะใช้ ส องตั ว นี ้ ”
(case 2 ป้ากาญ)
“เพราะใช้งานง่าย แล้วเป็ นทีน่ ิ ยมของคนทัว่ ไปด้วยครับ คนทีเ่ ราติ ดต่อด้วย ก็
ตามแฟชัน่ แหละครับ” (case 3 น้าเหน่ง)
“ตอนแรกก็เห็นคนในกลุ่มชมรมบางคนเค้าเริ่ มเล่นกัน บางทีเค้าประสานงาน
มาผ่านไลน์ แต่เรายังไม่สนใจนะ พอไปเห็นเด็กๆ เค้าเล่น แล้วก็ดูน่าสนุก ก็
ให้เด็กๆ เค้าฝึ กให้” (case 6 แม่ช่อ)
3. รับรู้ว่าควบคุมตัวเองได้ (การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม)
“เรารู้หน้าทีว่ ่าต้องทําอะไร เราควบคุมได้” (case 1 น้าม่า)
4. สามารถควบคุมตัวเองได้ จริง (ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม)
“เวลาเล่นแล้วมี คนเรี ยก หรื อเราจะต้องไปไหน เราก็วางได้ และออกจากตรง
นัน้ ได้เลยค่ะ” (case 2 ป้ากาญ)
แต่ก็ไม่ได้จ้มุ ปุ๊ กอยู่กบั โทรศัพท์หรื อสมาร์ ทโฟน (case 3 น้าเหน่ง)
5. หาความรู้เพิ่มเติม(การใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ )
“ตอนแรกมี ค นสอน คุณ สามี ส อน บอกว่ า เล่ น ยังไงเวลา เขี ย นเขิ น ยัง ไง”
“เราต้องหาข้อมุลบ้างจากเพื่อนฝูง ถามไถ่” “เราต้องโทรหาเช็คข้อมูลก่อน
ทั้ง ลู ก หลาน เพื่ อ น ยัง ไม่ เจอตัว เอง ก็ ตัด สิ น ใจยากสิ่ ง แวดล้ อ มยัง ไม่ ได้
เกิ ดขึ้น” “เราไม่ค่อยส่งให้เค้า ส่งไม่ค่อยเป็ นเราไม่มีข้อความว่ามาจากไหน
นอกจากฟอร์ เวิ ร์ดไปให้ แต่เทคนิ คการเล่นยังไม่รู้และจะหาความรู้เพิ่ มเติ ม”
(case 1 น้าม่า)
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“ต้องปรึ กษาลูก หรื อ สามี อีกทีหนึ่ง ไม่เชือ่ ง่ายๆป้าเป็ นคนไม่เชือ่ อะไรง่ายๆ”
(case 2 ป้ากาญ)
“ถ้าเป็ นข้อมูลเกี ่ยวกับสุขภาพ ยิ่ งต้องไปปรึ กษาหมอก่อนครับ ถ้าอ่านแล้ว
คิ ดจะเชื อ่ นําครับ ไปให้หมอยืนยันอีกทีดีกว่าครับ” (case 3 น้าเหน่ง)
“ไม่ประมาทและผมก็ไม่เชื ่ออะไรง่ายๆ ต้องหาข้อมูลก่อนแน่นอนครับ ผมจะ
ตัง้ สติ ก่อนสตาร์ ทเสมอครับ” “รับรู้ข้อความมา แล้วจะเชือ่ ทุกเรื ่องไม่ได้หรอก
ครับ แย่กนั พอดี ต้องพิจารณาให้ดี (case 3 น้าเหน่ง)
“เราต้องโทรหาเช็คข้อมูลก่อน ทัง้ ลูกหลาน เพือ่ น ยังไม่เจอตัวเอง ก็ตดั สิ นใจ
ยากสิ่ งแวดล้อมยังไม่ได้เกิ ดขึ้น” “ต้องหยุดคิ ดและมี สติ ไม่รีบโอน เค้าก็บอก
กันแหละ ตอนนีเ้ ราก็พดู ได้ แต่สมัยก่อนมี น้อยเรื ่องนีเ้ ลยถูกหลอกให้โอนง่าย
แต่สมัยนีม้ ี มากขึ้นเราก็ตอ้ งระวัง” (case 1 น้าม่า)
ส่วนมากไม่ส่งต่อ (ข้อความที่ส่งต่อๆกัน) นะ หากเราไม่เห็นว่ามันดี หรื อ ไม่
น่าเชื ่อถื อ จะไม่ ส่งต่ อ”“อ่ านแล้วรู้ ไว้แต่ ไม่ ควรเชื ่อทุก อย่ างเค้าบอกกิ น ไอ้
โน่ น นดี ไอ้ น ั่น ดี ส่ ว นมากป้ า จะไม่ เ ชื ่ อ 100%”“พวกข้ อ ความพวกนี ้ ไม่
น่าเชื ่อถื อ เคยมี คนส่ง พวกนีเ้ ขาจะ copy จากคนนี ้ ส่งให้คนโน้น คนโน้นส่ง
ให้คนนัน้ ไปเรื ่ อยๆมี เยอะมาก ไม่ จําเป็ นต้องเชื ่อ”“ก็ ใช้วิจารณาญาณของ
ตัวเองนะว่ามันเป็ นไปได้หรื อเปล่า” (case 2 ป้ากาญ)
6. การสนับสนุนทางสังคม
6.1 ด้ านอารมณ์
“อี กอย่าง ทําให้เราไม่ได้เป็ นผูส้ ูงอายุที่อยู่แต่ในบ้าน และก็ไม่รู้โลกภายนอก
ไง” (case 4 แม่วรรณ)
6.2 ด้ านวัตถุ
“ทีบ่ า้ นลูกๆ เค้าก็ใช้กนั ช่วงแรกป้าก็ได้แต่มองๆ นะ แล้วเค้าก็ทํา iPad ของ
ป้า ให้ดูละครย้อนหลังได้” (case 2 ป้ากาญ)
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“ป้าทําไม่เป็ น ส่วนมากเวลามี ปัญหาลูกจะช่วยดูให้ พอเครื ่องมี ปัญหา ก็จะ
ให้ลูกช่วยดูให้ถามเขาว่าเป็ นยังไง เพราะเราทําเองไม่เป็ น (หัวเราะ)” (case
2 ป้ากาญ)
6.3 ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
“ตอนแรกมี คนสอน คุณสามี สอน บอกว่าเล่นยังไงเวลา เขี ยนเขิ นยังไง บางที่
ก็ส่งไปบ้าง พอทีห่ ลังทําได้ก็ทําเอง” (case 1 น้าม่า)
“บอกให้ลูกทําให้หน่อย สอนให้หน่อย เค้าก็ทําให้ สอนให้นะ” “ตอนเค้าสอน
ก็จําได้ไม่หมดหรอก แต่ก็จะจดเอาไว้ว่าจะต้องทําอะไรยังไง มีวิธีทํายังไงบ้าง
มี รหัสผ่านอะไร ป้าก็จดไว้หมด จะได้ไม่ต้องถามเค้าบ่อยๆ แต่ถ้ามี อะไรที่ยงั
ไม่ เข้าใจหรื อไม่แน่ใจ ก็ต้องกลับไปถามเค้าอี กนะ”“ให้ลูกสอนวิ ธีใช้ 2 ตัว”
(case 2 ป้ากาญ)
“มี บางคนอยู่ในกลุ่มวัยชื ่นบาน จะติ ดต่อหรื อสื ่อสารอะไรกับเรา จะคุยกัน
เหมื อ นเราไม่ มี เราไม่ รู้เหมื อ นกับ เราขาดการสื ่อสารไป” “ถ้าทางกลุ่ม จัด
อบรมก็จะช่วยได้นะ อย่างน้อยก็มีบางเรื ่องที่เราได้ยินเค้าพูด ถ้าเค้ามาสอน
หรื อแนะนํา ทําให้เรารู้ เราเข้าใจ บางสิ่ งบางอย่างเราก็ไม่รู้ทกุ เรื ่อง แต่พอเค้า
มาสอน ก็เริ่ มไปอีกอย่าง อี กอย่าง ทําให้เราไม่ได้เป็ นผูส้ ูงอายุทีอ่ ยู่แต่ในบ้าน
และก็ไม่รู้โลกภายนอกไง” (case 4 แม่วรรณ)
“ถ้า (ทางชมรม) เค้ามี จดั อบรม มาแนะนําก็ดีนะ ในเรื ่องทีเ่ ราไม่รู้ เราก็จะได้
รู้ แล้วจะได้ใช้ด้วย” “ตอนแรกก็ เห็ นคนในกลุ่มชมรมบางคนเค้าเริ่ มเล่นกัน
บางที เค้าประสานงานมาผ่านไลน์ แต่เรายังไม่สนใจนะ พอไปเห็นเด็กๆ เค้า
เล่น แล้วก็ดูน่าสนุก ก็ให้เด็กๆ เค้าฝึ กให้” (case 6 แม่ช่อ)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยระยะที่ 2
ในการวิ จัย ระยะที่ 2 เป็ น การวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของแบบจําลองตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สูงอายุ ผู้วิจัย ดําเนิ น การนํ าผลที่ ได้ จากการวิจัยระยะที่ 1 มาสร้ างแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมและสร้ างแบบวัดตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมจากผลการวิจัยระยะที่1และตามโครงสร้ างทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen.
2010; ฐิ ติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์.2548)นําแบบวัดที่สร้ างแล้ วไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจ เพื่อหาค่า IOC
ของแบบวัดแต่ละชุด และหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดด้ วยจากนัน้ นําแบบวัดที่ได้ ไปทดลองใช้ กับ
กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้สงู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 100 คน สําหรับใช้ ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบวัด การวิเคราะห์รายข้ อ (Item analysis) ด้ วยวิธีพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total correlatioln) การทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้ วยวิธีหาค่าสัม
ประสิทธ์ แอลฟาครอนบาค การทดสอบความเที่ยงตรงด้ วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ แล้ วจึงนํา
แบบวัด ที่ ได้ ไปเก็ บ ข้ อ มูล จริ ง กั บ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง 322 คน (Kline. 2011: 12) เพื่ อ ศึ ก ษาโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของแบบจําลองตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุมีสาระสําคัญ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยั ได้ กําหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
สัญลักษณ์ หรื ออักษร ความหมาย
n
จํานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
Min
ค่าคะแนนตํ่าสุด
Max
ค่าคะแนนสูงสุด
SD
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation)
SE
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error)
SS
ผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS
ค่าเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
df
ชันของความเป็
้
นอิสระ (Degree of Freedom)
ค่าสถิติไค-สแควร์
χ2
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p
R
R2
β
*
**

ค่าความน่าจะเป็ น (probability) ของค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู
สัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of determination)
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็ น 7 ตอน ประกอบด้ วย
ตอนที่ 1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุม่ ตัวอย่าง
ตอนที่ 2ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล พื น้ ฐานของตัว แปรโดยใช้ ส ถิ ติ พื น้ ฐาน ได้ แ ก่ ค่ า ตํ่ า สุด
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ตอนที่ 4ความโด่ง ความเบ้ ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการวิจยั
ตอนที่ 5ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 6ผลการวิ เคราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลโดยรวมของ
แบบจํ า ลองโครงสร้ างความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุแ ละผลของการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม
ตัวแปรที่ใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ กําหนดสัญลักษณ์ของตัวแปรที่ศกึ ษา โดยใช้ สญ
ั ลักษณ์แทนชื่อ
ตัวแปรดังนี ้

114
ตาราง 13 ตัวแปรที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวแปรแฝง
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม

ตัวอักษรย่อ

ตัวแปรสังเกต

ตัวอักษรย่อ

BB

2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง

NB

3. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถใน
การควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

CB

4. การสนับสนุนทางสังคม

SUP

5. การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
ตัวแปรคั่นกลาง
6. เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม

LN

ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
ด้ านอารมณ์
ด้ านวัตถุ
ด้ านข้ อมูลข่าวสาร
การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู

BB_f1
BB_f2
BB_f3
BB_f4
NB_f1
NB_f2
NB_f3
NB_f4
CB_f1
CB_f2
CB_f3
CB_f4
SUP_f1
SUP_f2
SUP_f3
LN_f1

ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี

AB_f1
AB_f2
AB_f3
AB_f4

AB
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ตัวแปรแฝง
7. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง

8. การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
9. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

ตัวแปรผล
10. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม

ตัวอักษรย่อ
ตัวแปรสังเกต
SN
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
PBC
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
INT
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี
Beh

ด้ านใช้ เกิดประโยชน์
ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย
ด้ านเนื ้อหาพอดี
ด้ านเวลาพอดี

ตัวอักษรย่อ
SN_f1
SN_f2
SN_f3
SN_f4
PBC_f1
PBC_f2
PBC_f3
PBC_f4
INT_f1
INT_f2
INT_f3
INT_f4
Beh_f1
Beh_f2
Beh_f3
Beh_f4

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้สงู อายุในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 322 คน ผลการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล ลัก ษณะกลุ่ม ตัว อย่ า ง จํ าแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับ การศึก ษา รายได้
ลักษณะการอยู่อาศัย ประสบการณ์ในการใช้ ไลน์ และอุปกรณ์ในการใช้ ไลน์ ดังแสดงในตาราง 14
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ตาราง 14 ข้ อมูลพื ้นฐาน จํานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง(n=322)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้ าย / หย่า / แยกกันอยู่
ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริ ญญาตรี
รายได้
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001– 20,000 บาท
20,001– 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
ลักษณะการอยู่อาศัย
อยู่กบั คูส่ มรส
อยู่กบั ญาติหรื อบุตรหลาน
อยู่คนเดียว
อยู่กบั บุคคลอื่น
ประสบการณ์ในการใช้ ไลน์
ตํ่ากว่า 6 เดือน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี
ระหว่าง 1 ปี ถึง 3 ปี
มากกว่า 3 ปี

จํานวน

ร้ อยละ

95
227

29.5
70.5

55
204
63

17.1
63.4
19.6

220
76
26

68.3
23.6
8.1

121
106
43
52

37.6
32.9
13.4
16.1

177
99
38
8

55.0
30.7
11.8
2.5

46
55
106
115

14.3
17.1
32.9
35.7

117
ตาราง 14 (ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
อุปกรณ์ในการใช้ ไลน์
สมาร์ ทโฟน
แท๊ บเลต
iPad

จํานวน
288
19
15

ร้ อยละ
89.4
5.9
4.7

จากตาราง 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ งจํานวน 227 คน คิดเป็ นร้ อยละ
70.5ส่ ว นใหญ่ มี ส ถานภาพสมรส จํ า นวน 204 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 63.4มี ระดับ การศึ ก ษาตํ่ า กว่ า
ปริ ญญาตรี จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.3รายได้ ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.6อาศัย
อยู่กับคู่สมรส จํานวน 177 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55มีประสบการณ์ ในการใช้ ไลน์มากกว่า 3 ปี จํานวน
115 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.7และใช้ ไลน์บนสมาร์ ทโฟน จํานวน 288 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.4
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของตัวแปรโดยใช้ สถิตพ
ิ นื ้ ฐาน
ตัวแปรที่ใช้ ศกึ ษาในการวิจยั นี ้ประกอบด้ วย 3กลุม่ คือ กลุม่ ตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรคัน่ กลาง
และตัวแปรผล
1. ตัวแปรเชิงสาเหตุ ประกอบด้ วย ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม ความสามารถในการควบคุม พฤติก รรมการใช้ ไลน์ อย่า ง
เหมาะสมที่มีอยู่จริ งการสนับสนุนทางสังคม และการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
2. ตัวแปรคั่น กลาง ได้ แก่ เจตคติ ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม การ
คล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง การรับ รู้ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่า ง
เหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
3. ตัวแปรผล ได้ แก่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
การตรวจสอบความตรงเชิ ง โครงสร้ างที่ เ ป็ นการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Confirmatory factory analysis: CFA) โดยแสดงผลการวิ เคราะห์ ค่ า สถิ ติ เชิ ง บรรยายของตัว แปร
สังเกตในการวิจยั ซึง่ ผลการวิเคราะห์ของตัวแปรแสดงในตาราง 15
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ตาราง 15 ค่าสถิติพื ้นฐานจําแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษา(n=322)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (BB)
1.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (BB_f1)
1.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (BB_f2)
1.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (BB_f3)
1.4 ด้ านเวลาพอดี (BB_f4)
2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง (NB)
2.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (NB_f1)
2.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (NB_f2)
2.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (NB_f3)
2.4 ด้ านเวลาพอดี (NB_f4)
3. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม (CB)
3.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (CB_f1)
3.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (CB_f2)
3.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (CB_f3)
3.4 ด้ านเวลาพอดี (CB_f4)
4. การสนับสนุนทางสังคม (SUP)
4.1 ด้ านอารมณ์ (SUP_f1)
4.2 ด้ านวัตถุ (SUP_f2)
4.3 ด้ านข้ อมูลข่าวสาร (SUP_f3)
5. การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู (LN)

Min

Max

SD

3.00

7.00

6.04

0.73

2.75
2.40
3.00
1.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.20

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

6.32
6.00
6.11
5.85
4.56
4.63
4.43
4.49
4.67
6.18

0.79
0.86
0.85
0.98
1.63
1.83
1.83
1.84
1.66
0.75

1.00
1.00
2.50
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

7.00
7.00
7.00
7.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

6.24
6.14
6.17
6.14
2.92
2.95
2.80
3.00
2.84

0.88
0.91
0.86
0.95
0.50
0.56
0.70
0.52
0.58
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ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรคั่นกลาง
6. เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม (AB)
6.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (AB_f1)
6.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (AB_f2)
6.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (AB_f3)
6.4 ด้ านเวลาพอดี (AB_f4)
7. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (SN)
7.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (SN_f1)
7.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (SN_f2)
7.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (SN_f3)
7.4 ด้ านเวลาพอดี (SN_f4)
8. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
(PBC)
8.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (PBC_f1)
8.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (PBC_f2)
8.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (PBC_f3)
8.4 ด้ านเวลาพอดี (PBC_f4)
9. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม (INT)
9.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (INT_f1)
9.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (INT_f2)
9.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (INT_f3)
9.4 ด้ านเวลาพอดี (INT_f4)

Min

Max

SD

3.73

7.00

6.23

0.67

3.40
2.67
3.50
3.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.08

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

6.27
6.08
6.26
6.29
5.62
5.71
5.65
5.55
5.50
5.89

0.71
0.91
0.77
0.78
1.23
1.19
1.22
1.35
1.44
1.03

1.00
1.00
1.00
1.00
1.90

7.00
7.00
7.00
7.00
4.00

5.94
5.92
5.86
5.85
2.81

1.07
1.11
1.11
1.10
0.36

1.00
1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00
4.00

3.12
2.26
2.63
2.91

0.54
0.75
0.74
0.86
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ตาราง 15 (ต่อ)
ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรผล
10. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม (BEH)
10.1 ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ (BEH_f1)
10.2 ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (BEH_f2)
10.3 ด้ านเนื ้อหาพอดี (BEH_f3)
10.4 ด้ านเวลาพอดี (BEH_f4)

Min

Max

SD

2.00

4.00

2.88

0.38

1.00
1.00
1.00
1.00

4.00
4.00
4.00
4.00

3.10
2.40
2.73
3.05

0.54
0.80
0.76
0.88

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ นของตัวแปรเชิงสาเหตุ พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 6.04 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุด คือ
ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 6.32 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงมีค่าเฉลี่ย 4.56 ตัวแปรสังเกตที่มี
ค่าสูงสุด คือ ด้ านเวลาพอดี มีค่าเฉลี่ย 4.67ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 6.18 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุด คือ ด้ านใช้ เกิด
ประโยชน์ มีคา่ เฉลี่ย 6.24 ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้ ไลน์อย่างเหมาะสมที่มีอยู่จริ ง
มีคา่ เฉลี่ย 6.22 ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุด คือ ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย มีคา่ เฉลี่ย 6.24การสนับสนุนทาง
สังคม มีค่าเฉลี่ย 2.92 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุด คือ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลี่ย 3.00 และการใฝ่
เรี ย นใฝ่ รู้ มี ค่ า เฉลี่ ย 2.84ตัว แปรคั่น กลางพบว่า เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 6.23 ตัวแปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุด คือ ด้ านเวลาพอดี มีคา่ เฉลี่ย 6.29การคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง มีค่าเฉลี่ย 5.62 ตัวแปรสังเกตที่มีค่าสูงสุด คือ ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 5.71การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย 5.89 ตัวแปร
สังเกตที่มีค่าสูงสุด คือ ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย 5.94 และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม มี ค่ า เฉลี่ ย 2.81 ตัว แปรสังเกตที่ มี ค่ า สูง สุด คื อ ด้ า นใช้ เกิ ด ประโยชน์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.12 และตัวแปรผล พบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีคา่ เฉลี่ย 2.88 ตัว
แปรสังเกตที่มีคา่ สูงสุด คือ ด้ านใช้ เกิดประโยชน์ มีคา่ เฉลี่ย 3.10
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
ผู้วิจัยตรวจสอบความสัม พัน ธ์ ระหว่างต่อแปรสังเกต โดยใช้ การตรวจสอบความสัม พัน ธ์
ระหว่างตัวแปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้ วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เพียร์ สนั
(Pearson product moment correlation coefficient)ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรที่
ใช้ ศกึ ษาในการวิจยั นี ้ประกอบด้ วย 3กลุม่ คือ กลุม่ ตัวแปรเชิงสาเหตุ ตัวแปรคัน่ กลาง และตัวแปรผล ดัง
แสดงในตาราง 16

ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในโมเดลการวิจยั

*

ตัวแปร

BB_f1

BB_f1

1

BB_f2

.686

**

1

BB_f3

.617

**

.780**

BB_f4

.470

**

.620** .671**

NB_f1

.193

**

.257** .285** .253**

NB_f2

.153

**

.226** .239** .243** .729**

NB_f3

.183

**

.241** .271** .242** .748** .753**

NB_f4

.138

*

.239** .241** .279** .686** .780** .755**

CB_f1

.523

**

.500

CB_f2

.448

**

.449** .470** .467** .199** .145** .189** .172** .771**

CB_f3

.418

**

.491

CB_f4

.432

**

.519** .540** .573** .205** .177** .184** .215** .660** .634** .819**

SUP_f1

.260

**

.297

**

.303

**

.014

-.013 -.004

.008

SUP_f2

.287

**

.262

**

.264** .270**

.109

.099

.082

.145

**

.283** .279** .241** .317** .687**

SUP_f3

.307

**

.343** .337** .325** .164** .145**

.096

.155

**

.286** .297** .275** .337** .683** .788**

LN_f1

.255

**

.270

**

.200** .153** .291** .317** .329** .325** .174** .161**

AB_f1

.524

**

.552

**

.525

AB_f2

.504

**

.543** .553** .594** .231** .181** .197** .219** .484** .406** .434** .462** .325** .372** .388**

.086

.738

**

1

AB_f3

.449

**

.472** .497** .578** .172** .147** .160** .169** .426** .409** .405** .427** .328** .351** .348**

.064

.721

**

.739**

AB_f4

.485

**

.509

.079

.706

**

.723** .766**

SN_f1

.376

**

.409** .445** .418** .342** .367** .367** .412** .435** .494** .450** .432** .416** .400** .461** .304** .409** .462** .394** .397**

PBC_f1

.416

**

.493** .480** .460** .190** .116*

PBC_f2

.391

**

.456

**

.446

PBC_f3

.395

**

.453

**

PBC_f4

.369

**

.442** .449** .435** .150**

INT_f1

.343

**

.386** .413** .408** .223** .198** .219** .222** .400** .406** .414** .473** .622** .595** .618** .304** .446** .456** .409** .397** .588** .700** .695** .742** .703**

INT_f2

.331

**

.388

INT_f3

.383

**

.417** .415** .450** .161** .147** .119* .150

.411

INT_f4

.327

**

.390** .404** .479**

.488

Beh_f1

.278

**

.310** .346** .326** .177** .193** .181** .209** .296** .317** .247** .276** .604** .699** .693** .382** .372** .369** .386** .346** .508** .519** .557** .564** .568** .651** .625** .586** .580**

Beh_f2

.277

**

.280** .305** .286** .112*

Beh_f3

.231

**

.275

Beh_f4

.229

**

.275** .275** .294** -.022 -.047 -.060 -.043 .307** .280** .299** .343** .634** .634** .641**

*

BB_f2

**

**

**

**

**

BB_f3

BB_f4

NB_f1

NB_f2

NB_f3

NB_f4

CB_f1

CB_f2

CB_f3

CB_f4 SUP_f1 SUP_f2 SUP_f3 LN_f1

AB_f1

AB_f2

AB_f3

AB_f4

SN_f1 PBC_f1 PBC_f2 PBC_f3 PBC_f4 INT_f1 INT_f2 INT_f3 INT_f4 Beh_f1 Beh_f2 Beh_f3 Beh_f4

1
1
1
1
1
1

.458** .459** .212** .171** .174** .179**
.497

.519

**

**

**

**

.526
.263

**

.172

**

.101

.147

**

1
1

.137* .703** .744**
.258

**

1
1

.255** .306** .311**

.065

.094

1

.234

**

1
1

.280** .292**

1

.569** .185** .148** .157** .171** .486** .414** .391** .457** .334** .357** .372** .121*

.525

**

.191

**

.165

**

.181

**

.177** .447** .414** .423** .465** .270** .269** .282**

1
1
1
1

.108

.164

**

.533** .541** .552** .586** .470** .475** .508** .184** .510** .496** .449** .479** .610**

.468** .186** .149**

.084

.156

**

.567** .556

.450** .453** .164** .135*

.081

.143

*

.530** .524** .527** .563** .579** .547** .576** .186** .508** .481** .447** .469** .624** .763** .802**

.073

.144

**

.467

**

.107

**

**

.551

**

.587

**

1

.530** .515** .554** .183** .510** .471** .467** .476** .600** .755**

1
1

.494** .487** .522** .556** .521** .564** .200** .483** .488** .442** .481** .630** .738** .741** .787**

1
1

.401** .423** .199** .192** .208** .247** .409** .430** .397** .426** .559** .539** .603** .295** .454** .449** .432** .427** .610** .656** .673** .715** .687** .769**

.267

ห

**

.225**

.109

.052

ม

.097

.063

.099

.421
**

.400

.451

.572

.462** .470** .524** .548

.581
**

.601

**

.631

.235

.483

.588**

.101

.491

.457
**

.452

.393

.553

.669

.683

.733

.690

.742

1
1

.814

.485** .464** .428** .525** .670** .690** .717** .706** .708** .740** .737**

1
1

.102

.073

.111

*

.331

**

.303** .302** .346** .589** .653** .687** .172** .373** .351** .344** .288** .446** .509** .522** .571** .543** .553** .574** .605** .637** .557**

.028

.032

.031

.268

**

.260** .259** .303** .620** .644** .675** .205** .335** .304** .296** .215** .410** .482** .510** .560** .521** .586** .565** .600** .593** .541** .649**

า

ย

ถึ

ง

p<.

.085

01,

.341

**

.332

*

**

1
1

.365** .306** .359** .524** .598** .596** .577** .555** .548** .567** .644** .522** .643** .654**

ห

ม

า

ย

ถึ

ง

p<.

1

05
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จากตาราง 16 แสดงค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส หสัม พัน ธ์ ระหว่า งตัว แปรในโมเดลการวิ จัย พบว่า
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกต มีทงั ้ หมด 780 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 จํานวน 521 คู่ และมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จํานวน 69
คู่ ในภาพรวมความสัมพันธ์ ของตัวแปรสังเกตมีค่าระหว่าง .11 ถึง.81 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กัน
สูงสุด คือ 3. ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ า ง
เหมาะสมด้ านเนื ้อหาพอดี (CB_f3) กับ3. ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมด้ านเนื อ้ หาพอดีด้านเวลาพอดี (CB_f4) มี ค่าสัม ประสิท ธิ
สหสัมพันธ์คือ.81 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ตํ่าสุด คือความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (NB_f2) กับความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านเวลาพอดี (BB_f4) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านใช้
เกิ ดประโยชน์ (Beh_f1) กับ ความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านเนื ้อหาพอดี (CB_f3)การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ าน
เวลาพอดี (Beh_f4) กับความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม ด้ านเวลาพอดี (ABC_f4) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านเนือ้ หาพอดี
(Beh_f3) กับเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านใช้ ไม่เป็ นอันตราย (AB_f2)
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ด้ านเวลาพอดี (Beh_f4) กับการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
ด้ านเนื ้อหาพอดี (SN_f3) มีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คือ .11 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ความสัมพันธ์ ของตัวแปรแฝง มีทงั ้ หมด 55 คู่ มีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จํานวน 39 คู่ และมีค่าแตกต่างจากศูนย์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จํานวน
6 คู่ ในภาพรวมความสัมพันธ์ ของตัวแปรแฝง มีค่าระหว่าง .13 ถึง.76 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กัน
สูงสุด คือ เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (AB) กับความเชื่อเกี่ยวกับผลของ
การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม (BB) มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์ คื อ .76อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ กันตํ่าสุด คือ ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (INT) กับความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม (CB) และการสนับสนุนทางสังคม (SUP) กับความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (ABC) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
คือ.13 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ข้างต้ นไม่เกิน 0.85 แสดงว่า ตัวแปรชุดนี ้ไม่มีปัญหาภาวะ
ร่วมเส้ นตรงเชิงพหุ (Multicolinearity) จึงทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้
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ตอนที่ 4 ความโด่ ง ความเบ้ ของตัวแปรสังเกตที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยตรวจสอบข้ อมูลเบือ้ งต้ นของตัวแปรสังเกตของตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจัย เพื่อให้ ทราบ
ธรรมชาติของข้ อมูล และเนื่องจากสถิติวิเคราะห์ขัน้ สูงมีข้อตกลงเบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับการแจกแจงของ
ข้ อมูลเป็ นแบบโค้ งปกติ ผู้วิจยั จึงทําการตรวจสอบความเบ้ ความโด่ง และค่าสถิติไค-สแควร์ ทดสอบ
การแจกแจงเป็ นโค้ งปกติตวั แปรเดียว ดังตาราง 17
ตาราง 17 ค่าความเบ้ และค่าความโด่งของตัวแปรสังเกตของตัวแปรที่ใช้ ในงานวิจยั
ตัวแปร
สังเกต

Skewness

Kurtosis

Skewness and Kurtosis

BB_f1

Z-Score
-2.627

P-Value
0.009

Z-Score
-3.047

P-Value Chi-Square
0.002
16.189

P-Value
0.000

BB_f2

-1.083

0.279

-1.708

0.088

4.091

0.129

BB_f3

-1.626

0.104

-2.321

0.020

8.030

0.018

BB_f4

-0.975

0.330

-1.555

0.120

3.369

0.186

NB_f1

-0.699

0.484

-1.199

0.231

1.926

0.382

NB_f2

-0.533

0.594

-1.133

0.257

1.567

0.457

NB_f3

-0.653

0.514

-1.226

0.220

1.930

0.381

NB_f4

-0.563

0.573

-1.273

0.203

1.937

0.380

CB_f1

-1.449

0.147

-2.161

0.031

6.773

0.034

CB_f2

-1.950

0.051

-2.600

0.009

10.563

0.005

CB_f3

-1.896

0.058

-2.577

0.010

10.237

0.006

CB_f4

-1.679

0.093

-2.410

0.016

8.625

0.013

SUP_f1

-0.065

0.948

0.134

0.894

0.022

0.989

SUP_f2

-0.667

0.505

-1.343

0.179

2.250

0.325

SUP_f3

-0.555

0.579

-0.557

0.577

0.618

0.734

LN_f1

-0.406

0.685

-0.687

0.492

0.637

0.727

AB_f1

-2.068

0.039

-2.680

0.007

11.457

0.003

AB_f2

-2.049

0.040

-2.617

0.009

11.049

0.004

AB_f3

-2.496

0.013

-2.910

0.004

14.699

0.001
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ตาราง 17 (ต่อ)
ตัวแปร
สังเกต

Skewness

Kurtosis

Skewness and Kurtosis

AB_f4

ZPPChiScore Value Z-Score Value Square
-2.776 0.006 -3.026 0.002 16.862

SN_f1

-1.218 0.223

-1.881

0.060

5.021

0.081

PBC_f1 -1.946 0.052
PBC_f2 -2.209 0.027

-2.590

0.010

10.496

0.005

-2.997

0.003

13.863

0.001

PBC_f3 -1.610 0.107
PBC_f4 -1.609 0.108

-2.351

0.019

8.120

0.017

-2.514

0.012

8.910

0.012

INT_f1

-0.991 0.322

-1.455

0.146

3.100

0.212

INT_f2

-0.418 0.676

-0.032

0.975

0.176

0.916

INT_f3

-0.547 0.585

-0.396

0.692

0.456

0.796

INT_f4

-1.017 0.309

-1.733

0.083

4.037

0.133

Beh_f1
Beh_f2
0.373
-0.373
Beh_f4

-0.618 0.537

-0.500

0.617

0.631

0.729

0.709 -0.189

0.850

0.175

0.916

-1.023 0.306

-1.100

0.271

2.256

P-Value
0.000

Beh_f3

Beh_f3

0.324

จากตาราง 17 พบว่า ค่าไค-สแควร์ ของตัวแปรสังเกตส่วนใหญ่ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 (p-value >.05) แสดงว่า การกระจายรายตัวแปรมีลกั ษณะเป็ นโค้ งปกติเกือบทุกตัวดังนันผู
้ ้ วิจยั จึง
ถือว่าข้ อมูลดังกล่าวมีความเหมาะสมจึงใช้ ตวั แปรเหล่านี ้ในการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ต่อไป
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิง
สาเหตุท่มี ีผลต่ อการใช้ เครือข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม
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ในการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีผล
ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม จะเป็ นการดูค่าความกลมกลืนของแบบจําลอง โดย
แสดงค่าในตาราง 18
ตาราง 18 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของความ
ตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
ดัชนีความกลมกลืน
χ2
χ2/df
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P>0.05
น้ อยกว่า 3
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้ อยกว่า .08

ค่าสถิติ
χ2=1354.252 df=478, p<.001
2.833
.910
.901
.075

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 18ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ พบว่า ค่าไค-สแควร์
(χ2) มี ค่า =1354.252, df = 478,p<.001,χ2/df= 2.833,CFI = .910,TLI = .901, RMSEA = .075
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีเหล่านี ้กับเกณฑ์ความกลมกลืนของโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดงั ตาราง พบว่า
เกือบทุกค่ามีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ยกเว้ นค่าไค-สแคว์ที่มีคา่ ไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ก็ยงั อยู่ใน
ระดับที่ ยอมรับได้ แสดงว่าแบบจําลองโครงสร้ างมีความกลมกลืนได้ ดี ทัง้ นี ้ แบบจําลองโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุแ ละผลของการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของผู้สูงอายุ
สามารถอธิ บ ายสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อ ย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุได้
ดังแสดงในภาพประกอบ 4และตาราง 19
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ตาราง 19 ค่าสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลมาตรฐานของตัวแปรและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุยกกําลัง
สองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2)
ตัวแปรผล
Beh

INT

AB
SN
PBC

ตัวแปรสาเหตุ
SUP
LN
INT
PBC
SN
AB
BB
NB
CB

Estimate
0.845***
-0.070
0.387***
0.754***
0.186***
0.122**
0.752***
0.432***
0.690***

SE
0.040
0.038
0.050
0.037
0.052
0.047
0.031
0.049
0.033

Z
21.374
-1.824
7.699
20.171
3.586
2.604
24.502
8.898
20.853

P-value
p <.001
0.068
p <.001
p <.001
p <.001
p <.01
p <.001
p <.001
p <.001

R2
.994

.710

.565
.187
.476

*p <..05, **p<.01, ***p<.001
จากตาราง19เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2) ของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ (แบบจําลองก่อน
ปรับ) พบว่า 1) ตัวแปรความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การสนับสนุนทาง
สังคม และการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ เหล่านีร้ ่ วมกันอธิบายความแปรปรวนของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ได้ ร้อยละ 99.40 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0012) ตัวแปรเจตคติ
ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม การคล้ อยตามกลุ่ ม อ้ างอิ ง และการรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่า ยสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมร่ วมกัน อธิ บ ายความ
แปรปรวนของความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ได้ ร้อยละ
71.00 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .0013) ตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม อธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สูงอายุ ได้ ร้อยละ 56.50อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .0014) ตัวแปรความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสม เหล่านี ้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงของผู้สงู อายุ ได้ ร้อยละ
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18.70อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ .0015) ตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมอธิ บายการรับรู้ ความสามารถในการควบคุม การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ได้ ร้อยละ 47.60อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
จากผลการวิ เคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ เชิ ง สาเหตุข องการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมพบว่าการอธิบายความแปรปรวนของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีค่าไม่
ปกติ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงปรับเส้ นอิทธิพลจากตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ให้ สง่ ผลต่อตัวแปรการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ด้ วยการสนับสนุนทางสังคม ทํา
ให้ ผ้ ูสูงอายุได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ ชิดทัง้ สามด้ าน ทัง้ ด้ านอารมณ์ ด้ านวัตถุ และข้ อมูล
ข่าวสาร อีกทังบุ
้ คคลเหล่านี ้ยังเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญต่อผู้สงู อายุ ทําให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความไว้ วางใจ
และมีโอกาสในการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมดังตาราง 20
ตาราง 20 ค่าดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิง
สาเหตุที่มีผลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม (แบบจําลองที่ปรับแล้ ว)
ดัชนีความกลมกลืน
χ2
χ2/df
CFI
TLI
RMSEA

เกณฑ์
P>0.05
น้ อยกว่า 3
มากกว่า .90
มากกว่า .90
น้ อยกว่า .08

ค่าสถิติ
χ2=1222.628 df=417, p<.001
2.933
.945
.926
.077

แปลผล
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน
กลมกลืน

จากตาราง 21 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิง
สาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ พบว่า χ2 = 1222.628,
df = 417,p<.001,χ2/df= 2.933,CFI = .945,TLI = .926, RMSEA = .077แสดงว่า แบบจํ า ลองมี
ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ดังนัน้ แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ สามารถอธิบายสาเหตุและผลของการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุได้ ผลการวิเคราะห์ อิท ธิ พ ลทางตรง อิท ธิ พ ล
ทางอ้ อม และอิทธิพลโดยรวม ดังตาราง 21 และภาพประกอบ 5
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ตอนที่ 6 ผลการวิ เ คราะห์ อิ ท ธิ พ ลทางตรง อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ ม และอิ ท ธิ พ ลโดยรวมของ
แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพั นธ์ เชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
อย่ างเหมาะสม
ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์ค่าอิทธิพลโดยนําเสนอผลการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลทางตรง (Direct effect:
DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effect: ID) และอิทธิพลโดยรวม (Total effect: TE) แสดงการวิเคราะห์
อิทธิพลซึง่ เป็ นตัวแปรเชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
ที่สง่ ผลต่อตัวแปรคัน่ กลาง และตัวแปรตามอิทธิพลของตัวแปร ดังแสดงในตารางที่ 21

ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม (Indirect effects: IE) และอิทธิพลโดยรวม (Total effects: TE) ของตัวแปร
สาเหตุที่สง่ ผลต่อตัวแปรผล ของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรผล
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

Beh
DE

IE

INT
TE

SUP

DE

IE

-

-

AB

-

.094*

.094*

SN

-

.182*** .182***

-

.571*** .571***

BB→AB→INT

IE

TE

IE

TE

DE

IE

TE

-

-

-

.512***

-

.512***-

-

-

-

-

.110*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.213***

-

.213***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.669***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.820***

-

.820***

-

-

-

-

-

-

-

-

BB
BB→AB→INT→Beh

DE

.110*

.669*** -

PBC
PBC→INT→Beh

DE

PBC

.109** .109**

SUP→SN→INT

SN→INT→Beh

TE

SN

.093*** .093***

SUP→SN→INT→Beh

AB→INT→Beh

AB

-

.077*

.077*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.092*

.092*

-

-

-

-

-

-

--

ตาราง 21 (ต่อ)
ตัวแปรผล
ตัวแปรเชิงสาเหตุ

Beh
DE

IE

INT
TE

DE

-

NB
NB→SN→INT→Beh

-

NB→SN→INT

-

.066** .066**
-

-

IE

AB
TE

.081** .081**

-

CB→PBC→INT

-

LN

.025

INT

.855***

R2

.457*** .457***
.740

DE

IE

TE

DE

IE

-

-

-

.362***

-

PBC
TE

DE

IE

TE

.362***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.081**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CB
CB→PBC→INT→Beh

SN

-

-

-

.520*** .520***

.800***

-

.800***

-

-

.025

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.855***

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.677

.672

.440

.640

* p<.05, ** p<.01** ,p<.001
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AB_f1
BB_f1
BB_f2

BB_f3
BB_f4

.72

.81

AB_f2

AB_f3
.82

.85

AB_f4

SUP_f1

.82

SUP_f2

.82

.85

.81

SUP_f3

.93

.86
.86

BB

.820***

AB

LN

SUP

.76

.110*

.510***
.025(ns)

SN_f1
NB_f1
NB_f2
NB_f3
NB_f4

CB_f1
CB_f2

LN_f1

.67

.83
.97

.92
.88

NB

.362***

.213**

SN

.81

INT

.82

.84

.82

INT_f1

INT_f2

INT_f3

.669***

.84

CB

.800***

.855**

.80

.77

BEH

.74

.73

BEH_f1
BEH_f2

BEH_f3
BEH_f4

INT_f4

PBC

.88

.89

.89

.89

.87

PBC_f1

PBC_f2

PBC_f3

PBC_f4

ภาพประกอบ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานของแบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุ(แบบจําลองที่ปรับแล้ ว)
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จากตารางที่ 21แสดงค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐาน ของแบบจํ า ลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ผลการวิเคราะห์
แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปรที่ เกิดขึน้ เมื่ อพิจารณาค่าอิทธิ พ ลทางตรง อิทธิ พ ล
ทางอ้ อม และอิ ท ธิ พ ลโดยรวม ของตัวแปรสาเหตุที่ ส่งผลต่อตัวแปรผล ของแบบจําลองโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม พบว่า
1. ปั จจัยที่ส่งผลทางตรงต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม สูงสุดคือความ
ตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ากับ
0.855อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.001นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยที่ส่งผลทางอ้ อมต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม สูงสุดคือการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมโดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.571อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001รองลงมาคือ การคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิง โดยผ่านความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.182อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001นอกจากนัน้ ส่วนเจตคติต่อการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ ากับ 0.094อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05
ในขณะที่ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
โดยผ่านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและความ
ตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน เท่ากับ 0.457
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 นอกจากนัน้ การสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านการคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิงและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ ากับ 0.093 อย่ างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001ส่วนความเชื่ อเกี่ ยวกับ ผลการใช้
เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยผ่ า นเจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อข่ ายสังคมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมและความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.077อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05และความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง โดย
ผ่านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่า
สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.066อย่ างมี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.01ดังนั น้ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ในขณะที่ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมและความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และการสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้

135
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมซึ่งตัวแปรเหล่านัน้ ร่ วมกันอธิ บายความแปรปรวนของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมได้ ร้อยละ 74
2. ปั จจัยที่ ส่งผลทางตรงต่อความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
สูงสุด คือ การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม มีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ .996อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001รองลงมา คือ การ
คล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.213อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001และเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ .110อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05นอกจากนันปั
้ จจัยที่ส่งผลทางอ้ อมต่อความตั ้งใจต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม สูงสุด คือ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยผ่านการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อ ข่ ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสม มี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.520อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านการคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.109 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ความ
เชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.092อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05และความเชื่ อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้ างอิ ง โดยผ่านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง มี ค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.081อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01ดังนัน้ ความตัง้ ใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ างเหมาะสมได้ รับอิท ธิ พ ลทางตรงจากเจตคติ ต่อการใช้ เครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ในขณะที่ได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การสนับสนุนทางสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง โดยผ่าน เจตคติ
ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมซึ่งตัวแปรเหล่านัน้ ร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ ร้อยละ 67.70
3. เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความ
เชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
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0.820อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001ซึ่งอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ได้ ร้อยละ 67.20
4. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และการ
สนับสนุนทางสังคม มี ค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐานเท่ากับ 0.362 และ 0.512 ตามลําดับอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001ตัวแปรร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้
ร้ อยละ 44
5. การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมมีค่า
สัมประสิ ทธิ์ อิท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.800อย่ างมี นัยสํ าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.001อธิ บายความ
แปรปรวนของการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ ร้อย
ละ 64
นอกจากนัน้ ตัวแปรภายนอกมีความสัมพันธ์ กัน ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมสัม พั น ธ์ กั บ ความเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง และความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ค่าสหสัมพันธ์เท่ากับ .312
และ .767 ตามลําดับ ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสมสัมพันธ์กบั ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง มีคา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ .239

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความหมายและองค์ ป ระกอบของการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ศึกษาปั จจัยที่ทําให้ ผ้ ูสูงอายุมีการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อนํามาสร้ างและพัฒนาแบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุให้ มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ และศึกษารู ปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์
ของตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ ในบทนีผ้ ้ ูวิจัย
นําเสนอในภาพรวมผลการวิจัย ซึ่งได้ จากการวิเคราะห์ ข้อมูลในบทที่ ผ่านมา โดยผู้วิจัยได้ แบ่งการ
นําเสนอออกเป็ น 4 หัวข้ อ คือ กระบวนการวิจยั โดยสรุป สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผลการวิจยั และ
ข้ อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

กระบวนการวิจัยโดยสรุ ป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ
1. เพื่ อศึกษาความหมายและองค์ ประกอบของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุ
2. เพื่ อ สร้ างและพัฒ นาแบบวัด การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมของ
ผู้สงู อายุให้ มีคณ
ุ ภาพเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
3. เพื่อศึกษารู ปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ
สมมติฐานการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ มีสมมติฐานการวิจยั ดังนี ้
ข้ อ 1 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการปั จจัยเชิงสาเหตุ
ความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และ
ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่าน
เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม การคล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง การรั บ รู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
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1.1 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความตั ้งใจ
ต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.2 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากเจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.3 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
1.4 ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรง
จากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.5 เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อ
เกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.6 การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
1.7 การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.8 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.9 การใช้ เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิงโดยผ่านการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.10 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและความตั ้งใจต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ข้ อ 2 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนทางสังคม
และการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
2.1 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการการสนับสนุน
ทางสังคม
2.2 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากการการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
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ขอบเขตของการวิจัย
ระยะที่ 1 ผู้ให้ ข้อมูลหลักเป็ นผู้สงู อายุ ในกรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
บนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ อย่างน้ อย 1 ปี ขึ ้นไป อายุ 60 ปี ขึ ้นไป จํานวน 6 คน เป็ นเพศชาย 1 คน เพศหญิง
5 คน ความถี่ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ทกุ วัน ไม่ตํ่ากว่าวันละครึ่งชัว่ โมง
ระยะที่ 2 ประชากรของงานวิจัย นี ้ ได้ แก่ ผู้สูงอายุที่ มี อายุ60 ปี ขึน้ ไปที่ เป็ น สมาชิก ชมรม
ผู้สงู อายุในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้สงู อายุในชมรมผู้สงู อายุ จํานวน
322 คน
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ประกอบด้ วย
ตัวแปรเชิงสาเหตุ
1. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
3. ความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
4. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
5. การสนับสนุนทางสังคม
6. การใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
ตัวแปรคัน่ กลาง
7. เจตคติตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
8. การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
9. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
10. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตัวแปรผล
11. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
เครื่องมือวัดที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือวัดที่ใช้ ในการการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นแบบสอบถามสําหรับผู้สงู อายุ โดยเครื่ องมือวัดเป็ น
แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 9 ตอน คือ ตอนที่ 1 การสอบถามข้ อมูลทัว่ ไป ตอนที่ 2
แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตอนที่ 3 แบบวัดเจตคติต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ตอนที่ 4 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงตอนที่ 5
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แบบวัดการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง ตอนที่ 6 แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม
ตอนที่ 7 แบบวัดการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ตอนที่ 8 แบบวัดความตัง้ ใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ตอนที่ 9แบบวัดการ
สนับสนุนทางสังคม ตอนที่ 9 แบบวัดการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ และตอนที่ 10แบบวัดการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม แบบวัดที่ใช้ วดั ตัวแปรทังหมดในการวิ
้
จยั นี ้ได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่ องมือวัดด้ วยการหาค่าความเชื่อมัน่ แบบสอคล้ องภายใน ซึ่งมีค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดตัวแปร
การวิจยั ทังหมดมี
้
คา่ อยู่ระหว่าง .910 - .973
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั นี ้แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ สถิติบรรยาย ได้ แก่ การหาค่าเฉลี่ย
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวัดตัวแปร
1.2. การวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยายของตัวแปรสังเกต ได้ แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์เพียร์ สนั
2. การวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ างความสัมพันธ์ของตัวแปร

สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 1
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1“เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ”
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึง่ เป็ นผู้สงู อายุที่ใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ทังสิ
้ ้นจํานวน 6 คน และผู้ให้ ข้อมูลรอง
จํานวน 4 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1 เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
1 คน กลุม่ ที่ 2 เป็ นผู้เชี่ยวชาญทางด้ านผู้สงู อายุ จํานวน 3 คน
ความหมายของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมบนแอพพลิเคชั่น ไลน์ ของ
ผู้สงู อายุ คือ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยใช้ แอพริ เคชัน่ ไลน์ที่ 1) เกิดประโยชน์ในด้ านต่าง
ๆ คือ ได้ รับความสุขและกําลังใจ คลายเหงา ทําให้ ใกล้ ชิดกันมากขึ ้น ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และ
ใช้ เก็บบันทึกต่าง ๆ 2) ไม่เป็ นอันตราย มีเนื ้อหาที่พอดี และใช้ เป็ นเวลา
องค์ประกอบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม มีขอบเขตใน 3 ประเด็น ได้ แก่
1) การใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เป็ นการใช้ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเอง สิ่งที่ตนเองได้ รับ เช่น กําลังใจ
ความสุขทางใจประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและง่าย ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ซึ่งการใช้
ไลน์จงึ สามารถทดแทนการสื่อสารแบบเดิม (เช่น โทรศัพท์ การไปหาด้ วยตนเอง เป็ นต้ น)
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2) การใช้ ไม่เป็ นอันตราย ไม่ใช้ แบบเสพติดสื่อสังคมออนไลน์ ใช้ โดยไม่ถกู หลอก ไม่เชื่ออะไร
ง่าย ๆ และไม่งมงาย จากการสัมภาษณ์ ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่จะระมัดระวังตนเองในการสื่อสารผ่านไลน์
ซึง่ ทําให้ การใช้ เครื อข่ายออนไลน์มีความปลอดภัย
3) มีเนือ้ หาที่พอดี จําแนกได้ ทัง้ การส่งต่อข้ อมูลที่มีเนือ้ หาไม่เหมาะสม และการส่งข้ อมูลที่
มากเกินไปและ/หรื อส่งถี่เกินไป เป็ นการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างไม่เหมาะสม
และ 4) การใช้ เป็ นเวลาหมายถึงการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เมื่อมีเวลาว่าง ไม่ใช้ ติดต่อกัน
นาน ๆ ทังวั
้ น

สรุ ปผลการวิจัยระยะที่ 2
1. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของผู้สงู อายุในกรุงเทพมหานคร จํานวน 322 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะกลุม่ ตัวอย่าง จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ลักษณะการอยู่อาศัย
ประสบการณ์ในการใช้ ไลน์ และอุปกรณ์ในการใช้ ไลน์ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อย
ละ 70.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็ นร้ อยละ 63.4 มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ
68.6 รายได้ ไม่ เกิ น 10,000 บาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 37.6 อาศัย อยู่กับ คู่ส มรส คิ ด เป็ น ร้ อยละ 54.8 มี
ประสบการณ์ในการใช้ ไลน์มากกว่า 3 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 36.6และใช้ ไลน์บนสมาร์ ทโฟน คิดเป็ นร้ อยละ
89.4
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลการวัดการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม ตามวัต ถุป ระสงค์ ก ารวิ จัย ข้ อ ที่ 2“เพื่ อ สร้ างและพัฒ นาแบบวัด การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุให้ มีคุณ ภาพเที่ยงตรงและเชื่ อถื อได้ ” ผลการ
วิเคราะห์พบว่า สามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการใช้ ให้ เกิดประโยชน์ มีค่า
นํ ้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .640 - .845 ด้ านการใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย มีค่านํ ้าหนักองค์ประอยู่
ระหว่าง .831 - .876 ด้ านการใช้ อย่างพอดีของเนือ้ หา มีค่านํา้ หนักองค์ ประกอบอยู่ระหว่าง .780 .791 ด้ านการใช้ อย่างพอดี ของเวลา มี ค่านํ า้ หนัก องค์ ประกอบอยู่ระหว่าง .888 - .921 มี ค่าความ
เชื่อมัน่ ของตัวแปรแฝง CR = 0.952, AVE = 0.668บ่งบอกว่า แบบวัดมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมของผู้สงู อายุตามวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 3“เพื่อศึกษารูปแบบโครงสร้ างความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรเชิงสาเหตุของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ” พบว่า ค่าดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ดงั นี ้ χ2 = 1222.628, df= 417,p<.001,χ2/df= 2.933,CFI = .945,TLI = .926,
RMSEA = .077และความสัมพันธ์ของตัวแปรในแบบจําลอง มีรายละเอียดดังนี ้
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1) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากความตั ้งใจต่อ
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.855ซึ่ง
สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.1
2) ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจาก
เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.110 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.2
3) ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจาก
การคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิง โดยมี ค่าสัม ประสิท ธิ์ อิท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ ากับ 0.213 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.3
4) ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจาก
การรั บ รู้ ความสามารถในการควบคุ ม การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.669 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.4
5) เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อ
เกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ
0.820 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.5
6) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.362 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.6
7) การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.800 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.7
8) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะและความตัง้ ใจต่อ การใช้ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ างเหมาะสม โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.077 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.8
9) การใช้ เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง โดยผ่ า นการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ งและความตัง้ ใจต่อ การใช้ เครื อ ข่า ยสัง คม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม โดยมี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท่ า กับ 0.066 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.9
10) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อ
เกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมและความตั ้งใจต่อ
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การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.457 ซึง่
สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.10
11) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่ได้ รับอิทธิพลจากการการสนับสนุน
ทางสังคม ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 2.1
12) การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่ได้ รับอิทธิพลจากการการใฝ่ เรี ยน
ใฝ่ ร้ ู ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 2.2
13) การคล้ อ งตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง ได้ รับ อิ ท ธิ พ ลจากการสนับ สนุ น ทางสัง คม โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.512 ซึง่ เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ของการวิจยั
14) การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมได้ รับ อิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มจากการ
สนับ สนุน ทางสังคม โดยผ่ านการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิงและความตัง้ ใจต่อ การใช้ เครื อ ข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.093 ซึง่ เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ของ
การวิจยั
จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จัย ที่ ตัง้ ไว้ จํ า นวน 2 ข้ อ ที่
ประกอบด้ วย 12 ข้ อย่อย พบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานจํานวน 10 ข้ อ ส่วนสมมติฐานอีก 2 ข้ อได้ รับ
การปฎิเสธสมมติฐาน และข้ อค้ นพบใหม่ของการวิจัย 2 ข้ อ โดยได้ สรุ ปลการทดสอบสมมติฐานดัง
แสดงในตาราง 22
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ตาราง 22 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1.
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพล
จากการปั จจัย เชิงสาเหตุความเชื่ อเกี่ ย วกับ ผลการใช้ เครื อข่า ย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และ
ความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม
1.1. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพล เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทางตรงจากความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
1.2. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามสมมติฐาน
ได้ รับอิท ธิ พ ลทางตรงจากเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.3. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามสมมติฐาน
ได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง
1.4. ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม เป็ นไปตามสมมติฐาน
ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการรั บ รู้ ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.5. เจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อ ย่า งเหมาะสม เป็ นไปตามสมมติฐาน
ได้ รับอิทธิ พ ลจากความเชื่อเกี่ ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.6. การคล้ อยตามกลุ่ ม อ้ างอิ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากความเชื่ อ เป็ นไปตามสมมติฐาน
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง
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1.7. การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.8. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพล
ทางอ้ อ มจากความเชื่ อ เกี่ ย วกับ ผลการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะและความตั ง้ ใจต่ อ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.9. การใช้ เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพล
ทางอ้ อ มจากความเชื่ อ เกี่ ย วกับ กลุ่ม อ้ า งอิ ง โดยผ่ า นการ
คล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ างอิ งและความตัง้ ใจต่อ การใช้ เครื อ ข่า ย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
1.10. การใช้ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมได้ รั บ
อิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมและ
ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
2. การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจาก
การสนับสนุนทางสังคมและการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
2.1การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิ พ ล
จากการการสนับสนุนทางสังคม
2.2การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพ ล
จากการการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
3. การคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิงได้ รับ อิท ธิ พ ลจากการสนับ สนุน ทาง
สังคม

ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจยั
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน
การวิจยั
ข้ อค้ นพบใหม่ของการวิจยั
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
4. การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมได้ รั บ อิ ท ธิ พ ล ข้ อค้ นพบใหม่ของการวิจยั
ทางอ้ อมจากการสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านการคล้ อยตามกลุม่
อ้ างอิ งและความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ อย่ า ง
เหมาะสม

การอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั ได้ อภิปรายผลการ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ โดยระยะที่ 1 เป็ นการ
อภิ ป รายผลการวิเคราะห์ ค วามหมายและองค์ ป ระกอบของการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสมบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์ ส่วนระยะที่ 2เป็ นการอภิปรายผลการวิเคราะห์แบบจําลองโครงสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ เชิ งเหตุแ ละผลของปั จ จัย เชิ งสาเหตุที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า ง
เหมาะสม (SEM)โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การอภิปรายผลการวิจัยระยะที่ 1 ได้ แก่ การวิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบ
ของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมบนแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ในขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพแบบศึกษาเฉพาะกรณี โดยสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก ซึ่งเป็ นผู้สูงอายุที่มี อายุ 60 ปี ขึน้ ไป ในกรุ งเทพมหานคร จํานวน 6 คน และผู้ให้
ข้ อมูลรอง ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้ านผู้สงู อายุ
จํานวน 3 คน ที่ พ บว่าความหมาย “การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม” หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยใช้ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ที่ 1) เกิดประโยชน์ 2) ไม่เป็ นอันตราย และ 3) ใช้ อย่าง
พอดี
การใช้ อย่ างเกิดประโยชน์ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนันควรต้
้
อง
ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้สงู อายุเห็นว่าประโยชน์ ที่ได้ รับนัน้ ได้ แก่1.1 ด้ านจิตใจ หมายถึง การได้ รับ
กําลังใจ ได้ รับความสุข คลายเหงา ทํ าให้ ใกล้ ชิดกันมากขึน้ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ให้ เป็ น
ประโยชน์ นัน้ หมายถึ งเป็ น ประโยชน์ ต่อตนเอง สิ่งที่ ตนเองได้ รับ เช่น กํ าลังใจ ความสุขทางใจ ซึ่ง
ประโยชน์ด้านจิตใจเป็ นปั จจัยอันดับต้ น ๆที่ผ้ ูสงู อายุกล่าวถึงในประโยชน์ของการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ แสดงให้ เห็ น ว่า เป็ น สิ่ ง ที่ สํ า คัญ ต่อ ผู้สูงอายุ 1.2 ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย ช่ ว ยประหยัด เวลาและ
ค่ า ใช้ จ่ า ย ประเด็ น นี เ้ ป็ น สิ่ ง ที่ ผ้ ูสูง อายุก ล่ า วถึ ง บ่ อ ย ซึ่ง เป็ น ประโยชน์ ที่ ต อบสนองต่ อ เหตุผ ลทาง
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เศรษฐกิจของผู้สงู อายุได้ ดี กล่าวคือ ผู้สงู อายุส่วนใหญ่อยู่ในวัยเกษี ยณ ดังนัน้ การประหยัดค่าใช้ จ่าย
ในด้ านต่าง ๆ เป็ นประเด็น สําคัญ ที่ ผ้ ูสูงอายุคํานึงถึง1.3 ด้ านการใช้ เวลาว่ างให้ เป็ นประโยชน์
ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่มีเวลาว่างมากการใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์จงึ ช่วยให้ ผ้ สู งู อายุได้ ใช้ เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ได้ 1.4 ด้ านการสื่อสาร ส่งข่าวคราว การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ยงั มีประโยชน์หลัก
ในการช่วยให้ ผ้ สู งู อายุได้ ติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวคราวถึงกันและกัน ทําให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับรู้ข้อมูลเรื่ องราว
ต่าง ๆได้ ง่ายและรวดเร็ ว ช่วยลดอุปสรรคจากการเดินทางที่ผ้ ูสงู อายุไม่สะดวก 1.5 ด้ านการบันทึก
ข้ อมูล ผู้สงู อายุเป็ นวัยที่สงั่ สมประสบการณ์ในชีวิตมามาก ดังนัน้ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ
บันทึกประสบการณ์ ชีวิตของตน จึงเป็ นประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรนัย
จี ร นัย ธนวัฒ น์ และ วศิ ณ ชู ป ระยู ร (2559) ที่ พ บว่ า ผู้ สูง อายุ ยัง มี แ นวโน้ มในการยอมรั บ และใช้
แอปพลิเคชัน่ ไลน์มากขึ ้นจากปั จจัยด้ านความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารทังกั
้ บบุคคลอื่นและ
สมาชิกในครอบครัว รวมถึงปั จจัยด้ านคลายเหงาและสามารถการติดตามสมาชิกคนอื่น ๆในครอบครัว
ได้ ง่าย เช่นเดียวกับงานของ วิศปั ตย์ ชัยช่วย (2560) ที่พบว่าผู้สงู อายุยอมรับการใช้ ไลน์เนื่องจากทําให้
ได้ มีปฏิสมั พันธ์ กบั เพื่อนหรื อญาติ ใช้ ได้ สะดวกไม่จํากัดเวลา ทังยั
้ งสามารถแสดงความห่วงใยได้ 2.
การใช้ ไม่ ให้ เกิ ด อั น ตรายทัง้ ต่ อ ตัว เองและผู้ อื่ น ไม่ ถูก หลอก ไม่ เชื่ อ อะไรง่ า ย ๆ และไม่ ง มงาย
นอกเหนือจากการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อให้ เกิดประโยชน์แล้ ว การใช้ อย่างเหมาะสมนันต้
้ องมี
ความปลอดภัย ไม่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรื อเป็ นอันตรายต่อทังตนเองและผู
้
้ อื่น เช่น ไม่เสพติดสื่อสังคม
ออนไลน์ ไม่ถูกหลอก ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ และไม่งมงาย ควรระมัดระวังตนเองในการสื่อสารออนไลน์
และรู้จกั หาข้ อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อข้ อมูล3. การใช้ เนือ้ หาพอดี ในมุมมองของผู้สงู อายุใช้ รับส่งข้ อมูล
ในปริ มาณที่พอดีคือ ข้ อมูลที่รับส่งมีความเหมาะสม ไม่มีเนื ้อหาหลอกลวง หรื อเป็ นอันตราย และไม่สง่
ข้ อมูลที่ ม ากเกิ น และ/หรื อส่งถี่ เกิ น ไป 4. การใช้ เวลาพอดี เป็ น การใช้ เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่นานเกินไปจนกระทบต่อสุขภาพ ใช้ เป็ นเวลา ไม่ใช้ ทงวั
ั ้ นใช้ เมื่อว่าง และไม่ใช้
ติดต่อกันทังวั
้ น จากข้ อค้ นพบนี ้ แสดงให้ เห็นว่าแม้ ว่าที่ผ่านมามีบางงานวิจยั (วิศปั ตย์ ชัยช่วย, 2560)
ที่พบว่าผู้สงู อายุเห็นว่า LINE มีข้อดีมากกว่าข้ อเสีย แต่ผลจากการสัมภาษณ์ในงานวิจยั นี ้ กลับพบว่า
ผู้สงู อายุเองก็ให้ ข้อมูลในผลเสียหรื ออันตรายที่เกิดจากการใช้ สื่อสังคมออนไลนได้ ซึง่ ทําให้ เกิดมุมมอง
ใหม่ของการใช้ สื่อออนไลน์ ที่ไม่ได้ มี แต่ข้อดีหรื อประโยชน์ เพี ยงด้ านเดียว จากผลการวิจัยโดยรวม
พบว่า สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นรา จันชนะกิจ (2548) ที่พบว่าพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่าง
เหมาะสมมี 3 ด้ านคือ พฤติกรรมการใช้ อย่างปลอดภัย (34.3%) การใช้ อย่างมีประโยชน์ (17.3%) การ
ใช้ อย่างถูกกาลเทศะ (41.6%) ซึง่ พฤติกรรมการใช้ อย่างเหมาะสมในงานวิจยั ดังกล่าวมีองค์ประกอบที่
คล้ ายคลึงกับงานวิจยั นี ้ ในด้ านต่าง ๆ คือเป็ นการใช้ อย่างเป็ นประโยชน์ การใช้ อย่างไม่เป็ นอันตราย
(การใช้ อย่างปลอดภัย) และการใช้ ในเวลาที่พอดี (การใช้ อย่างถูกกาลเทศะ) แม้ ว่ากลุ่มตัวอย่างใน
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งานวิ จัย นี เ้ ป็ น ผู้สูง อายุ แต่ พ ฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมก็ มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ
พฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือมืออย่างเหมาะสมในกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา ในงานวิจยั ของ นรา จันชนะ
กิจ (2548) จากผลการการสัมภาษณ์ ผ้ ูสูงอายุและผู้เชี่ยวชาญ ทําให้ เห็นมุมมองต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ อย่างชัดเจนขึน้ จึงพอสรุ ปความหมายของ“การใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์อย่างเหมาะสม”ว่าหมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์แอ
พลิเคชัน่ ไลน์ที่เกิดประโยชน์ในด้ านต่าง ๆ คือ ได้ รับความสุขและกําลังใจ คลายเหงา ทําให้ ใกล้ ชิดกัน
มากขึน้ ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ และใช้ เก็บบันทึกต่าง ๆ พฤติกรรมนี ต้ ้ องไม่ก่อให้ อันตรายต่อ
ตนเองและผู้อื่น มีการใช้ งานอย่างพอดีทงในด้
ั ้ านข้ อมูลและเวลา
การอภิ ป รายผลการวิจั ย วิจัย ระยะที่ 2 เป็ น การอภิ ป รายผลการวิเคราะห์ แบบจําลอง
โครงสร้ างความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผลของปั จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1:การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจาก
การปั จจัยเชิงสาเหตุความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุม่ อ้ างอิง และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การคล้ อยตามกลุ่ม
อ้ างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม และความ
ตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจาก
ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการวิจยั นี ้
จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1 แสดงให้ เห็นว่า ผู้สงู อายุที่มีความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมจะมี ก ารใช้ เครื อ ข่ า ยสังคมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสม เนื่ อ งจากเจตคติ ต่ อ
พฤติกรรม (ABitude towards the Behavior) ปั จจัยนีไ้ ด้ อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมกับ
ผลลัพธ์ที่ออกมาไว้ วา่ เจตคติของบุคคลต่อพฤติกรรมเป็ นตัวประเมินกับผลที่เกิดจากการกระทํานันๆยิ
้ ่ง
บุ ค คลประเมิ น ว่ า ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จะส่ ง ผลในทางบวกและเชื่ อ ว่ า พฤติ ก รรมที่ ก ระทํ า ลงไปมี
ความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ดงั กล่าวอย่างชัดเจนจะทําให้ บคุ คลมีแนวโน้ มแสดงพฤติกรรมนันจะมี
้
มากขึ ้น
สอดคล้ องกับแนวคิดที่ ฟิ ชไบน์ และไอเซ็น (Fishbein; & Ajzen, 1975) ได้ อธิบายไว้ วา่ ตัวแปรเจตคติ
(ABitude) เป็ นผลรวมของความเชื่อบุคคลนันที
้ ่มีต่อการกระทําต่างๆโดยที่บคุ คลแต่ละคนจะประเมิน
ถึงผลของการกระทําที่เกิดขึ ้นผ่านความเชื่อที่มีตอ่ การกระทํานันๆโดยการวั
้
ดระดับของเจตคติขึ ้นอยู่กบั
ว่าเจตคติมีความสัมพันธ์ หรื อส่งผลการกระทําที่แสดงออกมามากน้ อยเพียงใด เจตคติต่อพฤติกรรม
หมายถึงระดับความรู้สกึ ของการประเมินที่มีต่อการแสดงออกด้ านพฤติกรรมโดยรวมของปั จเจกบุคคล
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(Ajzen.1991: 188) เมื่ อ มองที่ ก ระบวนการเกิ ด เจคติ นัน้ ฟิ ชไบน์ และไอเซ็ น (Fishbein; & Ajzen.
1975: 222) ได้ ใช้ แบบจําลองความคาดหวังคุณค่า (Expectancy-value) เพื่อทําความเข้ าใจบทบาท
ของเจตคติในแบบจําลองและมองว่าเจตคติพัฒ นามาจากความรู้ สึกที่มีอยู่เดิมของแต่ละบุคคลต่อ
สิ่งของหรื อสิ่งต่างๆรอบตัว โดยบุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งของนันเข้
้ ากับคุณสมบัติบางอย่างเพื่อก่อให้ เกิด
เจตคติในขณะที่เจตคติที่มีตอ่ พฤติกรรมจะเกิดจากความเชื่อของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่
นําก่อให้ เกิดผลลัพธ์บางอย่างที่เด่นชัดเนื่องด้ วยคุณสมบัติเหล่านันที
้ ่ได้ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสามารถ
ก่อให้ เกิดคุณค่าทังทางด้
้
านบวกและทางลบดังนันผลของความเชื
้
่อที่แต่ละบุคคลชื่นชอบเกิดขึ ้นมาจาก
ผลลัพธ์ที่ตนเองปรารถนาและผลของความเชื่อของการกระทําที่ไม่น่าชื่นชอบจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่
ตนเองไม่พึงประสงค์ งานวิจยั นีส้ อดคล้ องกับงานวิจัยของพอร์ เตอร์ และดอนทู (Porter; & Donthu,
2006) ที่ พ บว่า เจตคติ ต่ อการใช้ อิน เทอร์ เน็ ตมี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อการใช้ อิน เทอร์ เน็ต เช่น เดีย วกับ
งานวิ จั ย ของนายาค พรี ส ท์ และไวท์ (Nayak; Priest; & White, 2010) ที่ พ บว่ า เจตคติ ต่ อ การใช้
อินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สามารถทํานายระดับการใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ ผลการวิจยั สะท้ อนให้ เห็น
ว่า ความตั ้งใจเป็ นสิ่งที่บคุ คลนันมี
้ ความเชื่อมัน่ ที่จะกระทําพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ ขึ ้นมา หาก
เปรี ย บก็ เหมื อน ผู้สูงอายุมี ความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมสูง ก็จะมี
แนวโน้ มที่จะกระทําพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมสูงด้ วย ในทางตรงกันข้ าม
ถ้ าผู้สงู อายุมีความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมตํ่า ก็จะมีแนวโน้ มที่จะกระทํา
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมตํ่าด้ วยหรื ออาจไม่กระทําพฤติกรรมการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมเลยก็ได้
การวิจัยพบว่า ความตัง้ ใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพล
ทางตรงจากเจตคติ ต่ อ การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ผลการวิจยั นีจ้ ึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่ า งเหมาะสมได้ รับ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการคล้ อ ยตามกลุ่ม อ้ า งอิ ง อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
ผลการวิจยั นี ้สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.3 และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้ความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ผลการวิจยั สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.4 แสดงให้ เห็น
ว่า ผลจากการวิจยั นี ้ ซึง่ สนุนทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory Planned Behavior: TPB) และทฤษฎี
การกระทําแบบมีเหตุผล (Theory of Reasonned Action) ที่อธิบายกระบวนการแสดงออกหรื อการ
กระทํ า ของบุค คล โดยทฤษฎี นี เ้ ชื่ อว่าบุค คลสร้ างรู ป แบบความตัง้ ใจแสดงออกมาก่อ นที่ จ ะแสดง
พฤติกรรมออกบางอย่าง หรื อมีการกระทําที่แสดงออกแตกต่างกัน ซึง่ พฤติกรรมที่แท้ จริ งของบุคคลนัน้
สัมพันธ์ กับความตั ้งใจในการแสดงออกถึงพฤติกรรมต่าง ๆ งานวิจัยนีย้ ังได้ วดั ระดับของความตั ้งใจ
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กระทํา (INT) ภายใต้ แนวคิดทฤษฎีการกระทําแบบมีเหตุผลที่เสนอว่า เจตคติของบุคคล (ABitiude)
และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง (Subjective Norm) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการกําหนดความตั ้งใจใน
การกระทําต่างๆสอดคล้ องกับงานวิจัยของชีห์ และฟาง (Shih; & Fang. 2004) ศึกษาการใช้ ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนแบบแยกส่วนในการศึกษาพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษา
พบว่า เจตคติต่อพฤติกรรมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ กับความตัง้ ใจในการใช้
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต เช่นเดียวกับงานวิจยั ของลี (Lee. 2009) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้
ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต การบูรณาการระหว่างรู ปแบบการยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน ผลการศึกษาพบว่า เจตคติต่อการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต นอกจากนัน้ งานวิจยั ของลี (Lee, 2009)พบว่า การคล้ อยตาม
กลุ่มอ้ างอิงในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่าน
อินเทอร์ เน็ตนอกจากนี ้ งานวิจัยของชู (Chu.2010) ศึกษาการสนับสนุนจากครอบครัวและการรับรู้
ความสามารถในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลต่อผลของผลของการเรี ยนรู้ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในกลุม่
ผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ ความสามารถในการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความตั ้งใจที่จะเรี ยนรู้ ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยของลามและลี (Lam; & Lee.2006) ศึกษา
การวิจยั ช่วงยาวของการรับอินเทอร์ เน็ตของกลุม่ ผู้สงู อายุ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถใน
การใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั ง้ ใจในการใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น เดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของลี
(Lee. 2009) ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต การบูรณาการระหว่างรูปแบบ
การยอมรับเทคโนโลยีและทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์กบั ความตั ้งใจในการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต
ผลการวิจัยสะท้ อนให้ เห็นว่า การที่ผ้ ูสูงอายุมีเจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่เป็ นความ
คิดเห็นที่มีตอ่ การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์จะมีผลให้ เกิดความตั ้งใจในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
ซึ่งมีแนวโน้ มที่จะตอบสนองด้ วยการเกิดพฤติกรรมใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ทังนี
้ เ้ พราะว่าเจตคติมี
อิทธิพลต่อความตั ้งใจของผู้สงู อายุในลักษณะ
นอกจากนัน้ เจตคติต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความ
เชื่อเกี่ยวกับการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 1.5 และการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงได้ รับอิทธิ พลจากความเชื่อเกี่ ยวกับกลุ่ม
อ้ างอิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.6 และการรับรู้ความสามารถ
ในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจากความเชื่อเกี่ยวกับผลการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั
ข้ อ 1.7 แสดงให้ เห็นว่า การกระทําพฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดจากการความตั ้งใจที่กระทําพฤติกรรม
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นัน้ ๆ โดยความตั ้งใจกระทําพฤติกรรมจะได้ รับการสันนิษฐานว่าเกิดจากความเชื่อ 3 ประการ ได้ แก่
1) ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Behavioral beliefs) 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง (Normative
beliefs) และ 3) ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ความสามารถในการควบคุ ม พฤติ ก รรม (Control beliefs)
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen, 2006)สอดคล้ องกับงานวิจยั ของแมทธีสนั (Mathieson, 1991)
พบว่า ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม กลุ่มอ้ างอิงและการควบคุม มีผลต่อเจตคติการคล้ อยกลุ่มอ้ างอิง
และการรับรู้ ความสามารถในการควบคุมความตัง้ ใจในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของเทเลอร์ และทอด์ ด (Taylor; & Todd, 1995) พบว่า ความเชื่อเกี่ ยวกับกลุ่มอ้ างอิงและ
ความสามารถในการควบคุมสามารถพยากรณ์การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงและการรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยี
ผลการวิจยั พบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจาก
ความเชื่อเกี่ยวกับผลการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยผ่านเจตคติต่อการใช้ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์อย่างเหมาะและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.8 และการใช้ เครื่ อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสมได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิงโดยผ่านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิง
และความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ เป็ นไป
ตามสมมติ ฐ านการวิจัย ข้ อ 1.9 และการใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ อ ย่ า งเหมาะสมได้ รับ อิ ท ธิ พ ล
ทางอ้ อมจากความเชื่ อเกี่ ย วกับ ความสามารถในการควบคุม การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่ าง
เหมาะสมและความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้ อ 1.10 เนื่องจากผู้สงู อายุที่มีเจตคติต่อพฤติกรรม (ABitude towards
the Behavior) ปั จจัยนี ้ได้ อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับผลลัพธ์ที่ออกมาไว้ ว่าเจตคติของ
บุคคลต่อพฤติกรรมเป็ น ตัวประเมิ น กับ ผลที่ เกิ ดจากการกระทํ านัน้ ๆยิ่ งบุคคลประเมิน ว่าผลลัพ ธ์ ที่
เกิดขึ ้นจะส่งผลในทางบวกและเชื่อว่าพฤติกรรมที่กระทําลงไปมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์ดงั กล่าวอย่าง
ชัดเจนจะทําให้ บคุ คลมีแนวโน้ มแสดงพฤติกรรมนันจะมี
้ มากขึ ้น สอดคล้ องกับแนวคิดที่ ฟิ ชไบน์ และไอ
เซ็น (Fishbein; & Ajzen,1975) ได้ อธิบายไว้ ว่า ตัวแปรเจตคติ (ABitude) เป็ นผลรวมของความเชื่อ
บุคคลนัน้ ที่มีต่อการกระทําต่างๆโดยที่บุคคลแต่ละคนจะประเมินถึงผลของการกระทําที่เกิดขึ ้นผ่าน
ความเชื่อที่มีต่อการกระทํานัน้ ๆโดยการวัดระดับของเจตคติขึน้ อยู่กับว่าเจตคติมีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่งผลการกระทําที่แสดงออกมามากน้ อยเพียงใด เจตคติตอ่ พฤติกรรมหมายถึงระดับความรู้สกึ ของการ
ประเมินที่มีต่อการแสดงออกด้ านพฤติกรรมโดยรวมของปั จเจกบุคคล (Ajzen.1991: 188) เมื่อมองที่
กระบวนการเกิ ด เจคติ นัน้ ฟิ ชไบน์ และไอเซ็น (Fishbein; & Ajzen. 1975: 222) ได้ ใช้ แบบจํ าลอง
ความคาดหวังคุณค่า (Expectancy-value) เพื่อทําความเข้ าใจบทบาทของเจตคติในแบบจําลองและ
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มองว่าเจตคติพฒ
ั นามาจากความรู้ สึกที่มีอยู่เดิมของแต่ละบุคคลต่อสิ่งของหรื อสิ่งต่างๆรอบตัว โดย
บุคคลจะเชื่อมโยงสิ่งของนัน้ เข้ ากับคุณสมบัติบางอย่างเพื่อก่อให้ เกิดเจตคติในขณะที่เจตคติที่มีต่อ
พฤติ ก รรมจะเกิ ด จากความเชื่ อ ของแต่ ล ะบุ ค คลที่ เชื่ อ มโยงกับ พฤติ ก รรมที่ นํ า ก่ อ ให้ เกิ ด ผลลัพ ธ์
บางอย่างที่เด่นชัดเนื่องด้ วยคุณสมบัติเหล่านันที
้ ่ได้ เชื่อมโยงกับพฤติกรรมสามารถก่อให้ เกิดคุณค่าทัง้
ทางด้ านบวกและทางลบดังนัน้ ผลของความเชื่อที่แต่ละบุคคลชื่นชอบเกิดขึ ้นมาจากผลลัพธ์ ที่ตนเอง
ปรารถนาและผลของความเชื่อของการกระทําที่ไม่น่าชื่นชอบจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ ที่ตนเองไม่พึง
ประสงค์ งานวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของพอร์ เตอร์ และดอนทู (Porter; & Donthu, 2006) ที่พบว่า
เจตคติต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ต เช่นเดียวกับงานวิจยั ของนายาค
พรี สท์ และไวท์ (Nayak; Priest; & White, 2010) ที่พบว่า เจตคติต่อการใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นปั จจัยที่
สําคัญที่สามารถทํานายระดับการใช้ อินเทอร์ เน็ตได้ นอกจากนัน้ การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงเป็ นตัวแปร
ที่กําหนดความตั ้งใจในการแสดงพฤติกรรมออกมาได้ เป็ นการรับรู้ ท่ีมีต่อบุคคลที่มีความสําคัญ ต่อ
ปั จเจกบุคคลว่าสมควรที่จะแสดงออกในพฤติกรรมต่างๆออกมาให้ เหมาะสมกับมาตรฐานของคนใน
กลุม่ (Ajzen, 1991) การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง (Subjective norm) จึงเป็ นการรับรู้ของบุคคลที่ว่าคนที่
สําคัญที่สดุ ของเขาคิดว่าเขาควรทํา (หรื อไม่ควรทํา) (Fishbein; & Ajzen, 2010: 131-143) สอดคล้ อง
กับงานวิจัยที่ เกี่ ยวกับการคล้ อยตามกลุ่ม อ้ างอิงที่ มีอิท ธิ พ ลต่อพฤติกรรมในการใช้ เทคโนโลยี เช่น
งานวิจยั ในกลุม่ ผู้สงู อายุ ที่พบว่าอิทธิพลของสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั ้งใจในการใช้ เวป
ไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สงู อายุ (Braun, 2013) การคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงในการใช้ อปุ กรณ์
มือถือไร้ สายมีอิทธิพลต่อความตั ้งใจในการใช้ อปุ กรณ์ มือถือไร้ สาย (Teo; & Pok, 2003) เช่นเดียวกับ
การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิงมีอิทธิพลการใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ตมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั ้งใจใน
การใช้ ธุรกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต (Lee, 2009) ในขณะที่ การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมหมายถึง
ขอบเขตของบุคคลในการเชื่อว่าตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมที่ได้ รับที่สามารถควบคุมเหนือการ
ปฏิบตั ิ (Performance) การรับรู้ ความสามารถในการควบคุมยังเป็ นความพร้ อมในการมีข้อมูล ทักษะ
โอกาส และทรัพยากรที่ใช้ ในการสร้ างพฤติกรรม เช่นเดียวกับการเกิดอุปสรรค (Fishbein; & Ajzen,
2010: 154) นอกจากนี ้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้ องกับการวิจยั ที่พบว่าการการรับรู้ความสามารถในการ
ใช้ อิน เทอร์ เน็ ตมี อิท ธิ พ ลต่อผลของผลของการเรี ย นรู้ ผ่านสื่ ออิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ในกลุ่ม ผู้สูงอายุและมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั ้งใจที่จะเรี ยนรู้ผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์ (Chu, 2010)
สมมติฐานการวิจัยข้ อ 2 การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิพลจาก
การสนับสนุนทางสังคมและการใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ู
ผลการวิจยั พบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมไม่ได้ รับอิทธิพลจากการการ
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้ อ 2.1 และการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
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อย่างเหมาะสมไม่ได้ รับอิทธิพลจากการการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้ อ 2.2
เนื่องจาก ผู้สงู อายที่มีการสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้ าง ไม่ว่าจะเป็ น ครอบครัว เพื่อน จะทํา
ให้ ผ้ สู งู อายุได้ รับข้ อมูลข่าวสาร ได้ รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ และการได้ รับกําลังใจทําให้
ผู้สูงอายุจะตัดสินใจที่จะใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หรื อไม่ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสําคัญ ต่อการ
แสดงพฤติกรรมของผู้สูงอายุม ากกว่า ดังนัน้ ผู้สูงอายุจึงไม่แสดงพฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ อย่างเหมาะสมออกมา โดยการสนับสนุนทางสังคมถือได้ ว่าเป็ นตัวแปรทางสังคม ซึ่งเป็ น
ปฏิสมั พันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย ระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีผลทําให้ เกิดความรู้สึกที่ดี
ต่อ กัน มี ก ารยอมรั บ นับ ถื อ และมี ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวัต ถุแ ละยอมรั บ ในพฤติ ก รรมซึ่ง กัน (สริ น ดา
น้ อยสุข. 2545: 18; อ้ างอิงจาก Kahn. 1979) เป็ นการสนับสนุนให้ บคุ คลได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่ทําให้ ตวั
เขาเกิดความรู้สกึ ว่า มีบคุ คลให้ ความรักความเอาใจใส่ มองเห็นคุณค่า ยกย่อง มีประโยชน์ มีความรู้สกึ
ผูกพันและเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคมที่เขาอยู่ (สรินดา น้ อยสุข. 2545: 17; อ้ างอิงจาก Cobb. 1976: 300301)และการได้ รับ การสนับ สนุน ทางสัง คมด้ า นอารมณ์ ร่ า งกาย และสังคม มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ
พฤติกรรมการใช้ แอพพลิเคชั่นไลน์ ของ ผู้สูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในทิศทางบวก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01(ฐิ ติพร พยุงวงษ์ . 2560: บทคัดย่อ)
ข้ อค้ นพบใหม่ ของการวิจัยการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงได้ รับอิทธิพลจากการสนับสนุนทาง
สังคม อย่างมี นัยสําคัญ ทางสถิติ และการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสมได้ รับอิทธิ พ ล
ทางอ้ อมจากการสนับสนุนทางสังคม โดยผ่านการคล้ อยตามกลุ่มอ้ างอิงและความตัง้ ใจต่อการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ด้ วยการสนับสนุนทางสังคม ทําให้
ผู้สงู อายุได้ รับการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ ชิดทังสามด้
้
าน ทังด้
้ านอารมณ์ ด้ านวัตถุ และข้ อมูลข่าวสาร
อีกทังบุ
้ คคลเหล่านี ้ยังเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญต่อผู้สงู อายุ ทําให้ ผ้ สู งู อายุเกิดความไว้ วางใจ และมี
โอกาสในการคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง

ข้ อเสนอแนะการวิจัย

ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1. จากข้ อค้ นพบในงานวิจัยครัง้ นี ้ พบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่างเหมาะสม
หมายถึ ง การใช้ ให้ เกิ ด ประโยชน์ โดยผู้ ใช้ จะได้ รับ ทัง้ ประโยชน์ ท างด้ านจิ ต ใจ ประหยัด เวลาและ
ค่าใช้ จ่าย ใช้ ในการติดต่อสื่อสารได้ สะดวกและรวดเร็ ว เป็ นต้ น ดังนัน้ ชมรมผู้สงู อายุหรื อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชน จึงควรวางนโยบายเพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้ ผ้ สู งู อายุได้ มี
โอกาสใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างทัว่ ถึง
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2. จากข้ อค้ นพบว่า การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม หมายถึง การใช้ โดยไม่เกิด
อันตรายโดยผู้ใช้ ต้องไม่งมงาย และไม่เชื่อโดยขาดวิจารณญาณ ดังนัน้ ชมรมผู้สงู อายุหรื อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้ องทัง้ ภาครัฐและเอกชน บุตรหลานควรให้ การดูแลเอาใจใส่ คอยสอดส่อง จัดสรรแหล่งที่ ให้
ผู้สูงอายุสามารถตรวจสอบความน่าเชื่ อถื อของข้ อมูลที่ได้ รับเพื่ อป้องกันมิให้ ผ้ ูสูงอายุถูกหลอกจาก
มิจฉาชีพได้
3. ปั จจุบนั ประเทศไทยกําลังพัฒนาเข้ าสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0ที่ให้ ความสําคัญกับการพัฒนา
ในด้ านเทคโนโลยี และการที่สังคมไทยมีจํานวนผู้สูงอายุเป็ นจํานวนมาก ดังนัน้ ชมรมผู้สูงอายุหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภาครั
้
ฐและเอกชนควรมีนโยบายในการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยีในผู้สงู อายุ จัด
ฝึ กอบรมการใช้ เทคโนโลยีในผู้สงู อายุ จัดอบรมเทคนิคในการใช้ งานแอพพลิเคชัน่ จัดทําเป็ นโครงการ
ฝึ ก อบรมการใช้ เทคโนโลยี ที่ สามารถจัดกลุ่ม ฝึ ก อบรมและกระจายไปตามภูมิ ภาคต่าง ๆ รวบรวม
ผู้สงู อายุที่สนใจและต้ องการพัฒนาตนเองในการใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาเรี ยนรู้ร่วมกัน
4. จากการวิจัย พบว่า ประสิทธิ ภาพการทํางานของร่ างกายของผู้สูงอายุทัง้ ในเรื่ องการ
มองเห็ น ที่ ล ดลง รวมไปถึ ง ความคล่ อ งแคล่ ว และประสาทการรั บ รู้ ที่ เริ่ ม ช้ า ลงด้ ว ยเช่ น กัน ดัง นั น้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรมีการพัฒนาเว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ซึง่ ถูกออกแบบมาให้ เหมาะสมกับการ
ใช้ งานของผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น เช่น การตั ้งค่าให้ เว็บไซต์ให้ สามารถแสดงตัวหนังสือให้ มีขนาดใหญ่กว่า
ปกติซึ่งช่วยให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน รวมไปถึงการใช้ สีมาตรฐาน เช่น สีนํ ้าเงินและสีม่วง เพื่อแยกความ
แตกต่างระหว่างลิงค์ที่เข้ าชมแล้ วกับลิงค์ยงั ไม่ได้ เข้ าชม เป็ นต้ น
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัตกิ าร
1. จากผลการวิจยั ที่ได้ สามารถนําไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมได้ โดยสามารถสร้ างโปรแกรมการปรับเปลี่ยนที่ความ
เชื่อของบุคคล ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ความเชื่อ
เกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง ความเชื่อเกี่ ยวกับความสามารถในการควบคุมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างเหมาะสม
2. จากผลการวิจยั ที่ได้ พบว่า การสนับสนุนทางสังคม เป็ นตัวแปรหนึง่ ที่มีสว่ นสําคัญในการ
ใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุ ดังนัน้ ผู้ที่อยู่แวดล้ อมผู้สงู อายุ อันได้ แก่ บุตร
หลาน ญาติ เพื่อน ฯลฯ ควรให้ ความใส่ใจในการสนับสนุนและให้ ความช่วยเหลือทังด้
้ านอารมณ์ วัตถุ
และข้ อมูลข่าวสารที่จําเป็ นให้ กบั ผู้สงู อายุ เพื่อผู้สงู อายุจะได้ มีความเข้ าใจในเทคโนโลยี และสามารถ
ใช้ งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ ้น
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ในการวิจัย นี ้ ผู้วิจัย มี ข อบเขตในการศึ ก ษาเฉพาะแอพพลิ เคชั่น ไลน์ เท่ า นัน้ ซึ่ง ไม่ ได้
ครอบคลุมเครื อข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ เช่น เฟสบุ๊คอินสตราแกรม เป็ นต้ น ดังนัน้ หากมีการศึกษาใน ,
ประเด็นที่คล้ ายกันนี ้ ควรขยายขอบเขตการศึกษาช่องทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์อื่น ๆ นอกเหนือจาก
แอพพลิเคชัน่ ไลน์ด้วย
2. การวิ จัย ครั ง้ นี ้ พบว่า การใช้ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ นัน้ เกิ ด ประโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ
ผู้สูงอายุ ทําให้ เกิดกําลังใจ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ดังนัน้ งานวิจัยครัง้ ต่อไป ควรเน้ น
งานวิจัยเชิงปฏิบตั ิการได้ แก่ การสร้ างโปรแกรมพัฒ นารู ปแบบการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ อย่าง
เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีในผู้สงู อายุในกลุม่ ต่าง ๆเพิ่มมากขึ ้น
3. ในการวิจยั ครัง้ นี ้ พบว่า ความตั ้งใจต่อการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม การ
สนับสนุนทางสังคม และการใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ สามารถร่ วมกันทํานายการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่าง
เหมาะสม ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปน่าจะขยายกรอบแนวคิดการวิจยั ในการค้ นหาปั จจัยเชิงเหตุหรื อ
ตัวแปรอื่นๆที่สามารถร่ วมกันทํานายการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สงู อายุเพิ่มขึ ้น
อีกด้ วยเช่นทุนทางสังคมเป็ นต้ น
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