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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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รูปแบบการใชประโยชน และปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลย ี

การส่ือสารของผูสูงอายุไทย 

Utilization Patterns and Factors Influencing on the Elderly’s 

Communication Technology Uses 
 

พัชน ีเชยจรรยา1 

Patchanee Cheyjunya1 
1คณะนเิทศศาสตรและนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครัง้นี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1) ศกึษารูปแบบการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของผูสูงอายุ 2) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของ

ผูสูงอายุ และ 3) ผลที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในชีวิตประจําวันของกลุมผูสูงอายุ       

โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสนทนากลุม และการสัมภาษณเจาะลึก ผูสูงอายุในกลุม 

“สูงวยัใจดจิิทัล” (Digital-minded elderly) จํานวน 35 คน ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor analysis) ในสวนของการวจัิยเชิงปรมิาณ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอาย ุ

มี 4 รูปแบบ ไดแก 1.1) เพื่อสรางตัวตนใหดูทันสมัย 1.2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของตน 1.3) เพื่อ

ปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและกลุมเพื่อน และ 1.4) สําหรับในเวลาวางหรือการพักผอน

หลังจากเสร็จสิ้นจากภาระงานแลว 2) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ มี 5 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน ไดแก 2.1) ทักษะและ

ประสบการณเดิมของผูสูงอายุกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 2.2) ลักษณะการใชประโยชนเพื่อ

แสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย และจิตใจ 2.3) ความวิตกกังวลตอการใชทํา

ธุรกรรมทางการเงิน 2.4) ความสามารถในการปรับแตงเทคโนโลยีการสื่อสาร และปจจัย

ภายนอก ไดแก 2.5) การไดรับอิทธิพลในการใชงานจากกลุมคนใกลชิด และ 3) ผลที่เกิดจาก

การนํางานเทคโนโลยกีารสื่อสารมาใชในชีวติประจําวันของผูสูงอายุมี 3 ดาน ไดแก 3.1) ผลดาน

ความรูจากการแสวงหาขาวสาร 3.2) ผลดานการตระหนักถึงศักยภาพของตนในการเรียนรู และ 

3.3) ผลดานความสัมพนัธในสังคมกับบุคคลในครอบครัว รวมทัง้กลุมเพื่อน 

คําสําคัญ: เทคโนโลยีการสื่อสาร การใชประโยชน ผูสูงอายุ 
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Abstract 

The objectives of this research study were to investigate the utilization patterns of 

the elderly’s communication technology uses, to discover both internal and external factors 

affecting on such uses and to find the effects caused by the uses of the mentioned 

communication technology in their daily life. This research was conducted by means of 

quantitative research method using a focus group discussion and in-depth interview 

methods to collect data from a group of 35 “Digital-minded elderly” informants who were 

selected from a factor analysis in a quantitative research method.  

 The findings can be summarized as follows: Firstly, there were 4 utilization 

patterns of the elderly’s communication technology uses, viz. to make themselves look up-

to-date, to improve their potential, to interact with family members and friends, and to 

pass their leisure time after work. Secondly, there were 4 internal and 1 external factors 

affecting their uses of communication technology, viz. their former skills and experiences in 

using the communication technology, the ways of making use their sought information for 

health and mind, their anxiety about financial transactions, their ability to modify 

communication technology tools to fit most their taste and lifestyle, and the influences from 

their close relatives and friends who used them. Finally, there were 3 aspects of effects 

caused by the uses of the mentioned communication technology in their daily life, viz. their 

knowledge from information seeking, their capacity realization resulted from learning and 

their social relationships with family members and friends. 

Keywords: Communication technology, Utilization, Elderly 
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บทนํา 

 ในชวงเวลากวา 2 ทศวรรษที่ผานมา 

สภาวการณทางประชากรของประเทศไทยไดมีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อัตราการเพิ่มประชากร

ลดลงอยางมาก ในขณะท่ีอัตราการตายของประชากร

ไทยลดลงสงผลใหแนวโนมสังคมไทยกําลังกาวเขา

สูสังคมสูงวัย ซึ่งหมายถึง สังคมท่ีมีผูสูงอายุ มากกวา

รอยละ 10 ของประชากรท้ังหมด และผูสูงอายุจะ

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ในป 2570 จากเหตุการณ

ดังกลาวไดกลายเปนสิ่ งทาทายให สังคมไทยตอง

ดําเนินการพัฒนาระบบท่ีเกี่ยวกับผูสูงอายุอยาง

เรงดวน เพื่อเตรียมพรอมสําหรับสิ่งทาทายท่ีจะ

ตามมา ซึ่งถาไมดําเนินการเชิงรุก และไมเตรียมการตั้งรับ

ท่ีดพีอ สิง่ทาทายดังกลาวก็อาจจะกลายเปนวิกฤติ

ของสังคมได (มูลนิธิสถาบันวิจัยผูสูงอายุไทย, 

2550) 

 หนึ่งในทางออกท่ีไดรับความสนใจ คือ 

การพัฒนาผูสูงอายุใหมีศักยภาพ และเปนผูท่ียัง

สามารถทําประโยชนแกตนเอง ครอบครัว และ

สังคมได โดยสอดคลองกับแนวคิด “ผูสูงอายุท่ีมี

ศักยภาพ” (Active ageing) ซึ่งหมายถงึ การท่ีผูสูงอายุ

ยังคงมีกิจกรรมตาง ๆ รวมกับครอบครัว สังคม 

และชุมชน ในดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง

การปกครอง และการทํางาน หากแต การจะ

ยกระดับศักยภาพผูสูงอายุใหสามารถทํากิจกรรม

ตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนได สวนหนึ่งอาจกลาวไดวา 

“การสื่อสาร”  จะเปนปจจัยที่เขามาเชื่อมรอย

องคประกอบตาง ๆ เขาไวดวยกัน เนื่องจาก  

  1. การสื่อสารชวยใหเรามองเห็น

อีกมิติหนึ่งของผูสูงอายุ เชน ศักยภาพในการใช

เทคโนโลยี  

  2. การสื่อสารจะเปนตัวกําหนด

ประสบการณท่ีเรามีตอผูสูงอายุ เชน การสื่อสาร

ผูสูงอายุผานสื่อมวลชน กับการสื่อสารระหวาง

บุคคลระหวางตัวเรากับผูสูงอายุ ยอมทําใหเรารับรู

ภาพของผูสูงอายุแตกตางกัน  

  3. ผูสูงอายุจะประกอบสรางอัตลักษณ

ของตนผานการสื่อสารเพื่อแสดงใหผูอื่นไดรับรู 

  4. ผูสูงอายุจะสรางแนวทางการสื่อสาร

ของตน เชน การใชภาษา และการสื่อสารท่ีสอดคลอง

กับรสนิยมของตน (กําจร หลุยยะพงศ, 2553) 

 ท้ังน้ีจากการทบทวนผลการวิจัยท่ีผาน

มาท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ท้ังของนักวชิาการชาวไทย และตางประเทศ พบวา 

ผูสูงอายุมักมีวัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยี         

การสื่อสารเพื่อสรางตัวตนใหดูทันสมัย (กําจร 

หลุยยะพงศ, 2553) เพื่อสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางคนในครอบครัว ญาติพี่นอง และเพื่อนฝูง 

ผานการปฏสัิมพันธในโปรแกรม/แอพพลิเคช่ันตาง ๆ 

(Smith, 2014) รวมท้ังการแสวงหาขอมูลขาวสารตาง  ๆ

โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ (Kobayashi, 

Wardle, & von Wagner, 2015) นอกจากนี้การใช

เทคโนโลยีการสื่อสารยังเกิดจากปจจัยท่ีเกี่ยวกับ 

อิทธิพลจากสังคม ครอบครัว และกลุมเพื่อน 

(นันทิช ฉลองโภคศิลชัย และ หทัยชนก สุขเจริญ, 

2555) ความสนใจในการเรียนรู ความเช่ือม่ันใน

ศักยภาพการเรียนรูของตนรวมท้ังการคาดหวังถึง

ประโยชน ท่ีจะได รับจากเทคโนโลยีการสื่ อสาร 

(Cheyjunya, 2016) สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน

ท่ีเอื้ออํานวย และความคิดท่ีวาเทคโนโลยีการสื่อสาร

จะนํามาซึ่งความสะดวกสบายในชีวิตมากขึ้น (Peek, 

Wouters, van Hoof, Luijkx, Boeije, & Vrijhoef, 2014) 

ในขณะท่ีผลจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของ

ผูสูงอายุ พบวา ชวยเสริมสรางการปฏสัิมพันธระหวาง

ครอบครัว และกลุมเพื่อนฝูง รวมท้ังชวยในการแสวงหา

ขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยอยูเสมอ (Roberto, Alice, & 

Patricia, 2013) แตอยางไรก็ด ีผูสูงอายุยังคงมี ความวิตก

กังวลตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสารในหลากหลาย

ประเด็น อาทิ การใชคอมพิวเตอรนาน ๆ สงผลให
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เกิดอาการปวดเมื่อยคอ แขน และหลัง (สมาน ลอยฟา, 

2557) ความกลัวตอความซับซอนของเทคโนโลยี 

ประกอบกับไมเปดใจเรียนรู (Czaja, Charness, Fisk, 

Hertzoq, Nair, Rogers, & Sharit, 2006) รวมท้ัง

การขาดประสบการณในการใชงาน เนื่องจากไมมี

คอมพวิเตอรเปนของตนเอง เปนตน (อารีย มยังพงษ, 

2555)  

 ดังน้ัน จากการสังเคราะหผลการวิจัย     

ท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุและเทคโนโลยีการสื่อสาร

ท้ังของนักวิชาการชาวไทย (กําจร หลุยยะพงศ, 

2553; นันทิช ฉลองโภคศิลชัย และ หทัยชนก           

สุขเจริญ, 2555; ศิวพร ศรีสมัย และ ประชิต        

อินทกนก, 2547; สมาน ลอยฟา, 2557; อารีย 

มยังพงษ ,  2555; Cheyjunya, 2016) และ

ตางประเทศ (Czaja et al., 2006; Kobayashi et al., 

2015; Peek et al., 2014; Roberto, Alice, & Patricia, 

2013; Smith, 2014) จึงเปนท่ีมาของการศึกษาถึง

รูปแบบการใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของผูสูงอายุ ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ รวมท้ังผล

ในมิติตาง ๆ ท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช

ในชีวติประจําวันของกลุมผูสูงอายุ 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษารูปแบบการใชประโยชน

จากเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอกท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของผูสูงอายุ 

 3. เพื่อศึกษาผลท่ีเกดิจากการนําเทคโนโลยี

การสื่อสารมาใชในชีวติประจําวันของกลุมผูสูงอายุ  
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 กลุมเปาหมาย 

 ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง

กับผูใหขอมูลท่ีเปนผูสูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียว 

กับกลุม “สูงวัยใจดิจิทัล” (Digital-minded elderly) ซึ่ง

ไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor analysis) 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผูสูงอายุ และการยอมรับ

เทคโนโลยีการสื่อสารในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ 

จากบทความเร่ือง “Structural equation model of 

Thai’s elderly adoption of communication technology” 

(Cheyjunya, 2016) รวมท้ังสิ้น 35 คน ท้ังนี้ผูวิจัย

ใชคุณสมบัติของผูสูงอายุในกลุมดังกลาวเปนเกณฑ

ในการคัดเลอืกผูใหขอมูล เนื่องจากเปนกลุมผูสูงอายุ

ท่ีมีความกระตือรือรนในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ซึ่งประกอบไปดวย การใชอินเทอรเน็ต คอมพิวเตอร 

สมารทโฟน แท็บเล็ต รวมท้ังโปรแกรม/แอพพลิเคช่ัน

ตาง ๆ อีกท้ังยังมีความรู และทักษะในการประยุกต 

หรือดัดแปลงวิธีการใชเทคโนโลยีการสื่อสารให

สอดคลองกับความตองการในดานตาง ๆ ของตนเอง

สูงกวาผูสูงอายุในกลุมอื่น ๆ  
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง 

(Semi-structured interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บ

ขอมูล โดยพัฒนาขอคําถามมาจากการทบทวน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุและเทคโนโลยีการ

สื่อสารท้ังของนักวชิาการชาวไทย และตางประเทศ 

ท้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งแนวคําถามสัมภาษณไวลวงหนาท่ี

มคีวามสอดคลองกับวัตถุประสงคการวจิัยท้ัง 3 ขอ  

 การรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการเก็บ

รวบรวมขอมูลดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group 

discussion) ผูใหขอมูล จํานวน 12 คน และการสัมภาษณ

เจาะลกึ (In-depth interview) ผูใหขอมูล จํานวน 23 คน 

รวม 35 คน ตั้งแตเดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ. 

2558 โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive sampling) ผูใหขอมูล เพื่อใหไดประชากร      
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Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 
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ท่ีมคีุณสมบัตติามเกณฑท่ีกําหนด คือ ผูสูงอายุท่ีมี

อายุต้ังแต 50 ปขึ้นไป ท้ังเพศชาย และหญิงผูสูงอายุ

ในกลุม “สูงวัยใจดิจิทัล” (Digital-minded elderly) 

โดยเปนกลุมท่ีมีทักษะในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

มากท่ีสุด ซึ่งไดมาจากการวิเคราะหองคประกอบ 

(Factor analysis) ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณ 

จากบทความเร่ือง “Structural equation model of 

Thai’s elderly adoption of communication technology” 

(Cheyjunya, 2016) 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลบทสัมภาษณตาม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพรกระจายนวัตกรรม 

พฤติกรรมท่ีวางแผนไว การสื่อสารแบบสองจังหวะ 

ประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ “ชีวติประจําวัน” ของสํานัก

วัฒนธรรมศึกษา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุ

และเทคโนโลยีการสื่อสารท้ังของนักวิชาการชาวไทย 

และตางประเทศ นอกจากนี้ผูวิจัยยังตีความขอมูล

โดยอาศัยเคร่ืองมือทางความคิด (Conceptual tools) 

และสังเคราะหตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวโดยนําเสนอ

ผลการวิจัยในรูปแบบของการวิเคราะหเชิงพรรณนา 

(Descriptive analysis)  
 

ผลการวจัิย 

 ผูวจิัยนําเสนอผลการวจิัยในรูปแบบของ

การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

ออกเปน 3 สวน โดยยึดตามวัตถุประสงคในการวิจัย

ท้ัง 3 ขอ ดังตอไปน้ี 

  1. รูปแบบการใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ ผลการศึกษาใน

สวนน้ี พบวา รูปแบบการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

การสื่อสารของผูสูงอายุ โดยพบวามี 4 รูปแบบ

การใชประโยชน ดังน้ี 

   1.1 รูปแบบการใชประโยชน

เพื่อสรางตัวตนใหดูทันสมัย โดยพบวา ผูสูงวัยท่ียัง

ประกอบอาชีพ มักมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนผาน

กิจกรรมทางสังคมตาง ๆ รวมท้ังยังใชเทคโนโลยี

การสื่อสารเพื่อสรางตัวตนใหดูทันสมัยกวาผูสูงอายุ

คนอื่น ๆ ท่ีอยูในวัยเดยีวกัน  

   1.2 รูปแบบการใชประโยชนเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของตน ผูสูงอายุสวนหนึ่งมีความเห็น

วาหากผูสูงอายุมีความสนใจเปนทุนเดิม และมีใจ

เปดกวางพรอมท่ีจะเรียนรู จะเปนมูลเหตุสําคัญใน

การยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสารในกลุมผูสูงอายุได  

   1.3 รูปแบบการใชประโยชนเพื่อ

ปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัวและกลุมเพื่อนสําหรับ

ผูสูงอายุ เทคโนโลยีการสื่อสารถูกรับรูในฐานะ

เคร่ืองมือสรางปฏิสัมพันธกับคนในครอบครัว และ

กลุมเพื่อนมากท่ีสุด นอกจากนี้การเรียนรูเทคโนโลยี

การสื่อสารของผูสูงอายุนั้นนอกจากคนควาดวย

ตนเองแลว  ยังมีคนในครอบครัวท่ีคอยเปนพี่เลี้ยง

คนสําคัญในการแนะนําวธีิการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ซึ่งสะทอนใหเห็นความสัมพันธท่ียังคงเกื้อกูลระหวาง

กันไดเปนอยางดี นอกจากน้ีการยอมรับเทคโนโลยี

การสื่อสาร โดยเฉพาะเพื่อนในวัยเดียวกันท่ีใช

เทคโนโลยีการสื่อสารมากอนท่ีเขามาชักชวนโนมนาว

ใหเกิดการยอมรับ และนําเทคโนโลยีสื่อสารมาใช

โดยเฉพาะเพื่อติดตอสื่อสารระหวางกลุมเพื่อน  

   1.4 รูปแบบการใชประโยชนสําหรับ

เวลาวางหรือการพักผอน ผูสูงอายุสวนมากตางนึกถึง

เทคโนโลยีการสื่อสารใกลตัว อาทิ โทรศัพทมือถือ 

ตลอดจนแอพพลเิคช่ันท่ีเกี่ยวของ ซึ่งอาจเปนผลให

การรับรูประโยชนของเทคโนโลยีการสื่อสารจํากัดวง

อยูในเร่ืองการสื่อสารเพื่อสรางปฏิสัมพันธเปนสวนใหญ 

อีกท้ังการใชงานเทคโนโลยีเหลานั้นมักถูกรับรูวาเปน

เร่ืองของความบันเทิง เปนหลัก โดยสะทอนผาน

การจําแนกเวลาใชงานเทคโนโลยีการสื่อสารเหลานั้น

สําหรับเวลาวาง หรือเวลาพักผอนเปนสําคัญมาก

ไปกวานั้น เทคโนโลยีการสื่อสารในมุมมองของ

ผูสูงอายุยังคงเปนเหตุผลเร่ืองของการใชเวลาวาง 

การหาความเพลิดเพลิน การกระชับสัมพันธ มิใช
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เคร่ืองมือท่ีจะกอใหเกิดรายไดหรือทําธุรกรรม

ทางการเงินใด ๆ เพราะสวนหน่ึงยังไมมีความไววางใจ

ในระบบการทําธุรกรรมทางการเงนิท่ีปลอดภัย 

  2. ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผล

ตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ ผล

การศึกษาในสวนนี้ รายงานถึงความคิดเห็นของ

ผูสูงอายุกับเทคโนโลยีการสื่อสาร พบวา ปจจัย

ภายในและภายนอกท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารของผูสูงอายุ มดัีงตอไปน้ี 

   2.1 ปจจยัภายใน 

    2.1.1 ปจจัยดานทักษะและ

ประสบการณของผูสูงอายุกับเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ประกอบไปดวย 

     1) อาชีพ พบวาหาก

ผูสูงอายุเคยทํางานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี ก็จะ

เปนตนทุนใหผูสูงอายุใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ตาง

จากผูสูงอายุท่ีไมมีความเกี่ยวของกับงานท่ีจะตอง

ใชเทคโนโลย ีซึ่งอาจทําใหโอกาสของผูสูงอายุกลุม

ดังกลาวหันมาใชเทคโนโลยีการสื่อสารนอยลงไปดวย

     2) การเขาถึง พบวา 

ผู ใหขอมูลเห็นตรงกันวา แมปจจุ บันเทคโนโลยี          

การสื่อสารสามารถใชงานไดงายขึ้น แตสําหรับ

ผูสูงอายุยังตองอาศัยการฝกฝนเรียนรู นอกจากน้ี

ผูสูงอายุในพื้นท่ีเมืองจะสามารถสะสมความรูดาน

เทคโนโลยียังมีโอกาสมากกวาผูสูงอายุในพื้นท่ี

ชนบท เพราะมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร

มากกวา 

     3) การเรียนรูดวย

ตนเอง พบวา ผูสูงอายุบางสวนเรียนรูการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารจากการทดลองดวยตนเอง แตก็เปน

สถานการณการเรียนรูท่ีไมเกิดขึ้นบอยนัก โดยเปน

รูปแบบการเรียนรูกระแสรองท่ีพบในผูสูงอายุท่ีมี

การศึกษาสูงตลอดจนมีประสบการณในการใช

เทคโนโลยมีากอน 

    2.1.2 ปจจัยดานลักษณะ

การใชประโยชน ผูสูงอายุไดเลาถึง ลักษณะการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารในดานตาง ๆ 

ดังน้ี 

     1) เปนแหลงคนควา

หาขอมูลสําคัญดูแลสุขภาพตนเองท้ังทางรางกาย

และจติใจรวมถงึคนในครอบครัว 

     2) ไดรับความม่ันคง

ปลอดภัย คือ การสื่อสารผานเทคโนโลยีการสื่อสาร

ทําใหผูสูงอายุไดรับความม่ันคงทางใจจากการดูแล

ของคนใกลชิด หรือคนในครอบครัว 

    2.1.3 ปจจัยดานความวิตก

กังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยเปนความรูสึกท่ีพบ

เปนสวนนอย ผูสูงอายุกลาวถึงอันตรายจากการใช

เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลนท่ี

ซึ่งยกตัวอยางใหเห็นวา ผูสูงอายุในโลกแหงความเปน

จริงมักมีโอกาสถูกลอลวงจากมิจฉาชีพไดงาย    

ไมตางจากโลกออนไลนท่ีผูสูงอายุเปนกลุมเสี่ยง 

โดยเฉพาะเร่ืองการทําธุรกรรมทางการเงิน ท่ีอาจ

ถูกหลอกลวงผานเทคโนโลยีเหลานี้ไดไมตางกัน 

ผูสูงอายุยกกรณเีปรียบเทียบใหเห็นวา เหตุการณรู

ไมเทาทันเทคโนโลยีท่ีเกดิในเด็กอาจเกิดขึ้นในผูสูงอายุ

ไดเชนกัน 

    2.1.4 ปจจัยดานความสามารถ

ในการปรับแตงเทคโนโลยีการสื่อสาร จากการวิจัย 

พบวา ผูสูงอายุมีความเห็นวา การใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การสื่อสารไปตามลักษณะของแอพพลิเคช่ันท่ีใช 

นอกจากการปรับพฤติกรรมการสื่อสารใหเหมาะกับ

ลักษณะของแอพพลิเคช่ันดังกลาวแลว ผูสูงอายุ

บางคนยังมีความสามารถในการปรับคุณลักษณะ

พื้นฐานบางประการใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน

เพื่อการสื่อสารของตนเอง เพราะเห็นวาไมมีความ

จําเปนหรือไมเหมาะสมกับตนเอง ท้ังน้ี การปรับแตง

เทคโนโลยีการสื่อสารนั้น สําหรับผูสูงอายุอยูใน
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ระดับการตระหนักถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี

การสื่อสารท่ีหลากหลาย ซึ่งพบในกลุมผูใหขอมูลท่ี

ยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตาง  ๆกับผูคน 

โดยจะสามารถสะสมความรู และทักษะการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารใหผูสูงอายุใชในการปรับแตงเทคโนโลยี

การสื่อสารใหเขากับความตองการ ความสามารถและ

รสนิยมของตนเอง 

   2.2 ปจจัยภายนอก 

    2.2.1 การไดรับอิทธิพลใน

การใชงานเทคโนโลยีการสื่อสารจากกลุมคนใกลชิด 

หากคนใกลชิด หรือเพื่อนผูสูงอายุใชเทคโนโลยี 

การสื่อสาร ผูสูงอายุก็มีแนวโนมท่ีจะใชงานเทคโนโลยี

การสื่อสารดวย ย่ิงไปกวานั้นยังนําความรูท่ีไดมา

จากคนในครอบครัวไปถายทอดตอเพื่อนผูสูงอายุ

คนอื่น ๆ ดวย 

  3. ผลท่ีเกิดจากการนําเทคโนโลยี

การสื่อสารมาใชในชีวิตประจําวัน ผลการศึกษาใน

สวนน้ี สามารถแบงเปนผลในดานตาง ๆ ตอผูสูงอายุ 

ดังน้ี 

   3.1 ผลดานความรู คอื ผูสูงอายุ

ตระหนักเปนอยางดีวา เทคโนโลยีการสื่อสารนั้น

สามารถเสริมศักยภาพในการเขาถึงแหลงขอมูลตาง ๆ  

ไดอยางงายดาย โดยเฉพาะขอมูลดานการดูแลสุขภาพ

กาย และสุขภาพใจ อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับธรรมะ         

จะเห็นไดวา จากการใชเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น

สงผลในเชิงลึกถึงมิติทางจิตใจเพราะเทคโนโลยีได

เขามาทําใหผูสูงอายุสามารถเขาถึงขอมูล และ

สามารถสื่อสารเพื่อกระชับความสัมพันธ จนสงผล

ตอเนื่องใหสุขภาพกาย และใจเขมแข็งขึ้นได 

   3.2 ผลดานความตระหนักถึง

ศักยภาพของตน คอื ผูสูงอายุมักถูกมองวาดอยคณุคา

ในมิติทางเศรษฐกิจ แตในโลกแหงสารสนเทศ การท่ี

ผูสูงอายุสามารถใชเทคโนโลยีการสื่อสารได แมไม

เทียบเทากับคนรุนใหม หากทวาความสามารถเพียง

เล็กนอยเหลาน้ีเมื่อไดรับคําชื่นชมจากบุคคลรอบขาง 

ไดกลายมาเปนการหลอเลี้ยงความรูสึกภาคภูมิใจ

ในตนเองได อยางไรก็ดี จากการสนทนากลุม 

ผูวจิัยไดขอคนพบท่ีนาสนใจ คือ แมเทคโนโลยีการ

สื่อสารจะมีพลังอํานาจมากเพียงใด แตตัวผูใชซึ่ง

อาจจะเปนปจเจก หรือกลุมสามารถปรับแตง

เทคโนโลยีน้ัน ๆ ไดผานรูปแบบการใชงานท่ีผูใช

อาจใชบาง ไมใชบาง หรือปรับใชบาง เปนตน 

   3.3 ผลดานความสัมพันธกับ

สังคม คือ ในการใชชีวิตของผูสูงอายุท่ีเกิดภาวะ

สูญเสียบทบาทในการทํางานจากการเกษียณอายุ 

เทคโนโลยีการสื่อสารโดยเฉพาะการแสวงหาขาวสาร

จากอินเทอรเน็ต และการแสวงหาขอมูลขาวสาร

ผานแอพพลิเคช่ัน อาทิ ไลน เฟสบุค และยูทูบ นับ

ไดวาเปนชองทางหนึ่งท่ีเขามาชวยเสริมสรางการ

แสดงบทบาทท่ีมีคุณคาตอครอบครัวสําหรับ

ผูสูงอายุ 

   จากขอมูลเชิงพรรณนาขางตน 

พบวา ขอมูลออนไลนไมเพียงทําใหผูสูงวัยมีความรู

ท่ีกวางขวางมากขึ้น หากแตจะเห็นวาผู สูงวัยใช

ขอมูลท่ีไดคนความานี้ไปในการธํารงรักษาบทบาท

ของตนเองท่ีมีตอครอบครัวอีกทอดหน่ึง แต ใน               

การสนทนากลุมกลับพบประเด็นท่ีนาเปนหวง คือ 

ประเด็นการรูเทาทันสื่อออนไลน ท่ีพบวา ผูรวม

สนทนากลุมสวนหนึ่งเช่ือขอมูลในสื่อออนไลนโดย

ขาดการรูเทาทัน โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพ และการทานอาหารเพื่อปองกันโรคภัย 

   โดยภาพรวม จากการสรุปผล        

การสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม พบวา 

ผูสูงอายุมีความพอใจตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ย่ิงกวาน้ัน ผูสูงอายุยังสามารถเลือกใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีการสื่อสารในดานท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต 

และเปนประโยชนกับตนเอง อีกท้ังยังมีความสามารถ         

ในการเลือกท่ีจะปฏเิสธการใชงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

ในลักษณะท่ีมคีวามขัดแยงกับวิถีชีวิตหรือความสามารถ

ของตนเอง ท้ังน้ีหากไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่อง 
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คาดวาผูสูงอายุจะสามารถพัฒนารูปแบบการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีแสดงถงึศักยภาพในการควบคุม

เทคโนโลยีไดคมชัดย่ิงขึ้นในอนาคต 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจัย ผูวิจัยสามารถอภิปราย

ประเ ด็นสําคัญของแตละ วัตถุประสงค  โดย

สนับสนุนแตละประเด็นดวยการอางอิงคําพูด 

(Quote) ของผูใหขอมูล ประกอบกับแนวคิด ทฤษฎ ี

และงานวจิัยท่ีเกีย่วของ ดังตอไปน้ี 

  รูปแบบการใชประโยชนจากเทคโนโลยี

การสื่อสารของผูสูงอายุ พบวามี 4 รูปแบบการใช

ประโยชน ไดแก เพื่อสรางตัวตนใหดูทันสมัย ผาน

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อใหดูแตกตางจาก

คนวัยเดียวกัน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบขางตนดวย

ขอความจากการสนทนากลุม ดังนี้ 

   “พี่วาถาเทียบกับคนอื่นๆ ใน

วัยเดียวกัน ถือวาพี่ก็ใชงานไดเยอะนะ แตงรูปได 

เขยีนขอความได โทรผานไลนได เพื่อนบางคนนี่ไม

เอาเลย” 

   “ตื่นขึ้นมาเราก็จะตองอัพเดท

ขาวผานเฟสบุคละ เวลามีขาว หรือมีคลิปอะไรท่ี

นาสนใจ ตลก นารักเราก็จะเปนคนแรกเลยท่ีแชร

ไปในไลนกลุม” 

  นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุมีรูปแบบ

การใชในการพัฒนาศักยภาพของตนอีกดวย ซึ่ง

สนับสนุนขอคนพบขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณ

เจาะลกึ ดังน้ี 

   “ตองเร่ิมจากความชอบกอน หรือ

อาจตระหนักถงึความจําเปนท่ีตองใช ก็จะเรียนรูเอง”  

   “ผูสูงอายุท่ีจะหันมาพัฒนาตนเอง

ใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

ใหม ๆ จะตองเปนผูท่ีกระตือรือรน และใฝรูท่ีจะ

เรียนรูสิ่งใหม ๆ” 

  มากไปกวานั้น ผูสูงอายุยังมีรูปแบบ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อปฏิสัมพันธกับคนใน

ครอบครัวและกลุมเพื่อน ผานการใหคนในครอบครัว

สอนวิธีการใชงาน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบขางตน

ดวยขอความจากการสัมภาษณเจาะลึก และการ

สนทนากลุม ดังน้ี 

   “เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม 

มคีวามเหมาะสมกับผูสูงอายุ เนื่องจากทําใหผูสูงอายุ

สามารถ ติดตอสื่อสารกับทุก ๆ  คน ไดสะดวก โดยเฉพาะ

กับลูก ๆ พี่นอง ทําใหผูสูงอายุ มีจิตใจเบิกบานไม

รูสกึเงยีบเหงา”  

   “ชวยให ได เจอเพื่อนท่ีไม ได

ติดตอกันมานานมากแลว ไดนัดกันบอย ๆ สนุกดี” 

    “บางทีเรากดตรงไหนไมเปน 

ลูกก็มาชวยดูชวยสอนให” 

  ย่ิงกวาน้ัน ผูสูงอายุบางสวนยังใช

เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับเวลาวางหรือการพักผอน 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความบันเทิงเปนหลัก ซึ่ง

ผูสูงอายุท่ียังทํางานสวนมากจะใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

หลังจากเสร็จสิ้นจากภาระงานแลว ซึ่งสนับสนุนขอ

คนพบขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณ

เจาะลกึ และการสนทนากลุม ดังน้ี 

   “เรามีงานก็ทํางานกอนใคร 

สงมาวางคอยเปดดูไลน”  

   “กลุมคนท่ีเขาสวน (ยังตอง

ทํางานหาเลี้ยงตนเอง) ยังทํางานไมมีเวลาวางมาก

ท่ีจะมาเลนเทากับคนท่ีอยูเฉย ๆ” 

   “ผูสูงอายุท่ีมีเวลาวางคงจะ

เลนจะใชได แตคนท่ีหาเชากนิค่ําคงมาเลนไมได” 

   “เร่ืองเวลาในการใชงาน เปน

ชวงเวลาท่ีไมใชเวลางาน ดูคลิป คุยไลน อานขาว 

เลนท้ังวัน สวนใหญเลนท่ีบาน” 

   “สวนใหญชวงเชาใชไมนาน

เพราะไมมีเวลา กลางวันก็เช็คไลน นิดหนอยของ
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กลุมทํางาน แตชวงเย็นใชเยอะเลยต้ังแต 6 โมงเย็น

ถงึ 4 ทุม ย่ิงถาเปนวันหยุดก็ใชงานท้ังวันเลย” 

  แตอยางไรก็ดี ยังพบวา รูปแบบ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารในมุมมองของผูสูงอายุ

ยังคงเปนเร่ืองของการใชเวลาวาง การหาความเพลิดเพลิน 

การกระชับสัมพันธ มากกวาการรูปแบบการใชใน

เร่ืองของการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งสนับสนุน

ขอคนพบขางตนดวยขอความจากการสนทนากลุม 

ดังน้ี 

   “ยังไม เคยโอนเงินผานแอพ 

ธนาคารนะ ไมแนใจ ไปจายท่ีธนาคารม่ันใจกวา”   

   “ซื้อขายของในเน็ตแบบน้ีไวใจ

ยาก ขาวก็ออก คนโดนหลอกก็มาก” 

  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณเจาะลึก 

และการสนทนากลุมในสวนของรูปแบบการใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุท้ัง 

4 รูปแบบยังสอดคลองกับขอคนพบของ Smith (2014) 

ท่ีพบวา รูปแบบการใชงานเทคโนโลยีการสื่อสารของ

ผูสูงอายุมักมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสัมพันธอัน

ดีระหวางคนในครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อนฝูง        

ผานการปฏิสัมพันธในโปรแกรม/ แอพพลิเคช่ันตาง  ๆ          

ท้ังยังเปนไปตามขอคนพบของ Kobayashi et al. (2015)       

ท่ีพบวา ผู สู งอายุ มักใช เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อ            

แสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 

อีกท้ังยังตรงกับขอคนพบของกําจร หลุยยะพงศ 

(2553) ท่ีพบวา ผูสูงอายุในกลุมชนช้ันกลางสูง 

และชนช้ันกลางในเขตกรุงเทพมหานคร หรือกลุม 

OPPY Club (Old People Playing Young Club) มักแสดงออก

ถึงศักยภาพ และความทันสมัยของตนผานการใช

เทคโนโลยีการสื่อสาร อาทิ ความสามารถในการใชงาน

คอมพวิเตอร และอินเทอรเน็ต 

  ในขณะท่ีปจจัยภายในท่ีสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ พบวาม ี

4 ปจจัย ไดแก ทักษะและประสบการณของผูสูงอายุ

ท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ีการงานท่ีมีความเกี่ยวพันกับ

เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยพบวา หากผูสูงอายุคุนเคย

กับการทํางานท่ีเกี่ ยวของกับการใช เทคโนโลยี                

การสื่อสารมากอน ก็จะเปนตนทุนใหผู สูงอายุ          

ในกลุมดังกลาวมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี     

การสื่อสารมากกวากลุมท่ีไมมปีระสบการณในชวง

วัยทํางาน นอกจากนี้ ผูสนทนากลุมยังเห็นตรงกัน

วา แมปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถใชงาน

ไดงายขึ้น แตสําหรับผูสูงอายุยังตองอาศัยการ

ฝกฝนเรียนรู นอกจากนี้ผูสูงอายุในพื้นท่ีเมืองจะ

สามารถสะสมความรูดานเทคโนโลยียังมีโอกาส

มากกวาผูสูงอายุในพื้นท่ีชนบท เพราะมโีอกาสท่ีจะ

ใชเทคโนโลยีการสื่อสารมากกวา อีกท้ังยังมีผูสูงอายุ

บางสวนท่ีใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเอง 

โดยพบวา ผูสูงอายุบางสวนเรียนรูการใชเทคโนโลยี

การสื่อสารจากการทดลองดวยตนเอง แตก็เปน

สถานการณการเรียนรูท่ีไมเกิดขึ้นบอยนัก โดยเปน

รูปแบบการเรียนรูกระแสรองท่ีพบในผูสูงอายุท่ีมี

การศึกษาสูงตลอดจนมปีระสบการณในการใชเทคโนโลยี

มากอน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบขางตนดวยขอความ

จากการสัมภาษณเจาะลึกและการสนทนากลุม ท่ีวา

   “คนสูงอายุท่ีอยูกับบานไมคอย

ไดมโีอกาสใชไลน พวกคอมพวิเตอรมากเทาไร”  

   “ตอนทํางานก็ไดใชคอมใชเน็ต 

แตเกษียณแลวใชนอยลง แทบไมไดใช ตอนนี้ใชมือ

ถอืเลนเปนหลัก” 

   “คนสูงวัยท่ีมคีวามรูจะสามารถ

ใชเทคโนโลยีได แตถาเปนชาวบานก็ไมมีโอกาสได

ใชจงึแตกตางกัน” 

   “พี่มองวาคนเมืองยังมีโอกาส

เขาถงึพวกเทคโนโลยีมากกวา เพราโครงสรางพื้นฐาน

มันเอื้อ” 

   “รูวธีิการใชงานโปรแกรมตาง ๆ 

ท้ังวธีิใชโทรศัพทมอืถอื และโนตบุคจากบุคคลรอบ

ขาง บางคร้ังก็เรียนรูดวยตนเองจากการลองผิด

ลองถูก” 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 
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  นอกจากนี้ ลักษณะการใชประโยชน

ยังเปนปจจัยภายในท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี 

การสื่อสารของผูสูงอายุ ซึ่งมีท้ังการใชแสวงหาขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพรางกาย และจิตใจ รวมท้ัง

ใชประโยชนเพื่อไดรับความม่ันคงทางใจจากการดูแล

ของคนใกลชิดหรือคนในครอบครัว ซึ่งสนับสนุนขอ

คนพบขางตนดวยขอความจากการการสัมภาษณ

เจาะลกึ และการสนทนากลุมท่ี วา 

   “ในดานสุขภาพ เราก็ไดคน

ขอมูล เพื่อนําขอมูลสุขภาพตาง ๆ มาใชดูวาตัวเรา

เปนอยางไร” 

    “กลุมธรรมะ คําคม คําสอน 

วธีิฝกสมาธิ เราก็ไดจากทางชองทางน้ีเยอะ”  

   “จากการนําเทคโนโลยีการสื่อสาร

มาใชทําใหรูสึกไมเงียบเหงา นอกจากนี้ยังไดความรู

จากการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูสูงวัย” 

   “เวลาคนในบานไมสบายถานิด  ๆ

หนอย ๆ เราก็ Search google หาขอมูลกอน แตก็

ตองดูจากเว็บท่ีเชื่อถือไดนะ ถาอาการหนักมากก็

ไปหาหมอเลย” 

   “เดี๋ยวน้ีมีไลนกลุมครอบครัว 

ญาติ ๆ พอเราเปนอะไรดวนขึ้นมา หรือไมสบาย 

เราก็ไลนบอกในกรุปได ลูก หรือพี่นองท่ีอยูใกลๆ 

เคาก็จะโทรมาหา มาพาเราไปหาหมอ สะดวกสบาย

กวาแตกอนเยอะ มันก็ทําใหเราสบายใจขึ้นดวยวา

มคีนคอยดูแล” 

  อีกท้ังผูสูงอายุยังมีความสามารถ     

ในการปรับแตงเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยปรับการเลือก 

ใชใหเขากับความสามารถ ความตองการ และรสนิยม

ของตน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบขางตนดวยขอความ

จากการสัมภาษณเจาะลึก และการสนทนากลุม ท่ีวา 

   “มอืถอืหลัก ๆ ก็ใชโทรเขาโทร

ออก โปรแกรมอันอื่น ๆ ในมือถือก็ไมไดใชอะไรนะ 

ใชแตเฟสบุค ใชไลน พวกน้ัน” 

   “บางอยางในมือถือเราก็ไมใช

นะ ใชไมเปนดวย พวกฟงเพลงจากมือถือแบบ

วัยรุนเราไมใชเลยนะ” 

   “ตอนไปซื้อมือถือ ก็บอกท่ี

รานวาเราอยากใชโปรแกรมอะไร เขาก็ลงให 

ของเดมิมันไมมนีะ” 

  อยางไรก็ดียังคงพบวา ความวิตก

กังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะท่ี

เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงิน ยังเปน

ปจจัยภายในท่ีทําใหผูสูงอายุไมใชเทคโนโลยีการ

สื่อสารในคุณสมบัติดังกลาว ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ

ขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณเจาะลึก ท่ีวา 

   “ยังไมเคยโอนเงินผานแอพธ

นาคารนะ ไมแนใจ ไปจายท่ีธนาคารม่ันใจกวา” 

   “ซื้อขายของในเน็ตแบบน้ีไวใจ

ยาก ขาวก็ออก คนโดนหลอกก็มาก 

   “เพราะแมแตโปรแกรมไลนท่ีดู

เหมอืนไมซับซอน แตกม็กีารหลอกลวงได เด็กเลนเกม

แลวโดนตัดเงนิ ก็อาจเกิดขึ้นกับผูสูงวัยเหมือนกันนะ 

ไมใชแคเด็กท่ีตองรูเทาทันสื่อ แมแตผูสูงวัยก็ตอง

รูเทาทันเชนกัน” 

  ในขณะท่ีปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผู สูงอายุ คือ     

การไดรับอิทธิพลในการใชงานเทคโนโลยีการสื่อสาร

จากกลุมคนใกลชิด ใกลชิด หรือเพื่อนผูสูงอายุใช

เทคโนโลยีการสื่อสาร ผูสูงอายุก็มีแนวโนมท่ีจะใชงาน

เทคโนโลยีการสื่อสารดวย ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ

ขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณเจาะลกึ ท่ีวา 

   “ไดลองใชไลน เพราะเพื่อนชวน

ใหเลน ลองดูแลวก็ดีนะ สงคําอวยพร ทักทายกัน

ไดงาย ๆ” 

   “เราไมเปนตรงไหนก็ใหลูกสอน

ม่ัง หลานสอนม่ัง พอเราเปนแลวเราก็เอาไปสอน

เพื่อน ๆ ตอ มันก็เปนความสุขของเรานะ วาอายุ

ขนาดน้ีแลวเราก็ยังตามของพวกน้ีทัน” 
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   “เราใชมาตั้งแตสมัยทํางานเปน

อาจารยมหาลัย พอเกษียณมาแลวเราก็เลยเห็น

ประโยชนของสิ่งเหลาน้ี วาไมไดยากเกินไปถาสนใจจะ

หัดใช” 

  นอกจากนี้ผลการสัมภาษณเจาะลึก 

และการสนทนากลุมในสวนของปจจัยภายในและ

ภายนอกท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของ

ผูสูงอายุ ยังเปนไปในทิศทางเดียวกับขอคนพบของ 

Cheyjunya (2016) ท่ีคนพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุมาจากท้ัง

ปจจัยภายใน คือ ความสนใจสวนบุคคลในการเรียนรู 

ความเช่ือม่ันในศักยภาพการเรียนรูของตนรวมท้ัง

การคาดหวังถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากเทคโนโลยี

การสื่อสาร สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานท่ี

เอื้ออํานวย นอกจากนี้ยังตรงกับขอคนพบของ 

Peek et al. (2014) ท่ีพบวา ผูสูงอายุคาดหวังวา

เทคโนโลยีการสื่อสารจะนํามาซึ่งความสะดวก สบายใน

ชีวิตมากขึ้น รวมท้ังยังเปนไปตามขอคนพบของ

นันทิช ฉลองโภคศิลชัย และหทัยชนก สุขเจริญ 

(2555) ท่ีพบวา ปจจัยภายนอกท่ีสงผลใหผูสูงอายุ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ อิทธิพล

จากสังคม ครอบครัว และกลุมเพื่อน ย่ิงไปกวาน้ัน 

จากผลการวจิัย ยังสอดคลองกับทฤษฎกีารสื่อสาร

แบบสองจังหวะ (Two-step flow of information) 

คือ การท่ีผูสูงอายุ (ในฐานะผูรับสาร) ไดรับการถายทอด

ความรูในการใชเทคโนโลยีจากการแสวงหาความรู

ผานสื่อตาง ๆ รวมท้ังจากลูกหลาน หรือเพื่อน 

แลวนําไปถายทอดตอในฐานะ “ผูนําทางความคิด” 

(Opinion leader) ใหกับผูสูงอายุคนอื่น ๆ (Burgoon, 

1974) อยางไรก็ดี จากผลการศึกษาของ Czaja et 

al. (2006) พบวา ผูสูงอายุยังคงมีความวิตกกังวล

ตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็น

ความซับซอนของเทคโนโลยี ประกอบกับไมเปดใจ

เรียนรู มากกวาน้ันสมาน ลอยฟา (2557) ยังพบวา 

เวลาท่ีผูสูงอายุใชคอมพิวเตอรนาน ๆ จะสงผลให

เกิดอาการปวดเมื่อยคอ แขน หลัง ความกลัวตอ

ความซับซอนของเทคโนโลยี และยังตรงกับอารีย 

มยังพงษ (2555) ท่ีพบวา ผูสูงอายุไมเปดใจเรียนรู 

รวมท้ังการขาดประสบการณในการใชงาน 

  ท้ังน้ีในสวนของผลท่ีเกิดจากการ

นํางานเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในชีวิตประจําวัน 

พบวา เทคโนโลยีการสื่อสารสงผลตอผูสูงอายุใน 3 

ดาน ไดแก ผลดานความรู  คือ การท่ีผู สูงอายุ

สามารถเขาถึง และแสวงหาขอมูลขาวสารไดงาย 

โดยเฉพาะขอมูลท่ีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพท้ัง

รางกาย และจิตใจ ซึ่งสนับสนุนขอคนพบขางตน

ดวยขอความจากการสนทนากลุม ท่ีวา 

   “ผลดานขอมูลขาวสาร เร่ือง

สุขภาพ และก็พวกอาหารการกินวารานไหมอรอย”    

   “เร่ืองของสุขภาพดีมากเลย 

เราสามารถเขาไปถามแลวมีหมอมาตอบ หรืออาน

จากท่ีคนอื่นมาตอบได” 

   “ในดานสุขภาพ เราก็ไดคน

ขอมูล เพื่อนําขอมูลสุขภาพตาง ๆ มาใชดูวาตัวเรา

เปนอยางไร” 

   “กลุมธรรมะ คําคม คําสอน 

วธีิฝกสมาธิ เราก็ไดจากทางแฟนเพจธรรมะเยอะ”   

  แตอยางไรก็ดยัีงคงพบวา ผูสูงอายุ

บางสวนเช่ือขอมูลในสื่อออนไลนโดยขาดการรูเทา

ทัน โดยเฉพาะขอมูลดานสุขภาพ เชน ขอความ

จากการสนทนากลุม ท่ีวา 

   “ผมปวดหัวเขา เห็นขอมูลเขา

แชรวากินมะนาวกับเหลาขาวแลวจะหาย พอลอง

กนิกห็ายดใีชได” 

  นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของผูสูงอายุยังสงผลดานการตระหนักถึงศักยภาพ

ของตน คอื การท่ีผูสูงอายุยังคงมศัีกยภาพในการเรียนรู 

และใชงานเทคโนโลยีการสื่อสาร สงผลใหเกิด 

ความภาคภูมิใจในตนเอง อีกท้ังยังมีอํานาจในการ

เลือกใชงานเฉพาะบางสวนของเทคโนโลยีท่ีสอดคลอง
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กับความตองการของตน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ

ขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณเจาะลึก 

และการสนทนากลุม ท่ีวา 

   “เราทักไปตอนเชา ๆ คนก็จะ

แซววาเบ่ือเนอะคนแกๆ ชอบทักมาแบบน้ี แตเรา

ทําไมเปนใชไหม พอ เราทําไดเราก็ดใีจ” 

   “เวลาเราเลนไลน คนก็จะมอง

วาเราทันสมัย ถึงเราเลนไดชาหนอยแตก็มีลูกคอย

ชวยสอนให” 

   “เรามองวาคนท่ีเลนไลน ได 

ใชสมารทโฟนได นี้ตองมีความรู มีการศึกษาถึง

สามารถใชได” 

   “เราเห็นคนแกเลนไลน ไดเรา

ก็ช่ืนชม” 

  ถึงแมวา เทคโนโลยีการสื่อสารจะ

มีพลังอํานาจมากเพียงใด แตตัวผูสูงอายุสามารถ

ปรับแตงเทคโนโลยีน้ัน ๆ ตามความสามารถ ความ

ตองการ และรสนิยมของตน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ

ขางตนดวยขอความจากการสัมภาษณเจาะลึก 

ท่ีวา 

   “ทราบวาเทคโนโลยีการสื่อสาร

แตละอยางสามารถใชงานไดหลากหลาย มีท้ังโปรแกรม

และแอพพลเิคช่ันท่ีอํานวยความสะดวกหลายอยาง 

แตสวนตัวแลวใชประโยชนไดไมครบ ใชเพียงรอย

ละ 60 เทาน้ัน” 

  อีกท้ังการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ของผูสูงอายุยังสงผลดานความสัมพันธในสังคม 

คือ การแสวงขาวสารจากอินเทอรเน็ต รวมท้ัง

แอพพลิเคช่ันตาง ๆ อาทิ ไลน เฟสบุค และยูทูบ 

เพื่อนํามาถายทอด และแลกเปลี่ยนกับบุคคลใน

ครอบครัว รวมท้ังกลุมเพื่อน ซึ่งสนับสนุนขอคนพบ

ขางตนดวยขอความจากการสนทนากลุม ท่ีวา 

   “เร่ืองอาหารการกนิก็มีประโยชน 

เราไดรูวามะนาวมปีระโยชนอยางไร เห็นอาหารนา

กนิในเฟสบุค ยูทูบ เราก็มาลองทําใหลูกเรากนิ” 

   “ชอบทําอาหารใหครอบครัว

ทาน เราก็จะหาขอมูลใน Google มาหัดทํา” 

   “เวลาคนในบานเปนอะไร เรา

ก็จะดูวาจะแกไขปญหาอยางไรไดในเว็บ” 

  โดยผลการสัมภาษณเจาะลึก และ

การสนทนากลุมในสวนของผลท่ีเกิดจากการนํา

งานเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชในชีวิตประจําวัน 

ยังตรงกับขอคนพบของ Roberto et al. (2013) 

พบวา ผลท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ชวยเสริมสรางการปฏิสัมพันธระหวางครอบครัว 

และกลุมเพื่อนฝูง รวมท้ังชวยในการแสวงหาขอมูล

ขาวสารท่ีทันสมัยอยูเสมอ อีกท้ังยังสอดคลองกับ

แนวคิดของสํานักวัฒนธรรมศึกษา ในประเด็น

ศึกษาเกี่ยวกับ “ชีวิตประจําวัน” (Everyday life) ท่ี

กลาววา ผูบริโภคสามารถมีอํานาจในการควบคุม

การบริโภคได ผานการตอตาน การดัดแปลง และ

การสรางสรรคผลผลิตทางวัฒนธรรมในขั้นตอน

ของการบริโภค นับวาเปน “การผลิตขั้นท่ีสอง” 

โดยกลยุทธหลักท่ีผูบริโภคใช คือ การเปดรับมา

กอน (Make do) แลวคอยดัดแปลงใหสอดคลองกับ

ความตองการ และรสนิยมของตนภายหลัง (Make 

over) ซึ่งเปนการปฏิบัติการตอตานอํานาจเพื่อ

ความอยูรอดของผูคนในสังคมท่ีเต็มไปดวยอํานาจ

ทุกหนแหงน่ันเอง (กาญจนา แกวเทพ, 2557) มาก

ไปกวาน้ัน ยังสอดคลองกับผลการศึกษาของศิวพร 

ศรีสมัย และประชิต อินทกนก (2547) ท่ีพบวา 

การใชอินเทอรเน็ตตําบลของประชาชนในจังหวัด

สุรินทรนั้น ประชาชนยังสามารถแสดงอํานาจ

ตอรองโดยการปฏเิสธการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร

ดังกลาวท่ีภาครัฐพยายามเผยแพรสูประชาชนใน

ชนบท เนื่ องจากเทคโนโลยีคอมพิว เตอร ไม

สอดคลองกับวิถีชีวิต และรสนิยมของคนในชุมชน 

ณ ขณะนั้น 

  ดังน้ัน จากผลการวิจัย ผูวิจัยได

วเิคราะหเทียบเคยีงตามกรอบทฤษฎีการแพรกระจาย
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นวัตกรรม (Diffusion of innovations) ซึ่งผูวิจัย

พบประเด็นท่ีนาสนใจวา มโนทัศนผูสูงวัยนั้นมีความ

ใกลเคียงกับบุคคลท่ียอมรับนวัตกรรมประเภท  

กลุมรับเร็วสวนมาก (Early Majority) กลาวคือ ผูสูงวัย

ไดแสดงใหเห็นถึงการยอมรับเทคโนโลยีการสื่อสาร   

ท่ีพิจารณาอยางรอบคอบแลว โดยจะยอมรับ

บรรทัดฐานของสังคมวามีความสําคัญมาก ดังนั้น

ถามีผู ท่ียอมรับกันมาก ๆ ก็ มักจะปฏิ บัติตาม 

(Rogers, 2003) ย่ิงไปกวาน้ัน จากผลการวิจัย

ขางตน ยังสามารถอภิปรายเทียบเคียงไดกับกรอบ

ของทฤษฎีพฤติกรรมท่ีวางแผนไว (Theory of planned 

behavior–TPB) คอื 

 การท่ีผู สูงอายุมีทัศนคติเชิงบวกตอ

พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร (Attitude 

toward the behavior) การไดรับอิทธิพลจากกลุม

เพื่อนสนิทท่ีใชเทคโนโลยีการสื่อสารกอนหนา 

(Subjective norms) รวมท้ังการรับรูของผูสูงอายุวา

ตนเองมีศักยภาพพอในการเรียนรู และใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร (Perceived behavioral control) ยอม

ส งผ ล ให ผู สู ง อา ยุมี ค วา ม ตั้ ง ใ จ  ( Behavioral 

intention) และสงผลตอการใช เทคโนโลยีการ

สื่อสาร (Behavior) ในทายท่ีสุด (อรวรรณ ปลันธน

โอวาท, 2554; Ajzen, 1988) 

 ท้ังนี้ ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยเชิง

คุณภาพท่ีไดมาจากการสนทนากลุม และการ

สัมภาษณเจาะลึก มาสังเคราะห และแสดงใน

รูปแบบของแผนภาพปจจัยท่ีสงผลตอการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุไทย ไดดังนี้
 

 

 

   

 

       ปจจัยภายใน 
        

 

 

 

 

   

    ปจจัยภายนอก 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนภาพปจจัยท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุไทย 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. หนวยงานภาครัฐ หรือเอกชนท่ี

เกี่ยวของกับการดูแล และสงเสริมศักยภาพของ

ผูสูงอายุ ควรใหความสําคัญกับการสงเสริมให

ผู สูงอายุเขาถึง และมีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีการสื่อสารมากย่ิงขึ้นผานการอบรมเชิง

ปฏบัิตกิาร (Workshop) เนื่องจากมีผูสูงอายุจํานวน

มากท่ีเปดใจเรียนรู และมีความสนใจในการพัฒนา

ทักษะดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสาร ซึง่แนวทาง

ดังกลาวสอดคลองกับ “ยุทธศาสตรชาติ 20 ป”  

ในหัวขอ “ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง

ความพงึพอใจตอ

การใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร 

การรับรูถงึศักยภาพของตน 

ในการใชงาน 

การรับรูถงึประโยชนท่ีจะไดรับ

จากการใชเทคโนโลยี 

 

การใชงานจริง 

ทักษะและประสบการณเดมิ 

การเปดใจยอมรับ + เรียนรู 

กลุมเพื่อน 

ครอบครัว/ญาติ 
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ศักยภาพคน” ท่ีตองการพัฒนาศักยภาพคนในทุก

ชวงวัย รวมท้ังสรางสภาพแวดลอม และนวัตกรรม

ใหเอื้อตอการดํารงชีวิตของผูสูงอายุ อยางไรก็ด ี

หนวยงานท่ีเกี่ ยวของควรใหความรู เกี่ยวกับ

ประเด็นการรูเทาทันสื่อแกผูสูงอายุรวมดวย 

 2. สถานศึกษา หรือชุมชน ควรจัดการ

อบรมเชิงปฏบัิตกิาร (Workshop) ท่ีใหการสนับสนุน

ใหผูสูงอายุท่ีมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยี

การสื่อสาร และมีใจรักในการถายทอดความรูมา

เปนวิทยากรในการจัดกิจกรรม เนื่องจากเพื่อน 

และบุคคลในวัยเดียวกัน มีอิทธิพลอยางมากตอ

การโนมนาวใจใหเห็นถงึความสําคัญ และสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีการสื่อสารของผูสูงอายุ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 ควรนําขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

รวมกับแบบจําลองเชิงโครงสรางการยอมรับเทคโนโลยี

การสื่อสารของผูสูงอายุไทยท่ีไดจากการวิจัยเชิง

ปริมาณ มาสังเคราะหรวมกัน ในรูปแบบของโมเดล 

หรือแผนภาพ และนําไปสนทนากลุมกับผูสูงอายุ

กลุมเปาหมายเพื่อทดสอบวา โมเดลหรือแผนภาพ 

ท่ีผูวิจัยสังเคราะหในขั้นสุดทาย มีความสอดคลอง 

และใชไดกับบริบทจริงของผูสูงอายุหรือไม มาก

นอยเพยีงใด 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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