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การวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีกับระดับความสุขของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาที่ใช้เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับระดับความสุขของผู้สูงอายุ โดยการใช้ 2-4
ชั่วโมงต่อวันมีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุมากที่สุด เช่นเดียวกับจานวนวันที่ใช้ต่อสัปดาห์ โดยการใช้ 4-6 วัน
ต่อสัปดาห์มีระดับความสุขมากที่สุด รวมถึงในส่วนของระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งนั้น
เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกที่เมื่อผู้สูงอายุมีระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งในระยะเวลาห่าง
ที่มากขึ้นระดับความสุขก็จะมากขึ้นโดยการติดตามมากกว่า 2 ชั่วโมงมีระดับความสุขมากที่สุด ขณะที่สถานที่ที่ใช้คือ
การใช้จากที่ทางานก็มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ ต่างจากอุปกรณ์ที่ใช้ที่การใช้จากแทปเลตต์ สมาร์ตโฟน
หรือ คอมพิ ว เตอร์โน้ ต บุ๊ ก ที่ ไม่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ ระดั บ ความสุ ข ส าหรับ วั ต ถุป ระสงค์ ในการใช้ เทคโนโลยี นั้ น มี
ความสัม พัน ธ์ระหว่างการใช้เพื่ อความบั น เทิ งกั บการใช้เพื่ อสังคมโดยการใช้ เพื่ อความบั น เทิ งให้ ระดับ ความสุ ข
มากกว่า สาหรับปัญหานั้นพบว่า ค่าบริการของผู้ให้บริการเป็นปัญหาสาคัญที่สุด
ส่วนในการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบขององค์กรนั้น พบว่าควรส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนสอนเทคโนโลยี และการ
ผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบของความบันเทิง สาหรับผู้สูงอายุในรูปแบบของกิจการค้าเพื่อสังคม โดยในแต่ละหลักสูตร
หรือสื่อที่ดาเนินการนั้นให้นาไปสู่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
และจากผลการศึ ก ษาดั ง กล่ า วมี ข้ อ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลในเรื่ อ งการจั ด หาแทปเลตต์ แ จกให้ แ ก่
ผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดให้มีบริการ Wi Fi โดยไม่คิดค่าบริการ ดาเนินการออกกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลประเภท
กิจการค้าเพื่อสังคมพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ดาเนินการรณรงค์ สร้างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุ
ตามผลการวิจัยที่ได้
Abstract
This research studies the behavioral of using technology affecting the happiness levels of
the elderly in Bangkok Metropolitan.
The study indicated the study of the relationship between the behaviors in using
technology and the happiness levels of the elderly, the time duration is spent for using
technology relates to the happiness levels of the elderly. In other words, using 2 -4 hours/day
influences their happiness the most as same as the using frequency per week had affects to their
happiness by using the technology for 4-6 days. Similarly, the positive relationship includes the
follow-up frequency, using more than 2 hours excessively increasing the happiness level. Using
the technology at work increases their happiness as well. On the other hand, the devices
including smart phone, tablet and computer notebook has no relationship with the happiness.
For the purpose of using technology, it relates to the use for entertainment and for the
socialization, but the use of entertainment elevates more happiness. In terms of the problems,
according to the study, the service charge of the providers is the main problem.
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As for the study on the social enterprise, social enterprise is totally appropriate to use
for the technology operation to enhance the happiness level of the elderly, by promoting the
technological teaching institutions and the creation of entertaining media. Every program or the
media will lead them to have appropriate behaviors in accordance with the quantitative research.
With this study, there are suggestions that the researcher would like to submit to the
government: the government should provide budget allocation to provide tablets to the elderly,
provide free Wi-Fi services and provide technology training for the elderly, should issue the laws
to appoint the juristic person of the social enterprise, and provide tax privilege.
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บทนา
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์มีวิวัฒนาการสูงขึ้นเป็นอย่างมาก วงการวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือที่
ทันสมัยและมีความละเอียดสูงทาให้มนุษย์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อ งของสาเหตุ และวิธีการรักษาโรคต่างๆ อย่าง
ได้ผล อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ยังช่วยในเรื่องของการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยข้อมูลจากว้อยซ์ ออฟ
อเมริกา (2012) ระบุว่าอายุเฉลี่ยของประชาชนในประเทศกาลังพัฒนาที่มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 68 ปีนั้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น
เป็น 74 ปีภายในปี ค.ศ. 2054 ส่วนอายุเฉลี่ยของประชาชนในประเทศพัฒนาแล้วจากเดิมมีอายุเฉลี่ยที่ 78 ปีก็คาด
ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 83 ปีในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุนี้มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิต สภาพ
ความเป็นอยู่ รวมไปถึงสภาพปัญหาของสังคมโดยรวมทั้งหมด เมื่อพิจารณาประกอบกับจานวนเด็กเกิดใหม่ที่ลดลง
จากวิถีชีวิตเมืองที่แพร่กระจายไปทุกพื้นที่ของสังคม คนแต่งงานน้อยลง มีบุตรลดลง สวนทางกับจานวนผู้สูงอายุที่มี
มากขึ้น และสัดส่วนของผู้สูงอายุกับจานวนประชากรทั้งหมดที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทาให้เกิดสภาพที่เรียกว่ าสังคมผู้สูงอายุ
(Aging Society) ดั่งที่องค์การสหประชาชาติ (2007) ระบุให้ตั้งปี ค.ศ. 2001 ไปจนถึงปี ค.ศ. 2100 จัดเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอายุคือ มีจานวนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับจานวนประชากรของทั้งโลก
ในประเทศไทยมีโครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนไป จานวนประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ
5.6 ล้านคนในปี พ.ศ. 2542 เป็ น ประมาณ 10.5 ล้ านคนในปี พ.ศ. 2559 (สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ, 2542) และด้วยอายุขัยเฉลี่ยที่ยาวขึ้นของผู้สูงอายุนี้ทาให้อัตราการพึ่งพา (Aging Index) เพิ่มสูงขึ้นจาก
ร้อยละ 12.0 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 17.5 ในปี พ.ศ. 2553 (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552)
และจากสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้ได้ทาให้โครงสร้างของสังคมเปลีย่ นไป สังคมไทยจะเปลี่ยนจากสังคมที่มีวยั
แรงงานมาก (อายุ 25-59 ปี) เป็นสังคมของผู้สูงอายุโดยจะพบผู้ที่มีอายุยืนมากขึ้น แต่จะขาดแคลนแรงงานที่จะป้อน
สู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ การปรับนโยบายในการบริห ารประเทศทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของจานวนผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการลดลงของรายได้เฉลี่ยของประชากร และส่งผลต่อรายได้จากเงินภาษี
อากรของรัฐลดลงด้วย แต่รัฐจะต้องมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในด้านที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ รูปแบบของการพึ่งพิงกันระหว่าง
กลุ่มประชากรในช่วงอายุต่างๆ จะเปลี่ยนไป โดยพบว่าโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปนี้จะทาให้จานวนประชากรใน
วัยเด็กที่ต้องพึ่งพิงวัยทางานลดลง แต่กลับมีวัยผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพิงวัยทางานเพิ่มขึ้น เมื่อวัยเด็กลดลงก็จะส่งผลต่อ
การลดลงของวัยผู้ใหญ่ที่เป็นวัยทางานด้วย ถ้าหากวัยผู้สูงอายุมากกว่าวัยทางาน ก็จะพบกับปัญหาของการขาดที่
พึ่งพิงของกลุ่มคนสูงอายุ ในแต่ละครอบครัวก็จะมีสมาชิกที่จะดูแลผู้สูงอายุน้อยลง ปัญหาผู้สูงอายุถูก ทอดทิ้งก็จะมี
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มากขึ้นตามลาดับ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ใช้แรงงานจากผู้สูงวัยเพิ่มขึ้น ผู้สูงวัยในปัจจุบันพบว่ามีแนวโน้มที่จะมี
อายุยืนเพิ่มมากขึ้น และสุขภาพก็ยังคงแข็งแรงเฉกเช่นเดียวกับวัยทางาน หากภาครัฐและเอกชนมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ให้ผู้สูงวัยเหล่านี้ได้เข้ามาทางานมากขึ้นก็จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้
ผลกระทบมิติต่างๆ เหล่านี้ จึงเป็นเรื่องท้าทายสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับมือกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้นี้อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องความสุขของผู้สูงอายุที่จะกลายเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศในอนาคต
อันใกล้นี้ ที่หากประชาชนกลุ่มใหญ่ไม่มีความสุขนั่นย่อมส่งผลด้านลบต่อสังคมโดยรวมในทุกมิติดั่งที่ได้ยกมาแสดงให้
เห็นปัญหาอย่างผู้สูงอายุขาดความอบอุ่น จนอาจกลายเป็นปัญหาผู้สูงอายุเร่รอ่ น ผู้สูงอายุอนาถา หรือแม้แต่ผู้สูงอายุ
พิการก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ไม่ตา่ งจากปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กขาดความอบอุ่นในปัจจุบันที่เป็นเหตุให้ก่อเกิดปัญหา
ทั้งปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมอีกมากมายตามมา
สาหรับประเทศไทยแม้ภาครัฐเองได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดแนวนโยบาย
ไว้ในทุกระดับตั้งแต่กฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่ในความเป็นจริงนั้นผู้สูงอายุในสังคมไทยยังเป็นเสมือนพลเมือง
ชั้นสองที่ถูกมองว่าเป็นภาระซึ่งสาเหตุสาคัญมาจากระดับการศึกษาของผู้สูงอายุที่อยู่ในเกณฑ์ต่า (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) ทาให้ผู้สูงอายุได้รับผลตอบแทนที่ต่าตามและก่อเกิดภาวะพึ่งพิงขึ้น นอกจากนี้การที่ผู้สูงอายุขาด
ความรู้ทาให้ไม่ได้อยู่ในระบบแรงงานหรือไม่ได้ทางานก็ทาให้ผู้สูงอายุรู้สึกโดดเดี่ยวและหว้าเหว่จากการไม่ได้เรียนรู้
ถึงศักยภาพของตนเอง เกิดความรู้สึกไร้ศักดิ์ศรี มีปมด้อยขึ้น ซึ่งปัจจุบันในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ในสังคมดิจิตอลการ
แสวงหาความรู้ หรื อโอกาสทางสั งคมต่างๆ ล้วนด าเนิ นผ่านระบบอิน เตอร์เน็ ตซึ่ งเป็น เครื่องมือชิ้ นใหม่สาหรับ
ผู้สูงอายุที่เกิดในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2500 ที่ประเทศยังไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออินเตอร์เน็ตใช้ ทาให้ผู้สูงอายุไม่อาจใช้
เครื่องมือชิ้นนี้ในการดาเนินชีวิตให้เข้ากับยุคสมัยได้ การจัดการเรียน การสอนเทคโนโลยีให้แก่ผู้สูงอายุจึงเป็นการ
แก้ปัญหาที่มีประสิทธิผล ดั่งที่สมาคมบ้านปันรัก (ไทยโพสต์, 2559) ได้ระบุว่าจากการดาเนินการของสมาคมที่เน้น
ในการจัดกิจกรรมสอนเทคโนโลยีให้แก่ผู้สูงอายุนั้นประสบความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็น
อย่างมาก เพราะไม่เพียงจะทาให้ผู้สงู อายุสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแต่เทคโนโลยีนี้ยังสามารถแก้ปัญหาที่
เกิดจากช่องว่างระหว่างวัยจากการรู้ไม่เท่าทันการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก ของผู้สูงอายุกับรุ่นที่ 2 - 3 หรือรุ่นลูก หรือ
หลานได้ด้วย การสอนเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุนี้แม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด แต่ด้วยเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของทุก
หน่ ว ยงานในการด าเนิ น การ ยั งขาดการส ารวจหาพฤติ ก รรมที่ เอื้ อ กั บ การแก้ ปั ญ หา วิเคราะห์ ห ารูป แบบของ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังเคราะห์หาแนวทางที่มีประสิทธิผล ของการจัดการเรียน การสอนเทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุที่
จะทาให้ผู้สูงอายุมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่แก้ถึงระดับ
ราก เพราะเมื่ อผู้ สู งอายุ มีค วามสุ ข มี ค วามภาคภู มิ ใจในตนเอง มี ศัก ดิ์ มีศ รีค วามเป็ น ม นุ ษ ย์ส ามารถอยู่ ร่วมกั บ
ประชากรวัยอื่นๆ ในโลกยุคโลกาภิวัตน์นี้ได้ ผู้สูงอายุย่อมหลุดออกจากภาวะพึ่งพิงกลับมาเป็นกาลังของสังคมแทน
รวมถึงเมื่อคุณภาพของผู้สูงอายุดีขึ้นปัญหาด้านสุขภาพอนามัย และการเงินที่ต้องสิ้นเปลืองไปกับการดูแลสุขภาพย่อ
มดีขึ้น ปัญหาเศรษฐกิจย่อมลดลงเช่นกัน
และด้วยปั ญ หาสั งคมผู้สูงอายุ ที่ท วีค วามรุน แรงขึ้น อย่างรวดเร็วนี้ ประกอบกับ การไม่ป รากฏภาพการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยีของเมืองผู้นาอย่างกรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนนี่เอง จึงควรอย่างยิ่งที่จะ
ศึกษาถึ งพฤติก รรมการใช้ เทคโนโลยี ที่ มีผ ลต่ อความสุ ข และคุ ณ ภาพชีวิต ของผู้ สูงอายุ ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อที่จะได้นาผลการวิจัยนี้ไปใช้บูรณาการกับ กลไก หรือเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อใช้พัฒนาแนวทางในการจัดการ
เรียน การสอนเทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นต่อไป
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยอิทธิพลของการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อความสุขและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
นี้มีแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิด และทฤษฏี เกีย่ วกับ สังคมผู้สูงอายุ
2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
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3.
4.
5.
6.

แนวคิด และทฤษฏี เกีย่ วกับ ความสุข
แนวคิด เกี่ยวกับ ความสุขตามหลักพระพุทธศาสนา
แนวคิด เกี่ยวกับ กิจการค้าเพื่อสังคม
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธกี ารวิจัย
การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเจตกรุงเทพมหานคร”
เป็ น การวิ จั ย ผสมระหว่ า งการวิ จั ย เชิ งปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เอกสาร (Document
Research) โดยการวิจัยเชิงปริมาณมี ประชากร คือผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 817,853 คน และมี
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีจานวนไม่น้อยกว่า 400 คน จากนั้นใช้การสุ่ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยในทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการสุ่มตัวอย่างโดยแบ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ออกเป็น 6 กลุ่มพื้นที่ คือ กรุงเทพกลาง, กรุงเทพใต้, กรุงเทพเหนือ, กรุงเทพตะวันออก, กรุงธนบุรีเหนือ, กรุงธนบุรี
ใต้ และได้สุ่มเขตในแต่ละกลุ่มพื้นที่กลุ่มละ 2 เขตเพื่อเป็นตัวแทนในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เขต พญาไท-ดินแดง,
เขตปทุ มวัน -สาทร, เขตจตุ จักร-ลาดพร้าว, เขตบางกะปิ -ประเวศ, เขตธนบุ รี -บางพลัด , เขตบางแค-ภาษี เจริญ
จากนั้นได้ใช้การสุ่มแบบบังเอิญกับกลุ่ มตัวอย่างจานวนเขตละ 40 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้นเป็นจานวน 480 ตัวอย่าง
ซึ่งไม่น้อยกว่าค่าที่ได้กาหนดไว้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ประกอบด้ ว ย เพศ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพทางครอบครัว และสถานภาพการพักอาศัย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เ ทคโนโลยีประกอบด้วย จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อ
วัน จานวนวันที่ใช้ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ที่ใช้
และวัตถุประสงค์ใน การใช้
ส่วนที่ 3 แบบวัดความสุข จานวน 8 ตัวบ่งชี้ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ความภาคภูมิใจในตนเอง หรือการมีคุณธรรม มี 2 ตัวชี้วัด คือ
1. การได้เป็นผู้ให้ คือ ทาน
2. การได้ทางานอาสา คือ การสงเคราะห์
- ความปลอดภัยในชีวิต มี 1 ตัวชี้วัด คือ
3. ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว คือ ศีล 5
- ความมั่นคงในสังคม มี 2 ตัวชี้วัด คือ
4. ด้านการสื่อสาร คือ ปิยวาจา
5. ด้านการรู้บทบาทหน้าที่ คือ สมานัตตตา
- เข้าใจความจริงของธรรมชาติ มี 3 ตัวชี้วัด คือ
6. ความเข้าใจในกฎของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์
7. ความเข้าใจกฎของสังคม คือ โลกธรรม 8
8. การพัฒนาเพื่อให้ได้ปัญญารู้ความเป็นจริง คือ การเจริญสติ
จากนั้นจึงดาเนินการลงพื้นที่ในทั้ง 12 เขต ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น 480 ฉบับ มาทาการวิเคราะห์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รูป SPSS for Window (Statistical Package for the Social Sciences ) เพื่ อ หาค่ า สถิ ติ ด้ า น
ลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่และค่าร้อยละ
เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงพรรณนาในลักษณะทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลได้แก่ เพศ อาชีพ รายได้ สถานภาพส่วนบุคคล และ
สถานภาพครอบครัว และใช้หาค่าเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์กับระดับ
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ความสุขของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าไค สแควร์ (Chi Square) เพื่อตรวจสอบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
สองตามสมมติฐานหรือไม่ หากมีจะนาไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์อีกครั้ง
สาหรับการวิจัยเอกสาร จะทาการวิเคราะห์หนังสือ ตารา และเอกสารที่เกี่ ยวกับวิวัฒนาการของสภาพ
สังคมโลกเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นนาข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมารวบรวมแล้ว
นามาสังเคราะห์ร่วมกับหลักการของกลไก หรือเครื่องมือที่เหมาะสมนามาหาแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพิ่ม
ระดับความสุขของผู้สูงอายุ
ผลการศึกษา
เมื่ อรวบรวมข้ อมู ล ที่ได้ แล้วมาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social
Science) แล้วได้ผลการศึกษาดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 65.740 และเพศชายจานวน 128 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.60 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรีจานวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ
60.70 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 37.20 มีเพียง 10 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.10 ที่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจานวน 440 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 91.90 รองลงมาคือหย่าร้าง จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 มีเพียง 17 คน หรือคิดเป็นร้อยละ
3.30 ที่อยู่ในสถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะการพักอาศัยโดยอยู่กับครอบครัว จานวน 461 คน
คิดเป็นร้อยละ 96.0 รองลงมาคือพัก อาศัยอยู่คนเดียว จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 ขณะที่พักอาศัยอยู่กับ
ผู้อื่นมีเพียง 3 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจานวนชั่วโมงที่ใช้เทคโนโลยีต่อวัน 2-4 ชั่วโมงมากที่สุด จานวน 226 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือใช้เทคโนโลยี 4-7 ชั่วโมง จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 ลาดับถัดมาคือใช้
เทคโนโลยี 1-2 ชั่วโมง จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ถัดมาคือใช้น้อยกว่า 1 ชั่วโมง จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.40 ขณะที่ใช้เทคโนโลยีมากกว่า 7 ชั่วโมง มีใช้น้อยที่ สุดเพียง 11 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 2.30 จานวน
วันที่ใช้เทคโนโลยีต่อสัปดาห์ ผู้ที่ใช้เทคโนโลยี 4-6 วันต่อสัปดาห์มีจานวนสูงสุดคือ 232 คน คิดเป็น ร้อยละ 48.30
รองลงมาเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีทุกวันมีจานวน 158 คน คิดเป็น ร้อยละ 32.90 ลาดับถัดมาคือ ผู้ที่ใช้เทคโนโลยี 2-3
วันต่อสัปดาห์มีจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 16.70 ขณะที่ผู้ที่ใช้เทคโนโลยี 1 วันต่อสัปดาห์มีจานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.90 ระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง ใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง จานวน 348 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาคือติดตามทุก 2 ชัว่ โมง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 ลาดับถัดมาคือติดตาม
ทุก 1 ชั่วโมง จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และติดตามทุก 30 นาที มีจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1
ขณะทีต่ ิดตามทุก 5 นาที มีจานวนน้อยที่สุดคือ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 อุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจาคือ แทปเล็ตต์ มี
จานวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 รองลงมาคือ สมาร์ตโฟน จานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ลาดับถัดมา
คือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 ขณะที่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้อยที่สุดมี
จานวน 9 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.9 ผู้ สู งอายุ จ ะใช้ งานเทคโนโลยี ที่ บ้ าน จ านวน 356 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.2
รองลงมาคือที่ทางานจานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 ลาดับถัดมาคือสถานที่สาธารณะจานวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.9 และในยานพาหนะจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ขณะที่มีการใช้เทคโนโลยีในอินเตอร์เน็ตคาเฟ่น้อย
ที่สุดจานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสังคมมากที่สุด จานวน 155
คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาคือ ใช้เพื่อหาความรู้จานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ลาดับถัดมาคือ ใช้เพื่อ
ความบันเทิงจานวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 ขณะที่ใช้เพื่อการทางานน้อยที่สุดจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
9.0
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แบบวัดความสุข
หมวดของการเข้าใจกฎของสังคม หรือโลกธรรม 8 กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจกฎของสังคม หรือโลกธรรม
8 น้อยเป็นจานวนมากที่สุด คือ 391 คน คิดเป็นร้อยละ 81.5 รองลงมาคือ มีความเข้าใจปานกลาง จานวน 49 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.2 ลาดับถัดมาคือ มีความเข้าใจน้อยที่สุด จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 มีความเข้าใจมาก
มีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 ขณะทีไ่ ม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจมากที่สุดเลย
ความเข้าใจกฎของสังคม หรือโลก
ธรรม 8
มีความเข้าใจมากที่สุด
มีความเข้าใจมาก
มีความเข้าใจปานกลาง
มีความเข้าใจน้อย
มีความเข้าใจน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน

ร้อยละ

0
6
49
391
34
480

0
1.3
10.2
81.4
7.1
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดของการได้เป็นผู้ให้ หรือทาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการเป็นผู้ให้ หรือ
ทาน มากเป็นจานวนมากที่สุด คือ 244 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือมีความสามารถปานกลาง จานวน 152
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.7 ล าดั บ ถั ด มาคื อ มี ค วามสามารถมากที่ สุ ด จ านวน 56 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.7 มี
ความสามารถน้อยมีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ขณะที่มี 1 คน มีความสามารถน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2
การได้เป็นผู้ให้
มีความสามารถมากที่สดุ
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน
56
244
152
27
1
480

ร้อยละ
11.7
50.8
31.7
5.6
0.2
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดของการได้ทางานอาสา คือ การสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถทางาน
อาสามาก เป็นจานวนมากที่สุด คือ 284 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 รองลงมาคือมีความสามารถปานกลาง จานวน
129 คน คิด เป็น ร้อยละ 26.9 ลาดั บถั ดมาคื อ มี ความสามารถมากที่ สุด จานวน 43 คน คิด เป็ น ร้อยละ 9.0 มี
ความสามารถน้อย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถน้อยที่สุดเลย
การได้ทางานอาสา
มีความสามารถมากที่สดุ
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย

จานวน
43
284
129
24
94

ร้อยละ
9.0
59.1
26.9
5.0

มีความสามารถน้อยทีส่ ุด
รวม

0
480

0
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดของความเข้าใจกฎของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจกฎ
ของธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ์มาก เป็นจานวนมากที่สุด คือ 224 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือมีความเข้าใจ
มากที่สุด จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 ลาดับถัดมาคือ มีความเข้าใจปานกลาง จานวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.2 มีความเข้าใจน้อย จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจน้อยที่สุดเลย
ความเข้าใจกฎของธรรมชาติ
มีความเข้าใจมากที่สุด
มีความเข้าใจมาก
มีความเข้าใจปานกลาง
มีความเข้าใจน้อย
มีความเข้าใจน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน
183
224
49
24
0
480

ร้อยละ
38.1
46.7
10.2
5.0
0
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดการพัฒนาเพื่อให้ได้ปัญญาความรู้ความเป็นจริง คือ การเจริญสติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความสามารถในการเจริญ สติ ม ากที่ สุด เป็ น จานวนมากที่ สุ ด คื อ 222 คน คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 46.3 รองลงมาคื อ มี
ความสามารถมาก จานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ลาดับถัดมาคือ มีความสามารถปานกลาง 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.4 มีความสามารถน้อยมี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถน้อยที่สุดเลย
การพัฒนาเพื่อให้ได้ปัญญาความรู้
ความเป็นจริง คือ การเจริญสติ
มีความสามารถมากที่สดุ
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน

ร้อยละ

222
203
50
5
0
480

46.3
42.3
10.4
1.0
0
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดด้านการสื่อสาร คือ ปิยวาจา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการสื่อสาร คือ
ปิยวาจามาก เป็นจานวนมากที่สุด คือ 292 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมาคือมีความสามารถปานกลาง จานวน
151 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 31.5 ล าดั บ ถั ด มาคื อ มี ค วามสามารถมากที่ สุ ด จ านวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.0
มีความสามารถน้อย จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ขณะทีไ่ ม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถน้อยที่สุดเลย
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ด้านการสื่อสาร คือ ปิยวาจา
มีความสามารถมากทีส่ ุด
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อยที่สุด
รวม

จานวน
24
292
151
13
0
480

ร้อยละ
5.0
60.8
31.5
2.7
0
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดด้านการรู้บทบาทหน้าที่ คือ สมานัตตตา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านการรู้
บทบาทหน้ า ที่ คื อ สมานั ต ตตามาก เป็ น จ านวนมากที่ สุ ด คื อ 336 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.0 รองลงมาคื อ
มีความสามารถมากที่สุด จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ลาดับถัดมาคือ มีความสามารถปานกลาง จานวน
12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.5 ซึ่ งเท่ า กั น กั บ มี ค วามสามารถน้ อ ย จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.5 ขณะที่ มี
ความสามารถน้อยที่สุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
ด้านการรู้บทบาทหน้าที่
มีความสามารถมากที่สดุ
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน
118
336
12
12
2
480

ร้อยละ
24.6
70.0
2.5
2.5
0.4
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
หมวดความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว คือ ศีล 5 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถด้านศีล
5 มาก จานวนมากที่สุด คือ 369 คน คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาคือมีความสามารถมากที่สุด จานวน 83 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.3 ลาดับถัดมาคือ มีความสามารถปานกลาง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 มีความสามารถ
น้อย จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2 ขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถน้อยที่สุดเลย
ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตส่วนตัว
มีความสามารถมากที่สดุ
มีความสามารถมาก
มีความสามารถปานกลาง
มีความสามารถน้อย
มีความสามารถน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน
83
369
27
1
0
480
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ร้อยละ
17.3
76.9
5.6
0.2
0
100

ตารางจานวนและร้อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
คะแนนความสุข ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตั วอย่างมีค วามสุข มาก เป็ นจ านวนมากที่ สุ ด คือ 398 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.9 รองลงมา มีความสุขปานกลาง จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 ในขณะที่ไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความสุขมากที่สุด มีความสุขน้อย และความสุขน้อยที่สุดเลย
คะแนนความสุข
มีความสุขมากที่สุด
มีความสุขมาก
มีความสุขปานกลาง
มีความสุขน้อย
มีความสุขน้อยทีส่ ุด
รวม

จานวน
0
398
82
0
0
480

ร้อยละ
0
82.9
17.1
0
0
100

ปัญหาที่พบในการใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ผลการศึกษาพบว่า ค่าบริการของผู้ให้บ ริการเป็นปัญ หาสาคัญที่ สุดสาหรับผู้สูงอายุ รองลงมาคือไม่มี
ความรู้และทักษะในการใช้งานเทคโนโลยี ปัญหาลาดับถัดมาคือ ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาเครือข่ายอินเทอเน็ต
ที่ไม่ ครอบคลุม หรือ ไม่ส ามารถใช้งานได้ คือ ปัญ หาล าดับ ถัดมา ขณะที่ ปัญ หาที่ ไม่ มีเวลาใช้ เนื่ องจากมี งานหรือ
กิจกรรมอื่นที่ต้องทาอยู่ในลาดับท้ายสุด
สรุป และอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วนั้นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีที่มีต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครได้ผลสรุปว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ขณะที่มีสถานภาพการสมรสมากที่สุด รองลงไปคือหย่าร้างและโสดตามลาดับ ส่วนการศึกษานั้นส่วนมาก
มีการศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี รองลงมาคือศึกษาในระดับปริญญาตรีและที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
มีจานวนน้อยที่สุด โดยลักษณะการพักอาศัยนั้นส่วนใหญ่พักอยู่กับครอบครัว รองลงมาคือการพักคนเดียวและพักกับ
ผู้อื่นมีจานวนน้อยที่สุด
ขณะที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีนั้นในด้านของจานวนชั่วโมงการใช้ต่อวัน พฤติกรรมที่มากที่สุดคือ ใช้ 24 ชั่วโมงต่อวัน รองลงมาคือใช้ 4-7 ชั่วโมงต่อวัน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันและใช้มากกว่า 7 ชั่วโมง
ต่อวันมีจานวนน้อยที่สุด ขณะที่ในด้านของจานวนวันที่ใช้ต่อสัปดาห์ ปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ 4-6 วันต่อสัปดาห์มีจานวน
มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ทุกวัน กลุ่มที่ใช้ 2-3 วัน และกลุ่มที่ใช้สัปดาห์ละ 1 วันมีจานวนน้อยที่สุด ส่วนในด้าน
ระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง พบว่าระยะเวลาห่างในการติดตามมากกว่า 2 ชั่วโมงเป็น
กลุ่มที่มีมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ ติดตามทุก 2 ชั่วโมง ติดตามทุก 1 ชั่วโมง ติดตามทุก 30 นาที และกลุ่มที่
ติดตามทุก 5 นาทีมีจานวนน้อยที่สุด สาหรับอุปกรณ์ที่ผู้สูงอายุใช้นั้นเป็นสมาร์ตโฟนที่มีจานวนมากที่สุด รองลงมา
คือ แทปเลต์ต คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีจานวนน้อยที่สุด ส่วนคือสถานที่ที่ใช้เทคโนโลยีพบว่า
ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีจากที่บ้านมากที่สุด รองลงมาคือใช้จากที่ทางาน ใช้จากสถานที่สาธารณะ ใช้จากยานพาหนะ
และใช้จากร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่เ ป็นลาดับสุดท้าย ส่วนในด้านของพฤติกรรม การใช้เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ
ปรากฏว่าผู้สูงอายุส่วนมากใช้เพื่อสังคม รองลงมาคือใช้เพื่อหาความรู้ ใช้เพื่อความบันเทิง และใช้เพื่อการทางานเป็น
จานวนที่น้อยที่สุด
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สาหรับระดับความสุขนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีระดับความสุขเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาก และเมื่อเทียบกับพฤติกรรม
การใช้นั้นพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออนไลน์วันละ 2-4 ชั่วโมงเป็นกลุ่มที่มีความสุ ขสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ออนไลน์
วันละ 4-7 ชั่วโมง และ 1-2 ชั่วโมง ส่วนจานวนวันในการใช้เทคโนโลยีพบว่ากลุ่มที่ใช้ 4-6 วันต่อสัปดาห์มีความสุ ข
สูงที่ สุด รองลงมาคื อ กลุ่มที่ ใช้ทุก วัน และกลุ่มที่ ใช้สัป ดาห์ละ 2-4 วัน ส่วนระยะเวลาห่างในการติ ดตามความ
เคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง พบว่ากลุ่มที่ติดตามความเคลือ่ นไหวในระยะเวลาห่างมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง มีความสุขสูง
ที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่ติดตามทุก 2 ชั่วโมง และทุก 1 ชั่วโมง สาหรับอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจาพบว่ากลุ่มที่ใช้ผ่าน
แทปเลตต์มีความสุขสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้บนสมาร์ตโฟน และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ขณะที่สถานที่ที่ใช้พบว่า
การใช้จากที่บ้านมีความสุขสูงที่สุด รองลงมาคือใช้จากสถานที่สาธารณะ และใช้จากที่ทางาน สาหรับวัตถุประสงค์ใน
การออนไลน์พบว่ากลุ่มที่ใช้เพื่อความบันเทิงมีความสุขสูงที่สุด รองลงมาคือการใช้เพื่อหาความรู้ และใช้เพื่อสังคม
และเมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับพฤติกรรมการใช้แล้วปรากฏว่าทุกพฤติกรรมล้วนมี บางปัจจัย
ที่ส่งผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ โดยพฤติกรรมด้านจานวนชั่วโมงในการใช้เทคโนโลยีต่อวันนั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้
1-2 ชั่วโมงต่อวัน กับกลุ่มที่ใช้ 4-7 ชั่วโมงต่อวัน และกลุ่มที่ใช้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันกับกลุ่มที่ใช้มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน
เป็น 2 กลุ่มที่ไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญต่อกัน ขณะที่กลุ่มอื่นๆ นั้นส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญระหว่างกัน ส่วนใน
ด้านของจานวนวันที่ใช้ต่อสัปดาห์นั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้ 4-6 วันต่อสัปดาห์กับกลุ่มที่ใช้ทุกวันเป็นคู่สัมพันธ์เดียวที่ไม่
ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ ขณะที่คู่สัมพันธ์อื่นๆ นั้นส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญต่อกัน ส่วนในด้านระยะเวลาห่างใน
การติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งนั้นพบว่ากลุ่มที่ติดตามความเคลื่อนไหวทุก 5 นาทีกับกลุ่มที่ ติดตามความ
เคลื่อนไหวทุก 30 นาทีกับกลุ่มที่ติดตามความเคลื่อนไหวทุก 2 ชั่วโมงกับกลุ่มที่ ติดตามความเคลื่อนไหวนานกว่า 2
ชั่วโมงเป็น 2 คู่สัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ ขณะที่คู่สัมพันธ์อื่น ๆ นั้นส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญต่อกัน
ส่วนในด้านสถานที่ใช้เทคโนโลยีนั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้จากที่บ้านกับกลุ่มที่ใช้จากที่ทางาน กลุ่มที่ใช้จากที่บ้านกับกลุ่มที่
ใช้จากยานพาหนะ กลุ่มที่ใช้จากที่ทางานกับกลุ่มที่ใช้จากสถานที่สาธารณะ และกลุ่มที่ใช้จากสถานที่สาธารณะกับ
กลุ่มที่ใช้จากยานพาหนะเป็น 4 คู่สัมพันธ์ที่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ ขณะที่คู่สัมพันธ์อื่นๆ นั้นไม่ส่งผลในระดับที่มี
นัยสาคัญต่อกัน ส่วนในด้านวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นพบว่ากลุ่มที่ใช้เพื่อสังคมกับกลุ่มที่ใช้เพื่อหาความรู้ กับกลุ่มที่ใช้
เพื่อหาความรู้กับกลุ่มที่ใช้เพื่อความบันเทิงเป็น 2 คู่สัมพันธ์ที่ไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ ขณะที่คู่สัมพันธ์อื่นๆ นั้น
ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญต่อกัน ส่วนด้านอุปกรณ์ที่ใช้นั้นพบว่าคอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ส่งผลอย่างมี
นัยสาคัญต่อทุกอุปกรณ์ ในขณะที่สมาร์ตโฟน แทปเลต์ต และคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊กนั้นไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ
ต่อกัน
สาหรับอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุนั้นส่วนมากจะมีปัญหาด้านค่าบริการ และปัญหาด้าน
สุขภาพ ปัญหาการไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และปัญหาการไม่มีเวลาใช้
ขณะที่ในส่วนของการวิจัยเอกสาร พบว่าแนวโน้มใหญ่ของการบริหารรัฐกิจ และการดาเนินธุรกิจที่ปัจจุบัน
เป็นเครื่องมือที่ผลิตในยุคอุตสาหกรรมอันมีทุนนิยมเป็นกรอบแนวคิดหลักนั้น ได้แสดงผลชัดว่าไม่อาจรองรับกระแส
ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วในปัจจุบันได้อีกต่อไป และได้เคลื่อนเข้าสู่รูปแบบองค์กรใหม่ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชากรโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งกว่านั่นคือรูปแบบของ กิจการค้าเพื่อสังคมที่ภาค
ประชาชนจะดาเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมเป็นหลักในลักษณะเชิงพื้น ที่ที่ให้ความสาคัญต่อชุมชนโดยมี
ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งก็ครอบคลุมถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีกับความสุขของผู้สูงอายุนี้ด้วย โดยควรส่งเสริมให้เกิด
การประกอบการด้านโรงเรียนสอนเทคโนโลยี และการผลิตสื่อความรู้ในรูปแบบของความบันเทิงในรูปแบบของ
กิจการค้าเพื่อสังคม
และจากระเบี ย บวิ ธี วิจั ย ที่ ว างไว้ว่ า หลั งจากวิ เคราะห์ เอกสารจนได้ รู ป แบบที่ เหมาะสมแล้ วจะน ามา
บูรณาการกับปัญหาที่ผู้สูงอายุประสบเพื่อให้ได้แนวทางในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มระดับความสุขให้แก่ผู้สูงอายุนั้น
ได้ ผ ลการวิจั ย ว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั น อย่ างยิ่ งในการใช้ รู ป แบบกิ จ การค้ าเพื่ อ สั งคมในการแก้ ปั ญ หาดั งกล่ า ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ ที่ หากใช้รูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคมใน
การเปิ ด โรงเรีย น หรื อ สถาบั น สอนเทคโนโลยี ให้ แ ก่ ผู้ สู งอายุ โดยเฉพาะ แล้ ว จะท าให้ เกิ ด ความครอบคลุ ม ใน
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ทุกกลุ่มเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอคอย หรือพึ่งพิงขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพราะเมื่อศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก จากความต้องการจานวนมากในตลาด
ด้วยเพราะผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ขณะที่ปัจจุบันสภาพสังคมได้ผลักดันให้ผู้สูงอายุ
จาเป็นต้องใช้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่ผู้สูงอายุจะต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ยิ่งเมื่อประกอบกับ
ข้อ มูล ของจานวนประชากรผู้สู งอายุ ที่ มีม ากกว่า 10 ล้ านคนทั่ วประเทศที่ เป็ น เสมื อ นกลุ่ ม เป้ าหมายของธุร กิ จ
ก็เท่ากับมีความต้องการโรงเรียนสอนเทคโนโลยีเปิดขึ้นมารองรับในจานวนมาก ในทุกระดับของกลุ่มเป้าหมาย ให้ผู้ที่
สนใจสามารถเลื อ กด าเนิ น การได้ ต ามความถนั ด ของผู้ ป ระกอบการได้ อ ย่ างอิ ส ระ ต่ า งจากการจั ด โดยองค์ ก ร
ไม่แสวงหากาไรที่มักจะเน้นไปที่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยทาให้ผู้สูงอายุที่ฐานะทางสังคมต่างกันรู้สึกไม่สะดวก
เท่าที่ควร
สาหรับ ปั ญ หาเรื่อ งค่าใช้ จ่ายในการรับ บริก ารสั ญ ญาณอิน เตอร์เน็ ตนั้ น จากนโยบายของรัฐบาลที่ จ ะ
ดาเนินการให้มีสัญญาณ WI-FI บริการฟรีครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนั้น จะทาให้ปัญหานี้ถูกแก้ไขไปโดยปริยาย
รวมถึงปัญหาความไม่ครอบคลุมของสัญญาณด้วย
สุดท้ายคือปัญหาด้านสุขภาพนั้น จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับกิจการค้าเพื่อสังคมแล้ว ยิ่งพบความ
สอดรับในเจตนารมณ์ของการค้าเพื่อสังคมกับปัญหาด้านสุขภาพ กาไรที่ได้จากการประกอบการนี้ก็สามารถนามาใช้
เป็นงบในการพัฒนาเพื่อหาสินค้าที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือนามาสนับสนุนงานวิจัยเพื่อหาแนวทางในการดูแล
สุขภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในสังคมแห่งเทคโนโลยีนี้
อภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วนั้นสามารถอภิปรายถึงสาเหตุผ่านบริบทของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ได้ ดังนี้
จานวนชั่วโมงที่ใช้เทคโนโลยีต่อวัน
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าในกลุ่มผู้ สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีวันละ 2-4 ชั่วโมงต่อวันนั้นเป็นกลุ่มที่มีระดับ
ความสุขสูงสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆ โดยมีกลุ่มที่ใช้ 4-7 ชั่วโมงต่อวันเป็นกลุ่มรองลงมาโดยมีค่าระดับที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก แต่เมื่อใช้เกินกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันระดับความสุขของผู้สูงอายุจะลดลงไปเป็นอย่างมาก ขณะที่อีกด้านคือผู้
ที่ใช้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันนั้นก็มีระดับความสุขที่ลดลงแต่ไม่มาก ต่างจากเมื่อใช้น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ระดับความสุข
จะลดลงเหลือน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ ทุกกลุ่ม อภิปรายได้ว่าเป็นเพราะระดับความสุขที่ใช้วัดในงานวิจัยชิ้นนี้อิงหลัก
พุทธธรรมที่มีฐานจากทางสายกลาง หรือความพอประมาณอันเหมาะสมกับเหตุปัจจัยของสภาพแวดล้อม ซึ่งจาก
สภาพสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร การดาเนินชีวิตทุกอย่างถูกผลักดันให้ดาเนินผ่านเทคโนโลยีมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การโอนเงิน การรับเงิน การจ่ายค่าสาธารณูปโภค การซื้อของออนไลน์ การสั่งอาหาร หรือแม้แต่
เรื่องสุขภาพที่ต้องตามข่าว หาความรู้เรื่องโรคใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นผ่านเทคโนโลยีเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่สังคมมี
ความหลากหลายตามภูมิหลังที่ต่างกันก็ทาให้ผู้สูงอายุมีความต้องการความรู้ที่ต่างกัน ซึ่งการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี
สามารถให้ความรู้ที่หลากหลายได้ยิ่งกว่าการเรียนรู้แบบดั้งเดิมดังที่ Mott (2008) กล่าวว่ามีความแตกต่างในความ
ต้องการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่ต่างกันของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการใช้ที่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันก็อาจหมายถึง
การยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ไม่เต็มประสิทธิภาพทาให้ระดับความสุขลดต่าที่สุด ขณะที่หากใช้มากเกินไปคือ
มากกว่าวันละ 7 ชั่วโมงต่อวันนั้น อาจมีความเพลิดเพลินกับสิ่งที่เทคโนโลยีมอบให้เช่นการเล่มเกม หรือการสนทนา
ออนไลน์ แต่การจมอยู่กับหน้าจอเช่นนั้นทาให้ขาดปฏิสัมพันธ์อันแท้จริงกับสังคม ขาดความอดทน ความความฝึกฝน
ความเข้าใจในชีวิตจริงทาให้ผลออกมาอยู่ในเกณฑ์มีความสุขลดลง ซึ่งจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่ก็พบว่า
ทุกคู่มีความสัมพันธ์ต่อกันเว้นเพียงคู่ของการใช้ 1-2 ชั่วโมงต่อวันกับการใช้ 4-7 ชั่วโมงต่อวัน และคู่การใช้ 1-2
ชั่วโมงต่อวันกับการใช้มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นที่ให้ค่าเป็นการไม่ส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญแต่ก็เป็นตัวเลขที่
เกินเกณฑ์มาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
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จานวนวันที่ใช้เทคโนโลยีต่อสัปดาห์
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าระดับความสุขรวมถึงจานวนกลุ่มตัวอย่า งของผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยี 4-6 วัน
ต่อสัปดาห์มีระดับสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ทุกวัน ส่วนลาดับสามนั้นเป็นกลุ่มที่ใช้ 2-3 วันต่อสัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่
ใช้เพียงหนึ่งวันต่อสัปดาห์นั้นเป็นกลุ่มที่มีระดับความสุขต่ากว่าทุกกลุ่มทั้งยังเป็นระดับ ที่ลดลงมากกว่าการลดของ
กลุ่มอื่นๆ ด้วยขณะที่ในส่วนของระดับความสุขนั้นได้แสดงให้เห็นดั่งที่อภิปรายไปในประเด็นจานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อวัน
แล้วว่า สภาพสังคมปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีครอบคลุมมาถึงการใช้ชีวิตพื้นฐานในทุกด้านจนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทา
ให้การใช้ด้วยจานวนที่น้อยเกินไปมีผลให้ระดับความสุขน้อยกว่าการใช้ด้วยจานวนวันที่มากกว่า แม้ระดับความสุขนี้
จะลดลงในกลุ่มของผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีทุกวันแต่ก็ด้วยระดับที่ลดลงเพียงเล็กน้อย ซึ่งก็สอดคล้องกับการทดสอบ
ระหว่างคู่ ที่ผลแสดงให้เห็นว่ามีเพียงคู่สัมพันธ์ระหว่ างการใช้เทคโนโลยี 4-6 วันต่อสัปดาห์กับการใช้เทคโนโลยีทุก
วันเท่านั้นที่ไม่ส่งผลในระดับที่ มีนัยสาคัญ ส่วนคู่สัมพันธ์อื่น ๆ นั้นผลแสดงให้เห็น ว่าส่งผลในระดับที่มีนัยสาคั ญ
ทั้ งหมดทั้ งหมดสอดคล้ อ งกั บ อมร โต๊ ะ ทอง (2555) ที่ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมกลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ เป็ น วั ย รุ่น พบว่ าการใช้
อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์พกพานั้นช่วยทาให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น และด้วยปัจจุบันที่การติดต่อระหว่างผู้สูงอายุกับบุตร
หลานที่อยู่ห่างกันนั้นมักจะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างกัน ความถี่ในการใช้นี้จึงสอดคล้องกับงานของวิทมา
ธรรมเจริญ (2555) ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีการพบปะบุตรในความถี่ที่มากกว่านั้นจะมีความสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่พบ
บุตรด้วยความถี่ที่น้อยกว่า
ระยะเวลาห่างในการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง
จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าการติดตามที่มากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้งนั้นให้ผลเป็นระดับความสุขที่สูงที่สุด
รองลงไปคือการติดตามความเคลื่อนไหวทุก 2 ชั่วโมง การติดตามความเคลื่อนไหวทุก 1 ชั่วโมง การติดตามความ
เคลื่อนไหวทุก 30 นาที และการติดตามความเคลือ่ นไหวทุก 5 นาทีที่ให้ผลเป็นระดับความสุขที่น้อยที่สุด ซึ่งประเด็น
นี้สามารถอภิปรายได้ว่า การติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดจนเกินไปนั้นมีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุ ยิ่ง
ตามกระชั้น หรือห่างน้อยเพียงใดก็ยิ่งเหมือนโลกสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นชีวิตจริง ซึ่งโลกออนไลน์นั้นเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วมากตลอด 24 ชั่วโมงทาให้ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดจนกลายเป็นเสพติดเช่นนั้นไม่อาจปรับตัว
กับชีวิตความเป็นจริงได้ กลายเป็นสร้างโลกใหม่ให้กับตัวเอง ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในสังคมจริง และไม่อาจฝึกฝน
ให้เกิดความอดทน ยอมรับกับสภาพความเป็นจริงของสังคมจริงได้ ที่สาคัญจะเห็นได้ว่าระดับความสุขนั้นลดลงเมื่อ
ติด ตามความเคลื่อ นไหวเพิ่ มขึ้ น หรือ กล่ าวอี กนั ย คื อความทุ กข์ เพิ่ ม ขึ้ นตามระยะเวลาห่ างในการติด ตามความ
เคลื่อนไหวในแต่ละครั้งที่ถี่ขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับของความสุขที่แปรตามวัตถุประสงค์ของการใช้ แล้วจะ
พบว่าสอดคล้องกับปณิชา นิติพรมงคล (2555) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคโนโลยีในระดับบ่อยนั้นมักจะเป็นการ
ใช้เพื่อสังคม แม้ผลการทดสอบระหว่างคู่ปัจจัยจะมีผลของ 2 คู่ที่ไม่ส่งผลในระดับมีนัยสาคัญแต่ก็เป็นคู่ที่มีระดับใกล้
กั น คื อ คู่ ข องการติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวทุ ก 5 นาที กั บ การติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวทุ ก 30 นาที กั บ คู่ ข อง
การติดตามความเคลื่อนไหวทุก 2 ชั่วโมงกับการติดตามความเคลื่อนไหวมากกว่า 2 ชั่วโมงซึ่งนั่นเป็นเพราะระดับ
การแจกแจงที่ใกล้กันจนเสมือนไม่ต่างกัน แต่กับคู่สัมพันธ์อื่นแล้วจะเห็นว่าผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่นั้น
ส่งผลอย่างมีนัยสาคั ญระหว่างกันทั้งหมด สอดคล้องกับ จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ และกันต์ธีร์ อนันตพงศ์ (2557) ได้
กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้เฟซบุ๊ก ทุกครั้งที่มีโอกาสจะมีผลการคัดกรองสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ผิดปกติสูงกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างอื่นถึง 2.5 เท่า
สถานที่ที่ใช้
จากการวิจัย จะเห็ น ได้ ว่าการใช้เทคโนโลยี ที่ บ้ านนั้ น ให้ ระดั บ ความสุ ขสู งที่สุ ด สอดคล้อ งกับ เพชรรุ่ง
เอี่ยมสกุลนิล (2555) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาส่วนมากนิยมใช้อินเตอร์ในบ้าน หรือหอพัก ซึ่งก็สะท้อน
ตรงกับสภาพความเป็นจริงที่สิ่งแวดล้อมอันคุ้นเคยนั้นย่อมส่งผลเอื้อด้านบวกต่ อการกระทาอื่นๆ ด้วยสอดคล้องกับ
ทัศพร วทานิยานนท์ (2542) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านการใช้อินเตอร์เน็ตจากที่บ้านมีผลด้านบวกต่อคะแนนการสอบของ
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นักเรียน แต่ขณะเดียวกันการใช้ในที่สาธารณะกลับมีระดับความสุ ขมากกว่าการใช้ในที่ทางานซึ่งอภิปรายได้ว่าที่
ทางานนั้นมักมีการควบคุม ตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ หรือในกรณีของกลุ่มตัวอย่างที่หากมีการใช้ใน
ที่ทางานน่าจะเป็นสถานที่ทางานของตนเองนั้นก็มาจากการที่มีตัวงานเองนั้นมาทาให้การใช้เทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
ไม่สะดวกนัก มีความกังวลเรื่องการงานเข้ามาอยู่ตลอดต่างจากการใช้ในที่สาธารณะที่แม้อาจไม่คุ้นเคย ไม่เป็น
ส่วนตัวแต่ด้วยการปลอดจากภาระหรือการไม่มีผู้ควบคุมทาให้สบายใจที่จะใช้มากกว่า ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะใน
สถานที่ที่ ใช้เป็ นส่วนใหญ่ คือที่ บ้าน ที่ท างาน และสถานที่ สาธารณะแล้ วพบว่าการใช้จากที่บ้ านกับที่ สาธารณะ
ไม่ส่งผลในระดับมีที่มีนัยสาคัญในค่าสูง ขณะที่การใช้จากที่ทางานมีผลที่มีนัยสาคัญกับอีกทั้ง 2 สถานที่ จึงสามารถ
อภิปรายได้ว่าการใช้การใช้โดยมีเรื่องงานให้ต้องกังวลหรือยังได้บรรยากาศของการทางานนั้นต่างจากการใช้โดย
ปลอดจากบรรยากาศของงานและมี ผ ลต่ อ ระดั บ ความสุ ข ของผู้ ใช้ สอดคล้ อ งกั บ Shuibo (2003) กล่ า วว่ า
สภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่ มีผลต่อประสิทธิผล เช่นเดียวกับ Eng (2005) ที่กล่าวสิ่งแวดล้อมมีผลต่อระดับของ
ประสิทธิผล รวมถึงสอดคล้องกับ พนารัตน์ พรมมา (2555) ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมมีผลทางตรงต่อพฤติกรรมการ
ใช้อินเตอร์เน็ต
วัตถุประสงค์ในการใช้
จากผลการวิจัยจะเห็นว่า การใช้เพื่อการทางานนั้นมีระดับความสุขต่าที่สุด และด้วยค่าที่แตกต่างมากกว่า
กลุ่มอื่นๆ ซึ่งหากดูจากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่แล้วยิ่งจะพบว่าการใช้เพื่อการทางานนั้นส่งผลในระดับ
ที่มีนัยสาคัญต่อทุกคู่ ซึ่งอภิปรายได้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการใช้เพื่องานนั้นไม่ได้ช่วยเสริมระดับ
ความสุขให้แก่กลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับ Rosenthal (2008) ที่ระบุว่าผู้สูงอายุสตรีพอใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สังคมและความบันเทิงรวมถึงการหาความรู้ ซึ่งหากทาการพิจารณาโดยยกวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อนี้ออกแล้วก็
จะพบว่าวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อสังคม เพื่อความรู้ และเพื่อความบันเทิงนั้น คู่ระหว่างการใช้เพื่อสังคมกับการใช้
รู้มีค่าที่ไม่ส่งผลในระดับความสุขอย่างมีนัยสาคัญ ในระดับที่ สูงซึ่งอภิปรายได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อความรู้ของ
ผู้สูงอายุนั้นปัจจุบันจะเป็นการแชร์ หรือแบ่งปันข่าวสารข้อมูลกันในแอพพลิเคชั่นไลน์เป็นส่วนมากจึงทาให้แทบจะ
ไม่มีผลในระหว่างคู่สัมพันธ์นี้ ขณะที่คู่ของการใช้เพื่อความบันเทิงกับการใช้เพื่อหาความรู้แม้จะมีค่าว่าไม่ส่งผลต่อกัน
แต่ก็ด้วยค่าที่เลยเกณฑ์มาเพียงเล็กน้อยจนอาจกล่าวได้ว่ามีการส่งผล ส่วนการใช้เพื่อสังคมกับใช้เพื่อความบันเทิงนั้น
ได้ค่าเป็นส่งผลในระดับที่มีนัยสาคัญ จึงยืนยันสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส่งผลต่อระดับความสุข
ของผู้สูงอายุ ซึ่งหากพิจารณาลงเฉพาะในส่วนของการใช้เพื่อความรู้ที่ให้ระดับความสุขที่สูงกว่าการใช้เพื่อสังคมนั้น
จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับที่ Laura and Catherine (2008) ได้วิจัยเรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์
ส าหรั บ ผู้ สู งอายุ ” ได้ ก ล่ าวว่ า การจั ด การศึ ก ษาส าหรับ ผู้ สู งอายุ นั้ น ควรบู รณาการเข้ า กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
สอดคล้องกับงานของกันตพล บันทัดทอง (2557) ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุพบว่าส่วนมากจะใช้เทคโนโลยี
เพื่อการติดตามข้อมูลข่าวสาร กวีพงษ์ เลิศวัชราและกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555) ที่กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าเรียนการใช้เทคโนโลยีก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับ ศราวุฒิ นิลสุก เลิศ
ลักษณ์ กลิ่นหอม และไพฑูรย์ พิมดี (2557) ที่พ บว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาส่วนมากจะใช้ในด้านวิชาการ
นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากงานขอ งสุทธิพงศ์ บุญผดุง (2554) ที่กล่าวว่าคุณภาพชีวิตด้านการรวมกลุ่ม
ทางสังคมของผู้สูงอายุ มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่ ปัจจัยด้านการอุทิศและการได้รับการยอมรับจากชุมชน
อุปกรณ์ที่ใช้
จากผลการวิ จั ย จะเห็ น ว่ า อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นกลุ่ ม ที่ ส ามารถพกพาได้ ทั้ ง สมาร์ ต โฟน แทปเล็ ต ต์ และ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนั้นไม่ส่งผลต่อระดับความสุขในระดับที่มีนัยสาคัญในค่าที่สูง โดยแทปเลตต์นั้นมีค่าความสุข
สูงสุด รองลงมาคือสมาร์ตโฟนและตามด้วยคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่สามารถอภิปรายได้ว่าเป็นเพราะแทปเล็ตต์นั้น
ตอบสนองการใช้งานได้อย่างครอบคลุมกว่าสมาร์ตโฟน อีกทั้งด้วยจอแสดงผลที่ใหญ่กว่าทาให้ผู้สูงอายุใช้งานได้
สะดวกกว่า กลับกันกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่แม้จอแสดงผลจะใหญ่ที่สุด ก็จริงแต่ด้วยความลาบากในการเคลื่อนย้าย
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และใช้งานที่ ยุ่งยากกว่าก็ท าให้ ระดับ ความสุ ขเป็ นรองต่ อทั้ ง 2 อุป กรณ์ ขณะที่ผ ลแสดงให้ เห็ น อย่างชัด เจนว่า
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนั้นให้ระดับความสุขที่น้อยที่สุด ทั้งเมื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ ะส่งผลในระดับ ที่ มีนั ยสาคัญ ต่อ ทุก คู่ ซึ่งเป็ น ที่ชัดเจนในความไม่สอดคล้องต่อวิถีชีวิต ไม่ต อบสนองความ
ต้องการของกลุ่ม หรือหากพิจารณาจากสภาพโดยทั่วไปที่ผู้สู งอายุมักจะไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นของตัวเองนั้ น
ผลที่ได้ก็จะสอดคล้องกับงานของอารีย์ มยังพงษ์ (2555) ที่กล่าวว่าการมีอุปกรณ์ของตัวเองของผู้สูงอายุนั้นมีผลที่มี
นัยสาคัญต่อความสนใจเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี
สาหรับที่เหมาะสมในการนามาใช้แก้ไขปัญหานั้น พบว่า รูปแบบกิจการค้าเพื่อสังคมที่ได้ผลการศึกษาว่า
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการนามาใช้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุ นั้น อภิปรายได้ว่า
เป็นเพราะโลกาภิวัตน์ที่เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในวิถีชีวิตมนุษย์นั่นคือ การเกิดขึ้นของดิจิตอลที่เข้ามาแทนที่อนาล็อก
ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และไร้ข้อจากัดทาให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมข้อมูล และ
ความรู้ส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้าอันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมาเป็นจานวนมาก และด้วยประเภทและ
จานวนของปัญหาที่หลากหลายและมากมาย จนเกิดกาลังของผู้ แก้หลักดั้งเดิมคือรัฐบาลนั้นไม่อาจดาเนินการได้
ทั่วถึง ขาดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงจาเป็นที่จะต้องมีผู้แก้ประเภทใหม่ขึ้นมาทาหน้าที่แทน โดยรูปแบบที่
เหมาะสมจาเป็นจะต้องมีความยั่งยืน หมายถึงผู้แก้นั้นต้องสามารถดาเนินการได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากร
จากภายนอก และเน้นในมิติเชิงพื้นที่หรือชุมชนอันจะทาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการซึ่งจะส่งผลบวกต่อประสิทธิผลของการดาเนินการสอดคล้องกับ Fiori, Antonucci and Cortina (2006)
ที่กล่าวว่า เพื่อนและชุมชนมีผลต่อความมั่นคงของผู้สู งอายุ เช่นเดียวกับ Plummer (2005) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจมี
อิทธิพลสูงที่สุดต่อประสิทธิผล อีกทั้งยังต้องทาให้ผู้แก้นั้นสามารถเลี้ยงชีพได้ ซึ่งก็คือรูปแบบของกิจการค้าเพื่อสังคม
นั่นเอง ที่นอกจากจะยังประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วการดาเนินการกับชุมชนทาให้การเปลี่ยนแปลงต่ างๆ เป็นไปได้
อย่างสะดวกโดยเฉพาะในภาวะที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับ Hansberry (2005) กล่าวว่า
การบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลมากต่อประสิทธิผล ขณะที่ประเภทของการดาเนินการที่วิเคราะห์ได้เป็นการ
จั ด ตั้ งโรงเรี ย นสอนเทคโนโลยี หรื อ สอนตามอั ธ ยาศรั ย ของผู้ สู งอายุ นั้ น เป็ น การด าเนิ น การที่ มี โอกาสประสบ
ความสาเร็จสูงยิ่งเพราะเป็นการบริการที่มีความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากสอดคล้องกับ Richeson, Boyne
and Brady (2007) ที่ ก ล่ า วว่า ความรู้มี ผ ลโดยตรงต่ อ สุ ข ภาพจิ ต ของผู้ สู งอายุ รวมถึ ง Lundberg and Zariah
(2007) ที่กล่าวว่าแรงงานสูงอายุมีความต้องการในการศึกษาหาความรู้ ทั้งยังเป็นการดาเนินการที่แปลกและเป็น
ประโยน์สอดคล้องกับที่ Besser and Miller (2001) กล่าวว่าธุรกิจที่แปลกและทาความดีจะได้รับความยอมรับใน
สังคม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาแทปเลตต์แจกให้แก่ผู้สูงอายุ
2. จัดให้มีบริการ Wi Fi แก่ผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยไม่คิดค่าบริการ โดยอาจมีการกาหนดจานวน
การใช้งานให้เหมาะสมตามผลการวิจัยที่นาเสนอ
3. จัดให้มีการอบรมการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุในชุมชนต่างๆ
4. ดาเนินการออกกฎหมายการจัดตั้งนิติบุคคลประเภทกิจการค้าเพื่อสังคมพร้อมให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี
ข้อเสนอแนะต่อกรมประชาสัมพันธ์
1. ดาเนินการรณรงค์อุปนิสัยในการใช้เทคโนโลยีแก่ผสู้ ูงอายุตามผลการวิจัยที่ได้นาเสนอ
2. ดาเนินการรณรงค์ให้วันหยุดเสาร์ - อาทิตย์เป็นวันครอบครัวที่ปราศจากสังคมออนไลน์
3. จัดสรรเวลาในสื่อของรัฐเพื่อนาเสนอรายการเกีย่ วกับการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสาหรับผู้สูงอายุ
4. กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการเพื่อสังคมขึ้นในสังคม
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ข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการค้าสังคม
1. ผลิตสื่อออนไลน์เกี่ยวกับความรู้ที่ผู้สูงอายุควรทราบ
2. คิดค้นรูปแบบการนาเสนอทีส่ ามารถสอดแทรกความรู้ผ่านงานบันเทิงที่ผู้สูงอายุสนใจ
3. เปิดประกอบการด้านการสอนเทคโนโลยีสาหรับผูส้ ูงอายุ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อระดับความสุขของผู้สูงอายุในจังหวัดอื่นๆ เพื่อ
นามาเปรียบเที ยบว่าในแต่ละจังหวัดที่มีคุณ ลักษณะต่างกันนั้นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีส่งผลเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร
2. ศึกษาลึกไปในวัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีในวัตถุประสงค์เพื่อสังคม เพื่อความรู้ และเพื่อความ
บันเทิง โดยแยกย่อยประเภทให้ละเอียดขึ้น
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