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บทคัดยอ
บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความจําเปนในการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวัน
ของผูสูงอายุ เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดจากการรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการยกรางแบบ
สัมภาษณ ผลการศึกษา พบวา กลุมผูสูงอายุตอนตนสวนใหญมีการครอบครองโทรศัพทมือถือแบบสมารท
โฟนในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ซึ่งสงผลดีตอผูสูงอายุในแงของการใชงาน สวน
กลุมผูสูงอายุตอนกลางสวนใหญมีก ารครอบครอง โทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวา
โทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ซึ่งอาจสงผลใหผูสูงอายุมีขอจํากัดในการใชงาน และกลุมผูสูงอายุตอน
ปลายสวนใหญมีการครอบครองโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบ
สมารทโฟน ทั้งนี้มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 29.6 เทานั้นที่มีการใชงานสมารทโฟนอยู ซึ่งอาจสงผลใหผูสูงอายุ
มีขอ จํากั ดในการใชง าน นอกจากนี้ กลุม ตัวอย างแต ละชวงวัย มีค วามสนใจในประเด็น การฝก อบรมที่
แตกตางกัน คือ กลุมผูสูงอายุตอนตน (60–69 ป) สนใจการคาขายออนไลน และการตลาดผานโซเชีย ล
มีเดีย ในขณะที่กลุมผูสูงอายุตอนกลาง (70–79 ป) สนใจการใช ICT พื้นฐาน และเนื้อหาเกี่ยวกับความ
เข าใจดิ จิทั ล ส วนกลุ มผู สูง อายุ ตอนปลาย (80 ปขึ้ น ไป) ไมมี ความสนใจใดมากเป น พิ เศษ และมีเพี ย ง
เล็ ก น อ ยที่ ส นใจการพั ฒ นาเว็บ ไซต ชี้ ให เห็ น ว าผูสู ง อายุส วนใหญ ไม ตอ งการนํ าเทคโนโลยี เขามาใชใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากไมเห็นความสําคัญและคิดวาไมมีความจําเปนที่จะใชในการดําเนินชีวิต ซึ่งแนวทาง
การแกปญหาควรเริ่มจากการจัดอบรมการใชงานโทรศัพทมือถือเบื้องตนหรือการจัดทําคูมือการใชงาน
อยางงายและชัดเจน
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Abstract
This research paper aimed to compile the study of necessity in the use of technology
in the daily life of the elderly. The tools used in the study were concepts from document
collection and related research by drafting interview forms. The study indicated that most of
the early seniors have possession or ownership of mobile phones smartphone in proportion
to mobile phones in the future that is beneficial to the elderly in terms of utility usage.
As for the majority of the middle-aged group, there is a higher proportion of mobile phones
in the futures market than smartphones that may result in the elderly having restrictions on
their use. In addition, the majority of the late seniors have possessed a mobile phone in a
futuristic proper, rather than a smart phone. However, only 29.6 percent of the elderly with
the use of smartphones which may result in the elderly having restrictions on their use.
When considering the information in the Table 3 shows that each age group has different
interests in training issues is early seniors (60-69 years) interested in online trading and social
media marketing courses. While the middle-aged group (70-79 years) interested in the course
of using basic ICT and digital understanding content. As for the late seniors (8 0 years old),
there will not be any special interest in the course and only a small amount of interest in
website development courses. Point out that most seniors do not want to use technology in
their daily lives. Because they do not see the importance and think that, there is no need to
use technology in their lives. Solutions should begin with initial mobile application training.
In addition, documentation can be prepared that can be easily manipulated.
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บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมประชากรผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยพบวามีจํานวนผูสูงอายุ
รวมทั้งสิ้น 7,537,000 คน ซึ่งคาดการณวา ในป พ.ศ.2563 จํานวนผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 11 ลาน
คน หรือรอยละ 17 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรแบบ
นี้ทําใหประเทศไทยกาวเขาสู “สังคมสูงอายุ” คือ ประชากรที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป มากกวารอยละ
10 ของประชากรทั้งหมด จากแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุอยางชัดเจนนี้ รัฐบาลได
ให ค วามสํ าคั ญ โดยมี น โยบายให ห น วยงานที่ เกี่ ยวขอ งเตรีย มความพรอ มเพื่ อ รองรับ ประชากร
ผูสู งอายุ ม ากขึ้ น ทํ าให มี ข อ มู ล จํ านวนมากในการนํ ามาวางแผนเตรีย มความพรอ มเพื่ อพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ซึ่งพบวายังมีปจจัยที่ตองใหการสนับสนุนชวยเหลือในหลายดานที่จะ
สามารถทําใหผูสูงอายุดํารงชีวิตอยูในสังคมไดสุขสบายขึ้นสอดคลองกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ปจจุบันผูสูงอายุยังมีความเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศนอยกวาคนกลุมอายุอื่น ๆ ดังเชน
ในสหรัฐอเมริกาพบวามีผูสูงอายุเพียงรอยละ 21.0 ที่มีคอมพิวเตอรเปนของตนเองและมีเพียงรอย
ละ 8.8 ที่คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได (Rickettes, 2002) ทางดานนักวิชาการ
ดานสังคมผูสูงวัยไทย (โรจนประภา, 2560) กลาวถึง สถานการณ ของผูสูงอายุในประเทศไทย
วาประเทศไทยกําลังกาวสูสั งคมผูสู งอายุโดยมีคน อายุ 60 ปขึ้นไปมากกวา 10 ลานคน ซึ่งจะ
กลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางเต็มรูปแบบ ภายใน พ.ศ.2568 และคาดวาอีก 15 ปประเทศไทยจะ
กลายเปนสังคมผูสูงอายุ คือ มีประชากรอายุ 65 ปขึ้นไป มากกวารอยละ 20 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมด ทั้งนี้ในสภาพสังคมยุคโซเชียลหรือเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยี
เขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น การปรับตัวเรียนรูสิ่งใหม ๆ ของผูสูงอายุจึงเปนประเด็นที่
สังคมควรใหความสําคัญเพื่อชวยลดชองวางระหวางวัยและชวยใหผูสูงวัยไดอยูในสังคมอยางมี
ศักดิ์ศรีและเห็นคุณคาในตัวเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยใหผูสูงวัยไดสัมผัสประสบการณใหม ๆ
ในโลกไรพรมแดน และยังสามารถชวยลดปญหาสุขภาพไดอีกดวย
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความจําเปนในการนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ
การนิยามความเปนผูสูงอายุ
การนิยามผูสูงอายุนั้นไมใชเพียงแคการนิยาม โดยมองผานการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
หรือชีววิทยาเปนหลักเทานั้น เนื่องจาก “กระบวนการกลายเปนผูสูงอายุ” เปนกระบวนการที่มี
ความเปนพลวัตภายใตเงื่อนไขเชิงโครงสรางของแตละสังคมซึ่งเปนผูใหความหมาย หรือตีความการ
รับรูเกี่ยวกับการสูงอายุ ทําให “อายุเริ่มตน” ที่ใชในการนิยามผูสูงอายุ หรือ การระบุการเขาสู
ความสูงอายุของแตละบุคคลที่ใชอยูในปจจุบัน ไมสามารถอธิบายถึงหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน
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หรือเกณฑขอตกลงที่เปนสากลได โดยทั่วไปแลวจะพิจารณาจากองคประกอบในดานตาง ๆ เชน
การสู ง วั ย ตามป ป ฏิ ทิ น ที่ เ ปลี่ ย นไป การเปลี่ ย นแปลงทางชี ว วิ ท ยาของสภาพร า งกาย และ
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในชีวิต หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพและบทบาททาง
สังคมของบุคคล อยางไรก็ตาม สวนใหญแลวจะใชเกณฑการกําหนดตามปปฏิทิน โดยนับตามอายุ
ตั้งแตแรกเกิด (Chronological Age) ของแตละบุคคล เพราะเชื่อวาสามารถแสดงถึงชวงวัยของ
บุคคลที่มีความแตกตางกันไปในแตละสังคม (Glascock & Feinman, 1918 อางถึงใน (สุชาดา
ทวีสิทธิ์, 2553); (Uotinen, 2005); (Orimo, 2006); (Anthony, 2010)
ระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ
20 ป (พ.ศ.2560–2579) ซึ่งเปนแผนหลักในการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ โครงสรางประเทศไทยสูประเทศ
ไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับนี้
ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาในทุ ก ภาคส ว น เพื่ อ มุ ง สู “ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น ”
มีเปาหมายในแผนงานหรือโครงสรางสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลในชวง 5 ปแรก เพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติใหคนสังคม และระบบเศรษฐกิจภายในชาติไดเตรียมความพรอม และ
ปรับตัวเขาสูการเปลี่ยนแปลงในอนาคตดานการพัฒนาไดอยางเหมาะสมในทิศทางที่จะนําไปสูการ
พั ฒ นาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ คนในชาติ แ ละเพื่ อ ประโยชน ที่ ยั่ ง ยื น โดยประกอบไปด ว ย
ยุทธศาสตรสําคัญ 10 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1: การเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2: การสรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3: การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4: การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5: การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุ ท ธศาสตร ที่ 6: การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7: การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส
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ยุทธศาสตรที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9: การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10: ความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการพัฒนา
การดําเนินการตามตามแผนยุทธศาสตรในมาตรการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการบริหารจัดการ
ที่ดี การขยายการลงทุน เพิ่มการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา แตประเทศไทยก็ยังประสบปญหา
และมีการพัฒนาที่ชาอยูมากหากเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพโครงสรางพื้นฐานใน
ประเทศ อีกทั้งประเทศไทยยังมีเศรษฐกิจที่ผันผวน เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวา
ศักยภาพมาตอเนื่องหลายป รวมถึงยังตองเผชิญกับแรงกดดัน ความเสี่ยงภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ที่เขมขนมากขึ้น มีการเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยี ขาวสาร สินคา และบริการ
อยางเสรี ทําใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจของกลุมตาง
ๆ ในโลกมีความเขมขนขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น เชน จีน
อินเดีย ละตินอเมริกา เวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูก และมีมาตรการอื่น ๆ ประกอบในการดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศไดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น การพัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทํา
ใหสังคมโลกมีค วามเชื่อ มโยงกันอยางใกลชิ ดมากขึ้น ทําให เกิ ดภั ยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ
การกอการราย โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว ในขณะเดียวกันประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยมากขึ้น จํานวนประชากรวัย
แรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพ และมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น ปญหาความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแนน รวมทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสูง
ถึง 34.9 เทา ในป พ.ศ.2556 เนื่องจากการกระจายโอกาสการพัฒนาไมทั่วถึง ในขณะที่ปญ หา
สิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศ
มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต ตอจากนี้ไปประเทศไทยตองปรับเปลี่ยน
ครั้งใหญ เพื่อแกไขปญหารากฐานสําคัญที่สะสมมาอยางยาวนาน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
สั ม ฤทธิ์ ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2561)
ระเบียบวิธีการวิจัย
1) การพัฒนาแบบสัมภาษณ
การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใช ในการศึ ก ษาได แ นวความคิ ด จากการรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการยกรางแบบสัมภาษณ มีกระบวนการดังตอไปนี้
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ชั้นตอนที่ 1 การยกรางแบบสัมภาษณ ที่ผานการทบทวนวรรณกรรม และการสํารวจงานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 การจัดเวทีรับฟงความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในกลุมนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
แผนพัฒนาและกลุมผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิในกลุมเปาหมาย เพื่อพิจารณารางแบบสัมภาษณ และ
ใหขอคิดเห็น เพื่อนําไปทดลองจัดเก็บรวบรวมขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสัมภาษณที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ไมนอย
กวารอยละ 5 ของขนาดตัวอยางทั้งหมด หรือ ประมาณไมนอยกวา 80 ตัวอยาง เพื่อทดสอบ และ
ประเมินความถูกตองแมนยําของเครื่องมือที่ใชในการศึกษา โดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ทาง
สถิติแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ขั้นตอนที่ 4 จัดเวทีรับฟงความเห็นการปรับแกไขแบบสํารวจและรับฟงความเห็นเพื่อหาขอสรุป
และจัดทําแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปประมวลผลความเห็นของผูทรงคุณ วุฒิ และผูเชี่ยวชาญ พรอมปรับแกไขแบบ
สํารวจฉบับสมบูรณเพื่อนําไปจัดเก็บกลุมเปาหมาย
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําคูมือลงรหัสและคูมือแบบสํารวจการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชในงานภาคสนาม
2) โครงสรางแบบสัมภาษณ
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ การจัดทําแบบสัมภาษณซึ่งมี 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ใชใน
การทดลองจัดเก็บขอมูล เพื่อทดสอบความเชื่อถือไดของแบบสัมภาษณ (Pre-test) และฉบับที่ 2
คือ ฉบับที่ใชในการจัดเก็บจริง ทั้งนี้ โครงสรางแบบสัมภาษณ มีดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
สวนที่ 2 ความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน
สวนที่ 3 การใช และการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
สวนที่ 4 ปญหาในชีวิตประจําวัน
สวนที่ 5 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
3) พื้นที่ในการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษานั้นผูวิจัยใชการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน โดยเริ่มจากการ
แบงพื้น ที่ในการศึกษาออกเปน 5 ภู มิภ าค จากนั้น จึงใชการสุมเพื่อ เลือ กตัวแทนจังหวัดที่เป น
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ตัวแทนของแตละภูมิภาคจํานวน 2 จังหวัด ทําใหมีจังหวัดที่เปนตัวแทนในการศึกษาทั้งสิ้น 10
จังหวัด ดังนี้
(1) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไดแก กรุงเทพฯ และจังหวัดนครปฐม
(2) ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดจันทบุรี
(3) ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดสุโขทัย
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครราชสีมา
(5) ภาคใต ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา
4) การกําหนดขนาดตัวอยาง
การกําหนดขนาดตัวอยางดวยแผนการสุมเลือกตัวอยางแบบแบงเปนชั้นภูมิในการศึกษานี้
จะใชวิธีการประมาณขนาดตัวอยางที่เหมาะสมตามสัดสวนของขนาดในแตละกลุมประชากรยอย
(Proportional Allocation) ในกรณีของการประมาณคาสัดสวนประชากร ทั้งนี้สูตรที่ใชในการ
ประมาณขนาดตัวอยางในแตละชั้นภูมิ ดังนี้
nh = n × Wh ; Wh =

Nh
∑ Nh
all h

ในกรณีที่จํานวนประชากรมีความแตกตางกันมาก อาจจะประมาณคา Wh ของกลุมที่มี
จํานวนประชากรนอยกวาดวยจํานวนเทาของคาเดิม โดยคา Wh ในแตละกลุมควรจะมีคาเกิน 0.1
ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมคา Wh ทุกกลุมแลวตองมีคาเปน 1 เสมอ

∑ N h Ph (1 − Ph )

โดยที่

n=

all h

ND +

เมื่อ

1
N

∑ N h Ph (1 − Ph )

2
และ D = E2

Zα / 2

all h

n คือ ขนาดตัวอยางทั้งหมด
nh คือ ขนาดตัวอยางในชั้นภูมิที่ h
N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด
N h คือ ขนาดประชากรในชั้นภูมิที่ h
Ph คือ คาสัดสวนที่มีลักษณะที่ตองการของประชากรในชั้นภูมิที่ h
E คือ คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาที่ยอมใหเกิดขึ้น
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Zα / 2 คือ คามาตรฐานที่ไดจากตารางการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน Z
ระดับความเชื่อมั่น (1 − α )100 % หรือ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ α
ในการศึกษานี้ กําหนดใชคาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมาณขนาดตัวอยางในแตละชั้น
ภูมิ ดังนี้
(1) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาที่ยอมใหเกิดขึ้น
E = 5% หรือ E = 0.05

(2) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ α = 0.05 หรือ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
นั่นเอง ซึ่งทําใหไดคา Zα / 2 = 1.96 ดังนั้นจะไดคา
D=

E2
0.052
=
= 0.0006507
Zα2 / 2 1.96 2

(3) ในการศึกษานี้ เราไมทราบคาสัดสวนประชากรในแตละชวงอายุหรือชั้นภูมิ
( Ph ) ไดกลาวไววา ในกรณีที่ไมทราบคาสัดสวนประชากร Ph เราสามารถประมาณคา
Ph = 0.5 ได เพราะคา Ph = 0.5 จะทําใหไดตัวประมาณคาที่มีคุณภาพพอสมควร
5) การวิเคราะห ประมวลผล และการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
(1) ภายหลั ง ผู วิ จั ย ได รั บ แบบสั ม ภาษณ ก ลั บ มาเรี ย บร อ ยแล ว จะทํ า การลงรหั ส และ
ประมวลผลข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ หรื อ SPSS โดยผู วิ จั ย จะเลื อ กใช ส ถิ ติ เชิ ง
พรรณนา และสถิติเชิงอนุมานที่มีความเหมาะสมในการตอบโจทยการศึกษา ทั้งนี้ในการวิเคราะหมี
การนําเสนอในรูปแบบของกราฟตารางการอธิบ ายความหมาย และคาทางสถิติ ตลอดจนการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดวย
(2) หลังจากประมวลผลเรียบรอยแลวผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลออกในรูปแบบของแผนภาพ
สําหรับขอมูลทั่วไปและนําเสนอในรูปแบบตารางสําหรับขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ทั้งนี้การ
นําเสนอขอมูลในภาพรวมทั้งหมดผูวิจัยจะนําเสนอในรูปแบบของ Info graphic ที่งายตอการทํา
ความเขาใจ และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ผลการวิจัย
โดยในการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงการเก็บรวบรวมขอมูลออกเปน 2 สวน สวนแรกเปนการ
เก็บ รวบรวมขอ มูลในเชิงปริมาณ โดยใชแบบสัมภาษณ เป นเครื่อ งมือในการเก็บรวบรวมขอมู ล
เพื่อใหเห็นถึงมิติของปญหาในมุมกวาง และสามารถใชอางอิงในการจัดทําแผนยุทธศาสตรไดอยาง
เปนระบบ และมีความเปนตัวแทน ทั้งนี้ แบบสัมภาษณประกอบดวย 5 สวน คือ 1) ขอมูลทั่วไป
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2) ความสามารถในการทํ า กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น 3) การใช และการเข า ถึ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน 4) ปญหาและความตองการในชีวิตประจําวัน และ 5) ขอเสนอแนะ
หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม ของกลุมผูสูงอายุ และสวนที่สองจะเปนการสรุปประเด็นที่นาสนใจจาก
การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ในพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งจะใหมุมมองของปญหาในเชิง
ลึก และมองเห็นถึงบริบทอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับปญหาที่ผูสูงอายุกําลังเผชิญ
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสัมภาษณ จําแนกตามชวงอายุและการครอบครอง
อุปกรณอิเล็กทรอนิก
ประเภทอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ชวงอายุ
60-69 ป

70-79 ป

รวม
มากกวา 80 ป

โทรศัพทมอื ถือฟเจอรโฟน

476
288
76
840
47.6%
61.1%
70.4%
53.2%
โทรศัพทมือถือสมารท
523
183
32
738
อุปกรณ
52.4%
38.9%
29.6%
46.8%
อิเล็กทรอนิกสที่ โฟน
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร
19
7
3
29
ครอบครอง
(เลือกไดมากกวา 1
1.5%
0.9%
1.0%
1.3%
คําตอบ)
คอมพิวเตอร
21
6
2
29
1.7%
0.8%
0.6%
1.3%
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น
0
1
0
1
ๆ เชน smart watch
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
หมายเหตุ 1) ขอมูลมีความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่รอยละ 5
2) เนื่องจากผูตอบสามารถเลือกตอบไดหลายตัวเลือก (multiple response) จึงทําใหจํานวนรวมของ
ตัวเลือกทุกตัวเลือกเมื่อรวมกันจึงเปนไปไดที่จะมากกวา 100 %
ที่มา: สํานักงานศูนยวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2561)

จากตาราง 1 พบวา กลุมตัวอยางผูสูงอายุทั้ง 3 ชวงวัย มีขอที่นาสังเกต ดังตอไปนี้
1) กลุมผูสูงอายุตอนตน (อายุระหวาง 60–69 ป)
จากผลการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ผู สู งอายุ ต อนต น ส ว นใหญ มี ก ารครอบครอง หรือ เป น
เจาของโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ซึ่ง
สงผลดีตอผูสูงอายุในแงของอรรถประโยชนการใชงาน และทําใหผูสูงอายุสามารถใชงานฟงกชั่นที่มี
ความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากกวาโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน นอกจากนี้ ผูสูงอายุ
ในกลุม นี้ ยังมี สั ดสวนการครอบครองอุป กรณ อิเล็ กทรอนิ ก สอื่น ๆ เช น แท็ บเล็ ตคอมพิ วเตอร
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เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร มากกว า ผู สู ง อายุ ในช ว งวั ย อื่ น ๆ อี ก ด ว ย ซึ่ ง ทํ า ให รู ป แบบการใช ง านมี
ความหลากหลาย และสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชมากกวา
2) กลุมผูสูงอายุตอนกลาง (อายุระหวาง 70–79 ป)
จากผลการศึกษา พบวา กลุมผูสูงอายุตอนกลางสวนใหญ มีการครอบครอง หรือเป น
เจาของโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ซึ่งอาจ
สงผลใหผูสูงอายุมีขอจํากัดในการใชงาน เชน ไมสามารถใชงานฟงกชั่นบางอยางที่เครื่องไมรองรับ
หรือไมสามารถเขาถึงการใหบริการอินเทอรเน็ต รวมถึงไมสามารถใชงานแอปพลิเคชันบางอยางได
เปนตน นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญ ในกลุมนี้ ยังมีการครอบครองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
เชน แท็บเล็ตคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ในสัดสวนที่คอนขางต่ํา ซึ่งอาจทําใหมีขอจํากัดใน
การใชงานได
3) กลุมผูสูงอายุตอนปลาย (อายุมากกวา 80 ปขึ้นไป)
จากผลการศึกษา พบวา กลุมผูสูงอายุตอนปลายสวนใหญ มีการครอบครอง หรือเป น
เจาของโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ทั้งนี้
มีผู สู งอายุเพี ยงรอ ยละ 29.6 เท านั้ น ที่ มี การใชงานสมารท โฟนอยู ซึ่ งอาจส งผลให ผู สู งอายุ มี
ขอจํากัดในการใชงาน เชน ไมสามารถใชงานฟงกชั่นบางอยางที่เครื่องไมรองรับ หรือไมสามารถ
เข า ถึ งการให บ ริก ารอิ น เทอร เน็ ต รวมถึ ง ไม ส ามารถใช ง านแอปพลิ เคชั น บางอย า งได เป น ต น
นอกจากนี้ ผูสูงอายุสวนใหญ ในกลุมนี้ ยังมีการครอบครองอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เชน แท็บ
เล็ตคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอร ในสัดสวนที่ต่ํามาก ซึ่งอาจทําใหมีขอจํากัดในการใชงานได
หากพิ จารณาจาก “เหตุผ ลที่ กลุม ตัวอยางไม ใชโทรศัพ ทมื อถือ และสัญ ญาณมื อถือ”
พบวา สวนใหญมาจากการที่ผูสูงอายุ “ไมมีความรูในการใชงาน/ไมมีผูสอน” มากเปนอันดับหนึ่ง
(ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 80 ปขึ้นไป ทั้งหมด มีผูที่ไมมีความรูในการใชงานฯ มากถึงรอยละ
51.1 หรือประมาณกึ่งหนึ่ง)
ในงานศึ กษานี้ยั งได ใชสถิ ติท ดสอบไคสแควรเพื่ อหาความสั มพั น ธในเชิงสถิ ติระหวาง
คุณลักษณะของปญหากับระดับความรุนแรงของปญหา ถาคุณลักษณะของปญหาใดมีความสัมพันธ
ในเชิงสถิติกับระดับความรุนแรงของปญหา ซึ่งอนุมานไดวาคุณลักษณะของปญหานั้นมีผลตอระดับ
ความรุนแรงของปญหาในแตละดาน ซึ่งจะมีผลมากนอยแคไหนก็จะขึ้นอยูกับระดับความสัมพันธ
ระหวางสองตัวแปร จากผลการศึกษา พบวา ประเด็นปญหาบางขอมีความสัมพันธอยางมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับชวงวัยของผูสูงอายุ ซึ่งประกอบดวย ประเด็นปญหาดังตอไปนี้
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มิติสุขภาพ
1) ความเจ็บปวยจากการขาดสารอาหาร
2) การขาดการดูแลเอาใจใสจากชุมชน หรือภาครัฐ
3) วุฒิภาวะทางจิตใจ หรืออารมณ
4) การถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจ
5) ความรูสึกเศรา หดหู สิ้นหวัง
6) ความกังวล นอนไมหลับ จิตใจไมสงบ
มิติเศรษฐกิจ
1) การหางาน การประกอบอาชีพ การแสวงหารายได
2) ความเพียงพอของรายได
3) การเขาถึงแหลงทุน หรือเงินกู
มิติสังคม
1) การใชความรุนแรงในครอบครัว
มิติสิ่งแวดลอม
1) มลภาวะทางน้ําในบริเวณชุมชน หรือใกลที่อยูอาศัย
2) การมีสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม เชน แหลงเพาะพันธุยุง ในบริเวณชุมชนหรือใกลที่อยูอาศัย
3) การมีบอนการพนัน หรือแหลงอบายมุขในบริเวณชุมชน หรือใกลที่อยูอาศัย
4) การมีเปนแหลงมั่วสุมยาเสพติดในบริเวณชุมชน หรือใกลที่อยูอาศัย
5) ชุมชน หรือบริเวณที่อยูอาศัยมีความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงใหเห็ นวา ชวงวัยที่ตางกัน ของผูสูงอายุนั้ น นํามาสูประเด็ น
ปญหาที่พบเจอในชีวิตประจําวันที่แตกตางกันไปดวย ดังนั้น หากภาครัฐตองการใหความชวยเหลือ
หรือแกปญหาตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมานี้ จําเปนที่จะตองใหความชวยเหลือใหถูกกลุมเปาหมาย และ
คํานึงถึงบริบทของชวงวัย ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม สถานะการเขาถึงเทคโนโลยี ตลอดจน
สภาพความแข็งแรงของรางกายที่แตกตางกันดวย
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สรุปผล
จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคมสูการเปน
สังคมผูสูงอายุทําใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น การปรับตัวเรียนรูสิ่งใหม
ๆ ของผูสูงอายุจึงเปนประเด็นที่สังคมควรใหความสําคัญ เพื่อชวยใหผูสูงวัยไดอยูในสังคมอยางมี
ศักดิ์ศรีและเห็นคุณคาในตัวเอง นอกจากนี้ เทคโนโลยียังชวยใหผูสูงวัยไดสัมผัสประสบการณใหม ๆ
ในโลกไร พ รมแดน และสามารถช ว ยลดป ญ หาสุ ข ภาพได อี ก ด ว ย จากผลการศึ ก ษา พบว า
กลุมผูสูงอายุตอนตนสวนใหญมีการครอบครอง หรือเปนเจาของโทรศัพทมือถือแบบสมารทโฟน ใน
สัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ซึ่งสงผลดีตอผูสูงอายุในแงของอรรถประโยชน
การใชงาน และทําให ผูสูงอายุสามารถใชงานฟงกชั่นที่ มีความหลากหลาย และมีประสิทธิภาพ
มากกวาโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน สวนกลุมผูสูงอายุตอนกลางสวนใหญมีการครอบครอง
หรือเปนเจาของโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือแบบสมารท
โฟน ซึ่งอาจสงผลใหผูสูงอายุมีขอจํากัดในการใชงาน และกลุมผูสูงอายุตอนปลายสวนใหญมีการ
ครอบครอง หรือเปนเจาของโทรศัพทมือถือแบบฟเจอรโฟน ในสัดสวนที่มากกวาโทรศัพทมือถือ
แบบสมารทโฟน ทั้งนี้ มีผูสูงอายุเพียงรอยละ 29.6 เทานั้น ที่มีการใชงานสมารทโฟนอยู ซึ่งอาจ
สงผลใหผูสูงอายุมีขอจํากัดในการใชงาน เมื่อพิจารณาจากขอมูลแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางแตละ
ช ว งวั ย มี ค วามสนใจในประเด็ น การฝ ก อบรมที่ แ ตกต า งกั น ออกไป คื อ กลุ ม ผู สู ง อายุ ต อนต น
(อายุระหวาง 60–69 ป) สนใจหลักสูตรเกี่ยวกับการคาขายออนไลน และการตลาดผานโซเชียล
มีเดีย ในขณะที่กลุมผูสูงอายุตอนกลาง (อายุระหวาง 70–79 ป) สนใจหลักสูตรเกี่ยวกับการใช
ICT พื้นฐาน และเนื้อหาเกี่ยวกับความเขาใจดิจิทัล สวน กลุมผูสูงอายุตอนปลาย (อายุมากกวา 80
ปขึ้ นไป) จะไม มีค วามสนใจในหลัก สูต รใดมากเปน พิ เศษ และมีเพี ยงเล็ก นอ ยที่ สนใจหลัก สูต ร
เกี่ย วกั บ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต ชี้ ให เห็ น วาผู สู งอายุส วนใหญ ไม ต องการนํ า เทคโนโลยี เข ามาใช ใน
ชีวิตประจําวัน เนื่องจากไมเห็นความสําคัญและคิดวาไมมีความจําเปนที่จะนํามาเทคโนโลยีมาใชใน
การดําเนินชีวิต ซึ่งจากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรุนแรงของปญหากับชวงวัยของ
ผู สู งอายุ แสดงให เห็ น ว า ช ว งวัย ที่ ต า งกั น ของผู สู งอายุ นั้ น นํ า มาสู ป ระเด็ น ป ญ หาที่ พ บเจอใน
ชีวิตประจําวันที่แตกตางกันไป ดังนั้น หากภาครัฐตองการใหความชวยเหลือ หรือแกปญหาตาง ๆ
ดังที่ไดกลาวมานี้ จําเปนที่จะตองใหความชวยเหลือใหถูกกลุมเปาหมาย และคํานึงถึงบริบทของชวง
วัย ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม สถานะการเขาถึงเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพความแข็งแรงของ
ร า งกายที่ แ ตกต า งกั น ด ว ย สรุ ป ผลการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ขอรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นกลุ ม นั ก วิ ช าการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นา และกลุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิในกลุมเปาหมายรวมถึงกลุมผูที่มีสวนไดเสีย ผูวิจัยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขอรับฟงความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิในกลุมนักวิชาการที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนา และ
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กลุมผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิในกลุมเปาหมายรวมถึงกลุมผูท ี่มีสวนไดเสีย ประเด็นที่สรุปตอไปนี้เปน
ประเด็นที่ผูมีสวนไดเสียไดแก นักวิชาการ ผูนํานโยบายไปใชประโยชน และประชากรเปาหมาย ได
ใหความเห็นตอที่ประชุม โดยผูวิจัยไดสรุปออกมาในรูปแบบที่การสํารวจเชิงปริมาณนั้นมองขามไป
หรือเพื่อนําไปสูการศึกษาในครั้งถัดไป โดยสามารถสรุปไดดังนี้
1) งานศึกษาวาดวยผูสูงอายุมีคอนขางมากในปจจุบัน กอปรกับสํานักงานสถิติแหงชาติ
และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย มีการเก็บขอมูลวาดวยผูสูงอายุอยูแลวในแตละรอบ
ของการสํารวจ การขอความรวมมือกับหนวยงานขางตนเพื่อนําแบบสัมภาษณไปดวยที่มีการเก็บ
ขอมูล จะทําใหไดขอมูลที่มีความครอบคลุมมากกวา หรือแมกระทั่งการขอขอมูลดิบ (raw data)
จากสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อนํามาวิเคราะหใหมยังเปนอีกหนึ่งวิธีที่สามารถกระทําได
2) ป ญ หาของผู สู ง อายุ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ สภาพแวดล อ ที่ อ าศั ย อยู กล า วคื อ พื้ น ที่ ท าง
กายภาพเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุหรือไม เชน ทางเดินควรเรียบเสมอกัน หองน้ําควรอยูใน
บาน สวมตองไมใชแบบนั่งยอง หองนอนควรอยูชั้นลางของบานเพื่อหลีกเลี่ยงการขึ้นบันได
3) การแกไขปญ หาของผูสูงอายุนอกเหนือไปจากการใชแอปพลิเคชันนั้นควรคํานึงถึง
อุปกรณในลักษณะอื่นดวย เชน สายรัดขอมือ (Wristband) ทีใชในการวัดสัญญาณชีพ (vital sign)
นอกจากนี้หากจําเปนตองแกไขดวยแอปพลิเคชัน ควรคํานึงถึงโทรศัพทมือถือที่ผูสูงอายุใชงานดวย
วารองรับกั บ การทํ างานหรือ ไม โดยแอปพลิ เคชัน หนึ่ งที่ นาสนใจคื อการจองคิ วรักษาพยาบาล
สําหรับผูสูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อไมใหผูสูงอายุตองใชเวลาที่โรงพยาบาลมากนัก
4) ควรนําเทคโนโลยีมาใชในการดูแลผูสูงอายุแบบ long term care ใหมากขึ้นเพราะใน
อนาคตประชากรไทยมีแนวโนมที่จะอายุยืนขึ้น และอยูลําพังมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่
ไมมีผูดูแล (care giver) หรืออาศัยเพียงลําพัง เพราะหากเกิดการอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยภายใน
บานจะไดสามารถปองกันไดอยางทันทวงที
ขอเสนอแนะ
หากพิ จารณาจาก “เหตุ ผลที่ก ลุม ตัวอย างไม ใชโทรศัพ ท มือ ถือ และสัญ ญาณมือ ถือ”
พบวา สวนใหญมาจากการที่ผูสูงอายุ “ไมมีความรูในการใชงาน/ไมมีผูสอน” มากเปนอันดับหนึ่ง
(ในกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 80 ปขึ้นไป ทั้งหมด มีผูที่ไมมีความรูในการใชงานฯ มากถึงรอยละ
51.1 หรือประมาณกึ่งหนึ่ง) ดังนั้นแนวทางการแกปญหา ควรเริ่มจากการจัดอบรมโครงการ การใช
งานโทรศัพทมือถือเบื้องตน หรือการจัดทําคูมือการใชงานอยางงายที่มีการอธิบายขั้นตอนการใช
งานอย า งชั ด เจน (* คู มื อ การใช ง านที่ ให ม าพร อ มกั บ โทรศั พ ท มื อ ถื อ อาจมี อั ก ษรขนาดเล็ ก
ใชศัพทเทคนิคมากเกินไป และในบางยี่หอ/รุน จะใหดาวนโหลดคูมือจากอินเทอรเน็ต) ซึ่งสิ่งเหลานี้
อาจเป นอุปสรรคของผูสูงอายุในการทํ าความเขาใจวิธีใชงาน และเกิดความเหนื่อยหน าย หรือ
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ทอแทจนเลิกใชงานได นอกจากนี้ เหตุผลเรื่องการไมเห็นถึงประโยชนในการใช และคาใชจายที่สูง
เกินไป ก็เปนเหตุผลอันดับถัดมาที่ผูสูงอายุไมใชโทรศัพท ซึ่งสําหรับเรื่องแรกอาจใชกระบวนการ
ทางสังคม เชน การใหผูสูงอายุคนอื่น ๆ ที่ใชโทรศัพทมาชี้ชวน หรือบอกกลาวถึงขอดี รวมถึงสาธิต
ให เห็ นวาโทรศัพ ทมือ ถือสามารถใชป ระโยชนใดได บาง เชน การติด ตอรถฉุกเฉิน การขอความ
ชวยเหลือจากคนในชุมชนหากมีเหตุฉุกเฉิน หรือการสั่งสินคาและบริการตาง ๆ โดยไมตองเดินทาง
ไปซื้อหาดวยตนเอง เปนตน สวนปญหาเรื่องคาใชจายนั้น ภาครัฐอาจตองมีการสนับสนุนในรูปของ
“โทรศัพทสวัสดิการ” ซึ่งหากเปนเปนไดจะชวยผูสูงอายุในกลุมที่มีความยากจน หรือมีปญหาทาง
เศรษฐกิจไดมาก
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