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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) การใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือ
พฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายุ 2) บทบาทและความส าคญัของการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียเพ่ือ
การพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุ 

การวิจยัเร่ืองนี ้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ให้ข้อมลู จ านวน 6 คน 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผู้สูงอายุมีการใช้ส่ือ
ใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต ในเร่ืองทัว่ไปกบักลุ่มเพ่ือนและส่ือสาร
เร่ืองสขุภาพกบัผู้สงูอายใุนครอบครัวด้วยการส่งข้อมลูผ่านโซเชียลมีเดีย คือ Line และ Facebook เพ่ือ
แบ่งปันข้อมูลข่าวสารหรือสาระต่างๆ ท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องกับการดแูลการป้องกนัและการแก้ไขปัญหา
สขุภาพท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้สงูอายุ เพราะส่วนใหญ่ไม่มัน่ใจในความรู้ ความสามารถและข้อมลูข่าวสาร
ด้านสขุอนามยัของตนเอง และรู้สึกไม่คุ้นเคยหรืออายกับการส่ือสารเพ่ือให้ข้อมลูด้านสขุภาพ  และมี
ความคิดเห็นว่าการพูดคยุเร่ืองดแูลสุขภาพทัง้สภาพร่างกายและสภาพจิตใจควรพูดคยุกับผู้สูงอายุ  
โดยใช้จิตวิทยาในการส่ือสาร และควรเป็นหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล และ
เห็นวา่การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือพดูคยุเร่ืองการดแูลสขุภาพกบัผู้สงูอายุ ควรมีการให้ความรู้
และฝึกทกัษะจนผู้สงูอายมีุความรู้ความเข้าใจการใช้ส่ือใหมท่ี่มากพอ จงึจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 2) การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมมีเดียมีบทบาทและความส าคญักับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ สูงอายุค่อนข้างมาก เน่ืองจากสามารถลดช่องว่างในการส่ือสารระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและผู้สงูอาย ุแต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะขาดทกัษะและประสบการณ์ในการใช้งาน 
ขาดความเข้าใจในระบบการท างานของส่ือใหม่ นอกจากนีโ้ซเชียลมีเดียยงัมีข้อจ ากัดในการใช้งาน
คอ่นข้างมาก ท าให้ผู้สงูอายบุางรายมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้านสขุอนามยั และการแสดง
ความคดิเห็นด้านการส่ือสารเร่ืองการดแูลสขุภาพทัง้ทางด้านร่างกายและด้านจิตใจกบักลุ่มเพ่ือนผ่าน
โซเชียลมีเดีย 
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Abstract 
The purpose of this research is to study 1) the use of new media via social media in 

communication for improving the quality of life of the elderly. 2) the role and importance of 

using new media through social media for the development of quality of life of the elderly. 

 This is a qualitative research with in-depth interview with 6 informants by specific 

selection methods analyze descriptive data. The results of the study showed that 1) the 

elderly use new media via social media to communicate for the development of quality of life 

in general matters with friends and communicating health issues to the elderly in the family 

by sending information via social media such as line and facebook to share information or 

news concerning care, prevention and resolution of health problems that may occur to the 

elderly, because most are not confident in their knowledge ability and information on their 

own hygiene and feel unfamiliar or embarrassed with communication to provide health 

information. And also they believed that talking about health care, both physically and 

mentally should talk directly to the elderly by using psychology in communication and that it 

should be the duty of specialized experts such as doctors or nurses. Using new media via 

social media to discuss health care with the elderly should provide with knowledge and 

practice skills until the elderly have sufficient knowledge and understanding using new 

media, which will result in efficiency and effectiveness as set goals. 2) the use of new media 

through social wind media plays a very important role in the development of the quality of 

life for the elderly, because it can reduce the gap in communication between family 

members and the elderly, however most senior citizen usually lack of skills and experiences 

in using of the new media system. In addition, social media has a lot of limitations in using, 

which causing some elderly to access the hygiene information and expressing opinions on 

the health and psychological health care communication with friends through social media. 

 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร คณุภาพชีวิต ผู้สงูอาย ุ สื่อใหม ่ โซเชียลมีเดีย 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ีจะท าให้คนตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป หรือกลุ่มหรือ
ครอบครัว หรือชมุชนนัน้ มีความเข้าใจในความหมายท่ีจะต้องการจะส่ือให้ถึงกนั และเม่ือใดก็ตามท่ี
การส่ือสารมีความบกพร่องไม่ว่าจะด้วยเหตุปัจจยัใด ย่อมท าให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย เช่น 
เกิดความขดัแย้งระหว่าง บุคคล เกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว เกิดความไม่สุขสงบภายในกลุ่ม 
เกิดความแตกแยกในสงัคม ความเสียหายท่ีเกิดขึน้มีทัง้ท่ีคิดค านวณได้ และท่ีนบัไม่ได้ เช่น ความรู้สึก
ทางใจของบคุคลท่ีมีการส่ือสารระหว่างกนั หรือของกลุ่ม หรือความล้มเหลวของงานหรือกิจกรรมท่ีมุ่ง
จะด าเนินการร่วมกนั การส่ือสารระหวา่งผู้สงูอาย ุกบัผู้ดแูลก็เช่นกนั ผู้สงูอายไุทยส่วนใหญ่ยงัคงอาศยั
ในครอบครัวท่ีมีบุตรหลานเป็นผู้ ดูแลหลัก รวมทัง้ยังมีคู่สมรสอาจเป็นสามีหรือภรรยาเป็นผู้ ดูแล 
อย่างไรก็ตาม การส่ือสารระหว่างผู้ สูงอายุกับลูกหลาน หรือผู้ ดูแลนัน้พบว่ามีปัญหาเก่ียวข้อง ท่ี
นา่สนใจหลายประการท่ีท าให้การส่ือสารนัน้ล้มเหลว ไม่เป็นไปตามจดุมุ่งหมาย ของผู้ ท่ีจะต้องการจะ
ส่ือสาร ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากเหตปัุจจยัตวัผู้สงูอายแุละผู้ดแูลหรือ ลกูหลาน 

การส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตท่ีดีมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
และไมเ่ป็นภาระของลกูหลานในอนาคต จะท าให้ท่ีผู้สงูอายสุามารถดตูนเองได้อย่างถกูต้อง ดงันัน้การ
ส่ือสารจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการส่ือความเข้าใจ ข้อมูลต่างๆ หากส่ือสารได้ดี มีประสิทธิภาพ
นอกจากจะสามารถประสานงานตา่งๆ กบัผู้สงูอายไุด้อย่างราบร่ืนแล้ว ยงัช่วยลดความวิตกกงัวล ลด
ความกลวั สร้างภาพความไว้วางใจให้กบัผู้ ส่ือสารท่ีจะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีดีและลดช่องว่างในการ
ส่ือสารกับผู้สูงอายุได้ดีขึน้ เน่ืองจากผู้สงูอายสุ่วนใหญ่มีทศันคติ ความเช่ือเก่ียวกับการดแูลคณุภาพ
ชีวิตของแตล่ะคนแตกตา่งกนั  ดงันัน้ หากการส่ือสารกบัผู้สงูอายเุพ่ือต้องการพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สงูอายใุห้ดีขึน้จ าเป็นต้องให้ผู้สงูอายมีุความรู้ ความเข้าใจ  จะสามารถดแูลคณุภาพชีวิตของตนเอง
ในด้านใดบ้าง เพ่ือช่วยป้องกนัการติดตอ่ของโรคตา่งๆ ท่ีเกิดจากการดูแลคณุภาพชีวิตและสุขภาพได้
อยา่งถกูวิธีได้ดีขึน้  

ปัจจบุนัโลกก าลงัเปล่ียนผา่นเข้าสูย่คุข้อมลูขา่วสาร (Information age) เนืองมาจากการ 
พฒันาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and communication technology) 
(กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 2550) ข้อมลูข่าวสารจึงเป็นทรัพยากรทางสงัคมท่ีมีคา่ของคนทัว่ไปใน
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความเช่ือ ทศันคติและพฤติกรรมเรืองใดเรืองหนึ่งอนัมีผลต่อการ
ด ารงชีวิตในสงัคม (สกุญัญา บรูณเดชาชยั, 2553) ปัจจบุนัส่ือสงัคม (Social media) เป็นแหล่งข้อมลู
ขา่วสารทีใหญ่ทีสดุ ผู้ใช้ส่ือสงัคมสามารถรับรู้ข้อมลูเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ได้ทัว่โลก และสามารถกระท าได้
ในเวลาอนัรวดเร็ว ง่ายตอ่การใช้งาน ไม่จ ากัดแหล่งข้อมูล สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัข้อมลูอ่ืน ๆ ได้ 
นอกจากนีย้งัพบว่าส่ือสงัคมมีคณุลกัษณะของการส่ือสารแบบการแสวงหาข้อมลูตามความสนใจของ
ผู้ ใช้ (Information pull) แตกตา่งจากส่ือมวลชนประเภทอ่ืนท่ีผลกัดนัข้อมลูสู่ประชาชน  (Information 
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push) ส่ือสงัคมเป็นส่ือทีควบคมุได้โดยผู้ใช้สามารถเปิดรับข่าวสารทีต้องการปฏิเสธข้อมลูข่าวสารทีไม่
น่าสนใจได้การเรียกหาข้อมูลสามารถกระท าได้ไม่จ ากัดจ านวนในการเลือกเปิดรับข่าวสาร รวมทัง
สามารถควบคมุข้อมูลข่าวสารทีต้องการเปิดรับได้มากกว่าส่ืออ่ืน  ๆ (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 
2550) ประเทศไทยมีจ านวนผู้ ใช้ส่ือสังคมเพิ่มสูงขึน้ทุกปี และได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถี
ชีวิตประจ าวนัของทกุคนในประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทงัวยัเดก็วยัรุ่น วยัท างาน ไม่เว้นแม้แตว่ยัชรา
หรือกลุม่ผู้สงูอาย ุ
 ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการแพทย์ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงโครง 
สร้างประชากรท่ีมีการลดลงของอตัราการเกิด อตัราการตาย ท าให้จ านวนประชากรสงูอายเุพิ่มสงูขึน้ 
จากรายงานของสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล (กศุล สนุทรธาดา,2539) พบว่า
ในอนาคตอีก 10-15 ปี โลกผู้สงูอายกุ าลงัเติบโตขึน้จนกลายเป็นสงัคมขนาดใหญ่ ซึงนอกจากประเทศ
ไทยแล้ว สถานการณ์ดงักล่าวยงัเกิดขึน้กบัหลายประเทศทัว่โลกทงัในแถบยโุรป สแกนดิเนเวีย และ
ญ่ีปุ่ น สอดคล้องกบัการประเมินสถานการณ์ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations, 2012) ที
กลา่วถึงสถานการณ์ผู้สงูอายใุนปี ค.ศ. 2001-2010 ว่าจะเป็นศตวรรษแห่งผู้สงูอายุ คือการมีประชากร
อาย ุ 60 ปีขึน้ไปมากกว่าร้อยละ 11.50 เม่ือพิจารณาการสงูอายตุามระดบัการพฒันาประเทศพฒันา
แล้วจะมีสดัสว่นประชากรสงูอายสุงูถึงร้อยละ 22.50 ในขณะทีประเทศก าลงัพฒันามีประชากรสงูอายุ
อยู่ทีร้อยละ 9.10 ประเทศด้อยพฒันาจะมีสดัส่วนผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 5.40 ส่วนประเทศไทย
ประชากรสูงอายุอยู่ท่ีร้อยละ 13.90จึงเป็นช่วงทีประเทศไทยก าลังเปล่ียนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ

(Aging society) จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรไทยของส านักงานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติระหว่างปี พ.ศ. 2543-2561 พบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ.2552 -2561 สดัส่วน
ประชากรวยัสงูอาย ุ60 ปีขึน้ไปมีแนวโน้มเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เนืองและจะสงูถึงร้อยละ 15.50 ในปี พ.ศ. 
2561 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548) ซึ่งทกุภาคส่วนให้ความ 
ส าคญัในการรองรับสงัคมผู้สงูอายเุน่ืองจากกลุม่ผู้สงูอายเุป็นกลุม่บคุคลทีมีการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต
ด้านตา่ง ๆ มากกว่าวยัอ่ืน ๆได้แก่ การเปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย การเปล่ียนแปลงทางด้านจิตใจ 
และการเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมและวฒันธรรม (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2547) ส่ือ
สงัคมเป็นเคร่ืองมือส าคญัอย่างหนึ่งส าหรับผู้สงูอายใุนการปรับตวักบัสิงตา่ง ๆ ทีเปล่ียนแปลงในวิถี
ชีวิตส่ือสงัคมก่อให้เกิดผลกระทบทงัด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบด้านบวก เชน่ สามารถค้นคว้า 
ความรู้และข้อมลูขา่วสารได้มากยิงขึน้ ได้ข้อมลูทีเป็นประโยชน์และทนัสมยัในเวลาท่ีรวดเร็วรวมทัง้
เป็นชอ่งทางการติดตอ่ส่ือสารกบับคุคลอ่ืน ๆ ได้อยา่งรวดเร็ว สว่นผลกระทบด้านลบ เชน่ มีคา่ใช้จา่ย
ในการใช้ส่ือสงัคมและผลกระทบตอ่สขุภาพผู้สงูอายดุ้านสายตาและกล้ามเนือ้มือ เป็นต้น 

ขณะเดียวกัน นอกจากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บท่ีปรากฏอยู่ทัว่ไปแล้ว ยงัมีความต่ืนตวัในการ
ป้องกนั และสร้างเสริมสขุภาพท่ีสาธารณชนให้ความสนใจ ต่ืนตวั และน ามากล่าวถึงในสงัคมอย่าง
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กว้างขวาง จนกลายเป็นวาระสาธารณะ (Public Agenda) เช่น การบริโภคแบบชีวจิต หรืออาหารคลีน
ฟู้ ด กระแสความต่ืนตวัในการใช้สมนุไพรดแูลรักษาสขุภาพ  การออกก าลงักาย การตอ่ต้านอาหารท่ีมี
การตดัต่อทางพนัธุกรรม เป็นวาระด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อความสนใจศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีการ
ป้องกนัและส่งเสริมสขุภาพส าหรับผู้สงูอายอุย่างกว้างขวางขึน้  และยงัพบว่า ประเด็นของการศกึษา
งานวิจยัด้านการส่ือสารสขุภาพของไทยมีความเปล่ียนแปลงไปตามความกระแสสนใจของประชาชน
หรือสาธารณชน โดยนกัวิจยัมกัให้ความสนใจศกึษาประเดน็ใดประเด็นหนึ่งท่ีเฉพาะเจาะจง ท าให้ยาก
ตอ่การน าผลการวิจยัไปใช้อ้างอิงหรือน าเสนอเป็นรูปแบบแนวทางในการพฒันาได้ตายตวัได้  
 จากความส าคญัของการส่ือสารสุขภาพดงักล่าว น ามาซึ่งความสนใจวิเคราะห์ความส าคญั
ของการศึกษาวิจัยด้านการส่ือสารสุขภาพ  งานวิจยัเร่ืองนีต้้องการชีใ้ห้เห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบนั
เก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ เพ่ือน ามาเป็นกรอบในการการวิจัยการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  
ปัญหา และ ข้อจ ากดัของตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินการวิจยัด้านการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาสุขภาพ โดยเก็บรวมรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารงานวิจัยส่ือสารสุขภาพท่ีเก่ียวข้อง 
ประมวลข้อคิด ความเห็นจากบทความ บทวิเคราะห์ด้านการส่ือสารสุขภาพทัง้ของไทยและ
ตา่งประเทศ เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบนัของการส่ือสารด้านสุขภาพของไทย  นอกจากนัน้ยงัได้
น าเสนอเห็นทิศทางและแนวโน้มท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตด้านการส่ือสารสขุภาพของผู้สงูอายุ อนัจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับการก าหนดรูปแบบ และเนือ้หาด้านสุขภาพท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
ส าหรับผู้สงูอายใุห้มากขึน้ เพ่ือให้ผู้สงูอายสุามารถดแูลตวัเองได้ใน โดยไม่เป็นภาระของลกูหลาน และ
สามารถอยูร่่วมกบัลกูหลายได้อย่างมีความสขุ โดยศกึษาการใช้ส่ือใหม่ท่ีผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ในปัจจบุนั
ยอมรับ และมีการเปิดรับอย่างกว้างขวางอย่าง Social Media เช่น Line  Face Book  You tube  
ดงันัน้ เพ่ือให้การส่ือสารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุสามารถตอบสนองต่อการพฒันาด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุได้ในระยะยาว จึงจ าเป็นต้องศึกษาเนือ้หาและรูปแบบการใช้ส่ือใหม่ท่ีท าให้ส่ือสามารถให้
ข้อมลูขา่วสารกบัผู้สงูอายไุด้มากขึน้ และยงัชว่ยให้การเปิดรับข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพของผู้สงูอายมีุ
ชอ่งทางท่ีหลากหลายเพิ่มมากขึน้ด้วย   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย       

1. เพ่ือส ารวจการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สงูอาย ุ

2. เพ่ือศึกษาบทบาทและความส าคญัของการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือการพฒันา
คณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุ 
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วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฏีและงาน วิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์เก่ียวกบัการใช้ส่ือใหม่ผ่าน

โซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้สงูอาย ุรวมถึงการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดีย
มีบทบาทและความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงู ซึง่ประกอบด้วย 1) แนวคดิเก่ียวกบัผู้สงูอาย ุ
2) แนวคิดเก่ียวกับส่ือใหม่ 3)แนวคิดเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย 4)แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารเพ่ือการ

พฒันา 5) แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพชีวิต 6)ทฤษฏีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ 6)

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศกึษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายดุ้วยส่ือใหม่ผา่นโซเชียลมีเดีย
ผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึกบั
กลุม่ผู้ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สงูอาย ุการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียมีบทบาทและความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สงูอายอุยา่งไร  ซึง่ประกอบด้วย 

(1) กลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้ ท่ีเป็นตวัแทนผู้สงูอาย ุท่ีมีภมูิล าเนาอยูใ่นเขตกรุงเทพ 

มหานคร ทัง้เพศหญิง และเพศชาย อายรุะหว่าง 55-80 ปี  ท่ีมีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วง

ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา เพ่ือศกึษาการส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต ด้วยส่ือใหม่ผ่านโซเชียล

มีเ ดีย บทบาทและความส าคัญของการใช้ ส่ือใหม่ผ่านโซเ ชียลมี เ ดียของผู้ สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร  

(2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวิจยัครัง้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยวิธีการสมัภาษณ์ ด้วย
แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ รายบคุคล ทัง้นีเ้พ่ือตรวจสอบความคลาดเคล่ือนของข้อมลู ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือท่ี
ชว่ยจดบนัทกึ คือ สมดุจดและปากกาส าหรับจดบนัทกึข้อมลูท่ีได้รับจากการสมัภาษณ์ ซึง่ชว่ยในการ
บนัทกึค าพดู บรรยากาศ บคุลิกภาพ และพฤตกิรรมของผู้ ให้ข้อมลู 

 (3) การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการดงันี ้  
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยวิธีสมัภาษณ์อยา่งเป็นทางการ มีการนดัหมาย 

ล่วงหน้า โดยเร่ิมสมัภาษณ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  2561 แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 
ผู้สงูอายทุัง้เพศหญิง และเพศชาย อายรุะหว่าง 55-80 ปี  ท่ีมีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

 (4) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนาจากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์
พดูคยุกบั ผู้สงูอายทุัง้เพศชาย และเพศหญิง อายตุัง้แต ่55-80 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
มีการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดีย  หลงัจากท่ีได้ข้อมลูจากการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์
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เชิงลึกกับกลุ่มตวัอย่างแล้ว  ผู้ วิจัยจะน าข้อมูลมาจัดระบบข้อมูล รวบรวม  และแบ่งหมวดหมู่และ
ประเภทของข้อมูลตามขอบเขตการวิจยั  จากนัน้น ามาวิเคราะห์โดยแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2  มา
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูตามสดัสว่นของวตัถปุระสงค์การวิจยั 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายดุ้วยส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย มี
วตัถุประสงค์ เพ่ือส ารวจการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ตลอดจนบทบาทและความส าคัญของการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ สูงอายุ โดยการสัมภาษณ์ผู้ สูงอายุท่ีมีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วง
ระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา จ านวน 6  คน และน าเสนอผลของการวิจยัออกแบ่งเป็น 2 ประเด็นตาม
วตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1. การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
จาการวิเคราะห์ผลการวิจยั สามารถสรุปผลการวิจยัได้ว่า การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียใน

การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพ่ือลดช่องว่างระหว่างครอบครัวและผู้สูงอาย ุ
พบว่าผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้สงูอายุทัง้เพศชาย และเพศหญิง จะมีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการ
ส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต โดยผ่าน Line และ Facebook  เพ่ือการติดตอ่ส่ือสารในเร่ืองทัว่ๆ ไป
และเร่ืองสุขภาพกับกลุ่มเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด ด้วยเหตผุลคือ เป็นเทคโนโลยี
ส าหรับการส่ือสารท่ีใกล้ตวัท่ีสดุ มีราคาไม่แพง เป็นท่ีรู้จกักนัในกลุ่มคนท่ีรู้จกัซึ่งใช้โซเชียลดียเหล่านี ้
เหมือนๆ กนัจงึท าให้มีความคุ้นเคยและมีความถนดัในการใช้เพ่ือส่ือสาร มีความสะดวกและใช้งานง่าย
หากผู้สูงอายุมีการฝึกทักษะการใช้ทุกวันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้และรู้เท่าทันการใช้ส่ือ
เหล่านีม้ากขึน้ เหตผุลส าคญัอีกประการหนึ่งก็คือ การใช้สญัญาณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าไปใช้
ช่องทางการส่ือสารเหล่านี  ้ จะเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงมากหรือในบางกรณีสามารถใช้ได้ฟรีหรือไม่เสีย
คา่ใช้จา่ยเลย เชน่ ตามจดุท่ีสามารถใช้ WiFi ฟรี เชน่ ห้างสรรพสินค้า สถาบนัการศกึษา ห้องสมดุ หรือ
ตามร้านค้าต่างๆ ท่ีติดตัง้สัญญาณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตให้ผู้ มาใช้บริการฟรี  โดยส่วนใหญ่จะใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารจากโปรแกรมอย่างไลน์ (Line) กับสมาชิกใน
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน เพราะเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในปัจจบุนัส าหรับ
คนไทยในประเทศไทย รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก เพ่ือพดูคยุเร่ืองสขุภาพและการด าเนินชีวิตกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างและสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีขึน้ระหว่างสมาชิกในครอบครัวกบัผู้สงูอาย ุ
โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปพบกันด้วยตนเอง ท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองใกล้ตวัและสะดวก
รวดเร็ว ท าให้ทราบเร่ืองราวความเคล่ือนไหวของสมาชิกในครอบครัวและผู้สงูอายไุด้ตลอดเวลา 
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ส าหรับการตดิตอ่ส่ือสารของผู้สงูอายท่ีุมีการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาคณุภาพชีวิต ในทัว่ไปกบักลุม่เพ่ือนและส่ือสารเร่ืองสขุภาพกบัผู้สงูอายใุนครอบครัวด้วยการส่ง 
ข้อมลูผ่านโซเชียลมีเดีย เพ่ือแบง่ปันข่าวสารหรือสาระตา่งๆ ท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องกบัการดแูลการป้องกนั
และการแก้ไขปัญหาสขุภาพท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้สงูอาย ุเพราะสว่นใหญ่ไมม่ัน่ใจในความรู้ ความสามารถ
และข้อมูลข่าวสารด้านสุขอนามยัของตนเอง และรู้สึกไม่คุ้นเคยหรืออายกบัการส่ือสารเพ่ือให้ข้อมูล
ด้านสขุภาพ และมีความคิดเห็นว่าการพูดคยุเร่ืองดแูลสุขภาพทัง้สภาพร่างกายและสภาพจิตใจควร
พดูคยุกบัผู้สงูอายุโดยใช้จิตวิทยา และควรเป็นหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล 
และเห็นวา่การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือให้พดูคยุเร่ืองการดแูลสขุภาพกบัผู้สงูอายุ ควรมีการให้
ความรู้และฝึกทักษะจนผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจการในใช้ส่ือใหม่ท่ีมากพอ จึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 

 
2. บทบาทและความส าคัญของการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
 ผลจากการวิจยั พบว่า ผู้สูงอายเุป็นกลุ่มท่ีต้องการความรักความใส่ใจจากลูกหลานคอ่นข้าง
สงู การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเซียลมีเดียจึงมีบทบาทและความส าคญัอย่างมากในการลดช่องว่างระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและผู้สงูอาย ุนอกจากนีย้งัท าให้ผู้สงูอายรูุ้สึกได้ใกล้ชิดกบัครอบครัวและลกูหลาน
มากขึน้ ทัง้ยงัสามารถสอบถามข้อมลูข่าวสารความเป็นอยู่ของลูกหลานได้ตลอดเวลา โดยผู้วิจยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน ดงันี ้ 1) ด้านสขุภาพ พบว่าครอบครัวมีการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียในการติดตาม
สอบถามเร่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ นอกจากนีย้งัใช้ติดตามตวัผู้สูงอายุบางรายท่ีมีอาการหลงลืม ด้วย
การระบบติดตามตวัแบบ GPS เพ่ือป้องกนัการพลดัหลงระหว่างครอบครัวกับผู้สงูอายุด้วย 2) ด้าน
การด าเนินชีวิต ปัจจบุนัการด าเนินชีวิตของทกุครอบครัวในปัจจบุนัจะด าเนินไปพร้อมกบัการใช้ส่ือใหม่
ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทัง้ Lin และ Facebook ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีท าให้
ผู้สงูอายสุว่นใหญ่รับรู้ข้อมลูขา่วสาร และรู้เทา่ทนัเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม นอกจากนีย้งัท าให้
ผู้สงูอายเุกิดการเรียนรู้เพ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และเป็นการฝึกทักษะการใช้ความคิด ความจ าอย่างต่อเน่ืองจากการใช้
โซเชียลมีเดียของผู้สงูอาย ุท าให้ผู้สงูอายบุางรายจดจ่ออยู่กบัการใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือค้นหาข้อมลูและ
พดูคยุกบัสมาชิกในครอบครัวและกลุม่เพ่ือนโดยผา่นทัง้ ไลน์กลุม่ และ Facebook ท าให้ผู้สงูอายไุด้ฝึก
ทกัษะการใช้ส่ือใหม่อย่างคล่องแคล่วเพ่ือท่ีจะใช้โซเชียลมีเดียพบปะพูดกับครอบครัวและเพ่ือนเพ่ือ
ชว่ยคลายเหงาและรู้สกึได้ใกล้ชิดกบัลกูหลายไปในตวัอีกด้วย  

การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมมีเดียจึงมีบทบาทและความส าคญักับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ สูงอายุค่อนข้างมาก เน่ืองจากช่วยลดช่องว่างในการส่ือสารระหว่างครอบครัวและผู้ สูงอายุ แต่
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ผู้สูงอายสุ่วนใหญ่จะขาดทกัษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ขาดความเข้าใจในระบบการท างาน
ของส่ือใหม่ นอกจากนีโ้ซเชียลมีเดียยงัมีข้อจ ากดัในการใช้งานคอ่นข้างมาก ท าให้ผู้สูงอายบุางรายมี
ปัญหาในการเข้าถึงข้อมลูข่าวสารด้านสขุอนามยั และแสดงความคิดเห็นส่ือสารเร่ืองการดแูลสขุภาพ
ทัง้ทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจกบักลุม่เพ่ือนผา่นโซเชียลมีเดีย 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาเร่ือง การส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอายดุ้วยส่ือใหม่ผ่าน
โซเชียลมีเดีย  มีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1. การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 
ผลจากวิจยั พบว่าการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือการพฒันาคณุภาพชีวิต

ของผู้สงูอายเุพ่ือลดชอ่งวา่งระหวา่งครอบครัวและผู้สงูอายุ พบว่าผู้สงูอายุมีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียล
มีเดียในการส่ือสารเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต โดยผ่านทัง้ Line และ Facebook เพ่ือการติดตอ่ส่ือสารใน
เร่ืองทัว่ๆ ไปและเร่ืองสุขภาพกับเพ่ือนๆ และสมาชิกในครอบครัวมากท่ีสุด ด้วยเหตผุลคือ เป็น
เทคโนโลยีส าหรับการส่ือสารท่ีใกล้ตวั ราคาไม่แพง จึงท าให้มีความคุ้นเคยและมีความถนดัในการใช้
เพ่ือการส่ือสาร มีความสะดวกและใช้งานง่าย สอดคล้องกบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่ เน่ืองจากส่ือใหม่มี
ความเป็นอิสระจากข้อจ ากดัด้านเวลา เนือ้หาท่ีอยู่ในรูปแบบดิจิทลัท าให้ผู้ บริโภคสามารถเลือกรับและ
ส่งข่าวสารได้ในเวลาท่ีตนต้องการ และไม่จ าเป็นต้องชมเนือ้หาต่างๆ ตามเวลาท่ีก าหนด  อิสระจาก
ข้อจ ากัดด้านพรมแดน เนือ้หาท่ีรับข้อมูลข่าวสารได้ทัว่โลกในเวลาอนัรวดเร็วท าให้ผู้บริโภคสามารถ
เลือกรับ หรือค้นหาข้อมลูข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแตค่วามต้องการของบคุคลแต่ละคน อิสระ
จากข้อจ ากดัด้านขนาด  มีเนือ้หาท่ีสามารถยอ่หรือปรับขนาดเครือข่ายได้ให้เหมาะส าหรับการเผยแพร่
ทัว่โลก หรือปรับให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายเฉพาะเจาะจง อิสระจากข้อจ ากดัด้านรูปแบบ มีเนือ้หา
ท่ีไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบหรือลกัษณะตายตวั  เหตุผลส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การใช้สญัญาณ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าใช้ช่องทางการส่ือสารเหล่านี  ้ จะเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงหรือในบางกรณี
สามารถใช้ได้ฟรีหรือไม่เสียคา่ใช้จ่ายเลย เช่น ห้างสรรพสินค้า สถาบนัการศกึษา ห้องสมดุ หรือตาม
ร้านค้าตา่งๆ ท่ีติดตัง้สญัญาณเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตให้ผู้มาใช้บริการฟรี โดยส่วนใหญ่จะใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการส่ือสารผ่านช่องทางการส่ือสารจากโปรแกรมไลน์  (Line) กบัครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน เพราะ
เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุในปัจจุบนั รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก เพ่ือพูดคยุเร่ือง
สขุภาพและการด าเนินชีวิตกบัสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างสมัพนัธ์ระหว่างครอบครัวกบั
ผู้สงูอายไุด้ ให้การตดิตอ่ส่ือสารเป็นเร่ืองใกล้ตวัและสะดวกรวดเร็ว  

การติดตอ่ส่ือสารของผู้สงูอายุ มีการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียในการส่ือสารเพ่ือการพฒันา
คณุภาพชีวิต  ในทัว่ไปกบักลุม่เพ่ือนและส่ือสารเร่ืองสขุภาพกบัผู้สงูอายใุนครอบครัวด้วยการส่ง ข้อมลู
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ผ่านโซเชียลมีเดีย เพ่ือแบง่ปันข่าวสารหรือสาระต่างๆ ท่ีเห็นว่าเก่ียวข้องกับการดแูลการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาสขุภาพท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้สงูอาย ุเพราะสว่นใหญ่ไมม่ัน่ใจในความรู้ ความสามารถและ
ข้อมูลข่าวสารด้านสขุอนามยัของตนเอง และรู้สึกไม่คุ้นเคยหรืออายกับการส่ือสารเพ่ือให้ข้อมลูด้าน
สขุภาพ และมีความคิดเห็นว่าการพดูคยุเร่ืองดแูลสขุภาพทัง้สภาพร่างกายและสภาพจิตใจควรพดูคยุ
กบัผู้สงูอายุโดยใช้จิตวิทยา และควรเป็นหน้าท่ีของผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เช่น แพทย์ พยาบาล และ
เห็นว่าการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือให้พูดคุยเร่ืองการดแูลสุขภาพกับผู้สูงอายุ ควรมีการให้
ความรู้และฝึกทักษะจนผู้ สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจการใช้ส่ือใหม่ท่ีมากพอ จึงจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามท่ีตัง้เป้าหมายไว้ สอดคล้องกบัการส่ือสารเพ่ือการพฒันา เพราะการ
ส่ือสารท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาบรรลุเป้าหมาย เป็นการส่ือสารในเชิง
ประยุกต์ท่ีมีหลกัการและแนวทางการปฏิบตัิในการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารและแนวความคิดตา่งๆ  
เพ่ือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการพฒันา ซึ่งจะต้องผสมผสานการใช้ส่ือประเภทตา่งๆ อย่างมี
ระบบ เพ่ือโน้มน้าวให้ประชาชนสนใจในประเดน็ปัญหาเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองสนใจ รวมทัง้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้วย 
 

2. บทบาทและความส าคัญของการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  
 ผลจากการวิจยั พบว่า ผู้สงูอายุเป็นกลุ่มท่ีต้องการความรักความใส่ใจค่อนข้างสงู การใช้ส่ือ
ใหมผ่า่นโซเซียลมีเดียจึงมีบทบาทและความส าคญัในการช่วยลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัว
และผู้สงูอาย ุท าให้ผู้สงูอายรูุ้สกึได้ใกล้ชิดกบัครอบครัวลกูหลานมากขึน้ ทัง้ยงัสามารถสอบถามข้อมลู
ข่าวสารความเป็นอยู่ของลูกหลานได้ตลอดเวลา โดยผู้สูงอายุจะส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัวและ
กลุม่เพ่ือในเร่ืองสขุภาพ ซึง่พบวา่ครอบครัวมีการส่ือสารผ่านโซเชียลมีเดียในการติดตามสอบถามเร่ือง
สุขภาพของผู้ สูงอายุ นอกจากนีย้ังใช้ติดตามตัวผู้ สูงอายุบางรายท่ีมีอาการหลงลืม ด้วยการระบบ
ติดตามตวัแบบ GPS เพ่ือป้องกนัการพลดัหลงระหว่างครอบครัวกบัผู้สงูอาย ุและด้านการด าเนินชีวิต 
ปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของทุกครอบครัวในปัจจุบนัจะด าเนินไปพร้อมกับการใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียล
มีเดียตา่งๆ ทัง้ Line และ Face book  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีส่งผลให้ผู้สงูอายสุ่วน
ใหญ่รับรู้ข้อมลูขา่วสาร และรู้เทา่ทนัเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม นอกจากนีย้งัท าให้ผู้สงูอายเุกิด
การเรียนรู้เพ่ือท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการใช้ส่ือใหมผ่า่นโซเชียลมีเดียเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา และเป็นการฝึกทกัษะการใช้ความคิด ความจ าอย่างตอ่เน่ือง ท าให้ผู้สงูอายบุางรายจดจ่อ
อยู่กับการใช้โซเชียลมีเดียเพ่ือค้นหาข้อมูล พูดคุยกับครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนผ่าน Line และ 
Facebook ท าให้ผู้ สูงอายุได้ฝึกทักษะการใช้ส่ือใหม่อย่างคล่องแคล่วเพ่ือท่ีจะใช้โซเชียลมีเดี ย
ติดตอ่ส่ือสารกบัครอบครัวและเพ่ือนได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความ
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พึงพอใจ เพราะผู้สงูอายจุะเป็นผู้ เลือก และเลือกใช้ส่ือของพวกเขาตามเป้าหมายท่ีต้องการผู้ เลือกใน
และเลือกการเช่ือมโยงความพึงพอใจท่ีต้องการกับการเลือกใช้ส่ือแต่ละชนิดตามความพอใจ 
   การใช้ส่ือใหม่ผ่านโซเชียลมมีเดียจึงมีบทบาทและความส าคญักับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สงูอายคุอ่นข้างมาก สอดคล้องกบัแนวคดิการพฒันาคณุภาพชีวิตคณุภาพ เน่ืองจากชีวิตมีโครงสร้าง
หลากหลายมิติโดยจะมีความเก่ียวข้องกบัด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสงัคม สิ่งท่ีรับรู้ทางด้านจิตใจ
ซึง่มีผลตอ่สขุภาพกายและใจท่ีดี  การส่ือสารผา่นโซเชียลมีเดียยงัชว่ยลดช่องว่างในการส่ือสารระหว่าง
ครอบครัวและผู้สูงอาย ุแตผู่้สงูอายุส่วนใหญ่จะขาดทกัษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ขาดความ
เข้าใจในระบบการท างานของส่ือใหม่ นอกจากนีโ้ซเชียลมีเดียยงัมีข้อจ ากดัในการใช้งานคอ่นข้างมาก 
ท าให้ผู้ สูงอายุบางรายมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขอนามัย และแสดงความคิดเห็น
ส่ือสารเร่ืองการดแูลสขุภาพทัง้ทางด้านร่างกายและสภาพจิตใจกบักลุม่เพ่ือนผา่นโซเชียลมีเดีย 
 
ข้อเสนอแนะ 

การสร้างความสขุให้กบัผู้สงูอาย ุเพ่ือพฒันาการคณุภาพชีวิตให้กบัผู้สงูอายคุวรค านงึถึงหลกั
จิตวิทยาส าหรับผู้สงูอายใุนด้านความต้องการขัน้พืน้ฐานจากภายในด้วย ตามล าดบั ดงันี ้1) ความ
ต้องการด้านร่างกาย 2) ความต้องการความมัน่คงปลอดภยัทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ 3) ความต้อง 
การความรักและต้องการการเป็นเจ้าของ 4) การได้รับการยอมรับจากบคุคลอ่ืน 5) การประจกัษ์ใน
คณุคา่ของตนเอง 

1. หนว่ยงานภาครัฐควรอ านวยความสะดวกให้ผู้สงูอายโุดยการมีกลไกสนบัสนนุเพ่ือ 
ชว่ยเหลือผู้สงูอายใุนการจดัหาสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และสามารถเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตได้
ฟรีหรือในราคาถกู ควรมีการพฒันาอปุกรณ์ เนือ้หาสาระท่ีเก่ียวกบัสขุภาพด้านตา่งๆ ของผู้สงูอายใุน
เว็บไซต์ การสร้างเครือข่ายสงัคมออนไลน์ตา่งๆ ท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สงูอายท่ีุเข้าถึง
ง่าย 

2. หนว่ยงานหรือองค์กรโดยเฉพาะท่ีเข้ามารับผิดชอบงานด้านการให้ความรู้และสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกบัประโยชน์ของการใช้ส่ือใหม่ผา่นโซเชียลมีเดียตา่งๆ กบักลุม่ผู้สงูอายแุละสมาชิกใน
ครอบครัว เพ่ือท าให้เกิดสะดวก รวดเร็วในการส่ือสารด้านสขุภาพและด้านอ่ืนกบัผู้สงูอายอุย่าง
สม ่าเสมอ โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเรียนหรือการท างานของบตุรหลาน แตย่งัสามารถดแูลใสใ่จให้
ก าลงัใจ เพ่ือเป็นป้องกนัและแก้ไขปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัสขุภาพกายและสขุภาพใจของผู้สงูอายไุด้เป็น
อยา่งดี และท าให้ผู้สงูอายรูุ้สึกวา่ตนเองไมไ่ด้โดดเด่ียวหรือถกูทอดทิง้ เพราะยงัสามารถส่ือสารกนัได้
ตลอดเวลา โดยไมจ่ าเป็นต้องมาส่ือสารแบบพบหน้าทกุครัง้  
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3. ควรมีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจดัฝึกอบรมให้สมาชิกในครอบครัวท่ีเป็นวยัรุ่นและวยัท างาน 
เพ่ือให้มีความเช่ือมัน่วา่ตนเองมีความรู้เพียงพอในการดแูลสขุภาพกายและสขุภาพใจของผู้สงูอายุ
เบือ้งต้น  
 4.ถึงแม้โซเชียลมีเดียจะช่วยลดช่องว่างระหว่างสมาชิกในครอบครัวและผู้สงูอายใุนการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในครอบครัวก็ตาม แต่บตุรหลานก็ไม่ควรละเลยโดยการใช้โซเชียลมีเดียมาทดแทน 
แตบ่ตุรหลานก็ควรเอาใจใสโ่ดยการใช้เวลาอยูร่่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนับอ่ยๆ 
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