
บทที่ 2 แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
(Review of Related Literature) 

 
การศึกษาเร่ือง “ศกัยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ี

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” อาศยัแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งตามล าดบั ดงัน้ี 
 

2.1 แนวคดิทฤษฎ ี
  

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 องคก์ารอนามยัโลก ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายไุวก้วา้งๆ สรุปไดว้่า หมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ
60 หรือมากกว่าเม่ือนับตามวยั หรือหมายถึง ผูท้ี่ เกษียณอายุจากการท างานเม่ือนับตามสภาพ
เศรษฐกิจ หรือหมายถึงผูท้ี่สังคมยอบรับว่าสูงอายจุากการก าหนดของสังคม วฒันธรรม หรือวยั
สูงอายเุร่ิมตน้อยา่งน้อยที่สุดเม่ือเขา้สู่วยัรุ่น และเป็นขบวนการต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวิต เม่ือนับ
ตามชีววทิยา (WHO, Expert Committee 1989 : 7)  
 สุรกุล  เจนอบรม (2534:2) ได้ให้ความหมายของคนสูงอายุว่ า เป็นกระบวนการ
เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายมุนุษย ์ดงันั้น ความสูงอายหุรือความชราภาพ
จึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอาย ุ
 บรรลุ ศิริพานิช (2542:24) ไดใ้ห้ความหมายของผูสู้งอายวุ่า เป็นบุคคลที่มีอายตุั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป โดยนับอายุในปีปฎิทินซ่ึงเห็นเกณฑ์ที่องค์การระหว่างประเทศได้ประชุมตกลงกันเป็น
มาตรฐานสากล 
 เจมส์ และเรนเนอร์ (อ้างถึงใน เพ็ญผกา กาญจโนภาส 2541:11) ได้ให้ความหมายของ
ผูสู้งอายวุา่ หมายถึง การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาในส่ิงมีชีวติและไดแ้บ่งระดบัของความ
สูงอายอุอกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การสูงอายตุามวยั (Chronological aging) หมายถึง การสูงอายตุามปีปฏิทินโดยนบัจากปี
ที่เกิดเป็นตน้ไป 
 2. การสูงอายุตามสภาพร่างกาย (Biological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางด้าน
ร่างกายและกระบวนการหนา้ที่ที่ปรากฏขณะท่ีมีอายเุพิม่ขึ้น 
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 3. การสูงอายตุามสภาพจิตใจ (Psychological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในหน้าที่
ของการรับรู้ แนวความคิด ความจ า การเรียนรู้ เชาวน์ปัญญาและลกัษณะที่ปรากฏในระยะต่างๆของ
แต่ละคนที่มีอายเุพิม่ขึ้น 
 4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological aging) หมายถึง การเปล่ียนแปลงบทบาท
หน้าที่ สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม เช่น ครอบครัว หน้าท่ีการงาน รวมถึงความส าคญัใน
ฐานะผูท้ี่มีประสบการณ์ 
 บริบูรณ์ พรพิบูลย ์(2536, อา้งถึงใน เพญ็ผกา กาญจโนภาส 2541:10) กล่าววา่ความสูงอาย ุ
หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองในระยะสุดทา้ยของช่วงอายมุนุษยด์งันั้น ความ
สูงอายหุรือความชราภาพจึงเก่ียวขอ้งกบัความเส่ือมถอยทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความประพฤติที่
เกิดขึ้นตามอาย ุเช่น เม่ือบุคคลมีอายุเพิ่มมากขึ้น ความสามารถทางร่างกายจะลดลง ดงันั้น ความ
สูงอายจึุงมี 2 ลกัษณะ กล่าวคือ ความสูงอายแุบบปฐมภูมิ (Primary aging) เป็นความสูงอายทุี่ตอ้ง
เกิดขึ้นกบัทุกคนเป็นไปตามธรรมชาติ เป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได ้กล่าวคือ เม่ืออวยัวะต่างๆหรือเซลล์
ต่างๆในร่างกายมนุษยถู์กใชง้านมานานก็ยอ่มเกิดความเส่ือมโทรม เส่ือมสภาพไปตามอายขุยัของ
การท างาน ซ่ึงการเส่ือมโทรมลงของเซลล์ต่างๆในร่างกายน้ีจะส่งผลให้เห็นเด่นชัดขึ้นทีละน้อย 
เช่น ผิวหนังเร่ิมเห่ียวยน่ ผมเร่ิมเปล่ียนเป็นสีขาว สายตายาว พละก าลงัเร่ิมถดถอยลง เป็นตน้ และ
ความสูงอายุแบบทุติยภูมิ (Secondary aging) เป็นความสูงอายุที่มนุษยเ์ราสามารถหลีกเล่ียงได ้
ความสูงอายุลักษณะน้ีมักจะเกิดจากความปล่อยปละละเลย ไม่ห่วงกังวลหรือไม่รักษาสุขภาพ
ร่างกาย การใชร่้างกายท างานหนกัเกินไป การรับประทานอาหารมากเกินควร การที่ร่างกายมีโรคภยั
มาเบียดเบียน เป็นตน้ 
 จากแนวคิดดงักล่าวสรุปได้ว่า วยัผูสู้งอาย ุคือ ผูท้ี่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงและเพศ
ชาย ถา้นบัตามสภาพเศรษฐกิจก็จะเป็นผูท้ี่เกษียณอายกุารท างานแลว้ สภาพร่างกายมีการเส่ือมถอย
ตามธรรมชาติที่มนุษยมิ์อาจหลีกเล่ียงได้ อนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย จิตใจและ
สงัคม การเปล่ียนแปลงในแต่ละดา้นเป็นกระบวนการที่สมัพนัธก์บัผูสู้งอายแุต่ละบุคคล ผูสู้งอายแุต่
ละคนอาจมีกระบวนการสูงอายใุนแต่ละดา้นหรือรูปแบบแตกต่างกนั 
 
 แนวคดิเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยี หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างทีเก่ียวข้องกับการผลิต การสร้าง การใช้ส่ิงของ
กระบวนการหรือวธีิการด าเนินงานรวมไปถึงอุปกรณ์ท่ีไม่มีในธรรมชาติ 

กิดานันท์  มลิทอง (2548 :12)  กล่าวว่าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร เป็นส่วน
ผสมผสานระหวา่งเทคโนโลย ี2 ประเภท คือ 1) เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information  Technology : 



7 

IT) คือ การท างานร่วมกนัระหว่างฮาร์ดแวร์ (Hardware)และซอฟตแ์วร์(Software)ในการประมวล 
จัดเก็บ เข้าถึง ค้นคืน น าเสนอ และเผยแพร่สารสนเทศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับ
คอมพวิเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก สามารถท างานนอกเหนือจากการประมวลผลและจดัเก็บขอ้มูล
ธรรมดา้นมาเป็นส่ือในการสร้างภาพ 3 มิติ การตดัต่อภาพยนตร์ การผสมเสียงและเป็นตวักลางใน
การน าเสนอสารสนเทศรูปลักษณ์ ต่างๆ ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์ใด ๆที่ มีซิพ
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายดิจิตอล โทรศพัทเ์ซลลูลาร์และรวมถึง
วสัดุ เช่น สมาร์ดการ์ด ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมประมวลค า โปรแกรมกราฟิก 
โปรแกรมตดัต่อภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ 2) เทคโนโลยกีารส่ือสาร ( Communication  Technology : 
CT)  คือ อุปกรณ์และวธีิการในการส่ือสารโทรคมนาคมเพือ่การเขา้ถึง คน้หาและรับส่งสารสนเทศ
ดว้ยความรวดเร็ว ตวัอยา่ง เช่น โมเด็ม การส่งสญัญาณผา่นดาวเทียม การประชุมทางไกล เป็นตน้ 

เม่ือน าค  า IT และ CT มารวมกนัเป็น Information and Communications Technology : ICT  
จึงหมายถึง “การใช้เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อจดัเก็บ
อยา่งเป็นระบบ สามารถเขา้ถึงและสืบคน้น ามาใชไ้ดโ้ดยสะดวกเป็นส่ือกลางน าเสนอสารสนเทศ 
รวมถึงการรับส่งสารสนเทศดว้ยเทคโนโลยกีารส่ือสารความเร็วสูง เพื่อส่งผา่นสารสนเทศไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2538: 3-7) ไดท้รงพระราชด ารัสไวว้่า 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ”หรือ Information Technology ที่มักเรียนกันว่า “ไอที” นั้ น เน้นถึงการ
จดัการในกระบวนการด าเนินงานสารสนเทศ หรือสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้ งแต่การเสาะ
แสวงหา การวเิคราะห์  การจดัเก็บ การจดัการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง 
ความแม่นย  า และความรวดเร็วทนัต่อการน ามาใชป้ระโยชน์ 

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2545) ไดใ้ห้ค  าจดักัดความถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่า เป็นเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับข่าวสารข้อมูลและการ
ส่ือสาร นับตั้งแต่การสร้าง การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล การรับและส่วนขอ้มูล การจดัเก็บ
และการน าไปใช้งานใหม่ เทคโนโลยีเหล่าน้ีมักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบด้วยส่วน
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และส่วนข้อมูล(Data)และระบบการส่ือสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท ์
ระบบส่ือสารขอ้มูล ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารใดๆ ทั้งมีสายและไร้สาย (Wireless) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554:2) ไดใ้ห้ได้ให้ค  าจดักดัความถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารว่าเป็นเทคโนโลยีที่ เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบโทรคมนาคม วทิยแุละโทรทศัน์ 
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ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540:77) ได้กล่าวไวว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับการจัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่สารสนเทศ ซ่ึงรวมแล้วก็คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม หรือ Computer and Communication C&C ที่
เก่ียวเน่ืองเขา้มาเป็นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย เช่น เทคโนโลยไีมโครอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ระบบอตัโนมตัิ เทคโนโลยกีารพมิพ ์เทคโนโลยสี านกังานอตัโนมตัิ เทคโนโลยกีารศึกษา 

ชฏาภรณ์ สงวนแก้ว (2547:18) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร คือการผสมผสานเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้กบัระบบส่ือสารโทรคมนาคม ท่ีครอบคลุม
ระบบส่ือสาร ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ โทรสาร โทรศพัท ์เคร่ืองมือส่ือสารอ่ืนๆกบัระบบคอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ ฐานขอ้มูลและบริหารสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมากที่
เช่ือมโยงติดต่อและใชร่้วมกนั 

สรุปไดว้่า เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร คือเทคโนโลยีเพื่อการจดัการเก่ียวกับ
สารสนเทศและการส่ือสารในกระบวนการจดัหา จัดเก็บ การสร้าง ประมวลผล รับ-ส่งข้อมูล 
เผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบส่ือต่างๆ เช่น ส่ือผสม หรือเสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความหรือ
ตวัอักษรและตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงสารสนเทศ ความถูกตอ้ง แม่นย  า และ
รวดเร็ว ตามาความต้องการได้ทันต่อการน าไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะหมายถึง 
คอมพิวเตอร์ซ่ึงประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และส่วนขอ้มูล และเทคโนโลยเีพื่อใช้ส าหรับ
ติดต่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร โดยใช้ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบส่ือสารข้อมูล
ดาวเทียมหรือเคร่ืองมือส่ือสารทั้งมีสายและไร้สาย 

 
 แนวคดิเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการคือ 1. เพื่อส ารวจหรือคน้หาตวัแปร
แฝงที่ซ่อนอยูภ่ายใตต้วัแปรที่สงัเกตหรือวดัได ้เรียกวา่ การ วเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ 2. เพื่อ
พสูิจน์ ตรวจสอบ หรือยนืยนัทฤษฎีที่ผูอ่ื้นคน้พบ เรียกวา่ การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจจะใชใ้นการส ารวจขอ้มูล ก าหนดจ านวนองค์ประกอบ อธิบาย
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตวัแปร เม่ือผูว้ิจยัไม่มีหลกัฐานอ้างอิงเพียงพอส าหรับเป็นกรอบของ 
สมมติฐานเก่ียวกบัจ านวนขององคป์ระกอบภายใตข้อ้มูลที่สอบวดัได ้ 
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2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
จารุวรรณ พิมพิค้อ , สมาน ลอยฟ้า.(2552). การใช้และความต้องการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลนครขอนแก่น. การวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาสภาพการใช้ ปัญหาการใช้ ความสามารถในการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทและความส าคญัของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลนครขอนแก่น กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคือ 
ผูสู้งอาย ุจ  านวน 180 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจยัพบว่า ผูสู้งอายุ
ส่วนใหญ่ไม่ใชค้อมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เน่ืองจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งใช ้ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้ และไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ผูสู้งอายุเห็นว่าในสังคมปัจจุบัน
จ าเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก ส าหรับ
ผูสู้งอายทุี่ใชค้อมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต พบวา่ ส่วนใหญ่จะใชเ้พือ่ประกอบการท างาน รองลงมา 
คือ เพื่อความบันเทิง และจะใช้อยู่ที่บ้าน โดยจะใช้ 2-3 วนัต่อสัปดาห์ ส่วนความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ผูสู้งอายุมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมการพิมพใ์นระดบักลาง มีความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
โดยเฉพาะการคน้ขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตและการใช ้E-Mail ในระดบัน้อย และผูสู้งอายตุอ้งการให้
เทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มสถานที่ที่เหมาะสมในการใชค้อมพวิเตอร์และตอ้งการใหมี้การฝึกอบรม
และฝึกทกัษะการใชค้อมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดบัมาก 

สุรศกัด์ิ มงัสิงห์,จารุวรรณ มณฑิราช.(2555).การศึกษาความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผู ้สูงอายุ ใน เขตพื้นที่ ก รุงเทพมหานคร. การวิจัยครังน้ี  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ปัญหาและ
อุปสรรคของการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารของประชากรผูสู้งอายใุนประเทศไทยที่
อาศยัอยูใ่นเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งผูสู้งอายทุี่มีอายตุั้งแต่ 60 ปีขึ้น
ไป โดยสุ่มตวัอยา่งจากสมาชิกสมาคมของผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยและผูสู้งอายท่ีุอาศยัอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียงศูนยก์ารเรียนรู้ไอซีทีชุมชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 120 คน ผลการศึกษา
พบวา่ผูสู้งอายใุนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารในระดับสูง 3 ด้าน คือ (1) มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐหรือผู ้ที่ เก่ียวข้องให้
ความส าคญัในการลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2) มีความ
ตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจดัสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์ส าหรับการเขา้ใช้
งานให้ (3) มีความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น ICT  ส าหรับจากการศึกษาดา้นปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารของ นั้ น ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารมีความยุง่ยากซับซ้อน ขาดความรู้และทกัษะในการใช้งาน และไม่มี
งบประมาณส าหรับเป็นค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน นอกจากน้ี ผลการวเิคราะห์ยงัพบว่า ปัจจยั
ดา้นลกัษณะอาชีพ มีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพือ่ให้
ความรู้และช่วยเหลือทางดา้นสุขภาพของผูสู้งอาย ุปัจจยัพื้นฐานทางด้านอาย ุมีความสัมพนัธ์กับ
ความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้ความส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผุสู้งอายุ และมีความสัมพนัธ์กับความต้องการให้
หน่วยงานภาครัฐหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งให้ความส าคญัในการลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอาย ุ

อารีย ์มยงัพงษ.์(2556). สภาพและความตอ้งการการฝึกอบรมดา้น ICT ของผูสู้งอายใุนเขต
กรุงเทพมหานคร. การวิจยัครังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการใช ้ICT และความตอ้งการใน
การฝึกอบรมด้าย ICT ของผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบความตอ้งการการ
ฝึกอบรมด้าน ICT ของผูสู้งอายุที่มีสถานภาพแตกต่างกัน เคร่ืองมือในการศึกาเชิงปริมาณคือ 
แบบสอบถาม โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 355 คน สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียด้วย t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) ส าหรับการศึกษาในเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ คือ ผ็
ประสานงานชมรมผูสู้งอาย ุจ  านวน 10 คน และการสัมมนากลุ่ม โดยเชิญตวัแทนจากชมรมผูสู้งอาย ุ
จ  านวน 10 คน ผลการวิจยั พบว่า ผูอ้ายุส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรมด้าน ICT (59.4%) เพื่อ
อ่านขอ้มูล/ข่าวสารและติดต่อส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต โดนผูสู้งอายุมีความตอ้งการต่อประเด็น
เหล่าน้ีในระดบัมาก ได้แก่ การไดรั้บบริการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การฝึกอบรมหลักสูตร
การใชค้อมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบ้ืองตน้ การสืบคน้ขอ้มูลบนอินเตอร์เน็ต สถานที่ฝึกอบรมที่
สะดวกในการเดินทาง และวิทยากรผูส้อนที่เข้าใจข้อจ ากัดของผูสู้งอายุ เม่ือเปรียบเทียบความ
ตอ้งการฝึกอบรมดา้น ICT ของผูสู้งอาย ุพบว่า ผูอ้ายกุลุ่มที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 บาทขึ้น
ไป ให้ความส าคัญในด้านสถานที่และเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม วิทยากร หลักสูตร และการ
ให้บริการในการฝึกอบรม มากกว่ากลุ่มท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า ผูสู้งอายุที่มีประสบการณ์
ฝึกอบรมมีความต้องการฝึกอบรมด้าน ICT มากกว่าผูสู้งอายุท่ีไม่เคยฝึกอบรมมาก่อน และ
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแ้ก่ ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ตอ้งการใหภ้าครัฐจดัหารคอมพวิเตอร์สาธารณะ
ไวบ้ริการให้แก่ผูสู้งอายใุนชุมชน ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฟรี จดัหาคอมพิวเตอร์หรือแท็บ
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เล็ตในราคาประหยดั และการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจดัฝึกอบรมดา้น ICT ส าหรับผูสู้งอายใุน
ชุมชน 

วิเชียร ชุติมาสกุลและคณะ.(2557). การวิจัยเพื่อการวางรากฐานและพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมผูสู้งอายุ. การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการ
วางรากฐานและพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในสังคมผูสู้งอาย ุ มุ่งวิจยั
กรอบการพฒันาสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผูสู้งอาย ุการมีความรู้เก่ียวกบัความบกพร่องต่างๆ 
ของร่างการ ความเขา้ใจและทราบถึงความต้องการทางร่างกายและจิตใจของผูสู้งอายุ โดยการ
พฒันาแอปพลิชนัซ่ึงช่วยสนบัสนุนการด ารงชีวิตของผูสู้งอายใุห้ด าเนินไปอยา่งปกติหรือมีคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าเคยเป็นอยู่ ท  าให้ผู ้สูงอายุมีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อผูสู้งอาย ุและไดพ้ฒันาซอฟตแ์วร์บนโทรศพัทมื์อถืออจัฉริยะและส่ือมลัติมีเดียอ่ืนๆ 
เพือ่ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภยัของการด าเนินชีวติปกติในสงัคมผูสู้งอาย ุผลลพัธท์ี่ไดจ้าก
โครงการน้ีสามารถน ามาใชย้กระดบัการพฒันาการวางรากฐานและพฒันาระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมคุณภาพชีวติในสงัคมผูสู้งอายใุนประเทศไทยไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

สิทธิชยั คูเจริญสิน.(2559).การศึกษาพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมของผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี. การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมของผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการใชส่ื้อ
สังคมของผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ 3) ศึกษาผลกระทบของการใชส่ื้อสังคม
ของผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี กลุ่มตวัอยา่งเป็นผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี จ  านวน 380 คน เคร่ืองมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการและ
แบบมาตรประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ 

ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก ดา้น
อุปกรณ์ ด้านวตัถุประสงค ์อยูใ่นระดับปานกลาง ดา้นโปรแกรม และด้านอุปสรรคในการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อยูใ่นระดบัน้อย  พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคมของผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ  าแนกตามสถานภาพสมรสและจ าแนกตามอาชีพ 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และผลกระทบจากการใชส่ื้อสังคม ดา้นเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ ใชเ้งินเป็นค่าบริการโทรศพัท์/
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อินเทอร์เน็ตจ านวนมาก ด้านสังคม ได้แก่ มีการติดต่อส่ือสารกับคนในครอบครัวเพิ่มขึ้ นด้าน
อารมณ์และจิตใจ ไดแ้ก่ คลายความเครียดจากกิจกรรมอ่ืน และดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ ไดข้อ้มูลที่เป็น
ประโยชน์ดา้นการดูแลสุขภาพทัว่ไป 

อารีย  ์มยงัพงษ ,์เกื้อก ูล  ตาเยน็ .(2559). ปัจจยัที ่ส่งผลต่อความตอ้งการเรียนรู ้สื ่อ
เทคโนโลยขีองผูสู้งอายใุนยคุหลอมรวมเทคโนโลย.ี การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื ่อการศึกษา       
1) ระดบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูสู้งอาย ุและการสนับสนุนเทคโนโลยสี าหรับผูสู้งอาย ุ       
2) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล การยอมรับเทคโนโลยแีละสนับสนุนเทคโนโลย ีส่งผลต่อ
การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยขีองผูสู้งอายใุนยคุหลอมรวมเทคโนโลย ี เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) โดยวิธีวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งของการศึกษา 
คือ ผูสู้งอายจุ  านวน 320 คน เคร่ืองมือในการวิจยัใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) สถิติที่ใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ส่วน เบี ่ยงมาตรฐาน  (Standard Deviation)  การหาค ่าสหส ัมพนัธ ์แบบ เพ ียรส ัน  (Pearson 
Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการยอมรับเทคโนโลยขีองผูสู้งอายใุนระดบัมากสุด คือ 
อินเตอร์เน็ตช่วยให้ผูสู้งอายสุามารถติดต่อส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัครอบครัว ญาติพี่น้อง บุตร
หลานและเพื่อนๆ ที่อยูห่่างไกลไดส้ะดวกยิง่ขึ้น รองลงมาคือ ผูสู้งอายสุามารถรับชมภาพยนตร์
และฟังเพลงบนอินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างความบนัเทิงเริงใจท าให้คลายความเครียดไดเ้ป็นอยา่งมาก 
ปัจจยัดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยสี าหรับผูสู้งอายใุนระดบัมากที่สุด คือ บริการใชค้อมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตตามห้องสมุด สถานพยาบาล ศูนยบ์ริการผูสู้งอายุและชมรมผูสู้งอายตุ่างๆ โดย
มีเจา้หน้าที่ให้ค  าปรึกษาแนะน าการใชง้าน รองลงมาคือ การให้ความรู้และฝึกทกัษะการใชส่ื้อ
เทคโนโลยสี าหรับผูสู้งอายใุนยคุหลอมรวมเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุไดแ้ก  ้ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั  รายไดเ้ฉลี่ยต ่อ เดือน และ
ประสบการณ์ใชค้อมพิวเตอร์ โดยสามารถอธิบายความีอิทธิผลไดร้้อยละ 24.6 2) ปัจจยัดา้นการ
ยอมรับเทคโนโลยขีองผูสู้งอาย ุและ 3) ปัจจยัดา้นการสนับสนุนเทคโนโลยสี าหรับผูสู้งอาย ุโดย
ทั้ง 2 ปัจจยัสามารถอธิบายความมีอิทธิพลไดร้้อยละ 39.7 

กาญจนา ขตัิทะจกัร์.(2559).การศึกษาความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารของผูสู้งอายใุนเขตชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อาเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
โครงการวิจยัที่มีวตัถุประสงคห์ลกั 1) เพื่อศึกษาความตอ้งการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารของผูสู้งอายใุนชุมชน 2) เพือ่ศึกษาปัญหา อุปสรรคของการเรียนรู้ การเขา้ถึงงานบริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอายุในชุมชน  โดยมีกลุ่มเป้าหมายของ
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โครงการวจิยัในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชรู้ปแบบของการวิจยัเชิงสารวจ และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เทคนิคหลักในการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัยที่ได้จากแบบสอบถามความต้องการทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอายุ พบว่ากลุ่มผูสู้งอาย ุมีความตอ้งการทางดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัปานกลาง มีความตอ้งการใหห้น่วยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ลดความเล่ือมลา้ ในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร มีความตอ้งการใหห้น่วยงาน
ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจดัสรรเคร่ืองมืออุปกรณ์สาหรับการเขา้ใชง้าน มีความตอ้งการให้
หน่วยงานภาครัฐหรือผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งให้ความสาคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน ICT จาก
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของกลุ่มผูสู้งอายุ
ในระดบัปานกลางปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ การขาดความรู้ความสามารถและทกัษะใน
การใชง้านรองลงมาเป็นปัญหาอุปสรรคในการใชง้านที่มีความยุง่ยากซบัซอ้น 

 

2.3 กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 

ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 

              
1  
2  
3  
4  

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวความคิดของโครงการวจิยั 

 
ลกัษณะและรูปแบบการใชง้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ
ลกัษณะเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสม

ส าหรับผูสู้งอาย ุ




