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บทคดัย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง และเสนอแนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) การเสวนากลุ่มย่อย 

(Focus group) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู้สูงอายุและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง จ�านวน 24 คน

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุใน

จังหวัดล�าปาง ประกอบด้วย 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสุขภาพกายและโรค

แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง
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ประจ�าตัว 3) ด้านที่อยู่อาศัยและและการสนับสนุนจากบุตรหลานและญาติ 

และ 4) ด้านสังคมและชุมชน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีความจ�าเป็นต้อง

ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยพัฒนาด้วย จึงร่วมกันค้นหาแนวทางการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง ประกอบด้วย 

1) ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

ขยายการรับรู้ข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขยายเครือ

ข่ายด้านการขายและการตลาด 2) ด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน

ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 

ฟังและชมคลิปบันเทิง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ท�าให้รู้สึกสบายใจ ผ่อน

คลาย 3) ด้านที่อยู่อาศัยและชุมชน โดยส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) 

และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการสืบค้นและแชร์ข้อมูลการจัดที่อยู่อาศัยให้ถูก

สุขลักษณะและน่าอยู่ และติดต่อกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับปรุงที่อยู่อาศัย

และสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี 4) ด้านกลุ่มสังคมและชุมชน โดยใช้สื่อ

สังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสือ่สารกับหน่วยงานด้านสวัสดิการกองทุนผู้

สงูอาย ุให้เข้าถงึข้อมลูได้สะดวกยิง่ขึน้ รวมถงึขยายเครือข่ายผู้สูงอายใุห้เข้มแขง็ 

5) ด้านความภมูใิจคณุค่าในตนเอง โดยส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้ส่ือสังคมออนไลน์ส่ง

เสริมการท�างานเพื่อสังคม การแบ่งปันข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การสร้าง

การยอมรับ การสร้างเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และเครือข่ายใหม่

ค�าส�าคัญ: สือ่สงัคมออนไลน์ / คุณภาพชวีติ / ผูส้งูอายุ
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Abstract

The objectives of the study were to examine problems,  

obstacles, and quality of the elders’ lives in Lampang Province also 

propose the guidelines for using online medias to develop quality of 

elders in Lampang province’s lives by using the qualitative research 

methodology which are composed of in-depth interviews, focus group, 

and training workshop for 24 persons of the elders and participants.

The findings indicated that the problems, obstacles, and 

quality of elders in Lampang province’s lives are 1) Economic, 2) 

Physical health and chronic disease, 3) Habitation and the support 

from their descendants and relatives, and 4) Social and community. 

The researchers find the guidelines for using social media to develop 

the quality of elders in Lampang province’s lives since it is necessary 

for the development of these problems and obstacles. The guide-

lines were as follows :   1) Economic : using social media to promote 

product awareness and to expand advertising, public relation, sales, 

and marketing networks to increase their income. 2) Health : the 

encouragement of using online applications such as Line, Facebook, 

Youtube to connect the relation of listening and watching entertain-

ment programs also searching for healthcare information to make 

them feel comfortable and relax. 3) Habitation and community : using 

online applications such as Line and Facebook to search and share 

the information about home decoration to be hygienic and livable 

and also to contact the government to improve their habitations and 
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some abutments to encourage them to have a good quality of life. 4) 

Social and community : using social media to increase the channels 

to contact with the older fund administration for data access easily 

and also expansion of the elder’s network. 5) Pride : to encourage 

the elders to use social media for support their work, sharing infor-

mation, comment, and acceptance and to make friends for building 

new communities and networks.

Keywords: Social media / Quality of life / Elder

ความส�าคญัและท่ีมาของการวิจยั

โลกของเราก�าลังมผีูส้งูอายมุากขึน้เรือ่ย ๆ ในปี 2562 โลกมปีระชากรสงู

อายหุรอืคนทีมี่อาย ุ60 ปีขึน้ไปมากถงึ 1,018 ล้านคน หรอืคิดเป็นร้อยละ 13 ของ

ประชากรทัง้หมด 7,713 ล้านคน เรยีกได้ว่า โลกได้กลายเป็นสงัคมผูส้งูอายุไปแล้ว 

โดยทกุทวปีในโลกทีไ่ด้กลายเป็นสงัคมผูส้งูอายไุปแล้วท้ังสิน้ ยกเว้นทวปีแอฟรกิา

เพยีงทวปีเดยีวเท่านัน้ 

ประชากรในอาเซยีน ก�าลงัมอีายสุงูขึน้อย่างรวดเรว็เช่นกนั ประเทศใน

อาเซียนทีเ่ป็นสงัคมผูส้งูอายแุล้วจ�านวน 4 ประเทศ เรยีงตามล�าดบัร้อยละของ

ประชากรอาย ุ60 ปีขึน้ไป คอื สงิคโปร์ (ร้อยละ 19.9) ไทย (ร้อยละ 17.5) เวยีดนาม 

(ร้อยละ 11.9) และมาเลเซยี (10.6) โดยอินโดนีเซยีและเมยีนมา ก�าลงัจะเข้าสู่

ประเทศสงัคมผู้สงูอายใุนเรว็วนันี้

ในปี 2562 ประเทศไทยมปีระชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไปจ�านวน 11.6 ล้านคน 

คดิเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทัง้หมด 66.4 ล้านคน ประเทศไทยก�าลงัมีผูส้งู
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อายุเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็มาก คาดว่าอกีไม่เกนิ 4 ปีข้างหน้าน้ี ประเทศไทยจะกลาย

เป็นสงัคมสงูอายอุย่างสมบรูณ์ เมือ่มสีดัส่วนประชากรอาย ุ 60 ปีข้ึนไปสงูขึน้ถึง 

ร้อยละ 20 ของจ�านวนประชากรทั้งประเทศ เหตุผลที่จ�านวนผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็เนือ่งจาก “คลืน่ประชากรรุ่นเกดิล้าน” ทีเ่กดิใน

ช่วงปี 2506-2526 ก�าลงัเคลือ่นตวักลายเป็นผูสู้งอาย ุ ในอกี 20 ปี ประเทศไทย

จะมปีระชากรสงูอายมุากข้ึนถึง 20 ล้านคน และทีส่�าคญัคอื กลุม่ผูส้งูอายวุยัปลาย 

ทีม่อีาย ุ80 ปีขึน้ไป จะเพิม่ข้ึนอย่างมากจาก 1.5 ล้านคนในปี 2560 เป็น 3.5 ล้านคน 

ในอกี 20 ปีข้างหน้า (มูลนธิสิถาบันวจิยัและพัฒนาผูส้งูอายไุทย, 2562)

เม่ือโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก

ขึ้น ย่อมท�าให้เกิดผลกระทบท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช, 2562) กล่าวคอื 1) ผลกระทบทางด้าน

เศรษฐกจิ เมือ่โครงสร้างของประชากรเปลีย่นไปมสีดัส่วนผูส้งูอายมุากขึน้ ขณะทีม่ี

วยัท�างานเท่าเดมิหรอืลดลงจะมผีลกระทบโดยตรงต่อการผลติมากมาย เช่น ก�าลัง

แรงงานน้อยลง ค่าแรงสงูขึน้ การน�าเทคโนโลยเีข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการน�า

เข้าแรงงานต่างด้าว ความต้องการลงทนุน้อยลง ในขณะทีว่ยัท�างานต้องรบัภาระ

มากข้ึน ท�าให้มกีารใช้จ่ายเพิม่ขึน้ จงึส่งผลให้มเีงินออมน้อยลงและเงนิลงทนุลดลง 

ภาครฐับาลต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดกิารมากขึน้เพือ่บรกิารสงัคม ขณะทีง่บ

ประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษรีายได้น้อยลงเนือ่งจากมีวยัผูส้งูอายซุึง่ไม่มรีายได้

มสีดัส่วนทีม่ากขึน้ ส่งผลท�าให้ผลติภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายได้

ประชาตชิาตน้ิอยลง และรายได้เฉลีย่ต่อบุคคลลดลง ผลติภาพการผลติลดลง 2) 

ผลกระทบทางด้านสงัคม การทีม่สีดัส่วนผูส้งูอายเุพ่ิมขึน้ท�าให้ผู้ทีอ่ยูใ่นวยัท�างาน

จะต้องท�างานมากขึน้และต้องรบัภาระดแูลผูส้งูอายใุนสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน บางคร้ัง

อาจท�าให้ผูส้งูอายขุาดความอบอุน่หรอือาจถกูทอดทิง้ได้ เมือ่ถึงวยัเกษียณอายไุม่

ได้ท�างาน ท�าให้ผูส้งูอายรุูส้กึเหงา ไม่ภาคภมิูใจเหมอืนเป็นภาระกับลกูหลาน อาจ
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รู้สกึน้อยใจ ซมึเศร้า จงึจ�าเป็นต้องมคีนดแูลเอาใจใส่ สุขภาพร่างกายเส่ือมโทรม 

ไม่แขง็แรง จงึจ�าเป็นต้องมผีูด้แูลเอาใจใส่และจะต้องใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาล 

ท�าให้มรีายจ่ายเพิม่ขึน้ขณะท่ีไม่มรีายได้ จงึท�าให้ผูส้งูอายมุคีวามเป็นอยูท่ีล่�าบาก 

หากไม่มกีารวางแผนสะสมเงินออมเพือ่เกบ็ไว้ใช้จ่ายในวยัชราจึงจ�าเป็นท่ีจะเตรียม

พร้อมรบัการเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุจะต้องมกีารวางแผนการออม การลงทนุและการ

บรโิภคเพือ่ทีจ่ะเตรยีมพร้อมเมือ่เข้าสูว่ยัผูส้งูอาย ุ เนือ่งจากเมือ่สูงอายแุล้วจะต้อง

หยดุท�างานและขาดรายได้ จงึจ�าเป็นต้องเตรยีมสะสมเงนิออมหรอืวางแผนการ

ลงทนุเพือ่จะได้มรีายได้หรอืเงนิสะสมไว้ใช้ในช่วงทีส่งูอายหุรือสามารถเงินออมท่ี

สะสมไว้มาใช้ในช่วงบัน้ปลายชวีติ

ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือ

กันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะการ

ร่วมกนักระตุน้เพือ่ให้เกดิความตระหนกัถงึความส�าคญัของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การร่วมมือกันใน

ชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การ

ปรบัตวัทางด้านสงัคมและจติใจของผู้สงูอาย ุรวมท้ังการอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบั

การลงทนุและการออมเพือ่เตรยีมพร้อมเมือ่ถงึวยัผูส้งูอาย ุซึง่ส�าหรบับางประเทศ

ได้มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานท�ามากขึ้นเพื่อ

ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและไม่เป็นภาระกับสังคม รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจ

ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวด้วย

ในปี 2562 ประชากรในประเทศไทย นบัเฉพาะผูม้สีญัชาตไิทยและไม่ใช่

สญัชาตไิทย แต่มช่ืีออยูใ่นทะเบยีนราษฎร จะมมีากถงึ 66.4 ล้านคน โดยจงัหวดั

ทีม่อีตัราร้อยละของผูสู้งอายสุงูสดุ 5 อันดบัแรก ได้แก่ ล�าปาง (ร้อยละ 24.40) 

สงิห์บรุ ี(ร้อยละ 24.24) ล�าพนู (ร้อยละ 24.07) แพร่ (ร้อยละ 23.99) และชยันาท 

(ร้อยละ 23.2/) (กรมกิจการผูสู้งอาย,ุ 2563)
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จงัหวดัล�าปาง เป็นจังหวดัหนึง่ท่ีมีอตัราผู้สงูอายุสงูสดุ 5 อนัดบัแรก โดยมี

อตัราร้อยละ 24.40 ซึง่จดัว่าเป็นสงัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์แล้ว จงึมแีนวทางใน

การด�าเนนิการด้านผูส้งูอายตุามแผนพฒันาจงัหวดัล�าปาง 4 ปีี (พ.ศ.2561–2564) 

ในประเดน็ยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ยทุธศาสตร์ที ่4 

ทีร่ะบวุ่า การเสรมิสร้างและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล�าปาง

ให้เป็นสงัคมแห่งการเรียนรูม้คีวามเข้มแขง็ มีภมูคิุม้กันสามารถด�ารงชีวติตามหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง มเีป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์ว่า ประชาชนล�าปางมี

โอกาสทางสงัคม มภีมูคุ้ิมกนั ช่วยเหลือตนเองได้ โดยเน้นการขบัเคลือ่นในมิตกิาร

พฒันา ป้องกนั ในลกัษณะการสร้างโอกาส พร้อมกบัเสรมิ ศกัยภาพไปทีต่วัคน 

ครอบครวั และชุมชน (ส�านกังานจังหวดัล�าปาง, 2561)

จากสถานการณ์คุณภาพชวีติของผูส้งูอายแุละการตระหนกัใส่ใจดแูลผูส้งู

อายทุีล่ดลงดงัทีก่ล่าวมา  ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาและพฒันาแนวทางการใช้สือ่

สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง โดยมเีป้าหมาย

เพือ่ให้ผูส้งูอายมุพีฤตกิรรมการดแูลตนเองเพิม่มากข้ึน อกีทัง้บุคคลในครอบครวัมี

พฤติกรรมใส่ใจดแูลผูสู้งอายเุพิม่ข้ึน อนัจะเป็นการส่งเสรมิและสร้างกระแสสงัคม

สูก่ารเตรยีมความพร้อมส�าหรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ และช่วยลดภารกิจในการดูแลผูส้งู

อายใุห้กบัภาครฐัอกีทางหนึง่ด้วย

วตัถปุระสงค์ของการวจิยั

ผูว้จิยัได้ก�าหนดวตัถปุระสงค์ของการวจิยัไว้ ดงันี้

1. ศึกษาปัญหา อปุสรรค และคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุในจงัหวดัล�าปาง

 2. เสนอแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติของผู้สูง

อายใุนจังหวดัล�าปาง
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ค�าถามวิจยั

1. ผลการศึกษาปัญหา อปุสรรค และคณุภาพชีวติของผู้สงูอายใุนจงัหวดั

ล�าปางมกีารใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติให้ดขีึน้

2. แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ

ในจงัหวดัล�าปางอย่างไร

กรอบแนวความคดิในการวจิยั

งานวจัิยเร่ือง แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของ

ผูสู้งอายใุนจงัหวดัล�าปาง เป็นงานวจิยัเชิงคณุภาพ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้วธีิการ

สนทนากลุม่ย่อย (Focus Group) การสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) 

และการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร (Workshop) เป็นหลกัในการด�าเนนิงาน ผู้วิจัย

ได้ท�าการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่

เกีย่วข้องกบัสือ่สงัคมออนไลน์ คณุภาพชวีติผูส้งูอาย ุ โดยก�าหนดเป็นขัน้ตอนใน

ด�าเนินการวจัิย ดงันี้

แผนภมิูที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั
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แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้อง

งานวิจัยน้ี ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้

เป็นกรอบในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ แนวคิดด้านผู้สูงอายุและการ

พัฒนาผู้สูงอายุ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องด้านการใช้สื่อของผู้สูงอายุ โดยมีราย

ละเอียด ดังน้ี

แนวคิดด้านผู ้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยได้ศึกษาแนวคิด 

พฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง What is “active ageing”? (World Health 

Organization, 2002) ที่หมายถึง การเข้าสู่สภาวะของผู้สูงวัยอย่างมีความ

สุข พร้อมกับเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด

ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ไม่เป็นภาระหรือปัญหาต่อคนรอบ

ข้างและสังคม และครอนบาค (Cronbach, 1963) ที่ได้อธิบายว่า การใช้งาน

อินเทอร์เน็ตไม่ได้จ�ากัดแค่ในกลุ่มเด็ก แต่กลุ่มผู้สูงอายุมีสถิติการใช้งานที่สูง 

ในสหรัฐอเมริกาจึงได้น�าข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาน�าเสนอผ่าน Infographic ที่

จะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ประกอบกับ

มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562) โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้

สูงอายุและคนทุกวัย การส่งเสริมการมีงานท�าและมีรายได้ของผู้สูงอายุ การ

สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับ

สังคมสูงอายุ การเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อม

ชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ล�าปาง 4 ปีี พ.ศ.2561–2564 (ส�านักงานจังหวัดล�าปาง, 2561) ด้านการเสริม

สร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมล�าปางให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสามารถด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม

และพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ  

2) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้ตลอดชีวิต การเข้าถึงแหล่งอาชีพ 

ที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคมและสวัสดิการทางสังคมที่ดี  

การเสริมสร้างและยกระดับความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว

นอกจากนี้ยังได้ท�าการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส่ือของผู้สูง

อายุ ได้แก่ 

นลินี ศรีวิลาศ และปริญญา หรุ่นโพธิ์ (2560) ได้ศึกษา พฤติกรรมการ

เข้าถงึและการใช้งานอินเทอร์เนต็ของกลุม่ผูส้งูอายอุ�าเภอบางแพ จงัหวดัราชบรุี 

ทีพ่บว่า ผูส้งูอายเุข้าถงึการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามความหลากหลายวัตถปุระสงค์

การใช้งานที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสุขภาพ ด้านความ

บันเทิงท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการศึกษาธุรกิจการ

ท�างาน โดยผู้สูงอายุสามารถน�าข้อมูลไปศึกษาต่อในหลากหลายด้าน ได้แก่ รูป

แบบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ การพัฒนา

เว็บไซต์ที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเข้า

กับเทคโนโลยี การด�าเนินธุรกิจผู้ประกอบการควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์

ให้สอดคล้องกับความต้องการและค�านึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผู้บริโภค 

รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อเพ่ิมโอกาสและสร้างความ

ส�าเร็จให้กับการประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ 

กุลิศรา ปิ่นทอง, สุชีพ พิริยสมิทธ์, และเดชา บัวเทศ (2561) ที่กล่าว

ไว้ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี ซ่ึงพบว่าผู้สูง

อายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพท่ีแน่นอน รายได้จึงไม่มั่นคง มีหนี้สินผูกพัน

ครอบครัว ไม่มีรายได้เสริมนอกจากเบ้ียยังชีพท่ีได้รับจากรัฐ หน่วยงานภาครัฐ

ที่รับผิดชอบควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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ด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิวัฒน์ พรวนสขุ (2558) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งู

อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่า หน่วยงานของ

รัฐควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้

สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

จดัอบรมเพิม่ความรูแ้ละทกัษะด้านอาชพี และมกีารบริการจัดการน�าผลิตภณัฑ์

กลุ่มออกจ�าหน่ายด้วย รวมถึงด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการจัดอบรมให้ความ

รู้เก่ียวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ�าปี

อย่างจริงจัง และมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมด้วย รวมถึงควรมี

กลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมท่ีบ้านพร้อมรับฟังปัญหาและแนะน�าแนวทาง พร้อม

ทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต

สมคิด แทวกระโทก (2560) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาแนวทางการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ

จักราช จังหวัดนครราชสีมาว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา ด้าน

ที่อยู่อาศัย ควรมีการสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�าหรับผู้สูงอายุให้มีความ

สะดวกและปลอดภัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�าคัญต่างๆ โดยให้ผู้

สูงอายุมีส่วนร่วมด้วย

อดิศักดิ์ จ�าปาทอง, คนึงนิจ ติกะมาตย์, เกสร มณีวรรณ, และนิฤมล 

หิรัญวิจิตรภรณ์ (2562) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาเรื่องแนวทางในการใช้สื่อเพื่อ

ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุจังหวัดล�าปางว่า ผู้สูงอายุนิยมการใช้กลุ่มไลน์เพื่อ

สื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก

ภายในกลุ่มและบุคคลภายนอก และใช้สื่อเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ไปยังบุคคลภายนอกด้วย 
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ระววีรรณ ทรพัย์อนิทร์ และญาศณิ ีเคารพธรรม (2560) ได้กล่าวไว้ในการ

ศกึษาเรือ่งส่ือกับผูสู้งอายใุนประเทศไทยว่า ผลกระทบการใช้สือ่ของผูส้งูอายนุัน้  

จะมผีลทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยผลทางบวกได้แก่ การสร้างแรงบนัดาลใจ ความรู้  

รบัข้อมลูข่าวสาร ความบันเทงิ จากการได้มปีฏสิมัพันธ์กบัเพ่ือนและครอบครวั

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา

การวิจยัครัง้น้ี ผูวิ้จยัท�าการศกึษาเก่ียวกบั 1) ข้อมลูพืน้ฐานของผูสู้งอายุ 

เช่น เพศ อายุ รายได้ ประสบการณ์ สถานะทางสงัคม การมส่ีวนร่วมกบักลุม่สงัคม 

2) พฤตกิรรมการใช้สือ่สังคมออนไลน์ของผูส้งูอาย ุ3) ปัญหา อุปสรรค และปัจจยั

ทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุและ 4) แนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่

พฒันาคณุภาพชวิีตของผูสู้งอายุ

2. ขอบเขตด้านประชากร 

2.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นีค้อื ผูท่ี้มอีาย ุ60 ปีข้ึนไป ทัง้ชายและ

หญงิในจงัหวดัล�าปาง จ�านวนทัง้สิน้ 177,846 คน (กรมกจิการผู้สงูอาย ุกระทรง

การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์, ปรบัปรงุเมือ่ 31 ธนัวาคม 2563) 

2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกโดย

ไม่ใช้ความน่าจะเป็น เป็นการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

พจิารณาจากการตดัสินใจของผูว้จิยั เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั 

จากประชากรผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีข้ึนไป ท้ังชายและหญงิในจงัหวดัล�าปาง ทีใ่ช้สือ่สงัคม

ออนไลน์อยูใ่นชวีติประจ�าวนั มสีขุภาพแข็งแรงและเข้าร่วมกจิกรรมกบักลุ่มสังคมอยู่

เป็นประจ�า จากอ�าเภอเมอืง อ�าเภอห้างฉตัร อ�าเภอแม่เมาะ อ�าเภอเกาะคา และ

อ�าเภอแม่ทะ จ�านวนทัง้ส้ิน 24 คน 
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3. ขอบเขตด้านตวัแปร

3.1 ด้านตวัแปรต้น ผูส้งูอายมุเีพศ อาย ุระดับการศกึษา อาชพี สถานภาพ 

และรายได้แตกต่างกนั

3.2 ด้านตวัแปรตาม แนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพ

ชวีติของผูส้งูอายุ

4. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่กึษา 

 ระหว่างเดอืนตุลาคม 2563 ถงึ เดือนมนีาคม 2564

วธิดี�าเนนิการวจิยั

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศึกษา

ปัญหา อปุสรรค พฤติกรรม ความคาดหวงั และประโยชน์ทีไ่ด้จากการใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง ประสานงานกับหน่วยงานที่ด�าเนินงาน

ด้านกิจการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง และด�าเนินการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยมีกระบวนการด�าเนินงานหลัก  

4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ข้ันตอนทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

เชิงหลกัการ แนวคดิ และทฤษฎเีก่ียวกบัแนวคิดเกีย่วกับสงัคมผู้สงูอาย,ุ แนวคดิ

เกีย่วกบัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์, มาตรการขบัเคลือ่นระเบียบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง 

สงัคมสงูอาย,ุ แผนพฒันาจงัหวดัล�าปาง 4 ปีี (พ.ศ.2561–2564) และงานวจิยัที่

เกีย่วข้อง รวมถงึการสมัภาษณ์ (Interview) กลุม่ผูส้งูอายแุละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

กบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายเุพิม่เตมิ เพ่ือให้ได้ข้อมลูพ้ืนฐานเกีย่วกบั

ปัญหา อปุสรรค พฤตกิรรม ความคาดหวงั และประโยชน์ท่ีได้จากการใช้สังคม

ออนไลน์ของผูส้งูอาย ุ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาคณุภาพชวีติของผู้

สงูอายใุนจงัหวัดล�าปาง
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ขัน้ตอนที ่2 ข้ันตอนสร้างกรอบแผนงานวจิยั โดยการประสานความร่วม

มอืกบัผูส้งูอาย ุและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพชวิีตของผูส้งูอายใุน

จงัหวัดล�าปาง เกบ็ข้อมลูโดยใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) 

กับกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อาย ุเพือ่ให้ได้ข้อมลูเกีย่วกบัการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของผูสู้งอายแุละหน่วยงานที ่

เกีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวัดล�าปาง มาก�าหนดเป็น 

กรอบแผนงานวจิยัส�าหรบัการก�าหนดแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันา

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุในจงัหวดัล�าปาง

ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ตอนการสร้างแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่หมาะสม

เพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง โดยใช้การสนทนากลุม่ย่อย 

(Focus Group) และการฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร (Workshop) เพือ่เพิม่พนูความ

รู ้ แลกเปลีย่นความคิดเหน็ของผูส้งูอายแุละหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันา

คณุภาพชวีติของผูส้งูอายุในจงัหวดัล�าปาง และร่างคูมื่อการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ที่

เหมาะสมเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการวิพากษ์แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ

พฒันาคณุภาพชีวติของผูส้งูอายใุนจังหวัดล�าปาง โดยใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะ

ลกึ (In-Depth Interview) กบัผูส้งูอายแุละกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ ซึง่มปีระสบการณ์

ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเพือ่วพิากษ์จดุเด่น และจดุทีค่วรพฒันา

ร่างคูม่อืการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่หมาะสมเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ

ในจงัหวดัล�าปาง

เครือ่งมอืการวจิยั

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูท่ัวไป ข้อมลูส่วนบคุคลของผูสู้งอายโุดยใช้

ค�าถามแบบเลอืกตอบ (Checklist)
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ส่วนท่ี 2 การสร้างกรอบแผนงานวจิยั เก็บข้อมลูโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุม่ผูสู้งอายแุละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกับการ

พฒันาคณุภาพชวิีตของผูสู้งอายุ

ส่วนท่ี 3 การใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิให้ผู้สงูอายใุช้แอปพลเิคชนั

ไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยทูบู (YouTube) โดยใช้การสนทนากลุม่

ย่อย (Focus Group) และการฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิาร (Workshop)

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามหรือค�าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กบัผูส้งูอายแุละกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ในการวพิากษ์แนวทางการใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติของผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปาง

การเก็บรวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้

1. ใช้แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป สัมภาษณ์เกบ็ข้อมลูส่วนบคุคลของผู้สูง

อายแุละเกบ็คนืด้วยตนเอง

2. ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กบักลุ่มผูส้งูอายุ

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูสู้งอาย ุ เพือ่การสร้าง

กรอบแผนงานวจัิย

3. ใช้การสนทนากลุม่ย่อย (Focus Group) และการฝึกอบรมเชิงปฏบิตัิ

การ (Workshop) เพือ่เกบ็ข้อมลูการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้

แอปพลิเคชนัไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยทูปู (YouTube)

4. ใช้แบบสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) เกบ็ข้อมลูกับ

ผูส้งูอายแุละกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ในการวพิากษ์แนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือ

พฒันาคณุภาพชวิีตของผูสู้งอายใุนจงัหวดัล�าปาง
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สรปุผลการวจิยั

โลกของเราก�าลงัก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างสมบรูณ์ โดยหลายประเทศ

ทัว่โลก ก�าลงัมปีระชากรผูส้งูอายมุากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรในแต่ละประเทศ  

ซึง่หมายความว่า ประเทศเหล่านัน้ได้กลายเป็นสงัคมผูส้งูอายไุปแล้ว โดยเฉพาะ

ประชากรในอาเซยีนทีก่�าลงัมผีูส้งูอายเุพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ เช่น ประเทศสงิคโปร์ (ร้อยละ  

19.9) ไทย (ร้อยละ 17.5) เวยีดนาม (ร้อยละ 11.9) และมาลเซยี (10.6) เป็นต้น

เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ย่อมท�าให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน

เศรษฐกจิ การออม การปรบัสภาพแวดล้อมเพ่ือรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุงบประมาณ

ค่ารักษาพยาบาลทีเ่พิม่สงูข้ึน การเข้าถึงระบบสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุการ

ดแูลรกัษาสขุภาพ รวมถงึชมุชนและสถาบันในสงัคมเพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุ ที่

จะต้องใช้องค์ความรูแ้ละการปรบัเปลีย่นแนวคดิและทัศนคต ิ เพือ่สร้างสงัคมผูส้งู

อายทุีม่คีณุภาพได้

จากสถานการณ์ดงักล่าว ผูว้จิยัจงึท�าการศกึษา เรือ่ง แนวทางการใช้สือ่

สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาคุณภาพชวิีตของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ศึกษาปัญหา อปุสรรค และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง และเสนอ

แนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด

ล�าปาง ซึง่ได้ท�าการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากประชากรผูท้ีม่อีาย ุ60 ปีขึน้ไป ทัง้ชาย

และหญงิในจังหวดัล�าปาง ทีใ่ช้สือ่สงัคมออนไลน์อยูใ่นชวีติประจ�าวนั มสีขุภาพ 

แขง็แรงและเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่สังคมอยูเ่ป็นประจ�า จ�านวนทัง้ส้ิน 24 คนอย่าง

เป็นระบบ โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชน ตามข้ันตอนของการวจิยัทีก่�าหนดไว้ 4 ขัน้

ตอน คอื ข้ันตอนที ่1 ทบทวนวรรณกรรม ใช้การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานจากเอกสาร

และงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง และการสมัภาษณ์ (Interview) กลุ่มผูส้งูอายแุละหน่วย

งานทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายเุพิม่เตมิ ขัน้ตอนท่ี 2 สร้าง

กรอบแผนงานวจัิย ใช้การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) กบักลุม่
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ผูส้งูอายแุละหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพัฒนาคณุภาพชวิีตของผู้สูงอาย ุข้ันตอน

ที ่3 การสร้างแนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์ทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ

ของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง ใช้การสนทนากลุม่ย่อย (Focus Group) และการฝึก

อบรมเชงิปฏิบตักิาร (Workshop) เพือ่เพิม่พนูความรู ้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ของ

ผูส้งูอายแุละหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องกบัการพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดั

ล�าปาง และร่างคูมื่อการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ทีเ่หมาะสมเพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติของ

ผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง ขัน้ตอนที ่4 การวพิากษ์แนวทางการใช้ส่ือสังคมออนไลน์

เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะ

ลกึ (In-Depth Interview) กับกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ซึง่มปีระสบการณ์ด้านการพฒันา

คณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุเพือ่หาข้อสรุปในการจดัท�าคู่มอืการใช้สือ่สงัคมออนไลน์

ทีเ่หมาะสมเพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติของผู้สงูอายใุนจงัหวดัล�าปาง คณะผูว้จิยัจงึน�า

เสนอผลการวจัิยตามวตัถปุระสงค์ของการวจัิย ดงันี้

แผนภมิูที ่2 แสดงผลการศึกษาปัญหา อปุสรรค และคณุภาพชีวติ
ของผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปาง
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ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด

ล�าปาง ผูว้จิยัได้ค้นพบปัญหา อปุสรรค และคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดั

ล�าปาง สรปุได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกจิ ผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปางทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและสถานการณ์การระบาดของไวรัส 

โคโรนา 2019 หรอื COVID 19 ท�าให้มรีายได้ลดลง การท�าธรุกจิการค้าไม่มัน่คง 

จงึมีความต้องการเรยีนรูก้ารเข้าถงึตลาดลกูค้ากลุม่ใหม่ ซึง่ต้องอาศยัการใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสรมิด้วย รวมถงึการมค่ีาใช้จ่ายหลากหลายอย่างเพ่ิมมาก 

ขึน้ และส่งผลไปยงัหนีส้นิอยู ่ เช่น ค่าผ่อนช�าระค่างวดรถยนต์ ค่าผ่อนช�าระเงนิ 

กูเ้พือ่การเกษตร ซึง่จะมผีลกระทบต่อคณุภาพการด�ารงชวีติประจ�าวนั 2) ด้าน

สขุภาพ ผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปางมสีขุภาพจติทีด่ ีมีความเครียดน้อย เนือ่งจากได้

ท�างานช่วยเหลอืสงัคมของตนเอง มกีารท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่และสงัคม มคีวามสขุ

ด้วยการให้และแบ่งปันแก่คนรอบข้างอยูเ่สมอ รวมถงึการไปปฏิบตัธิรรมะ การได้

ดแูลสขุภาพจติสม�า่เสมอ จงึท�าให้เป็นคนมจีติใจเมตตา มองโลกในแง่ด ีจงึไม่ค่อยมี

ความเครยีด ส่วนด้านสขุภาพกายและโรคประจ�าตวัน้ัน ยงัคงมโีรคประจ�าตวั ได้แก่ 

โรคความดันโลหิต เบาหวาน ไขมนัในหลอดเลอืด ซึง่รกัษาด้วยการการป้องกนั ดแูล 

และฟ้ืนฟสูขุภาพ การออกก�าลงักาย การรบัประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ส�าหรับผู้

สงูวยั ร่วมกับการใช้ยา 3) ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและและการสนบัสนนุจากบตุรหลานและ

ญาต ิผูส้งูอายใุนจงัหวัดล�าปางมีทีอ่ยูอ่าศัยค่อนข้างด ี โล่ง อากาศถ่ายเท สะอาด 

น่าอยู ่ สมาชิกในครอบครวัเข้าใจสภาพของผูส้งูอาย ุ จงึจดับ้านและสภาพความ

เป็นอยูต่ามความเหมาะสมของผูส้งูอายแุต่ละคน แต่ในสถานทีส่าธารณะ เช่น โรง

พยาบาล ไปรษณย์ี ตลาด ฯลฯ ยงัจดัสถานทีแ่ละอปุกรณ์ท่ีจะช่วยส่งเสริมผู้สูงอายุ

ค่อนข้างน้อยอยู ่นอกจากนี ้ยงัรวมตวักนัจดัตัง้กลุม่ชมุชน มีกจิกรรมร่วมกนั เน้นให้

มอีาหารทีด่ ีมปีระโยชน์ ให้แก่สมาชิกชมุชนได้ใช้เวลาว่างในการท�างานเพ่ือชมุชน 

4) ด้านสงัคมและชุมชน ผูส้งูอายใุนจงัหวัดล�าปางส่วนใหญ่อาศัยอยูก่บับตุรหลาน
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และญาต ิมผีูด้แูลชดัเจน ซ่ึงท�าให้มคีณุภาพชีวติทีด่ ีมกีารสือ่สารและท�ากิจกรรม

ร่วมกันภายในครอบครวัค่อนข้างมาก แต่ยังขาดความรูด้้านการฟ้ืนฟสูขุภาพ เพือ่

ให้ทนัสถานการณ์และเกดิทกัษะในการดแูลผูส้งูอาย ุ ส่วนด้านสวสัดกิารทีร่ฐัจดั

ให้น้ัน ผูส้งูอายเุหน็ว่าเป็นเรือ่งทีด่ ีอย่างน้อยกช่็วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก แต่อย่างไร

กต็าม การเข้าถงึกองทนุผูส้งูอายคุ่อนข้างยาก จงึควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายสุามารถ

เข้าถึงกองทนุได้ง่ายข้ึน

แผนภมิูที ่3 แสดงแนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่พัฒนาคณุภาพชีวติ
ของผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปาง

ส่วนผลการศึกษาแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปาง ผูว้จิยัได้ค้นพบแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์

เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ5 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการใช้ส่ือสงัคม

ออนไลน์เพือ่ส่งเสริมด้านเศรษฐกจิ เนือ่งจากผูส้งูอายมุอีายยุนืยาวมากขึน้ จงึมี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องบรหิารการเงนิเพือ่ยงัชพีให้เกดิความสมดลุระหว่างรายรบั
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และรายจ่าย การเพิม่รายได้จงึมแีนวทางใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ช่วยส่งเสรมิสนิค้าให้

เป็นทีรู่จ้กัในวงกว้าง เช่น การสร้างการรบัรูข่้าวสาร การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ 

ซึง่จะส่งผลช่วยให้มยีอดขายและรายได้เพิม่ขึน้ด้วย นอกจากนี ้ ยงัสามารถรวม

กลุม่กนัสร้างเครอืข่ายและเป็นสือ่กลางให้สมาชกิกลุม่เพือ่ช่วยเหลอืสมาชกิด้าน

การขาย การตลาด และการหารายได้ ตลอดจนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์อ่ืน  

เช่น การช่วยเหลอืผูสู้งอายยุากไร้ถกูทอดทิง้ทารณุ เป็นต้น รวมถึงเมือ่มรีายได้เพิม่

ขึน้ กจ็ะส่งผลให้หนีส้นิลดลงตามไปด้วย 2) แนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่

ส่งเสรมิด้านสขุภาพ โดยส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line) เฟซบุก๊ 

(Facebook) และยทูบู (YouTube) เพือ่ตดิต่อสือ่สาร เชือ่มความสมัพนัธ์ ฟัง

เพลง ร้องเพลง ชมคลปิตลก สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัปฏิบัติธรรมะ สขุภาพ ท�าให้รูส้กึ

สบายใจ ผ่อนคลาย ส่วนด้านการส่งเสรมิสขุภาพกายและโรคประจ�าตัว ให้มกีารใช้

แอปพลิเคชนัไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยทูบู (YouTube) เพือ่เปิดรบั

ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ด้านการดูแลสขุภาพ ความรูด้้านการใช้ชวีติ การบริโภคอาหาร 

การใช้ยา การพกัผ่อน วธิกีารออกก�าลงักาย ซ่ึงจะช่วยส่งเสรมิความรูด้้านสขุภาพ

ใหม่ ๆ เทคนคิการดแูลสขุภาพ การแชร์ประสบการณ์ จากผูเ้ชีย่วชาญสขุภาพ 

และประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสขุภาพของตน โดยหน่วยงานผูเ้กีย่วข้อง

กบัการพฒันาผูส้งูอายคุวรจดัให้มกีารเผยแพร่ความรูแ้ก่ผูส้งูอายผุ่านสือ่ออนไลน์ 

โดยไม่ต้องพึง่พาบตุรหลานและญาต ิ โดยมเีนือ้หาเกีย่วกับการดูแลสุขภาพ การ

ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิข้ึน การปฏบัิตตินในโอกาสต่าง ๆ รวมถงึการกระตุ้น

ให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ระหว่างกนั เช่น มบีรกิารให้ค�าปรกึษาเรือ่งสขุภาพ มกีารแลก

เปลีย่นความรู ้ รวมถงึการผลติแอปพลเิคชนัทีใ่ช้งานอย่างง่ายส�าหรับบริการผู้สูง

อาย ุเป็นต้น 3) แนวทางการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิท่ีอยูอ่าศัยและชมุชน 

โดยส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line) และเฟซบุก๊ (Facebook) ในการ

สบืค้นการแชร์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัวธิกีารตกแต่งบ้านให้ถกูสุขลักษณะและน่าอยู่ 
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และตดิต่อสือ่สารกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ เช่น เทศบาล สาธารณสขุ ฯลฯ เพือ่ 

ด�าเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึง 

ผูร้บัผดิชอบสถานทีส่าธารณะ เช่น โรงพยาบาล ไปรษณย์ี ตลาด ฯลฯ เพือ่จดัสถานที่ 

และสิง่รองรบัผูส้งูอายใุห้เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ ยงัส่งเสริมให้ 

ผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการติดต่อ

สือ่สารเพ่ือการพดูคยุกับบตุรหลานและญาตเิป็นประจ�าเพือ่แสดงความรกัความ

ห่วงใยระหว่างกนั ท�าให้เกดิความรูส้กึใกล้ชดิ ลดช่องว่าง สร้างกิจกรรมภายใน

ครอบครวั และสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดใีห้เกดิข้ึนภายในครอบครวั รวมถงึส่งเสรมิให้

ผูส้งูอายใุช้สือ่สงัคมออนไลน์มาช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจกบัผูดู้แล และเพิม่

ช่องทางการสือ่สารกนัมากขึน้ มกีารหาข้อมลูด้านสุขภาพและครอบครัวร่วมกนั  

โดยเฉพาะเป็นการสือ่สารแบบ 2 ทาง (Two way communication) จะยิง่ช่วย

ให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) แนวทางการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิการด�าเนนิงานของกลุม่สงัคมและชมุชน โดยส่งเสรมิผูส้งูอายุ

ในจงัหวดัล�าปางให้ใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่สบืค้นข้อมลูเกีย่วกบัสวสัดิการกองทนุ 

ผูสู้งอายตุ่าง ๆ  การเพ่ิมช่องทางการสือ่สารกบัหน่วยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบั

สวสัดกิารกองทนุผูส้งูอายุ ท�าให้การเข้าถงึข้อมลูได้สะดวกมากยิง่ข้ึน การสร้างการ

รบัรูข่้าวสารแก่สมาชกิของกลุม่สงัคมและชมุชนว่ามกีจิกรรมอะไร ทีไ่หน อย่างไร 

รวมถงึเชือ่มโยงกับเครอืข่ายกลุม่ชุมชนอ่ืน ๆ  เพือ่สร้างเครอืข่ายผูส้งูอายใุห้เข้มแขง็ 

5) แนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพ่ือส่งเสรมิให้เกดิความภมิูใจคณุค่าในตนเอง 

เนือ่งจากผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปางส่วนใหญ่เป็นผูม้คีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์

ทีห่ลากหลาย มโีอกาสได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาใช้เพือ่การท�างานเพือ่สงัคม 

จงึมีความภาคภมิูใจท่ีใช้ความรูไ้ปสร้างประโยชน์ มโีอกาสหาสิง่ใหม่ๆเข้ามาในชวีติ 

มคีวามรู้สึกว่าตนเองมคีณุค่าต่อสงัคม และได้ใช้เวลาให้เกดิประโยชน์กบัตนเองและ

คนรอบข้าง จงึควรส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้สือ่สงัคมออนไลน์ส่งเสริมการท�างานเพ่ือ
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สงัคม ให้ผูส้งูอายไุด้แบ่งปันข้อมลูในกลุม่ ได้แสดงความคดิเหน็ ได้สร้างความรูจ้กั 

ให้เป็นทีย่อมรับ มเีพือ่น มสีงัคม และไม่โดดเดีย่ว

อภปิรายผลการวจิยั

จากการศกึษาเอกสาร ต�ารา แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

คณะผูว้จิยัจงึได้น�าแนวความคดิและผลการศกึษาวจิยัมาสังเคราะห์ สามารถสรปุ

การอภิปรายตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ดงันี้

1) วตัถปุระสงค์ข้อที ่1 เพือ่ศกึษาปัญหา อปุสรรค และคุณภาพชวีติ

ของผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปาง

จากการทีผู่ว้จัิยได้วเิคราะห์ข้อมลูด้านต่าง ๆ  แล้ว พบว่า ผูส้งูอายใุนจงัหวดั

ล�าปางมกีารใช้งานอินเทอร์เนต็เพือ่การสือ่สารมากขึน้ โดยสอดคล้องกับครอนบาค 

(Cronbach, 1963) ทีไ่ด้อธบิายว่า การใช้งานอนิเทอร์เนต็ไม่ได้จ�ากดัแค่ในกลุม่เดก็ 

แต่กลุ่มผูส้งูอายุมสีถติกิารใช้งานท่ีสงู ในสหรฐัอเมรกิาจึงได้น�าข้อเทจ็จรงิเหล่านัน้

มาน�าเสนอผ่าน Infographic ทีจ่ะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงการใช้งานอนิเทอร์เนต็

ของผูส้งูอาย ุโดย Fathom ได้ท�าการส�ารวจการใช้งานอินเทอร์เนต็ในกลุม่ผูส้งูอายุ

ชาวอเมรกินัท่ีมอีายตุัง้แต่ 50 ปีขึน้พบว่าผูใ้ช้งานส่วนใหญ่มอีายเุฉล่ียอยูท่ี ่55-65 

ปี ซึง่เป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศพัท์สมาร์ตโฟนเป็นหลกั โดยการใช้

งานผ่านคอมพวิเตอร์มจี�านวนอยูท่ี ่90% และการใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนมจี�านวน 

34% (จบัตาไลฟ์สไตล์การใช้งานออนไลน์, 2556) และในส่วนของผลการวจิยันี ้ผู้

สงูอายใุนจงัหวดัล�าปางมกีารใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลกั มจี�านวน

อยูท่ี ่70.37 %

 ผูว้จิยัจงึได้สงัเคราะห์ข้อมลูและสรปุผลปัญหา อปุสรรค และคณุภาพชวีติ

ของผู้สงูอายใุนจงัหวดัล�าปาง 4 ด้านหลกั ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกจิ โดยผู้สงูอายใุน

จงัหวัดล�าปางทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิท่ีถดถอยและสถานการณ์การ
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ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ท�าให้มรีายได้ลดลง การท�าธรุกจิ

การค้าไม่ม่ันคง จงึมคีวามต้องการเรยีนรูก้ารเข้าถงึตลาดลกูค้ากลุม่ใหม่ ซึง่ต้อง

อาศัยการใช้สือ่ออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสรมิด้วย รวมถงึการมีค่าใช้จ่ายเพิม่มากขึน้ 

ซึง่ส่งผลไปยงัหนีส้นิด้วย 2) ด้านสขุภาพ โดยผูสู้งอายใุนจังหวดัล�าปางมีสุขภาพ

จติท่ีด ี มคีวามเครยีดน้อย ส่วนด้านสขุภาพกายและโรคประจ�าตวันัน้ ยงัคงมโีรค

ประจ�าตวั ได้แก่ โรคความดนัโลหติ เบาหวาน ไขมนัในหลอดเลอืด ซึง่รกัษาด้วยการ

การป้องกนั ดแูล และฟ้ืนฟสูขุภาพ การออกก�าลงักาย การรบัประทานอาหารทีม่ี

ประโยชน์ส�าหรบัผูส้งูวัย ร่วมกบัการใช้ยา 3) ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและและการสนบัสนนุ

จากบตุรหลานและญาต ิ โดยผูสู้งอายใุนจงัหวดัล�าปางมทีีอ่ยูอ่าศยัค่อนข้างด ี โล่ง 

อากาศถ่ายเท สะอาด น่าอยู ่สมาชิกในครอบครวัเข้าใจสภาพของผูส้งูอาย ุจึงจดั

บ้านและสภาพความเป็นอยูต่ามความเหมาะสมของผูส้งูอายแุต่ละคน แต่ในสถาน

ทีส่าธารณะ เช่น โรงพยาบาล ไปรษณย์ี ตลาด ฯลฯ ยงัจดัสถานทีแ่ละอุปกรณ์ทีจ่ะ

ช่วยส่งเสรมิผูสู้งอายคุ่อนข้างน้อยอยู่ นอกจากนี ้ยงัรวมตัวกนัจดัต้ังกลุม่ชุมชน มี

กจิกรรมร่วมกัน เน้นให้มอีาหารทีด่ ีมปีระโยชน์ ให้แก่สมาชกิชมุชนได้ใช้เวลาว่าง

ในการท�างานเพือ่ชุมชน 4) ด้านสงัคมและชุมชน โดยผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปางส่วน

ใหญ่อาศยัอยูกั่บบตุรหลานและญาต ิมผีูด้แูลชัดเจน ซึง่ท�าให้มคีณุภาพชวีติท่ีด ีมี

การสือ่สารและท�ากจิกรรมร่วมกนัภายในครอบครวัค่อนข้างมาก แต่ยงัขาดความ

รูด้้านการฟ้ืนฟสูขุภาพ เพือ่ให้ทนัสถานการณ์และเกดิทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ 

ส่วนด้านสวสัดกิารทีร่ฐัจดัให้นัน้ ผูส้งูอายเุหน็ว่าเป็นเรือ่งทีด่ ี อย่างน้อยกช่็วยลด

ค่าใช้จ่ายได้มาก แต่อย่างไรกต็าม การเข้าถงึกองทนุผูสู้งอายคุ่อนข้างยาก จงึควร

ส่งเสรมิให้ผูสู้งอายสุามารถเข้าถึงกองทนุได้ง่ายขึน้

ซึง่ปัญหาและอปุสรรคท้ัง 4 ด้านดงักล่าว ได้สอดคล้องกับมาตรการขับ

เคลือ่นระเบยีบวาระแห่งชาต ิเรือ่ง สงัคมสงูอายุ (กระทรวงการพฒันาสงัคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์, 2562) มาตรการหลกัที ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ
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และคนทุกวยั ในมาตรการย่อยท่ี 1.2 ท่ีกล่าวถึงการส่งเสรมิการมงีานท�าและมรีาย

ได้ของผู้สูงอาย ุส่งเสริมการมงีานท�าส�าหรบัผูส้งูอาย ุโดยให้มกีารก�าหนดงาน อาชพี 

และระยะเวลาทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอาย ุ สร้างผลติภณัฑ์สนิค้าทีเ่ป็นแบรนด์ของผู้

สูงอาย ุ ผ่านการสนบัสนนุจากประชารฐั วสิาหกจิชมุชน และวสิาหกจิเพ่ือสังคม 

มาตรการย่อยที ่1.3 ทีก่ล่าวถึงระบบสขุภาพเพือ่รองรบัสงัคมสงูอาย ุเชือ่มโยงระบบ

การดูแลผูส้งูอาย ุเริม่ตัง้แต่ในระดบัปฐมภมู ิทุตยิภมู ิตตยิภูม ิและศนูย์เชีย่วชาญ 

การดูแลระยะกลาง ระยะยาว และการดแูลระยะสดุท้าย รวมทัง้การดแูลผูส้งูอายุ

ทีม่คีวามจ�าเป็นเฉพาะกลุ่ม และการเตรียมความพร้อม ด้านสขุภาพของกลุม่ก่อน

วยัสงูอาย ุและมาตรการย่อยที ่1.4 ทีก่ล่าวถงึปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้

ปลอดภัยกบัผูส้งูอาย ุมกีารปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน และโครงสร้าง

พืน้ฐานเดมิ ให้เหมาะสมและเอือ้ต่อการด�าเนนิชวีติ ของผูส้งูอาย ุ เน้นการมส่ีวน

ร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน และท้องถิน่ โดยมกีารก�าหนดมาตรการเพ่ือจงูใจให้

ภาคเอกชน เข้ามาเป็นกลไกในการขบัเคล่ือน

และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดล�าปาง 4 ปีี พ.ศ.2561–2564 

(ส�านักงานจงัหวัดล�าปาง, 2561) ในยทุธศาสตร์ท่ี 4 การเสรมิสร้างและพฒันา

คณุภาพชวีติของประชาชน และสงัคมล�าปางให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีความ

เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันสามารถด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่

กล่าวถึง 1) การสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนา

คณุภาพการให้บรกิารสขุภาพทัง้ระบบและบรูณาการในทุกระดบั 2) การส่งเสรมิ

และสนบัสนนุการศึกษาของเดก็ เยาวชน และประชาชนให้มคีณุภาพ มกีารเรียน

รูต้ลอดชวีติสามารถ เข้าถึงแหล่งอาชพีท่ีเหมาะสม และมสีภาพแวดล้อมทางสงัคม

และสวสัดกิารทางสังคมทีด่ ีและ 3) การเสรมิสร้างและยกระดับความเข้มแขง็ให้กบั

สถาบนัครอบครัว สถาบนัทางสงัคม เพือ่สร้างภมูคุ้ิมกนัรวมทัง้ สนับสนนุ ให้ด�ารง

ชวีติตามวถิลี�าปางตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
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2) วตัถปุระสงค์ข้อที ่2 เพือ่เสนอแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่

พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวัดล�าปาง

จากการทีผู่วิ้จยัได้วเิคราะห์ข้อมลูด้านต่าง ๆ แล้ว จึงได้สงัเคราะห์ข้อมลู

และสรปุผลแนวทางการใช้สือ่สงัคมออนไลน์เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุ

ในจงัหวดัล�าปาง ดงันี้

2.1) แนวทางการใช้สือ่สังคมออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิด้านเศรษฐกิจ

เนือ่งจากผูสู้งอายมุอีายยุนืยาวมากข้ึน จึงมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องบริหาร

การเงนิเพ่ือยงัชพีให้เกดิความสมดลุระหว่างรายรบัและรายจ่าย การเพิม่รายได้จงึ

มแีนวทางใช้สือ่สงัคมออนไลน์ช่วยส่งเสรมิสนิค้าให้เป็นท่ีรูจ้กัในวงกว้าง เช่น การ

สร้างการรบัรูข่้าวสาร การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ ซึง่จะส่งผลช่วยให้มยีอดขาย

และรายได้เพิม่ข้ึนด้วย ดงัท่ีนลนิ ีศรวิีลาศ และปริญญา หรุน่โพธิ ์(2560) ได้ศกึษา 

พฤตกิรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ กลุม่ผูส้งูอายอุ�าเภอบางแพ 

จงัหวดัราชบรีุ แล้วพบว่า ผูส้งูอายเุข้าถึงการใช้งานอนิเทอร์เนต็ตามความหลาก

หลายวตัถปุระสงค์การใช้งานทีแ่ตกต่างกนัไป ได้แก่ ด้านการตดิต่อสือ่สาร ด้าน

สขุภาพ ด้านความบันเทงิท่องเทีย่ว ด้านนวตักรรมและเทคโนโลยี และด้านการ

ศกึษาธุรกจิการท�างาน โดยผูส้งูอายสุามารถน�าข้อมูลไปศกึษาต่อในหลากหลายด้าน 

ได้แก่ รปูแบบธรุกจิเก่ียวกบัการให้บริการของอนิเทอร์เนต็ของกลุม่ผูส้งูอาย ุ การ

พฒันาเวบ็ไซต์ทีเ่ข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเกบ็ข้อมลู การพัฒนาอนิเทอร์เนต็

เข้ากับเทคโนโลย ีการด�าเนนิธรุกจิผูป้ระกอบการควรปรบัปรงุรปูแบบของเวบ็ไซต์

ให้สอดคล้องกับความต้องการและค�านงึถึงศกัยภาพด้านกายภาพของผูบ้รโิภค รวม

ถงึการสร้างเครอืข่ายธรุกิจอย่างครบวงจร เพ่ือเพิม่โอกาสและสร้างความส�าเรจ็ให้

กบัการประกอบธรุกจิในสงัคมผูส้งูอาย ุรวมถงึกุลศิรา ป่ินทอง, สชุพี พริิยสมทิธ์, 

และเดชา บวัเทศ (2561) ทีก่ล่าวไว้ในการศึกษาการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายุ 

จงัหวัดสงิห์บุร ีซ่ึงพบว่าผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชพีทีแ่น่นอน รายได้จงึ
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ไม่มัน่คง มีหนีส้นิผกูพันครอบครัว ไม่มรีายได้เสรมินอกจากเบีย้ยังชพีทีไ่ด้รบัจาก

รฐั หน่วยงานภาครัฐทีร่บัผดิชอบควรบรูณาการระหว่างหน่วยงานเพือ่สร้างราย

ได้ให้แก่ผูส้งูอายดุ้วยการส่งเสริมภมูปัิญญาท้องถิน่ ผู้สงูอายใุนจังหวดัล�าปางจงึใช้

สือ่สงัคมออนไลน์ช่วยส่งเสรมิสนิค้าให้เป็นทีรู้่จกัในวงกว้าง เช่น การสร้างการรบัรู้

ข่าวสาร การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ เพ่ือเพิม่ยอดขายและเพ่ิมรายได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายและเป็นส่ือ

กลางให้สมาชกิกลุม่เพ่ือช่วยเหลือสมาชกิด้านการขาย การตลาด และการหาราย

ได้ ตลอดจนกจิกรรมสาธารณะประโยชน์อืน่ เช่น การช่วยเหลอืผูสู้งอายยุากไร้ถกู

ทอดทิง้ทารณุ เป็นต้น รวมถึงเมือ่มรีายได้เพิม่ข้ึน กจ็ะส่งผลให้หนีส้นิลดลงตาม

ไปด้วย ซึง่ภมูวัิฒน์ พรวนสขุ (2558) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชีวิตผู้

สงูอายขุององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัแพร่ ซ่ึงพบว่า หน่วยงานของ

รฐัควรสนบัสนนุในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนดัของผู้สงู

อาย ุ และให้มีส่วนร่วมปฏบิตัทิกุขัน้ตอน พร้อมทัง้สนบัสนนุงบประมาณเพ่ือจดั

อบรมเพิม่ความรูแ้ละทกัษะด้านอาชีพ และมกีารบรกิารจดัการน�าผลติภณัฑ์กลุม่

ออกจ�าหน่ายด้วย

2.2) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ

โดยส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) 

และยูทูบ (YouTube) เพื่อติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์ ฟังเพลง ร้องเพลง 

ชมคลิปบันเทิง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมะ สุขภาพ ท�าให้รู้สึกสบายใจ 

ผ่อนคลาย ส่วนด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและโรคประจ�าตัว ให้มีการใช้

แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) เพื่อเปิด

รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ด้านการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านการใช้ชีวิต การบริโภค

อาหาร การใช้ยา การพักผ่อน วธีิการออกก�าลงักาย ซึง่จะช่วยส่งเสรมิความรูด้้าน

สุขภาพใหม่ ๆ เทคนิคการดูแลสุขภาพ การแชร์ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
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สขุภาพ และประยกุต์ใช้ตามความเหมาะสมกบัสขุภาพของตน ซ่ึงภมูวิฒัน์ พรวน

สขุ (2558) ได้ศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติผูส้งูอายขุององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่า ด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการจัดอบรม

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพ

ประจ�าปีอย่างจริงจัง และมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมด้วย รวม

ถึงควรมีกลุม่อาสาสมคัรออกเยีย่มทีบ้่านพร้อมรบัฟังปัญหาและแนะน�าแนวทาง 

พร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องผู้สูงอายุใน

จังหวัดล�าปางที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ

ตนเองและกลุ่มสังคมของตน

โดยหน่วยงานผู้เกีย่วข้องกบัการพฒันาผูส้งูอายคุวรจดัให้มกีารเผยแพร่

ความรู้แก่ผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลานและญาติ โดยมี

เนือ้หาเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพ การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ การปฏบัิติตน

ในโอกาสต่าง ๆ  รวมถงึการกระตุน้ให้เกดิปฏสิมัพันธ์ระหว่างกนั เช่น มบีรกิารให้

ค�าปรึกษาเรื่องสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการผลิตแอปพลิเคชันที่

ใช้งานอย่างง่ายส�าหรับบริการผู้สูงอายุ เป็นต้น

2.3) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยและชุมชน

โดยส่งเสรมิให้ผู้สงูอายใุนจงัหวดัล�าปางใช้แอปพลเิคชนัไลน์ (Line) และ

เฟซบุก๊ (Facebook) ในการสบืค้นการแชร์ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัวธิกีารตกแต่ง

บ้านให้ถกูสขุลกัษณะและน่าอยู ่และตดิต่อสือ่สารกบัหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เช่น 

เทศบาล สาธารณสุข ฯลฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งรองรับผู้

สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึงผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล 

ไปรษณีย์ ตลาด ฯลฯ เพื่อจัดสถานที่และสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้เพียงพอและมี

ประสิทธิภาพ ดังที่สมคิด แทวกระโทก (2560) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาแนวทาง

การพฒันาคณุภาพชีวติของผูส้งูอายพุืน้ท่ีองค์การบรหิารส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอ
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จักราช จังหวัดนครราชสีมาว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในเขตอ�าเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา ด้าน

ท่ีอยู่อาศัย ควรมีการสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�าหรับผู้สูงอายุให้มีความ

สะดวกและปลอดภัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�าคัญต่างๆ โดยให้ผู้

สูงอายุมีส่วนร่วมด้วย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ 

เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการติดต่อส่ือสารเพื่อการพูดคุยกับบุตรหลานและ

ญาติเป็นประจ�าเพ่ือแสดงความรักความห่วงใยระหว่างกัน ท�าให้เกิดความรู้สึก 

ใกล้ชิด ลดช่องว่าง สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ที่ด ี

ให้เกิดขึน้ภายในครอบครวั รวมถงึส่งเสรมิให้ผูส้งูอายใุช้ส่ือสังคมออนไลน์มาช่วย

สร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ดูแล และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกันมากขึ้น  

มีการหาข้อมูลด้านสุขภาพและครอบครัวร่วมกัน โดยเฉพาะเป็นการสื่อสาร

แบบ 2 ทาง (Two way communication) จะยิ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างกัน 

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.4) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานของ

กลุ่มสังคมและชุมชน

โดยส่งเสริมผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปางให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสืบค้น

ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุต่าง ๆ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับ

หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเก่ียวกับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ ท�าให้การเข้า

ถงึข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ขึน้ การสร้างการรบัรูข่้าวสารแก่สมาชกิของกลุม่สงัคม

และชุมชนว่ามีกิจกรรมอะไร ท่ีไหน อย่างไร รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่ม

ชุมชนอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ซึ่งอดิศักดิ์ จ�าปาทอง, คนึง

นิจ ติกะมาตย์, เกสร มณีวรรณ, และนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์. (2562) ได้กล่าว

ไว้ในการศกึษาเรือ่งแนวทางในการใช้สือ่เพือ่ส่งเสรมิกจิกรรมของผูส้งูอายจุงัหวดั
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ล�าปางว่า ผูสู้งอายนุยิมการใช้กลุม่ไลน์เพือ่สือ่สารระหว่างบคุคลและภายในกลุม่

ผูส้งูอาย ุเพือ่ประชาสมัพนัธ์แก่สมาชกิภายในกลุม่และบคุคลภายนอก และใช้ส่ือ

เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกด้วย และยังสอดคล้อง

กับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง What is “active ageing”? (World 

Health Organization, 2002) ที่หมายถึง การเข้าสู่สภาวะของผู้สูงวัยอย่างมี

ความสุข พร้อมกับเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

เกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ไม่เป็นภาระหรือปัญหาต่อคนรอบ

ข้างและสังคม

2.5) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจ

คุณค่าในตนเอง

เนื่องจากผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปางส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ทีห่ลากหลาย มโีอกาสได้น�าความรูแ้ละประสบการณ์มาใช้เพือ่การ

ท�างานเพื่อสังคม จึงมีความภาคภูมิใจที่ใช้ความรู้ไปสร้างประโยชน์ มีโอกาสหา

สิ่งใหม่ ๆ  เข้ามาในชีวิต มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม และได้ใช้เวลาให้

เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบข้าง จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ส่งเสริมการท�างานเพื่อสังคม ให้ผู้สูงอายุได้แบ่งปันข้อมูลในกลุ่ม ได้

แสดงความคิดเห็น ได้สร้างความรู้จัก ให้เป็นที่ยอมรับ มีเพื่อน มีสังคม และไม่

โดดเดี่ยว ดังที่ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์ และญาศิณี เคารพธรรม (2560) ได้กล่าว

ไว้ในการศึกษาเรื่องสื่อกับผู้สูงอายุในประเทศไทยว่า ผลกระทบการใช้สื่อของผู้

สูงอายุนั้น จะมีผลทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยผลทางบวกได้แก่ การสร้างแรง

บันดาลใจ ความรู้ รับข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง จากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับ

เพื่อนและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปาง ท่ีใช้ส่ือสังคม

ออนไลน์เพือ่ส่งเสรมิการท�างานเพือ่สงัคมและส่งเสรมิให้ผูส้งูอายเุกดิความภมูใิจ

คุณค่าในตนเองด้วย
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ข้อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

จากการด�าเนินการวจิยัแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน ในการระดมสมองจาก

ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการพฒันาผูส้งูอายขุองจงัหวดัล�าปางแล้ว พบว่า มหีลาย

องค์กร ทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม ท่ีแสดงบทบาทในการพฒันาคณุภาพของ

ผูส้งูอาย ุเช่น องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ิน โรงพยาบาล สถาบนัการศกึษา และ ฯลฯ 

แต่การพฒันาคุณภาพของผูส้งูอายยุงัท�าได้ไม่เตม็ท่ี ผูว้จัิยจงึมข้ีอเสนอแนะประการ

ส�าคญั คือ กรมกิจการผูส้งูอาย ุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนษุย์ ควรมบีทบาทเป็นหน่วยงานหลกั เพ่ือบรูณาการแผนงานและกจิกรรม ท้ัง

ด้านการกระตุน้ ส่งเสรมิ และประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม เพือ่ยกระดบัการพฒันาคุณภาพของผูส้งูอายใุห้

สอดคล้องกบับริบทของแต่ละพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสมต่อไป

2) ข้อเสนอแนะในการศกึษาคร้ังต่อไป

การวจิยัครัง้นี ้ เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพทีด่�าเนนิการศกึษาและเก็บข้อมลู

ในมมุมองและประสบการณ์ของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบ

กบัการเกบ็ข้อมลูจากผูด้แูลและผูป้ระกอบกจิกรรมด้านการพฒันาผูส้งูอายอุกีส่วน

หนึง่ ผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะประการส�าคญั คือ ควรมกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคมเพ่ิมเตมิอกี และควรศกึษา

เกีย่วกบัความแตกต่างทางเพศ ช่วงอาย ุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ของ

ผูส้งูอาย ุเพือ่ให้เกดิความหลากหลายของข้อมลู อนัจะส่งผลถงึแนวทางการใช้สือ่

สงัคมออนไลน์เพ่ือพฒันาคณุภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัล�าปางทีส่อดคล้องกบั

ความต้องการของผูส้งูอายทุีแ่ท้จริงมากยิง่ข้ึน
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สรปุ

จากการศกึษาวจิยัดงักล่าวพบว่า สงัคมโลกในอนาคตจะเป็นสงัคมของผู้

สงูอายอุย่างแท้จริง การตระหนกั ใส่ใจ ดแูลผู้สงูอาย ุและการเตรยีมความพร้อม

การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุควรจะร่วมมอืกันทัง้ภาครฐัและเอกชน ตัง้แต่ระดบับคุคล 

ชมุชน และประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกนักระตุ้นเพือ่ให้ตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย ุทัง้ด้านการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวติใน

บัน้ปลาย การร่วมมอืกันในชมุชน การจดักจิกรรมเผยแพร่ความรูท้างด้านสขุภาพ

อนามยัของผูส้งูอาย ุการปรบัตัวทางด้านสังคมและจติใจของผู้สงูอาย ุรวมท้ังการ

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออม เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูง

อาย ุอนัจะเป็นการส่งเสรมิและสร้างกระแสสงัคมสูก่ารเตรยีมความพร้อมส�าหรบั

สงัคมผูส้งูอาย ุและช่วยลดภารกจิในการดแูลผูส้งูอายใุห้กบัภาครฐัอกีทางหนึง่ด้วย
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