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ประจ�ำตัว 3) ด้านที่อยู่อาศัยและและการสนับสนุนจากบุตรหลานและญาติ
และ 4) ด้านสังคมและชุมชน ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยพัฒนาด้วย จึงร่วมกันค้นหาแนวทางการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง ประกอบด้วย
1) ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ส่งเสริมสินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
ขยายการรับรู้ข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการขยายเครือ
ข่ายด้านการขายและการตลาด 2) ด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน
ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ฟังและชมคลิปบันเทิง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ท�ำให้รู้สึกสบายใจ ผ่อน
คลาย 3) ด้านที่อยู่อาศัยและชุมชน โดยส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line)
และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการสืบค้นและแชร์ข้อมูลการจัดที่อยู่อาศัยให้ถูก
สุขลักษณะและน่าอยู่ และติดต่อกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี 4) ด้านกลุ่มสังคมและชุมชน โดยใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการสือ่ สารกับหน่วยงานด้านสวัสดิการกองทุนผู้
สูงอายุ ให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกยิง่ ขึน้ รวมถึงขยายเครือข่ายผูส้ งู อายุให้เข้มแข็ง
5) ด้านความภูมใิ จคุณค่าในตนเอง โดยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้สอื่ สังคมออนไลน์สง่
เสริมการท�ำงานเพื่อสังคม การแบ่งปันข้อมูล การแสดงความคิดเห็น การสร้าง
การยอมรับ การสร้างเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ และเครือข่ายใหม่
ค�ำส�ำคัญ: สือ่ สังคมออนไลน์ / คุณภาพชีวติ / ผูส้ งู อายุ
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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 guidelines 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 entertainment 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 information, comment, and acceptance and to make friends for building
new communities and networks.
Keywords: Social media / Quality of life / Elder
ความส�ำคัญและทีม่ าของการวิจยั
โลกของเราก�ำลังมีผสู้ งู อายุมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในปี 2562 โลกมีประชากรสูง
อายุหรือคนทีม่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากถึง 1,018 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของ
ประชากรทัง้ หมด 7,713 ล้านคน เรียกได้วา่ โลกได้กลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุไปแล้ว
โดยทุกทวีปในโลกทีไ่ ด้กลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุไปแล้วทัง้ สิน้ ยกเว้นทวีปแอฟริกา
เพียงทวีปเดียวเท่านัน้
ประชากรในอาเซียน ก�ำลังมีอายุสงู ขึน้ อย่างรวดเร็วเช่นกัน ประเทศใน
อาเซียนทีเ่ ป็นสังคมผูส้ งู อายุแล้วจ�ำนวน 4 ประเทศ เรียงตามล�ำดับร้อยละของ
ประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไป คือ สิงคโปร์ (ร้อยละ 19.9) ไทย (ร้อยละ 17.5) เวียดนาม
(ร้อยละ 11.9) และมาเลเซีย (10.6) โดยอินโดนีเซียและเมียนมา ก�ำลังจะเข้าสู่
ประเทศสังคมผูส้ งู อายุในเร็ววันนี้
ในปี 2562 ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปจ�ำนวน 11.6 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของประชากรทัง้ หมด 66.4 ล้านคน ประเทศไทยก�ำลังมีผสู้ งู
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อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วมาก คาดว่าอีกไม่เกิน 4 ปีขา้ งหน้านี้ ประเทศไทยจะกลาย
เป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ เมือ่ มีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปสูงขึน้ ถึง
ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ เหตุผลที่จ�ำนวนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเนือ่ งจาก “คลืน่ ประชากรรุน่ เกิดล้าน” ทีเ่ กิดใน
ช่วงปี 2506-2526 ก�ำลังเคลือ่ นตัวกลายเป็นผูส้ งู อายุ ในอีก 20 ปี ประเทศไทย
จะมีประชากรสูงอายุมากขึน้ ถึง 20 ล้านคน และทีส่ ำ� คัญคือ กลุม่ ผูส้ งู อายุวยั ปลาย
ทีม่ อี ายุ 80 ปีขนึ้ ไป จะเพิม่ ขึน้ อย่างมากจาก 1.5 ล้านคนในปี 2560 เป็น 3.5 ล้านคน
ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า (มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย, 2562)
เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก
ขึ้น ย่อมท�ำให้เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562) กล่าวคือ 1) ผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ เมือ่ โครงสร้างของประชากรเปลีย่ นไปมีสดั ส่วนผูส้ งู อายุมากขึน้ ขณะทีม่ ี
วัยท�ำงานเท่าเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิตมากมาย เช่น ก�ำลัง
แรงงานน้อยลง ค่าแรงสูงขึน้ การน�ำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน หรือการน�ำ
เข้าแรงงานต่างด้าว ความต้องการลงทุนน้อยลง ในขณะทีว่ ยั ท�ำงานต้องรับภาระ
มากขึน้ ท�ำให้มกี ารใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ จึงส่งผลให้มเี งินออมน้อยลงและเงินลงทุนลดลง
ภาครัฐบาลต้องเพิม่ ค่าใช้จา่ ยทางด้านสวัสดิการมากขึน้ เพือ่ บริการสังคม ขณะทีง่ บ
ประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษีรายได้นอ้ ยลงเนือ่ งจากมีวยั ผูส้ งู อายุซงึ่ ไม่มรี ายได้
มีสดั ส่วนทีม่ ากขึน้ ส่งผลท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) หรือรายได้
ประชาติชาตินอ้ ยลง และรายได้เฉลีย่ ต่อบุคคลลดลง ผลิตภาพการผลิตลดลง 2)
ผลกระทบทางด้านสังคม การทีม่ สี ดั ส่วนผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ผทู้ อี่ ยูใ่ นวัยท�ำงาน
จะต้องท�ำงานมากขึน้ และต้องรับภาระดูแลผูส้ งู อายุในสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ บางครัง้
อาจท�ำให้ผสู้ งู อายุขาดความอบอุน่ หรืออาจถูกทอดทิง้ ได้ เมือ่ ถึงวัยเกษียณอายุไม่
ได้ทำ� งาน ท�ำให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ เหงา ไม่ภาคภูมใิ จเหมือนเป็นภาระกับลูกหลาน อาจ
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รูส้ กึ น้อยใจ ซึมเศร้า จึงจ�ำเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่ สุขภาพร่างกายเสือ่ มโทรม
ไม่แข็งแรง จึงจ�ำเป็นต้องมีผดู้ แู ลเอาใจใส่และจะต้องใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาล
ท�ำให้มรี ายจ่ายเพิม่ ขึน้ ขณะทีไ่ ม่มรี ายได้ จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุมคี วามเป็นอยูท่ ลี่ ำ� บาก
หากไม่มกี ารวางแผนสะสมเงินออมเพือ่ เก็บไว้ใช้จา่ ยในวัยชราจึงจ�ำเป็นทีจ่ ะเตรียม
พร้อมรับการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ จะต้องมีการวางแผนการออม การลงทุนและการ
บริโภคเพือ่ ทีจ่ ะเตรียมพร้อมเมือ่ เข้าสูว่ ยั ผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากเมือ่ สูงอายุแล้วจะต้อง
หยุดท�ำงานและขาดรายได้ จึงจ�ำเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการ
ลงทุนเพือ่ จะได้มรี ายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงทีส่ งู อายุหรือสามารถเงินออมที่
สะสมไว้มาใช้ในช่วงบัน้ ปลายชีวติ
ดังนั้นในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือ
กันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะการ
ร่วมกันกระตุน้ เพือ่ ให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการก้าวเข้าสูส่ งั คมผู้
สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การร่วมมือกันใน
ชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ การ
ปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผูส้ งู อายุ รวมทัง้ การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การลงทุนและการออมเพือ่ เตรียมพร้อมเมือ่ ถึงวัยผูส้ งู อายุ ซึง่ ส�ำหรับบางประเทศ
ได้มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานท�ำมากขึ้นเพื่อ
ให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและไม่เป็นภาระกับสังคม รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวด้วย
ในปี 2562 ประชากรในประเทศไทย นับเฉพาะผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทย แต่มชี อื่ อยูใ่ นทะเบียนราษฎร จะมีมากถึง 66.4 ล้านคน โดยจังหวัด
ทีม่ อี ตั ราร้อยละของผูส้ งู อายุสงู สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ล�ำปาง (ร้อยละ 24.40)
สิงห์บรุ ี (ร้อยละ 24.24) ล�ำพูน (ร้อยละ 24.07) แพร่ (ร้อยละ 23.99) และชัยนาท
(ร้อยละ 23.2/) (กรมกิจการผูส้ งู อายุ, 2563)
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จังหวัดล�ำปาง เป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ อี ตั ราผูส้ งู อายุสงู สุด 5 อันดับแรก โดยมี
อัตราร้อยละ 24.40 ซึง่ จัดว่าเป็นสังคมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์แล้ว จึงมีแนวทางใน
การด�ำเนินการด้านผูส้ งู อายุตามแผนพัฒนาจังหวัดลาํ ปาง 4 ปี (พ.ศ.2561–2564)
ในประเด็นยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตรท ี่ 4
ทีร่ ะบุวา่ การเสริมสรา งและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน และสังคมลาํ ปาง
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูม คี วามเขมแข็ง มีภมู คิ มุ กันสามารถดาํ รงชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรว า่ ประชาชนลาํ ปางมี
โอกาสทางสังคม มีภมู คิ มุ กัน ชวยเหลือตนเองได โดยเนน การขับเคลือ่ นในมิตกิ าร
พัฒนา ปองกัน ในลักษณะการสรางโอกาส พรอมกับเสริม ศักยภาพไปทีต่ วั คน
ครอบครัว และชุมชน (ส�ำนักงานจังหวัดล�ำปาง, 2561)
จากสถานการณ์คณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและการตระหนักใส่ใจดูแลผูส้ งู
อายุทลี่ ดลงดังทีก่ ล่าวมา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนาแนวทางการใช้สอื่
สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง โดยมีเป้าหมาย
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุมพี ฤติกรรมการดูแลตนเองเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ บุคคลในครอบครัวมี
พฤติกรรมใส่ใจดูแลผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสสังคม
สูก่ ารเตรียมความพร้อมส�ำหรับสังคมผูส้ งู อายุ และช่วยลดภารกิจในการดูแลผูส้ งู
อายุให้กบั ภาครัฐอีกทางหนึง่ ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
2. เสนอแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู
อายุในจังหวัดล�ำปาง
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ค�ำถามวิจยั
1. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัด
ล�ำปางมีการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี นึ้
2. แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดล�ำปางอย่างไร
กรอบแนวความคิดในการวิจยั
งานวิจยั เรือ่ ง แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง เป็นงานวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วธิ กี าร
สนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เป็นหลักในการด�ำเนินงาน ผูว้ จิ ยั
ได้ท�ำการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับสือ่ สังคมออนไลน์ คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ โดยก�ำหนดเป็นขัน้ ตอนใน
ด�ำเนินการวิจยั ดังนี้

แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้
เป็นกรอบในการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ แนวคิดด้านผู้สูงอายุและการ
พัฒนาผู้สูงอายุ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการใช้สื่อของผู้สูงอายุ โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
แนวคิดด้านผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้สูงอายุ 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�ำกัดแค่ในกลุ่มเด็ก แต่กลุ่มผู้สูงอายุมีสถิติการใช้งานที่สูง
ในสหรัฐอเมริกาจึงได้น�ำข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาน�ำเสนอผ่าน Infographic ที่
จะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ ประกอบกับ
มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ (กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2562) โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุและคนทุกวัย การส่งเสริมการมีงานท�ำและมีรายได้ของผู้สูงอายุ การ
สร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นแบรนด์ของผู้สูงอายุ ระบบสุขภาพเพื่อรองรับ
สังคมสูงอายุ การเชื่อมโยงระบบการดูแลผู้สูงอายุ การปรับสภาพแวดล้อม
ชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ลําปาง 4 ปี พ.ศ.2561–2564 (ส�ำนักงานจังหวัดล�ำปาง, 2561) ด้านการเสริม
สรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปางใหเปนสังคมแห่ง
การเรียนรู มีความเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การสรางเสริมสุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวม
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบและบูรณาการในทุกระดับ
2) การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต การเขาถึงแหล่งอาชีพ
ที่ เ หมาะสม และมี ส ภาพแวดล อ มทางสั ง คมและสวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมที่ ดี
การเสริมสรางและยกระดับความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัว
นอกจากนี้ยังได้ท�ำการสืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อของผู้สูง
อายุ ได้แก่
นลินี ศรีวิลาศ และปริญญา หรุ่นโพธิ์ (2560) ได้ศึกษา พฤติกรรมการ
เข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของกลุม่ ผูส้ งู อายุอำ� เภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทีพ่ บว่า ผูส้ งู อายุเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามความหลากหลายวัตถุประสงค์
การใช้งานที่แตกต่างกันไป ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านสุขภาพ ด้านความ
บันเทิงท่องเที่ยว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการศึกษาธุรกิจการ
ท�ำงาน โดยผู้สูงอายุสามารถน�ำข้อมูลไปศึกษาต่อในหลากหลายด้าน ได้แก่ รูป
แบบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ การพัฒนา
เว็บไซต์ที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล การพัฒนาอินเทอร์เน็ตเข้า
กับเทคโนโลยี การด�ำเนินธุรกิจผู้ประกอบการควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์
ให้สอดคล้องกับความต้องการและค�ำนึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผู้บริโภค
รวมถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความ
ส�ำเร็จให้กับการประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ
กุลิศรา ปิ่นทอง, สุชีพ พิริยสมิทธ์, และเดชา บัวเทศ (2561) ที่กล่าว
ไว้ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งพบว่าผู้สูง
อายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน รายได้จึงไม่มั่นคง มีหนี้สินผูกพัน
ครอบครัว ไม่มีรายได้เสริมนอกจากเบี้ยยังชีพที่ได้รับจากรัฐ หน่วยงานภาครัฐ
ที่รับผิดชอบควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
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ด้วยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมวิ ฒ
ั น์ พรวนสุข (2558) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่า หน่วยงานของ
รัฐควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผู้
สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมปฏิบัติทุกขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดอบรมเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพ และมีการบริการจัดการน�ำผลิตภัณฑ์
กลุ่มออกจ�ำหน่ายด้วย รวมถึงด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการจัดอบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
อย่างจริงจัง และมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมด้วย รวมถึงควรมี
กลุ่มอาสาสมัครออกเยี่ยมที่บ้านพร้อมรับฟังปัญหาและแนะน�ำแนวทาง พร้อม
ทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต
สมคิด แทวกระโทก (2560) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุพื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
จักราช จังหวัดนครราชสีมาว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ที่อยู่อาศัย ควรมีการสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�ำหรับผู้สูงอายุให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�ำคัญต่างๆ โดยให้ผู้
สูงอายุมีส่วนร่วมด้วย
อดิศักดิ์ จ�ำปาทอง, คนึงนิจ ติกะมาตย์, เกสร มณีวรรณ, และนิฤมล
หิรัญวิจิตรภรณ์ (2562) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาเรื่องแนวทางในการใช้สื่อเพื่อ
ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุจังหวัดล�ำปางว่า ผู้สูงอายุนิยมการใช้กลุ่มไลน์เพื่อ
สื่อสารระหว่างบุคคลและภายในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อประชาสัมพันธ์แก่สมาชิก
ภายในกลุ่มและบุคคลภายนอก และใช้สื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ไปยังบุคคลภายนอกด้วย
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ระวีวรรณ ทรัพย์อนิ ทร์ และญาศิณี เคารพธรรม (2560) ได้กล่าวไว้ในการ
ศึกษาเรือ่ งสือ่ กับผูส้ งู อายุในประเทศไทยว่า ผลกระทบการใช้สอื่ ของผูส้ งู อายุนนั้
จะมีผลทัง้ ด้านบวกและด้านลบ โดยผลทางบวกได้แก่ การสร้างแรงบันดาลใจ ความรู้
รับข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง จากการได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นและครอบครัว
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับ 1) ข้อมูลพืน้ ฐานของผูส้ งู อายุ
เช่น เพศ อายุ รายได้ ประสบการณ์ สถานะทางสังคม การมีสว่ นร่วมกับกลุม่ สังคม
2) พฤติกรรมการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของผูส้ งู อายุ 3) ปัญหา อุปสรรค และปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ และ 4) แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ทัง้ ชายและ
หญิงในจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวนทัง้ สิน้ 177,846 คน (กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์, ปรับปรุงเมือ่ 31 ธันวาคม 2563)
2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกโดย
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น เป็นการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผูว้ จิ ยั เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากประชากรผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ทัง้ ชายและหญิงในจังหวัดล�ำปาง ทีใ่ ช้สอื่ สังคม
ออนไลน์อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน มีสขุ ภาพแข็งแรงและเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ สังคมอยู่
เป็นประจ�ำ จากอ�ำเภอเมือง อ�ำเภอห้างฉัตร อ�ำเภอแม่เมาะ อ�ำเภอเกาะคา และ
อ�ำเภอแม่ทะ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24 คน
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ด้านตัวแปรต้น ผูส้ งู อายุมเี พศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
และรายได้แตกต่างกัน
3.2 ด้านตัวแปรตาม แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุ
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่ กึ ษา
ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564
วิธดี ำ� เนินการวิจยั
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศึกษา
ปัญหา อุปสรรค พฤติกรรม ความคาดหวัง และประโยชน์ทไี่ ด้จากการใช้สอ่ื สังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง ประสานงานกับหน่วยงานที่ด�ำเนินงาน
ด้านกิจการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง และด�ำเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยมีกระบวนการด�ำเนินงานหลัก
4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนทบทวนวรรณกรรม เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
เชิงหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับแนวคิดเกีย่ วกับสังคมผูส้ งู อายุ, แนวคิด
เกีย่ วกับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์, มาตรการขับเคลือ่ นระเบียบวาระแห่งชาติ เรือ่ ง
สังคมสูงอายุ, แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ปี (พ.ศ.2561–2564) และงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ (Interview) กลุม่ ผูส้ งู อายุและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเพิม่ เติม เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับ
ปัญหา อุปสรรค พฤติกรรม ความคาดหวัง และประโยชน์ทไี่ ด้จากการใช้สงั คม
ออนไลน์ของผูส้ งู อายุ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผู้
สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง
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ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ตอนสร้างกรอบแผนงานวิจยั โดยการประสานความร่วม
มือกับผูส้ งู อายุ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุใน
จังหวัดล�ำปาง เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview)
กับกลุ่มผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง
อายุ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ของผูส้ งู อายุและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง มาก�ำหนดเป็น
กรอบแผนงานวิจยั ส�ำหรับการก�ำหนดแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ตอนการสร้างแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสม
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง โดยใช้การสนทนากลุม่ ย่อย
(Focus Group) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ เพิม่ พูนความ
รู้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นของผูส้ งู อายุและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง และร่างคูม่ อื การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ที่
เหมาะสมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการวิพากษ์แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก (In-Depth Interview) กับผูส้ งู อายุและกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ มีประสบการณ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ เพือ่ วิพากษ์จดุ เด่น และจุดทีค่ วรพัฒนา
ร่างคูม่ อื การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดล�ำปาง
เครือ่ งมือการวิจยั
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป ข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู อายุโดยใช้
ค�ำถามแบบเลือกตอบ (Checklist)
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ส่วนที่ 2 การสร้างกรอบแผนงานวิจยั เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุม่ ผูส้ งู อายุและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ส่วนที่ 3 การใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้แอปพลิเคชัน
ไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยูทบู (YouTube) โดยใช้การสนทนากลุม่
ย่อย (Focus Group) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop)
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามหรือค�ำถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) กับผูส้ งู อายุและกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการวิพากษ์แนวทางการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป สัมภาษณ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผูส้ งู
อายุและเก็บคืนด้วยตนเอง
2. ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุม่ ผูส้ งู อายุ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ เพือ่ การสร้าง
กรอบแผนงานวิจยั
3. ใช้การสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การ (Workshop) เพือ่ เก็บข้อมูลการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยูทปู (YouTube)
4. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เก็บข้อมูลกับ
ผูส้ งู อายุและกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการวิพากษ์แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
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สรุปผลการวิจยั
โลกของเราก�ำลังก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์ โดยหลายประเทศ
ทัว่ โลก ก�ำลังมีประชากรผูส้ งู อายุมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรในแต่ละประเทศ
ซึง่ หมายความว่า ประเทศเหล่านัน้ ได้กลายเป็นสังคมผูส้ งู อายุไปแล้ว โดยเฉพาะ
ประชากรในอาเซียนทีก่ ำ� ลังมีผส้ ู งู อายุเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เช่น ประเทศสิงคโปร์ (ร้อยละ
19.9) ไทย (ร้อยละ 17.5) เวียดนาม (ร้อยละ 11.9) และมาลเซีย (10.6) เป็นต้น
เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ย่อมท�ำให้เกิดผลกระทบทั้งด้าน
เศรษฐกิจ การออม การปรับสภาพแวดล้อมเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ งบประมาณ
ค่ารักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การเข้าถึงระบบสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ การ
ดูแลรักษาสุขภาพ รวมถึงชุมชนและสถาบันในสังคมเพือ่ รองรับสังคมผูส้ งู อายุ ที่
จะต้องใช้องค์ความรูแ้ ละการปรับเปลีย่ นแนวคิดและทัศนคติ เพือ่ สร้างสังคมผูส้ งู
อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพได้
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการศึกษา เรือ่ ง แนวทางการใช้สอื่
สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง และเสนอ
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด
ล�ำปาง ซึง่ ได้ทำ� การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรผูท้ มี่ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป ทัง้ ชาย
และหญิงในจังหวัดล�ำปาง ทีใ่ ช้สอื่ สังคมออนไลน์อยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวัน มีสขุ ภาพ
แข็งแรงและเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุม่ สังคมอยูเ่ ป็นประจ�ำ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 24 คนอย่าง
เป็นระบบ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ตามขัน้ ตอนของการวิจยั ทีก่ ำ� หนดไว้ 4 ขัน้
ตอน คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม ใช้การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานจากเอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และการสัมภาษณ์ (Interview) กลุม่ ผูส้ งู อายุและหน่วย
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุเพิม่ เติม ขัน้ ตอนที่ 2 สร้าง
กรอบแผนงานวิจยั ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุม่
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ผูส้ งู อายุและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ ขัน้ ตอน
ที่ 3 การสร้างแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง ใช้การสนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group) และการฝึก
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นของ
ผูส้ งู อายุและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัด
ล�ำปาง และร่างคูม่ อื การใช้สอื่ สังคมออนไลน์ทเี่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง ขัน้ ตอนที่ 4 การวิพากษ์แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะ
ลึก (In-Depth Interview) กับกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ มีประสบการณ์ดา้ นการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ เพือ่ หาข้อสรุปในการจัดท�ำคูม่ อื การใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ทีเ่ หมาะสมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง คณะผูว้ จิ ยั จึงน�ำ
เสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้

แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
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ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด
ล�ำปาง ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัด
ล�ำปาง สรุปได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยและสถานการณ์การระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ท�ำให้มรี ายได้ลดลง การท�ำธุรกิจการค้าไม่มนั่ คง
จึงมีความต้องการเรียนรูก้ ารเข้าถึงตลาดลูกค้ากลุม่ ใหม่ ซึง่ ต้องอาศัยการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสริมด้วย รวมถึงการมีคา่ ใช้จา่ ยหลากหลายอย่างเพิม่ มาก
ขึน้ และส่งผลไปยังหนีส้ นิ อยู่ เช่น ค่าผ่อนช�ำระค่างวดรถยนต์ ค่าผ่อนช�ำระเงิน
กูเ้ พือ่ การเกษตร ซึง่ จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน 2) ด้าน
สุขภาพ ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางมีสขุ ภาพจิตทีด่ ี มีความเครียดน้อย เนือ่ งจากได้
ท�ำงานช่วยเหลือสังคมของตนเอง มีการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ และสังคม มีความสุข
ด้วยการให้และแบ่งปันแก่คนรอบข้างอยูเ่ สมอ รวมถึงการไปปฏิบตั ธิ รรมะ การได้
ดูแลสุขภาพจิตสม�ำ่ เสมอ จึงท�ำให้เป็นคนมีจติ ใจเมตตา มองโลกในแง่ดี จึงไม่คอ่ ยมี
ความเครียด ส่วนด้านสุขภาพกายและโรคประจ�ำตัวนัน้ ยังคงมีโรคประจ�ำตัว ได้แก่
โรคความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด ซึง่ รักษาด้วยการการป้องกัน ดูแล
และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์สำ� หรับผู้
สูงวัย ร่วมกับการใช้ยา 3) ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและและการสนับสนุนจากบุตรหลานและ
ญาติ ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางมีทอี่ ยูอ่ าศัยค่อนข้างดี โล่ง อากาศถ่ายเท สะอาด
น่าอยู่ สมาชิกในครอบครัวเข้าใจสภาพของผูส้ งู อายุ จึงจัดบ้านและสภาพความ
เป็นอยูต่ ามความเหมาะสมของผูส้ งู อายุแต่ละคน แต่ในสถานทีส่ าธารณะ เช่น โรง
พยาบาล ไปรษณีย์ ตลาด ฯลฯ ยังจัดสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทจี่ ะช่วยส่งเสริมผูส้ งู อายุ
ค่อนข้างน้อยอยู่ นอกจากนี้ ยังรวมตัวกันจัดตัง้ กลุม่ ชุมชน มีกจิ กรรมร่วมกัน เน้นให้
มีอาหารทีด่ ี มีประโยชน์ ให้แก่สมาชิกชุมชนได้ใช้เวลาว่างในการท�ำงานเพือ่ ชุมชน
4) ด้านสังคมและชุมชน ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางส่วนใหญ่อาศัยอยูก่ บั บุตรหลาน
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และญาติ มีผดู้ แู ลชัดเจน ซึง่ ท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีการสือ่ สารและท�ำกิจกรรม
ร่วมกันภายในครอบครัวค่อนข้างมาก แต่ยงั ขาดความรูด้ า้ นการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เพือ่
ให้ทนั สถานการณ์และเกิดทักษะในการดูแลผูส้ งู อายุ ส่วนด้านสวัสดิการทีร่ ฐั จัด
ให้นนั้ ผูส้ งู อายุเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี อย่างน้อยก็ชว่ ยลดค่าใช้จา่ ยได้มาก แต่อย่างไร
ก็ตาม การเข้าถึงกองทุนผูส้ งู อายุคอ่ นข้างยาก จึงควรส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสามารถ
เข้าถึงกองทุนได้งา่ ยขึน้

แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง

ส่วนผลการศึกษาแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์
เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ 5 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการใช้สอื่ สังคม
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมอี ายุยนื ยาวมากขึน้ จึงมี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบริหารการเงินเพือ่ ยังชีพให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับ
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และรายจ่าย การเพิม่ รายได้จงึ มีแนวทางใช้สอื่ สังคมออนไลน์ชว่ ยส่งเสริมสินค้าให้
เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง เช่น การสร้างการรับรูข้ า่ วสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
ซึง่ จะส่งผลช่วยให้มยี อดขายและรายได้เพิม่ ขึน้ ด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถรวม
กลุม่ กันสร้างเครือข่ายและเป็นสือ่ กลางให้สมาชิกกลุม่ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกด้าน
การขาย การตลาด และการหารายได้ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อนื่
เช่น การช่วยเหลือผูส้ งู อายุยากไร้ถกู ทอดทิง้ ทารุณ เป็นต้น รวมถึงเมือ่ มีรายได้เพิม่
ขึน้ ก็จะส่งผลให้หนีส้ นิ ลดลงตามไปด้วย 2) แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่
ส่งเสริมด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุก๊
(Facebook) และยูทบู (YouTube) เพือ่ ติดต่อสือ่ สาร เชือ่ มความสัมพันธ์ ฟัง
เพลง ร้องเพลง ชมคลิปตลก สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับปฏิบตั ธิ รรมะ สุขภาพ ท�ำให้รสู้ กึ
สบายใจ ผ่อนคลาย ส่วนด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและโรคประจ�ำตัว ให้มกี ารใช้
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook) และยูทบู (YouTube) เพือ่ เปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการดูแลสุขภาพ ความรูด้ า้ นการใช้ชวี ติ การบริโภคอาหาร
การใช้ยา การพักผ่อน วิธกี ารออกก�ำลังกาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริมความรูด้ า้ นสุขภาพ
ใหม่ ๆ เทคนิคการดูแลสุขภาพ การแชร์ประสบการณ์ จากผูเ้ ชีย่ วชาญสุขภาพ
และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสุขภาพของตน โดยหน่วยงานผูเ้ กีย่ วข้อง
กับการพัฒนาผูส้ งู อายุควรจัดให้มกี ารเผยแพร่ความรูแ้ ก่ผสู้ งู อายุผา่ นสือ่ ออนไลน์
โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาบุตรหลานและญาติ โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ การ
ป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ การปฏิบตั ติ นในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการกระตุน้
ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เช่น มีบริการให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งสุขภาพ มีการแลก
เปลีย่ นความรู้ รวมถึงการผลิตแอปพลิเคชันทีใ่ ช้งานอย่างง่ายส�ำหรับบริการผูส้ งู
อายุ เป็นต้น 3) แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมทีอ่ ยูอ่ าศัยและชุมชน
โดยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และเฟซบุก๊ (Facebook) ในการ
สืบค้นการแชร์ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวิธกี ารตกแต่งบ้านให้ถกู สุขลักษณะและน่าอยู่
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และติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ เช่น เทศบาล สาธารณสุข ฯลฯ เพือ่
ด�ำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึง
ผูร้ บั ผิดชอบสถานทีส่ าธารณะ เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ตลาด ฯลฯ เพือ่ จัดสถานที่
และสิง่ รองรับผูส้ งู อายุให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และเฟซบุ๊ก (Facebook) ในการติดต่อ
สือ่ สารเพือ่ การพูดคุยกับบุตรหลานและญาติเป็นประจ�ำเพือ่ แสดงความรักความ
ห่วงใยระหว่างกัน ท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ใกล้ชดิ ลดช่องว่าง สร้างกิจกรรมภายใน
ครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ใี ห้เกิดขึน้ ภายในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้
ผูส้ งู อายุใช้สอื่ สังคมออนไลน์มาช่วยสร้างความรูแ้ ละความเข้าใจกับผูด้ แู ล และเพิม่
ช่องทางการสือ่ สารกันมากขึน้ มีการหาข้อมูลด้านสุขภาพและครอบครัวร่วมกัน
โดยเฉพาะเป็นการสือ่ สารแบบ 2 ทาง (Two way communication) จะยิง่ ช่วย
ให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) แนวทางการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการด�ำเนินงานของกลุม่ สังคมและชุมชน โดยส่งเสริมผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดล�ำปางให้ใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ สืบค้นข้อมูลเกีย่ วกับสวัสดิการกองทุน
ผูส้ งู อายุตา่ ง ๆ การเพิม่ ช่องทางการสือ่ สารกับหน่วยงานของรัฐผูร้ บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
สวัสดิการกองทุนผูส้ งู อายุ ท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ การสร้างการ
รับรูข้ า่ วสารแก่สมาชิกของกลุม่ สังคมและชุมชนว่ามีกจิ กรรมอะไร ทีไ่ หน อย่างไร
รวมถึงเชือ่ มโยงกับเครือข่ายกลุม่ ชุมชนอืน่ ๆ เพือ่ สร้างเครือข่ายผูส้ งู อายุให้เข้มแข็ง
5) แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความภูมใิ จคุณค่าในตนเอง
เนือ่ งจากผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางส่วนใหญ่เป็นผูม้ คี วามรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย มีโอกาสได้นำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้เพือ่ การท�ำงานเพือ่ สังคม
จึงมีความภาคภูมใิ จทีใ่ ช้ความรูไ้ ปสร้างประโยชน์ มีโอกาสหาสิง่ ใหม่ๆเข้ามาในชีวติ
มีความรูส้ กึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่าต่อสังคม และได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กบั ตนเองและ
คนรอบข้าง จึงควรส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้สอื่ สังคมออนไลน์สง่ เสริมการท�ำงานเพือ่
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สังคม ให้ผสู้ งู อายุได้แบ่งปันข้อมูลในกลุม่ ได้แสดงความคิดเห็น ได้สร้างความรูจ้ กั
ให้เป็นทีย่ อมรับ มีเพือ่ น มีสงั คม และไม่โดดเดีย่ ว
อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาเอกสาร ต�ำรา แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� แนวความคิดและผลการศึกษาวิจยั มาสังเคราะห์ สามารถสรุป
การอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษาปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ แล้ว พบว่า ผูส้ งู อายุในจังหวัด
ล�ำปางมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพือ่ การสือ่ สารมากขึน้ โดยสอดคล้องกับครอนบาค
(Cronbach, 1963) ทีไ่ ด้อธิบายว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้จำ� กัดแค่ในกลุม่ เด็ก
แต่กลุม่ ผูส้ งู อายุมสี ถิตกิ ารใช้งานทีส่ งู ในสหรัฐอเมริกาจึงได้นำ� ข้อเท็จจริงเหล่านัน้
มาน�ำเสนอผ่าน Infographic ทีจ่ ะสามารถช่วยให้เข้าใจถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต
ของผูส้ งู อายุ โดย Fathom ได้ทำ� การส�ำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตในกลุม่ ผูส้ งู อายุ
ชาวอเมริกนั ทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 50 ปีขนึ้ พบว่าผูใ้ ช้งานส่วนใหญ่มอี ายุเฉลีย่ อยูท่ ี่ 55-65
ปี ซึง่ เป็นการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์สมาร์ตโฟนเป็นหลัก โดยการใช้
งานผ่านคอมพิวเตอร์มจี ำ� นวนอยูท่ ี่ 90% และการใช้งานผ่านสมาร์ตโฟนมีจำ� นวน
34% (จับตาไลฟ์สไตล์การใช้งานออนไลน์, 2556) และในส่วนของผลการวิจยั นี้ ผู้
สูงอายุในจังหวัดล�ำปางมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ตโฟนเป็นหลัก มีจำ� นวน
อยูท่ ี่ 70.37 %
ผูว้ จิ ยั จึงได้สงั เคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลปัญหา อุปสรรค และคุณภาพชีวติ
ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ โดยผูส้ งู อายุใน
จังหวัดล�ำปางทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจทีถ่ ดถอยและสถานการณ์การ
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ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19 ท�ำให้มรี ายได้ลดลง การท�ำธุรกิจ
การค้าไม่มนั่ คง จึงมีความต้องการเรียนรูก้ ารเข้าถึงตลาดลูกค้ากลุม่ ใหม่ ซึง่ ต้อง
อาศัยการใช้สอื่ ออนไลน์เข้ามาช่วยส่งเสริมด้วย รวมถึงการมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ มากขึน้
ซึง่ ส่งผลไปยังหนีส้ นิ ด้วย 2) ด้านสุขภาพ โดยผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางมีสขุ ภาพ
จิตทีด่ ี มีความเครียดน้อย ส่วนด้านสุขภาพกายและโรคประจ�ำตัวนัน้ ยังคงมีโรค
ประจ�ำตัว ได้แก่ โรคความดันโลหิต เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด ซึง่ รักษาด้วยการ
การป้องกัน ดูแล และฟืน้ ฟูสขุ ภาพ การออกก�ำลังกาย การรับประทานอาหารทีม่ ี
ประโยชน์สำ� หรับผูส้ งู วัย ร่วมกับการใช้ยา 3) ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและและการสนับสนุน
จากบุตรหลานและญาติ โดยผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางมีทอี่ ยูอ่ าศัยค่อนข้างดี โล่ง
อากาศถ่ายเท สะอาด น่าอยู่ สมาชิกในครอบครัวเข้าใจสภาพของผูส้ งู อายุ จึงจัด
บ้านและสภาพความเป็นอยูต่ ามความเหมาะสมของผูส้ งู อายุแต่ละคน แต่ในสถาน
ทีส่ าธารณะ เช่น โรงพยาบาล ไปรษณีย์ ตลาด ฯลฯ ยังจัดสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทจี่ ะ
ช่วยส่งเสริมผูส้ งู อายุคอ่ นข้างน้อยอยู่ นอกจากนี้ ยังรวมตัวกันจัดตัง้ กลุม่ ชุมชน มี
กิจกรรมร่วมกัน เน้นให้มอี าหารทีด่ ี มีประโยชน์ ให้แก่สมาชิกชุมชนได้ใช้เวลาว่าง
ในการท�ำงานเพือ่ ชุมชน 4) ด้านสังคมและชุมชน โดยผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางส่วน
ใหญ่อาศัยอยูก่ บั บุตรหลานและญาติ มีผดู้ แู ลชัดเจน ซึง่ ท�ำให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มี
การสือ่ สารและท�ำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวค่อนข้างมาก แต่ยงั ขาดความ
รูด้ า้ นการฟืน้ ฟูสขุ ภาพ เพือ่ ให้ทนั สถานการณ์และเกิดทักษะในการดูแลผูส้ งู อายุ
ส่วนด้านสวัสดิการทีร่ ฐั จัดให้นนั้ ผูส้ งู อายุเห็นว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี อย่างน้อยก็ชว่ ยลด
ค่าใช้จา่ ยได้มาก แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงกองทุนผูส้ งู อายุคอ่ นข้างยาก จึงควร
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสามารถเข้าถึงกองทุนได้งา่ ยขึน้
ซึง่ ปัญหาและอุปสรรคทัง้ 4 ด้านดังกล่าว ได้สอดคล้องกับมาตรการขับ
เคลือ่ นระเบียบวาระแห่งชาติ เรือ่ ง สังคมสูงอายุ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์, 2562) มาตรการหลักที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
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และคนทุกวัย ในมาตรการย่อยที่ 1.2 ทีก่ ล่าวถึงการส่งเสริมการมีงานท�ำและมีราย
ได้ของผูส้ งู อายุ ส่งเสริมการมีงานท�ำส�ำหรับผูส้ งู อายุ โดยให้มกี ารก�ำหนดงาน อาชีพ
และระยะเวลาทีเ่ หมาะสมกับผูส้ งู อายุ สร้างผลิตภัณฑ์สนิ ค้าทีเ่ ป็นแบรนด์ของผู้
สูงอายุ ผ่านการสนับสนุนจากประชารัฐ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพือ่ สังคม
มาตรการย่อยที่ 1.3 ทีก่ ล่าวถึงระบบสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมสูงอายุ เชือ่ มโยงระบบ
การดูแลผูส้ งู อายุ เริม่ ตัง้ แต่ในระดับปฐมภูมิ ทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ และศูนย์เชีย่ วชาญ
การดูแลระยะกลาง ระยะยาว และการดูแลระยะสุดท้าย รวมทัง้ การดูแลผูส้ งู อายุ
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นเฉพาะกลุม่ และการเตรียมความพร้อม ด้านสุขภาพของกลุม่ ก่อน
วัยสูงอายุ และมาตรการย่อยที่ 1.4 ทีก่ ล่าวถึงปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้
ปลอดภัยกับผูส้ งู อายุ มีการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ชุมชน และโครงสร้าง
พืน้ ฐานเดิม ให้เหมาะสมและเอือ้ ต่อการด�ำเนินชีวติ ของผูส้ งู อายุ เน้นการมีสว่ น
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิน่ โดยมีการก�ำหนดมาตรการเพือ่ จูงใจให้
ภาคเอกชน เข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลือ่ น
และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ปี พ.ศ.2561–2564
(ส�ำนักงานจังหวัดล�ำปาง, 2561) ในยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรา งและพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของประชาชน และสังคมลาํ ปางใหเ ปน สังคมแหงการเรียนรูม คี วาม
เขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่
กล่าวถึง 1) การสรา งเสริมสุขภาพของประชาชนอยางเปนองครวมและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการสุขภาพทัง้ ระบบและบูรณาการในทุกระดับ 2) การสง เสริม
และสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนใหม คี ณ
ุ ภาพ มีการเรียน
รูต ลอดชีวติ สามารถ เขา ถึงแหล่งอาชีพทีเ่ หมาะสม และมีสภาพแวดลอมทางสังคม
และสวัสดิการทางสังคมทีด่ ี และ 3) การเสริมสรา งและยกระดับความเขม แข็งใหก บั
สถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม เพือ่ สรางภูมคิ มุ กันรวมทัง้ สนับสนุน ใหด าํ รง
ชีวติ ตามวิถลี าํ ปางตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2) วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ เสนอแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปาง
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลด้านต่าง ๆ แล้ว จึงได้สงั เคราะห์ขอ้ มูล
และสรุปผลแนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ
ในจังหวัดล�ำปาง ดังนี้
2.1) แนวทางการใช้สอื่ สังคมออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ
เนือ่ งจากผูส้ งู อายุมอี ายุยนื ยาวมากขึน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องบริหาร
การเงินเพือ่ ยังชีพให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย การเพิม่ รายได้จงึ
มีแนวทางใช้สอื่ สังคมออนไลน์ชว่ ยส่งเสริมสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง เช่น การ
สร้างการรับรูข้ า่ วสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะส่งผลช่วยให้มยี อดขาย
และรายได้เพิม่ ขึน้ ด้วย ดังทีน่ ลินี ศรีวลิ าศ และปริญญา หรุน่ โพธิ์ (2560) ได้ศกึ ษา
พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ กลุม่ ผูส้ งู อายุอำ� เภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี แล้วพบว่า ผูส้ งู อายุเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามความหลาก
หลายวัตถุประสงค์การใช้งานทีแ่ ตกต่างกันไป ได้แก่ ด้านการติดต่อสือ่ สาร ด้าน
สุขภาพ ด้านความบันเทิงท่องเทีย่ ว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านการ
ศึกษาธุรกิจการท�ำงาน โดยผูส้ งู อายุสามารถน�ำข้อมูลไปศึกษาต่อในหลากหลายด้าน
ได้แก่ รูปแบบธุรกิจเกีย่ วกับการให้บริการของอินเทอร์เน็ตของกลุม่ ผูส้ งู อายุ การ
พัฒนาเว็บไซต์ทเี่ ข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล การพัฒนาอินเทอร์เน็ต
เข้ากับเทคโนโลยี การด�ำเนินธุรกิจผูป้ ระกอบการควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์
ให้สอดคล้องกับความต้องการและค�ำนึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผูบ้ ริโภค รวม
ถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบวงจร เพือ่ เพิม่ โอกาสและสร้างความส�ำเร็จให้
กับการประกอบธุรกิจในสังคมผูส้ งู อายุ รวมถึงกุลศิ รา ปิน่ ทอง, สุชพี พิรยิ สมิทธ์,
และเดชา บัวเทศ (2561) ทีก่ ล่าวไว้ในการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุ
จังหวัดสิงห์บรุ ี ซึง่ พบว่าผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพทีแ่ น่นอน รายได้จงึ
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ไม่มนั่ คง มีหนีส้ นิ ผูกพันครอบครัว ไม่มรี ายได้เสริมนอกจากเบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้รบั จาก
รัฐ หน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพือ่ สร้างราย
ได้ให้แก่ผสู้ งู อายุดว้ ยการส่งเสริมภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางจึงใช้
สือ่ สังคมออนไลน์ชว่ ยส่งเสริมสินค้าให้เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง เช่น การสร้างการรับรู้
ข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพือ่ เพิม่ ยอดขายและเพิม่ รายได้อกี ด้วย
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังสามารถรวมกลุ่มกันสร้างเครือข่ายและเป็นสื่อ
กลางให้สมาชิกกลุม่ เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกด้านการขาย การตลาด และการหาราย
ได้ ตลอดจนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อนื่ เช่น การช่วยเหลือผูส้ งู อายุยากไร้ถกู
ทอดทิง้ ทารุณ เป็นต้น รวมถึงเมือ่ มีรายได้เพิม่ ขึน้ ก็จะส่งผลให้หนีส้ นิ ลดลงตาม
ไปด้วย ซึง่ ภูมวิ ฒ
ั น์ พรวนสุข (2558) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดแพร่ ซึง่ พบว่า หน่วยงานของ
รัฐควรสนับสนุนในด้านอาชีพการหารายได้อย่างเหมาะสมตามความถนัดของผูส้ งู
อายุ และให้มสี ว่ นร่วมปฏิบตั ทิ กุ ขัน้ ตอน พร้อมทัง้ สนับสนุนงบประมาณเพือ่ จัด
อบรมเพิม่ ความรูแ้ ละทักษะด้านอาชีพ และมีการบริการจัดการน�ำผลิตภัณฑ์กลุม่
ออกจ�ำหน่ายด้วย
2.2) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ
โดยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุก๊ (Facebook)
และยูทูบ (YouTube) เพื่อติดต่อสื่อสาร เชื่อมความสัมพันธ์ ฟังเพลง ร้องเพลง
ชมคลิปบันเทิง สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมะ สุขภาพ ท�ำให้รู้สึกสบายใจ
ผ่อนคลาย ส่วนด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและโรคประจ�ำตัว ให้มีการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) และยูทูบ (YouTube) เพื่อเปิด
รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้านการดูแลสุขภาพ ความรู้ด้านการใช้ชีวิต การบริโภค
อาหาร การใช้ยา การพักผ่อน วิธกี ารออกก�ำลังกาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริมความรูด้ า้ น
สุขภาพใหม่ ๆ เทคนิคการดูแลสุขภาพ การแชร์ประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญ
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สุขภาพ และประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับสุขภาพของตน ซึง่ ภูมวิ ฒ
ั น์ พรวน
สุข (2558) ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ ซึ่งพบว่า ด้านสุขภาพอนามัย ควรมีการจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปีอย่างจริงจัง และมีการตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมด้วย รวม
ถึงควรมีกลุม่ อาสาสมัครออกเยีย่ มทีบ่ า้ นพร้อมรับฟังปัญหาและแนะน�ำแนวทาง
พร้อมทั้งตั้งงบประมาณไว้รองรับผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งสอดคล้องผู้สูงอายุใน
จังหวัดล�ำปางที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ตนเองและกลุ่มสังคมของตน
โดยหน่วยงานผูเ้ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผูส้ งู อายุควรจัดให้มกี ารเผยแพร่
ความรู้แก่ผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ โดยไม่ต้องพึ่งพาบุตรหลานและญาติ โดยมี
เนือ้ หาเกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ การปฏิบตั ติ น
ในโอกาสต่าง ๆ รวมถึงการกระตุน้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน เช่น มีบริการให้
ค�ำปรึกษาเรื่องสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงการผลิตแอปพลิเคชันที่
ใช้งานอย่างง่ายส�ำหรับบริการผู้สูงอายุ เป็นต้น
2.3) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมที่อยู่อาศัยและชุมชน
โดยส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ
เฟซบุก๊ (Facebook) ในการสืบค้นการแชร์ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับวิธกี ารตกแต่ง
บ้านให้ถกู สุขลักษณะและน่าอยู่ และติดต่อสือ่ สารกับหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ เช่น
เทศบาล สาธารณสุข ฯลฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสิ่งรองรับผู้
สูงอายุให้มีคุณภาพที่ดี รวมถึงผู้รับผิดชอบสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล
ไปรษณีย์ ตลาด ฯลฯ เพื่อจัดสถานที่และสิ่งรองรับผู้สูงอายุให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ ดังที่สมคิด แทวกระโทก (2560) ได้กล่าวไว้ในการศึกษาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุพนื้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอ
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จักราช จังหวัดนครราชสีมาว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตอ�ำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา ด้าน
ที่อยู่อาศัย ควรมีการสนับสนุนการปรับปรุงทางเดินส�ำหรับผู้สูงอายุให้มีความ
สะดวกและปลอดภัย และจัดกิจกรรมหรือโครงการในวันส�ำคัญต่างๆ โดยให้ผู้
สูงอายุมีส่วนร่วมด้วย
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) และ
เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อการพูดคุยกับบุตรหลานและ
ญาติเป็นประจ�ำเพื่อแสดงความรักความห่วงใยระหว่างกัน ท�ำให้เกิดความรู้สึก
ใกล้ชิด ลดช่องว่าง สร้างกิจกรรมภายในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึน้ ภายในครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้สอื่ สังคมออนไลน์มาช่วย
สร้างความรู้และความเข้าใจกับผู้ดูแล และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกันมากขึ้น
มีการหาข้อมูลด้านสุขภาพและครอบครัวร่วมกัน โดยเฉพาะเป็นการสื่อสาร
แบบ 2 ทาง (Two way communication) จะยิ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างกัน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.4) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานของ
กลุ่มสังคมและชุมชน
โดยส่งเสริมผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปางให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุต่าง ๆ การเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับ
หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนผู้สูงอายุ ท�ำให้การเข้า
ถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ การสร้างการรับรูข้ า่ วสารแก่สมาชิกของกลุม่ สังคม
และชุมชนว่ามีกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงเชื่อมโยงกับเครือข่ายกลุ่ม
ชุมชนอื่น ๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ซึ่งอดิศักดิ์ จ�ำปาทอง, คนึง
นิจ ติกะมาตย์, เกสร มณีวรรณ, และนิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์. (2562) ได้กล่าว
ไว้ในการศึกษาเรือ่ งแนวทางในการใช้สอื่ เพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมของผูส้ งู อายุจงั หวัด
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ล�ำปางว่า ผูส้ งู อายุนยิ มการใช้กลุม่ ไลน์เพือ่ สือ่ สารระหว่างบุคคลและภายในกลุม่
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกภายในกลุม่ และบุคคลภายนอก และใช้สอื่
เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกด้วย และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง What is “active ageing”? (World
Health Organization, 2002) ที่หมายถึง การเข้าสู่สภาวะของผู้สูงวัยอย่างมี
ความสุข พร้อมกับเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดทัศนคติที่ดีต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ไม่เป็นภาระหรือปัญหาต่อคนรอบ
ข้างและสังคม
2.5) แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจ
คุณค่าในตนเอง
เนื่องจากผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปางส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลาย มีโอกาสได้นำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์มาใช้เพือ่ การ
ท�ำงานเพื่อสังคม จึงมีความภาคภูมิใจที่ใช้ความรู้ไปสร้างประโยชน์ มีโอกาสหา
สิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต มีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม และได้ใช้เวลาให้
เกิดประโยชน์กับตนเองและคนรอบข้าง จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ส่งเสริมการท�ำงานเพื่อสังคม 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�ำปาง ที่ใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานเพือ่ สังคมและส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุเกิดความภูมใิ จ
คุณค่าในตนเองด้วย
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการด�ำเนินการวิจยั แบบมีสว่ นร่วมของชุมชน ในการระดมสมองจาก
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาผูส้ งู อายุของจังหวัดล�ำปางแล้ว พบว่า มีหลาย
องค์กร ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม ทีแ่ สดงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของ
ผูส้ งู อายุ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา และ ฯลฯ
แต่การพัฒนาคุณภาพของผูส้ งู อายุยงั ท�ำได้ไม่เต็มที่ ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะประการ
ส�ำคัญ คือ กรมกิจการผูส้ งู อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ ควรมีบทบาทเป็นหน่วยงานหลัก เพือ่ บูรณาการแผนงานและกิจกรรม ทัง้
ด้านการกระตุน้ ส่งเสริม และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคม เพือ่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพของผูส้ งู อายุให้
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสมต่อไป
2) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพทีด่ ำ� เนินการศึกษาและเก็บข้อมูล
ในมุมมองและประสบการณ์ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางเป็นส่วนใหญ่ ประกอบ
กับการเก็บข้อมูลจากผูด้ แู ลและผูป้ ระกอบกิจกรรมด้านการพัฒนาผูส้ งู อายุอกี ส่วน
หนึง่ ผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะประการส�ำคัญ คือ ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมเพิม่ เติมอีก และควรศึกษา
เกีย่ วกับความแตกต่างทางเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ของ
ผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล อันจะส่งผลถึงแนวทางการใช้สอื่
สังคมออนไลน์เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุในจังหวัดล�ำปางทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของผูส้ งู อายุทแี่ ท้จริงมากยิง่ ขึน้
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สรุป

จากการศึกษาวิจยั ดังกล่าวพบว่า สังคมโลกในอนาคตจะเป็นสังคมของผู้
สูงอายุอย่างแท้จริง การตระหนัก ใส่ใจ ดูแลผูส้ งู อายุ และการเตรียมความพร้อม
การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ควรจะร่วมมือกันทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตัง้ แต่ระดับบุคคล
ชุมชน และประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุน้ เพือ่ ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ ทัง้ ด้านการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชวี ติ ใน
บัน้ ปลาย การร่วมมือกันในชุมชน การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรูท้ างด้านสุขภาพ
อนามัยของผูส้ งู อายุ การปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผูส้ งู อายุ รวมทัง้ การ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออม เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูง
อายุ อันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างกระแสสังคมสูก่ ารเตรียมความพร้อมส�ำหรับ
สังคมผูส้ งู อายุ และช่วยลดภารกิจในการดูแลผูส้ งู อายุให้กบั ภาครัฐอีกทางหนึง่ ด้วย
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