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บทคัดยอ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการดําเนินงานวิจยั ภายใตแผนงานหลัก เรือ่ ง รูปแบบการมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร
และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา
กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth Interview) จํานวน 25 คน
ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดตั้งชมรมผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารทั่วไป จึงมี
ความตองการทีจ่ ะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟนเพือ่ สือ่ สารทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดว ย รวมถึงตองการสือ่ สาร
ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ
1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพื้นบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ
ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช
สื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก
คําสําคัญ: สื่อ การสงเสริม ผูสูงอายุ
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Abstract

This research was a research conducted under the main plan in the topic entitled “Model
for Participation in Life Quality Development for the Elderly in Lampang Province” using the
qualitative research methodology. Its objectives were to study the background, communicative
behaviors, the needs for using the media, and the ability to use the media; and to propose
guidelines for using the media to promote activities of the elderly in Lampang province. Research
activities included the interviews of 25 elderly and concerned people in Lampang province, the
focus group discussion involving 25 people, the training of 120 persons, and the in-depth
interviews of 25 persons.
The research ﬁndings revealed that the elderly joined in establishing an elderly club to do
various activities such as health promotion activities, knowledge transferring activities, vocational
promotion activities, ﬁeld study activities, and the elderly’s potential development activities.
The elderly used smart phones in making appointments and imparting of general information.
So they had the need to develop their skills in using smart phones to communicate via social
media and websites including the need for communication by video via folk media. Therefore, the
guidelines for using media to promote the activities of the elderly in Lampang province were
the following: (1) using Line Group to communicate between individuals and within the elderly
group; (2) using folk medias to transfer useful contents via Line Groups and websites to publicize
to the elderly groups and outsiders; and (3) using websites to publicize the activities to outside
persons.
Keywords: Media, Promotion, Elderly

บทนํา

สถานการณผูสูงอายุของโลกมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โดยมีประชากรที่อายุเกิน 60 ป ประมาณ
929 ลานคน คิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรโลก
ทั้ ง หมด 7,433 ล า นคน ประเทศญี่ ปุ  น เข า สู  สั ง คม
ผูสูงอายุแลวและมีสัดสวนผูสูงอายุสูงที่สุดในโลก สวน
ประเทศสิงคโปรมีสัดสวนผูสูงอายุมากที่สุดในอาเซียน
และประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคต
อันใกลนี้ โดยมีสัดสวนของผูสูงอายุรอยละ 16.5 หรือ
จํ า นวน 7 ล า นคน ในขณะที่ อั ต ราการเติ บ โตของ
ประชากรไทยอยูที่รอยละ 0.5 มาจากอัตราการเกิด
ที่ลดลงและประชากรที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปลดลง โดย

จั ง หวั ด ลํ า ปางเป น จั ง หวั ด ที่ มี อั ต ราผู  สู ง อายุ สู ง เป น
อันดับสองของประเทศ ดัชนีดงั กลาวใกลเคียงกับจังหวัด
ลําพูน ซึ่งเปนดัชนีผูสูงอายุที่สูงที่สุดในประเทศไทย
โดยผูสูงอายุมีอัตรามากขึ้นในเขตภาคเหนือและในเขต
ภาคกลาง สวนภาคใตมีอัตราผูสูงอายุอยูในระดับตํ่า
ดังนั้น ปญหาของผูสูงอายุจึงเปนปญหาที่ควรจะมีการ
เตรี ย มการไว ล  ว งหน า (Foundation of Thai
Gerontology Research and Development
Institute, 2016)
ผลกระทบเมื่อประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
(Prompak, 2013) ไดสงผลถึงการเปลี่ยนโครงสราง
ประชากรของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบในวงกวางทั้ง
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ในระดับมหภาคและจุลภาค ไดแก 1) สงผลกระทบตอ
ระดับมหภาค ในประชากรวัยทํางานหรือกําลังแรงงาน
ลดลง ซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) ลดลง หากประเทศจําเปนตองรักษาผลิตภัณฑ
มวลรวมภายใน (GDP) ประเทศตองเพิ่มประสิทธิภาพ
ของกําลังแรงงาน หรือใชเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อชวยใน
อุตสาหกรรมการผลิต 2) ผลกระทบตองบประมาณของ
รัฐบาล โดยรัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีจากประชากร
วั ย ทํ า งานจากผู  สู ง อายุ ไ ด ล ดลง 3) ผลกระทบต อ
งบประมาณของรัฐ เนื่องจากตนทุนทางสุขภาพของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จาก 25,315 ลานบาท
ในป 2523 เปน 138,578 ลานบาท ในป 2543 และ
381,387 ลานบาท ในป 2560 4) ผลกระทบตอการออม
ในขณะที่ประชากรวัยทํางานตองดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
มีรายไดลดลงจึงจําเปนตองนําเงินฝากออมทรัพยออกมาใช
5) ผลกระทบต อ โครงการประกั น สั ง คมและความ
มั่นคงแหงชาติ โดยรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเปน
จํานวนมากถึงรอยละ 8 ของงบประมาณรายจายประจําป
6) ภาวะแรงงานในอุ ต สาหกรรมการผลิ ต มี จํ า นวน
น อ ยลง จึ ง มี แ นวโน ม ที่ จ ะนํ า เข า แรงงานฝ มื อ จาก
ตางประเทศมากขึ้น 7) ผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน
ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด
สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง
สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย
ยังคงมีปญ
 หาดานการคมนาคมขนสงสําหรับผูส งู อายุอยู
แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย
(Prompak, 2013) ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ในป พ.ศ. 2564 เมื่อมีจํานวนประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป
มากกว า ร อ ยละ 20 ของประชากรทั้ ง หมด ดั ง นั้ น
หนวยงานตางๆ จึงมีการเตรียมการตอไปนี้ 1) ปรับปรุง
ฐานขอมูลผูสูงอายุ เพื่อที่จะติดตามอยางใกลชิด และ
ช ว ยผู  สู ง อายุ ไ ด อ ย า งทั่ ว ถึ ง และตอบสนองความ
ตองการของผูสูงอายุ 2) สรางหลักประกันสุขภาพและ
การรักษาพยาบาลตามจํานวนโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให บ ริ ก าร โดยป จ จุ บั น มี

โรงพยาบาลในประเทศไทยประมาณ 7,000 แห ง
แต ส  ว นใหญ โ รงพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพมี แ พทย
พยาบาล และเครื่องมือที่เพียงพอนั้นตั้งอยูในเมืองใหญ
แตในเมืองเล็กๆ จะมีแพทย พยาบาล และเครื่องมือไม
เพียงพอ 3) การแกปญหาการขาดแคลนผูดูแล โดยการ
พัฒนาแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการดูแล
ผูสูงอายุที่เปนทางการ จะมีคุณภาพและมาตรฐานที่
เพียงพอ 4) สรางหลักประกันรายไดและสงเสริมการออม
เพื่อการเกษียณอายุ เชน กองทุนประกันสังคม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ
5) การสงเสริมการจางงานของผูส งู อายุรวมทัง้ การขยาย
อายุเกษียณจาก 60 ป เปน 65 ป เพื่อใหผูสูงอายุมี
รายไดมีประสบการณ และมีศักยภาพเต็มที่ นอกจากนี้
ยังแกปญหาการขาดแคลนแรงงานดวย 6) สรางความ
เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแล
ผูสูงอายุไดมากที่สุด
จากการศึกษาสถานการณของผูส งู อายุทไี่ ดกลาวมา
พบวา มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุกวา 26,263 แหงใน
ประเทศไทย (Foundation of Thai Gerontology
Research and Development Institute, 2016)
ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุใน
ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน
โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุทั้งดานสุขภาพ
รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ
ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ
กับครอบครัวและสังคม ทั้งนี้เนื้อหาและรูปแบบการนํา
เสนอสื่อนั้นตองสอดคลองความตองการที่หลากหลาย
ของผูสูงอายุดวย โดยชมรมผูสูงอายุจะจัดกิจกรรม
ตางๆ เชน การสงเสริมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออก
กําลังกาย กิจกรรมประชาสัมพันธถายทอดใหความรู
ทั่วไป เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ
กิ จ กรรมส ง เสริ ม อาชี พ กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านภาคี
เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน
การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ แตอยางไรก็ตาม
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ จึงมุง ศึกษาภูมหิ ลัง ความตองการ
พฤติกรรมการบริโภคสือ่ และความสามารถในการใชสอื่
เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ เพื่อนําเสนอแนวทาง
ในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัด
ลําปางที่เหมาะสม โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสื่ อ
ความต อ งการ และความสามารถในการใช สื่ อ เพื่ อ
สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง
2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม
กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)
แบงเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเตรี ย มความพร อ มของ
ประชากรเพือ่ วัยสูงอายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ
ระดับชาติและการพัฒนาบุคลากร
ดานผูสูงอายุ
ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พัฒนา และเผยแพร
องค ค วามรู  ด  า นผู  สู ง อายุ แ ละ
การติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดํ า เนิ น การ ตามแผนผู  สู ง อายุ
แหงชาติ
ซึ่งยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ
จะเนนในเรื่องของมาตรการสงเสริมตางๆ ไมวาจะดาน
สุขภาพ การดูแลตนเองเบือ้ งตน สรางความเขมแข็งของ
องคกรผูสูงอายุ สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ที่สําคัญ
คือ การสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการ
เพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและ
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วารสารปญญาภิวัฒน ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

สามารถเขาถึงขาวสารและสื่อรวมไปถึงสนับสนุนให
ผูส งู อายุมที อี่ ยูอ าศัยและสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมและ
ปลอดภัย
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อ
สื่อ (Media) เปนชองทางของการสื่อสารตางๆ ไป
สูผ บู ริโภคหรือกลุม เปาหมาย ไมวา จะเปนโฆษณา ขอมูล
ขาวสารตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําให
รูปแบบของสื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงสื่อ
ออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของการใชสื่อเพื่อการ
กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนคือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ
ใหม (Sombatpanish, 2004: 4)
1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่
ผูสงสารทําหนาที่สงสารไปยังผูรับสารไดทางเดียวที่
ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได
เชน หนังสือพิมพ สื่อวิทยุ และสื่อที่ทําหนาที่สงสาร
สองอย า งคื อ ส ง ทั้ ง ภาพและเสี ย งพร อ มกั น ได แ ก
สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร
2. สือ่ ใหม (New media) หมายถึง สือ่ ทีใ่ หผสู ง สาร
และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร
สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ
เสียง และขอความไปพรอมกัน ทําใหสื่อสามารถสื่อสาร
ไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปน
สือ่ แบบประสม (Multimedia) ปจจุบนั สือ่ ใหมพฒ
ั นาขึน้
หลากหลาย เปนที่รูจักและนิยมกันมากขึ้น
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลนของผูสูงอายุ
พฤติกรรม หมายถึง การกระทําทุกๆ สิง่ ทีแ่ สดงออก
และกิรยิ าทาทางของสิง่ มีชวี ติ ทีเ่ กิดรวมกันกับสิง่ แวดลอม
โดยสังเกตเห็นไดหรือสามารถใชเครื่องวัดได เปนการ
ตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราภายในและ
ภายนอก หรือการรับเขาทั้งหลาย โดยตั้งใจหรือไมได
ตั้งใจ ภายในหรือภายนอก การมีสติหรือไมมีสติระลึก
ชัดเจนหรือแอบแฝง (Iamsupasit, 2013)

สํ า นั ก งานพั ฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (Fayossy, 2016) ไดสํารวจสถิติผูสูงอายุ
มีพฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ตคือ 1) สมารทโฟน 85.5%
ใชงานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมง/วัน 2) คอมพิวเตอรสวนบุคคล
62% ใชงานเฉลีย่ 5.4 ชัว่ โมง/วัน 3) คอมพิวเตอรพกพา
48.7% ใชงานเฉลี่ย 4.7 ชั่วโมง/วัน 4) แท็บเล็ต 30%
ใชงานเฉลีย่ 3.5 ชัว่ โมง/วัน 5) สมารททีวี 19.8% ใชงาน
เฉลี่ย 2.7 ชั่วโมง/วัน และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
เครือขายสังคมออนไลนคือ Line 91.5%, Youtube
89.3% และ Facebook 86.5%
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการใชและ
การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน
สุขภาวะบนอินเทอรเน็ตของผูส งู อายุ (Tirakoat, 2018)
พบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของ
ผู  สู ง อายุ มี ค วามสะดวกสบายมากขึ้ น เข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารไดงายและรวดเร็ว นอกจากนี้มีความสามารถ
ในการใช โ ปรแกรมประยุ ก ต แ ละทํ า กิ จ กรรมบน
อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม
ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง
ครอนบาค (Cronbach, 1963) ได อ ธิ บ ายว า
พฤติกรรมของบุค คลจะเกิดขึ้นจากองคประกอบ 7
ประการ ดังนี้ เปาหมายหรือความมุงหมาย ความพรอม
สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่
ไดรับ ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซึ่งองคประกอบตางๆ
เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่สงผลใหบุคคลแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมตางๆ ออกมา
ซึ่งการใชงานอินเทอรเน็ตไมไดจํากัดแคในกลุม
เด็กแตกลุม ผูส งู อายุมสี ถิตกิ ารใชงานทีส่ งู ในสหรัฐอเมริกา
จึงไดนาํ ขอเท็จจริงเหลานัน้ มานําเสนอผาน Infographic
ที่จะสามารถชวยใหเขาใจถึงการใชงานอินเทอรเน็ต
ของผูสูงอายุ โดย Fathom ไดทําการสํารวจการใชงาน
อินเทอรเน็ตในกลุมผูสูงอายุชาวอเมริกันที่มีอายุตั้งแต
50 ปขึ้นพบวา ผูใชงานสวนใหญมีอายุเฉลี่ยอยูที่ 5565 ป ซึ่งเปนการใชงานผานคอมพิวเตอรและโทรศัพท
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สมารทโฟนเปนหลัก โดยการใชงานผานคอมพิวเตอร
มีจํานวนอยูที่ 90% และการใชงานผานสมารทโฟนมี
จํานวน 34% (Thumbsupteam, 2013)

วิธีการวิจัย

คณะผู  วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง พฤติ ก รรม
การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ
ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปาง
รวมกับโครงการอืน่ ภายใตแผนงานหลักเดียวกัน เพือ่ นํา
ขอมูลทีไ่ ดเปนแนวทางในการดําเนินการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน
หลักใน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม
การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ
ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง
เปนการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานเชิงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการดําเนินกิจกรรมของผูส งู อายุ
โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ
สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง
กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ
จํานวน 25 คน เพือ่ สํารวจสภาพปจจุบนั ดานการสือ่ สาร
ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ
ต อ งการและพั ฒ นาความสามารถในการใช สื่ อ เพื่ อ
สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ
วิจัย
เปนการประสานงานความรวมมือจากกลุม ผูส งู อายุ
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดลําปาง โดยจัดใหมี
การเสวนากลุมยอย (Focus group) และสัมภาษณ
เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุม ผูส งู อายุรายกลุม และ
รายบุคคล และผูท เี่ กีย่ วของ จํานวน 25 คน ซึง่ ประกอบดวย
ชมรมผู  สู ง อายุ ร ะดั บ ตํ า บล องค ก ารบริ ห ารส ว น
ทองถิน่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
เพื่อนําขอมูลจากทุกฝายมากําหนดเปนกรอบแผนงาน
วิจัยสําหรับการพัฒนาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม
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กิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปาง
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ตอนการพัฒนาแนวทางในการใชสอื่
เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ
เปนการหาขอมูลและพัฒนาเกีย่ วกับความสามารถ
ในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัด
ลําปางแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยวิธีการ 1) การสนทนา
กลุม (Focus group) กับผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง
จํานวน 25 คน เพื่อ 1.1) ประเมินความตองการและ
ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูส งู อายุในจังหวัดลําปาง 1.2) เพือ่ สงเสริมการฝกทักษะ
และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม
กิจกรรมของผูส งู อายุรว มกัน 2) การฝกอบรม (Training)
ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู
ความเข า ใจด า นการใช สื่ อ เพื่ อ ส ง เสริ ม กิ จ กรรมของ
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน
ขัน้ ตอนที่ 4 ขัน้ ตอนการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth
Interview) กับกลุม ผูเ ชีย่ วชาญและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview)
กลุม ผูส งู อายุ กลุม ผูเ ชีย่ วชาญ และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ
ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง เพือ่ วิเคราะห
ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ
ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ผลการวิจัย

1. จากการศึกษาภูมหิ ลัง พฤติกรรมการสือ่ สาร และ
ความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง พบวา
1.1 ภูมิหลัง
ผู  สู ง อายุ จ ะมี ก ารรวมตั ว กั น จั ด ตั้ ง เป น ชมรม
ผูสูงอายุ ทั้งในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อ
ประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน กิจกรรมสงเสริม
สุ ข ภาพ การออกกํ า ลั ง กาย กิ จ กรรมตรวจสุ ข ภาพ
ชัง่ นํา้ หนัก วัดความดัน คัดกรองโรค กิจกรรมประชาสัมพันธ
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ถายทอดใหความรูทั่วไป กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต
นั่งสมาธิ ทําบุญ กิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน ปลูกผัก
เย็บผา กิจกรรมศึกษาดูงานภาคีเครือขาย และกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน การเขียนและการจัดทํา
โครงการตางๆ เปนตน
1.2 พฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ผู  สู ง อายุ นิ ย มเปดรับ สื่อโทรทัศนเ พื่อติดตาม
ขาวสารบานเมืองและเพื่อความบันเทิง และใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล เชน การ
นัดหมายกิจกรรม หรือการแจงขาวสารทั่วไป และใช
โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยผานโทรศัพทประเภท
สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ
ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ
ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่
ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพื่อนจํานวนมาก
และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน
สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
1.3 ความต อ งการในการใช สื่ อ เพื่ อ ส ง เสริ ม
กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท
สมาร ท โฟนเพื่ อ พู ด สื่ อ สารข อ ความเป น หลั ก จึ ง
มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน
เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย
ผูส งู อายุมคี วามตองการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพือ่
สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ
คุ  น เคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช
แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อเชื่อมโยงและกระจาย
ขอมูลของผูสูงอายุ ใหกลุมผูสูงอายุกลุมอื่นๆ ไดรับรู
ขอมูลขาวสารของกลุมตนเองไดงายขึ้น ผูสูงอายุยัง
มี ค วามต อ งการสื่ อ สารด ว ยรู ป แบบวิ ดี โ อที่ เ ป น ภาพ
เคลื่ อ นไหวโดยผ า นสื่ อ พื้ น บ า น เช น ค า วหรื อ จ อ ย
เนื่องจากเปนสื่อที่ใกลตัว ใชภาษาที่คุนเคย ฟงงาย และ
สามารถประยุกตเนื้อหาเพื่อนําเสนอไดหลากหลาย ทัน
ตอสถานการณได และตองการอนุรักษวัฒนธรรมเดิม
ไมใหสูญหายดวย โดยคาดหวังวาสื่อพื้นบานจะชวย

เพิ่มความนาสนใจและเชิญชวนสมาชิกใหเขามารวม
กับกิจกรรมของกลุมมากขึ้น นอกจากนี้ผูสูงอายุยังมี
ความตองการสื่อสารดวยเว็บไซต เพื่อเปนสื่อกลาง เปน
แหลงขอมูล รวบรวมความรู นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ
และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุจังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ
รวมถึงหนวยงานที่เปนประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถ
เขาถึงได
2. จากการศึกษาความสามารถในการใชสื่อเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางพบวา
ผูสูงอายุสวนใหญมีโทรศัพทประเภทสมารทโฟน
เพื่อใชพูดสื่อสารขอความเปนหลัก และใชเพื่อการ
สื่ อ สารผ า นทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย และเว็ บ ไซต ด  ว ย โดย
โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ
สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี
ความตองการทีจ่ ะพัฒนาทักษะการใชแอปพลิเคชันไลน
(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น
เชน การสงเสริมกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย
กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ถ  า ยทอดให ค วามรู  ทั่ ว ไป
เช น กิ จ กรรมส ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต นั่ ง สมาธิ ทํ า บุ ญ
กิ จ กรรมส ง เสริ ม อาชี พ กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านภาคี
เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน
การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ
คณะผู  วิ จั ย จึ ง ได จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ
สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน
120 คน ซึง่ หลังจากการฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแลว กลุม
ผูสูงอายุมีกลุมไลน (Line group) ชื่อกลุม “พฤฒพลัง
ลํ า ปาง” เพื่ อ สื่ อ สารเนื้ อ หาที่ จ ะเป น ประโยชน แ ละ
สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ ซึ่งเปนการกระตุนใหเกิด
การสื่อสารระหวางกัน อันจะเกิดผลดีตอความรวมมือ
ในการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนแกกลุมผูสูงอายุและ
สาธารณะ
นอกจากนี้คณะผูวิจัยไดรวมมือกับกลุมผูสูงอายุ
เพือ่ ผลิตสือ่ วีดทิ ศั นสอื่ พืน้ บาน คาวและจอย จํานวน 14
ตอน ภายใตแนวความคิด “ความสุขของผูส งู อายุจงั หวัด
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ลําปาง” รวมถึงผลิตสื่อเว็บไซต ชื่อ พฤฒพลังลําปาง
เพือ่ เปนสือ่ กลางในการสือ่ สาร เปนแหลงขอมูล รวบรวม
ความรู นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุม
ผู  สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด ลํ า ปางกั บ จั ง หวั ด อื่ น ๆ รวมถึ ง
หน ว ยงานที่ เ ป น ประโยชน แ ก ผู  สู ง อายุ ใ ห ส ามารถ
เขาถึงได
3. แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง
ผลการศึกษาซึง่ เกิดจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุม
ผูสูงอายุและกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการ
ดําเนินงานดานผูสูงอายุ จํานวน 25 คน ทําใหไดขอสรุป
เกี่ยวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช
กลุ  ม ไลน เ พื่ อ สื่ อ สารระหว า งบุ ค คลและภายในกลุ  ม
ผูส งู อายุ 2) การใชสอื่ พืน้ บานเพือ่ ถายทอดเนือ้ หาสาระที่
เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ
ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล
ภายนอก ดังนี้
3.1 การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคล
และภายในกลุมผูสูงอายุ
กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ
การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ
สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี
ความคุน เคย สามารถโตตอบไดทนั ที โดยแอปพลิเคชันไลน
“พฤฒพลั ง ลํ า ปาง” จะเป น สื่ อ ที่ เ ชื่ อ มในการ
กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ
ตางๆ ใหไดรบั รูข อ มูลขาวสารของอําเภอตนเองไดงา ยขึน้
ผู  สู ง อายุ จึ ง มี ค วามเห็ น ว า เนื้ อ หาที่ สื่ อ สารกั น ที่ มี
ความถี่สูง ไดแก 1) ดานสุขภาพ 2) ดานสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุ 3) ดานการใชประโยชนใน
เชิงธุรกิจ โดยใชกลุมไลนเพื่อสงเสริมการขายสินคาที่
จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น 4) เรื่องทั่วไป
นัดหมายกิจกรรม และการใชติดตอประสานงานภายใน
ชมรมผูสูงอายุ
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3.2 การใชสอื่ พืน้ บานเพือ่ ถายทอดเนือ้ หาสาระ
ที่เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อ
ประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุม กิจกรรมและประชาสัมพันธ
ไปยังบุคคลภายนอก
ผูสูงอายุจังหวัดลําปางนิยมบริโภคสื่อที่มีลักษณะ
ที่เปนรูปภาพ มีการเคลื่อนไหว มีเสียง มีจังหวะ และ
เปนการสื่อสารที่เปนภาษาทองถิ่น เนื่องจากฟงงาย
เขาใจงาย ลึกซึ้ง และเพลิดเพลิน เพื่อประชาสัมพันธ
แกสมาชิกกลุมกิจกรรมและประชาสัมพันธไปยังบุคคล
ภายนอก อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไมให
สูญหายอีกดวย ผูสูงอายุจึงมีความเห็นวา แนวทางการ
ใชสื่อพื้นบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระที่เปนประโยชน
ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน
1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี
เนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการ
ของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย เขาใจงาย
และมีความนาสนใจ
3.3 การใช สื่ อ เว็ บ ไซต เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก
ผู  สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด ลํ า ปางใช สื่ อ เว็ บ ไซต เ ป น
สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู
นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ
จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานที่เปน
ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให
ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ
รวดเร็ ว ขึ้ น ดั ง นั้ น แนวทางการใช สื่ อ เว็ บ ไซต เ พื่ อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก ไดแก
1) การติดตอขออนุญาตใชงานพืน้ ทีเ่ ว็บไซต 2) การติดตัง้
โปรแกรม cms wordpress ซึ่งเปนโปรแกรมการสราง
เว็บไซตสาํ เร็จรูป สามารถสรางและบริหารจัดการเนือ้ หา
บนอินเทอรเน็ต 3) การออกแบบเว็บไซตใหมคี วามสวยงาม
และมีความสะดวกในการสืบคน 4) การสรางและบรรจุ
เนื้อหา การจัดหมวดหมู เพื่อใหสะดวกตอการสืบคน
บนเว็ บ ไซต เนื้ อ หาสาระที่ เ ป น ประโยชน ต  อ กลุ  ม
ผูส งู ฃอายุควรประกอบดวยเนือ้ หาดานสุขภาพ ดานการ
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ทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ดานกิจกรรมเพื่อสังคม
ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย ดานสิทธิและสวัสดิการ ดาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รวมลิงก (Link) ที่
นาสนใจและเปนประโยชนแกผูสูงอายุ และเปดพื้นที่
ที่สําหรับผูสูงอายุที่มีคําถามดานตางๆ 5) การอัปโหลด
(Up load) เนือ้ หา ขอความ ภาพ และวิดโี อตามหมวดหมู
บนพื้ น ที่ ที่ ไ ด เ ตรี ย มไว แ ล ว เพื่ อ ให ผู  ส นใจสามารถ
เขาเว็บไซตเพื่อสืบคนเรื่องราวเนื้อหาที่ตองการได

อภิปรายผล

1. ผลจากการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร
และความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันตั้งเปน
ชมรมผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน
กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรม
ตรวจสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรูท วั่ ไป กิจกรรม
สงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรม
ศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง
What is Healthy Ageing? (World Health
Organization, 2002) ที่หมายถึง การเขาสูสภาวะของ
ผูสูงวัยอยางมีความสุข พรอมกับเรียนรูอยางตอเนื่อง
การมีสว นรวมในกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหเกิดทัศนคติทดี่ ตี อ
ตนเองและสังคมสวนรวม ไมเปนภาระหรือปญหาตอคน
รอบขางและสังคม
จากการสัมภาษณเชิงลึกพบวา ผูส งู อายุสว นใหญจะ
ใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนเพื่อพูดสื่อสารขอความ
เปนหลัก จึงมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการ
ใชสมารทโฟนเพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดีย
และเว็บไซต เนือ่ งจากจะเปนทีย่ อมรับจากบุคคลรอบขาง
ทํ า ให มี เ พื่ อ นจํ า นวนมาก และมี ค วามสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทันสมัยนิยม และสามารถ
ทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเรียนรูเทคโนโลยีของ

ผูส งู อายุ อบต. ทาโขลง จังหวัดปทุมธานี (Lertwachara
et al., 2013) ที่พบวา ผูสูงอายุกระตือรือรนที่จะเรียนรู
สิ่งใหมๆ และใชสื่อออนไลนเนื่องจากเปนที่ยอมรับจาก
บุคคลรอบขาง แสดงใหเห็นวาตนเองมีคุณคาและทําให
มีเพื่อนจํานวนมาก
2. จากการศึกษาความสามารถในการใชสื่อเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางพบวา
ผูส งู อายุสว นใหญมโี ทรศัพทประเภทสมารทโฟน แต
ใชเพื่อพูดสื่อสารขอความเปนหลัก จึงมีความตองการ
ที่จะพัฒนาทักษะการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ผาน
โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่
กวางขวางมากยิง่ ขึน้ รวมถึงการศึกษาหาความรูใ นเรือ่ ง
ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน
ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเรียนรูเทคโนโลยีของ
ผูส งู อายุ อบต. ทาโขลง จังหวัดปทุมธานี ((Lertwachara
et al., 2013) ที่อธิบายวา ผูสูงอายุใชสื่อออนไลน
เนือ่ งจากเปนทีย่ อมรับจากบุคคลรอบขาง แสดงใหเห็นวา
ตนเองมี คุ ณ ค า ทํ า ให มี เ พื่ อ นจํ า นวนมาก และใช
ประโยชนในเชิงธุรกิจทีจ่ ะสงผลใหผสู งู อายุมรี ายไดเสริม
3. แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ
มีแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรม 3 แนวทาง
ดังนี้
3.1 การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพือ่ สือ่ สาร
ระหวางกลุมผูสูงอายุ
ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง ใชแอปพลิเคชันไลน
(Line) “พฤฒพลังลําปาง” ในการสื่อสารระหวางกลุม
เนือ่ งจากใชงา ย สะดวก ผูส งู อายุมคี วามคุน เคย สามารถ
โตตอบไดทนั ที โดยแอปพลิเคชันไลน (Line) “พฤฒพลัง
ลําปาง” จะเปนสื่อที่เชื่อมในการกระจายขอมูลของ
ผูส งู อายุใหกลุม ผูส งู อายุจากอําเภอตางๆ ใหไดรบั รูข อ มูล
ขาวสารของตนเองไดงายขึ้น โดยเนื้อหาที่สื่อสารกันที่มี
ความถี่สูง ไดแก ดานสุขภาพ ดานสิทธิประโยชนตางๆ
ที่รัฐจัดใหกับผูสูงอายุ และดานการใชประโยชนใน
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เชิงธุรกิจ โดยใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ไปสงเสริม
การขายสินคาและเรื่องทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
เรือ่ ง การใช Line ของผูส งู อายุ: การศึกษาเชิงปรากฏการณ
วิทยา (Chaichuay, 2017) ที่อธิบายวา ผูสูงอายุเรียนรู
การใชงาน Line ดวยตนเองและจากการแนะนําของ
เพื่อนหรือลูกหลาน ซึ่งแอปพลิเคชั่นไลน (Line) ทําให
เกิดพื้นที่เสมือน (Virtual space) ที่ทําใหผูสูงอายุ
สามารถมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนหรือญาติไดโดยไมมีขอ
จํ า กั ด ด า นเวลาและสถานที่ นอกจากนี้ Line
กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ ที่ผูสูง
อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา
ตนเองยังสุขสบายดี
3.2 การใชสอื่ พืน้ บานเพือ่ ถายทอดเนือ้ หาสาระ
ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line)
และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ
และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง
และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม
ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพื่อ
ถายทอดเนือ้ หาสาระทีเ่ ปนประโยชนผา นแอปพลิเคชันไลน
(Line) และเว็ บ ไซต ได แ ก 1) ความยาวไม เ กิ น
1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน
3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ
ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย
เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม
การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย
ให ค นพั ฒ นาด า นภู มิ ป  ญ ญา และทํ า หน า ที่ ใ ห ค วาม
บันเทิงเหมือนสือ่ มวลชนโดยทัว่ ไป (Kaewthep, 2007)
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง สื่อพื้นบานกับ
การสรางอัตลักษณของชุมชนศาลายา (Thinwilaisakul,
2011; OK nation, 2008; Intangible Cultural
Heritage, 2018) ที่พบวา สื่อพื้นบานมีแรงดึงดูดให
บุคคลภายนอกเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ไดดี ซึ่งคณะ
ผูว จิ ยั ไดนาํ มาประยุกตเพือ่ นําเสนอในรูปแบบสือ่ วีดที ศั น
เพื่อเพิ่มความนาสนใจมากขึ้น
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3.3 การใช สื่ อ เว็ บ ไซต เ พื่ อ ประชาสั ม พั น ธ
กิจกรรมของผูสูงอายุ
ผู  สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด ลํ า ปางใช สื่ อ เว็ บ ไซต เ ป น
สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูลรวบรวมความรู
นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุใน
จังหวัดลําปางและพื้นที่อื่นๆ รวมถึงหนวยงานที่เปน
ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให
ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ
รวดเร็ ว ขึ้ น ดั ง นั้ น แนวทางการผลิ ต สื่ อ เว็ บ ไซต เ พื่ อ
ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุค คลภายนอก โดยมี
เนือ้ หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเว็บไซต ประกอบดวย
1) ดานสุขภาพ 2) ดานการทองเทีย่ วและศิลปวัฒนธรรม
3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย
5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ที่นาสนใจและเปน
ประโยชนแกผูสูงอายุ เพื่อความสะดวกในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
เรือ่ ง พฤติกรรมการใชอนิ เทอรเน็ตเพือ่ หาขอมูลสุขภาพ
ของผูส งู อายุในเขตกรุงเทพมหานคร (Rattanawarang,
2015) ที่อธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช
อิ น เทอร เ น็ ต ช ว ยให รู  เ หตุ ก ารณ ต  า งๆ นอกจากนี้
ผูส งู อายุยงั คนหาความรูท วั่ ไปเกีย่ วกับโรคอาการเจ็บปวย
และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน
พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได
และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ
ระดั บ ความสุ ข ของผู  สู ง อายุ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร
(Rojanaprapa, 2017) ที่ อ ธิ บ ายว า ผู  สู ง อายุ ใ ช
เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกับการใชเพื่อสังคม

สรุปผล

ผูส งู อายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันจัดตัง้ เปน
ชมรมผูสูงอายุ เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ใช
โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพื่อพูดสื่อสารขอความ
เปนหลักในการติดตอประสานงานจึงมีความตองการ
ที่จะพัฒนาทักษะการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ผาน
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โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพือ่ ใชประโยชนดา นอืน่ ๆ
ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อจะเปนที่ยอมรับจากบุคคล
รอบขาง ทําใหมเี พือ่ นจํานวนมาก และมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทันสมัยนิยม และสามารถ
ทําประโยชนตอ สังคมไดสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้
แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ
จังหวัดลําปาง ไดแก การใชแอปพลิเคชันไลน (Line)
เพื่ อ สื่ อ สารระหว า งบุ ค คลและภายในกลุ  ม ผู  สู ง อายุ
การใชสอื่ พืน้ บานเพือ่ ถายทอดเนือ้ หาสาระทีเ่ ปนประโยชน
นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ

แกสมาชิกกลุมผูสูงอายุและบุคคลภายนอก และการใช
สื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของผูสูงอายุ ซึ่ง
แนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุใน
จังหวัดลําปางดังกลาว จะชวยสงเสริมทําใหผูสูงอายุ
มีความสุขและมีความรูรอบดาน สามารถสานตอกิจ
ภูมิปญญา มีจิตอาสาเพื่อชุมชน และสามารถตามทัน
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางดียิ่งขึ้น เปนผูอยู
รวมสมัยได โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดลําปาง
(Lampang Provincial Ofﬁce, 2014) นครแหง
ความสุข ซึ่งจะเปนเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุดวย

References

OK Nation. (2008). Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions (Blog). Retrieved
June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]
Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study.
Veridian E-Journal, 10
10(1),
(1), 905-918. [in Thai]
Cronbach, L. J. (1963). Educational Psychology (2nd ed.). New York: Harcourt, Brace and World.
Fayossy. (2016). Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016.
2016. Retrieved November 12,
2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thaiinternet-2016/ [in Thai]
Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Situation of the
Thai Elderly 2016.
2016. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai]
Iamsupasit, S. (2013). Theories and T Echniques in behavior modiﬁcation (8th ed.). Bangkok:
Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]
Intangible Cultural Heritage. (2018). Folk song Khaw Joy Sor. Retrieved April 2, 2018, from http://
ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/335-----m-s [in Thai]
Kaewthep, K. (2007). Media analysis: Concept and Techniques
Techniques. Bangkok: Inﬁnity Press. [in Thai]
Lampang Provincial Ofﬁce. (2014). Lampang Provincial Development Plan 2014-2017. Retrieved
December 26, 2017, from http://www.lampang.doae.go.th/wp-content/uploads/2015/02/
plan1.pdf1.pdf [in Thai]
Lertwachara, K., Tularuck, T., Ramatim, J., Chaiprapunkul, P., Wattanamano, M. & Boonrueng, A.
(2013). Technology Learning of the Elderly. CITU Review, 2(1), 1-7. [in Thai]
Ministry of Social Development and Human Security. (2010). The 2nd National Plan on the Elderly
(2002-2021) (revised 1). Bangkok: Thep Phen Vanish. [in Thai]
ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม ที่ 1) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเขาสูฐ านขอมูล ASEAN Citation Index (ACI)

Panyapiwat Journal Vol.11 No.3 September - December 2019

265

Prompak, C. (2013). Aging society in Thailand. Retrieved December 26, 2017, from http://library.
senate.go.th/document/Ext6078/6078440_0002.PDF [in Thai]
Rattanawarang, W. (2015). Elderly’s Internet Usage for Health Information in Bangkok Region.
Journal of Behavioral Science for Development, 7(1), 169-186. [in Thai]
Rojanaprapa, V. (2017). Behavioral of Using Technology Affecting the Happiness Levels of the
Elderly. Doctor’s Degree, Sripatum University. [in Thai]
Sombatpanish, P. (2004). Advertising in the decade of 2000-2010: a study of media effect on
advertising patterns. Thesis, Doctor of Philosophy, Mass communication, Faculty of
Journalism and Mass Communication, Thammasat University. [in Thai]
Thinwilaisakul, C. (2011). Folk Media and Identity Creating of Salaya Community (Research
Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]
Thumbsupteam. (2013). Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage.
Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomersinternet-usage/ [in Thai]
Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness
content on the internet among Thai elderly. Journal of Nursing and Health Care, 36(1),
36
72-80. [in Thai]
World Health Organization. (2002). What is Healthy Ageing? Retrieved July 3, 2015, from http://www.
who.int/ageing/active_ageing/en/

ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม ที่ 1) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเขาสูฐ านขอมูล ASEAN Citation Index (ACI)

266

วารสารปญญาภิวัฒน ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2562

Name and Surname: Adisak Champathong
Highest Education: Master of Arts (Communication Arts),
Bangkok University
University or Agency: Nation University
Field of Expertise: Media, Public Relations, Marketing Communications
Address: 444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000
Name and Surname: Kanuangnich Tikamat
Highest Education: Master of Business Administration
(Strategic Management), Naresuan University
University or Agency: Nation University
Field of Expertise: Public Relations
Address: 444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000
Name and Surname: Kasorn Maneewan
Highest Education: Master of Arts (Health Promotion),
Chiang Mai University
University or Agency: Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang
Field of Expertise: Health Promotion, Elderly
Address: 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000
Name and Surname: Nirumol Hiranwijitporn
Highest Education: Master of Arts (Communication Arts and Innovation),
National Institute of Development Administration
University or Agency: Nation University
Field of Expertise: Public Relations, Marketing Communication
Address: 444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

ผานการรับรองคุณภาพจาก TCI (กลุม ที่ 1) สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และเขาสูฐ านขอมูล ASEAN Citation Index (ACI)

