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บทคัดยอ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ

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 ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

สื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก
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และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ
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(In-Depth Interview) จํานวน 25 คน 

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนาผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนาผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

 การวจิยัครัง้นีเ้ปนการดาํเนนิงานวิจยัภายใตแผนงานหลกั เรือ่ง รูปแบบการมสีวนรวมในการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนาผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

(In-Depth Interview) จํานวน 25 คน 

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

(In-Depth Interview) จํานวน 25 คน 

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ชีวิตผูสูงอายุ จังหวัดลําปาง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อ ศึกษาความสามารถในการใชสื่อ และเสนอแนวทางการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนาผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก  ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง โดยการสัมภาษณ (Interview) ผูสูงอายุและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน การเสวนา

กลุมยอย (Focus group) จํานวน 25 คน การฝกอบรม (Training) จํานวน 120 คน และการสัมภาษณเชิงลึก

 ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

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 ผูสูงอายุจะรวมตัวกันจัดต้ังชมรมผูสูงอายุเพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ไดแก 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

สื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรู กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

1) การใชกลุมไลนเพื่อสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุมผูสูงอายุ 2) การใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระ

ที่เปนประโยชนผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกภายในกลุมและบุคคลภายนอก 3) การใช

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ศักยภาพผูสูงอายุ ผูสูงอายุนิยมใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนในการนัดหมายกิจกรรมและแจงขาวสารท่ัวไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร

ดวยรูปแบบวิดีโอโดยผานสื่อพื้นบาน ดังนั้นแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางคือ 

ความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สารความตองการทีจ่ะพฒันาทักษะในการใชสมารทโฟนเพ่ือสือ่สารทางโซเชยีลมเีดยีและเวบ็ไซตดวย รวมถงึตองการสือ่สาร
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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

ทั้งหมด 7,433 ลานคน ประเทศญี่ปุ นเขาสู สังคม

ผูสูงอายุแลวและมีสัดสวนผูสูงอายุสูงท่ีสุดในโลก สวน

ประเทศสิงคโปรมีสัดสวนผูสูงอายุมากที่สุดในอาเซียน 

และประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคมผูสูงอายุในอนาคต

อันใกลนี้ โดยมีสัดสวนของผูสูงอายุรอยละ 16.5 หรือ
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อนัดบัสองของประเทศ ดชันดีงักลาวใกลเคยีงกบัจงัหวดัอนัดบัสองของประเทศ ดชันดีงักลาวใกลเคยีงกบัจงัหวดัอนัดบัสองของประเทศ ดชันดีงักลาวใกลเคยีงกบัจงัหวดัอนัดบัสองของประเทศ ดชันดีงักลาวใกลเคยีงกบัจงัหวดั
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ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562256
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วัยทํางานจากผู สูงอายุไดลดลง 3) ผลกระทบตอ

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

มรีายไดลดลงจงึจาํเปนตองนาํเงนิฝากออมทรพัยออกมาใช 

5) ผลกระทบตอโครงการประกันสังคมและความ

มั่นคงแหงชาติ โดยรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเปน

จาํนวนมากถงึรอยละ 8 ของงบประมาณรายจายประจําป

6) ภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวน

นอยลง จึงมีแนวโนมที่จะนําเขาแรงงานฝมือจาก

ตางประเทศมากขึ้น 7) ผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู
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สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 

5) การสงเสรมิการจางงานของผูสงูอายรุวมท้ังการขยาย

อายุเกษียณจาก 60 ป เปน 65 ป เพื่อใหผูสูงอายุมี

รายไดมีประสบการณ และมีศักยภาพเต็มที่ นอกจากนี้

ยังแกปญหาการขาดแคลนแรงงานดวย 6) สรางความ

เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแล

ผูสูงอายุไดมากที่สุด

 จากการศกึษาสถานการณของผูสงูอายทุีไ่ดกลาวมา

พบวา มีการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุกวา 26,263 แหงใน

ประเทศไทย (Foundation of Thai Gerontology 

Research and Development Institute, 2016) 

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุใน
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มั่นคงแหงชาติ โดยรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเปน

จาํนวนมากถงึรอยละ 8 ของงบประมาณรายจายประจําป
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5) ผลกระทบตอโครงการประกันสังคมและความ

มั่นคงแหงชาติ โดยรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณเปน

จาํนวนมากถงึรอยละ 8 ของงบประมาณรายจายประจําป

6) ภาวะแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวน

นอยลง จึงมีแนวโนมที่จะนําเขาแรงงานฝมือจาก

ตางประเทศมากขึ้น 7) ผลกระทบตอโครงสรางพื้นฐาน

ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ กองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ 
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รายไดมีประสบการณ และมีศักยภาพเต็มที่ นอกจากนี้

ยังแกปญหาการขาดแคลนแรงงานดวย 6) สรางความ

เขมแข็งของครอบครัวและชุมชน เพื่อใหสามารถดูแล

 จากการศกึษาสถานการณของผูสงูอายทุีไ่ดกลาวมา
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ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาดที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

(Prompak, 2013) ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุใน

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ

กับครอบครัวและสังคม ทั้งนี้เนื้อหาและรูปแบบการนํา

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสงสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุใน

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ที่ไมสนับสนุนวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การขาด

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุใน

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ

กับครอบครัวและสังคม ทั้งนี้เนื้อหาและรูปแบบการนํา

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

 แนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยูยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยูยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยูยงัคงมปีญหาดานการคมนาคมขนสงสาํหรับผูสงูอายอุยู

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทยสาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสงสินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

สินคาและบริการที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ การขนสง

สาธารณะที่ไมเอื้ออํานวยตอการขนสง ซึ่งประเทศไทย

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

ดานการสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

โดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพโดยใชการสื่อสารเพื่อสงเสริมผูสูงอายุท้ังดานสุขภาพ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 

ดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุดวยเนื้อหาที่เนนความรักความผูกพันระหวางผูสูงอายุ

รางกายและสภาพจิตใจ และเพิ่มศักยภาพของผูสูงอายุ 



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)
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การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกภายในชมรมและ

ผูเกี่ยวของ เชน ชมรมผูสูงอายุตางๆ องคการบริหาร

สวนทองถิ่น และหนวยงานราชการตางๆ ยังไมสะดวก 

รวดเร็ว และตรงกับความตองการของชมรมผูสูงอายุ 

 ในการวจิยัครัง้นี ้จงึมุงศกึษาภมูหิลงั ความตองการ 

พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่ และความสามารถในการใชสือ่

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ เพื่อนําเสนอแนวทาง

ในการใชสื่อเพ่ือสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัด

ลําปางที่เหมาะสม โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย

วัตถุประสงคการวจิัย
 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

แบงเปน 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การ เต รียมความพร  อมของ

ประชากรเพือ่วยัสงูอายทุีม่คีณุภาพ

 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 3 ระบบคุมครองทางสังคมสําหรับ

   ผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

   ดําเนินการ ตามแผนผู สูงอายุ

   แหงชาติ 

 ซึ่งยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

จะเนนในเรื่องของมาตรการสงเสริมตางๆ ไมวาจะดาน

สขุภาพ การดแูลตนเองเบือ้งตน สรางความเขมแขง็ของ

องคกรผูสูงอายุ สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ ที่สําคัญ

คือ การสงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการ

เพื่อผูสูงอายุ และสนับสนุนใหผูสูงอายุไดรับความรูและ

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม  ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม  ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม  ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

ภาพที่ 1 ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัยแสดงกรอบแนวความคิดของการวิจัย

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

วัตถุประสงคการวจิัย
 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

วัตถุประสงคการวจิัย
 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

วัตถุประสงคการวจิัย
 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

   ดําเนินการ ตามแผนผู สูงอายุ

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

 1. เพ่ือศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ 

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

   งานดานผูสูงอายุอยางบูรณาการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

ความตองการ และความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

   การติ ดตามประ เ มินผลการ

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

   ระดบัชาตแิละการพฒันาบคุลากร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   ดานผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ

 ยุทธศาสตรที่ 5 การประมวล พฒันา และเผยแพร

   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ   องค ความรู ด านผู สูงอายุและ



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562258

สามารถเขาถึงขาวสารและสื่อรวมไปถึงสนับสนุนให

ผูสูงอายมุทีีอ่ยูอาศยัและสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมและ

ปลอดภัย

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อ

 สื่อ (Media) เปนชองทางของการสื่อสารตางๆ ไป

สูผูบริโภคหรือกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนโฆษณา ขอมูล

ขาวสารตางๆ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทําให

รูปแบบของสื่อมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามไปดวย ซึ่ง

การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงสื่อ

ออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของการใชสื่อเพื่อการ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนคือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ

ใหม (Sombatpanish, 2004: 4)

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 

สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ 

เสียง และขอความไปพรอมกัน ทําใหสื่อสามารถสื่อสาร

ไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปน

สือ่แบบประสม (Multimedia) ปจจุบนัสือ่ใหมพฒันาขึน้

หลากหลาย เปนที่รูจักและนิยมกันมากขึ้น

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชเครอืขาย

สังคมออนไลนของผูสูงอายุ 

 พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํทกุๆ สิง่ทีแ่สดงออก

และกริยิาทาทางของสิง่มชีวีติทีเ่กดิรวมกนักบัสิง่แวดลอม

โดยสังเกตเห็นไดหรือสามารถใชเครื่องวัดได เปนการ

ตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอสิ่งเราภายในและ

ภายนอก หรือการรับเขาทั้งหลาย โดยตั้งใจหรือไมได

ตั้งใจ ภายในหรือภายนอก การมีสติหรือไมมีสติระลึก 

ชัดเจนหรือแอบแฝง (Iamsupasit, 2013) 

 สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิกส  

(องคการมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร (Fayossy, 2016) ไดสํารวจสถิติผูสูงอายุ

มพีฤตกิรรมการใชอินเทอรเนต็คอื 1) สมารทโฟน 85.5% 

ใชงานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมง/วัน 2) คอมพิวเตอรสวนบุคคล 

62% ใชงานเฉลีย่ 5.4 ชัว่โมง/วนั 3) คอมพวิเตอรพกพา 

48.7% ใชงานเฉลี่ย 4.7 ชั่วโมง/วัน 4) แท็บเล็ต 30% 

ใชงานเฉลีย่ 3.5 ชัว่โมง/วัน 5) สมารททวี ี19.8% ใชงาน

เฉลี่ย 2.7 ชั่วโมง/วัน และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

เครือขายสังคมออนไลนคือ Line 91.5%, Youtube 

89.3% และ Facebook 86.5%

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

พบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของ

ผู สูงอายุมีความสะดวกสบายมากข้ึน เขาถึงขอมูล

ขาวสารไดงายและรวดเร็ว นอกจากนี้มีความสามารถ

ในการใช  โปรแกรมประยุกต และทํากิจกรรมบน

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

 ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา 

พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองคประกอบ 7 

ประการ ดังนี้ เปาหมายหรือความมุงหมาย ความพรอม 

สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่

ไดรับ ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซ่ึงองคประกอบตางๆ 

เหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีสงผลใหบุคคลแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมตางๆ ออกมา

 ซึ่งการใชงานอินเทอรเน็ตไมไดจํากัดแคในกลุม

เด็กแตกลุมผูสงูอายุมสีถิติการใชงานท่ีสงู ในสหรฐัอเมรกิา

จงึไดนาํขอเทจ็จรงิเหลานัน้มานาํเสนอผาน Infographic 
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การเปล่ียนแปลงของระบบเทคโนโลยีสามารถแบงสื่อ

ออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของการใชสื่อเพื่อการ

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนคือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ

ใหม (Sombatpanish, 2004: 4)

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 
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เสียง และขอความไปพรอมกัน ทําใหสื่อสามารถสื่อสาร
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เฉลี่ย 2.7 ชั่วโมง/วัน และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

เครือขายสังคมออนไลนคือ Line 91.5%, Youtube 

89.3% และ Facebook 86.5%

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน
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ในการใช  โปรแกรมประยุกต และทํากิจกรรมบน

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

 ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา 

พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจากองคประกอบ 7 
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 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ
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กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนคือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่
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การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่
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การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา 

สือ่แบบประสม (Multimedia) ปจจุบนัสือ่ใหมพฒันาขึน้

ไดรับ ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง ซ่ึงองคประกอบตางๆ 

ผูสงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ผู สงสารทําหนาที่สงสารไปยังผู รับสารไดทางเดียวที่ สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

สขุภาวะบนอนิเทอรเนต็ของผูสงูอาย ุ(Tirakoat, 2018) 

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศนคือ สื่อแบบดั้งเดิม และสื่อ

 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

89.3% และ Facebook 86.5%

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัเรือ่ง พฤตกิรรมการใชและ

การรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดานการรูเทาทันอินเทอรเน็ตและทัศนคติการใชเนื้อหาดาน

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสารและผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตามอินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

อินเทอรเน็ตดานการอานและการสืบคนเนื้อหา ติดตาม

ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา  ครอนบาค (Cronbach, 1963) ไดอธิบายวา 

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร ขาวสารตางๆ ไดอยางทั่วถึง

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได พบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของพบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของพบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของ

ผู สูงอายุมีความสะดวกสบายมากข้ึน เขาถึงขอมูล

ขาวสารไดงายและรวดเร็ว นอกจากนี้มีความสามารถ

ในการใช  โปรแกรมประยุกต และทํากิจกรรมบน

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 

พบวา ผลและประโยชนการใชงานอินเทอรเน็ตของ

ผู สูงอายุมีความสะดวกสบายมากข้ึน เขาถึงขอมูล

ขาวสารไดงายและรวดเร็ว นอกจากนี้มีความสามารถ

ในการใช  โปรแกรมประยุกต และทํากิจกรรมบน

ไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปน

สือ่แบบประสม (Multimedia) ปจจุบนัสือ่ใหมพฒันาขึน้

เสียง และขอความไปพรอมกัน ทําใหสื่อสามารถสื่อสาร

ไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปน

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 

สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชเครอืขาย

สือ่แบบประสม (Multimedia) ปจจุบนัสือ่ใหมพฒันาขึน้

หลากหลาย เปนที่รูจักและนิยมกันมากขึ้น

ผูรับสารไมสามารถติดตอกลับทางตรงไปยังผูสงสารได 

เชน หนังสือพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือที่ทําหนาที่สงสาร

สองอยางคือ สงทั้งภาพและเสียงพรอมกัน ไดแก 

สื่อโทรทัศน สื่อภาพยนตร

 2. สือ่ใหม (New media) หมายถงึ สือ่ทีใ่หผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสื่อสารไดพรอมกันแบบสื่อสาร

สองทาง และสื่อสงสารไดหลายอยางรวมกันคือ ภาพ 

เสียง และขอความไปพรอมกัน ทําใหสื่อสามารถสื่อสาร
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สมารทโฟนเปนหลัก โดยการใชงานผานคอมพิวเตอร

มีจํานวนอยูที่ 90% และการใชงานผานสมารทโฟนมี

จํานวน 34% (Thumbsupteam, 2013)

วธิกีารวจิัย
 คณะผู วิจัยไดทําการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

รวมกบัโครงการอืน่ภายใตแผนงานหลกัเดยีวกนั เพือ่นาํ

ขอมลูทีไ่ดเปนแนวทางในการดําเนนิการวจัิยเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

หลักใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

วิจัย

 เปนการประสานงานความรวมมอืจากกลุมผูสงูอายุ

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัดลําปาง โดยจัดใหมี

การเสวนากลุมยอย (Focus group) และสัมภาษณ

เชิงลกึ (In-Depth Interview) กลุมผูสูงอายรุายกลุมและ

รายบคุคล และผูทีเ่กีย่วของ จาํนวน 25 คน ซึง่ประกอบดวย

ชมรมผู สูงอายุระดับตําบล องค การบริหารส วน

ทองถิน่ และวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง 

เพื่อนําขอมูลจากทุกฝายมากําหนดเปนกรอบแผนงาน

วิจัยสําหรับการพัฒนาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

 ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนการพฒันาแนวทางในการใชสือ่

เพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ 

 เปนการหาขอมูลและพฒันาเกีย่วกบัความสามารถ

ในการใชสื่อเพ่ือสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัด

ลําปางแกทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยวิธีการ 1) การสนทนา

กลุม (Focus group) กับผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 

จํานวน 25 คน เพื่อ 1.1) ประเมินความตองการและ

ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปาง 1.2) เพือ่สงเสรมิการฝกทกัษะ

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ผลการวจิัย
 1. จากการศึกษาภมิูหลงั พฤตกิรรมการส่ือสาร และ

ความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง พบวา

  1.1 ภูมิหลัง

  ผู สูงอายุจะมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนชมรม

ผูสูงอายุ ท้ังในระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เพื่อ

ประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน กิจกรรมสงเสริม

สุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรมตรวจสุขภาพ

ชัง่นํา้หนกั วดัความดนั คัดกรองโรค กิจกรรมประชาสมัพนัธ

รวมกบัโครงการอืน่ภายใตแผนงานหลกัเดยีวกนั เพือ่นาํ

ขอมลูทีไ่ดเปนแนวทางในการดําเนนิการวจัิยเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

หลักใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปาง 1.2) เพือ่สงเสรมิการฝกทกัษะ

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ
ผลการวจิัย

รวมกบัโครงการอืน่ภายใตแผนงานหลกัเดยีวกนั เพือ่นาํ

ขอมลูทีไ่ดเปนแนวทางในการดําเนนิการวจัิยเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

หลักใน 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

ความสามารถในการสื่อสารเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปาง 1.2) เพือ่สงเสรมิการฝกทกัษะ

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ
ผลการวจิัย

ขอมลูทีไ่ดเปนแนวทางในการดําเนนิการวจัิยเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปาง 1.2) เพือ่สงเสรมิการฝกทกัษะ

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

ขอมลูทีไ่ดเปนแนวทางในการดําเนนิการวจัิยเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปาง 1.2) เพือ่สงเสรมิการฝกทกัษะ

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 
(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการการบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของการบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของการบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

การบริโภคสื่อ ความสามารถ และความตองการในการ ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม

(Qualitative Method) โดยมีกระบวนการดําเนินงาน

 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรม ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

และรวมมือกันคนหาแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริม

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) กจิกรรมของผูสงูอายรุวมกนั 2) การฝกอบรม (Training) 

ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู ดานการใชสื่อออนไลน เพื่อสงเสริมและพัฒนาความรู 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับกลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจากตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก
กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

เปนการศกึษาขอมูลพืน้ฐานเชงิหลกัการ แนวคดิ ทฤษฎี 

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สารจํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ผลการวจิัย

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

ผลการวจิัย

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 120 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 ข้ันตอนการสมัภาษณเชิงลกึ (In-Depth 

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของInterview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

Interview) กบักลุมผูเช่ียวชาญและหนวยงานท่ีเกีย่วของ

 โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 

กลุมผูสงูอาย ุกลุมผูเชีย่วชาญ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

จํานวน 25 คน ซึ่งประกอบดวย ชมรมผูสูงอายุระดับ

ตําบล องคการบริหารสวนทองถิ่น และผูเชี่ยวชาญจาก

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

และงานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการดําเนินกจิกรรมของผูสูงอายุ 

โดยมีการสัมภาษณ (Interview) และศึกษาวิธีการ

สื่อสารในการดําเนินกิจกรรมภายในกลุมและระหวาง

กลุมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางและผูมีสวนเกี่ยวของ 

จํานวน 25 คน เพือ่สาํรวจสภาพปจจบุนัดานการสือ่สาร

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 เปนการประสานงานความรวมมอืจากกลุมผูสงูอายุ

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในจังหวัดลําปาง โดยจัดใหมี

ผลการวจิัย
 1. จากการศึกษาภมิูหลงั พฤตกิรรมการส่ือสาร และ

ความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

 เปนการประสานงานความรวมมอืจากกลุมผูสงูอายุ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ผลการวจิัย
 1. จากการศึกษาภมิูหลงั พฤตกิรรมการส่ือสาร และ

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ
ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีนครลาํปาง เพือ่วเิคราะห 

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง และนํามาประเมินความ

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการสรางกรอบแผนงานการ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตนสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางในเบื้องตน

ตองการและพัฒนาความสามารถในการใชสื่อเพ่ือ ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง

ประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการประเมิน และหาขอสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวทางในการ

ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง
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ใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง
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นั่งสมาธิ ทําบุญ กิจกรรมสงเสริมอาชีพ เชน ปลูกผัก 
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นัดหมายกิจกรรม หรือการแจงขาวสารทั่วไป และใช

โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยผานโทรศัพทประเภท

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน
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สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช
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สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางพบวา

 ผูสูงอายุสวนใหญมีโทรศัพทประเภทสมารทโฟน
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โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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การสื่อสารระหวางกัน อันจะเกิดผลดีตอความรวมมือ

ในการทํากิจกรรมเพ่ือประโยชนแกกลุมผูสูงอายุและ
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ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก
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สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

นัดหมายกิจกรรม หรือการแจงขาวสารทั่วไป และใช

โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยผานโทรศัพทประเภท

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

 ผูสูงอายุสวนใหญมีโทรศัพทประเภทสมารทโฟน

เพื่อใชพูดสื่อสารขอความเปนหลัก และใชเพื่อการ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

นัดหมายกิจกรรม หรือการแจงขาวสารทั่วไป และใช

โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยผานโทรศัพทประเภท

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

 ผูสูงอายุสวนใหญมีโทรศัพทประเภทสมารทโฟน

เพื่อใชพูดสื่อสารขอความเปนหลัก และใชเพื่อการ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพื่อใชพูดสื่อสารขอความเปนหลัก และใชเพื่อการ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดยสมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดยสื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดยสมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมีที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมีที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมีที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมีที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

ที่นิยมใชโซเชียลมีเดียและเว็บไซตเนื่องจากจะเปนที่ สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมีสงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงขอความ ภาพอวยพร และแจงขาวสารทั่วไป จึงมี

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยผานโทรศัพทประเภท

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ

สมารทโฟน แตยังอยูในระดับนอย เนื่องจากผูสูงอายุ

ยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุยังขาดประสบการณในการใชเทคโนโลยี กลุมผูสูงอายุ โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

เพื่อใชพูดสื่อสารขอความเปนหลัก และใชเพื่อการ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สื่อสารผานทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซตดวย โดย

โซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อโซเชียลมีเดียที่นิยมใชคือ แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภทกิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึงสมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก
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คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อเชื่อมโยงและกระจาย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

ยอมรับจากบุคคลรอบขาง ทําใหมีเพ่ือนจํานวนมาก 

และมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทัน

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น
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กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน
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กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

ผูสูงอายุมีกลุมไลน (Line group) ชื่อกลุม “พฤฒพลัง

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ความตองการทีจ่ะพฒันาทกัษะการใชแอปพลเิคชนัไลน 

(Line) เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักายเชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เชน การสงเสรมิกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพ การออกกาํลงักาย

กิจกรรมประชาสัมพันธ ถ ายทอดใหความรู ทั่วไป 

เชน กิจกรรมสงเสริมสุขภาพจิต นั่งสมาธิ ทําบุญ 

กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงานภาคี

เครือขาย และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ เชน 

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สมัยนิยม และสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวก

และรวดเร็วยิ่งขึ้น

  1.3 ความตองการในการใชสื่อเพ่ือสงเสริม

กิจกรรมของผูสูงอายุสวนใหญจะใชโทรศัพทประเภท

สมาร ทโฟนเพ่ือพูดสื่อสารข อความเป นหลัก จึง

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อเชื่อมโยงและกระจาย

ขอมูลของผูสูงอายุ ใหกลุมผูสูงอายุกลุมอ่ืนๆ ไดรับรู

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

ผูสูงอายุมีกลุมไลน (Line group) ชื่อกลุม “พฤฒพลัง

ลําปาง” เพื่อสื่อสารเนื้อหาที่จะเปนประโยชนและ

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อเชื่อมโยงและกระจาย

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

ผูสูงอายุมีกลุมไลน (Line group) ชื่อกลุม “พฤฒพลัง

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

มีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการใชสมารทโฟน

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยเพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

การเขียนและการจัดทําโครงการตางๆ 

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

แอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อเชื่อมโยงและกระจาย

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

ผูสูงอายุมีกลุมไลน (Line group) ชื่อกลุม “พฤฒพลัง

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

คุ นเคยและสามารถโตตอบไดทันที โดยตองการใช

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความสื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความสื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

สื่อสารมากกวาเฟซบุก (Facebook) เนื่องจากมีความ

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดยเพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

เพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดียและเว็บไซต โดย

ผูสูงอายมุคีวามตองการใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

 คณะผู วิจัยจึงได จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ(Workshop) เรื่อง การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อ

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 

120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม120 คน ซ่ึงหลงัจากการฝกอบรมเชิงปฏบัิตกิารแลว กลุม

สงเสริมการใชสื่อของผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง จํานวน 
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ลําปาง” รวมถึงผลิตสื่อเว็บไซต ชื่อ พฤฒพลังลําปาง 

เพือ่เปนส่ือกลางในการสือ่สาร เปนแหลงขอมลู รวบรวม

ความรู นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุม

ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางกับจังหวัดอ่ืนๆ รวมถึง

หนวยงานที่เป นประโยชนแกผู สูงอายุใหสามารถ

เขาถึงได 

 3. แนวทางในการใชสื่อเพ่ือสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

 ผลการศกึษาซึง่เกดิจากการสมัภาษณเชงิลึกกบักลุม

ผูสูงอายุและกลุมผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการ

ดําเนินงานดานผูสูงอายุ จํานวน 25 คน ทําใหไดขอสรุป

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

ภายนอก ดังนี้

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

และภายในกลุมผูสูงอายุ

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

ตางๆ ใหไดรบัรูขอมลูขาวสารของอาํเภอตนเองไดงายขึน้

ผู สูงอายุจึงมีความเห็นว า เนื้อหาที่สื่อสารกันที่มี

ความถี่สูง ไดแก 1) ดานสุขภาพ 2) ดานสิทธิประโยชน
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ของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย เขาใจงาย 

และมีความนาสนใจ

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

สูญหายอีกดวย ผูสูงอายุจึงมีความเห็นวา แนวทางการ

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ดําเนินงานดานผูสูงอายุ จํานวน 25 คน ทําใหไดขอสรุป

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มีกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มีกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ มกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มีกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มีกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ มกลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

กลุ มไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ ม 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 3) มี

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ดําเนินงานดานผูสูงอายุ จํานวน 25 คน ทําใหไดขอสรุป

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช

เก่ียวกับแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใชผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง 3 แนวทาง ไดแก 1) การใช ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

สูญหายอีกดวย ผูสูงอายุจึงมีความเห็นวา แนวทางการ

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

ใชสื่อพ้ืนบานเพื่อถายทอดเนื้อหาสาระท่ีเปนประโยชน

ผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกินผานกลุมไลนและเว็บไซต ไดแก 1) ความยาวไมเกิน

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอกกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

กิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่ เนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการ

ของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย เขาใจงาย 

และมีความนาสนใจ

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

เนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการ

ของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย เขาใจงาย 

และมีความนาสนใจ

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

ตางๆ ใหไดรบัรูขอมลูขาวสารของอาํเภอตนเองไดงายขึน้

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ผูสงูอาย ุ2) การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระที่

เปนประโยชนนําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต 3) การ

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

ภายนอก ดังนี้

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

และภายในกลุมผูสูงอายุ

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

และภายในกลุมผูสูงอายุ

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

และภายในกลุมผูสูงอายุ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

เนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความตองการ

ของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย เขาใจงาย 

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูล รวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ใชสื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคล

  3.1 การใชกลุมไลนเพ่ือสื่อสารระหวางบุคคล

และภายในกลุมผูสูงอายุ

 กลุมผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีความคิดเห็นตอ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

ตางๆ ใหไดรบัรูขอมลูขาวสารของอาํเภอตนเองไดงายขึน้

ผู สูงอายุจึงมีความเห็นว า เนื้อหาที่สื่อสารกันที่มี

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก ไดแก 

1) การติดตอขออนญุาตใชงานพืน้ท่ีเว็บไซต 2) การติดตัง้

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

ตางๆ ใหไดรบัรูขอมลูขาวสารของอาํเภอตนเองไดงายขึน้

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก ไดแก 

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมีสื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปนจังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

การใชแอปพลิเคชันไลน “พฤฒพลังลําปาง” ในการ

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

ตางๆ ใหไดรบัรูขอมลูขาวสารของอาํเภอตนเองไดงายขึน้

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

กระจายขอมูลของผูสูงอายุใหกลุมผูสูงอายุจากอําเภอ

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

“พฤฒพลั ง ลํ าปาง”  จะ เป นสื่ อที่ เ ช่ื อมในการ

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมีสื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี

ความคุนเคย สามารถโตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน

สื่อสารระหวางกลุม เนื่องจากใชงาย สะดวก ผูสูงอายุมี จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปนจังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปนจังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

จังหวัดลําปางกับจังหวัดอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยใหประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อรวดเร็วขึ้น ดังนั้น แนวทางการใชสื่อเว็บไซตเพื่อ

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562262

ทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ดานกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย ดานสิทธิและสวัสดิการ ดาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ รวมลิงก (Link) ที่

นาสนใจและเปนประโยชนแกผูสูงอายุ และเปดพื้นที่

ที่สําหรับผูสูงอายุที่มีคําถามดานตางๆ 5) การอัปโหลด 

(Up load) เนือ้หา ขอความ ภาพ และวดีิโอตามหมวดหมู

บนพื้นที่ที่ไดเตรียมไวแลว เพื่อใหผู สนใจสามารถ

เขาเว็บไซตเพื่อสืบคนเรื่องราวเนื้อหาที่ตองการได

อภปิรายผล
 1. ผลจากการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

 ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ชมรมผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรม

ตรวจสขุภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรูท่ัวไป กจิกรรม

สงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรม

ศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง 

What is Healthy Ageing? (World Health 

Organization, 2002) ที่หมายถึง การเขาสูสภาวะของ

ผูสูงวัยอยางมีความสุข พรอมกับเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การมสีวนรวมในกจิกรรมทีส่งเสรมิใหเกดิทศันคตทิีด่ตีอ

ตนเองและสงัคมสวนรวม ไมเปนภาระหรอืปญหาตอคน

รอบขางและสังคม

 จากการสมัภาษณเชงิลกึพบวา ผูสงูอายสุวนใหญจะ

ใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนเพื่อพูดสื่อสารขอความ

เปนหลัก จึงมีความตองการที่จะพัฒนาทักษะในการ

ใชสมารทโฟนเพื่อสื่อสารออนไลน เชน โซเชียลมีเดีย

และเวบ็ไซต เนือ่งจากจะเปนท่ียอมรับจากบคุคลรอบขาง

ทําให มีเพื่อนจํานวนมาก และมีความสนุกสนาน

เพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทันสมัยนิยม และสามารถ

ทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยเร่ือง การเรียนรูเทคโนโลยีของ

ผูสงูอาย ุอบต. ทาโขลง จงัหวัดปทมุธาน ี(Lertwachara

et al., 2013) ที่พบวา ผูสูงอายุกระตือรือรนที่จะเรียนรู

สิ่งใหมๆ และใชสื่อออนไลนเนื่องจากเปนที่ยอมรับจาก

บุคคลรอบขาง แสดงใหเห็นวาตนเองมีคุณคาและทําให

มีเพื่อนจํานวนมาก 

 2. จากการศึกษาความสามารถในการใชสื่อเพื่อ

สงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุจังหวัดลําปางพบวา 

 ผูสงูอายสุวนใหญมโีทรศพัทประเภทสมารทโฟน แต

ใชเพื่อพูดสื่อสารขอความเปนหลัก จึงมีความตองการ

ที่จะพัฒนาทักษะการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ผาน

โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่

กวางขวางมากยิง่ขึน้ รวมถงึการศกึษาหาความรูในเรือ่ง

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเรียนรูเทคโนโลยีของ

ผูสงูอาย ุอบต. ทาโขลง จงัหวัดปทมุธาน ี(Lertwachara

et al., 2013) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุใชสื่อออนไลน

เนือ่งจากเปนท่ียอมรบัจากบุคคลรอบขาง แสดงใหเหน็วา

ตนเองมีคุณค าทําให มี เพื่อนจํานวนมาก และใช 

ประโยชนในเชงิธรุกจิทีจ่ะสงผลใหผูสงูอายมุรีายไดเสรมิ

 3. แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ

มีแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรม 3 แนวทาง 

ดังนี้

  3.1 การใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่สือ่สาร

ระหวางกลุมผูสูงอายุ

  ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง ใชแอปพลิเคชันไลน 

(Line) “พฤฒพลังลําปาง” ในการสื่อสารระหวางกลุม 

เนือ่งจากใชงาย สะดวก ผูสงูอายมุคีวามคุนเคย สามารถ

โตตอบไดทนัท ีโดยแอปพลเิคชนัไลน (Line) “พฤฒพลงั

ลําปาง” จะเปนสื่อที่เชื่อมในการกระจายขอมูลของ

ผูสงูอายใุหกลุมผูสงูอายจุากอาํเภอตางๆ ใหไดรบัรูขอมูล

ขาวสารของตนเองไดงายขึ้น โดยเนื้อหาที่สื่อสารกันที่มี

ความถี่สูง ไดแก ดานสุขภาพ ดานสิทธิประโยชนตางๆ 

ท่ีรัฐจัดใหกับผู สูงอายุ และดานการใชประโยชนใน

 1. ผลจากการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง

 ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ชมรมผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรม

ตรวจสขุภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรูท่ัวไป กจิกรรม

สงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรม

ศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดพฤฒพลัง (Active aging) เรื่อง 

What is Healthy Ageing? (World Health 

Organization, 2002) ที่หมายถึง การเขาสูสภาวะของ

ผูสูงวัยอยางมีความสุข พรอมกับเรียนรูอยางตอเนื่อง 

ใชเพื่อพูดสื่อสารขอความเปนหลัก จึงมีความตองการ

ที่จะพัฒนาทักษะการใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ผาน

โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพื่อประโยชนดานอื่นๆ ที่

กวางขวางมากยิง่ขึน้ รวมถงึการศกึษาหาความรูในเรือ่ง

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง การเรียนรูเทคโนโลยีของ

ผูสงูอาย ุอบต. ทาโขลง จงัหวัดปทมุธาน ี(

et al., 2013) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุใชสื่อออนไลน

เนือ่งจากเปนท่ียอมรบัจากบุคคลรอบขาง แสดงใหเหน็วา

ตนเองมีคุณค าทําให มี เพื่อนจํานวนมาก และใช 

ประโยชนในเชงิธรุกจิทีจ่ะสงผลใหผูสงูอายมุรีายไดเสรมิ

 3. แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ

มีแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรม 3 แนวทาง 

  3.1 การใชแอปพลเิคชนัไลน (Line) เพือ่สือ่สารตนเองและสงัคมสวนรวม ไมเปนภาระหรอืปญหาตอคน
ระหวางกลุมผูสูงอายุ

 1. ผลจากการศึกษาภูมิหลัง พฤติกรรมการสื่อสาร 

และความตองการในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของ

 ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ชมรมผูสูงอายุเพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 

กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย กิจกรรม

ตรวจสขุภาพ กิจกรรมถายทอดใหความรูท่ัวไป กจิกรรม

สงเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมสงเสริมอาชีพ กิจกรรม

ศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ ซึ่ง
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เนือ่งจากเปนท่ียอมรบัจากบุคคลรอบขาง แสดงใหเหน็วา
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ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

 ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน

ในเชิงธุรกิจที่จะสงผลใหผูสูงอายุมีรายไดเสริมได ซึ่ง ผูสูงอายุในจังหวัดลําปางมีการรวมตัวกันต้ังเปน

ตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชนตางๆ ผานสื่อออนไลนและใชกลุมไลนไปใชประโยชน
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ผูสูงวัยอยางมีความสุข พรอมกับเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การมสีวนรวมในกจิกรรมทีส่งเสรมิใหเกดิทศันคตทิีด่ตีอ

 จากการสมัภาษณเชงิลกึพบวา ผูสงูอายสุวนใหญจะ

ใชโทรศัพทประเภทสมารทโฟนเพื่อพูดสื่อสารขอความ

ระหวางกลุมผูสูงอายุ

  ผูสูงอายุในจังหวัดลําปาง ใชแอปพลิเคชันไลน 

(Line) “พฤฒพลังลําปาง” ในการสื่อสารระหวางกลุม 
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การมสีวนรวมในกจิกรรมทีส่งเสรมิใหเกดิทศันคตทิีด่ตีอ

ตนเองและสงัคมสวนรวม ไมเปนภาระหรอืปญหาตอคน

รอบขางและสังคม
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ผูสูงอายุจังหวัดลําปาง ผลการศึกษาพบวา ผูสูงอายุ

มีแนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรม 3 แนวทาง 

ดังนี้
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เชิงธุรกิจ โดยใชแอปพลิเคชันไลน (Line) ไปสงเสริม

การขายสินคาและเรื่องทั่วไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง การใช Line ของผูสงูอาย:ุ การศกึษาเชงิปรากฏการณ

วิทยา (Chaichuay, 2017) ที่อธิบายวา ผูสูงอายุเรียนรู

การใชงาน Line ดวยตนเองและจากการแนะนําของ

เพื่อนหรือลูกหลาน ซึ่งแอปพลิเคชั่นไลน (Line) ทําให

เกิดพื้นท่ีเสมือน (Virtual space) ที่ทําใหผู สูงอายุ

สามารถมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนหรือญาติไดโดยไมมีขอ

จํ ากัดด  านเวลาและสถานที่  นอกจากนี้  L ine 

กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ ที่ผูสูง

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

ตนเองยังสุขสบายดี

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา และทําหนาที่ใหความ

บนัเทงิเหมอืนสือ่มวลชนโดยทัว่ไป (Kaewthep, 2007) 

นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยเรื่อง สื่อพื้นบานกับ

การสรางอัตลกัษณของชมุชนศาลายา (Thinwilaisakul, 

2011; OK nation, 2008; Intangible Cultural 

Heritage, 2018) ที่พบวา สื่อพื้นบานมีแรงดึงดูดให

บุคคลภายนอกเขามาทองเที่ยวในพื้นที่ไดดี ซึ่งคณะ

ผูวจิยัไดนาํมาประยกุตเพือ่นําเสนอในรปูแบบสือ่วีดีทศัน

เพื่อเพิ่มความนาสนใจมากขึ้น

  3.3 การใช สื่อเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ 

กิจกรรมของผูสูงอายุ

  ผู สูงอายุในจังหวัดลําปางใชสื่อเว็บไซตเปน

สื่อกลางในการสื่อสาร เปนแหลงขอมูลรวบรวมความรู 

นวัตกรรม กิจกรรมตางๆ และเชื่อมตอกลุมผูสูงอายุใน

จังหวัดลําปางและพื้นท่ีอื่นๆ รวมถึงหนวยงานท่ีเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุใหสามารถเขาถึงได และชวยให

ผูสูงอายุสามารถทําประโยชนตอสังคมไดสะดวกและ

รวดเร็วข้ึน ดังนั้นแนวทางการผลิตสื่อเว็บไซตเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก โดยมี

เนือ้หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเวบ็ไซต ประกอบดวย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

ผูสงูอายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

(Rojanaprapa, 2017) ท่ีอธิบายวา ผู สูงอายุใช

เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกับการใชเพื่อสังคม

สรุปผล
 ผูสงูอายใุนจงัหวดัลาํปางมกีารรวมตวักนัจดัตัง้เปน

ชมรมผูสูงอายุ เพื่อประกอบกิจกรรมตางๆ รวมกัน ใช

โทรศัพทประเภทสมารทโฟน เพ่ือพูดสื่อสารขอความ
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3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

จํ ากัดด  านเวลาและสถานที่  นอกจากนี้  L ine 

กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ ที่ผูสูง

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

รวดเร็วข้ึน ดังนั้นแนวทางการผลิตสื่อเว็บไซตเพื่อ

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก โดยมี

เนือ้หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเวบ็ไซต ประกอบดวย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ ที่ผูสูง

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก โดยมี

เนือ้หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเวบ็ไซต ประกอบดวย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ ที่ผูสูง

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

ประชาสัมพันธกิจกรรมไปยังบุคคลภายนอก โดยมี

เนือ้หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเวบ็ไซต ประกอบดวย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

ผูสงูอายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย   3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) ที่เปนประโยชนนําเสนอผานแอปพลิเคชันไลน (Line) 5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

5) ดานสิทธิและสวัสดิการ 6) ดานการพัฒนาคุณภาพ

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ

อายุสามารถแสดงความหวงใยตอผูอื่นและแสดงนัยวา

  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ  3.2 การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระ 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

เนือ้หาใหสะดวกตอการสืบคนบนเวบ็ไซต ประกอบดวย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 1) ดานสขุภาพ 2) ดานการทองเทีย่วและศิลปวฒันธรรม 

3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 3) ดานกิจกรรมเพื่อสังคม 4) ดานเทคโนโลยีผูสูงวัย 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน (Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปนชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปนชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา และทําหนาที่ใหความ

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

และเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธแกสมาชิกกลุมผูสูงอายุ

และบุคคลภายนอก เนื่องจากฟงงาย เขาใจงาย ลึกซึ้ง 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไมและเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

(Rojanaprapa, 2017) ท่ีอธิบายวา ผู สูงอายุใช

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ชีวิตผูสูงอายุ 7) รวมลิงก (Link) ท่ีนาสนใจและเปน

ประโยชนแกผูสูงอายุ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

ขอมูลขาวสาร 8) ถาม/ตอบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

เรือ่ง พฤตกิรรมการใชอนิเทอรเนต็เพือ่หาขอมลูสขุภาพ

ของผูสงูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร (Rattanawarang, 

2015) ท่ีอธิบายวา ผูสูงอายุสวนใหญเห็นวา การใช

อินเทอรเน็ตชวยใหรู  เหตุการณตางๆ นอกจากนี้

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และเพลิดเพลิน อันจะเปนการอนุรักษวัฒนธรรมเดิมไม

ใหสูญหายอีกดวย โดยมีแนวทางการใชสื่อพื้นบานเพ่ือ

ถายทอดเนือ้หาสาระท่ีเปนประโยชนผานแอปพลิเคชนัไลน

(Line) และเว็บไซต ได แก 1) ความยาวไมเกิน 

1 นาที 2) มีคุณภาพดี ภาพและเสียงมีความชัดเจน 

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา และทําหนาที่ใหความ

บนัเทงิเหมอืนสือ่มวลชนโดยทัว่ไป (Kaewthep, 2007) 

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

(Rojanaprapa, 2017) ท่ีอธิบายวา ผู สูงอายุใช

เทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงกับการใชเพื่อสังคม

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา และทําหนาที่ใหความ

ผูสงูอายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

(Rojanaprapa, 2017) ท่ีอธิบายวา ผู สูงอายุใช

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

3) มีเนื้อหาที่เปนประโยชนและสอดคลองกับความ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

อายยุงัคนหาความรูทัว่ไปเกีย่วกบัโรคอาการเจบ็ปวย

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกันและทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

ใหคนพัฒนาดานภูมิปญญา และทําหนาที่ใหความ

ผูสงู

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

(Rojanaprapa, 2017) ท่ีอธิบายวา ผู สูงอายุใช

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวยการสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวยการสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

การสรางความสามัคคีระหวางกลุมคนตางๆ การชวย

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

เรื่อง การใชสื่อพื้นบานเพื่อการถายทอดทางวัฒนธรรม 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ตองการของผูสูงอายุ 4) มีการใชภาษาทองถิ่น ฟงงาย 

เขาใจงาย และมีความนาสนใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกันและทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกันและทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และทัศนคติที่มีตอการใชอินเทอรเน็ต สามารถรวมกัน

พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได พยากรณการใชอินเทอรเน็ตคนหาขอมูลสุขภาพได 

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอและงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอและงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอและงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอและงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอและงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ

ระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครระดับความสุขของผู สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

และงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีที่มีผลตอ



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562264

โทรศพัทประเภทสมารทโฟน เพือ่ใชประโยชนดานอืน่ๆ 

ที่กวางขวางมากยิ่งข้ึน เพื่อจะเปนท่ียอมรับจากบุคคล

รอบขาง ทาํใหมีเพือ่นจาํนวนมาก และมคีวามสนุกสนาน

เพลิดเพลิน สามารถที่จะตามทันสมัยนิยม และสามารถ

ทาํประโยชนตอสงัคมไดสะดวกและรวดเรว็ยิง่ขึน้ ดังนัน้ 

แนวทางในการใชสื่อเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุ

จังหวัดลําปาง ไดแก การใชแอปพลิเคชันไลน (Line) 

เพ่ือสื่อสารระหวางบุคคลและภายในกลุ มผู สูงอายุ 

การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชน

นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ

แกสมาชิกกลุมผูสูงอายุและบุคคลภายนอก และการใช

สื่อเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของผูสูงอายุ ซ่ึง

แนวทางการใชส่ือเพื่อสงเสริมกิจกรรมของผูสูงอายุใน

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(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. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Situation of the

 Thai Elderly 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. 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]

การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชน

นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ

(Lampang Provincial Office, 2014) นครแหง

ความสุข ซึ่งจะเปนเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุดวย 

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

 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

 Educational  ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai] Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Folk song Khaw Joy Sor.

 ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/335-----m-s [in Thai]

การใชสือ่พืน้บานเพือ่ถายทอดเนือ้หาสาระทีเ่ปนประโยชน

นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ

(Lampang Provincial Office, 2014) นครแหง

ความสุข ซึ่งจะเปนเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุดวย 

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

 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

 Educational  ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai] Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Folk song Khaw Joy Sor.

นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ ความสุข ซึ่งจะเปนเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุดวย 

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

 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

 Educational  ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai] Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Folk song Khaw Joy Sor.

นําเสนอผานกลุมไลนและเว็บไซต เพื่อประชาสัมพันธ ความสุข ซึ่งจะเปนเมืองแหงความสุขของผูสูงอายุดวย 

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

 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(1), 905-918. [in Thai]

 Educational Psychology (2nd ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

Theories and T Echniques in behavior modification

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Folk song Khaw Joy Sor.

Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions Folk Culture and Conservation of Thai Folk Songs in 6 Regions 

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai- 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai] June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

 Educational Psychology 

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai] June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Psychology (2nd

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai] June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai] June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

 ed.). New York: Harcourt, Brace and World. ed.). New York: Harcourt, Brace and World. ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

(1), 905-918. [in Thai]

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

(1), 905-918. [in Thai]
nd

 June 10, 2016, from http://www.oknation.net/blog/porchaiyut [in Thai]

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

Intangible Cultural Heritage. (2018). Folk song Khaw Joy Sor.

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

 Thai Elderly 2016. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Veridian E-Journal, 10

Cronbach, L. J. (1963).

Intangible Cultural Heritage. (2018). 

 Thai Elderly 2016

 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, 10Veridian E-Journal, 10

Cronbach, L. J. (1963).

(2016). 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

Cronbach, L. J. (1963).

Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

(2016). 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 Retrieved April 2, 2018, from http://

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

 ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

 Retrieved April 2, 2018, from http://

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Chaichuay, W. (2017). Elderlies’ experience in using LINE application: a phenomenological study. 

 ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

 ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 ed.). New York: Harcourt, Brace and World.

. Retrieved November 12, 

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

Veridian E-Journal, 10

Cronbach, L. J. (1963).

(2016). Survey of Internet usage behavior of Thai people in 2016

 2018, from https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/etda-research-thai-

 internet-2016/ [in Thai]

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

 Thai Elderly 2016

Theories and T Echniques in behavior modification

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]

Media analysis: Concept and Techniques

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). Situation of the

 Thai Elderly 2016. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Iamsupasit, S. (2013). Theories and T Echniques in behavior modification  ed.). Bangkok: 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Intangible Cultural Heritage. (2018).  Retrieved April 2, 2018, from http://

 ich.culture.go.th/index.php/th/ich/performing-arts/236-performance/335-----m-s [in Thai]

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

 Thai Elderly 2016

Iamsupasit, S. (2013). 

 Thai Elderly 2016 Thai Elderly 2016

Iamsupasit, S. (2013). 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Situation of the

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

 (8th ed.). Bangkok: 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification (8

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2016). 

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Intangible Cultural Heritage. (2018).  Retrieved April 2, 2018, from http://

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Intangible Cultural Heritage. (2018). Intangible Cultural Heritage. (2018). 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Intangible Cultural Heritage. (2018). 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Intangible Cultural Heritage. (2018). 

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai] Chulalongkorn University Printing House. [in Thai] Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Theories and T Echniques in behavior modification

 Chulalongkorn University Printing House. [in Thai]

Theories and T Echniques in behavior modificationTheories and T Echniques in behavior modification

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] . Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modification

. Retrieved December 26, 2017, from http://thaitgri.org/?p=38427 [in Thai] 

Theories and T Echniques in behavior modificationTheories and T Echniques in behavior modification

 Retrieved April 2, 2018, from http:// Retrieved April 2, 2018, from http:// Retrieved April 2, 2018, from http://



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู 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-boomers-

 internet-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), 

 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/

 Journalism and Mass Communication, Thammasat University. [in Thai]

Folk Media and Identity Creating of Salaya Community

 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-boomers-

 internet-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

 72-80. [in Thai]

World Health Organization. (2002).   Retrieved July 3, 2015, from http://www.

 who.int/ageing/active_ageing/en/

 Journalism and Mass Communication, Thammasat University. [in Thai]

Folk Media and Identity Creating of Salaya Community

 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-boomers-

 internet-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

 72-80. [in Thai]

World Health Organization. (2002).   Retrieved July 3, 2015, from http://www.

 who.int/ageing/active_ageing/en/

 Journalism and Mass Communication, Thammasat University. [in Thai]

Folk Media and Identity Creating of Salaya Community

 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-boomers-

 internet-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

World Health Organization. (2002).   Retrieved July 3, 2015, from http://www.

 who.int/ageing/active_ageing/en/

 Journalism and Mass Communication, Thammasat University. [in Thai]

Folk Media and Identity Creating of Salaya Community

 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-boomers-

 internet-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

World Health Organization. (2002). What is Healthy Ageing?  Retrieved July 3, 2015, from http://www.What is Healthy Ageing?  Retrieved July 3, 2015, from http://www.What is Healthy Ageing?

 who.int/ageing/active_ageing/en/

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

 content on the internet among Thai elderly. 

 who.int/ageing/active_ageing/en/ who.int/ageing/active_ageing/en/

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Report). Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University. [in Thai]

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. Watch seniors and boomers internet usage are interesting same teenage. 

 Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers- Retrieved December 15, 2017, from http://thumbsup.in.th/2013/02/seniors-boomers-

 who.int/ageing/active_ageing/en/ who.int/ageing/active_ageing/en/ who.int/ageing/active_ageing/en/

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

 content on the internet among Thai elderly. 

World Health Organization. (2002). What is Healthy Ageing?

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

What is Healthy Ageing?

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

Journal of Nursing and Health Care, 36

  Retrieved July 3, 2015, from http://www.  Retrieved July 3, 2015, from http://www.What is Healthy Ageing?

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

 content on the internet among Thai elderly. 

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

 content on the internet among Thai elderly. 

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

Journal of Nursing and Health Care, 36

 72-80. [in Thai]

World Health Organization. (2002). 

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

 content on the internet among Thai elderly. 

 72-80. [in Thai] 72-80. [in Thai]

World Health Organization. (2002). 

 who.int/ageing/active_ageing/en/

World Health Organization. (2002). 

 who.int/ageing/active_ageing/en/ who.int/ageing/active_ageing/en/

  Retrieved July 3, 2015, from http://www.

Tirakoat, S. (2018). Internet usage behaviors, literacy, and attitude towards utilization of wellness 

Journal of Nursing and Health Care, 36

  Retrieved July 3, 2015, from http://www.  Retrieved July 3, 2015, from http://www.  Retrieved July 3, 2015, from http://www.

 72-80. [in Thai]

World Health Organization. (2002). 

 who.int/ageing/active_ageing/en/



ผานการรบัรองคณุภาพจาก TCI (กลุมที ่1) สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร และเขาสูฐานขอมลู ASEAN Citation Index (ACI)

วารสารปญญาภวิัฒน  ปที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจําเดอืนกันยายน - ธันวาคม 2562266

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

Name and Surname: Kanuangnich Tikamat

Highest Education: Master of Business Administration 

(Strategic Management), Naresuan University

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

 Master of Arts (Health Promotion), 

University or Agency: Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang

Field of Expertise:

Address: 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000

Name and Surname: Nirumol Hiranwijitporn

National Institute of Development Administration

University or Agency: Nation University

 Public Relations, Marketing Communication

Name and Surname: Kanuangnich Tikamat

Highest Education: Master of Business Administration 

(Strategic Management), Naresuan University

University or Agency:

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

 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

National Institute of Development Administration

University or Agency: Nation University

 Kanuangnich Tikamat

Highest Education: Master of Business Administration 

(Strategic Management), Naresuan University

University or Agency:

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

 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

National Institute of Development Administration

 Nation University

 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

(Strategic Management), Naresuan University

 Nation University

(Strategic Management), Naresuan University

 Nation University

(Strategic Management), Naresuan University

University or Agency: Nation UniversityUniversity or Agency: Nation University Nation UniversityUniversity or Agency: Nation University

Public Relations

University or Agency:

Field of Expertise: 

 Nation UniversityUniversity or Agency: Nation University

Public Relations

University or Agency:

Field of Expertise: 

 Nation UniversityUniversity or Agency: Nation University Nation University

Public Relations

University or Agency:

Field of Expertise: Public RelationsPublic RelationsField of Expertise: Field of Expertise: Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsField of Expertise: Public RelationsField of Expertise: Public RelationsField of Expertise: Public RelationsPublic RelationsField of Expertise: Public Relations

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

Public RelationsField of Expertise: 

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

Public RelationsField of Expertise: Public RelationsField of Expertise: Public Relations

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

Name and Surname:

 Boromrajonani College of Nursing, Nakhon LampangUniversity or Agency: Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon LampangUniversity or Agency:

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

National Institute of Development Administration

 Nation University

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

Field of Expertise: Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic RelationsField of Expertise: Public Relations

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, Mueang, Lampang 52000

Public RelationsPublic Relations

University or Agency: Nation University Nation University

(Strategic Management), Naresuan University

 Nation UniversityUniversity or Agency:University or Agency:

(Strategic Management), Naresuan University

University or Agency:

Public Relations

University or Agency:

Field of Expertise: 

University or Agency:

Field of Expertise: Field of Expertise: Public RelationsField of Expertise: Field of Expertise: 

 Nation University Nation University

(Strategic Management), Naresuan University

 Nation University

Public Relations

 Nation University Nation University

Public RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic RelationsPublic Relations

University or Agency:University or Agency:University or Agency:

Field of Expertise:

University or Agency: Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang

 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000

Field of Expertise: Health Promotion, Elderly

Name and Surname: Kasorn Maneewan

 Master of Arts (Health Promotion), 

Name and Surname:

Highest Education:

Name and Surname: Kasorn Maneewan

 Master of Arts (Health Promotion), 

 Kasorn Maneewan

 Master of Arts (Health Promotion), 

University or Agency:

Name and Surname:

Highest Education:

Name and Surname:

University or Agency:

Highest Education:

 Nation University

 Nirumol Hiranwijitporn

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000

 Master of Arts (Health Promotion), 

 Nation University

 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000

 Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang Boromrajonani College of Nursing, Nakhon Lampang

 268 Pakham Rd., Huawieng, Mueang, Lampang 52000

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation), Highest Education:

University or Agency: Nation University

Field of Expertise: Public Relations, Marketing Communication

444 Vajiravudh Damnoen Rd., Prabaht, 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

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation),  Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

Name and Surname: Nirumol Hiranwijitporn

Highest Education: Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

National Institute of Development Administration

University or Agency:

National Institute of Development Administration

University or Agency:

National Institute of Development Administration

University or Agency:

National Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development Administration

Highest Education:Highest Education:Highest Education:

Name and Surname:Name and Surname:

Highest Education:

Name and Surname: Nirumol Hiranwijitporn Nirumol Hiranwijitporn Nirumol Hiranwijitporn Nirumol Hiranwijitporn Nirumol Hiranwijitporn

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

 Nirumol Hiranwijitporn

 Master of Arts (Communication Arts and Innovation),  Master of Arts (Communication Arts and Innovation), 

National Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development AdministrationNational Institute of Development Administration


	1ปกหน้่า 11-3
	2ส่วนหน้า
	3บทความ

