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บทคัดย่อ
การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือสาร

สนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์  

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ .96 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี 

จ�านวน 399 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามเกณฑ์ได้รับแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จ�านวน 320 ชุด 

คิดเป็นร้อยละ 87.72 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 60) มีอายุอยู่ในช่วง 60-69 ปี (ร้อยละ 72.81) 

จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 65.90) และอาศัยอยู่ในครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ 95)  

มีพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์ และการรูเ้ท่าทันสือ่สารสนเทศสุขภาพออนไลน์ คือส่วนใหญ่เล่นไลน์ทกุวนั  

และเฟซบุ๊ก น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 50.30) โดยเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตัว  

(ร้อยละ 62.81) ท้ังน้ีผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเก่ียวข้อง

กับเน้ือหาการใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) ควรมีการหากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการจูงใจ 

ให้ผู้สูงอายุมีการใช้ส่ือออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพมากข้ึนและควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้ 

ให้แก่ผู้สูงอายุในการรู้เท่าทันสื่อ 
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Abstract
This research is a descriptive research to study behavior using online media and knowing the online 

of eHealth Literacy among the elderly in Suphanburi province. The research used a questionnaire.  

A total of 320 questionnaires were used, accounting for 87.72%. The reliability of the questionnaire  

was .96. A sample of 399 was randomly selected based on the criteria used in the study from the  

elderly in Suphanburi province. The data were analyzed by frequency, percentage, mean and standard  

deviation. The results fond that most of the elderly were female (60%), 60-69 years old (72.81%),  

from elementary school (65.90%). Behavior using online media and perceptions of eHealth literacy among 

the elderly were that most elderly people play daily and Facebook less than an hour a day (50.30%)  

by mobile phone / smartphone (62.81%). Elderly people seareched health information from online 

media / social media related to drug content (26.60%). Researchers suggest that appropriate strategies 

to motivate elderly people to use online media to search for more health information. Knowledge pool 

should be added to elderly people in media literacy. 
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 สังคมประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปลี่ยน

เป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวข้ึน ส่งผลให้แนวโน้ม

จ�านวนประชากรผูส้งูอายุมีจ�านวนเพิม่ขึน้ทุกปี จาก

ผลการส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้ง 

ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีจ�านวนและสัดส่วน

ของผู ้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  

โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจ�านวนผูสู้งอายคุดิเป็นร้อยละ 

6.8 ของประชากรท้ังประเทศ และเพิม่ข้ึนเป็นร้อยละ  

9.4 รอ้ยละ 10.7 รอ้ยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, 2550, 

2554 ตามล�าดับ ผลการส�ารวจปี พ.ศ. 2557 พบว่า  

มีจ�านวนผูสู้งอายุคดิเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร

ท้ังหมด (ชายร้อยละ13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)  

จากจ�านวนผู้สูงอายุท้ังส้ิน 10,014,699 คน เป็น

ชาย 4,514,812 และหญิง 5,499,887 คน หรือคิด

เป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ

ผู้สูงอายุทั้งหมด (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ�านวนผู้สูงอายุ 109,241 คน 

(ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)

 โลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปิดกั้นผู้สูงอายุอีก 

ต่อไป เทคโนโลยทีางคอมพวิเตอร์ ผูสู้งอายเุริม่รูเ้รือ่ง  

และคุ้นเคย ไม่กลัว และใช้เองเป็นบ้าง เครือข่าย

สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลในการติดต่อ

ส่ือสาร ในชีวิตประจ�าวนั ได้แก่ Facebook, Twitter,  

Line, Instagram, My Space ฯ ที่เข้ามาช่วยในการ

ติดต่อสื่อสารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ

สื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไป เครือ

ข่ายสังคมออนไลน์กลายเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทต่อ

การด�าเนินชีวิตมากข้ึน ซ่ึงโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละ

ประเภทจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างกัน โดย

ผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทัศนคติท่ีตรง

กับตนเอง (กันตพล บันทัดทอง, 2557) เน่ืองจาก

สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายใน

และภายนอกของครอบครัวท่ีหลากหลายส่งผลให ้

ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากลูกหลาน อาจจะเน่ืองมา

จากลูกหลานต้องศึกษาต่อในท่ีห่างไกล และการ

เดินทางไปท�างานต่างถิน่ หรอืขนาดของครอบครวั

เล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มา

ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุ

จ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อ

ส่ือสาร โดยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก

ขึ้นเพื่อการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ผู ้สูงอายุ

ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อท่ีจะเปิดรับ

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวัยผู้สูงอายุ ผู้ท่ีจะเป็น

เพื่อนผู้ซ่ือสัตย์ท่ีสุด คือคอมพิวเตอร์ นอกจากน้ี  

ยังเปิดอนิเทอร์เน็ตดูข่าวสารได้ท่ัวโลก และสามารถ

ค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยพิมพ์ค�าลงไป อย่างไรก็ตาม 

ช่องว่างของโลกออนไลน์ขณะนีล้ดลงบ้างแล้ว การ

บอกเล่า และชักชวนของบุคคลวัยเดียวกัน ท�าให้

คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ได้อยู่คนเดียวบน

โลก แต่กลับเป็นที่ต้องการในสังคมมากขึ้น  

 วัยสูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการ

ท�างานของร่างกายไปในทางที่ เสื่อมลง ซ่ึงจะ

ท�าให้ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตตามมา การส่งเสริมการดูแลสุขภาพใน

กลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความส�าคัญ ปัจจุบันการส่งเสริม 

สุขภาพผูส้งูอายไุด้มีการพฒันาหลากหลายรปูแบบ

โดยผ่านสือ่ต่าง ๆ  เพือ่ให้สะดวกต่อการเข้าถงึข้อมูล

ข่าวสารทางด้านสขุภาพ สือ่ออนไลน์เป็นวธีิหนึง่ที่

ถกูน�ามาใช้ในการส่งข้อมลูข่าวสารทางด้านสขุภาพ

ท้ังจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ รวมท้ัง

จากบุคคลท่ีรู้จักได้ส่งข้อมูลถึงกัน ท�าให้เกิดความ

สะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูล นอกจากน้ียัง
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เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องการ

ได้ วรรณรัตน์ รัตนวงษ์ (2558) ศึกษาพบว่า 

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้น

ข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ 

โรค อาการเจบ็ป่วย เรือ่งของการรกัษาและทางเลอืก  

ส่ือออนไลน์ถึงแม้จะมีประโยชน์และเอื้ออ�านวย

ความสะดวกต่อผู้ใช้ แต่อาจมีอุปสรรคต่อกลุ่ม 

ผูสู้งอายใุนการใช้งาน การท�าความเข้าใจในเรือ่งการ

ใช้สือ่ออนไลน์ของผูส้งูอายจุงึมีความส�าคญั ดังนัน้ 

ผูว้จิยัจงึมีความสนใจทีจ่ะต้องศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้ส่ือออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู ้สูงอายุ เพื่อน�าไปเสนอ

แนวทางการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้แก่

ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้

บริการผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป

ค�าถามการวิจัย

 1.  สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ และ

การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ 

ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร

 2.  ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์

แตกต่างกันอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1.  ศึกษาพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี

 2.  ศึกษาการรู ้ เท ่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีด�าเนินการวิจัย

 การวิจั ยนี้ เป ็นการ วิ จัย เชิ งพรรณนา  

(Descriptive Research) ผู ้วิจัยก�าหนดขอบเขต

ในการศึกษาเชิงเน้ือหา เป็นการศึกษาการใช้ส่ือ

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ของผู ้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี และ

ขอบเขตเชิงประชากร เป็นการศึกษาผู ้สูงอายุ 

จงัหวดัสุพรรณบรุ ีโดยมีข้อตกลงเบ้ืองต้น ผูสู้งอายุ

ท้ังชายและหญงิท่ีมอีายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศัยอยู่

ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถอ่านและเขียนได้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และ

เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือผู้สูงอายุ 

ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�านวน 109,241 คน กลุ่ม

ตัวอย่างในการวจิยัได้โดยการหาขนาดกลุม่ตัวอย่าง

โดยใช้สูตร Yamane  (บุญใจ ศรสีถติย์นรากรู, 2547) 

ท่ีระดับความเชือ่ม่ัน 95% จากประชากร 109,241 คน  

ค�านวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399 คนโดยการ

สุ่มอย่างง่ายเข้าเกณฑ์ดังน้ีผู ้สูงอายุท้ังชายและ

หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

สุพรรณบุรี และสามารถอ่านและเขียนได้

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล

 1. ผู ้วิจัยน�าเสนอเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับ

การพทัิกษ์สิทธ์ิของกลุ่มตัวอย่างต่อคณะกรรมการ

วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี 

สระบุรี เอกสารหมายเลข EC 1-002/2560 ออกให้ 

วันที่ 13 มีนาคม 2560

 2. สอบถามความสมัครใจของกลุ ่ม

ตัวอย่าง อธิบายวตัถปุระสงค์ของการศึกษา ข้ันตอน 

การรวบรวมข้อมูลและขอความร่วมมือในการ

ศึกษา พร้อมท้ังแจ้ง การพิทักษ์สิทธ์ิของกลุ ่ม

ตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดยชี้แจงให้กลุ่ม

ตัวอย่างทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาท่ีจะเป็น

ไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอม  

และลงลายมือช่ือแนบท้าย ซึ่งไม่มีผลกระทบ 

ใด ๆ ต่อผู ้เข้าร่วมการศึกษาข้อมูลท้ังหมดของ 

กลุ ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและน�าเสนอ 
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ในรูปผลของการศึกษาเท่านั้น

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

งานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อ

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ของผูสู้งอายไุทย พฒันาจาก Norman และ 

Skinner (Norman & Skinner, 2006) โดยจันทิมา  

เขียวแก้ว ค ่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

ทั้งฉบับเท่ากับ .96 แบบสอบถาม ประกอบด้วย  

4 ส่วน คือ 

 ส ่ ว น ที่  1  ข ้ อ มู ล ท่ั ว ไ ป ข อ ง ผู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก

อาศัยในปัจจบุนั รายได้ต่อเดอืน แหล่งทีม่าของราย

ได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�าตัว

 ส่วนท่ี 2 การประเมินภาวะสุขภาพของ

ตนเอง ประกอบด้วยค�าถามจ�านวน 10 ข้อ เกี่ยวกับ

การรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การท�ากิจวัตร

ประจ�าวนั พฤตกิรรมสขุภาพ จรยิธรรม ทกัษะชวีติ 

การด�ารงชวีติ ครอบครวั ชมุชน ความปลอดภยั และ

การได้รบัส่ือสุขภาพ โดยมีเกณฑ์แบ่งระดบัสขุภาพ 

ใน 3 ระดับ ได้แก่ สุขภาพไม่ดี (< 5 คะแนน) ภาวะ

สุขภาพปานกลาง (5-7 คะแนน) และมภีาวะสขุภาพ

ดี (7-10 คะแนน) ในการศึกษานี้มีค่าความเชื่อม่ัน 

เท่ากับ .91

 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์/

ส่ือสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ

ความถี่ในการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้

สือ่ออนไลน์/สังคมออนไลน์ เฉลีย่ต่อวนั อปุกรณ์ใน

การเชือ่มต่อ/ใช้บรกิารสือ่ออนไลน์/สังคมออนไลน์ 

และระยะเวลาท่ีใช้อินเทอร์เน็ตในวัตถุประสงค ์

ต่าง ๆ โดยให้เลือกตอบ ไม่เคย (0 คะแนน) นาน ๆ 

ครั้ง (1 คะแนน) เป็นบางครั้ง (2 คะแนน) และบ่อย

ครั้ง (3 คะแนน) เกณฑ์การแปลผลพฤติกรรมการ

สืบค้นข้อมูลสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

ระดับน้อย (< 1 คะแนน) ระดับปานกลาง (1-2 

คะแนน) และระดับมาก ( > 2  คะแนน) ในการศึกษา

นี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96

 ส่วนที่ 4  การรู ้ เท่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ ได้แก่ 

  4.1 พฤติกรรมด้านการสืบค้นข้อมูล

สุขภาพ ให้เลือกตอบ บ่อยครั้ง เป็นบางครั้ง  

นาน ๆ ครั้งและไม่เคย 

  4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพแบ่งลกัษณะค�าตอบของ

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 

scale ) 5 ระดับ โดยให้ผู้ตอบประเมินข้อความ ใน

แต่ละข้อที่ได้อธิบายได้ตรงหรือใกล้เคียงกับความ

คิดเห็นของผู้ตอบมากที่สุด ได้แก่

 เห็นด้วยมากที่สุด ให้ 5 คะแนน

 เห็นด้วยมาก ให้ 4 คะแนน

 เห็นด้วยปานกลาง ให้ 3 คะแนน

 เห็นด้วยน้อย ให้ 2 คะแนน

 เห็นด้วยน้อยที่สุด ให้ 1 คะแนน

 4.3 ทักษะสารสนเทศของผู ้ตอบแบ

สอบถาม

 เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 4 คะแนน

 เห็นด้วย ให้ 3 คะแนน

 ไม่เห็นด้วย ให้ 2 คะแนน

 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  
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ผู้วิจัยด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. ขอหนังสือจากผู ้อ�านวยการวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  ขอความ

อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบการท�า

วิจัย

 2. เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข ้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ส ่ ง

แบบสอบถามไปยังผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

จ�านวน 399 ชุด จากนั้นติดต่อขอความร่วมมือ

จากผู้ประสานงานและอธิบายขั้นตอนในการช่วย

เก็บข้อมูลส่งคืนผู้วิจัย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา

ทั้งหมด จ�านวน 350 ชุด

 3. น� าแบบสอบถามท่ี ได ้ รับกลับคืน

มาทั้งหมด ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ได ้

แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�านวน 320 ชุด คิดเป็น

ร้อยละ 87.72 ส�าหรับน�าไปวิเคราะห์ในข้ันตอน 

ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ด� า เ นิ น

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

คอมพวิเตอร์ในการจดัท�าข้อมูล และใช้สถติิในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1 .  วิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่ วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก

อาศัยในปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของ 

รายได้ อายุ บุคคลท่ีดูแล และโรคประจ�าตัว ด้วย

การค�านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป

 2. วิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพของ

ผู้ตอบ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/ส่ือสังคม

ออนไลน์ และการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศสุขภาพ

ออนไลน์ ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย

การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

 3. วิ เคราะห ์พฤติกรรมการใช ้ ใช ้ ส่ือ

ออนไลน์ของผูสู้งอายุ ด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และ

ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
 ข้อมูลท่ัวไปของผู ้ตอบแบสอบถามพบ

ว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ 60.00)  

มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 77.80) มีอายุส่วนใหญ่

ในช่วง 60-69 ปี (ร้อยละ 72.81) มีรายได้อยู่ในช่วง 

1-7,500 บาท บาท (ร้อยละ 78.75) รองลงมาอยู่

ในช่วง 7,501-15,000 บาท บาท (ร้อยละ 13.15)  

มีวุฒิทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ  

65.90) อาศัยอยู่ในครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ  

95 .00)  ซ่ึงสนับสนุนรายได ้จากบุตรหลาน  

(ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลกูหลาน (ร้อยละ 91.56)  

โรคประจ�าตัวท่ีพบคือความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 

34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผู้สูงอายุมี

ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 ,  

SD = 1.23) รองลงมา คือปัจจัยในการด�ารงชีวิต 

ที่เพียงพอและมั่นคง (M = 8.16, SD = 1.63)  

และสุขภาพร ่างกายท่ีแข็งแรง (M  = 7.03,  

SD = 1.71) ดังตารางที่ 1

�������������� ��25 ����2.indd   173 27/12/2562   9:37:27



The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima
Vol. 25  No. 2  July - December 2019

174

ตารางที่	1 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (N = 320) 

พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ	

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวัน (ร้อย

ละ 28.40) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วัน  

(ร้อยละ 5.60) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 3.80) รองลงมา

7 

(ร้อยละ 78.75) รองลงมาอยู่ในช่วง 7501-15000 บาท บาท (ร้อยละ 13.15)  มีวุฒิทางการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา (ร้อยละ 65.90)  อาศยัอยูใ่นครอบครัวบุตรหลาน (ร้อยละ 95.00) ซ่ึงสนบัสนุนรายไดจ้ากบุตร
หลาน (ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลูกหลาน (ร้อยละ 91.56) โรคประจาํตวัท่ีพบคือความดนัโลหิตสูง (ร้อย
ละ34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผูสู้งอายมีุครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 , SD = 
1.23) รองลงมา คือปัจจยัในการดาํรงชีวิตท่ีเพียงพอและมัน่คง (M =  8.16, SD = 1.63)  และสุขภาพร่างกายท่ี
แขง็แรง (M = 7.03, SD = 1.71) ดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (N = 320)  
รายการ M SD ระดบั 

1.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงอยูใ่น
ระดบัใด

7.03 1.71 มาก 

2.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีสุขภาพจิตและความพึงพอใจ
ในชีวติอยูใ่นระดบัใด

7.76 1.52 มาก 

3.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
อยูท่ี่ระดบัใด

7.43 1.70 มาก 

4.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านยดึมัน่และปฏิบติัตามหลกั
คุณธรรมหรือหลกัศาสนาในระดบัใด

8.11 1.33 มาก 

5.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีโอกาสในการศึกษาและการ
เรียนรู้ในการดาํรงชีวติในระดบัใด

7.17 1.94 มาก 

6.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีปัจจยัในการดาํรงชีวติท่ี
เพียงพอและมัน่คงในระดบัใด

8.16 1.63 มาก 

7.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีครอบครัวท่ีมีความรัก ความ
อบอุ่น ในระดบัใด

8.22 1.23 มาก 

8.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านอยูใ่นชุมชนท่ีมีความเขม้แขง็ 
ในระดบัใด

7.69 1.35 มาก 

9.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านอยุใ่นสังมท่ีมีความสงบสุข
ปลอดภยั ในระดบัใด

7.88 1.23 มาก 

10.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดวา่ท่านมีโอกาสไดรั้บส่ือท่ีเหมาะสม
ในระดบัใด

7.59 1.500 มาก 

พฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวนั (ร้อยละ 28.40) เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วนั (ร้อยละ 

5.60) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 3.80) รองลงมาคือเล่นเฟซบุค๊ ทุกวนั (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วนั (ร้อยละ 4.70) 

คือเล่นเฟซบุ๊ก ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน 

(ร้อยละ 4.70) เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั  

(ร้อยละ 4.10) และน้อยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ 

(ร้อยละ 92.80) ดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคมออนไลน์ (N = 320) 

8 

เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 4.10) และนอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใ ช้ส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ (N = 320)  

ประเภทของส่ือออนไลน์ ไม่เคย 1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 
จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จาํนวน (%) จํานวน (% ) 
276 (86.30) 20 (6.30) 3 (0.90) - 21 (6.60)
178 (55.60) 21 (6.60) 18 (5.60) 12 (3.80) 91 (28.40) 
270 (84.40) 11 (3.40) 3 (0.90) 2 (06.0) 34 (10.60) 
268 (83.80) 11 (3.40) 7 (2.20) 2 (0.60) 32 (10.00) 
275 (85.90) 8 (2.50) 3 (0.90) 2 (0.60) 32 (10.00) 
187 (58.40) 14 (4.40) 15 (4.70) 13 (4.10) 91 (28.40) 
269 (84.10) 24 (7.50) 7 (2.20) - 20 (6.30)
212 (66.30) 27 (8.40) 6 (1.90) 2 (0.60) 73 (22.80) 

197 (61.60) 16 (5.00) 28 (8.80) 6 (1.90) 73 (22.80) 
198 (61.90) 20 (6.30) 20 (6.30) 17 (5.30) 65 (20.30) 

-การส่ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่นไลน์
-การเล่นอินสตาแกรม
-การเล่นโซเชยีลแคม
-การเล่นทวิตเตอร์
-การเล่นเฟซบุ๊ก
-การอ่าน/เขียนบล็อก
-การอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
Dekdee, Sanook, ฯลฯ
-การสืบค้นและการดาวน ์โหลดข ้อมูลต่าง ๆ
-การดูวีดีโอคลิปโทรทัศน์หรือฟังเพลง
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์ 297 (92.80) 17 (5.30) 2 (0.60) - 4 (1.30)

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยูก่บัส่ือออนไลน์/สงัคมออนไลน์นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 
50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 15.30) และนอ้ยท่ีสุดประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั คิ 
(ร้อยละ 9.10) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาท่ีอยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320) 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัทีอ่ยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 161 50.30
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั 45 14.10
ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั 29 9.10
ประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั 36 11.30
ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั 49 15.30

รวม 320 100.00

ความถี�ในการเปิดรับสื�อในหนึ�งสปัดาห์

 ผู ้สูงอายุส่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยู ่กับ

ส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ต่อวัน (ร้อยละ 50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8  

ช่ัวโมงต่อวัน (ร ้อยละ 15.30) และน้อยท่ีสุด 

ประมาณ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 9.10) ดังตาราง

ที่ 3

ตารางที่	3 ระยะเวลาที่อยู่กับสื่อออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320)

8 

เล่น 1-2 วนั (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วนั (ร้อยละ 4.10) และนอ้ยท่ีสุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดงั
ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใ ช้ส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมออนไลน์ (N = 320)  

ประเภทของส่ือออนไลน์ ไม่เคย 1-2 วนั 3-4 วนั 5-6 วนั ทุกวนั 
จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จาํนวน (%) จํานวน (% ) 
276 (86.30) 20 (6.30) 3 (0.90) - 21 (6.60)
178 (55.60) 21 (6.60) 18 (5.60) 12 (3.80) 91 (28.40) 
270 (84.40) 11 (3.40) 3 (0.90) 2 (06.0) 34 (10.60) 
268 (83.80) 11 (3.40) 7 (2.20) 2 (0.60) 32 (10.00) 
275 (85.90) 8 (2.50) 3 (0.90) 2 (0.60) 32 (10.00) 
187 (58.40) 14 (4.40) 15 (4.70) 13 (4.10) 91 (28.40) 
269 (84.10) 24 (7.50) 7 (2.20) - 20 (6.30)
212 (66.30) 27 (8.40) 6 (1.90) 2 (0.60) 73 (22.80) 

197 (61.60) 16 (5.00) 28 (8.80) 6 (1.90) 73 (22.80) 
198 (61.90) 20 (6.30) 20 (6.30) 17 (5.30) 65 (20.30) 

-การส่ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่นไลน์
-การเล่นอินสตาแกรม
-การเล่นโซเชยีลแคม
-การเล่นทวิตเตอร์
-การเล่นเฟซบุ๊ก
-การอ่าน/เขียนบล็อก
-การอ่านกระทู้ในเว็บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
Dekdee, Sanook, ฯลฯ
-การสืบค้นและการดาวน ์โหลดข ้อมูลต่าง ๆ
-การดูวีดีโอคลิปโทรทศัน์หรือฟังเพลง
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์ 297 (92.80) 17 (5.30) 2 (0.60) - 4 (1.30)

ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มีระยะเวลาท่ีอยูก่บัส่ือออนไลน์/สงัคมออนไลน์นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 
50.30) รองลงมา ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั (ร้อยละ 15.30) และนอ้ยท่ีสุดประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั คิ 
(ร้อยละ 9.10) ดงัตารางท่ี 3 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาท่ีอยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ (N = 320) 
ระยะเวลาเฉล่ียต่อวนัทีอ่ยู่กับส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงต่อวนั 161 50.30
ประมาณ 1-2 ชัว่โมงต่อวนั 45 14.10
ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อวนั 29 9.10
ประมาณ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั 36 11.30
ประมาณ 7-8 ชัว่โมงต่อวนั 49 15.30

รวม 320 100.00

ความถี�ในการเปิดรับสื�อในหนึ�งสปัดาห์
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 ผู ้สูงอายุใช้โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน

ส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/

สังคมออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ท่ี

ท�าการศูนย์ฯ หรือชมรมผู้สูงอายุใกล้บ้าน (ร้อยละ 

17.81) และน้อยท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต 

(ร้อยละ 0.94) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่	 4 จ�าแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ ในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์ 

(N = 320) 

9 

ผูสู้งอายุใช้โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวัในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น (ร้อยละ 17.81) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 0.94) ดงัตารางท่ี  4  

ตารางท่ี  4 จาํแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  ในการเช่ือมต่อ/ใ ช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์  (N 
= 320)  
อุปกรณ์ชนิดต่าง  ๆในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ 

จํานวน ร้อยละ 

โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวั 201 62.81
41 12.81
57 17.81
3 0.94

 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตั้งโตะ๊ท่ีบา้นพกั 
 ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น 
 ร้านบริการอนิเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ  18 5.63 

รวม 320 100.00

ผูสู้งอายใุชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล ์การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือ
สงัคม เช่น  Line, Facebook, Instagram เป็นตน้มากกวา่  2 ชัว่โมงต่อคร้ัง  (ร้อยละ 23.40) ระหวา่ง 1-2 
ชัว่โมง  (ร้อยละ12.20)  และ นอ้ยกวา่  1 ชัว่โมง (ร้อยละ 8.10) ดงัตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  5 จาํแนกตามวัตถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีใ ช้อินเตอร์เนต็เฉลีย่ต่อคร้ัง (N = 320) 

วตัถุประสงค์ 

ระยะเวลาทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อคร้งั 
ไม่เคยใช้ น้อยกว่า  1 

ช่ัวโมง 
ระหว่าง 1-2 
ช่ัวโมง 

มากกว่า  2 
ช่ัวโมง 

จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) 
192 (60.00) 33 (10.30)  43 (13.40) 52 (16.30) -เพ่ือการสืบคน้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 

สุขภาพ การรักษาโรค ดา้นการแพทย ์
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
-เพ่ือการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
การดูคลิปวดีิโอ ฟังเพลง เล่นเกม 

 187 (58.40) 19 (5.90) 33 (10.30)  81 (25.30) 

-เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล
การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือสังคม เช่น  
Line, Facebook, Instagram เป็นตน้ 

180 (56.30) 26 (8.10) 39 (12.20) 75 (23.40) 

การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ  

 ผู ้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อ

ส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล การใช้โปรแกรม

สนทนา/สื่อสังคม เช่น Line, Facebook, Instagram 

เป็นต้นมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อครั้ง (ร้อยละ 23.40) 

ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ12.20) และน้อยกว่า  

1 ชั่วโมง (ร้อยละ 8.10) ดังตารางที่ 5

ตารางที่	5 จ�าแนกตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยต่อครั้ง (N = 320)

9 

ผูสู้งอายุใช้โทรศพัท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวัในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ (ร้อยละ 62.81) รองลงมา คือ ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น (ร้อยละ 17.81) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 0.94) ดงัตารางท่ี  4  

ตารางท่ี  4 จาํแนกตามการใช้อุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ  ในการเช่ือมต่อ/ใ ช้บริการส่ือออนไลน์/สังคมออนไลน์  (N 
= 320)  
อุปกรณ์ชนิดต่าง  ๆในการเช่ือมต่อ/ใช้บริการส่ือออนไลน์/สังคม
ออนไลน์ 

จํานวน ร้อยละ 

โทรศพัทมื์อถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตวั 201 62.81
41 12.81
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 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตั้งโตะ๊ท่ีบา้นพกั 
 ท่ีทาํการศูนยฯ์ หรือชมรมผูสู้งอายใุกลบ้า้น 
 ร้านบริการอนิเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ  18 5.63 

รวม 320 100.00

ผูสู้งอายใุชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล ์การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือ
สงัคม เช่น  Line, Facebook, Instagram เป็นตน้มากกวา่  2 ชัว่โมงต่อคร้ัง  (ร้อยละ 23.40) ระหวา่ง 1-2 
ชัว่โมง  (ร้อยละ12.20)  และ นอ้ยกวา่  1 ชัว่โมง (ร้อยละ 8.10) ดงัตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  5 จาํแนกตามวัตถปุระสงค์และระยะเวลาท่ีใ ช้อินเตอร์เนต็เฉลีย่ต่อคร้ัง (N = 320) 

วตัถุประสงค์ 

ระยะเวลาทีใ่ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ต่อคร้งั 
ไม่เคยใช้ น้อยกว่า  1 

ช่ัวโมง 
ระหว่าง 1-2 
ช่ัวโมง 

มากกว่า  2 
ช่ัวโมง 

จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) จํานวน (% ) 
192 (60.00) 33 (10.30)  43 (13.40) 52 (16.30) -เพ่ือการสืบคน้ข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 

สุขภาพ การรักษาโรค ดา้นการแพทย ์
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
-เพ่ือการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
การดูคลิปวดีิโอ ฟังเพลง เล่นเกม 

 187 (58.40) 19 (5.90) 33 (10.30)  81 (25.30) 

-เพ่ือการติดต่อส่ือสาร เช่น การรับส่งอีเมล
การใชโ้ปรแกรมสนทนา/ส่ือสังคม เช่น  
Line, Facebook, Instagram เป็นตน้ 

180 (56.30) 26 (8.10) 39 (12.20) 75 (23.40) 

การรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ  
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การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ

ผู้สูงอายุ	

 พบว่าผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการสบืค้นข้อมูล

สุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

รูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์

บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90) เนื้อหาการใช้ยารักษาโรค 

นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) เป็นบางครั้ง (ร้อยละ  

26.30) บ่อยครั้ง (ร้อยละ 1.60) รองลงมาคือ สืบค้น

เนื้อหารูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ

สมบูรณ์ นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 22.80) เป็นบางครั้ง 

(ร้อยละ 16.90) บ่อยครั้ง (ร้อยละ 11.90) และไม่

เคยสืบค้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดัง

ตารางที่ 6

ตารางที่	6 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (N = 320)

 ผู ้ สู ง อ า ยุ รู ้ วิ ธี ก า ร ค ้ น ห า ท รั พ ย า ก ร

สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์จาก

อินเทอร์เน็ต (M = 2.45, SD = 1.53) รองลงมา คือ 

รู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาค�าตอบเก่ียวกับ

ปัญหาสุขภาพและวิธีท่ีจะใช้สารสนเทศเกี่ยวกับ

สุขภาพท่ีค้นพบจากอินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ 

(M = 2.39, SD = 1.47) และน้อยท่ีสุดคือ ทักษะ

ท่ีจ�าเป็นในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 

เกี่ยวกับสุขภาพท่ีค ้นหาได ้จากอินเทอร ์ เน็ต  

(M = 2.33, SD = 1.41) ดังตารางที่ 7 

10 

พบวา่ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการสืบคน้ขอ้มูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ
การดาํเนินชีวิตอยา่งมีสุขภาพสมบูรณ์บ่อยคร้ัง (ร้อยละ11.90) เน้ือหาการใชย้ารักษาโรคนาน ๆ คร้ัง ร้อยละ 
26.60 เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 26.30) บ่อยคร้ัง (ร้อยละ 1.60) รองลงมาคือ สืบคน้เน้ือหารูปแบบการดาํเนิน
ชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ นาน ๆ คร้ัง (ร้อยละ 22.80) เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 16.90) บ่อยคร้ัง (ร้อยละ 
11.90) และไม่เคยสืบคน้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดงั
ตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6 พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเกี่ยวข้องกบัเนือ้หา (N = 320) 
เน้ือหาสาระของข้อมูลสุขภาพทีค้่นหา บ่อยคร้ัง เป็ นบางครั้ง    นาน  ๆ ครั้ง   ไม่เคย 
1.เร่ืองเก่ียวกบัเช้ือโรค 2 (0.60) 47 (14.70) 82 (25.60) 189 (59.10) 
2.รูปแบบการดาํเนินชีวติอยา่งมีสุขภาพ
สมบูรณ์

38 (11.90) 54 (16.90) 73 (22.80) 155 (48.40) 

3.การใชย้ารักษาโรค 5 (1.60) 84 (26.30) 85 (26.60) 146 (45.60) 
4.วิธีการรักษาโรค  11 (3.40) 83 (25.90) 68 (21.30) 158 (49.40) 
5.ผูใ้หบ้ริการดูแลสุขภาพ 4 (1.30) 57 (17.80) 92 (28.70) 167 (52.20) 
6.องคก์รท่ีก่อตั้งโดยผูป่้วย/เคยป่วยเป็น
โรคนั้น ๆ

- 36 (11.30) 75 (23.40) 209 (65.30)

7.กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัภาวะสุขภาพ 

2 (0.60)  29 (9.10) 79 (24.70) 210 (65.60) 

8.กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทางสุขภาพ (Peer
group) 

3 (0.90) 38 (11.90) 76 (23.80) 203 (63.40) 

ผูสู้งอายรูุ้วิธีการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต (M = 
2.45, SD  = 1.53)  รองลงมา คือ รู้วิธีการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพื่อคน้หาคาํตอบเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพและวิธีท่ีจะ
ใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีคน้พบจากอินเตอร์เน็ตใหเ้ป็นประโยชน์ (M = 2.39, SD = 1.47) และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ทกัษะท่ีจาํเป็นในการประเมินทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีคน้หาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต (M 
= 2.33, SD = 1.41)  ดงัตารางท่ี 7  

ตารางท่ี 7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่งอินเตอร์เนต็ (N = 320) 
รายการ M SD 

1.ฉนัรู้วิธีการคน้หาทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์
จากอินเตอร์เน็ต

2.45 1.53 
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ตารางที่	7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับสุขภาพจากแหล่งอินเทอร์เน็ต (N = 320)
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2.45 

2.39 

2.33 

2.36 

2.39 

2.33 

2.35 

2.34 

SD 

1.53 

1.47 

1.43 

1.43 

1.50 

1.41 

1.47 

1.44 

ทักษะสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม

 พบว่าผู้สูงอายุเชื่อม่ันในข้อมูลสารสนเทศ

ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ท่ีเผยแพร่ในส่ือ

โทรทัศน์ (M = 2.84, SD = 0.72) รองลงมา ข้อมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผย

แพร่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (M = 2.74, SD 

= 0.79) และการอ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศ

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพ สารสนเทศที่ค้นมาได้

นั้นเข้าใจยาก (M = 1.53, SD = 0.98) ดังตารางที่ 8
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ตารางที่	8 ทักษะสารสนเทศของผู้สูงอายุ (N = 320) 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สือ่ออนไลน์

ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเล่นไลน์ทุกวัน และเฟซบุ๊ก  

น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันผ่านโทรศัพท์มือถือ/

สมาร์ทโฟนส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการส่ือ

ออนไลน์/สงัคมออนไลน์ซึง่สอดคล้องกบั กนัตพล  

บันทัดทอง (2557) ศึกษาพบว่า ผู ้สูงอายุส่วน

ใหญ่เล่นไลน์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ผ่านโทรศัพท์

มากท่ีสุด มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ

จากส่ือออนไลน์/สื่อสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหา

การใช้ยารักษาโรค รูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่าง

ตารางท่ี 8 ทักษะสารสนเทศของผู้สูงอายุ (N = 320)  
รายการ M SD 

1.อา้งอิงจากการคน้หาสารสนเทศในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและ
การแพทย ์ท่ีท่านเคยทาํก่อนหนา้น้ี ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี
ระดบัใด “ท่านรู้สึกสบัสนในระหวา่งท่ีกาํลงัสืบคน้ขอ้มูล”

1.66 0.95 

2.อา้งอิงจากการคน้หาสารสนเทศในหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพและ
การแพทย ์ท่ีท่านเคยทาํก่อนหนา้น้ี ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความต่อไปน้ี 
ระดบัใด “ท่านคิดวา่ สารสนเทศท่ีคน้มาไดน้ั้นเขา้ใจยาก” 

1.53 0.98 

3.ท่านเห็นดว้ยกบัขอ้ความน้ีอยา่งไร : มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการป้องกนั
โรคมะเร็งดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัมาก จนไม่รู้วา่จะทาํตามขอ้เสนอแนะ
ในเร่ืองใดไดบ้า้ง 

1.99 0.94 

4.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในหนงัสือพิมพห์รือนิตยสาร 

2.74 0.79 

5.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในส่ือวิทย ุ

2.64 0.74 

6.โดยทัว่ไป ท่านเช่ือมัน่ไดม้าก/นอ้ยเพียงใดในขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวกบัสุขภาพและการแพทยท่ี์เผยแพร่ในส่ือโทรทศัน์ 

2.84 0.72 

มีสุขภาพสมบูรณ์ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ 

เก่ียวกับสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต

เช่ือม่ันในข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับสุขภาพและ

การแพทย์ท่ีเผยแพร่ในส่ือโทรทัศน์ และเช่ือม่ัน

อยู่บ้างว่าสามารถได้รับค�าแนะน�าหรือสารสนเทศ

เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับ กิรณา  

สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559) 

ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงติดต่อ

กับลูกหลาน ผ่านโทรศัพย์มือถือ โดยจะใช้งานทุก 

ๆ วัน ครั้งละ 30 นาที ส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร

เหตุการณ์ข่าว ท่ีแตกต่างคือมีการสืบค้นข้อมูล

สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
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 การศึกษาการรู ้ เท ่าทันส่ือสารสนเทศ

สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี 

พบว่า ผูส้งูอายมีุพฤติกรรมการสบืค้นข้อมูลสุขภาพ

จากสื่อออนไลน์/ส่ือสังคมท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบ

การด�าเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ เน้ือหาการ

ใช้ยารกัษาโรคนาน ๆ  ครัง้ ซึง่สอดคล้องกบั นภสักร 

กรวยสวสัด์ิ (2553) ศึกษาพบว่า การได้รบัประโยชน์

จากการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์ท�าให้คนนยิมใช้

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัพบว่า ผูสู้งอายมุพีฤติกรรม

การสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากส่ือออนไลน์/ส่ือ

สังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตอย่าง

มีสุขภาพสมบูรณ์ กระทรวงสาธารณสุขและ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ควรมีการหากลยทุธ์ทีเ่หมาะสมในการจงูใจให้ผูสู้ง

อายมีุการใช้ส่ือออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสขุภาพ

มากข้ึน มีการเพิม่พลูทกัษะความรูใ้ห้แก่ผูสู้งอายใุน

การรูเ้ท่าทนัสือ่ เนือ่งจากบางครัง้ข่าวสารทีส่่งมาไม่

ได้ผ่านการคัดกรองความถกูต้องของข้อมูลก่อนส่ง

ต่อไปยังผู้อื่น

 เนื่องจากการวิจัยครั้ ง น้ี เป ็นการวิจัย 

เชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา

เพิ่มเติมโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อจากการ

ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เพื่อท�าให้เข้าใจถึง

ลักษณะของผู้สูงอายุในการใช้ส่ือออนไลน์ และ

การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ 

ผู้สูงอายุ ได้ดียิ่งขึ้น
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