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การใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ
จังหวัดสุพรรณบุรี
เนติยา แจ่มทิม, ศษ.ด.1
สินีพร ยืนยง, พย.ม.2
(วันที่ส่งบทความ: 3 พ.ค. 2562; วันที่แก้ไข: 10 ต.ค. 2562; วันที่ตอบรับ: 27 พ.ย. 2562)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศสุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ ใช้แบบสอบถามเรื่อง การประเมินสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคมออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี
จ�ำนวน 399 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายตามเกณฑ์ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 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)
มีพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์ และการรูเ้ ท่าทันสือ่ สารสนเทศสุขภาพออนไลน์ คือส่วนใหญ่เล่นไลน์ทกุ วัน
และเฟซบุ๊ก น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 50.30) โดยเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่วนตัว
(ร้อยละ 62.81) ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาการใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) ควรมีการหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการจูงใจ
ให้ผู้สูงอายุมีการใช้สื่อออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพมากขึ้นและควรมีการเพิ่มพูนทักษะความรู้
ให้แก่ผู้สูงอายุในการรู้เท่าทันสื่อ
ค�ำส�ำคัญ: สื่อออนไลน์, สื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์, ผู้สูงอายุ
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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.
Keywords: Online Media, eHealth Literacy, The elderly
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

สังคมประเทศไทย ปัจจุบันมีการเปลี่ยน
เป็นสังคมที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
จ�ำนวนประชากรผูส้ งู อายุมจี ำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปี จาก
ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้ง
ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนและสัดส่วน
ของผู ้ สู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง
โดยในปี พ.ศ. 2537 มีจำ� นวนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ
6.8 ของประชากรทัง้ ประเทศ และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ
9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี พ.ศ. 2545, 2550,
2554 ตามล�ำดับ ผลการส�ำรวจปี พ.ศ. 2557 พบว่า
มีจำ� นวนผูส้ งู อายุคดิ เป็นร้อยละ 14.9 ของประชากร
ทั้งหมด (ชายร้อยละ13.8 และหญิงร้อยละ 16.1)
จากจ�ำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 10,014,699 คน เป็น
ชาย 4,514,812 และหญิง 5,499,887 คน หรือคิด
เป็นชายร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ 109,241 คน
(ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2558)
โลกอินเทอร์เน็ตไม่ได้ปิดกั้นผู้สูงอายุอีก
ต่อไป เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ผูส้ งู อายุเริม่ รูเ้ รือ่ ง
และคุ้นเคย ไม่กลัว และใช้เองเป็นบ้าง เครือข่าย
สังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีอิทธิพลในการติดต่อ
สือ่ สาร ในชีวติ ประจ�ำวัน ได้แก่ Facebook, Twitter,
Line, Instagram, My Space ฯ ที่เข้ามาช่วยในการ
ติดต่อสื่อสารให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการ
สื่อสารระหว่างกลุ่ม เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนไป เครือ
ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ก ลายเป็ น สิ่ ง ที่ มี บ ทบาทต่ อ
การด�ำเนินชีวิตมากขึ้น ซึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์คแต่ละ
ประเภทจะมีรูปแบบการบริการที่แตกต่างกัน โดย
ผู้ใช้จะเลือกใช้ตามพฤติกรรมหรือทัศนคติที่ตรง
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กับตนเอง (กันตพล บันทัดทอง, 2557) เนื่องจาก
สภาวะที่ เ ปลี่ ย นแปลงทางด้ า นปั จ จั ย ทั้ ง ภายใน
และภายนอกของครอบครัวที่หลากหลายส่งผลให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่ห่างจากลูกหลาน อาจจะเนื่องมา
จากลูกหลานต้องศึกษาต่อในที่ห่างไกล และการ
เดินทางไปท�ำงานต่างถิน่ หรือขนาดของครอบครัว
เล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มา
ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อ
สื่อสาร โดยมีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มาก
ขึ้ น เพื่ อ การสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้ สู ง อายุ
ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในวัยผู้สูงอายุ ผู้ที่จะเป็น
เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ที่สุด คือคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้
ยังเปิดอินเทอร์เน็ตดูขา่ วสารได้ทวั่ โลก และสามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการโดยพิมพ์ค�ำลงไป อย่างไรก็ตาม
ช่องว่างของโลกออนไลน์ขณะนีล้ ดลงบ้างแล้ว การ
บอกเล่า และชักชวนของบุคคลวัยเดียวกัน ท�ำให้
คนกลุ่มนี้รู้สึกว่าตนมีคุณค่า ไม่ได้อยู่คนเดียวบน
โลก แต่กลับเป็นที่ต้องการในสังคมมากขึ้น
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ท� ำ งานของร่ า งกายไปในทางที่ เ สื่ อ มลง ซึ่ ง จะ
ท�ำให้ผู้สูงอายุประสบกับปัญหาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตตามมา การส่งเสริมการดูแลสุขภาพใน
กลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความส�ำคัญ ปัจจุบันการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ งู อายุได้มกี ารพัฒนาหลากหลายรูปแบบ
โดยผ่านสือ่ ต่าง ๆ เพือ่ ให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทางด้านสุขภาพ สือ่ ออนไลน์เป็นวิธหี นึง่ ที่
ถูกน�ำมาใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ
ทั้งจากหน่วยงานหรือองค์กรด้านสุขภาพ รวมทั้ง
จากบุคคลที่รู้จักได้ส่งข้อมูลถึงกัน ท�ำให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการรับข้อมูล นอกจากนี้ยัง
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เป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ
ได้ วรรณรั ต น์ รั ต นวงษ์ (2558) ศึ ก ษาพบว่ า
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้อินเตอร์เน็ตในการค้น
ข้อมูลทางสุขภาพเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โรค อาการเจ็บป่วย เรือ่ งของการรักษาและทางเลือก
สื่อออนไลน์ถึงแม้จะมีประโยชน์และเอื้ออ�ำนวย
ความสะดวกต่อผู้ใช้ แต่อาจมีอุปสรรคต่อกลุ่ม
ผูส้ งู อายุในการใช้งาน การท�ำความเข้าใจในเรือ่ งการ
ใช้สอื่ ออนไลน์ของผูส้ งู อายุจงึ มีความส�ำคัญ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะต้องศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้สื่อออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ
สุ ข ภาพออนไลน์ ข องผู ้ สู ง อายุ เพื่ อ น� ำ ไปเสนอ
แนวทางการใช้ สื่ อ สารสนเทศเพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ของผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่
ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้
บริการผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป
ค�ำถามการวิจัย
1. สถานการณ์การใช้สื่อออนไลน์ และ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร
2. ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
แตกต่างกันอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้สอ่ื ออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. ศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(Descriptive Research) ผู้วิจัยก�ำหนดขอบเขต
ในการศึกษาเชิงเนื้อหา เป็นการศึกษาการใช้สื่อ
ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
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ออนไลน์ ข องผู ้ สู ง อายุ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และ
ขอบเขตเชิ ง ประชากร เป็ น การศึ ก ษาผู ้ สู ง อายุ
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขอ้ ตกลงเบือ้ งต้น ผูส้ งู อายุ
ทัง้ ชายและหญิงทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ทีอ่ าศัยอยู่
ในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สามารถอ่านและเขียนได้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ และ
เก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครั้งนี้ คือผู้สูงอายุ
ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ�ำนวน 109,241 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ได้โดยการหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู ร Yamane (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2547)
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95% จากประชากร 109,241 คน
ค�ำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 399 คนโดยการ
สุ ่ มอย่ า งง่ า ยเข้ า เกณฑ์ ดังนี้ ผู ้ สูงอายุ ทั้งชายและ
หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี และสามารถอ่านและเขียนได้
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้วิจัยน�ำเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การพิทกั ษ์สทิ ธิข์ องกล่มุ ตัวอย่างต่อคณะกรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
สระบุรี เอกสารหมายเลข EC 1-002/2560 ออกให้
วันที่ 13 มีนาคม 2560
2. สอบถามความสมั ค รใจของกลุ ่ ม
ตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขัน้ ตอน
การรวบรวมข้ อ มู ล และขอความร่ ว มมื อ ในการ
ศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง แจ้ ง การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องกลุ ่ ม
ตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดยชี้แจงให้กลุ่ม
ตัวอย่างทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็น
ไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอม
และลงลายมื อ ชื่ อ แนบท้ า ย ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลกระทบ
ใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมการศึกษาข้อมูลทั้งหมดของ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจะเก็ บ เป็ น ความลั บ และน� ำ เสนอ
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ในรูปผลของการศึกษาเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
งานวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อ
ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
ออนไลน์ของผูส้ งู อายุไทย พัฒนาจาก Norman และ
Skinner (Norman & Skinner, 2006) โดยจันทิมา
เขี ย วแก้ ว ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับเท่ากับ .96 แบบสอบถาม ประกอบด้วย
4 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก
อาศัยในปัจจุบนั รายได้ตอ่ เดือน แหล่งทีม่ าของราย
ได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�ำตัว
ส่วนที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพของ
ตนเอง ประกอบด้วยค�ำถามจ�ำนวน 10 ข้อ เกี่ยวกับ
การรับรู้ความแข็งแรงของร่างกาย การท�ำกิจวัตร
ประจ�ำวัน พฤติกรรมสุขภาพ จริยธรรม ทักษะชีวติ
การด�ำรงชีวติ ครอบครัว ชุมชน ความปลอดภัย และ
การได้รบั สือ่ สุขภาพ โดยมีเกณฑ์แบ่งระดับสุขภาพ
ใน 3 ระดับ ได้แก่ สุขภาพไม่ดี (< 5 คะแนน) ภาวะ
สุขภาพปานกลาง (5-7 คะแนน) และมีภาวะสุขภาพ
ดี (7-10 คะแนน) ในการศึกษานี้มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .91
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/
สื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับ
ความถี่ในการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ระยะเวลาที่ใช้
สือ่ ออนไลน์/สังคมออนไลน์ เฉลีย่ ต่อวัน อุปกรณ์ใน
การเชือ่ มต่อ/ใช้บริการสือ่ ออนไลน์/สังคมออนไลน์
และระยะเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตในวัตถุประสงค์
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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
ส่ ว นที่ 4 การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ ได้แก่
		 4.1 พฤติกรรมด้านการสืบค้นข้อมูล
สุ ข ภาพ ให้ เ ลื อ กตอบ บ่ อ ยครั้ ง เป็ น บางครั้ ง
นาน ๆ ครั้งและไม่เคย
		 4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
สารสนเทศเกีย่ วกับสุขภาพแบ่งลักษณะค�ำตอบของ
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 ทั ก ษะสารสนเทศของผู ้ ต อบแบ
สอบถาม
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 4 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
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ผู้วิจัยด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ขอหนัง สือจากผู้อ�ำนวยการวิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สุ พ รรณบุ รี ขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลวิจัยประกอบการท�ำ
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�ำนวน 399 ชุด จากนั้นติดต่อขอความร่วมมือ
จากผู้ประสานงานและอธิบายขั้นตอนในการช่วย
เก็บข้อมูลส่งคืนผู้วิจัย ได้แบบสอบถามกลับคืนมา
ทั้งหมด จ�ำนวน 350 ชุด
3. น� ำ แบบสอบถามที่ ไ ด้ รั บ กลั บ คื น
มาทั้ ง หมด ตรวจสอบคุ ณ ภาพของข้ อ มู ล ได้
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ�ำนวน 320 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 87.72 ส�ำหรับน�ำไปวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ไ ด ้ ด� ำ เ นิ น
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส� ำ เร็ จ รู ป
คอมพิวเตอร์ในการจัดท�ำข้อมูล และใช้สถิตใิ นการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สภาพที่พัก
อาศัยในปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน แหล่งที่มาของ
รายได้ อายุ บุคคลที่ดูแล และโรคประจ�ำตัว ด้วย
การค� ำ นวณค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน โดยการใช้ โ ปรแกรม
ส�ำเร็จรูป
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2. วิเคราะห์การประเมินภาวะสุขภาพของ
ผู้ตอบ พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์/สื่อสังคม
ออนไลน์ และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพ
ออนไลน์ ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
การใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
3. วิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการใช้ ใ ช้ สื่ อ
ออนไลน์ของผูส้ งู อายุ ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย

ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ้ ต อบแบสอบถามพบ
ว่ า ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นหญิ ง (ร้ อ ยละ 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) ซึ่ ง สนั บ สนุ น รายได้ จ ากบุ ต รหลาน
(ร้อยละ 41.90) และดูแลจากลูกหลาน (ร้อยละ 91.56)
โรคประจ�ำตัวที่พบคือความดันโลหิตสูง (ร้อยละ
34.06) และเบาหวาน (ร้อยละ 25.00) ผู้สูงอายุมี
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น (M = 8.22 ,
SD = 1.23) รองลงมา คือปัจจัยในการด�ำรงชีวิต
ที่ เ พี ย งพอและมั่ น คง (M = 8.16, SD = 1.63)
และสุ ข ภาพร่ า งกายที่ แ ข็ ง แรง (M = 7.03,
SD = 1.71) ดังตารางที่ 1
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แข็
งแรงVol.(M25= 7.03,
1.71) ดั2019
งตารางที่ 1
No. 2 SD
July -=December
ตารางที
่ 1 ่การประเมิ
นภาวะสุ
ขภาพของผู
้สูง้ สอายุ
ตารางที
1 การประเมิ
นภาวะสุ
ขภาพของผู
ูงอายุ(N(N= 320)
= 320)
รายการ
1.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรงอยูใ่ น
ระดับใด
2.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีสุขภาพจิตและความพึงพอใจ
ในชีวติ อยูใ่ นระดับใด
3.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
อยูท่ ี่ระดับใด
4.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลัก
คุณธรรมหรื อหลักศาสนาในระดับใด
5.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสในการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ในการดํารงชีวติ ในระดับใด
6.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีปัจจัยในการดํารงชีวติ ที่
เพียงพอและมัน่ คงในระดับใด
7.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีครอบครัวที่มีความรัก ความ
อบอุ่น ในระดับใด
8.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านอยูใ่ นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง
ในระดับใด
9.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านอยุใ่ นสังมที่มีความสงบสุ ข
ปลอดภัย ในระดับใด
10.หากพิจารณาโดยรวม ท่านคิดว่าท่านมีโอกาสได้รับสื่ อที่เหมาะสม
ในระดับใด

M
7.03

SD
1.71

ระดับ
มาก

7.76

1.52

มาก

7.43

1.70

มาก

8.11

1.33

มาก

7.17

1.94

มาก

8.16

1.63

มาก

8.22

1.23

มาก

7.69

1.35

มาก

7.88

1.23

มาก

7.59

1.500

มาก

คือเล่นเฟซบุ๊ก ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เล่นไลน์ทุกวัน (ร้อย (ร้อยละ 4.70) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน
พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ ของผู้สูงอายุ
ละ 28.40) เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 6.60) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์
ผูส้ ู งเล่อายุ
ส่วนใหญ่
นไลน์
ทุกรองลงมา
วัน (ร้อยละ 28.40)
1-2 วัดันงตารางที
(ร้อยละ่ 26.60) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ
(ร้อยละเล่น92.80)
(ร้อยละ 5.60)
น 5-6
วัน (ร้อเล่ยละ
3.80)
5.60) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 3.80) รองลงมาคือเล่นเฟซบุค๊ ทุกวัน (ร้อยละ 28.40) เล่น 3-4 วัน (ร้อยละ 4.70)
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เล่น 1-2 วัน (ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดัง
เล่นตารางที
1-2 วัน่ 2(ร้อยละ 4.40) เล่น 5-6 วัน (ร้อยละ 4.10) และน้อยที่สุดคือไม่เคยเล่นเกมส์ (ร้อยละ 92.80) ดัง
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ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 พฤติกรรมการใช้ สื่อออนไลน์ /สื่ อสังคมออนไลน์ (N = 320)
ตารางที่ 2่ 2พฤติ
พฤติกกรรมการใช้
รรมการใช้สสื่ อื่อออนไลน์
ออนไลน์//สืสื่ อ่อสัสังงคมออนไลน์
คมออนไลน์ (N
(N
320)
ความถี
�ในการเปิ ดรับสื� อในหนึ�งสัปดาห์
ตารางที
== 320)
ประเภทของสื่ อออนไลน์

ประเภทของสื่ อออนไลน์
-การส่ ง-รับอีเมล (e-mail)
-การเล่
-การส่
ง-รับนอีไลน์
เมล (e-mail)
-การเล่
นอินสตาแกรม
-การเล่
นไลน์

ไม่ เคย
จําเนวน
ไม่
คย (% )
276 (86.30)
จํานวน
(% )
(55.60)
276178
(86.30)
(84.40)
178270
(55.60)

วัน ดรับ3-4
วัน � งสัปดาห์
5-6 วัน
ทุกวัน
ความถี1-2�ในการเปิ
สื� อในหนึ
จํานวน
จํานวน
จํานวน
1-2
วัน (% ) 3-4
วัน (% ) 5-6
วัน (%) ทุจํากนวน
วัน (% )
20 (6.30)
3 (0.90)
21 (6.60)
จํานวน
(% ) จํานวน
(% ) จํานวน (%)
จํานวน
(% )
21 (6.60) 3 (0.90)
18 (5.60)
12- (3.80) 2191
(28.40)
20 (6.30)
(6.60)
11 (3.40) 18 (5.60)
3 (0.90) 12 (3.80)
2 (06.0) 91 (28.40)
34 (10.60)
21 (6.60)

-การเล่
นอินโซเชี
สตาแกรม
-การเล่
ยลแคม
-การเล่
นทวิยตลแคม
เตอร์
-การเล่
นโซเชี

270268
(84.40)
(83.80) 11 (3.40)
11 (3.40)
(85.90) 11 (3.40)
8 (2.50)
268275
(83.80)
-การเล่
นทวินตเฟซบุ
เตอร์๊ก
275187
(85.90)
(58.40) 8 (2.50)
14 (4.40)
-การเล่
(84.10) 14 (4.40)
24 (7.50)
-การอ่
าน/เขี๊กยนบล็อก
-การเล่
นเฟซบุ
187269
(58.40)
-การอ่
านกระทู
(66.30) 24 (7.50)
27 (8.40)
-การอ่
าน/เขี
ยนบล็้ใอนเว็
ก บบอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip, 269212
(84.10)
Dekdee,
Sanook,
-การอ่
านกระทู
้ในเว็บฯลฯ
บอร์ดต่าง ๆ เช่น Pantip,
212 (66.30)
27 (8.40)
197 (61.60)
16 (5.00)
Dekdee,
ฯลฯ
-การสืSanook,
บค้นและการดาวน์
โหลดข้อมูลต่าง ๆ
-การดู
ีโอคลิปโทรทัโศหลดข้
น์หรืออฟัมูงลเพลง
(61.90) 16 (5.00)
20 (6.30)
197198
(61.60)
-การสื
บค้วนีดและการดาวน์
ต่าง ๆ
ออนไลน์
-การดู
วีดีโอคลิปโทรทัศน์หรือฟังเพลง
198 (61.90)
20 (6.30)
297 (92.80)
17 (5.30)
ออนไลน์
-การเล่นเกมส์ออนไลน์
297 (92.80)

-การเล่นเกมส์ออนไลน์

3 (0.90)
7 (2.20)
3 (0.90)
7 (2.20)

2 (06.0)
2 (0.60) 34 (10.60)
32 (10.00)
2 (0.60) 32 (10.00)
32 (10.00)
2 (0.60)
3 (0.90)
15 (4.70) 2 (0.60)
13 (4.10) 32 (10.00)
91 (28.40)
7 (2.20) 13 (4.10)20 (6.30)
15 (4.70)
91 (28.40)
6 (1.90)
2- (0.60) 2073(6.30)
(22.80)
7 (2.20)
6 (1.90)
2 (0.60)
73 (22.80)
28 (8.80)
6 (1.90)
73 (22.80)
20 (6.30) 6 (1.90)
17 (5.30) 73 (22.80)
65 (20.30)
28 (8.80)
20 (6.30)
17 (5.30)
2 (0.60)
-

17 (5.30)

2 (0.60)

-

65 (20.30)
4 (1.30)
4 (1.30)

ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่อยูก่ บั สื่ อออนไลน์/สังคมออนไลน์นอ้ ยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อวัน (ร้อยละ
ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาที่ อ ยู ่ กั บ ชั่ ว โมงต่ อ วั น (ร้ อ ยละ 15.30) และน้ อ ยที่ สุ ด
่ วนใหญ่
ผูรองลงมา
ส้ ู งอายุ
มีระยะเวลาที
่(ร้
อออนไลน์
/สังคมออนไลน์
ยกว่
ชั3-4
ว่ โมงต่
อวัดันงตาราง
ประมาณ
7-8
ว่ โมงต่
อยละประมาณ
15.30)
และน้
่สนุ ดอ้ อประมาณ
ชัว่ โมงต่
อ(ร้วัอนยละ
คิ
สื50.30)
่อออนไลน์
/สังสคมออนไลน์
น้อชัยกว่
า่อยู1อก่ วัชับั น่วสืโมง
3-4 ชัอ่วยที
โมงต่
วัน (ร้า 1อยละ
9.10)
50.30)
รองลงมา
7-8
อวัน (ร้อ7-8
ยละ 15.30)
งตารางทีรองลงมา
่ 3 ชัว่ โมงต่
ต่(ร้
อวัอนยละ
(ร้อ9.10)
ยละ ดัประมาณ
50.30)
ประมาณ
ที่ 3 และน้อยที่สุดประมาณ 3-4 ชัว่ โมงต่อวัน คิ
(ร้อยละ 9.10) ดังตารางที่ 3
ตารางที
ตารางที่ 3่ 3ระยะเวลาที
ระยะเวลาที่อยู่อ่กยู่ับกับสืสื่อ่ ออนไลน์
อออนไลน์/สั/งสัคมออนไลน์
งคมออนไลน์(N(N= 320)
= 320)
ย่ ต่่อวัยู่นกทีับอ่ สืยู่ อ่ กออนไลน์
บั สื่ อออนไลน์
สั งคมออนไลน์(N = 320) จํานวน
ร้ อยละ
ตารางทีระยะเวลาเฉลี
่ 3 ระยะเวลาที
/สัง/คมออนไลน์

น้อระยะเวลาเฉลี
ยกว่า 1 ชัว่ โมงต่
ย่ ต่ ออวัวันนทีอ่ ยู่กบั สื่ อออนไลน์ /สั งคมออนไลน์
ชัว่ อโมงต่
น้อประมาณ
ยกว่า 1 ชัว่ 1-2
โมงต่
วัน อวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
1-23-4
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
3-45-6
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
ประมาณ
ชัว่ โมงต่
ประมาณ
5-67-8
ชัว่ โมงต่
อวันอวัน
รวม
ประมาณ 7-8 ชัว่ โมงต่อวัน
รวม
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161
จํานวน
16145
45 29
29 36
36 49
49320
320

50.30
ร้ อยละ
14.10
50.30
14.109.10
9.1011.30
15.30
11.30
100.00
15.30
100.00
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มือถื อof/สมาร์
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ออนไลน์
อยละ
คือ ที่ททาํ โฟนส่
การศูนวย์นตั
ฯ หรื
อชมรมผู่ สอ้ ูมต่
งอายุอ/ใช้
ใกล้บบริา้ กนารสื
(ร้อ่ อยละ
17.81)/และน้
ผูส้ ู ง(ร้อายุ
ใ ช้โ62.81)
ทรศัพรองลงมา
ท์มือถื อ /สมาร์
ว ในการเชื
ออนไลน์
สัง คมอย
ที่สุดคืผูอ(ร้้สรู้งอาอายุ
นบริ
นเทอร์
่ 4นย์ฯส้ หรื
ช้ารอิ
โทรศั
พท์มเน็ือตถือ(ร้คื/สมาร์
โฟนนดัย์งฯตารางที
ท�หรืำการศู
อชมรมผู
อายุอยละ
ใกล้บ17.81)
้าน (ร้อและน้
ยละ อย
ออนไลน์
ยละใก62.81)
รองลงมา
ออยละ
ที่ทาํ ท0.94)
การศู
อชมรมผู
ู งอายุ
ใกล้บา้ ้สนูง(ร้
่อมต่
อ/ใช้เน็บตริก(ร้ารสื
่อออนไลน์
17.81)
ทีส่่สวุ ดนตั
คือวร้ในการเชื
านบริ การอิ
นเทอร์
อยละ
0.94) ดัง/ตารางที
่ 4 และน้อยที่สุดคือ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
สังตารางที
คมออนไลน์
(ร้อยละ 62.81)อุปรองลงมา
(ร้อยละ่ อมต่
0.94)
่ 4 จําแนกตามการใช้
กรณ์ ชนิดคืต่อางทีๆ่ ในการเชื
อ/ใช้ดับงตารางที
ริ การสื่ อ่ 4ออนไลน์ /สังคมออนไลน์ (N
= 320)่ ่ 4 จํจ�าำแนกตามการใช้
ตารางที
แนกตามการใช้ออุปุปกรณ์
กรณ์ชชนินิดดต่ต่าางงๆๆในการเชื
ในการเชื่ อ่อมต่มต่อ/ใช้
อ/ใช้บบริ กริการสื
ารสื่ อ่อออนไลน์
ออนไลน์/สั/สังคมออนไลน์
งคมออนไลน์ (N
ตารางที
อุ=ปกรณ์
จํานวน
ร้ อยละ
320)ชนิดต่ าง ๆ ในการเชื่ อมต่อ/ใช้ บริการสื่ อออนไลน์ /สั งคม
=(N320)

ออนไลน์
อุปกรณ์ ชนิดต่ าง ๆ ในการเชื่ อมต่ อ/ใช้ บริการสื่ อออนไลน์ /สั งคม
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่ วนตัว
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค/ตง้ั โต๊ะที่บา้ นพัก
โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟนส่ วนตัว
ที่ทาํ การศูนย์ฯ หรือชมรมผูส้ ู งอายุใกล้บา้ น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค/ตง้ั โต๊ะที่บา้ นพัก
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
ที่ทาํ การศูนย์ฯ หรือชมรมผูส้ ู งอายุใกล้บา้ น
อื่น ๆ
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต
รวม
อื่น ๆ
รวม

จํานวน
201
41
201
57
41
3
57
18
3
320
18
320

ร้ อยละ
62.81
12.81
62.81
17.81
12.81
0.94
17.81
5.63
0.94
100.00
5.63
100.00

ผูส้ ู งอายุใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล์ การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อ
อายุ
ใ ช้Facebook,
อิ น เทอร์ เ น็Instagram
ต เพื่ อ การติ
เป็านต้2นชัมากกว่
าอครั
2 ชัง ่ว(ร้โมงต่
อครั23.40)
้ง (ร้อระหว่
ยละ 23.40)
สังคมผูผูเช่ส้้ สนู งู งอายุ
Line,
เป็ต่อนดสืต้ต่่ อนอสาร
มากกว่
ว่ บโมงต่
อยละ
าง 1-2
้ การใช้
ใ
ช้
อ
ิ
น
เตอร์
เ
น็
ต
เพื
อ
่
การติ
ด
เช่
น
การรั
ส่
ง
อี
เ
มล์
โ
ปรแกรมสนทนา/สื
่อ า
สื่ อ สาร เช่ น การรั บ ส่ ง อี เ มล การใช้ โ ปรแกรม ระหว่าง 1-2 ชั่วโมง (ร้อยละ12.20) และน้อยกว่
อยละ12.20) และ
น้อยกว่า 1นชัต้ว่ นโมง
(ร้อายละ
8.10)
ดังตารางที
สัสนทนา/สื
งชัคมว่ โมง
เช่น (ร้
มากกว่
ว่ โมงต่
ครั้ง8.10)
(ร้่อ5ยละ
23.40)่ 5ระหว่าง 1-2
่อLine,
สังคมFacebook,
เช่น Line, Instagram
Facebook,เป็Instagram
1 ชั2 ่วชัโมง
(ร้ออยละ
ดังตารางที
ชัว่ โมง (ร้อยละ12.20) และ น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง (ร้อยละ 8.10) ดังตารางที่ 5
ตารางที
่ 5 ่ จ�5ำแนกตามวั
ตถุตปถุระสงค์
และระยะเวลาที
่ใช้อ่ใ ช้ินอเทอร์
เน็ตเน็เฉลี
่ยต่ย่อต่ครัอครั
้ง (N
= 320)
ตารางที
จําแนกตามวั
ประสงค์
และระยะเวลาที
ินเตอร์
ตเฉลี
้ ง (N
= 320)
ช้อินย่ เทอร์
เน็ต้ งเฉลี
คร้ ัง
ตารางที่ 5 จําแนกตามวัตถุประสงค์ และระยะเวลาที่ใ ช้ อระยะเวลาที
ินเตอร์ เน็ตใ่ เฉลี
ต่ อครั
(Nย่ =ต่อ320)
ไม่ เคยใช้

น้ อยกว่ า 1
ระหว่ าง 1-2
มากกว่ า 2
ระยะเวลาทีใ่ ช้อินเทอร์เน็ตเฉลีย่ ต่อคร้ ัง
วัตถุประสงค์
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ไม่ เคยใช้
น้ อยกว่ า 1
ระหว่ าง 1-2
มากกว่ า 2
จํานวน (% ) จํานวน (% )
จํานวน (% ) จํานวน (% )
วัตถุประสงค์
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
-เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 192 (60.00) 33 (10.30)
43 (13.40)
52 (16.30)
จํานวน (% ) จํานวน (% )
จํานวน (% ) จํานวน (% )
สุขภาพ การรักษาโรค ด้านการแพทย์
-เพื่อการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ด้านการรักษา 192 (60.00) 33 (10.30)
43 (13.40)
52 (16.30)
การ พยาบาล การใช้ยา ฯลฯ
สุขภาพ การรักษาโรค ด้านการแพทย์
่อการสันการใช้
ทนาการพั
กผ่อนบันเทิง เช่น
187 (58.40) 19 (5.90)
33 (10.30)
81 (25.30)
การ-เพืพยาบาล
ยา ฯลฯ
การดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม
-เพื่อการสันทนาการพักผ่อนบันเทิง เช่น
187 (58.40) 19 (5.90)
33 (10.30)
81 (25.30)
-เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล 180 (56.30) 26 (8.10)
39 (12.20)
75 (23.40)
การดูคลิปวิดีโอ ฟังเพลง เล่นเกม
การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อสังคม เช่น
-เพื่อการติดต่อสื่ อสาร เช่น การรับส่ งอีเมล 180 (56.30) 26 (8.10)
39 (12.20)
75 (23.40)
Line, Facebook, Instagram เป็ นต้น
การใช้โปรแกรมสนทนา/สื่ อสังคม เช่น
Line, Facebook, Instagram เป็ นต้น

การรู้ เท่ าทันสื่ อสารสนเทศสุ ขภาพออนไลน์ ของผู้สูงอายุ

การรู้ เท่ าทันสื่ อสารสนเทศสุ ขภาพออนไลน์ ของผู้สูงอายุ
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ผูส้ ู งอายุมีพฤติขกภาพออนไลน์
รรมการสื บค้ขนอง
ข้อมูลสุ26.30)
ขภาพจากสื
สื่ อสังรองลงมาคื
คมที่เกี่ยวข้ออสืงกับบค้รูนปแบบ
การรู้เท่าทัพบว่
นสื่อาสารสนเทศสุ
บ่อยครั่ อ้งออนไลน์
(ร้อยละ/1.60)
ยารันกชีษาโรคนาน
ผู้สการดํ
ูงอายุาเนิ นชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90)
เนื้ อ หารู ปเนืแบบการด�
วิ ต อย่ า งมี สๆุ ขครั
ภาพ
้ อหาการใช้ำ เนิ
้ ง ร้อยละ
าผูส้ งู อายุ
นข้อ้ งมู(ร้ล อยละ
สมบู
รณ์ รองลงมาคื
นาน ๆ ครั้งอ(ร้สือบยละ
นบางครั้ง าเนิ น
26.60 พบว่
เป็ นบางครั
ยละกรรมการสื
26.30) บ่บอค้ยครั
1.60)
ค้นเนื22.80)
ปแบบการดํ
้ อหารูเป็
้ ง ม(ร้พี อฤติ
สุขชีภาพจากสื
/สืร่อณ์สังนาน
คมทีๆ่เกี่ยครัวข้้ ง อ(ร้งกัอบยละ 22.80)
(ร้อยละเป็16.90)
บ่อ้ งยครั
(ร้อยละ
และไม่
วิตอย่างมี ส่อุ ออนไลน์
ขภาพสมบู
นบางครั
(ร้ อ้งยละ
16.90)11.90)
บ่อยครั
้ ง (ร้ อยละ
รู ป11.90)
แบบการด�
ำ
เนิ
น
ชี
ว
ิ
ต
อย่
า
งมี
ส
ุ
ข
ภาพสมบู
ร
ณ์
เคยสื
บ
ค้
น
เกี
่
ย
วกั
บ
กฎหมาย
ระเบี
ย
บ
ข้
อ
บั
ง
บ ดัง
และไม่เคยสื บค้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุ ขภาพ ถึงร้อยละ คั65.60
บ่อยครั้ง (ร้อยละ11.90) เนื้อหาการใช้ยารักษาโรค ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพ ถึงร้อยละ 65.60 ดัง
ตารางที่ 6
นาน ๆ ครั้ง (ร้อยละ 26.60) เป็นบางครั้ง (ร้อยละ ตารางที่ 6
ตารางที
่ 6่ พฤติ
/สื/่อสืสั่ องสัคมที
่เกี่ยเกีวข้
องกั
บเนืบเนื
้อหา
ตารางที
6 พฤติกรรมการสื
กรรมการสืบค้บนค้ข้นอข้มูอลมูสุลขสุภาพจากสื
ขภาพจากสื่อออนไลน์
่ อออนไลน์
งคมที
่ยวข้
องกั
อ้ หา(N(N= 320)
= 320)
เนื้อหาสาระของข้ อมูลสุ ขภาพทีค่ ้ นหา
บ่ อยครั้ง เป็ นบางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม่เคย
1.เรื่ องเกี่ยวกับเชื้อโรค
2 (0.60) 47 (14.70) 82 (25.60) 189 (59.10)
2.รู ปแบบการดําเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพ
38 (11.90) 54 (16.90) 73 (22.80) 155 (48.40)
สมบูรณ์
3.การใช้ยารักษาโรค
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.ผูใ้ ห้บริ การดูแลสุ ขภาพ
4 (1.30) 57 (17.80) 92 (28.70) 167 (52.20)
6.องค์กรที่ก่อตั้งโดยผูป้ ่ วย/เคยป่ วยเป็ น
36 (11.30) 75 (23.40) 209 (65.30)
โรคนั้น ๆ
7.กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 2 (0.60)
29 (9.10) 79 (24.70) 210 (65.60)
กับภาวะสุ ขภาพ
8.กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนทางสุ ขภาพ (Peer 3 (0.90) 38 (11.90) 76 (23.80) 203 (63.40)
group)
ผู ้ สู ง อายุ รู ้ วิ ธี ก ารค้ น หาทรั พ ยากร (M = 2.39, SD = 1.47) และน้อยที่สุดคือ ทักษะ
ผูส้ ู ง่ยอายุ
ารค้นหาทรั
พยากรสารสนเทศเกี
ขภาพที่เป็ นประโยชน์
จากอินเตอร์ เน็ต (M =
สารสนเทศเกี
วกับรู้วสุิธขี กภาพที
่เป็นประโยชน์
จาก ที่ จ่ย� ำวกั
เป็บนสุในการประเมิ
น ทรั พ ยากรสารสนเทศ
1.53)
รองลงมา
คือ รู ้วรองลงมา
ิธีการใช้อคืินอเตอร์เเกีน็่ตยเพื
าตอบเกี
วกับปัจญากอิ
หาสุนขเทอร์
ภาพและวิ
อิน2.45,
เทอร์SD
เน็ต=(M
= 2.45,
SD = 1.53)
วกั่อบค้สุนหาคํ
ข ภาพที
่ ค ้ น่ยหาได้
เ น็ ต ธีที่จะ
ารสนเทศเกี
พบจากอิ
เป็ นประโยชน์
2.39, ่ SD
รู้วใช้
ิธีกสารใช้
อินเทอร์่ยเวกั
น็ตบเพืสุ ข่อภาพที
ค้นหาค�่คน้ ำตอบเกี
่ยวกันเตอร์
บ เน็(Mตให้
= 2.33,
SD = 1.41)(Mดัง=ตารางที
7 = 1.47) และน้อย
ปัญ
ี่จะใช้สารสนเทศเกี
บ
่ยวกับสุ ขภาพที่คน้ หาได้จากอินเตอร์ เน็ต (M
ที่สหาสุ
ุ ดคือขภาพและวิ
ทักษะที่จาํ ธเป็ีทนในการประเมิ
นทรั่ยพวกั
ยากรสารสนเทศเกี
สุข=ภาพที
เน็ต่ ให้
2.33, ่คSD้นพบจากอิ
= 1.41) นดังเทอร์
ตารางที
7 เป็นประโยชน์
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M
SD
รายการ
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ทักษะสารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้สูงอายุเชื่อมั่นในข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ในสื่อ
โทรทัศน์ (M = 2.84, SD = 0.72) รองลงมา ข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์ที่เผย

25

2.indd 178

แพร่ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (M = 2.74, SD
= 0.79) และการอ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศ
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุขภาพ สารสนเทศที่ค้นมาได้
นั้นเข้าใจยาก (M = 1.53, SD = 0.98) ดังตารางที่ 8
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ตารางที
ตารางที่ 8่ 8ทักทัษะสารสนเทศของผู
กษะสารสนเทศของผู้สู้งสอายุ
ูงอายุ(N(N= =320)
320)
รายการ
1.อ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและ
การแพทย์ ที่ท่านเคยทําก่อนหน้านี้ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้
ระดับใด “ท่านรู ้สึกสับสนในระหว่างที่กาํ ลังสื บค้นข้อมูล”
2.อ้างอิงจากการค้นหาสารสนเทศในหัวข้อที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและ
การแพทย์ ที่ท่านเคยทําก่อนหน้านี้ ท่านเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้
ระดับใด “ท่านคิดว่า สารสนเทศที่คน้ มาได้น้ นั เข้าใจยาก”
3.ท่านเห็นด้วยกับข้อความนี้อย่างไร : มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคมะเร็ งด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมาก จนไม่รู้วา่ จะทําตามข้อเสนอแนะ
ในเรื่ องใดได้บา้ ง
4.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในหนังสื อพิมพ์หรื อนิตยสาร
5.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในสื่ อวิทยุ
6.โดยทัว่ ไป ท่านเชื่อมัน่ ได้มาก/น้อยเพียงใดในข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวกับสุ ขภาพและการแพทย์ที่เผยแพร่ ในสื่ อโทรทัศน์

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเล่นไลน์ทุกวัน และเฟซบุ๊ก
น้ อ ยกว่ า 1 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ /
สมาร์ทโฟนส่วนตัวในการเชื่อมต่อ/ใช้บริการสื่อ
ออนไลน์/สังคมออนไลน์ซงึ่ สอดคล้องกับ กันตพล
บั น ทั ด ทอง (2557) ศึ ก ษาพบว่ า ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว น
ใหญ่เล่นไลน์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ผ่านโทรศัพท์
มากที่สุด มีพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
จากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
การใช้ยารักษาโรค รูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่าง
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M
1.66

SD
0.95

1.53

0.98

1.99

0.94

2.74

0.79

2.64

0.74

2.84

0.72

มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ ค ้ น หาทรั พ ยากรสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาพที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต
เชื่อมั่นในข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
การแพทย์ที่เผยแพร่ในสื่อโทรทัศน์ และเชื่อมั่น
อยู่บ้างว่าสามารถได้รับค�ำแนะน�ำหรือสารสนเทศ
เกี่ยวกับสุขภาพหรือข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับ กิรณา
สมวาทสรรค์ และกุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (2559)
ศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงติดต่อ
กับลูกหลาน ผ่านโทรศัพย์มือถือ โดยจะใช้งานทุก
ๆ วัน ครั้งละ 30 นาที ส่งข้อความ ติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์ข่าว ที่แตกต่างคือมีการสืบค้นข้อมูล
สุขภาพเพิ่มมากขึ้น
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การศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ สารสนเทศ
สุขภาพออนไลน์ของผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่า ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
จากสื่อออนไลน์/สื่อสังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การด�ำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพสมบูรณ์ เนื้อหาการ
ใช้ยารักษาโรคนาน ๆ ครัง้ ซึง่ สอดคล้องกับ นภัสกร
กรวยสวัสดิ์ (2553) ศึกษาพบว่า การได้รบั ประโยชน์
จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ทำ� ให้คนนิยมใช้
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั พบว่า ผูส้ งู อายุมพี ฤติกรรม
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล สุ ข ภาพจากสื่ อ ออนไลน์ / สื่ อ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตอย่าง
มี สุ ข ภาพสมบู ร ณ์ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ควรมีการหากลยุทธ์ทเี่ หมาะสมในการจูงใจให้ผสู้ งู
อายุมกี ารใช้สอื่ ออนไลน์ในการสืบค้นข้อมูลสุขภาพ
มากขึน้ มีการเพิม่ พูลทักษะความรูใ้ ห้แก่ผสู้ งู อายุใน
การรูเ้ ท่าทันสือ่ เนือ่ งจากบางครัง้ ข่าวสารทีส่ ง่ มาไม่
ได้ผา่ นการคัดกรองความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่ง
ต่อไปยังผู้อื่น
เนื่ อ งจากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการศึกษา
เพิ่มเติมโดยอาศัยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพต่อจากการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เพื่อท�ำให้เข้าใจถึง
ลักษณะของผู้สูงอายุในการใช้สื่อออนไลน์ และ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศสุขภาพออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ ได้ดียิ่งขึ้น
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