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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนแบบสองทาง
ในแงความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนจากการเขาใชเว็บไซตเครือขายทาง
สังคมในกลุมผูสูงอายุ โดยทฤษฎีที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือทฤษฎีการใชสื่อและความพึงพอใจ เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปน
ผูสูงอายุชาวไทยที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปและเปนผูสูงอายุที่ใชงานสื่อสังคมประเภทเว็บไซตเครือขาย
ทางสังคมในรอบ 3 เดือนที่ผานมา จํานวน 400 คน โดยผลการศึกษาพบวาผูสูงอายุที่มีการนับถือตนเอง
สูงจะสงผลใหมคี วามถีบ่ อ ยทีไ่ ดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนทงั้ ดานอารมณและดานขอมูลในระดับ
สูง ในทางกลับกันผูส งู อายุทมี่ คี วามเหงาจะสงผลใหมคี วามถีบ่ อ ยทีไ่ ดรบั แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
ดานอารมณและความถี่บอยที่ไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนดานรูปธรรมในระดับตํ่า นอกจากนี้
ยังพบวาปจจัยดานแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมเพื่อความบันเทิงสามารถทํานายความ
ถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนในทิศทางบวกทั้งสามดาน ไดแก แรงสนับสนุน
ทางสังคมดานอารมณ ดานรูปธรรม และดานขอมูล ในสวนของปจจัยการใชงานในรูปแบบที่ผูใชงาน
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ไมสามารถควบคุมการใชงานไดมีอิทธิพลในทิศทางบวกตอความถี่บอยทั้งการไดรับและการใหแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนในกลุมผูสูงอายุอีกดวย
คําสําคัญ: แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน การเขาใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม ผูสูงอายุ
ABSTRACT
This study aimed to examine the factors that predicted two-way online social support
frequency both receiving and giving in the context of social networking site use of elderly people.
This study was based on the theory of uses and gratiﬁcations. Quantitative research with
questionnaires was used to collect the data from 400 participants who were elderly people
(aged 60 and over) and had participated in social networking websites in 3 months. Overall,
the ﬁndings revealed that elderly people who had high self-esteem had high frequency of giving
online emotional and information support. On the other hand, loneliness in elderly people had
inﬂuence on low frequency of receiving online emotional support and giving online tangible
social support. Moreover, entertainment motive had a positive effect on both receiving and
giving online social support frequency in all three dimensions which are emotional support,
tangible support, information support. In term of compulsive use positively predicted both
receiving and giving online social support frequency among elderly people.
Keywords: online social support, social networking site use, elderly people
บทนํา

ในปจจุบันทั่วโลกกําลังเผชิญกับสถานการณการเขาสูสังคมผูสูงวัย โดยในป พ.ศ. 2560
จํานวนประชากรสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปทั่วโลก
มีมากถึง 962 ลานคน คิดเปนรอยละ 13 ของ
ประชากรโลกทั้ ง หมด ซึ่ ง ทุ ก ทวี ป ในโลกยกเว น
แอฟริกาไดเขาสูสังคมผูสูงอายุแลว ประเทศไทย
ก็เปนหนึ่งในประเทศที่กําลังเผชิญกับสถานการณ
สังคมผูสูงวัย ซึ่งในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมี
ประชากรสูงอายุ 60 ปขึ้นไปถึง 11 ลานคน คิดเปน
รอยละ 17 ของประชากรทั้งหมด เปนอันดับสอง

ในกลุมประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ
ไทย, 2561) สถานการณ สัง คมผู  สูง วั ย ที่ ห ลาย
ประเทศทัว่ โลกตองเผชิญสงผลใหเกิดเปนแผนการ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ รั บ มื อ กั บ สถานการณ ดั ง กล า ว
เชนเดียวกับประเทศไทยที่มีมาตรการเตรียมรับมือ
กับการเขาสูสังคมผูสูงวัยโดยไดนําประเด็นเรื่อง
การพัฒนาผูส งู วัยจัดไวอยูใ นยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.
2561 – 2580 ในประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการ
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พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ซึ่งวัตถุประสงคหนึ่งในนั้นคือการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต โดยสําหรับชวงวัยผูสูงอายุได
มุ  ง เน น การส ง เสริ ม ให ผู  สู ง อายุ เ ป น พลั ง ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งใหมีการเสริมทักษะการ
ดํารงชีวิต การสรางเสริมสุขภาพ การจัดสภาพ
แวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุและสรางการมี
สวนรวมของผูสูงอายุในสังคม (สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร
ชาติ , 2561) โดยเมือ่ พิจารณาแผนพัฒนาผูส งู อายุ
ในระดับประเทศดังที่กลาวไปก็จะพบวามีขึ้นเพื่อ
พัฒนาใหผสู งู อายุมคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี นสังคมนัน้ เอง
โดยจากงานวิจยั ทีผ่ า นมาพบวาตัวแปรสําคัญทีส่ ง
ผลตอการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ที งั้ ในดานกายภาพและ
จิตวิทยาก็คือตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม เชน
งานของ Fratiglioni, Wans, Ericcson, Mayton &
Winblad (2000) ที่ พ บว า บุ ค คลที่ ไ ด รั บ แรง
สนับสนุนทางสังคมในระดับสูงจะสงผลใหบุคคล
นัน้ มีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ กี วาบุคคลทีไ่ ดรบั
แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับตํ่า
ดังนัน้ หากตองการบรรลุวตั ถุประสงคตาม
แผนพัฒนาผูส งู อายุในการสรางคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก
ผูสูงวัย การศึกษาตัวแปรแรงสนับสนุนทางสังคม
ในกลุ  ม ผู  สู ง อายุ จึ ง เป น ประเด็ น ที่ ค วรให ค วาม
สําคัญอยางยิ่ง โดยแรงสนับสนุนทางสังคมเปน
แนวคิดที่เกี่ยวของกับพื้นฐานความสัมพันธของ
คนในสังคม เปนความรูสึกของบุคคลวาเปนที่รัก
และเปนทีต่ อ งการรวมทัง้ มีประโยชนตอ คนอืน่ รูส กึ
วาเขาเปนสวนหนึง่ ของสังคม และรูส กึ ถึงการไดรบั
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การยอมรับ (Moss, 1973 อางถึงใน Burleson &
MacGeorge, 2002) ที่นาสนใจคือมีงานวิจัยที่
คนพบวาการไดรับและการใหแรงสนับสนุนทาง
สังคมพรอมกันอยางสมดุลจะสงผลดีมากกวาการ
ใหหรือการไดรับเพียงอยางเดียว (Maton, 1987)
จากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําให
แรงสนับสนุนทางสังคมไมไดเกิดขึน้ เพียงแตในโลก
ออฟไลน เ ท า นั้ น แต ยั ง สามารถเกิ ด ขึ้ น จากการ
ปฏิสัมพันธของคนในสังคมในโลกออนไลนไดอีก
ดวย ดวยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้จึงใหความสนใจ
ศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนแบบสอง
ทางทัง้ การไดรบั และการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลนในบริบทความถีบ่ อ ยทีไ่ ดรบั และไดใหแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนจากการใชงานเว็บไซต
เครือขายทางสังคมของกลุมผูสูงอายุ เนื่องจาก
เว็บไซตเครือขายทางสังคมไดรบั ความนิยมไดกลุม
ผูสูงอายุเปนอยางมากเพราะสามารถใชในการ
ติดตอสือ่ สารและสรางเครือขายทางสังคมไดอยาง
สะดวกรวดเร็ว โดยในป พ.ศ. 2562 พบวาผูสูงอายุ
(อายุ 55 - 73 ป) ในประเทศไทยเขาใชอินเทอรเน็ต
เฉลี่ยรวม 10 ชั่วโมงตอวัน โดยกิจกรรมที่ผูสูงอายุ
นิยมทํามากที่สุดในการเขาใชอินเทอรเน็ตคือการ
ใชสื่อสังคม (Social media) (สํานักงานพัฒนา
ธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส , 2563) ซึ่ ง เว็ บไซต
เครือขายทางสังคมถือเปนสือ่ สังคมทีเ่ ติบโตเร็วทีส่ ดุ
(วิกานดา พรสกุลวานิช, 2561) โดยการใชงาน
เว็บไซตเครือขายทางสังคมของผูสูงอายุก็มีความ
หลากหลายแตกตางไปตามความตองการและ
ปจจัยที่แตกตางกันของแตละบุคคลและสามารถ
ส ง ผลไปถึ ง การใช แ ละผลจากการใช ใ นแง ข อง
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ความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลนที่แตกตางกันในแตละบุคคลดวย
การวิจัยครั้งนี้จึงใชทฤษฎีการใชสื่อและ
ความพึ ง พอใจในการศึกษาเพื่อทํา ความเขา ใจ
ปจจัยที่สงผลตอแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
แบบสองทางของผูสูงอายุที่มีอายุตั้งแต 60 ป ขึ้น
ไปในบริบทของความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนจากการเขาใชเว็บไซต
เครือขายทางสังคม เนื่องจากทฤษฎีการใชสื่อและ
ความพึ ง พอใจให ค วามสํ า คั ญ ด า นสั ง คมและ
จิ ต วิ ท ยาของผู  ใ ช สื่ อ ว า สามารถส ง ผลต อ ความ
ตองการในการใชสื่อและนําไปสูความแตกตาง
ในด า นรู ป แบบหรื อ พฤติ ก รรมในการเป ด รั บ สื่ อ
ของแต ล ะบุ ค คลโดยนํ า มาซึ่ ง ผลจากการใช สื่ อ
ที่แตกตางกันออกไปในแตละบุคคลดวย (Katz,
Blumler & Gurevitch, 1974) ดังนัน้ ตัวแปรทีส่ าํ คัญ
ตามทฤษฎีการใชสอื่ และความพึงพอใจจึงเริม่ จาก
ความแตกตางกันของแตละบุคคลที่มีผลตอแรง
จูงใจในการใชสื่อที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรม
การใชสอื่ ทีแ่ ตกตางกันซึง่ ทําใหผลทีเ่ กิดจากการใช
สือ่ แตกตางกันดวย (วิกานดา พรสกุลวานิช, 2561)
ซึ่งผลจากการใชสื่อของผูสูงอายุที่งานวิจัยครั้งนี้
ใหความสนใจคือแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
แบบสองทางนั้นเอง โดยผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน
ประโยชนตอการทําความเขาใจแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมออนไลน แ บบสองทางของผู  สู ง อายุ เ พื่ อ
เปนการยุติปญหาที่ผูสูงอายุตองเผชิญและชวย
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรสู ง วั ย ให เ ป น
ผูส งู อายุทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามแผนพัฒนาผูส งู อายุทงั้ ใน
ระดับประเทศและระดับสากลตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของป จ จั ย ความแตกต า ง
ระหว า งบุ ค คลด า นการนั บ ถื อ ตนเองและด า น
ความเหงา แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทาง
สังคม การใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมที่มีตอ
ความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลนในกลุมผูสูงอายุ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การศึ ก ษาแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ออนไลนในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนแบบสองทางคือทั้งการไดรับ
และการให แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมจากการ
ปฏิ สั ม พั น ธ ข องผู  สู ง อายุ ผ  า นเว็ บ ไซต เ ครื อ ข า ย
ทางสังคมซึง่ จะเปนแนวทางในการตอยอดการวิจยั
ที่เกี่ยวของกับการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม
ในกลุมผูสูงอายุในโลกการสื่อสารออนไลนใหมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ผลการศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลน แ บบสองทางของผู  สู ง อายุ ผ  า นการ
ทําความเขาใจตัวแปรความแตกตางระหวางบุคคล
ดานการนับถือตนเองและดานความเหงา แรงจูงใจ
ในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมและการใช
เว็บไซตเครือขายทางสังคมที่สงผลตอความถี่บอย
ที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
จะชวยใหภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคสวนอื่น ๆ
สามารถวางแผนการพัฒนาผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและบรรลุ เ ป า หมายการพั ฒ นา
คุณภาพชีวติ ของผูส งู อายุเพือ่ ยุตปิ ญ
 หาทัง้ ทางดาน
กายภาพและทางดานจิตวิทยาทีผ่ สู งู อายุตอ งเผชิญ
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ส ง ผลให ผู  สู ง อายุ ข องประเทศเป น ผู  สู ง อายุ ท่ี มี ในการใชอินเทอรเน็ตสามารถทํานายความถี่บอย
ประสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ แี ละสามารถมีสว น ที่ ไ ด รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมออนไลน ไ ด
(Dumrongsiri & Pornsakulvanich, 2010) ในแง
ชวยพัฒนาประเทศตอไป
ของการใชงานสือ่ สังคมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลน งานวิจัยของ Wang, Zhang & Zeng
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยใน (2019) พบวาการใชงานโปรแกรมวีแชท (WeChat)
รูปแบบปริมาณ (Quantitative research) โดยใช มีความสัมพันธเชิงบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล (Questionnaire) ทั้ ง ออนไลน แ ละออฟไลน อี ก ด ว ย จากแนวคิ ด
โดยประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวมาแลวใน
ศึกษาประชากรผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปบริบูรณขึ้น ขางตนจึงเปนที่มาของสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้
ไปที่ใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมในรอบ 3 เดือน ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ H1a ความแตกตาง
ที่ผานมา จํานวน 400 คน ทั้งในกรุงเทพฯและ
ระหวางบุคคลดานการนับถือตนเองและดานความ
ตางจังหวัด
เหงา แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม
การใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม (จํานวนเวลา
สมมติฐาน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ในการใชตอวัน ระยะเวลาในการใชจนถึงปจจุบัน
ศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงสนับสนุนทางสังคม และการใชงานแบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุม
ออนไลนในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมของ การใชงานได) สงผลตอความถี่บอยที่ไดรับแรง
กลุมผูสูงอายุ โดยจากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา สนับสนุนทางสังคมออนไลนในกลุมผูสูงอายุ
สมมติฐานการวิจัยที่ H1b ความแตกตาง
ในแงความสัมพันธระหวางความแตกตางระหวาง
บุคคลกับแรงสนับสนุนทางสังคมพบวา การนับถือ ระหวางบุคคลดานการนับถือตนเองและดานความ
ตนเองนั้ น มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นเชิ ง บวกกั บ แรง เหงา แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม
สนับสนุนทางสังคม (Sarason, Levine, Basham การใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม (จํานวนเวลา
& Sarason, 1983) ในสวนของงานวิจัยที่ผานมา ในการใชตอวัน ระยะเวลาในการใชจนถึงปจจุบัน
พบวา เมื่อบุคคลเขาสูโลกอินเทอรเน็ตความเหงา และการใชงานแบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุม
ของพวกเขาจะลดลงและนํามาซึ่งการรับรูถึงแรง การใชงานได) สงผลตอความถี่บอยที่ไดใหแรง
สนับสนุนทางสังคม (Shaw and Gant, 2002) สนับสนุนทางสังคมออนไลนในกลุมผูสูงอายุ
นอกจากนี้ ง านวิ จั ย ที่ ผ  า นมายั ง พบว า แรงจู ง ใจ
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียง
ครั้งเดียว โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา
ประชากรชาวไทยที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซึ่งผูวิจัย
ไดใชการสุมตัวอยางแบบไมทราบโอกาสที่หนวย
ตาง ๆ ของประชากรจะถูกสุมไปเปนกลุมตัวอยาง
(Non-Probability Sampling) โดยใช ก ารสุ  ม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง
ไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางเพื่อ
ใหไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ
ศึกษาไว คือ 1. กลุมตัวอยางผูสูงอายุชาวไทย
ที่มีอายุ 60 ปบริบูณขึ้นไป 2. เปนผูสูงอายุที่ใชงาน
สื่อสังคมประเภทเว็บไซตเครือขายทางสังคม เชน
ไลน (LINE) เฟซบุก (Facebook) และทวิตเตอร
(Twitter) ในรอบ 3 เดือนที่ผานมา ซึ่งกลุมตัวอยาง

มีจํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยผูวิจัยดําเนินการยื่น
เอกสารเพือ่ ขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการ
วิจัยในคนจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ชุดที่ 2 สาขา
สังคมศาสตร เพื่อขออนุมัติดําเนินการศึกษาวิจัย
โดยผูวิจัยไดดําเนินการและไดรับอนุมัติแลวเสร็จ
กอนนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ทัง้ สิน้ 400 คน ผูว จิ ยั ใชการเก็บขอมูลแบบสอบถาม
ใน 2 รูปแบบคือ 1. การเก็บขอมูลกลุม ตัวอยางแบบ
ที่นําแบบสอบถามไปสงใหผูตอบดวยตนเองผาน
เครือขายผูสูงอายุทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด
นอกจากนี้ จ ะสอบถามหรื อ ขอคํ า แนะนํ า จาก
กลุ  ม ตั ว อย า งที่ ไ ด ต อบแบบสอบถามแล ว เพื่ อ
แนะนําไปยังกลุม บุคคลอืน่ ๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงกับ
การศึกษาตอไป และ 2. การเก็บขอมูลกลุม ตัวอยาง
ทางออนไลน ซึ่งผูวิจัยไดทําการโพสตขอความ
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ร ว มมื อ และกํ า หนดลิ ง ก สํ า หรั บ เชื่ อ มโยงไปยั ง
แบบสอบถามซึ่งโพสตลงบนเว็บไซตเครือขายทาง
สังคม เชน เฟซบุก ไลน ที่ผูสูงอายุซึ่งเปนกลุม
ตัวอยางมักเขาใชหรือเขามาเยี่ยมชม
เมื่ อ ทํ า การเก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม
ครบถวนแลวผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ ซึ่งผูวิจัยไดใชสถิติการวิเคราะหการถดถอย
เชิงชั้น (Hierarchical Regression Analysis) เพื่อ
ศึกษาวาตัวแปรอิสระใดสามารถทํานายตัวแปร
ตามไดมากที่สุดเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยาง
ทั้งสิ้น 400 คน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลลักษณะ
ทางประชากรศาสตรแบงออกเปน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได โดยมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของ
กลุมตัวอยาง ดังนี้ เพศ กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง
จํานวน 268 คน คิดเปนรอยละ 67 และเปนเพศชาย
จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33 โดยสามารถ
แบงกลุมอายุไดออกเปน 2 กลุม คือ กลุมอายุ
60 – 69 ป ซึ่งมีจํานวน 303 คน หรือคิดเปนรอยละ
75.8 และกลุมอายุตั้งแต 70 ปขึ้นไป 97 คน คิด
เปนรอยละ 24.3 ในสวนของระดับการศึกษากลุม
ตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี
จํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมา
คือ การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน
99 คน คิดเปนรอยละ 24.8 และในสวนของรายได
กลุม ตัวอยางสวนใหญมรี ายไดตาํ่ กวา 15,000 บาท
มากที่สุด จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3
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รองลงมาคือกลุมผูมีรายไดอยูในชวง 15,000 –
25,000 บาท จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25
ตามลําดับ
การศึ ก ษานี้ ไ ด เ สนอสมมติ ฐ านไว 2
สมมติฐานหลัก โดยผลการทดสอบสมมติฐานมี
ดังนี้
สมมติฐานการวิจัยที่ 1a ความแตกตาง
ระหว า งบุ ค คลด า นการนั บ ถื อ ตนเองและด า น
ความเหงา แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทาง
สังคม การใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม (จํานวน
เวลาในการใชตอวัน ระยะเวลาในการใชจนถึง
ปจจุบัน และการใชงานแบบที่ผูใชงานไมสามารถ
ควบคุมการใชงานได) สงผลตอความถีบ่ อ ยทีไ่ ดรบั
แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนในกลุมผูสูงอายุ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานแรงจูงใจ
ในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมดานเพือ่ ความ
บันเทิง (β = 0.26, p < 0.001) และการใชงานแบบ
ทีผ่ ใู ชงานไมสามารถควบคุมการใชงาน (β = 0.17,
p < 0.01) สามารถทํานายความถี่บอยที่ไดรับแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนดานอารมณอยางมี
นัยสําคัญในทิศทางบวก ในสวนของความเหงา
สามารถทํานายความถี่บอยที่ไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดา นอารมณอยางมีนยั สําคัญใน
ทิศทางลบ (β = -0.13, p < 0.05)
ในสวนของปจจัยที่สามารถทํานายความ
ถี่ บ  อ ยที่ ไ ด รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมออนไลน
ดานรูปธรรมคือแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขาย
ทางสังคมดานเพื่อความบันเทิงสามารถทํานาย
ความถี่ บ  อ ยที่ ไ ด รั บ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ออนไลนดานรูปธรรมอยางมีนัยสําคัญในทิศทาง
บวก (β= 0.22, - p < 0.001)
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ปจจัยทีพ่ บวาสามารถทํานายความถีบ่ อ ย
ทีไ่ ดรบั แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนดา นขอมูล
ประกอบดวย แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขาย
ทางสังคมดานเพื่อความบันเทิง (β = 0.18, p <

0.01) และเพื่อผอนคลาย (β = 0.12, p < 0.05)
สามารถทํานายความถี่บอยที่ไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดานขอมูลอยางมีนัยสําคัญใน
ทิศทางบวก

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางบุคคลดานการนับถือตนเองและดานความเหงา แรง
จูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม การใช (จํานวนเวลา ระยะเวลา และการใชงาน
แบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุมการใชงานได) ทํานายความถี่บอยที่ไดรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดานอารมณ ดานรูปธรรม และดานขอมูลในกลุมผูสูงอายุ
ตัวแปรตาม
ความถี่บอยที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานอารมณ

ตัวแปรทํานาย
การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

B
0.06
-0.22
-0.02
0.01
0.05
0.04
0.20
0.01
0.07
-0.01
0.13

SE B

β

0.08
0.11
0.05
0.07
0.05
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.18***
0.05
-0.13*
-0.02
0.01
0.05
0.04
0.26***
0.01
0.09
-0.01
0.17**
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปรตาม
ความถี่บอยที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานอารมณ

ความถี่บอยที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานรูปธรรม

ตัวแปรทํานาย
การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได
การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

B
0.06
-0.22
-0.02
0.01
0.05
0.04
0.20
0.01
0.07
-0.01
0.13

0.06
-0.16
-0.08
0.14
-0.04
0.09
0.17
0.05
0.03
0.03
0.05

SE B

β

0.08
0.11
0.05
0.07
0.05
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.18***
0.05
-0.13*
-0.02
0.01
0.05
0.04
0.26***
0.01
0.09
-0.01
0.17**

0.08
0.11
0.05
0.07
0.06
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.16 ***
0.05
-0.09
-0.09
0.13
-0.05
0.09
0.22***
0.05
0.04
0.06
0.07
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัวแปรตาม
ความถี่บอยที่ไดรับ
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานขอมูล

ตัวแปรทํานาย
การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

B
0.15
-0.09
-0.01
0.02
-0.03
0.07
0.13
0.10
0.02
0.03
0.07

SE B

β

0.08
0.11
0.05
0.07
0.05
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.13 ***
0.11
-0.05
-0.02
0.02
-0.03
0.08
0.18**
0.12*
0.02
0.06
0.10

หมายเหตุ. 1. *p < 0.05, **p < 0.01,***p < 0.001 2. ตารางนําเสนอสมการขั้นตอนสุดทายในการ
ทดสอบตัวแปรอิสระทั้งหมดโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงชั้น
สมมติฐานการวิจัยที่ 1b ความแตกตาง
ระหวางบุคคลดานการนับถือตนเองและความเหงา
แรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม การ
ใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม (จํานวนเวลาในการ
ใชตอวัน ระยะเวลาในการใชจนถึงปจจุบัน และ
การใชงานแบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุมการ
ใชงานได) สงผลตอความถีบ่ อ ยทีไ่ ดใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนในกลุม ผูส งู อายุ ผลการทดสอบ
สมมติ ฐ านพบว า ป จ จั ย ด า นแรงจู ง ใจในการใช
เว็บไซตเครือขายทางสังคมดานเพื่อความบันเทิง
(β = 0.21, p < 0.01) การนับถือตนเอง (β= 0.15,

p < 0.05) และการใชงานแบบทีผ่ ใู ชงานไมสามารถ
ควบคุมการใชงานได (β = 0.12, p < 0.05)
สามารถทํานายความถี่บอยที่ไดใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดานอารมณอยางมีนัยสําคัญ
ในทิศทางบวกตามลําดับ
ในส ว นของแรงจู ง ใจในการใช เ ว็ บ ไซต
เครือขายทางสังคมดานเพื่อความบันเทิงสามารถ
ทํานายความถี่บอยที่ไดใหแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลนดานรูปธรรมอยางมีนัยสําคัญในทิศทาง
บวกมากที่สุด (β = 0.24, p < 0.001) รองลงมาคือ
การใชงานแบบทีผ่ ใู ชงานไมสามารถควบคุมการใช
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งานได (β = 0.13, p < 0.05) และระยะเวลาในการ
ใช (β = 0.12, p < 0.05) ตามลําดับ ในสวนของ
ความเหงา (β = -0.12, p < 0.05) และแรงจูงใจ
ในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมดานเพื่อให
เวลาผานไป (β = -0.12, p < 0.05) สามารถทํานาย
ความถีบ่ อ ยทีไ่ ดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
ดานรูปธรรมอยางมีนัยสําคัญในทิศทางลบ
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ในแงของความถีบ่ อ ยทีไ่ ดใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดา นขอมูลพบวา ปจจัยดานแรง
จูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมดานเพื่อ
ความบันเทิง (β = 0.17, p < 0.01) สามารถทํานาย
ความถีบ่ อ ยทีไ่ ดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
ดานขอมูลอยางมีนยั สําคัญในทิศทางบวกมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือการนับถือตนเอง (β = 0.16, p < 0.05)
ตามลําดับ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกตางระหวางบุคคลดานการนับถือตนเองและดานความเหงา แรง
จูงใจในการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม การใช (จํานวนเวลา ระยะเวลา และการใชงาน
แบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุมการใชงานได) ทํานายความถี่บอยที่ไดใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนดานอารมณ ดานรูปธรรม และดานขอมูลในกลุมผูสูงอายุ
ตัวแปรตาม
ความถี่บอยที่ไดให
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานอารมณ

ตัวแปรทํานาย
การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

B
0.20
-0.09
-0.03
-0.00
0.02
0.05
0.16
0.04
-0.02
-0.01
0.09

SE B

β

0.08
0.11
0.05
0.07
0.06
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.12***
0.15*
-0.05
-0.04
-0.00
0.02
0.05
0.21**
0.05
-0.02
-0.03
0.12*
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ตัวแปรตาม
ความถี่บอยที่ไดให
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานรูปธรรม

ความถี่บอยที่ไดให
แรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลน
ดานขอมูล

ตัวแปรทํานาย

B

การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

0.12
-0.20
-0.09
0.09
0.02
-0.00
0.17
0.02
-0.05
0.05
0.09

การนับถือตนเอง
ความเหงา
เพื่อใหเวลาผานไป
เพื่อมิตรภาพ
เพื่อตามกระแส
เพื่อกระชับความสัมพันธ
เพื่อความบันเทิง
เพื่อผอนคลาย
จํานวนเวลาในการใช
ระยะเวลาในการใช
การใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใช
งานได

0.21
-0.12
-0.00
-0.00
-0.01
0.03
0.12
0.09
0.05
0.01
0.07

SE B

β

0.08
0.10
0.05
0.07
0.05
0.06
0.04
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.16***
0.09
-0.12*
-0.12*
0.09
0.02
-0.00
0.24***
0.02
-0.07
0.12*
0.13*

0.08
0.11
0.05
0.07
0.06
0.07
0.05
0.05
0.04
0.02
0.04

∆ R2 = 0.13***
0.16*
-0.07
-0.00
-0.00
-0.02
0.03
0.17**
0.11
0.07
0.02
0.10

หมายเหตุ. 1. *p < 0.05, **p < 0.01,***p < 0.001 2. ตารางนําเสนอสมการขั้นตอนสุดทายในการ
ทดสอบตัวแปรอิสระทั้งหมดโดยใชสถิติการวิเคราะหการถดถอยเชิงชั้น
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อภิปรายผล
การวิ จั ย นี้ พ บว า ผู  สู ง อายุ ที่ มี ก ารนั บ ถื อ
ตนเองสู ง จะส ง ผลให มี ค วามถี่ บ  อ ยที่ ไ ด ใ ห แ รง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนทั้งดานอารมณและ
ดานขอมูลสูง เนือ่ งจากผูส งู อายุเปนวัยทีม่ ที งั้ วัยวุฒิ
และคุณวุฒอิ กี ทัง้ ผานประสบการณมามากทําใหมี
บุคลิกที่ชอบแนะนําใหคําปรึกษาแกบุคคลอื่น ๆ
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น หากเป น ผู  สู ง อายุ ที่ มี ค วามนั บ ถื อ
ตนเองสูงก็จะยิง่ มีความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจของ
ตัวเองสูงตามไปดวย งานของ Brockner et al.
(1998) ไดกลาววาบุคคลทีม่ รี ะดับการนับถือตัวเอง
สูงจะมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองสูง
กวาบุคคลทีม่ กี ารนับถือตนเองตํา่ ดังนัน้ ผูส งู อายุที่
มีความนับถือตนเองสูงจึงกลาที่จะสื่อสารและให
ความชวยเหลือคนอื่นหรือสนับสนุนบุคคลอื่น ๆ ที่
อยูในเครือขายทางสังคมออนไลนบอยครั้งโดย
เฉพาะในดานของอารมณและการใหขอมูล
ในทางกลับกันผูสูงอายุที่มีความเหงาจะ
สงผลใหมีความถี่บอยที่ไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมออนไลนดา นอารมณและความถีบ่ อ ยทีไ่ ดให
แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนดานรูปธรรมใน
ระดับตํ่า ซึ่งมีงานวิจัยที่ผานมาที่ไดกลาวถึงผล
ในเชิงลบของความเหงาในบริบทการใชงานสื่อ
ออนไลนเชนกันโดยพบวาความเหงาอาจจะสงผล
ใหผูใชสื่อเลือกเขาใชสื่อออนไลนแตกลับยิ่งทําให
เกิดผลในเชิงลบตอแรงสนับสนุนทางสังคมเชนผล
การศึกษาของ Kim, LaRose, and Peng (2009)
ที่พบวาบุคคลที่มีความเหงาหรือไมมีทักษะในการ
เขาสังคมจะพึ่งพิงการใชอินเทอรเน็ตซึ่งสงผลใน
เชิงลบตอการใชชีวิตและไมไดชวยแกไขปญหา
ในเรื่องของความเหงาและปญหาในการเขาสังคม
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นอกจากนีง้ านของ Dumrongsiri and Pornsakulvanich
(2010) ยังไดคนพบวายิ่งบุคคลมีความเหงามาก
เทาไหรกจ็ ะยิง่ มีความรูส กึ พึงพอใจตอแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนนอยลง
จากผลการศึกษาในขางตนจึงสรุปไดวา
ปจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่แตกตางกันของผูใชสื่อ
แตละคนทําใหความคาดหวังจากการใชสอื่ ตางกัน
และการตอบสนองตอความตองการจากการใชสื่อ
แตกตางกันไปดวย (Rubin, 2009) โดยผูสูงอายุ
ทีม่ กี ารนับถือตนเองสูงจะสงผลใหมคี วามถีบ่ อ ยสูง
ในการให แ รงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมด า นอารมณ
และขอมูลผานการใชเว็บไซตเครือขายทางสังคม
ในขณะที่ผูสูงอายุที่มีความเหงามากกลับมีความ
ถี่บอยทั้งการไดรับดานอารมณและการใหดาน
รู ป ธรรมในแง ข องแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมผ า น
เว็บไซตเครือขายทางสังคมออนไลนนอยครั้ง จึง
กลาวไดวา ผูส งู อายุทมี่ กี ารนับถือตนเองกับผูส งู อายุ
ที่ มี ค วามเหงาจะมี ค วามคาดหวั ง และการตอบ
สนองตอความตองการจากการใชเว็บไซตเครือขาย
ทางสั ง คมในแง ข องแรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม
ออนไลนแตกตางกัน
นอกจากนีง้ านวิจยั ในครัง้ นีพ้ บวาผูส งู อายุ
ที่ เ ข า ใช เ ว็ บ ไซต เ ครื อ ข า ยทางสั ง คมเพื่ อ ความ
บันเทิงสงผลใหมีความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนทั้งสามดานคือดาน
อารมณ ดานรูปธรรม และดานขอมูลอยูใ นระดับสูง
จึงกลาวไดวาแรงจูงใจในการใชเว็บไซตเครือขาย
ทางสังคมเพื่อความบันเทิงถือเปนหนึ่งในปจจัย
สําคัญทีท่ าํ ใหเกิดแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
ในแงของความถี่บอยจากการไดรับและการให
ทั้งในดานอารมณความรูสึกที่เกี่ยวของกับจิตใจ

168

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

และดานรูปธรรมดานขอมูลซึ่งเกี่ยวของกับทาง
กายภาพในกลุมผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุที่เขาใช
เว็บไซตครือขายทางสังคมดวยเปาหมายอื่นก็จะมี
ผลในแงของแรงสนับสนุนทางสังคมทีแ่ ตกตางออก
ไปนั้นเองแสดงใหเห็นวาผูสูงอายุในฐานะผูใชสื่อ
นั้นเปนผูที่เลือกใชสื่อและเปดรับเนื้อหาตาง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตนเองและทําใหผล
ที่เกิดขึ้นตามมาจากการใชสื่อของผูใชแตละคน
แตกตางกันดวย ซึ่งสามารถอธิบายไดตามทฤษฎี
การใชและความพึงพอใจที่ใหความสําคัญกับผูใช
สือ่ เปนหลักโดยเล็งเห็นวาผูใ ชสอื่ เปนผูท เี่ ลือกใชสอื่
รวมไปถึงเลือกเนือ้ หาในสือ่ เพือ่ ตอบสนองตอความ
ตองการหรือความสนใจของผูใชสื่อเอง (Rubin,
2009) โดยงานวิจัยที่ผานมาที่ไดกลาวไปแลวของ
Dumrongsiri and Pornsakulvanich (2010) ได
สนับสนุนผลการวิจยั ในครัง้ นีโ้ ดยพบวาแรงจูงใจใน
การใชอนิ เทอรเน็ตสามารถทํานายความถีบ่ อ ยทีไ่ ด
รับแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนได
การศึกษาครั้งนี้ยังพบวาผูสูงอายุที่มีการ
ใชงานเว็บไซตเครือขายทางสังคมแบบทีไ่ มสามารถ
ควบคุมการใชงานไดจะสงผลใหผูสูงอายุมีความถี่
บอยทั้งการไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
ดานอารมณและการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลนดานอารมณและดานรูปธรรมในระดับสูง
ซึ่ ง งานวิ จั ย ของ Brailovskaia, Rohmannb,
Bierhoffb, Schillacka & Margrafa (2019) ได
สนับสนุนผลการวิจยั ดังกลาวโดยพบวาการใชงาน
เฟซบุก อยางหนักสัมพันธกบั การไดรบั แรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนในระดับสูง ดังนัน้ จึงกลาวไดวา
ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงใหเห็นอีกมุมหนึ่งของผลที่
ไดรบั จากพฤติกรรมการใชงานในรูปแบบทีผ่ ใู ชงาน

ไมสามารถควบคุมการใชงานไดทสี่ ามารถนํามาซึง่
ผลในเชิงลบจากการเขาใชอินเทอรเน็ต (Caplan,
2003) โดยจากการวิจยั ครัง้ นีไ้ ดคน พบวาการใชงาน
ในรูปแบบที่ผูใชงานไมสามารถควบคุมการใชงาน
ไดก็สามารถนํามาซึ่งความถี่บอยทั้งการไดรับและ
การใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนในกลุม ผูส งู
อายุซงึ่ ถือเปนผลในเชิงบวกจากการใชเว็บไซตเครือ
ขายทางสังคมไดอีกดวย
โดยสรุปการศึกษาวิจยั นีท้ าํ ใหเขาใจปจจัย
ที่สงผลตอแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนแบบ
สองทางในกลุมผูสูงอายุในแงมุมของความถี่บอย
ที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน
โดยปจจัยดานความแตกตางระหวางบุคคลของ
ผู  สู ง อายุ ใ นฐานะผู  ใ ช สื่ อ มี ผ ลอย า งชั ด เจนต อ
ความถี่บอยที่ไดรับและไดใหแรงสนับสนุนทาง
สั ง คมออนไลน นอกจากนี้ แ รงจู ง ใจในการใช
เว็บไซตเครือขายทางสังคมเพื่อความบันเทิงของ
ผูส งู อายุกส็ ง ผลตอความถีบ่ อ ยทัง้ ทีไ่ ดรบั และไดให
แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนทั้งดานจิตใจและ
ดานกายภาพ ในแงของการใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใชงานไดที่มักจะสงผลใน
เชิงลบจากการใชงานสื่อออนไลน แตในการวิจัย
ครั้งนี้กลับพบวาดวยวาการใชงานแบบที่ผูใชงาน
ไมสามารถควบคุมการใชงานไดเปนปจจัยใจที่สง
ผลตอความถีบ่ อ ยทัง้ ทีไ่ ดรบั และไดใหแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนในกลุม ผูส งู อายุ จึงอาจกลาวได
วาการใชงานแบบพึง่ พิงเว็บไซตเครือขายทางสังคม
ของผูส งู อายุอาจนํามาซึง่ ทัง้ ผลดีจากการไดรบั และ
ไดใหแรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน ในขณะ
เดี ย วกั น ก็ อ าจนํ า มาซึ่ ง ผลเสี ย ในแง ข องการใช
เว็บไซตเครือขายทางสังคมมากเกินไปจนกระทบ
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ตอชีวิตประจําวันไดนั้นเอง ดังนั้นสิ่งสําคัญคือการ
ดูแลผูส งู อายุใหใชเว็บไซตเครือขายทางสังคมอยาง
เหมาะสมซึ่งจะเปนประโยชนตอผูสูงอายุทั้งในแง
ของการไดรับและการใหแรงสนับสนุนทางสังคม
ออนไลนอีกทั้งเปนการปองกันผลกระทบในแงลบ
จากการใชงานเว็บไซตเครือขายทางสังคมทีม่ ากจน
เกินไปอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจยั
ไปใช
1. การวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทางให
กับการวิจยั ในอนาคตในการตอยอดการศึกษาแรง
สนับสนุนทางสังคมออนไลนแบบสองทางของกลุม
ผูสูงอายุกับการใชสื่ออื่น ๆ ที่เปนนิยมในอนาคต
ของกลุมผูสูงอายุเพื่อสามารถเขาถึงกลุมผูสูงอายุ
ไดมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาครั้งนี้พบวาการใชงาน
แบบทีผ่ ใู ชงานไมสามารถควบคุมการใชงานไดเปน
ปจจัยทีส่ ง ผลตอความถีบ่ อ ยทัง้ การไดรบั และไดให
แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลน จึงอาจกลาวได
วาการใชงานแบบทีผ่ ใู ชงานไมสามารถควบคุมการ
ใชงานไดอาจนํามาซึ่งผลจากการใชสื่อออนไลน
ทัง้ ในแงบวกและลบในเวลาเดียวกัน ผลการศึกษานี้
จึงชวยตอยอดการศึกษาผลจากการใชสื่อโดยมี
ทฤษฎีการใชสื่อและความพึงพอใจเปนพื้นฐานใน
แงการศึกษาผลจากการใชสื่อที่เกิดขึ้นจากการใช
สื่อในรูปแบบเดียวกันแตไดผลทั้งในเชิงบวกและ
ลบควบคูกัน
3. การวางแผนงานหรื อ กิ จ กรรมผ า น
เว็บไซตเครือขายทางสังคมเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ
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จําเปนตองคํานึงถึงเนื้อหาที่สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผูสูงอายุและสามารถสงผลตอ
แรงสนับสนุนทางสังคมออนไลนแบบสองทางของ
ผูสูงอายุดวย โดยจากผลการวิจัยครั้งนี้พบวาการ
สรางเนือ้ หาใหมคี วามบันเทิงจะทําใหผสู งู อายุทใี่ ช
เว็บไซตเครือขายทางสังคมมีการไดรับและไดให
แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คมออนไลน บ  อ ยครั้ ง ด ว ย
นอกจากนีก้ จิ กรรมตาง ๆ ควรสนับสนุนใหเกิดความ
นับถือตนเองในกลุมผูสูงอายุรวมทั้งลดความเหงา
ของผูส งู อายุ เนือ่ งจากผูส งู อายุทมี่ กี ารนับถือตนเอง
สูงรวมทัง้ ไมมคี วามเหงาจะมีความถีบ่ อ ยในการให
แรงสนับสนุนทางสังคมแกผูอื่นในเครือขายทาง
สั ง คมออนไลน บ  อ ยครั้ ง การพั ฒ นาเนื้ อ หาที่
สามารถสรางการนับถือตนเองและลดความเหงา
ในกลุมผูสูงอายุจึงเปนประโยชนตอการพัฒนา
ผูสูงอายุที่สําคัญยังสนับสนุนใหผูสูงอายุเปนผู
สูงอายุที่มีคุณคาตอสังคมในแงการเปนแรงขับ
เคลื่อนพลังทางสังคมดวยการสงตอแรงสนับสนุน
ทางสังคมหรือการชวยเหลือผูอื่นในเครือขายทาง
สั ง คมของผู  สู ง อายุ ต ามเป า หมายของแผนการ
พัฒนาผูสูงอายุ โดยกิจกรรมที่ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคสวนตาง ๆ สามารถนําไปพัฒนาเพือ่ เขาถึง
ผูสูงอายุและนําไปสูการพัฒนาผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในกลุมผูสูงอายุในเครือขายทางสังคมออนไลน
ซึ่งจะเปดโอกาสใหผูสูงอายุสามารถแสดงทักษะ
ความรู ความสามารถทีเ่ ปนประโยชนเพือ่ แลกเปลีย่ น
ตอเพือ่ นสมาชิกในเครือขายทางสังคมทัง้ ทีเ่ ปนผูส งู
อายุดว ยกันหรือผูส นใจในกลุม วัยอืน่ ๆ ผานเว็บไซต
เครือขายทางสังคม ซึ่งสามารถสรางความบันเทิง
รวมทั้งสรางการปฏิสัมพันธกับผูคนในเครือขาย
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ทางสังคมเพือ่ ชวยลดความเหงาและเพิม่ การนับถือ
ตนเองในกลุมผูสูงอายุอีกดวย
ขอเสนอแนะเพือ่ การทําวิจยั ครัง้ ตอไป
การต อ ยอดการวิ จั ย ครั้ ง ต อ ไปสามารถ
ดําเนินการวิจัยในบริบทแบบขามวัฒนธรรม การ
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางวัฒนธรรมหรือศึกษา
เปรียบเทียบบริบทประเทศไทยกับประเทศอื่น ๆ

ซึ่งการศึกษาในบริบทขามวัฒนธรรมหรือศึกษา
เปรียบเทียบอาจทําใหเขาใจบริบทแรงสนับสนุน
ทางสังคมออนไลนแบบสองทางในกลุมผูสูงอายุ
ไดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและยังสามารถขยายผลการ
ศึกษาใหกวางขวางออกไปสูระดับสากลไดดียิ่งขึ้น
อีกดวย
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