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สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน  
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The Problem and process of learning to use the smartphone technology of the elderly people in 
surrounding area Phra Pinklao, Bangkok Noi district in Bangkok. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้เป็น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบปรากฏการณ์วิทยา รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุถึงสภาพการณ์และปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในอดีต เสียงตอบรับ หรือความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า 
เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ จ านวนท้ังหมด 7 คน 

ผลจากการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุท่ีหันมาเลือกใช้งานเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน ล้วนมีความต้องการที่จะค้นหาวิธีที่จะสร้างความ
สะดวกสบายให้กับการใช้ชีวิตประจ าวันได้ และสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ เช่น ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการรับรู้หรือ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งอื่นๆตามความสนใจ ส่วนในด้านของปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุคือด้านการใช้งานและการท าความ
เข้าใจในการใช้สมาร์ทโฟน เนื่องจากด้วยความซับซ้อนในตัวระบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้เป็นอุปสรรค์ส าคัญกับการใช้งาน
สมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้สูงอายุอย่างมาก 
ค าส าคัญ : เทคโนโลยี, สมาร์ทโฟน, ผู้สูงอายุ 

 
Abstract 

 This research aims to study about the problem state and the process of learning to use the smartphone 
technology of the elderly for identifies current issues and current events. This research is the qualitative research 
in phenomena science model. The Information had collected by in-depth interviews about “Using the 
smartphone technology by elderly”, participate observation and study of documents and related research. Key 
Informant is an elderly people in the area around Phra Pinklao, Bangkok Noi District in Bangkok in the number of 
the elderly are 7 people. 
 Results from the research found that elderly people who turn to use smart phone technology. They need 
to find a way to comfortably use the daily life and meet various requirements such as communications, the 
recognition or search for information or other interests. In the part of the problem about the elderly using and 
understanding in smartphones, due to the complexity of the system with modern technology. This is a major 
obstacle to the use of smartphones of the elderly. 
Keywords : technology, smartphone, elderly 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของเราหลายๆ คนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารบันเทิง ในรูปแบบ
ต่างๆ การเดินทาง ธุรกิจและการศึกษา ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและสัดส่วนต่อประชากรปัจจุบัน  อันจะ
ก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นในหมู่ผู้สูงอายุที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนส าคัญของชีวิต หากภาครัฐมีความประสงค์ที่จะส่งเสริมพัฒนาการ
ของชุมชนสร้างสรรค์ จึงไม่ควรละเลยกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะมีสัดส่วนสูงข้ึนในอนาคต โดยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์ของเทคโนโลยี
ให้ผู้สูงอายุได้ทราบและด าเนินการอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยี  เช่น การสร้างห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ที่
สะดวกในการเดินทางและเหมาะส าหรับผูส้งูอายุและเยาวชนในครอบครวั เช่น มีบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ และร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้สูงอายุโดยมีวิทยากรให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) 

สังคมโลกปัจจุบันเป็นสังคมสารสนเทศและยังเป็นสังคมผู้สูงอายุด้วย (Selwyn, 2004) และบุคคลทุกกลุ่มในสังคมไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของบุคคล  
(Selwyn, Gorard,Furlong and Madden, 2003) และมีความเกี่ยวข้องและจ าเป็นกับทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุและเกี่ยวข้องไปตลอด
ชีวิต ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับคนทุกวัยอย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผู้สูงอายุยังมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่า คนกลุ่ม อายุอื่น 
ๆ ดังเช่นในสหรัฐอเมริกา พบว่า มีผู้สูงอายุเพียง ร้อยละ 21.0 ที่มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง และมีเพียงร้อยละ 8.8 ที่คอมพิวเตอร์
สามารถเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ (Rickettes, 2002) นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังไม่ได้เป็น ผู้รู้คอมพิวเตอร์  (Computer 
literate) เนื่องจาก เป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการเรียนรู้และการใช้เทคโนโนยีสารสนเทศน้อยกว่าคนกลุ่มอายุอื่น  ๆ ทั้งนี้สืบเนื่องจาก
ผู้สูงอายุปัจจุบันเป็นผู้ที่เกิดและเติบโตมาก่อนท่ีจะมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับเทคโนโลยีนี้ทั้งในสถาบันการศึกษา
และที่ท างาน และในสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน (สมาน ลอยฟ้า, 2554)  

เนื่องจากในปัจจุบันสมาร์ทโฟนมีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้คนทุกช่วงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร หรือสื่อบันเทิงต่างๆ การบริหารเวลาหรือจัดสรรเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือในแต่ละวันจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก
อยากรู้จักแบ่งเวลาที่ใช้ในการด าเนินชีวิต ท้ังเวลาในการท างาน เวลาพักผ่อน เวลาที่ใช้ส่วนตัว แล้วเวลาที่ให้กับครอบครัวอย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบระเบียบ ก็จะท าให้การใช้เวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมได้ผลดีมากกว่าผลเสีย (เบญจภรณ์ 
ขวัญสมคิด, 2555) 

ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ 1. เพื่อติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ญาติ และเพื่อนด้วย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2. เพื่อเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆที่สนใจ เช่น สภาพภูมิอากาศ ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว 
และข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการแพทย์เป็นต้น  3. เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์และการประมูลสินค้า 4. เพื่อความบันเทิง เช่น เล่นเกม 5. 
เพื่อการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในประเด็นต่าง ๆ 6. เพื่อพิมพ์งาน 7. เพื่อจัดการเกี่ยวกับการเงิน เช่น บันทึกรายงานการเงินภายใน
ครอบครัว 8. เพื่อประโยชน์ในด้านการสังคม เช่น การท างานอาสาสมัครให้กับหน่วยงานต่าง ๆ (Billipp 2001; Rickettes, 2002; 
Saunders, 2004; Hilt, & Lipschultz, 2004; Reisenwitz, Iyer, Kuhlmeier,& Eastman, 2007) 

จากการศึกษาของ กวีพงษ์ เลิศวัชรา พบว่า ผู้สูงอายุมีความกังวลว่าจะท าความเสียหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้าง
สูง ถึงแม้ว่าจะกระตือรือร้นในการเรียนรู้เทคโนโลยีเป็นอย่างมากก็ตาม แต่เมื่อได้ทราบถึงความทนทานของคอมพิวเตอร์ และรับรู้ถึง
ประโยชน์และความรื่นรมย์ของเทคโนโลยีแล้วผู้สูงอายุก็เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีได้ไม่ยากนัก นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งอ านวยความ
สะดวก สิ่งแวดล้อมและสถานท่ี (Facilities) นั้น มีความส าคัญต่อการยอมรับและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงกระบวนการทางความคิดและการเกิดพฤติกรรมการเข้าถึงและการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆได้อย่างไรบ้าง ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมเหล่านี้ เพื่อที่จะรับรู้ปัญหาในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สูงวัยแล้ว เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส าหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์การเรียนรู้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้สูงวัยขึ้นมาได้ในอนาคต 
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2.วัตถุประสงค์ 
สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนของผูสู้งอาย ุ
 1.เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์ในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผู้สูงอาย ุ
 2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานสมาร์ทโฟนของผูสู้งอายุ 
 
3.ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาเรื่องสภาพปัญหา และการเรยีนรู้การใช้เทคโนโลยี่ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุท่ีใช้สมาร์ทโฟน โดยขอบเขตการ
ศึกษาวิจัยมีดังนี ้

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เป็นการน าแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุและเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมาวิเคราะห์ 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มผูสู้งอายุในพ้ืนท่ีที่ใช้ในการวิจัย คือ พื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิน่เกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ 

3. ปัจจัยที่อิทธิพลและส่งผลต่อการตดัสินใจ 

4. ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมลู 
 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงเดือน มิถุนายน 2560 
 

4.การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติในการใช้งานและช่องทางในการเขาถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศของกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองอ าเภอชะอ า โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภค  
2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค 
3. กระบวนการตัดสินใจ 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
5. แนวความคิดเกีย่วกับการยอมรับเทคโนโลย ี
6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรียนรู้และการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต็ของผู้สูงอายุ 

 
5.ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  

พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) (Semenik, 2002, p. 557) หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการการตัดสินใจและ
การกระท าของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้า หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการใช้สินค้าและบริการ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนในการตัดสินใจ ท้ังก่อนการสินใจ และภายหลังการ
สินใจแล้วหรือเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคในการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) 
และการจับจ่ายใช้สอย (Disposing) สินค้า บริการ และความคิด (Schiffman & Kanuk, 2000, p. G-3) 

พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการแสดงออก อีกครั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า 
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด การแสดงออก การด ารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน 
พฤติกรรมที่แสดงออกนั้นอาจมีความแตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีทัศนคติหรือแนวทางของตนเอง ท าให้พฤติกรรมของแต่
ละคนมีแนวทางและทิศทางที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามทัศนคติหรือสิ่งจูงใจสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นผลมาจากการยึดถือสิ่ง
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ต่างๆ ความคิดของตนและรับเอาสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาซึ่งแต่ละคนก็มีการตัดสินใจภายใต้สิ่งควบคุมเหล่านี้เพื่อการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมของตนตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการประชากรศาสตร์ อ านาจซื้อ ทัศนคติ และบุคลิดภาพแรง
กดดันทางสังคมหลายประการต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (มนชยา โพธยิพ, 2554) 

 
6.การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผู้บริโภค ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ  การใช้ การเลือก
บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์การตลาด  
(Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (พัชชา ปึงเจริญ อ้างถึง ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2546 : 192) 

 
7.กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล , 2543, หน้า 160-166) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 5 ขั้นตอน อันจะนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (อดลุย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160) 
 1.  การรับรู้ปัญหา  (Problem recognition)  ผู้บริโภคจะรับรู้ปัญหาได้เกิดจากการเห็นสภาพความแตกต่างระหว่างสภาพ
ในปัจจุบันกับสภาพในความปรารถนา  หากมีแรงกระตุ้นมากพอให้ผู้บริโภคพยายามที่จะไปอยู่ในสภาพแห่งความปรารถนาแล้ว 
ผู้บริโภคก็จะดิ้นรนหาทางแก้ไข  เช่น เมื่อเกิดเป็นสิว ท าให้หน้าดูไม่เรียบ ผิวไม่เนียน  คนพบเห็นก็รู้สึกไม่ชวนมอง  จึงปรารถนาจะท า
ให้หน้าเนียน เรียบ ไร้ปุ่มสิว  ปัญหาคือเป็นสิว ท าให้ต้องหาวิธีการรักษาให้หาย  นักการตลาดหรือนักโฆษณาจึงต้องพยายามช้ีจุด
ปัญหาให้ผู้บริโภคเห็น  เช่น  โฆษณาโลช่ันของกิฟฟารีน  เรียกแม่ว่ายาย  แสดงให้เห็นว่าปัญหาเกิดจากการไม่ค่อยดูแลบ ารุง ท าให้ผิว
เหี่ยวกว่าวัยอันควรเป็น 
 2.  การค้นหาข้อมูล  (Information Search)  หลังจากท่ีผู้บริโภคได้แรงกระตุ้นท าให้รับรู้ถึงปัญหาแล้ว ในขั้นนี้ผู้บริโภคก็จะ
แสวงหาข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจโดยจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน  (Internal search)  และหากข้อมูลมีไม่เพียงพอก็
จะหาจากแหล่งข้อมูลภายนอก (External search) 
 ข้อมูลภายนอก (External search) เป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคค้นคว้าหาจากแหล่งอื่น ๆ ภายนอกที่ไม่ได้มาจากความทรงจ า  เช่น 

  2.1  จากตัวบุคคล  เช่น  เพื่อน  สมาชิกในครอบครัว  ที่อาจเคยใช้สินค้าหรือได้ข้อมูลข่าวสารมาบ้าง  หรืออาจ
สอบถามจากพนักงานขาย  ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ขายโดยผ่านการฝึกอบรมมา 

  2.2  จากโฆษณา  เช่น ในช่วงหน้าร้อน  ต้องการซื้อแอร์ติดบ้านสักตัว ก็ดูโฆษณาจากสื่อต่าง ๆ ที่เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ได้ลงไว้ 

การตระหนักถึงความ
ต้องการ 

 

การเสาะแสวงหาข่าวสาร 

พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 

การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 
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  2.3  จากแหล่งข้อมูลทั่วไป  เช่นจากในหนังสือ  นิตยสาร  อินเตอร์เน็ต 
  2.4  การหาข้อมูล ณ จุดขาย หรือ สถานที่จ าหน่ายสินค้า  เช่น ในห้างสรรพสินค้า  หากมีความต้องการซื้อ

โทรทัศน์สักเครื่อง ก็แวะไปท่ีแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า  พิจารณาดูว่าแต่ละยี่ห้อมีความแตกต่างกันอย่างไร  สีสัน ขนาด ราคา รูปลักษณะ  
เป็นต้น 
 3.  การประเมินทางเลือก  (Alternative evaluation) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลตา่ง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจแล้ว ก็จะท า
การประเมินว่า  สินค้ายี่ห้อใดดีกว่ากัน  โดยจะค านึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและตอบสนองความพึงพอใจได้  ดังนั้น ผลิตภัณฑ์
ต้องสามารถช้ีให้เห็นจุดเด่นที่ชัดเจน  ตรงใจ  เพื่อผู้บริโภคจะได้น าไปใช้ในการตัดสินใจซื้อ  เช่น  ผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจบีบรัดตัว  
ต้องการจะใช้เงินแบบประหยัดที่สุด  แต่ก็ยังคงอยากได้รับความสะดวกสบายเหมือนเดิม  ก๊าช NGV จึงออกโฆษณาเพื่อช้ีให้ผู้บริโภค
เห็นว่า หากเปลี่ยนมาใช้  จะต้องจ่ายเงินเติมก๊าชแค่ 100 – 200 บาทต่อครั้งเท่านั้น   ประหยัดกว่าใช้น้ ามัน  และยังได้รับความ
สะดวกสบาย คือ สามารถขับรถไปท างานได้เหมือนเดิม ไม่ต้องไปพ่ึงรถบริการสาธารณะ 
4.  การตัดสินใจซื้อ  (Purchase)  เป็นขั้นท่ีผู้บริโภคได้ลงความเห็นว่าจะจ่ายเงินเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดส าหรับเขา  บางครั้ง
แม้ว่าผู้บริโภคได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ตาม  แต่อาจมีปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบท าให้เกิดการล่าช้า ลังเล  เช่น  กลัวว่าจ่ายเงินไปแล้ ว 
จะมีเงินเหลือใช้ไม่พอถึงสิ้นเดือน  ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะดีจริงเหมือนที่ได้โฆษณาไว้หรือไม่  เพื่อนหรือคนใกล้ชิแนะน าให้ลองทบทวน
อีกทีก่อน  ดังนั้นโฆษณาควรหาวิธีในการโฆษณาเพื่อเร่งให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วข้ึน 
5.  การประเมินผลหลังการซื้อ  (Post purchase)  เป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าแล้วน ามาใช้  หากผลที่ได้รับ
เป็นไปตามความคาดหวัง  จะท าให้เกิดความพึงพอใจ  และมีทัศนคติที่ดี  มีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อซ้ าอีก  แต่หากผลที่ได้รับไม่เป็นไป
ตามความคาดหวัง  ก็จะเกิดความไม่พอใจ และเกิดพฤติกรรมตา่ง ๆ ตามมาหลายประการ เช่น  ผู้บริโภคหยุดการใช้สินค้าหลังจากการ
ใช้ครั้งแรก  ถ้าความต้องการหยุดลง  หรือ อาจเก็บความไม่พอใจไว้  จนกระทั่งเกิดการซื้อครั้งต่อไป  อันเนื่องมาจากสินค้ามีเง่ือนไข
พิเศษท่ีดึงดูดใจ เช่น  ราคาถูก  ผู้บริโภคจะสอบถามวิธีการแก้ไขจากพนักงานขาย  หรือปรึกษาผู้เช่ียวชาญเพิ่ม เพราะอาจใช้ไม่ถูกวิธี
ท าให้ได้ผลไม่น่าพอใจ  (ชิโนรส  ถิ่นวิไลสกุล, 2559) 
 
8.ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 

 สมาร์ทโฟน เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป รับโฟนได้ถูกมองว่าเป็น
คอมพิวเตอร์พกพาท่ีท างานในลักษณะของโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดความสะดวกสบายใช้งานได้รวดเร็ว
เป็นอุปกรณ์ที่ลดภาระการท างานโดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ที่ต้องติดตอ่กับคนเป็นจ านวนมากการเปิดออนไลน์ไว้ตลอดเวลาสามารถท าให้เรา
ติดต่อกับคนอื่นที่ใช้เครื่องลักษณะเดียวกันได้ทุกเวลา โดยที่สามารถเช่ือมต่อความสามารถหลักของโทรศัพท์มือถือ เท่ากับเข้าร่วมกับ 
Application ของโทรศัพท์เอง สมาร์ทโฟนสามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับเพิ่มความสามารถของโทรศัพท์ตัวเองโดย
รูปแบบนั้นข้ึนอยู่กับแพทฟอร์ม (Platform) ของโทรศัพท์และระบบปฏิบัติการ (ทรงศักดิ์ ลิ้มศิริสันติกุล, 2554) 

 
9.แนวความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก่อนท่ีจะพิจารณาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสมควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศโดยสังเขปดังนี้ 

1. ข้อมูลและสารสนเทศ 
ข้อมูล (data) หมายถึง ข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวันข้อมูลอาจเป็นตัวเลขตวัหนังสืสัญลักษณเ์สยีงภาพเป็นต้น (ประสพสุข

ศรีสว่าง, 2537, หน้า 34) (สุชาดา กีระนันทน์, 2541, หน้า 4) ได้ให้ความหมายของข้อมูล (data) ว่าคือข้อความจริงเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยอาจจะเป็นตัวเลขหรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่านข้อมูลทราบความเป็นไปหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

สารสนเทศ (information) หมายถึงข้อมูลที่น ามาประมวลผลด้วยประการต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (ครรชิต มาลัยวงศ์, 2541, หน้า 4) 
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ความแตกต่างของค าว่า “ข้อมูล” และ “สารสนเทศ” ได้ว่าข้อมูลเป็นข้อมูลดิบ(raw data) หรือข้อเท็จจริง (fact) ส่วน
สารสนเทศเกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงและจัดระเบียบให้เป็นความรู้หรือข่าวสารที่สามารถช่วยในการตัดสินใจบางอย่าง
ได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้สารสนเทศเกิดมาจากข้อมูลแต่ข้อมูลทั้งหมดจัดว่าเป็นข้อมูลดิบ (raw data) หรือข้อเท็จจริง (fact) ไม่อาจ
ท าเป็นสารสนเทศได้หมดข้อมูลจะแปรมาเป็นสารสนเทศได้ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประโยชน์อย่างใดอย่างหน่ึงข้อมูลจะคงสภาพความเป็นข้อมูลอยู่เสมอและส าหรับผู้ใช้ทุกคนแต่สารสนเทศเป็นข้อความรู้ที่ประมวลได้
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วออกมาเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้นั้นๆคุณภาพของสารสนเทศจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่น ามาพิจารณาว่า
เป็นข้อมูลที่เหมาะสมมีคุณภาพรวมถึงกระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมด้วย (สุชาดา กีระนันทน์ , 2541, 
หน้า 5 - 7) 

2. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าสารสนเทศเริ่มจากการจัดเก็บประมวลผลแสดงผลและเผยแพร่

สารสนเทศทั้งการส่งผ่านและรับสารสนเทศด้วยวิธีการอันรวดเร็ว องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญได้แก่เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นจะใช้ส าหรับการจั ดการระบบ
สารสนเทศเพื่อให้ได้สารสนเทศตามที่ต้องการอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกการจัดหาการวิเคราะห์
เนื้อหาหรือการค้นคืนสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลจะช่วยให้การสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใช้ในที่ต่างๆเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเหตกุารณ์เช่นข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปของตัวเลขตัวอักษรภาพและเสียงโดยเทคโนโลยีที่ใช้
ในการสื่อสารหรือเผยแพรส่ารสนเทศไดแ้ก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสื่อสารข้อมูลเช่นระบบโทรศัพท์โทรเลขวิทยุโทรทัศน์และเทคโนโลยี
เครือข่ายคอมพิวเตอร์การสร้างสารสนเทศให้ผู้ใช้นั้นไม่สามารถกระท าได้หากยังขาดข้อมูลที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างสารสนเทศสิ่งที่
ส าคัญตามมาคือการน าข้อมูลเข้าระบบที่จะจัดระเบียบข้อมูลจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการค้นคืนบ ารุงรักษา
ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลรวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  (กวีพงษ์ 
เลิศวัชรา, 2555) 

 
10.แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

การยอมรับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายได้โดยอาศัยทฤษฎีเนื่องจากมีกระบวนการที่วิวัฒนาการมาโดยล าดับแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยมีีพื้นฐานมาจากทฤษฎีการกระท าท่ีมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action 
: TRA) อันเป็นรูปแบบท่ีสามารถคาดการณ์ท านายและอธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงเป็นพื้นฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยีโดยตรงแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการกระท าที่มีเหตุผล (Fishbein and Ajzen, 1975) จะก าหนดให้มีการแยกแยะ
ระหว่างความเช่ือเจตคติความตั้งใจและพฤติกรรมโดยมีความคิดว่าพฤติกรรมที่เกิดมาของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่ก่อรูปขึ้นความเช่ือ
แบบแรกที่เกิดขึ้นเองโดยมนุษย์เมื่อถูกท าให้เกิดความมั่นคงโดยการประเมินผลดว้ยตัวเองของมนุษย์แล้วความเชื่อนั้นก็จะกลายเป็นเจต
คติของแต่ละบุคคลอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ท าด้วยความตั้งใจจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปในที่สุดซึ่งเป็นพฤติกรรมปัจจุบันที่จะ
กระท าอย่างมีเหตุผลเช่นเดียวกับความเช่ือที่เกิดจากแบบอย่างเมื่อมีความเช่ือตามแบบอย่างแล้วก็จะเกิดแรงจูงใจให้ท าตามในที่สุดก็
จะกลายเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนและเป็นพฤติกรรมที่ท าด้วยความตั้งใจจนกลายเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปในที่สุดซึ่งเป็น
พฤติกรรมปัจจุบันท่ีจะกระท าอย่างมีเหตุผล (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) 
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รูปที่ 2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Davis and others , 1989) 
จากรูปสามารถอธิบายได้ว่า “การรับรู้ว่ามีประโยชน์” นั้นมีอิทธิพลมาจาก การรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้  โดยสองสิ่งนี้ จะเป็นตัว

ท านายเจตคติ หรือทัศนคติต่อการใช้งาน หมายถึงการประเมินความพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ นอกจากนั้น เจตคติ  และการรับรู้
ประโยชน์ ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้ และพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้เป็นตัวท านายการใช้ระบบ
จริงๆ นอกจากน้ียังได้มีการทดสอบและประยุกต์ใช้แบบจ าลองนี้อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมา (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) 

 
11.ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology 
Study) เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ชีวิตที่บุคคลได้ประสบมา (ชาย โพธิสิตา, 2554 : 192 - 193) (ธีราพร ดาวเจริญ, 2559)โดยผู้วิจัย
เลือกใช้ แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี เป็นแนวทางและข้อมูลอ้างอิงหลักในการตรวจสอบข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ได้
รวบรวมมาว่ามีความเหมือน คล้ายหรือแตกต่างกันอย่างไร 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและรูปแบบการก าหนด 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัด

กรุงเทพมหานครฯ จ านวนทั้งหมด 7 คน  
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แก่ 
2.1 ตัวผู้วิจัยเองที่ด าเนินการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
2.2 ชุดค าถามที่ต้องการทราบถึงสิ่งที่ท าให้เกิดการตัดสินใจใช้สมาร์ทโฟนของกลุ่มผู้สูงอายุ 
2.3 โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนส่วนตัวส าหรับใช้ในการบันทึกเสียง 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสังเกตพฤติกรรมการกระท าต่างๆ จากการเลือกผู้สูงอายุที่อาศัย

อยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณพระปิ่นเกล้า จ านวนท้ังหมด7คน โดยต้องมีการสอบถามความยินยอมก่อน ส าหรับการให้สัมภาษณ์และสละเวลาใน
การให้สัมภาษณ์ เมื่อได้รับความยินยอมแล้ว จึงเริ่มการสัมภาษณ์และการเก็บข้อมูล 

4. การตรวจสอบความถูกต้อง 
ใช้หลักการตรวจสอบความหน้าเช่ือถือของข้อมูลโดยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าทางด้านข้อมูล ( Data 

Triangulation ) ตรวจสอบข้อมูลโดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากัน
จะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ และน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร อ้างอิงข้อมูลจาก แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการตัดสินใจ เข้ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเช่นกัน (สุมิตร สุวรรณ, 2556) 
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12.การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกต น ามาตรวจสอบความถูกต้อง และน ามาวิเคราะห์เพื่อสรุปผล 

โดยจากการวิเคราะห์พื้นท่ีในบริเวณพระปิ่นเกล้า เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความเจริญและได้รับการพัฒนาขึ้นมามากพอสมควร เมื่อมีความ
เจริญเกิดขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศย่อมเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ต้องการความรีบเร่งใน
การท าสิ่งต่างๆ โดยผู้คนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ต้องการที่จะเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก โดยผู้วิจัยได้สรุป
ข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้จากการถอดเทปการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์โดยอ้างอิงตามแนวคิด
ต่างๆ เพื่อหาความหมายและผลสรุปตามจุดประสงค์การวิจัยที่ได้ตั้งไว้  
 
13.สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการจะตรวจสอบสภาพการณ์ และขั้นตอนการเรียนรู้ของ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้งานสมาร์ทโฟนว่ามีความคิดเห็นและกระบวนการการตัดสินใจอย่างไรบ้าง โดยจากการลงพื้นที่เพื่อไปเก็บ
ข้อมูล ในเบื้องต้น จากการสังเกตของผู้วิจัย สามารถสรุปเบื้องต้นได้ว่าได้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีอายุเกินกว่า70ปีขึ้ นไปแล้วจะไม่ใช้
สมาร์ทโฟนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมต่างๆในชีวิตเลย กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังใช้งานสมาร์ทโฟนอยู่ในช่วงอายุประมาณ 55 -69 ปี 
สามารถน าข้อมูลส่วนน้ีเข้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกได้ โดยผลการวิจัยมีดังนี้ 
1. สภาพการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้งานสมาร์ทโฟน 

จากการศึกษาการเรียนรู้การใช้สมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัด
กรุงเทพมหานครฯ พบว่าผู้สูงอายุท่ีใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นมีอยู่มากพอสมควร และล้วนมีความพึงพอใจอย่างมากกับเทคโนโลยีประเภท
นี้ เนื่องจากมีประโยชน์ครอบคลุมเกือบทุกๆด้าน และสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไปของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
จะเป็นการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็วและไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการโทร ใช้เพื่อรับสื่อบันเทิงต่างๆ ข่าวสาร กีฬา ละคร 
ภาพยนตร์ ฯลฯ  ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักได้ให้เหตุผลของสาเหตุที่เริ่มเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟนในทิศทางเดียวกันคือตัดสินใจตาม
ค าแนะน าของคนในครอบครัวเป็นหลัก  

โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้ให้ข้อมูลว่าในอดีตสมาร์ทโฟนยังไม่พัฒนาขึ้นมาใช้ในสังคม  การกระท าอย่างใดอย่างหน่ึงย่อมมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนซื้อหุ้นใดหุ้นหนึ่ง มีขั้นตอนการด าเนินการ ตั้งแต่การศึกษาความน่าสนใจของหุ้น
แต่ละตัว การติดต่อซื้อขายหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆที่เป็นตัวกลางในการรับสารส่งสาร การติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นสามารถท าได้โดยผ่า น
การโทรจากโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์มือถือและสามารถส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นกัน (SMS) หรือระบบเอ็มเอส
เอ็นเมสเซนเจอร์ (MSN Messenger) หรือโปรแกรมส่งข้อความข้ามผ่านระบบเน็ทเวิร์ค ซึ่งสามารถเช่ือมต่อได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ความเร็วต่ า ยังเป็นอินเตอร์เน็ตที่ต้องเช่ือมต่อกับโทรศัพท์บ้านในการใช้งานอยู่ ซึ่งในยุคสมัยนั้นตัวของผู้สูงอายุเองไม่ได้รู้สึกล าบาก
อะไร เพราะเข้าใจและเคยชินกับกระบวนการเหล่านั้น แต่มาจนถึงในยุคสมัยนี้ สิ่งต่างๆได้ถูกพัฒนาไปมาก กระบวนการการท างาน
แทบทุกอย่างถูกใส่เข้าไปอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว เพ่ิมทั้งความสะดวกและความรวดเร็ว ง่ายต่อการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
และถ้าหากต้องย้อนกลับไปใช้ระบบแบบยุคสมัยก่อนคงยากที่จะรู้สึกเคยชินกับมันอีกครั้ง 
2. ระบบปฏิบัติการที่ผู้สูงอายุเลือกใช้ 

ระบบปฏิบัติการที่ผู้สูงอายุเลือกใช้นั้นมีทั้งระบบ ไอโอเอส (IOS) และ แอนดรอย์ (Android) เลือกใช้ด้วยสาเหตุที่แตกต่างกัน
ออกไป 

2.1 ระบบปฏิบัติการไอโอเอส เป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะของ ไอโฟน (IPhone) แบรนด์แอปเปิล (Apple) 
ผู้สูงอายุท่ีใช้ไอโฟน ชอบที่ความมีช่ือเสียงโด่งดังของตัวแบรนด์ และคุณภาพที่คนในครอบครัวแนะน าให้ใช้ 

2.2 ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ เป็นระบบปฏิบัติการที่เกือบทุกๆแบรนด์ใช้ โดยระบบปฏิบัติการนี้เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมใช้ เนื่องจาก 1.มีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ 2.มีราคาที่ถูกกว่าแบรนด์แอปเปิล 3.ใช้งานง่าย 
การท างานไม่ซับซ้อน 
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เนื่องจากความชอบของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว และทั้งในเรื่องของคนในครอบครัวเองก็มีส่วนท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของการเลือกซื้อสมาร์ทโฟนเช่นกัน 
3. การเลือกซื้อสินค้าและการจัดซ้ือจัดหา 

จากการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟนนั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุประมาณ 55 -69 ปี เมื่อต้องการซื้อสมาร์ทโฟนมัก
ค านึงถึงความคุ้มค่าเงิน ทั้งด้านการใช้งาน ด้านคุณภาพและด้านมูลค่าของสินค้า โดยมีแหล่งข้อมูลส าหรับประกอบการตัดสินใจซื้อ
สมาร์ทโฟนอยู่สองทางคือ  

3.1 การถามความเห็นของคนในครอบครัว ให้ลูกหรือหลาน ที่มีความเข้าใจในด้านนี้มากกว่าเป็นผู้แนะน า  
3.2 การค้นหาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ อย่างเช่นกูเกิล หรือยูทูป 

การตัดสินใจซื้อสินค้าสักช้ินหนึ่งของผู้สูงอายุ จะขึ้นอยู่กับความคิด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของตัวผู้สูงอายุเอง 
เพื่อให้เกิดการใช้งานท่ีเป็นประโยชน์และเกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยช่องทางการจัดซื้อจัดหาสมาร์ทโฟน ส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อจาก
หน้าร้านตัวแทนจ าหน่ายต่างๆในห้างสรรพสินค้าโดยตรง มากกว่าซื้อจองผ่านทางออนไลน์หรือฝากให้บุคคลอื่นซื้อ เนื่องจากตั้งแต่อดีต
มีแต่การขายตามร้านค้า โดยที่ผู้สูงอายุสามารถเห็นสินค้าได้ด้วยตนเอง และมีการรับประกันสินค้าจากร้านค้าหลังการซื้อ ท าให้
ผู้สูงอายุเชื่อถือการซื้อสินค้าด้วยวิธีน้ีแบบน้ีมาตลอด รวมถึงยังไม่เชื่อถือและไม่มั่นใจกับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
4. ขั้นตอนและวิธีการเรียนรู้การใช้งานสมาร์ทโฟน 

พฤติกรรมการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากบุคคลใกล้ตัวก่อนเป็นอันดับแรก ถามคนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้านที่อาศัย
อยู่ใกล้ๆกัน มากกว่าการค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตัวเอง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าการค้นหาจากโฆษณาหรือพนักงาน
ขาย นอกจากนี้จากการศึกษายังพบว่ามีผู้สูงอายุที่สามารถรับรู้และเรียนรู้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้รวดเร็วกว่าผู้สูงอายุรายอื่น สามารถ
ค้นหาข้อมูลและเรียนรู้วิธีการใช้งานสมาร์ทโฟนเองได้ บ้างก็จากนิตยสาร หนังสือแนะน า หรือจากบนโลกอินเตอร์เน็ตเองก็มีเช่นกัน 
อย่างเช่น ค้นหาจากกูเกิล จากยูทูปหรือจากบล๊อกเกอร์ (Blogger) หลายๆแหล่ง ที่ได้มีการลงข้อมูลเพื่อสอนวิธีการใช้งานระบบต่างๆ
เอาไว้ เพื่อเอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า 
5. ปัญหาและอุปสรรค ์

ปัญหาที่มีผลกระทบกับผู้สูงอายุท่ีใช้สมาร์ทโฟน  
5.1 ด้านราคาของสินค้าสมาร์ทโฟนในปัจจุบัน มีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆตามคุณภาพของตัวเครื่อง ซึ่งตามความ

ต้องการของผู้สูงอายุบางคนนั้น เป็นราคาที่สูงเกินความจ าเป็น และไม่คุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้งาน ท าให้สมาร์ทโฟน เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้
ยากมากยิ่งข้ึน  

5.2 ด้านวิธีการใช้งาน ระบบปฏิบัติการ ลายละเอียดและฟังช่ันต่างๆที่สมาร์ทโฟนสามารถท าได้นั้น มีความ
ซับซ้อนของขั้นตอนการท างาน เมื่อมีความซับซ้อนของระบบมากเท่าไหร่ กระบวนการการเข้าถึงก็จะมากขึ้นตาม ยากต่อการใช้งาน
และต่อการเข้าใจของผู้สูงอายุ เช่น ในเรื่องของการตั้งค่าระบบ ภาษาของตัวเครื่องทีใช้ การดาวโหลดแอปพริเคช่ันต่างๆมาใช้งาน หรือ
ลูกเล่นต่างๆที่สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นสามารถท าได้  

ในปัจจุบันนี้น้ันสมาร์ทโฟนได้ถูกพัฒนาขึ้นมาจากบริษัทมากมายหลายแบรนด์ บริษัทส่วนใหญ่ได้มีการผลิตสมาร์ทโฟนออกมา
เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะแล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาเรื่องที่ไม่สูงเกินไปและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ ระบบการ
ใช้งานท่ีเอื้ออ านวยต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ มีขั้นตอนความซับซ้อนการท างานที่น้อยลง ยกตัวอย่างเช่น ซัมซุง (samsumg) หรือ ไอ
โมบาย (i-mobile) ก็มีรุ่นท่ีผลิตออกมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ หรืออาจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกคือ ให้ผู้สูงอายุใช้แท็บเล็ต
แทนการใช้งานสมาร์ทโฟนเนื่องจากหน้าจอที่ใหญ่กว่า และสามารถมองเห็นได้ง่ายกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไป 

 
14.อภิปรายและสรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะตรวจสอบสภาพการณ์ และขั้นตอนการเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุที่มีต่อการใช้
งานสมาร์ทโฟน ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้นมีความ
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คิดเห็นและมีกระบวนการในการตัดสินใจอย่างไรบ้าง ซึ่งปัจจุบัน ผู้สูงอายุที่ใช้งานสมาร์ทโฟนมีอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเกิดจากการ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆจากคนในครบครัว เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงอรรถประโยชน์ของสมาร์ทโฟน ความสะดวกสบายที่จะได้รับ และ
เกิดการยอมรับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี  (กวีพงษ์ เลิศวัชรา, 2555) และ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภค (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2543, หน้า 160-166)  

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในยุคสมัยนี้ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมากพอสมควร โดยจุดประสงค์ของการใช้
งาน จะแตกต่างกันออกไปตาม อายุ เพศ การท างาน และประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข่าวสาร รับสื่อบันเทิง เช่น ฟังเพลง 
ดูภาพยนตร์ หรือใช้เพื่อประกอบการท างานและการหารายได้ สมาร์ทโฟนสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็น
อย่างดี โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ใช้งานสมาร์ทโฟนนั้น จะเป็นกลุ่มประชากรที่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้ไม่นาน ดังนั้นประสบการณ์
ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาเคยได้ใช้งานในยุค90’s จึงยังหลงเหลืออยู่ ท าให้เกิดการเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียที่
เกิดขึ้นของการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย ความทันสมัย ความรวดเร็วและความสะดวกสบายในการท างาน การติดต่อสื่อสาร 
หรือการค้นหาข้อมูลต่างๆ แลกมาด้วยมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้น และความซับซ้อนในการใช้งาน แต่โดยส่วนมากแล้ว หลังจากที่ผู้สูงอายุได้
ทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะพึงพอใจกับการใช้สมาร์ทโฟนต่อไป มากกว่าการกลับไปใช้เทคโนโลยีรูปแบบเดิมๆ 

 
15.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการศึกษา ทั้งการสัมภาษณ์และการสังเกตพฤติกรรมของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุนั้นจะค านึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เป็นส าคัญ ทั้งด้านสุขภาพ ความแข็งแรงของร่ายกาย ความสามารถในการท าสิ่งต่างๆที่จะค่อยๆลดลง ดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องการสิ่งที่
สามารถลดขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการด ารงชีวิต  แต่ในปัจจุบัน กลุ่ม
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงไม่มีโอกาสได้เข้าถึง 

 เทคโนโลยีในปัจจุบันถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการใช้งานของผู้สูงอายุได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการใช้
ชีวิตของผู้สูงอายุให้สะดวกสบาย และสามารถลดภาระงานต่างๆได้ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ควรให้ความส าคัญกับเรื่องนี้มากขึ้น 
ควรท าหน้าท่ีเป็นผู้คอยให้ค าอธิบายหรือสอนวิธีการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อความสะดวกสบายของผู้สูงอายุในครอบครัว 

 
16.ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตัวเมืองต่างจังหวัดกับกลุ่ม
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ และวิเคราะห์ถึงข้อแตกต่างว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การกระท า และ
ทัศนคติที่แตกต่างกนั 

2. ควรขยายขอบเขตของการท าวิจัยและเพิ่มจ านวนคนในการสัมภาษณ์ เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความหลากหลาย
ของข้อมูลมากยิ่งข้ึน 
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	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
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