
 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1598 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ(Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview)จากผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 15คน เป็น
ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60ปีขึ้นไป มีเพศชาย 7คนและ เพศหญิง 8คน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดยี
ในผู้สูงอายุ ปัญหาในการเรียนรู้ ข้อจ ากัดของสื่อโซเช่ียลมีเดีย และความส าคัญในการใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาเขต 
กรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ประกอบการบันทึกเสียงและถอดออกมาในรูปแบบข้อความ พร้อมทั้งรวบรวม
จากข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผลารวิจัยพบว่า การใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียในผู้สูงอายุมีความส าคัญค่อนข้ างมาก เนื่องจากสามารถลดช่องว่างระหว่าง
ความสัมพันธ์ของบุตรหลานกับผู้สูงอายุ ปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้การใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียในผู้สูงอายุยังขาดทักษะและ
ประสบการณ์ในการใช้งาน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานได้ด้วยตัวเอง ขาดความเข้าใจในเรื่องของระบบขั้นตอน
การท างานของสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งนี้สื่อโซเช่ียลมีเดียยังมีข้อจ ากัดในการใช้งานอยู่ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ผู้สูงอายุในบางรายเข้าถึงสื่อ
โซเชียลมีเดียได้ค่อนข้างยาก 
ค าส าคัญ : สื่อโซเชียลมีเดยี, ผู้สูงอายุ, ติดต่อสื่อสาร 
 

Abstract 
 This research is “The Patterns of Elderly for Using Social Media in Bangkok” that is a qualitative research. 
The data was collected by in-depth interview from accidental sampling out of 15 persons who were over 60 
year-old, male 7 persons and female 8 persons. The purposes of this research are study patterns of social media 
using, problem of learning about using social media, limitation of social media and the importance of using social 
media for elderly from case study in Bangkok. Data analyzing from in-depth interview and extracting audio data 
into text including collect from related documents 
  The research found that using social media for elderly is important because it can be reduced the gap 
between ages. Problems of using social media for elderly are lack of skills and experiences for using which they 
cannot solve their problems by themselves. Moreover, do not understand about process of working of social 
media. Therefore, the social media has many qualifications, so some elderly hard to get into the social media. 
Keywords  :   Social Media, Elderly, Communication 
*ผู้นิพนธ์ประสานงาน  
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society) โดยจากข้อมูลของ United 
Nations World Population Ageing พบว่า หลังจากปี 2552 ประชากรที่อยู่ในวัยพึ่งพิงได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ จะมีจ านวนมากกว่า
ประชากรในวัยแรงงาน และในปี 2560 จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ สถานการณ์นี้เป็นผลมาจาก
การลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร(มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, 2558) 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า ประเทศ
ไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2537 มีจ านวนผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 6.8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 9.4 ร้อยละ 10.7 ร้อยละ 12.2 ในปี 2545 2550 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจครั้งนี้
พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็น ร้อยละ 14.9ของประชากรทั้งหมด ชายร้อยละ 13.8 และหญิง ร้อยละ 16.1 จากจ านวนผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น 10,014,705 คน เป็นชาย 4,514,815 และหญิง 5,499,890 คน หรือคิดเป็นชาย ร้อยละ 45.1 และหญิงร้อยละ 54.9 ของ
ผู้สูงอายุท้ังหมด(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

ประเทศไทยเมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับ โดยเมื่อมีคนแก่ หรือคนชรามากขึ้น สัดส่วนคนท างาน
ลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายได้ของประเทศลดลง เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ผู้สูงอายุต้องเกษียณจาก
การงานไม่มีรายได้ต้องอาศัย รายได้จากเงินท่ีเก็บออมไว้ถ้าหากไม่มีเงินออมไว้มากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาในการด ารงชีพเป็น ภาระ
แก่สังคมที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลจัดสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อถึงวัยสูงอายุ  สภาพร่างกายและจิตใจมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับตัว (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556) 

โซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน อีเมล์ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ แอพพลิเคชันต่างๆ เช่น ไลน์ บีบี วอทส์แอพ 
ถูกน ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร ส่งไฟล์เอกสาร แชร์ไฟล์ภาพให้กันแทนการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ (บริการส่งจดหมายทางไปรษณีย์
คงจะเลิกไปในท่ีสุด แบบเดียวกับโทรเลข) โซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการค้นหาและติดต่อสื่อสารระหว่างเพื่อนเก่า 
สมาชิกในครอบครัว เพื่อนท่ีอยู่คนละมุมโลก และอีกหลายชีวิต ได้กลับมาพบกันอีกครั้งบนโลกออนไลน์ ได้พูดคุยสนทนากันสดๆ ผ่าน
แอพพลิเคช่ันที่พัฒนามาอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นการย่อโลกทั้งใบให้แคบลงเพียงปลายนิ้วสัมผัส  ท าให้คนทุกเพศทุกวัยสัมผัสถึงความอิ่ม
เอมใจ ทุกครั้งท่ีได้พบปะพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนเรื่องราวท่ีแสนประทับใจ เป็นการชุบชีวิตให้มีชีวาอีก แต่มีข้อแม้ว่า ผู้สูงอายุต้องสนใจที่
จะเรียนรู้และท าให้เป็น  

แม้ว่าเทคโนโลยีจะเติมเต็มอย่างไร โลกใบนี้ก็ยังมีช่องว่าง ดังนั้นจะเห็นได้จากความสุขเหล่านี้ ถูกจ ากัดอยู่เพียงแค่ผู้ใช้งานที่
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น วัยเรียน วัยเด็ก และวัยท างานเท่านั้น โอกาสที่จะขยายผลไปถึงผู้สูงอายุ ดูยังจะมีขีดจ ากัดด้วยวัยและประสบการณ์
ที่พบเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ น้อยกว่าคนรุ่น ข้อมูลจากการส ารวจครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ส านักงานสถิติแห่งชาติ2555 พบว่า ในปี 2555 ประชากรที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี ใช้ร้อยละ  55 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ใช้ร้อยละ 47, กลุ่มอายุ 25-34 ปี ใช้ร้อยละ 30 และ กลุ่มอายุ 35-49 ปี ใช้ร้อยละ 17 ส่วนผู้สูงอายุ
มีการใช้อินเทอร์เน็ต ประมาณร้อยละ 2 โดยกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาล มีการใช้มากที่สุด ส่วนใหญ่ใช้เพื่อค้นหาข้อมูล 
รองลงมา คือ ติดตามข่าวสาร และรับ -ส่งอีเมล์  (กุศล สุนทรธาดาม, 2559) 
 จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องรูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย 
กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้เทคโนโลยีของผู้สงูอายุ เพื่อ
เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไร้ขีดจ ากัด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีในวัยผู้สูงอายุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.วัตถุประสงค ์
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การวิจัยเรื่อง รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทยเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ศึกษาปัญหาการเรียนรู้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ศึกษาข้อจ ากัดของสื่อโซเซียลมีเดียที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
4. ศึกษาความส าคัญในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษา “รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้ศึกษาได้ก าหนด
ขอบเขตการศึกษาดังนี้ได้แก่ ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตด้านเวลา 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี การศึกษาในครั้งนี้ใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ กรุงเทพมหานคร 
2. ด้านประชากร การศึกษามีประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป จ านวน 15คน เพศชาย 7คนและ เพศ

หญิง 8คน 
3. ด้านเวลา การศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือน เมษายน 2560- พฤษภาคม 2560 

 
4.แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โซเชียลมีเดีย(Social Media)  
 ค าว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่น้ีจะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน 
ค าว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดีโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้น 
ดังนั้นค าว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โ้ต้ตอบกันได้นั่นเอง 
พื้นฐานการเกิด Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีปฏิสัมพันธ์กัน จากเดิมเรามี
เว็บในยุค 1.0 ซึง่ก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกันได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่
ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า web application ซึ่งก็คือเว็บไซต์มีแอพลิเคชันหรือโปรแกรมต่างๆ ท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้งาน
มากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบกันได้ผ่านหน้าเว็บ (Susumu Yoshikuni, 2556) 
ผู้สูงอายุ (Elderly) 
 ผู้สูงอายุ หรือบางคนเรียกว่า ผู้สูงวัย เป็นค าที่บ่งบอกถึงตัวเลขของอายุว่า มีอายุมาก โดยนิยมนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด 
(Chronological age) หรือ ทั่วไป เรียกว่า คนแก่ หรือ คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมาย
ของค าว่า คนแก่ คือ มีอายุมาก หรือ อยู่ในวัยชรา และ ให้ความ หมายของค าว่า ชรา คือ แก่ด้วยอายุ ช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยัง
มีการเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) ส่วน องค์การอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) และองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช้ค าในภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุว่า Older person or elderly person แต่เท่าที่ผู้เขียนอ่าน
จากเอกสารต่างๆ ของจากท้ังองค์การอนามัยโลก และองค์การสห ประชาชาติ มักใช้ค าว่า Older person มากกวา่ Elderly person 
องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกว่า 60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็น
การนิยาม นับตั้ง แต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกมีก ารนิยาม 
ผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ใน
ประเทศท่ีเจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 
50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี 
ส าหรับประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
และมีสัญชาติไทย(พวงทอง ไกรพิบูลย์, 2557) 
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ติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 ค าศัพท์  “Communication”    แปลเป็นภาษาไทย  ว่า  “การสื่อสาร”  หรือ  “การติดต่อ”  มาจากภาษาละตีนว่า  
“COMMUNIS”  คือ  ร่วมกันหรือคล้ายคลึงกัน  ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  หมายถึง  กิจกรรมที่มุ่งสร้างความร่วมกัน หรือ
ความคล้ายคลึงกันให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ถ้ามีความเข้าใจความหมายที่ตรงกัน  กล่าวอีกนัยหนึ่ง  
 การติดต่อสื่อสาร  เป็นความหมายของมนุษย์ที่ต้องการถ่ายทอด  (Transmit)  เพื่อแลกเปลี่ยน  (Share)  ข่าวสาร  (Information)  
ความคิด  (Idea)  และทัศนคติ  (Attitudes)  ระหว่างกันซึ่งเป็นการ 
 การติดต่อสื่อสาร  คือ การส่งข่าวสาร  ข้อมูลแนวความคิด ความรู้สึก ตลอดจนทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง  โดยการพูด 
เขียน และสัญลักษณ์ต่างๆ 

 สรุป การติดต่อสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  หรือ จากกลุ่มหนึ่งไปยัง
อีกกลุ่มหนึ่ง  ซึ่งการถ่ายทอดอาจใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียน หรือสัญลักษณ์อื่นๆที่สามารถท าให้เข้าใจข่าวสารได้ตรงกัน  (ยาเบ็น เรือง
จรูญศรี, 2552) 

 
5.วิธีการศึกษา 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุจ านวน 15 คน โดยใช้
อุปกรณ์ในการบันทึกเสียงและถอดเป็นข้อความประกอบกับการสัมภาษณ์ เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยค าถามที่ใช้สัมภาษณ์เป็น
ค าถามปลายเปิด(Open-ended question) เพื่อให้อิสระในการตอบและเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และเข้าใจถึงรูปแบบการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 การตรวจสอบข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ การตรวจสอบสามเส้า(Triangulation) ดังนี ้

1. ตรวจสอบโดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลที่แต่งต่างกัน (Data triangulation) ผู้วิจัยได้สัมภาษข้อมูลจากผู้สูงอายุจ านวน15

คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์จากแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของบุคคล เพื่อน ามาเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมี

ความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

2. ตรวจสอบโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน (Methodological triangulation) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่

ต่างกัน ท้ังจากการสัมภาษณ์ และการสังเกต เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าข้อมูลไปในทางเดียวกันหรือไม่ 

3. ตรวจสอบโดยข้ามผู้วิจัย (Researcher triangulation) มีการให้ผู้วิจัยอื่นช่วยสังเกต สัมภาสณ์และน าข้อมูลที่ได้มาของแต่ละ

ผู้วิจัยนั้นมาเปรียบเทียบว่าข้อมูลนั้นแตกต่างหรือไปในทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร 

4. ตรวจสอบโดยการใช้ทฤษฎีที่แตกต่างกัน (Theoretical triangulation) ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีที่ต่างกันมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

และน ามาเปรียบว่าข้อมูลไปในทางเดียวกันหรือไม่ (ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์.2554, หน้า141) 

 

6. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้สรุป

ผลการวิจัยและน าเสนอผลการศึกษาดังน้ี 
1. รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทยเขตกรุงเทพมหานคร 
2. ปัญหาการเรียนรู้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ข้อจ ากัดของสื่อโซเซียลมีเดียที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
4. ความส าคัญในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
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 1. รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทยเตกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิจัยพบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 15 คนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวัยผู้สูงอายุที่มีอายุ 60ปี ขึ้น
ไปเป็นวัยเกษียณจากการท างานไม่มีอาชีพและรายได้หลักซึ่งท าให้มีเวลาว่างค่อนข้างมาก มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการใช้โซเชียลมีเดียในรูปแบบของใช้เล่นเป็นกิจกรรมยามว่าง การแชร์ข่าวสารและ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่ง
รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียดังนี้ 

1.1 ลักษณะการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดีย 
 ผู้สูงอายุมีความสนใจในการใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียมากขึ้น โดยใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวและเพื่อน
เพื่อพูดคุยคลายเหงาและแลกเปลี่ยนทัศนะคติข่าวสารต่างๆ โดยลักษณะการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียจะอยู่ในรูปแบบของเสียง ภาพ และวิดิ
โอมากกว่าการพิมพ์ข้อความ เนื่องจากการส่งภาพหรือวิดิโอน้ันมีวิธีการส่งที่ง่ายกว่าและไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ผู้รับข้อความยังสามารถเข้าใจ
ได้ง่ายมากกว่าตัวอักษรที่อาจเกิดการผดิพลาดในการพิมพ์ได้ง่าย และยากต่อการอ่าน โดยการส่งภาพส่วนใหญ่นั้นเน้นเป็นการส่งค าคม 
คติเตือนใจ สาระความรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียให้แก่ลูกหลาน  
 1.2 สื่อโซเชี่ยลมีเดียที่เป็นท่ีนิยมในผู้สูงอายุ 
 สื่อที่เป็นที่นิยมส าหรับผู้สูงอายุได้แก่ แอพพลิเคช่ันไลน์(Line) เป็นแอพพลิเคช่ันที่สามารถส่งข้อความได้ฟรีตลอด 24 
ช่ัวโมงจากท่ังทุกมุมโลก ซึ่งนอกจากการส่งข้อความแล้วแอพพลิเคช่ันไลน์ยังสามารถส่งข้อมูลได้ในทั้งรูปแบบภาพและเสียงรวมถึงกา
รวิดิโอคอลหรือคุยแบบเห็นหน้าได้ด้วย ซึ่งง่ายต่อการติดต่อสื่อสารนอกจากนี้ตัวแอพพลิเคช่ันยังมีสติกเกอร์ที่สามารถใช้ส่งแสดง
ความรู้สึกของผู้ใช้ โดยมีวิธีการใช้ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งง่ายต่อการใช้งานส าหรับผู้สูงอายุ  นอกจากแอพพลิเคช่ันไลนแล้วยังมีแอพพลิเคช่ัน
อื่นๆที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความสนใจได้แก่ ยูทูป(Youtube)โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ดูสิ่งที่สนใจเป็นกิจกรรมยามว่าง เช่นการดูละคร 
หรือรายการต่างๆย้อนหลัง 
 2. ปัญหาการเรียนรู้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 
 2.1 ด้านการเรียนรู้  
 เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งใหม่และมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จึงเป็นเรื่องยากส าหรับวัยผู้สูงอายุ โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะวิตกกังวลในเรื่องของวิธีการใช้ กลัวการผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งาน ไม่กล้าลองผิดลองถูก การเรียนรู้ในวัย
ผู้สูงอายุจึงพัฒนาไปได้ช้ากว่าผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นและวัยท างานที่มีความคุ้นชินกับเทคโนโลยีมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะเรียนรู้จากการให้
ลูกหลานเป็นผู้สอนให้มากกว่าการไปเรียนแบบจริงจัง 
 2.2 ด้านการใช้งาน 
 เนื่องจากสื่อโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งใหม่ และในการใช้งานในบางขั้นตอนมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน ท าให้ผู้สูงอายุติดขัด
ในเรื่องของการใช้งาน ไม่เข้าใจระบบของการท างานของแอพพลิเคช่ันนั้นๆ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ยกตัวอย่าง 
การส่งรูปภาพไม่ได้เนื่องจากการติดขัดของอินเตอร์เน็ต ผู้สูงอายุไม่สามารถรู้ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหาได้  
 2.3 ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้สูงอายุเอง 
 จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความสามารถในการมองเห็นและการจดจ าที่ลดลงท าให้เป็นอุปสรรคตอ่การเรียนรู้
สื่อโซเชียลมีเดีย ในด้านการมองเห็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญคือสื่อโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่อยู๋ในรูปแบบตัวอักษร ซึ่งยากต่อการอ่าน
เนื่องจากมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ทั้งนี้ความสามารถด้านความจ าที่ลดลงท าให้ผู้สูงอายุหลงลืมในสิ่งท่ีได้เรียนก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ช้ากว่า
วัยอื่นๆ 
 3. ข้อจ ากัดของสื่อโซเซียลมีเดียที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 
 สื่อโซเชี่ยลมีเดียยังเป็นเรื่องใหม่ส าหรับผู้สูงอายุในบางราย ซึ่งถูกจ ากัดด้วยเรื่องของวัยและประสบการณ์ในการใช้งาน ที่ยังมี
ประสบการณ์ในด้านนี้น้อยกว่าเด็กในวัยรุ่นและวัยท างาน นอกจากในเรื่องของประสบการณ์แล้ว ยังถูกจ ากัดในเรื่องของค่า ใช้จ่ายซึ่ง
การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่มีความสะดวกมากแต่ค่าใช้จ่ายในการใช้งานค่อนข้างสูง ซึ่งรวมทั้งอุปกรณ์ในการใช้ อย่าง
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สมาร์ทโฟนรวมถึงค่าใช้จ่ายแพคเกจอินเตอร์เน็ต ซึ่งยังถูกจ ากัดอยู่ในผู้สูงอายุบางรายส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายมาสามารถเข้าถึงการใช้
สื่อโซเชียลมีเดียได้ 
 4. ความส าคัญในการใช้สื่อโซเซียลมีเดียในวัยผู้สูงอายุเขตกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิจัยผู้วิจัยได้พบว่า วัยผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีต้องการการเอาใจใส่ค่อนข้างมาก การใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียจึงมีความส าคัญใน
เรื่องของการลดช่องว่างระหว่างวัย นอกจากนี้ยังท าให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกอยู่ใกล้ลูกหลานตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถถามไถ่สารทุกข์สุข
ดิบได้อีกด้วยโดยผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 2 ด้านดังนี ้

 
  4.1 ด้านสุขภาพ 
  จาการวิจัยพบว่าลูกหลานได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการติดตามเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ ถามไถ่อาการ นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ตามตัวในผู้สูงอายุบางรายที่มีอาการป่วยเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยการเปิดใช้ระบบ GPS เพื่อป้องกันการพลัดหลงระหว่าง
ลูกหลานกับตัวผู้สูงอายุอีกด้วย 
  4.2 ด้านการด ารงชีวิต เนื่องจากปัจจุบันการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่นั้นจะด าเนินไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยี
ความส าคัญในการเรียนรู้จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น อีกทั้งท าให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ ตลอดเวลาฝึก
การจ าป้องกันการเป็นโรคอัลไซเมอร์เนื่องจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียผู้สูงอายุจ าเป็นต้องใช้ทักษะค่อนข้างสูงท าให้ได้ฝึกสมองไปในตัว
ได้อีกด้วย 
 
7. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัย
เพื่อศึกษารูปแบบการใช้สื่อโซเช่ียลมีเดีย ปัญหาด้านการเรียนรู้ ข้อจ ากัดของสื่อโซเช่ียลมีเดีย และความส าคัญของสื่อโซเช่ียลมีเดียที่
ส่งผลต่อผู้สูงอายุ และผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับลูกหลานซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน (2558)ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นเพื่อความ
บันเทิง การติดตามข้อมูลข่าวสาร และการสนทนา   

จากการศึกษายังพบว่ามีอุปสรรคในการใช้งงานอยู่บ้างโดยปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือการเรี ยนรู้ ทักษะในการใช้สื่อโซเช่ียล
มีเดีย จึงท าให้ผู้สูงอายุมีความกังวลในการใช้เนื่องจากกลัวความเสียหายที่จะเกิดขึ้นท าให้ผู้สูงอายุไม่กล้าที่จะลองท าสิ่งใหม่ๆหรือการ
ลองผลดลองถูกด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีพงษ์ เลิศวชัรา และกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555)ที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุมี
ความกังวลว่า จะท าความเสียหายเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะกระตือรือร้นในการเรียนร้้เทคโนโลยี เป็นอย่าง
มากก็ตาม   

นอกจากน้ีการเรียนรู้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียยังเป็นเรื่องใหม่และต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ในการใช้งาน ซึ่งผู้สูงอายุ
ยังขาดทักษะและประสบการณ์ดังกล่าวท าให้การใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียยังเป็นเรื่องยากอยู่บ้าง ท าให้เมื่อเกิดปัญหาในระหว่างการใช้งาน
ผู้สูงอายุไม่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง จึงส่งผลให้การใช้งานสื่อโซเช่ียลมีเดียยังมีข้อติดขัด อีกทั้งการใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียมี
กระบวนการขั้นตอนในการใช้ที่มีความซับซ้อนต้องอาศัยความจ าในการใช้งาน ซึ่งในทางกลับกันผู้สูงอายุมีความสามารถในด้าน
ความจ าที่ลดลงท าให้การจ าขั้นตอนในการใช้งานนั้นเป็นเรื่องยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีพงษ์ เลิศวชัรา และกาญจนศักดิ์ จารุ
ปาณ (2555) ซึ่งกล่าวว่าปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตด้วยอายุที่สูงข้ึนจึงมีผลกระทบต่อการด ารง ชีวิตประจ าวัน เนื่องด้วย
สภาพร่างกายและความสามารถด้านต่างๆ อาทิ ความคิด การกระท าความสัมพันธ์  และการเรียนรู้เริ่มเสื่อมถอยและช้าลง วัยสูงอายุ
จะเริ่มเจ็บป่วยต่างๆ เช่น การสูญเสียความจ า 

ในทางกลับกันนั้นจากการวิจัยได้พบว่า การใช้สื่อโซเชียลมีเดียสามารถป้องกัน อาการหลงลืมของโรคอัลไซเมอร์ได้เนื่องจาก 
การเรียนรู้วิธีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต้องอาศัยการจ าขั้นตอนและวิธีการใช้ อาศัยทักษะค่อนข้างสูงท าให้ผู้สูงอายุได้คิดอยู่ตลอดเวลาใน
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ขณะที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวีพงษ์ เลิศวชัรา และนายกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุและได้กล่าวว่า การใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียเป็นการช่วยกระตุ้นความสามารถในการคิดการเรียนรู้การอ่านและการท า
ความเข้าใจกับสิ่งที่อ่านความจ า และชะลออาการภาวะสมองเสื่อม   
 
8. ข้อเสนอแนะ 
- เนื่องจากการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นการเรียนรู้ใหม่ของผู้สูงอายุ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุนั้นไม่กล้าที่จะเล่น เนื่องจากลัวเกิด

ข้อผิดพลาด ดังนั้นควรส่งเสริมให้ให้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจถึงระบบการใช้งานของสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจถึงกระบวนการท างานเบื้องต้นของสื่อ
โซเช่ียลมีเดียและสามารถ รู้ถึงสาเหตุของปัญหาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งการสอนผู้สูงอายุให้ใช้สื่อโซโช
เชียลมีเดีย ควรสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้สอนควรมีความใจ เนื่องจากผู้สูงอายุต้องท าความเข้าใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและมี
การเรียนรู้ที่ช้ากว่าวัยอื่น  

- ถึงแม้ว่าการใช้โซเช่ียลมีเดียจะเป็นการช่วยลดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์แต่บุตรหลานก็ไม่ควรละเลยโดยการน าสื่อ
โซเช่ียลมีเดียมาทดแทน บุตรหลานควรเอาใจใส่ผู้สูงอายุโดยการใช้เวลาร่วมกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกันด้วย 

- นอกจากน้ีการเล่นสื่อโซเชียลมีเดียควรเล่นอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากจนเกินไปจนเกิดผลเสีย เนื่องจากการเล่นเป็นการนั่ง
อยู่กับที่เป็นเวลานาน ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการเมื่อย อีกทั้งการเล่นนั้นผู้เล่นต้องจ้องหน้าจอคอมพิมเตอร์ หรือ โทรศัพท์เป็น
เวลาซึ่งก่อให้เกิดผลเสียกับดวงตาได้ 
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	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)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



