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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ อ าเภอบาง
แพ จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นิยมใช้ในด้านต่างๆคือ ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ด้านความบันเทิง/ท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ด้านการศึกษาธุรกิจการท างาน  โดยใช้งานวิจัยเชิง
คุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลักคือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
หรือผู้สูงอาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุ จากการวิจัยได้ผลสรุปว่ากลุ่ม
ผู้สูงอายุมีเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตจากการศึกษาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าการเข้าถึงการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตนั้นกลุ่มผู้สูงอายุมีการเข้าถึงใช้งานอินเตอร์เน็ตตามความหลากหลายวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป
ผู้สูงอายุมีความสามารถและทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตผู้สูงอายุนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นิยมด้านต่างๆดังนี้คือ 1. ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร 2.ด้านสุขภาพ 3. ด้านความบันเทิงท่องเที่ยว 4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 5. ด้านการศึกษาธุรกิจการท างาน  
 จากผลการวิจัยทราบถึงการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งสามารถน าข้อมูลไปศึกษาต่อใน
ด้าน(1)รูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการของอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ (2)การพัฒนาเว็บไซค์ที่เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์และเก็บข้อมูล(3)พัฒนาอินเตอร์เน็ตเข้ากับเทคโนโลยี(4)การด าเนินธุรกิจผู้ประกอบการควรปรับปรุงรูปแบบของ
เว็บไซต์ให้สอดคล้องต่อความต้องการและค านึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผู้บริโภครวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบ
วงจร เพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างความส าเร็จให้กับการประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใช้,เครือข่ายสังคมออนไลน์, ผู้สูงอาย ุ

Abstract 
 The purpose of this research was to study the access and usage behavior of the elderly in Bang 
Phae district, Ratchaburi province. To study the Internet access and usage habits used in various fields. 
Communication Entertainment / Health, Innovation and Technology Business education work Using 
qualitative research These include the study of documents and in-depth interviews. The primary is a 
person aged 60 or over, or those highly embarrassing. The objective was to study the access and use of 
the Internet among the elderly. Based on the research, it was concluded that the elderly have access to 
Internet. According to the study of Internet access of the elderly, Internet access is an important 
component of the Internet. Different uses of the elderly have the ability and skills to use the Internet. 
Knockout of the most popular areas is as follows: 1. Communicate 2. Healthcare 3. entertainment 
attractions. 4. Innovation and Technology 5. Business Education 
 The results of the study show the accessibility and use of the internet for elderly people who 
can apply for further study in the following areas:(1) the business model of the Internet service of (2)the 
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elderly the development of a web site that assists in the analysis and storage of information; (3) the 
development of the internet; and (4) the operation of the business. The physical aspects of the consumer 
as well as the establishment of a comprehensive business network to increase the chances and create 
success for business in the elderly society. 
Keywords : habits of use, social networks, seniors 
 
1. บทน า 
  ปัจจุบันสังคมไอทีหรือยุคที่มีความก้าวล้ าทางด้านเทคโนโลยีของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เป็นศูนย์รวมของการ
เชื่อมโยงโลกในปัจจุบันไปยังโลกแห่งอนาคตได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากอาจกล่าวได้
ว่าการสืบค้นข้อมูลที่เราต้องการและสามารถกระท าได้โดยง่ายเพียงแค่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อการใช้
งานไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ข้อมูลก็จะปรากฏบนหน้าจอของเราให้เลือกใช้อย่างอย่างมากมายเลยทีเดียวจนท าให้
เครือข่ายการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของมนุษย์เราไปแล้ว (สิริมา ตรีรัตน์ไพบูลย์ 2557) 
 อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียน การสอน การ
ค้นหาความรู้หากข้อมูลที่เราต้องการค้นหาจากต าราเรียนหนังสือนิตยสาร ตลอดจนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
ทางเลือกท่ีส าคัญในการสืบค้นข้อมูลก็คือการใช้อินเตอร์เน็ตเพราะอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เสมือนห้องสมุดขนาด
ยักษ์ท่ีบรรจุคลังความรู้ไว้รองรับผูใ้ช้งานอย่างไม่มีขีดจ ากัดนับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเลือกที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมความรู้
ได้อย่างดียิ่งส าหรับวัยของผู้เรียน ผู้ศึกษา หรือผู้ที่แสวงหาอยู่ตลอดเวลาไม่เพียงเท่านี้อินเตอร์เน็ตยังมีคุณประโยชน์อีกหลาย
ด้านด้วยกัน ด้านธุรกิจ อินเตอร์เน็ตก็สามารถเป็นเครื่องมือให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ด้านการประกอบธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตหรือท่ีเรียกอีคอมเมิร์ซ นอกจากน้ีก็ยังมีธุรกิจที่เกิดขึ้นของอินเตอร์เน็ตอีกมากมาย ด้าน
สังคม อินเตอร์เน็ตก็เข้ามามีส่วนด้านสงัคมมากยิง่ขึ้น ดังจะเห็นได้จากเว็บไซตต์่างๆ ที่มีผู้คนเข้าไปร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีการพบปะสร้างสรรค์ มีผู้คนมากมายที่มีสังคมอีกสังคมหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต ด้านความบันเทิง ดูจะเป็นด้านที่เห็นได้
ชัดที่สุดในอินเตอร์เน็ตในปัจจุบัน ความบันเทิงในอินเตอร์เน็ตมีให้เลือกใช้บริการกันมากมายอยากดูหนังฟังเพลงหาเพื่อนคุย
สามารถท าได้จากอินเตอร์เน็ต(เวชยันต์ สังข์จุ้ย,2555) 
 องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป (60+) โดยเป็นการนิยามนับตั้งแต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลกยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดยมีเหตุผลว่าประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลกมีการนิยามผู้สูงอายุต่างกันทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม (Culture) และสภาพร่างกาย 
(Functional markers) เช่นในประเทศที่เจริญแล้วมักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือบางประเทศอาจนิยาม
ผู้สูงอายุตามอายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยามตามสภาพของร่างกายโดยผู้หญิงสูงอายุอยู่
ในช่วง 45 - 55 ปี ส่วนชายสูงอายุอยู่ในช่วง 55 - 75 ปี(ชมพูนุท พรหมภักดิ์,มปพ.) 
 สังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จ านวนผู้สูงอายุของหลายประเทศบนโลกใบนี้มีมากจนเป็นสังคมผู้สูงอายุไป
แล้ว เช่น ประเทศในแถบยุโรป สแกนดิเนเวียและญี่ปุ่นเมื่อมองภาพอนาคตไปอีก10-15 ปี “โลกของผู้สูงอายุ” ไม่ใช่โลกใบ
เล็ก แต่ก าลังใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในขณะ
ที่ลูกหลานต้องดิ้นรนแข่งขันและอพยพย้ายถิ่นไปท างานท่ีอื่น ท าให้สายสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับลูกหลานและครอบครัวน้อยลง 
ยิ่งอายุมากข้ึนการไปมาหาสู่ญาติสนิท มิตรสหาย หรือ เพื่อนเก่าสมัยเรียนก็มีแนวโน้มค่อยๆ ลดลงจนเกรงว่าสังคมผู้สูงอายุจะ
ขาดความสุขทางใจและสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน(กุศล สุนทรธาดา,2556) 
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 จากการคาดการณ์ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคาดการณ์ว่าปริมาณประชากร
ไทยท่ีมีอายุ 55 ปีขึ้นไปในปี 2568 จะมีสัดส่วนเพ่ิมเป็นร้อยละ 20ของประชากรไทย เทียบกับปี 2543 ที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
9.4 ซึ่งก็หมายความว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการก้าวขึ้นสู่สังคม
ผู้สูงอายุย่อมจะส่งผลให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการเตรียมมาตรการออกมารองรับอย่างทันท่วงทีเพ่ือให้พร้อมที่จะก้าวทันสถานการณ์
ของผู้สูงอายุและปรับกระบวนทัศน์เดิมจากที่มองผู้สูงอายุว่าเป็นภาระของสังคมเปลี่ยนไปเป็นผู้ใช้ประสบการณ์ที่สะสมมา
ยาวนานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม(วีรศักดิ์ เครือเทพ, 2552) 
 เนื่องจากสภาวะที่เปลี่ยนแปลงทางด้านปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของครอบครัวที่หลากหลายที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุ
นั้นต้องอยู่ห่างจากลูกหลาน ไม่ว่าจะเป็นอันเนื่องมาจากลูกหลานต้องศึกษาต่อในที่ห่างไกล และการเดินทางไปทางานต่างถิ่น 
หรือขนาดของครอบครัวเล็กลงโดยการแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตเป็นครอบครัวเล็ก ๆ จึงส่งผลให้ผู้สูงอายุ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการติดต่อสื่อสาร โดยการหันมาใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้นเพื่อการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารเพื่อที่จะเปิดรับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของตนเองหรือของลูกหลาน หรือแม้กระทั่งติดต่อสื่อสารกับผู้ที่อยู่ห่างไกล และการติดตามข่าวสารที่ง่ายกว่าเก่า  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา“พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มคน
ผู้สูงอายุ”เพื่อศึกษาถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้พฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์รวมถึงการ
เข้าถึงใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเอง และน ามาพัฒนาในการสร้างสังคมและการตลาดใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอนาคต 
วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นิยมในด้านต่างๆคือ ด้านการติดต่อสื่อสาร   ด้านความบันเทิง/
ท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการศึกษาธุรกิจการท างาน ของกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี 
 3.เพื่อเข้าใจและพัฒนาเว็บไซต์ด้านต่างๆให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ 
ขอบเขตการวิจัย 
พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุใน อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 
 1.ประชากรที่ใช้ในศึกษาคือกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 
 2.กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จ านวน 17คน 
 3.ช่วงระยะเวลา4เดือนท าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามลงพื้นที่ ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560-พฤษภาคม2560 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.อินเตอร์เน็ตหมายถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มีการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายหลายๆเครือข่ายทั่วโลก
โดยใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโพรโคอลผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ในหลายๆทาง อาทิ 
อีเมล์ เว็บบอร์ด และสามารถสืบค้นข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมาใช้ได้ 
  2.พฤติกรรมการใช้ หมายถึง ลักษณะการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์สถานที่ที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ความถี่ใน
การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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 3. ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป มีการเปลี่ยนแปลงท้ังทางร่างกาย และจิตใจไปในทางเสื่อมลง
เป็นวัยที่ต้องปรับตัวในด้านต่าง ๆ ตามที่ควรเป็นเพื่อจะได้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิและมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี 
 4.เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมมีการท ากิจกรรมร่วมกันบน
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บไซต์มีการแผ่ขยายออกไปเรื่อย ๆเป็นรูปแบบของการสื่อสารข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตท าให้
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นสังคมต่อกันมาการสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดต่อสื่อสารสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษา ธุรกิจ และความบันเทิง  
ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี 
ศึกษากรณีของลักษณะและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุ่มคนผูสู้งอายุท่ีได้มีพฤตกิรรมการใช้เครอืข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีจะส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตผู้วิจัยจงึได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษา
อภิปราย และสรุปผลการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของผู้สูงอายุ 
 2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 2.4 วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) คือ รูปแบบของสังคมบนโลก
อินเทอร์เน็ต ที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตจะแบ่งปันความสนใจ สนใจ หรือเรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และเช่ือมโยงไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยส่วนใหญ่ ใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางใน การติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีทั้งการส่งอีเมล์หรือข้อความ (ณัฐพร มักอุดม
ลาภ,2554) องค์ประกอบของเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีดังนี้ 1.1 การมีสมาชิกของเครือข่าย1.2 การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน 1.3 
การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในเครือข่าย 1.4 การสื่อสารภายในเครือข่าย1.5 การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน 1.6การ
ให้บริการสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ(ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์, 2551) 
 ความเป็นมาของเครือข่ายสังคมออนไลน์เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากเว็บ 1.0 มาสู่เว็บ 2.0 จุดเด่น
ของเว็บ 2.0 คือ การที่ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต โดยไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นทีมงานหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ ข้อดีของ
การที่ผู้ใช้เข้ามาสร้างเนื้อหาได้เอง ท าให้มีการผลิตเนื้อหาเข้ามาเป็นจ านวนมาก และมีความหลากหลายของมุมมองความคิด 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้มีพฤติกรรมการใช้งานคือ รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่เปลี่ยนไป การแสดงตัวตนในสังคมออนไลน์ การหา
ความรู้สืบค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ ความบันเทิง การเปิดรับความบันเทิงเป็นต้น (พัทธนันท์ ศรีนุ่น,2559)   
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของผู้สูงอายุ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ  
 บุคคลเมื่อก้าวสู่วัยสูงอายุ ซึ่งเป็นวัยท้ายของชีวิต เป็นช่วงที่ควรได้รับการช่วยเหลือ ประคับประคองจากสังคม ใน
สังคมไทยมีวัฒนธรรมในการดูแลพ่อ-แม่ ญาติ ผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนไป ย่อมมี
ผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม สังคมควรตะหนักถึงภาระความรับผิดชอบ ต่อกลุ่มผู้สูงอายุเพราะเป็นวัยที่สภาพร่างกาย จิตใจ และสถานภาพ
ทางสังคมเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติความต้องการของผู้สูงอายุ (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,มปพ.)  
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 1.ความต้องการทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์, ต้องการมีผู้ช่วยเหลือดูแล
อย่างใกล้ชิด, ต้องการที่อยู่อาศัยที่สะอาด อากาศดี สิ่งแวดล้อมดี, ต้องการอาหารการกินที่ถูกสุขลักษณะตามวัย, ต้องการมี
ผู้ดูแลช่วยเหลือให้การพยาบาลอย่างใกล้ชิดเมื่อยามเจ็บป่วย, ต้องการได้รับการตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาลที่สะดวก 
รวดเร็ว  
 2.ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาจิตใจของตัวเองให้เป็นไป
ในทางที่ดีงามมากข้ึนสามารถควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาวแต่การแสดงออกจะขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคล การศึกษา 
ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อมในชีวิตของคนคนนั้น ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวัยสูงอายุ มีผลต่อ
จิตใจของผู้สูงอายุมากลักษณะการเปลี่ยนแปลงของจิตใจที่พบคือ การรับรู้ผู้สูงอายุจะยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตัวเอง
การรับรู้สิ่งใหม่ๆจึงเป็นไปได้ยากความจ าก็เสื่อมลง ผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกต่อตนเองในแง่ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นความท้อแท้ 
น้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมไม่ให้ความส าคัญกับตนเอง เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนท าให้ผู้สูงอายุ  มีอารมณ์ไม่มั่นคง การ
กระทบกระเทือนใจเพียงเล็กน้อย จะท าให้ผู้สูงอายุเสียใจ หงุดหงิดหรือโกรธง่าย ความต้องการการยอมรับ และเคารพยกย่อง
นับถือ และการแสดงออกถึงความมีคุณค่าของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะสนใจสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และตรง
กับความสนใจ ของตนเองเท่านั้น การสร้างวิถีด าเนินชีวิตของตนเอง การมีอายุมากขึ้นคือ การเข้าใกล้กาลเวลาแห่งการสิ้นสุด
ของชีวิต การยอมรับสภาพดังกล่าวท าให้ผู้สูงอายุบางคนมุ่งสร้างความดีงามให้แก่ตนเองเพิ่มขึ้น 
 3. ความต้องการทางด้านสังคม เศรษฐกิจของผู้สูงอายุต้องการได้รับความสนใจจากผู้อื่นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว สังคมและหมู่คณะ ต้องการช่วยเหลือสังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนัด ต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ
จากครอบครัว และสังคมทั้งทางด้านความเป็นอยู่รายได้บริการจากรัฐ ต้องการมีชีวิตร่วมในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนและสังคม ต้องการลดการพึ่งพาคนอื่นให้น้อยลงต้องการการประกันรายได้ และประกันความชราภาพ 
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
 พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางของสิ่งมีชีวิตที่เกิดร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมเป็นการตอบสนองของ
ระบบหรือสิ่งมีชีวิตต่อสิ่งเร้าหรือการรับเข้าทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก มีสติหรือไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือแอบ
แฝง และโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ(สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต,2558) 
  องค์ประกอบของพฤติกรรม พฤติกรรมของมนุษย์มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ การรับรู้ เป็นการแปลความหมาย
จากการสัมผัส โดยเริ่มตั้งแต่การมีสิ่งเร้ามากระทบกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้าและส่งกระแสประสาทไปยังสมองเพื่อการแปล
ความ การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลค่อนข้างถาวร อันเป็นผลมาจาก ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่
ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบัติเหตุ หรือความบังเอิญ 
การคิด เป็นกระบวนการของสมองในการสร้างสัญลักษณ์หรือภาพให้ปรากฏในสมอง เพื่อ เป็นตัวแทนของวัตถุ สิ่งของ 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมช่วยให้เกิดความเข้าใจตนเอง ได้แนวทางในการปรับตน 
พัฒนาตน ช่วยให้เข้าใจผู้อื่นและเลือกเส้นทางชีวิตที่เหมาะสมแก่ตนเอง(บทความการตลาด,2016) 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมาน ลอยฟ้า (2014) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตปัญหาและความต้องการใช้อินเทอร์เน็ต และปัจจัยที่เกี่ยวข้องการไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ใน
ชนบท กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ผู้ที่มีอายุ 20-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1,530 ผล
การศึกษาพบว่าสภาพการใช้อินเทอร์เน็ตผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อน( ร้อยละ 68.3) โดยมีประสบการณ์มากกว่า 
3 ปี (ร้อยละ 75.5) ส าหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้ทุกวัน (ร้อยละ 20.1) แต่ละครั้งใช้นานประมาณ 1 ช่ัวโมง(ร้อยละ 
29.5) กิจกรรมที่ใช้บ่อยๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ค การค้นหาและติดตามข่าวสารเหตุการณ์การค้นหาข้อมูลและความรู้และการดูวีดิโอ 
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ส่วนใหญ่ใช้เว็บไซต์ภาษาไทย (ร้อยละ 53.8) และเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง (ร้อยละ 49.7) ส าหรับเหตุผลที่ใช้
อินเทอร์เน็ต คือ ใช้ติดต่อสื่อสารได้สะดวกและรวดเร็ว (ร้อยละ 69.7) ใช้งานไม่ยุ่งยากและใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา (ร้อยละ 66.6)
และค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ทุกประเภท (ร้อยละ 64.1) 
 กันตพล บรรทัดทอง(2558)  ได้ศึกษาเรื่อพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มคน
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ แรงจูงใจ และความพึงพอใจในการใช้บริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
ผู้สูงอายุ จ าแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กับความพึงพอใจในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ โดยประชากรใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ขึ้นไป เพศชายและเพศหญิง ทั้งผู้ที่ถึงก าหนดอายุรับราชการเมื่ออายุตัวครบ 60 ปี 
และผู้ที่เกษียณอายุก่อนก าหนดตามนโยบายเออร์ลี่รีไทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล โดยก่อนเก็บได้นาแบบสอบถามมาทดสอบค่าความเช่ือมั่นได้ .962 สถิติที่
ใช้ คือค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test กับค่า Pearson’s Correlation ในการทดสอบสมมติฐาน 
และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า1) สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก2) ผู้สูงอายุใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับแรงจูงใจ
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้เป็นดังนี้ 
1) ผู้สูงอายุที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2) ผู้สูงอายุที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ สถานท่ีที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ความบ่อยในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ระยะเวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และช่วงเวลาในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่าง
กัน 3) ผู้สูงอายุที่มีเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ Facebook, Twitter และ Line แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 4) แรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุ 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอบางแพ 
จังหวัดราชบุรี โดยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.ก าหนดกลุ่มประชากรและตัวอย่าง 
 2.สร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.การตรวจสอบข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย 
 1.ตัวผู้วิจัย ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิธีการต่างๆร่วมกันเช่น การบันทึกเสียง การสังเกต  
 2.แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลาเปิด ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ 1ชุด ประกอบด้วย2ขั้นตอน
ดังนี้ ตอนที่1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะครอบครัว ของผู้อายุ ตอนที่2 แบบ
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สัมภาษณ์ด้านพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งเป็น2ด้าน ดังนี้ 2.1 ด้านการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ต
จ านวน 2 ข้อ 2.2 ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต จ านวน 5ข้อ  
 3.อุปกรณ์ภาคสนามประกอบด้วย 
  3.1 เครื่องบันทึกเสียงท่ีสะดวกในการใช้งาน 
  3.2 สมุดจดบันทึกและปากกา เพื่อใช้จดในการสัมภาษณ์ 
  3.3 แฟ้มเอกสารส าหรับรวบรวมข้อมูลที่ได้ในแต่หละวัน 
วิธีการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจ านวน 17 ชุด โดยการเก็บข้อมูลวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ประมาณ 3 วัน ภายในเดือน เมษายน 2560 ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่หละครั้งประมาณ 30 นาที หรือขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บ
ข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตอบวัตถุประสงค์จึงยุติการเก็บข้อมูล 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง
หรือไม่ วิธีตรวจสอบข้อมูลนั้นจะต้องตรวจสอบแหล่งท่ีมา 3แหล่ง ได้แก่ เวลา สถานท่ี และบุคคล  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1.ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
 2.ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต และการใช้งานอินเตอร์เน็ต ของผู้สูงอายุ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยดารวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์ข้อความหรือประโยคจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ของ
ข้อความหรือประโยคตามลักษณะข้อความที่ปรากฏ ตีความ และก าหนดหัวข้อส าคัญโดยการบรรยายและยกตัวอย่าง 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “การเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ 
อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษามีดังนี้ 
 1.ด้านการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
  จากการศึกษาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุ ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่าการเข้าถึง
การใช้งานอินเตอร์เน็ตนั้นกลุ่มผู้สูงอายุมีการเข้าถึงใช้งานอินเตอร์เน็ตตามความหลากหลายวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่าง
กันไป ผู้สูงอายุมีความสามารถและทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกันตามกลุ่มอายุ คือ มีท้ังใช้ได้คล่อง ใช้ได้ในระดับปาน
กลางและใช้ยังไม่ค่อยคล่อง เหตุผลของการเข้าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตมีดังนี้ 
 1.1บุคลในครอบครัวท างานไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันท าให้ผู้สูงอายุใช้อินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารกับคนใน
ครอบครัว 
   “ลูกสาวป้าท างานเป็นหมออยู่ในกรุงเทพ เดือนหนึ่งถึงจะกลับมาบ้าน ป้าก็ใช้โทรเห็นหน้าคุยกับลูกสาวทุกวั น”  
น้ าเย็น(นามสมสุติ 2560) 
 1.2กลุ่มผู้สูงอายุต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพท าให้ผู้สูงอายุใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
เช่น วิธีการควบคุมเบาหวาน การรับประทานอย่างไรให้สุขภาพดี 
 “ตาเป็นโรคเบาหวาน ตาชอบเปิดในเน็ตดูการรับประทานอะไรบ้างท่ีมันควบคุมน้ าตาล พอไปหาหมอหมอเขาจะได้
ไม่ดุตาและในเน็ตตาว่ามันบอกละเอียดดีนะ” สวรรค์(นามสมมุติ 2560)  
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 1.3กลุ่มผู้สูงอายุต้องการติดต่อกับเพื่อนเก่าๆผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น เฟชบุ๊ก ไลน์ เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่
บ้านท าให้ขาดการติดต่อกับเพื่อน 
 “ตั้งแต่แยกจากการท างาน ป้าก็ไม่ค่อยได้เจอเพื่อน นานๆทีป้าจะออกไปเพราะว่าป้าเป็นโรคประจ าตัวหลายอย่าง 
ป้าก็เล่นเฟช คุยกับเพื่อนๆป้าทุกวัน”  พะยอม(นามแฝง 2560) 
 1.4กลุ่มผู้สูงอายุใช้อินเตอร์เน็ตตเพื่อความบันเทิงแก้เหงา เช่น การดูวิดิโอตลก ละคร เป็นต้น 
 “ลุงอยู่บ้านคนเดียวลูกหลานไปเรียนไปท างานหมด ลุงก็หานู้นนี้ดูไปเรื่อย สารคดี เทคโนโลยีใหม่ๆ มันเล่นไปเล่นมา
ก็เพลินคลายเหงาได้” สมคิด(นามแฝง 2560) 
ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุในเขต อ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่มีการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลายกันไปและเวลาที่ผู้สูงอายุใช้อินเทอร์เน็ตในแต่ละวันส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตนาน
ประมาณ 5ช่ัวโมงต่อวัน 

2.ด้านการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
  ผลจากการศึกษาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้สูงอายุพบว่าผู้สูงอายุใช้งานอินเตอร์เน็ตที่นิยมมากที่สุดด้าน
ต่างๆดังนี้คือ 1.ด้านการติดต่อสื่อสาร 2.ด้านสุขภาพ 3.ด้านความบันเทิง/ท่องเที่ยว4.ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  5.ด้าน
การศึกษาธุรกิจการท างาน เมื่อทราบถึงการใช้งานด้านต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุแล้วสามารถน าข้อมูลไปศึกษาต่อเกี่ยวกับด้าน
การพัฒนาการให้ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆของการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่ต้องตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุดังน้ี 
 1.พัฒนาอินเตอร์เน็ตเข้ากับเทคโนโลยี เช่น รีโมตเปิด-ปิดไฟฟ้า ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านอินเทอร์เน็ต ใน
รูปแบบของเสียงสัญญาณไซเรนและไฟแฟลช แจ้งเหตุฉุกเฉินให้บุคคลในครอบครัวได้ทราบ 
 2. .รูปแบบของธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการของอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุนั้นควรเป็นการให้บริการที่ง่ายต่อการ
เข้าใช้งาน และเน้นสะดวกในการใช้งาน ไม่ซับซ้อนหลายขั้นตอนและมีความถูกต้องของข้อมูลก่อนน าไปเผยแพร่ 
 3.การพัฒนาเว็บไซค์ที่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และเก็บข้อมูล เช่น ระยะเวลาการรับประทานยา , เก็บข้อมูลการ
เคลื่อนไหว เพื่อตรวจดูการออกก าลังกายหรือกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ, บันทึกประวัติสุขภาพ, ตารางนัดพบแพทย์ เป็นต้น 
ครัว ผู้ดูแลหรือเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ทราบ 
 4.เพื่อเพิ่มศักยภาพของการด าเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการจึงควรปรับปรุงรูปแบบของเว็บไซต์ให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิต
ความต้องการ และค านึงถึงศักยภาพด้านกายภาพของผู้บริโภค รวมถึงสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อเพิ่มโอกาสและ
สร้างความส าเร็จให้กับการประกอบธุรกิจในสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้การด ารงชีวิตของผู้สูงอายุมีความสุข สะดวก สบายมากขึ้น 
เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นการสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ช่วยสร้างพลังเครือข่ายผู้สูงอายุให้เข้มแข็งทั่วประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
    1.อภิปรายผล 
       จากการสรุปผลการวิจัย ดังกล่าวข้างต้น สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้สู งอายุส่วนใหญ่มี
การเข้าถึงและนิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านต่างๆเพื่อการติดต่อสื่อสารและการค้นคว้าหาข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุ
ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใหญ่ในชนบท คือ กลุ่มผู้สูงอายุมีการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตและกิจกรรมที่ใช้บ่อยๆ 
ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร การค้นหาและติดตามข่าวสารเหตุการณ์การค้นหาข้อมูลและความรู้และการดูวีดิโอ  



 
 

 สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 1689 

 

 จากผลของการศึกษาพฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า กลุ่ม
ผู้สูงอายุมีการเข้าถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตและนิยมใช้งานอินเตอร์ตามความสนใจที่ต่างกันว่าผู้สูงอายุนั้นมีหลายวัตถุประสงค์
ที่ในค้นคว้าหาความรู้ไม่ใช่ไว้แค่การติดต่อสื่อสารอย่างเดียว แต่เป็นการใช้ในด้านการเรียนรู้และการหาข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบัน
ผู้สูงอายุมีการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตออนไลน์ท้ังในด้านการติดต่อสื่อสาร การติดตามข่าวสาร และการค้นคว้าหาข้อมูล จึงท า
ให้ผู้สูงอายุมีความสะดวกสบายมากขึ้นและมีความสุขในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมท าใน
ครอบครัวไม่ว่าคนในครอบครัวจะอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถติดต่อสื่อสารได้กันง่ายมากขึ้นและได้พบเพื่อนใหม่ๆจากการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์มากขึ้นอีกด้วย ถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์ใช้งานต่างกันไปแต่มีการเช่ือมโยงไปในทิศทางเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเครือข่ายสังคมออนไลน์รูปแบบของสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตจะแบ่งปันความสนใจ สนใจ หรือ
เรื่องราวต่างๆ เข้าด้วยกัน และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  
ข้อเสนอแนะ 
 2.1 ข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 
  จากผลวิจัย พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในด้านการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการอินเตอร์ เน็ตส าหรับผู้สูงอายุด้านต่างๆนั้น ควร
จะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวไปข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตด้านใดๆก็ตาม ควรมีรูปแบบการบริการที่ให้
ความส าคัญกับกระบวนการในการให้บริการต้องเรียบง่ายไม่ยุ่งยากรวดเร็วและไม่วุ่นวายและพัฒนาด้านเว็บไซค์ต่างๆให้ดีขึ้น
อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดทั้งในการเรียนรู้ การหาข้อมูล และการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ควรมี
รูปแบบการศึกษาท่ีส าคัญในการใช้สื่อออนไลน์ของผู้สูงอายุเป็นส าคัญ อาจมีการจัดให้มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตส าหรับผู้สูงอายุ
หรือผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะ ก าหนดมาตรฐานของสื่อใหม่ที่คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ การให้บริการต้องเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก 
รวดเร็ว และไม่วุ่นวาย เพื่อให้ได้รับการตอบรับจากผู้สูงอายุมากขึ้นด้วยเพื่อการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ประสบ
ความส าเร็จและได้การตอบรับจากผู้สูงอายุ 
2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจและปัญหาของการใช้งานอินเตอร์เน็ตกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัด ราชบุรี เพื่อให้ทราบข้อมูล
มากยิ่งข้ึน 
 2.ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุ ในแต่ละประเภทของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line, Intagram เมื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการศึกษาต่อไป  
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	ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (8-16)
	จริยธรรมการใช้สารสนเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (17-28)
	ชุมชนและการสืบทอดประเพณีแห่ธงสงกรานต์ของชาวลาวครั่ง จ.นครปฐม (29-36)
	กลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (37-45)
	ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่มศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน (46-55)
	การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย: กรณีศึกษาชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (56-64)
	ความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (65-71)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (72-73)
	การสังเคราะห์กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (74-84)
	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	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)
	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)



