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ารวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและอธิบายปัจจัยตัวบุคคล เทคโนโลยี แรงจูงใจในการใช้งาน
เทคโนโลยี สถานภาพการเข้าถึง การใช้งาน และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มผู้จะก้าวสู่วัย
สูงอายุ และผู้สูงอายุวัยต้น และสังเคราะห์สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ดำเนินการวิจัยด้ว ยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยการวิจัยเชิงสำรวจ
(Survey Research) มีกลุ่มตัวอย่างอายุ 50-70 ปีทั่วประเทศ จำนวน 1,400 คน สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีอายุ 50-70
ปี จำนวน 64 คน รวมทั้งการศึกษากรณีตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและนำผลการวิจั ยมา
สังเคราะห์สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอาย ผลการวิจัยเชิงสำรวจพบว่า กลุ่ม
กลุ่มอายุ 50-54 ปีมีแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีอยู่ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มอายุ 55-70 ปี อยู่ระดับปานกลาง
กลุ่มตัวอย่างใช้งานอินเทอร์เน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง โปรแกรมที่ใช้มากที่สุดคือ ไลน์
เฟซบุ๊ก และยูทูบ โดยใช้สนทนา อ่านข่าวติดตามข่าวสาร สืบค้นข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุกลุ่ม
60-70 ปี อยู่ระดับปานกลาง กลุ่ม 50-59 ปี อยู่ระดับมาก ผลการวิจัยเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า ปัจจั ยที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ได้แก่ อาชีพ การเรียนรู้จากเทคโนโลยี ทักษะความสามารถ/การพัฒนาตนเอง
ความซับซ้อนยุ่งยากของเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและความคุ้มค่า อุปสรรคการใช้
เทคโนโลยี ได้แก่ ปัญหาสายตา การหลงลืม ภาษาอังกฤษ ความกังวลเรื่องความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้งาน
กรณีตัวอย่างผู้สูงอายุที่สามารถใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างพฤฒิพลังได้ มาจากความเป็นตัวตน ความคิด ความรู้
ทักษะ ความสามารถที่สั่งสมมานานของผู้สูงอายุ การก้าวข้ามอุปสรรคด้านเทคโนโลยีด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการสอนจากบุตรหลาน การสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรสาธารณประโยชน์ งานวิจัยสร้างข้อเสนอ
เพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังผู้สูงอายุประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้านหลัก ได้แก่ แนวนโยบายสวัสดิการ
พื้นฐานด้านเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ 5 G และ แนวนโยบายด้านความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยี
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Abstract

T

T his research aims to explore and explain the status of accessions, usages, and abilities to use
digital technology of the elderly as well as near-elderly. Moreover, the research aims to propose suggestion of
policy for promoting Thai active and productive aging by digital technology. The research was conducted by mixed
methods research combined with survey research and in-depth interview. A total of 1,400 samples for survey data
collection were gathered from ages 50 to 70 nationwide. For the in-depth interview, the key informants are 64
participants nationwide. In addition, the research examines 10 success case studies of the elderly who are able to
utilized technologies. Then, the finding was analyzed to propose a framework for promoting Thai active and
productive aging. The results of survey research show that the elderly, aged 55-70, have moderate levels of
motivation to use technologies, the age group of 50-54 reported high motivations. Moreover, the sample group
accesses to the internet approximately 5-6 times per day and spends 30 mins to an hour each time. The programs
the sample group used the most are LINE, Facebook and YouTube, and the sample group highly uses these
programs for making conversations, following and reading the news and searching information. The elderly group
(60-70 years) has moderate digital literacy while the near-elderly (50-59 years) is at a high level. Further in-depth
interview showed that factors affect the use of technology of the elderly are career, learning from technology,
skills or self-development, technology complexity, internet costs and value. However, to use technology the
elderly also has obstacles such as vision problems, forgetfulness, English, risks and dangers of use concerns. The
case study of seniors demonstrates that the elderly is able to use technology for strengthening productive aging
from their accumulated individuality, idea, knowledge, skills and efficacy. Moreover, overcoming technology
barriers through self-learning and teaching from their children as well as supporting from agencies and public
benefit organizations also help them become a productive aging owing to the linkage between age differences. In
conclusion, the results suggest framework for promoting Thai active and productive aging included with the basic
welfare policy in technology as well as the quality of life in the 5G aging society and the policy on security in the
elderly life with technology.
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บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
โครงสร้างประชากรที ่กำลั งเปลี่ ยนแปลงอย่ าง
ต่อเนื่องในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุ
มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจำนวน
ประชากรวัยเด็กได้มีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวันอย่าง
สมบูรณ์ คือ มีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
ในช่ วงระยะเวลาอั นสั ้ น ประกอบกั บมี ประชากรที ่ อายุ
ระหว่าง 15-59 ปีลดลง (ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์
ประสาทกุล, ม.ป.ป.) ดังนั้น ประเทศไทยให้ความสำคัญใน
การเตรียมความพร้อมสำหรับสังคมสูงวันอย่างสมบูรณ์ โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวถึง ผู้สูงอายุในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของการขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมจึงควรเตรียมความ
พร้ อ มในทุ ก มิ ต ิ อาทิ เศรษฐกิ จ สั งคม สุ ข ภาพ และ
สภาพแวดล้อม รวมทั้ง ส่งเสริมการสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม และ สนับสนุนการจ้างงานของผู้สูงอายุตาม
ความเหมาะสมเพื่อนำไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันและเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ผู้สูงอายุ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติชี้ให้เห็นถึงความสำคัญ
ของเทคโนโลยีในการสร้างคุณค่าและเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้สูงอายุ ลนำไปสู ่ การมีส ่วนร่วมของผู ้สู งอายุ ได้ ซึ่ง
Svobodová, & Hedvičáková (2017) กล่าวถึงความสำคัญ
ของเทคโนโลยีที่พัฒนาให้ผู้สูงอายุมีพลังและคุณภาพสู่ภาวะ
พฤฒิ พลั ง (Active Aging) ที ่ สามารถทำกิ จกรรมต่ าง ๆ
บนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถอ่าน
หนั งสื อ พิ ม พ์ หรื อ นิ ต ยสารออนไลน์ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต
หาข้อมูลสินค้าและการบริการ ทั้งนี้เราสามารถพิจารณา
ข้อดีของเทคโนโลยีที่นำมาพัฒนาคุณภาพของผู้สูงอายุได้ 2
มิติ คือ (1) เทคโนโลยีที่เป็นตัวขับเคลื่อนทางสังคมในฐานะ
ที่เป็นตัวกลาง คือ เป็นทั้งเครื่ องมื อและช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม อีกทั้งยังช่ วย
สร้างความใกล้ชิดระหว่าง (Quan-Hasse, Mo, & Wellman,
2017) และ (2) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างกิจกรรม
ต่าง ๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น การค้นหาเนื้อเพลง การร่วมกลุ่ม
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) เป็นต้น (พนม คลี่ฉายา, 2561)

เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ในกิ จ กรรม
ประจำวันของผู้สูงอายุ โดย ผลการสำรวจของสำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562) พบว่า ผู้สูงอายุใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการรับชมสื่อบันเทิงและข่าวสาร อาทิ
โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ฟังเพลงทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน
หรือ พูดคุยโทรศัพท์ผ่านทางออนไลน์ นอกจากนี้ งานวิจัย
จำนวนมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ชี้ให้เห็นว่า
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ ่ งของผู ้ ส ู ง อายุ
โดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
ผ่ านการติ ดต่ อสื ่ อสารกั บสมาชิ ก ของครอบครั ว ญาติ
ลูกหลาน คนใกล้ชิด อันนำไปสู่การเกิดความสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ (Khvorostianov, 2016; และ ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล,
2554) และเป็นข้อบ่งชี้ว่าผู้สูงอายุได้เริ่มต้นใช้ชีวิตดิจิทัล
(Digital Life) อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาอำนวย
ความสะดวกและส่ งเสริ มการใช้ ชี ว ิ ตของผู ้ สู งอายุ อย่ าง
สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สูงอายุควรได้รับ
การสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความซับซ้อน คือ
การเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีและให้คำแนะนำการ
ใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ ด้วยการให้คำอธิบาย
ขั้นตอนการใช้งานต่าง ๆ อย่างละเอียดและเสริมสร้างความ
เข้าใจเนื้อหาที่ปรากฏบยสื่อสังคมออนไลน์จะทำให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจเนื้อหาที่มีความหลากหลายได้อย่างลึกซึ้งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยในการใช้งานของ
ผู้สูงอายุนั้นเป็นประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการผลักดัน
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีพฤฒิพลังด้วย เช่นกัน โดยจากผลจาก
การสำรวจการดู แลสุ ขภาพ และการการทานอาหารเพื่ อ
ป้องกันโรคภัยนั้นพบว่าผู้สูงอายุมีระดับการรู้เท่าทันสื่อใน
ระดับปานกลาง เมื่อพบเห็นประเด็นของข่าวที่ถูกแชร์ มา
จากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง แต่จะแก้ไขในทันทีก่อนส่งให้ผู้ อื่น
(พัชนี เชยจรรยา, 2559) ปัญหาของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อ
ผู้สูงอายุยังอยู่ในรูปแบบของการหลอกลวงหรือโฆษณาเกิน
จริง (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , 2562)
โดยผู้สูงอายุควรได้รับการอบรมและเรียนรู้อย่างเหมาะสมที่
สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ที่นอกจากจะเน้นย้ำ
การหลุ ด พ้ น ออกจากกั บ ดั ก รายได้ ป านกลาง ยั ง ให้
ความสำคั ญ กั บ สั ง คมที ่ ม ี ค วามมั ่ ง คั ่ ง และเท่ า เที ย ม
(Inclusive Society) ซึ่งจากแผนประเมินผู้สูงอายุแห่งชาติ
ฉบั บที ่ 2 พบด้ านประชากรคนรุ ่นใหม่ส่ วนมากขาดการ

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

เตรียมพร้อมเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเป็น
ผู้สูงอายุที่มีพลังและมีคุณภาพ (Active Aging) และเป็ น
ผู้สูงอายุที่เป็นผู้สามารถสร้างผลผลิตหรือรายได้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Productive Aging)
ดังนั้น การรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความ
จำเป็นและเรื่องเร่งด่วนต่อผู้สูงวัยทุกคนเพื่อให้สอดรับกับ
แผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ขับเคลื่อน
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิ ทัลโดยมีความพยายามในการ
ผลักดันในประชากรโดยเฉพาะผู ้สู งอายุให้มี ความรู ้ และ
ความสามารในด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และถึงแม้ภาคเอกชนจะมีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
แต่ ป ั ญหาหนึ ่ งที ่ ผ ู ้ ส ู งอายุ เผชิ ญอยู ่ ค ื อปั ญหาในการใช้
เทคโนโลยีหรือล้าหลังด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ
(มส.ผส., 2561) อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการ
ที ่ ท ำงานและมี ค วามต้ อ งการที ่ จ ะเรี ย นรู ้ ท ั ก ษะทาง
คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกัน (Lee, Czaja & Sharit, 2008) อีก
ทั้งงานวิจัยของ Torres, Bradford, & Beier (2019) ชี้ให้ว่า
ทั กษะทางด้ านเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลมี ความจำเป็ นสำหรั บ
แรงงานสูงอายุ และสามารถนำไปสู่การสร้างรายได้ และการ
สร้ างงานในกลุ ่ มของผู ้ ส ู งอายุ ดั งนี ้ งานวิ จ ั ยฉบั บนี ้ ให้
ความสำคัญระหว่างผู้ที่ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุและผู้สูงอายุกับ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อในการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่
มีพฤฒิพลังและผลิตภาพ (Active and Productive Aging)
และมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้านสถานภาพการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและระดับความสามารในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมทั้ง การรู้เท่าทันสื่อ และการใช้สื่อดิจิทัลของผู้สูง
วัยในการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อที่จะสามารถ
นำมาใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ
ทางด้านเศรษฐกิจ ความผูกพันในครอบครัว การรู้เท่าทัน
ดิจิทัล และการสร้างผลผลิตทางเศรษฐกิจของผู้สูงวัยเพื่อให้
สอดรับการนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาประชากรทางด้านเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและแรงจูงใจใน
การใช้งานเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต การเข้าถึง การใช้

และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มผู้จะ
ก้าวสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุวัยต้น
2. เพื่อสำรวจการเข้าถึง การใช้งาน และการรู้เท่า
ทันสื่อดิจิทัลของกลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุวัยต้น
3. เพื่อสำรวจความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
ด้านการใช้งานดิจิทัล ด้านการใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว และด้านการใช้เพื่อสร้างผลิตภาพและรายได้
ของกลุ่มของกลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุวัยต้น
4. เพื่อสร้างข้อเสนอเพื่อการพัฒนาผู้สูงอายุ ให้
สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเสริมสร้างภาวะ
พฤฒิพลัง

การทบทวนแนวคิ ดและงานวิ จ ั ยเกี ่ ยวกั บ
พฤติพลังของผู้สูงอายุและการใช้เทคโนโลยี
การเตรี ยมความพร้ อมสู ่ ส ั งคมผู ้ ส ู งอายุ อย่ า ง
สมบูรณ์ และการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุใน
อนาคต ควรให้ความสำคัญกับ “มโนทัศน์ของสังคมที่มีต่อ
ผู้สูงอายุ” ซึ่งในระดับสากลมีการเปลี่ยนมุมมองจากการมอง
ผู้สูงอายุว่าเป็นกลุ่มพึ่งพิงและเป็นภาระ มาเป็นมุมมองว่า
อายุที่ยืนยาวขึ้นนั้นสามารถมีสุขภาพดีได้ กล่าวคือผู้สูงอายุ
ยังสามารถพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิ บ ั ติ
กิจวัตรด้านต่าง ๆ ได้ (functional ability) ยังคุณประโยชน์
(Productive Aging) ด้วยการนำศักยภาพและความสามารถ
ในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นภาวะของ
ผู้สูงอายุที่ยังคงมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้นเคลื่อนไหว
ที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระบวนการคิด
และการเรียนรู้ยังคงมีความสมบูรณ์ ถึงแม้บางครั้งอาจจะ
เกิดความล่าช้าในการประมวลข้อมูลต่าง ๆ แต่โดยภาพรวม
แล้วยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเป็นกำลังในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมได้ดี แนวคิดดังกล่าว ยังระบุ
อี กว่ าการเป็ นผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี ศ ักยภาพ มี ความสามารถ มี
ความรู้ทักษะ และประสบการณ์ในชีวิตของตนเองมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยผลจากการได้
ปฏิ บ ั ต ิ เหล่ านี ้อาจจะได้ร ั บทั ้งค่ าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน แต่สิ่งที่ผู้สูงอายุได้คือ ความสุขทางกาย จิต
สังคม และจิตวิญญาณผู้สูงอายุที่มีพลัง (Power) สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง (Self-Care) พึ่งตนเองได้ (Self-

…59

60… Journal of Communication Arts Vol. 39 No. 2 May – August 2021

Reliance) และสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้สูงอายุมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ อื่น และสังคม ซึ่งสอดคล้องกั บ
กรอบแนวคิ ดของคุ ณภาพชี ว ิ ตในวั ยสู งอายุ (จุ ฑารั ตน์
แสงทอง, 2560) ในส่ วนความเห็ นของ อุ ไร เดชพลกรั ง
(2554) ซึ ่ งได้ ทบทวนวรรณกรรมประเด็ น ของแนวคิ ด
ผู ้ ส ู งอายุ ที่ ย ั งคุ ณ ประโยชน์ และได้ สรุ ปนิ ยามไว้ ก ็ คื อ
ผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยกิจกรรมที่ได้ทำนั้นได้สร้าง
คุ ณค่ าทางเศรษฐกิ จและสั งคม รวมทั ้ งยั งช่ วยให้ เขามี
สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ตที ่ดี ช่ วยสร้างคุณค่า โอกาส
ศักดิ์ศรีและเสริมพลังกลับคืนมาสู่เขา ก้าวสู่ภาวะพฤฒิพลัง
ของผู้สูงอายุ (Active Aging)
ภาวะพฤฒิ พลั ง (Active Aging) เป็ นภาวะของ
ผู้สูงอายุ ที่ตระหนักอยู่เสมอถึงปัญหาของตนเอง มีการ
วางแผนของตนเองเพื่อที่จะจัดการกับปัญหาที่จะเกิดกับวัย
ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นผู้ที่ให้
ความสำคัญกับการเข้าร่วมกลุ่มในการทำกิจกรรมต่าง ๆ
ในสังคม (อุษา โพนทอง, 2556) สำนักงานสถิติแห่งชาติ
(2560) ได้วิเคราะห์แนวคิดความเป็นพฤฒิพลัง และกำหนด
ดัชนีพฤฒิพลัง เพื่อนำมาใช้ประเมินสภาวะของผู้สูงอายุไทย
โดยยึดกรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก และได้พัฒนา
เป็นกรอบแนวคิดดัชนีพฤฒิพลังผู้สูงอายุไทย ดังนี้
ภาวะพฤฒิพลัง สามารถวัดได้จากตัวชี้วัด 4 กลุ่ม
ดังนี้
1. ด้านสุขภาพ ประกอบด้วยตัวชี้วัดสุขภาพกาย
ของตนเอง สุ ขภาพจิ ต ความสามารถในการทํ ากิ จวั ตร
ประจําวัน และการเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน การ
ออกกําลังกาย
2. ด้านการมีส่วนร่วม ประกอบด้วยตัวชี้วัด การมี
งานทํา การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุ การเข้า
ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน การดูแลบุคคนในครัวเรือน
3. ด้านความมั่นคง ประกอบด้วยตัวชี้วัด ความ
เพียงพอของรายได้ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ลักษณะการ
อยู่อาศัย สภาพการอยู่อาศัย ความปลอดภัย
4. ด้ า นสภาพที ่ เ อื ้ อ ต่ อ ภาวะพฤฒิ พลั ง
ประกอบด้วยตัวชี้วัด การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื ่ อ สาร เช่ น คอมพิ ว เตอร์ โ ทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ
อินเทอร์เน็ต และการอ่านออกเขียนได้ของผู้สูงอายุ
นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจดัชนี
พฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทยปี 2560 สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุไทยมี
คุณภาพในการดำรงชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
ดัชนีย่อยในแต่ละองค์ประกอบจะพบว่า ดัชนีด้านสุขภาพมี
ค่าดัชนีสูงที่สุด รองลงมาคือ ดัชนีด้านความมั่นคง ดัชนีด้าน
สภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒิพลัง และดัชนีด้ านการมี
ส่วนร่วม นอกจากนี้พบว่า ผู้สูงอายุชายมีระดับพฤฒิพลังสูง
กว่ าผู ้ ส ู งอายุ หญิ ง ทั ้ งนี ้ ด ั ชนี องค์ ประกอบที ่ ม ี ค ่ าความ
แตกต่างระหว่างเพศ (Gender Gap) มากที่สุดคือดัชนีด้าน
สภาพที่เอื้อต่อการมีภาวะพฤฒิพลัง และดัชนีด้านสุขภาพมี
ความแตกต่างระหว่างเพศน้อยที่สุด
จากแนวคิดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ภาวะ
พฤฒิ พลั งของผู ้ ส ู งอายุ เป็ นสถานภาพ พฤติ กรรมของ
ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง พึ่งตนเองได้
และสามารถดึ งศั กยภาพที ่ ม ี อยู ่ ใ นตั ว เองมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่
1) ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใช้ชีวิต และการออก
กำลังกาย 2) ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม การมีงาน
ทำ 3) ด้านความมั่นคงในรายได้ ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมที่
ปลอดภัย 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเอง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุคือโอกาส
การพัฒนาตนเอง
เทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลได้ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ ่ งของ
กิ จ วั ต รประจำวั น หรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของผู ้ ส ู งอายุ
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อสื่อสารกับ
บุ ค คลในครอบครั ว เครื อ ญาติ หรื อ ลู ก หลาน ซึ่ ง
Beckenhauer, & Armstrong (2009) กล่ าวว่ า ปั จจั ยใน
เรื่องของความสะดวกและการใช้ งานง่ ายของเทคโนโลยี
ดิจิทัลนั้นทำให้ผู้สูงวัยใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร
กับครอบครัวมากขึ้น โดยเป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลด
ความห่างไกลระหว่างตนเองกับครอบครัวลง การศึกษาการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุไทยพบว่า การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตได้ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของ
ผู ้ ส ู ง อายุ โดยผู ้ ส ู ง อายุ ไ ด้ น ำเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ล หรื อ
อินเทอร์เน็ตใช้ในการติดตามข่าวสาร สืบค้นข้อมูล และใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจากสอดรับกับทัศนคติของ
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ผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี ต ่ อเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลในเชิ งบวกและมองว่ า
อินเทอร์เน็ตนั้นมีประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อให้ตนเอง
ทันตามข่าวสารที่เกิดขึ้น หรือกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีได้กลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้สูงอายุในด้านการสื่อสารและด้าน
ข่ าวสารอย่ างเห็ นได้ ช ั ด (สุ ว ิ ช ถิ ระโคตร, และวี รพงษ์
พลนิกรกิจ, 2561; สมาน ลอยฟ้า, 2557; ชาญชัย ศุภอรรถ
กร, และคณะ, 2558) อีกทั้งยังเพื่อเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่หรือ
ต้ อ งการอั พ เดทข้ อ มู ล ข่ า วสาร (Boulton-Lewis et al,
2007) โดยสอดคล้ องกั บงานวิ จ ั ยของ พั ชนี เชยจรรยา
(2559) ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุนอกจากจะใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานแล้ว
แต่ยังใช้เป็นช่องทางในการทำให้ตนเองดูเป็นคนที่ทันสมัย
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
บทบาทหนึ่ งที ่เห็ นได้ชัดจากการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล คือ การส่งผ่านและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิก
ในครอบครัวซึ่งนำไปสู่ความรูปแบบความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครั ว รู ป แบบใหม่ (Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016;
Khvorostianov, 2016; ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, 2554) ทั้งนี้
การที่ผู้สูงอายุจะใช้เทคโนโลยีการดิจิทัลที่มีลักษณะซับซ้อน
นั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวด้วย
สมาน ลอยฟ้า (2557) ชี้ให้เห็นว่าสมาชิกที่เป็นคนรุ่นใหม่มี
ส่วนสำคัญต่อการเรียนรู้การใช้ งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู้สูงอายุ เนื่องจากคนรุ่นใหม่เป็นผู้ที่มีความรู้และทั กษะ
ทางด้ านคอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เ น็ ต อี กทั ้ งระบุ ว่ า
ผู ้ ส ู งอายุ เ ป็ น กลุ ่ ม ที ่ ข าดความรู ้ แ ละทั ก ษะในการใช้
เทคโนโลยี การสื ่ อสารสมั ยใหม่ โ ดยเฉพาะสมาร์ ท โฟน
(Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) อันเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการติดตามข่าวสารจากสมาชิกในครอบและคน
ใกล้ ช ิ ด และยั ง ช่ อ งทางในการขั ด เกลาทางสั ง คม
(Socialization) จากผู ้ ส ู งอายุ ส ู ่ ล ู กหลาน อนึ ่ งงานวิ จั ย
จำนวนหนึ ่ งชี ้ ให้ เห็ นว่ าเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลเหล่ านี ้ ไม่ได้มี
ประโยชน์หรือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากเท่าไร
เนื่องจากตนเองได้ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัวและคน
ใกล้ชิดอยู ่แล้ ว (ภัทริกา วงศ์อนันต์ นนท์ , และสรานั นท์
อนุชน, 2561; Randall, Pauley, & Culley, 2015)
นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังใช้ติดต่อกับเพื่อเก่ าสมัย
เรียนหรือเพื่อนที่ทำงานเก่า (ศิริพร แซ่ลิ้ม, 2558) หรือคนที่
ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา

กัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่ทำให้เกิดการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับคน
ใกล้ตัว อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้สูงอายุ
นั้นไม่ได้ส่งผลดีเพียงอย่ างเดี ยว แต่ยังพบว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลทำให้การใช้ชีวิตร่วมกันหายไปและใช้เวลาส่ วนตั ว
มากยิ่งขึ้น และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่น้อยลง (อัญชลี
เกตุจันทรม ณัฐพล สลุงอยู่ และสินทร์ มรรคา (2561)
อย่ างไรก็ ตาม ผู ้ ส ู งอายุ ไม่ ได้ เกิ ดมาพร้ อมกั บ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย หากแต่เป็นกลุ่มที่ใช้สื่อ
ดั้งเดิมในการติดต่อหรือเปิดรับข่าวสาร จึงทำให้ผู้สูงอายุ
เป็นกลุ่มประชากรที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเท่าเทียม แต่มิได้หมายความว่า ผู้สูงอายุควรปฏิเสธ
การใช้ เทคโนโลยี Lam & Lee (2007) ชี ้ ให้ เห็ นว่ า เมื่ อ
ผู้สูงอายุมีประสบการณ์การใช้งานสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่องจะ
ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น เกิด
ความคาดหวังว่าตนเองมีศักยภาพในการทำงาน และเกิด
ความวิตกกังวลในการใช้งานสื่อดิจิทัลน้อยลงอย่างชัดเจน
นำไปสู ่ ก ารใช้ ง านสื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ที ่ ใ นกิ จ กรรมที ่ ม ี ค วาม
หลากหลายมากยิ ่ งขึ ้ น ข้ อ ค้ น พบของ Marston et al.
(2016) พบว่า ผู้สูงอายุสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการค้ นหา
ข้อมูล ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ ความซับซ้อนของเทคโนโลยี
ดิจิทัลไม่ได้เป็นอุปสรรคที่มาลดทอนความสนใจต่อการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ถ้าหากมีผู้ให้คำแนะนำอย่างละเอียดและ
ชัดเจน และการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อให้
ผู้สูงอายุใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เป็นปัจจัยที่ทำให้
ผู้สูงอายุมีความพร้อมที่เรียนรู้และเสริมสร้ างทักษะการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Blažič, A.J. & Blažič B.J, 2018)
นอกจากนี้ Miwa et al (2017) กล่าวถึง โอกาสในการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ผู ้ ส ู งอายุ ร ู ้ ส ึ กว่ าตนเองมี ศ ั กยภาพในการใช้ เทคโนโลยี
ดังกล่าว และถ้าหากมีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นใน
ลักษณะที่ต่อเนื่องจะทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกวิตกกังวลใน
การใช้ งานที ่ ลดลง อี กทั ้ งหากมี กลุ ่ มเพื ่อนที ่ สามารถให้
คำแนะนำหรื อช่ วยสอนการใช้ งานจะทำให้ ผ ู ้ ส ู งอายุ มี
ศั กยภาพในการใช้ คอมพิ วเตอร์ และอิ นเทอร์ เน็ ตที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ดี Castilla et al. (2018) กล่าวว่า การฝึกอบรม
การใช้งานผู้สูงอายุให้ใช้งานสื่อดิจิทัลนั้นส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
ความรู้ ความเข้ า ใจ และใช้ ง านสื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ได้ อ ย่ า งมี
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ประสิทธิภาพ เนื่องจากก่อนการฝึกอบรมผู้สูงอายุจะเกิด
ความรู้สึกกลัวว่าตนเองจะไม่สามารถทำอย่างเพื่อน หรือ ทำ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหาย และความไม่คุ้นชินกับการ
พิมพ์บนแป้นพิมพ์และการใช้เมาส์ (Lam, & Lee, 2007)
เทคโนโลยีกับพฤฒิพลังและผลิตภาพผู้สูงอายุ
(Active and Productive Aging)
ในอดีตผู้สูงอายุถูกมองว่าเป็นช่วงวัยที่น่าสงสาร
(Deserving Poor) ที่ต้องการการพึ่งพิงและต้องได้รั บการ
ช่วยเหลือจากคนรุ่นหลังเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ และคน
ในสังคมได้รับข้อมูลหรือภาพจำของผู้สูงวัยว่าเป็นผู้ที่มีความ
เสื่อมโทรมทางด้านร่างกายและจิตใจ และเป็นผู้ที่ขาดการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคมอีกด้วย ดังนั้นจึงเกิด
กระแสการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการศึ กษาผู้สูงอายุจาก
เดิมที่เป็นวัยที่น่าสงสารเป็นวัยที่มีพฤฒิพลังและสามารถใช้
ศักยภาพของตนเองก่อให้เกิดประโยชน์ทางสังคมได้ (The
Gale Group, 2002) นอกจากนี ้ ผู ้ ส ู งอายุ จำนวนมากได้
ก่อตั้งชมรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อต่อต้านภาพจำที่มอง
ผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลที่ไร้ประโยชน์ (Unproductive) โดย
พัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาการศักยภาพของผู้สูงอายุนั้นยังขึ้นอยู่กับ (1)
ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (Environment) เป็นปัจจัยที่
ผู้สูงอายุไม่สามารถควบคุมของผู้สูงอายุ เช่น บรรทัดฐาน
ทางสังคม ด้านการเมือง และประชากร เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งในและต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุโดยตรง
กล่าวคือ เมื่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้สูงอายุจะมีโอกาสใน
การจ้ า งงานน้ อ ยลง (2) ปั จ จั ย สถานภาพทางสั ง คม
(Situation) บทบาทและสถานภาพของผู้สูงอายุเอง รวมไป
ถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษาของผู้สูงอายุ
บริบททางสังคมที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ หรือแม้กระทั่งประเพณี
หรื อ แนวทางปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ ส ื บ ทอดกั น มา เป็ น ข้ อ จำกั ด ที่
สนับสนุนหรือขั ดขวางการเรียนรู ้เพื ่อเพิ่ มศั กยภาพของ
ผู้สูงอายุ (3) ปัจจัยภายในตัวบุคคล (Individual) เป็นปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับผูส้ ูงอายุโดยตรง เช่น ลักษณะนิสัย ความถนัด
ความคิด ทัศนคติ หรือ แรงจูงใจ (4) นโยบายทางสังคม
(Social Policy) มีผลต่อการทำงาน การจ้างงาน หรือการมี
ส่วนร่วมของผู้สู งอายุ เช่น นโยบายของภาคเอกชนและ
รัฐบาล

การมองผู้สูงอายุในฐานะประชากรที่มีพฤฒิพลัง
และมีผลิตภาพนั้นเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่มองผู้สูงอายุว่า
เป็นกลุ่มพึ่งพิงและเป็นภาระซึ่งผู้สูงอายุนั้นมาเป็นกลุ่ ม
ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถปฏิ บ ั ต ิ ก ิ จวั ตรประจำวั น ได้
(Functional Ability) และนำศักยภาพของตนเองมาใช้เพื่อ
ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่ ส ั งคมโดยรวมซึ ่ งเรี ยกได้ ว ่ าเป็ น
ประชากรที่ยังคุณประโยชน์ (Productive) แก่ตนเองและ
สังคม คำว่า “ภาวะพฤฒิพลัง” ใช้อธิบายความสามารถของ
ผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ (1) ด้านสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (2) ด้านการมีส่วนร่วม คือ
การที่ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการจ้างงาน
การเข้ า ร่ ว มชมรมหรื อ กลุ ่ ม หรื อ การดู แ ลสมาชิ ก ใน
ครอบครัว (3) ด้านความมั่นคง เป็นด้านเน้นย้ำเรื่องของ
รายได้ที่เพียงพอ มีที่พักอาศัย ลักษณะการอยู่อาศัย รวมไป
ถึงสภาพการอยู่ อาศั ยที่ ปลอดภัยของผู้สู งอายุ (4) ด้าน
สภาพที ่ เ อื ้ อ ต่ อ ภาวะพฤฒิ พ ลั ง มี ค วามเกี ่ ย วข้ อ งกั บ
ความสามารถและศักยภาพของผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
และความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (อุษา โพนทอง,
2556; สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)
ศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงอายุนั้น
ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการวัดภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุซึ่ง
Svobodová, & Hedvičáková (2017) กล่าวว่า เทคโนโลยี
เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุมีพฤฒิพลังเนื่องจากผู้สูงอายุ
สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น
อ่านหนังสือ ซื้อสินค้าออนไลน์ การค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ
และ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เทคโนโลยีที่
เข้ามีสร้างภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุนั้นสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) เทคโนโลยีสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคม คือ ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกั บ
บุ คคลอื ่ น ๆ โดยเฉพาะสมาชิ กในครอบครั ว เครื อญาติ
ลูกหลาน หรือบุคคลใกล้ชิด (2) เทคโนโลยีสร้างกิจกรรมการ
มี ส ่ วนร่ วมในกลุ ่ มผู ้ ส ู งอายุ โดย Elder, Scott, Kluge, &
Elder (2016) กล่าวว่า เทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนช่วยในการ
สร้างกิจกรรมระหว่างผู ้สู งอายุด ้วยกันเอง เช่นเดี ยวกั บ
ข้อสรุปจากงานวิจัยของ พนม คลี่ฉายา (2561) ที่กล่าวว่า
ผู้สูงอายุสร้างกลุ่มเพื่อติดต่อกับคนใกล้ตัว หรือ สร้างกลุ่ม
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ในการทำกิจกรรมอาสาสมัคร (อสม.) (3) เทคโนโลยีสร้าง
งานและรายได้ ผู้สูงอายุสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับตนเองผ่านการค้าขายสินค้าออนไลน์
นอกจากนี้ ยังพบความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุที่
เป็ นแรงงานนอกระบบและผู ้ สู งอายุ ที ่ เป็ นบุคลากรสาย
วิชาการในด้านการเตรียมความพร้อมชีวิตหลังการเกษียณ
โดยผู้ ส ู งอายุ ท ี ่ เป็ น แรงงานนอกระบบมี แ นวโน้ ม ที ่ จะ
ประกอบอาชีพต่อ แม้ว่าอายุจะเลย 60 ปีแล้วก็ตาม ในขณะ
ที่ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในสายงานวิชาการนั้นจะมีการ
เตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพมากที่สุดและด้านที่อาศัย
และด้ านสั งคม ในลำดั บรองลงมา ทั ้ งนี ้ เมื ่ อกล่ า วถึ ง
ผลิตภาพแรงงานของผู้สูงอายุ (Labor Productivity) นั้น
ผู้สูงอายุมีผลิตภาพแรงงานไม่แตกต่างไปจากแรงงานในกลุ่ม
อื่น ๆ โดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
ด้วยโดยงานที่มีควาเหมาะสมกับผู้สูงอายุ เช่น งานบริการ
งานที่ปรึกษา งานวิเคราะห์ และงานบริหาร นั้นช่วยส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุซึ่งทำให้ผลิตภาพแรงงาน
ของผู้สูงอายุสูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม สภาพร่างกาย
ของผู ้ ส ู งอายุ ยั งคงเป็นปัจจั ยหนึ ่งที่ ส่ งผลต่อผลติ ตภาพ
แรงงานของผู้สูงอายุได้เช่นเดียวกัน (นงนุช สุนทรชวกานต์
และพิสุทธิ์ กุลธนวิทย์, 2556; พีเพิลมีเดียทีว,ี 2560)
ในส่วนของประเทศไทยได้มีนโยบายที่สอดรับเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดย
เน้นการเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีแก่ภาคแรงงาน เช่น
การยกระดับและทักษะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการ
พั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและดิ จ ิ ทั ล
(กระทรวงอุ ตสาหกรรม, 2559) อี กทั ้ งยั งมี หน่ ว ยงาน
International Council on Active Aging® (2016) ระบุว่า
ทักษะด้านเทคโนโลยีมีความจำเป็นในการจ้างงานผู้สูงอายุ
เนื่องจากเทคโนโยลีสมัยใหม่นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพ (Productivity) ด้านการลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพ
ของงานที่ทำ โดยผลการสำรวจของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาผู ้ ส ู ง อายุ (2561) ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาหนึ ่ ง ที่
นอกเหนื อจากปั ญหาด้ านสุขภาพที่ มี ผลต่ อการจ้างงาน
ผู้สูงอายุ คือ ปัญหาด้านความล้าหลังด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี อ ื ่ น ๆ ดั งนั ้ น การอบรมเพื ่ อ สนั บ สนุ น และ
เสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยีของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่ง
สำคัญ โดย Lee, Czaja, & Sharit (2008) กล่าวว่า ผู้สูงอายุ

ยังคงมีความต้องการที่จะเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือการทำงาน
ในองค์กร เป็นต้น
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลคือความจำเป็นในการใช้
เทคโนโลยีเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีการสื่อสารและดิจิทัลสมัยใหม่ได้เข้ามา
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในหลายมิติทั้งด้านการติดต่อ
การทำธุ รกรรม หรื อ การติ ดตามข่ าวสาร เป็ นต้ น แต่
เทคโนโลยีเหล่ายังส่งผลในเชิ งลบต่ อผู้ ใช้ งานโดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่มีความเท่าทันสื ่อดิ จ ิทัลไม่มากนัก เนื่องจาก
เนื้อหาที่อยู่ บนสื่ อดิจิ ทัลนั้ นมีรูปแบบที่ม ีความซับซ้ อน
มากกว่าสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนั้นพบว่ามีความหมาย
ที ่ ค รอบคลุ มและกว้ างกว่ า การรู ้ เ ท่ า ทั น คอมพิ ว เตอร์
(Computer Literacy) และการรู ้ เ ท่ า ทั น อิ น เทอร์ เ น็ ต
(Internet Literacy) ซึ่งการรู้เท่าทันสื่อให้ความสำคัญต้อง
แต่ระดับพื้นบานในการเข้าถึ งและใช้ทรั พยากรที่ อยู ่ บน
อินเทอร์เน็ต การเลือกใช้บราวเซอร์ หรือ การใช้งานเสิร์ช
เอ็ นจิ น เป็ นต้ น (Buckingham, 2008, p. 78) โดยการ
สำรวจของสำงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562)
พบว่าผู้ใหญ่ตอนกลางและผู้สูงอายุประสบปัญหาในการใช้
อินเทอร์เน็ต คือ โฆษณารบกวน ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ที่พบเจอบนสื่อออนไลน์ และความในการเข้าเว็บไซต์ที ่มี
โอกาสถูกหลอกลวงได้
จากผลสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2562) ที่รายงานผลการสำรวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนกลาง
และผู้สูงอายุ (คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.2489 – 2507 มีอายุ
54-72 ปี) พบว่าปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่พบเจอ
ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน (ร้อยละ 79.5)
และไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้
(ร้ อยละ 45.5) และที ่ น ่ าเป็ นห่ ว งก็ ค ื อ ในกลุ ่ มนี ้ น ั ้ น มี
พฤติกรรมเสี่ยงในการเข้าเว็บไซต์ของธนาคารที่ไม่ได้สังเกตุ
ว่ ามี https:// และยั งสะท้ อนจากผลการวิ จ ั ยของ พั ชนี
เชยจรรยา (2559) ด้านการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุยังเชื่อข้อมูลในสื่อออนไลน์โดย
ขาดการรู้เท่าทัน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และการทานอาหารเพื่อป้องกันโรคภัย
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Loureiro, & Barbas (2014) เสนอว่า ควรเสริม
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลให้ผู้สูงอายุ เช่น การเข้าถึง
ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลบนสื่อดิจิทัล การจัดการและ
จั ดระเบี ยบข้ อมู ลเพื ่ อนำไปประยุ กต์ ใช้ ในอนาคต การ
ประเมิน การตีความ และการเปรียบเทียบข้อมูลที่มาจาก
หลายแหล่ง การสร้างข้อมูลใหม่โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับมาและ
นำไปประยุกต์ใช้ และการสื่อสารและการถ่ายทอดข้ อมูล
ด้วยวิธีการที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้การที่ผู้สูงอายุจะมีทักษะ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนั้นยังขึ้นอยู่กับ การรับรู้ในศักยภาพ
ของตนเองว่ า สามารถทำสิ ่ ง นั ้ น ได้ (self-efficacy)
ความสามารถทางดิ จ ิ ท ั ล (digital competence) เช่ น
ความสามารถของผู ้ ส ู งอายุ ในการมี ความรู ้ ทั กษะและ
ทัศนคติ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจทิ ัล
และสิ ่ งแวดล้ อ ม (personal learning environment) ที่
เอื้ออำนวยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
อย่างมีประสิทธิภาพ (Tyler, Simic, & De Deorge-Walker,
2018) นอกจากนี ้ Tyler, Simic, & De George-Walker
(2018) อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ทางดิจิทัลของผู ้สู งอายุ นั ้น คือ 1) การรับรู้ในศั กยภาพ
ของตนเองว่ า สามารถทำสิ ่ ง นั ้ น ได้ (Self-efficacy) 2)
ความสามารถทางดิ จ ิ ท ั ล (digital competence) ซึ ่ งเป็ น
จุดเริ่มต้นของการรู้ เท่ าทันสื่ อดิจิ ทั ล เช่น การมีความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมทาง
ดิจิทัลอย่างประสบความสำเร็จ และ 3) สิ่งแวดล้อมทางการ
เรียนรู้ส่วนบุคคล
จากแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และปัญหาการ
รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุตามที่กล่าวมา ช่วยชี้แนะว่า
ในด้ า นการรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ของผู ้ ส ู ง อายุ ควรให้
ความสำคัญในประเด็น การเข้าถึง การใช้งาน การประเมิน
และการใช้ ประโยชน์ เนื ้ อหาข่ าวสารบนสื ่ อดิ จ ิ ท ั ล หาก
สามารถอธิ บ ายสถานภาพการรู ้ เท่ า ทั นสื ่ อดิ จ ิ ท ั ล ของ
ผู ้ ส ู งอายุ ตามที ่ กล่ า วมา จะสามารถนำมากำหนดแนว
ทางการพัฒนาและเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสำหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างภาวะแห่งพฤฒิ
พลังของผู้สูงอายุในอนาคต

ระเบียบวิธีวิจัย
ดำเนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) ประกอบด้ ว ย การวิ จ ั ย เชิ ง สำรวจ
(Survey Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก การศึกษากรณี
ตั วอย่ างผู ้ ส ู งอายุ โดยดำเนิ นการควบคู ่ ก ั นไป และนำ
ผลการวิจัยมาสังเคราะห์สร้างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการ
พัฒนาภาวะพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ
การวิจัยเชิงสำรวจ
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงสำรวจ กำหนด
กลุ่มประชากรเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ประชากรกลุ่มผู้ที่
กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ มีอายุ 50-59 ปี และ 2) กลุ่ม
ผู้สูงอายุ มีอายุ 60-70 ปี ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่
ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ภาค
ตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มเป็นลำดับขั้น สุ่มเลือกจังหวัดตัวแทน
ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี นครสวรรค์
ระยอง สงขลา กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจำนวน
ตัวอย่างรวม 1,400 คน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้สูงอายุและผู้ก้าวสู่วัยสูงอายุ จำนวน 64 คน โดย
แบ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 44 คน และผู้
จะก้ าวสู ่ ว ั ยสู งอายุ ที ่ ม ี อายุ 50-59 ปี จำนวน 20 คน
วิเคราะห์ข้อมูลการสั มภาษณ์ด้ วยวิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Analysis) และการสรุปสารสำคัญของข้ อมูล
(Common Themes) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
นอกจากนี้ ยังใช้วิธีการศึกษากรณีตัวอย่างจำนวน
10 กรณี ของผู ้ ส ู งอายุ และผู ้ จะก้ าวสู ่ ว ั ยผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ใ ช้
เทคโนโลยี เพื ่ อเสริ มสร้ างภาวะพฤฒิ พลั งของตนเองทั้ ง
3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว การสร้าง
รายได้ และการสร้ างผลผลิ ต เพื ่ อชุ ม ชน การคั ดเลื อ ก
กรณี ศ ึ กษานั ้ นผู ้ ว ิ จ ั ยเลื อกผู ้ ให้ ส ั มภาษณ์ ท ี ่ ม ี ช ่ อ งทาง
อินเทอร์เน็ตในการสร้างเนื้อหา เช่น สถานียูทูบ เฟซบุ๊ก
ที่ได้รับความนิยมและต้องมีผู้ติดตามระดับหนึ่ง หรือ ต้อง
ได้รับการนำเสนอจากสื่อมวลชน หรือ ได้รับการนำนำจาก
สื่อสังคมออนไลน์ โดยการสัมภาษณ์กรณีศึกษาดังกล่าว
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นำมาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อเสนอการพัฒนาผู้สูงอายุเพื่อ
เสริมสร้างภาวะพฤฒิพลัง
นำผลการวิจัยทั้งส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ สังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
พฤฒิ พลั งผู ้ ส ู งอายุ ในสั งคมผุ้ สู งอายุ ย ุคดิจ ิ ท ั ล เน้ นการ
เตรี ยมพร้ อมให้ ผ ู ้ ส ู งอายุ สามารถนำเทคโนโลยี มาใช้ ใน
ชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงทาง
รายได้ มีความสามารถในการสร้างผลผลิตชุมชนได้ และนำ
ข้อเสนอไปตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
โครงการวิจัยผ่านการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย
ในคน โดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
กลุ่มสหสถาบันชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
ศิ ลปกรรมศาสตร์ ของจุ ฬาลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย เลขที่
โครงการ 125/62 เลขที่ใบรับรอง COA No. 120/2562

ผลการวิจัย
การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น
1,400 คน จากกลุ่มอายุ 50-59 ปี และอายุ 60-70 ปี จาก
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที ่ ส ุ ด และจากทุ ก
ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 5 จังหวัด ในจำนวนใกล้เคียงกันใน
แต่ละภูมิภาค อาศัยในพื้นที่เขตเมือง เทศบาลมากกกว่า
นอกเขตเมืองเล็ กน้อย เป็นเพศหญิงมากกว่ าเพศชาย มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นจำนวนใกล้เคียงกับระดับ
ปริ ญญาตรี มี รายได้ 10,001-20,000 บาท มากที ่ สุ ด
รองลงมาคื อรายได้ 5,001-10,000 บาท มี อาชี พธุ รกิ จ
ส่ วนตั ว / ค้ าขาย มากที ่ ส ุ ด รองลงมาคื อรั บจ้ าง และ
เกษตรกร มากกว่าครึ่งมีสถานภาพสมรส
กลุ ่ มตั วอย่ างเกื อบครึ ่ งใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ ตมา
มากกว่า 5 ปี รองลงมาใช้งานมา 4-5 ปี มีความคล่องแคล่ว
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ทั้งในระดับสามารถ
ใช้ได้ด้วยตนเอง แต่ไม่คล่องแคล่ว และใช้ไม่เป็นเลย และ
มีความคล่องแคล่วในการใช้งานโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนในระดั บสามารถใช้ ได้ ด ้ วยตนเองแต่ ไม่ คล่ องแคล่ ว
ใกล้เคียงกับ สามารถใช้ได้ด้วยตนเองอย่างคล่องแคล่ว
ปัจจัยเอื้ออำนวยในการใช้เทคโนโลยีพบว่า ส่วน
ใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่อาศัยที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู ง คิ ด เป็ นร้อยละ 87.14 บ้ านพั กอาศัยติดตั้ง

สั ญญาณไวไฟ คิ ดเป็ นร้ อยละ 70.50 เกื อบทั ้ ง หมดมี
โทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 98.79
สำหรั บ รู ป แบบการใช้ บ ริ ก ารอิ น เทอร์ เ น็ ต
ความเร็วสูงพบว่า จำนวนมากกว่าครึ่งเป็นแบบเหมาจ่ าย
รายเดือน คิดเป็นร้อยละ 69.29 มีค่าบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็ วสู งในแต่ ละเดื อนอยู ่ ระหว่ า ง 301-600 บาท
ใกล้เคียงกับมากกว่า 600 เป็นจำนวน 524 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.48 และ จำนวน 527 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70
ตามลำดับ ราคาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้มีราคาระหว่าง
3,001-7,000 บาท มากที่สุดเป็นจำนวน 506 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.25
การเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยี
กลุ่มตัวอย่างรวมทุกกลุ่มอายุมีการเข้าถึงและใช้
งานอินเทอร์เน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที -1 ชั่วโมง
ซึ ่ งเป็ นการเข้ าถึ งและใช้ งานระดั บปานกลาง และเมื่ อ
พิจารณาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้งานแต่ละวันพบว่า ใช้งาน
เฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งอยู่ในระดับน้อย มีเพียงกลุ่มอายุ
50-54 ปี ที่มีระยะเวลาใช้งานเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง ซึ่งอยู่
ในระดับปานกลาง
โปรแกรมที ่ ใ ช้ ง านบ่ อ ย ๆ และใช้ ม ากที ่ สุ ด
เรียงลำดับ ดังนี้ ไลน์ เฟซบุ๊ก และยูทูบ โดยใช้สนทนา อ่าน
ข่าวติดตามข่าวสารในระดับมาก ในขณะที่ใช้สืบค้นข้อมูล
และโพสต์ข้อความในระดับปานกลาง และรับส่งอีเมล ซื้อ
สินค้าออนไลน์ และโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันในระดับน้อย
และสร้างเนื้อหาด้วยตนเองในระดับน้อยที่สุด
ผลการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า บุตรหลานหลานเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการยอมรับหรือใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการ
ติดต่อสื่อสาร และยังเกิดความผูกพันใกล้ชิดกัน อาทิ ลูก
หรื อหลานที ่ อยู ่ ห ่ างไกลจะใช้ เทคโนโลยี เป็ นช่ องทางที่
สามารถใช้ติดต่อสื่อสารและสะดวกรวดเร็ว ในมุมมองของ
ผู้สูงอายุ เทคโนโลยีเป็นช่ องทางติ ดต่ อสื่ อสารที ่สะดวก
รวดเร็ว คิดถึงลูก หลาน หรือญาติ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุยัง
มองว่าเทคโนโลยียังทำให้ทันโลกและเป็นคนทันสมัย ทำให้รู้
เรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่าง
รวดเร็ว ทำให้ตนเองมีความทันสมัยต่อข้อมูลสังคมข่าวสาร
ได้ตลอดเวลา
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ผลการสัมภาษณ์เพิ่มเติมให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในเรื่องงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ
ความบั นเทิ ง ใช้ ทำธุ รกรรมทางการเงิ น การสั ่ งซื ้ อของ
ออนไลน์ การติดต่อเพื่อน ถ่ายทอดเหตุการณ์สดหรือไลฟ์สด
(live) ในโอกาสที ่ เ จอเพื ่ อ น ถ่ า ยรู ป และโพสต์ ภ าพส่ ง
ข้อความหากัน การค้นหาข้อมูลสุขภาพจาก กูเกิ้ล หรือยูทูบ
แอปพลิเคชันไลน์
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างภาวะ
พฤฒิพลังและผลิตภาพของผู้สูงอายุ ผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุที่
มีอายุ 50-54 ปี มีแรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง
ภาวะพฤติพลังอยู่ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุ
60-70 ปี อยู่ระดับปานกลาง ผลการสำรวจสะท้อนให้เห็น
ว่า โดยรวมผู้สูงอายุมีการใช้เทคโนโลยีที่เพื่อสร้างภาวะ
พฤฒิพลังด้านสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต ด้านการมี
ส่วนรวมในการมีงานทำ การมีส่วนร่วมกับครอบครัว การ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรม และด้านการใช้เทคโนโลยี อยู่ระดับ
มาก ในขณะที่พฤฒิพลั งด้านความมั่นคงในรายได้ ที่อยู่
อาศัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เสริมสร้างพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ และผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ
พบว่า ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพฤฒิพลัง
ด้านการมีส่วนร่วมกับคนในครอบครัว อยู่ในระดับมาก โดย
ใช้ งานโปรแกรมสนทนาในการพู ด คุ ย ติ ด ต่ อ ในเรื ่ อ ง
ชี วิ ตประจำวั น กั บ คนในครอบครั ว และถามไถ่
สารทุกข์สุกดิบกับคนในครอบครัวที่ห่างไกล อยู่ ในระดับ
มาก
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพฤฒิ
พลังด้านความมั่นคงทางรายได้พบว่า กลุ่มผู้จะก้าวสู่วัย
ผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี อายุ 50-54 ปี อยู ่ ในระดั บน้ อย และกลุ่ ม
ผู้สูงอายุ 60-70 ปี อยู่ในระดับน้ อยที่สุ ด เมื่อพิจารณา
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ร้ า งรายได้ พ บว่ า
ความสามารถในการใช้ความชำนาญเชิงวิชาชีพที่มีอยู่เพื่อ
หารายได้ การขายของออนไลน์ การสร้างธุรกิจออนไลน์ การ
รับจ้างงานอิสระอยู่ในระดับน้อย ในขณะที่การสร้างรายได้
จากการสร้างเนื้อหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างพฤฒิพลังและการ
ก้าวข้ามอุปสรรค
ผลการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุสะท้อนให้เห็นอุปสรรค
และความยากลำบากในการใช้เทคโนโลยี เช่น ปัญหาทางด้าน
สายตา ความจำและการลื มง่ าย ความซั บซ้ อนและความ
ยุ่งยากจากเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังพบอีกว่าปัจจัยที่เกิด
อุปสรรคก็คือปัจจัยทางด้านสัญญาณไม่ดี/ไม่เสถียร ปัจจัย
ทางด้านภาษาอั งกฤษที่เป็ นอุ ปสรรคเพราะแอปพลิ เคชั น
บางอย่างก็ใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหาตัวอักษรหรือตัวพิมพ์ที่มี
ขนาดเล็กจนเกินไป
นอกจากนี้ผลการสัมภาษณ์อธิบาย การก้าวข้าม
หรื อแก้ ไขอุ ปสรรคในการใช้ เทคโนโลยี ของผู ้ ส ู งอายุ ว่ า
ปัญหาในการใช้งานที่เกิดขึ้นนั้น ยังสามารถก้าวข้ามไปได้
เช่ น การเสนอให้ ม ี แ อปพลิ เคชั นเฉพาะผู ้ ส ู งอายุ โดย
แอปพลิเคชันที่ใช้เป็นการจัดตั้งของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
มี ผ ู ้ เ ชี ่ ย วชาญที ่ ใ ห้ คำตอบเรื ่ อ งที ่ ต นเองมี ป ั ญ หาหรื อ
ช่ วยเหลื อได้ นอกจากนี ้ ผ ู ้ ส ู งอายุ บางส่ วนยั งใช้ ว ิ ธ ี ก าร
สอบถามลูกหลาน หรือบุคคลสนิทรอบข้างที่มีความชำนาญ
และขณะเดี ยวกั นปั ญหาในด้ านตั วสะกด ตั วอั กษรหรื อ
แป้นพิมพ์มีขนาดเล็กที่ทำให้ลำบากในการใช้ ก็จะใช้วิธีหา
เครื่อง แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊กที่มีขนาดใหญ่กว่าสมาร์ทโฟน
มาใช้ ทดแทน รวมทั ้ งใช้ แว่ นสายตาเพื ่ อให้ ช ่ วยในการ
มองเห็นได้ดียิ่งขึ้น
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล
ผู้สูงอายุสะท้อนผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกว่า ยังมี
ความกั ง วลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นหลายประการ
ประกอบด้วย ความกังวลต่อการกรอกข้อมูลรายละเอี ยด
ส่วนตัวที่อาจถูกนำไปใช้โดยมิจฉาชีพจนเกิดความเสียหาย
แก่ตนเอง โฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และมีบางคน
กังวลทางด้านระบบคลื่นสัญญาณที่มีผลกระทบต่อร่างกาย
การทำธุรกรรมทางการเงิน นอกจากนี้ผู้สูงอายุเคยเจอความ
เสี่ยงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความแปลก ๆ จากบุคคลไม่รู้จัก
หรือสินค้าเด้งเข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์ หรือเฟซบุ๊ก การ
โดนแฮกข้อมูล หรือการทำให้หลงกรอกข้อมูลทางออนไลน์
ข้อปลอมหรือข่าวเท็จ การแอบอ้างใช้รูปบุคคลที่รู้จักมา
หลอกให้โอนเงิน ภาพลามกอนาจารในระบบส่งมา สินค้าที่
ซื้อทางออนไลน์ไม่ตรงกับโฆษณาและโฆษณาเกินสรรพคุณ
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ทางความจริง ผู้สูงอายุมองว่าไม่ปลอดภัยหากมีคนที่ไม่รู้จัก
เข้ามาคุยหรือติดต่อเข้ามาคุย และความเหมาะสมของการ
โพสต์ ข ้ อ ความ ข้ อ มู ล ของตนเองโดนแฮก และความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งต่อกันมา ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ
บางส่วนมองว่าปลอดภัยเพราะตนเองไม่ได้เล่นเยอะ และ
ไม่ได้ทำอะไรเสียหาย
ผลการวั ด ระดั บ การรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ ดิ จ ิ ท ั ล ของ
ผู้สูงอายุในภาพรวมพบว่า อยู่ระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม
กลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมีระดับการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลอยู่
ระดับมาก ทั้งนี้การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุในเรื่อง
เทคโนโลยีที่สามารถจัดการเรื่องการผลิตและส่งเนื้อหามายัง
ผู ้ ใช้ งาน (Algorithm) การตั ้ งคำถามกั บเนื ้ อหา และการ
ตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างปลอดภัย อยู่ในระดับปานกลาง
ถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเสริมสร้ าง
พฤฒิพลังและผลิตภาพของผู้สูงอายุ
การสัมภาษณ์กรณีตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี ใน
การเสริมสร้างพฤฒิพลังและผลิภาพ มีปรากฏให้เห็นทั้งรุ่น
วัยผู้สูงอายุ และผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ในด้านสำคัญ 2 ด้าน
ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีเสริมสร้างพฤฒิพลังด้านการมีส่วน
ร่วมและความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยที่คนรุ่นลูกเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้ชักชวน
ผู้สูงอายุมาร่ วมกั นสร้ างเนื ้อหาเผยแพร่บนแพล็ตฟอร์ ม
ออนไลน์ เป็ นการทำกิ จกรรมร่ วมกั นที ่ ช ่ วยเสริ มสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี และด้านการสร้างความมั่นคงทางรายได้
ด้วยผลิตภาพเชิงเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านการมีส่วนร่วมในการ
สร้างผลิตภาพเชิงสังคมให้แก่ชุมชน นอกจากนี้กรณีตัวอย่าง
สะท้อนให้เห็นปัจจัย และเงื่อนไขที่สามารถนำไปสู่การใช้
เทคโนโลยีเสริมสร้างพฤฒิพลังของผู้สูงอายุได้ ดังนี้
1. ความสำเร็จมีพื้นฐานมาจากตัวบุคคล ได้แก่
ความคิด ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สั่งสมมานาน
ของผู้สูงอายุ เป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถนำมาสร้างเนื้อหา
และกิ จกรรมที ่ จะใช้ เทคโนโลยี เสริ มภาวะพฤฒิ พลั งได้
นอกจากนี้ยั งมาจากความสัมพั นธ์ ที่ด ีระหว่ างตนเองกั บ
ลูกหลานซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เชื่อมผู้สูงอายุเข้ากับเทคโนโลยี
อีกทั้งความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีของตนเอง การเรียนรู้
เทคโนโลยีพื้นฐาน เป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี

2 การต้องก้าวข้ามอุปสรรคด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยีและการผลิตของรุ่นหนุ่มสาว นำไปสู่
ความเป็ นไปได้ ในการใช้ เทคโนโลยี เพื ่ อสร้ างเนื ้ อหาบน
แพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้สิ่งที่กระตุ้นให้ เกิ ดการ
เรียนรู้เทคโนโลยีคือการทำงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนให้ความรู้และฝึกทักษะทาง
เทคโนโลยีควบคู่กันไปด้วย
3. การเชื ่ อมโยงระหว่ างรุ ่ นวั ยปั จจั ยสำคั ญสู่
ความสำเร็จ เป็นการมาบรรจบกันอย่างลงตัวระหว่างส่วน
ของเนื ้ อ หาที ่ ม ี อ ยู ่ เ ต็ ม ที ่ ใ นตั ว ผู ้ ส ู ง อายุ กั บ ความรู้
ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและเทคโนโลยีของคนรุ่นลูก
นำไปสู่กิจกรรมความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย โดยมี
เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยง และมีผลผลิตเป็นเนื้อหาที่ผู้ชม
ติดตามจำนวนมาก อีกทั้งความคิดและวิถีชีวิตที่เป็นแบบ
ฉบับของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับกระแสนิยมของคนรุ่นหนุ่ม
สาว สามารถเชื่อมโยงคนรุ่นหนุ่มสาวให้มาร่วมทำกิจกรรม
ร่วมกัน แม้จะไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
4. การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานและองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์เป็นแรงผลัก ให้ผู้สูงอายุนำเทคโนโลยีมา
ใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มรายได้ด้วยการค้า
ขายออนไลน์จนสามารถเป็นอาชีพของผู้สูงอายุได้
5. การหารายได้แบบอิสระจะเป็นเส้นทางสู่ความ
มั่นคงสายใหม่ ผู้สูงอายุที่มีการงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
จะยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องหลังวัยเกษียณได้ และ
สามารถสร้ างรายได้ต ่อเนื่ องให้ กั บตนเองได้ ดั งนั ้ นการ
เรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้เสริมสร้างพฤฒิพลังสามารถ
เรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยก่อนเกษียณ และผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี ยังสามารถทำงานด้ านเทคโนโลยีต่ อได้ ในวั ย
เกษียณด้วยการเป็นคนทำงานอิสระ เป็นการหารายได้แบบ
อาชีพอิสระ (Freelance) ได้ในวัยเกษียณ

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นประเด็นสำคัญของการ
ใช้เทคโนโลยีสร้างพฤฒิพลัง และสร้างผลิตภาพของผู้สูงอายุ
สามารถนำมาอภิปรายดังต่อไปนี้
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ผู ้ ส ู ง อายุ ส ามารถใช้ เ ทคโนโลยี เ สริ ม สร้ า ง
พฤฒิพลังได้
ผลเชิงสำรวจชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุและผู้จะก้าวสู่
วั ยผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี แรงจู งใจในการใช้ เทคโนโลยี เสริ มสร้ าง
พฤฒิพลังด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การใช้ชีวิต ออกกำลัง
กาย อยู่ระดับมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การใช้
เทคโนโลยีเสริมสร้างพฤฒิพลังด้านการมีส่วนร่วมด้วยการ
ทำกิจกรรมกับคนวัยเดียวกัน ครอบครัว และสังคม สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดี (Healthy
and Lively) สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ของ Elder, Scott,
Kluge, & Elder (2016) Sun, McLaughlin, & Cody (2016)
Batsis et al. (2019) เห็นใกล้เคียงว่าผู้สูงอายุมีการใช้ งาน
เครื่องมือค้นหาข้อมูล (Search Engine) ค้นหาข้อมูลในเรื่อง
ของสุขภาพ ใกล้เคียงกับงานวิจัยของ ปรีชญา แม้นมินทร์
(2558) ได้สรุปให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีคือ
อ่านข่าว บันเทิงและสุขภาพ เพราะช่วยให้รู้สึกว่าตนเองมี
แรงสนับสนุนทางสังคมมากขึ้น รู้สึกมีแรงกระตุ้นทางใจ
ท้าทาย มีประโยชน์ และรู้สึกเป็นหนุ่มสาวอีกครั้ง อย่างไรก็
ตามนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งของประเทศไทย
คือ ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล (2554) สมาน ลอยฟ้า (2557)
ปรีชญา แม้นมินทร์ (2558) ชาญชัย ศุภอรรถกร, และคณะ
(2558) พัชนี เชยจรรยา (2559) กิรณา สมวาทสรรค์ (2559)
วิ ศปั ตย์ ชั ยช่ วย (2560) ภั ทริ กา วงศ์ อนั นต์ นนท์ , และ
สรานั นทน์ อนุ ชน (2561) สุ ว ิ ช ถิ ระโคตร, และวี รพงษ์
พลนิกรกิจ (2561) นลิณี ศรวิลาส, และปริญญา หรุ่นโพธิ์
(ม.ป.ป.) และงานวิจัยต่างประเทศ คือ Beckenhauer, &
Armstrong (2009) Heo, Kim, & Won (2011) Gitlow
(2014) Comunello, Mulargia, Belotti, & FernándezArdèvol (2015) Chang, McAllister, & McCaslin (2015)
Randall, Pauley, & Culley (2015) Zeng, Liu, Han, & Liu
(2016) Khvorostianov (2016) Marston et al. (2016)
Quan-Haase, Mo, & Wellman (2017) ที่ ท ำการศึ ก ษา
วัตถุประสงค์ของการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุต่างก็เห็นไป
ในทางทิศทางเดี ยวกั นก็คื อ ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีในการ
ติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์กับบุคคล ใช้ในงานอดิเรก
บันเทิง
ผลวิจัยเชิงสำรวจชี้ให้เห็นว่า ความสามารถในการ
ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว อยู่

ระดับมากทุกกลุ่มอายุ หากพิจารณาถึงรายละเอียดของ
ความสามารถนั ้ น จะเห็ น ว่ าเป็ น ความสามารถใช้ ง าน
โปรแกรมสนทนาในการพูดคุย ติดต่อในเรื่องชีวิตประจำวัน
กับคนในครอบครัว และถามไถ่สารทุ กข์สุกดิบกั บคนใน
ครอบครั ว ที ่ ห ่ า งไกล อยู ่ ร ะดั บ มาก ซึ่ งสรุ ป ให้ เ ห็ นว่ า
เทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน“ครอบครัว”
ผู้สูงอายุเปิดรับเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้
สามารถสื่อสารกับบุคคลภายในครอบครัวได้สะดวกยิ่ งขึ้ น
แม้ว่าจะเทคโนโลยีจะมีความซับซ้อน แต่เป็นช่องทางที่ช่วย
ให้ผู้สูงอายุและวัยอื่น ๆ ในครอบครัวเกิดการแลกเปลี ่ยน
ความรู้ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครั ว รู ป แบบใหม่ (Zeng, Liu, Han, & Liu, 2016;
Khvorostianov, 2016; ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, 2554) อย่างไร
ก็ตาม ยังอธิบายได้ด้วยข้อสรุปงานวิจัยของ Quan-Haase,
Mo, & Wellman (2017) ซึ่งสรุปว่าผู้สูงอายุนั้นมองว่าการ
ใช้สื่อดิจิทัลมีประโยชน์สำหรับการสื่อสาร โดยเฉพาะกับ
ผู้คนที่อยู่ห่างไกลกัน อีกทั้งพวกเขามีการใช้โทรศัพท์เพื่อ
เป็นตัวเลือกในการสนับสนุนด้านการติดต่อสื่อสารเนื่องจาก
มีความคุ้นเคยกับการใช้งาน
สำหรับข้อค้นพบใน ด้านความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลิตภาพ สร้างรายได้อยู่ระดับน้อย
รวมถึ งความสามารถทางผลิ ตภาพ การสร้ างรายได้ บน
อินเทอร์เน็ต ในเรื่อง การใช้ความชำนาญเชิงวิชาชีพที่มีอยู่
เพื่อหารายได้ การขายของออนไลน์ ความมั่นใจในการสร้าง
ธุรกิจออนไลน์ การรับจ้างงานอิสระอยู่ในระดับน้อย ในขณะ
ที่การสร้างรายได้จากการสร้างเนื้อหาอยู่ในระดับน้อย จาก
ผลดังกล่าวสะท้อนว่าผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการ
สร้ างความสั มพั นธ์ในครอบครัวเป็ นหลัก ขณะเดี ยวกัน
Dogruel, Joeckel, & Bowman (2015) ได ้ กล ่ าวว่ า
ความสามารถในการยอมรั บและใช้ งานเทคโนโลยี ของ
ผู้ ส ู งอายุ ประสบการณ์ ในอดี ตและความเชี ่ ยวชาญทาง
เทคโนโลยี และการรับรู้ถึงความสามารถทั่วไปของตนเอง
(generalized self-efficacy) สามารถอธิ บายได้ ว ่ าการใช้
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในการสร้างผลิตภาพนั้นมีป ั จจั ย
ดังกล่าวที่เกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตามมีข้อค้นพบของ พนม
คลี่ฉายา (2561) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่มีความสามารถนำสื่อ
สั งคมออนไลน์ มาใช้ ในทางธุ รกิ จ สามารถมาใช้ ในการ
นำเสนอขายสิ นค้ าออนไลน์ ของตนเองได้ ประกอบกั บ
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ผลการศึกษากรณ๊ตัวอย่าในงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุ
ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสร้างรายได้ ทั้งการ
ที ่ มี ต ั วอย่างผู ้สู งอายุ ที ่สามารถผลิ ตงานเนื ้อหาที ่ตนเอง
เชี่ยวชาญโดยลงเผยแพร่ผ่านยูทูบ หรือเฟซบุ๊ก การสร้าง
รายได้ จากธุ รกิ จของตนเองโดยการสร้างเพจของตนเอง
เพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาชมสินค้าของตน สามารถจำหน่าย
สินค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
การเพิ่มการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลควบคู่ไปกับการ
ใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของผู้สูงอายุอยู่ระดับปาน
กลาง ในขณะที่กลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุอยู่ระดับมาก และ
ผลวิจัยสรุปให้เห็นว่า ผู้สูงอายุและผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมี
ความสามารถเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ตตามวัตถุประสงค์แต่
ละครั้งได้อย่างถูกต้องตามประสงค์ของตนเอง การประเมิน
ความถู กต้ อง และการใช้ เทคโนโลยีให้ เกิ ดประโยชน์ต่อ
ตนเอง อยู่ในระดับมากทุกกลุ่มอายุ สะท้อนให้เห็นปัจจัย
สำคัญของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลคือ การรับรู้ในศักยภาพ
ของตนเองว่ า สามารถทำสิ ่ ง นั ้ น ได้ (Self-efficacy) มี
ความสามารถทางดิจ ิท ั ล (Digital competence) ซึ ่ งเป็น
จุ ดเริ ่ มต้ นของการรู ้ เท่ าทั นสื ่ อดิ จ ิ ท ั ล และจะสามารถ
ตอบสนองต่อเนื้อหาอย่างปลอดภัย
นอกจากนี้ผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุยังมีความ
กั งวลในการกรอกข้ อมู ล รายละเอี ยดส่ ว นตั วที่ อ าจถู ก
นำไปใช้โดยมิจฉาชีพจนเกิดความเสียหายแก่ตนเอง โฆษณา
ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และมีบางคนกังวลทางด้ าน
ระบบคลื่นสัญญาณที่มีผลกระทบต่อร่างกาย เพราะระบบ
สัญญาณโทรศัพท์ที่จะส่งผลต่อระบบประสาทซึ่ งจะเกิ ด
ผลกระทบในระยะยาว กังวลเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงิน
กังวลต่อผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มือถือในเรื่องของบริการ
เสริมต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบที่นอกเหนือจากการจ่ายรายเดือน
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกีบผลสำรวจของสำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2562) ที่รายงานผลการสำรวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่
ตอนกลางและผู้สูงอายุ (คนที่เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2489 –
2507 มีอายุ 54-72 ปี) พบว่า ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ต
ที่พบเจอ ได้แก่ ปริมาณโฆษณาออนไลน์ที่มารบกวน (ร้อย
ละ 79.5) และไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตจะ
เชื่อถือได้ (ร้อยละ 45.5) และที่น่าเป็นห่วงคือในกลุ่มนี้นั้นมี

พฤติกรรมเสี่ยงในการเข้าเว็บไซต์ของธนาคารที่ไม่ได้สังเกตุ
ว่ามี https://
โอกาสการพั ฒนาสู ่ ภาวะพฤฒิ พลั งและผลิ ต
ภาพของผู้สูงอายุ
ผลวิจัยจากการถอดบทเรียนกรณีตัวอย่าง สรุปให้
เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาผู้สูงอายุสู่ภาวะ
พฤฒิพลังและสามารถสร้างผลิตภาพทั้งในด้านความมั่นคง
ทางรายได้ และการสร้างผลผลิตให้แก่ชุมชน โดยชี้ให้เห็น
ประเด็นสำคัญคือ ความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีสร้ าง
ภาวะพฤฒิพลังและผลิภาพ มีพื้นฐานมาจากตัวบุคคล ความ
เป็นตัวตน ความคิด ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สั่ง
สมมานานของผู้สูงอายุ เป็นต้นทุนสำคัญที่สามารถนำมา
สร้างเนื้อหาและกิจกรรม สอดคล้องกันกั บงานวิจั ยของ
Castilla et al. (2018) ซึ่งได้ฝึกอบรมทักษะการใช้งานแอป
พลิเคชันด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุที่มีอายุ
ระหว่าง 46-76 ปี โดยแต่ละคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อ
ดิจิทัลแตกต่างกันทำให้ผลลัพธ์แตกต่างกันด้วย เพราะผู้ที่มี
พื้นฐานความรู้ด้านสื่อดิจิทัลมาก่อนจะเข้าใจได้ง่ายกว่าผู้ที่
ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านสื่อดิจิทัล และหลังการฝึกอบรม
ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ จนสามารถใช้งาน
แอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ The Gale
Group (2002) ชี้ให้เห็นถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่ม
ศั ก ยภาพของผู ้ ส ู ง อายุ คื อ ปั จ จั ย ภายในตั ว บุ ค คล
(Individual) หมายถึง แรงจูงใจ แรงขับ ความคิดสร้างสรรค์
ทั ศนคติ ความถนั ด ลั กษณะนิ ส ั ย และคุ ณสมบั ต ิ ท าง
กายภาพของตัวผู้สูงอายุซึ่งมีผลต่อความสนใจของผู้สูงอายุ
และยังใกล้เคียงกับผลวิจัยของ อรนุช หงษาชาติ , ชีพสุมน
รังสยาธร และอภิชาติ ใจอารีย์ (2558) ที่ศึกษาการทำงาน
หลังเกษียณอายุราชการผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปพบว่า สาเหตุที่
ทำให้ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการทำงานหลังเกษียณอายุ
มากที ่ ส ุ ดคื อ ความรั กในงานที ่ ทำ ได้ ทำงานตามความรู้
ความสามารถหรือความถนัด การทำงานส่งผลดีต่อร่างกาย
และจิตใจ การทำงานทำให้ได้พัฒนาตนเองตลอดเวลา มี
ความสุขกับการทำงาน ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
รวมถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังสามารถทำงานได้ และมี
ความรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่ออยู่เฉย ๆ
นอกจากนี้งานวิจัยยังพบอีกว่า ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้สูงอายุกับคนรุ่นลูก โดยคนรุ่นลูกเป็นผู้ที่มีความรู้
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ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้การสร้าง
เนื ้ อหาเผยแพร่ บ นแพลตฟอร์ ม ออนไลน์ ข องผู ้ ส ู งอายุ
สามารถเป็นจริงได้ สอดคล้องกับ สมาน ลอยฟ้า (2557) ได้
เสนอความเห็นว่า “ครอบครัว” สมาชิกในครอบครัวที่เป็น
คนรุ่นใหม่ เช่น ลูกหลาน ซึ่งเป็นผู้ที่ความรู้และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ควรทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้
และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ มีข้อ
ค้นพบงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า เทคโนโลยีสามารถช่วย
ยกระดับความสัมพันธ์โดยก้าวข้ามกำแพงช่องว่างระหว่าง
วัย บางครั้งยังมีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จาก
ผู้สูงอายุต่อลูกหลานด้วย (ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ , และ
สรานั น ทน์ อนุ ช น, 2561; Randall, Pauley, & Culley,
2015) ข้อสรุปงานวิจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นยังสอดคล้องกับ
ผลสรุปกรณีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า การเชื่อมโยงระหว่างรุ่นวัย
เป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ ด้วยทักษะความสามารถของ
คนรุ ่ นลู ก หากมี ความสามารถในการถ่ ายทำคลิ ป และมี
ความรู ้ เ รื ่ อ งเทคโนโลยี การสร้ า งเนื ้ อ หาเผยแพร่ บ น
แพลตฟอร์ มออนไลน์ เป็ นการมาบรรจบกั นอย่ างลงตั ว
ระหว่างส่วนของเนื้อหาที่มีอยู่เต็มที่ในตัวผู้สูงอายุ กับความรู้
ความสามารถในการผลิตเนื้อหาและเทคโนโลยีของคน รุ่นลูก
นำไปสู่กิจกรรมความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างรุ่นวัย
ข้อสรุปจากกรณีตัวอย่างยังได้ชี้ให้เห็นอีกว่า การ
เรียนรู้เทคโนโลยีพื้นฐาน เป็นสิ่งเสริมที่ผู้สูงอายุที่ตั้งใจจะใช้
เทคโนโลยีสร้างเนื้อหาทำสิ่งที่ตนเองตั้งใจทำ นิสัยใฝ่เรียนรู้
และทำอย่างจริงจัง เมื่อมาเจอเทคโนโลยีใหม่ ความสนใจ
เรียนรู้ ผลักดันสู่การเริ่มต้นเรียนรู้ และทำด้วยความจริงจัง
ยิ ่ งเสริ ม ให้ ก ารเรี ย นรู ้ เ ทคโนโลยี ม ี มากขึ ้ น ผลสรุ ปนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lam & Lee (2007) ที่สรุปว่า
ผู้สูงอายุเป็นผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีความมั่นใจใน
ศักยภาพของตนเองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงาน
ออนไลน์ อ ย่ า งหลากหลาย แต่ เ มื ่ อ ได้ ใ ช้ งานไปซั กพั ก
ประกอบกับได้รับการฝึกฝนอย่างเพียงพอ ผู้สูงอายุก็จะรู้สึก
ดีขึ้นและมีความมั่นใจในการใช้งานเพิ่มขึ้น รวมถึงคาดหวัง
ว่าตนเองจะมีทักษะในการทำงานด้านออนไลน์ได้ และยัง
สอดคล้องกับงานของ Lee, Czaja, & Sharit (2008) ศึกษา
เกี่ยวกับความต้องการฝึกอบรมพนักงานที่เป็นผู้สูงวัยด้วย
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งพบว่าผู้สู งอายุยังมีท่าทีแสดงความ
ต้ องการในการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยี และทั กษะการใช้ งาน

คอมพิวเตอร์เพื่อกลับไปทำงาน พวกเขาคาดหวังว่าจะได้
ทำงานนอกเวลาหรืองานพาร์ทไทม์ (Part time) ที่สามารถ
ยืดหยุ่นเวลาได้ อีกทั้งสามารถได้รับการฝึกอบรมไปด้วย
พร้อม ๆ กัน นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้กลุ่ มผู้สูงอายุตั้งใจที่จะ
ทำงานต่อนั้นมาจากตัวองค์กรและสังคมที่สนับสนุนแรงงาน
ผู้สูงอายุที่สามารถรักษาความตั้งใจที่ผู้สูงอายุจะทำงาน
ต่อไปได้
สำหรับในด้านของการหารายได้แบบอิสระจะเป็น
เส้ นทางสู ่ ความมั ่ นคงสายใหม่ ผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี การงานที่
เกี ่ ยวข้ องกั บเทคโนโลยี จะยั งสามารถทำงานได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่องหลังวัยเกษียณได้ และสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง
ให้กับตนเองได้ ดังนั้นการเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้
เสริมสร้างพฤฒิพลัง สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยก่อนเกษียณ
และผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังสามารถทำงาน
ด้านเทคโนโลยีต่อได้ในวัยเกษียณด้วยการเป็นคนทำงาน
อิสระ เป็นการหารายได้แบบอาชีพอิสระ (freelance) ได้ใน
วัยเกษียณ ตามที่ อรนุช หงษาชาติ, ชีพสุมน รังสยาธร และ
อภิชาติ ใจอารีย์ (2558) ได้มองว่า รูปแบบการทำงานหลัง
เกษียณอายุราชการซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานหลัง
เกษียณอายุราชการคือ งานด้านวิชาการและงานอื่น ๆ ที่ไม่
เน้นการใช้แรงกาย โดยลักษณะงานที่เหมาะสมควรเป็นงาน
ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ งานที่สอดคล้องกับความชอบ
ความสนใจ และความสามารถ รวมถึงงานที่มีความยืดหยุ่น
ไม่มีข้อผูกมัดเพราะอยากมีอิสระในการทำงาน สามารถ
บริหารจัดเวลาระหว่างเวลางานและเวลาส่ วนตั วได้ ด ้ วย
ตนเองเพียงคนเดียว แต่ก็มีความเสี่ยงในการไม่ได้รับค่าจ้าง
และไม่มีสวัสดิการเหมือนกับทำงานในบริษัท นอกจากนี้
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พั นธ์ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา
จันทร์ฉาย, และประกอบ คุปรัตน (2553) ได้กล่าวถึงอาชีพ
ที ่ ต ้ อ งใช้ น วั ต กรรมของวิ ส าหกิ จ เริ ่ ม ต้ น (Startup)
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความใหม่ เป็น
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้น อาจจะจากนวัตกรรมที่มีอยู่
ก็ได้ แต่ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม หรือคือสิ่ง
ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนหน้านี้ 2) ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สิ่ง
ใหม่ทคี่ ิดค้นขึ้นมาต้องสามารถสร้างกำไรหรือยกระดับสินค้า
และบริการเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และ 3)
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมจะต้องมา
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จากการริ เริ ่ มของผู ้ ประกอบการเอง ไม่ ได้ เกิ ดจากการ
ลอกเลียนแบบผู้อื่น
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพฤฒิพลังและผลิตภาพ
ของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอเชิงนโยบายนี้พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัย ที่
มุ่งหวังเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุยุคดิจิทัล ที่ผู้สูงอายุ
จะต้องดำรงชีวิตอยู่ในบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำเป็นต้องมีการ
เตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตาม
กระบวนทั ศน์ “พฤฒิ พลั งและผลิ ตภาพของผู ้ ส ู งอายุ ”
(Active and Productive Aging) โดยให้ความสำคัญกับการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่จะก้าวสู่
วัยผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมี
ความมั่นคงในชีวิต สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี
การเปลี ่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วในอนาคตมาเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางรายได้ และสร้างผลผลิตชุมชน
ได้
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นสถานการณ์และโอกาส การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังและผลิตภาพของ
ผู้สูงอายุ
ข้อค้นพบจากงานวิจัยบ่งชี้ว่า ผู้สูงอายุ ที่มีช่วงวัย
60-70 ปี และผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ ช่วงวัย 50-59 ปี มีการ
เข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตวันละ 5-6 ครั้ง ครั้งละ 30
นาที -1 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยระยะเวลาการใช้
งานแต่ละวันพบว่า ใช้งานเฉลี่ยวันละ 2-3 ชั่วโมง สะท้อนให้
เห็นว่า อินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน
ของทั้งสองกลุ่ม เมื่อพิจารณาข้อมูลประวัติการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ สะท้อนภาพผู้สูงอายุว่ามีการใช้งานมานานระดับ
หนึ่ง มากกว่า 5 ปี ทั้งนี้ผู้สูงอายุมีความคล่องแคล่วในการใช้
งานทั้งในระดับสามารถใช้ได้ด้วยตนเอง แต่ไม่คล่องแคล่ว
และยังมีส่วนหนึ่ งที่ ยั งใช้ไม่ เป็ นเลย และร้อยละ 98.79
สมาร์ ทโฟนที ่ สามารถเชื ่ อมต่ อกั บอิ นเทอร์ เน็ ตได้ และ
สามารถใช้ งานโทรศั พท์ สมาร์ ทโฟนได้ ด้ วยตนเองแต่ไม่
คล่องแคล่วนัก ใกล้เคียงกับที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเองอย่าง
คล่ องแคล่ว ผลวิ จ ั ยสะท้อนภาพของผู ้สู งอายุก ับการใช้
เทคโนโลยีในมุมมองใหม่แตกต่างจากอดีตที่มองว่าผู้สูงอายุ
มีความกังวล ไม่คุ้นเคย ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ มาเป็น
ภาพผู้สูงอายุที่ยอมรับเทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยี ใน

กิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้ในการติดตามข่าวสาร
หาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับคนในครอบครัว เพื่อน ชุมชน รวมทั้งชุมชนออนไลน์
สามารถแสวงหาความบันเทิงจากสื่อออนไลน์มาใช้เพื่อการ
พักผ่อนหน่อยใจได้ แสดงให้เห็นว่าสื่อออนไลน์เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ และผู้ที่จะก้าวสู่วัย
ผู้สูงอายุในอนาคตจะเป็นกลุ่มวัยที่มีการใช้เทคโนโลยีมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ ข ้ อมู ลจากงานวิ จ ั ยสะท้ อนให้ เห็ น
โอกาสการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
มั ่ นคงในชี ว ิ ตของผู ้สู งอายุ เช่ นกั น ผลการวิ จ ัยที่ บ่ งชี้ว่า
แรงจูงใจในการใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุด้านความต้องการ
รายได้เพื่อความมั่นคงในชีวิต (Income for Life Security)
เป็นแรงจูงใจที่อธิบายว่าผู้สูงอายุต้องการใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อหารายได้ที่จะช่วยให้ชีวิตมีความมั่นคงในวัยผู้สูงอายุ
แม้จะเป็นแรงจูงใจในระดับปานกลาง หากสะท้อนให้เห็น
ชัดเจนในกลุ่มผู้จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุที่มีอายุ 50-54 ปี ที่มี
แรงจูงใจด้านนี้มากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า
การสร้ า งความมั ่ น คงในชี ว ิ ต จากการหารายได้ บ นสื่ อ
ออนไลน์เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องการใช้สร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของตนเอง นอกจากนี้ข้อมูลจากการวิจัย
สะท้อนให้เห็นอีกว่า ผู้สูงอายุบางส่วนที่มีปัจจัยตัวบุคคล
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
มี ความพร้ อมที ่ สามารถสร้ างรายได้ จากการสร้ างสรรค์
เนื้อหาและเผยแพร่บนแพล็ตฟอร์มออนไลน์
สิ ่ งที ่ เป็ นหลั กฐานประจั กษ์ ย ื นยั นได้ ในความ
เป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างพฤฒิพลังด้าน
ความมั่นคงในชีวิตด้วยการสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ คือ
กรณีตัวอย่างผู้สูงอายุที่สามารถสร้างรายได้จากการสร้าง
เนื้อหา การทำการค้าออนไลน์ และการทำงานชุมชน จาก
การถอดบทเรียนกรณีตัวอย่างพบปัจจัยสนับสนุน ได้แก่
ความเป็นตัวตน ความคิด ความรู้ ทักษะ และความสามารถ
ที่สั่งสมมานานของผู้สูงอายุ เป็นต้นทุนสำคัญ แม้ว่าความรู้
ทักษะการใช้เทคโนโลยีอาจจะไม่ดีนัก แต่มิได้เป็นอุปสรรค
ด้วยเหตุที่ความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีสามารถเรียนรู้ได้
โดยมีเงื่อนไขที่จำเป็นคือ ต้องให้การสนับสนุนการเรียนรู้
และที่สำคัญคือวัยที่ยังเป็นวัยที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุมี
ความสามารถใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างความคล่องตัว จึงทำ
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ให้เห็นโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของตนเองใน
ปัจจุบันและต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้สูงอายุได้
นอกจากนี ้ การเชื ่ อมโยงระหว่ างรุ ่ นวั ยเป็ นอี ก
ปัจจัยหนึ่ง กล่าวคือ ด้วยทักษะความสามารถของคนรุ่นลูก
หลาน ในการถ่ายทำคลิป มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี เชื่อมโยง
กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของของผู้สูงอายุที่มี
อยู่ จึงนับเป็นการรวมตัวที่สมบูรณ์ทั้งส่วนของเนื้อหาและ
การผลิ ตบนสื่ อออนไลน์ สร้ างผลผลิ ตเป็ นเนื ้อหาบนสื่อ
ออนไลน์ที่มีผู้ชมติดตามจำนวนมาก นอกจากนี้ความคิดและ
วิถีชีวิตที่เป็นแบบฉบับของผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับกระแส
นิยมของคนรุ่นหนุ่มสาว สามารถเชื่อมโยงคนรุ่นหนุ่มสาวมา
ร่วมมือกับผู้สูงอายุสร้างเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่นำมาสู่
รายได้
อี ก ทั ้ ง ผลการวิ จ ั ย ยั ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การ
สนับสนุนด้านการค้าออนไลน์ จากหน่วยงานและองค์กร
สาธารณประโยชน์ เ ป็ น อี ก ช่ อ งทางหนึ ่ ง ที ่ ส นั บ สนุ น
ความสำเร็ จของการนำเทคโนโลยี มาใช้ เพิ ่ มรายได้ ด ้ วย
การค้าขายจนเป็นอาชีพได้ องค์กรภาครัฐ โครงการเพื่ อ
สังคมขององค์กรธุรกิจที่ร่วมมือกับภาครัฐ ช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ สนับสนุนการสร้างแพล็ตฟอร์ม และการสอนการใช้
งาน ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา
จากการสั งเคราะห์ ผลการวิ จ ั ย นำมาพั ฒ นา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย สำหรับการเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลัง
และผลิตภาพสำหรับผู้สูงอายุ ที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุใน
ปั จจุ บ ั นและอนาคตได้ ขอเสนอเชิ งนโยบายจะชี ้ ให้เห็น
เป้าประสงค์และแนวทางเสริมสร้างภาวะพฤฒิพลังและผลิต
ภาพดังรายละเอียดต่อไปนี้
เป้าประสงค์สังคมผู้สูงอายุยุคดิจิทัล
สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล ที่ผู้สูงอายุต้องใช้ชีวิต
ท่ามกลางการพัฒนาและการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
และรุนแรง จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุที่เปี่ยมด้วยพฤฒิพลัง
และผลิ ตภาพ (Active and Productive Aging) สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความมั่นคงในชีวิต อย่างมี
ศักดิ์ศรี ดังนี้
“ผู้สูงอายุที่มีทักษะและความสามารถ ในการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง มีความ
กระฉับกระเฉงในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีความสัมพันธ์
ที่ดีและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับคนในครอบครัว ชุมชน มี

ความสามารถสร้างผลผลิตเพื่อความมั่นคงทางรายได้เพื่ อ
การดำรงชี พของตนเอง รวมทั ้ งสามารถสร้ างผลผลิตใน
ชุมชน และสามารถใช้เทคโนโลยีดิ จิท ัลในการดำรงชี วิ ต
ประจำวันได้อย่างปลอดภัย สามารถปรับตัวนำเทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ลที ่ ม ี การเปลี ่ ยนแปลงอย่ างรวดเร็ วมาเสริ มสร้ าง
คุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางรายได้ และสร้างผลผลิตชุมชน
ได้”
นโยบายสู่วิถีชีวิตแนวใหม่ของสังคมผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ประเด็นท้าทายและเป้าประสงค์ที่มุ่งเตรียมความ
พร้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิ ตของ
ผู้สูงอายุ นำมาสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตและ
ความมั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ประกอบด้วยข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 ด้านหลัก ดังนี้
ข้อเสนอที่ 1 : แนวนโยบายสวัสดิการพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตในสังคมผู้สูงอายุ 5 G
ผลการวิ จ ั ย ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ถึ งการดำเนิ น ชี ว ิ ต ของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตว่า การดำเนินชีวิตประจำวัน
ของผุ้สูงอายุจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อาจกล่ าวได้ ว ่ าเทคโนโลยี ด ิ จ ิ ท ั ลจะเป็ นพื ้ นฐานชี ว ิ ต ใน
อนาคตของสังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นต้องกำหนดนโยบาย
เพื่อเป็นกรอบแผนงานและโครงการ เพื่อการเตรียมพร้อมสู่
วิถีชีวิตใหม่ของสังคมผู้สูงอายุยุคดิจิทัล ดังต่อไปนี้
1. จัดสวัสดิการสนับสนุ นค่าใช้จ่ าย ควบคู ่ กั บ
พั ฒนาเครื อข่ ายการให้ บริ การอิ นเทอร์ เน็ ตความเร็ วสู ง
สำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุสะท้อนถึงความต้องการให้รัฐสนับสนุน
ด้านพื้นที่ครอบคุลมสัญญานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หาก
รัฐสามารถกำหนดเป็นสวัสดิการพื้นฐานสำหรับผู้สู งอายุ
โดยกำหนดให้ ผ ู ้ ส ู ง อายุ ส ามารถใช้ บ ริ ก ารสั ญ ญาณ
อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปริมาณที่สามารถ
ใช้ได้พอเพียงในการใช้ชีวิตประจำวันวิถีใหม่ การนำนโยบาย
นี้ปฏิบัติยังสามารถใช้แนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐกับ
เอกชนได้ ห ลายลั ก ษณะ เช่ น การส่ ง เสริ ม ให้ เ อกชน
จัดบริการเฉพาะผู้สูงอายุที่ได้รับการชดเชยจากรัฐในรูปแบบ
การชดเชยภาษี การสนับสนุนบางส่วนจากรัฐ การจัดตั้งเป็น
กิ จ การเพื ่ อ สั ง คม (Social Enterprise) สำหรั บ การ
ดำเนินงานเฉพาะในเรื่องนี้

วารสารนิเทศศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2564

2. เพิ่มความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ควบคู่
กับความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ
แต่ละคนมีความแตกต่างกัน การเพิ่มความสามารถในการใช้
งานสามารถจัดเป็นสวัสดิการพื้นฐานด้วยการจัดอบรมการ
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตวิถีใหม่ ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะชีวิต
ที่จำเป็นสำหรับความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
(Digital Intelligence and Literacy) ให้แก่ผู้สูงอายุ
3. ปกป้องสิทธิและความปลอดภัยบนสื่อออนไลน์
สำหรับผู้สูงอายุ
ผู ้ ส ู งอายุ ม ั กเป็ นกลุ ่ มเป้ าหมายของผู ้ ไม่ หวังดี
มิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสจากการขาดทักษะและความรู้ในการ
ใช้ งานสื ่ อออนไลน์ ได้ อย่ างปลอดภั ยของผู ้ ส ู งอายุ และ
ผลการวิ จ ั ย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของผู้สูงอายุในด้านการใช้งานอย่างลปอดภัยยัง
เป็ น สิ ่ ง จำเป็ น ดั ง นั ้ น ในขณะที ่ ด ำเนิ น นโยบายเพิ่ ม
ความสามารถในความรอบรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ
แล้ว ควรมีมาตรการทางกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้บริโภค กิจการด้านผู้สูงอายุ
ที ่ จ ะปกป้ อ งสิ ท ธิ และความปลอดภั ยในการใช้ งานสื่ อ
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ เช่น การจัดตั้งศูนย์ หรือหน่วยเฉพาะ
กิจเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ดำเนิ นการตรวจสอบ ช่วยเหลือ
แก้ไข และเยียวยาครบวงจร
4. ส่ งเสริ ม การออกแบบ ผลิ ต อุ ป กรณ์ และ
แอพพลิเคชั่นเฉพาะผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้
อุ ป สรรคสำคั ญ ในการใช้ ง านเทคโนโลยี คื อ
ผู้สูงอายุมีสภาพร่างกายที่เสื่อมโทรมทั้งด้านสายตาการ
มองเห็น การอ่าน การฟัง ดังนั้นจำเป็นต้องมีการพัฒนา
การออกแบบ ผลิ ต อุ ปกรณ์ และแอพพลิ เคชั ่ นเฉพาะ
ผู ้ ส ู ง อายุ ด้ ว ยเทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence; AI) เทคโนโลยีเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตกับการใช้
ชีวิต (Internet of Thing) จะช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวัน
ของผู้สูงอายุมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
5. ส่ งเสริ มการสร้ า งสรรค์ เ นื ้ อ หาเสริ มสร้ า ง
พฤฒิพลังสำหรับผู้สูงอายุบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ผู้สูงอายุใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดี (Healthy and
Lively) และใช้เวลากับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากในแต่ละ
วัน จำเป็นต้องมีการสร้างเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ที่จะช่ วย

เสริมสร้างคุณภาพชีว ิตที่ด ี ใ ห้ก ับผู้ส ู งอายุ แนวทางการ
ดำเนินงานในระยะสั้น ที่สามารถดำเนินการได้ทันที คือ
สนับสนุนองค์กร ธุรกิจ มูลนิธิ นักธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น
(Startup) กลุ ่ ม บุ ค คล ผู ้ ท ำงานอิ ส ระ (Freelance) ผู ้ มี
อิทธิพลออนไลน์ (Online Influencer) จัดทำเนื้อหาและ
สร้างแพลตฟอร์มสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น และดำเนินงานใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน ด้วยการจัดตั้ง องค์กรสื่อออนไลน์
สาธารณะ ตามแนวคิดการแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ
(Public Television) เช่นเดียวกับสถานีไทยพีบีเอส
ข้อเสนอที่ 2 : นโยบายด้านการสร้างความมั่นคง
ในชีวิตผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นโอกาสการใช้เทคโนโลยี
สร้างความมั่นคงทางรายได้ของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมี กรณี
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่สามารถสร้างรายได้จากการสร้างเนื้อหา
บนยูทูบ การเปิดขายสินค้าออนไลน์ การสร้างเฟซบุ๊กเพจ
เพื่อหารายได้จากจากการจำหน่ายสินค้าและจากผู้ติดตาม
เพจ อย่างไรก็ตามการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุจำเป็นต้อง
ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือในด้านการเพิ่มความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี การเริ่มต้นจัดตั้ง การให้คำแนะนำและ
ให้ความช่วยเหลือในการสร้างรายได้ด้วยเทคโนโลยีและการ
สร้ างรายได้ จากงานอิ สระ แนวนโยบายที ่ สำคั ญคื อการ
เตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในชีวิตด้านรายได้ โดย
มุ่งกระตุ้น สนับสนุนให้ผู้สูงอายุนำศั กยภาพที่มี อยู ่ ของ
ตนเอง และใช้ โอกาสทางเทคโนโลยี ท ี ่ เปิ ดให้ ผ ู ้ ส ู งอายุ
สามารถใช้ ประโยชน์สร้ างรายได้ ด้ วยตนเองได้ มาสร้ าง
รายได้ สามารถดำเนินงานตามแนวทางดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออนไลน์ (Online
Business Incubation Center) สำหรับผู้สูงอายุ
ถื อเป็ นโอกาสที ่ ผ ู ้ ส ู งอายุ จะสามารถนำต้ นทุ น
ความรู้ ทักษะ ความสามารถขอบตนเองมาสร้างเนื้อหา หรือ
สร้างผลิตภัณฑ์ทำธุรกิจออนไลน์ได้ ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจออนไลน์หลายสถาบัน หากมีการเน้นการ
ส่งเสริมสำหรับผู้สูงอายุได้ จะช่วยสนับสนุนการสร้างรายได้
ของผู้สูงอายได้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจออนไลน์จะเน้นการให้
ความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจออนไลน์ การเป็นพี่เลี้ยง ให้
คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนใน
การทำธุรกิจออนไลน์
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2. ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนด้ ว ยเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์ผ่านสื่อออนไลน์
การร่วมมือกันสร้างรายได้ระหว่างผู้สูงอายุกับคน
ในชุมชน โดยนำต้นทุนทางธรรมชาติ การเกษตร วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างสรรค์เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยการเชื่อมโยงคนต่างรุ่นวัยในชุมชน ได้แก่ รุ่นวัยหนุ่ม
สาว คนรุ่นวัยผู้ใหญ่ที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ และวัยผู้สูงอายุ
ในชุมชน มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ สร้างสรรค์เศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์บนสื่อออนไลน์ จะช่วยให้เกิดการสร้างผลผลิต
ทางเศรษฐกิจของชุมชน
3. สร้างแพลตฟอร์มร้านออนไลน์เป็นช่ องทาง
การตลาดให้แก่ผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยีออนไลน์สามารถนำผู้ขายและผู้ซื้อ
ที่อยู่ห่างไกลมาพบเจอกัน และทำการค้าขายกันได้ มีกรณี
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่สามารถทำการค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
รวมทั้งมีกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันผลิตสินค้า แต่ยังขาด
ช่องทางการขายออนไลน์ ดังนั้นการมี พื ้ นที่ กลางบนสื่ อ
ออนไลน์ เป็นตลาดกลางออนไลน์ (e-Marketplace) ที่เปิด
ให้เฉพาะผู้สูงอายุได้นำผลิตภัณฑ์ของตนเองมาจำหน่าย มี
การจัดการสนับสนุน ช่วยเหลือผู้สูงอายุในกระบวนการทำ
ธุรกิจการค้าออนไลน์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การเสนอขาย รับคำ
สั่งซื้อ การจัดส่ง และการเก็บเงิน จะช่วยขยายโอกาสการค้า
ออนไลน์ของผู้สูงอายุ และมีโอกาสที่จะเพิ่มจำนวนผู้สูงอายุ
ท่าจะทำการค้าออนไลน์ได้ด้วยตนเองอย่างปลอดภัยและไม่
ถูกเอาเปรียบ
4. ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้ น (Startup) และการ
ทำงานรั บ จ้ า งอิ ส ระผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ (Online
Freelance)
ผู ้ ส ู งอายุ ท ี ่ ม ี ความสามารถเฉพาะทาง มี ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน
สามารถใช้ต้ นทุ นนี ้สร้ างรายได้ ให้ก ับตนเองได้ โดยการ
ทำงานรั บจ้ า งอิ สระผ่ า นช่ องทางออนไลน์ ในงานบาง
ประเภท เช่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ การเป็นผู้แสดงหรือ
ผู ้ บรรยายเฉพาะเรื่ อง เป็ นต้ น รวมทั ้ งส่ งเสริ มให้ เกิ ด
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการร่วมกัน
สร้ างธุ รกิ จกั บ คนวั ยหนุ ่ มสาว และการเข้ าร่ ว มลงทุ น
วิสาหกิจเริ่มต้นกับคนหนุ่มสาว

กลไกการดำเนินงาน
ข้อเสนอนี้จะสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม
จำเป็นต้องอาศัยกลไกการดำเนินงานตามนโยบายที่เสนอ
ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้
1. กลไกการดำเนินงานตามแนวนโยบาย โดยการ
ส่ งต่ อนโนบายให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง นำไป
พิจารณาร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน และบูรณาการ
กับโครงการในปัจจุบั น รวมทั้งเพิ่ มเติ มในแผนแม่ บทใน
อนาคต หน่วยงานรัฐที่สามารถนำไปพิจารณาดำเนินงานได้
อาทิ
- กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กองส่งเสริมการมีงานทำ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ
- องค์กรบริหารงานส่วนท้องถิ่น
2. กลไกความร่ วมมือระหว่ างองค์ กร เป็ นการ
รวบรวมองค์กรภาครัฐ องค์กรธุรกิจภาคเอกชนโดยเฉพาะ
บริ ษ ั ท ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ บริ ก ารเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เน็ ต
ความเร็วสูง โทรศัพท์เคลื่อนที่ และสื่อดิจิทัล ธุรกิจด้านสื่อ
ดิจิทัล องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์
โดยร่วมกันจัดทำโครงการตามข้อเสนอนโยบาย พิจารณา
แนวนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจขององค์กร
ร่ วมมื อ จั บคู ่ สร้ างเครื อข่ ายร่วมดำเนิ นโครงการ จั ดทำ
รูปแบบของร้านค้ าออนไลน์ อิสระ (Standalone e-Shop)
วิสาหกิจชุมชนออนไลน์ (Small and Micro Community
Enterprise; SMCE) ร้านค้าออนไลน์ (e-Shop) ตลาดกลาง
ออนไลน์ (e-Marketplace)
3. กลไกการจั ดตั ้งและส่ งเสริมการลงทุ นแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ดำเนินโครงการตาม
แนวนโยบายการสร้างรายได้และผลผลิตชุมชน สามารถทำ
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ได้ทั้งระดับชุมชน และธุรกิจระดั บประเทศ ผ่านกองทุ น
สาธารณประโยชน์ที่มีอยู่ อาทิ
- กองทุ นวิ จ ั ยและพั ฒนากิ จการกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์
สาธารณะ (กทปส.)
- กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4. กลไกการปฏิบัติงานด้วยการบูรณาการส่ วน
งาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ
5. กลไกการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกั บการ
เชื่อมประสานระหว่างรุ่นวัย 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นหนุ่มสาว รุ่น
ผู้ใหญ่ และรุ่นผู้สูงอายุ เพื่อประสานพลังร่วมกันปรับตัวสู่วิถี
ชี ว ิ ตที ่ เปลี ่ ยนแลง การสร้ างความสั มพั นธ์ ท ี ่ ด ี และการ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน
6. กลไกส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม โดย
กำหนดกรอบการวิจ ัยเฉพาะเรื ่อง การเตรียมพร้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุใน
สั ง คมดิ จ ิ ท ั ล เน้ น การวิ จ ั ย สร้ า งองค์ ค วามรู ้ (Basic
Research) เกี ่ ยวกั บแนวทางและวิ ธี การเรียนรู ้ การเพิ่ ม

ทั กษะ การเพิ ่ มความสามารถในการนำเทคโนโลยี มาใช้
เสริมสร้างพฤฒิพลังของผู้สูงอายุ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(Action Research) พัฒนาต้นแบบการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความมั่นคงในชีวิตด้วยเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ทั้ง
ในระดับบุคคล กลุ่มชุมชน และธุรกิจ
7. กลไกการสื ่ อสารสาธารณะ สร้ างกรอบการ
รั บ รู ้ น โนบายผ่ า นสื ่ อ (Media Advocacy) บนฐานองค์
ความรู้ โดยกำหนดแผนการสื่อสารสาธารณะ เผยแพร่องค์
ความรู ้ สร้ างความรู ้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกระบวนทัศน์
พฤฒิ พลั งของผู ้ ส ู งอายุ สร้ างการแลกเปลี ่ ยนเรี ยนรู ้ ใน
เครือข่าย เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน สื่อสารความเป็น
สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างการตื่นตัวในสังคม
สังคมผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลอยู่ต่อหน้าพวกเราทุก
คนแล้วขณะนี้ มิใช่เรื่องอนาคตอีกต่อไป ความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีว ิตและกระบวนทัศน์ของผู้สู งอายุ
อันมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งวิกฤติการ
ต่าง ๆ ที่อุบัติขึ้นบนโลก ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตผู้สู งอายุ
อย่างมากมายและฉับพลัน การเตรียมพร้อมทั้งด้านพื้นฐาน
และการเพิ ่ มทั กษะที ่ จำเป็ นในการดำรงชี ว ิ ตได้ อย่ า งมี
คุณภาพและมั่นคง เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการในวันนี้ ทั้งกลุ่ม
ผู้สูงอายุในปัจจุบันและผู้ที่จะก้าวสู่วัยผู้สูงอายุในอนาคต
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