
 

 

บทที่ 1 บทน ำ  
(Introduction) 

 
1.1 ควำมส ำคญัและทีม่ำของปัญหำของกำรวจิัย 
 เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวติและสงัคมของไทยมากขึ้นเร่ือยๆ ไม่
ว่าจะเป็นการท างาน ส่ือสาร การนัดหมายและการเดินทางท่องเที่ยว เรียกได้ว่ากิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัต่างๆ ลว้นแลว้แต่มีเร่ืองราวที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งอยู่
ดว้ย เราจึงไม่สามารถปฏิเสธความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อผูค้นมากมาย
ในปัจจุบนัได ้คนจ านวนมากใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูล 
เช่น องค์ความรู้ใหม่ การท่องเที่ยว ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยคุ Digital Thailand 4.0 เป็นการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศไทยดว้ยนวตักรรมดิจิตอล เพือ่เพิม่ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและ
ความเท่าเทียมทางสังคม ซ่ึงจะท าให้เกิดการยอมรับและหาโอกาสส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยใีหม่ 
วธีิการใหม่ กระบวนการใหม่ และเพิม่สมรรถนะและขีดความสามารถทางดา้นเศรษฐกิจ ยงัเป็นการ
สร้างโอกาสอยา่งเท่าเทียมกนัเพือ่สร้างสงัคมคุณภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีใหก้บัประชาชนทุกกลุ่ม 
 ในสงัคมโลกปัจจุบนั สถานการณ์ประชากรก าลงัเป็นที่ไดรั้บความสนใจ โดยเฉพาะเร่ือง
ที่เก่ียวกบัโครงสร้างประชากรที่ก  าลงัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นสังคมที่เขา้สู่ "สังคม
ผู้สูงอำยุ"(Aging Society) ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ (Aging society) แล้ว หาก
พิจารณาจากค าจ  ากดัความที่ว่าสังคมผูสู้งอายคุือสังคมท่ีมีประชากรอาย ุ60 ปี ขึ้นไปมากกว่า 10% 
หรือมีประชาชนที่มีอาย ุ65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% ประเทศไทยก็เป็นสงัคมผูสู้งอายแุลว้ตั้งแต่ปี 2548 
เพราะตอนนั้นประเทศไทยมีประชากรตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 10.4% และยงัคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปี
ขา้งหน้า สังคมไทยจะเป็นสังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) โดยพิจารณาจากจ านวน
ประชากรที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% หรือมีประชากรที่มีอาย ุ65 ปี ขึ้นไปเกินกวา่ 14% คาดว่า
ในปี 2571ประเทศไทยจะมีผูอ้ายเุกิน 60 ปี 23.5% กล่าวโดยรวม คือ ประเทศไทยจะกา้วจากสังคม
ผูสู้งอาย ุเป็นสงัคมผูสู้งอายโุดยสมบูรณ์ ในเวลาเพยีง 20 กวา่ปีเท่านั้น ซ่ึงถือวา่ใชเ้วลานอ้ย ในขณะ
ที่กลุ่มประเทศที่เป็นคล่ืนระลอกแรกของสังคมผูสู้งอายซ่ึุงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พฒันาแลว้ ใช้
เวลาค่อนขา้งมาก เช่น ฝร่ังเศส ใช้เวลา 115 ปี สวีเดน 85 ปี ออสเตรเลีย 73 ปี สหรัฐอเมริกา 69 ปี 
เป็นตน้ ท าใหป้ระเทศเหล่าน้ีมีเวลาปรับตวัปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับสงัคม
ผูสู้งอายอุยา่งเพยีงพอ ขณะที่กลุ่มประเทศที่เป็นคล่ืนลูกท่ีสอง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศก าลงัพฒันา 
ใชเ้วลาสั้นกว่ามาก เช่น ชิลี ในเวลา 27 ปี จีน 26 ปี ไทย 22 ปี สิงคโปร์ 19 ปี เป็นตน้ ท าให้มีเวลา
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เตรียมตวัน้อยประเทศไทยเม่ือเขา้สู่สังคมผูสู้งอายจึุงควรมีการเตรียมการเพื่อรองรับ โดยเม่ือมีคน
แก่หรือคนชรามากขึ้น สัดส่วนคนท างานลดลง ผลผลิตโดยรวมก็จะลดลง ส่งผลให้รายได้ของ
ประเทศลดลงเกิดปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศได้ ผูสู้งอายุตอ้งเกษียณจากการงานไม่มี
รายได ้ตอ้งอาศยัรายไดจ้ากเงินที่เก็บออมไว ้ถา้หากไม่มีเงินออมไวม้ากพอก็จะส่งผลให้เกิดปัญหา
ในการด ารงชีพเป็นภาระแก่สังคมที่ตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลจัดสวสัดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและ
เพียงพอ เม่ือถึงวยัสูงอายสุภาพร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลงตอ้งมีการปรับตวั และที่ส าคญั
เม่ืออายมุากขึ้นสภาพร่างกายิม่เส่ือมถอยลง ปัญหาดา้นสุขภาพก็จะตามมา ซ่ึงทั้งหมดเป็นปัญหาที่
ทุกภาคส่วนสมควรมีการเตรียมการเพือ่รองรับจ านวนผูสู้งอายทุี่จะมีเพิม่ขึ้นและเพิม่ขึ้นเร่ือยๆ (ราช
วทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย, ออนไลน์)  

 ผูสู้งอายุหรืออายุเร่ิมต้นของการเขา้สู่ความสูงวยัของบุคคล ซ่ึงมักอ้างอิงตามเกณฑ์
ก าหนดเกษียณอายหุรืออายุที่บุคคลทัว่ไปหยดุท างาน อายเุร่ิมตน้โดยเฉล่ีย อยูท่ี่อาย ุ60 ปีขึ้นไป 
ส าหรับประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงประเทศไทยและอีกหลายประเทศในภูมิภาพเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ และ 65 ปีขึ้ นไปส าหรับประเทศพฒันาแล้ว (Anthony, 2010; WHO., n.a. อ้างถึงใน รศ
รินทร์ เกรย ์และคณะ, 2556) ซ่ึงตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ กล่าวว่าหากมีจ านวน
ผูสู้งอายุที่อายุเกิน 65 ปี เกิน 14 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์   เน่ืองจาก
ประชากรในกลุ่มน้ีเม่ือมีอายมุากขึ้นจะไม่สามารถดูแลตวัเองได ้และมกัจะมีโรคภยัไขเ้จ็บตามมา 
จึงตอ้งการการดูแลเป็นพเิศษ ถา้ผูสู้งอายทุี่ตอ้งอยูบ่า้นคนเดียว ท าอยา่งไรจึงจะอยูอ่ยา่งปลอดภยั ใน
อนาคตจ านวนผูสู้งอายมีุแนวโน้มที่จะเพิม่ขึ้นอาจถือไดว้า่เป็นกลุ่มผูสู้งอายทุี่มีความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยมีากกว่าในอดีต เพราะเติบโตมาพร้อมๆ กบัเทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดงันั้น การน าเทคโนโลยมีาใชจึ้งไม่ใชแ้ค่การคิดคน้ขึ้นใหม่ แต่ส าคญัท่ีการท าส่ิงท่ีมีอยูใ่ห้ใชง้าน
ง่ายขึ้น จนรู้สึกวา่เป็นส่ิงที่ตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนัดีหรือไม่นัน่เอง  
 ในอนาคตมีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของผูสู้งอายุ เช่น การเป็นแรงงานสูงวยั การ
ท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์หลงัเกษียณ นอกจากน้ียงัมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตเน่ืองจากเติบโตมา
พร้อมๆ กบัเทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 
 ดังนั้ น ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงเห็นควรศึกษาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุเพือ่สร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสงัคม 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1) ศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ
2) วเิคราะห์ผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ

3) น าผลที่ไดม้าวเิคราะห์หาศกัยภาพของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะส าหรับ
ผูสู้งอาย ุ

 

1.3 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1) ขอบเขตของกำรวิจัยคร้ังนี้  มุ่งศึกษาปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้เกิดศกัยภาพของ

เทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะส าหรับผูสู้งอาย ุ 
       2)  ตัวแปรที่จะศึกษำ 
  2.1 ตัวแปรต้น  ลกัษณะและรูปแบบการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ

2.2 ตัวแปรตำม ลกัษณะเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุ

 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
สำรสนเทศ (information) ทุกส่ิงทุกอยา่งทีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การสร้าง การใชส่ิ้งของ

กระบวนการหรือวิธีการด าเนินงานรวมไปถึงอุปกรณ์ที่ไม่มีในธรรมชาติ 
              เทคโนโลยีสำรสนเทศ(Information Technology) การจดัการในกระบวนการด าเนินงาน
สารสนเทศ หรือสารสนเทศในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การวิเคราะห์  การจดัเก็บ การ
จดัการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความแม่นย  า และความรวดเร็วทนัต่อ
การน ามาใชป้ระโยชน์ 

 ผู้สูงอำยุ (Elderly) หรือบางคนเรียกว่า ผูสู้งวยั เป็นค าที่บ่งบอกถึงตวัเลขของอายวุ่า มีอายุ
มากโดยนิยมนับตามอายตุั้งแต่แรกเกิด (Chronological age) หรือทัว่ไปเรียกว่า คนแก่ หรือคนชรา
โดยพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายของค าว่า คนแก่ คือ มีอายมุาก 
หรืออยูใ่นวยัชรา และใหค้วามหมายของค าวา่ ชรา คือ แก่ดว้ยอาย ุช ารุดทรุดโทรม นอกจากนั้นยงัมี
การเรียกผู ้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) ส่วนองค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) และองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations, UN) ใชค้  าในภาษาองักฤษของ
ผูสู้งอายวุา่ Older person or elderly person 
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1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจิัย 
1) ทราบปัจจยัหรือองคป์ระกอบที่ท  าใหเ้กิดศกัยภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะส าหรับ

ผูสู้งอาย ุ
2) ผูสู้งอายมีุคุณภาพความเป็นอยูแ่ละความมัน่คง 




