
บทที่ 5 สรุป อภปิรายและข้อเสนอแนะ  
(Conclusion Recommendation) 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษา 1)  ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสน เทศของผู ้สู งอายุ          

2) วเิคราะห์ผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุ 3) น าผลที่ไดม้าวเิคราะห์หาศกัยภาพของ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะส าหรับผูสู้งอายุอยา่งเป็นระบบและสมบูรณ์ตามหลกัวชิาการ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการศึกษา เป็นผูสู้งอายท่ีุพกัอาศยัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง โดยการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง Krejcie and Morgan (1970, pp. 608- 609) จาก
ประชากร 30,528 คน ได้กลุ่มตวัอย่าง 380 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงประกอบด้วยคําถามปลายปิด (Close-ended questionnaires) 
แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ เพศ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา รายได ้และอาชีพ เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปด้านการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ ช่วงเวลา การใชง้าน ระยะเวลาการใชต่้อวนั และความถ่ี
ในการใช ้เป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) และตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผูสู้งอาย ุดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม ดา้นประโยชน์ และดา้นอุปสรรคการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale questionnaires) มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .89  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใชก้ารส ารวจภาคสนาม โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์
เก็บขอ้มูลเชิงลึกโดยเก็บขอ้มูลจาก ผูสู้งอายทุี่พกัอาศยัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ได้แบบสอบถามที่
สมบูรณ์กลับคืนจ านวน 380 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 และไดน้ ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 

 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.60 และ

เพศชาย ร้อยละ 47.4 สถานภาพสมรส สมรสแลว้ ร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ โสด ร้อยละ  16.10 
และหย่าร้าง/ หม้าย/ แยกกันอยู่ ร้อยละ 9.50 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 41.80 
รองลงมา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 18.70 ระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 15.80 ระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 15.30 และระดบัสูงกว่าระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 8.40 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
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5,000-10,000 บาท ร้อยละ 53.90 รองลงมา รายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท ร้อยละ 22.10 มีรายได ้10,001-
20,000 บาท ร้อยละ 14.20 และมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 9.70 ดา้นการประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่รับจา้ง ร้อยละ 47.60 รองลงมา คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 21.8 เกษตรกรร้อยละ 20.30 
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ร้อยละ 5.00 เป็นขา้ราชการบ านาญ ร้อยละ 2.9 ขา้ราชการ/ พนักงานของรัฐ 
ร้อยละ 1.80 และพนกังานรัฐวสิาหกิจ ร้อยละ 0.50 

2. ขอ้มูลทัว่ไปดา้นพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า ช่วงเวลาการใชง้านคือ 
เวลาเช้า (05.01 – 09.00 น.) ร้อยละ 48.20 รองลงมาคือ เวลาเยน็ (17.01 – 19.00 น.) ร้อยละ 19.50 
เวลาสาย (09.01-12.00 น.) ร้อยละ 15.80 เวลาหลงัเที่ยงวนั (12.01 – 14.00 น.) ร้อยละ 6.60 เวลาบ่าย 
(14.01 - 17.00 น.) ร้อยละ 4.50 เวลาคํ่า (19.01 - 21.00 น.) ร้อยละ 3.40 และเวลาดึก (21.01 - 24.00 
น.) ร้อยละ 2.10 สาํหรับระยะเวลาการใชง้านต่อวนั 1-3 ชัว่โมง สูงสุด ร้อยละ 43.90 รองลงมา นอ้ย
กว่า 1 ชัว่โมง ร้อยละ 40.50 มากกวา่ 5 ชัว่โมง แต่ไม่เกิน 8 ชัว่โมง ร้อยละ 10.00มากกว่า 3 ชัว่โมง 
แต่ไม่เกิน 5 ชัว่โมง ร้อยละ 5.30 และมากกวา่ 8 ชัว่โมง ร้อยละ 0.30 ความถ่ีในการใชง้านมากกวา่ 1 
คร้ังต่อวนั สูงสุด ร้อยละ 65.50 รองลงมาคือ วนัละ 1 คร้ัง ร้อยละ 22.60  1-3 วนัต่อคร้ัง ร้อยละ 
10.80 สปัดาห์ละ 1 คร้ัง จาํนวน 3 คน ร้อยละ 0.80 และมากกวา่หน่ึงสปัดาห์ต่อ คร้ัง ร้อยละ 0.30 

3. พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวม ค่าเฉล่ีย 2.66 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพจิารณารายดา้นตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นประโยชน์ ค่าเฉล่ีย 
3.80 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ดา้นอุปกรณ์ ค่าเฉล่ีย 2.62 ดา้นวตัถุประสงค ์ค่าเฉล่ีย 2.51 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ดา้นโปรแกรม ค่าเฉล่ีย 2.23 และดา้นอุปสรรค ค่าเฉล่ีย 2.12 อยูใ่นระดบัน้อยโดย
พจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นวตัถุประสงค ์โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับปานกลางค่าเฉล่ีย 2.51 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงตามล าดับค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย 
สามอนัดับแรกคือ เพื่อติดต่อส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จกั ค่าเฉล่ีย 4.20 รวมอยูใ่น
ระดบัมาก รองลงมา เพือ่คน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยั ค่าเฉล่ีย 3.66 อยูใ่นระดบัมาก เพื่อติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ ค่าเฉล่ีย 3.50 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3.2 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอุปกรณ์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 2.64 เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ที่เรียงตามล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย
สามอันดับแรก คือ ใช้โทรศพัท์เคล่ือนที่ (สมาร์ทโฟน) ค่าเฉล่ีย 3.96 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา 
คือ ใช้ Tablet (IPAD, Galaxy Tab) ค่าเฉล่ีย 3.06 อยู่ในระดับปานกลาง ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้
สาย (wifi) ค่าเฉล่ีย 2.51อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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3.3 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโปรแกรม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัน้อย ค่าเฉล่ีย 2.23 อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณารายขอ้ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหา
น้อยสามอันดับแรก คือ การใช้ไลน์ (LINE) ค่าเฉล่ีย 4.18 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การใช ้      
เฟซบุ๊ก (facebook) ค่าเฉล่ีย 3.38 อยูใ่นระดบัปานกลาง การใชย้ทููป (YouTube) ค่าเฉล่ีย 3.06 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง  

3.4 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 3.80 เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยสามอนัดับ
แรก คือ ผ่อนคลายความเครียด/ ความเหงา ค่าเฉล่ีย 4.03 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ เป็นการเพิ่ม
ช่องทางการส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัว ค่าเฉล่ีย 3.94 อยูใ่นระดบัมาก กระตุน้ความจ า ชะลอ
ภาวะสมองเส่ือม ค่าเฉล่ีย 3.93 อยูใ่นระดบัมาก 

3.5 พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นอุปสรรค โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
นอ้ย ค่าเฉล่ีย 2.12 เม่ือพิจารณารายขอ้เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยสามอนัดบัแรก คือ 
หน่วยงานของรัฐไม่มีการประชาสัมพนัธ์ดา้นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ผูสู้งอาย ุค่าเฉล่ีย 2.71 อยูใ่นระดบัปานกลาง รองลงมาคือ อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศพัท์
ประเภทสมาร์ทโฟนมีราคาสูง ค่าเฉล่ีย 2.66 อยู่ในระดับน้อย ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาสูง 
ค่าเฉล่ีย 2.62 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามเพศพบว่า 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเพศชายและเพศหญิงโดยรวมและรายด้านทุกด้าน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยเพศชายมากกวา่เพศหญิง เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเพศชายมากกว่าเพศหญิ งในด้าน
วตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรมและดา้นประโยชน์ ส่วนเพศหญิงมากกวา่เพศชายในดา้น
อุปสรรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
พบวา่โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม 
ดา้นประโยชน์และดา้นอุปสรรค โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

5.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดา้นวตัถุประสงคจ์  าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 จ  านวน 2 คู่  ด้แก่ กลุ่มสมรสมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านวตัถุประสงค ์
มากกวา่กลุ่มโสด และกลุ่มหยา่ร้าง/หมา้ย/ แยกกนัอยู ่
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5.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดา้นอุปกรณ์ จ  าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มโสดมากกว่า กลุ่มหยา่ร้าง/หมา้ย/ แยกกนัอยู ่และกลุ่มสมรส มากกว่ากลุ่ม
หยา่ร้าง/หมา้ย/ แยกกนัอยู ่

5.3 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดา้นโปรแกรมจ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสมรส มากกวา่ กลุ่มหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

5.4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสมรส มากกวา่กลุ่มโสด และกลุ่มหยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่

5.5 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นอุปสรรค จ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มโสดมากกว่ากลุ่มสมรส และกลุ่มหยา่ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่มากกว่ากลุ่ม
สมรส 

6. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามระดับการศึกษา
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม ดา้นประโยชน์ 
และดา้นอุปสรรคแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  6.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นวตัถุประสงค์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 จ  านวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่ากลุ่มประถมศึกษากลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนตน้ และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่มปริญญาตรี มากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่ม
มธัยมศึกษาตอนตน้และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมากกวา่ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ 

6.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นอุปกรณ์ จ  าแนกตามระดับการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
จ  านวน 6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่า
กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้และ
กลุ่มปริญญาตรีมากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย 

6.3 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นโปรแกรมจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 7 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย มากกว่ากลุ่มปริญญาตรี กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่ม
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มธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษา และกลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนตน้  

6.4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จ  านวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษา
ตอนตน้ กลุ่มปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วนกลุ่มสูงกว่า
ปริญญาตรีมากกวา่กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ 

6.5 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดา้นอุปสรรค จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 
จ  านวน 8 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มประถมศึกษามากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และกลุ่มสูง
กวา่ปริญญาตรี กลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย ปริญญาตรี และกลุ่มสูง
กวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรีและกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย 

7. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจ าแนกตามรายได ้โดยรวมและ
รายด้านทุกด้าน ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านประโยชน์ และด้าน
อุปสรรคแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

7.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นวตัถุประสงค ์จ  าแนกตามรายได ้แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 5 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้5,000-10,000 บาท/เดือนมากกวา่กลุ่มรายต ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่ม 10,001-
20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได ้5,000 -10,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายต ่ากว่า 5,000 บาท/
เดือน ส่วนกลุ่มรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท/ เดือน มากกว่ากลุ่มมีรายต ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน และ
กลุ่มรายได ้5,000-10,000 บาท/เดือน 

7.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นอุปกรณ์ จ  าแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติทีระดบั .05 จ านวน 2 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มรายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ 5,000 -10,000 บาท/เดือน และกลุ่ม
รายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท/เดือน มากกวา่กลุ่มรายได ้5,000 -10,000 บาท/เดือน 

7.3 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านประโยชน์ จ  าแนกตามรายได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 4 คู่ 
ได้แก่ กลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ต  ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน กลุ่ม 
10,001-20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ต  ่ากว่า 5,000 บาท/เดือนและกลุ่มรายได้ 5,000-
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10,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มมากกว่า 20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ต  ่ากว่า 5,000 บาท/
เดือน  

7.4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นอุปสรรคจ าแนกตามรายไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มรายได้ต  ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน กลุ่ม 10,001-
20,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือน กลุ่มรายได้ 5,000 -10,000 บาท/
เดือน มากกว่ากลุ่มรายได ้10,001-20,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท/เดือน
มากกวา่กลุ่มรายได ้10,001-20,000 บาท/เดือน  

8. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ าแนกตามอาชีพโดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ เมือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้าน
ประโยชน์ และดา้นอุปสรรค โดยมีรายละเอียดในแต่ละดา้นดงัน้ี 

8.1 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นวตัถุประสงคจ์  าแนกตามอาชีพแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 จ านวน 9 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ มากกว่ากลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ กลุ่มขา้ราชการบ านาญ กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มากกว่ากลุ่มไม่ได้
ประกอบอาชีพ และกลุ่มข้าราชการบ านาญ ส่วนกลุ่มข้าราชการบ านาญ มากกว่ากลุ่มไม่ได้
ประกอบอาชีพ และกลุ่มรับจา้งมากกวา่ กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

8.2 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นอุปกรณ์ จ  าแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 4 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มขา้ราชการ/พนักงานของรัฐมากกว่ากลุ่มรับจา้ง กลุ่มขา้ราชการบ านาญมากกว่ากลุ่มรับจา้ง 
กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพมากกวา่กลุ่มรับจา้ง และกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมากกวา่กลุ่มรับจา้ง 

8.3 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นโปรแกรมจ าแนกตามอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จ านวน 5 คู่ ไดแ้ก่ 
กลุ่มขา้ราชการบ านาญ มากกวา่กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ส่วนกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มากกว่า
กลุ่มขา้ราชการบ านาญ กลุ่มรับจา้ง กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ และกลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 

8.4 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ด้านประโยชน์จ  าแนกตามอาชีพแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ  านวน 3 คู่ 
ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการบ านาญ มากกวา่กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ กลุ่มคา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั มากกว่า
กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และกลุ่มขา้ราชการบ านาญมากกวา่กลุ่มรับจา้ง 
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8.5 การทดสอบความแตกต่างรายคู่ของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นอุปสรรคแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จ านวน 11 คู่ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร
มากกว่ากลุ่มขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ กลุ่มขา้ราชการบ านาญ และกลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 
ส่วนกลุ่มรับจา้ง มากกว่ากลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพกลุ่มขา้ราชการบ านาญ และกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั กลุ่มขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ มากกวา่กลุ่มขา้ราชการบ านาญ ส่วนกลุ่มไม่ไดป้ระกอบ
อาชีพมากกวา่กลุ่มขา้ราชการบ านาญ 

 

5.2 อภปิรายผล 
 

 จากผลการศึกษา“ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุในพื้นท่ี
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน” นาํไปสู่การอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1. พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะทางส่ือสังคม พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากผูสู้งอายทุี่เกิดก่อนการแพร่หลายของเทคโนโลยสีารสนเทศอาจตอ้งใช้
เวลาในการเรียนรู้ และอาจมีทกัษะการใชง้านน้อย จึงปรากฏผลระดับพฤติกรรมการใชใ้นระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับผลการวิจยัของจารุวรรณ พิมพิคอ้ และสมาน ลอยฟ้า (2552) ซ่ึงพบว่า
ผูสู้งอายไุม่มีความรู้ความเขา้ใจในการใชอิ้นเทอร์เน็ตและเห็นความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก สาเหตุเน่ืองจากในปัจจุบนัเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทต่อการดาํเนินชีวิตในทุกด้าน และมีขอ้มูลที่ เป็นประโยชน์สําหรับทุกคน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของณัฐชุดา มงคลชาติ (2550) ที่พบว่าบริการและกิจกรรมที่ผู ้ใช้
อินเทอร์เน็ตใช้มากที่สุดคือ ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ และติดตามข่าวสารประจาํวนัหรือขอ้มูลท่ี
ทนัสมยั ส่วนด้านอุปกรณ์และด้านวตัถุประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง ดา้นโปรแกรม และด้าน
อุปสรรคอยูใ่นระดบันอ้ย เน่ืองจาก ผูสู้งอายมีุขอ้จาํกดัในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ จึงมกัใช้
อุปกรณ์และโปรแกรมที่ใชง้านไดง่้าย เพื่อวตัถุประสงคท์ี่จาํกดัตามตอ้งการเท่านั้น สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ อจัฉรา เอ๊นซ์ (2550) ที่พบว่าผูสู้งอายทุัว่ประเทศเพยีงร้อยละ 1.10 ใชค้อมพิวเตอร์และ
ร้อยละ 0.60 ใช้อินเทอร์เน็ต ซ่ึงน้อยกว่าประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ และแหล่งที่ใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ผูสู้งอายใุชท้ี่บา้นเป็นสดัส่วนสูงที่สุดร้อยละ 73.30  

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จาํแนกตามเพศ พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ด้านวตัถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม และด้านประโยชน์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐาน โดยเพศชายมีระดับ
พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มากกว่าเพศหญิง ส่วนดา้นอุปสรรค เพศหญิงม่ีค่าเฉลียสูง
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กว่าเพศชาย อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สาเหตุอาจเน่ืองมาจากเพศชายมีทกัษะและความ
ถนัดในการใช้งานสือและอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงกว่าเพศหญิงจึงทาํให้เพศชายใช้ประโยชน์ได้
มากกวา่ และมีอุปสรรคในการใชง้านนอ้ยกว่าเพศหญิง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กษิติธร ภูภราดยั 
และสิรินทร ไชยศกัดา (2544, หน้า 1) และศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) ที่สรุปว่าความ
แตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงมีผลต่อการเขา้ถึงสารสนเทศผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย
พบว่าเพศชายมีทกัษะ และความสามารถในการใชอิ้นเทอร์เน็ตสูงกว่าเพศหญิง และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่พบว่าพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม มีความสัมพนัธ์กับ
เพศ 

3. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
พบว่าโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากโดยภาพรวมของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เก่ียวขอ้งกับสถานภาพสมรส
โดยตรง แตกต่างกนัในรายละเอียดดา้นต่าง ๆ มากกว่าผลการเปรียบเทียบเป็นรายดา้นจึงพบว่าดา้น
วตัถุประสงค์ ด้านอุปกรณ์ ด้านโปรแกรม ด้านประโยชน์ และด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

     เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  พบว่าด้านวัตถุประสงค์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 2 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสมรส มากกว่ากลุ่มโสด และกลุ่มหยา่ร้าง/ 
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มสมรสอาจมีภารกิจในการติดต่อส่ือสารและกิจกรรมดา้น
อ่ืน ๆ ระหวา่งสมาชิกในครอบครัวโดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมากกวา่กลุ่มโสดและหยา่ร้าง/ 
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ซ่ึงมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบับุคคลในครอบครัวน้อยกว่ากลุ่มสมรส สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ กษิติธร ภูภราดัย และสิรินทร ไชยศกัดา (2554, หน้า 1) และศิริพร ศรีเชลียง (2550, 
หน้า 57-61) ที่สรุปว่าโครงสร้างครอบครัว ไดแ้ก่ จาํนวนบุตร จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผล
ต่อโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศ  

      เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้นอุปกรณ์ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 จาํนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มโสดและกลุ่มสมรส มากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกนัอยู ่สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุ่มโสดและกลุ่มสมรส มีแรงจูงใจ ความสนใจ และเวลาวา่งใน
การหาขอ้มูล และแสวงหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารมากกว่ากลุ่มหยา่ร้าง/ 
หมา้ย/แยกกนัอยู ่ซ่ึงเป็นกลุ่มที่อาจมีปัญหาทางดา้นจิตใจเน่ืองจากเคยมีคู่สมรสแต่ตอ้งมาอยูต่าม
ลาํพงั จึงรู้สึกวา้เหว ่ถูกทอดทิ้ง หมดกาํลงัใจ ทาํให้ซึมเศร้า ไม่กระฉบักระเฉง สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของสุรกุล เจนอบรม (2534, หน้า 2-20) ที่ระบุว่าการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ที่เป็นญาติหรือ
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คู่ชีวิตตอ้งตายจากหรือแยกยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน ทาํให้ผูสู้งอายเุกิดความรู้สึกซึมเศร้าไดง่้าย จึงอาจส่งผล
ทาํใหไ้ม่กระตือรือร้นในการแสวงหาอุปกรณ์ส่ือสารใหม่ๆ  

เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้นโปรแกรม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั 
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสมรสมากกว่ากลุ่มหยา่ร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู ่ส่วน
ดา้นประโยชน์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีจาํนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่ม
สมรส มากกว่ากลุ่มโสด และกลุ่มหยา่ร้าง/หม้าย/แยกกนัอยู ่สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุ่มสมรส มี
กิจกรรมทีตอ้งส่ือสารกับสมาชิกในครอบครัวมากกว่ากลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ จึงมีความ
สนใจในการแสวงหาโปรแกรมการใชง้านใหม่ๆ เพือ่ความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของกษิติธร ภูภราดยั และสิรินทร ไชยศกัดา (2544, หนา้ 1) และ ศิริพร ศรีเชลียง (2550, 
หน้า 57-61) ที่สรุปว่าโครงสร้างครอบครัวไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อโอกาสใน
การเขา้ถึงสารสนเทศ โดยครอบครัวที่ มีจาํนวนบุตรหรือสมาชิกน้อย และกาํลังอยู่ในวยัเรียนมี
แนวโนม้การเขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากกวา่ครอบครัวที่มีสมาชิกมาก  

เม่ือทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดา้นอุปสรรค พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 จาํนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มโสดมากกว่ากลุ่มสมรส และกลุ่มหย่าร้าง/หม้าย/
แยกกนัอยู ่ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกลุ่มโสดไม่มีบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวช่วยแกไ้ข เม่ือมี
ปัญหาการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปสรรคจึงมากกว่ากลุ่มอ่ืน สอดคลอ้งกบัแนวคิดที่ว่า
ความแตกต่างระหว่างวยัส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต 
กล่าวคือ ประชากรวยัเด็กมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศได้ดีกว่าผูสู้งอาย ุ
(ศิริพร ศรีเชลียง, 2550, หนา้ 57-61) 
 4. การเปรียบเทียบความความแตกต่างพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบว่าโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น ไดแ้ก่ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้น
โปรแกรม ด้านประโยชน์ และด้านอุปสรรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เป็นไปตามสมมุติฐาน สาเหตุเน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้พื้นฐาน
บางอย่าง เช่น ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ด้านภาษา และทกัษะการพิมพ ์ฯลฯ 
สอดคล้องกับผลการวิจยัของกฤติกา พรมลาสานต์ (2547) ที่ศึกษาเร่ือง การใช้อินเทอร์เน็ตและ
ช่องวา่งทางดิจิทลัระหวา่งประชาชนในสงัคมเมืองและชนบทของไทย พบวา่คนในสงัคมชนบทที่มี
ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าคนในสังคมเมืองสามารถเขา้ถึงข่าวสารขอ้มูลได้น้อยกว่า และผลการวิจยั
ของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ซ่ึงพบว่าพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม มีความสัมพนัธ์กับ ระดับ
การศึกษา  
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เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้านวตัถุประสงค ์พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย มากกวา่กลุ่มประถมศึกษากลุ่ม
มธัยมศึกษาตอนตน้ และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่มปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษา 
และกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ สาเหตุที่ 
กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลายและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ อาจเน่ืองมาจากการมีวตัถุประสงคท์ี่ชดัเจน ไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสารกบัสมาชิก
ในครอบครัวหรือ คนรู้จกั และการคน้หาขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยั สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ
อจัฉรา เอ๊นซ์ (2550) ซ่ึงพบว่า ผูสู้งอายุร้อยละ 89.00 ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาความรู้ และระดับ
การศึกษาที่ต่างกนัส่งผลใหมี้ความแตกต่างกนัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  

เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ดา้นอุปกรณ์ พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่  ระดับ .05 จาํนวน 6 คู่ ได้แก่ กลุ่มปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
มธัยมศึกษาตอนตน้ และกลุ่มประถมศึกษา กลุ่มปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ และกลุ่มประถมศึกษา 
ส่วนกลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลายมากกวา่กลุ่มประถมศึกษา เหตุผลทีก่ลุ่มการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
และกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรีมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอุปกรณ์สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 
อาจเน่ืองมาจากการเลือกใชห้รือจดัหาอุปกรณ์ที่ใชง้านสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศจาํเป็นตอ้ง
อาศยัความรู้ ความเขา้ใจในเทคนิคการทาํงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทงัจาํเป็นตอ้งสามารถอ่าน
หรือทาํความเขา้ใจกบัคู่ม่ือการใชง้านอุปกรณ์เหล่านั้นได ้ดงันั้นกลุ่มผูมี้ระดบัการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีจึงมีพฤติกรรมการใชด้้านน้ีมากกว่า สอดคล้องกับผลการวิจยัของปณิชา     
นิติพรมงคล (2554) ซ่ึงพบว่าพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการศึกษา และ
สอดคล้องกับแนวคิดของศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) ที่ ระบุว่าระดับการศึกษามี
ความสมัพนัธก์บัการเขา้ถึงสารสนเทศ เป็นอยา่งยิง่  

เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดา้นโปรแกรมพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ ระดับ .05 จ ํานวน 7 คู่  ได้แก่  กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่ม
ประถมศึกษามากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มากกว่ากลุ่ม
ประถมศึกษา และกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ตามลาํดบัผลการวิจยัพบว่ากลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย 
กลุ่มปริญญาตรี และกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
โปรแกรมมากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ สาเหตุเน่ืองมาจากการเลือกใช้
โปรแกรมเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจาํเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาต่างประเทศ เพื่อใชป้ระกอบศึกษาและทาํความเขา้ใจกบัคู่มือและรายละเอียด
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การทาํงานของโปรแกรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ซ่ึงพบว่า
พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม มีความสมัพนัธก์บัระดบัการศึกษาและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของกษิติธร 
ภูภราดัย และสิรินทร ไชยศกัดา (2544, หน้า 1) ที่พบว่าผูท่ี้มีการศึกษาระดับสูงมีความรู้ในการ
เขา้ถึงสารสนเทศมากกวา่ผูมี้การศึกษาระดบัตํ่ากวา่ 

เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ดา้นประโยชน์พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 6 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมธัยมศึกษา
ตอนตน้ กลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลายมากกวา่กลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่วน
กลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประถมศึกษาและกลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น ตามลําดับ 
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มปริญญาตรีกลุ่มสูงกวา่ปริญญาตรี และกลุ่มมธัยมศึกษาตอนปลาย เป็นกลุ่มที่
มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประโยชน์สูงกว่ากลุ่มประถมศึกษา และกลุ่ม
มธัยมศึกษาตอนตน้ สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุ่มที่มีระดบัการศึกษาสูงส่วนใหญ่เป็นผูเ้กษียณจาก
การรับราชการ มีความคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาก่อนการเขา้สู่วยัผูสู้งอาย ุและยงัคง
ใชป้ระโยชน์ในการติดต่อส่ือสารกบัสมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จกั และใชใ้นการคน้หาขอ้มูล
ดา้นต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ืองหลงัจากเกษียณจากการรับราชการ และเป็นกลุ่มที่เห็นประโยชน์จากการ
ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอจัฉรา เอ๊นซ์ (2550) ซ่ึงทาํวิจยัเร่ืองการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของผูสู้งอายไุทย พบว่าผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานครใช้
คอมพวิเตอร์ในการทาํงานสูงสุดร้อยละ 57.60 และเป็นผูท้ี่มีระดบัการศึกษาตงัแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ดา้นอุปสรรค พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีจาํนวน 8 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มประถมศึกษามากกว่ากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่ม
ปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนกลุ่มมธัยมศึกษาตอนตน้มากกวา่กลุ่มมธัยมศึกษาตอน
ปลายกลุ่มปริญญาตรีและกลุ่มสูงกว่าปริญญาตรีตามลาํดบั ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มประถมศึกษา มี
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านอุปสรรคมากที่ สุด สาเหตุเน่ืองจากการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศจาํเป็นตอ้งมีพื้นฐานความรู้หลายดา้นเช่นดา้นเทคโนโลย ีดา้นภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร ด้านการพิมพ ์ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุปสรรคต่อผูมี้ระดับการศึกษาตํ่า และส่วนใหญ่
ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษาจะเป็นผูท้าํงานในภาคการเกษตรกรรมหรือรับจา้ง ความจาํเป็น
และประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จึงน้อยกวา่ผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัสูงกว่า และ
ผูสู้งอายทุี่อยูใ่นภาคเกษตรกรรมหรือรับจา้งจะมีรายไดล้ดลงกว่าในช่วงวยัทาํงานจึงอาจทาํให้เกิด
อุปสรรคในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพชิชาพร จนัทร (2556) 
ซ่ึงพบวา่ผูสู้งวยัวยัในเขตตาํบลหนา้ประดู่ จงัหวดัชลบุรี มีอุปสรรคในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่
ราคาของอุปกรณ์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตท่ีมีราคาสูงและงานวิจยัของจารุวรรณ พิมพิคอ้ และ
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สมาน ลอยฟ้า (2552) ที่พบว่า ผูสู้งอายบุางส่วนไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการใชค้อมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

5. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามรายได ้พบว่าโดย
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม ดา้นประโยชน์ 
และดา้นอุปสรรค แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานสาเหตุ
เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จาํเป็นตอ้งมีเทคโนโลย ีเคร่ืองมือหรือส่ืออุปกรณ์ในการใช้
งานอีกทั้งตอ้งมีค่าใชจ่้ายประจาํสาํหรับการติดต่อส่ือสารแบบออนไลน์ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
กฤติกา พรมลาสานต ์(2547) และปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่พบว่าพฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม มี
ความสมัพนัธก์บัรายได ้

     เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดา้นวตัถุประสงค ์พบว่า แตกต่างกันอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่กลุ่มรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้
5,000-10,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มรายได ้10,001 - 20,000
บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได ้5,000-10,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน
ตามลาํดับ จากผลการวิจยัที่พบว่ากลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท/เดือนและกลุ่มรายได ้10,001-
20,000 บาท/เดือน มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นวตัถุประสงคม์ากกว่ากลุ่มที่มีรายไดต้าํกว่า 
สาเหตุอาจเน่ืองมาจากกลุ่มผูมี้รายไดสู้งส่วนใหญ่เป็นผูเ้กษียณอายจุากการรับราชการซ่ึงผูสู้งอายุ
กลุ่มน้ีมีความคุน้เคยกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ในวตัถุประสงคด์า้นต่าง ๆ จึงใชต่้อเน่ืองมา
จนถึงหลงัเกษียณ อีกทั้งการมีรายไดป้ระจาํที่เพียงพอต่อการจดัหาอุปกรณ์และค่าบริการออนไลน์
จึงทาํให้กลุ่มผูมี้รายไดสู้งมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นวตัถุประสงคสู์งกว่ากลุ่ม
อ่ืน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) ที่กล่าวว่ารายได ้(Income) เป็น
สาเหตุหน่ึงที่ทาํให้เกิดความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงสารสนเทศผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เน่ืองจากการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้แต่ละประเภทตอ้งเสียค่าใชจ่้าย รายไดจึ้งมีความสัมพนัธ์
กบัโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทต่าง ๆ 

    เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดา้นอุปกรณ์พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จาํนวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มมากกว่า 20,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายได้ 10,001-20,000 
บาท/เดือนมากกว่ากลุ่มมีรายได้ 5,000 -10,000 บาท/เดือน ตามลาํดับ สาเหตุเน่ืองจากการจดัหา
อุปกรณ์การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงอีกทั้งอุปกรณ์ต่างๆเหล่าน้ีมีอายกุาร
ใชง้านจาํกดัตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้ทนัต่อเทคโนโลยอียูเ่สมอ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกษิติธร 
ภูภราดัย และสิรินทร ไชยศักดา (2554, หน้า 1) ที่กล่าวว่ารายได้มีความสัมพนัธ์กับการเข้าถึง
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สารสนเทศผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤติกาพร มลาสานต ์(2547) 
ที่พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดส่้งผลต่อการใชอิ้นเตอร์เน็ตและช่องวา่งทางดิจิทลั 

    เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดา้นโปรแกรมพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายได ้10,001-20,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายไดม้ากกว่า
20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มมีรายได้ต ํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มรายได้ 10,001-20,000 
บาทมากกว่ากลุ่มมีรายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน ผลการวิจยัพบว่าได้แก่ กลุ่มรายได้ 10,001-
20,000 บาท/เดือน มีพฤติกรรมการใช้ด้านโปรแกรมมากที่ สุดรองลงมา คือกลุ่มรายได้มากกว่า 
20,000 บาท/เดือนและแตกต่างจากกลุ่มรายได้ต ํ่ากว่า สาเหตุเน่ืองจากโปรแกรมเพื่อใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ มีทั้งส่วนที่เป็นโปรแกรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและโปรแกรมที่ตอ้งจดัซ้ือผูมี้
รายได้สูงจึงมีโอกาสในการเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัย
ของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ที่พบวา่พฤติกรรมการใชส่ื้อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบั รายไดอ้ยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  

    เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่ ดา้นประโยชน์พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05 จาํนวน 4 คู่ ได้แก่ กลุ่ม 10,001-20,000 บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มรายได้ 5,000-
10,000 บาท/เดือน และกลุ่มรายไดต้ ํ่ากว่า 5,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มรายได ้มากกว่า 20,000 บาท/
เดือน มากกวา่กลุ่มมีรายได ้ต ํ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน ตามลาํดบั จากผลการวจิยัพบว่ากลุ่มผูมี้รายได้
สูง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านประโยชน์มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต ํ่ากว่า อาจ
เน่ืองมาจากผูมี้รายไดสู้งมกัมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งดา้น
ความรู้และสุขภาพ จึงทาํใหก้ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเกิดประโยชน์สูงกวา่กลุ่มอ่ืน ๆ สอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัพิชชาพร จนัทร (2556) พบว่า ประโยชน์ในการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดแ้ก่ การใชเ้วลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ ช่วยเพิม่ช่องทางในการส่ือสารกบัผูสู้งวยั และลดช่องวา่งระหวา่งวยั 

     เม่ือทดสอบความแตกต่างรายคู่พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอุปสรรค
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มรายไดต้ ํ่ากวา่ 5,000 
บาท/เดือน มากกว่ากลุ่มมีรายได้ 5,000-10,000 บาท กลุ่มมากกว่า 20,000 บาท/เดือน และกลุ่ม
รายได้ 10,001-20,000 บาท/เดือน ส่วนกลุ่มมีรายได้ 5,000 -10,000 บาท มากกว่ากลุ่มมีรายได ้
10,001-20,000 บาท ตามลาํดบั ผลการวิจยัพบว่าผูมี้รายไดน้้อยจะมีอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศมากกวา่กลุ่มที่มีรายไดสู้งกวา่ เน่ืองจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมีค่าใชจ่้ายในการ
จดัหาอุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเช่ือมโยงเครือข่ายออนไลน์อยา่งต่อเน่ือง ผูมี้รายไดน้อ้ยจึง
อาจมีอุปสรรคในการจัดหาอุปกรณ์ซึงจาํเป็นต้องปรับเปล่ี ยนให้ทันต่อเทคโนโลยีที่ มีการ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในความถ่ีมากและคุณภาพบริการสูง ก็
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ส่งผลถึงค่าบริการที่สูงขึ้นดว้ย สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปณิชา นิติพรมงคล (2554) 
ที่พบวา่พฤติกรรมการใชส่ื้อสังคม มีความสัมพนัธก์บัรายไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ และแนวคิด
ของศิริพร ศรีเชลียง (2550, หน้า 57-61) ที่กล่าวว่ารายได ้ส่งผลต่อความไม่เสมอภาคในการเขา้ถึง
สารสนเทศผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ จาํแนกตามอาชีพ พบว่า โดย
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน สาเหตุเน่ืองจาก เม่ือมอง
ในภาพรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาชีพต่างๆอาจคลา้ยคลึงกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ซ่ึงพบว่า อาชีพทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมไม่
แตกต่างกนั  

     เม่ือเปรียบเทียบเป็นรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุก
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค ์ดา้นอุปกรณ์ ดา้นโปรแกรม ดา้นประโยชน์ และดา้นอุปสรรค ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมาจากเม่ือพิจารณาแยกตามรายละเอียดดา้นต่าง ๆ แต่ละอาชีพมีลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกนัตามลกัษณะการทาํงานของแต่ละกลุ่มและมีแนวโนม้ในการคลอ้ยตามกนัใน
กลุ่มอาชีพเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจยัของศรันยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2558) ซ่ึงพบว่าการคลอ้ย
ตามกลุ่มอา้งอิงในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มีความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช ้

    เม่ือทดสอบความแตกต่าง ด้านวตัถุประสงค์เป็นรายคู่  พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 9 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานรัฐวสิาหกิจ มากกวา่กลุ่มรับจา้ง กลุ่ม
ขา้ราชการบาํนาญ กลุ่มขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ และกลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ตามลาํดบั ส่วน
กลุ่มขา้ราชการบาํนาญมากกวา่กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มทีมีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านวตัถุประสงค์มากทีสุดและต่างจากกลุ่มอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพนักงานรัฐวสิาหกิจมีลกัษณะการทาํงานเฉพาะทางที่หลากหลาย
และจาํเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศประกอบการทาํงานเป็นส่วนใหญ่และคุ้นเคยกับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศทาํให้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเร่ืองง่าย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ศรันยธ์ร ศศิธนากรแก้ว (2558) ซ่ึงพบว่าการรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    เม่ือทดสอบความแตกต่าง ดา้นอุปกรณ์เป็นรายคู่ พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 มีจาํนวน 4 คู่ ไดแ้ก่กลุ่มขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ กลุ่มขา้ราชการบาํนาญ กลุ่ม
คา้ขาย/ธุรกิจกลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพมากกว่ากลุ่มรับจา้งทุกกลุ่ม ยกเวน้กลุ่มเกษตรกร สาเหตุ
เน่ืองจากลกัษณะการทาํงานของกลุ่มอ่ืนๆมีความเขา้ใจและจาํเป็นในการใชง้านอุปกรณ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่คลา้ยคลึงกนั แต่ต่างจากกลุ่มรับจา้งและกลุ่มเกษตรกรท่ีอาจมีความจาํเป็นและความ
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เขา้ใจในด้านอุปกรณ์น้อยกว่า ซึงแตกต่างจากผลการวิจยัของของปณิชา นิติพรมงคล (2554) ซ่ึง
พบวา่ อาชีพที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไม่แตกต่างกนั  

    เม่ือทดสอบความแตกต่าง ดา้นโปรแกรมเป็นรายคู่ พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 มีจาํนวน 5 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการบาํนาญมากกวา่กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ
กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มากกวา่กลุ่มขา้ราชการบาํนาญกลุ่มขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ และกลุ่ม
ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั มากกว่ากลุ่มรับจา้ง ผลการวิจยั
พบว่ากลุ่มที่มีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านโปรแกรมแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนได้แก่ 
กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ทั้ งน้ีอาจเน่ืองจากปัจจุบันอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มากขึ้นจึงทาํใหก้ลุ่มอาชีพน้ีมีการแสวงหาโปรแกรมเฉพาะใหม่ๆ มาใชเ้พือ่การแข่งขนั
ด้านการค้า ตามแนวคิดของเศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2554) ซ่ึงระบุว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทการซ้ือ-ขาย (Business/Commerce) ทีเ่น้นการซ้ือ-ขายสินคา้ หรือบริการต่าง ๆ ผา่นเวบ็ไซต ์
(E-commerce) เช่น การซ้ือ-ขายรถยนต ์หนังสือ หรือที่พกัอาศยั เป็นเวบ็ที่ไดรั้บความนิยมมาก เช่น 
Amazon eBay Tarad และ Pramool  

     เม่ือทดสอบความแตกต่าง ดา้นประโยชน์เป็นรายคู่ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีจาํนวน 3 คู่ ได้แก่ กลุ่มขา้ราชการบาํนาญและกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
มากกวา่กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ ส่วนกลุ่มขา้ราชการบาํนาญมากกวา่กลุ่มรับจา้ง ผลการวจิยัพบวา่ 
ทุกกลุ่มอาชีพมีพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นประโยชน์ค่อนขา้งมาก และแตกต่าง
กนันอ้ย ยกเวน้กลุ่มไม่ไดป้ระกอบอาชีพ และกลุ่มรับจา้งท่ีมีพฤติกรรมดา้นประโยชน์นอ้ยกวา่กลุ่ม
อ่ืน ทงัน้ีเน่ืองจากผูไ้ม่ไดป้ระกอบอาชีพ และกลุ่มรับจา้งอาจม่ีความจาํเป็นในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนโดยเฉพาะการใช้เพื่อพฒันาอาชีพจึงได้ประโยชน์น้อยกว่ากลุ่มที่
ประกอบอาชีพ 
  เม่ือทดสอบความแตกต่างพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอุปสรรค พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จาํนวน 11 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการบาํนาญ กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวและกลุ่มรับจ้างมากกว่ากลุ่มไม่ได้ประกอบอาชีพ กลุ่ม
ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มรับจา้ง มากกว่ากลุ่มขา้ราชการบาํนาญ กลุ่ม
เกษตรกรและกลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัมากกว่ากลุ่มขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ กลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวัมากกว่ากลุ่มเกษตรกร กลุ่มรับจา้งมากกว่ากลุ่มคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เน่ืองจากแต่ละกลุ่ม
อาชีพยอ่มมีความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนัไปตามความจาํเป็นและความ
สนใจของแต่ละอาชีพ แต่มกัจะคลา้ยคลึงกนัในกลุ่มอาชีพเดียว สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรันยธ์ร 
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ศศิธนากรแก้ว (2558) ซ่ึงพบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัพฤติกรรมการใช ้
 สรุปไดว้า่ผูสู้งอายจุงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีศกัยภาพในการเลือกและเรียนรู้การใชง้านอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ๆ เพื่อการส่ือสารกบัคนใกลชิ้ด เห็นไดจ้ากมีการเลือกใช ้ไอแพท และ
สมาร์ทโฟน และโปรแกรมไลน์เพื่อติดต่อกับคนใกล้ชิดมากท่ีสุด ส่วนการจดัหาอุปกรณ์มา
สนับสนุนจะขึ้นอยูก่บัอาชีพรายไดข้องแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเรียนรู้ ดงันั้น อาจจะ
กล่าวไดว้่าศกัยภาพของผูสู้งอายใุนการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสามารถเรียนรู้ไดไ้ม่ไดข้ึ้นกบัอาย ุ
แต่จะขึ้นอยูก่บัอุปกรณ์ ส่ิงสนบัสนุน ที่มีขนาดและราคาเหมาะสม และโปรแกรมท่ีสามารถส่ือสาร
ส่ือความไดช้ดัเจน 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
        1. ผลการวจิยัพบวา่ผูสู้งอายมีุพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นประโยชน์มากที่สุด 
หน่วยงานที่เกียวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย ์และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครือข่าย และการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
การใชเ้ทคโนโลยขีองผูสู้งอายมีุประสิทธิภาพสูงสุด 
        2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านโปรแกรมที่ใช้พบว่าผูสู้งอายใุชโ้ปรแกรมไลน์ (LINE) 
มากที่สุด ดงันันบริษทั NHK Japan ซ่ึงให้บริการโปรแกรมน้ีจึงควรให้ความสําคญัในการพฒันา
โปรแกรมใหเ้หมาะสมกบักลุ่มผูสู้งอาย ุ
        3. ดา้นอุปสรรคการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของผูสู้งอาย ุผลการวิจยัพบว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีการประชาสัมพนัธด์า้นประโยชน์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุดงันั้นหน่วยงาน
ที่เก่ียวขอ้งจึงควรดาํเนินการประชาสัมพนัธ์ด้านประโยชน์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่
ผูสู้งอาย ุอยา่งทัว่ถึง 
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
       1. ควรศึกษารูปแบบการใหค้วามรู้ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที่เหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
       2. ควรวจิยัและพฒันาโปรแกรมเพือ่ใชง้านในส่ือสงัคมที่เหมาะสมสาํหรับผูสู้งอาย ุ
       3. ควรศึกษาความต้องการของผู ้สูงอายุด้านเน้ือหาในส่ือสังคม และวิจัยพัฒนาเน้ือหา            
เพือ่นาํเสนอในส่ือสงัคมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ
 




