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บทคัดย่อ
งานวิจั ย นี้ มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาการใช้งานสื่ อสั งคมในการดาเนิน ชีวิตประจาวัน
บทบาทของการใช้ สื่ อ สั งคมที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต (quality of life) ของผู้ สู งอายุ และ
ความสั มพัน ธ์ระหว่างการใช้งานสื่อสังคมในแต่ล ะมิติชีวิต เป็นงานวิจัยเชิงคุณ ภาพที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการเสวนากลุ่มที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผู้ สู งอายุ มี ก ารใช้ งานสื่ อ สั งคมในมิ ติ ชี วิ ต ทั้ ง 10 ด้ า น คื อ ด้ า น
ครอบครัว ด้านนั น ทนจิต ด้านตัวตน ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย ด้านสังคม ด้านเพื่อน ด้าน
ผู้บริโภค ด้านชุมชน ด้านการเงิน และด้านการศึกษา ซึ่งการใช้งานสื่อสังคมในแต่ละมิติชีวิตนั้น ผู้วิจัย
พบว่า มีมิติชีวิตจานวนทั้งหมด 8 ด้าน ที่การใช้สื่อสังคมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุ คือ ด้านครอบครัว ด้านนันทนจิต ด้านตัวตน ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ด้านสังคม
ด้านเพื่อน ด้านชุมชน และด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้งานสื่อสังคม
ในแต่ละมิติชีวิต โดยความพึงพอใจในการใช้งานสื่อสังคมในมิติชีวิตด้านหนึ่งสามารถที่จะส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจในมิติชีวิตอีกด้านหนึ่งได้
ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการจัดทา
แผนยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นานโยบายที่ จ ะมารองรั บ สั ง คมผู้ สู ง อายุ และเป็ น แนวทางให้ ห น่ ว ยงาน
ภาคเอกชนนาไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
คำสำคัญ: สื่อสังคม, ผู้สูงอายุ, คุณภาพชีวิต
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ABSTRACT
A key objective of this research is to study how the elderly individuals use
social media in everyday life, how social media affects the quality of life for elderly,
and the relationship of these affects between each of 10 life domains. The research
methodology is based on a qualitative approach. The data were collected by focus
groups with semi-structure interviews and data were analyzed with content analysis.
The results showed that the elderly individuals use social media in 10 life
domains as follows; family, leisure, self, health and safety, social, friend, consumer,
community, financial, and education. Social media improved quality of life for elderly
individuals in 8 life domains. The life domains with improvement are family, leisure,
self, health and safety, social, friend, community, and education. In addition, the
researcher found a relationship among the life domains: satisfaction from using social
media in one life domain enhances satisfaction for the other life domains.
The result of this study could provide guidance for the government sector
on developing strategies to support an aging society and for the private sector for
improving new product and service to make them suitable for elderly consumers.
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