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พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเขา้ถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้
สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยที่
สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุใน
ชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนชาววัด
ราชา จ านวน 60 ราย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือแบบสอบถามความ
คิดเห็นและแบบสอบถามเป็นชุดข้อค าถามเพ่ือแสดงความคิดเห็น  

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่ง
รัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่าการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันเป็น
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ ในระดับน้อย
ที่สุด (  =1.5, SD=0.50) ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิ
และสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา 
( =3.3, SD=0.64) อายุ (  =3.5, SD=0.50) รายได ้(  =3.8, SD=0.40) และอาชีพ (  =3.6, SD=0.49) มี
ผลต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด และปัญหาสุขภาพมีผลต่อการรับรู้สิทธิ
และสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในระดับมาก (  =2.5, SD=0.50) 
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Abstract 

The objectives of this research were to study the information technology usage 
behavior to obtain access to the perception of public rights and welfare of the elderly in 
Wat Racha Community, Dusit District, Bangkok and to investigate factors related to the 
information technology usage behavior to obtain access to the perception of public rights 
and welfare of the elderly in Wat Racha Community, Dusit District, Bangkok. The sample of 
this study was 60 elderly people in the Wat Racha Community.  A quantitative research was 
used as the method. Data were collected through the questionnaire, containing set of items 
to ask for the respondents’ opinion.  

The results of this study indicated that information technology behavior to obtain 
access to the perception of public rights and welfare of the elderly in Wat Racha 
Community, Dusit District, Bangkok showed that the use of internet in daily life was an 
aspect with lowest level (  = 1.5, SD = 0.50). In terms of factors related to the information 
technology usage behavior to obtain access to the perception of public rights and welfare of 
the elderly in Wat Racha Community, Dusit District, Bangkok, education level (   = 3.3, SD = 
0.64), age (  = 3.5, SD = 0.50), income (   = 3.8, SD = 0.40) and occupation (   = 3.6, SD = 
0.49) had the highest level of influence on the perception of public rights and welfare of the 
elderly in Wat Racha Community, Dusit District, Bangkok. Health problem had a high level of 
influence on the perception of public rights and welfare of the elderly (   = 2.5, SD = 0.50). 
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บทน า 
  ดังนั้น ทุกคนจึงต้องเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุมี

ความต้องการพ่ึงพาบุคคลอ่ืน เพ่ือให้ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านต่างๆซึ่งเป็นความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน (Basic needs) ของผู้สูงอายุ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ส่วนผู้สูงอายุในเขตเมืองพบว่าจะไม่ได้รับความ
อบอุ่นทางจิตใจ เนื่องจากครอบครัวและลูกหลานไม่ให้ความส าคัญและเอาใจใส่อย่างเพียงพอ นอกจากนั้น
ผู้สูงอายุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเอง และการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน (ส านักงานคณะกรรมกา
พัฒนาและสังคมตลอดจนการขยายตัวของเมืองและการเกิดระบบสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (New 
Industrialized Countries : NICS) เป็นสาเหตุที่ส าคัญท าให้บทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุลดลง 
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุในเขตเมืองก็มีสภาพไม่แตกต่างจากผู้สูงอายุในเขตชนบท เพราะผู้สูงอายุเหล่านี้มักถูก
ทอดทิ้งอยู่บ้านตามล าพังเนื่องจากสมาชิกในครอบครัวต้องออกไปท างานนอกบ้าน ซึ่งแบบแผนการหมุนเวียน
ของการอยู่อาศัยก่อให้เกิดโครงสร้างครอบครัวที่หลากหลาย ประเทศไทยมีครอบครัวเดี่ยวในสัดส่วนที่สูงกว่า
ครอบครัวขยาย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบของครอบครัวไทยผันแปรไปตามชีวิตครอบครัว (มาลินี วงษ์สิทธิ์ และศิ
ริวรรณ ศิริบุญ. 2541: 15)  ทั้งนี้สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศโลกปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
คอมพิวเตอร์ได้สร้าง “ยุคแห่งข้อมูล” ขึ้นและได้เปลี่ยนแปลงสังคมในทุกด้าน (Selwyn, 2004) คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตได้ให้ประโยชน์อย่างมากส าหรับชีวิตสมัยใหม่และยังก่อใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อ
ชีวิตและสังคม อาทิ วิธีการท างาน การสื่อสารการใช้เวลา และความสามารถในการเชื่อมต่อกับทุกแห่งทั่วโลก 
ซึ่งช่วยให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยน ความคิด ความรู้และประสบการณ์ในสาขาต่าง ๆ ได้
สะดวก นอกจากนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่ส าคัญโดยช่วยให้การเรียนรู้มีความ
ยืดหยุ่นและความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรียนรู้
เกี่ยวกับโลกทั้งโลกได้โดยง่าย (Important Internet Facts for Students, 2011) 

ผลกระทบของความเจริญทางด้าน IT ที่ต่อมีชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของมนุษย์ในทุกๆ ด้านจนแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตของมนุษย์ไปเลยก็ว่าได้ และทุกทุกวันเทคโนโลยีก็ได้ถูก พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
เทคโนโลยีเอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสาร การคมนาคม ท าให้
มนุษย์สามารถติดต่อถึงกันข้ามทวีปได้โดยใช้เวลาไม่ถึงนาที นอกจากนี้ยังมีด้านการศึกษา ด้านการแพทย์ ฯลฯ 
แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ถ้ามนุษย์น ามันไปใช้ ในทางที่ผิด เช่น การโจรกรรม
ข้อมูล ลักลอบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของธนาคารหรือโรงพยาบาล  การสร้างขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์
ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดโทษอย่างร้ายแรงท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมากอันเป็น
ปัญหาที่เคยประสบ มาแล้ว ดังนั้นจะเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นสิ่งที่ยังคงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ตราบใดที่เรายังคงต้องพ่ึงเทคโนโลยีอยู่ แต่ผลกระทบต่อมนุษย์ที่จะเกิดแก่มนุษย์นั้นจะ
ร้ายดี มาก น้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประดิษฐ์ คิด ท า และน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั่นเอง 
ผลกระทบของเทคโนโลยีมีทั้งด้านดีและด้านเสีย หรือทางบวกและทางลบ 
      ด้านการดูแลผู้สูงอายุตามแบบแผนพัฒนาของ คสช. แม้ปัจจุบันผู้สูงอายุจะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และ
ได้รับการดูแลจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล แต่การท าให้ผู้สูงอายุยืนอยู่ในสังคม
ปัจจุบันอย่างภาคภูมิใจ ถือเป็นโจทย์ส าคัญท่ีรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ประเทศที่เปลี่ยนไป ทั้งการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเพ่ิมเงินยังชีพขณะเดียวกัน
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การดูแลฝ่ายรัฐสวัสดิการ ยังเป็นหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลได้สานต่อและพัฒนาให้ดีขึ้น กับการมอบเงินยังชีพของ
ผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เดือนละ 600 บาท ให้ตรง
กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างแท้จริง จากการส ารวจของรัฐบาลผ่านโครงการ
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย พบว่ามีกลุ่มผู้สูงอายุที่ยากจน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 
2 ล้านคน ที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ท าให้จากนี้รัฐบาลเตรียมเดินหน้าผลักดันการเพ่ิมเงินยังชีพ
ของผู้สูงอายุ ให้เพียงพอต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นรายละ 1,200 บาท ถึง 1,500 บาทโดยวิธีการที่รัฐบาล
เตรียมน ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมเงินยังชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ประกอบด้วย การ
ระดมเงินทุนจากแหล่งต่างๆ อาทิ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. หรือกองทุนสนับสนุนการกีฬา 
รวมถึงผู้สูงอายุที่มีฐานะดีอยู่แล้ว ยอมเสียสละเบี้ยยังชีพคนชราอีกส่วนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือน า
เงินไปเพ่ิมเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราที่มีประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.นอกจากการเพ่ิมเงินยังชีพที่มองว่ามีส่วนจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ รัฐบาลยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของคนกลุ่มนี้ และท าอย่างไรที่ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพา
ตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคม ด้วยการใช้ประสบการณ์ และศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลมี
แผนพัฒนาฝีมือแรงงานของกลุ่มผู้สูงอายุ เตรียมความพร้อมก่อนป้อนกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง จากการ
ตั้งเป้าให้ผู้สูงอายุมีงานท าและมีรายได้เพ่ิม 39,000 อัตรา โดยเฉพาะในชนบทผ่านวิสาหกิจชุมชน พร้อม
มาตรการจูงใจให้องค์กรต่างๆ จ้างงานผู้สูงอายุ โดยสามารถน ารายจ่ายไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า รวมทั้งพยายาม
เพ่ิมจ านวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือให้ประชาชนมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ ขณะเดียวกันรัฐบาล
ยังเตรียมพร้อมในด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ  โดยมีการด าเนินงานหลายรูปแบบ เช่น โครงการที่พักอาศัย
ส าหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ที่รวมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือ
รองรับสังคมผู้สูงอายุในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า กับการท าให้ประชากรกลุ่มนี้ ยังเป็นก าลังส าคัญของชาติ ผ่านการใช้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่สั่งสมมาให้เกิดประโยชน์ และมีศักดิ์ศรี ภูมิใจกับการยืนอยู่ในสังคมได้ด้วย
ตัวเองต่อไป (ดนยา สุเวทเวทิน: 2560) จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุและสภาพร่างกายที่เสื่อมถอยท าให้ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนการได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆเป็นพิเศษมากกว่าคนบางกลุ่ม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในชุมชนชาววัดราชาเพราะเป็นชุมชนที่มีผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมและย้ายถิ่นฐานมาจาก
ต่างจังหวัดเข้ามาอาศัยในชุมชนแห่งนี้ เพราะเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา และปัจจัย
ที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุใน
ชมุชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของ

ผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและ

สวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

ค าว่า “คนชรา” และ “ผู้สูงอายุ” ในต่างประเทศหมายถึง ชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปซึ่ง
เป็นวัยเกษียณจากงานแต่ในประเทศไทยถือเอาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นเกณฑ์ปลดเกษียณจากราชการและ
ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของวัยชราและเนื่องจากเกณฑ์อายุการเกษตรของประเทศต่างๆแตกต่างกันออกไปการ
ก าหนดอายุวัฒนะย่อมแตกต่างกันไปด้วย (ณรงค์ วันดี. 2542: 115-116) 

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546ให้ไว้ ณ วันที่ 22ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน) ผู้สูงอายุ หมายความว่า บุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
และมีสัญชาติไทยตามมาตรา 11 ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่างๆดังนี้ 

(1) การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขท่ีจัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุ
เป็นกรณีพิเศษ 

(2) การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
(3) การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
(4) การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือ

ชุมชน 
(5) การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ ยานพาหนะหรือ

การบริการสาธารณะอ่ืน 
 (6) การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม 
 (7) การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ 
 (8) การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 
 (9) การให้ค าแนะน า ปรึกษา ด าเนินการอ่ืนที่เก่ียวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหา
ครอบครัว 
 (10) การจัดที่พักอาศัย อาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึง 
 (11) การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจ าเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
 (12) การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี 
 (13) การอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564)  
แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความส าคัญต่อวงจรชีวิตและความส าคัญของทุกคนที่มีความเกี่ยวพันกับ
ผู้สูงอายุไม่ทางใดทางหนึ่งโดยมองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ สมควรที่ให้ความส่งเสริมโดยมีสวัสดิการ
จากรัฐ เพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้สูงอายุและความมั่นคงของสังคม แผนฉบับนี้มีลักษณะส าคัญ 3 ประเด็นดังนี ้

1. ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ได้รับคุณประโยชน์ต่อสังคมและสมควรได้รับการตอบแทนโดยมีสวัสดิการจาก
รัฐ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้สูงอายุและความมั่นคงของสังคม 
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2.จ าแนกมาตรการในแผนฉบับแรกมีลักษณะแยกส่วนตามด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
มั่นคงทางรายได้และการพึ่งพิง ด้านการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ด้านสวัสดิการที่เป็นลักษณะบูรณาการและ
แบ่งออกตามเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เป็นหลัก 

3. ก าหนดดัชนีและเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุจุดหมายและเพ่ือการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการและมาตรการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

การศึกษาเกี่ยวกับผู้สูงอายุได้ขยายตัวไปอย่างกว้างขวางวิทยาการว่าด้วยความ ชราภาพของมนุษย์
ประกอบด้วยหลายศาสตร์หลายสาขา ทีจึงเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากมาย(สายสวาท สุวรรณ 2542 : 13-
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น 

1.ทฤษฎีทางชีววิทยา (Biological theory) มีนักวิชาหลายท่านได้อธิบายถึงกระบวนการทางชีววิทยา
ชีววิทยาและการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและท าไมจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุและกล่าวไว้ว่าไม่มีทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ชัดเจนในแต่ละทฤษฎีแต่จะต้องอาศัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติเข้ามาศึกษาด้วยจึงเข้าใจกระบวนการและเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นทฤษฎีนี้มีทฤษฎีย่อยหลายทฤษฎี  

2. ทฤษฎีฮอร์โมน(Hormonal theory)ทฤษฎีนี้อธิบายว่าวัยผู้สูงอายุจะมีฮอร์โมนทางเพศน้อยกว่าวัย
หนุ่มสาวโดยเฉพาะเพศหญิงที่อยู่ในวัยใกล้จะหมดประจ าเดือน  

3.ทฤษฎีคอลลาเจน(Collagen theory)ทฤษฎีนี้อ้างถึงทฤษฎีคอลลาเจน ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามีเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุสารที่เกี่ยวกับประกอบ คอลลาเจนและไฟบรัสโปรตีนมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และเกิดการจับตัวกันมาก ท าให้
ใยหดสั้นเข้า ปรากฏรอยย่นมาขึ้นตามผิวหนัง กระดูก เอ็น กล้ามเนื้อ  หลอดเลือดและหัวใจ 

ชุมชนวัดราชาตั้งอยู่ริมแม่น้ าเจ้าพระยา โดยพื้นที่ในชุมชนเป็นของวัดราชาธิวาสทางวัดจัดสรรพ้ืนที่ให้
ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นชุมชนต้องเสียค่าเช่าให้ทางวัด  หรือเรียกว่า “ชุมชนวัดราชา” ตัด “ธิวาส” 
ออกเพ่ือจ าได้ง่าย 

ลักษณะเป็นตึกพาณิชย์แต่ใช้อยู่อาศัย หันหน้าสู่ถนนสามเสน คนในชุมชนส่วนใหญ่ท าอาชีพค้าขายใน
ชุมชน รับจ้าง พนักงานบริษัท รับราชการ และเป็นข้าราชการที่เกษียณ  ชุมชนวัดราชามีประชากรทั้งหมด
จ านวน 427 คน มีจ านวน 197 หลังคาเรือน มีผู้สูงอายุ 70 คน (ส านักงานเขต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 
:2561) 

อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ (2559: บทคัดย่อ) การศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ.2546 ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมการเข้าถึงสิทธิ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณเของกรุงเทพมหานคร
ส าหรับความรู้ต่อสิทธิผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความรู้ปานกลาง มีความคิดเห็นต่อสิทธิอยู่ในระดับเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง แต่พฤติกรรมการเข้าถึงสิทธิอยู่ในระดับต่ า 

Waller (1968 : 4)ได้ให้ความหมายว่า สวัสดิการสังคม คือการจัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมโดยตรงแก่ปะชาชน ในด้านความต้องการที่อยู่อาศัย ในเรื่องครอบครัวและเด็ก อนามัย การปรับตัวให้
เข้ากับสังคม การใช้เวลาว่าง มาตราฐานการครองชีพและความสัมพันธ์ทางสังคม และในส่วนด้านการบริหาร
ทางสวัสดิการสังคมให้ปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มชน ชุมชน และสังคม ซึ่งบริการเหล่านี้จะรวมถึงการดูแล การ
รักษา และการป้องกัน 
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วฤนลักษณ์ นพประเสริฐ(2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องความคาดหวังและความพึงพอใจต่อ การ
เปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่าการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ ผู้สูงอายุอายุทั้งเพศชายและหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) และวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากการศึกษาด้านการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้สูงอายุเปิดรับข่าวสารจากสื่อโททัศน์มากที่สุดรองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุตามล าดับ 
ส าหรับประเด็นข่าวที่กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุติดตามจากแต่ละสื่อนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมักเปิดรับข่าว
การเมืองจากสื่อโทรทัศน์ส่วนสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุมีความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อการเปิดรับข่าวสารจากสื่อมวลชนในด้านต่างๆโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางจากผลการทดสอบ
สมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางประชากรศาสตร์กับความคาดหวังต่อการเปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชนพบว่ามีเพียงปัจจัยด้านการศึกษาเท่านั้น ที่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังต่อการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อมวลชน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จ านวน 
60 ราย จากประชากรผู้สูงอายุทั้งหมด 70 ราย (ข้อมูลจากการส านักงานเขต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานครฯ 
:2561) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้ค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane’1970:580-581) 

 

จากสูตร   
 

       
 

  

           
 = 59.57…      

 เมื่อ       = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
             = จ านวนของประชาชนที่ใช้ในการศึกษา 

            = ค่าคาวามคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดค่าเท่ากับ 0.5 
 
เก็บข้อมูลโดยการใช้เครื่องมือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้วิธีการสุ่มเลือกแบบง่าย จากนั้นน า

ข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ประกอบเข้ากับแนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ท าการสรุป 
อภิปรายผลและน าเสนอด้วยวิธีการพรรณา โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ (ภาพที่ 1.1) 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิด 
 

ผลการวิจัย 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ ของผู้สูงอายุใน

ชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันเป็นพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ ในระดับน้อยที่สุด (  =1.5, 
SD=0.50) (ดังตาราง 1.1)  

 
ตาราง 1.1 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้
สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 

 
ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ

ของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษา (  =3.3, SD=0.64) 
อายุ (  =3.5, SD=0.50) รายได้ (  =3.8, SD=0.40) และอาชีพ (  =3.6, SD=0.49) มีผลต่อการรับรู้สิทธิ
และสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด และปัญหาสุขภาพมีผลต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่ง
รัฐของผู้สูงอายุในระดับมาก (  =2.5, SD=0.50)   (ดังตาราง 1.2) 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความจริง /ความคิดเห็น/  
การกระท า )จ านวนคน(  

 
x  

 
SD 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 
ท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชุมชน 24 18 12 6 2.9 0.95 มาก 

รัฐมีการให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่อง 

6 12 36 6 2.3 0.78 น้อย 

ท่านรับรู้สิทธิและสวสัดิการแห่งรัฐ 12 48 - - 3.2 0.40 มาก 

ท่านมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาสิทธิและ
สวัสดิการแห่งรัฐ 

6 42 16 - 2.9 0.54 มาก 

ท่านมกีารใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวัน - - 30 30 1.5 0.50 น้อยที่สุด 

สถานภาพทั่วไป 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได้ (บาท/เดือน) 

พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึง
การรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุใน

ชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 1.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

 
ประเด็นค าถาม 

ระดับความจริง /ความคิดเห็น/  
การกระท า )จ านวนคน(  

 
x  

 
SD 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก น้อย น้อยท่ีสุด 
ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของท่าน 

24 30 6 - 3.3 
 

0.645716 
 

มากที่สุด 

อายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของท่าน 

30 30 - - 3.5 
 

0.504219 
 

มากที่สุด 

รายได้มีผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของท่าน 

48 12 - - 3.8 
 

0.403376 
 

มากที่สุด 

อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของท่าน 

36 24 - - 3.6 
 

0.494032 
 

มากที่สุด 

ปัญหาสุขภาพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของท่าน 

6 24 30 - 2.5 
 

0.504219 
 

มาก 
 

 
อภิปรายผล 

บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ
ของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดังนี้ ด้านพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุนั้นผลจากการศึกษาพบว่า
ผู้สูงอายุมีการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังคงอาศัยช่อง
ทางการเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐในรูปแบบเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ ข่าวประกาศ และสื่ออ่ืนๆ 
สอดคล้องกับวฤนลักษณ์ นพประเสริฐ (2550) ที่พบว่าผู้สูงอายุเปิดรับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
รองลงมาคือสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อวิทยุตามล าดับ ส าหรับด้านปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาพบว่าระดับการศึกษา รายได้และอาชีพของผู้สูงอายุมีผลต่อการรับรู้สิทธิ
และสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในระดับมากที่สุด โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูง
ส่งผลท าให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยง่าย และเมื่อครั้งที่ยังประกอบอาชีพ 
อาชีพดังกล่าวนั้นได้สัมพันธ์กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอส าหรับการด ารงชีพที่อยู่ในวัย
เกษียนอายุนั้นส่งผลท าให้มีก าลังทรัพย์เพียงพอในการเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ต สอดคล้องกับอุไรวรรณ รุ่ง
ไหรัญ (2559) ทีพ่บว่า ผู้สูงอายุมีระดับความรู้ปานกลางมีพฤติกรรมการเข้าถึงสิทธิอยู่ในระดับต่ า 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระหว่าง 66-70 ปี ส่วนใหญ่อาชีพค้าขายและไม่ได้ท างาน มีระดับการศึกษา
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ประถมศึกษา ผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครใช้บริการสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของ
ผู้สูงอายุทุกคน 

สรุปผลของปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุจะเห็นว่าผู้สูงอายุเห็น
ด้วยกับปัจจัยต่างๆซึ่งการมีส่วนรวมของคนในชุมชนชาววัดราชามีผลต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด เพราะภายในชุมชนเสมือนเป็นญาติพ่ีน้องและมีประธานที่ท าหน้าทีประสานกับหน่วยงาน
ราชการได้ดี 

ผลของช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือสามารถรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ
จะเห็นว่า เจ้าหน้าของหน่วยงานราชการมีบทบาทหน้าที่ที่ดี ปฏิบัติงานเข้าถึงผู้สูงอายุ  มีการประชาสัมพันธ์
โดยการใช้เสียงตามสายของชุมชน การพบปะผู้สูงอายุที่บ้าน ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนชาววัดราชาสามารถรับรู้สิทธิ
และสวัสดิการแห่งรัฐจากเจ้าหน้าที่อีกช่อทางหนึ่ง มีการวิเคราะห์รัฐจะต้องท าหน้าที่จัดสรรและปฏิบัติให้
ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงสิทธิผู้สูงอายุตามราชบัญญัติ (อุไรวรรณ รุ่งไหรัญ, 2559:132) 

ผลของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุในชุมชนชาววัด
ราชา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ยังไม่พบปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากนัก มีเพียงปัจจัยเรื่องของความจ า
ความสามารถทางด้านร่างกายในการประกอบกิจวัตรประจ าวันนอกจากมีความเสื่อมตามธรรมชาติและความ
อ่อนแอของร่างกาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผลของพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงการรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของ
ผู้สูงอายุ ในชุมชนชาววัดราชา เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  พบว่า การใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจ าวันไม่เป็นที่
นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐ จะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน เช่น โทรทัศน์ 
หนังสือพิมพ์ และฟังสายตามเสียงของชุมชนในการเข้าถึงรับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาที่พบว่าการแสดงความคิดเห็นของผู้สูงอายุในประเด็นค าถามที่ว่ารัฐมีการให้ความรู้
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั้น พบว่าอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงให้
ข้อเสนอแนะว่าหน่วยงานรัฐในทุกระดับ( เช่น ส านักงานเขตดุสิต) ควรตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
รับรู้สิทธิและสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต โซเชียลมีเดียต่างๆ และจัดตั้งผู้น าผู้สูงอายุภายใน
ชุมชนเพ่ือสามารถคุยกันอย่างเป็นกันเองง่ายต่อการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ให้แก่
ผู้สูงอายุไม่ให้เสียสิทธิที่พึงจะได้รับจากรัฐ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากคณาจารย์
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง
เพ็ญนภา ปาละปินที่กรุณาให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะรวมถึงการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เป็น
อย่างดีท าให้บทความฉบับนี้มีความสมบูรณ์ทุกประการ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
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