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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่มีต่อความ
ตั้งใจในการใช้ นวัตกรรมการสื่อสารโดยมีทัศนคติ ในการใช้นวัต กรรมการสื่ อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามโมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วย
แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง ผลการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อ สารและทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: 1) รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 2) ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร 3) ความตั้งใจในการ
ใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
Abstract
The objective of this research is to analyze the factors of elderly lifestyle towards the
intention to use communicative innovation, with an attitude of using communicative innovation
as variable. The data were collected from a sample of 400 elderly, over 60 years of age who
use the communicative innovation, in the lower northern regions such Phitsanulok, Tak,
Phetchabun, Sukhothai and Uttaradit. The tool used in this research was a model of using
communicative innovation of elderly people questionnaire. It was used an analysis of a structural
equation model. The results indicated that elderly lifestyle had the significantly direct influence
on the intention to use communicative innovation and attitude in using communicative
innovation, indirect influence on the intention to use communicative innovation of the elderly
with an attitude of using innovative communication as the mediator variable significantly at the
0.05 level.
Keywords: 1) Elderly Lifestyle 2) Attitude In Using Communicative Innovation 3) Intention To Use
Communicative Innovation.
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บทนา
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต มนุษย์จาเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารจึง
เป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตของมนุษย์ การสื่อสารมีบทบาทสาคัญต่อ
การดาเนินชีวิตของมนุษย์มากและมีความสาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของ
ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารมีประโยชน์ทั้งในแง่บุคคลและสังคม การสื่อสารทาให้คนมีความรู้ และโลกทัศน์ ที่
กว้างขวางขึ้น การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ทาให้สังคมเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งทาให้มนุษย์สามารถสืบทอด
พัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรม ของตนเองและสังคมได้ การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ชุมชนและสังคมในทุกด้าน ซึ่งการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นจัดว่า
เป็นสื่อใหม่ (New media) หรือเป็น “นวัตกรรมการสื่อสาร” โดยเป็นการสื่อสารที่สาคัญและมีบทบาทต่อสังคม
ที่กาลังเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไปจากรูปแบบเดิมอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารทางเลือกที่สาคัญ(Alternative
channel) ของผู้คนในปัจจุบันส่งผลให้สื่อกระแสหลัก ทั้งหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โทรทัศน์ และวิทยุ ต่าง
หันมาให้ความสาคัญและนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสังคมที่ ออนไลน์กันมากขึ้น ทาให้สังคมทุกวันนี้กลายเป็น
สังคมแห่งยุคข่าวสารและมีความแคบลง เนื่องจากการติดต่อกันทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาให้เ กิดการรับรู้ได้
ในทันทีหรือในแบบ real time ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในชีวิตประจาวันของคนทุกเพศทุกวัยมีการติดต่อสื่อสารกันหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่บุคคล
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวสู่“สังคมผู้สูงอายุ”(Age Society) อย่างเต็มตัว โดยสานักงานสถิติแห่งชาติ
(2562) ได้สารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 พบว่ามีพฤติกรรมท่อง
อินเทอร์เน็ตผ่าน“สมาร์ทโฟน”เป็นหลัก โดยกิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอายุที่รักการออนไลน์นิยมทากันมากที่สุดก็คือ
โซเชียลมีเดีย รองลงมาเป็นการดาวน์โหลดคอนเทนท์เพื่อความบันเทิง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม (70.2%)
ค้นหาข้อมูลสินค้า ซื้อขายสินค้าออนไลน์และบริการด้านสุขภาพ (50.3%) อัปโหลดแชร์คอนเทนท์ (45.9%) และ
ติดตามข่าวสาร (45.2%) ระยะเวลาที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 2 ชั่วโมงต่อวันและยังมีผู้สูงอายุอีก
เกือบ 85% ที่ล็อกอินเข้าใช้งานเป็นประจาทุกวัน
จากสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมักจะเลือกใช้สินค้า บริการ และทากิจกรรมต่างๆ ตามลักษณะ
รูปแบบการดาเนินชีวิตของตนแล้ว ผู้สูงอายุ ยังมีความเป็นอิสระมากขึ้น ในการเลือกซื้อหรือใช้สินค้าบริการและ
กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนหรือสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง สินค้าหรือบริการที่ผู้สูงอายุ
เลือกใช้สามารถเป็นตัวบอกได้ว่าบุคคลนั้นเป็นใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร (Solomon, 2002)
ดังนั้น รูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) จึงเป็นความพยายามอันหนึ่งของนักการตลาด ที่จะพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยการศึกษาเรื่องรูปแบบการดาเนินชีวิตจะเน้น
ในแง่ มุ ม ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา(Psychological Aspects) ของผู้ สู ง อายุ ใ นการเลื อ ก ใช้ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารใน
ชีวิตประจาวันเพื่อเข้าใจถึง เหตุและผลที่ผู้สูงอายุใช้ในการเลือกบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ที่ส่งผลต่อการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อ
ทาให้ทราบถึงความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ของผู้สูงอายุ โดยนาข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ที่ใช้นวัตกรรมการสื่อสารให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไปในอนาคต เพื่อพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนอง
ผู้สูงอายุได้อยางมีประสิทธิผล
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึกษาปั จ จั ย รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ ที่ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรม
การสื่อสาร
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่มีอิทธิพลทางตรงต่ อความตั้งใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร
4. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต ของผู้สูงอายุที่มีอิทธิพล ต่อความตั้งใจใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุโดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
การทบทวนวรรณกรรม
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ได้ทาการศึกษาปัจจัยด้านบุคคลการยอมรับเทคโนโลยีปัจจัยการ
คล้ อ ยตามกลุ่ ม อ้ า งอิ ง ความปลอดภั ย ความเป็ น ส่ ว นบุ ค คลและรู ป แบบการใช้ ชี วิ ต ซึ่ ง ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมและเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง Ajzen&Fishbein, (1980); Mari Suoranta, (2003); Sylvie,
Laforet & Xiaoyan Li, (2005) อ้างถึงใน พิรัฐพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2552) ในการศึกษาพฤติกรรมความ
ตั้งใจในการใช้บริการ พบว่า ปัจจัยรูปแบบการใช้ชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับมากและสัมพันธ์กับพฤติกรรมความ
ตั้งใจใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่กล่าวว่าวิถี
ชีวิต หรือรูปแบบการดาเนินชีวิตมุ่งไปที่การกระทาที่มองเห็น (Overt Actions) เช่น ดาเนินชีวิตอย่างไร ใช้เงิน
อย่างไร ใช้เวลาทาอะไร จะเห็นได้ว่า วิถีชีวิตหรือรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจบริโภค
โดยวิถีชีวิตเป็นวิธีการที่แต่ละคนแสดงออก ถึงจินตภาพตนเอง หรือภาพลักษณ์ตนเอง (Self-image) และส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการบริ โภค วิถีชีวิตสามารถส่งผลกระทบต่อความจาเป็น (Needs) และความปรารถนา
(Desires) ที่จะซื้อหรือความตั้งใจที่จะซื้อ/ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ซึ่งผู้บริโภคทั่วไปไม่ตระหนักหรือรู้ตัวว่า
วิถีชีวิตส่งผลกระทบต่อการซื้อและการบริโภคของตน
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
สิทธิพันธ์ ทนันไชย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่ม มีค่าทัศนคติต่อสินค้า
เสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ เอวินันท์ สะอาดดี (2559) ได้ศึกษาทัศนคติ
และความสนใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่า ทัศนคติและ
ความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และนิพนธ์ ชาญอัมพม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการดาเนินชีวิตและความคิดเห็นต่อรายการ
โทรทัศน์ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลต่อความคิดเห็น
หรือทัศนคติต่อรายการโทรทัศน์ที่แตกต่างกัน
ความสั มพันธ์ ระหว่ า งทั ศ นคติ ใ นการใช้ น วั ต กรรมการสื่ อสารกั บ ความตั้ ง ใจในการใช้ น วั ต กรรม
การสื่อสาร
นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2562) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติและความตั้งใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคใน
การซื้อสินค้าผ่านไลน์ พบว่า ทัศนคติ ในการซื้อสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่าน
ไลน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งาน วิ จั ย ที่ ผ่ า นมา อาทิ เ ช่ น Li, Kim & Park (2007) Yang, Liu & Zhou (2011)
Pietro&Pantano (2012) Wu, et al. (2013) Seer & Avournicului (2015) และ Duffett (2017) ที่ พ บว่ า
ทัศนคติในการซื้อสินค้าจะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า เช่น หากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจ
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หรือมีประสบการณ์ที่ดีต่อร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้า ผ่านเว็บไซต์ (website) จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและ มี
แนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังสอดคล้องกับกรรณิการ์ คงทอง (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่ มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่า ทัศนคติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์และเจเนอ
เรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวความคิดดังภาพที่ 1 และมีการตั้งสมมติฐานทั้งหมด
4 สมมติฐาน ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย

H1
รูปแบบการดาเนินชีวิต

- ด้านกิจกรรม
- ด้านความสนใจ
- ด้านความคิดเห็น

H2

ทัศนคติในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร

H4
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

H3

ความตั้งใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสาร
หมายเหตุ
อิทธิพลทางตรง
อิทธิพลทางอ้อม

H1 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง ต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H2 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง ต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H3 ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
H4 รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารโดยมีทัศนคติใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน
วิธีดาเนินการ
ประชากร คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์เนื่องจากไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงคานวณ ได้จากสูตรของ W.G. Cochran
(1977) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวนขนาด
ตัวอย่าง อย่างน้อย 384 ตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยจึงใช้ขนาดตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่น้อยกว่า 384 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็นโดยการเลือกแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากผู้สูงอายุ
ที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีการใช้นวัตกรรมในการสื่อสารในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์จนครบตามจานวน 400 ตัวอย่าง
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การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
1. ผู้วิจัยนาเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างต่อคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สอบถามความสมัครใจของกลุ่มตัวอย่าง อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและขอความร่วมมือในการศึกษาพร้อมทั้งแจ้งการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างในการร่วมการศึกษา โดย
ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึง การเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็นไปตามความสมัครใจ และให้อ่านเอกสารยินยอม ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับและนาเสนอใน
รูปผลของการศึกษาเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามโมเดลการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยนาแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น ไปปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนาแบบสอบถามให้
ผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า น ตรวจพิ จ ารณาความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อหา (Content validity) ได้ ค่า ดั ช นี ความ
สอดคล้องระหว่างข้อ คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.67–
1.00 จากนั้น นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่ตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98
และนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์เพื่อ
น าไปใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้อมู ลต่ อไป ในการนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ดาเนิน การเก็บ ข้อมู ล ตามขั้นตอน โดยใช้ วิ ธี แจก
แบบสอบถามในชมรมและสมาคมผู้สูงอายุต่าง ๆ โดยอธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา ชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่าง
ทราบถึงการเข้าร่วมการศึกษาที่จะเป็นไปตามความสมัครใจ โดยให้อ่านเอกสารยินยอมและลงลายมือชื่อแนบ
ท้าย ซึ่งผู้วิจัยใช้เวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 – ธันวาคม 2563
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อบรรยาย
ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ รูปแบบการดาเนินชีวิต ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร และความตั้งใจในการใช้
นวั ต กรรมการสื่อสารของผู้สูง อายุ ส าหรับการวิเคราะห์ การสร้างแบบจ าลองสมการเชิ งโครงสร้าง ผู้ วิ จั ยได้
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของตัวแปรดังต่อไปนี้
1) ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของตัวแปรผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเพื่ อหาข้อมูลที่มีค่าสูงมาก
หรือต่ามากผิดปกติโดยพิจารณาจากค่าความเบ้ (skewness) และค่าความโด่ง (kurtosis) ทั้งนี้ การแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวที่เป็นแบบปกติควรมีค่าความเบ้อยู่ในช่วง -2.00 ถึง 2.00 และมีค่าความโด่งอยู่ในช่วง
-7.00 ถึง 7.00 Curran, West, & Finch (1996)
2) ตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้ (Composite Reliability: CR) หากค่านี้สูงแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบ
นั้นๆ ประกอบด้วยข้อคาถามหรือตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธ์ภายในที่ดีต่อกัน ค่าที่ยอมรับได้ ของความเชื่อถือได้ไม่
ควรต่ากว่า 0.70 Hair et al., (2010)
3) ตรวจสอบค่ า ความเที่ ย งตรงเชิ ง เสมื อ น (convergent validity) โดยพิ จ ารณาจากค่ า Average
Variance Extracted Evaluation (AVE) โดยค่าที่ยอมรับได้ไม่ควรต่ากว่า 0.50 Fornell & Larcker (1981)
4) การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบสอบถามซ้าหลังจากเก็บตัวอย่าง ครบสมบูรณ์ 400
ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา มากกว่า 0.70 ที่ระดับความเที่ยงร้อยละ 95.00 Nunnally
(1978)
5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพื่อศึกษาตัวแปรสังเกต
ได้ว่าอยู่ภายใต้ตัวแปรแฝงเดียวกันหรือไม่และตัวแปรสังเกตได้ตัวใดมีความสาคัญมากกว่ากัน

258

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

การวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) เป็น
การวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปร
แฝงภายใน รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลอง เพื่อทดสอบว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรทุกตัวใน
แบบจาลองมีความสอดคล้อง กับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีอิทธิพลทางตรงหรือไม่อย่างไร โดยพิจารณาจากค่า
ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ของโมเดล (goodness of fit indices) ได้ แ ก่ ค่ า ไค-สแควร์ สั ม พั ท ธ์ (Relative ChiSquare: χ2/ df) < 5, ค่ า ค ว า ม ค ล าด เค ลื่ อ น ข อง ก าร ปร ะม า ณค่ า ( Root Mean Square error of
Approximation: RMSEA) < 0.08, ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index:
CFI) > 0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Incremental Fit Index: IFI) > 0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความ
กลมกลืน (Tucker-Lewis Index:TLI) >0.85, ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (Normed Fit Index: NFI) >
0.80 Browne & Cudeck (1993); Hairetal (2010); Namahoot & Laohavichien (2018) และค่ า ความ
คลาดเคลื่ อ นของการประมาณค่ า (Root of Mean Square Residual: RMR) ± 2.58 Diamantopoulos &
Siguaw (2000)
ผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 65.75 มีอายุอยู่ระหว่าง 60–
64 ปี ร้อยละ 59.25 มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 62.75 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน ต่ากว่า 10,000
บาท ร้อยละ 43 และมีอาชีพก่อนเข้าสู่วัยเกษียณคือค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 36.50
นอกจากนั้นยังพบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุ มีความคิดเห็นต่อการใช้งานนวัตกรรมการสื่อสาร ในเรื่อง
รูปแบบการดาเนินชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความคิดเห็น ด้านความสนใจ และด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63, 3.43 และ 3.20 ตามลาดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ พบว่า ในภาพรวมผู้สูงอายุมี
ทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ผู้สูงอายุมีความคิดว่านวัตกรรมการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทันสมัย นวัตกรรมการสื่อสารช่วยทาให้เกิดความสนุกสนาน
และเพลิดเพลิน และนวัตกรรมการสื่อสารช่วยให้สามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร ไปยังบุคคลที่ต้องการได้โดยตรง โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03, 3.96 และ 3.96 ตามลาดับ
ส่วนความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในภาพรวม พบว่า ผู้สูงอายุมีความตั้งใจในการ
ใช้นวัตกรรมการสื่อสารอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุ มี
ความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสารมีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่ อความ
เพลิดเพลินและมีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมในการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.87 และ
3.82 ตามลาดับ
ในการวิเคราะห์การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างผลการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ของตัวแปร
พบว่า ตัวแปรมีค่าความเบ้ระหว่าง -0.749-0.584 และมีค่าความโด่งระหว่าง -1.197-0.236 แสดงว่า ข้อมูลมีการ
แจกแจงแบบปกติและพบว่า ค่า AVE ของแต่ละองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.649-0.774 ซึ่งมากกว่า 0.50 จึงเป็น
ค่าที่เหมาะสม Fornell & Larcker (1981) และเมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า ค่าความเชื่อมั่น
อยู่ระหว่าง 0.782-0.981 ซึ่งมากกว่า 0.70 จึงกล่าวได้ว่าข้อมูล มีความเชื่อมั่น Nunnally (1978)
ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจาลองการวัด
องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลอง การวัดทั้ง 3
ปัจจัย (ปัจจัยรูปแบบการดาเนินชีวิต, ปัจจัยทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารและพฤติกรรมความตั้งใจใน
การใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ) พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) = 640.486 ค่าองศาอิสระ (df) = 156 โดย
พิจารณาจากค่ไค-สแควร์สัมพัทธ์(χ2 /df) = 4.106 ค่า NFI = 0.919, RMSEA= 0.088, RMR = 0.051, CFI=

259

โครงการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ประจาปี พ.ศ.2564
วันที่ 1 เมษายน 2564

0.937, IFI = 0.938 และ TLI = 0.924 ซึ่ ง ผ่ า นตามเกณฑ์ ม าตรฐาน สรุป ได้ ว่ า องค์ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น ของ
พฤติกรรมความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
จากองค์ประกอบเชิงยืนยันของพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ผู้สูงอายุให้ความสาคัญมากที่สุดของแต่ละด้าน มีดังนี้
1. ปัจจัยด้านรูปแบบการดาเนินชีวิต พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านด้านกิจกรรมมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านความคิดเห็นและด้านความสนใจ ตามลาดับ
2. ปัจจัยด้านทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร พบว่าผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้คือ 1) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยทาให้ท่านเกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน 2) นวัตกรรมการ
สื่อสารช่วยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด 3) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยให้ท่านสามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคคลที่
ต้องการได้โดยตรง 4) นวัตกรรมการสื่อสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อ สารและ 5) นวัตกรรมการ
สื่อสารเป็นสิ่งที่ทันสมัย
3. ปัจจัยด้านความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร พบว่า ผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับปัจจัยจากมากไป
น้อยดังต่อไปนี้คือ 1) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการติดต่อสื่อสาร 2) มีความตั้งใจที่จะใช้
นวัตกรรมในการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 3) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเข้าถึง ข้อมูล/แหล่งความรู้
ต่าง ๆ และ 4) มีความตั้งใจที่จะใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อความเพลิดเพลิน
ผลการตรวจสอบความสอดคล้องแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า พบว่า ค่าไค-สแควร์ (χ2) =
640.486 ค่าองศาอิสระ (df) = 156 โดยพิจารณาจากค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (χ2 /df) = 4.106 ค่า NFI = 0.919,
RMSEA = 0.088, RMR = 0.051, CFI = 0.937, IFI = 0.938 และTLI = 0.924 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
สรุปได้ว่า แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจในการใช้นวั ตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์แสดง ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห์แบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างของความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ (Structural Equation Model: SEM)
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐาน
H1
H2
H3
H4

สมมติฐาน
LIFE -> IT
LIFF -> ATT
ATT -> IT
LIFE -> ATT -> IT

อิทธิพลทางตรง
.169***
.797***
.825***
-

อิทธิพลทางอ้อม
.704***

ผลลัพธ์
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน
สนับสนุน

1. อิทธิพลทางตรงของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อ ความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.169, p < 0.05) ดังนัน้
จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1
2. อิท ธิ พลทางตรงของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ มีต่อทั ศนคติใ นการใช้ นวั ต กรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ จากตารางที่ 3 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสาร ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.797, p < 0.05)
ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 2
3. อิทธิพลทางตรงของทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารที่มีต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการ
สื่อสารของผู้สูงอายุ จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β = 0.825, p
< 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 3
4. อิทธิพลทางอ้อมของรูปแบบการดาเนินชีวิตที่มีต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุโดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อมของ
ตัวแปรส่งผ่าน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของ
ผู้สูงอายุ โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (β
= 0.704, p < 0.05) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สรุปและอภิปรายผล
ผู้วิจัยสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัยตามประเด็นที่ศึกษาได้ ดังนี้
ประการแรก ผลการศึกษาพบว่ า รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ให้ความสาคัญกับความคิดเห็น เกี่ยวกับตนเองมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สิ ท ธิ พั น ธ์ ทนั น ไชย (2555) ได้ ศึกษาเกี่ย วกับ รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ส่ ง ผลต่ อทั ศนคติ แ ละ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติ
ต่อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับเอวินันท์ สอาดดี (2559) ได้ศึกษา
ทัศนคติและความสนใจที่มีต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่าทัศนคติ
และความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ประการที่สอง ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติในการใช้นวัตกรรม
การสื่อสาร โดยผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิพันธ์ ทนัน
ไชย (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้า เสมือน
พบว่า รูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้า เสมือนแต่ละกลุ่มมีค่าทัศนคติต่อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันที่
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ระดับนัยสาคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับเอวินันท์ สอาดดี (2559) ได้ศึกษาทัศนคติและความสนใจที่มีต่อการซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้สูงวัยผ่าน Mobile Application พบว่าทัศนคติและความสนใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
รูปแบบการดาเนินชีวิต มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประการที่สาม ผลการศึกษาพบว่าทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารมี อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจ
ในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ นันทพร เขียนดวงจันทร์ (2562) ได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติและความตั้งใจ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านไลน์ พบว่า ทัศนคติใน
การซื้อสินค้ามีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้ อสินค้าผ่านไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมา
อาทิเช่น Li, Kim, & Park (2007) Yang, Liu, & Zhou (2011) Pietro & Pantano (2012) Wu, et al. (2013)
Seer & Avournicului (2015) และ Duffett (2017) ที่พบว่า ทัศนคติในการซื้อสินค้าจะมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้า เช่น หากผู้บริโภครู้สึกพึงพอใจหรือมีประสบการณ์ที่ดีต่อร้านค้าออนไลน์ที่ขาย
สินค้าผ่านเว็บไซต์ (website) จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีและมีแนวโน้มที่จะตั้งใจซื้อสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยัง
สอดคล้องกับกรรณิการ์ คงทอง (2561) ที่ศึกษาเกี่ย วกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจ
เนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ พบว่าทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน
การใช้เทคโนโลยีของกลุ่มเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ และเจเนอเรชั่นเอ็กซ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ประการที่ สี่ ผลการศึกษาพบว่ า รูป แบบการด าเนินชี วิต ที่ มี อิทธิ พ ลทางอ้ อมต่อความตั้ ง ใจในการใช้
นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุ โดยมีทัศนคติในการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเป็นตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งสอดคล้อง
กับรูปแบบการดาเนินชีวิตผู้สูงอายุให้ความสาคัญกับสิ่งที่สะท้อนมาจากรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และ
ความคิดเห็น โดยรูปแบบการดาเนินชีวิตมีความสาคัญในการสะท้อนความคิด และพฤติกรรมความเป็นตัวตนของ
บุคคลนั้นๆ Evans, Jamal and Foxall (2009) ซึ่งสอดคล้องกับ Hoyer and MacInnin (2010) ที่กล่าวไว้ว่า
รูปแบบการดาเนินชีวิต คือ การแสดงออกของ พฤติกรรมที่เป็นจริงของบุคคลซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบของ
การทากิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลการศึกษาครั้งนี้ รูปแบบการดาเนินชีวิตมีอิทธิพลต่อความตั้ง ใจในการใช้นวัต กรรมการสื่อสารทั้ ง
ทางตรงและทางอ้ อ มโดยมี ตั ว แปรทั ศ นคติ ใ นการใช้ น วั ต กรรมการสื่ อ สารเป็ น ตั ว ส่ ง ผ่ า น ทางภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนควรนาผลการวิจัย ที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารให้เหมาะสมกับรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็นต่อตนเองของผู้สูงอายุ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีการศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้สูงอายุในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เท่านั้น งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษารูปแบบการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของผู้สูงอายุในประเทศไทยเพื่อได้รับ
ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ เช่น อิทธิพลทางสังคม การสร้างอัตลักษณ์ของผู้สูงอายุ
ซึ่งอาจส่งผลให้งานวิจัยนั้นมีผลลัพธ์ที่แตกต่าง
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