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บทคัดย่อ

การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ท�ำการเปรียบเทียบ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุภายในแอปพลิเคชันไลน์และในชีวิตจริง และเสนอแนะการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผู้สูงอายุผ่านการใช้แอปพลิเคชันไลน์ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 385 คน ตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ แบบสอบถามปลายปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบตัวแปรที่เป็นอิสระ
ต่อกัน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มแบบจับคู่และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหพันธ์ของเพียร์สัน
การศึกษา พบการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว (ค่าเฉลี่ย 3.25) มีระดับน้อยกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้
อาศัยอยู่คนเดียว (ค่าเฉลี่ย 3.90) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (t = -4.771, p= .000) ความถี่ในการใช้งานแต่ละวัตถุประสงค์                   
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p = .000) และผู้สูงอายุมีการรับรู้
ว่าตนมีความส�ำคัญภายในแอปพลิเคชันไลน์ (ค่าเฉลีย่ 3.83) สูงกว่าในชีวติ จริง (ค่าเฉลีย่ 3.73) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (t = 2.715,
p = .007) ข้อเสนอแนะภาครัฐเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแอปพลิเคชันไลน์แก่ผู้สูงอายุ เพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ            
จากการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ หน่วยงานเอกชนใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง            
ของผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุควรมีการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่าในตนเอง แอปพลิเคชันไลน์

Corresponding Author: *E-mail: ploynavaporn@gmail.com
นิสิตหลักสูตรสหาสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่รับ (received) 19 ก.พ. 62 วันที่แก้ไขเสร็จ (revised) 24 พ.ค. 62 วันที่ตอบรับ (accepted) 4 มิ.ย. 62
ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563
Vol. 21 Volume 2 May - August 2020

The Self-Esteem of The Elderly Through Line Application

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

85

Abstract

This research purpose to study factors that influence the self-esteem of the elderly through the           
LINE application, to compare the self-esteem of the elderly between using LINE application and using real-life
experience, and to recommend the positive attitudes about self-esteem of the elderly through line application.
The sample consisted of 385 people select the sample according to the qualifications. Questionnaires were
used as a data collection tool. Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics consist
of independent T-tests, One-way ANOVA, Paired Samples T-Test and Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient.
The study found that self-esteem of the elderly living alone was statistically significant lower than
the elderly who did not live alone (p = .000). Frequency of using each function was found to have statistically
significant relationship with level of self-esteem (p = .000). By comparing the total scores from the assessment
between LINE application and real-life experience group, LINE application group statistical significance perceived
more significant than real-life experience with mean 3.83 and 3.73, respectively (t = 2.715, p = .007).
Recommendations for further research should be studied in other areas where the context is different.
The government sector should increase the opportunity to access and awareness in LINE application. Private
sectors use LINE application as a tool to enhance self-esteem of the elderly. Finally, the elderly should have
proper use of the application line.
Keywords: Elderly, Self-esteem, LINE application

บทนำ�

การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรได้นำ� พาโลกเข้า
สู่ศตวรรษแห่ง “สังคมผู้สูงอายุ” จากสถิติผู้สูงอายุทั่วโลกที่
รวบรวมโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และองค์การ
เฮล์พเอจ อินเตอร์เนชั่นแนล พบว่ามีผู้สูงอายุฉลองวันเกิดครบ
รอบ 60 ปี มากถึ ง วิ น าที ล ะ 2 คน 1 ประเทศพั ฒ นาแล้ ว             
กลายเป็ น สั ง คมสู ง อายุ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ แ ล้ ว แทบทุ ก ประเทศ
ในขณะทีป่ ระเทศก�ำลังพัฒนามีทงั้ ทีก่ ลายเป็นสังคมสูงอายุแล้ว
และก�ำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็ว2 จึงอาจเรียก
ได้ว่าสังคมสูงอายุ คือชัยชนะที่เป็นผลพวงจากการพัฒนา
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ โภชนาการ
สุขาภิบาล การศึกษา และเศรษฐกิจ ท�ำให้ประชากรมีอายุที่
ยืนยาวมากขึ้น
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ เ ข้ า สู ่ “สั ง คมสู ง อายุ ”               
(Aging society) ตามค�ำนิยามของสหประชาชาติเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว โดยมีสดั ส่วนประชากรอายุ 60 ปีขนึ้ ไปมากกว่าร้อยละ 10
แต่การคาดประมาณประชากร ณ กลางปี พ.ศ. 2561 เป็นปีแรก
ทีป่ ระเทศไทยมีจำ� นวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าประชากรวัยสูง
อายุ คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 17.25 และ 17.77 ของ

ประชากรทั้งหมดตามล�ำดับ โดยเฉพาะในระยะเวลาอันใกล้
ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ
อย่างสมบูรณ์” (Complete Aged society) ซึ่งจะมีประชากร
สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมด3 อย่างไรก็ตามชัยชนะจากการพัฒนาดังกล่าวได้สร้าง
ปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม
โดยรวมทัง้ ในระดับจุลภาคและระดับมหาภาคอย่างชัดเจนมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ ส่งผลให้การลงทุนและการออมลดต�ำ่ ลง แต่กลับมีคา่
ใช้ทางด้านสาธารณสุข และค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการบริการ
สังคมต่างๆเพิ่มมากขึ้น
สัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นจึงสะท้อนให้เห็น
ถึงความจ�ำเป็นในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการก�ำหนดนโยบายตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะ
ประสบปัญหาถดถอยทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ จากรายงาน
สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ. 2559 พบว่าผูส้ งู อายุจำ� นวนมาก
มีปัญหาสุขภาพร่างกาย พบโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ เช่น โรค
ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจและหลอดเลือด        
และโรคมะเร็ง ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะมีสมรรถภาพของร่างกาย
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ถดถอยลง1 ผู้สูงอายุมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ลด       
น้อยลง สูญเสียความจ�ำได้ง่าย ทั้งยังพบอุบัติการณ์โรคสมอง
เสื่อม อัลไซเมอร์เพิ่มมากขึ้น4
สิ่ ง ส� ำคัญ ที่ตามมาจากการเผชิญ กับ โรคภัยต่างๆ         
คือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุที่มีแนวโน้ม           
ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ5,6,7 จากข้อมูลสถิติการฆ่าตัวตาย
ส� ำ เร็ จ 8 หนึ่ ง ในปั ญ หาของการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นจิ ต ใจ           
พบว่าเกิดขึ้นในผู้สูงอายุเป็นล�ำดับที่ 2 รองมาจากวัยท�ำงาน  
โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคซึมเศร้า ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกายมีสมรรถภาพเสือ่ มถอยลง การสูญเสีย
หรือพลัดพรากจากบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก หรือการ
เปลีย่ นแปลงบทบาทหรือสถานะทางสังคมอย่างการเกษียณอายุ
ออกจากงาน ซึ่งส่งผลด้านลบต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ มี
อารมณ์แปรปรวน รูส้ กึ ท้อแท้ เครียด วิตกกังวล รูส้ กึ ตนเองเป็น
ภาระ โดดเดี่ยว ถูกทอดทิ้งจากสังคม ไม่มีความสุขในการด�ำรง
ชีวิต หรือความพึงพอใจในชีวิตลดน้อยลงซึ่งเป็นลักษณะของ
บุคคลทีเ่ ห็นคุณค่าในตนเองต�ำ 
่ จึงจ�ำเป็นทีจ่ ะหาแนวทางในการ
ส่งเสริมคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะเช่นนี้
ในขณะทีส่ ถิตผิ ลส�ำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตพบว่าผูส้ งู อายุมี
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 8.5 ชั่วโมงต่อวัน และนิยม
ใช้สอื่ สังคมออนไลน์ชนิดเครือข่ายสังคมอย่างแอปพลิเคชันไลน์
มากที่สุด9 สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งาน
เพือ่ การติดต่อสือ่ สารกับบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทีอ่ ยูห่ า่ ง
ไกล อีกทั้งการใช้แอปพลิเคชันไลน์ยังเป็นประโยชน์ ช่วยแสดง
ถึงการคงอยู่ของตนเอง สามารถแสดงความห่วงใยด้วยการส่ง
ข้อความ หรือภาพที่มีข้อคิดสติเตือนใจให้แก่ผู้อ่ืน ช่วยให้รู้สึก
รับรู้ตนเองในเชิงบวก มีความทันสมัยเหมือนวัยรุ่น มีอารมณ์          
ที่ ดี ไม่ รู ้ สึ ก เหงา มี จุ ด ยื น ในสั ง คม และมี ค วามภาคภู มิ ใ จ                 
ในตนเอง10 11 จึงเป็นที่น่าสนใจว่าการใช้แอปพลิเคชันไลน์           
จะช่วยส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุได้ไม่นอ้ ยไป
กว่าในชีวิตจริง ดังนั้นเพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดการเห็นคุณค่าใน
ตนเองผ่านปรากฏการณ์ทางสังคมทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั อย่างการใช้แอป
พลิเคชันไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มี
จ�ำนวนผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 8.3       
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ของประชากรวัยสูงอายุทงั้ หมดในประเทศ12 มีปริมาณการเชือ่ ม
ต่ออินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในประเทศไทย13 และยังมุ่งหวังเป็น
มหานครอัจฉริยะ สนับสนุนประชาชน สู่พลเมืองดิจิทัล ผู้วิจัย
จึงเลือกผูส้ งู อายุในกรุงเทพมหานคร ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองของผู ้ สู ง อายุ ผ ่ า นการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์         
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และเปรียบ
เทียบการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างภายในแอปพลิเคชันไลน์
กับชีวิตจริง เพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างการเห็น
คุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทาง
สังคมปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ได้อย่างเป็นประโยชน์ มีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลงด้านจิตใจ
และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

คำ�ถามการวิจัย

1. ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ทแี่ ตกต่างกันส่งผลต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหรือไม่ อย่างไร
2. พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ส่งผลต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ อย่างไร
3. การเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุระหว่างภาย
ในแอปพลิเคชันไลน์ และชีวิตจริง แตกต่างกันหรือไม่
4. การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์จะสามารถเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผู้สูงอายุผ่านปัจจัยทางประชากรศาสตร์
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันไลน์กับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
เปรียบเทียบระหว่างภายในแอปพลิเคชันไลน์ และชีวิตจริง
4. เพื่อเสนอแนะการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของผู้สูงอายุผ่านการใช้แอปพลิเคชันไลน์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้
การประกอบอาชีพ
สถานภาพ
สภาพความเป็นอยู่
โรคประจ�ำตัว
พฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ระยะเวลาการใช้งานต่อวัน
ความถี่ในการใช้งานต่อวัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย             
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีระเบียบวิธีเชิง
เชิงส�ำรวจ (Survey study) โดยใช้การตอบแบบสอบถาม
(Questionnaires) ของผู้สูงอายุผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร

ประชากร

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งประเด็นศึกษาการสร้างคุณค่าใน
ตนเองของผูส้ งู อายุผา่ นการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ผูว้ จิ ยั จึงก�ำหนด
ขอบเขตการวิจัย โดยการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามจาก
ผูส้ งู อายุทมี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไปทัง้ เพศชายและหญิง อาศัยอยู่
ในกรุงเทพมหานคร และมีประสบการณ์การใช้แอปพลิเคชันไลน์
กลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ ศึ ก ษาได้ ใ ช้ สู ต รการค� ำ นวณขนาดตั ว อย่ า งของ  
W.G. Cochran ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรได้
จ�ำนวน 385 คน โดยเลือกแผนการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ
(Stratified Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตามที่ต้ังของพื้นที่เขต         
ในกรุงเทพมหานคร จะได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ทั้ง
3 พื้นที่เป็นจ�ำนวนที่เท่ากัน ดังนี้เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ตามแนวคิดของ Coopersmith
การรับรู้ว่าตนมีความสามารถ (Competence)
การรับรู้ว่าตนมีความส�ำคัญ (Significant)
การรับรู้ว่าตนมีอ�ำนาจ  (Power)
การรับรู้ว่าตนมีคุณความดี (Virtue)

ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้าง
การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 129 คน เขตกรุงเทพมหานครชั้นกลางจ�ำนวน 128 คน
เขตกรุงเทพมหานครชั้นนอกจ�ำนวน 128 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิด (Close–ended question) จ�ำนวน 73 ข้อ ทีป่ ระยุกต์
มาจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ศึกษาข้อมูล       
จากเอกสารเชิงวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง

คุณภาพของเครื่องมือ

คุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามเรื่องการเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองของผู ้ สู ง อายุ ผ ่ า นการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์          
จากทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและพัฒนาขึน้ จ�ำนวน 73 ข้อ ผ่านการประเมิน
ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จ�ำนวน 39 ข้อ        
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่า IOC เท่ากับ 1.00 และหาค่า         
ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา
(Cronbach’s alpha coefficient method) มีค่าเท่ากับ .953
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การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านการใช้แอปพลิเคชันไลน์

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เก็บข้อมูลผูส้ งู
อายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ และ
ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยปฏิบัติตามหลักการ
พิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่างทุกขั้นตอนตามที่ผู้วิจัยได้ผ่านการ
อบรม จริยธรรมการวิจยั ในคน ส�ำหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ
ประกาศนียบัตรตามหนังสืออนุมัติเลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 22
มกราคม 2562

การวิเคราะห์ทางสถิติ

สถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณส� ำ หรั บ           
การวิจัยนี้ ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics)
เป็ น การใช้ ค ่ า สถิ ติ โดยการหาค่ า ความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยส�ำหรับ
ประชากรกลุม่ ตัวอย่างสองกลุม่ ทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน (Independent t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
Anova) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหพันธ์ของเพียร์สัน
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)

และการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรแบบจับคู่ (Paired
Samples T-Test) โดยมีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

ผลการวิจัย

ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
ของกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 64.2 เป็นผู้สูงอายุวัยต้น คือ มีอายุตั้งแต่ 60 ถึง 69
ปี (ร้อยละ 88.0) ผู้สูงอายุส่วน ใหญ่ส�ำเร็จการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป (ร้อยละ 32.3) ในด้านฐานะความเป็นอยู่
มากกว่าครึ่งหนึ่งของ ผู้สูงอายุไม่มีปัญหาทางการเงิน (ร้อยละ
75.3) มีเงินออมพอใช้ไปตลอด (ร้อยละ 53.0) และไม่มีหนี้สิน
(ร้อย ละ 66.5) ก่อนเกษียณอายุงานผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 24.2) และไม่ได้ท�ำงาน แล้วใน
ปัจจุบัน (ร้อยละ 44.7) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 53.2)           
และส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ อ าศั ย ร่ ว มกั น ทั้ ง คู ่ ส มรสและ บุ ต รหลาน           
(ร้อยละ 27.8) ผูส้ งู อายุมภี าวะสุขภาพทีด่ ี คือ ไม่มโี รคประจ�ำตัว
มากถึง 236 คน (ร้อยละ 61.3) โดยเฉลี่ยจะมีการเข้าใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์ทุกวัน (ร้อยละ 86.8) ใช้งานตลอดทั้งวัน         
(ร้อยละ 46.2) มี ระยะเวลาใช้งานโดยรวมน้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(ร้อยละ 43.9) ส่วนของวัตถุประสงค์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
พบว่าวัตถุประสงค์ที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้งานระดับมาก คือ       
เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลี่ย 3.80) เพื่อสื่อสาร
กับเพื่อนสนิท (ค่าเฉลี่ย 3.63) เพื่อติดตามข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย
3.55) เพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของจกลุ่ม (ค่าเฉลี่ย 3.48)
และเพื่อติดต่อธุระ (ค่าเฉลี่ย 3.41)

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเห็นคุณค่าในตนเองผ่านการใช้แอปพลิเคชันไลน์
การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
- การรับรู้ว่าตนมีความสามารถ (Competence)
- การรับรู้ว่าตนมีความส�ำคัญ (Significant)
- การรับรู้ว่าตนมีอ�ำนาจ (Power)
- การรับรู้ว่าตนมีคุณความดี (Virtue)
ตารางที่ 1 ผูส้ งู อายุมคี า่ เฉลีย่ การเห็นคุณค่าในตนเอง
อยูร่ ะดับสูงในทุกด้าน เมือ่ พิจารณาลักษณะทาง ประชากรศาสตร์
ที่มีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ โดยใช้สถิติ
Independent t-test และ One-Way ANOVA พบว่าเพศ อายุ
สถานะทางการเงิน สถานะการออม ภาวะหนี้สิน อาชีพก่อน
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3.85
3.70
3.83
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S.D.

แปลผล

.68
.81
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สูง
สูง
สูง
สูง
สูง

เกษียณ อาชีพในปัจจุบัน และภาวะสุขภาพที่ไม่ส่งผลต่อการ
เห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่าในตนเอง ของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว (ค่าเฉลี่ย 3.34) มีระดับน้อยกว่า
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียว (ค่าเฉลี่ย 3.90) อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

The Self-Esteem of The Elderly Through Line Application

พฤติกรรมการใช้งานและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
พบว่าระยะเวลาและความถีใ่ นการใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน ไม่ทำ� ให้
ผู้สูงอายุมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน ในด้าน
วัตถุประสงค์การใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
Pearson’s Product Moment Correlation พบว่าความถี่ใน
การใช้งาน เพื่อสื่อสารกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท          
เพื่อท�ำความรู้จักเพื่อนใหม่ เพื่อแบ่งปันความปรารถนาดี และ
เพื่อแสดงความเป็นสมาชิกของกลุ่ม มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
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เดียวกันในระดับปานกลางกับการเห็นคุณค่าใน ตนเอง อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความถี่ในการใช้งานเพื่อสื่อสาร
กับเพื่อนในอดีต เพื่อติดต่อธุระ เพื่อติดตามข่าวสาร เพื่อโพสต์
บอกเล่าเรื่องราว และเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับน้อยกับการเห็นคุณค่าในตนเอง
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้ความถี่ในการใช้งาน
เพือ่ เล่นเกมออนไลน์ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระดับการเห็นคุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุแต่อย่างใด

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองระหว่างภายในแอปพลิเคชันไลน์
และชีวิตจริง
การเห็นคุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง

ภายในแอปพลิเคชันไลน์ชีวิตจริง

การรับรู้ว่าตนมีความสามารถ ภายในแอปพลิเคชันไลน์ชีวิตจริง
การรับรู้ว่าตนมีความส�ำคัญ

ภายในแอปพลิเคชันไลน์ชีวิตจริง

การรับรู้ว่าตนมีอ�ำนาจ

ภายในแอปพลิเคชันไลน์ชีวิตจริง

การรับรู้ว่าตนมีคุณความดี

ภายในแอปพลิเคชันไลน์ชีวิตจริง

3.85
3.82
3.70
3.70
3.83
3.73
3.69
3.70
4.18
4.17

S.D.

t

Sig.

.679
.663
.808
.821
.781
.839
.812
.805
.753
.747

.957

.339

.079

.937

2.715

.007*

-.406

.685

.334

.738

* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ มี ค ะแนนรวม             
แบบประเมิ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองระหว่ า งภายใน
แอปพลิเคชันไลน์และชีวิตจริงไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม      
ระดั บ การรั บ รู ้ ว ่ า ตนมี ค วามส� ำ คั ญ ระหว่ า งภายในแอป
พลิเคชันไลน์ และชีวิตจริง เท่ากับ 3.83 และ 3.73 ตามล�ำดับ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาอภิปราย ตามลักษณะกลุ่มตัวอย่าง      
และวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผล       
ต่อระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ คือ ลักษณะการ
อยู่อาศัย การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คน
เดียว มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ เทียบ

กับผู้สูงอายุที่ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียว มีการเห็นคุณค่าในตนเอง
อยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบภายนอกต่อ
การเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง 14 ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั บ คน              
ในครอบครัว ได้รับความ สนใจ ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
จะมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองที่สูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ตามล�ำพัง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวในเชิงลบ
สารานุกรมไทยฉบับผู้สูงวัย15 ได้ระบุไว้ว่า การเปลี่ยนแปลง       
ทางด้านสังคมท�ำให้ผู้สูงอายุต้องอยู่ล�ำพังกันมากขึ้น จะท�ำให้      
ผู้สูงอายุเกิดความเหงา รู้สึกถูกทอดทิ้ง เช่นเดียวกับผู้สูงอายุ        
ที่คู่สมรสเสียชีวิตหรือบุตรหลานเสียชีวิตท�ำให้ต้องอยู่อย่าง      
โดดเดี่ยวมักจะมาด้วยอาการ ท้อแท้ สิ้นหวัง รู้สึกไร้ค่า ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเห็นคุณค่าในตนเองที่ลดลง7,16,17
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การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านการใช้แอปพลิเคชันไลน์

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติก รรมการใช้งานแอป
พลิ เ คชั น ไลน์ และการเห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเอง ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า              
ระยะเวลาและความถี่ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ไม่ท�ำให้              
ผู้สูงอายุมีระดับการเห็นคุณค่าในตนเองแตกต่างกัน ในขณะ
เดียวกันการศึกษาผลกระทบของการ ใช้แอปพลิเคชั่น Line         
ที่มีต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในอ�ำเภอบางปะกง จังหวัด
ฉะเชิ ง เทรา 18 ได้ ก ล่ า วถึ ง ผลกระทบที่ เ กิ ด จากการใช้ ง าน
แอปพลิ เ คชั น ไลน์ ที่ เ ป็ น ระยะเวลานาน จะส่ ง ผลกระทบ             
ด้านสุขภาพ ด้านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัว และ
ด้านเวลา ในเรื่องความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
กั บ การ เห็ น คุ ณ ค่ า ในตนเองของผู ้ สู ง อายุ พบว่ า ผู ้ สู ง อายุ
ที่ มี ค วามถี่ ข องการใช้ ง านในแต่ ล ะวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พิ่ ม ขึ้ น มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
เว้นเพียงแต่การเล่นเกมออนไลน์ทไี่ ม่พบ ความสัมพันธ์แต่อย่าง
ใด ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
กั บ การรั บ รู ้ ต นเองและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นของ             
ผู ้ สู ง อายุ ไ ทย ที่ พ บว่ า หากผู ้ สู ง อายุ มี ค วามถี่ ใ นการใช้ ง าน
แอปพลิเคชันไลน์ มากขึ้น การรับรู้ตนเองในเชิงบวกจะมาก        
ขึ้นด้วย10
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุระหว่าง
ภายในแอปพลิเคชันไลน์ และชีวิตจริง ไม่แตกต่างกัน ผู้สูงอายุ
มีการเห็นคุณค่าในตนเองอยูใ่ นระดับสูงสอดคล้องกับการศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์ กั บ การรั บ รู ้ ต นเองและ          
การสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ของผูส้ งู อายุไทยทีพ่ บว่าผูส้ งู อายุ
ที่ มี ก ารใช้ แ อปพลิ เ คชั น ไลน์ จ ะมี ก ารรั บ รู ้ ต นเองเชิ ง บวก               
อยูใ่ นระดับสูง10 อย่างไรก็ตามในการศึกษานีพ้ บว่าระดับการรับ
รู ้ ว ่ า ตน มี ค วามส� ำ คั ญ ภายในแอปพลิ เ คชั น ไลน์ สู ง กว่ า ใน
ชี วิต จริ ง อย่ า งมีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก
แอปพลิเคชันไลน์มีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีคนเข้ามาพูดคุยด้วย         
ท�ำให้ไม่รู้สึกเหงา ผู้สูงอายุได้รับค�ำอวยพรในวันส�ำคัญ ต่างๆ
และได้รบั การตอบกลับเวลาทีผ่ สู้ งู อายุสง่ ความปรารถนาดีไปให้
ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักของแอปพลิเคชันไลน์ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
สรุปได้ว่าแอปพลิเคชันไลน์มีส่วนช่วยในการเสริม
สร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุในการรับรู้ว่าตนมี
ความส�ำคัญ อันประกอบด้วย ความรู้สึกว่าตนเองเป็นที่สนใจ
ได้รบั การยอมรับ ได้รบั การตอบสนองได้รบั การดูแลการเอาใจใส่
ได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เป็ น ที่ รั ก ใคร่ ข องผู ้ อื่ น และถู ก นั บ
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในสั ง คม อย่ า งไรก็ ต ามผู ้ สู ง อายุ ค วรใช้ ง าน
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แอปพลิเคชันไลน์ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผล
กระทบด้าน สุขภาพ ด้านปฏิสัมพันธ์ และด้านเวลา

ข้อเสนอแนะ

ภาครั ฐ ควรเพิ่ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง การใช้ ง าน
แอปพลิเคชันไลน์แก่ผู้สูงอายุ ส่งเสริมเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัล
ส�ำหรับผู้สูงอายุ โดยเริ่มต้นจัดโครงสร้างขั้นพื้นฐานโดยรัฐ ให้มี
อินเตอร์เน็ตและ wi-fi ทั่วถึง ส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้ ควรมีช่องทางในการเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสื่อสารสมัยใหม่
เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ให้ผู้สูงอายุทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้
งานแอปพลิเคชันไลน์ รับข้อมูลสุขภาพ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
แก่ ต น สามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ บุ ค คลรอบข้ า งได้ ง ่ า ยยิ่ ง ขึ้ น         
ตลอดจนเกิดการเห็นคุณค่าในตนเองจากการใช้แอปพลิเคชันไลน์
อีกทั้งมีมาตรการป้องกัน ร่วมพัฒนากับผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน      
เกิดการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นมิตรแก่ผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุ
สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งปลอดภั ย และไม่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของผู              ้
ไม่หวังดี รู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) รู้ถึงประโยชน์และ            
โทษของแอปพลิเคชันไลน์อย่างรอบด้าน ทั้งนี้ภาครัฐยังสามารถ
ใช้แอปพลิเคชันไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้สูงอายุได้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ หรือสถาน
พยาบาล ที่พบผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มการเห็นคุณค่าในตนเองต�่ำ 
แอปพลิเคชันไลน์สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างการ
เห็นคุณ ค่าในตนเองของผู้สูงอายุร่ว มกันกับวิธีห รื อ เครื่ อ งมื อ
อืน่ ๆ ได้ พัฒนาช่องทางการติดต่อสือ่ สาร ให้สอดคล้องกับยุคสมัย            
ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สูงอายุผ่านแอปพลิเคชันไลน์
ผูส้ งู อายุทมี่ แี นวโน้มการเห็นคุณค่าในตนเองต�ำ่ สามารถ
ใช้แอปพลิเคชันไลน์เพื่อเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเอง การใช้งาน
แอปพิเคชันไลน์ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรับรู้ว่าตนมีความส�ำคัญ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเวลาที่ส่งความปรารถนาดีไปแล้วได้รับ
การตอบกลับมา การที่ตนได้รับค�ำอวยพรในวันส�ำคัญต่างๆ หรือ
การทีม่ คี นเข้าทักทายพูดคุยด้วย ท�ำให้ตนไม่รสู้ กึ เหงา การสือ่ สาร
กับสมาชิกในครอบครัวผ่านแอปพลิเคชันไลน์ สามารถช่วยร่น
ระยะทางความห่างระหว่างผู้สูงอายุกับคนในครอบครัว และเพิ่ม
ระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุได้

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ศึ ก ษ า เ ฉ พ า ะ ผู ้ สู ง อ า ยุ ใ น
กรุงเทพมหานครเท่านัน้ ดังนัน้ หากศึกษาเพิม่ เติมในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าค
ประชากร กลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น ในชนบท ที่บริบททางสังคม        

The Self-Esteem of The Elderly Through Line Application

แตกต่างกันออกไป จะสามารถได้รายละเอียดและผลการศึกษา
ที่ต่างกันเพื่อก�ำหนดแนวทางรับมือกับปัญหาได้ครอบคลุม
มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่
สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระดับภาพรวมทั้งประเทศ
การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเพียงการวิจยั เชิงปริมาณเท่านัน้
ครัง้ ต่อไปหากมีการศึกษาในลักษณะการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกก็จะสามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ เนือ้ หา ในราย
ละเอียดของมิติต่างๆ ได้อย่างลุ่มลึก
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพจิ ต ใจของผู ้ สู ง อายุ เ ท่ า นั้ น แต่ ผู ้ สู ง อายุ มั ก เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงด้านอื่นๆ ด้วยไม่ว่าจะเป็น ด้านร่างกาย ด้าน        
สังคม เป็นต้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
เหล่านี้ด้วย จะท�ำให้เกิดข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อม
ด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุได้รอบด้านมากขึ้น
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