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บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการใช้ สอื่ สังคมของผู้สงู อายุ ตังแต่
้ ขนก่
ั ้ อนการตัดสินใจใช้ งาน ขัน้
การใช้ งาน และขันหลั
้ งการใช้ งาน และ 2) ศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อการใช้ สื่อสังคมของผู้สงู อายุ โดยทาการวิจยั เชิงสารวจด้ วย
การใช้ แบบสอบถามกับกลุม่ ผู้สงู อายุทงชายและหญิ
ั้
งที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ จานวนทังสิ
้ ้น
403 คน ซึง่ อาศัยอยู่ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ผลการวิจยั พบว่าผู้สงู อายุตดั สินใจใช้ งานสื่อสังคมเนื่องจากแรง
กระตุ้นจากเพื่อน ลูกหลาน และบุคคลที่ชื่นชอบ โดยจะใช้ งานใน 4 ลักษณะ ได้ แก่ ใช้ สร้ างความสัมพันธ์กบั คนอื่น ใช้ หาข้ อมูล
ข่าวสาร ใช้ แสดงอารมณ์ความรู้สกึ และใช้ สร้ างความภูมิใจในตน นอกจากนี ้ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เพื่อวิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการใช้ สื่อสังคมของผู้สงู อายุยังพบว่า ปั จจัยที่มีประสิทธิ ภาพในการพยากรณ์ มากที่สุด ได้ แก่ ปั จจัยทาง
จิตวิทยาภายในตัวผู้สงู อายุ (Beta = .337) ปั จจัยทางสังคมภายนอกตัวผู้สงู อายุ (Beta = .314) และคุณลักษณะของ
นวัตกรรม (Beta = .272) ตามลาดับ
คาสาคัญ: สือ่ สังคม ผู้สงู อายุ นวัตกรรม
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Abstract
The purposes of this study were 1) to investigate the elders’ usage of social media in
decision process (pre-consumption), implementation process (consumption stage) and
confirmation process (post-consumption) and 2) to study factors affecting the elders’ usage of
social media. Questionnaires were used to collect data from a total of 403 males and females,
aged 60 years old and above, living in Bangkok and its vicinity. The results showed that the
elders decided to use social media because of the motivation from their friends, children and
celebrities. The elders used social media with 4 functions; social relations, cognition, affection
and self-esteem. Furthermore, the results from multiple regression analysis showed that the most
effective factors affecting the elders’ usage of social media were the psychological factors (Beta
= .337), the social factors (Beta = .314) and innovation’s characteristics (Beta = .272),
respectively.
Keywords: Social media, Elders, Innovation

1

Ph.D. students under the faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University
E-mail: Chanon.chula@gmail.com
2
Advised by Assistant Professor, Ph.D. under the faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

SSRU Journal of Management Science

คณะวิทยาการจัดการ

17

