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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาลกัษณะการใช้สือ่สงัคมของผู้สงูอาย ุตัง้แตข่ัน้ก่อนการตดัสนิใจใช้งาน ขัน้
การใช้งาน และขัน้หลงัการใช้งาน และ 2) ศึกษาปัจจยัที่สง่ผลต่อการใช้สื่อสงัคมของผู้สงูอาย ุโดยท าการวิจยัเชิงส ารวจด้วย
การใช้แบบสอบถามกบักลุม่ผู้สงูอายทุัง้ชายและหญิงที่มีอาย ุ60 ปีขึน้ไป ตามเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ จ านวนทัง้สิน้ 
403 คน ซึง่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   ผลการวิจยัพบว่าผู้สงูอายตุดัสินใจใช้งานสื่อสงัคมเนื่องจากแรง
กระตุ้นจากเพื่อน ลกูหลาน และบคุคลที่ช่ืนชอบ โดยจะใช้งานใน 4 ลกัษณะ ได้แก่ ใช้สร้างความสมัพนัธ์กบัคนอื่น ใช้หาข้อมลู
ขา่วสาร ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สกึ และใช้สร้างความภมูิใจในตน นอกจากนีผ้ลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูเพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้สื่อสงัคมของผู้ สงูอายุยังพบว่า ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยทาง
จิตวิทยาภายในตวัผู้สงูอายุ (Beta = .337) ปัจจัยทางสงัคมภายนอกตวัผู้สงูอายุ (Beta = .314) และคุณลกัษณะของ
นวตักรรม (Beta = .272) ตามล าดบั 
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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. 
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