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บทคัดย่อ 

การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สงูอาย ุ2) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ออนไลน์และสื่อสขุภาพออนไลน์ของผู้สงูอายุ 3) ระดบัการรู้เท่าทนัสื่อสขุภาพออนไลน์ของผู้สงูอายุ  4) ความสมัพนัธ์

ระหวา่งรูปแบบการดําเนินชีวิต,การเปิดรับสื่อออนไลน์ของผู้สงูอายกุบัระดบัการรู้เท่าทนัสื่อสขุภาพออนไลน์ของผู้สงูอาย ุ 

5) ความแตกตา่งระหวา่งผู้สงูอายท่ีุมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนักบัระดบัการรู้เทา่ทนัสือ่สขุภาพออนไลน์  ใช้วิธีวิจยัแบบ

ผสมผสาน (Mixed Method Research)  กลุม่ตวัอย่างอาย ุ50-69 ปี จากทัว่ประเทศ 5 ภมูิภาค ท่ีเคยเปิดรับสื่อสขุภาพ

ออนไลน์       ในการวิจยัเชิงปริมาณใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถาม จํานวน 404 

คน  การเก็บข้อมลูเชิงคณุภาพใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) จํานวน 28 คน  ผลการวิจยัได้รูปแบบการ

ดําเนินชีวิตของผู้สงูอายุ 4 กลุ่ม กลุม่ตวัอย่างใช้ไลน์มากท่ีสดุ โดยใช้เพ่ือติดตามข่าวสาร เพ่ือติดต่อบคุคล เพ่ือความ

บนัเทิง และเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม  เปิดรับสือ่สขุภาพเก่ียวกบัโรคท่ีเป็นอยู,่ การออกกําลงักาย, ข้อมลูด้านโภชนาการ และ

ยารักษาโรค กลุม่ตวัอย่างมีความรู้เท่าทนัสื่อสขุภาพออนไลน์ในระดบัปานกลาง โดยพบว่า ระดบัการศึกษามีผลต่อการ

รู้เท่าทนัสื่อสขุภาพ  ผู้ศึกษาจึงได้เสนอแนวทางในการสร้างเสริมการรู้เท่าทนัสื่อสขุภาพออนไลน์ของผู้สงูอายุไทย ผ่าน 

The 5Ts : Older Adults’s Online Health Media Literacy Model  ได้แก่  Try, Think, Talk, Take, Tell  

 

คาํสาํคัญ: การรู้เทา่ทนัสือ่  สือ่สขุภาพออนไลน์  ผู้สงูอายไุทย 
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Abstract

The objectives of this research were to study 1) lifestyle of older adults; 2) exposure 
to media and health content online of older adults; 3) level of online health media literacy; 
4) relationship between older adults lifestyle, online media exposure, and level of Online 
health literacy; and 5) differences between older adults who have different levels of education 
on online health media literacy. The study utilized mixed methods research. The sampling 
frame is older adults aged between 50 – 69 years from five regions in Thailand who have 
been exposed to online health media. The quantitative study used survey research to collect 
data from 404 respondents. The qualitative study collected data from 28 informants using in-
depth interview method. The research findings indicated that older adults’ lifestyles could be 
categorized intro four groups. The respondents used Line the most. They used it to follow the 
news, to contact individuals, for entertainment, and search for more information. They tend to 
expose themselves to health information about the illness they have, exercise, nutrition facts, 
and medical treatments. The respondents have fair amount of online health media literacy. It 
is found that the level of education has an impact on online health media literacy. The 
researcher proposes 5Ts Online Health Media Literacy Model for older adults which are Try, 
Think, Talk, Take, and Tell.
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