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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อวิเคราะห์แรงจูงใจในการใชแ้อปพลิเคชนั “รุน่ใหญ่ การด์ไม่ตก” ประกอบดว้ย 
ดา้นประโยชนข์องแอปพลเิคชนั ดา้นการใชง้าน ดา้นการใสใ่จดแูลตวัเอง และดา้นการแนะน าหรือบอกต่อ  ที่สง่ผลต่อกบั
พฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัและโซเชียลมีเดียของผูส้งูวยัในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ 
กลุม่ตวัอย่างผูส้งูอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมือที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ คา่ความถ่ี 
คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู โดยใชโ้ปรแกรม ส าเรจ็รูปทางสงัคมศาสตร ์
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า แรงจูงใจในการใชแ้อปพลิเคชัน “รุน่ใหญ่ การด์ไม่ตก” โดยรวมและรายดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นประโยชนข์องแอปพลิเคชนั และ ดา้นการใชง้าน มีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อปพลิเคชนัและโซเชียลมีเดีย ใน
ประเด็นรูปแบบการใชแ้อปพลิเคชนั อย่างมีนยัสถิติที่ระดับ .01 สว่นแรงจูงใจในการใชแ้อปพลิเคชนั “รุน่ใหญ่ การด์ไม่ตก” 
โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประโยชนข์องแอปพลิเคชัน และ ดา้นการใส่ใจดูแลตวัเอง มีผลต่อพฤติกรรมการใชแ้อป
พลเิคชนัและโซเชียลมีเดีย ในประเด็นความถ่ีในการใช ้(ครัง้/วนั) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่สามารถใชเ้ป็น
ขอ้มลูแก่ผูท้ี่สนใจศกึษาหาความรูใ้นเรือ่งพฤติกรรมการใชแ้อพพลิเคชั่นและโซเชียลมีเดียในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
ผูส้งูอาย ุและเป็นแนวทางพฒันาผูส้งูอายตุอ่ไป 
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Abstract 
 

This research aims to analyze the motivation for using the "Senior Ready" application, 
include of aspects of the usefulness of the application usage self care and referrals affecting 
the behavior of using applications and social media of the elderly in Bangkok. The sample 
group was a sample of the elderly in Bangkok. The questionnaire was used as a tool for data 
analysis, i.e. frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression 
analysis by using the program SPSS. 

The results showed that incentives for using the "Senior Ready" application overall and 
in terms of application benefit and usability has affects the behavior of using applications and 
social media in terms of application usage patterns with statistical significance at the .01 level, 
the overall and individual aspects of the overall and individual aspects of the application's 
overall and individual motivation for using the "Senior Ready" were the usefulness of the 
application and the self-care aspect has affects the behavior of using applications and social 
media. In the issue of many times per day with statistical significance at the .01 level, which 
can be used as information for those interested about the behavior of using applications and 
social media in daily life of the elderly and guideline for the further development of the elderly. 
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