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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผู้สูงอายุ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 16 คน ที่มีอายุระหว่าง
55–69 ปี อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และมีประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟน
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมการวิจัยโดยการด�ำเนินกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จ�ำนวน 12 กิจกรรม ข้อมูลพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้ถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการสร้างภาพจากข้อมูล ผลจากการศึกษาพบว่า
ผูส้ งู อายุทมี่ เี พศ อายุ ประสบการณ์ในการใช้งาน และความถีก่ ารใช้งานต่อสัปดาห์ทตี่ า่ งกัน มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
ไม่ต่างกัน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ผู้สูงอายุที่ท�ำกิจกรรมได้ส�ำเร็จ
ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) กิจกรรมที่ผู้สูงอายุทุกคนสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
คือ การส่งสติกเกอร์ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่เรียนรูว้ ธิ กี ารใช้งานแอปพลิเคชันไลน์จากลูกหลาน หากกิจกรรมใดมีขนั้ ตอนการเข้าถึง
ทีย่ งุ่ ยากซับซ้อนผูส้ งู อายุจะเลือกทีไ่ ม่ทำ� กิจกรรมนัน้ และส่วนใหญ่มกั ท�ำเฉพาะกิจกรรมทีต่ นเองท�ำได้และท�ำเป็นประจ�ำ เช่น
การส่งข้อความ การส่งสติกเกอร์ การส่งรูปภาพ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมใดที่ไม่เคยท�ำผู้สูงอายุจะพยายามหาเมนูที่เกี่ยวข้อง
แต่ไม่กล้าตัดสินใจเพราะกังวลว่าหากท�ำผิดจะส่งผลกระทบกับข้อมูลในแอปพลิเคชันไลน์ของตนเอง และกิจกรรมใดทีผ่ สู้ งู อายุ
ไม่สามารถท�ำได้ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าไม่ทราบว่าต้องเลือกที่เมนูใด ดังนั้น การออกแบบแอปพลิเคชันเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถน�ำไปพัฒนาแนวทางการออกแบบ
แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร รวมถึงแอปพลิเคชันอื่นๆ ให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงวัย การใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันส�ำหรับการพูดคุย
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Abstract
The objective of this research was to study behavior of the elderly on using LINE application on
smartphone. The data were collected through in-depth interviews and non-participant observation of
sixteen participants who were between 55-69 years old living in Bangkok and suburban area with the
experience in using the LINE application on a smartphone. The sample group participated in the study by
performing twelve activities via the LINE application. The usage behavior collected from the participants
was analyzed by a visualization technique. Results of the study found that the elderly with different
gender, age, usage experience, and frequency of use per week did not show much difference in the usage
behavior of LINE. The primary objective for using LINE of most elderly users was to contact friends. Most of
the elderly who successfully performed the tasks employed Android-based smartphones. Sending stickers
was one of activities that all participants could carry out successfully. Almost all of them learned how
to use the application from their children. The participants would choose not to perform the activity if it
was too complex to access. Most of the elderly were likely to perform the activities that they know how
to do and perform frequently, for example, sending text messages, sending stickers, sending photos, and
etc. For an unfamiliar activity, they would try to find relevant menus; however, they were afraid to make
a decision because they were worried that if they made a mistake, their data in the application would
be affected. For unsuccessful activities, the elderly stated that they could not perform the task because
they could not select the right menu. Therefore, the design of the application is essential in enabling the
elderly users to access and perform the task. This research results can be used to develop guidelines for
designing a communication application including other applications suitable for the needs of the elderly.
Keywords: Elderly Users, Technology Use, Chat Application
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1. บทน�ำ
ปัจจุบนั สังคมไทยก�ำลังเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรครัง้ ส�ำคัญ คือ การเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ โดยสัดส่วน
จ�ำนวนประชากรในวัยท�ำงานและวัยเด็กลดลง เนือ่ งจากอัตรา
การเกิดของประชากรลดลงอย่างมาก อีกทั้งอัตราการตาย
ของประชากรลดลงด้วย ท�ำให้ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุ
ยืนยาวขึน้ ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ปี พ.ศ.
2548 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2574 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
“สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” เนือ่ งจากมีประชากรอายุเกิน 60 ปี
มากถึงร้อยละ 28 [1] สังคมปัจจุบนั นอกจากเป็นสังคมผูส้ งู อายุ
แล้วอีกทั้งยังเป็นสังคมสารสนเทศด้วย โลกเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อช่วยในการท�ำงานให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มขึ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในชีวติ ประจ�ำวันของทุกคนทัง้ วัยเด็ก วัยรุน่ วัยท�ำงาน
ไม่เว้นแม้แต่วัยชราหรือกลุ่มผู้สูงอายุ
เทคโนโลยีอันดับต้นๆ ที่ผู้สูงอายุนิยมใช้เช่นเดียวกับ
กลุ่มคนวัยต่างๆ คือ แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร หรือ
แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยส�ำหรับการติดต่อสือ่ สารกับบุคคลรอบข้าง
ซึง่ แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) เป็นแอปพลิเคชันเพือ่ การสือ่ สารหนึง่
ทีช่ ว่ ยให้ผสู้ งู อายุสามารถติดต่อกับผูค้ นได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้
การได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับผูค้ น จะท�ำให้ผสู้ งู อายุไม่ตกอยูใ่ นสภาวะ
ของโรคความเหงา แต่ทำ� ให้พวกเขามีความสุขได้มากขึน้ กว่าเดิม
ผลส�ำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2560 โดย
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หรือ ETDA พบว่า พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) มีการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์สูง
ถึงร้อยละ 94.9 และเป็นแอปพลิเคชันเพือ่ การสือ่ สารทีไ่ ด้รบั
ความนิยมมากที่สุดของบุคคลกลุ่มนี้ [2]
แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นแอปพลิเคชันส�ำหรับ
สนทนาบนอุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ และยังเป็น
แอปพลิเคชันประเภทหนึง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่างมากในทุกๆ
ช่วงวัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอีกกลุ่มคน
ที่หันมาใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อใช้เป็นช่องทางในการ

ติดต่อสื่อสารกับลูกหลานและกลุ่มเพื่อน เนื่องจากมีความ
สะดวกรวดเร็วและท�ำให้ตนเองเป็นคนที่ดูทันสมัย [3], [4]
คนทั่วไปอาจมองว่าการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารใน
กลุ่มผู้สูงอายุไม่แตกต่างจากผู้ใช้งานในกลุ่มคนวัยอื่น แต่
หนึง่ ในจุดต่างส�ำคัญคือระยะเวลาในการใช้งานหรือเปิดอ่าน
เพราะในความเป็นจริงแล้วการใช้งานแต่ละครัง้ ของผูส้ งู อายุ
จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานและช้ามากกว่าผู้ใช้งานใน
วัยอื่น ทั้งนี้เป็นผลมาจากอายุที่เพิ่มขึ้นจึงมีผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน เนื่องด้วยสภาพร่างกายและความ
สามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดและการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพลดลง [5], [6] นอกจากนี้ยังมีเรื่อง
ของการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการ
ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยท�ำให้ผู้สูงอายุ
ยากทีจ่ ะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทนั แม้วา่ ใน
ปัจจุบนั หลายฝ่ายเริม่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ส�ำหรับผู้สูงอายุ แต่การออกแบบแอปพลิเคชันส่วนใหญ่
จะเน้นไปที่ปัจจัยทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเกือบทั้งหมด
และมองข้ า มปั จ จั ย ด้ า นอื่ น ๆ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการใช้งานของผู้สูงอายุ อีกทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยท�ำงาน
เป็นกลุ่มวัยที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็น
จ�ำนวนมากที่สุด จึงท�ำให้การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อ
การสื่อสารในปัจจุบันไม่ได้เน้นการออกแบบเพื่อช่วยให้
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพัฒนา
และออกแบบโดยไม่ค�ำนึงถึงการใช้งานของกลุ่มผู้สูงอายุ
ท�ำให้เป็นปัญหาต่อการใช้งานของบุคคลกลุ่มนี้ จากปัญหา
ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงต้องการทราบว่าการออกแบบแอปพลิเคชัน
เพื่ อ การสื่ อ สารในปั จ จุ บั น มี ค วามเหมาะสมกั บ ผู ้ สู ง อายุ
มากน้อยเพียงใด และมีปญ
ั หาต่อการใช้งานของผูส้ งู อายุหรือไม่
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาการออกแบบแอปพลิเคชันเพือ่ การ
สือ่ สารทีส่ ง่ ผลต่อการใช้งานของผูส้ งู อายุ ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่ อ การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การสื่ อ สารส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง
อายุในอนาคตต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
ของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟนเพื่อ
การสื่อสาร
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โดยมีเกณฑ์ คือ 1) เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปทั้ง
เพศชายและเพศหญิง 2) มีระดับความรูส้ กึ ตัวดี สามารถฟังและ
พูดภาษาไทยได้เข้าใจ 3) มีความยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการ
วิจยั และให้สมั ภาษณ์รวมทัง้ บันทึกวิดโี อ และ 4) มีประสบการณ์
ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ การวิจัยนี้เก็บข้อมูลทั้งหมด
3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 2) พฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ และ 3) ความสามารถในการใช้งาน
แอปพลิเคชันไลน์ ซึ่งในส่วนที่ 3 ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จ�ำนวน 12 กิจกรรม คือ
รูปที่ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1) เพิม่ เพือ่ นจากเบอร์โทรศัพท์ 2) ค้นหาเพือ่ น 3) ส่งข้อความ
4) ส่งสติกเกอร์ 5) ส่งรูปภาพหรือวิดโี อ 6) สร้างอัลบัม้ รูปภาพ
2. วิธีการวิจัย
2.1 กลุ่มตัวอย่าง
7) โทรไลน์ 8) สร้างกลุม่ สนทนา 9) ส่งต่อข้อความหรือรูปภาพ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ถูกคัดเลือกจากบุคคล 10) ลบบทสนทนา 11) เปลีย่ นรูปโปรไฟล์ และ 12) ดาวน์โหลด
ที่มีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารผ่าน สติกเกอร์ โดยกิจกรรมทั้งหมดผู้วิจัยได้คัดเลือกจากความ
สมาร์ตโฟน โดยวางแผนการเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างตาม สามารถการท�ำงานของแอปพลิเคชันไลน์ที่บุคคลส่วนใหญ่มี
คุณลักษณะ 5 ประการ คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ประสบการณ์ การใช้งาน ซึง่ ในส่วนนีผ้ วู้ จิ ยั ได้กำ� หนดความส�ำเร็จของแต่ละ
ในการใช้งาน และ 4) ระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ได้กลุ่ม กิจกรรมไว้ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เพิม่ เพือ่ นจากเบอร์โทรศัพท์ หากกลุม่ ตัวอย่าง
ตัวอย่างผู้สูงอายุที่หลากหลายและครบถ้วน ดังรูปที่ 1 โดย
ประสบการณ์ในการใช้งาน ผูว้ จิ ยั พิจารณาจากจ�ำนวนปีทใี่ ช้งาน สามารถเพิม่ เพือ่ นจากเบอร์โทรศัพท์ผา่ นแอปพลิเคชันไลน์ได้
และความถี่การใช้งานต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น หากผู้สูงอายุ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาเพือ่ น หากกลุม่ ตัวอย่างค้นหาเพือ่ น
มีประสบการณ์ในการใช้งานมากกว่า 2 ปี และใช้งานทุกวัน
ถือเป็นผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มาก แต่หากผู้สูงอายุมี โดยใช้ฟังก์ชันค้นหาในแอปพลิเคชันไลน์ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 3 ส่งข้อความให้เพื่อน หากกลุ่มตัวอย่าง
ประสบการณ์ในการใช้งานน้อยกว่า 1 ปี และใช้งาน 2–3 วันต่อ
สัปดาห์ ถือเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ปี ระสบการณ์นอ้ ย จากการคัดเลือก ส่งข้อความให้เพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ โดยใช้คีย์บอร์ด
กลุ่มตัวอย่างตามคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยคัดเลือก ในการพิมพ์ข้อความเป็นตัวอักษรส่งให้เพื่อน ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 4 ส่งสติกเกอร์ให้เพื่อน หากกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 คน
สามารถส่งสติกเกอร์ในแอปพลิเคชันไลน์ให้เพื่อนได้ ถือว่า
ท�ำส�ำเร็จ
2.2 การด�ำเนินการวิจัย
กิจกรรมที่ 5 ส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้เพื่อน หากกลุ่ม
การวิจยั นีจ้ ดั เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
และปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ของผูส้ งู อายุ เป็นการ ตัวอย่างสามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้เพื่อนได้โดยไม่ใช้วิธี
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ การส่งต่อ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
สังเกตแบบไม่มสี ว่ นร่วม ก่อนเริม่ การเก็บข้อมูลผูว้ จิ ยั อธิบาย
กิจกรรมที่ 6 สร้างอัลบัม้ รูปภาพ หากกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
วัตถุประสงค์ และขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้ สร้างอัลบั้มรูปภาพในแอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 7 โทรไลน์กบั เพือ่ น หากกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
กลุ่มตัวอย่างทราบก่อนเริ่มเก็บข้อมูลทุกครั้ง การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โทรไลน์หาเพื่อนได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
จันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ และ ทิพยา จินตโกวิท, “พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟน.”
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3. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ น�ำเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่
55 ปีขน้ึ ไป อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 16 คน โดยมีผเู้ ข้าร่วมวิจยั เพศชายจ�ำนวน 8 คน
และเพศหญิงจ�ำนวน 8 คน มีอายุระหว่าง 55–59 ปี จ�ำนวน 6 คน
(ร้อยละ 37.5) อายุระหว่าง 60–65 ปี จ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ 25)
และอายุระหว่าง 66–69 ปี จ�ำนวน 6 คน (ร้อยละ 37.5)
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
กลุม่ ตัวอย่างใช้สมาร์ตโฟนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
(Android) จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 50) และระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส (iOS) จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 50)
กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์
มาแล้ว มากกว่า 2 ปี จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 43.75) ใช้งานมา
1–2 ปี จ�ำนวน 5 คน (ร้อยละ 31.25) และใช้งานน้อยกว่า 1 ปี
จ�ำนวน 4 คน (ร้อยละ 25)
ส�ำหรับความถีใ่ นการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ตอ่ สัปดาห์
มีกลุม่ ตัวอย่างใช้งานทุกวัน จ�ำนวน 8 คน (ร้อยละ 50) ใช้งาน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4–6 วันต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 7 คน (ร้อยละ 43.75) และใช้งาน
ในการวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2–3 วันต่อสัปดาห์ จ�ำนวน 1 คน (ร้อยละ 6.25)
เพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวและบันทึกข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่นยิ มใช้งานแอปพลิเคชันไลน์เพือ่
ระหว่างการท�ำกิจกรรม โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด 3 ส่วน คือ ติดต่อสื่อสารกับเพื่อน รองลงมาเป็นเรื่องงาน และติดต่อกับ
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ งู อายุ 2) พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์ ครอบครัว ตามล�ำดับ
และ 3) ความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ส่วนที่ 3 ความสามารถในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์
ในการวิจยั นีไ้ ด้นำ� เทคนิคการสร้างภาพจากข้อมูลมาใช้
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั ส�ำหรับเทคนิคการสร้างภาพ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและ จากข้ อ มู ล จะใช้ เ ทคนิ ค การสร้ า งการมองเห็ น โดยน� ำ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ก่อนเริ่มการเก็บข้อมูลผู้วิจัย ข้อมูลที่ได้ป้อนเข้าไปในสเปรดชีท จากนั้นจ�ำแนกข้อมูล
อธิบายวัตถุประสงค์ และขัน้ ตอนต่างๆ ในการเก็บข้อมูลเพือ่ โดยใช้สีต่างๆ ให้กับข้อมูล ซึ่งท�ำให้เห็นภาพชัดเจนและ
ให้กลุ่มตัวอย่างทราบก่อนเริ่มเก็บข้อมูลทุกครั้ง
ง่ายต่อการเข้าใจความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลมากขึ้น [7] ซึ่ง
ในการวิจัยนี้ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด 4 เกณฑ์
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ประสบการณ์ในการใช้งานกับความถี่
น�ำเทคนิคการสร้างภาพจากข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ การใช้งานต่อสัปดาห์ และ 4) ระบบปฏิบัติการ
และสรุปผลการวิจัย
จากรูปที่ 2 ผู้วิจัยใช้เพศเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
กิจกรรมที่ 8 สร้างกลุม่ สนทนากับเพือ่ น หากกลุม่ ตัวอย่าง
สามารถสร้างกลุม่ สนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 9 ส่ ง ต่ อ ข้ อ ความหรื อ รู ป ภาพ หากกลุ ่ ม
ตัวอย่างสามารถส่งต่อข้อความหรือรูปภาพให้เพื่อนคนอื่นๆ
ในแอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิ จ กรรมที่ 10 ลบบทสนทนา หากกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
สามารถลบข้อความหรือบทสนทนาทีเ่ คยสนทนากับเพือ่ นใน
แอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิจกรรมที่ 11 เปลีย่ นรูปโปรไฟล์ หากกลุม่ ตัวอย่างสามารถ
เปลีย่ นรูปโปรไฟล์ของตนเองในแอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
กิ จ กรรมที่ 12 ดาวน์ โ หลดสติ ก เกอร์ หากกลุ ่ ม
ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ในร้านสติกเกอร์ของ
แอปพลิเคชันไลน์ได้ ถือว่าท�ำส�ำเร็จ
ระหว่างที่กลุ่มตัวอย่างท�ำกิจกรรมดังกล่าว ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในแต่ละกิจกรรมร่วมด้วย
จากนั้นน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลการวิจัย โดยน�ำเทคนิคการสร้างภาพจากข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย
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ชาย

รูปที่ 5 การใช้ระบบปฏิบตั กิ ารเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่าสามารถท�ำกิจกรรมได้ส�ำเร็จ
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า
จากรูปที่ 4 ผู้วิจัยใช้ประสบการณ์ในการใช้งานกับ
ความถีก่ ารใช้งานต่อสัปดาห์เป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการใช้งานกับความถี่
การใช้งานต่อสัปดาห์ต่างกัน มีความสามารถในการใช้งาน
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แอปพลิเคชันไลน์ไม่แตกต่างกัน
จากรูปที่ 5 ผู้วิจัยใช้ระบบปฏิบัติการเป็นเกณฑ์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ระบบปฏิบัติการ
ต่ า งกั น มี ค วามสามารถในการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั น ไลน์
แตกต่างกัน โดยกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
สามารถท� ำ กิ จ กรรมได้ ส� ำ เร็ จ มากกว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�ำข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์บนสมาร์ตโฟนในระบบ
ปฏิบัติการที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ในแต่ละกิจกรรมว่ามี
พฤติกรรมแตกต่างกันอย่างไร ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
สามารถเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุ
ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 5 คน ระบบปฏิบตั กิ าร
ไอโอเอสจ�ำนวน 2 คน และกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.25 ไม่สามารถเพิม่ เพือ่ นจากเบอร์โทรศัพท์ได้สำ� เร็จ
เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 3 คน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 6 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ไม่เคยเพิ่มเพื่อนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เนื่องจากเข้าใจว่า
หากตนบันทึกเบอร์โทรศัพท์เพือ่ นในโทรศัพท์แล้ว ไลน์ของเพือ่ น
จะไปปรากฏในแอปพลิเคชันไลน์ทันที ผู้สูงอายุบางท่าน
เข้าใจว่าหากต้องการเพิ่มเพื่อนต้องคลิกที่ไอคอน
แต่มี
หลายท่านเมือ่ คลิกทีไ่ อคอนดังกล่าวแล้วไม่ทราบว่าต้องไปที่
เมนูใดต่อไป อีกทัง้ ขัน้ ตอนการเพิม่ เพือ่ นในแอปพลิเคชันไลน์
ต้องท�ำหลายขั้นตอน จึงท�ำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถ
เพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรศัพท์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25 สามารถ
ค้นหาเพือ่ นได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
จ�ำนวน 3 คน ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอสจ�ำนวน 1 คน และกลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่สามารถค้นหา
เพือ่ นได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์
จ�ำนวน 5 คน ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอสจ�ำนวน 7 คน ผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าแอปพลิเคชันไลน์มีฟังก์ชันการท�ำงาน
ทีช่ ว่ ยค้นหาได้ จึงใช้วธิ กี ารเลือ่ นหาแทน หน้าจอแอปพลิเคชัน

ไลน์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีไอคอน ปรากฏ
ให้ผู้ใช้เห็นตลอดเวลา ท�ำให้ผู้สูงอายุสังเกตเห็นและเข้าใจว่า
ไอคอนดังกล่าวจะช่วยให้ตนสามารถค้นหาได้ ในขณะที่ผู้ใช้
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสต้องเลื่อนลงก่อนจึงจะแสดงแถบ
ค้นหาที่ซ่อนไว้ ท�ำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบ
กิจกรรมที่ 3 ส่งข้อความให้เพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5
สามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 6 คน ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอสจ�ำนวน 8 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ไม่สามารถส่งข้อความหาเพื่อนได้สำ� เร็จ เป็น
ผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 2 คน โดย
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าการใช้แป้นพิมพ์
ในการพิมพ์ข้อความนั้นมีความล�ำบาก และหากต้องพิมพ์
ข้อความยาวๆ จะใช้เวลาในการพิมพ์คอ่ นข้างนาน และพิมพ์
ผิดบ่อยครั้ง เนื่องจากแป้นพิมพ์มีขนาดเล็ก เป็นเหตุผลที่
ท�ำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่นิยมส่งสติกเกอร์มากกว่าการพิมพ์
ข้อความ
กิจกรรมที่ 4 ส่งสติกเกอร์ให้เพื่อน
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถ
ส่งสติกเกอร์ให้เพื่อนได้ส�ำเร็จ โดยผู้สูงอายุทุกคนทราบว่า
ไอคอน ทีป่ รากฏอยูใ่ นหน้าสนทนาเป็นไอคอนทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สติกเกอร์ หากต้องการท�ำกิจกรรมใดทีเ่ กีย่ วข้องกับสติกเกอร์
ต้องคลิกทีไ่ อคอนนี้ นอกจากนีผ้ สู้ งู อายุสว่ นใหญ่มกี ารเปิดใช้
ฟังก์ชนั แนะน�ำสติกเกอร์ตามข้อความทีพ่ มิ พ์และแสดงสติกเกอร์
ที่เลือกในขนาดใหญ่ก่อนส่ง ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะเลือก
ส่งสติกเกอร์ที่มีตัวอักษรหรือเสียงพูดเพื่อให้ผู้ร่วมสนทนา
เข้าใจถึงสิ่งที่ตนต้องการจะสื่อสาร และสะดวกกว่าการพิมพ์
เป็นข้อความ
กิจกรรมที่ 5 ส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้เพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5
สามารถส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้เพื่อนได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุ
ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 7 คน ระบบปฏิบตั กิ าร
ไอโอเอสจ�ำนวน 7 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 ไม่สามารถส่งรูปภาพหรือวิดโี อให้เพือ่ นได้สำ� เร็จ
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เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 1 คน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 1 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ทราบว่าหากต้องการส่งรูปภาพหรือวิดโี อให้เพือ่ นต้องคลิกที่
ไอคอน โดยให้เหตุผลว่าไอคอนดังกล่าวมีลักษณะคล้าย
สัญลักษณ์รูปภาพจึงคิดว่าช่วยให้สามารถส่งรูปภาพหรือ
วิดีโอได้ ซึ่งไอคอนดังกล่าวแสดงให้ผู้ใช้เห็นตลอดเวลาใน
หน้าแช็ต ท�ำให้งา่ ยต่อการใช้งานและสะดวกต่อการมองเห็น
อีกทั้งเพียงแค่คลิกที่ไอคอนเพียงขั้นตอนเดียวผู้ใช้ก็สามารถ
ส่งรูปภาพให้เพื่อนได้
กิจกรรมที่ 6 สร้างอัลบั้มรูปภาพ
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 สามารถ
สร้างอัลบัม้ รูปภาพได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์จ�ำนวน 5 คน ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน
1 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5
ไม่สามารถสร้างอัลบัม้ รูปภาพได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้ระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 3 คน ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
จ�ำนวน 7 คน ผูส้ งู อายุสว่ นมากไม่สามารถสร้างอัลบัม้ รูปภาพ
ได้ส�ำเร็จ โดยผู้สูงอายุบางท่านให้เหตุผลว่าขั้นตอนการสร้าง
อัลบั้มรูปภาพนั้นซับซ้อนหลายขั้นตอน บางท่านไม่ทราบวิธี
การสร้าง บางท่านใช้วิธีเลือกส่งรูปภาพทีละภาพแทนการ
สร้างอัลบั้มเพราะอีกฝ่ายได้รับภาพเหมือนกันและขั้นตอน
การท�ำง่ายกว่า ส่วนผูส้ งู อายุทสี่ ามารถสร้างอัลบัม้ รูปภาพได้
ส�ำเร็จ ให้เหตุผลว่ามีคนสอนวิธกี ารใช้และมีโอกาสได้ทำ� เป็น
ประจ�ำจึงท�ำให้จ�ำวิธีการได้
กิจกรรมที่ 7 โทรคุยด้วยเสียง (Voice Call) กับเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25
สามารถโทรไลน์หาเพื่อนได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 7 คน ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
จ�ำนวน 6 คน และมีผสู้ งู อายุจำ� นวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75
ไม่สามารถโทรไลน์หาเพื่อนได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบ
ปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 1 คน ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส
จ�ำนวน 2 คน โดยผูส้ งู อายุทกุ คนทราบว่าหากต้องการโทรไลน์
ต้องคลิกทีไ่ อคอน แต่ใช้วธิ กี ารทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ส่วนใหญ่
ใช้วิธีการคลิกที่ไอคอน
ในหน้าสนทนา เนื่องจากผู้ใช้
มองเห็นไอคอนดังกล่าวปรากฏที่หน้าสนทนาตลอดเวลา
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ท�ำให้สะดวกต่อการคลิก และเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุท�ำเป็น
ประจ� ำ อี ก ทั้ ง ให้ ค วามสะดวกรวดเร็ ว มากกว่ า การพิ มพ์
ข้อความ
กิจกรรมที่ 8 สร้างกลุ่มสนทนากับเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75
สามารถสร้างกลุม่ สนทนากับเพือ่ นได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 2 คน ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอสจ�ำนวน 1 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.25 ไม่สามารถสร้างกลุม่ สนทนากับเพือ่ นได้สำ� เร็จ
เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 6 คน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 7 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ไม่สามารถสร้างกลุ่มสนทนากับเพื่อนได้สำ� เร็จ โดยผู้สูงอายุ
บางท่านไม่ทราบขั้นตอนการสร้างกลุ่มสนทนาว่าต้องไป
ที่เมนูใด และบางท่านให้เหตุผลว่าการสร้างกลุ่มสนทนานั้น
มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน จึงไม่เคยสร้างกลุ่มสนทนาด้วย
ตนเอง ให้ผู้อื่นเป็นคนเชิญตนเข้ากลุ่มสะดวกกว่า
กิจกรรมที่ 9 ส่งต่อข้อความหรือรูปภาพหาเพือ่ นคนอืน่ ๆ
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25
สามารถส่งต่อข้อความหรือรูปภาพหาเพือ่ นคนอืน่ ๆ ได้สำ� เร็จ
เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 8 คน
ระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอสจ�ำนวน 5 คน และมีผสู้ งู อายุจำ� นวน
3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่สามารถส่งต่อข้อความหรือ
รูปภาพหาเพื่อนคนอื่นๆ ได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบ
ปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 3 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถ
ส่งต่อรูปภาพได้ส�ำเร็จ โดยผู้สูงอายุที่สามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
มีวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการกดค้างที่รูปภาพ
หรือข้อความ และเลือก “ส่งต่อ” เนื่องจากเป็นวิธีเดียวกับ
การลบบทสนทนาจึงจ�ำวิธีการได้ และมีผู้สูงอายุบางท่านไม่
สามารถท�ำได้เนื่องจากไม่เคยใช้วิธีการส่งต่อ หากต้องการ
ส่งต่อรูปภาพให้เพื่อนคนอื่นๆ ตนจะบันทึกรูปภาพนั้นใน
สมาร์ตโฟน ของตนเองก่อน แล้วใช้วธิ กี ารส่งรูปภาพให้เพือ่ น
กิจกรรมที่ 10 ลบข้อความหรือบทสนทนาทีเ่ คยสนทนา
กับเพื่อน
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25
สามารถลบข้อความหรือบทสนทนาทีเ่ คยสนทนากับเพือ่ นได้
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ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน
7 คน ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 6 คน และมีผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ไม่สามารถลบข้อความ
หรือบทสนทนาที่เคยสนทนากับเพื่อนได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุ
ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 1 คน ระบบปฏิบัติ
การไอโอเอสจ�ำนวน 2 คน ผู้สูงอายุที่สามารถลบข้อความ
หรือบทสนทนาที่เคยสนทนากับเพื่อนได้ส�ำเร็จมีวิธีการลบ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีการกดค้างที่บทสนทนาที่
ต้องการลบ เลือก “ลบ” โดยให้เหตุผลที่ตนทราบวิธีลบบท
สนทนา เนื่องจากโทรศัพท์มีความช้าลง ลูกหลานจึงแนะน�ำ
ให้ลบข้อมูลการสนทนา อีกทั้งได้สอนวิธีการลบให้ จึงท�ำให้
ทราบว่าวิธกี ารเดียวกันนีส้ ามารถส่งต่อข้อความหรือรูปภาพ
ได้ด้วย และมีผู้สูงอายุบางท่านเข้าใจว่าแอปพลิเคชันไลน์
จะท�ำการลบบทสนทนาให้อตั โนมัตเิ มือ่ มีการใช้งานนานแล้ว
ไม่ทราบว่าสามารถลบด้วยตนเองได้
กิจกรรมที่ 11 เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5
สามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของตนเองได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุ
ทีใ่ ช้ระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์จำ� นวน 7 คน ระบบปฏิบตั กิ าร
ไอโอเอสจ�ำนวน 3 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 ไม่สามารถเปลีย่ นรูปโปรไฟล์ของตนเองได้สำ� เร็จ
เป็นผู้สูงอายุที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 1 คน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน 5 คน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ทราบว่าหากต้องการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ต้องคลิกเปลี่ยนรูป
โปรไฟล์ตนเอง หลายท่านท�ำไม่สำ� เร็จเนือ่ งจากเมือ่ คลิกทีร่ ปู
โปรไฟล์ของตนเองแล้วไม่ทราบว่าต้องไปทีเ่ มนูใดต่อ ผูส้ งู อายุ
ทีท่ ำ� ส�ำเร็จให้เหตุผลว่าเนือ่ งจากเป็นกิจกรรมทีท่ ำ� เป็นประจ�ำ
จึงจ�ำวิธีการได้ แต่มีผู้สูงอายุบางท่านให้เหตุผลที่ไม่เปลี่ยน
รูปโปรไฟล์บ่อยเนื่องจากตนกลัวเพื่อนจะหาไลน์ตนไม่เจอ
กิจกรรมที่ 12 ดาวน์โหลดสติกเกอร์
กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 สามารถ
ดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้สำ� เร็จ เป็นผูส้ งู อายุทใี่ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์จ�ำนวน 5 คน ระบบปฏิบัติการไอโอเอสจ�ำนวน
2 คน และมีผู้สูงอายุจ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25
ไม่สามารถดาวน์โหลดสติกเกอร์ได้ส�ำเร็จ เป็นผู้สูงอายุที่ใช้

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จ�ำนวน 3 คน ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอสจ�ำนวน 6 คน โดยผู้สูงอายุที่สามารถดาวน์โหลด
สติกเกอร์ได้ส�ำเร็จ ให้เหตุผลว่ามีคนสอนวิธีการใช้ และมี
โอกาสได้ท�ำเป็นประจ�ำจึงท�ำให้จ�ำวิธีการได้ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้
วิธีการคลิกที่ไอคอน และคลิกที่ร้านสติกเกอร์เพื่อเข้าไป
ดาวน์โหลดสติกเกอร์ ส่วนผู้สูงอายุที่ท�ำไม่ส�ำเร็จบางท่าน
ให้เหตุผลว่าไม่เคยดาวน์โหลดสติกเกอร์ดว้ ยตนเองจึงไม่ทราบ
วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ บางท่านให้เหตุผลว่าขั้นตอน
การดาวน์ โ หลดสติ ก เกอร์ นั้ น ยากและซั บซ้ อ นจึ ง ให้ ผู ้ อื่ น
ดาวน์โหลดให้ และผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะไม่ดาวน์โหลดสติกเกอร์
ที่มีเงื่อนไขการดาวน์โหลดที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้สูงอายุหลาย
ท่านคลิกที่ไอคอน
เพราะคิดว่าเป็นไอคอนที่เกี่ยวข้อง
กับสติกเกอร์ จึงท�ำให้คิดว่าการดาวน์โหลดสติกเกอร์น่าจะ
สามารถท�ำได้โดยคลิกที่ไอคอน
4. อภิปรายผลและสรุป
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชันไลน์
บนสมาร์ตโฟนของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ อายุ
ประสบการณ์และความถี่ในการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ที่
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์ไม่ต่างกัน
ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ Nichanat และคณะ [8] ทีศ่ กึ ษา
พฤติกรรมของผู้สูงอายุในการใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรณี
ศึกษาต�ำบลชะมาย อ�ำเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า
เพศและอายุ ทีต่ า่ งกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้โซเชียลเน็ตเวิรค์
ไม่แตกต่างกัน ส�ำหรับวัตถุประสงค์หลักของการใช้งาน ผูส้ งู อายุ
ส่วนใหญ่นยิ มใช้งานเพือ่ ติดต่อสือ่ สารกับเพือ่ น รองลงมาเป็น
เรื่องงาน และติดต่อกับครอบครัว ตามล�ำดับ สอดคล้องกับ
งานของ Kirana และ Kullatip [3] ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการ
สือ่ สารกับการส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ของผูส้ งู อายุ
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์เพื่อติดต่อ
สือ่ สารกับเพือ่ น ลูกหลาน ญาติพนี่ อ้ ง เช่นเดียวกับการวิจยั ของ
Nichanat และคณะ [8] ส�ำหรับผูส้ งู อายุทใี่ ช้งานแอปพลิเคชันไลน์
บนสมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แตกต่างกัน ซึง่ ผูส้ งู อายุทที่ ำ� กิจกรรม
ในแอปพลิเคชันไลน์ได้ส�ำเร็จส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ใช้
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สมาร์ตโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ดังรูปที่ 5
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่พบปัญหาในการใช้แป้นพิมพ์สำ� หรับ
พิมพ์บทสนทนา จึงท�ำให้ผู้สูงอายุนิยมส่งสติกเกอร์ รูปภาพ
หรือโทรไลน์มากกว่าการพิมพ์ข้อความ สอดคล้องกับการ
วิจัยของ Kirana และ Kullatip [3] ที่พบว่า ผู้สูงอายุจะนิยม
ส่งรูปภาพสติกเกอร์มากที่สุด เพราะว่าง่ายและสะดวกกว่า
การใช้แป้นพิมพ์ ส�ำหรับการส่งสติกเกอร์เป็นกิจกรรมเดียวที่
ผูส้ งู อายุสามารถท�ำได้สำ� เร็จทุกคน ซึง่ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่จะเลือกส่ง
สติกเกอร์ทมี่ ตี วั อักษรหรือเสียงพูดเพือ่ ให้ผรู้ ว่ มสนทนาเข้าใจถึง
สิง่ ทีต่ นต้องการจะสือ่ สาร ซึง่ สอดคล้องกับการวิจยั ของ Kritsanee
และ Patchanee [9] ทีพ่ บว่าประชากรส่วนใหญ่คดิ ว่าสติกเกอร์
ไลน์สามารถใช้แทนค�ำพูดหรือความรู้สึกต่างๆ ได้
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบว่าหากต้องการเพิ่มเพื่อนต้อง
คลิกที่ไอคอน เนื่องจากลักษณะของไอคอนคล้ายรูปคน
และมีเครื่องหมายบวก อีกทั้งไอคอนดังกล่าวยังปรากฏให้
ผู้ใช้เห็นตลอดเวลา ท�ำให้สะดวกเมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มเพื่อน
ส�ำหรับการค้นหาเพือ่ น แอปพลิเคชันไลน์ของระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์มีไอคอน
และลักษณะของไอคอนเป็นรูป
แว่นขยายซึง่ สือ่ ถึงการค้นหา อีกทัง้ ปรากฏให้ผใู้ ช้เห็นตลอดเวลา
ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ สั ง เกตเห็ น และเข้ า ใจว่ า ไอคอนดั ง กล่ า ว
จะช่วยให้ตนสามารถค้นหาได้ ในขณะทีผ่ ใู้ ช้ระบบปฏิบตั กิ าร
ไอโอเอส ต้องเลื่อนลงก่อนจึงจะแสดงแถบค้นหาที่ซ่อนไว้
ท�ำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่ทราบ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ทราบว่าหาก
ต้องการส่งรูปภาพหรือวิดีโอให้เพื่อนต้องคลิกที่ไอคอน
เนื่องจากไอคอนดังกล่าวมีลักษณะคล้ายสัญลักษณ์รูปภาพ
และแสดงให้ผู้ใช้เห็นตลอดเวลาในหน้าสนทนา ท�ำให้ง่ายต่อ
การใช้งานและสะดวกต่อการมองเห็น อีกทั้งเพียงแค่คลิกที่
ไอคอน เพียงขัน้ ตอนเดียวผูใ้ ช้กส็ ามารถส่งรูปภาพให้เพือ่ นได้
ผู ้ สู ง อายุ ทุ ก คนทราบว่ า หากต้ อ งการโทรไลน์ ต ้ อ งคลิ ก
ที่ ไ อคอน
เนื่ อ งจากไอคอนดังกล่าวมีลัก ษณะคล้ า ย
สัญลักษณ์รูปโทรศัพท์ วิธีการโทรไลน์มีหลายวิธีแต่ส่วนใหญ่
เลือกวิธีการคลิกที่ไอคอน ในหน้าสนทนา เนื่องจากผู้ใช้
มองเห็นไอคอนดังกล่าวปรากฏทีห่ น้าสนทนาตลอดเวลา ท�ำให้
สะดวกต่อการคลิกและผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถส่งต่อ
รูปภาพได้ส�ำเร็จ เนื่องจากใช้วิธีเดียวกับการลบบทสนทนา
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การออกแบบที่กล่าวมาสอดคล้องกับหลัก Recognition
rather than recall ใน Usability heuristics [10] ที่ช่วย
ลดภาระการจ�ำของผู้ใช้ วิธีการใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และช่วยให้ผู้ใช้สามารถท�ำตามต้องการได้เมื่อเห็นไอคอน
ดังกล่าว
ในกิจกรรมเพิ่มเพื่อนมีผู้สูงอายุหลายท่านเมื่อคลิกที่
ไอคอน แล้วไม่ทราบว่าต้องไปที่เมนูใดต่อ เช่นเดียวกับ
การเปลีย่ นรูปโปรไฟล์ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ทราบว่าหากต้องการ
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ต้องคลิกที่รูปโปรไฟล์ตนเอง หลายท่าน
เมือ่ คลิกทีร่ ปู โปรไฟล์ของตนเองแล้วไม่ทราบว่าต้องไปทีเ่ มนู
ใดต่อ เนือ่ งจากในหน้าถัดไปมีเมนูให้ผใู้ ช้สามารถเลือกกระท�ำ
ได้หลายเมนู ท�ำให้ผใู้ ช้งานเกิดความสับสนว่าต้องเลือกทีเ่ มนู
ใด ซึ่งไม่ตรงกับหลัก Aesthetic and Minimalist Design
ใน Usability Heuristics [10] ที่ไม่ควรน�ำเมนูที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาแสดงท�ำให้ผู้ใช้งานสับสน
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างอัลบั้มรูปภาพได้
ส�ำเร็จ หลายท่านให้เหตุผลว่าการสร้างอัลบั้มรูปมีขั้นตอน
ที่ซับซ้อน บางท่านใช้วิธีการคลิกที่ไอคอน เพราะคิดว่า
การสร้างอัลบัม้ รูปภาพน่าจะใช้วธิ กี ารเดียวกับการส่งรูปภาพ
แต่ในความจริงการสร้างอัลบัม้ ไม่เกีย่ วข้องกับการส่งรูปภาพ
แต่อย่างใด เช่นเดียวกับการดาวน์โหลดสติกเกอร์ ผู้สูงอายุ
หลายท่านเข้าใจว่าหากต้องการดาวน์โหลดสติกเกอร์สามารถ
ท�ำได้โดยคลิกทีไ่ อคอน เช่นเดียวกับเวลาทีต่ นต้องการส่ง
สติกเกอร์ให้เพื่อนก็ต้องคลิกที่ไอคอน จึงท�ำให้คิดว่าหาก
ต้องการกระท�ำกิจกรรมใดทีเ่ กีย่ วข้องกับสติกเกอร์จะต้องมา
คลิกที่ไอคอนดังกล่าว ซึ่งไม่ตรงกับหลัก Match Between
System and Real World ใน Usability Heuristics [10] ฟังก์ชนั
การใช้งานควรออกแบบตามแนวคิดที่ผู้ใช้คุ้นเคยมากกว่า
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่สามารถสร้างกลุม่ สนทนากับเพือ่ น
ได้สำ� เร็จ เนือ่ งจากการสร้างกลุม่ สนทนานัน้ มีขนั้ ตอนทีย่ งุ่ ยาก
ซับซ้อน และบางท่านไม่ทราบขั้นตอนการสร้างกลุ่มสนทนา
จึงให้ผู้อื่นเป็นคนเชิญตนเข้ากลุ่มสะดวกกว่า อีกทั้งขั้นตอน
การสร้างกลุ่มสนทนาต้องคลิกที่ไอคอน
เพื่อเข้าสู่หน้า
เพิ่มเพื่อนและสร้างกลุ่มในขั้นตอนถัดไป ซึ่งในหน้านี้ปรากฏ
เมนูที่มีไอคอน
คล้ายกันหลายเมนู ท�ำให้ผู้ใช้งานเกิด
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ความสับสนว่าหากต้องการสร้างกลุม่ ต้องเลือกทีเ่ มนูใด ซึง่ ไม่
ตรงกับหลัก Consistency and Standards ใน Usability
Heuristics [10] ท�ำให้ผู้ใช้งานเกิดความสงสัยระหว่างเมนูที่
มีไอคอนเหมือนกันเมื่อคลิกแล้วจะให้ผลเหมือนกันหรือไม่
จากการสังเกตในการท�ำกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ผูส้ งู อายุ
มองหาไอคอนหรือเมนูทเี่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมนัน้ หากไอคอน
หรือเมนูใดสื่อความหมายได้ชัดเจนและปรากฏให้ผู้ใช้เห็น
ตลอดเวลา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะท�ำกิจกรรมนั้นส�ำเร็จ และ
กิจกรรมใดที่ผู้สูงอายุท�ำเป็นประจ�ำจะสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ
เช่นเดียวกัน ต่างกับกิจกรรมใดที่ผู้สูงอายุไม่เคยท�ำมาก่อน
หรือมีขั้นตอนวิธีการเข้าถึงที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้สูงอายุเลือก
ที่จะข้ามไม่ท�ำกิจกรรมนั้น เป็นเหตุผลที่ท�ำให้ไม่สามารถท�ำ
กิจกรรมได้ส�ำเร็จ หากกิจกรรมใดที่ผู้สูงอายุไม่มั่นใจหรือท�ำ
ไม่ได้ ผู้สูงอายุจะพยายามหาเมนูที่เกี่ยวข้องและคลิกกลับ
ไปมา บางท่านไม่กล้าคลิกเพราะกลัวว่าหากท�ำผิดจะส่งผล
กระทบต่อข้อมูลในแอปพลิเคชันไลน์ของตนเอง โดยผูส้ งู อายุ
ให้เหตุผลว่ากิจกรรมใดที่ตนสามารถท�ำได้ส�ำเร็จ ส่วนมาก
ลูกหลานจะเป็นคนสอนวิธีการให้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ Witsapat [11] ที่ศึกษาการใช้แอปพลิเคชันไลน์
ของผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน
ไลน์จากการแนะน�ำของเพื่อนหรือลูกหลาน เช่นเดียวกับ
การวิจัยของ Kirana และ Kullatip [3] ที่พบว่า ผู้สูงอายุมี
การเรียนรูก้ ารใช้งานแอปพลิเคชันไลน์จากลูกหลานมากทีส่ ดุ
หากกิจกรรมใดผูส้ งู อายุมโี อกาสได้ทำ� เป็นประจ�ำจะท�ำให้จำ�
วิธีการท�ำได้และใช้เวลาไม่นาน และหากกิจกรรมใดที่ไม่ได้
ท�ำเป็นประจ�ำหรือเพิ่งท�ำเป็นครั้งแรก ผู้สูงอายุจะใช้เวลา
ค่อนข้างนาน แต่จะพยายามท�ำด้วยตนเองก่อน หากท�ำไม่ได้
จะถามผู้อื่นหรือให้ผู้อื่นท�ำให้
จากผลการวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน
ไลน์บนสมาร์ตโฟนของผู้สูงอายุนี้ ควรศึกษาปัจจัยด้านการ
ออกแบบที่ส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร
ของผู้สูงอายุเพิ่มเติม และใช้ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้
แอปพลิเคชันไลน์ของผูส้ งู อายุทวี่ เิ คราะห์ได้เป็นข้อมูลประกอบ
การพัฒนาแนวการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสาร
ส�ำหรับผู้สูงอายุต่อไป
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