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แบบจําลองความสมัพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหวุัฒนธรรม 
ในการใชงานเว็บไซตของผูสูงอาย ุ

Relationship Modeling of Acceptance Factors of a Multicultural Soceity After Using a Social 
Website Among the Elderly 

 
พรเพ็ญ จันทรา1  และวัชรวลี ตั้งคุปตานนท2 

Pornpen Jantra1 and Watcharawalee Tangkuptanon 2 

 
บทคัดยอ 

บทความนี้เปนการนําเสนอแบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรม เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาเว็บไซตสําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมที่มี

ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ โดยการศึกษาขอมูลทฤษฎีดานการยอมรับ

และการใชงานเทคโนโลยี และแนวทางการสงเสริมการเรียนรูภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม มาวิเคราะหและ

สังเคราะหเพื่อใชเปนตัวแปรในการศึกษาความสัมพันธดังกลาว ผลจากการศึกษาพบวาแนวทางการพัฒนา

เว็บไซตที่ทําใหผูสูงอายุยอมรับและใชงานในสังคมพหุวัฒนธรรม ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี การรับรู

ประโยชน ความงาย ความสนุกสนาน และความปลอดภัยในการใชงานซึ่งการรับรูปจจัยดังกลาวจะมีผลตอ

ทัศนคติของผูใช โดยทัศนคติที่เกิดขึ้นจะเปนสวนในการกําหนดพฤติกรรมและความตั้งใจในการใชงาน ซึ่งนําไปสู

การยอมรับและใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมตอไป 
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ABSTRACT 
This article presents a model describing the relationship of factors relating to one’s 

acceptance of the multicultural society. The study used variables such as  information data analysis, 

synthesis, recognition theory, technology, and guidelines to promote the learning  within a 

multicultural society  in the study of relationships. The results from the development guidelines 

website demonstrated that elderly people accept the multicultural society  along the following 

variables; recognition of benefits, simplicity, fun, and safety. This attitude happens to be the 

determining factor in elderly behavior, intentions, and acceptance of a multicultural society. 
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คํานํา 
ปญหาสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี คือ การยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของกลุมเปาหมายเนื่องจาก

ความไมมั่นใจในเทคโนโลยี แตหัวใจสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นคือการยอมรับและใชงานของเทคโนโลยี

ดังกลาว  โดยการศึกษาหาปจจัยที่สรางการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีนั้นนิยมใชทฤษฎีการยอมรับและใชงาน

เทคโนโลยี (Technology acceptance model : TAM) ที่พัฒนาโดย Fred D.Davis ในป ค.ศ. 1989 ซึ่งมีการใช

งานอยางแพรหลายในงานวิจัยตาง ๆ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหประสบ

ความสําเร็จ และดวยสถานการณปจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอรเน็ตเขามาเปนสวนหนึ่งของการใชชีวิตของคน

ทุกกลุมในสังคม โดยในกลุมของผูสูงอายุพบวาระบบสารสนเทศชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ อาทิ 

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของระบบประสาท กระบวนการทํางานของจิตใจและรางกาย ลดปญหาอาการปวย

เร้ือรังของผูสูงอายุ (ทศพันธ นรทัศน, 2552) แตผลจากการสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ ในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในประเทศไทยพบวาประเทศไทยมีผูใชคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตประมาณ 13.4 ลานคน คิดเปนรอยละ 20.5 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่กลุมประชากร

ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ป ใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเพียงรอยละ 0.9 เทานั้น (ศิริวรรณ อนัตตโท, 2552)  

ขอมูลของ United Nations World Population Ageing พบวาในป 2552 ประชากรในกลุมผูสูงอายุใน

ประเทศไทยมีจํานวนสูงขึ้น โดยในป พ.ศ.2552 ประชากรผูสูงอายุสูงถึง 7,187,000 คน หรือคิดเปน 

รอยละ11 และมีแนวโนมในการเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 19.2 และ 27.8 ในป พ.ศ. 2568 และพ.ศ. 2593 ตามลําดับ 

(ทศพันธ นรทัศน, 2552) ซึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มสูงขึ้นของประชากรผูสูงอายุแลว ยังพบวาประเทศไทยยังมี

ปญหาของความหลากทางวัฒนธรรมในสังคมอาจกอใหเกิดปญหาทางดานความขัดแยงของคนในสังคม 

งานวิจัยในอดีตพบวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ประกอบดวยชาวไทยพุทธกับไทยมุสลิมยังสงผลตอ

ประชากรในพื้นที่เนื่องจากประชาชนไมยอมรับและไมมั่นใจในกระบวนการจัดการที่มาจากรัฐ เนื่องจากมีความ

เชื่อ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมแตกตางกัน (สุกรี หลังปูเตะ, 2552) โดยแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมควรหลีกเหลี่ยงการเลือกปฏิบัติเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 

(ศรุติพงศ ภูวัชรวรานนท, 2552) ซึ่งผูสูงอายุกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมยอมมีความสอดคลองกัน

เนื่องจากผูสูงอายุถือไดวาเปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคา เปนแหลงรวมภูมิปญญาความรู ประสบการณ ที่เปน

กลไกในการพัฒนาสังคม สังคมตองเปนสวนสําคัญในการใหความดูแลเอาใจใส และใหความสําคัญตอผูสูงอายุ

ในดานตาง ๆ รวมไปถึงการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุทั้ง

ทางดานรางกายและจิตใจของผูสูงอายุ และดวยความสามารถของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผูสูงอายุ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซตที่ทําใหผูสูงอายุยอมรับและ

ใชงานในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยออกแบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหุ

วัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุ เนื่องจากเว็บไซตเปนเทคโนโลยีที่สามารถใชเปนสื่อกลางในการ

เขาถึงขอมูลที่เปนประโยชน รวมถึงการเปนศูนยกลางในการเรียนรู การสื่อสาร และสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเลน

ไดอีกดวย 
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ทฤษฏีและหลักการที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อนําเสนอ

แบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซตของ

ผูสูงอายุซึ่งประกอบดวย 
1. ทฤษฎีการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี  

 แบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย

ในการศึกษาหาปจจัยการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให

ประสบความสําเร็จพัฒนาโดย Fred D. Davis ในป ค.ศ.1989 โดย เพื่อใชเปนทฤษฎีในการศึกษาพฤติกรรมการ

ใชงานเทคโนโลยี ประกอบดวยตัวแปร 2 ชุดคือ ตัวแปรตนประกอบดวย การรับรูประโยชนของเทคโนโลยี 

(Perceived Usefulness) และการรับรูความงายของการใชงานเทคโนโลยี (Perceived Ease of Use) ตัวแปร

ตามประกอบดวย เจตคติของผูใชงานเทคโนโลยี (User’s Attitude) ลักษณะพฤติกรรมในการใชงานเทคโนโลยี 

(Behavioral Intentions) และการยอมรับและใชงานเทคโนโลยี (Actual Use) (Davis F.D., 1989) โดยหลักการ

ออกแบบเทคโนโลยีควรออกแบบใหใชงานไดงาย และส่ือถึงประโยชนที่ผูใชจะไดรับ ในการใชงานเทคโนโลยี

ดังกลาว 

 Ji Won Moon และ Young-Gui Kim ศึกษาปจจัยการยอมรับและใชงานเว็บไซตกับ กลุมบุคคลทั่วไป

โดยใชพัฒนาตอยอดจากแบบจําลองการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีของ Fred D. Davisพบวา ปจจัยดาน

ความสนุกสนานมีผลตอการยอมรับและใชงานเว็บไซตมากเปนอันดับหนึ่งในการใชงานเว็บไซตของบุคคลทั่วไป 

(Ji-Won Moon, 2010) 

 Chee Wei Phang และคณะ ศึกษาการยอมรับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการ

ใหบริการของรัฐบาลในกลุมของผูสูงอายุ ซึ่งปจจัยในการศึกษาครั้งนี้มีการกําหนดปจจัยดานการรับรูความ

ปลอดภัยทางอินเตอรเน็ต โดยถือวาความปลอดภัยทางอินเตอรเน็ตมีผลตอการยอมรับเทคโนโลยีดังกลาว โดย

การศึกษาปจจัยดังกลาวมีการกําหนดปจจัยที่ใชในการวัดตัวแปรการรับรูความปลอดภัยทางอินเทอรเน็ตจํานวน  

4 องคประกอบ ประกอบดวย มาตรการความปลอดภัย กฎระเบียบความปลอดภัย เทคโนโลยีมีความปลอดภัย 

และสภาพแวดลอมที่มีความปลอดภัยในการใชงาน  (Chee Wei Phangs, 2006)  

 ดร.วัฒนา  มัคคสมัน ศึกษาปจจัยที่ผลตอการยอมรับเทคโนโลยีและใชงานเทคโนโลยี พบวา

นอกเหนือจากความสามารถของเทคโนโลยี สถานภาพของบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่เกี่ยวของกับผูใช

เทคโนโลยี  มีผลตอการยอมรับและใชงานเทคโนโลยีอีกดวย (วัฒนา มัคคสมัน, 2554) ซึ่งสถานภาพของบุคคล

จะประกอบดวย เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ชนชั้นทางสังคมเปนตน 
2. ทฤษฎีและแนวทางการสงเสริมการเรียนรูภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม 
Banks and Bands จัดโครงสรางทางสังคมตามแนวทางพหุวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวยชนชั้นทางสังคม 

เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และอื่นๆ (วุทธิศักดิ์ โภชนานุกูล, 2551: อางอิงจาก Banks and Bands 1989) โดย

องคประกอบตาง ๆ เหลานี้เปนตัวแปรที่มีผลตอการศึกษาพฤติกรรม โดยการศึกษาจําเปนตองใหความสําคัญกับ

ตัวแปรตาง ๆ อยางรอบดานโดยไมเนนตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเปนสําคัญ 
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งานวิจัยในอดีตพบวาความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุมของไทยพุทธกับไทยมุสลิมยังสงผลตอ

ประชากรในพื้นที่เนื่องจากประชาชนไมยอมรับและไมมั่นใจในกระบวนการจัดการที่มาจากรัฐ เนื่องจากมีความ

เชื่อ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมแตกตางกัน (สุกรี หลังปูเตะ, 2552) โดยแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมควรหลีกเหลี่ยงการเลือกปฏิบัติเพียงกลุมใดกลุมหนึ่งเพื่อลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 

(ศรุติพงศ ภูวัชรวรานนท, 2552)  

วุฒิศักดิ์ โภชนานุกูล นําเสนอแนวทางในการพัฒนาสื่อบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมควรประกอบดวย

หลักในการออกแบบดังนี้ (วุฒิศักดิ์ โภชนานุกูล, 2552) 

2.1 การสรางสื่อบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมควรเปนสื่อท่ีกอใหเกิดความองคความรูกับผูใชงาน 

2.2 การสรางสื่อบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมตองสอดคลองกับแนวทางการเรียนรูของแตละบุคคล 

2.3 การสรางสื่อบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมควรออกแบบใหผูใชเกิดความอยากรูอยากเห็น 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ  

ผลการศึกษาขอมูลทฤษฎีดานการยอมรับและการใชงานเทคโนโลยี และแนวทางการสงเสริมการเรียนรู

ภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม มาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อใชเปนตัวแปรในการศึกษาความสัมพันธ ซึ่งสามารถ

อธิบายแนวทางการยอมรับและใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ดังแสดงตามภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แบบจาํลองความสัมพันธของปจจัยที่สราง 

การยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุ 
 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีผลตอการรับรูประโยชน ความงาย ความสนุกสนาน และความ

ปลอดภัยในการใชงานของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการรับรูปจจัยตาง ๆ เหลานี้ จะมีผลตอ

ผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมเกิดทัศนคติในการใชงานซึ่งนําไปสูพฤติกรรมและความตั้งใจในการใชงาน

และนําไปสูการยอมรับและใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมตอไป 

 
สรุปผล 

ผลจาการศึกษาพบวา แนวทางการพัฒนาเว็บไซตที่ทําใหผูสูงอายุยอมรับและใชงานในสังคม 

พหุวัฒนธรรม ประกอบดวยตัวแปรดังตอไปน้ี การรับรูประโยชน ความงาย ความสนุกสนาน และความปลอดภัย

ในการใชงานซึ่งการรับรูปจจัยดังกลาวจะมีผลตอทัศนคติของผูใช โดยทัศนคติที่เกิดขึ้นจะเปนสวนในการกําหนด
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พฤติกรรมและความตั้งใจในการใชงาน ซึ่งนําไปสูการยอมรับและใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุภายใตสังคม 

พหุวัฒนธรรมตอไป 
 

เสนอแนะ 

แบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในการใชงานเว็บไซต

ของผูสูงอายุดังกลาว สามารถนําไปหาคาความสัมพันธระหวางปจจัยเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนา

เว็บไซตสําหรับผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในอนาคตผูวิจัยจะดําเนินการศึกษาความสัมพันธระหวาง

องคประกอบที่มีตอแบบจําลองความสัมพันธของปจจัยที่สรางการยอมรับและใชงานเว็บไซตของผูสูงอายุภายใต

สังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต ซึ่งนําไปสูการยอมรับและใชงานเว็บไซตที่มี 

ความเหมาะสมและสามารถตอบสนองตอความตองการของผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางสูงสุด  

ซึ่งเลือกใชกลุมตัวอยางผูสูงอายุภายใตสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนื่องจากเปนจังหวัดหนึ่งที่มี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม จํานวนไมต่ํากวา 200 คน ที่สามารถชวยเหลือตัวเองไดดี  

โดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) 
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