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บทคัดย่อ 
          การวิจัยเก่ียวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชน
แออัด จังหวัดสงขลาน้ี ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มีความ
ต้องการข้อมูลเก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรค
ไต โรคข้อเสื่อม โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน เป็นต้น มากท่ีสุด 2) วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือ
สุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือการป้องกันโรค มากท่ีสุด  3) ผู้สูงอายุมี
การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศ
สื่อสารมวลชน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คือ แพทย์/พยาบาล ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โทรทัศน์ และ
อินเทอร์เน็ต มากท่ีสุด ตามลําดับ 4) ผู้สูงอายุมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล 
แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชน และแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตท้ังด้วยตนเองและให้
ผู้อ่ืนค้นหาให้มากท่ีสุด 5) ผู้สูงอายุใช้ประโยชน์จากสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีได้รับมาเพ่ือการป้องกันโรคของตนเอง 
โดยใช้สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอกเล่า มากท่ีสุด 6) ผู้สูงอายุมีปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพ ด้านแหล่งสารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ ด้านสารสนเทศ (สารสนเทศท่ีเป็นสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และด้านตัวผู้ใช้สารสนเทศ คือ ไม่สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตนเอง และ
สายตาไม่ดี  
 
คําสําคัญ: การแสวงหาและการใช้สารสนเทศ, สารสนเทศด้านสุขภาพ, ผู้สูงอายุ, ชุมชนแออัด 
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ABSTRACT  
          The research entitled ‘Information Seeking and Use of the Elderly Living in Ghettos 
in Songkhla Province’  The findings revealed that 1)  most participants needed health information 
on diseases potentially experienced by the elderly, such as heart disease, osteogenesis disease, 
hypertension, cancer, nephropathy, osteoarthritis, Alzheimer, and diabetes; 2)  most of them 
reported that their objective in seeking information was to finding a way to prevent them from 
encountering diseases; 3) with reference to information seeking on health, they claimed that they 
did this by approaching personal resources ( doctors and nurses) , organizational resources 
( community learning centers) , mass media resources ( televisions) , and internet resources ( the 
Internet) , ranked respectively; 4)  most of them stated that they accessed the health information 
from personal resources, organizational resources, mass media resources, and internet resources 
by themselves and seeking helps from others, 5)  most of them applied health information to 
prevent themselves from the diseases and most of the information employed was from verbal 
suggestions, 6) regarding problems on health information seeking and use, the participants reported 
facing problems on information sources, information approaches, information (printing media and 
electronic information), and themselves as information users unable to access information sources 
by themselves, and having eye problems. 

 
Keyword: Information seeking and use, Health information, The elderly, Ghettos 

 
บทนํา 
           กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้าให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 80 ปี มีสุขภาพดี
จนถึงอายุ 72 ปี และผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีด้วย ความรู้ สารสนเทศและกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เพราะฉะน้ันการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีจึงเป็นประเด็นสําคัญท่ีหน่วยงานต่าง ๆ จําเป็นต้องตระหนักและให้
ความสําคัญ โดยเฉพาะโดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพซ่ึงเป็นกลไกท่ีทําให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสําคัญของ
สารสนเทศด้านสุขภาพ การใช้สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของตนเอง การศึกษาการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
          การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อทุกคนทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุซ่ึงจําเป็นต้องแสวงหาและใช้สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยํา และเช่ือถือได้ และ
สารสนเทศท่ีสําคัญสําหรับผู้สูงอายุคือ สารสนเทศด้านสุขภาพ เพราะผู้สูงอายุสามารถใช้สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ใช้ตัดสินใจ และใช้เพ่ือการป้องกัน ดูแล แก้ปัญหาสุขภาพของตนเองได้ (United Nations, 2002) 
          ประเด็นของสังคมผู้สูงอายุท่ีสําคัญ คือ การรักษาพยาบาลและดูแลผู้สูงอายุ สิ่งท่ีเป็นปัญหา
ควบคู่กัน คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจําตัว เมื่อมองไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ประชากรท่ี
เป็นผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดคือประชากรกลุ่มหน่ึงท่ีจะประสบปัญหาในหลายด้าน ดังน้ันผู้สูงอายุท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนแออัดจึงกลายเป็นกลุ่มคนท่ีสําคัญอย่างยิ่งท่ีควรคํานึงถึงในเรื่องของการสาธารณสุขเพ่ือให้ผู้สูงอายุใน
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ชุมชนแออัดมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ถึงแม้ว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดท่ีมีความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม แต่ก็ยังคงมีชุมชนแออัดเป็นจํานวนมาก และมีผู้สูงอายุท่ีเป็น
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมจํานวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน ทําให้ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในแหล่งดังกล่าวอาจไม่ได้รับบริการทาง
สังคมท่ีทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชนจัดให้ หรือทําให้สูญเสียโอกาสต่าง ๆ ท่ีควรได้รับ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข สารสนเทศด้านสุขภาพ หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  เพ่ือจะได้จัดให้บริการต่าง 
ๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพ การให้สารสนเทศด้านสุขภาพได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้สูงอายุ ซ่ึงถือเป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับสุขภาพของผู้สูงอายุ และลดความเหลื่อมล้ําของการ
ให้บริการแก่ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น และเครื่องมือสําหรับการเพ่ิมศักยภาพของ
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีทักษะการรู้สารสนเทศดีจะส่งผล
การรู้สุขภาพดีตามไปด้วย (Eriksson-Backa, 2010; Longo, 2010) ดังน้ัน หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
ต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุเกิดทักษะการรู้สารสนเทศท้ังในรูปแบบการฝึกอบรม การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมท้ังสารสนเทศด้านสุขภาพมีความสําคัญต่อผู้สูงอายุ เพราะเป็นเครื่องมือสําคัญ สําหรับการวางแผนดูแลสุขภาพ
ให้เกิดความกินดีอยู่ดีและสารสนเทศเป็นเครื่องมือสําคัญ สําหรับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและบุคคลใกล้ชิด 
ตลอดจนเป็นเครื่องมือสําคัญในการเสริมสร้างสุขภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพ (พรชิตา 
อุปถัมภ์, 2559, น. 76) 
          ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยเรื่องการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ี
อาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล โรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย องค์การบริหารท้องถ่ิน ห้องสมุดประชาชน ฯลฯ ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลด้าน
สุขภาพ คุณภาพชีวิต และการให้ข้อมูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถใช้ผลการวิจัยเป็น
ข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน พัฒนาบริการสารสนเทศด้านสุขภาพและทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือให้บริการแก่
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัด
สงขลา ในด้านวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ  
 2. เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์สารสนเทศของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา  
 3. เพ่ือศึกษาปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
          การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงจะศึกษาถึงการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา  ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการศึกษารูปแบบและ
ระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้วิธีดําเนินการวิจัย 2 รูปแบบ คือ 
          1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นแนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  
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 2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ดําเนินการไปตามลักษณะของ
กระบวนการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามลําดับ ต่อไปน้ี (1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (2) เครื่องมือท่ีใช้ในการ
วิจัย (3) การเก็บรวบรวมข้อมูล (4) การวิเคราะห์ข้อมูล (5) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
          ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป และท่ีอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา จํานวนผู้สูงอายุ 7,706 คน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 2555-2560, ม.ป.ป) กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึน ท่ีอาศัยในชุมชนแออัด เขตเทศบาลนครสงขลา 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีชุมชนแออัดท้ังสิ้น 32 ชุมชน (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน), ม.ป.ป.) ผู้วิจัยทํา
การสุ่มแบบหลายข้ันตอน กล่าวคือ (1)  โดยการสุ่มแบบโควตาโดยการจับฉลาก ได้จํานวน 16 ชุมชน (2) การ
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากข้อมูลผู้สูงอายุ โดยกลุ่มตัวอย่างการวิจัยท่ีเข้าถึงข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ตาราง
สําเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน ทําการกําหนดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 364 คน (ภายใต้ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ยอม
ให้มีความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5)  (3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวนท้ังสิ้นรวม 352 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97 กลุ่มตัวอย่างท่ีเข้าถึงข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม  ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดย
กําหนดกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนแออัดจาก 16  ชุมชน  จํานวนท้ังสิ้น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน มาจาก
ชุมชนละ 1 คน ได้แก่ ชุมชนหลังวิทยาลัยอาชีวะ หลังวัดอุทัยธาราม ร่วมใจพัฒนา บ่อนวัวเก่า หัวป้อม เมืองใหม่
พัฒนา บาลาเซาะห์เก้าแสน สมหวัง หน้าค่ายรามคําแหง มิตรสัมพันธ์ หลังวิทยาลัยพยาบาล มิตรเมืองลุง เก้าเส้ง  
กุโบว์ ท่าสะอ้าน และสวนมะพร้าว 
           ลักษณะของเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการแสวงหาและ
การใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด จังหวัดสงขลา โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความต้องการสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ และการใช้
สารสนเทศ  
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ส่วนเครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในครั้งน้ี เป็นข้อคําถามและประเด็นสําคัญเก่ียวกับการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยการสนทนากลุ่ม 
           การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําส่ง และรับคืนแบบสอบถามให้แก่ผู้ช่วยวิจัย คือ อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ด้วยตนเอง และมีการอธิบายเก่ียวกับแบบสอบถามอย่างถ่ีถ้วนให้แก่ผู้ช่วยวิจัยเพ่ือความเข้าใจท่ีถูกต้องและเพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้วางไว้ และเพ่ือให้ผู้ช่วยวิจัยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในจังหวัดสงขลาในแต่ละชุมชนท่ีกําหนดไว้เป็นกลุ่มตัวอย่าง และได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา ตามจํานวน 352 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 97 จากน้ันผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ก่อนนําข้อมูลไปวิเคราะห์ตามข้ันตอนทางสถิติต่อไป ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัย
ใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุ โดยทําการสนทนากลุ่มท่ีโรงเรียนวัดชัยมงคลวิทย์ อําเภอ



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

เมือง จังหวัดสงขลา โดยเป็นตัวแทนจากชุมชนแออัดจาก 16  ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 2 กลุ่ม ๆ ละ 8 คน ผู้สูงอายุมา
จากชุมชนละ 1 คน การสนทนากลุ่มย่อยกลุ่มแรก ได้แก่ ชุมชนหน้าค่ายรามคําแหง ชุมชนมิตรสัมพันธ์ ชุมชนเมือง
ใหม่พัฒนา ชุมชนหลังวิทยาลัยพยาบาล ชุมชนมิตรเมืองลุง ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนกุโบร์ และชุมชนท่าสะอ้าน การ
สนทนากลุ่มย่อยกลุ่มท่ีสอง ได้แก่ ชุมชนหลังอาชีวะ ชุมชนหลังวัดอุทัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ชุมชนบ่อนวัวเก่า ชุมชน
หัวป้อม ชุมชนสวนมะพร้าว  ชุมชนบาลาเซาะห์ และชุมชนสมหวัง 
          การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดกระทําข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบสอบถาม นํามาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจให้คะแนน ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มนํามาตรวจสอบความถูกต้อง และจัดกลุ่มเพ่ือตอบ
คําถามเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน์ 

สรุปผลจากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
1. การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัดจังหวัด 

สงขลา ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากท่ีสุดเป็นอันดับแรกของผู้สูงอายุ คือ ความต้องการข้อมูลเก่ียวกับ
โรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อเสื่อม โรคอัล
ไซเมอร์ โรคเบาหวาน วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพ่ือสุขภาพโดยส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาสารสนเทศเพ่ือการป้องกันโรคมากท่ีสุด การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศบุคคล 
แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง น้อยท่ีสุด ปานกลาง ระดับน้อย ตามลําดับ ผู้สูงอายุเลือกแหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพจากความน่าเช่ือถือใน
ระดับมากท่ีสุด วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศจากทุกแหล่งของผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่เลือกตอบท้ังสองอย่าง 
(สอบถามหรือค้นหาด้วยตนเองและให้ผู้อ่ืนสอบถามหรือค้นหาข้อมูลให้) การนําสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้
ประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่นําสารสนเทศด้านสุขภาพไปใช้เพ่ือป้องกันโรคมากท่ีสุด ประเภทของ
สารสนเทศท่ีผู้สูงอายุนําไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอก
เล่า หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร เทปเสียง วิดีโอ และอินเทอร์เน็ต การประเมินสารสนเทศก่อนนําไปใช้ของ
ผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับก่อนนําไปใช้  มีการ
ตรวจสอบว่าสารสนเทศท่ีได้มาตรงกับความต้องการหรือไม่  

 2. ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ คือ ไม่สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตน
ตนเอง ไม่ทราบว่าใครมีความรู้ดา้นใดบ้าง ไม่รู้วิธีการใช้ห้องสมุด ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง และ
สายตาไมด่ี  

สรุปผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม 
ด้านวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ ผู้สูงอายุมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศ 

เพ่ือการป้องกันโรค  ด้านแหล่งสารสนเทศ   ผู้สูงอายุแสวงหาสารสนเทศ  ด้านสุขภาพจากแหล่งสารสนเทศบุคคล  
แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต คือ หมอและพยาบาล โทรทัศน์ 
โรงพยาบาลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Line, Google และผู้สูงอายุ ตามลําดับ และเลือกแหล่งสารสนเทศด้าน
สุขภาพจากแหล่งท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นอันดับแรก ด้านวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ ผู้สูงอายุมีวิธีการเข้าถึงสารสนเทศ
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จากโรงพยาบาลด้วยการสอบถามด้วยตนเอง การถามผู้รู้ด้วยตนเอง  เปิดทีวี/วิทยุ เพ่ือรับชมและฟังข้อมูลข่าวสาร
ด้านสุขภาพด้วยตนเอง และบางครั้งก็ให้ญาติช่วยหาให้ ด้านการใช้ประโยชน์สารสนเทศ ผู้สูงอายุ นําข้อมูลข่าว
สารสนเทศด้านสุขภาพท่ีได้จากการแสวงหา ไปปรับใช้กับตนเอง ญาติ และเพ่ือน โดยนําไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็น
ความรู้รักษาพยาบาลตนเองและคนอ่ืน ๆ ผู้สูงอายุใช้สารสนเทศด้านสุขภาพประเภท (1) คําพูด คําบอกเล่าจากหมอ
และพยาบาลท่ีโรงพยาบาล (2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แผ่นพับจากโรงพยาบาล (3) สื่อมวลชน เช่น โทรทัศน์ และ 
วิทยุ (4) สารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต เช่น YouTube , Line ผู้สูงอายุเมื่อได้รับข้อมูลข่าว
สารสนเทศด้านสุขภาพมาแล้วจะมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับโดยการสอบถามคนใน
ครอบครัว  

ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ผู้สูงอายุมีความยากลําบากในการ 
เดินทาง ผู้สูงอายุมักจะสอบถามข้อมูลด้านสุขภาพจากหมอท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาล ซ่ึงหมอบางคนจะให้ข้อมูลได้ไม่
เพียงพอ เน้ือหาท่ีได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตอ่านลําบาก สายตาไม่ดี ความจําไม่ค่อยดี   

อภิปรายผล  
  ผลการศึกษาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด 
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยนําหัวข้อและประเด็นมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยในชุมชนแออัด  
จังหวัดสงขลา ผู้สูงอายุมีความต้องการสารสนเทศ  ด้านสุขภาพมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก  คือ ความต้องการข้อมูล
เก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ เช่น โรคหัวใจ โรคกระดูก โรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง โรคไต โรคข้อเสื่อม 
โรคอัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน และมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศสุขภาพและการใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือการป้องกันโรคมากท่ีสุด  ซ่ึงสอดคล้องกับพรชิตา อุปถัมภ์ (2559)  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลกระตุ้นให้ผู้สูงอายุแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ ได้แก่ (1) การตระหนักถึงสภาพการ
เปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึน (2) การส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสําหรับ
ป้องกันการเจ็บป่วยและการเกิดโรค อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า (2559)  
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมสารสนเทศเพ่ือการดูแลสุขภาพ ด้านความต้องการสารสนเทศสุขภาพ พบว่า เมื่ออยูใ่น
สภาพท่ีร่างกายเป็นปกติ ผู้สูงอายุต้องการสารสนเทศด้านการรักษาพยาบาลและด้านการป้องกันโรค  ในกรณีท่ี
เจ็บป่วยผู้สูงอายุต้องการสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพและด้านการรักษาพยาบาล จึงทําให้ผู้สูงอายุมีความ
ต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก และมีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศสุขภาพเพ่ือ
การป้องกันโรคมากท่ีสุด  
  การแสวงหาสารสนเทศ ด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศบุคคล  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง การแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศสถาบัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด การ
แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การแสวงหา
สารสนเทศด้านสุขภาพ จากแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การวิจัยได้ข้อสรุป ดังน้ี
เพราะผู้สูงอายุมีความสะดวกในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งบุคคลและแหล่งสื่อสารมวลชนมากกว่าแหล่ง
สารสนเทศสถาบันและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต ในขณะท่ีการแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสื่อ
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อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด การแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ 
ประเภทสื่อบุคคลของผู้สูงอายุ โดยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ใช้สารสนเทศท่ีได้รับมาจากการแสวงหาของ
ผู้สูงอายุคือตัวเองมากท่ีสุด จะเห็นได้ว่าแหล่งสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุแสวงหาน้ันมีความ
เก่ียวข้องกันและผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ แหล่งสารสนเทศบุคคลและแหล่งสื่อสารมวลชนโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และการแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบสารสนเทศ ประเภทสื่อบุคคลของผู้สูงอายุ โดยใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนการแสวงหาแหล่งสารสนเทศและรูปแบบสารสนเทศประเภทอ่ืน อยู่ในระดับน้อยและ
น้อยท่ีสุด ดังกล่าวข้างต้น ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้สูงอายุมีความสะดวกในการเข้าถึงมากกว่าไม่ว่าจะเป็น การได้
ข้อมูลหรือการพูดคุยกับหมอ พยาบาล และมีบางส่วนท่ีได้สารสนเทศจากคนในครอบครัว ซ่ึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้อง
ไปโรงพยาบาลเป็นประจําอยู่แล้ว ในการไปตรวจรักษาสุขภาพต่าง ๆ รวมถึงความสะดวกจากแหล่งสารสนเทศ
สื่อสารมวลชนก็คือ โทรทัศน์ ซ่ึงถือว่าเป็นสื่อสารมวลชนท่ีมีอยู่ทุกบ้าน เข้าถึงได้สะดวก และประหยัดค่าจ่าย อีกท้ัง
ยังมีข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทดและ 
สมาน ลอยฟ้า (2559)  ท่ีผลการวิจัย พบว่า การแสวงหาสารสนเทศสุขภาพ พบว่า แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีผู้สูง
อายุใช้มาก ได้แก่ คนในครอบครัวและญาติ/เพ่ือนบ้าน แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชนท่ีผู้สูงอายุใช้มาก ได้แก ่โทรทัศน์ 
ส่วนแหล่งสารสนเทศสถาบัน เช่น ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ตผู้สูงอายุใช้น้อย และสอดคล้องกับ 
Bhadrashetty & Maheswarappa (2014) ผลการวิจัย พบว่า แหล่งสารสนเทศท่ีใช้คือ ศูนย์ดูแลสุขภาพพ้ืนฐานใน
หมู่บ้าน แพทย์ พยาบาล และห้องสมุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของLongo (2010) ผลการวิจัย คือ แหล่ง
สารสนเทศ คือ บุคคล หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และ อินเทอร์เน็ต  รวมท้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Eriksson-Backa 
(2010) ผลการวิจัย คือ แหล่งสารสนเทศ คือ โทรทัศน์ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ในประเด็นของประเภทหรือรูปแบบของสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุนําไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอกเล่า สารสนเทศในรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร สารสนเทศในรูปแบบสื่อสิ่งไม่ตีพิมพ์/สื่อโสตทัศนวัสดุ เช่น เทปเสียง 
วิดีโอ สารสนเทศในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์/อินเทอร์เน็ต ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สารสนเทศในรูปแบบคําพูด คําบอก
เล่า ไม่ว่าจะเป็นจากแพทย์ พยาบาล คนในครอบครัว ถูกนําไปใช้ประโยชน์มากกว่าสารสนเทศในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศสุขภาพของ 
ผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า ประเภทหรือรูปแบบของสารสนเทศท่ีผู้สูงอายุใช้ส่วนใหญ่ใช้ใน
ระดับมากเป็นคําพูดหรือคําบอกเล่า ในส่วนวิธีการเลือกแหล่งสารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คือ ความน่าเช่ือถือ วิธีการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยส่วนใหญ่เลือกตอบท้ังสอง
อย่าง (ถามผู้รู้ด้วยตนเองและให้ผู้อ่ืนสอบถามข้อมูลให้) มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา ดินขุนทดและ 
สมาน ลอยฟ้า (2559)  ท่ีผลการวิจัย พบว่า  ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดําเนินการแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเองและให้
ผู้อ่ืนช่วย สําหรับการประเมินสารสนเทศก่อนนําไปใช้ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ มีการตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีได้รับก่อนนําไปใช้  ซ่ึงสอดคล้องกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของสมพร 
พุทธาพิทักษ์ผล (2545, น. 58-60) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ซ่ึงประกอบด้วย การสํารวจเลือกดู 
การแยกแยะ การตรวจสอบ  
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2. ปัญหาในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ 
 (1) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่ง

สารสนเทศบุคคลของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่
ทราบว่าใครมีความรู้ด้านใดบ้าง บุคคลท่ีต้องการคุยขอคําปรึกษาไม่มีเวลาให้ ซ่ึงจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดย
การสนทนากลุ่มได้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ คือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมักจะสอบถาม
ข้อมูลด้านสุขภาพจากหมอท่ีไปรักษาท่ีโรงพยาบาลซ่ึงหมอบางคนจะให้ข้อมูลได้ไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาให้ข้อมูลหรือ 
ให้ข้อมูลท่ีเป็นรายละเอียดไม่ครบถ้วน  (2) ปัญหาและอุปสรรค ในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านแหล่ง
สารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่
สามารถไปหาแหล่งสารสนเทศด้วยตนเอง ไม่สามารถเข้าใช้แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการได้ ไม่รู้แหล่งท่ีจะค้นหา
ข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งสารสนเทศท่ีต้องการอยู่ไกล รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศสถาบันของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สามารถ
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี คือ ไม่รู้วิธีการใช้ห้องสมุด ห้องสมุดไม่มีข้อมูลท่ีต้องการ เวลาเปิด-ปิดของ
ห้องสมุดตรงกับเวลาทํางานของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bhadrashetty & Maheswarappa (2014) 
ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศ คือ ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Manafo & Wong (2012) ท่ีผลการวิจัย พบว่า การแสวงหาสารสนเทศทางโภชนาการ และสุขภาพ มี
อุปสรรค คือ ไม่ทราบแหล่งสารสนเทศ แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ
ของผู้สูงอายุ เป็นปัญหาอย่างยิ่งท่ีต้องแก้ไขโดยสถาบันหรือแหล่งสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ให้
ท่ัวถึง (3) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้สารสนเทศ ด้านการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
ของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง ไม่รู้วิธีการใช้
อินเทอร์เน็ต ไม่มีอุปกรณ์ในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านสารสนเทศของผู้สูงอายุ สารสนเทศท่ีเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงเป็นสารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย สามารถเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยได้
ดังน้ี คือ เน้ือหาท่ีต้องการอ่านเข้าใจยาก เน้ือหาท่ีต้องการมีน้อย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ พิมพิค้อ 
และสมาน ลอยฟ้า (2552) ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เน่ืฎองจากไม่มี
ความจําเป็นต้องใช้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ และไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุเห็นว่าใน
สังคมปัจจุบันจําเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ชลธิชา ดินขุนทด และสมาน ลอยฟ้า ( 2559)  ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
แสวงหาและการใช้สารสนเทศ พบว่า ปัญหาท่ีอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ไม่รู้แหล่งท่ีจะค้นหาข้อมูลท่ีต้องการ แหล่
งสารสนเทศท่ีต้องการอยู่ไกล และไม่รู้วิธีการใช้อินเทอร์เน็ต (4) ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศ ด้านตัวผู้ใช้สารสนเทศของผู้สูงอายุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ สายตาไม่ดี ซ่ึงจากการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มได้ข้อมูลท่ีสอดคล้องกัน คือ ผู้สูงอายุ บางท่านมีปัญหาสุขภาพในการใช้
โทรศัพท์ เช่น สายตาไม่ดี ความจําไม่ค่อยดี  และไม่ชอบการค้นหาข้อมูลทําให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้  ซ่ึง
สอดคล้องกับท่ี สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2539) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะสูงอายุทางสรีระวิทยาเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับผู้สูงอายุทางร่างกาย  
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           ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการให้ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพเก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีมักเกิดกับผู้สูงอายุ ควรมีการให้
ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพผ่านทางโทรทัศน์เป็นสื่ออันดับแรก แหล่งสารสนเทศบุคคลท่ีผู้สูงอายุเช่ือถือมากท่ีสุด
คือ แพทย์/พยาบาล ดังน้ันแพทย์และพยาบาลควรให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่ผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดและมีเวลา
เพียงพอในการให้คําปรึกษา อีกท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ควรมีการจัดฝึกอบรมเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนควรมีการศึกษาถึงการแสวงหาและการใช้สารสนเทศด้านสุขภาพของกลุ่ม
บุคคลเปราะบางกลุ่มอ่ืน ท้ังกลุ่มคนชายแดน คนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิง และผู้พิการ เป็นต้น 
 การนําไปใช้ประโยชน์ 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย องค์การ
บริหารท้องถ่ิน ฯลฯ ในจังหวัดสงขลา ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการให้ข้อมูลความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สามารถใช้ผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการปรับปรุง วางแผน พัฒนาบริการ
สารสนเทศด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยเฉพาะห้องสมุดประชาชนท่ีควรจะนําเอา
ผลการวิจัยไปต่อยอด และปรับบทบาทของห้องสมุดประชาชนให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเป็น
ผู้สูงอายุในชุมชนแออัด โดยการให้บริการและสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง ทันสมัย 
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุอย่างแท้จริง อันจะเป็นการส่งเสริมการแสวงหาและการใช้
สารสนเทศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุจากห้องสมุดประชาชนและทําให้ผู้สูงอายุในชุมชนแออัดสามารถดูแลและ
ส่งเสริมสุขภาพได้ด้วยตนเอง 
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