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เลขท่ีค ำขอ                         .  หมำยเลขผูส้มัคร 
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แบบย่ืน
ค าขอเข้ารับการ
ทดสอบสมรรถนะ
ของบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

 

     /   

C B -     -      รหัสองค์กรรับรอง 
เจ้ำหน้ำท่ีรับค ำขอ                                           . 
ต ำแหน่ง                                                       . 

ส านักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

อาชีพ        ข้ำรำชกำร      พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    
 พนักงำนเอกชน     ผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัว    
 นักศึกษำ     อื่นๆ    พนักงำนมหำวิทยำลยั      . 

1. ข้อมูลผู้ยืน่ค าขอเข้ารับการประเมิน (ผู้สมัคร)      หมายเหตุ (*) กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

เข้ารับการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพ      สถิติประยุกต์ พฤติกรรมศำสตร์ สังคมศำสตร์                        .       
สาขา           วิจัยและพัฒนำ                                    อาชีพ                       นักวจิัย                              ชั้น           8              .   

ประวัติผู้สมัคร 

2 6 - 0 9 - 2 5 1 2   นาย     นาง      นางสาว          วัน-เดือน-ปี(พ.ศ.) เกิด                                                                       อาย ุ       54         ปี    

(*)ชื่อ           อภิญญำ                   นามสกุล                  อิงอำจ                         ศาสนา     พุทธ         สัญชาติ    ไทย          . 
(*)ชื่อ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ (โปรดระบุตัวพิมพ์ใหญ่ เว้นวรรค 1 ช่องระหว่ำงช่ือกับนำมสกุล) 
 A P I N Y A  I N G A R D                         

 

3 - 8 2 9 8 - 0 0 0 1 4 - 6 4 - 8 (*)เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

 (*) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ที่อยู่         97/215                   หมู่ที ่   1      ตรอก/ซอย             -                 ถนน      รังสิต-นครนำยก                        .  
1 2 1 3 0 ต ำบล/แขวง       บึงยี่โถ            อ ำเภอ/เขต         ธัญบุรี             จังหวัด       ปทุมธำนี                 รหัสไปรษณยี ์

0 6 3 2 1 2 7 4 7 8 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

(*) อีเมล์                apinya.i@hotmail.com                                                                                                          . 
 

 ที่อยู่เดียวกับท่ีอยู่ตำมทะเบยีนบ้ำน ที่อยู่ปัจจุบนั 

ที่อยู่         97/215                   หมู่ที ่   1      ตรอก/ซอย             -                 ถนน      รังสิต-นครนำยก                        .  

1 2 1 3 0 ต ำบล/แขวง       บึงยี่โถ            อ ำเภอ/เขต         ธัญบุรี             จังหวัด       ปทุมธำนี                 รหัสไปรษณยี ์

0 6 3 2 1 2 7 4 7 8 (*)เบอร์โทรศัพท์มือถือ           เบอร์โทรศัพท์  

ที่อยู่ที่ท างาน / สถานศึกษา 

ชื่อสถานที่ท างาน (ชื่อตามนิติบุคคล)                                                                                                                              . 
หน่วยงำน                                                                             ที่อยู่                                                                             . 
                                                                หมู่ที ่               ตรอก/ซอย                              ถนน                                     .  

     ต ำบล/แขวง                            อ ำเภอ/เขต                               จังหวัด                                รหัสไปรษณีย ์
         -  เบอร์โทรศัพท์           -  โทรสำร 

เว็บไซต์                                                                                                                                        . 
 



(*) ที่อยู่ท่ีจัดส่งเอกสาร และสามารถติดต่อได้ 

 ที่ อยู่ปัจจุบัน              ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน       ที่อยู่สถานทีท่ างาน  

2. ข้อมูลทางการศึกษา / Educational Information (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

1 ปรัชญาดุษฏบีัณฑิต การวิจยัและสถิตทิางวทิยาการปญัญา มหาวิทยาลัยบรูพา 

2 พัฒนบรหิารศาสตรมหาบัณฑิต สถิติประยุกต ์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์

3 บัญชีบัณฑิต บัญช ี มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

3. ประวัติการท างาน (เรียงจากข้อมูลปัจจุบันลงไป) 

ล าดับ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง / สังกัด บริษัท / หน่วยงาน 
จาก ถึง 

 2563 ปัจจุบัน 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 2554 2563 
อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร  

มหาวิทยาลัยศลิปากร 

 2552 2554 
อาจารย์ประจ าวทิยาลัยวทิยาการวจิัยและ
วิทยาการปัญญา  

มหาวิทยาลัยบรูพา 

 2550 2552 
หัวหน้าภาควิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

 2540 2550 
อาจารย์ประจ าคณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 

4. ใบรับรอง / ใบประกาศนียบัตรที่เคยได้รับ (เรียงจากข้อมูลปจัจุบนัลงไป) 

ล าดับ ใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ 

1 Best Paper Award at the International Conference of Emerging Media & 
Communication 2021 (ICEMC2021) 

  

  

5. ประวัติการอบรม / ประสบการณ์อื่นๆ 

ล าดับ การฝึกอบรม ฝึกงาน ฝึกประสบการณ์ สถานที ่

1 
Comprehensive Partial Least Squares Structural 
Equation Modeling (PLS-SEM) Seminar Using 
SmartPLS3  

Northern Institute of 
Technology Management at 
Hamburg, Germany  

   

   

 
 
 
 



3 

 

6. เอกสารประกอบการยื่นค าขอเขา้รับการทดสอบสมรรถนะของบคุคลตามมาตรฐานอาชีพ      

  รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว  จ ำนวน  2  รูป  
  ประวัติกำรท ำงำนปัจจบุัน (Resume) จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ (รับรองส ำเนำ)  จ ำนวน 2 ชุด 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด      
  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (รับรองส ำเนำ)   จ ำนวน 2 ชุด        
  หนังสือรับรองกำรผำ่นงำน  ฉบับจริง พร้อมส ำเนำ 2 ชุด       
  ตัวอย่ำงผลงำน กิจกรรม หรอืรำงวัลที่เกี่ยวข้องกับกำรรับรองบุคลำกรตำมขอบข่ำยท่ีก ำหนด (ถ้ำมี) 

7. การช าระค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอเข้ารับการทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 

(*)ผู้สมัครมีความประสงค์ 
 สร้างเอกสาร Pay-in Slip ด้วยตนเอง โดยสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ลงทะเบียนการประเมิน และเข้าไปสร้างเอกสาร Pay-in Slip                               
 รับเอกสาร Pay-in Slip ณ องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองฯ ที่สมัครประเมิน  

ช่องทางการน าเอกสาร Pay-in Slip ไปช าระเงินกับทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขาท่ัวประเทศ 
1. ช ำระเงินผ่ำนเคำเตอร์ (KTB Teller Payment) ค่ำธรรมเนยีม 15 บำทต่อรำยกำร 
2. ช ำระเงินผ่ำน KTB ATM ค่ำธรรมเนียมในเขต 10 บำทต่อรำยกำร, นอกเขต 20 บำทต่อรำยกำร 
3. ช ำระเงินผ่ำน Internet (KTB NetBank) ค่ำธรรมเนียม 15 บำทต่อรำยกำร 

หมายเหต ุ
- ค่ำธรรมเนียมเป็นค่ำธรรมเนียมกำรท ำรำยกำรของธนำคำรกรุงไทยไม่ใช่ค่ำธรรมเนียม ที่สถำบันฯ ก ำหนด 
- กรณีในเอกสำร Pay-in Slip มียอดช ำระรวมเกิน 50,000 บำท ตอ่รำยกำร ค่ำธรรมเนียม 15 บำทตอ่รำยกำร + 0.1% ของยอดช ำระ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
 

 ช ำระเงินแล้ว  
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 

 บันทึกเข้ำระบบฐำนข้อมลูแล้ว 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                            ) 
 

ได้ตรวจสอบหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครแล้ว ถูกต้องตรงตำมทีผู่้สมัคร
กรอกทุกประกำร 
      (ลงช่ือเจ้ำหน้ำที่                                             ) 

การตกลงรับข้อมูลข่าวสาร 
 

ท่านสนใจรับขอ้มูลข่าวสารจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ ไม่ 
 

   ท่ำนสนใจรับ    ข้อมูลข่ำวสำร   ข้อเสนอพิเศษ  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



1. ข้อสงวนสิทธิ และ ขอบเขตความรับผิดชอบ  
1.1. กรณีบำดเจ็บ ระหว่ำงกำรประเมิน ผู้เขำ้รับกำรประเมินสมรรถนะของบุคคล โดยพิสูจน์แลว้ว่ำ ไม่ได้เกิดจำกควำมประมำทเลินเล่อของผู้ประเมิน หรือ 

เจ้ำหน้ำที่สอบ ขององค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
1.2. องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ ผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สำมำรถเปลีย่นแปลงขั้นตอน หรือวธิีกำรประเมินให้มี

ควำมสอดคล้อง และเหมำะสมกับมำตรฐำนอำชีพ เพือ่ให้ผู้เข้ำรับกำรประเมินสำมำรถแสดงสมรรถนะได้ตำมมำตรฐำนอำชีพ  
1.3. หำกมีขอ้สงสัยในขั้นตอนกำรประเมิน หรือ หลักฐำนในกำรประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ สถำบันมสีิทธิระงับ หรือ ถอดถอนผลกำร

ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพนั้นได ้
1.4. หำกมีขอ้สงสัยในหลักฐำนของกำรประเมิน สถำบัน หรือ ผู้ที่สถำบันมอบหมำย หรือ องค์กรที่มีหน้ำที่รับรองสมรรถนะของบุคคล หรือ หวัหน้ำคณะของผู้

ประเมินสมรรถนะของบุคคล สำมำรถให้ผู้ขอเข้ำรับกำรประเมิน แสดงผลเพิ่มเติม หรือ ถกูประเมินใหม่ได้ โดยผู้ขอเข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้ออกค่ำใชจ้่ำยทั้งสิน้ 
1.5. ค ำตัดสินของ หัวหนำ้คณะผู้ประเมินสมรรถนะของบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด  

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
2.1. สถำบันจะใช้ขอ้มูลส่วนบุคคลเพียงเท่ำที่จ ำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่เพือ่ใช้ในกำรติดต่อให้บริกำรประชำสัมพันธ์หรือใหข้้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ รวมทั้ง ส ำรวจ

ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรประเมินในกิจกำร หรือกจิกรรมของ สถำบันฯ เท่ำนั้น 
2.2. สถำบันขอรับรองวำ่จะไม่น ำข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำนที่ สถำบันฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขำยหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภำยนอกโดยเด็ดขำด เว้นแต่จะได้รับ

อนุญำตจำกผู้เข้ำรับกำรประเมินเท่ำนั้น 
2.3. ในกรณีที่สถำบันได้ว่ำจ้ำงหนว่ยงำนอื่นเพื่อให้ด ำเนินกำรเกีย่วกับข้อมูลสว่นบุคคลของผู้เข้ำรับกำรประเมิน เช่น กำรจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ กำรวิเครำะห์เชิง

สถิติในกิจกำรหรือกิจกรรมของ สถำบันเป็นต้น จะก ำหนดให้หนว่ยงำนที่ได้วำ่จำ้งให้ด ำเนินกำรดังกล่ำว เก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เข้ำรับกำรประเมินและก ำหนดข้อห้ำมมิให้มีกำรน ำข้อมูลสว่นบุคคลดังกล่ำวไปใช้นอกเหนือจำกกิจกรรมหรือกิจกำรของสถำบัน 

3. การรับรองข้อมูล และ การอนุญาตให้ใช้ข้อมูล 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ  
- ข้อมูลตำมทีร่ะบไุว้ในค ำขอ รวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่แนบประกอบกำรพิจำรณำทั้งหมดนั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
- ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและท ำควำมเข้ำใจ ข้อสงวนสิทธิ ขอบเขตควำมรับผิดชอบ นโยบำยรักษำข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให ้

สถำบันใช้ข้อมูลตำมที่สถำบันเห็นสมควร 

- ข้ำพเจ้ำได้ช ำระค่ำธรรมเนยีมซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมค ำขอนี้ภำยในระยะเวลำที่สถำบันก ำหนด 

 

      ยอมรับข้อตกลงและลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำน 

   
 

                                                                                ลงชื่อ                                                        ผู้ยื่นค าขอ 

                                                                                        (             นางอภิญญา อิงอาจ           ) 
                                                                                           วันที่    14     /   ก.พ.     /     2566 .         

 
 

ข้อก าหนดของผู้เข้ารับการประเมิน 
1. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องแสดงตนก่อนเวลำนัดหมำยเพื่อขอรับกำร

ประเมิน อย่ำงน้อย 30 นำที  
2. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องปิดเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด 
3. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน จะต้องเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นตำมแต่

กรณี ตำมท่ีองค์กรท่ีมีหน้ำท่ีรับรองได้แจ้งต่อผู้เข้ำรับกำรประเมิน 
4. กรณี ท่ีผู้เข้ำรับกำรประเมิน ไม่ได้เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ครบถ้วน 

ผู้เข้ำรับกำรประเมิน ยินดีด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของผู้ประเมิน 

5. ผู้เข้ำรับกำรประเมิน สำมำรถตรวจสอบผลกำรประเมิน ด้วยตนเอง
ผ่ำนเว็บไซต์  https://tpqi-net.tpqi.go.th/certified-person 

 

 

C B -     -  

บัตรประจ าตัวผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล 
 
 

                                 นาย     นาง      นางสาว            
                          ช่ือ       อภิญญำ                                 
                           นำมสกุล          อิงอำจ                                 
                           คุณวุฒิ       ปริญญำเอก (ปร.ด.)      
                  กำรวิจัยและสถิติทำงวิทยำกำรปัญญำ                                    
วันท่ี  14   เดือน      กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2566  . เวลำ     09.00 น           
ณ                             มหำวิทยำลัยศิลปำกร                                . 

 
 
 

                                           . 
(ลงลำยมือชื่อผู้เข้ำรับกำรทดสอบ) 
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หำกมีขอ้สงสัย หรอื ต้องกำรสอบถำมเพิ่มเติม ติดตอ่ สถำบันคุณวุฒวิิชำชีพ (องค์กำรมหำชน) โทร. 02 035 4900 – 4929 หรือผ่ำน เว็บไซต์ https://tpqi-net.tpqi.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางนัดหมายการประเมิน 
 

วันที่ รอบการประเมิน ผู้ประเมิน 

   

     
     

     

   
   

   
 

 บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ส ำเนำบตัรประชำชน 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 
 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
การติดต่อ   
อีเมล: ingard_a@su.ac.th  โทรศัพท์: 063 212 7478 
ที่อยู่ (บ้าน): 97/215 ม.1 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
ที่อยู่ (ท างาน): คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตซิต้ีแคมปัส 
เมืองทองธานี เลขที่ 80 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
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วุฒกิารศึกษา   
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 

ประวัติการท างาน  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน) 
 

อาจารย์ประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน) 
 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2552 – 2554) 
    

หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2550 – 2551) 
  

อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2540 – 2551) 
  
 
    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อิงอาจ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 
 

ประสบการณ์การสอน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน): อาจารย์
 ประจ ารายวิชาสถิติประยุกต์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิชาสถิติและการ
 วิเคราะห์ข้อมูล วิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ วิชาระเบียบวิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ธุรกิจ วิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ และ วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพื้นฐาน 
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต (พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน): อาจารย์พิเศษรายวิชา
 สถิติการวิเคราะห์ขั้นสูง หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม   
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน): อาจารย์พิเศษ
 หัวข้อสถิติขั้นต้น ในรายวิชาสถิติธุรกิจส าหรับผู้บริหาร โครงการปริญญาโท  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน): อาจารย์
 พิเศษในหัวข้อระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระดับปริญญาโทและเอก  สาขาการบริหารและ
 พัฒนาอุตสาหกรรม  
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน): อาจารย์พิเศษรายวิชา
 สถิติเพื่อการวิจัย ระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน): 
 อาจารย์พิเศษรายวิชาวิธีการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน): อาจารย์พิเศษในหัวข้อ
 สถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัย ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย  หลักสูตรปรชัญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวชิาการ
 พัฒนาทรัพยากรมนษย์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (พ.ศ. 2540 – 2551): อาจารย์ประจ ารายวิชา
 สถิติเบื้องต้น และวิชาสถิติธุรกิจ  
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (พ.ศ. 2552 – 2554): อาจารย์ประจ า
 รายวิชาโมเดลสมการโครงสร้าง วิชาการวิเคราะห์สถิติตัวแปรพหุนาม และ วิชาการวิเคราะห์
 สถิติขั้นสูง  
 
งานบริการวิชาการ 
วิทยากรอบรม โครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิจัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  



 
 

วิทยากรอบรม โครงการ Statistics in Data Science and Machine Learning ของคณะเทคโนโลยี
 สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
 เศรษฐกิจและสังคม ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และ
 บริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) 
วิทยากรอบรมหัวข้อ การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์ข้อมูล จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และ ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
 (วช.) 
 
ผลงานวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 หนังสือ 
อภิญญา อิงอาจ. (2565). หลักการ ทฤษฎี และแนวปฏิบัติ: การพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง. 
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 224 หน้า. 
 
 โครงการวิจัย 

พ.ศ. 2566 ผู้ร่วมวิจัย (20%) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลและการป้องกันความเสี่ยง
  การพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุในชุมชน: สุราษฎร์ธานีโมเดล 
พ.ศ. 2565  ผู้ร่วมวิจัย (25%) เรื่อง “ผีอาเซียน" จากจักรวาลผีสู่จักรวาลนฤมิต : การแปรรูป
  ทุนทางวัฒนธรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
พ.ศ. 2564  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง แบบจ าลองการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
พ.ศ. 2560  หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง อิทธิพลของปัจจัยปัญญาสังคมที่มีต่อความผาสุก 

  ในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

ผลงานตีพิมพ์ 
อภิญญา อิงอาจ. (2565). การพิจารณาขนาดตัวอย่างกับก าลังการทดสอบที่เหมาะสมกับระดับความ
 แกร่งของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการพัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้าง. วารสาร
 บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 19 (1), 1–19. 
ธัญพร สมิทธิกรกุล, อภิญญา สังข์เสม, ชาญชัย อรรคผาติ, อภิญญา อิงอาจ, ณัฐวัชร เทียมทัด. (2565). 
 การพัฒนาช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลแก่วิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยว
 กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนท2องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ชาวไทยมุสลิม เพชรบุรี.การประชุมวิชาการ



 
 

 ระดับนานาชาติและระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2565 INCBAA 2022, 736 - 
 748. 
สุพจน์ อิงอาจ และ อภิญญา อิงอาจ. (2564). การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ส่งผลต่อการต้ังใจ
 อย่างต่อเนื่องต่อการเรียนในแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสาร
 บริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 18 (1), 28–45. 
สมัครสมร ภักดีเทวา อภิญญา อิงอาจ และ เอกนฤน บางท่าไม้. (2564). การวิเคราะห์การรับรู้ของ 
 ประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดประเด็นการประชาสัมพันธ์ตามการรับรู้ของ 
 ประชาชน. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 18 (1), 46–69. 
สุพจน์ อิงอาจ และ อภิญญา อิงอาจ. (2561). อิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการใช้
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. วารสาร
 ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 29(2). 42–55.  
อภิญญา อิงอาจ. (2561). ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความต้ังใจใช้ระบบคิวอาร์โค้ดมาตรฐานของผู้ใช้บริการ
 ในพื้นที่เมืองทองธานี. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร. 15(2), 111–130. 
ภัทราวดี วงศ์สุเมธ สมพร พุทธาพิทักษ์ผล วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล และ อภิญญา อิงอาจ. (2560). 
 โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บของผู้สอนด้านเทคโนโลยี
 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 
 9(2), 122–138. 
Rubsung, P., Channarong,M.,  Ingard, A., Arkaphati, C., Theamtad, N., & Kitikusoun, W. 
 (2022). Web Application Development for Elderly's Activities. Proceedings of the 18th 
 Asian Conference on Computer Aided Surgery 2022 (ACCAS2022) and 5th 
 International Conference on Business, Informatics, and Management (ICBIM2022).  
 90-93. 
Chompucum, P., Soonthonsamai, V. and Ingard, A. (2022). The Causal Relationship of 
 Service Marketig to Performance of Restaurant Entrepreneurs to Support 'FIT' Tourists 
 with Service Quality. Central Asia and the Caucasus. 23(1). 181–190.  
Soonthonsamai, V. and Ingard, A. (2022). Conceptualizing knowledge, competitiveness and 
 emerging collaborative tourism cluster. Central Asia and the Caucasus. 23(1). 252–262.  
Praymee, S., Thumrongsombatsakul, Y. and Ingard, A. (2022). Acceptance of online learning 
 during the covid-19 pandemic: An innovation diffusion perspective. Res Militaris. 
 12(4). 1806-1820. 



 
 

Ingard, A. (2021). Trust as a mediator of perceived values and purchase intention via 
 Facebook live-streaming. SEARCH Journal of Media and Communication Research, 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี

ศักยภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 65 ปี ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดี ที่มีสุขภาพ
แข็งแรง มีการท างานเพ่ือสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต  จ านวน 13 คน ที่ได้มาด้วยการเลือก
ตัวอย่างแบบการเคลื่อนของก้อนหิมะ มีแนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือการวิจัย 
และ วัตถุประสงค์ 2) เพ่ือยืนยันแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 478 คน ด้วยการเลือกแบบ
หลายขั้นตอน มีแบบสอบถามที่ผ่านการหาความตรงและความเชื่อมั่นแล้วเป็นเครื่องมือการวิจัยใน
ส่วนนี้ และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และการวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
ผสมผสานวิธีแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ ผลการวิจัยพบว่า  (1) แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ประกอบด้วยปัจจัยเอ้ือเป็นตัวแปรภายนอก ที่ส่งผลต่อตัวแปรภายใน ได้แก่ 
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ทั้ งนี้ปัจจัยเอ้ือ
ประกอบด้วย 2 ปัจจัย 8 ตัวบ่งชี้ การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีจ านวน 10 ตัวบ่งชี้ และ ผลลัพธ์การ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพประกอบด้วย 3 ปัจจัย 10 ตัวบ่งชี้ และ (2) แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างดี โดยมีดัชนีความสอดคล้อง 
2 = 542.057, 2/df = 1.957, df = 279, GFI = .932, AGFI = .901, CFI = .978, NFI = .957, 
RMR = .044, RMSEA = .044 และแบบจ าลองที่ประกอบด้วยปัจจัยเอ้ือ และ การเป็นผู้สูงอายุที่ มี
ศักยภาพสามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ร้อยละ 77.4 
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Abstract  
This research was aimed 1) to develop the model of factors affecting in 

achieving active ageing. The sample for this case were 13 persons who were elderly, 
at least 65 years who were well informed, healthy, socially active, and security. They 
were selected through snowball sampling technique. In this case, the research 
instrument was in-depth interview guides, and 2) to test the model of factors 
affecting in achieving active ageing with the empirical data. 478 active aging in older 
persons clubs who stayed in Bangkok metropolitan region were sample. They were 
selected through the multi-stage sampling. In this case, the research instrument was 
questionnaire. Structural equation modeling was used for analyzing the data. The 
study applied mix methodology with sequential exploratory strategy. The research 
revealed that 1) the model namely factors affecting in achieving active ageing 
consisting of contributing factors, as exogenous variable, affecting endogenous 
variables such as active aging attribute, and outcome of active aging attribute. In 
addition, contributing factors consist of two sub-factors with eight indicators, active 
aging attribute consist of  ten indicators, and outcome of active aging attribute 
consist of three sub-factors with ten indicators., and 2) the model of factors affecting 
in achieving active ageing was well consistent with the empirical data by the 
goodness of fit indices 2 = 542.057, 2/df = 1.957, df = 279, GFI = .932, AGFI = .901, 
CFI = .978 , NFI = .957 , RMR = .044, RMSEA = .044. The model which composed of 
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contribute factors, and agtive aging attribute was able to describe to variance of the 
outcome of active aging at 77.4%.    
 
Keywords: Model, Active aging, Contributing factors, Internal support, Social support 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำที่ท ำกำรวิจัย 
 ปัจจุบันผู้สูงอายุทั่วโลกได้เพ่ิมจ านวนมากขึ้น ดังที่องค์การอนามัยโลก (WHO) มี
การคาดการณ์ว่าจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยในปี พ.ศ. 2573 คาดว่าจะมีจ านวนประชากรสูงอายุมากถึงประมาณ 1.4 พันล้านคน และจะ
เพ่ิมขึ้นถึง 2 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 ทวีปเอเชียจะมีประชากรสูงวัยมากที่สุดในโลก โดยคาด
ว่าสัดส่วนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในทวีปเอเชียจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ส าหรับจ านวนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเป็นอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย รองจากประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
ญี่ปุ่น โดยประเทศไทยได้เข้าใกล้สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 นอกจากนี้ข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุข ยังได้ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปประมาณ 
18% ของจ านวนประชากรทั้งหมด และเพ่ิมเป็น 20% ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลที่บ่ง
ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว กอรปกับส านักงานสถิติแห่งชาติยังมีคาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2565 และในปี พ.ศ. 2573 จะมีสัดส่วน
ประชากรสูงวัยเพิ่มข้ึนอยู่ที่ร้อยละ 26.9 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งท าให้รัฐบาลได้ก าหนดให้
สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ และมีแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2545-2565) เช่น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ และ
การคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ (กรมสุขภาพจิต, 2564, ออนไลน์)  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
เข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุนั้นมีอัตราเร็วมาก ความเร็วของการเพ่ิมประชากรผู้สูงอายุ จะใช้
เวลาที่สั้นลง ซึ่งส่งผลให้มีเวลาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุมีระยะเวลาที่สั้น
มาก จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ให้ดีในการเตรียมประชากรคนสูงวัยให้มี
คุณภาพที่มีท้ังความรู้ ความสามารถ ความมั่นคง ตลอดจนความสุขในชีวิต  
 อีกทั้งยังพบว่าประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจจากการปันผล
ทางประชากร (Demographic Dividend) หรือช่วงเวลาที่สัดส่วนประชากรในวัยแรงงานเพ่ิม
สูงขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัยพ่ึงพิง ได้แก่ เด็ก
และผู้สูงอายุ กล่าวคือ สัดส่วนของวัยแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมาตลอดได้มีการลดลงนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2553 เป็นต้นไป ขณะที่แนวโน้มสัดส่วนของผู้สูงอายุมีการเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงภาระทางสังคม
และเศรษฐกิจที่ส าคัญจากการที่ประชากรในวัยแรงงานที่มีจ านวนลดลงที่จ าต้องดูแลผู้สูงอายุที่มี
จ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าวิตกคือ อัตราการเข้าสู่สังคมสูงวัยของระเทศไทยเร็วกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนหลายประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ พม่า และ 
ลาว ซึ่งท าให้เสียโอกาสทางการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก จากสถานการณ์
ดังกล่าวข้างต้น ผู้เกี่ยวข้องจึงมองเห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพ 
(Active ageing) ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยังมีคุณค่าและมีประโยชน์
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ต่อสังคม เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมากมาย มีความรู้ความสามารถในด้านใด     
ด้านหนึ่งเป็นอย่างดี มีความสุขุมรอบคอบ มองเห็นการณ์ไกล และมีการตัดสินใจที่ดี  
 แนวคิดเรื่องผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active ageing) ได้รับการก าหนดโดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO) ในปี ค.ศ. 2002 ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพทั้งด้าน
ความสามารถ คุณค่า คุณประโยชน์ และศักยภาพของผู้สูงอายุในการด ารงชีวิต โดยได้ให้
ความหมายของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active ageing) ไว้ว่าเป็นกระบวนการที่เหมาะสมซึ่ง
น าไปสู่สุขภาพที่ดี การมีส่วนร่วมในสังคม และการมีหลักประกันที่มั่นคงในอันที่จะเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตเมื่อสูงวัย (WHO, 2002)  เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร 
(2554) ได้กล่าวถึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพว่า  หมายถึง ผู้สูงอายุที่ดูแลตัวเองได้ (Self-care) 
พ่ึงตนเองได้ (Self-reliance) ท าในสิ่งที่ปรารถนาได้ตามศักยภาพของตน ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
และสังคม ทั้งนี้ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร (2549 อ้างถึงใน เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์  ยอดเพชร และ        
ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554) ได้กล่าวถึงผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไว้ด้วยว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะ
แสดงออกถึง 2 คุณลักษณะ ได้แก่    1) การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive 
ageing) และ 2) การเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ (Successful ageing) นั่นคือ เป็น
ผู้สูงอายุที่สามารถพ่ึงตนเองได้และใช้ความสามารถของตนในทางสร้างสรรค์ให้แก่ตนเอง 
ครอบครัวและบุคคลอ่ืน และเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมตามความ       
พึงพอใจและความปรารถนาของตน และพบว่าในประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีศักยภาพตาม
คุณลักษณะดังกล่าวกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่แสดงออกถึง
ศักยภาพด้านต่าง ๆ ด้วยการใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญพิเศษ มีจิตสาธารณะ (Public 
minded) ที่มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมมากมาย (เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์          
ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554) 
 Bowling (2009) กล่าวว่ามีงานวิจัยหลายงานที่กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active 
ageing) กับคุณภาพชีวิต (Quality of life) มีความหมายที่ซ้อนทับกันหรือคล้ายคลึงกัน ในขณะ
ที่ Fernández-Mayoralas et al. (2015) มีความเห็นที่ไม่เหมือนที่ Bowling ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
กล่าวคือ Fernández-Mayoralas et al. ให้ความเห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หรือ Active 
ageing นั้นมีความหมายว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีไดนามิค (Dynamic process) ในขณะที่คุณภาพของ
ชีวิต หรือ Quality of life มีความหมายถึงภาวะการเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ (State of being) ซึ่ง 
Fernández-Mayoralas et al. กล่าวว่าการวัดการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะประกอบด้วยการ
วัดการท ากิจกรรมยามว่าง (Leisure activity) การเข้าร่วมทางวัฒนธรรม (Cultural access) 
และการเข้าร่วมทางสังคม (Social access) ส่วนการวัดคุณภาพชีวิตจะประกอบด้วยการวัดด้าน
ครอบครัวและเครือข่ายทางสังคม (Family and social network) ด้านสถานภาพทางเศรษฐกิจ 
(Economic status) และ ด้านสถานภาพของสุขภาพ (Health status)  
 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) เป็นทฤษฎีที่เก่าแก่และทรงอิทธิพลในการอธิบายการ
ปรับตัว (Adoption) และความผาสุก (Well-being) ของผู้สูงอายุ ที่กล่าวว่าผู้สูงอายุที่มีความ
ผาสุกเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสังคม และท ากิจกรรมยามว่าง ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงบทบาทที่
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เหมาะสมเมื่อถึงวัยเกษียณอายุ (Adams, Leibbrandt, & Moon, 2011) ทฤษฎีกิจกรรมนับเป็น
ทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยา โดย Kossuth, P. M. and Bengtson, V. (1988) ได้พัฒนาขึ้นมา
วิเคราะห์ถึงการท ากิจกรรมต่างของบุคคล สิ่งที่ช่วยให้บุคคลมีความพึงพอใจในตนเอง และมี
แรงจูงใจที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับบุคคล โดยมีกิจกรรม
เป็นเครื่องมือ และเป็นการพัฒนาบุคคลโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน ทฤษฎี
กิจกรรมสามารถน ามาใช้อธิบายบทบาทของผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการท ากิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมที่ส่งผลให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทฤษฎีกิจกรรม
แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอจะท าให้มีความพึงพอใจในชีวิต
และปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือการท ากิจกรรมใด ๆ (เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554) อย่างไรก็ตาม มีข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ว่า การสูงวัย
จะมาพร้อมกับความสามารถทางทักษะที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมทางสุขภาพกายและ
สุขภาพใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลดลง และการจ ากัดทางสังคม การสูญเสียสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนความสามารถในการควบคุมตนเองทั้งในการด าเนินกิจกรรมและการท างาน  

ดังนั้นการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุทีม่ีศักยภาพถือว่าเป็นประเด็นที่        
ท้าทายเนื่องจากถ้าหากทราบถึงปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จะท าให้
สามารถส่งเสริมศักยภาพให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ และผู้สูงอายุก็จะได้ไม่เป็นภาระของสังคม และ
ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  

การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพถือว่าเป็นเรื่องระดับบุคคล ( Individual) ที่มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง (self-responsibility) และการดูแลตนเอง (Self-care) (Hasmanova 
Marhankova, 2011) แนวคิดเรื่องนี้สามารถน ามาอธิบายและท าความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมของผู้สูงอายุ และความผาสุกของบุคคล รวมทั้งด้าน
การประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมในชีวิตประจ าวันที่มีคุณค่า มีประโยชน์ และมีความหมาย 
( Cheng, Rosenberg, Wang, Yang, & Li, 2011; Cutchin, Marshall, & Aldrich, 2010) 
Antonovsky (1982, 1987) Dean (1985) Zhan (1992) McMahon, Williams, & Tapsell, 
(2010) กล่าวถึงผู้สูงอายุที่แข็งแรงว่าเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ต้องการจะใช้
ประโยชน์จากพลังงานและศักยภาพของตนอย่างสูงสุดเท่าที่จะท าได้ ดังนั้นการที่ผู้สูงอายุได้ท าสิ่ง
ที่ตนต้องการ สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้ง
ยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้เปิดโอกาสให้ตนเองได้รับประสบการณ์ใหม่                
มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความพึงพอใจในชีวิต ท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
 ด้วยเหตุที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี้เพราะกรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุมากที่สุดในประเทศ นอกจากนั้นใน
การวิจัยได้นี้ไม่จ ากัดว่าปัจจัยที่ศึกษานั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่เป็นกิจกรรมเท่านั้น แต่จะ
เป็นปัจจัยอ่ืน ๆ ตามแต่ที่จะได้ข้อมูลกลับมาที่สามารถท าให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพได้ การ
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พัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในครั้งนี้ จะเป็นองค์ความรู้ใหม่
ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่ง
อาจจะมีรูปแบบที่ต่างไปจากปัจจุบันที่มีอยู่ ซึ่งแบบจ าลองนี้จะเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยให้บุคคลที่
ก าลังจะเป็นผู้สูงอายุ และบุคคลในวัยอ่ืน ๆ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รู้ว่าสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่
ส่งผลที่จะท าให้ตนเองเป็นผู้ที่มีศักยภาพในวัยสูงอายุ นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ศึกษาถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจากการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพอีกด้วย เพ่ือจะได้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้ว่าสิ่งใดเป็น
สาเหตุและจะเกิดสิ่งใดตามมาจากการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  อันจะท าให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และเป็นผู้สูงอายุที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างแท้จริง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
2. เพ่ือยืนยันแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก 

ชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง 
  เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม จึงจ าแนกกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาตาม

วิธีการวิจัย โดยในส่วนของผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) และตัวอย่างแบบวิธีการเลือกการเคลื่อนของก้อนหิมะหรือห่วงโซ่ 
(Snowball or chain) โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่
เกิดขึ้นที่เรียกว่าข้อมูลอ่ิมตัว (Data Saturation) จึงหยุดการสัมภาษณ์ (Miles & Huberman, 
1994 อ้างถึงใน จ าเนียร จวงตระกูล, 2553) โดยได้เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือเป็นผู้สูงอายุที่
สามารถให้ข้อมูลได้ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีการท างานเพ่ือสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต เพ่ือ
ก าหนดเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  

 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรในการศึกษาคือผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ที่
เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจ านวน 76 ชมรม 
(ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2555) โดยก าหนดอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จ านวน 500 คนโดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) โดยขั้นแรกจะเป็นการสุ่มชมรม
ผู้สูงอายุด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  และขั้นที่สองจึงเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละ
ชมรม 
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 2. ตัวแปรและประเด็นที่ศึกษา  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาความเห็นที่มีต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ รวมถึง
สาเหตุ และผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจากผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต เพ่ือก าหนดเป็น
แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณศึกษาถึงความเห็นที่มีต่อแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยส ารวจความเห็นจากผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 500 คน 

3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล        
 ระยะเวลาที่ท าการศึกษาคือ ระหว่างตุลาคม พศ. 2560 - กันยายน พศ. 2563 โดย 
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม พศ. 2561 ส่วนข้อมูลเชิง
ปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
1.4 กำรออกแบบกำรวิจัย 

การออกแบบการวิจัยในครั ้งนี ้ใช้ว ิธ ีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) 
ประกอบด ้วยการว ิจ ัย เช ิงค ุณภาพและเช ิงปร ิมาณ ( Qualitative and quantitative 
research methods) เนื ่องจากเป็นวิธ ีที ่ช ่วยในการค้นคว้าหาค าตอบและยืนยันค าตอบ 
(Exploratory and confirmatory questions) ซึ่งจะช่วยท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ 
(Credibility) มากขึ้น  เนื่องจากผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสมสามารถเสริมต่อกันโดย
ใช้ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยอีกวิธีหนึ่งช่วยให้การตอบค าถามการ
วิจัยได้ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง เพียงรูปแบบเดียว 
(Creswell, 2007; Glaser & Strauss, 1967) ส าหรับกลยุทธ์ที ่ใช้คือการส ารวจเป็นล าดับ 
(Sequential exploratory strategy) เริ ่มด้วยการท าการวิจ ัยเช ิงคุณภาพก่อน เมื ่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว  จึงใช้วิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อยืนยันผล (Plano Clark & Creswell, 
2008) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 1.1 การออกแบบการวิจัยแบบเชิงส ารวจเป็นล าดับ (Sequential exploratory design) 

(Plano Clark & Creswell, 2008) 
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 ภาพที่ 1.1 แสดงถึงกลยุทธ์การวิจัยแบบการส ารวจเป็นล าดับ (Sequential exploratory 
strategy) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยเริ่มด้วยการท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือสร้าง
แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้
ข้อมูลหลัก จากนั้นจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของแบบจ าลอง
ด้วยการส ารวจความคิดเห็นที่มีต่อแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่
สร้างขึ้นมาใหม่จากผู้สูงอายุที่ เป็นสมาชิกในชมรมผู้สู งอายุในเขตกรุงเทพมหานครด้วย
แบบสอบถามที่ออกแบบมาจากแบบจ าลองที่สร้างขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 1.2 

กำรออกแบบงำนวิจัยด้วยวิธีผสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 การออกแบบการวิจัยด้วยวิธีผสม 
 
1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ทีเ่กิดประโยชน์ มีดังต่อไปนี้ 
1. ได้สารสนเทศปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ และการเป็น 

ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. น าผลมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเตรียมประชากรคนสูงวัยให้มีคุณภาพ  

สามารถยังคุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม และชุมชน ตลอดจนมีความสุขในชีวิต 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และ/หรือนานาชาติเพื่อให้ประชาคม 

ผู้สูงอายุ และประชาคมอ่ืน ๆ ที่สนใจได้รับทราบ 

การเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ 

สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มนักวิชาการ กับกลุม่
ผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 

สาเหตุ ผลลัพธ์ 

กา
รว

ิจัย
เช

ิงค
ุณภ

าพ
 

แบบจ าลองปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเป็น

ผู้สูงอายุท่ีมี
ศักยภาพ กา

รว
ิจัย

เช
ิงป

ริม
าณ

 

ส ารวจความคิดเห็นผูสู้งอายุทีเ่ป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครจ านวน 500 คน 

น าผลการสมัภาษณ์มาพัฒนา
เป็นแบบสอบถาม 
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4. เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนน าไปใช้ประโยชน์ในการ 
ก าหนดนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
ออกแบบการวิจัยหรือแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในสังคมสามารถยังคุณประโยชน์ได้
ต่อไป 
 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ปัจจัยเอ้ือต่อกำรส่งเสริมกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ หมายถึง ปัจจัยที่เป็นสาเหตุใน
การขับเคลื่อนให้ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 65 ปีมีความแข็งแรงทั้งกายและใจ สามารถพ่ึงพาตนเอง
และท าประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการชีวิตในยุคสมัยใหม่ได้ และพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย การสนับสนุนจากภายในตนของ
ผู้สูงอายุ และ การสนับสนุนจากสังคม โดยมีความหมายดังนี้ 
 การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ หมายถึง แนวคิดของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับการให้
ความหมายเกี่ยวกับตัวตน วิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพ่ือสะท้อนตัวตนของตนเองที่เกิดจากภายในตัว
ของผู้สูงอายุเอง ซึ่งมีลักษณะที่ประกอบด้วย การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของ
สุขภาพ เปิดรับข้อมูลข่าวสาร มีความภาคภูมิใจในตน และ มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต 
 การสนับสนุนจากสังคม หมายถึง แนวคิดของผู้สูงอายุที่รับรู้และเชื่อมั่นต่อความสัมพันธ์
ภายในครอบครัวที่มั่นคง การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างเพ่ือนฝูง และ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยหรือพบปะ 
 ผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 65 ปีที่มีความแข็งแรงทางร่างกาย
และจิตใจ ที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ ICT มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 
สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้ ยังท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเอง
ได้ และ ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน และมีการเตรียมตัว
พร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
 ผลลัพธ์ของกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีศักยภำพ  หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการมี
ปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ทั้งนี้มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การมี
สุขภาพดี การได้รับส่วนร่วมทางสังคม และมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีความหมาย
ดังนี้ 
 การมีสุขภาพดี หมายถึง การรับรู้ต่อตนเองของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับสุขภาพกายที่แข็งแรง 
พ่ึงพาตนเองได้ มีความสุขใจ และ มีความพึงพอใจในชีวิต 
 การได้รับส่วนร่วมทางสังคม  หมายถึง การรับรู้ต่อตนเองของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับการเป็น
ส่วนหนึ่งหรือมีส่วนร่วมในการท างานกับครอบครัว สังคม และชุมชน และการท ากิจกรรมกลุ่ม/
ชมรม 
 ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง การรับรู้ต่อตนเองของผู้สูงอายุที่เกี่ยวกับ
ความเพียงพอของรายได้ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก และ ลักษณะการ
อยู่อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” นี้ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษา ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
  ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทย 
  ตอนที่ 3 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
  ตอนที่ 4 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
  ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่ส าคัญ ได้แก่ โลกก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ส าหรับประเทศไทยก็เช่นกัน โครงสร้างประชากรมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้มีการแบ่งระดับของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็น 3 ระดับ ดังนี้ (1) 
สังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า
ร้อยละ 10 (10%) ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7  
(7%) ของประชากรทั้งประเทศ (2) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เป็นสังคมหรือ
ประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 (20%) ของประชากรทั้งประเทศ หรือมี
ประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 14 (14%) ของประชากรทั้งประเทศ และ (3) สังคม
ผู้สูงอายุระดับสุดยอด (Super-age society) เป็นสังคมหรือประเทศท่ีมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 28 (28%) ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่า    
ร้อยละ 20 (20%) ของประชากรทั้งประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 2564, ออนไลน์) โดยประเทศไทยได้
นิยามค าว่า “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 ว่า หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
หกสิบ (60) ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและถือสัญชาติไทย (ชมพูนุท พรหมภักดิ์, 2556; กรมสุขภาพจิต, 2564, 
ออนไลน์) ซึ่งเป็นหลักการที่หลายประเทศยึดถือกัน แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศที่พัฒนาแล้วได้มี
การขยับเกณฑ์ของผู้สูงอายุขึ้นมาเป็นที่อายุ 65 ปีขึ้นไป และยังคงใช้ระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ตามการนิยามขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงก าหนดกรอบประชากรการศึกษาให้
เป็นไปตามนานาประเทศ โดยท าการศึกษากับผู้สูงอายุที่มรอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 
 ทั้งนี้สถานการณ์ผู้สูงอายุในปประเทศไทยพบว่า มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปในปี 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 อยู่ที่ร้อยละ 16.06 16.73 และ 17.57 (กรมสุขภาพจิต, 
2564, ออนไลน์) ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายจังหวัดก็พบว่ามี 16 จังหวัดหรือร้อยละ 20.8 ของจ านวนจังหวัดทั้งหมด



9 
 

ที่เป็นพ้ืนที่จังหวัดสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) ซึ่งมีมากกว่าปี พ.ศ. 2562 ที่มีจ านวน 
10 จังหวัดหรือร้อยละ 13.00 ของจ านวนจังหวัดทั้งหมด จะเห็นว่าการเปลี่ยนระดับการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุจากสังคมผู้สูงอายุ (Ageing society) เป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) 
ค่อนข้างเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดด จากปี พ.ศ.2563 เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 มากถึง    ร้อยละ 
60.20 (เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562) นอกจากนี้ในรายงานสถิติผู้สูงอายุของระเทศไทย 77 จังหวัดนั้น
บ่งชี้ว่าจังหวัดที่มีผู้สูงอายุจ านวนมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น 
และ อุบลราชธานี ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละการเปลี่ยนแปลงของแต่ละจังหวัด
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า กรุงเทพมหานครมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุมากกว่า
จังหวัดอ่ืนใน 5 จังหวัดดังกล่าว  
 ทั้งนี้ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ ประสาทกุล (ม.ป.ป.) ได้น าเสนอถึงการที่
ประชากรไทยในอนาคตเพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ จนอ่ิมตัวแล้วลดลงนั้น เป็นผลเนื่องมาจากภาวะเจริญ
พันธุ์ที่ลดต่ าลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก ลักษณะเช่นนี้ท าให้โครงสร้างอายุของประชากร
เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน หากดูที่จ านวนประชากร เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 
2548- 2578 จะมีจ านวนลดลงจาก 14 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งหมด ส่วน
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย กล่าวคือในช่วง พ.ศ. 2548 
– 2558 อาจกล่าวได้ว่าจ านวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปีข้างหน้าเกือบไม่
เปลี่ยนแปลงเลยก็ว่าได้ ส าหรับประชากรกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะมี
จ านวนที่เพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุ
อยู่ 6 ล้านคนเศษ คิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2578 จ านวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็น 16 ล้าน
คน คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากับเพ่ิมขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวในเวลาราว ๆ 30 ปี เท่านั้น ซึ่งรายละเอียด
แสดงดังภาพที่ 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 จ านวนประชากรแต่ละช่วงวัยระหว่าง พ.ศ. 2548 - 2578  
(ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และปราโมทย์ประสาทกลุ, ม.ป.ป.) 
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 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 3 - 4 
ทศวรรษที่ผ่านมาท าให้ประเทศเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย ตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2543- 2544 คือ 
มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนแล้ว ยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ “ดัชนี
การสูงวัย” (Aging index) ซึ่งแสดงถึงการเปรียบเทียบโครงสร้างการทดแทนกันของประชากรกลุ่ม
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กับกลุ่มประชากรวัยเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) โดยดัชนีการสูงวัยมีค่าต่ า
กว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีน้อยกว่าจ านวนเด็ก แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าดัชนีมีค่า
เกินกว่า 100 แสดงว่าจ านวนประชากรสูงอายุมีมากกว่าจ านวนประชากรเด็ก (กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557) ซึ่งปราโมทย์ ประสาทกุล (อ้างถึงใน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2557) ได้น าเสนอดัชนีการสูงวัยของประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ และจีน พ.ศ. 2556 ซึ่งบางประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ได้เข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสูงสุด
แล้ว ส าหรับประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอันดับสองรอง
จากประเทศสิงคโปร์ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 ดัชนีการสูงวัยของประเทศในอาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2556) 

  
 ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ  (2564, 
ออนไลน์) พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด โดย
ปี พ.ศ. 2554 มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 12.19 ของประชากรทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2563 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 917.58 และเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงแต่ละปีด้วยดัชนีลูกโซ่ ก็จะพบว่าทุกๆ ปีมี
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุมาโดยตลอด รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 2.1 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนและร้อยละของประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2554 – 2563 
 

ปี พ.ศ. จ านวนประชากรทั้งหมด จ านวนผู้สูงอายุไทย ร้อยละ  ดัชนีลูกโซ่ 
2554 64,076,033 7,811,450 12.19 - 
2555 64,456,695 8,170,909 12.68 103.98 
2556 64,785,909 8,734,101 13.48 106.36 
2557 65,124,716 9,110,754 13.99 103.77 
2558 65,729,098 9,455,777 14.39 102.83 
2559 65,931,550 9,802,080 14.87 103.34 
2560 66,188,503 10,225,322 15.45 103.91 
2561 66,413,979 10,666,803 16.06 103.96 
2562 66,558,935 11,136,059 16.73 104.17 
2563 66,186,727 11,633,188 17.58 105.05 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564, ออนไลน์) 
 
 นอกจากนี้  เว็บไซต์ World life expectancy (2021, ออนไลน์) ได้รายงานปิระมิด
ประชากรเพื่อแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจ านวนของประชากรแต่ละช่วงวัยในแต่ละปี ซึ่ง
จากภาพปิระมิด (ดังภาพที่ 2.3) ชี ้ให้เห็นปิระมิดแต่ละช่วง 20 ปี พบว่า รูปร่างจากรูป
สามเหลี่ยมที่ในขณะนั้นมีประชากรในวัยเด็กและวัยท างานจ านวนมาก มีผู้สูงอายุ ไม่มากนัก 
(ปิระมิด ปี ค.ศ. 1960) แต่เมื่อเวลาผ่านไปปลายปิระมิดที่แสดงจ านวนผู้สูงอายุได้ขยายขึ้น
เรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัดในทุกๆ 20 ปี และในท้ายที่สุดแสดงถึงปิระมิดประชากรในปี ค.ศ. 
2020 ซึ ่งเป็นปีที่คาดว่า ช่วงนั้นประเทศไทยจะเข้าสู ่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสม บูรณ์ 
ข้อมูลที่แสดงปิรามิดประชากร ซึ่งแสดงดังภาพที่ 2.3  
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ภาพที่ 2.3 ปิระมิดประชากรของประเทศไทย (World life expectancy, 2021, ออนไลน์) 

  
 จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและลักษณะของประชากรไทยในมิติต่าง ๆ ซึ่งพบว่าใน
ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ โดยมีอัตราผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ย่อมกระทบต่อขนาดของ
ก าลังแรงงานและภาคการจ้างงานในประเทศ รวมถึงภาวะพ่ึงพิงที่เพ่ิมข้ึนของประชากรสูงอายุต่อ
ประชากรวัยแรงงาน อีกทั้งสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลงท าให้ความสามารถใน
การดูแลและเกื้อหนุน “ผู้สูงอายุ” มีแนวโน้มลดลงตามจ านวนเด็กเกิดที่ลดลงมาโดยตลอด การพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานไทย และเพ่ิมทักษะการท างานแก่แรงงานสูงวัยให้สามารถอยู่ ใน
ตลาดแรงงานได้ยาวนานขึ้น พ่ึงพิงตนเองได้มากขึ้น เป็นเรื่องที่ควรเร่งส่งเสริม (เฉลิมพล แจ่มจันทร์, 
2555) ซึ่งการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการสร้างความรู้เท่า
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ทันสู่การเปลี่ยนแปลงระดับสากล โดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ 
การสร้างวิสัยทัศน์โลกกว้างทางการเรียน การอาชีพ การประกอบอาชีพตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุ การให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ มีวิชาชีพที่ยังเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม และที่มีสุขภาพแข็งแรงยังสามารถแสดงบทบาทต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ได้เป็นอย่างดี (ส านักเลขาธิการวุฒิสภา, 2556) ดังที่ จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ (2557) ได้
เสนอแนะไว้ว่า การเตรียมความพร้อมจึงเป็นเรื่องของทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุ วัยท างาน วัย
เรียน และวัยเด็ก ซึ่งทั้งหมดจะกลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต 
 อย่างไรก็ตาม Antonovsky (1982, 1987); Dean (1985); Zhan (1992); McMahon, 
Williams, & Tapsell (2010) กล่าวว่า จากการเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนั้น 
ส่งผลให้มีเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุมีระยะเวลาที่สั้นมาก จึง
จ าเป็นต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์ให้ดีในการเตรียมประชากรคนสูงวัยให้มีคุณภาพ 
(Active ageing) ที่มีท้ังความรู้ ความสามารถ ความมั่นคง ตลอดจนความสุขในชีวิต ประกอบกับ
จากบทวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทย  จากการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มาจากการศึกษาศักยภาพในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไทย  โดย
พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมไทยในอนาคต เพ่ือหา
แนวทางในการก าหนดทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัจจัย
แวดล้อมต่าง ๆ นั้นปรากฏว่าหนึ่งในจุดอ่อนที่ต้องรีบปรับปรุงคือ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาที่ใช้แรงงานเข้มข้น (Labor 
Intensive) ในขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโครงข่ายฐานการผลิตทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายการลงทุน  
 นอกจากนี้ ยังพบว่าประเทศไทยก าลังจะผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจจาก 
“การปันผลทางประชากร” (Demographic Dividend) ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาที่สัดส่วนประชากร
ในวัยแรงงานเพ่ิมสูงขึ้นเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในวัย
พ่ึงพิง ได้แก่ เด็กและผู้สูงอายุ กล่าวคือ สัดส่วนของวัยแรงงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมาตลอดก าลังจะเริ่ม
ลดลงนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป ขณะที่แนวโน้มสัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งหมายถึง
ภาระทางสังคมและเศรษฐกิจที่ส าคัญจากการที่ประชากรในวัยแรงงานที่มีจ านวนลดลงจะต้อง
ดูแลผู้สูงอายุที่มีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่น่าวิตกคือ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
เร็วกว่าประเทศ   อ่ืน ๆ ในอาเซียนหลายประเทศ (ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ 
พม่า และลาว) ท าให้เสียโอกาสทางการแข่งขันในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก ดังนั้น การ
เตรียมการเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุควรด าเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะต้องใช้เวลาด าเนินการนาน
กว่าจะเห็นผล หากไม่มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุก็จะท าให้เกิดปัญหาที่
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตข้างหน้าจนยากที่จะแก้ไขได้         
(ทิพยสุดา ถาวรามร, 2554) 
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ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย 
 ส าหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาครัฐได้ก าหนดเรื่องการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุไว้หลายส่วน ทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย แผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ รวมถึงอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอีกหลายฉบับ ส าหรับ
รายละเอียดมีดังนี้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มีบทบัญญัติที่ก าหนด
หลักการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 
   (6) เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพย่อมมีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนการพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ 
 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  
 มาตรา 53 บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยัง
ชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี และ
ความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 มาตรา 80 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ
วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
   (1) คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูและให้
การศึกษา ปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็น
ปึกแผ่นของสถาบันครอบครัว และชุมชน รวมทั้งต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นและพ่ึงพาตนเองได้ 
 มาตรา 84 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 
   (4) จัดให้มีการออมเพ่ือการด ารงชีพในยามชราแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐอย่างทั่วถึง โดยมีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุขึ้นเป็นนโยบายระดับชาติในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองผู้สูงอายุโดยตรง คือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 
พ.ศ. 2546 และที่ผ่านมาได้มีการก าหนดนโยบาย กฎหมาย และการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุไว้
หลายเรื่อง ดังนี้ 
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 ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย 
 กรมประชาสงเคราะห์ และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (2542) ได้
ประกาศใช้ปฏิญญาผู้สูงอายุไทยเป็นพันธกรณีเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการ
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ดังนี้ 
  1) ผู้สูงอายุต้องได้รับปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีศักดิ์ศรี
ได้รับการพิทักษ์และคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง และละเมิดสิทธิโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ และผู้สูงอายุที่พอจะพ่ึงพาตนเองได้ 
  2) ผู้สูงอายุควรอยู่กับครอบครัวโดยได้รับความเคารพรัก ความเข้าใจ ความเอ้ือ
อาทร การดูแลเอาใจใส่ การยอมรับ บทบาทของกันและกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีในการ อยู่ร่วมกัน อย่างเป็นสุข 
  3) ผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการทางสังคมอันเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต เข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมรอบด้าน เพ่ือสามารถปรับบทบาทของตนให้สมวัย 
  4) ผู้สูงอายุควรได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้สังคม มีโอกาสได้ท างานที่
เหมาะสมกับวัยและตามความสมัครใจ โดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและเห็นชีวิตมีคุณค่า 
  5) ผู้สูงอายุควรได้เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ต้องมีหลักประกัน
และสามารถเข้าถึงบริการด้าน สุขภาพอนามัยอย่างครบวงจรโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้รับการ
ดูแลจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอย่างสงบ ตามคตินิยม 
  6) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่พ่ึงพาตนเองได้ สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชน มีส่วน
ร่วมในสังคม เป็นแหล่งภูมิปัญญาของคนรุ่นหลัง มีการเข้าสังคม มีนันทนาการที่ดี และมี
เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
  7) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้อง
ก าหนดนโยบาย และแผนหลักด้านผู้สูงอายุ ส่งเสริมและประสานให้สถานประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุตามเป้าหมาย 
  8) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องตรา
กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นหลักประกันและการบังคับใช้ในการพิทักษ์สิทธิ คุ้มครองสวัสดิ
ภาพ และจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ 
  9) รัฐโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน ประชาชน สถาบันสังคมต้องรณรงค์
ปลูกฝัง ค่านิยมให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมไทยที่เน้นความกตัญญู
กตเวทีและเอ้ืออาทรต่อกัน 
 แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 
 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(2553) ได้ก าหนดแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่  2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 
พ.ศ. 2552 โดยจัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก 
 1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ 
 2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3) มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 
 1) มาตรการส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ดูแลตนเองเบื้องต้น 
 2) มาตรการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ 
 3) มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ 
 4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 5) มาตรการส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุน
ให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 
 6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมและปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการ
หลัก 
 1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 
 2) มาตรการหลักประกันด้านสุขภาพ 
 3) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
 4) มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติและการ
พัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก 
 1) มาตรการการบริการจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุระดับชาติ 
 2) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการ ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 
 1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานประกอบการ วิจัยด าเนินการประมวล และ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุที่จ าเป็นส าหรับการก าหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือ
การด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ 
 2) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุ โดยเฉพาะที่เป็นประโยชน์
ต่อการก าหนดนโยบาย การพัฒนาการบริการและการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมอย่างเหมาะสม 
 3) มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
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 4) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้เป็นระบบและทันสมัยอ่ืน ๆ 
 กระทรวงแรงงานโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพและการ
ท างานส าหรับผู้สูงอายุได้พิจารณามาตรการหรือแนวทางการส่งเสริมการขยายโอกาสด้านอาชีพ
และการท างานส าหรับผู้สูงอายุ พ.ศ. 2557-2558 ในด้านการจ้างแรงงานผู้สูงอายุทั้งในและนอก
ระบบ เนื่องจากยังไม่มีการระบุลักษณะงานที่จะส่งเสริมอาชีพหรือจ้างแรงงานผู้สูงอายุได้อย่าง
ชัดเจนว่างานใดบ้างท่ีเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง 
ๆ รวมถึงก าหนดตัวชี้วัด และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้มีเกิดการส่งเสริม
การขยายโอกาสด้ านอาชีพและการท างานของผู้สู งอายุ ในระยะยาว  (ส านักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์, 2558)  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี พ.ศ.  2561- พ.ศ. 2580 (ส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 
 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุจ านวน 2 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ  โดย
คนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และ อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี  ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
  1.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
   1) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้อง กับความสามารถเฉพาะตัว และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท างาน
ตามหลักการท างานที่มีคุณค่าเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการท างานที่พึง
ประสงค์มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการเงิน เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการเงินของตนเอง
และครอบครัว มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพ่อแม่ต่อครอบครัว มี
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการอ านวยความสะดวกด้านความรู้ เพ่ือพัฒนาความรู้ แรงงาน
ฝีมือ ความช านาญพิเศษ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการ
สร้างสรรค์งานใหม่ๆ รวมทั้งมาตรการขยายอายุการ าางาน  
   2) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มี
การท างานหลัง เกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการด ารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได้ มีงานท า
ที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ 
พร้อมกับจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ และ หลักประกันทางสังคมที่สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคม 
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 1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย ์
  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการ ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและพัฒนาอาชีพใน
ตลอดช่วงชีวิต เพ่ือเสริมและสร้างศักยภาพ ของการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม
พันธกิจของแต่ละกระทรวงให้มีความเข้มแข็งและตอบโจทย์ประเทศ เป็นฐานข้อมูลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
และศักยภาพบุคคลของประเทศน าไปสู่การตัดสินใจในระดับนโยบายและปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาคน
ไทยอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงข้อมูลที่สนับสนุน
การผลิตก าลังแรงงานที่มีทักษะตรงต่อความต้องการของตลาดงานในอนาคต และใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อเพ่ือรวบรวมผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญท่ีให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ
ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
การบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  2.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
    1) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
และความริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทไงาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของ
นายจ้างให้มองลูกจ้างว่าสามารถ เพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจได้ สถานประกอบการจัด
โครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่ง
เงินทุนเพ่ือผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไก การดูแลแรงงานไทยให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาด้านคุณภาพแรงงาน ทั้งในด้านทักษะฝีมือ  
แรงงานและความสามารถด้านเทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพ่ีอส่งเสริมให้แรงงานพัฒนา
ตนเองไปเป็นผู้ประกอบการได้ 
    2) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย 
ทุกเพศภาวะและ ทุกกลุ่ม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย 
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วม
เป็นพลังในสังคมส าหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและ ผู้สูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
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สวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาระบบสวัสดิการถ้วนหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ให้เป็นภาระ
ทางการคลัง มากเกินไป ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง ทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุ่มด้วยมาตรการทางภาษี
และอ่ืนืๆ ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมอย่าง
ทั่วถึง 
  2.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
    1) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่าง ๆ ของพ้ืนที่ให้มีความถูกต้องแม่นย า การเปิดเผยข้อมูล
ส าคัญท่ีจะเอ้ือให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและ
การติดตามการด าเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพ่ือสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี การ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ชุมชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ตลอดจนการเพ่ิมบทบาทของ
สถาบันการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนาพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น 
    2) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ โดยการวางแผนก าลังคนที่สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทของเมืองทั้งในปัจจุบันและอนาคต เน้นการส่งเสริมการยกระดับทักษะของผู้ประกอบการ 
และกลุ่มวิสาหกิจในพ้ืนที่ ทั้งในด้านภาษา การบริหารธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่คุณค่าและตลาด 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพใน
การเชื่อมโยงความต้องการของก าลังแรงงานในพืน้ที่กับระบบการผลิตก าลังคนในสายอาชีพ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) 
(ส านักงานคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) 
 มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จ านวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แนวทางการพัฒนาส าคัญ  
ประกอบด้วย  

1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมทีพึ่งประสงค ์ 
   1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า  
   1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพของภาครัฐและปรับ
ระบบการเงินการ คลังด้านสุขภาพ  
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   1.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
   1.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
   2.1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด
สามารถเข้าถึง บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  
   2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
   2.3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงิน ฐานรากตามหลัก 13 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
 มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติเรื่องสังคมสูงอายุ  
 ประกอบด้วย 2 มาตรการ หลักคือ 6 sustainable และ 4 change (กรมกิจการ
ผู้สูงอายุ, 2561) 
 1) มาตรการหลักท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย (6 sustainable)  
   1.1) มาตรการย่อยที่ 1.1 การสร้างระบบคุ้มครองและสวัสดิการผู้สูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   1.2) มาตรการย่อยที่ 1.2 ส่งเสริมการมีงานท าและมีรายได้ของผู้สู งอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   1.3) มาตรการย่อยที่ 1.3 ระบบสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงอายุ หน่วยงาน
รบัผิดชอบหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข  
   1.4) มาตรการย่อยที่ 1.4 ปรับสภาพแวดล้อมชุมชนและบ้านให้ปลอดภัยกับ
ผู้สูงอายุ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงมหาดไทย  
   1.5) มาตรการย่อยที่ 1.5 ธนาคารเวลาส าหรับการดูแลผู้สูงอายุของประเทศ
ไทย หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   1.6) มาตรการย่อยที่ 1.6 การสร้างความรอบรู้ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อม
ในทุกมิต ิหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 2) มาตรการหลักท่ี 2 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (4 
change)  
   2.1) มาตรการย่อยที่ 2.1 ยกระดับความร่วมมือ เสริมสร้างพลังสังคมสูงอายุ 
หน่วยงานรับผิดชอบ หลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
   2.2) มาตรการย่อยที่ 2.2 ปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับให้เอ้ือ
ต่อการท างานด้านผู้สูงอายุ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงยุติธรรม  
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   2.3) มาตรการย่อยที่ 2.3 ปฏิรูปข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุอย่าง
มีประสิทธิภาพ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย ์ 
   2.4) มาตรการย่อยที่ 2.4 พลิกโฉมนวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อนล้ าในสังคม
สูงอายุ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 แผนพัฒนาผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2552 (กรมกิจการ ผู้สูงอายุ, 2552) 
 แผนผู้สูงอายุฯ ฉบับปรับปรุงนี้จ าแนกยุทธศาสตร์เป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 1) ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ  
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  
 3) ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ
ระดับชาติและ การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการประมวล พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุและการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  
 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุ
ที่มีคุณภาพ  
  1.1) มาตรการหลักประกันด้านรายได้เพ่ือวัยสูงอายุ  
    (1) ขยายหลักประกันชราภาพให้ครอบคลุมถ้วนหน้า 
    (2) ส่งเสริมและสร้างวินัยการออมทุกช่วงวัย  
  1.2) มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    (1) ส่งเสริมการเข้าถึง และพัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือความเข้าใจ
ชีวิตและพัฒนาการในแต่ละวัย และเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสม  
    (2) รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความจ าเป็นของการเตรียมการเข้าสู่การ
เป็นผู้สูงอาย ุ 
  1.3) มาตรการการปลุกจิตส านึกให้คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ  
    (1) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน  
    (2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัย โดยเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา  
    (3) รณรงค์ให้สังคมมีจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ 
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 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ  
  2.1) มาตรการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันการเจ็บป่วยและดูแลตนเองเบื้องต้น  
    (1) จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมแก่
ผู้สูงอายุและครอบครัว  
  2.2) มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้สูงอายุ  
    (1) ส่งเสริมการจัดตั้งและด าเนินงานชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย  
    (2) สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรเครือข่ายผู้สูงอาย 
  2.3) มาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ  
    (1) ส่งเสริมการท างานทั้งเต็มเวลาและไม่เต็มเวลาทั้งในระบบและนอกระบบ  
    (2) ส่งเสริมการฝึกอาชีพและจัดหางานให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถ  
    (3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพ่ือจัดท ากิจกรรมเสริมรายได้โดยให้
ผู้สูงอายุสามารถมีส่วนร่วม  
  2.4) มาตรการสนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
    (1) ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม  
    (2) ส่งเสริมให้เกิดคลังปัญญากลางของผู้สูงอายุเพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาใน
สังคม  
    (3) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม  
  2.5) มาตรการส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ  
    (1) ส่งเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ  
    (2) ส่งเสริมการผลิต การเข้าถึงสื่อและการเผยแพร่ข่าวสารส าหรับผู้สูงอายุ  
    (3) ด าเนินการให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  
  2.6) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม  
    (1) สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ครอบครัวและผู้สูงอายุในการปรับปรุงที่
อยู่อาศัยเพื่อรองรับความต้องการในวัยสูงอายุ  
    (2) ก าหนดมาตรการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือสร้างหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
และระบบ สาธารณูปโภคส าหรับผู้สูงอายุ  
    (3) มีการออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษแก่ภาคเอกชนที่จัดบริการด้านที่พัก
อาศัยที่ได้มาตรฐานส าหรับผู้สูงอายุ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ  
 3.1) มาตรการคุ้มครองด้านรายได ้ 
   (1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้  
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   (2) ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนในชุมชนส าหรับผู้สูงอายุ  
 3.2) มาตรการหลักประกันด้านสุขภาพ  
   (1) พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ือผู้สูงอายุทุกคน  
   (2) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่าง

ทั่วถึง  
   (3) ให้วัคซีนที่จ าเป็นตามมาตรฐาน การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแก่

ผู้สูงอายุ  
   (4) รัฐต้องให้อุปกรณ์ช่วยในการด ารงชีวิตประจ าวันตามที่จ าเป็น เช่น 

แว่นตา ไม้เท้า รถเข็น ฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุ 
 3.3) มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง  
   (1) ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด โดยการส่งเสริม

ค่านิยมในการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ  
   (2) ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลให้มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ 

โดยการให้ความรู้ และข้อมูลแก่สมาชิกในครอบครัวและผู้ดูแลเกี่ยวกับการบริการต่าง ๆ ที่ เป็น
ประโยชน์ 

 3.4) มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน  
   (1) ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบให้สามารถอ านวยความสะดวกแก่

ผู้สูงอายุในการ ด ารงชีวิตและติดต่อสัมพันธ์กับสังคม กลุ่มและบุคคล  
     (1.1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงอัตราค่าโดยสารของ

ระบบขนส่งสาธารณะ และระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ที่ลดหย่อนให้แก่ผู้สูงอาย ุ 
    (1.2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงบริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท

ให้ผู้สูงอายุเข้าถึงและได้ใช้อย่างสะดวกเหมาะสมกับผู้สูงอายุตลอดระยะเวลาให้บริการโดยมีการ
ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยบริการที่มีผลงานดีเด่น  

    (1.3) ส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบสถานที่สาธารณะปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสถานที่สาธารณะส าหรับผู้สูงอายุ  

    (1.4) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่ใช้ได้จริงในสถานที่สาธารณะแก่
ผู้สูงอายุ เช่น ถนน ทางเดินสาธารณะในเขตชุมชน สะดวกเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

    (1.5) จัดให้มีสวนสาธารณะและพ้ืนที่ออกก าลังกายที่เพียงพอและ
เหมาะสมปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ 

   (2) จัดตั้งและพัฒนาบริการทางสุขภาพและทางสังคม รวมทั้งระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในระยะยาว ในชุมชนที่สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุมากที่สุด โดยเน้นบริการถึงบ้านและมีการ
สอดประสานกันระหว่างบริการทางสุขภาพและทางสังคม โดยครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้  

    (2.1) สนับสนุนการดูแลระยะยาว  
    (2.2) ระบบประคับประคอง  
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    (2.3) ดูแลโรคเรื้อรังที่ส าคัญ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรค
หลอดเลือดในสมอง  

    (2.4) อาสาสมัครในชุมชน  
    (2.5) สนับสนุนให้ผู้ดูแลมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ  
   (3) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรทางศาสนา องค์กรเอกชน

และองค์กร สาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการดูแลจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ โดยกระบวนการ
ประชาคม  

   (4) เกื้อหนุนให้เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการด้านสุขภาพ
และสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุที่สามารถซื้อบริการได้ โดยมีการดูแลและก ากับมาตรฐานและค่าบริการ
ที่เป็นธรรมร่วมด้วย  

   (5) รัฐมีระบบและแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุเมื่อเกิดภัยพิบัติ  
   (6) ส่งเสริมให้โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนมีบริการแพทย์ทางเลือก 
   (7) จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของรัฐที่มีจ านวนเตียงตั้งแต่ 120 

เตียงขึ้นไป 
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ

อย่างบูรณาการระดับชาติและการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  
 4.1) มาตรการการบริหารการจัดกาเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ

ระดับชาติ  
   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ให้สามารถ

ผลักดันนโยบายและ ภารกิจที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ  
   (2) ให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัด

ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดเป็นเครือข่ายการบริหารและพัฒนา
ผู้สูงอายุในระดับจังหวัดท้องถิ่น  

   (3) การพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายในระดับจังหวัดและท้องถิ่น  
   (4) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติวางแผนและด าเนินการให้มีการติดตาม

ประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติปรับแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ทันกาลเวลา  
 4.2) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สูงอายุ  
   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมบุคลากรด้านผู้สูงอายุใน

ระดับวิชาชีพอย่างเพียงพอและมีมาตรฐาน  
   (2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตหรือฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุอย่าง

เพียงพอและมี มาตรฐาน  
   (3) ก าหนดแผนการผลิตบุคลากรด้านผู้สูงอายุให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประเทศและด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน

ผู้สูงอายุและ การติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ  
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 5.1) มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ
ส าหรับการก าหนดนโยบายและการพัฒนาการบริการหรือการด าเนินการที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้สูงอายุ  

 5.2) มาตรการด าเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  

 5.3) มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมี
ระบบฐานข้อมูลที่ส าคัญด้านผู้สูงอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น แผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีการ
ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือ คุ้มครอง มีสวัสดิการรองรับ และมี
หลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตในด้านต่าง ๆ ได้มีการสอดแทรกในเรื่องของการสร้าง
หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุ โดยก าหนดเป็นมาตรการส่งเสริมด้านการท างานและการหา
รายได้ของผู้สูงอายุ ทั้งการปรับรูปแบบการท างาน การฝึกอบรมอาชีพ และการรวมกลุ่มอาชีพ 
รวมถึงมาตรการคุ้มครองด้านรายได้โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับสวัสดิการด้านรายได้
พ้ืนฐานที่รัฐจัดให้ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ท าให้ทราบถึงมาตรการของภาครัฐในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานของผู้สูงอายุที่เอ้ือต่อการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท างานของ
ผู้สูงอายุในปัจจุบัน 

 
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

 ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้ทบทวนเอกสาร หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพไว้หลากหลายหลักการและแนวคิด ดังต่อไปนี้ ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ สภวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กรอบแนวคิดศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ยัง
คุณประโยชน์ กิจกรรมทางกาย ความผาสุกในชีวิต และแนวคิดความต้องการของมนุษย์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 ความหมายของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 ค าว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ได้ถูกเสนอโดยองค์การอนามัยโลก เพ่ือ

หาแนวทางการแก้ปัญหาประชากรสูงอายุที่ก าลังเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต  เป็นความพยายาม
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากที่มีผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบถูกกระท า  (passive targets) เป็น
แนวคิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน (rights-based) หลักการพ้ืนฐานขององค์การสหประชาชาติที่มีต่อ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย หลักการมีเสรีภาพ (independent) หลักการมีส่วนร่วม (participation) 
การได้รับการดูแล (care) การบรรลุความพึงพอใจในตนเอง (self-fulfillment) และ ความมี
ศักดิ์ศรี (dignity) ที่ได้ตระหนักถึงสิทธิของประชาชนอย่างเท่าเทียม เป็นการปฏิบัติในทุกมิติของ
ชีวิต ตามวัยหรือเหมาะสมกับอายุของผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและมิติอ่ืน ๆ ของวิถีชุมชน  
 องค์การอนามัยโลก (WHO, 2002) ได้เสนอกรอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ใน 3 องค์ประกอบหลัก อันได้แก ่สุขภาพ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม และการมีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ดังนี้ 
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1) สุขภาพ (health) สุขภาพส่วนบุคคลนั้นเป็นสิ่งส าคัญ หากบุคคลมีสุขภาพ 
แข็งแรงจะเป็นเงื่อนไขแรกของการด ารงอยู่อย่างเป็นอิสระและพ่ึงพาตนเอง อันเป็นลักษณะ
ส าคัญของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การที่บุคคลจะมีสุขภาพดี แข็งแรงหรือไม่นั้นล้วนเกี่ยวข้องกับทั้ง
ปัจเจกบุคคลเอง ครอบครัวและสังคมแวดล้อม 

2) การมีส่วนร่วม (participation) กิจกรรมในครอบครัว ชุมชน และสังคม เป็นผู้ 
ด ารงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมของสังคม ผู้สูงอายุที่ยังคงมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจากจะรู้สึกถึงความมีคุณค่า มีเกียรติภูมิแล้ว ยังรู้สึกถึงความเป็นผู้มีศักดิ์ศรี และเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของบุตรหลานด้วย เหล่านี้ช่วยท าให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น อันจะส่งผลต่อ
สุขภาพกายด้วย 

3) การมีหลักประกัน (security) ความมั่นคงของผู้สูงอายุ คือการที่ผู้สูงอายุมีความ 
มั่นคงปลอดภัยทางด้านร่างกาย จากที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย ตลอดจนสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุต้อง
ไปใช้บริการแล้ว ยังมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ท าให้ผู้สูงอายุมั่นใจที่จะด าเนินชีวิตในบั้นปลาย
อย่างมีคุณภาพ 
 อาจกล่าวได้ว่า ความหมายของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) ให้น้ าหนักที่
ปัจจัยด้านสังคมเป็นหลัก กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การมีสัมพันธภาพกับ
ครอบครัว เพ่ือน และชุมชน หรือการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ประเด็นที่ให้ความสนใจถัดมาคือ
ประเด็นทางเศรษฐกิจ ทั้งการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และเป็นความมั่นคงในชีวิต ขณะที่ให้ความ
สนใจด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นล าดับหลัง ในขณะที่ศักยภาพของผู้สูงอายุไทยพิจารณา
จากการที่ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
โดยใช้ทักษะความรู้ ความสามารถและภูมิปัญญาของตนให้เป็นประโยชน์ (เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์ 
ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554) 
 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active ageing) ขององค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, 2002) จ าแนกสภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพออกเป็น 5 
รูปแบบ ดังนี้ 
 รูปแบบที่ 1 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของผู้สูงอาย ุตามแนวคิด 3 เสาหลัก 
ประกอบด้วย  1) สุขภาพ (Health)  2) การมีสว่นร่วม (Participation)  3) ความมั่นคงปลอดภัย 
(Security)   
 รูปแบบที่ 2 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของผู้สูงอายุ แบ่งออกเปน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การจ้างงาน (Employment)  2) การมีส่วนร่วมในสังคม (Participation in society)  
3) ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองการมีสุขภาพดีและความปลอดภัยในที่อยู่ อาศัย 
(Independent, healthy and secure living) และ 4) ความสามารถและปัจจัยเอ้ือต่อสภาวะ
สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Capacity and enabling environment for active 
ageing)  
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 รูปแบบที่ 3 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วม (Participation)  2) การศึกษา (Education)  3) สุขภาพ (Health) 4) 
กิจกรรมยามว่าง (Leisure) และ 5) ความปลอดภัย (Safety)  
 รูปแบบที่ 4 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของผู้สูงอายุ  แบ่งออกเป็น 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การสามารถพ่ึงพาตนเอง (Being self-reliant)  2) การมีส่วนร่วมและท าประโยชน์ต่อ
สั ง คม  (Being actively engaged with society)  3 )  มี ค ว ามงอก งามทา งจิ ต วิ ญ ญา ณ 
(Developing spiritual wisdom)  4) คงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Maintaining a healthy 
lifestyle)  5) มีการเรียนรู้อย่างตอเนื่อง (Engaging in active learning)  6) สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัวเพ่ือความมั่นคงในวัยชรา (Strengthening family ties to ensure care in 
later life)  
 รูปแบบที่ 5 สภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่ ) การสามารถพ่ึงพาตนเอง (Being self-reliant)  2) การมีส่วนร่วมและท าประโยชน์ต่อ
สั ง คม  (Being actively engaged with society)  3 )  มี ค ว ามงอก งามทา งจิ ต วิ ญ ญา ณ 
(Developing spiritual wisdom)  4) คงไว้ซ่ึงวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (Maintaining a healthy 
lifestyle)  5) มีการเรียนรู้อย่างตอเนื่อง (Engaging in active learning)  6) สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีในครอบครัวเพ่ือความมั่นคงในวัยชรา (Strengthening family ties to ensure care in 
later life) และ 7) การสร้างความม่ันคงดา้นการเงิน (Building up financial security)  
 กรอบแนวคิดศักยภาพของผู้สูงอายุ 
 องค์การอนามัยโลกเสนอแนวคิดศักยภาพของผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแนวทางแก่ประเทศ
ต่าง ๆ ส าหรับการน าไปใช้ในการพัฒนาประชากรสูงอายุให้คุณภาพอยู่ในภาวะที่มีศักยภาพ โดย
กลาวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพ 2 ประการ คือ (จิราพร เกศพิชญ
วัฒนา และคณะ, 2549)  
 1) เพศ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานภาพทางสังคม ลักษณะการเข้าถึงบริการทาง
สุขภาพของผู้สูงอายุ การท างาน การบริโภค และภาวะโภชนาการ ในบางสังคมเด็กและผู้หญิง
สถานภาพทางสังคมต่ า โอกาสในการเข้าถึงอาหาร การศึกษา การท างาน และบริการสุขภาพมี
น้อย รวมทั้งค่านิยมแต่เดิมที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้ดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ และครอบครัว ซึ่งอาจท าให้
ต้องละทิ้งงานที่ก่อให้เกิดรายได้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ และท าให้เกิดความยากจนใน
ผู้หญิงเมื่อเขา้สู่วัยชรา   
 2) ค่านิยมทางวัฒนธรรมและประเพณีนิยมของแต่ละสังคม เป็นตัวก าหนดสังคมต่อ
การปฏิบัติต่อ ผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ 
พฤติกรรม ตลอดจนสุขภาพ ของผู้สูงอายุ โดยมีตัวก าหนดการเข้าสู่ภาวะศักยภาพ ได้แก่ การ
ส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ  การป้องกันโรค  การรักษาสุขภาพ   การฟ้ืนฟูสุขภาพ  และการ
ให้บริการทางสุขภาพจิต 
 โดยตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุที่ประกอบเป็นปจัจัยทางพฤติกรรม มี 7 
ประการ คือ   
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 1) กิจกรรมทางกาย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสม่ าเสมอ จะช่วยชะลอการเสื่อมของ
การท าหน้าที่ของร่างกาย ลดระยะเวลาของการเกิดโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ยังคงความกระตือรือร้น
ได้ต้องมีสุขภาพจิตที่ดี มีการติดต่อกับสังคม การเป็นผู้สูงอายุที่ยังกระตือรือร้นช่วยให้ผู้สูงอายุ
คงไว้ซ่ึงความเปน็อิสระพ่ึงพาตนเองได้ ยาวนานมากข้ึน   
 2) การรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย ปัญหาโภชนาการของผู้สูงอายุ คือ ข้อจ ากัด
ในการเข้าถึง อาหาร สูญเสียฟัน ขาดความรู้ในเรื่องโภชนาการและเลือกรับประทานอาหารที่มี
คุณค่าต่ า โรคและการใช้ยา ภาวะทุพพลภาพทางร่างกายและสติปัญญาเป็นอุปสรรคในการซื้อ
และเตรียมอาหาร ส่วนภาวะโภชนาการเกิด มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารมากเกิน และขาด
การออกก าลังกาย   
 3) สุขภาพช่องปาก ปัญหาโรคฟันผุ โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มฟัน สูญเสียฟัน และมะเร็ง
ช่องปาก   
 4) การสูบบุหรี่ เสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น มะเร็งปอด การสูญเสียสมรรถนะในการท า
หนา้ที่ของร่างกาย เนื่องจากการสูบบุหรี่เร่งใหอั้ตราการลดลงของมวลกระดูกเร็วขึ้น   
 5) การดื่มแอลกอฮอล์ ท าให้ผู้สูงอายุง่ายต่อการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์ 
เช่น โรคตับ แผลในกระเพาะอาหาร เสี่ยงต่อการหกล้ม และการได้รับบาดเจ็บ มีแนวโน้มที่จะมี
อันตรายเพ่ิมข้ึนหากใช้รว่มกับยา    
 6) การใช้ยา ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีปัญหาเรื้อรังทางสุขภาพจึงจ าเป็นต้องใช้ยามากกว่า
วัยอื่น ปัญหาการใช้ยาที่พบในผู้สูงอาย ุคือ การซื้อยามารับประทานเอง 
 7) การปฏิบัติตามและการให้ความร่วมมือในการรักษาพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
 ส าหรับตัวก าหนดปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ   
 1) ชีววิทยาและพันธุกรรม การสูงอายุถูกก าหนดขึ้นโดยกระบวนการทางชีววิทยา ซ่ึง
มีพันธุกรรมเป็นตัวก าหนด (Kinkwood, 1996 อ้างถึงใน ปาริชาต ญาตินิยม, 2547) กล่าวว่า
ความยืนยาวของชีวิต ภาวะสุขภาพ และการเกิดโรคเป็นผลจากพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต 
อาหาร และโอกาสของบุคคล อิทธิพลทางพันธุกรรมเป็นปัจจัยชักน าให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น 
เบาหวาน โรคหัวใจ โรคความจ าเสื่อม และ มะเร็ง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม การมี
โรคหรือภาวะศักยภาพยังเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคล เช่น การสูบบุหรี่ ทักษะการเผชิญปัญหา 
และเครือข่ายของญาติและเพ่ือนฝูง   
 2) ปัจจัยทางจิตวิทยา ได้แก่ ความฉลาดและความสามารถทางการคิด  เช่น 
ความสามารถในการ แก้ปัญหาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียเป็นปัจจัย
การเข้าสู่ภาวะการมีศักยภาพและการมีอายุยืนยาว 

 ส่วนตัวก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อภาวะพ่ึงพา และไม่พ่ึงพาใน
ผู้สูงอายุ เช่น ผู้สูงอายุซึ่งอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่จ ากัด มีสิ่งกีดขวางที่ไม่
สามารถหลีกออกมาได้ มี แนวโน้มที่จะแยกตัว ซึมเศร้า และมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหว
เพ่ิมข้ึน ตัวก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางกาย มี 3 ประการ คือ 
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 1) ที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย สถานที่ตั้ง รวมถึงการที่ได้อยูใกล้บสมาชิกในครอบครัว 
สถานบริการ และ การขนส่ง ส่งตอ่การปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดีหรือแยกตัว   

 2) การหกล้มในผู้สูงอายุท าให้เกิดการบาดเจ็บ เสียค่าใช้จายในการรักษา และเป็น
สาเหตุการตาย ผลของการบาดเจ็บมักรุนแรงในผู้สูงอายุน าไปสู่ภาวะพิการต้องรักษาตัวอยู่
โรงพยาบาลใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงในการหกล้ม ได้แก่ การมีแสงสว่างไม่
พอเพียง พ้ืนที่ลื่น หรือพ้ืนที่ไมเ่รียบเสมอในการเดิน การขาดราวส าหรับจับเพื่อพยุงตัว ซึ่งการหก
ล้มส่วนใหญ่มักเกิดข้ึนในบ้าน และสามารถปอ้งกันได ้ 

 3) น้ าสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และอาหารปลอดภัย การได้รับปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิต ซึ่งได้แก น้ าสะอาด อากาศบริสุทธิ์ และการได้รับอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเปน็อย่างมากส าหรับ เด็ก และผู้งอายุ 

 ตัวก าหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม  
 การสนับสนุนทางสังคม โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสงบสุข 

และการปกป้องความรุนแรง การทารุณกรรม ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุก้าวเข้าสู่ภาวะการมี
ศักยภาพ ส่วนความโดดเดี่ยวการแยกตัวจากสังคม การอ่านไม่ออกเขียนไมไ้ด ้ขาดการศึกษา การ
ถูกท ารา้ย และอยู่ในสถานการณท์ี่ขัดแย้งท าให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพพลภาพและการตายก่อน
ก าหนด มี 3 ประการ คือ    

 1) การสนับสนุนทางสังคม การได้รับการสนับสนุนทางสังคมไม่ เพียงพอ มี
ความสัมพันธ์กับอัตราการป่วย อัตราการตาย การเก็บกดทางจิตใจ และท าให้ภาวะสุขภาพและ
ความสุขลดลง ความโดดเดี่ยว และความ ขัดแย้งเป็นสาเหตุหลักที่ให้เกิดความเครียด ส่วนการ
สนับสนุนให้มีการติดต่อกับสังคมท าให้เกิดความเข้มแข็งทางอารมณ์   

 2) ความรุนแรงและการทารุณกรรม ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในสภาพที่อ่อนแอหรืออยู่เพียง
ล าพังเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น การลักทรัพย์และทท าร้ายร่างกาย รูปแบบของความ
รุนแรงที่เกิดในผู้สูงอายุ คือ การถูกทารุณกรรม โดยสมาชิกในครอบครัวและสถานที่ ๆ ให้การ
ดูแล ซึ่งมักเป็นบุคคลที่ผู้สูงอายุรู้จักดี การทารุณ กรรมผู้สูงอายุเกิดขึ้นได้ในครอบครัวทุก ๆ 
ระดับ และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบ เศรษฐกิจและสังคม ได้แก 
การถูกทอดทิ้ง การถูกกีดกัน ถูกละทิ้งจากสังคม การละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิทาง กฎหมาย 
และสิทธิทางการรักษาและการกีดกันไม่ให้ได้รับการตัดสินใจ สถานภาพ เศรษฐกิจ และการ
ยอมรับ นับถือ   

 3) การศึกษาและการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาในวัยเด็กรวมทั้งโอกาสส าหรับการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จะช่วยให้ผู้สูงอายุพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการปรับตัวในการทท างาน 
เพ่ือที่จะคงไว้ซึ่งภาวะไม่พ่ึงพา 

 ตัวก าหนดทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได ้และการคุม้ครองทางสังคมม ี3 ประการ คือ   
 1) รายได้ ประชาชนที่ยากจนมีความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นที่จะเจ็บป่วยและเกิดภาวะทุพพล

ภาพ ผู้สูงอายุหญิง และชาย ซึ่งไม่มีทรัพย์สิน มีน้อย หรือไม่มีการเก็บออม ไม่ได้รับเบี้ยบ านาญ 
หรือเงินประกันสังคม หรือผู้ซึ่งอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่ า หรือไม่แน่นอน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่
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ไม่มีลูกหลาน หรือสมาชิกครอบครัวที่จะพ่ึงพาในอนาคตมีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มีที่พักอาศัยและ
อยู่ในสภาพที่ขาดแคลน   

 2) การท างาน หากประชาชนได้รับสวัสดิการที่ดีในการท างาน เช่น การได้รับการ
ปกป้องอันตรายจากการท างาน จะสามารถเข้าสู่วัยสูงอายุที่ยังมีส่วนร่วมเป็นก าลังแรงงานของ
ประเทศมากข้ึน   

 3) การคุ้มครองทางสังคม ทุกประเทศทั่วโลก จัดให้ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนที่
ส าคัญของผู้สูงอายุ แต่ปัจจุบันค่านิยมการอยู่อาศัยรวมกันของคนหลายรุ่นหลายวัยเริ่มเสื่อม
คลายลง 

 การสร้างเสริมการมีศักยภาพให้กับผู้สูงอายุ สามารถท าได้ใน 3 ระดับ คือ (สุทธิชัย   
จิตะพันธ์กุล, 2544)  

 1) ระดับบุคคล คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง การที่บุคคลจะเป็นผู้ที่มีภาวะ
ศักยภาพนั้น ไมไ่ด้ เป็นเรื่องเฉพาะวัยผู้สูงอายุเทา่นั้น แตเ่ป็นเรื่องของคนทุกวัยที่ต้องมีการเตรียม
ตัวกอ่นเขา้สู่วัยสูงอายุ โดยการ เตรียมตัวของบุคคลได้ให้แนวทาง ดังนี้    

  (1) การตระหนักและยอมรับที่จะท า คือ การตระหนักถึงข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งนั้น
เป็นปัญหา และ การยอมรับที่จะวางแผนด้วยตนเองว่าต้องท าอย่างไรจึงจะสามารถแก้ปัญหานั้น
ได ้   

  (2) การพ่ึงพิงตนเอง คือ การกระท ากิจกรรมใด ๆ ไดด้้วยตนเอง    
  (3) การท าเพ่ือทุกคนและทุกคนท า คือ การที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท า

กิจกรรมเป็นกลุ่ม    
  (4) การท าอย่างต่อเนื่อง คือ การท ากิจกรรมใด ๆ ต้องมีการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง   
 2) ระดับครอบครัว เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายมีบุตรหลาน แต่อาจต้องอาศัยอยู่ตาม

ล าพัง ในบาง ช่วงเวลาของวัน หรืออยู่ตามล าพังตลอดวัน อันเนื่องมาจากบุตร หลาน ต้องไป
ท างานนอกบ้านหรือนอกพ้ืนที่ ผู้สูงอายุเหลานี้ จ าเป็นต้องได้รับความรัก ความเอาใจใส่จาก
ครอบครัวเช่นกัน สมาชิกในครอบครัวต้องให้ความ เคารพผู้สูงอายุ โดยไม่มองว่าผู้สูงอายุเหล่านี้
เป็นภาระของครอบครัว การเดินทางเพ่ือมาเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ และให้การช่วยเหลือค่าใช้จาย
จะเปน็สิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพังได้มีความสุขและมีความรู้สึก มั่นคงในชีวิตมากขึ้น   

 3) ระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุทุก
หน่วยงาน ควรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของประชากรผู้สูงอายุในชุมชนของตนและมีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกันในหน่วยงานที่ท างานด้านผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์
และใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละชุมชน ตลอดจนมีการประเมินภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ือจัด
กลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพของตนเอง และจัดการดูแลให้กับผู้สูงอายุได้ตามความเหมาะสมตาม
ความต้องการครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และ การศึกษา รวมถึงมีการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างช่องทางให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความถนัด 
ความสนใจ และการมารับบริการทางสุขภาพ 
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 จะเห็นได้ว่า แนวคิดการส่งเสริมการเกิดศักยภาพในผู้สูงอายุจะเน้นให้ผู้สูงอายุต้องมี
การท ากิจกรรมอยู่เสมอ โดยเป็นกิจกรรมที่กระท ารว่มกับบุคคลอ่ืน ไดแ้ก่ เพ่ือน ครอบครัว สังคม 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมใหผู้้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง (Self Esteem) ซึ่งสามารถสร้าง
ขึ้นมาได้  มีความพึงพอใจในชีวิตท าให้รู้สึกว่าตนเองเป็นสวนหนึ่งของสังคมและสามารถด าเนิน
ชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขได้  

 อย่างไรก็ตามในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุควรจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุแตล่ะคน  ส าหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง ควรจัดให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงกิจกรรม
ได้อยางสะดวก และเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ รวมถึงกิจกรรมนั้นจะต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง ทั้งกิจกรรมระยะสั้น เช่น กิจกรรมการเพ่ิม
ศักยภาพการดูแลตนเองให้สอดคล้องกับโรคประจ าตัว   การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสาร และกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ส่วนกิจกรรมระยะยาวควรเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุมีความสนใจ
พอที่จะยึดในการสร้างรายได้ให้เพ่ิมขึ้นได้   ตลอดจนต้องมีพ้ืนที่ให้ผู้สูงอายุได้มารวมท ากิจกรรม
กันได้โดยง่าย และในการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุควรจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่
ละคนและเลือกเขา้ร่วมกิจกรรมที่สนใจได ้
 ผู้สูงอายุท่ียังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) 

 แนวคิดผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) เป็นแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ 
และเชิงสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
แก้ไขทัศนคติทางลบต่าง ๆ ที่มีต่อผู้สูงอายุและเพ่ือลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ เป็นแนวคิดที่ให้จุดเด่นกับการน าความสามารถของผู้สูงอายุไปใช้ประโยชน์  (Scott 
et.al, 2001 อ้างถึงใน เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร, 2554) เล็ก 
สมบัติ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดาพร (2554) ได้ให้นิยามค าว่า ผู้สูงอายุที่ยัง
คุณประโยชน์ (Productive Ageing) ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบทีค่รอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผู้ที่เกษียณอายุหรือมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และยังท างานอยู่ 
2. ลักษณะการท างานนั้น การผลิตสินค้า/บริการ หรือการท างานที่เป็นการพัฒนา

ประสิทธิภาพของทั้งสองอย่าง กิจกรรมทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ เช่น งานบ้าน การ
ดูแลเด็ก งานอาสาสมัคร หรือการช่วยเหลือครอบครัว หรือเพ่ือน โดยจะได้รับเงินค่าตอบแทน 
หรือไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ได้ และค่าตอบแทนที่ได้รับอาจเพ่ิมขึ้นตามลักษณะงาน ส่วนใหญ่
มักจะมีบทบาทท่ีไม่ได้รับค่าตอบแทน อันเป็นการอุทิศเพ่ือครอบครัว ชุมชน และสังคม 

3. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ท า เพ่ือการฝึกทักษะ พัฒนาประสิทธิภาพ เพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถ หรือบทบาทของบุคคลเมื่อสูงอายุ หรืองานที่สอดคล้องระหว่างสังคมและ
ความคาดหวังส่วนบุคคล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว  ชุมชน และ
ประเทศ  

นอกจากนี้ ผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์ (Productive Ageing) ยังหมายถึง ผู้สูงอายุที่
มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงความพอใจในการเป็นผู้สูงวัย  วางตัวเหมาะสมมีการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความหมาย สร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งจะอิทธิพลทางบวกต่อสภาวะ
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ทางจิตใจและสุขภาวะของผู้สูงอายุ ดังนั้นสรุปได้ว่า นิยามของผู้สูงอายุที่ยังคุณประโยชน์  
(Productive Ageing) จึงหมายถึง ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ยังคงท างานหรือกิจกรรมใน
ลักษณะของกิจกรรมเชิงธุรกิจหรือกิจกรรมบริการก็ได้ กิจกรรมที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ก็ได้ ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน งานหรือกิจกรรมนั้นเป็นประโยชน์ ทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 กิจกรรมทางกาย 
 กิจกรรมทางกาย (Physical activity) ตามความหมายของ Corbin และ Lindsey 
(1997) กล่าวไว้ว่า กิจกรรมทางกายเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือ
กิจกรรมทางกายมีความเกี่ยวเนื่องกับสมรรถภาพทางร่างกาย (Physical fitness) ซึ่งเป็น
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้อย่างกระฉับกระเฉงและตื่นตัวโดยไม่อ่อนล้า ยังมี
พละก าลังเหลือพอหรือพลังงานเพียงพอที่จะท ากิจกรรมในเวลาว่างและเผชิญกับสถานการณ์ที่
คับขัน สมรรถภาพทางร่างกายประกอบด้วย 2 ส่วน คือสุขสมรรถนะ (Health-related physical 
fitness) และทักษะสมรรถนะ (Skill-related fitness) องค์ประกอบของสุขสมรรถนะช่วย
ส่งเสริมและป้องกันโรค ในส่วนของทักษะสมรรถนะจ าเป็นส าหรับการแข่งขันที่ใช้ทักษะซึ่งมัก
เกี่ยวกับทางกีฬา แต่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันหรือสุขภาพโดยทั่วไปค่อนข้าง
น้อย 
           กิจกรรมทางกายสามารถแบ่ง 3 ระดับ คือกิจกรรมทางกายระดับหนัก (Vigorous) 
หมายถึงกิจกรรมที่ใช้พลังงานมากกว่า 29.4 กิโลจูลต่อนาที หรือกิจกรรมที่ท าให้หายใจเร็วขึ้น
อย่างชัดเจนไม่สามารถพูดคุยได้จบประโยคในครั้งเดียว เช่น การวิ่งมาราธอน การจ๊อกก้ิง การตัด
ไม้ การว่ายน้ าอย่างต่อเนื่องที่ใช้เวลามากกว่า 30 นาที เป็นต้น กิจกรรมทางกายระดับปานกลาง 
(Moderate) หมายถึง กิจกรรมที่ใช้พลังงาน 14.7 – 29 กิโลจูลต่อนาที หรือกิจกรรมที่ท าให้รู้สึก
เหนื่อย แต่ยังสามารถพูดคุยได้อย่างสบายจนจบประโยค เช่น การเดินเร็ว การเต้นร า การว่ายน้ า 
การปั่นจักรยาน เป็นต้น และท าน้อยกว่าวันละ 30 นาที หรือน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ และ
กิจกรรมทางกายระดับเบา (Light) หมายถึงกิจกรรมที่ใช้พลังงานน้อยกว่า 14.7 กิโลจูลต่อนาที 
หรือกิจกรรมที่ท าให้ไม่รู้สึกเหนื่อย สามารถพูดคุยได้อย่างสบายเป็นปกติจนจบประโยค เช่น นั่งดู
โทรทัศน์ นั่งอ่านหนังสือ นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และท าน้อยกว่าวันละ 10 นาที หรือน้อย
กว่า 3 วันต่อสัปดาห์ 
 องค์การอนามัยโลก (WHO, 2011) กล่าวว่า กิจกรรมทางกายในชีวิตประจ าวันเป็น
ปัจจัยหลักของการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ โดยพบว่า สาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกในแต่ละปี
กว่า 2 ล้านคนเกิดจากกรมีกิจกรรมทางกายต่ า โดยในจ านวนนี้มีร้อยละ 10-16 เสียชีสิตด้วย
โรคมะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ และเบาหวาน ขณะที่ร้อยละ 22 เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ซึ่งภาวะ
ดังกล่าวมีความเก่ียวข้องกับพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายทั้งสิ้น ทั้งยังพบว่า คนทั่วโลกมากกว่า
ร้อยละ 60 ยังไม่สามารถออกก าลังกายได้ตามที่องค์การอนามัยโลกก าหนดหรือยังไม่สามารถ
ออกก าลังกายในระดับปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ขณะที่สมาคมสรีรวิทยาการออกก าลัง
กายแห่งแคนาดา (Public Health Agency of Canada, 2011) กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของ
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ผู้สูงอายุควรเริ่มต้นอย่างช้าๆ แล้วค่อยๆ เร็วขึ้น โดยพยายามปรับตามความพร้อมของร่างกาย 
และใช้เวลาเคลื่อนไหวสะสมในระดับปานกลางอย่างน้อย 30-60 นาทีต่อวันและอย่างน้อยครั้งละ
ไม่ต่ ากว่า 10 นาทีต่อเนื่อง ให้ได้จ านวนวันมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์ โดยกิจกรรมทางการที่ท า
ควรมีความหลากหลายของรูปแบบการเคลื่อนไหว เช่น ความทนทาน ความยืดหยุ่น ความ
แข็งแรง หรือความสมดุลของร่างกาย เป็นต้น  
 นอกจากนี้ การศึกษาของ Public Health Agency of Canada (2011) พบว่า การมี
กิจกรรมทางกายในระดับปานกลางอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน สามารถช่วยลดการเกิดโรคอ้วนได้ 
ขณะที่การศึกษาของสถาบันวิจัยมะเร็งโลกก็พบว่าการมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก 
45 – 60 นาทีต่อวัน ช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งล าไส้และการหกล้มในผู้สูงอายุได้ จาก
การศึกษาของ Gauchard, Gangloff, Jeandel และ Perrin (2003) ที่ศึกษากับผู้สูงอายุเพศ
หญิงที่มีสุขภาพดีอายุ 60 ปีขึ้นไปจ านวน 44 คน พบว่า ผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายเกี่ยวกับการ
ลงน้ าหนักหรือการกระตุ้นข้อต่อของร่างกาย (Proprioception activity) ส่งผลต่อความสามารถ
ในการควบคุมการทรงตัวได้ดีขึ้น โดย Elley, Aroll และ Robinson (2003) พบว่า เพียงมีการให้
ค าแนะน าหรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมทางกายกับผู้สูงอายุก็จะสามารถาส่งเสริมการมี
กิจกรรมทางกายมากขึ้นได้ 
             ดังที่สมาคมสรีรวิทยาการออกก าลังกายแห่งแคนาดา (Public Health Agency of 
Canada, 2011) ได้ศึกษาพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายที่เพียงพอจะสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยง
ด้านสุขภาพต่าง ๆ ดังนี้ โรคหัวใจ การล้ม และการบาดเจ็บ โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
โรคกระดูกพรุน โรคหลอดเลือกสมอง โรคซึมเศร้า มะเร็งล าไส้ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแต่
กลับเพ่ิมการมีชีวิตที่ไม่พ่ึงพา สุขภาพจิตที่ดี พลังงานที่มากขึ้น ลดอาการเจ็บป่วนเมื่อมีการ
เคลื่อนไหว เพ่ิมความภูมิใจในคุณค่าตนเอง รักษาน้ าหนักให้คงที่ เพ่ิมความแข็งแรงกล้ามเนื้อและ
กระดูก และลดความเครียด ตรงกับผลการศึกษาของ Mctiernan, Kooperberg และ White 
(2003) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการมีกิจกรรมทางกายกับการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหลังหมด
ประจ าเดือน (Menopause) ในช่วงอายุ 50-79 ปี พบว่า การมีกิจกรรมนันทนาการที่ เป็น
กิจกรรมทางกายอย่างหนึ่งช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้ แสดงให้เห็นว่า การมี
กิจกรรมทางกายแม่ไม่ต้องถึงระดับหนักก็ช่วยลดการเกิดโรคได้  
 Fagard (2001) ได้แนะน าให้คนทั่วไปเคลื่อนไหวอย่างกระฉับกระเฉง และท ากิจกรรม
ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือผลในการป้องกันและควบคุมความดันโลหิตสูง กิจกรรมดังกล่าวใช้พลังงาน
ระหว่าง 363 – 1,860 กิโลแคลอรี่ค่อสัปดาห์ และให้ท ากิจกรรมหรือออกก าลังกายที่ใช้พลังงาน 
300-500 กิโลแคลอรี่ต่อวัน หรือ 1,000-2,000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์ด้วยกิจกรรมทางกายใน
ระดับปานกลางอย่างน้อย 30 นาทีทุกวันหรือเกือบทุกวัน เช่น การเดินเร็ว 5-7 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง การปั่นจักรยานด้วยความเร็ว 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กิจกรรมการดูแลบ้าน ท าความ
สะอาดบ้าน หรือการท าสวน และยังแนะน าให้เพ่ิมกิจกรรมทางกายด้วยการเดินอย่างน้อย 
10,000 ก้าวต่อวัน จึงจะก่อประโยชน์ต่อสุขภาพได้ดี แต่จากการศึกษาของ Locke (2001) ได้
ศึกษาด้วยการประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายด้วยการเดินขณะที่ติดเครื่องนับก้าว โดยมี
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วัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของกิจกรรมการเดิน พบว่า ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไม่
สามารรถเดินวันละ 10,000 ก้าวได้ ท าให้บุคคลดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการเกิดสุขภาพที่ดีได้ และ
ได้แบ่งระดับความหนักของการเดิน ดังนี้ 
  การเดินน้อยกว่าวันละ 5,000 ก้าวต่อวัน จัดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวร่างกายต่ า 
  การเดินวันละ 5,000 – 7,499 ก้าวต่อวัน จัดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวร่างกายค่อนข้างต่ า 
  การเดินวันละ 7,500 – 9,999 ก้าวต่อวัน จัดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวร่างกายปานกลาง 
  การเดินวันละ 10,000 – 12,500 ก้าวต่อวัน จัดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวร่างกายดี 
  การเดินวันละมากกว่า 12,500 ก้าวต่อวัน จัดเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวร่างกายดีมาก 
 การมีกิจกรรมทางกายเป็นประจ าท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพในด้านโครงสร้างร่างกายที่
แข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อและกระดูก รวมทั้งระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายดีขึ้น และ
ยังคงลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือก เบาหวาน กระดูก
พรุน มะเร็งล าไส้ใหญ่ การหกล้ม และภาวะซึมเศร้า เป็นต้น (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2548) 
 เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมทางด้านร่างกาย เช่น ผิวหนังบางลง ต่อม
เหงื่อมีจ านวนและขนาดเล็กลง การระบายความร้อน การควบคุมอุณหภูมิของร่างกายไม่ดี เซลล์
สมองและเซลล์ประสาทมีจ านวนลดลง เป็นเหตุให้ความไวและการรู้สึกตอบสนองต่อปฏิกิริยาต่าง 
ๆ ลดลง การเคลื่อนไหวและการคิดช้าลง นอกจากนี้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ก็
มีการรับรู้เสื่อมลง จึงท าให้ความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ลดลงกว่าวัยก่อนสูงอายุ แต่ถึง
อย่างไรก็ตามถึงแม้ร่างกายจะมีความเสื่อมแต่การคงไว้ซึ่งการมีกิจกรรมต่าง ๆ หรือการมีกิจกรรม
ทางกายช่วยคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี และอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังลดลง (King, Blair, 
Bild, Dishman, Dubbert, Marcus, Oldridge, Paffenbarger, Powell, & Yeager, 1992)  
 ทางหน่วยงานสุขภาพการบริการของสหรัฐอเมริกา (USDHHS, 1996) ได้มีการ
ส่งเสริมให้วัยผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายและได้ให้ความหมายของกิจกรรมทางกายไว้ว่า เป็นการ
เคลื่อนไหวของร่างกายที่เกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่าง ส่งผลให้มีการเพ่ิมการเผา
ผลาญพลังงานมากกว่าระดับปกติ ซึ่งจะหมายถึงการเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายครอบคลุม
ใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การประกอบอาชีพหรือการท างานที่ท าให้เกิดรายได้ การท างานบ้าน 
และการท ากิจกรรมยามว่าง แต่จากการศึกษากิจกรรมทางกายของวัยสูงอายุส่วนใหญ่พบว่าไม่
ครอบคลุมทั้ง 3 กิจกรรมหลัก เช่น มุ่งเน้นกิจกรรมทางกายที่เป็นกิจกรรมยามว่างเท่านั้น (Van 
Heuvelen, Kempen, Ormel, & Rispens, 1998) หรือเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการท างานบ้าน
และกิจกรรมยามว่าง (Voorrips, Lemmink, Van Heuvelen, Bult, & Van Staveren, 1993) 
หรืออาจเป็นกิจกรรมใดก็ได้แต่เน้นที่การเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การเดิน การยืน การ
เคลื่อนที่ของร่างกาย เป็นต้น (Dipietro, Caspersen, Ostfeld, & Nadel, 1993) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ปฏิบัติ  
 ส าหรับผู้สูงอายุในสังคมไทยพบว่ามีการท ากิจกรรมทางการครบทั้ง 3 ด้าน ส่วนการ
เลือกท ากิจกรรมด้านใดมากหรือน้อย อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับลักษณะครอบครัว 
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สิ่งแวดล้อม และแนวคิดของผู้สูงอายุ เช่น มีผู้สูงอายุที่ยังคงมีการประกอบอาชีพและไม่ประกอบ
อาชีพ ปริมาณงานบ้านที่แตกต่างกัน และการเลือกกิจกรรมยามว่างตามความสนใจ ซึ่งท าให้
กิจกรรมทางการที่เน้นการเคลื่อนไหวสามารถครอบคุลมกิจกรรมทางกายทุกอย่างได้  
 เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่าง ๆ ไปในทางเสื่อม ซึ่ง
กิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุจะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความล าบากในการท ากิจกรรม เช่น ล าบากใน
การเดิน เนื่องจาก ปวดข้อเข่า ตามองไม่ค่อยเห็นทางเดิน เป็นต้น ขณะเดียวกันการมีอกิจกรรม
ทางกายส่งผลดีต่อผู้สูงอายุ ช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยพอจะสรุปผลดีที่
เป็นผลที่เกิดจากกิจกรรมทางกาย เช่น ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ ยังคงท าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ ช่วยลด
ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น ช่วยให้
กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเรื้อรังยังคงสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีผลเสียของการท ากิจกรรมทางกายด้วยเช่น กัน ดังเช่น อาจจะเกิดการ
บาดเจ็บที่กระดูแกและกล้ามเนื้อ อาจน าไปสู่ภาวะขาดน้ า เกิดการท างานของระบบเลือดผิดปกติ
ได้ อาจเกิดอุบัติเหตุ และอาจจะเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ถ้าหากท า
กิจกรรมทางกายที่หนักหรือหักโหมมากเกินไป 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมทางกาย เป็นพฤติกรรมการแสดงออกถึงการ
เคลื่อนไหว เช่น การท ากิจกรรมที่ใช้แรงมาก การเดิน การเคลื่อนที่ของร่างกาย การยืน และการ
นั่ง สามารถครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมทางกายนั้นเกิดจากการหดรัดตัวของกล้ามเนื้อ
โครงร่าง ส่งผลให้ร่างกายมีการเผาผลาญพลังงานมากกว่าระดับปกติ ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่
ดี ที่ส าคัญคือผลดีด้านจิตใจ กล่าวคือ กิจกรรมทางกายส่งผลต่อร่างกาย คือ ช่วยให้ร่างกายมี
ความแข็งแรง ซึ่งร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน การที่มีสุขภาพกายดีท าให้มีสุขภาพจิตดี
ตามไปด้วย (USDHHS, 1996) ซึ่งผลของกิจกรรมทางกายที่มีผลต่อด้านสุขภาพจิต มีหลากหลาย
ลักษณะ เช่น สามารถช่วยลดภาวะซึมเศร้าและอาการวิตกกังวล ช่วยให้มีความรู้สึกด้านบวก
เพ่ิมขึ้น มีความมั่นใจในสมรรถนะของตนเอง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสบายใจ สุขใจ 
และเกิดความมั่นใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้ดี นอกจากนี้ยังมีผลดีด้านสังคมอีกด้วย การมี
กิจกรรมทางกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองไม่เป็นภาระกับผู้อ่ืน 
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม ซึ่งผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้น จาก
การศึกษาของ ปัญญภัทร ภัทรกัณฑากุล (2544) พบว่า ท าให้ผู้สูงอายุได้ความรู้ ทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทันเหตุการณ์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม สนุกสนานเพลิดเพลิน คลาย
เหงา ท าให้สุขภาพกายและใจดีข้ึน  
 ดังนั้นการท ากิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ นอกจากจะช่วยส่งผลให้เกิดสุขภาพกายที่
ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลทางด้านจิตใจและด้านสังคมอีกด้วย ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายช่วยให้อัตราการ
ใช้ออกซิเจนของร่างกายเพ่ิมขึ้น (Dippettro et al., 1993) ซึ่งอัตราการใช้ออกซิเจนสูงเป็นสิ่งที่
บ่งบอกถึงประสิทธิภาพการท างานและความทนทานของปอดและหัวใจ ว่าสามารถท ากิจกรรมได้
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ โดยผลจากการท ากิจกรรมช่วยให้ผู้สูงอายุมีความผาสุกในชีวิต ซึ่งความ
ผาสุกในชีวิตเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้สูงอายุ ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา มีหลาย
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การศึกษาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางกายกับความผาสุกในลักษณะต่าง ๆ กัน 
ดังจะกล่าวไว้ในแนวคิดถัดไป 
 ความผาสุกในชีวิต 
 ความผาสุกในชีวิต ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย และสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
ความหมาย ดังนี้ 
 กลุ่มที่กล่าวว่าความผาสุกเป็นการแสดงออกของพฤติกรรม กล่าวว่า ความผาสุกเป็น
ความสามารถในการแสดงพฤติกรรม คุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับรู้คุณภาพชีวิต และความผาสุก
ด้านจิตใจ ความผาสุก เกิดจากการท าหน้าที่ในแต่ละวันของบุคคล การประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมทางสังคมด้วย (Kaplan, 1984; Lawton, 1997) 
 กลุ่มที่ให้ความหมายว่าเป็นการรับรู้ กล่าวว่า ความผาสุกเป็นการรับรู้ในภาพรวม
ทั้งหมดของความพึงพอใจในชีวิตเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลจะมีความผาสุก
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการรับรู้ เป้าหมาย การให้คุณค่า และความเชื่อของตนเอง เป็นการรับรู้ต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่บุคคลต้องการหรือปรารถนาให้เป็น ในแง่ของ
ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจมากก็เป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า มี
ความผาสุกมาก (Spirduso, 1995) 
 ความผาสุกเป็นการรับรู้ต่อสภาวการณ์ที่ตนเองเป็นอยู่ ซึ่งแสดงออกในเรื่องของความ
ชื่นชมยินดี ความพึงพอใจในชีวิต การมีความสุขทั้งทางด้านจิตใจและการบรรลุถึงอุดมคติแห่งตน
หรือการบรรลุถึงความส าเร็จในตนเองตามที่ใฝ่ฝันไว้ (Orem, 1995) ความผาสุกเป็นความรู้สึก
ของแต่ละบุคคลต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์เมื่อบุคคลปรับตัวได้ ซึ่งประกอบด้วยความรู้สึกทั้ง
ทางด้านบวกและด้านลบ ถ้าบุคคลมีความรู้สึกทางด้านบวกมาก ก็จะสามารถบ่งบอกถึงความ
ผาสุกในชีวิตของบุคคลมากตามด้วย (McDowell & Newell, 1987) 
 Campbell (1976) กล่าวว่า ความผาสุกของบุคคล หมายถึงประสบการณ์การเรียนรู้ 
การรับรู้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่บุคคลต้องการหรือปรารถนาอยาก
ให้เป็น ซึ่งงความขัดแย้งกันระหว่างการรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่บุคคลต้องการ หรือปรารถนาอยากให้
เป็น อาจมองในแง่ของความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจก็ได้ หากบุคคลเกิดความพึงพอใจมาก ก็
อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่า มีความผาสุกมากเช่นกัน องค์ประกอบส าคัญของความผาสุก ได้แก่ 
ความพึงพอใจในการท างาน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน และการมีชีวิตสมรสที่มีความรัก
ความอบอุ่น 
 Lawton (1983) กล่าวถึงความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุว่า เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกทางจิตใจ และมองสภาพแวดล้อมในแง่ดี ซึ่งความผาสุกทาง
จิตใจ (Psychological well-being) ที่ Lawton เสนอไว้ประกอบด้วย 1) ความรู้สึกทางลบ 
(Negative affect) เช่น ความวิตกกังวล ความเก็บกด ความรุ่มร้อน ไม่สบายใจเป็นต้น 2) 
ความรู้สึกทางบวก (Positive affect) เป็นความรู้สึกยินดี สบายใจ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเวลาสั้นๆ 
3) ความสมดุลระหว่างความปรารถนากับการได้รับการตอบสนองตามความปรารถนา และ 4) 



37 
 

ความสุข (Happiness) ซึ่งเป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของความเบิกบานและความยินดีที่
สะท้อนให้เห็นความรู้สึกของบุคคลต่อสภาพของเรื่องต่างๆ  
 นอกจากนี้ยังมี Ryff (1989) นักวิชาการอีกคนหนึ่งที่มีแนวคิดว่า ความผาสุกในชีวิต
จะต้องศึกษาในมิติต่างๆ ถึง 6 มิติด้วยกัน ได้แก่ 1) การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) เป็น
หัวใจส าคัญของความผาสุก เนื่องจากมีความหมายถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี มีความพึงพอใจต่อ
คุณลักษณะของตนเอง และมีความพร้อมทางวุฒิภาวะด้วยซึ่งการมีทัศนคติที่ดีต่อตนเองส่งผลต่อ
การท างานของจิตใจในแง่บวก 2) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนอ่ืน (Positive relation with 
others) เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น มีความไว้วางใจผู้ อ่ืน ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมักจะมี
ความรู้สึกที่ดีและเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน มีความรักและมิตรภาพที่ดีให้แก่ผู้อ่ืนเสมอ จึง
เป็นสิ่งส าคัญอีกสิ่งหนึ่งของความผาสุก 3) ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) แสดงถึง
ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเอง มีความคิดเป็นอิสระในการกระท าในสิ่งที่ตนเห็นว่าดี
ที่สุดแล้ว 4) ความสามารถในการควบคุมจัดกระท ากับสิ่งแวดล้อม (Environmental mastery) 
เป็นความสามารถของบุคคลในการเลือกสรรสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของตน ซึ่ง
เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของการมีสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นต้องการบุคคลที่มี
ความสามารถในด้านการสร้างสรรค์ หรือควบคุมสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนได้ 5) จุดมุ่งหมาย
ในชีวิต (Positive in life) เป็นลักษณะของการมีเป้าหมายและทิศทางในการด าเนินชีวิต ซึ่งจะท า
ให้บุคคลมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินไปสู่เปาหมายเหล่านั้น อันเป็นสิ่งสนับสนุนให้บุคคลนั้นรู้สึกว่า
ชีวิตของตนมีความหมายมาก และ 6) ความเจริญทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของบุคคล 
(Personal growth) เป็นลักษณะของการพัฒนาที่ต่อเนื่องทั้งร่างกายและจิตใจ รู้ว่าตนเอง
เจริญเติบโตขึ้น เปิดโอกาสให้ตนเองรับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รับรู้ถึงศักยภาพของตน เข้าใจ
พฤติกรรมการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงของตนตลอดเวลา   
 จะเห็นได้ว่า มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความผาสุกไว้มากมาย ทั้งในลักษณะที่คล้ายคลึง
และแตกต่างกันออกไป พอจะสรุปได้ว่า ความผาสุกเป็นการรับรู้ในภาพรวมทั้งหมด ในแง่ของ
ความพึงพอใจในชีวิต ความชื่นชมยินดี ความสุขทางด้านจิตใจ ความสามารถในการควบคุม
ตนเองและสิ่งแวดล้อมภายนอก มีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนที่ดี มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ยอมรับใน
สิ่งที่ตนเองเป็น มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีศักยภาพที่พัฒนาตนเองได้ดี 
 แนวคิดความต้องการของมนุษย์ 
 แนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของมนุษย์ คือ การค านึงถึงความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎี
ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970 อ้างถึงใน ระพีพรรณ ค าหอม, 2554) ซึ่งแบ่งความ
ต้องการพื้นฐานที่ส าคัญของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่  

1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) หมายถึง ความต้องการด้านปัจจัย  
4 ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต ได้แก่อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) หมายถึง ความต้องการที่จะมีความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน คือ ขอให้ได้งานที่มั่นคง ไม่เสี่ยงอันตราย  
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 3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and Love needs) 
หมายถึง การได้รู้จักคนอ่ืน การได้มีส่วนร่วมในสังคม การมีคนรัก  
 4. ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Self-Esteem needs) หมายถึง ความ
ต้องการมีความภูมิใจในตนเอง การได้รับการยอมรับนับถือ  
 5. ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization) หมายถึง ความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองเติบโตไปสู่ระดับสูงสุดที่ตนเองสามารถท าได้ 
 จากการทบทวนแนวคิดที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพท าให้ได้องค์ความรู้ และ
สามารถสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หรือ Active ageing นั้นมีความหมายเน้นที่การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน มีความมั่นคงในชีวิต และมีสุขภาพดีไม่เป็นภาระของ
บุคคลอ่ืน ซึ่งเป็นลักษณะของผู้ที่ยังสามารถท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน แบะ/
หรือ สังคม ทั้งนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยสาเหตุต่อการเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพนั้นมีหลากหลายมิติ
ทั้งด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ
และจิตภาพ ตลอดจนปัจจัยทางเศรษฐกิจ และการสร้างเสริมศักยภาพให้เกิดแก่ผู้สูงอายุ สามารถ
ท าได้ทั้งระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน นอกจากนี้แนวคิดผู้สูงอายุที่ยังเป็น
ประโยชน์ก็เป็นอีแนวคิดที่สนับสนุนการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่น าเอา
ความสามารถของผู้สูงอายุไปใช้เป็นประโยชน์ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปให้
สามารถท างานได้อยู่ ลักษณะการท างานของผู้สูงอายุอาจเป็นในรูปแบบที่เป็นทางการ หรือไม่
เป็นทางการก็ได้ อาจได้รับผลตอบแทนหรือไม่ได้รับผลตอบแทนก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการฝึกหรือ
พัฒนาทักษะ เพ่ิมประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
แนวคิดพ้ืนฐานของมนุษย์ 5 ประการของมาสโลว์ อย่างไรก็ตามการจะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
หรือผู้สูงอายุที่ยังเป็นประโยชน์ก็ดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสุขภาพที่อยู่ในระดับที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ดังนั้นการท ากิจกรรมทางกายเท่าที่จะท าได้ตามลักษณะของแต่ละบุคคล จึง
เป็นแนวคิดท่ีจ าเป็นในการน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมให้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่เป็นแนวคิดดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัยทั้งในมิติขององค์ความรู้และแนวปฏิบัติ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยนี้ด้วยการน าองค์
ความรู้ที่ได้ไปเป็นกรอบค าตอบชั่วคราวของผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะแรกของ
งานวิจัย ที่ใช้แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ รวมทั้งการให้ความหมายที่ชัดเจน
ของค าว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 
ตอนที่ 4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับทฤษฏีที่เก่ียวข้องที่ได้ทบทวนเพื่อประโยชน์ในงานวิจัยนี้นั้น มี 3 ทฤษฏี ได้แก่ 
ทฤษฏีกิจกรรม ทฤษฏีปัญญาสังคม และทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท า ดังจะให้
รายละเอียดต่อไปนี้  

 ทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) เป็นทฤษฎีในกลุ่มสังคมวิทยา โดย Kossuth,  
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P. M. and Bengtson, V. (1988 อ้างถึงใน เล็ก สมบัติ ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และ ธนิกานต์ ศักดา
พร, 2554) ได้พัฒนาขึ้นมาวิเคราะห์ถึงการท ากิจกรรมต่างของบุคคล สิ่งที่ช่วยให้บุคคลมีความพึง
พอใจในตนเอง และมีแรงจูงใจที่จะสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับ
บุคคล โดยมีกิจกรรมเป็นเครื่องมือ และเป็นการพัฒนาบุคคลโดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันและกัน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทฤษฎีกิจกรรมอธิบายบทบาทของผู้สูงอายุ ที่เก่ียวข้องกับการท า
กิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ เป็นการท ากิจกรรมที่ส่งผลให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทฤษฎีกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ท าให้มีความ
พึงพอใจในชีวิต และปรับตัวได้ดีกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีบทบาทหน้าที่หรือการท ากิจกรรมใด ๆ 

 ทฤษฎีกิจกรรมเชื่อว่า กิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีความ
เพลิดเพลิน กระฉับกระเฉง สามารถตัดสินใจได้ เกิดภาพพจน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเอง โดยแนวคิด
ทฤษฎีนี้อยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ 

1) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ มีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางสังคมก่อนการ 
เกษียณ กล่าวคือ ผู้สูงอายุที่เคยมีบทบาทที่แสดงความสามารถในสังคมมาก่อนเกษียณอายุจะเข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือทดแทนบทบาทที่สูญเสียไป ผู้สูงอายุประเภทนี้จะมีความพร้อมทางด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต มีความพร้อมทางด้านรายได้และเศรษฐกิจในครอบครัว และมีความสุขมีความพึง
พอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

2) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานความคิดอารมณ์ จิตใจ และ 
สังคมของผู้สูงอายุ กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หรือหลังเกษียณ บุคคลจะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตเกิดขึ้น เช่น การสูญเสียคู่สมรส การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน การท า
กิจกรรมจะช่วยให้มีความมั่นคงทางด้านอารมณ์ มีความมั่นใจในการด ารงชีวิตและเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตนเอง และต้องการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 

3) ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความคาดหวัง ว่ากิจกรรมที่ท าจะทดแทนความ 
สูญเสียการท างานประจ า การมีชีวิตคู่ และการเป็นพ่อแม่ และสถานะในครอบครัวและในสังคม
ได้ ดังนั้น กิจกรรมในการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจกลายเป็นบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สูงอายุ ที่ควรมีต่อสังคม ครอบครัว และชุมชน เพ่ือการมีคุณค่าในชีวิตและเพ่ิมความพึงพอใจ
ตนเองของผู้สูงอายุ  

 รูปแบบของกิจกรรมแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
1) กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ (Informal activity) เป็นกิจกรรมทั่วไปแบบไม่เป็น 

ทางการ เช่น การช่วยเหลืองานทั่วไปภายในครอบครัว การพบปะพูดคุย หรือการสังสรรค์กับ
เพ่ือนๆ หรือญาติ เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่มีรูปแบบ (Formal activity) เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นทางการ เช่น  
การเป็นจิตอาสา หรืออาสาสมัครท ากิจกรรมเพ่ือสังคม การเข้าร่วมในกลุ่มในสมาคม หรือชมรม
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกครอบครัว เป็นต้น 

3) กิจกรรมที่ท าคนเดียว (Solitary activity) เป็นการท ากิจกรรมที่มีความเป็น 
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ส่วนตัวเป็นกิจกรรมที่ท าภายในบ้าน เช่น การท ากิจกรรมในยามว่าง กิจกรรมเพ่ือการพักผ่อน
หรือคลายเครียด เป็นต้น 
           กล่าวโดยสรุปได้ว่า การท ากิจกรรมเป็นส่วนส าคัญของการส่งเสริมให้บุคคลเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพได้เมื่อถึงวัยที่ต้องก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัย ทั้งนี้จากหลักการของทฤษฎีที่ได้อธิบายไว้ว่า การท า
กิจกรรมเป็นการสร้างความพึงพอใจในตนเอง และยังสร้างแรงจูงใจให้มีสัมพันธภาพกับผู้อื่นที่จะ
มาช่วยเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพดังแนวคิดผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กิจกรรมจะเป็นปัจจัย หรือสื่อกลางที่กระตุ้นให้ผู้สูงอายุมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน ทั้งระดับบุคคลและระดับชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมที่ท าอาจจะเป็นกิจกรรมที่
ไม่มีรูปแบบ ไม่เป็นทางการ กิจกรรมที่มีรูปแบบ หรือเป็นทางการ และกิจกรรมที่ท าคนเดียว ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ท าในยามว่างเพ่ือการผ่อนคลาย เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่ท าจะท าให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่     
เป็นสุขนั่นเอง 
  ทฤษฎีปัญญาสังคม 
 ทฤษฎีปัญญาสังคมของ Bandura (1997) ทฤษฎีนี้ถือว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของ
บุคคลเกิดจากการเรียนรู้ ส่วนหนึ่งของบุคคลเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเอง และอีกส่วน
หนึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของคนอ่ืน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนรู้จาก
ตัวแบบ (Observational Learning or Modeling) โดยพฤติกรรมของบุคคลมิได้ถูกผลักดันโดย
พลังภายใน (Inner Force) ไม่ได้ถูกปรับแต่งอย่างอัตโนมัติ (Automatically Shaped) และทั้ง
ไม่ได้ถูกควบคุมโดยสิ่งเร้าจากภายนอก (External Stimuli) เท่านั้นแต่แบนดูราอธิบายว่า 
พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ที่ขึ้นต่อกันจากองค์ประกอบ 3 ส่วน (Triadic 
Reciprocally) ดังนี้  
 

                  B 
 
                P          E 

 
 B = พฤติกรรม (Behavior) 
 P = ปัญญาและองค์ประกอบส่วนบุคคล (Cognitive and other Personal Factors) 
 E = สภาพแวดล้อม (Environmental Events)  

 
ภาพที่ 2.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัญญาและองค์ประกอบส่วนบุคคล (P) 

  ปัจจัยพฤติกรรม (B) และปัจจัยสภาพแวดล้อม (E)  
          ที่มา: Bandura (1997) 

  
 จากแผนภาพอธิบายได้ว่าการเกิดพฤติกรรมของบุคคลไม่อาจอธิบายได้ด้วยกรอบ
แนวคิดแบบที่มี เ พียงทิศทางเดียว (Unidirectional model) หรือเป็นแบบจ าลองแบบ
สองทิศทาง (Bidirectional model) ระหว่างปัจจัยภายในบุคคลกับปัจจัยสภาพแวดล้อมเท่านั้น 
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เนื่องจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากกระบวนการการเรียนรู้ขององค์ประกอบหลาย
อย่างผสมผสานกัน ระหว่างพันธุกรรม สภาพแวดล้อม สังคม ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะตัวของบุคคล จนยากที่จะตัดสินใจว่าพฤติกรรมนั้น ๆ เกิดจากองค์ประกอบใด โดยเฉพาะ
สาเหตุของพฤติกรรมที่เกิดข้ึน อาจมาจากปัจจัยร่วมของทั้งสามปัจจัยดังแผนภาพที่ 6 
 จากทั้ง 3 ปัจจัย กล่าวได้ว่า พฤติกรรมของบุคคลอาจเกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
และปัจจัยภายในตัวบุคคล เช่น ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ความคาดหวัง และการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะก าหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ซึ่งในขณะเดียวกัน ปัจจัย
ภายในตัวบุคคลก็ได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกและปัจจัยทางสภาพแวดล้อม 
ในทางกลับกันสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วย ลักษณะของการ
เกี่ยวพันเช่นนี้  เป็นการเกี่ยวกันที่ เป็นเหตุ เป็นผลซึ่ งกันและกัน ( Interlocking system) 
(Bandura, 1997) นั่นแสดงว่า ถ้าปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้ปัจจัยอ่ืน ๆ 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 
 การสนับสนุนของสังคม (Social support) เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในทฤษฎีปัญญาสังคม
ของ Bandura (1997) ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการแสดงออก หรือพฤติกรรม โดยเฉพาะ
พฤติกรรมทางสุขภาพหรือกิจกรรมทางกาย  ทั้งนี้การสนับสนุนทางสังคมมีผลต่อการรับรู้
ความสามารถของตนก่อนเป็นล าดับแรกแล้วจึงส่งผลต่อกิจกรรมทางกายเป็นล าดับต่อมา 
(Anderson et al., 2006) ซึ่งผลการวิจัยของ Anderson et al. (2006) พบว่าการสนับสนุนของ
ครอบครัวมีผลทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตนและพฤติกรรม
การก ากับตนเอง เช่นเดียวกับ Rovniak et al. (2002) ทีศ่ึกษาพบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผล
ทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตน  
 การสนับสนุนของสังคมเป็นการพ่ึงพากันภายในเครือข่ายสังคมเพ่ือให้บรรลุถึงความ
ต้องการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ Callaghan และ Mosrissey (1993) ได้กล่าวไว้ว่า
การสนับสนุนของสังคมมีผลต่อสุขภาพของบุคคล 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นตัวควบคุมความคิด 
ความรู้สึกต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2) ส่งเสริมให้บุคคลได้เล็งเห็นความหมายของ
ชีวิต และ 3) สนับสนุนให้บุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในขณะที่ Cobb (1976) ได้กล่าวว่า 
การสนับสนุนทางสังคมเป็นการที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ท าให้ตนเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความ
เอาใจใส่ เห็นคุณค่า และยกย่องตัวเขา นอกจากนี้ ตัวของเขาเองยังรู้สึกว่าเป็นสวนหนึ่งของสังคม 
มีความผูกพันซึ่งกันและกัน  
 ทั้งนี้ Cobb ได้แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 1) การสนับสนุน
ทางอารมณ์ (Emotional support) เป็นการช่วยเหลือที่ท าให้บุคคลได้รับรู้ว่าตนได้รับความรัก 
การดูแลเอาใจใส่ มีความผูกพันและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 2) การสนับสนุนด้านการยอมรับ
และเห็นคุณค่า (Esteem support) เป็นการช่วยเหลือที่ท าให้บุคคลรู้ว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลอ่ืน
ยอมรับ และมองเห็นคุณค่านั้นด้วย และ 3) การสนับสนุนทางด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
(Socially support) เป็นการแสดงที่ท าให้บุคคลรู้ว่าตนเป็นสมาชิกหรือส่วนหนึ่งของสังคม 
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 ส าหรับแนวคิดของ Schaefer Coyne และ Lazarus (1981)  ได้กล่าวว่า การ
สนับสนุนทางสังคมนั้นแบ่งออกเป็น 1) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) ได้แก่ 
ความใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพัน ความอบอุ่นใจ ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
2) การสนับสนุนด้านวัตถุ สิ่งของ (Tangible support) เป็นการช่วยเหลือในด้านสิ่งของ เงิน 
หรือการให้บริการ และ 3) การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information support) เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน า ที่ช่วยให้บุคคลแก้ไขปัญหาและให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
กระท าของบุคคล ซึ่งแนวคิดนี้ไปสอดคล้องกับแนวคิดของ House (1981) และ House, Landis, 
และ Umberson  (1988) กล่าวถึงชนิดของการสนับสนุนทางสังคม ว่าประกอบด้วย 4 ชนิด 3 
ชนิดแรกเหมือนกับแนวคิดของ Schaefer Coyne และ Lazarus (1981) แต่แนวคิดของ House 
(1981) มีเพ่ิมอีก 1 ชนิด คือ การสนับสนุนด้านการประเมินคุณค่า (Appraisal support) ซึ่งเป็น
การให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ประเมินตนเอง และเปรียบเทียบตนเองกับผู้อ่ืนในสังคม  
 แนวคิดของ Chogahara (1999) เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ได้รับการน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อในประเด็นที่เกี่ยวกับภาวะสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเป็นจ านวนไม่น้อย ซึ่งแนวคิด
ของ Chogahara (1999) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรม
ที่สร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อภาวะสุขภาพนั้นมี 3 ชนิด ได้แก่ 1) การสนับสนุนจากคนในครอบครัว 
(Family support) เป็นลักษณะการให้การดูแล หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน 2) การสนับสนุน
ด้านสารสนเทศ (Information support) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าที่ส าคัญในเรื่อง
สุขภาพ และ 3) การสนับสนุนด้านคุณค่า (Esteem support) เป็นการให้แรงเสริมที่ท าให้บุคคล
รู้ว่าตนเองมีคุณค่า บุคคลอื่นยอมรับว่าตนเองมีความสามารถ และมองเห็นคุณค่านั้นด้วย 
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความส าคัญอย่างมากต่อการแสดงออก
หรือพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสุขภาพหรือกิจกรรมทางกาย ซึ่งการสนับสนุนทางสังคม
จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่สร้างผลลัพธ์ที่ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วย 1) การ
สนับสนุนจากคนในครอบครัว (Family support) เป็นลักษณะของการให้การดูแล หรือท า
กิจกรรม   ต่าง ๆ ร่วมกัน 2) การสนับสนุนด้านสารสนเทศ (Information support) เป็นการให้
ข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าที่ส าคัญในเรื่องสุขภาพ และ     3) การสนับสนุนด้านคุณค่า 
(Esteem support) เป็นการท าให้บุคคลรู้ว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืน ได้รับความ
เอาใจใส่ และการที่ตนเองรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท า 
 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท า (Operant conditioning theory) ของ 
B.F.Skinner (1950, อ้างใน ประทีป จินงี่, 2564, ออนไลน์) ทฤษฎีนี้อยู่บนพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า 
พฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียนรู้ในการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้
สภาพแวดล้อมในทฤษฎีนั้นประกอบด้วย (1) เงื่อนไขน า (Antecedent) และ (2) ผลกรรม 
(Consequence) โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในทฤษฎีนั้นเป็นไปในลักษณะที่ว่า เงื่อนไข
น าจะเป็นตัวน าให้เกิดพฤติกรรม และเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกรรมเกิดขึ้นตามหลัง
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พฤติกรรม และผลกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ดังรายละเอียดของ
แต่ละตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
 1. เงื่อนไขน า (Antecedent) ในทฤษฎีนี้หมายถึง เหตุการณ์หรือสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น
ก่อนการเกิดพฤติกรรม ทั้งนี้เงื่อนไขน าจะท าหน้าที่เป็นสิ่งเร้า 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) สิ่งที่แยกแยะ
ได้ (Discriminative stimulus) หมายถึง สิ่งที่บอกให้บุคคลรู้ว่าหากท าพฤติกรรมตามที่บอกไว้
แล้ วบุคคลจะได้รับผลกรรมตามที่ต้องการ (2 )  สิ่ ง เร้ าที่ แยกแยะได้ว่ าจะถูกลงโทษ 
(Discriminative stimulus of punishment) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรม แล้วบอกให้
บุคคลรู้ว่าหากท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะได้รับการลงโทษ และ (3) สิ่งเร้าที่มีผลใดๆ ต่อพฤติกรรม 
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนพฤติกรรมแล้วบอกให้บุคคลรู้ว่า หากท าพฤติกรรมตามที่บอกหรือเห็น
แล้วจะได้รับผลกรรมบางอย่างตามมาแต่ความเป็นจริงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผลกรรมใดเกิดขึ้น
หลังจากท าพฤติกรรมนั้น 

2. พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระท าที่บุคคลแสดงออกท่ีสามารถวัดได้ และ 
สังเกตได้ตรงกันลักษณะใดๆ ใน 3 ลักษณะนี้ (1) สามารถสังเกตเห็นได้ว่าบุคคลก าลังท า
พฤติกรรมอะไรอยู่ (2) พฤติกรรมที่ท านั้นมีความชัดเจน กล่าวคือ เมื่อพูดถึงพฤติกรรมนั้นๆ กับ
บุคคลอื่นแล้ว บุคคลนั้นสามารถบอกได้ทันทีว่าสังเกตพฤติกรรมอะไร และ (3) พฤติกรรมที่ท านั้น
มีความสมบูรณ์ กล่าวคือ สามารถแยกแยะได้ว่าพฤติกรรมใดอยู่ในขอบเขตของพฤติกรรม
เป้าหมายที่สนใจ 

3. ผลกรรม (Consequence) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นตามหลังพฤติกรรมแล้วมี 
ผลท าให้พฤติกรรมนั้นแปรเปลี่ยนไป ผลกรรมนั้นที่ท าให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปมี 3 
ลักษณะ ได้แก่ (1) ผลกรรมแบบเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) (2) ผลกรรมแบบ
การลงโทษ (Punishment) และ (3) ผลกรรมแบบการหยุดยั้ง (Extinction) 
 ทั้งนี้ ประทีป จินงี่ (2564, ออนไลน์) ได้เสนอแนะแนวทางการน าทฤษฎีนี้ไปใช้ด้วยการ
ตั้งค าถามเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลด้วย 4 ค าถาม ดังนี้ 
 ค าถามที่ 1: มีสถานการณ์หรือเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นก่อนการเกิดพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหานั้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดก่อนต้องเป็นเหตุการณ์ในสภาพปัจจุบันที่เกิดพฤติกรรมนั้น 
 ค าถามท่ี 2: พฤติกรรมที่เป็นเป้าหมาย คือ พฤติกรรมใด ต้องก าหนดให้ชัดเจน 
 ค าถามท่ี 3: มีเหตุการณ์อะไรที่มักจะเกิดขึ้นตามหลังพฤติกรรมที่เป็นเป้าหมายนั้น 
 ค าถามที่ 4: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหลังพฤติกรรมนั้นส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล
อย่างไร (เพ่ิมข้ึน ลดลง หรือ คงที่) 
 กล่าวโดยสรุป จากการทบทวนวรรณกรรมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ทฤษฎี ผู้วิจัยได้น า
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท ามาเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้เพ่ือค้นหาปัจจัยสาเหตุที่
เป็นเสมือนเงื่อนไขน าส าหรับการแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่จะ
น าไปสู่ผลกรรม ซึ่งก็คือ ผลลัพธ์ของการแสดงพฤติกรรมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ดังแสดงใน
กรอบแนวคิดการวิจัย (ภาพท่ี 1.2)  
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ตอนที่ 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เฟ่ืองฟ้า บุญยง (2548) ได้ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 65-69 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพการสมรส แต่งงาน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรี อาชีพเดิมก่อนอายุ 
60 ปี คือ อาชีพค้าขาย หรือธุรกิจ ส่วนตัว รับจ้างทั่วไป รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัท และปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย หรือ อาชีพอิสระ และรับจ้างทั่วไป กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ มีภาระต้องอุปการะบุคคลใน  ครอบครัวและมี
รายได้ไม่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพต่อภายหลังอายุ 60 ปี เนื่องจาก 
เหตุผลทางเศรษฐกิจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าผู้สูงอายุควรท างานต่อไปเพราะท าให้
รู้สึกภาคภูมิใจ และไม่เป็นภาระของครอบครัว 
 ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) ศึกษาเกี่ยวกับการท างานของ
ผู้สูงอายุ โดยมีการจ าแนกผู้สูงอายุเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (60-69 ปี) กลุ่ม
ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้ (70–74 ปี) และกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ (80 ปี
ขึ้นไป) โดยผู้สูงอายุส่วนใหญ่ท างานอยู่นอกระบบ ส าหรับภาคการผลิตที่มีผู้สูงอายุกลุ่มที่มี
ศักยภาพที่มีแนวโน้นเพ่ิมขึ้นในการท างาน คือ ภาคเกษตรกรรม ภาคการผลิต ภาคพาณิชยกรรมและ
การขนส่ง และภาคกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยการศึกษาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุจะเป็นผู้จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษาและต่ ากว่า และแนวโน้มของการจ้างแรงงานผู้สูงอายุมีข้อสรุปที่
ส าคัญของงานศึกษานี้ คือ ลักษณะงานนอกระบบประเภทการประกอบธุรกิจส่วนตัว มีความ
สอดคล้องกับการท างานของผู้สูงอายุเนื่องจากเป็นงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และไม่มีข้อจ ากัดด้าน
วุฒิการศึกษา ทั้งนี้หากภาครัฐต้องการสนับสนุน ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยสนับสนุน
การประกอบธุรกิจส่วนตัว ในขณะที่แรงงานผู้สูงอายุในระบบจะถูกจ้างโดยภาคราชการเป็น
ส่วนมากแต่จะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษา และรูปแบบของการจ้างงานจะไม่ค่อยมี
ความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา สถานที่ ค่าตอบแทนและประเภทของงาน ตัวอย่างงานที่ส าคัญ
ของกลุ่มนี้ คือ งานที่ปรึกษา และงานวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 นงนุช สุนทรชวกานต (2552) ศึกษาเรื่องการสร้างโอกาสการท างานของผู้สูงอายุไทย 
โดยใช้ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุ 1 คน ใน 3 คนที่ต้องยังชีพด้วยการ
ท างาน ประมาณร้อยละ 70 ของกลุ่มผู้สูงอายุชายอายุ 60-65 ปี และร้อยละ 65 ของกลุ่ม
ผู้สูงอายุชายอายุ 80 ปีขึ้นไปตามล าดับ ต้องท างานต่อเนื่องเพราะเป็นรายได้หลักของครอบครัว 
ส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุที่ยังท างานเป็นผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาต่ ากว่าประถม จึงไดค่้าจ้าง
ต่ ามากแทบไม่สามารถเก็บสะสมเงินออมไว้ส าหรับเลี้ยงชีพในวัยชรา เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
ต้องท างานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุบางส่วนที่มีความต้องการท างานต่อหลังวัยเกษียณ 
เพราะยังคิดว่ายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะท างานต่อ และไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตร
หลาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก็ไม่ได้เข้ามาหางานในตลาดแรงงาน เพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้งานที่
เหมาะสมนั้นยาก หรือได้ผลตอบแทนต่ า ไม่ดึงดูดให้ออกมาหางานท า ดังนั้นหากมีการขยาย
โอกาส การท างานของผู้สูงอายุออกไปได้ก็จะเป็นหนทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุที่
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ต้องการท างานเพ่ือเลี้ยงชีพ และผู้สูงอายุที่ยังต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง่ตอไป 
ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 กุศล สุนทรธาดา และกมลชนก ข าสุวรรณ (2553) ศึกษาระดับการมีพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุไทย รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่ก าหนดคุณลักษณะของผู้สูงอายุที่มีพฤฒพลัง โดยใช้ข้อมูล
ส ารวจประชากรสูงอายุใน ประเทศไทย พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 พบว่า ดัชนีพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุลดลงอย่างมากในช่วง 5 ปี เนื่องจากองค์ประกอบของดัชนีความมั่นคงโดยเฉพาะด้าน
รายได้และความเพียงพอของรายได้ลดลง ซึ่งในการ สร้างดัชนีพฤฒพลังใช้ตัวชี้วัดทั้งหมด 15 
ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก ด้านสุขภาพ 6 ตัวชี้วัด คือ การ ประเมินสุขภาพกายของ
ตนเอง สุขภาพจิต ความพิการ ความสามารถในการท ากิจกรรมประจ าวัน ข้อจ ากัด ด้านการท า
หนา้ที่ของรางกาย พฤติกรรมการออกก าลังกาย ด้านการมีส่วนร่วม 3 ตัวชี้วัด คือ การมีสว่นร่วม 
ในการท างาน การมีส่วนร่วมในครอบครัว การท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม และด้านความมั่นคง 6 
ตัวชี้วัด คือ รายได้ ความเพียงพอของรายได้ แหล่งรายได้ ความเป็นเจ้าของบ้าน การอยู่อาศัย 
สภาพการอยู่อาศัยที ่ปลอดภัย 
 กุศล สุนทรธาดา (2553) ได้เสนอบทความเรื่อง คุณค่าด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุไทย 
โดยศึกษาถึงคุณค่าด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ ทั้งคุณค่าในเชิงอรรถประโยชน์ที่วัดได้ชัดเจน 
ได้แก่ การท างาน รายได ้และการออม ซึ่งเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความมั่นคงในชีวิต ความมีศักดิ์ศรี 
และลดความเสี่ยงต่อความยากจน และคุณค่าในฐานะที่เป็นทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นคุณค่าท่ีแฝงอยู่และ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวม รวมทั้งน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและแนวโน้มของการ
ท างานของผู้สูงอายุ ในช่วงปี พ.ศ.2546-2552 เหตุผลในการท างาน สถานภาพการท างาน ภาค
เศรษฐกิจที่ท างาน ชั่วโมงการท างาน และรายได้จากการท างาน พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มในการ
ท างานมากขึ้น เนื่องจากต้องการหารายได้เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัว ท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและสังคม และสามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  และ
พบว่าปัจจัยส าคัญ ๆ ที่มีผลต่อการท างานของผู้สูงอายุได้แก่ อายุ การศึกษา การไม่ได้รับเงิน
บ านาญ และเงินสนับสนุนจากบุตร การมีหนี้สิน ความสามารถในการท ากิจกรรมประจ าวัน และ
จ านวนโรคเรื้อรัง ส่วนคุณค่าจากการออมส่วนบุคคลและการออมแบบผูกพันระยะยาวในกองทุน
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเงินจ านวนมหาศาลที่สามารถน าไปสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความม่ันคงให้แก่
ตลาดเงิน ในส่วนที่สอง เป็นคุณค่าแฝงของผู้สูงอายุในลักษณะที่ เป็นทุนมนุษย์ ที่สั่ งสม
ประสบการณ์และความช านาญจนสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่คนรุ่นหลัง  และด ารง
ศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมโดยรวม แต่การวัด/ ประเมินได้ยาก แม้ว่าจะมีผู้สูงอายุที่
ปรากฏคุณค่าทางด้านนี้ไม่มากนัก 

 จิราภรณ์ ค าแหง (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก ผลการศึกษาพบว่าในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนบก มีการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ โดยการออมเงินผ่าน
กองทุนสวัสดิการออมวันละบาท การเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ การเป็นสมาชิกฌาปนกิจและการจัดการ
สุขภาพให้แข็งแรงเพ่ือลดรายจ่าย ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ 
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คือ ความยากจน การขาดทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพและภาวะทางกายภาพของผู้สูงอายุ
เป็นปัญหาส าคัญในการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุ จึงได้มีแนวทางพัฒนาแก้ไข
ปัญหา โดยการจ าแนกกลุ่มผู้สูงอายุ หรือศักยภาพของผู้สูงอายุ เพ่ิมเงินเบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุที่
ยากจนด้อยโอกาส จัดตั้งกองทุนกู้ยืมส าหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้และเหมาะสม
ให้กับผู้สูงอายุ ให้บริการตรวจสุขภาพประจ าปีผู้สูงอายุและจัดให้มีหน่วยบริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้นและลดรายจ่าย สามารถด ารงชีพได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
 สวรัย บุณยมานนท ์และจรัมพร โห้ล ายอง (2553) เสนอบทความ เรื่องภาวะเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนเป็นอย่างไร เมื่อผู้สูงวัยเป็นหัวหน้าครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์
เปรียบเทียบภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้า และครัวเรือนที่มีคนวัยท างาน
เป็นหัวหน้า โดยใช้ข้อมูลจากส ารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  พ.ศ. 2552 ผล
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า ครัวเรือน 2 กลุ่ม มีภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะ
เป็นรายได้ ค่าใช้จ่าย หรือหนี้สินของครัวเรือน นอกจากแหล่งที่มาของรายได้และแบบแผนในการ
บริโภคของครัวเรือนจะแตกต่างกันแล้ว ยังพบว่า ครัวเรือนที่หัวหน้าเป็นผู้สูงอายุจะมีรายได้และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าครัวเรือนที่หัวหน้าอยู่ในวัยท างาน  แต่หากพิจารณาสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุเป็นหัวหน้าจะใช้จ่ายในสัดส่วนที่ต่ ากว่า  ประเด็นที่
ส าคัญ คือ ครัวเรือนกลุ่มนี้ มีสัดส่วนการเป็นหนี้สินและภาระหนี้สิ้น ทั้งในระบบและนอกระบบ
ต่ ากว่าครัวเรือนที่มีคนวัยท างานเป็นหัวหน้าหลายเท่าตัว  และยังมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย
มากกว่า เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่ตนเองและครอบครัวอยู่อาศัย  ความ
แตกต่างระหว่างครัวเรือนทั้ง 2 กลุ่มนี้ สะท้อนให้เห็นว่า หัวหน้าครัวเรือนสูงอายุมีความสามารถ
ในการบริหารจัดการการเงินภายในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถน าประสบการณ์
และความรู้ต่าง ๆ ในช่วงชีวิต มาปรับใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครัวเรือนได้เป็น
อย่างดี 
 วิไลพร วงค์คีนี โรจนี จินตนาวัฒน์ และ กนกพร สุค าวัง (2556) เผยแพร่ผลงานวิจัยที่
ศึกษาเรื่องปัจจัยท านายพฤฒพลังของประชากรเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือน าผลการวิจัยไป
ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤฒพลังให้กับประชาชน ทั้งนี้ได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยศึกษากับผู้ที่มีอายุ 40 – 59 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 398 คน ที่ได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน มี
การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยมีตัวแปรตาม
เป็นพฤฒพลังของผู้สูงอายุ และตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ การสนับสนุนทางสังคม ทัศนคติต่อการ
เป็นผู้สูงอายุ และ รายได้ของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า ปัจจัยที่สามารถใช้ท านายพฤฒพลัง
ของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ เพศหญิง การสนับสนุน
ทางสังคม ทัศนคติต่อการเป็นผู้สูงอายุ และ รายได้ของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถร่วมกันท านายพฤฒ
พลังได้ร้อยละ 17.87 นอกจากนั้นในการวัดพฤฒพลังของผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ ใช้ตัวบ่งชี้ที่
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ประกอบด้วย พฤฒพลังด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความมั่นคง ซึ่งผู้สูงอายุในเขต
เมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพฤฒพลังในแต่ละตัวบ่งชี้และโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

 รศรินทร์ เกรย์ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ เรวดี สุวรรณนพเก้า  
(2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง มโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุ: มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคม และสุขภาพ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาความหมายของการเป็นผู้สูงอายุ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ใน
มุมมองเชิงจิตวิทยาสังคมและสุขภาพ เปรียบเทียบกลุ่มคนเมืองและชนบท  ค้นหาผลกระทบเชิง
จิตวิทยาสังคม และสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงนิยามของผู้สูงอายุ และความเป็นไปได้ในการ
นิยามความหมายใหม่ของผู้สูงอายุ และวิธีการเปลี่ยนแปลงนิยามผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับต่อ
สังคม โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลวิจัยพบว่านิยามค าว่าผู้สูงอายุที่เป็นอยู่จะพิจารณาจาก 
เกณฑ์อายุตามปีปฏิทิน ลักษณะภายนอก สุขภาพและความจ าไม่ดี ผู้อ่ืน ความสามารถในการ
ท างานลดลง พฤติกรรม อารมณ์และการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงนิยาม
ผู้สูงอายุในอนาคต มี 4 ทางเลือกเรียงตามล าดับ คือ 1) ก าหนดด้วยอายุ 2) ก าหนดด้วยอายุและ
คุณลักษณะผู้สูงอายุในเชิงบวก 3) คุณลักษณะผู้สูงอายุในเชิงบวก และ4) ไม่มีการนิยาม ส่วน
ภาพลักษณ์หรือทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุนั้นมีทั้งเชิงลบและเชิงบวก  โดยเชิงลบจะเป็น ภาพแทน
ความจริง ส่วนภาพลักษณ์เชิงบวกจะมุ่งเน้นไปที่ความมีคุณค่า เช่น ความมีประสบการณ์ และ
การถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลัง 
 สุภจักษ์ แสงประจักษ์กุล (2557) รายงานผลการวิจัยไว้ว่า วุฒิวัย (Active ageing) 
ของผู้สูงอายุไทยมีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ เขตที่อยู่อาศัย 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้ต่อปี การท างาน การตรวจสุขภาพ การดูแล
ปรนนิบัติ และการออกก าลังกาย ทั้งนี้ผลการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาวิจัยจากผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไป จ านวน 23,884 คน และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ
ด้วยแบบจ าลองโพรบิต นอกจากนี้การวัดวัยวุฒิของผู้สูงอายุในงานวิจัยนี้ใช้ตัวบ่งชี้ที่ประกอบด้วย 
(1) ด้านสุขภาพ (2) ด้านการมีส่วนร่วม และ (3) ด้านความมั่นคง และพบว่า วุฒิวัยของผู้สูงอายุ
ไทยอยู่ในระดับปานกลาง  

 อภิญญา อิงอาจ และ มัทนา เจริญวงศ์ (2560) ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง  อิทธิพล
ของปัจจัยปัญญาสังคมที่มีต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไว้ว่าการวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ข้อ 1) เพ่ืออธิบายปัจจัยเชิงสาเหตุของความผาสุก
ในชีวิตของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้สูงอายุที่เป็น
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 1,200 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง
และเลือกตัวอย่างด้วยการเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ มีแบบสอบถามที่ผ่านการหาความตรงและความ
เชื่อมั่นแล้วเป็นเครื่องมือการวิจัยในส่วนนี้ และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง และ
วัตถุประสงค์ข้อ 2) เพ่ืออธิบายการให้ความหมายความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยการศึกษา
เชิงปรากฏการณ์วิทยา โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวน 40 คนที่ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง มีแนวค าถาม



48 
 

ส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือการวิจัย และงานวิจัยนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสาน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) การสนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตน การ
คาดหวังถึงผลการกระท า การรับรู้อุปสรรค พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการ
ก ากับตนเองของผู้สุงอายุเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุ โดยส่ง
อิทธิพลอ้อมผ่านปัจจัยกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ และความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุได้รับ
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากปัจจัยกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ และ (2) ผู้สูงอายุรับรู้ว่าความ
ผาสุกในชีวิต คือ ความสุขสงบที่เกิดขึ้นและสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจ การมีใจที่เป็นสุข และการเป็น
อิสระ และผู้สูงอายุเห็นว่าความผาสุกในชีวิตเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ การมีใจที่
เป็นสุข การตระหนักในคุณค่าของตน การมีความเข้าใจชีวิต ครอบครัวมีความสุข มีความสุขแบบ
พอเพียง สุขภาพกายไม่ทรุดโทรม การอยู่ในสังคมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เอ้ือ
ให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานที่ดี และการที่สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ดูแลสุขภาพกายใจของผู้สูงอายุ  
 ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล พิไลพร สุขเจริญ และ สมจิตร์ พะยอมยงค์ (2560 ) ได้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการศึกษาเชิงปริมาณเพ่ือค้นหาวิถีชีวิตในการ
สร้างเสริมสุขภาพของผู้สู งอายุ  และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้สู งอายุ ในเขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 330 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนประชากร 
และรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินวิถีชีวิตเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ส่วนนี้ พบว่า วิถีชีวิตเพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุจ าแนกตามมิติสุขภาวะ 4 ด้าน
ประกอบด้วย สุขภาวะทางกาย ได้แก่ วิถีชีวิต 3 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้าน
กิจวัตรประจ าวันและการออกก าลังกาย และด้านการบริโภคอาหารและโภชนาการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง สุขภาวะทางจิต ได้แก่ วิถีชีวิตด้านการจัดการความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง ภาวะ
ทางสังคม ได้แก่ วิถีชีวิตด้านการมีสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนอยู่ในระดับปานกลาง และสุขภาวะ
ทางปัญญา ได้แก่ วิถีชีวิตด้านการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณอยู่ในระดับปานกลาง หลังจากนั้นน าผล
ที่ได้จากส่วนนี้ไปจัดสนทนากลุ่มกับผู้สูงอายุในชุมชน และผู้สูงอายุที่เป็นแกนน าชุมชน เช่น 
กรรมการชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข จ านวน 15 คน ได้มาโดยการเจาะจง รวบรวมข้อมูลจาก
การประชุมกลุ่มตามขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เพ่ือใช้ในการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สุงอายุ พบว่า 
รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย (1) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ (2) การจัดบริการสร้างเสริม
สุขภาพและคัดกรองความเสี่ยง (3) การจัดการความรู้เพ่ือการสร้าง เสริมสุขภาพในชุมชน และ 
(4) การพัฒนาผู้สูงอายุสู่ภาวะพฤฒพลัง ทั้งนี้ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่มยังมีข้อค้นพบว่า 
การพัฒนาผู้สูงอายุสู่ภาวะพฤฒพลังนั้น ส าหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่เป็นกลุ่มติดสังคม เป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถในการให้การช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่ผู้สุงอายุด้วย
กันเองในชุมชน จึงเป็นการสมควรที่จะสร้างภาวะพฤฒพลังให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการอุทิศตนเพ่ือ
เป็นแหล่งประโยชน์ที่ทรงคุณค่าให้กับชุมชนและผู้สูงอายุด้วยกันเอง ประกอบด้วยการพัฒนา
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ผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคมให้เป็นแกนน าผู้สูงอายุ ค้นหาผู้สูงอายุต้นแบบด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
พัฒนาทักษะในการเป็นแกนน าด้านการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นแกนน าในการจัดกิจกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบของชุมชนในการสร้างเครือข่ายผู้สูงอายุระหว่าง
ชุมชน การสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทุกมิติสุขภาวะ จัด
กิจกรรมสนทนากลุ่มแกนน าผู้สูงอายุ และ ผู้สูงอายุอ่ืนๆ จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้แกนน า
ผู้สูงอายุ กรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข และ เปิดโอกาสให้แกนน าผู้สูงอายุและ
ผู้สูงอายุอ่ืนๆ ในชุมชนได้ค้นหา ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการสร้างเสริมสุขภาพ สิ่ง
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี 
 กัมปนาถ กุญแจทอง นฤมล เอ้ือมณีกูล ขวัญใจ อ านาจสัตย์ซื่อ ทะศนีย์ รวิวรกุล 
และ ปรารถนา สถิตวิภาวี (2562) เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารพยาบาลสาธารณสุขไว้ว่า จาก
การศึกษาวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤฒพลังของผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดพฤฒพลังขององค์การอนามัยโลก ในการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุที่
อาศัยใน 17 อ าเภอของจังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้การเลื อก
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูบ ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดสุรินทร์มีระดับพฤฒพลังในระดับปานกลาง ซึ่งมีตัวบ่งชี้ในการวัดพฤฒ
พลัง ประกอบด้วย การรับรู้ภาวะสุขภาพ การไม่มีโรคประจ าตัว ความสามารถในการท ากิจกรรม
ต่างๆ การไม่มีความพิการ ไม่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ความรู้สึกเครียด เสียใจ หดหู่ หรือ 
ซึมเศร้า การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนในการท างาน  การ
ให้บริการด้านเศรษฐกิจ ครัวเรือน หรือ ภาคเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่บ้านมี
ความปลอดภัย การได้รับการดูแลจากสมาชิกในครอบครัว การได้รับการช่วยเหลือจากชุมชน 
หรือเพ่ือนบ้านเมื่อได้รับความเดือดร้อน การได้รับเบี้ยยังชีพในการซื้อของใช้ในการด ารงชีพ การ
มีประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤฒพลัง
ของผู้สูงอยายุในจังหวัดสุรินทร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล (ที่
อยู่อาศัย เชื้อชาติ สิทธิการรักษา) การฝึกฝนด้านการรู้คิดหรือฝึกสมอง และปัจจัยก าหนดพฤฒ
พลัง (ปัจจัยภาคตัดขวาง วัฒนธรรม และเพศ) ปัจจัยด้านระบบบริการสุขภาพและสังคม ปัจจย
ด้านพฤติกรรม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม และปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และจากผลการวิจัยนี้ คณะวิจัยได้รายงานว่า ผลการวิจัยได้แสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นของโปรแกรมส่งเสริมพฤฒพลังในผู้สูงอายุในด้านที่อยู่อาศัย วัฒนธรรมและเพศ บริการ
ด้านสุขภาพ และสังคม และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาชีวิตที่ดีข้ึน 
 ฐาณญา สมภู่ และ คณิต เขียววิชัย (2562) รายงานผลการวิจัยในวารสารวิชาการ
เกี่ยวกับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังของชมรมผู้สูงอายุไทย 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
ไทย จ านวน 410 คน รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาระดับภาวะพฤฒพลังของ
ผู้สูงอายุ ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุไทยมีระดับภาวะพฤฒพลังในระดับ
ปานกลาง ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ 3 ตัว มีระดับพฤฒพลังเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ พฤฒพลังด้านสุขภาพ 
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พฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม และพฤฒพลังด้านความมั่นคงในชีวิต ตามล าดับ 
นอกจากนั้นคณะผู้วิจัยยังได้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของชมรมผู้สูงอายุในการ
ส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย ซึ่งใช้แนวทางการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา 
(Multisite Multi-case) และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือกระตุ้นการรวบรวมข้อมูล 
และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับ
แนวความคิดการส่งเสริมภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุ และใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ทั้งนี้ผลการวิจัยในส่วนนี้พบว่า ขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทยต้นแบบ ประกอบด้วย (1) การตระหนักและการวางแผน 
(Preparation) ด้วยการร่วมคิด และร่วมท า (2) การเรียนรู้พ่ึงพาตนเอง (Learning person) 
ด้วยการเปิดใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ตลอดเวลา และพ่ึงพาตนเองได้ และ (3) การลงมือท าซ้ าใน
กิจกรรมชมรม (Social behavior) ด้วยการให้ผู้สูงอายุในชมรมได้ลงมือท ากิจกรรมซ้ าๆ และ
ต่อเนื่องไม่ล้มเลิก เพ่ือเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมให้สามารถน าไปปฏิบัติต่อที่บ้านด้วย อย่างไรก็
ตามก็ยังจ าเป็นต้องมีปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จ ได้แก่ (1) ภาคี
เครือข่ายที่ช่วยกันสนับสนุนและร่วมมือด้วยกัน (2) การจัดการและออกแบบสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ (3) แกนน า และ (4) แหล่งการเรียนรู้ท้องถิ่น และสุดท้ายของผลการวิจัย
ในงานนี้ คือ รูปแบบการสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังของชมรมผู้สูงอายุไทย ควรต้องประกอบด้วย 
(1) หลักการและเหตุผล (2) วัตถุประสงค์ (3) การด าเนินกิจกรรมและกิจกรรมส าคัญ (4) เงื่อนไข
การจัดรูปแบบ และ (5) การติดตามและการประเมินผล ซึ่งผลการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน มีภาวะพฤฒพลังหลังการทดลองใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสูงขึ้น
กว่าก่อนการทดลองใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ยังมีข้อจ ากัดที่ว่า 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมกับชมรมผู้สูงอายุที่มีสมาชิกจ านวนไม่มากเกินไป และควรเน้น
กิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และการร่วมมือท ากิจกรรมที่เน้นลักษณะพหุวัย 
 จันทนา จุฑาวรรธนะ นันท์ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ อัจศรา ประเสริฐสิน และ มณฑิรา จารุ
เพ็ง (2563) ได้มุ่งศึกษาในบริบทของผู้สูงอายุไทยที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราเพ่ือจุดมุ่งหมาย
ไปสู่การพัฒนาแบบวัดพฤฒพลังที่จะใช้กับผู้สูงอายุไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการเก็บข้อมูลตัวอย่างจ านวน 200 คน ด้วยแบบสอบถามและน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ยืนยันด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
จนพบผลการวิเคราะห์ที่แบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันดี ซึ่งผลการวิจัย
บ่งชี้ได้ว่า แบบวัดพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยมีองค์ประกอบจ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การ่วม
ท ากิจกรรมและท าประโยชน์ให้สังคม (2) การพ่ึงพาตนเองได้ (3) การเจริญทางปัญญา (4) การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (5) การมีวิถีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพ (6) การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน และ 
(7) การสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวเพ่ือมีผู้ดูแลยามชรา ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยในงานวิจัย
นี้ยืนยันว่าแบบวัดพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดพฤฒพลังผู้สูงอายุไทยใน
สถานสงเคราะห์คนชราได้  
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 León, L. P. de, Mangin, J. P. L., & Ballesteros, S. (2020) รายงานผลการวิจัย
เรื่องปัจจัยก าหนดทางจิตสังคมของคุณภาพชีวิต (Quality of life) และการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active ageing) ด้วยการวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural 
equation modeling) โดยการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษากับผู้สูงอายุจ านวน 128 คน ในประเทศ
สเปนที่อาศัยในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน และมีความแตกต่างกันทางเศรษฐานะ (Socioeconomic 
levels) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 75.24 ปี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุเท่ากับ 5.93 
ปี โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกจากเกณฑ์ (1) มีลักษณะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและใช้
ชีวิตอย่างเป็นอิสระ (2) มีการศึกษาขั้พ้ืนฐานเป็นอย่างน้อย (3) เป็นผู้เกษียณอายุแล้ว และมีอายุ
มากกว่า 60 ปี (4) มีคะแนน Geriatric Depression Scale (GDS) ระหว่าง 0 – 9 และ (5) มี
คะแนน Mini-Mental State Examination (MMSE) ไม่น้อยกว่า 27 คะแนน นอกจากนั้นยังมี
เกณฑ์คัดออก ได้แก่ (1) ต้องไม่เป็นผู้มีความบกพรองทางการได้ยินหรือการมองเห็น (2) ต้องไม่
เป็นผู้มีปัญหาทางจิตเวช และ (3) ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในโครงการบ าบัดทางจิต ผลการวิจัยชี้ให้เห็น
รูปแบบทางจิตสังคมที่สามารถสนับสนุนและช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตและความจ าที่ชัดเจน และยัง
ช่วยลดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุได้ และยังพบว่ารูปแบบทางจิตสังคมมีองค์ประกอบหลักสอง
ประการในการใช้อธิบายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ นั่นคือ การรับรู้ทางด้านสุขภาพตนเอง และ
ความพึงพอใจในชีวิต ที่ส าคัญงานวิจัยนี้บ่งชี้ว่าอายุของผู้สูงอายุไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ผกผันกับ
ปัจจัยใดๆ อย่างอ่ืนที่จะท าให้ศักยภาพของผู้สูงอายุเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ศักยภาพของ
ผู้สูงอายุมีลักษณะคงที่ตลอดอายุของพวกเขา นอกจากนี้ยังพบว่า คนที่ผู้สุงอายุมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 
เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อนสนิท หรือ การเป็นสมาคม ชมรม หรือสถาบันการศึกษาท่ีผู้สูงอายุ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่โดดเดี่ยวและไม่เหงา เป็นการเพ่ิมความพึงพอใจและ
ให้ความเป็นอยู่หรือความผาสุกในชีวิตให้กับผู้สูงอายุได้ 
 Fernández, F., Nazar, G., & Alcover, C.M. (2018) ท างานวิจัยกับผู้สูงอายุใน
ประเทศชิลีจ านวน 204 คน เพ่ือศึกษาแบบจ าลองผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Aging Model: 
Causes, Indicators, and Predictors in Chilean Elderly People)  ร วบ ร วมข้ อมู ล ด้ ว ย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค MIMIC (Multiple causes and multiple indicators) 
เพ่ือมุ่งอธิบายความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่มีหลายสาเหตุที่ก่อให้เกิดศักยภาพในตัว
ผู้สูงอายุ อีกทั้งการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของประเทศชิลี ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
งานวิจัยยี้ พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคมสามารถท านายการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในประเทศชิลี
ได้ร้อยละ 21.40 ซึ่งสูงกว่าปัจจัยทางด้านวิถีชีวิต ที่สามารถอธิบายได้ร้อยละ 15.40 และปัจจัย
สุดท้ายที่สามารถอธิบายหรือท านายการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในประเทศชิลีได้ ก็คือ ปัจจัย
ปัจเจกบุคคล ซึ่งอธิบายความแปรปรวนของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในประเทศชิลีได้ร้อยละ 
13.70 ตามล าดับ 
 Chang, Y.T., Yu, C.W., Chao, C.M. & Chen, R.J. (2021) ศึ กษาและราย ง าน
ผลการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายและการสนับสนุน
ทางสังคมที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในประเทศไต้หวัน และยังได้ศึกษาถึงอิทธิพล
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ความรู้ด้านสุขภาพในบทบาทของการเป็นตัวแปรก ากับ (Moderator variable) ด้วย โดยการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท และรวบรวมข้อมูลจากผู้
ที่มีอายุตั้งแต่ ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ปีขึ้นไปด้วยวิธีการเลือกตัวอย่างตามความสะดวก ซึ่งได้ข้อมูล
มาท าการวิเคราะห์จ านวน 1,586 คน ทั้งนี้ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการวัดตัวแปรผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ประกอบด้วย 5 รายการ ได้แก่ (1) สุขภาพ (Health) (2) การมีส่วนร่วมทางสังคม (Social 
participation) (3) ความปลอดภัย (Safety) (4) การเรียนรู้  (Learning) และ (5) กิจกรรม 
(Activity) ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 3 รายการ ได้แก่ 
การสนับสนุนที่จับต้องได้ (Tangible social support) การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional 
social support) และ การสนับสนุนที่เป็นฟังก์ชันหน้าที่การให้ข้อมูล (Information function 
social support) และสุดท้าย คือการวัดการมีส่วนร่วมในการออกก าลังกาย เป็นการวัดระดับ
การออกก าลังกาย โดยการใช้ความถี่การออกก าลังกาย (Exercise frequency) คูณกับผลรวม
ระหว่างความเข้มข้นของการออกก าลังกาย (Exercise intensity) และ ระยะเวลาการออกก าลัง
กาย (Exercise duration) ผลการวิจัยปรากฏว่า การมีส่วนร่วมในการออกก าลังกายและการ
สนับสนุนทางสังคมส่งผลทางบวกต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และ 
พบอีกว่า การสนับสนุนทางสังคมมีอิทธิพลสูงกว่าการออกก าลังกาย และผลการทดสอบอิทธิพล
ของความรู้ด้านสุขภาพในบทบาทของตัวแปรก ากับพบว่า ความรู้ด้านสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งผล
โดยตรงต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หากแต่พบว่า ความรู้ด้านสุขภาพไม่ได้เป็นตัวแปรก ากับ
ร่วมกับการออกก าลังกายและไม่ได้ร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมในการส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงกฎหมายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีศักยภาพ 
และสถานการณ์การเป็นผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคต ความต้องการด้านการท างานของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้เป็นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบงานวิจัย และการเชื่อมโยงของการวิจัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวมถึงการ
มองเห็นแนวการก าหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้อย่าง
เหมาะสม 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง “แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” มีจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และ เพ่ือยืนยัน 
(Confirm) แบบจ าลองที่สร้างขึ้น โดยส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมดังที่ได้เสนอไว้ในบทที่ 1 แล้วนั้น ในบทนี้เป็นการน าเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการด าเนินการวิจัยให้มีความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ผู้วิจัยได้ใช้แนวทางในการวิจัย 2 แนวทาง คือ แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ร่วมกัน
เพ่ือสนับสนุนซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นวิธีที่ช่วยในการค้นคว้าหาค าตอบและยืนยันค าตอบ 
(Exploratory and confirmatory questions) ซึ่ งจะช่วยท าให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่ อถือ 
(Credibility) มากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยจากวิธีการวิจัยแบบผสมสามารถเสริมต่อกันโดยใช้
ผลการวิจัยจากวิธีหนึ่งอธิบายขยายความผลการวิจัยอีกวิธีหนึ่ง ช่วยให้การตอบค าถามการวิจัยได้
ละเอียดชัดเจนมากกว่าการใช้รูปแบบการวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว (Creswell, 
1998) ทั้งนี้ส าหรับงานวิจัยนี้ ได้ใช้กลยุทธ์การวิจัยแบบการส ารวจเป็นล าดับ (Sequential 
exploratory strategy) ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกก่อน จากนั้นจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
ส ารวจถึงความเห็นที่มีต่อแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพตามที่ได้กล่าว
ไว้แล้ว  รายละเอียดของวิธีการวิจัยแต่ละวิธีมีดังนี้ 

 
3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ  

ในส่วนนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ซึ่งรายละเอียดในส่วนของการวิจัย
เชิงคุณภาพ มีดังนี้  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ใช้การเลือกตัวอย่างเชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) 
(Creswell, 2007; Glaser & Strauss, 1967)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามที่ต้องการตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบการเคลื่อนของก้อนหิมะหรือห่วงโซ่ (Snowball or chain) (Miles & Huberman, 
1994 อ้างถึงใน จ าเนียร  จวงตระกูล, 2553) โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นอย่างเจาะจง
จากผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่มมาเป็นคนแรกก่อน จากนั้นจึงใช้วิธีแบบการเคลื่อนของก้อนหิมะ
โดยผู้ให้ข้อมูลคนแรกจะแนะน าผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์จนกว่าจะไม่พบ
ข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นที่ เรียกว่าข้อมูลอ่ิมตัว (Data Saturation) จึงหยุดการ
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สัมภาษณ์ ในที่นี้ มีผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ และกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ เป็นผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลได้ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรง มี
การท างานเพ่ือสังคม และมีความมั่นคงในชีวิต เพ่ือก าหนดเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ 

1. เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ 
3. เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งในด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม 
4. เป็นผู้ที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และชุมชนสม่ าเสมอ 
5. เป็นผู้ประกอบกิจการงานอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม 
6. เป็นผู้มีความม่ันคงในชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว และสภาพแวดล้อม 
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
1. มีอายุไม่ต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ทีส่ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
2. เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งในด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม  
3. เป็นผู้ที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และชุมชน   
4. เป็นผู้ประกอบกิจการงานอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  
5. เป็นผู้มีความม่ันคงในชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ครอบครัว และสภาพแวดล้อม 
 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบแนวทางการสัมภาษณ์ และตัวผู้วิจัย โดยผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด (Open Ended) โดยใช้แบบแนวทางการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structure) 
เพ่ือให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ซึ่งผู้วิจัยจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลประมาณ 1 ชั่วโมงต่อคน จ าแนกแนวทางการสัมภาษณ์ออกเป็น 4 ส่วน (ภาคผนวก ก) คือ  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและลักษณะการมีศักยภาพของผู้ให้ข้อมูล 
   ส่วนที่ 2 สาเหตุของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   ส่วนที่ 4 ความเห็นอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 การสร้างแบบแนวทางสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 การสร้างแบบแนวทางการสัมภาษณ์เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
 2. สร้างแนวทางการสัมภาษณ์ (Interview guide) ตามวิธีการของ Patton (1990) 
และจ าเนียร จวงตระกูล (2553) โดยจะออกแบบค าถามจากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ 
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บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ รวมถึงสาเหตุ และ
ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยจะจ าแนกเป็นค าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ 
(Experience) ความคิดเห็น (Opinion) ความรู้สึก (Feeling) ความรู้ (Knowledge) และพ้ืนหลัง
ของผู้ให้ข้อมูล (Background of the key informants) 
 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะด าเนินการในการทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้  
 1. คุณภาพของแบบแนวทาง ผู้วิจัยจะน าแบบแนวทางการสัมภาษณ์เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจ านวนรวม 3 คน 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อค าถาม ซึ่งจะช่วยให้ค้นพบค าถามประเภทที่ใช้
ค าพูดไม่เหมาะสม ค าถามที่คุกคามผู้อ่ืน หรือ ค าถามที่เป็นจุดบอด หลังจากนั้นจึงปรับแก้ไขอีก
ครั้งก่อนน าไปใช้จริง  
 2. คุณภาพของตัวผู้วิจัย โดยผู้วิจัยได้น าแบบแนวทางการสัมภาษณ์ที่ได้แก้ไขแล้วไป
ทดลองสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายแต่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ได้แก่  ผู้สูงอายุ
ที่มีสุขภาพดี มีส่วนร่วมในสังคม และมีความม่ันคงในชีวิตที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 3 คน เพ่ือ
เป็นการฝึกซ้อมการสัมภาษณ์ก่อนการสัมภาษณ์จริง ท าให้เกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าผู้วิจัยได้
ข้อมูลที่ต้องการจากการสัมภาษณ์ 
 การเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ผู้วิจัยติดต่อผู้สูงอายุที่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
  2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) และ
การบันทึกเสียงเพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน และใช้ฟังซ้ าเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
  3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกบันทึกโดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและถอด
ข้อความเพ่ือเรียบเรียงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้วิจัยเก็บประเด็น
ส าคัญได้ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยจะถอดเทปและท า 
Transcription ด้วยตนเอง เพ่ือให้เข้าใจและจับประเด็นส าคัญได้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการลงรหัสเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
โดยการแปลความหมายของข้อมูล (Values Coding) เชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือให้
ได้ประเด็นหลักท่ีส าคัญและเก่ียวข้องกับการวิจัยเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

 
  



56 
 

3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
             การวิจัยในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือยืนยัน (Confirm) ถึงความเหมาะสมของ
แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) ด้วยการสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพจากผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ดังนั้น ค าถามการวิจัยในส่วนนี้คือ แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ ส าหรับเครื่องมือที่ใช้คือ 
แบบสอบถามที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่ตามแบบจ าลองที่ได้พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมี
กรอบการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 3.1 

 
ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิด 

แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 

 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายในครั้งนี้เป็นผู้สูงอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งจากข้อมูลการรายงานการศึกษาการกระจายตวของศูนย์บริการผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร รายงานไว้ว่า ผู้สูงอายุเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ.ศ 2563 ที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีจ านวน 1,108,219 คน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2564, ออนไลน์) แต่อย่างไรก็
ตามส าหรับกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ก าหนดเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ตามการ
ขยับเกณฑ์ของนานาประเทศ (กรมสุขภาพจิต, 2564, ออนไลน์)  

 ส าหรับการสุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในแต่ละเขตตามสัดส่วน  
รวมจ านวน 500 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random 
sampling) ทั้งนี้การก าหนดจ านวนตัวอย่าง 500 คนในงานวิจัยนี้นั้นเป็นเพราะงานวิจัยครั้งนี้ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ซึ่ง Schumacker, R.E. และ  Lomax, R.G. (2004) เสนอไว้ว่า กลุ่มตัวอย่าง
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ควรมีขนาดใหญ่ (Large size) โดยเสนอกฎโดยนัย (Rule of Thumb) ไว้ว่าตัวอย่างควรมีขนาด 
500 หน่วย หรืออาจจะมากกว่าถ้าหากโมเดลมีความซับซ้อนมาก ซึ่งจากกรอบแนวคิดการวิจัยใน
ครั้งนี้จึงจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่ นอกจากนั้นเมื่อใช้สูตรค านวณจ านวนตัวอย่างของทาโร่ 
ยามาเน่ ที่ก าหนดความเชื่อม่ัน 95% และความผิดพลาดที่ระดับ 0.05 ปรากฏว่าค านวณตัวอย่าง
ได้เท่ากับ 400 คน ดังนั้นจึงก าหนดจ านวนตัวอย่างในงานวิจัยนี้เท่ากับ 500 คนเพ่ือให้ครอบคลุม
กับประชากรที่มีจ านวนมาก และเพียงพอกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM ที่มีตัวแปรในโมเดลที่
ค่อนข้างซับซ้อน   
 เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือการวิจัยในส่วนนี้เป็นแบบสอบถาม (ภาคผนวก ข) ใช้รวบรวมข้อมูลโดย
ให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ตอบด้วยตนเอง ส่วนในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือเขียนได้ไม่
ถนัด ผู้ช่วยวิจัยจะเป็นผู้อ่านให้ผู้สูงอายุฟัง  
  เนื้อหาของแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพก่อนเกษียณ วุฒิ
การศึกษา และการพักอาศัย  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating  scale) 
5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด 
  ระดับท่ี 2 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อย 
  ระดับท่ี 3 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดับท่ี 4 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมาก 
  ระดับท่ี 5 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีความหมายดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด 
  ระดับท่ี 2 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อย 
  ระดับท่ี 3 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดับท่ี 4 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมาก 
  ระดับท่ี 5 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   
จ านวน 10 ข้อ มีลักษณะข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating  scale) 5 ระดับ โดยแต่ละ
ระดับมีความหมายดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด 
  ระดับท่ี 2 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อย 
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  ระดับท่ี 3 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดับท่ี 4 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมาก 
  ระดับท่ี 5 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
  และข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 – 4 ได้น ามาแปลความหมายค่าเฉลี่ย โดย
ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การแปลความหมายตามการตอบในระดับความเป็นจริง 5 ระดับ โดยผู้วิจัยใช้ค่า
คะแนนสูงสุดลบค่าคะแนนต่ าสุดแล้วหารด้วยจ านวนระดับ 5 ระดับ ตามวิธีการหาความกว้าง
ของอันตรภาคชั้น (อภิญญา อิงอาจ, 2558) ดังนี้ 
 ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  Xmax - Xmin =  5 – 1  = 0.80  
 
 จึงได้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยตัวแปร ดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ตรงกับความจริงระดับน้อยที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ตรงกับความจริงระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ตรงกับความจริงระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ตรงกับความจริงระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ตรงกับความจริงระดับมากท่ีสุด 
 
 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ออกแบบจาก
แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ได้จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ทีใ่ห้ผู้สูงอายุเป็นผู้ตอบ
ด้วยตนเอง (ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่อ่านหนังสือไม่ออก หรือเขียนได้ไม่ถนัด ผู้ช่วยวิจัยจะเป็น
ผู้อ่านให้ผู้สูงอายุฟัง)  
 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของแบบสอบถาม มีดังนี้ 
   ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถาม โดยน าแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพที่ได้พัฒนาขึ้นมาก าหนดเป็นข้อค าถาม โดยแยกเป็นตัวแปรส าคัญ ๆ เป็นกลุ่ม ๆ 
แบบจ าลอง ได้แก่ สาเหตุการณ์เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และผลลัพธ์
ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือให้สะดวกแก่การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นที่ 2 น าแบบสอบถามทุกตอนให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน (ภาคผนวก ค) 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อความกับ
นิยามศัพท์เฉพาะและบริบทของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยประเมิน 3 ค่า คือ +1 แน่ใจว่าใช้ได้ 0 
ไม่แน่ใจ และ -1 แน่ใจว่าใช้ไม่ได้ และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( Index of 
Item-Objective Congruence: IOC) ดังนี้ 
   
 
 

  เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 

IOC   =   ∑R 
N 

Number of class  5 
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       ∑R แทนผลรวมของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N      แทนจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 วิธีการแปลผล คือ ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้ ส่วนข้อ
ค าถามท่ีมีค่า IOC ต่ ากว่า 0.50 พิจารณาปรับปรุงหรือตัดทิ้ง  
 ผลของการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาด้วยดัชนี IOC พบว่าไม่มีข้อใดมีค่าต่ ากว่า 
0.50 แสดงว่าทุกข้อค าถามผ่านเกณฑ์ความตรง แต่อย่างไรก็ตามก็ได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับค าถามให้กระชับ สั้น ตรงไปตรงมา และแนะน าไม่ให้ใช้ค าถามเชิงนิเสธ ซึ่งได้
ปรับปรุงแก้ไขและน ากลับไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่แนะน าได้พิจารณาอีกครั้ง 
 ขั้นที่ 3 ร่างแบบสอบถามฉบับทดลองใช้ แล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของข้อความ ตลอดจนความชัดเจน
ของภาษาที่ใช้ และประเมินระยะเวลาการท าแบบสอบถาม และน าผลจากการทดลองใช้มา
วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Alpha’s Cronbach: ) ซึ่งค่า  ที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมี
ค่าระหว่าง 0   1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีความเชื่อถือได้มาก ในที่นี้ก าหนดให้ค่า
สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่ามากกว่า 0.70 (Willams อ้างใน สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์, 2551) ผล
การทดสอบได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นมีค่าดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha’s Cronbach) ของแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถามด้าน 
จ านวน 

ข้อค าถาม 
Alpha’s 

Cronbach 
ปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 10 .832 
คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 10 .920 
ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   10 .768 

  
 จากตารางที่ 3.1 สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Alpha’s Cronbach) ของ
แบบสอบถามจ านวน 3 ด้าน ด้านละ 10 ข้อค าถาม มีค่าอยู่ระหว่าง 0.768 – 0.920 ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าเป็นแบบสอบถามที่มีคุณภาพด้านความเชื่อมั่น  

 ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อค าถามที่ผ่านการหาคุณภาพตามขั้นตอนข้างต้นมาเป็นแบบสอบถาม 
ฉบับจริงที่มีจ านวนข้อค าถามที่ผ่านคุณภาพ รวมทั้งสิ้นจ านวน 30 ข้อค าถามเพ่ือน าไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนนี้ 
 ขั้นที่ 1 ติดต่อประงานกับชมรมผู้สูงอายุ โดยผ่านเลขาหรือผู้ประสานงานแต่ละชมรม
ไปยังประธานชมรมผู้สูงอายุแต่ละชมรมที่เป็นพ้ืนที่ท าการศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
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ขอบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุในชมรมที่ประกอบด้วย ชื่อ- นามสกุล ที่อยู่ และสถานที่ติดต่อ ทั้งนี้
ผู้สูงอายุที่ขอรายชื่อจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 65 ปีบริบูรณ์ ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
(2) เป็นผู้มีสุขภาพดีทั้งในด้านกาย จิต ปัญญา และสังคม  
(3) เป็นผู้ที่เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และชุมชน   
(4) เป็นผู้ประกอบกิจการงานอันเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  
(5) เป็นผู้มีความม่ันคงในชีวิตทั้งในด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวและสภาพแวดล้อม 

 ขั้นที่ 2 นัดหมายกับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ (ตามรายชื่อผู้สูงอายุ
ที่สุ่มได้) โดยขอความอนุเคราะห์จากประธานชมรมหรือตัวแทนของผู้สูงอายุในแต่ละชมรม หรือ
แต่ละกลุ่ม ในการแจ้งการนัดหมายวัน-เวลา-สถานที่ให้กับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการนัด
หมายผู้สูงอายุจากแต่ละชมรมจะใช้วิธีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 20 - 30 คน โดยกระจายไป
ตามแต่ละชมรม 
 ขั้นที่ 3 จัดเตรียมแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลให้พร้อมและเพียงพอกับ
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับปากกาส าหรับการตอบแบบสอบถาม และของที่ระลึกส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มาให้ข้อมูล 
 ขั้นที่ 4 ให้ผู้สูงอายุตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แต่ถ้าในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สะดวกท่ี
จะอ่านเพ่ือตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผู้วิจัยและ/หรือผู้ช่วยวิจัยจึงจะเข้าไปช่วยเหลือเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าว  
 ขั้นที่ 5 เมื่อได้รับแบบสอบถามแล้ว น าแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบ แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาลงรหัสเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
และใช้ค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะการ
แจกแจงของตัวแปร โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ การแจงนับความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS 

1) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทุกตัว ด้วยสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ 
เพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือพิจารณาว่าตัวแปรที่ศึกษาท้ังหมดมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

2) วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง 
แบบจ าลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม AMOS โดยมีการวิเคราะห์ย่อยดังนี้ 
   2.1) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirm factor analysis) เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบจ าลองการวัด (Measurement model)  
   2.2) วิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้าง (Structural Model) ของแบบจ าลองปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
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 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลอง (Goodness of Fit Measures)  
เพ่ือศึกษาภาพรวมของแบบจ าลองว่ามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือไม่ 
ผู้วิจัยใช้ผลลัพธ์จากตารางสถิติ 3 กลุ่ม (Bentler, 1990; Hooper, Coughlan, and Mullen, 
2008; Byrne, 2009; Mulaik, 2009; JHair, Black, Babin, and Anderson, 2010; Hoyle, 
2012; Kline, 2011; Loehlin, 2011; Nunkoo, and Ramkissoon, 2012 อ้ า ง ใ น  อภิญ ญ า     
อิงอาจ, 2562) ดังนี้ 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม Estimates เป็นกลุ่มที่รวบรวมค่าสถิติทั่วไปที่จะใช้ในการอธิบายค่าต่าง 
ๆ ของแบบจ าลอง โดยใช้ค่าสถิติค่าความสัมพันธ์และน้ าหนักความสัมพันธ์จากตาราง 
Regression Weight และตาราง Standardized Regression Weight ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  เพ่ือทราบค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรและระหว่างตัวแปร นอกจากนั้น
ยังต้องพิจารณาว่า Standardized Regression Weight ไม่ควรน้อยกว่า 0.40 ซึ่งถ้าน้อยกว่า 
0.40 ควรท าการปรับแต่งแบบจ าลองด้วยวิธีตัด    ตัวแปรบางตัวออกไป โดยเลือกตัดตัวแปรที่มี
ค่าน้ าหนักตัวแปร (Factor Loading) น้อยออกไป 
 กลุ่ มที่  2 กลุ่ ม  Modification Indices เ ป็ นกลุ่ มที่ แ สด งค่ า  M.I.  จากตาร า ง 
Covariances เพ่ือปรับแต่งองค์ประกอบให้ผ่านเกณฑ์และสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยแนวทางการปรับแต่งองค์ประกอบจะด าเนินการจากคู่ที่โปรแกรมพบว่าค่าความ
คลาดเคลื่อนมากที่สุดทีละคู่ก่อน แล้วสั่งวิเคราะห์ใหม่ ถ้าองค์ประกอบยังไม่ผ่านเกณฑ์อีกจะ
ปรับแต่งจากตัวแปรคู่ที่โปรแกรมพบว่าค่าคลาดเคลื่อนรองลงมาไปตามล าดับ ซึ่งวิธีการปรับแต่ง
องค์ประกอบในสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์มี 2 วิธี ได้แก่  
   1) วิธียุบรวมตัวแปร โดยเลือกรวมตัวแปรในคู่ที่มีค่า M.I. สูงๆ แล้วสร้างตัวแปร
ใหม่แทน  
   2) วิธีการเชื่อมเส้นลูกศร โดยเพ่ิมเส้นลูกศรแบบสองหัวเชื่อมระหว่างค่าความ
คลาดเคลื่อนคู่ที่มีค่า M.I มากที่สุด  

  กลุ่มท่ี 3 กลุ่ม Model Fit เป็นกลุ่มที่แสดงว่าค่าสถิติต่าง ๆ เพื่อพิจารณา ว่า 
แบบจ าลองผ่านเกณฑ์หรือไม่ และเป็นการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลองตาม
สมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าดัชนีทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
(Model Fit) และเพ่ือชี้ว่าแบบจ าลองนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยใช้ค่าดัชนีทดสอบความ
เหมาะสมของแบบจ าลองจากตาราง 3.2 ดังนี้  
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ตารางท่ี 3.2 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของแบบจ าลอง 
 

ดัชนี เกณฑ์การยอมรับ 

2 ควรมีค่าต่ าและไม่ควรมีนัยส าคัญทางสถิติ (p > 0.05)* 

2/df ดีถ้า 2/df < 3 หรือ พอใช้ได้ ถ้า 2/df < 5  

GFI ดีถ้า GFI > 0.95 หรือ ยอมรับได้ถ้า GFI > 0.90  

AGFI ดีถ้า AGFI > 0.95 หรือ ยอมรับได้ถ้า AGFI > 0.90  

RMSEA ดีถ้า RMSEA < 0.07 หรือ พอใช้ได้ถ้า RMSEA อยู่ระหว่าง 0.07 – 0.10   
RMR ถ้า RMR < 0.09 ถือว่าแบบจ าลองสอดคล้องกับข้อมูลดี 

CFI ดีถ้า CFI > 0.95 หรือ ยอมรับได้ถ้า CFI > 0.90  

NFI ดีถ้า NFI > 0.95 หรือ ยอมรับได้ถ้า NFI > 0.90  
*งานวิจัยนี้ไม่ใช้เกณฑ์ p > 0.05 เนื่องจากการใช้ตัวอย่างขนาดใหญ่จะมีโอกาสที่ค่า p > 0.05 น้อยมาก
เพราะว่า ค่าสถิติไคสแควร์มักมีค่ามากขึ้นเมื่อใช้จ านวนตัวอย่างจ านวนมาก ซึ่งมีโอกาสให้ p < 0.05 มากกว่า
โอกาส p > 0.05 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงผสมผสานวิธีแบบขั้นตอนเชิงอธิบาย 
(Exploratory sequential design) ซึ่ งแบ่ งการวิจัย เป็น 2 ขั้นตอน (Two-phrase mixed 
methods design)  

ช่วงแรกเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นนักวิชาการ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ เป็น
ผู้สูงอายุที่สามารถให้ข้อมูลได้ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีการท างานเพ่ือสังคม และมีความมั่นคงใน
ชีวิต เพ่ือก าหนดเป็นร่างแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จากนั้นจึงสรุป
เป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเพ่ือที่น าไปสอบถามความเห็นกับ
ผู้เกี่ยวข้องด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณต่อไป  

ช่วงที่สองเป็นการวิจัยหลัก ซึ่งใช้การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือตอบปัญหาน าวิจัย โดยยืนยัน
แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพตามหลักสถิติการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

มีผลการวิจัยในแต่ละช่วง ดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
การเคลื่อนของก้อนหิมะหรือห่วงโซ่ (Snowball or chain) โดยผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้น
อย่างเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลหลักแต่ละกลุ่มมาเป็นคนแรกก่อน จากนั้นจึงใช้วิธีแบบการเคลื่อน
ของก้อนหิมะโดยผู้ให้ข้อมูลคนแรกจะแนะน าผู้ให้ข้อมูลคนต่อไป โดยผู้วิจัยจะท าการสัมภาษณ์
จนกว่าจะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าข้อมูลอ่ิมตัว (Data Saturation) จึง
หยุดการสัมภาษณ์  

โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีที่แข็งแรง สามารถให้ข้อมูลได้ดี ยังคงท างาน
อย่างต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจ ทั้งในภาครัฐและเอกชน และ/หรือผู้ที่ท างานเพื่อสังคม และมีความ
มั่นคงในชีวิต จ านวน 13 คน โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้สูงอายุที่ท างานประจ าต่อหลังเกษียณอายุ
กับสถานที่ท างานเดิม 5 คน และ จ านวน 4 คนที่ท างานประจ าในสถานที่แห่งใหม่หลังเกษียณ 
และ จ านวน 4 คนเป็นผู้ท างานอิสระ ซึ่งนับว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ตามความหมายของ
งานวิจัยนี้ และผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่อายุน้อยที่สุดคือ 65 ปี และอายุมากที่สุด 
คือ 72 ปี  จ าแนกเป็นเพศชาย 9 คน และเพศหญิง 4 คน 
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ครอบครัวที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่มักเป็นครอบครัวขนาดเล็ก คือ มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกัน
จ านวนระหว่าง 2-4 คน โดยผู้สูงอายุจ านวน 8 คนพักอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร  อยู่กันเอง
สองคนสามีภรรยา 2 คน อาศัยอยู่กับบุตร 3 คน ในจ านวนทั้ง 13 คนนี้เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน
บ้านของตนเอง 12 คน และ บ้านของบุตร 1 คน ในด้านรายได้ พบว่ารายได้ในปัจจุบันของ
ผู้สูงอายุมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถจ าแนกได้ ดังนี้  

1) มีแหล่งรายได้หลักทางเดียวจากเงินเดือนประจ าที่ได้จากการท างานด้วยตนเอง  
2) มีรายได้จากสองทาง ได้แก่ เงินบ านาญและจากเงินเดือนประจ า เงินบ านาญและ

ท างานเอง เงินบ านาญบวกเงินที่บุตรหลานหรือคู่สมรสให้ 
 3) มีรายได้จากสามทางหรือมากกว่าสามทางขึ้นไป เช่น เงินบ านาญบวกรายได้ของคู่
สมรสบวกกับบุตรให้เพ่ิมเติม ท างานเองบวกกับเบี้ยผู้สูงอายุและมีเงินที่บุตรหลานให้ หารายได้
เองเพ่ิมเติมจากเงินบ านาญ รายได้ของคู่สมรสและเงินที่บุตรให้  
        จากแหล่งที่มาของรายได้ดังที่กล่าว ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักมีรายได้ต่อเดือนต่ าสุด
อยู่ที่ 25,000 บาท และสูงสุด 70,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่จะใช้สิทธิ์ข้าราชการของตนเอง คู่สมรส หรือบุตรมากที่สุดจ านวน 11 คน และ จ่ายเอง 2 
คน 
 ดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
   
  ปัจจุบันผลก็ยังท างานอยู่น่ะ....ท าอยู่ที่เดิมแหล่ะ เขา [มหาวิทยาลัยของรัฐแห่ง 

หนึ่ง] จ้างต่อ แต่ผมเป็นข้าราชการบ านาญน่ะ รับเงินจากเงินบ านาญกับ
เงินเดือนอัตราใหม่ ก็อยู่ได้สบายๆ กับแม่บ้าน [ภรรยา] น่ะ ...แต่เขา [ภรรยา] 
อยู่บ้านพักผ่อนเฉยๆ ไม่ได้ท างาน..ปีนี้ผม 69 ปีแล้วน่ะ..แต่ผมแข็งแรงดี ผม
ออกก าลังกาย วิ่งทุกเช้าแหล่ะ ตื่นตีสี่ [04.00 น.] ออกวิ่งรอบๆ หมู่บ้านวันละ 
1 ชม.น่ะ ..เวลาป่วยเหรอ ผมก็เข้าโรงพยาบาล ใช้สิทธิเบิกได้..แต่ผมไม่ค่อย
ป่วยหรอก แต่แม่บ้านผมน่ะป่วยบ่อยกว่า..ผมอยู่สบายๆ แหล่ะ ทุกวันนี้ก็ยังดีใจ
ว่า ร่างกายแข็งแรงดี สมิงดี ยังช่วยเหลืองานเขา [มหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง] 
ได.้.. (AA 1, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 กันยายน 2561) 
 
ผมเป็นข้าราชการบ านาญ ตอนนี้ท างานอาสาสมัครให้กับมูลนิธิ  ไม่มี
ค่าตอบแทนน่ะ แต่ผมไปทุกวัน เพราะมูลนิธิอยู่ใกล้บ้าน และผมก็เดินไป ไปพบ
คนในมูลนิธิ เพราะผมอยู่กับลูกสาว แต่ลูกสาวเขาก็ยุ่งงานของเขา..ผมก็เลย
ออกมาพบคนที่มูลนิธิดีกว่า..ก็มาช่วยงานเอกสาร กับช่วยออกความคิดเห็นใน
การท างานให้เด็กๆ รุ่นใหม่เขา บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าต้องท าอะไรก่อนหลังน่ะ เรามี
ประสบการณ์ท างานมาก่อนก็เอามาช่วยเขาจะได้ท าให้มันถูกต้อง...อายุเหรอ ปี
นี้ผมอายุ 70 ปีแล้ว ผมเป็นเบาหวานอย่างเดียวแต่คุมได้แล้ว..อ่ืนๆ ก็ไม่มีปัญหา
อะไรน่ะ... (AA 2, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2561) 
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เกษียณนานแล้ว ตั้งแต่ 5 ปีทีแล้วน่ะ ..ตอนนี้ พ่ีอายุ 65 ปีแล้วค่ะ...หน้าที่
สุดท้ายที่ท าก่อนเกษียณ ก็เป็นผู้จัดการธนาคารไทยพานิชย์น่ะ..พ่ีว่าพ่ีสุขภาพ
ดีน่ะ เพราะว่าตั้งแต่เกษียณอายุมานี่ พ่ีจ๊อกกิ้งทุกวันเลยน่ะ วันละ 2 รอบเช้า-
เย็น ก่อนหน้านั้นตอนที่ท างานอยู่ไม่เลย ไม่ได้ท าอะไรที่ดีต่อสุขภาพเลย เพราะ
มัวแต่ยุ่งเรื่องลูกๆ กับเรื่องเดินทาง..แค่นั้นก็เหนื่อยแล้ว แต่ตอนนี้พ่ีสบายแล้ว..
พ่ีเป็นคนมัธยัสถ์นะและวางแผนเรื่องเงินเอาไว้แล้วว่าหลังเกษียณจะต้องใช้เงิน
อย่างไร ก่อนหน้าที่จะเกษียณพ่ีก็เลยมีเงินเก็บที่จะใช้จ่ายได้ไม่ล าบาก............
ทุกวันนี้พ่ีก็อยู่กับสามีค่ะ อยู่บ้านสวนเนื้อที่ 2 ไร่แถวๆ หนองจอก ก็พอได้มี
กิจกรรมท าระหว่างวัน ปลูกผัก ท าสวนไป เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย แถมได้มี
ผลไม้และพืชผักปลอดภัยไว้กินได้ด้วย...ทุกวันนี้ลูกๆ พ่ีโตหมดแล้ว เขา [บุตร] 
ให้เงินใช้ทุกเดือน นอกเหนือจากเงินเก็บตนเอง สามีก็ยังให้เงินพ่ีใช้อยู่น่ะ ..ลูกๆ 
เขาท างานในเมือง สุดสัปดาห์เขาก็มาหา บางทีพ่ีก็ไปหาเขา [บุตร] บ้างที่
คอนโด..ถ้าถามว่าตอนนี้ พ่ียังท างานที่ได้ค่าตอบแทนหรือไม่..ไม่รู้สิน่ะ...การที่พ่ี
ท าสวนเล็กๆ น้อยๆ แล้วน าพืชผักผลไม้ขายบ้างแจกบ้าง อย่างนี้เรียกเป็น
รายได้หรือเปล่าล่ะ... (AA 5, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 2561) 
 
ผมไม่เคยเกษียณน่ะ เพราะผมไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร ผมท างานเป็นนายตัวเองมา
ตลอดตั้งแต่หนุ่ม จนถึงตอนนี้ผมอายุ 72 ปีแล้วก็ยังท างานอยู่น่ะ...ผมไม่อยาก
เป็นภาระของใคร แม้ว่าลูกๆ ผมแปดคนจะประสบความส าเร็จในชีวิตกันทุกคน 
มีงานท าเป็นหลักแหล่งทุกคน ทุกวันนี้ผมก็มีหลานๆ ตั้ง 13 คนแล้วน่ะ ผมก็ยัง
ท างานมีเงินแจกหลานผมทุกเทศกาลตรุษจีน..ผมสบายใจ และก็ภูมิใจในงานที่
ผมท า..เรื่องสุขภาพผมดีที่หนึ่งไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลย...น้อยมากๆ ฟันผมก็
ยังแข็งแรง..ฟมไม่ได้ไปออกก าลังกายเหมือนใครเขาหรอก..เช้าๆ มาผมก็เข้า
สวน เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ผมเดินในสวนทุกเช้า ท านู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆ ปลูกผัก 
ปลูกผลไม้ หาบน้ า รดน้ าต้นไม้ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ผมท าแบบนี้ทุกวันก่อนไป
ท างานของผม..มันก็เป็นการเคลื่อนไหว และออกก าลังกายแล้วน่ะ ผมว่า...ทุก
วันนี้ผมก็อยู่บ้านผมที่ผมสร้างเองน่ะ อยู่กับภรรยาและลูกๆ มีหลานด้วย...... 
(AA 10, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
ปีนี้ผมอายุ 68 ปีแล้วน่ะ ผมเกษียณจากระบบราชการมาตั้งแต่อายุ 60 ปี
แล้วน่ะ แล้วผมก็มารับเป็นที่ปรึกษาการวางแผนทรัพยากรบุคคลให้บริษัทหนึ่ง..
ผมก็ท ามาตั้งแต่นั้นแหล่ะนี่ก็ได้ 8 ปีแล้ว ก็ดี ค่าตอบแทนก็ดีน่ะ...ไม่ต้องท างาน
ทุกวันหรอก จะเข้าที่ท างานก็ตอนที่พบกับกรรมการบริษัทแหล่ะ..ผมอยู่บ้านผม
เองกับลูกสาวคนเล็ก...เขาห่วงพ่อไม่ยอมมีครอบครัวสักที..(หัวเราะ)..สุขภาพ
เหรอ...ก็ดีน่ะ ถือว่าสุขภาพดี เวลาว่างเยอะ ก็ออกก าลังกาย ผมไปเข้าฟิตเนส
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เลย...ชวนเพ่ือนๆ วัยเดียวกันหลายคนไปเป็นก๊วนสนุกดีไม่เหงาเลย ไม่มีเวลา
เหงา... (AA 11, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 10 ธันวาคม 2561) 
 
ผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหงก่อนหน้าที่จะเกษียณ ปีนี้ผมอายุ 68 ปี
แล้วน่ะ...ทุกวันนี้ผมก็ยังท างานอยู่น่ะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยแหล่ะ...ทุกวันนี้ผมก็ออกก าลังกายบ้าง อาศัยเดินรอบ
สนามหญ้าหน้าบ้านวันละนิดวันละหน่อย บางวันก็ถีบจักรยานบ้าง..ผมไม่มีโรค
ประจ าตัวน่ะ ถือว่าแข็งแรงไหมล่ะ..ไม่รู้สิ...ผมอยู่กับภรรยาเพียงสองคน ไม่มีลูก
ก็รับหลานมาเลี้ยงดูแลเหมือนลูกแหล่ะ..รายได้ผมก็มาจากเงินลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์น่ะ พอได้อยู่ ก็ถือว่ารายได้มั่นคงอยู่น่ะ วันๆ ไม่คอยได้ใช้อะไรไร
อกน่ะ ไม่ต้องไปท างานแล้วก็ใช้น้อยลง..สองสามเดือนนก็นัดพบปะเพ่ือนฝูง
สมัยเรียนมัธยมบ้าง สมัยยังท างานอยู่มหาวิทยาลัยบ้าง ก็พอได้เพลินๆ ...ส่วน
ใหญ่ผมก็อ่านหนังสือพิมพ์ อ่านหนังสือวิชาการ ดูหุ้นบ้าง อะไรบ้าง เดี๋ยวนี้ดีน่ะ 
หาอ่านจากเน็ต [internet] ก็ได้ มีความรู้ดีๆ เยอะให้อัพเดทข่าวสาร ข่าว
การเมืองได้เร็วแล้วก็สะดวกกว่าแต่ก่อนเยอะ...แรกๆ ผมท างานก็ไม่ค่อยเป็น
หรอก ก็ได้หลานบ้าง ลูกศิษย์บ้างมาแนะน า เดี๋ยวนี้เราคนอายุเยอะจ าเป็นต้อง
รับรู้ข่าวสารน่ะให้ทันโลกทันยุคสมัยบ้างไม่ยังงั้นคุยกับเด็กๆ สมัยนี้ไม่รู้เรื่อง...
เด็กเดี๋ยวนี้เขาเก่งเยอะ เพราะเขารู้อะไรๆ จากเน็ต [internet] เยอะ แล้วเขาก็
คล่องแคล่วว่องไว เราก็ต้องรับสิ่งใหม่ๆ จากพวกเขาให้มากน่ะ จะได้อยู่ร่วมกัน
ได.้.. (AA 13, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2561) 

 
4.1.1 การรับรู้ความหมายของค าว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) 

 จากการรวบรวมการให้ความหมายของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Active Ageing) จาก
ผู้สูงอายุทั้ง 13 คน พบว่า ผู้สูงอายุมักให้ประสบการณ์การรับรู้ความหมายของค าว่า ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active Ageing) โดย ผู้สูงอายุอธิบายว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีความหมายที่
ประกอบด้วย เป็นคนร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเปน็ สามารถเรียนรู้เรื่องราว
ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโลกและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เป็นคนที่มองความเป็นจริงในปัจจุบันยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่
จะคิดวิตกกังวลไปล่วงหน้า มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถควบคุมตนเอง ท าตัว
ให้เป็นผู้สูงอายุที่มีประโยชน์ ดูแลตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพ
ของตน และท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค ์มีความสุขกับการคิดปรับปรุงตนเองเพ่ือเปิดรับความคิดของคนรุ่นใหม่ ดังนี้ 

1. มีความสามารถในการใช้อุปกรณเ์ทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
2. มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ  
3. สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  
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4. ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้  
5. ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  
6. ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน  
7. เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
9. เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี 
10. ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเปน็ 

ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

ถ้าถามว่า ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หรือ Active ageing คืออะไร ผมขออธิบายว่า  
ค าๆ นี้..ค าท่ีใช้แทนคุณลักษณะของคนสูงอายุ..ก็แล้วแต่น่ะว่าจะก าหนดกี่ปี แต่
ต้องมีลักษณะที่เปิดกว้างน่ะ Open ทั้งเรื่องเทคโนโลยี แฟชั่น กระแสนิยม 
อะไรพวกนี้ แล้วส าคัญหัดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากเด็กรุ่นใหม่ๆ บ้าง อารมณ์ก็ส าคัญ
ต้องร่าเริงแจ่มใสเข้าไว้ อย่าไปเครียดยุ่งวุ่นวายทั้งวันไม่ดี ปล่อยวางบ้าง อย่าง
ผมนี่ชอบน่ะ ชอบคุยกับเด็กๆ หนุ่มๆ สาวๆ รุ่นใหม่ ฟังว่าเขาท าอะไรกัน เขา
คิดอะไรกัน ท าไมเขาคิดอย่างงั้น แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ในการท างาน
ของผมให้เข้ากับเด็กๆ ได้ อย่าไปคิดว่าเด็กต้องปรับตัวเข้าหาเรา แต่เราต้อง
ปรับตัวเข้าหาเด็กแล้วเราจะสนุก... (AA 1, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 กันยายน 
2561) 

 
ผมว่า มันเป็นการท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืนน่ะ พ่ึงพาตนเองได้ ไม่
ต้องพ่ึงพาใคร แล้วก็ได้ท าในสิ่งที่ตนเองถนัดตามที่ตนเองท าได้ แต่อย่างว่าน่ะ
ผู้สูงอายุน่ะจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ดังนั้นผมว่า น่าจะต้องเตรียมตัวตนเองให้พร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงด้วยอีกอย่างน่ะผมว่า...และในยุคสมัยนี้น่ะ ผมว่าการรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กระแส AI [artificial intelligence] หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ในโลกยุควูก้า [WUCA] ก็เป็นเรื่องส าคัญของการใช้อธิบายค านี้
เหมือนกันน่ะ... (AA 2, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2561) 
 
ถ้าเอาตัวพ่ีน่ะ พ่ีว่าทุกวันนี้พี่ใช้อุปกรณ์การสื่อสารได้คล่องแคล่วมาก และถึงขั้น
ช่วยสอนคนแถวบ้านพ่ีให้ใช้ได้ด้วยน่ะ พ่ีมองว่าการใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร
พวกนี้เป็น มันมีประโยชน์น่ะ ใช้เปิดรับข่าวสารได้ทั้งวัน ทันเหตุการณ์ น ามา
ปรับใช้กับตัวพ่ีเองได้เยอะ ทั้งเรื่องท าสวน เรื่องออกก าลังกาย เรื่องการลงทุน 
พวกนี้มีประโยชน์มากๆ แล้วก็ยังท าให้พ่ีเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น บางทีพ่ีก็ขายพืชผัก
ผลไม้ของพ่ีผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้แหล่ะ ใช้ไลน์บ้าง ใช้เฟสบุ๊คบ้าง ก็
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เป็นการท าให้พ่ีมีสังคมมากขึ้น มีรายได้มากขึ้นด้วย ... (AA 5, นามสมมติ, 
สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 2561) 
 
...ก็น่าจะมีลักษณะเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี ไม่ท าตัวเป็นภาระของใคร ท า
อะไรได้ก็ท า ไม่เงินบ้างไม่ได้เงินบ้างไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ต้องมีอารมณ์ดีน่ะ ไม่
โกรธเกลียดใครเขาไปทั่ว อันนี้ไม่ดี ช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับคนในหมู่บ้าน 
เวลาที่มีกิจกรรมอะไรในหมู่บ้านก็ไปมีส่วนร่วมกับเขา เอาแรงไปช่วยบ้าง เอา
สิ่งของ หรือเงินไปช่วยบ้าง อย่างนี้ก็มีความสุขดีน่ะ อย่างนี่ [ผู้ให้ข้อมูล] ขนม
เป็น ก็มักจะท าขนมไปช่วยเวลาที่เขามีกิจกรรมน่ะ พอเขาทานกันแล้วชมว่า
อร่อยก็ภูมิใจ เราก็สนุกดีเวลาที่มีกิจกรรมแบบนี้  . . . (AA 7 , นามสมมติ , 
สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2561) 
 
...ผมท างานเป็นนายตัวเองมาตลอดตั้งแต่หนุ่ม จนถึงตอนนี้ผมอายุ 72 ปีแล้วก็
ยังท างานอยู่น่ะ...ผมไม่อยากเป็นภาระของใคร แม้ว่าลูกๆ ผมแปดคนจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตกันทุกคน มีงานท าเป็นหลักแหล่งทุกคน ทุกวันนี้ผมก็มี
หลานๆ ตั้ง 13 คนแล้วน่ะ ผมก็ยังท างานมีเงินแจกหลานผมทุกเทศกาลตรุษจีน
..ผมสบายใจ และก็ภูมิใจในงานที่ผมท า.....ที่เป็นอยู่ในทุกวัน....ทุกวันนี้ผมก็ยัง
สอนลูกๆ ผมน่ะเรื่องกตัญญูรู้คุณคนนี่ส าคัญ เรื่องหน้าที่การงานให้รู้จัก
รับผิดชอบ..และก็ไอ้เรื่องที่เป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องเก็บเงินเก็บทองนี่ล่ ะ ลูกบาง
คนก็ไม่ห่วงแล้ว เขาท าตาม แต่บางคนก็ยังไม่ได้ดังหวังน่ะ เป็นห่วงเป็นห่วง 
กลัวจะล าบากตอนเขาแก่เฒ่าแหล่ะ....ก็อยากให้เขารู้จักอดออม เก็บประหยัด 
จะได้ไม่ล าบากตอนแก่ๆ ก็ต้องคอยเตือนคอยสอนท าให้เห็นเป็นตัวอย่าง..แล้ว
ผมก็ท าแบบนี้มาเสมอน่ะ... (AA 10, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
...สิ่งหนึ่งที่ผมท ามาตลอดตั้งแต่ผมมีครอบครัวจรทุกวันนี้ คือ การอยู่ในศีลใน
สัตย์ การครองตนและการครองเรือน การรู้จักควบคุมการมณ์ตนเอง รู้จักถูก 
ผิด ชั่ว ดี รู้จักควบคุมโทสะ โมหะ ไม่พลั้งเผลอสร้างความเดือดร้อน ให้
ครอบครัว ไม่ก่อศัตรู อย่างผชีวิตเคยล าบากมาตั้งแต่เด็ก เพราะคุณพ่อผมเสีย
ตั้งแต่เด็กๆ ผมก็เลยไม่กินเหล้า ไม่วูบบุหรี่ ไม่ดื่มกาแฟ ท างานหาเงินมาได้ก็
เพ่ือเลี้ยงลูกเมียผมให้มีความสุข ส่งลูกๆ เรียนหนังสือจนครบทุกคน ก็เพราะ
การรู้จักควบคุมตนเองนี่แหล่ะ...ผมไม่รู้จักเทคโนโลยีหรอก ลูกสาวซื้อโทรศัพท์
มาให้แล้วก็สอนผมใช้  แล้วเราก็พูดคุยกันเห็นหน้ากันเกือบทุกวันผ่าน
เครื่องโทรศัพท์นั้นแหล่ะ แล้วก็สอนให้ผมเข้าไปดูวิธีปลูกผัก ปลูกผลไม้ จากใน
โทรศัพท์ ผมก็ว่าดีน่ะ มันก็ช่วยให้ผมรู้สึกสนุก และก็รู้ว่าคนอ่ืนๆ เขาท าอะไร 
อย่างไรกัน เราก็เอามาปรับใช้กับต้นไม้ของเราบ้าง ในโทรศัพท์มีเยอะแยะอย่าง
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เรื่องออกก าลังกาย ทั้งโยคะ ไทเก๊ก พวกนี้ผมก็เปิดดูน่ะ ผมก็ท าตามบ้าง..ดีๆ 
ทั้งนั้น.. (AA 10, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
ถึงแม้ผมจะมีอายุ 68 ปีแล้ว แต่ผมก็ยังต้องอัพเดทเรื่องเทคโนโลยีและพยายาม
ใช้มันทุกวันน่ะ เพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็ว ผมว่าคนสูงอายุควรรู้เรื่องนี้น่ะ 
เพราะมันช่วยท าให้พวกคุณเป็นคนที่ทันมัยไม่ตกยุค และพูดคุยกับคนรุ่นใหม่รู้
เรื่อง เด็กรุ่นใหม่เขามีความคิดดีๆ ดังนั้น ถ้าพวกเราคนแก่ๆ ท าตัวไม่เข้ากับ
พวกเขาเดี๋ยวก็ได้นั่งเหงาอยู่บ้านหรอกน่ะผมว่า....(หัวเราะ)...หากิจกรรมท า
เพ่ิมพูนความคิดสร้างสรรค์ก็ดีน่ะผมว่า ก็เป็นอย่างหนึ่งที่คนสูงวัยยังต้องให้
ความส าคัญ แหล่ะ อย่างผมนี่เป็นที่ปรึกษา ถ้าไม่มีความคิดสร้างสรรค์นี้ก็แย่
เลยน่ะ แล้วถ้าใช้เทคโนลียีใหม่ๆ ไม่เป็นก็อีก .... (AA 11, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
10 ธันวาคม 2561) 
 
...การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ได้ท างานในสิ่งที่รักและถนัด 
และยังหาเงินใช้ได้เอง อันนี้ดีน่ะ ไม่เป็นภาระของใคร แถมเรายังได้น าเงินที่ได้
ไปท าบุญได้อีก เราคนแก่น่ะ มีความสัมพันธ์กับความตายทางบวกและสูง
ด้วยน่ะ ต้องพยายามท าบุญเอาไว้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น ก็เตรียมสะพานบุญไว้ให้
พร้อม.. (AA 12, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 2561) 

 
4.1.2 ปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ 
จากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุทุกท่านที่เป็นผู้ให้ข้อมูล สะท้อนให้

เห็นว่า การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ หรือ Active Ageing ในการด าเนินชีวิตต่อไปได้อย่างเป็น
สุขนั้นจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับตัวตนของผู้สูงอายุ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญ
ที่มาจากภายในตนเองของผู้สูงอายุ และภายนอก หรือ จากสังคม ดังต่อไปนี้ 

1. การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ การให้ความหมายเก่ียวกับตัวตน ตลอดจน 
วิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพ่ือสะท้อนตัวตนของผู้สูงอายุ โดยเกิดจากภายในตัวของผู้สูงอายุเอง ซึ่ง
ประกอบด้วย  

1.1) การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพ่ือค้นหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพ 
ของตนเองและผู้อื่น  

1.2) การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการดูแล 
สุขภาพกายใจ  

1.3) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อ 
บุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และ สื่ออินเทอร์เน็ต   

1.4) มีความภาคภูมิใจในตน ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้เป็นของตนเอง  
และยังสามารถช่วยเหลือสังคม-ชุมชนได้ยังท าประโยชน์ให้กับประเทศได้ 
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1.5) มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการด าเนินชีวิต 

2. การสนับสนุนจากสังคม เป็นความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลที่แวดล้อมเกี่ยวกับ 
การให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การดูแล เอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเกิดความรู้สึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งประกอบด้วย  

2.1) สมาชิกในครอบครัว (ได้แก่ คู่สมรส บุตรหลาน และญาติพ่ีน้อง) มี 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มั่นคง ไมม่ีปญัหาขัดแย้งกับลูกหลาน 

2.2) การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างเพ่ือนฝูง เพ่ือนในชมรม 
ผู้สูงอายุ เพ่ือนที่ท างาน เพ่ือนสมัยเรียน   

2.3) สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยหรือพบปะ พบปะ พูดคุยกับวัยรุ่น คน 
หนุ่มสาว เพ่ือนบ้าน 

2.4) บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลจากหน่วยงาน 
สาธารสุข เช่น อสม หรือ อปท. ที่ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าท้ังเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2.5) วิทยากรที่ผู้สูงอายุไปฟังบรรยายหรือเข้าอบรมตามหลักสูตรการพัฒนา 
ตนเองส าหรับผู้สูงอายุ 
 ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

  ถ้าพูดถึงเรื่องที่ว่า ท าไมผมถึงได้เป็นคนแก่แบบนี้ ก็ต้องตอบว่ามันมีหลากหลาย 
  สิ่งที่น่ะท่ีหล่อหลอมให้ผมเป็นผมในวันนี้ ที่เป็นคนแก่ที่ยังกระฉับกระเฉงและ 
  ท างานได้ ท างานร่วมกับเด็กๆ ยุคใหม่ได้...ผมว่าถ้าขมวดๆ ก็น่าจะมาจากแรงขับ 
  ในตัวเองด้วยน่ะ อย่างเช่น ตั้งแต่เด็กแล้วน่ะท่ีผมเป็นคนสนใจเรียน สนใจศึกษา 
  หาความรู้ ทุกวันนี้ผมก็ยังเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาน่ะ ความรู้มีอยู่รอบตัวเราเยแยะ 
  เต็มไปหมด แก่ๆ แบบผมนี่ไม่ต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนหรอก ก็เรียนด้วย 
  ตัวเองนี่ล่ะ ทุกอย่างแหล่ะยุคนี้สมัยนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว ผม 
  ชอบจริงๆ จังๆ น่ะเรื่องศึกษาหาความรู้นี่น่ะ อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังกระฉับกระเฉง 
  ก็ต้องบอกว่าผมให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย ผมว่าถ้าร่างกายไม่แข็งแรง 
  แล้วจะเอาพละก าลังที่ไหนไปสดชื่นล่ะ อย่าถามว่าจะช่วยคนอ่ืนเลยผมว่าถ้า 
  สุขภาพไม่ดีนี่น่ะ ช่วยเหลือตัวเองยังยากเลย ดังนั้นน่ะ..ผมว่า การสนใจและให้ 
  ความส าคัญกับสุขภาพตนเอง หมั่นออกก าลังกาย ท าให้ได้ทุกวันนี่ละดีจริงๆ... 
  อีกอย่างที่ผมท าเป็นประจ าเลยคือผมว่าการไหว้พระสวดมนต์ การกตัญญูรู้คุณ 
  บรรพชนมันจะท าให้เราเป็นคนรักชาติ รักศาสนา และเคารพในสถาบัน 
  พระมหากษัตริย์น่ะ...ที่พูดมานี่มันมาจากข้างในตัวเราใช่ไหม แต่อีกอย่างที่เกิด 
  ขึ้นกับผมจริงๆ เลย ก็คือ ภรรยาผมนี่ล่ะที่เป็นแรงสนับสนุนส าคัญท่ีท าให้ผม 
  เป็นผมทุกวันนี้ ภรรยาผมนี่ปลุกผมทุกวันให้ตื่นตีสี่เพื่อออกก าลังกาย พอเสร็จ 
  แล้วก็พอดีกับพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านพอดีก็ได้เวลาท าบุญใส่บาตรพระ... 
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  (ยิ้ม)...เห็นมั๊ยล่ะ ครอบครัวนี่ละส าคัญ (AA 1, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13  
  กันยายน 2561) 
 
  ผมคิดว่า...มันมีส่วนทั้งตัวเราเองและสภาพแวดล้อมน่ะ อย่างที่เป็นเราเองก็เช่น  
  การเป็นคน ขยันหมั่นหาความรู้ เรียนรู้จากผู้อื่น ดูประสบการณ์จากคนอื่นๆ  

แล้วก็มาปรับใช้กับเราให้ถูกกับสไตล์ของเรา....อย่างผม ผมชอบเปิดฟังรายการ
ที่เกี่ยวกับสุขภาพน่ะ เพราะผมมีโรคประจ าตัว เป็นเบาหวานน่ะ ผมก็เลยสนใจ
เรื่องสุขภาพมาก ผมเปิดรับข่าวสารสุขภาพทุกช่องทางแหล่ะ ขนาดจาก
คนขับรถ หรือแม่บ้านผมก็ฟังได้ อีกอย่างน่ะของผมคือคุณหมอประจ าตัวเลยที่
คอบให้ก าลังใจและหาข้อมูลดีๆ มาให้ผมท าให้ผมใช้ชีวิตได้ปกติ ไม่เป็นคนป่วย 
และคุณหมอยังคอยบอกข่าวสารเกี่ยวกับการสัมมนาทางการแพทย์ให้ผมรู้อยู่
เรื่อยๆ เพ่ือให้ผมไปเข้าฟังข่าวสารทางการแพทย์ บางทีผมก็ยังเอาเทคนิคที่ได้
จากการไปร่วมสัมมนามาปรับใช้ในมูลนิธิที่ผมช่วยงานได้ด้วยเลยน่ะ อย่างเรื่อง
ที่วิทยากรเขาพูด เขามีความรู้ใหม่ๆ มาอัพเดท ผมก็เอาเรื่องนั้นมาเล่าให้เด็กๆ 
ในมูลนิธิเขาได้รู้ด้วย ก็ดีน่ะ ถือเป็นเรื่องการพัฒนาสมองไม่ฝ่อเร็ว....(หัวเราะ)...  
(AA 2, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2561) 
 
...ตัวเองเคยท าวิจัยคล้ายๆ กันนี่ละคะ..ซึ่งผลการวิจัยในครั้งที่ท านั้นก็พอจะ
บอกได้น่ะว่า จริงๆ แล้วการเป็นคนมีศักยภาพได้ก็ต้องมาจากสองแหล่งก็คือ มา
จากภายในตน กับมาจากปัจจัยภายนอกค่ะ ซึ่งถ้าเป็นปัจจัยภายในตน ก็พวก
ทัศนคตกิารมองโลกแง่บวก และปัจจัยภายนอกก็จะเป็นครอบครัว ชุมชน สังคม
ที่แวดล้อม สัมพันธภาพของบุคคลรอบข้าง... (AA 4, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 7 
ตุลาคม 2561) 
 
พ่ีว่ามันก็ต้องมาจากตัวเองก่อนล่ะคะ เช่น ตัวเองต้องรักตัวเองก่อน แล้ว
พยายามสร้างวินัยให้ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องการออกก าลังกาย รู้จักร่างการ
ตนเองก็ส าคัญน่ะ รู้ว่าตัวเองประมาณไหน ก าลังมีเท่าไหร่ก็ท าเท่าที่ท าได้ แล้วก็
ให้ก าลังใจตัวเองบ่อยๆ เวลาท าอะไรได้มากขึ้นกว่าเดิม นี่พ่ีท าประจ า เมื่อก่อน
ตอนที่พ่ียังไม่เกษียณพ่ีไม่ค่อยได้เข้าวัดท าบุญ ตอนนี้พ่ีมีเวลามากขึ้นพ่ีก็เข้าวัด
ท าบุญ สวดมนต์นี่พ่ีก็ว่าดีน่ะ ท าให้เรารู้ทันตัวเราเอง... (AA 5, นามสมมติ, 
สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 2561) 
 
...ครอบครัวเป็นปัจจัยหลักเลยน่ะของป้า เพราะถ้าครอบครัวไม่สนับสนุนให้ไป
ท ากิจกรรมนอกบ้าน ป้าก็ไม่สบายใจที่จะไปน่ะ บางทีไปต่างจังหวัดเพราะต้อง
ไปช่วยชมรม แล้วถ้าครอบครัวไม่อยากให้ไป ป้าก็ไม่ไปน่ะ แต่ใจก็อยากไปน่ะ 
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แต่ไม่ไปเพราะไม่อยากให้ครอบครัวไม่สบายใจ... (AA 6, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
15 ตุลาคม 2561) 
 
หลักๆ ก็เป็นตัวเราแหล่ะ เราท าเราได้ คนอ่ืนจะมาท าให้เรามีศักยภาพได้ ก็คง
ได้แหล่ะแต่ก็ไม่น่าจะมากเท่าเราท าเองน่ะ อย่างการที่นี่จะเป็นอย่างทุกวันนี้ได้ก็
ต้องมีหลักยึดเหนี่ยวจิตใจก่อนอ่ืนเลย ก็เริ่มจากพ่อแม่เราแล้วไปที่ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์อะไรอย่างนี้ล่ะ ทีนี้พอเรามีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจ เวลาเราท า
อะไร แล้วมันก็มีบ้างที่ท้อแท้ หรือเหนื่อย เราก็ยึดสิ่งเหล่านี้แหล่ะในการใช้เป็น
แรงผลักดันให้มีแรงท างานได้ มีแรงลุกขึ้นท าอะไรต่อมิอะไรได้ในวันต่อๆ ไปน่ะ 
อย่างพ่อแม่นี่เขาจะสอยมาตลอดว่าให้ภาคภูมิใจที่เราเป็นเรา ไม่ต้องไปแข่งขัน
กับใคร ให้เรารู้ว่าเราท าอะไร รู้ผิดชอบชั่วดี มันก็ท าให้เราภูมิใจน่ะ ... (AA 7, 
นามสมมติ, สัมภาษณ์ 30 ตุลาคม 2561) 
 
ของผมนี่ต้องบอกเลยว่า ลูกๆ ผมนี่ล่ะที่ท าให้ผมเป็นอย่างวันนี้ เมื่อก่อนตอน
หนุ่มๆ ผมเที่ยว ดื่ม สูบ จัดว่าเสเพลก็ได้น่ะ แต่พอมีลูก...ผมเลิกหหมดเลยน่ะ 
ไม่อยากให้ครอบครัวมีปัญหา พอลูกๆ ผมโตขึ้น ตอนนี้ลูกสาวคนโตผมจบหมอ
แล้ว เขาก็มาแนะน าผมให้ท าอย่างนั้นท าอย่างนี้ก็ดีน่ะ ผมก็เชื่อฟังเขา 
.................(หัวเราะ)...เราสอนเขามาเยอะ มาตอนน้ีเปล่ียนบทบาทกันให้เขา
สอนบ้าง ท าแบบนี้ครอบครัวผมก็มีความสุข วันว่างๆ เราก็พากันไปเที่ยวทั้ง
ครอบครัว... (AA 8, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
ทุกวันนี้ ผมภาคภูมิใจในตัเองน่ะที่ผมท ามาหากินเลี้ยงดูลูกเมียผมมได้อยู่ดีมีสุข 
ไม่มีหนี้สิน เพราะผมไม่ได้เป็นคนมีความรู้อะไรมา จบก็แค่ ป.4 สมัยนั้นล าบาก
....แต่มาตอนนี้ผมภูมิใจทุกวันนี้ผมก็ช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยน่ะ อย่างเพ่ือนบ้านผม
เขามีลูกพิการ ผมก็ให้เงินช่วยเหลือเขา เขาจะได้มีเงินเลี้ยงลูกเขา เพราะเขาก็
ท างานได้ไม่เต็มที่ต้องคอยดูและลูกเขา... (AA 10, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 
ธันวาคม 2561) 

 
4.1.3 ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   
จากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้สูงอายุทุกท่านที่เป็นผู้ให้ข้อมูล สะท้อนให้

เห็นว่า การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพท าให้เกิดผลลัพธ์ต่อตนเองและสังคม ดังต่อไปนี้ 
1. มีสุขภาพดี ได้แก่  

1.1) สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้  
1.2) ความสุขใจ  
1.3) ความพึงพอใจในชีวิต  
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2. ได้รับส่วนร่วมทางสังคม ได้แก่  
2.1) ได้รับส่วนร่วมในการท างาน  
2.2) ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว  
2.3) ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม 

3. มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ได้แก่  
3.1) ความเพียงพอของรายได้  
3.2) การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 
3.3) มีสิ่งอ านวยความสะดวก  
3.4) ลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย 

 ดังรายละเอียดค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

  ผลลัพธ์ที่ผมเป็นผมในทุกวันนี้นะหรือ ....ประการแรกเลยคือผมมีสุขภาพที่ดี มี 
  ความสุขทั้งกายและใจ ผมแฮปปี้มากที่ทุกวันนี้ผมยังกระฉับกระเฉงและแข็งแรง 
  ดีด้วย และการที่ผมมีครอบครัวดี ภรรยาดี ผมก็ว่าผมรู้สึกมีความมั่นคงท้ังจิตใจ  
  และม่ันคงในเรื่องของรายได้น่ะ ภรรยาผมเขาเก็บให้ ผมก็สบายไป ทุกวันนี้ผมก็ 
  ยังมีรายได้ บ้านที่อยู่ก็เป้นของเราเองไม่ได้เช่าใคร ไม่ได้เป็นหนี้ใคร อยากได้ 
  อะไรก็ซื้อหาเอาได้ ขาดเหลืออะไรก็บอกพรรคพวกเดี๋ยวเขาก็ช่วยเอามาให้ แล้ว 
  ไอ้การที่ผมชอบอยู่กับเด็กๆ รุ่นใหม่ๆ ผมว่ามันก็ท าให้ผมได้รับการยอมรับน่ะ  
  ผมเข้าวงไหนก็ได้ไม่มีปัญหา เพราะผมเข้าใจคนทุกวัย ไม่ว่าจะท างาน ผมก็ท า 
  ร่วมกับคนรุ่นใหม่ได้ เวลามีงานกลุ่มคนวัยเดียวกันผมก็เข้าร่วมได้ ผมว่าผมมี 
  ความสุขมากๆ เลยน่ะ... (AA 1, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 กันยายน 2561) 
 
  จากการสั่งสมมาจนถึงทุกวะนนี้ ผมก็ว่าผมมีความมั่นคงในเรื่องรายได้อยู่น่ะ แต่ 
  ที่ผมยังท างานอยู่ที่มูลนิธิก็เพราะมันท าให้ผมมีความสุข ไม่เกี่ยวกับเงินดาว 
  เงินเดือนหรอก เพราะผมไปท าที่นั่นก็ไม่ได้เงินเดือนน่ะ แต่มันได้ใช้ความรู้ 
  ประสบการณ์ของผมออกไปท างานให้สังคทได้อยู่ อยู่บ้านเฉยๆ สมองฝ่อ ไม่ดี  
  และผมก็มีความสุขดี แม้จะเป็นเบาหวาน แต่อ่ืนๆ ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรน่ะ  
  โดยรวมผมก็ว่าผมเป็นคนสุขภาพดียู่น่ะ ....(หัวเราะเสียงดัง).... (AA 2, นาม 
  สมมติ, สัมภาษณ์ 27 กันยายน 2561) 
 
  ด้วยความที่พ่ีเป็นคนมัธยัสถ์และวางแผนไว้ก่อนเกษียณอย่างที่บอกนะคะ มันก็ 
  เลยท าให้พี่และครอบครัวมีกินมีใช้อย่างเพียงพอในชีวิตหลังเกษียณ พี่ว่าพ่ีเป็น 
  คนที่มีความม่ันคงในเรื่องรายได้น่ะ ไม่ต้องไปพ่ึงพาใคร ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินใคร  
  คิดดูน่ะว่าแก่แบบนี้แล้วยังต้องกู้หนี้ยืมสินอีกจะเอาความสุขมาจากไหน พ่ีว่า 
  การวางแผนเป็นเรื่องส าคัญน่ะ ทุกวันนี้พ่ี สามีพ่ี และลูกๆ พ่ีก็มีความสุขกันดี  
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  ชีวิตครอบครัวก็ดี แล้วพอพ่ีมาออกกก าลังกายทั้งจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามน่ะ  
  ทุกวันนี้พี่แข็งแรงขึ้นเยอะ พอสุขภาพกายดี สุขภาพใจพ่ีก็ดีตาม ทุกวันนี้ก็มี 
  เพ่ือนบ้านไปมาหาสู่กับบ้านพ่ีอยู่เรื่อยๆ เราก็ไปหาเขาบ้าง เขามาหาเราบ้าง  
  เอาขนม ผลไม้ พืชผักไปให้เขาบ้าง เวลาเขาท าอะไรเขาก็มาชวนเราไปร่วมกับ 
  เขา มันก็ดีน่ะ ชีวิตหลังเกษียณของพ่ีนี่ดีจริงๆ น่ะ ...(ยิ้ม).. (AA 5, นามสมมติ,  
  สัมภาษณ์ 8 ตุลาคม 2561) 
 
  ผลลัพธ์ของป้า...ป้าคิดว่ามันท าให้ป้ามีเพ่ือน ป้าชอบเวลามีงานที่วัด งานที่ 
  ชมรม หรืองานของเพ่ือนบ้าน ป้าขอบไปร่วมงานกับเขาน่ะ ไปช่วยหยิบจับอะไร 
  ต่อมิอะไรไปเรื่อยๆ มันไม่เหงาดี ป้าชอบช่วยงานคนอ่ืน แล้วคนอ่ืนก็ชอบให้ป้า 
  ไปช่วยเขาน่ะ เพราะเขาจะคอยมาชวนอยู่เรื่อยเวลามีงานอะไร เขาก็มาชวนให้ 
  ไปด้วย ป้าก็ชอบ แล้วลูกๆ ป้าเขาก็สนับสนุนน่ะ เขาไม่กีดกันไม่ให้ไปน่ะ เขาก็ 
  บอกไปเหอะแม่ อย่างนี้.... (AA 6, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 15 ตุลาคม 2561) 
 
  ผลของการเป็นอย่างที่คุยกันมาน่ะเหรอ...ก็มีน่ะ เช่น ด้วยความท่ีเราเป็นคน 

 ใช้หลักพอประมาณมาตลอด มันก็ท าให้เราสุขใจกับอะไรได้ง่ายๆ น่ะ ไม่
ทะเยอทะยาน ไม่อยากได้อยากมี มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น ทุกวันนี้อาศัยอยู่บ้านลูก
ก็รู้สึกอบอุ่นดี อยู่กับลูกไม่ได้ล าบากอะไร ลูกๆ ให้ใช้บ้าง ของตัวเองก็พอมี แต่
ลูกก็ยังให้ เขาอยากให้แม่....(ยิ้ม)...เราก็เก็บไว้น่ะไม่ใช้ของลูกหรอก เก็บไว้ให้
เขาเผื่อวันหนึ่งเขาจ าเป็นต้องใช้ เพราะเราก็มีใช้อยู่ทุกวันนี้เราไม่ได้เดือดร้อน
อะไร แทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลย อย่างเวลาที่ลูกๆ พาไปเที่ยวเขาก็จ่ายหมด ส่วน
ของเราเราก็ให้หลานใช้บ้างตามเทศกาลบ้าง.... (AA 7, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 
30 ตุลาคม 2561) 
 
ผมมีพร้อมหมด ครอบครัวก็ดี ทรัพย์สินก็มีเพียงพอใช้ ให้ลูกหลานได้อยู่กันดี 
ผมไม่มีห่วงอะไรแล้ว ลูกเต้าก็เรียนส าเร็จกันหมดแล้ว คนโตก็เป็นคุณหมอแล้ว
...(ยิ้ม)....สุขภาพผมก็โอเคน่ะผมแข็งแรงพ่ึงพาตัวเองได้ดี บางวันลูกไปท างานผม
ก็ขับรถให้ลูกนั่ง ขับรถพาภรรยาไปซื้อกับข้าว นานๆ ก็จะมีสังสรรค์กับเพ่ือนฝูง
บ้าง ก็ดีน่ะ... (AA 8, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
ลูกๆ ผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผมภูมิใจน่ะที่เลี้ยงเขามาอย่างดี มาวันนี้เขามา
ท าบ้านให้ผมกับแม่เขาใหม่ เขาบอกว่าบ้านเดิมไม่เหมาะกับคนแก่ เขาก็มาท า
บ้านให้ใหม่ให้มีทางลาด มีราวจับ ท าพ้ืนใหม่ป้องกันลื่น ติดที่ท าน้ าอุ่น ท าระบบ
น้ าประปาในบ้านให้ใหม่หมด เดินสายไฟใหม่ เขาบอกสายไฟนี่พ่อใช้มาหลาย
สิบปียังไม่เปลี่ยนสักที เขาก็ให้ช่างมาเดินให้ใหม่หมดแหล่ะ อะไรพวกนี้ เขาก็
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หมดเยอะน่ะ ผมก็ให้เงินลูกไปบางส่วนแหล่ะ ไม่อยากรบกวนเขา เขาก็มี
ครอบครัวต้องเลี้ยงดู แค่เขามาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคอยดูช่าง [คนงาน] ให้นี่ก็
รู้สึกดีใจแล้ว ตอนนี้เลยรู้สึกว่าบ้านที่อยู่นี่แข็งแรงปลอดภัยดี จะเดินจะนั่งก็ไม่
ต้องกลัวลื่นล้ม ไม่ต้องกลัวไฟช๊อต ก็ดีน่ะผมว่า...นอกจากเรื่องบ้านที่ปลอดภัยดี
แล้ว ผมก็ว่าสุขภาพมดีมากๆ น่ะถ้าเทียบกับคนวัยเดียวกัน ผมยังข่ีมอเตอร์ไซค์
ได้ หูตาก็ยังดี ฟันก็แข็งเรง ไปไหนมาไหนผมก็ยังไปเองได้ไม่ต้องให้ลูกๆ พาไป 
ผมว่าแค่นี้ก็ดีแล้วน่ะ... (AA 10, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 1 ธันวาคม 2561) 
 
จากสิ่งที่ผมเป็นมา มันก็ท าให้ผมเป็นคนที่สังคมที่ดีน่ะ มีเพ่ือนฝูงยังคบหา
สมาคม เพ่ือนผมมีหลายกลุ่ม ผมก็ไปสังสรรค์ได้ทุกกลุ่มแหล่ะ เขาก็ชวนกัน
บ่อยๆ ไปเที่ยวบ้าง ไปวัดบ้าง ไปดื่มบ้าง บางทีก็ชวนกันไปท ากิจกรรมเพ่ือสังคม
บ้าง อย่างล่าสุดนี่ก็เพ่ิงจัดแรลลี่การกุศลกัน ดีๆ ทั้งนั้น อย่างผมนี่ถือว่าแข็งแรง
...(ยกกล้ามให้ดู)....ผมปั่นจักรยาน 40 กิโลเมตรนี่สบายๆ ทุกวันนี้ผมสบายกาย
สบายใจดี ผมมีที่ดินอยู่ต่างจังหวัด ว่างๆ ผมก็ไปนอนเล่นที่นั่น ปลูกผักเลี้ยง
ปลาเล่นๆ หาอะไรท าเพลินๆ... (AA 12, นามสมมติ, สัมภาษณ์ 13 ธันวาคม 
2561) 

 
 จากผลการวิจัยข้างต้น สามารถก าหนดเป็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น 

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 
 จากภาพที่ 4.1 แสดงให้เห็นแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
ที่ประกอบด้วยสาเหตุหรือปัจจัยเอ้ือ ลักษณะการมีศักยภาพ และ ผลลัพธ์ โดยสาเหตุหรือปัจจัย
เอ้ือของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพประกอบด้วยการสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุเอง 
และ จากการสนับสนุนจากสังคม ที่จะส่งผลต่อลักษณะที่เกิดหลอมรวมของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ ได้แก่  การเป็นบุคคลสูงอายุที่มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารมีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้ ท า
ตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตาม
ศักยภาพของตน เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และมีบุคลิกร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจ
ในสิ่งที่ตัวเองเป็น ส าหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ สามารถจ าแนกเป็น 3 

สาเหตุ/ปัจจัยเอื้อ 

 

ลักษณะการมีศักยภาพ ผลลัพธ์ 

การสนับสนุนจากภายในตน  
• การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
• การตระหนักถึงความส าคัญ 
 ของสุขภาพ  
• การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
• ความภาคภูมิใจในตน  
• หลักยึดในการด าเนินชีวิต  

การสนับสนุนจากสังคม  
• สมาชิกในครอบครัว  
• เครือข่ายความสัมพันธ์ 
• สังคม-ชุมชน 
• บุคลากรทางการแพทย์  
• วิทยากรผู้ให้ความรู้ 

• มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
 เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร 
• มีความสามารถทางสังคมและ 
 เศรษฐกิจ  
• สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และ 
 ร่างกายได้  
• ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือ 
 พึ่งพาตนเองได้  
• ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น  
• ท าในสิ่งท่ีต้องการได้ตามศักยภาพ 
 ของตน  
• เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 
 ท่ีจะเกิดขึ้น  
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
• เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลก 
 และเทคโนโลยี 
• ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจใน 
 สิ่งท่ีตัวเองเปน็ 

สุขภาพดี  
• สุขภาพกายแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้  
• ความสุขใจ  
• ความพึงพอใจในชีวิต  

 
ได้รับส่วนร่วมทางสังคม  

• ได้รับส่วนร่วมในการท างาน  
• ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว 
• ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

กลุ่ม/ชมรม 
 

มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน  
• ความเพียงพอของรายได้  
• การเป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย 
• มีส่ิงอ านวยความสะดวก  

• ลักษณะการอยู่อาศัยท่ีดีมีความ 
• ปลอดภัย 
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ด้าน คือ เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับให้มีส่วนร่วมทางสังคม และ เป็นผู้สูงอายุ
ที่มีความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เนื่องด้วยจากรูปแบบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานด้วยกลยุทธ์การส ารวจเป็นล าดับ 
(Sequential exploratory strategy)  เมื่อมีการพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจากการวิจัยเชิงคุณภาพได้ดังภาพที่ 4.1 แล้ว ล าดับต่อไปจึงเป็นการแสดง
ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแบบจ าลองที่พัฒนาด้วย
การส ารวจความคิดเห็นจากผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุด้วยแบบสอบถามที่ออกแบบมาจาก
แบบจ าลองฯ ที่สร้างขึ้นดังภาพที่ 4.2 

 

ภาพที่ 4.2  กรอบแนวคิดเพ่ือตรวจสอบแบบจ าลอง 

 
4.2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการส ารวจความคิดเห็นผู้สูงอายุที่
เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในแต่ละเขตตามสัดส่วน รวมจ านวน 500 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) มีแบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 478 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 95.6 โดยได้จ าแนกผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน และเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในการสื่อสารตรงกัน จึงได้ก าหนดสัญลักษณ์ในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
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 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 x      หมายถึง  คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.    หมายถึง  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n     หมายถึง  จ านวนตัวอย่าง 

    หมายถึง  น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน 
 R2     หมายถึง  ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย 
 2     หมายถึง  ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์  
 df.     หมายถึง  องศาแห่งความเป็นอิสระ 
 p     หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นของการทดสอบนัยส าคัญ 
        ทางสถิติจากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 GFI    หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
 AGFI      หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแล้ว 
 CFI    หมายถึง  ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
 NFI      หมายถึง ค่าดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีอิงเกณฑ์  
 RMR      หมายถึง ดัชนีรากของกาลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ 
 RMSEA   หมายถึง  ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของความคลาดเคลื่อน 
        โดยประมาณ 
 CR      หมายถึง  ค่าความเชื่อถือได้ของตัวแปรแฝง (construct  
        reliability) 

   AVE   หมายถึง  ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วย 
องค์ประกอบ (average variance extracted) 
 

 โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงรายละเอียด
ผลการวิเคราะหไ์ว้ในตารางที่ 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลแสดงสถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม (n = 478) 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

เพศ 
   

 
ชาย 181 37.8  
หญิง 297 62.2 

อายุ (ปี) Min. = 65 Max. = 78 x  = 70.43 S.D. = 5.41  
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ตารางท่ี 4.1   (ต่อ) 
ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
อาชีพ     

ข้าราชการ 120 25.1  
รัฐวิสาหกิจ 37 7.8  
ธุรกิจส่วนตัว 59 12.3  
แม่บ้าน/พ่อบ้าน 67 14.1  
ท างานอิสระ 180 37.6 

 อ่ืน ๆ 15 3.1 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
       ประถมศึกษา 57 11.9  

ปวช. หรือเทียบเท่า 39 8.2  
ปวส. หรือเทียบเท่า 94 19.6  
ปริญญาตรี 234 48.9 

 ปริญญาโท 34 7.2  
ปริญญาเอก 20 4.2 

การพักอาศัย 
 

 
ล าพังคนเดียว 11 2.2  
ล าพังกับคู่สมรส 61 12.9  
ล าพังกับบุตร-หลาน 52 10.9  
คู่สมรสและบุตร-หลาน 325 67.9  
ญาติพ่ีน้อง 29 6.1  

รวม 478 100.00 
 
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ ดังตารางที่ 4.1  พบว่า
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 297 คน (ร้อยละ 62.2) มีอาชีพอิสระ เป็นส่วนใหญ่ จ านวน 180 คน (ร้อยละ 37.6) 
รองลงมา ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการ จ านวน 120 คน (ร้อยละ 25.1) วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่
คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 234 คน (ร้อยละ 48.9) และพักอาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร-หลาน 
จ านวน 325 คน (ร้อยละ 67.9) มีเพียง 11 คน (ร้อยละ 2.2) เท่านั้นที่พักอาศัยอยู่ตามล าพังคน
เดียว 
 4.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นส าหรับตัวแปรในแบบจ าลอง 

1) สาเหตุหรือปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อลักษณะของปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ แสดงดังตารางที่ 4.2  



80 

 

 
 

ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับลักษณะที่มีต่อสาเหตุหรือปัจจัยเอื้อต่อ 
      การส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (n=478)    

 
สาเหตุ/ปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ 

x  S.D. ระดับ 

การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ 3.574 0.793 มาก 
การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน 3.437 0.931 มาก 
การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ  3.534 0.885 มาก 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 3.584 0.913 มาก 
ความภาคภูมิใจในตน  3.676 0.925 มาก 
หลักยึดในการด าเนินชีวิต  3.639 0.897 มาก 
การสนับสนุนจากสังคม 3.520 0.796 มาก 
สมาชิกในครอบครัว  3.579 0.949 มาก 
เครือข่ายความสัมพันธ์ 3.530 0.822 มาก 
สังคม-ชุมชน 3.571 0.910 มาก 
บุคลากรทางการแพทย์  3.542 0.923 มาก 
วิทยากรผู้ให้ความรู้ 3.375 0.900 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะของปัจจัยเอ้ือต่อ
การส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่ประกอบด้วยสาเหตุย่อย 2 สาเหตุ และ 10 ตัวบ่งชี้ 
นั้น ปรากฏว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะ “การ
สนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ”เป็นสาเหตุที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพในระดับมาก ( x = 3.574, S.D. = 0.793) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ โดยตัวที่เป็นสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความภาคภูมิใจในตน ( x = 3.676, 
S.D. = 0.925) รองลงมา คือ การมีหลักยึดในการด าเนินชีวิต ( x = 3.639, S.D. = 0.897)  การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร ( x = 3.584, S.D. = 0.913) การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ ( x = 
3.534, S.D. = 0.882)  และ การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ( x = 3.437, S.D. = 0.931) ตามล าดับ 
และ ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะ “การสนับสนุนจากสังคม”เป็นสาเหตุที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในระดับมาก ( x = 3.520, S.D. = 0.796) โดยตัว
บ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจ านวน 4 ตัวบ่งชี้ โดยตัวที่เป็นสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว ( x = 3.579, S.D. = 0.949) รองลงมา ได้แก่ 
การสนับสนุนจากสังคม-ชุมชน ( x = 3.571, S.D. = 0.910) การสนับสนุนจากเครือข่าย
ความสัมพันธ์ ( x = 3.530, S.D. = 0.822) และ การสนับสนุนบุจากคลากรทางการแพทย์ ( x = 
3.542, S.D. = 0.923) ตามล าดับ ส่วนการสนับสนุนจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ ได้รับในระดับปาน
กลาง ( x = 3.375, S.D. = 0.900)  
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  2) คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
  ส าหรับการแสดงท่าทีที่มีต่อคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของตนเอง 
แสดงดังตารางที่ 4.3 

 
ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่ม ี

       ศักยภาพของตนเอง (n=478)    
 
คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  x  S.D. ระดับ 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 3.338 0.839 ปานกลาง 
ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 3.511 0.807 มาก 

ความสามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  3.637 0.914 มาก 

ท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ 3.647 0.844 มาก 
ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  3.686 0.891 มาก 
ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน 3.705 0.871 มาก 
เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  3.597 0.905 มาก 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 3.659 0.875 มาก 
เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี 3.670 0.917 มาก 
ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น 3.653 0.869 มาก 
รวม 3.611 0.720 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของตนเอง ที่ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ นั้น ปรากฏว่าผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของ
ตนเองในระดับมาก ( x = 3.611, S.D. = 0.720) โดยมีจ านวน 9 ตัวบ่งชี้ที่เป็นคุณลักษณะ
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปต่ าได้ดังนี้ ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตาม
ศักยภาพของตน ( x = 3.705, S.D. = 0.871) ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ( x = 3.686, S.D. = .891) 
เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ( x = 3.670, S.D. = 0.917) มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  ( x = 3.659, S.D. = 0.875) ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น     
( x = 3.653, S.D. = 0.869) ท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ ( x = 3.647, S.D. = 
0.844) ความสามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้ ( x = 3.637, S.D. = 0.914)  เตรียม
ตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ( x = 3.597, S.D. = 0.905)  และ ความสามารถทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ( x = 3.511, S.D. = 0.807)  ตามล าดับ ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยระดับปาน
กลาง คือ ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ( x = 3.338, S.D. = 0.839)   
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3) ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   
ส าหรับการแสดงท่าทีที่มต่ีอผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของตนเอง แสดง 

ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับลักษณะของผลลัพธ์ของการเป็น 

       ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพของตนเอง (n=478)    
 

ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   x  S.D. ระดับ 
มีสุขภาพดี 3.601 0.760 มาก 
สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ 3.559 0.855 มาก 
มีความสุขใจ 3.619 0.834 มาก 
มีความพึงพอใจในชีวิต 3.625 0.857 มาก 
ได้รับส่วนร่วมทางสังคม 3.783 0.800 มาก 
ได้รับส่วนร่วมในการท างาน 3.792 0.841 มาก 
ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว 3.755 0.884 มาก 
ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม 3.802 0.906 มาก 
ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน 3.760 0.839 มาก 
ความเพียงพอของรายได้ 3.765 0.913 มาก 
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย 3.753 0.941 มาก 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 3.761 0.916 มาก 
ลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย 3.763 0.918 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลลัพธ์ของการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่ประกอบด้วยสาเหตุย่อย 3 สาเหตุ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ นั้น ปรากฏว่า
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะ “มีสุขภาพดี” อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.601, S.D. = 0.760) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวอยู่ในระดับมากตัวบ่งชี้ สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ มีความพึงพอใจในชีวิต   ( x = 3.625, S.D. = 0.857) มี
ความสุขใจ ( x = 3.619, S.D. = 0.834) และ สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ ( x = 3.559, 
S.D. = 0.855) ตามล าดับ  
 ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะ “ได้รับส่วนร่วมทางสังคม”ที่สะท้อน
การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในระดับมาก ( x = 3.783, S.D. = 0.800) โดยทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ใน
ระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม ( x = 3.802, S.D. = 
0.906) ได้รับส่วนร่วมในการท างาน    ( x = 3.792, S.D. = 0.841) และ ได้รับส่วนร่วมใน
ครอบครัว ( x = 3.755, S.D. = 0.884) ตามล าดับ  
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 และผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครมีลักษณะ “ความม่ันคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน”ที่สะท้อนการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในระดับมาก ( x = 3.760, S.D. = 0.839) โดย
ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับมากทั้งหมด ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้ ( x = 3.765, S.D. = 
.913) ลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย ( x = 43.763, S.D. = 0.918) การมีสิ่งอ านวย
ความสะดวก ( x = 3.761, S.D. = 0.916) และ การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย ( x = 3.753, S.D. = 
0.941) ตามล าดับ 
 
 4 .2 .3  ผลการ วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันของแบบจ าลองการวัด 
(Measurement model) 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ เป็นการยืนยันลักษณะของตัวบ่งชี้ภายในแต่ละตัวของแต่ละองค์ประกอบที่มี ความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แยกการรายงานผลการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1) สาเหตุหรือปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
จากการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด โดยการน าตัวบ่งชี้จ านวน 10 ตัว ที่จ าแนกเป็น 2  

ด้าน เพ่ือท าการยืนยันแบบจ าลองการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second order CFA) ดังภาพที่ 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

ตระหนักถึงความส าคญัของ
 เปิดรับข้อมลูข่าวสาร 

มีความภาคภูมิใจในตน 

มีหลักยดึในการด าเนินชีวิต 

สมาชิกในครอบครัว 

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือน 
สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายไุด้อยู่
อาศัย 

การ
สนับสนุน
จากภายใน

ตน 

บุคลากรทางการแพทย ์

วิทยากรผู้ให้ความรู ้

สาเหตุ/
ปัจจัย
เอื้อ 

การ
สนับสนุน
จากสังคม 
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 ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีดัชนีความสอดคล้องเป็น 2 = 671.202, 2/df = 19.741, df = 34, 
GFI = .849, AGFI = .756, CFI = .824, NFI = .817, RMR = .197, RMSEA = .068 ซ่ึงเป็นดัชนี
ที่ชี้ว่าแบบจ าลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
หรื อ  Regression Weight และ  ค่ า  Standardized Regression Weight ( ก ลุ่ ม ที่  1 กลุ่ ม 
Estimates) ปรากฏว่ามีตัวบ่งชี้จ านวน 2 ตัวมีค่า Standardized Regression Weight ต่ ากว่า 

0.40 คือ การสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ ( = 0.27) และ การสนับสนุนจากวิทยากร

ผู้ให้ความรู้ ( = 0.36) ผู้วิจัยจึงตัดสินใจตัดข้อบ่งชี้ 2 ตัวนี้ออกจากแบบจ าลอง แล้ววิเคราะห์
ใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่า 2 = 74.880, 2/df = 3.941, df = 19, GFI = .962, AGFI = .928, CFI 
= .981, NFI = .975, RMR = .078, RMSEA = .018 ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้ว่าแบบจ าลองยังสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่า  Modification Indices (กลุ่มที่ 2 กลุ่ม 
Modification Indices) ด้วยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนจากการวัดของตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์

ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการปรับแต่งจ านวน 1 คู่ และวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง พบว่า 2 = 

42.696, 2/df = 2.372, df = 18, GFI = .979, AGFI = .959, CFI = .992, NFI = .986, RMR 
= .053, RMSEA = .015 แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่มี 2 ตัวแปรแฝง 8 ตัวแปรสังเกตได้เป็นแบบจ าลองที่มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5 

 
2 = 42.696, 2/df = 2.372, df = 18, GFI = .979, AGFI = .959, CFI = .992, NFI = .986,  

RMR = .053, RMSEA = .015 
ภาพที่ 4.4 แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

R2=.71 

R2=.76 

R2=.70 

R2=.66 

R2=.76 

R2=.74 

R2=.69 

R2=.68 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มี 
    ศักยภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  

แบบจ าลองการวัด/ตัวบ่งชี้ 
ปัจจัยเอื้อต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

  R2 CR AVE 

1. การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ .90 .81 .92 .70 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน .84 .71   
ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ .87 .76   
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร .84 .70   
มีความภาคภูมิใจในตน .81 .66   
มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต .82 .68   
2. การได้รับการสนับสนุนจากสังคม .91 .83 .89 .73 
สมาชิกในครอบครัว .87 .76   
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างเพื่อน .86 .74   
สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัย .83 .69   
2 = 42.696, 2/df = 2.372, df = 18, GFI = .979, AGFI = .959, CFI = .992,  

NFI = .986, RMR = .053, RMSEA = .015 
 
 จากภาพที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5 ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า แบบจ าลองการวัด
ปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเชื่อมั่น
รวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ 
Average Variance Extracted: AVE ) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิบาย
ได้ด้วยตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ โดยแบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากภายใน
ตนของผู้สูงอายุ มีค่าความเชื่อมั่นรวมของ (CR)  = 0.92 และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ 
(AVE) = 0.70 และ แบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากสังคมของผู้สูงอายุ มีค่าความ
เชื่อมั่นรวมของ (CR)  = 0.89 และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) = 0.73 แสดงให้เห็น
อีกทางหนึ่งว่าเป็นแบบจ าลองการวัดปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ดีที่
สะท้อนลักษณะของตัวแปรแฝงได้ดี  สามารถน าไปใช้วัดปัจจัยเอ้ือต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพได ้
 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาระดับน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการสนับสนุนจาก
ภายในตนของผู้สูงอายุและตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากสังคมของผู้สูงอายุก็พบว่ามีน้ าหนัก

องค์ประกอบอันดับสองที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าเท่ากับ 0.90 และ 0.91 ( = 0.90, 0.91) 
ตามล าดับ และมีนัยส าคัญททางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกตัวแปรสังเกตได้  
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 ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ  
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ (1) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสุขภาพ (3) เปิดรับข้อมูลข่าวสาร (4) มีความภาคภูมิใจในตน และ (5) มีหลักยึดในการ
ด าเนินชีวิต มีน้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าระหว่าง 0.81-0.87 และ      
ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้
หรือตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ (1) สมาชิกในครอบครัว (2) เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น
ระหว่างเพ่ือน และ (3) สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัย มีน้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่
ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกัน โดยมีค่าระหว่าง 0.83-0.87 และมีนัยส าคัญททางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุก
ตัวแปรสังเกตได้  
 

2) คุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
จากการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด โดยการน าตัวบ่งชี้จ านวน 10 ตัวมาวิเคราะห์เพ่ือ 

ยืนยันแบบจ าลองการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First order CFA) 
ดังภาพที่ 4.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.5 แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

 

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการ
สื่อสาร 
ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
ความสามารถควบคมุตนเองอารมณ์และร่างกายได้  
 
ท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ 
 
ท าประโยชน์ต่อผู้อื่น  
 
ท าในสิ่งท่ีต้องการไดต้ามศักยภาพของตน 
 
เตรียมตัวพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 

เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลย ี
 
ร่าเริงแจม่ใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเอง
เป็น 

ผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพ 
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 ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีดัชนี
ความสอดคล้องเป็น 2 = 194.605, 2/df = 5.560, df = 35, GFI = .924, AGFI = .881, CFI 
= .957, NFI = .949, RMR = .097, RMSEA = .023 ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้ว่าแบบจ าลองยังสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่ดีพอ ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบหรือ Regression 
Weight และ ค่า Standardized Regression Weight (กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม Estimates) พบว่าไมม่ีตัว
บ่งชี้ ใดที่จะมีค่า Standardized Regression Weight ต่ ากว่า 0.40 ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่า 
Modification Indices (กลุ่ ม ที่  2 กลุ่ ม  Modification Indices)  ด้ ว ย ก า ร ยอม ให้ ค ว า ม
คลาดเคลื่อนจากการวัดของตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการปรับแต่ง

จ านวน 4 คู่ และวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง พบว่า 2 = 95.821, 2/df = 3.091, df = 31, GFI = 
.961, AGFI = .931, CFI = .983, NFI = .975, RMR = .066, RMSEA = .017 แสดงให้เห็นว่า 
แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่มี 10 ตัวแปรสังเกตได้เป็นแบบจ าลองที่มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.6 

 

2 = 42.696, 2/df = 2.372, df = 18, GFI = .979, AGFI = .959, CFI = .992, NFI = .986,  
RMR = .053, RMSEA = .015 

 
ภาพที่ 4.6 แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 
 
 

R2=.52 

R2=.59 

R2=.65 

R2=.69 

R2=.66 

R2=.66 

R2=.66 

R2=.66 

R2=.71 

R2=.65 
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ตารางท่ี 4.6   ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับ 
      ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  

แบบจ าลองการวัด/ตัวบ่งชี้ 
ลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 

  R2 CR AVE 

ลักษณะผู้สูงอายุท่ีมีศักยภาพ   .95 .65 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร .72 .52   
ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ .77 .59   
ความสามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  .80 .65   
ท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ .83 .69   
ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  .81 .66   
ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน .81 .66   
เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  .81 .66   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ .81 .66   
เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลย ี .84 .71   
ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น .80 .65   

2 = 42.696, 2/df = 2.372, df = 18, GFI = .979, AGFI = .959, CFI = .992,  
NFI = .986, RMR = .053, RMSEA = .015 

 
 จากภาพที่ 4.6 และ ตารางที่ 4.6 ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า แบบจ าลองการวัด
ลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเชื่อมั่นรวมของตัวแปรแฝง 
(Composite Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้  Average Variance 
Extracted: AVE ) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิบายได้ด้วยตัวบ่งชี้หรือตัว
แปรสังเกตได้ โดยแบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีค่าความเชื่อม่ันรวมของ (CR)  
= 0.95 และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) = 0.65 แสดงให้เห็นอีกทางหนึ่งว่าเป็น
แบบจ าลองการวัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพสามารถสะท้อนลักษณะของตัวแปรแฝงได้ดี  
สามารถน าไปใช้วัดลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ 
 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาระดับน้ าหนักองค์ประกอบของลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ทั้ง 10 ตัว ได้แก่ (1) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี
เพ่ือการสื่อสาร (2) ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ (3) ความสามารถควบคุมตนเอง
อารมณ์และร่างกายได้ (4) ท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ (5) ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
(6) ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน (7) เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น (8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (9) เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และ 
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(10) ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น โดยมีน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง 
0.72-0.84 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวแปรสังเกตได้  
 

3) ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   
 จากการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัด โดยการน าตัวบ่งชี้จ านวน 10 ตัว ที่จ าแนกเป็น 3 
ด้าน เพ่ือท าการยืนยันแบบจ าลองการวัดด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
(Second order CFA) ดังภาพที่ 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   

 
ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มี

ศักยภาพ  มีดัชนีความสอดคล้องเป็น 2 = 92.846, 2/df = 2.901, df = 32, GFI = .963, 
AGFI = .936, CFI = .985, NFI = .977, RMR = .063, RMSEA = .019 ซึ่ ง เป็นดัชนีที่ชี้ ว่ า
แบบจ าลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนั้นจึงไม่ต้องปรับแต่งแบบจ าลอง ดังนั้นผล
การวิเคราะห์นี้จึงแสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ที่มี 

สุขภาพกายแข็งแรงพึ่งพาตนเองได้ 

มีความสุขใจ 

มีความพึงพอใจในชีวิต 

ได้รับส่วนร่วมในการท างาน 

ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว 

ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรม
กิจกรรมกลุ่ม/ชมรม 
ความเพียงพอของรายได ้

การเป็นเจา้ของที่อยู่อาศัย 

มีสุขภาพดี 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก 

ลักษณะการอยู่อาศัยท่ีดีมีความปลอดภัย 

ผลลัพธ์ของ
การเป็น

ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ 

ได้รับส่วน
ร่วมทาง
สังคม 

ความมั่นคง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
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3 ตัวแปรแฝง 10 ตัวแปรสังเกตได้เป็นแบบจ าลองที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัง
ภาพที่ 4.8 และ ตารางที่ 4.7 

 

 
 

2 = 92.846, 2/df = 2.901, df = 32, GFI = .963, AGFI = .936, CFI = .985, NFI = .977, 
RMR = .063, RMSEA = .019  

 
ภาพที่ 4.8 แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2=.79 

R2=.66 

R2=.67 

R2=.80 

R2=.73 

R2=.77 

R2=.78 

R2=.73 

R2=.78 
R2=.75 
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ตารางท่ี 4.7   ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที ่
      สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  

แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพ 

 R2 CR AVE 

1. มีสุขภาพดี .67 .45 .98 .71 
สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ .89 .79   
มีความสุขใจ .81 .66   
มีความพึงพอใจในชีวิต .82 .67   
2. ได้รับส่วนร่วมทางสังคม .98 .96 .90 .75 
ได้รับส่วนร่วมในการท างาน .89 .80   
ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว .85 .73   
ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม .85 .73   
3. ความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สิน .91 .83 .94 .77 
ความเพียงพอของรายได้ .88 .77   
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย .88 .78   
มีสิ่งอ านวยความสะดวก .88 .78   
ลักษณะการอยู่อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย .87 .75   

2 = 92.846, 2/df = 2.901, df = 32, GFI = .963, AGFI = .936, CFI = .985,  
NFI = .977, RMR = .063, RMSEA = .019  

 
 จากภาพที่ 4.8 และ ตารางที่ 4.7 ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า แบบจ าลองการวัดผล
ลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และมีความเชื่อมั่น
รวมของตัวแปรแฝง (Composite Reliability: CR) และค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ 
Average Variance Extracted: AVE ) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยความแปรปรวนของตัวแปรแฝงที่อธิบาย
ได้ด้วยตัวบ่งชี้หรือตัวแปรสังเกตได้ โดยแบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝงการมีสุขภาพดี มีค่าความ
เชื่อมั่นรวมของ (CR)  = 0.98 และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) = 0.71 แบบจ าลอง
การวัดตัวแปรแฝงการได้รับส่วนร่วมทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นรวมของ (CR)  = 0.90 และ 
ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (AVE) = 0.75 และ แบบจ าลองการวัดตัวแปรแฝงความมั่นคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีค่าความเชื่อมั่นรวมของ (CR)  = 0.91 และ ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่
สกัดได้ (AVE) = 0.77 แสดงให้เห็นอีกทางหนึ่งว่าเป็นแบบจ าลองการวัดวัดผลลัพธ์ของการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเป็นแบบจ าลองที่ดีสะท้อนลักษณะของตัวแปรแฝงได้ดี  สามารถน าไปใช้วัด
วัดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได ้
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 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาระดับน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงการมีสุขภาพดี 
การได้รับส่วนร่วมทางสังคม และตัวแปรแฝงความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินก็พบว่ามีน้ าหนัก

องค์ประกอบอันดับสองที่เท่ากับ 0.67 0.98 และ 0.91 ( = 0.67, 0.98, 0.91) ตามล าดับ และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวแปรสังเกตได้  
 ส าหรับตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ พบว่า ตัวแปร
สังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ (1) สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ (2) มีความสุขใจ 
และ (3) มีความพึงพอใจในชีวิต มีน้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมีค่าระหว่าง 
0.81-0.89 ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝงการได้รับส่วนร่วมทางสังคมของผู้สูงอายุ พบว่า ตัว
แปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว ได้แก่ (1) ได้รับส่วนร่วมในการท างาน (2) ได้รับส่วนร่วมใน
ครอบครัว และ (3) ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรมมีน้ าหนักองค์ประกอบในระดับที่
ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกัน โดยมีค่าระหว่าง 0.85-0.89 และตัวแปรแฝงความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้หรือตัวบ่งชี้จ าวน 4 ตัว ได้แก่ (1) ความเพียงพอของ
รายได ้(2) การเป็นเจ้าของทีอ่ยู่อาศัย (3) มีสิ่งอ านวยความสะดวก และ (4) ลักษณะการอยู่อาศัย
ที่ดีมีความปลอดภัย และทุกตัวแปรมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
 4.2.4 ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 การวิเคราะห์แบบจ าลองโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
เป็นการยืนยันลักษณะการส่งผลเชิงสาเหตุของตัวแปรแฝงภายนอกที่มีต่อตัวแปรแฝงภายใน 
 ทั้งนี้ตัวแปรแฝงภายนอกของแบบจ าลองในงานวิจัยนี้คอ ปัจจัยเอ้ือของการเป็น
ผู้สูงอายุ และ ตัวแปรแฝงภายใน มีจ านวน 2 ตัว ได้แก่ ลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
และ ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ดังภาพที่ 4.9 
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ภาพที่ 4.9 แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 

ผลลัพธ ์

การสนับสนุนภายในตนเอง 

 

การสนับสนุนจากสังคม 

 

สุขภาพด ี
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ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏว่า แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
มีดัชนีความสอดคล้องเป็น 2 = 1,285.419, 2/df = 3.748, df = 343, GFI = .840, AGFI = 
.811, CFI = .924, NFI = .899, RMR = .075, RMSEA = .059 ซึ่งเป็นดัชนีที่ชี้ว่าแบบจ าลองยัง
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบหรือ Regression 
Weight และ ค่า Standardized Regression Weight (กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม Estimates) ปรากฏว่าทุก
เส้นทางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งหมด และไม่มี ค่า Standardized Regression 
Weight ตัวใดมีค่าต่ ากว่า 0.40 ผู้วิจัยจึงจึงพิจารณาค่า Modification Indices (กลุ่มที่ 2 กลุ่ม 
Modification Indices) ด้วยการยอมให้ความคลาดเคลื่อนจากการวัดของตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์

ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยท าการปรับแต่งจ านวนทั้งหมด 66 คู่ พบว่า 2 = 542.057, 2/df = 
1.957, df = 279, GFI = .932, AGFI = .901, CFI = .978, NFI = .957, RMR = .044, RMSEA 
= .044 แสดงให้เห็นว่า แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เป็น
แบบจ าลองที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 4.10 
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2 = 542.057, 2/df = 1.957, df = 279, GFI = .932, AGFI = .901, CFI = .978, NFI = .957,  
RMR = .044, RMSEA = .044 

 
ภาพที่ 4.10 แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 จากผลที่วิเคราะห์ได้ปรากฏให้เห็นเชิงประจักษ์ว่า แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่พัฒนาขึ้นจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพและเมื่อน ามายินยันด้วยสถิติ
พบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ท าให้สามารถอธิบายได้ว่า ปัจจัยเอ้ือต่อการ
ส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่ประกอบด้วยการสนับสนุนภายในตนเอง ที่มีลักษณะ
ประกอบด้วยการเป็นผู้ใฝ่เรียน ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพแห่งตน เปิดรับข้อมูลข่าวสาร
สม่ าเสมอ เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง และ มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต ประกอบกับ การ
สนับสนุนจากสังคม ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
เพ่ือน และ สังคม-ชุมชนที่อยู่อาศัย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ขับเคลื่อนให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพที่แสดงออกด้วยคุณลักษณะมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้ ยังท า
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน สามารถท าในสิ่งที่ต้องการได้
ตามศักยภาพของตน มีการเตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และเป็นคนมีบุคลิกร่าเริงแจ่มใสคิด
บวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และยังส่งผลต่อไปยังผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ อันได้แก่ มีผลเป็นผู้มีสุขภาพดี ได้รับการสนับสนุนจากสังคมทุกภาคส่วน และเป็นผู้ที่มี
ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ดังภาพที่ 4.7 
 และเพ่ือให้เห็นถึงระดับอิทธิพลของปัจจัยเอ้ือฯ ที่มีต่อผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ จึงท าการวิเคราะห์แยกอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรใน
แบบจ าลอง ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางที่ 4.8 อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลโดยรวมของตัวแปรในแบบจ าลอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
 
ตัวแปรในแบบจ าลองฯ ลักษณะผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ผลลัพธ์ 

DE IE TE DE IE TE 
ปัจจัยเอื้อฯ .912 - .912 - .802 .802 
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ - - - .880 - .880 
 R2 = .831 R2 = .774 

 
 ผลที่ปรากฏในตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อผลลัพธ์
ของการเป็นผู้สูงอายุ คือ ลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่ศักยภาพ (DE = .880) ส่วนปัจจัยเอ้ือเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด  ผลลัพธ์ตามมา โดยส่งผลทางอ้อมรวมในระดับที่สูง ( IE = .802) ทั้งนี้
ปัจจัยเอ้ือก็ยังส่งอิทธิพลโดยตรงต่อลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มศักยภาพ (DE = .912) อีกด้วย 
ดังนั้นแบบจ าลองนี้จึงเป็นการยืนยันว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพได้ดีนั้นจะต้องมีอิทธิพล
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ของปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การสนับสนุนตนเองและการสนับสนุนจากสังคม นอกจากนั้นแบบจ าลองนี้
ยังสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุได้ร้อยละ 77.4 (R2 = .774) 
 นอกจากนี้แล้ว จากผลการวิเคราะห์แบบจ าลองดังที่ปรากฏในภาพที่ 4.10 ยังบ่งชี้
และขยายให้เห็นข้อค้นพบได้ชัดเจนเพ่ิมขึ้นว่า ภาวการณ์เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในลักษณะของ 
(1) ความสามารถควบคุมตนเองด้านอารมณ์และร่างกาย (2) การท าประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พ่ึงพาตนเองได้ และ (3) การเปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เป็นภาวการณ์หรือ
การให้ความส าคัญ ซึ่งจัดเป็น first order of importance attribute ในสามอันดับต้นๆ ของ
ผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (performance) ต่อผู้สูงอายุได้สูงสุด และภาวการณ์หรือการให้
ความส าคัญ ( importance)  ในกลุ่ มที่ ส าคัญรองลงมา ( second order of importance 
attribute) ได้แก่ (1) การได้ท าสิ่งที่ต้องการตามศักยภาพของตน (2) ความร่าเริงแจ่มใส คิดบวก
มีใจกุศล และภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น และ (3) การเตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึน ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (performance) ต่อผู้สูงอายุ และกลุ่มสุดท้าย (third 
order of importance attribute) ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์ (2) การท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
(3) ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ และ (4) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือ
การสื่อสาร 
 ในส่วนของความส าคัญ ( importance) ของปัจจัยเอ้ือฯ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพนั้น ก็สามารถสรุปผลและขยายผลการค้นพบได้
ว่า the first order of importance attribute ของปัจจัยเอ้ือ คือ การสนับสนุนภายในตนเอง 
โดยเฉพาะ (1) การตระหนักความส าคัญของสุขภาพตนเอง (2) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ (3) 
มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต และ the second order of importance attribute ของปัจจัยเอ้ือ 
คือ การสนับสนุนจากสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ (1) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายเพ่ือน และ 
(2) สมาชิกในครอบครัว 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการวิจัยเรื่อง“แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” มีวัตถุประสงค ์
ข้อ 1) เพ่ือพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ โดยมีผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้สูงอายุที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 65 ปี ที่สามารถให้ข้อมูลได้ดี ที่มีสุขภาพแข็งแรง มีการท างานเพ่ือสังคม 
และมีความมั่นคงในชีวิต จ านวน 13 คน ที่ได้มาด้วยการเลือกตัวอย่างแบบการเคลื่อนของก้อนหิมะ 
มีแนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือการวิจัย และวัตถุประสงค์ข้อ 2) เพ่ือยืนยัน
แบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยส ารวจความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 478 คน ด้วยการเลือกแบบหลายขั้นตอน มีแบบสอบถามที่ผ่านการหา
ความตรงและความเชื่อมั่นแล้วเป็นเครื่องมือการวิจัยในส่วนนี้ และใช้สถิติการวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง และการวิจัยในครั้งนี้ ได้ใช้วิธีวิทยาการ เชิงผสมผสานวิธีแบบขั้นตอนเชิงส ารวจ 
(Exploratory sequential design)  ซึ่ ง แบ่ งการวิ จั ย เป็ น  2  ขั้ นตอน ( Two-phrase mixed 
methods design) โดยขั้นตอนแรกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อแรก และข้ันตอน
ที่สองใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งไดส้รุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะเป็นดังต่อไปนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการศึกษาเป็นล าดับตามวัตถุประสงค์การวิจัย

ได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ ข้อ 1 เพื่อพัฒนาแบบจ าลองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี

ศักยภาพ 
 พบผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ที่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องตรงกัน ดังนี้ 

1. การจะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้จ าเป็นต้องมีปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การสนับสนุนภายใน 

จากตัวผู้สูงอายุเอง และ การได้รับการสนับสนุนจากสังคม และจะได้รับผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่
มีศักยภาพทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และฐานะทางเศรษฐกิจ  

2. การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อตัวผู้สูงอายุ ในด้านการเป็นผู้สูงอายุที่มี 
สุขภาพดี เป็นผู้ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน และ เป็นผู้มีความม่ันคงทางชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีคุณลักษณะที่ประกอบด้วย (1) มีความสามารถใน 

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร (2) มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ (3) สามารถ
ควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  (4) ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ (5) ท า
ประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน (6) ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน (7) เตรียมตัวพร้อมเพ่ือการ
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เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (9) เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี และ (10) ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น 

4. ปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย 2 ประการ คือ  
4.1) การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ การให้ความหมายเก่ียวกับตัวตน  

ตลอดจนวิธีคิดและวิธีปฏิบัติเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้สูงอายุ โดยเกิดจากภายในตัวของผู้สูงอายุเอง ซึ่ง
ประกอบด้วย (1) การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพ่ือค้นหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพของตนเองและ
ผู้อ่ืน (2) การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายใจ (3) 
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง 
สื่อวิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และ สื่ออินเทอร์เน็ต  (4) มีความภาคภูมิใจในตน ที่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ มีรายได้เป็นของตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือสังคม-ชุมชนได้ยังท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศได้ และ (5) มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต มีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจและแนวทางการด าเนินชีวิต 

4.2) การสนับสนุนจากสังคม เป็นความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลที่แวดล้อม 
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลด้านสุขภาพ การดูแล เอาใจใส่ การให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเกิดความรู้สึกว่า
ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งประกอบด้วย (1) สมาชิกในครอบครัว (ได้แก่ คู่สมรส บุตรหลาน และ
ญาติพ่ีน้อง) มีความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มั่นคง ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับลูกหลาน (2) การมี
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างเพ่ือนฝูง เพ่ือนในชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือนที่ท างาน เพ่ือน
สมัยเรียน (3) สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัยหรือพบปะ พบปะ พูดคุยกับวัยรุ่น คนหนุ่มสาว 
เพ่ือนบ้าน (4) บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลจากหน่วยงานสาธารสุข 
เช่น อสม หรือ อปท. ที่ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน าทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ (5) 
วิทยากรที่ผู้สูงอายุไปฟังบรรยายหรือเข้าอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาตนเองส าหรับผู้สูงอายุ  

5. ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ   
  ผลจากการได้รับการสนับสนุนทั้งจากตนเองและจากสังคม ส่งผลให้เกิดเป็นคุณลักษณะ 

การเป็นผู้สูงอายุ และยังส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ อันประกอบด้วย 
5.1) มีผลท าให้มีสุขภาพดี อันได้แก่ (1) สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ (2) มี 

ความสุขใจ และ (3) มีความพึงพอใจในชีวิต  
  5.2) มีผลท าให้ได้รับส่วนร่วมทางสังคม อันได้แก่ (1) ได้รับส่วนร่วมในการท างาน 
(2) ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว และ (3) ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม 

5.3) มีผลต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ (1) มีความเพียงพอของ 
รายได้ (2) การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (3) มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม และ (4) มีลักษณะการอยู่
อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย 
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 ทั้งนี้ผลโดยสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในส่วนนี้ท าให้ค้นพบและสนับสนุน
แนวความคิดของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ว่าการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพจ าเป็นจะต้องอาศัย
ปัจจัยเอ้ือ ปัจจัยเกื้อหนุน ทั้งจากภายในตนเอง และภายนอกตน ซึ่งจะสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุที่มี
ลักษณะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่และพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน และเมื่อได้ลงมือท าตามลักษณะดังนั้นแล้ว และต้องปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ผลของการ
แสดงออกเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพทั้งด้านสุขภาพ สังคม 
และเศรษฐกิจ 
 

 วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพื่อยืนยันแบบจ าลองที่สร้างขึ้นโดยส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 

 พบผลการศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีผลโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. แบบจ าลองการวัดปัจจัยเอื้อต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพประกอบด้วย  
2 ปัจจัย 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

1.1) การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จ านวน 5 ตัว  
ได้แก่ (1) การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ (3) การเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร (4) มีความภาคภูมิใจในตน และ (5) มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต 

1.2) การสนับสนุนจากสังคม ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) สมาชิกในครอบครัว  
(2) การมีเครือข่ายความสัมพันธ์ และ (3) สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุได้อยู่อาศัย 

2. แบบจ าลองการวัดการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มีตัวบ่งชี้จ านวน 10 ตัว ได้แก่ (1) มี
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร (2) มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(3) สามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  (4) ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเอง
ได้ (5) ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (6) ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน (7) เตรียมตัวพร้อมเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (8) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (9) เปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลก
และเทคโนโลยี และ (10) ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น 

3. แบบจ าลองการวัดผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุ มี 3 องค์ประกอบ จ านวน 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
3.1) สุขภาพดี อันได้แก่ (1) สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้ (2) มีความสุขใจ  

และ (3) มีความพึงพอใจในชีวิต  
  3.2) ได้รับส่วนร่วมทางสังคม อันได้แก่ (1) ได้รับส่วนร่วมในการท างาน (2) ได้รับ
ส่วนร่วมในครอบครัว และ (3) ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม/ชมรม 

3.3) มีผลต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน อันได้แก่ (1) มีความเพียงพอของ 
รายได้ (2) การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (3) มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม และ (4) มีลักษณะการอยู่
อาศัยที่ดีมีความปลอดภัย 
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 4. แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่พัฒนาขึ้น สามารถใช้
อธิบายความแปรปรวนของผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ร้อยละ 77.4 (R2 = .774) โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงสูงสุดต่อผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ คือ ลักษณะการเป็น
ผู้สูงอายุที่ศักยภาพ ส่วนปัจจัยเอ้ือเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ตามมาโดยส่งผลทางอ้อมรวมใน
ระดับท่ีสูงต่อผลลัพธ์  
 5. ผลการวิจัยสามารถบ่งชี้และขยายให้เห็นข้อค้นพบได้ชัดเจนเพ่ิมขึ้นว่า ภาวการณ์เป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในลักษณะของ (1) ความสามารถควบคุมตนเองด้านอารมณ์และร่างกาย (2) 
การท าประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้ และ (3) การเปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี เป็นภาวการณ์หรือการให้ความส าคัญ ซึ่งจัดเป็น The first order of importance 
attribute ในสามอันดับต้นๆ ของผู้สูงอายุที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (Performance) ต่อผู้สูงอายุได้
สูงสุด และภาวการณ์หรือการให้ความส าคัญ ( Importance) ในกลุ่มที่ส าคัญรองลงมา (Second 
order of importance attribute) ได้แก่ (1) การได้ท าสิ่งที่ต้องการตามศักยภาพของตน (2) ความ
ร่าเริงแจ่มใส คิดบวกมีใจกุศล และภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น และ (3) การเตรียมตัวพร้อมเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ก็จะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี (Performance) ต่อผู้สูงอายุ และกลุ่ม
สุดท้าย (Third order of importance attribute) ได้แก่ (1) ความคิดสร้างสรรค์ (2) การท า
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (3) ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ และ (4) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
 ในส่วนของความส าคัญ (Importance) ของปัจจัยเอ้ือฯ ที่เป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพนั้น ก็สามารถสรุปผลและขยายผลการค้นพบได้ว่า The first 
order of importance attribute ของปัจจัยเอ้ือ คือ การสนับสนุนภายในตนเอง โดยเฉพาะ (1) การ
ตระหนักความส าคัญของสุขภาพตนเอง (2) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ (3) มีหลักยึดในการ
ด าเนินชีวิต และ The second order of importance attribute ของปัจจัยเอ้ือ คือ การสนับสนุน
จากสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ (1) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายเพ่ือน และ (2) สมาชิกใน
ครอบครัว 
 

5.2 การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่า ลักษณะการเป็นผู้สูงอายุเป็นตัวแปรที่อยู่ตรงกลางระหว่างปัจจัยเอ้ือ
ที่ประกอบด้วยการสนับสนุนภายในตนเอง และ การสนับสนุนจากสังคม และ ผลลัพธ์ของการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (ดังภาพที่ 4.7) ซึ่งอาจจะอธิบายในเชิงทฤษฎีการวางเงื่อนไขด้วยการกระท า
ของ B.F.Skinner (1950) ได้ว่า ด้วยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ได้แก่ การมีสุขภาพดี 
การได้รับส่วนร่วมทางสังคม และความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน เหล่านี้ล้วนเป็นผลกรรม 
(Consequence) ที่เกิดขึ้นตามมาจากการมีพฤติกรรมของผู้สูงอายุที่แสดงออกที่วัดได้สังเกตได้จาก
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การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร มีการเข้าสังคมและยังเป็นผู้ที่มีรายได้ สามารถควบคุมร่างกายและ
อารมณ์ของตนเองได้ พ่ึงพาตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้ ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ยังคงท าในสิ่งที่ตนเอง
ต้องการได้ เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส 
ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ทั้งนี้พฤติกรรมของการแสดงออกถึงศักยภาพของผู้สูงอายุดังกล่าวนั้น 
ล้วนมีผลมาจากสภาพแวดล้อมที่รายล้อมผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นเงื่อนไขน า (Antecedent) ทั้งใน
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก หรือกล่าวได้ว่าเป็นการสนับสนุนจากภายในตน
ของผู้สูงอายุเองที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีการรับรู้ความสามารถในตน (Self-efficacy) ที่ดี และได้รับ
การสนับสนุนจากสังคมภายนอกทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชนและสังคม ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฏีที่กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการเรียนรู้ในการมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้สภาพแวดล้อมในทฤษฎีนี้นั้นประกอบด้วย (1) เงื่อนไขน า 
(Antecedent) และ (2) ผลกรรม (Consequence)  

  ทั้งนี้ในประเด็นแต่ละปัจจัย ผู้วิจัยไดอ้ภิปรายเพ่ิมเติม ไว้ดังต่อไปนี้  
1. ปัจจัยเอ้ือต่อการส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย การสนับสนุน 

จากภายในตน และ การสนับสนุนจากสังคม  
1.1) จากผลงานวิจัยที่พบว่า การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุที่เป็น 

ส่วนประกอบที่ส าคัญของการส่งผลให้เกิดเป็นคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดทฤษฎีของ Bandura (1997) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลมักเกิดจากการเรียนรู้ ส่วนหนึ่ง
ก็เกิดจากประสบการณ์ตรงของตนเอง และส่วนหนึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้อ่ืน ที่ มีรูปแบบ
สัมพันธ์กันระหว่างการเกิดพฤติกรรม (Behavior) สภาพแวดล้อม (Environment events) และ 
ปัญญาและองค์ประกอบส่วนบุคคล (Cognitive and other personal factors) ซึ่งพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของบุคคลเกิดจากระบวนการเรียนรู้ขององค์ประกอบหลายอย่างผสมผสานกันระหว่าง
พันธุกรรม สภาพแวดล้อม สังคม ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล โดยเฉพาะ
ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ความคาดหวัง และการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองจะก าหนดว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช่นใด ซึ่งในขณะเดียวกัน ปัจจัยภายในตัวบุคคลก็
ได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกและปัจจัยทางสภาพแวดล้อม  นอกจากนี้ Bandura 
(1997) ยังเชื่อว่าการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากองค์ประกอบในเรื่องความเชื่อใน
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และความคาดหวังถึงผลของการกระท า (Outcome 
expectancy) หรือกล่าวได้ว่า ความเชื่อในความสามารถของตนเองเป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความ
เชื่อ หรือความมั่นใจในความสามารถของตนเองที่จะเป็นตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรมให้
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และการคาดหวังถึงผลของการกระท าเป็นคุณลักษณะของการรับรู้ของ
บุคคลว่ากิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ตนเองกระท านั้น สามารถน าไปสู่การกระท าทั้งทางบวกและทางลบ 
แสดงให้เห็นว่า บุคคลมีการคาดคะเนว่าถ้ากระท าพฤติกรรมนั้นแล้วจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ตนเอง
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คาดหวังไว้ ด้วยเหตุนี้ผลการวิจัยนี้จึงปรากฏอย่างชัดเจนว่า การสนับสนุนจากภายในตนของผู้สูงอายุ 
ที่ประกอบด้วย (1) การเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน (2) การตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ (3) การ
เปิดรับข้อมูลข่าวสาร (4) มีความภาคภูมิใจในตน และ (5) มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต จึงเป็น
ส่วนประกอบที่ส าคัญในการเป็นปัจจัยเอ้ือที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรมที่จะส่งผลที่ดีต่อการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพด้วยการหล่อมหลอมผู้สูงอายุให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ
นั่นเอง 

 ทั้งนี้ผลการวิจัยในส่วนนี้สอดคล้องกับการแนวคิดการสร้างเสริมในระดับบุคคลให้กับการ
มีศักยภาพส าหรับผู้สูงอายุ กล่าวคือ การสร้างเสริมระดับบุคคล คือ การที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ ตาม
ล าพัง แล้วจะเป็นผู้ที่มีภาวะศักยภาพนั้น เป็นเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยการ
เตรียมตัวของบุคคลสามารถท าได้ดังนี้  (1) การตระหนักและยอมรับที่จะท า คือ การตระหนักถึง
ข้อมูลที่ได้รับว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหา และ การยอมรับที่จะวางแผนด้วยตนเองว่าต้องท าอย่างไรจึงจะ
สามารถแก้ปัญหานั้นได้   (2) การพ่ึงพิงตนเอง คือ การกระท ากิจกรรมใด ๆ ได้ด้วยตนเอง (3) การ
ท าเพ่ือทุกคนและทุกคนท า คือ การที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม    (4) การท าอย่าง
ต่อเนื่อง คือ การท ากิจกรรมใด ๆ ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2544)  

1.2) จากผลงานวิจัยที่พบว่า การสนับสนุนจากสังคมของผู้สูงอายุเป็นส่วนประกอบ 
ที่ส าคัญของการส่งผลให้เกิดเป็นคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นไป
ตามแนวคิดทฤษฎีของ Bandura (1997) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลส่วนหนึ่งเกิดจากสิ่งเร้าจาก
ภายนอกและสภาพแวดล้อมนอกเหนือจากที่มาจากความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล ที่กล่าวคือ 
การได้รับแรงเสริมจากบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมก็เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรม ถ้าเป็น
สภาพแวดล้อมที่ดีก็จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวก ในทางกลับกันถ้าสภาพแวดล้อมไม่ได้ก็อาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมเชิงลบ ทั้งนี้ที่งานวิจัยนี้ปรากฏว่า การสนับสนุนจากสังคม อันได้แก่ สมาชิกใน
ครอบครัว เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน และ สังคม-ชุมชนที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย เป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ผลวิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิด
การสนับสนุนของสังคม (Social support) ที่ว่าไว้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมากต่อการแสดงออก
หรือพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมทางสุขภาพ เพราะว่าการให้แรงสนับสนุนจากสังคมมีผลต่อการ
สร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองแล้วจึงผลักดันให้บุคคลเกิดพฤติกรรมทางกาย ดังที ่Anderson 
et al. (2006) พบว่าการสนับสนุนของครอบครัวมีผลทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้
ความสามารถของตนและพฤติกรรมการก ากับตนเอง เช่นเดียวกับ Rovniak et al. (2002) ที่ศึกษา
พบว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผลทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตน 
นอกจากนั้น Callaghan และ Mosrissey (1993) ได้กล่าวไว้ว่าการสนับสนุนของสังคมเป็นการพ่ึงพา
กันภายในเครือข่ายความสัมพันธ์ที่จะมีผลต่อสุขภาพของบุคคล 3 ลักษณะ คือ (1) เป็นตัวควบคุม
ความคิด ความรู้สึกต่อการปฏิบัติพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (2) ส่งเสริมให้บุคคลได้เล็งเห็น
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ความหมายของชีวิต และ (3) สนับสนุนให้บุคคลมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ในขณะที่ Cobb (1976) 
ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นการที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ท าให้ตนเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความ
รัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า และยกย่องตัวเขา นอกจากนี้ ตัวของเขาเองยังรู้สึกว่าเป็นสวนหนึ่งของ
สังคม มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้จึงน่าเป็นเหตุผลที่ท าให้การสนับสนุนจากสังคมของ
ผู้สูงอายุจึงเป็นอีกส่วนประกอบที่ส าคัญในการเป็นปัจจัยเอ้ือที่ท าให้ผู้สูงอายุเกิดพฤติกรรมที่จะส่งผล
ที่ดีต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพด้วยการหล่อมหลอมผู้สูงอายุให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเป็นผู้สูงอายุ
ที่มีศักยภาพได้อีกทางหนหนึ่งนอกเหนือจากการสนับสนุนจากภายในตนเอง 

 2. คุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
 จากผลงานวิจัยที่พบว่า การเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพมีลักษณะที่ประกอบด้วย (1) ความ 

สามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร (2) ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ       
(3) ความสามารถควบคุมตนเองอารมณ์และร่างกายได้  (4) การท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือ
พ่ึงพาตนเองได้ (5) การท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (6) การท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน       
(7) การเตรียมตัวพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น (8) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (9) การเปิดรับ
ความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี และ (10) ความร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่
ตัวเองเป็น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization, 2002) ที่จ าแนกสภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพออกหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ รูปแบบที่ประกอบด้วยการสามารถพ่ึงพาตนเอง (Being self-reliant)  การมีส่วนร่วมและท า
ประโยชน์ต่อสังคม (Being actively engaged with society)  ความงอกงามทางจิตวิญญาณ 
(Developing spiritual wisdom)  คงไว้ซึ่ งวิถีชีวิตที่ส่ งเสริมสุขภาพ (Maintaining a healthy 
lifestyle)  มีการเรียนรู้อย่างตอเนื่อง (Engaging in active learning)  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ครอบครัวเพ่ือความมั่นคงในวัยชรา (Strengthening family ties to ensure care in later life) 
ตลอดจน การสร้างความมั่นคงด้านการเงิน (Building up financial security) และงานวิจัยของศร
อุษา ฉิมเพ็ชร นาถ พันธุมนาวิน และ ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง (2562) ที่ได้ศึกษาพฤฒพลังด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และไทย ผลจากการศึกษาพบความเชื่อมโยงพฤฒพลังด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุทั้งสามประเทศว่า พฤติกรรมในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และไทยส่งผลต่อภาวะสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุที่มาจากการรับประทานอาหารที่
เหมาะสมและการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอท าให้มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
ปราศจากโรคเรื้อรัง สามารถใช้ชีวิตและท ากิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง รวมถึงการมีส่วนร่วมท า 
กิจกรรมในสังคมและการยึดมั่นในหลักศาสนาท าให้มีสภาพจิตใจแจ่มใส เบิกบาน และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งลักษณะของผู้สูงอายุดังกล่าวเป็นพฤฒพลังด้านสุขภาพ คือ มีภาวะการพ่ึงพาตนเองใน
ด้านสุขภาพได้ ท าให้ไม่เป็นภาระของครอบครัว ชุมชน และรัฐบาล 

 3. ผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายุของผลการวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ ที่ยืนยันแล้วพบว่ามี 
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องค์ประกอบด้วยกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นผู้มีสุขภาพดี เป็นผู้ได้รับส่วนร่วมทางสังคม และ 
มีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับสภาวะการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
(Active ageing) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2002) ตามแนวคิด 3 เสา
หลัก ประกอบด้วย  1) สุขภาพ (Health)  2) การมีส่วนร่วม (Participation)  3) ความมั่นคง
ปลอดภัย (Security)  และ ผลงานวิจัยของ จิราพร เกศพิชญวัฒนา และคณะ (2549 ) ศึกษาเรื่อง 
พฤฒพลัง : กรณีศึกษาจากผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับในสังคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติชีวิต
ของผู้สูงอายุไทยที่ได้รับการยอมรับ วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะพฤฒพลังจากผ้
สูงอายุดังกล่าว และปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเข้าสู่ภาวะพฤฒพลังในบริบทของสังคมไทย โดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ 15 กรณีศึกษา  ผลการศึกษาพบว่าลักษณะภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุกรณีศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ การไม่อยู่นิ่งท ากิจกรรมตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่การท ากิจกรรมที่ตนชอบ
ในยามว่าง และการท ากิจกรรมที่ท าในองค์กรที่ตนเป็นสมาชิก การมีสุขภาวะดีสามารถดูแลตนเองให้
มีสุขภาพกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณได้เหมาะสมกับวัย และการมีความมั่นคงในชีวิต คือ การมี
ความมัน่คงทางดา้นรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย และดา้นผู้ดูแล 

4. ผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีพบว่า ปัจจัยเอื้อส่งผลโดยตรงต่อลักษณะการเป็นผู้สูงอายุที่ 
มีศักยภาพ และส่งผลต่อการเกิดผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพตามผลการวิจัยที่กล่าว
มาแล้วนั้น มีความสอดคล้องกันกับงานวิจัยหลาเรื่อง เช่น จิตนภา ฉิมบินดา (2555) ศึกษาความสุข
ในชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐมและมีผลการวิจัยที่เสนอว่าการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การเป็นผู้สูงอายที่มีความสุข เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ 
ส าเนียงเสนาะ (2556) ศึกษาปัจจัยท านายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล
การศึกษาพบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขของผู้สูงอายุ ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่าเป็นเพราะการสนับสนุนจากสังคมมีความส าคัญอย่างมากต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม 
โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสุขภาพ ซึ่ง Anderson et al. (2006) กล่าวว่า การสนับสนุนจากสังคมมีผล
ต่อการรับรู้ความสามารถของบุคคลก่อนเป็นล าดับแรกแล้วจึงส่งผลต่อกิจกรรมทางกายเป็นล าดับ
ต่อมา ดังที่ Cobb (1976) ได้กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นสิ่งที่บุคคลได้รับข้อมูลที่ท าให้
ตนเองเชื่อว่ามีบุคคลให้ความรัก ความเอาใจใส่ เห็นคุณค่า และยกย่องตัวเขาการสนับสนุนเหล่านี้ท า
ให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจและเกิดแรงกระตุ้นในการดูแลสุขภาพของตนเอง ดังที่ Rovniak et al. (2002) 
ได้เสนอไว้ว่าการสนับสนุนทางสังคมมีผลทางอ้อมต่อกิจกรรมทางกายโดยผ่านการรับรู้ความสามารถ
ของตน เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ อภิญญา อิงอาจ (2558) ที่ศึกษาอิทธิพลของการสนับสนุนของ
สังคมที่มีต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดศรีสะเกษ และพบว่าความผาสุกในชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกจากการสนับสนุนของสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และในปี 
2560 อภิญญา อิงอาจ และ มัทนา เจริญวงศ์ ได้รายงานผลการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของปัจจัยปัญญา
สังคมที่มีต่อความผาสุกในชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า (1) กา ร
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สนับสนุนทางสังคม ภาวะสุขภาพ การรับรู้ความสามารถของตน การคาดหวังถึงผลการกระท า การ
รับรู้อุปสรรค พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการก ากับตนเองของผู้สุงอายุเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อผลลัพธ์ในชีวิตของผู้สูงอายุในเชิงความผาสุก และ (2) ผู้สูงอายุรับรู้ว่าความผาสุก
ในชีวิต คือ ความสุขสงบที่เกิดขึ้นและสัมผัสรับรู้ได้ด้วยใจ การมีใจที่เป็นสุข และการเป็นอิสระ และ
ผู้สูงอายุเห็นว่าความผาสุกในชีวิตเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ ได้แก่ การมีใจที่เป็นสุข การ
ตระหนักในคุณค่าของตน การมีความเข้าใจชีวิต ครอบครัวมีความสุข  มีความสุขแบบพอเพียง 
สุขภาพกายไม่ทรุดโทรม การอยู่ในสังคมที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เอ้ือให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐานที่ดี และการที่สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายใจ
ของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อะเคื้อ กุลประสูติดิลก โสภณา จิรวงศ์
นุสรณ์ ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์ และดุษณี ศุภวรรธนะกุล (2557) ท าการวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยพบว่าการสนับสนุนทางสังคม มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส่วนการเห็นการรับรู้ความสามารถของตนเองมี
อิทธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ส าหรับประเด็นของการรับรู้อุปสรรคของผู้สูงอายุ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในประเด็นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และผลการวิจัยก็ยังสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย
ของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือ
การพัฒนาทางสังคมที่มีกลยุทธ์เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและ
สังคม ตามแผนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับเยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และยังสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) กลุ่มเรื่องสังคมผู้สูงอายุ และเป็นไปตามกรอบ
นโยบายรัฐบาลที่จะด าเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และนโยบายความมั่นคงของชีวิต
และสังคม และจากผลการวิจัยที่พบดังที่สรุปผลก่อนหน้า ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี
ศักยภาพควรให้มีนโยบายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิกา ร 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรุงเทพมหานคร ก็
ควรให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ หรือการเตรียมประชาชนคนไทยให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักภาพ ได้ด้วย
แนวทางดังต่อไปนี้ 
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1. ให้นโยบายแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนคนไทยทุกช่วง 
วัยให้เป็นบุคคลที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง มีความรักและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตเป็น เป็นบุคคลที่สามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ ให้ความส าคัญกับเรื่องสุขภาพของตน เปิดรับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างทุกหน่วยงาน 

2. ให้นโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทบทุกช่วงวัยให้อยู่ 
ร่วมกันอย่างปรองดอง ให้การเคารพซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นร่วมกันโดยไม่ยึดติดความอ่อน
วัย หรือความอาวุโส แต่ให้ความส าคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนความรู้และประสบการณ์
ระหว่างกันของคนแต่ละช่วงวัย สร้างค่านิยมร่วมระหว่างผู้สูงอายุกับผู้ที่อ่อนวัยกว่า  สร้างค่านิยมให้
ผู้สูงอายุยอมรับฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ 

3. ให้นโยบายแก่หวยงานที่เกี่ยวข้องที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีการเตรียมความพร้อม 
การสร้างความมั่นคงและหลักประกันในชีวิต 

4. จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือหรือสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระหว่างกลุ่มคนหลายช่วง 
วัยกับผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายและสร้างการหลอมรวมที่ไม่ต้องแบ่งแยกความ
เป็นผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน และกลุ่มคนหลายช่วงวัย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า ภาวการณ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในลักษณะของ   
(1) มีความสามารถควบคุมตนเองด้านอารมณ์และร่างกาย (2) สามารถท าประโยชน์ต่อตนเอง หรือ
การพ่ึงพาตนเองได้ และ (3) การเปิดรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี เป็นภาวการณ์ที่
จั ด เ ป็ น  The first order of importance attribute ของผู้ สู ง อ า ยุ ที่ ท า ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ดี  
(Performance) ต่อผู้สูงอายุได้สูงสุด ดังนั้นบุคลากรท่ก าลังเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่อยู่ใน
ระบบสังคม ชุมชน ควรมีการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุด้วยการฝึกตนเองให้สามารถควบคุมตน
ในเรื่องอารมณ์และร่างกาย กล่าวคือ ควบคุมอารมณ์ไม่ให้โกรธ เกลียด เครียด เป็นต้น ให้รู้จักการ
ปล่อยวาง และควบคุมตนเองเรื่องร่างกาย ก็คือการนอนพักผ่อนที่เพียงพอ การมีวินัยของการดูแล
สุขภาพร่างกายตนเอง การพยายามให้มีกิจกรรมทางกาย มีการขยับตัวไม่อยู่นิ่ง แต่ต้องท าให้
พอเหมาะสมกับศักยภาพของตัวเอง ผู้สูงอายุและ/หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุควรช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถท า
อะไรได้ด้วยตัวเอง ลดการพึ่งพาบุตรหลานให้ได้มากที่สุด ลุกเดิน เคลื่อนไหว ท ากิจกรรม เข้าห้องน้ า 
สิ่งเหล่านี้ก็ให้ท าให้ได้ด้วยตนเอง และเปิดรับค่านิยมใหม่ ๆ เกี่ยวกับโลกและเทคโนโลยี 
 2. จากผลการวิจัยที่บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวการณ์ The second order of importance 
attribute ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย (1) การได้ท าสิ่งที่ต้องการตามศักยภาพ
ของตน (2ฉ ความร่าเริงแจ่มใส คิดบวก มีใจกุศล และภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น และ (3) การเตรียมตัว
พร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เหล่านี้ล้วนส่งเสริมและเป้นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ
ผู้สูงอายุ ดังนั้นบุคคลที่ก าลังเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุแล้วก็ดี ควรที่จะต้องมี
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ค่านิยมการท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเองตามที่ตนเองสามารถท าได้ โดยไม่ต้องฝืนร่างกายมากนัก 
ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า ความร่าเริงแจ่มใสไม่ทุกข์ใจ มีใจคิดกุศล และความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองเป็น ก็
เป็นลักษณะที่ส าคัญของผู้สูงอายุที่มีความสุข ดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรมีจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใส 
พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัวด้วยความยิ้มแย้มเบิกบานใจ และสมาชิกในครอบครัวและสังคมชุมชนก็
ควรเป็นส่วนส าคัญในการเกื้อหนุนสิ่งนี้ด้วยเช่นกัน และผู้สูงอายุควรมีการเตรียมพร้อมทั้งกายใจใน
การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยที่บ่ งชี้ ให้ เห็นถึงภาวการณ์ The third order of importance 
attribute ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย (1) ความคิดสร้างสรรค์ (2) การท า
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (3) ความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ และ (4) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร ดังนั้นบุคคลที่ก าลังเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุแล้วควร
ฝึกฝนตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดท าสิ่งที่เคยท าในชีวิตประจ าวันในรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ซ้ าเดิม 
หรือ ชวนคใกล้ตัวพูดคุยสนทนาเรื่องใหม่ ๆ ซึ่งฝึกได้ด้วยการเปิดรับข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ และ
พบปะพูดคุยกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ ๆ ฝึกท าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม 
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุมีความสามารถทางสังคมได้ และผู้สูงอายุควรฝึกใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีการสื่อสารให้เป็น โดยแรก ๆ อาจจะต้องให้บุตรหลาน หรือผู้ดูแลแนะน าให้ แล้วพยายาม
ช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป เหล่านี้จะท าให้ผู้สูงอายุค่อย ๆ พัฒนาตนเองเข้าสู่
ภาวการณฺเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ 
 4. ปัจจัยเอ้ือเป็นปัจจัยที่สิ่งอิทธิพลโดยตรงต่อภาวการณ์เป็นผู้สูงอายุที่มีศัยกภาพ โดย
ปัจจัยเ อ้ือที่ เป็น The first order of importance attribute คือ การสนับสนุนภายในตนเอง 
ประกอบด้วย (1) การตระหนักความส าคัญของสุขภาพตนเอง (2) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ (3) 
มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต ดังนั้นบุคคลที่ก าลังเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ หรือผู้อยู่ในวัยสูงอายุแล้ว ควร
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อสุขภาพทั้งกายและใจ หมั่นหาเวลาเพ่ือออกก าลังกายที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย และหาความรู้และข่าวสารทางสุขภาพ และน ามาปฏิบัติตนเพ่ือไม่ให้ตนเองตกอยู่ในภาวะการ
พ่ึงพิงผู้อ่ืน หรือ ลดระยะเวลาการพ่ึงพิงผู้อ่ืนลง และเป็นผู้มีหลักยึดเหนี่ยวในการด าเนินชีวิต ให้
บุคคลค านึงและยึดมั่นว่าประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระมาหกษัตริย์ที่เป็นที่รักท่ีสามารถ
ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และแนวทางการด าเนินชีวิตได้ หรือ อาจจะใช้บุคคลต้นแบบที่ตัวเองรัก 
ศรัทธามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของตนเองในการด าเนินชีวิตก็ได้ด้วยเช่นกัน เช่น อาจจะเป็นบิดา -มารดา 
ผู้น าชุมชม ปราชญ์ชาวบ้าน หรือ ประชากรอาวุโสในสังคม ชุมชนที่อาศัยอยู่ 
 5. ปัจจัยเอ้ือที่เป็น The second order of importance attribute คือ การสนับสนุน
จากสังคม โดยเฉพาะเกี่ยวกับ (1) สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายเพ่ือน และ (2) สมาชิกใน
ครอบครัว ดังนั้นในส่วนของการสนับสนุนจากสังคม ได้แก่ ครอบครัว เครือข่ายระหว่างเพ่ือน และ
สังคม-ชุมชน ก็ควรให้การช่วยเหลือและควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนที่เป็นผู้สูงอายุ หรือ ที่ยังไม่
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เป็นผู้สูงอายุให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะการเป็นบุคคลที่ชอบเรียนรู้ เปิดรับข่าวสารให้หลากหลาย
ช่องทาง ให้ความส าคัญต่อสุขภาพกาย-ใจด้วยการออกก าลังกาย และชักชวนกันสร้างความรัก 
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และให้การยอมรับซึ่งกันและกันของคนแต่ละคนและแต่ละวัย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในส่วนของการวิจัยเชิงปริมาณที่พบว่ามีค่าอิทธิพล
ระหว่างปัจจัยเอ้ือที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุในระดับที่สูง ( = 0.91) และค่าอิทธิพล
ระหว่างคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุทีส่่งผลต่อผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพก็มีค่าอิทธิพล
อยู่ในระดับสูง ( = 0.88) เช่นกัน จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าค่าอิทธิพลเส้นทางดังกล่าวมีค่าสูงมาก เหตุที่
เป็นอย่างนี้น่าจะมีอิทธิพลของตัวแปรแทรกซ้อนเข้ามาปนเปื้อนในงานวิจัยนี้ด้วย ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรมีการออกแบบการวิจัยที่มีตัวแปรคั่นกลาง หรือ อาจจะเป็นตัวแปรก ากับ เช่น ศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวกับเศรษฐานะของผู้สูงอายุเป็นตัวแปรก ากับ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของเศรษฐานะของ
ผู้สูงอายุว่าจะมีอิทธิพลหรือไม่อย่างไรกับแบบจ าลองการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในครั้งนี้ หรือ 
ศึกษาปัจจัยเสริมเป็นตัวแปรคั่นกลาง เช่น ความสม่ าเสมอของการมีพฤติกรรมเชิงบวก ว่าจะเป็น
ปัจจัยคั่นกลางระหว่างปัจจัยเอ้ือกับคุณลักษณะการเป็นผู้สูงอายุได้หรือไม่อย่างไร เป็นต้น 
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ภาคผนวก ก 

แนวทางการสัมภาษณ์ 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................อายุ............................ ............ 
ต าแหน่งทางสังคม หรือ หน่วยงานที่ท างานหลังเกษียณ............................................................. 
วันที่ให้สัมภาษณ์............................................................................................................ .............. 
สถานที่ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................... .  
 

ค าชี้แจง 
 ด้วย ผู้วิจัยก าลังท าการวิจัย เรื่อง แบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยืนยันแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
 เหตุที่ศึกษาเรื่องนี้ เพราะการศึกษาถึงแบบจ าลองปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพถือเป็นเรื่องที่จะเติมเต็มองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประชากรผู้สูงวัย และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในอนาคตที่จะเป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ทางสังคมและ
ทางเศรษฐกิจ  
 อย่างไรก็ดี การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เพ่ือให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในทางวิชาการและเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยเท่านั้น ผู้วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงการสัมภาษณ์เพ่ือให้มั่นใจว่าได้น าข้อมูลถูกต้องตามที่
ท่านให้สัมภาษณ์ไปวิเคราะห์ และขอเรียนว่าจะไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างไร 
ค าถามในการสัมภาษณ์ครั้งนี้มี 4 ส่วน ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและลักษณะการมีศักยภาพของผู้ให้ข้อมูล 
   ค าถาม     1) ขอให้ท่านอธิบายลักษณะของท่านในปัจจุบัน - อดีต – อนาคต ในมิติ
สังคมและเศรษฐกิจ 

2) ขอให้ท่านอธิบายคุณลักษณะที่ควรประกอบกันเป็นผู้สูงอายุที่มี 
ศักยภาพ หรือ Active aging 
 ส่วนที่ 2 สาเหตุของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   ค าถาม    1) ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นส่วนเกื้อหนุนหรือส่งเสริมหรือผลักดันท าให้ท่านมี
คุณลักษณะดังที่ท่านกล่าวในค าถามส่วนที่ 1 โปรดให้เหตุผลแต่ละประเด็น 
 ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ 
   ค าถาม    1) ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นผลลัพธ์หรือผลลิตที่เกิดจากสิ่งที่ท าท่านเป็นมาใน
อดีตและปัจจุบัน(จากค าตอบที่ได้จากส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2) และให้เหตุผลแต่ละประเด็น 
 ส่วนที่ 4 ความเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   สรุปความจากข้อมูลข้างต้น....ท่านมีความคิดเห็นอ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้หรือไม่ 
 



121 
 

ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามผู้สูงอายุฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือการวิจัยในโครงการ “แบบจ าลอง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ”ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมประชากรไทยที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยในการเป็นผูสู้งอายุทีย่ังประโยชน์
ต่อสังคม และ เศรษฐกิจ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมผู้สูงอายุในปัจจุบันและในอนาคต  

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้สูงอายุทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในครั้งนี้ 

นางอภิญญา อิงอาจ 

ผู้วิจัย  
 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับความจริงของผู้สูงอายุ 

1.  เพศ    (  ) ชาย  (  ) หญิง 
2. อายุของท่าน............................................ปี 
3. อาชีพก่อนเกษียณ   

(  ) เกษตรกร   (  ) ข้าราชการ  (  ) รัฐวิสาหกิจ  
   (  ) ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย (  ) แม่บ้าน/ พ่อบา้น (  ) รับจ้างทั่วไป  
   (  ) อื่นๆ (ระบุ)................................... 

 

4. ระดับการศึกษาสงูสุด        
(  ) ประถมศึกษา............. (  ) มัธยมศึกษา...... (  ) ปวช. หรือเทียบเท่า  
(  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า      (  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   
 

5. ปัจจุบนัท่านอาศัยอยู่กับใคร  
(  ) ล าพงัคนเดียว  (  ) คู่สมรส  (  ) บุตร / หลาน   
(  ) ญาติพีน่้อง   (  ) อื่นๆ ระบุ............... 
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ค าชี้แจง ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
หมายเลขที่ตรงกับค าตอบของผูสู้งอายุ ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อยที่สุด 
  ระดับท่ี 2 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงน้อย 
  ระดับท่ี 3 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงปานกลาง 
  ระดับท่ี 4 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมาก 
  ระดับท่ี 5 คือ ข้อค าถามตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุหรือปัจจัยเอ้ือต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ  
จ านวน 10 ข้อ 
 

ข้อค าถามต่อไปนี้ ตรงกับความจริงของท่านในระดับใด ค าตอบ 
เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียน ค้นหาความรู้ด้วยตนเองเพ่ือดูแลสุขภาพของ
ตนเองและผู้อ่ืน 

1 2 3 4 5 

ตระหนักถึงความส าคัญของสุขภาพ น าความรู้-เข้าใจใช้ดูแลสุขภาพ
กาย-ใจของตนเอง  

1 2 3 4 5 

เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อ
บุคคล สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์  และ สื่อ
อินเทอร์เน็ตสม่ าเสมอ 

1 2 3 4 5 

มีความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีรายได้เป็นของ
ตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือสังคม-ชุมชนได้ยังท าประโยชน์ให้กับ
ประเทศได ้

1 2 3 4 5 

มีหลักยึดในการด าเนินชีวิต (สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการด าเนินชีวิต) 

1 2 3 4 5 

สมาชิกในครอบครัว (ได้แก่ คู่สมรส บุตรหลาน และญาติพ่ีน้อง) มี
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มั่นคง ไม่มีปัญหาขัดแย้งกับลูกหลาน 

1 2 3 4 5 

มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างเพ่ือนฝูง เพ่ือนในชมรม
ผู้สูงอายุ เพื่อนที่ท างาน เพ่ือนสมัยเรียน  หรือแม้กระทั่งเพ่ือนบ้าน 

1 2 3 4 5 

สังคม-ชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีการพบปะ พูดคุยสนทนากันทุกระดับวัย 
มีการสังสรรค์หรือแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับวัยรุ่น คนหนุ่มสาวที่
อาศัยในชุมชน 

1 2 3 4 5 
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ข้อค าถามต่อไปนี้ ตรงกับความจริงของท่านในระดับใด (ต่อ) ค าตอบ 
บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรือ บุคคลจาก
หน่วยงานสาธารสุข เช่น อสม หรือ อปท. ให้ก าลังใจและให้ค าแนะน า
ทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

1 2 3 4 5 

วิทยากร-ครู-ผู้น าชุมชนที่ท่านไปฟังบรรยายหรือเข้าร่วมอบรมตาม
หลักสูตรการพัฒนาตนเองหรือโครงการต่าง ๆ มีความเป็นมิตรที่น า
สาระและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่น ามาปรับใช้และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้ท่านในการด าเนินชีวิตได้ 

1 2 3 4 5 

 
 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จ านวน 10 ข้อ 
ข้อค าถามต่อไปนี้ ตรงกับความเป็นตัวตนของท่าน ในระดบัใด ค าตอบ 
มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 1 2 3 4 5 
มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ  1 2 3 4 5 
มีความสามารถควบคุมอารมณ์และร่างกายตนเองได้  1 2 3 4 5 
ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองหรือพ่ึงพาตนเองได้  1 2 3 4 5 
ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได ้ 1 2 3 4 5 
ท าในสิ่งที่ต้องการได้ตามศักยภาพของตน  1 2 3 4 5 
เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน  1 2 3 4 5 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 1 2 3 4 5 
เปิดกว้างรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี 1 2 3 4 5 
ร่าเริงแจ่มใสคิดบวกมีใจกุศลภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น 1 2 3 4 5 

 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ จ านวน 10 ข้อ 
 ข้อค าถามต่อไปนี้ ตรงกับสิ่งทีท่่านเป็นอยู่ ระดับใด ค าตอบ 

สุขภาพกายแข็งแรงพ่ึงพาตนเองได้  1 2 3 4 5 
ความสุขใจ  1 2 3 4 5 
ความพึงพอใจในชีวิต 1 2 3 4 5 
ได้รับส่วนร่วมในการท างาน/ได้รับการยอมรับให้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 1 2 3 4 5 
ได้รับส่วนร่วมในครอบครัว /ได้รับการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว 1 2 3 4 5 
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ข้อค าถามต่อไปนี้ ตรงกับความจริงของท่านในระดับใด (ต่อ) ค าตอบ 
ได้รับส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกลุ่ม-ชมรม/ ได้รับการยอมรับให้ท า
กิจกรรมกลุ่ม 

1 2 3 4 5 

ความเพียงพอของรายได้  1 2 3 4 5 
การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย/ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่อยู่อาศัยของ
ตนเอง 

1 2 3 4 5 

มีสิ่งอ านวยความสะดวกพร้อม-เพียงพอในการด าเนินชีวิต  1 2 3 4 5 
ลักษณะที่อยู่ที่อาศัยดี-มีความปลอดภัย 1 2 3 4 5 

 
☺ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในครั้งนี้ ☺ 
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Abstract 

This study is quasi-experimental study conducted to investigate the effect of using Excel in statistics for 

data science via online workshop training course. Participants in this study were individuals who worked 

in government and private sectors who were interested in developing themselves to become data 

scientists in Thailand and were selected for training. The measurement used was the measurement 

developed by (Brezavšček, Šparl, Žnidaršič, & Education, 2016), consists of nine aspects: actual use, future 

use, perceived usefulness, perceived ease of use, self-efficacy on Excel, computer attitude, statistics 

anxiety, statistics self-efficacy, and statistics learning value. Data screening and cleaning was performed 

in order to fulfill the requirement of performing data analysis. Accordingly, assessment of missing data, 

outliers, and normality were carried out. Moreover, paired sample t-test was performed analysis. The 

analysis was accomplished using Excel. The analysis has shown that the using Excel in statistics for data 

science via online workshop training course that has been done is increased knowledge and skills in the 

use of statistical sciences, and have been able to achieve the ultimate goal using statistical patterns of 

thinking precisely in statistics outside of class. 
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Introduction 
 

Statistics is one of the popularly known disciplines that is mainly focused on data collection, data 

organization, data analysis, data interpretation, and data visualization (Weihs, Ickstadt, & 

Analytics, 2018).  Statistical knowledge will help to better leverage data insights and help getting 

started with journey in data science or data analytics. Statistics provides tools and methods to find 

structure and to give deeper data insights.  Knowing the fundamentals of this important subjects 

will allow to think critically, and be creative when using the data to solve business problems and 

make data-driven decisions. Statistical data analysis deals with the usage of certain statistical tools 

that need knowledge of statistics. Software can also help with this, but without understanding why 

something is happening, it is impossible to get considerable work done in statistics and data 

science (Andriamirado et al., 2021). Using Excel for Statistics is an excellent starting point for 

learning about Data Science, as Excel has a wide range of built-in tools that can help with 

summarizing data. Being able to summaries data is fundamental to all forms of Data Exploration 

and data analysis.  

The concept of Data Science has been further developed and has been increasingly linked to 

data analytics and big data. Companies have realized the value of Data Science and its 

usefulness in discovering knowledge and helping with decision-making. The need for Data 

Science workers, or data scientists, has increased tremendously in recent years (Dorfer, 2017). Even 

though, Statistics are an absolute must prerequisite for any task in the area of data science but 

may also be the most feared deterrent for developers entering into the field of data science. 

Hence, it has become crucial that developer to master statistical concepts at this point in time. 

There are plenty of training courses and books that are available to help learner better knowledge 

and become better data scientists (Miller, 2017).(Walton, Romans‐Clarkson, Mullen, & Herbison, 

1990) stated that training is a process used to enhance knowledge, skills and abilities of a person. 

In addition, before the situation of the spread of the COVID-19 virus, human resource 

development through training is mostly face-to-face training. Nowadays, the situation of 

spreading the coviral-19 virus, thus, learning and human resource development necessary to shift 

from face-to-face learning or training to electronic or online.  

The motivation for this study was the idea that Excel can be used as a facilitator with the potential 

to increase potential towards learning statistics. Using Excel for Statistics is an excellent starting 

point for learning about Data Science, as Excel has a wide range of built-in tools that can help 

with summarizing data.  Being able to summaries data is fundamental to all forms of Data 

Exploration and data analysis. While studying statistics plays a significant role in building a positive 

attitude towards statistics itself and can help learners realize that statistics courses are both 

interesting and useful for their careers. Therefore, it would be worthwhile to identify the main 

factors that may influence the adoption of Excel usage and its continued use. However, none of 

the studies cited above was focused on investigating the main factors influencing the efficient 

adoption of Excel in basic statistics for data science and data analytics. In this training course 

learners have been using Excel for Data Analysis and learning the skills you need to make data 

more comprehensible. 

This statistical analysis course is aimed at beginners in the field of data science. It is a data training 

course designed to give you a foundation in the subject of data science, and focusses on core 

methods of summarizing data. In this training course, using Excel for data analysis makes a good 

introduction to data science, as Excel is a familiar and widely available computer program. In this 

training course included about using Excel for data analysis by accessing the various formulas and 

tools that allow to summaries data. Learners have been learned about using Excel for statistics 

both descriptive statistics and inferential statistics such as exploratory data analysis, measure of 

central tendency, measure of variability, visualization, probability distribution, confidence 

intervals, hypothesis testing, correlation and regression, trend analysis and others. Therefore, in this 

study we want to know how the effect of training course that involved using Excel in Statistics for 

data science via online workshop training. Referred to, (Allo, 2020; Crawford & Lam, 2020; ICHSAN, 

PURWANTO, RAHMAYANTI, & Management, 2021) suggested that skill-based learning needs to be 

improved using e-learning, especially now given the current COVID-19 pandemic situation. 

Especially for people working in government organizations and state enterprises. Innovation and 

technology-based education is necessary during the COVID-19 pandemic. This is due to the 

difficulty of providing access to content in the classroom directly. 
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Literature review 
 

Constructivism-based online training is based on the science and design from cognitive- 

behavioral theory. There is an emphasis on building self-knowledge from the practice of learners 

(Learning by doing). Knowledge and attitudes are created by themselves, created by different 

interpretations of each person's experiences. The current view of training has shifted to training for 

the process of behavioral change resulting from learning (Kanjanakaroon, 2016). (Ambrose, 

Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman, 2010) defined training as a change in knowledge, beliefs and 

behaviors and attitudes. While the workshop is a technique of participant-centered training, it 

often raises existing problems for study or practice. Therefore, workshop training is a process that 

enables trainees to learn in one form or another in order to enhance or develop their competence 

in various fields as well as behavior improvement (Andriamirado et al., 2021).  

One of most recommended online learning instructional design model is ADDIE Model.  

The ADDIE Model is a globally recognized systematic learning and development process design 

principle. (González & Quiroz, 2019) explains that the model consists of 5 steps:  

The 1st step is analyzing (A); It consists primarily of identifying the target learners,  

Determining instructional goals, determining and technological requirements, until creating the 

project management plan.  

The 2nd is design (D); Design the strategies for the other stages are determined, instructional  

Objectives, performance objectives, test instruments and performance metrics are generated.  

The 3rd is develop (D); Develop or create learning resources and validate performance.  

The 4th is implement (I); Prepare lecturers, learners, and in the case of online learning must  

Be prepare electronic platforms to continuity and performance.  

The 5th step is evaluating (E); Test and evaluate the quality and performance of  

Instructional outputs based on the criteria and metrics that have been established in the design 

stage. 

An approach that is frequently used to investigate the factors influencing technology adoption is 

the Technology Acceptance Model (TAM). (Davis, 1989) who developed the TAM to explain the 

nature and determinants of computer usage. The core assumption of TAM is that users tend to use 

technology if they feel the technology will be useful for them and they feel it is easy to use. Thus, 

the main topics of technology usage are assumed to be perceived usefulness and perceived 

ease of use. Therefore, the gold goal of this training is for the trainees to be able to actually use 

Excel as well as to use it in the future, including various factors related to these two variables that 

shifted into good direction. This article presents the effectiveness of the online workshop training 

using variables according to the conceptual framework of the TAM theory and adding external 

variables composed of actual use, future use, perceived usefulness, perceived ease of use, self-

efficacy on Excel, computer attitude, statistics anxiety, self-efficacy on statistics, and statistics 

learning value (González & Quiroz, 2019). 

Therefore, theoretical framework and the series of hypotheses state as follows:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Theoretical framework of the study 

 

H1: Actual use of Excel will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H2: Future use of Excel will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H3: Perceived usefulness of Excel will be higher among learners participated in online workshop 

training course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H4: Perceived ease of use of Excel will be higher among learners participated in online workshop 

training course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

Effectiveness; actual use, future use, 

perceived usefulness, perceived ease of 

use, self-efficacy on Excel, computer 

attitude, statistics anxiety, statistics self-

efficacy, and statistics learning value  

Online Workshop Training 

Course: using Excel in statistics 

for data science 
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H5: Self-efficacy on Excel will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H6: Computer attitude will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H7: Statistics anxiety will be lower among learners participated in online workshop training course 

that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H8: Self-efficacy on statistics will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

H9: Statistics learning value will be higher among learners participated in online workshop training 

course that are designed and produced in adherence with principles of online learning. 

 

Research Methodology 
 

Data collection and Measurement  
 

The online survey form was conducted to test the conceptual framework. Respondents in this 

study were trainees of the training course-Using Excel in Statistics for data science. The total 32 

trainees participating in course will be taken as a research participant. As presented in the 

conceptual framework, there are 9 variables in this research: Actual Use, Future Use, Perceived 

Usefulness, Perceived Ease of Use, Self-Efficacy, Computer Attitude, Statistics Anxiety, Statistics 

Learning, and Statistics Learning Value. As measurement scale was using five-Likert scales from 

Strongly disagree (1) to Strongly agree (5). The research instrument edited scale measurement 

from (Brezavšček et al., 2016) as presented in table 1. 

 

Table 1:  

Measurement Scales Used and Alpha’s Cronbach coefficients 

Variables / items  

Actual Use ( = .912) 

I always try to use EXCEL to run whenever there is a wizard to help me do it. 

I always try EXCEL in many cases or occasions. 

Future Use ( = .805) 

EXCEL has many exciting functions that I intend to use in the future. 

I intend to increase my use of EXCEL in the future. 

Perceived Usefulness ( = .912) 

Using EXCEL can improve my work efficiency. 

Using EXCEL makes work easier. 

Using EXCEL in my work can increase my productivity. 

I find EXCEL useful in my work. 

Using EXCEL will help me do statistical analysis faster. 

Perceived Ease of Use ( = .855) 

I find it easy to let EXCEL do what I want to do. 

My interactions with EXCEL were understandable and clear. 

I find EXCEL flexible to interact with. 

It is easy for me to master EXCEL. 

Self-Efficacy on Excel ( = .893) 

I can do statistical analysis using EXCEL …. 

...if I've seen others use EXCEL before. 

...if someone else can help me get started. 

...if someone shows me how to do it first 

...if I can call someone to help if I get stuck. 

Computer Attitude ( = .893) 

Computers are ushering in a bright new era. 

Using computers has improved our standard of life. 

The possibilities for computer applications are endless. 

Computers have helped or given us many good things. 

Working with computers is a fun experience. 

Statistics Anxiety ( = .978) 

I wondered why I had to learn things in statistics when I wouldn't use them in real life. 
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Stats are worthless to me as they are just experimenting and specializations, in my opinion 

Statistics is just a philosophy. 

I feel that studying statistics is a waste of time. 

I don't want to learn or think to like statistics. 

I want to remove my knowledge of statistics from my educational process. 

I don't understand why people in my field need statistical knowledge. 

I don't see why I have to mess with statistics. It doesn't matter to my life's work. 

Statistics Self-Efficacy ( = .925) 

No matter how much I have to devote I had to learn statistics. 

Although the statistical task was too difficult. I won't give up. 

Although I found the statistical content difficult. I'm still trying to learn it. 

Statistics Learning Value ( = .912) 

I think learning statistics is important because I can use it in my daily life. 

I think learning statistics is important because it stimulates my mind. 

to study statistics I think it's important to learn to solve problems. 

to study statistics I think it is important to carry out investigation activities (inquiry). 

when I had the opportunity to study statistics It is like satisfying your own curiosity. 

 

Data Collection Tim; Student behavior, perception, and attitudes toward Statistics and Excel using 

before online course. This study is a field quasi-experimental using the one-group pretest posttest 

design, which is done to determine the effect on the online training course of trainee’s behavioral 

change resulting from training using Excel in Statistics for data science. In this research, data 

collection will be conducted at two time points, before and after training. 

This research design can be described as follow; 

 

      O1………………………………………..……..….x…………………………..………………..O2 

 

O1 is a measure of behaviors, 

perceptions, attitudes and 

anxiety in using Excel to study 

statistics before the training 

process. 

x is the training process. O2 is a measure of behaviors, 

perceptions, attitudes and 

anxiety in using Excel to study 

statistics after the training 

process. 

 

Statistical Analysis Technique  
 

Data obtained from this study will be data with ordinal scale measurement and interval scale 

measurement. The first step, the collected data were screen by missing data, assessment of outlier, 

and assessment of normality. Then, to answer the formulation of research problems, the data will 

be processed using the paired sample t-test. Data processing will be performed using Excel. 

 

Research Results 
 

Data screening 
 

Missing Data:  

 

Examining missing data is very crucial as it might reduce the sample size available for analysis. This 

might invariably have effect on the generalization of the result of the study. The researcher ch 

ecked the questionnaires submitted to ensure that the questionnaire is completed appropriately. 

After capturing the data in to Excel, a function =COUNTBLANK(range) was run to identify the 

prevalence of a missing data. No missing data obtained in this study. 
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Table 2:  

Statistics of Missing Value 

BEFORE COUNTBLANK AFTER COUNTBLANK 

Actual Use  0 Actual Use  0 

Future Use 0 Future Use 0 

Perceived Usefulness 0 Perceived Usefulness 0 

Perceived Ease of Use 0 Perceived Ease of Use 0 

Self-Efficacy on Excel 0 Self-Efficacy on Excel 0 

Computer Attitude  0 Computer Attitude  0 

Statistics Anxiety 0 Statistics Anxiety 0 

Statistics Self-Efficacy 0 Statistics Self-Efficacy 0 

Statistics Learning Value 0 Statistics Learning Value 0 

 

Assessment of Outliers:  
 

An additional step of data screening is the assessment and treatment of outliers. An outlier is any 

observed values which are numerically distant compared to the rest of data set (Nelson, Ingard, 

& Nelson, 2017). Outliers are data points that are far from other data points. In other words, they’re 

unusual values in a dataset. Outliers are problematic for many statistical analyses because they 

can cause tests to either miss significant findings or distort real results. Different methods of 

detecting outliers within a given research have been forwarded in the literature, among which 

the classification of data points based on an observed is box plot. Box plot diagram also termed 

as Whisker’s plot is a graphical method typically depicted by quartiles and inter quartiles that helps 

in defining the upper limit and lower limit beyond which any data lying will be considered as 

outliers. The very purpose of this diagram is to identify outliers and discard it from the data series 

before making any further observation so that the conclusion made from the study gives more 

accurate results not influenced by any extremes or abnormal values. Therefore, the box plot menu 

in Excel was used analyze to determine the outlier for all both before and after observed variables 

as data screening which important step of using statistics for data analysis. It revealed that no 

outlier in all variables (figure 2). 

 

Assumption of Normality:  
 

In any multivariate analysis normality is the most important assumption; researchers always assume 

that the variables are normally distributed (Hair, Anderson, Babin, & Black, 2010). A non-normally 

distributed variable will be highly skewed and could distort the relationship between the variables 

of interest and the significance of the test results. If the ultimate aim of research is to make 

inference, then screening for normality is an important step in almost all multivariate analysis 

(Tabachnick, Fidell, & Ullman, 2007). There are various methods available to test the normality of 

the continuous data, out of them, most popular and easiest method to test this assumption is to 

perform a Jarque-Bera test (JB-test), which is a goodness-of-fit test that determines whether or not 

sample data have skewness and kurtosis that matches a normal distribution.  
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Figure 2: Before and after box plot of all variables 

 

The test statistic JB is defined as: 
2

2*( )
6 4

n kurt
JB skew= +  2 with 2 degree of freedom (Zach, 

Schnitzer, & Falk, 2021). Table 3 shown JB-test results of normality, it revealed all variables are 

normal. 

 

 

Table 3:  

JB-test for normality of all variables 

Variables  

Before After 

Skew. Kurt. 

JB-

test 

p-

value Skew. Kurt. 

JB-

test 

p-

value 

Actual Use  -1.003 0.657 5.943 0.051 -0.998 0.011 5.314 0.070 

Future Use -0.138 -0.807 0.970 0.616 -1.001 -0.280 5.445 0.066 

Perceived Usefulness -0.101 -0.877 1.080 0.583 -0.547 -1.355 4.043 0.132 

Perceived Ease of Use 0.127 -0.851 1.052 0.591 -0.172 -0.517 0.515 0.773 

Self-Efficacy on Excel -0.004 -0.773 0.797 0.671 -0.805 -0.176 3.495 0.174 

Computer Attitude  0.145 -0.996 1.435 0.488 -0.891 -0.898 5.310 0.070 

Statistics Anxiety 0.685 -0.702 3.156 0.206 0.853 -1.073 5.414 0.067 

Statistics Self-Efficacy -0.135 -1.049 1.564 0.457 -0.491 -1.213 3.247 0.197 

Statistics Learning Value -0.681 0.006 2.477 0.290 -0.595 -0.993 3.204 0.202 

 

Note: p-value of all variable more than 0.05, it means all variables are normality. 
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Finding of research   
 

The research results of measurements all variables can be seen in Table 4 and Figure3 below. 

 

Table 4: 

 Mean, Standard Deviation, Min., and Max. of all variables 

 

Variables  

Before After 

Mean SD. Min Max Mean SD. Min Max 

Actual Use  4.000 0.907 1.500 5.000 4.516 0.628 3.000 5.000 

Future Use 4.094 0.712 2.500 5.000 4.734 0.359 4.000 5.000 

Perceived Usefulness 4.063 0.551 3.000 5.000 4.641 0.403 4.000 5.000 

Perceived Ease of Use 3.625 0.644 2.500 4.750 4.172 0.580 3.000 5.000 

Self-Efficacy on Excel 3.906 0.608 2.750 5.000 4.492 0.529 3.250 5.000 

Computer Attitude  4.219 0.573 3.000 5.000 4.703 0.396 4.000 5.000 

Statistics Anxiety 1.634 0.597 1.000 3.000 1.359 0.480 1.000 2.286 

Statistics Self-Efficacy 4.100 0.671 3.000 5.000 4.437 0.597 3.333 5.000 

Statistics Learning Value 4.306 0.649 2.600 5.000 4.438 0.562 3.400 5.000 

 

 
 

Figure 3: Mean of all variables Before and After Course 

 

The result of paired two sample for means (t-test) to see the difference of each variable before 

and after online training course can be seen in Table 5: 
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Table 5: 

 Paired Two Sample for Means (t-test) of each variable before and after 

 Before After t-test p-value 

(1-taied) 

Rank 

of dif.  MEAN SD. MEAN SD. 

Actual Use  4.000 0.907 4.516 0.628 -4.641*** 0.000 6 

Future Use 4.094 0.712 4.734 0.359 -6.344*** 0.000 1 

Perceived Usefulness 4.063 0.551 4.641 0.403 -4.819*** 0.000 5 

Perceived Ease of Use 3.625 0.644 4.172 0.580 -5.151*** 0.000 4 

Self-Efficacy on Excel 3.906 0.608 4.492 0.529 -5.850*** 0.000 3 

Computer Attitude  4.219 0.573 4.703 0.396 -6.041*** 0.000 2 

Statistics Anxiety 1.634 0.597 1.359 0.480 2.905** 0.003 8 

Statistics Self-Efficacy 4.100 0.671 4.437 0.597 -4.003*** 0.000 7 

Statistics Learning Value 4.306 0.649 4.438 0.562 -1.996* 0.027 9 

Note: *p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001 

 

Based on calculations that have been presented in the previous section, it appears there are all 

variable shifted significantly after the implementation of online training course. The variables that 

most shifted was future use on Excel, followed by computer attitude, self-efficacy toward Excel, 

perceived that Excel ease of use, perceived usefulness on Excel, actual use on Excel, statistics self-

efficacy, statistics anxiety, and statistics learning value, respectively. 

 

Discussion and Conclusion 
 

After obtaining using Excel in Statistics for data science via online workshop training course, 

learner’s perception regarding the knowledge and skills when applying statistics increased 

significantly. This means that after following this course, the learners felt that their knowledge and 

skills in using statistical science increased. The findings corroborated the statement by (Safari & 

Hosseini, 2016) that workshop training is a process that enables trainees to learn in one form or 

another in order to enhance or develop their competence in various fields as well as behavior 

improvement.  The results of this study certainly drew the same conclusions as the previous studies, 

including those of (Jatnika & Technology, 2015), (Rickley & Kemp, 2021; Safari & Hosseini, 2016) 

cited as examples. However, there are three aspects of that statistics also little shifted, the learner’s 

feelings concerning statistics; statistics anxiety, self-efficacy on statistics, and statistics learning 

value, learners’ attitudes about the difficulty of statistics and amount of work the student expends 

to learn statistics. So, this method has been able to increase learners’ interest of data science in 

statistics course. There is one aspect that is increased after this course, namely the future use on 

Excel of trainees regarding computer attitudes about their usefulness, relevance, and worth of 

statistics in personal and professional life. With the above results, it can be said that the using Excel 

in Statistics for data science via online workshop training course that have been done have been 

able to improve learner's behavior in future, good perception on Excel and statistics, and attitude 

become more positive. It can be said that this course that has been done is increased knowledge 

and skills in the use of statistical sciences, and have been able to achieve the ultimate goal using 

statistical patterns of thinking precisely in statistics outside of class. 
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FOREWORD

We are said to be living in a Disruptive Era in which relentless interruptions and 
technological change are inevitable. While we have grown accustomed to living 
with persistent challenges, opportunities remain an integral part of our lives. The 
Disruptive Era is called so due to the consequences of the rapid development of digital 
technology that has brought about many changes to the various aspects of human 
life. Communication and media are among the fields impacted due to these changes. 
The media and communication industry is under continual pressure to adapt rapidly, to 
remain relevant in the face of unpredictable transformations.

In the last decade or so, digital technology and smartphone applications have become 
increasingly important in media and communication. However, its outreach is not limited 
to said fields. These technologies have simultaneously streamlined and challenged 
our daily lives. Recognising the rapidity of these tumultuous changes, the School of 
Communication has organized the International Conference on Emerging Media and 
Communication, ICEMC2021, with the theme “Rethinking Communication and Media 
Studies in the Disruptive Era”.

The conference was hosted virtually by the School of Communication, Universiti Sains 
Malaysia, in conjunction with the 50th anniversary of its Communication Program in 
Malaysia. With the primary objective of garnering a greater outreach and introducing 
diversity to the conference, the School of Communication has collaborated with 
reputed universities and organisations from across the globe. The collaborators of the 
conference are Abu Dhabi University, United Arab Emirates, Malaysian Association 
of Communication Educators (MACE), Assosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi 
(ASPIKOM), Indonesia, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Silpakorn 
University, Thailand, Universitas Padjadjaran, Indonesia, School of Media and 
Communication, Taylor’s University, and Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

The conference aimed to provide a platform for current debates, criticisms, and  
analyses in the fields of media and communication research as well as stimulate 
contemporary discussions surrounding these trends. Focus was given to the research, 
practice, policy, theory, and practical aspects of communication and the media. 
The papers and findings of the conference have been published in the Conference 
Proceeding by European Proceedings of Social and Behavioral Sciences and the 
Special Issue of ICEMC2021 in collaboration with SEARCH Journal of Media and 
Communication Research. Seventeen manuscripts were selected to be published in 
this special issue which has undergone the scrutiny of a double-blind review process to 
ensure the quality of the manuscripts.

Guest Editor
Associate Professor Dr. Juliana Abdul Wahab 
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Nurzali Ismail
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ABSTRACT

The advancement of the Internet has popularised social media platforms, especially amongst the 
adolescent age group. WeChat is one of the popular social media platforms among Malaysian youth. 
However, its popularity amongst the younger generation also means that it is easier for sex predators 
to scout for possible victims, given news reports of rape cases that were initiated from WeChat. This 
raises the question on the features of WeChat that facilitate this phenomenon. What makes WeChat 
the medium that predators use to target their victims? This study explores the problematic WeChat 
use demonstrated by young people that exposes them to online grooming. Twelve child victims of 
online grooming were interviewed. Victims were aged between 12–16 when the assault occurred. 
Findings uncover that victims frequently used location-based features on WeChat that allowed the 
application to track their location to match other users, making them ‘visible’ to lurking predators. 
Findings also indicate that the victims’ age group, phone ownership, lack of parental control, and 
display of risky behaviour are factors that contribute towards online grooming vulnerability. This study 
suggests enhanced, hands-on participation from parents to monitor their children’s social media 
consumption, especially WeChat. To achieve this, parents must first be technology-literate.

Keywords: WeChat, online grooming, social media, young people, online sexual abuse
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INTRODUCTION

For young people who are regarded as “digital natives,” the integration of the Internet 
into their daily life is common practice. Scolari (2019) defined “digital natives” as young 
people who were born into a world of digital technologies, and thus they navigate better 
within digital networked environments. Compared to the older generation of “digital 
immigrants” that relies on face-to-face or real-life interactions, these young people are 
considered to have “e-lives that revolve around the Internet, where they access information 
and interact with others, for example, blogging, playing online games, downloading music, 
purchasing and selling online, and socialising via social media networks” (Ng, 2012,  
p. 1065). A study by Qi and Omar (2020) even highlighted that youths resort to the Internet 
for information regarding sexual and reproductive health. With young people being so 
dependent on the Internet for their daily live activities, social media has become an ideal 
platform for cybercriminals to target this group. 

One of the most concerning cybercrimes involving young people is online 
grooming, and social media is the perfect medium for online groomers to select, contact, 
and maintain the relationship with their victims in preparing them for offline abuse. While 
offline grooming is already an ongoing and substantially harmful issue, the advancements 
of the Internet has enabled new means of carrying out sexual grooming and has led to an 
increasing prevalence of online grooming. 

Craven et al. (2007, p. 297) defined sexual grooming as “a process by which a person 
prepares a child, significant adults and the environment for the abuse of this child. Specific 
goals include gaining access to the child, gaining the child’s compliance and maintaining 
the child’s secrecy to avoid disclosure”. This definition highlights important characteristics 
that form the phenomenon, as well as the complex nature of the setting in which the act 
takes place. While the definition focuses on grooming in the physical world, it can be applied 
to an online setting. Hence, online grooming is defined as perpetrators using technology 
like the Internet to approach young people online with the intent of sexually grooming the 
victim, with the final goal of offline or online abuse (Whittle et al., 2013).

To gain a better understanding of online grooming, previous researchers have 
conducted research involving victims’ own account of online grooming experience (Whittle 
et al., 2014; Lewis, 2020), convicted offenders of online grooming (Whittle et al., 2015), 
conversation logs between victim and offender (Kloess et al., 2019), and conversation logs 
between a “decoy”— adult pretending to be a child to help entrap online sex predator 
— and offenders, which is made available on the Perverted Justice website (http://www.
perverted-justice.com/), an American nonprofit website (Williams et al., 2013; Winters et 
al., 2017; Lorenzo-Dus & Kinzel, 2019). O’Connell (2003) outlined the process of online 
grooming after acting as a decoy herself, posing as an underage child, and entering online 
chatrooms to communicate with child groomers for a total of five years. 

Among the factors that facilitate the online grooming process is the environment that 
heightens the vulnerability of the child; this includes the complex nature of the individual, 
relationship within the family, the community that they interact with, and the culture they 
live in (Batool, 2020). The individual aspect of vulnerability includes the gender of the 
victims, as research suggests that girls are more vulnerable to online grooming than boys 
(De Santisteban & Gámez-Guadix, 2018). More recent studies involving data analyses 
between offenders and adults posing as child victims also confirmed that girls face a higher 
risk of becoming victims of online sexual exploitation compared to boys (Winters et al., 
2017; Black et al., 2015). Young people’s complexity or problems within the family also 
heighten their vulnerability to being groomed online.  
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Problem statement
In Malaysia, reports of young people being victimised offline after initial contact through 
social media are constantly appearing in the news. Numerous news reports reveal that 
Malaysian teenagers are now at risk of being victimised by online sexual predators 
(Hadzman, 2020; “Lelaki rogol”, 2018; “Lelaki didakwa”, 2017). Some of the social media 
platforms frequently used by predators are WeChat, Facebook, and Beetalk, with 1,143 
reported cases of social media sexual crimes since 2016 (Hadzman, 2020). 

WeChat, a social media platform originating from China, debuted in Malaysia 
in 2012. A survey by Kemp (2021) found that 41.5% of Internet users in Malaysia use 
WeChat. Among the social media platforms in Malaysia, WeChat has the youngest user 
demographic, with a third of its active users being young people. With so many young 
users, predators have taken to WeChat to scout for and groom children online. Thus, it 
is imperative to understand the functions of this online platform that enable offenders to 
connect with their victims.  

While past research provides ample discussion and data on young people’s  
involvement in online grooming,  it has yet to illuminate on how social media features, 
especially that of WeChat, expose its young users to the dangers of online grooming. 
This includes studying the pattern of WeChat use by the younger generation who place 
themselves as “visible” to anonymous predators. Therefore, this research attempts to fill in 
this research gap by focusing on features of WeChat that facilitate grooming activities, as 
well as other features of WeChat that contribute towards online grooming vulnerability. 
WeChat was chosen as this platform is the most commonly used by sexual predators in 
Malaysia (“WeChat most”, 2016). 

Research questions
This study will attempt to answer the following questions:
1. What are the features of WeChat that connect young people to online predators?
2. What are the characteristics of using WeChat that make young people vulnerable to 

online grooming?

METHOD

Research design
This study employed a qualitative research approach considering its capacity to explore in-depth 
perspectives and likely to yield high-quality information on a sensitive subject, in comparison 
to a quantitative approach. Qualitative research is concerned with an individual’s own account 
of attitudes, opinions, motivation and behaviour. Thus, it facilitates the study of issues in depth, 
without imposing pre-existing notions of the research setting (Taylor et al., 2015). The purpose 
of this study is to examine the features of WeChat that connects young people and predators 
online, and the characteristics of WeChat usage that make young people vulnerable to online 
grooming. The focus of the study is on young people’s use of WeChat features and their 
behaviour while using WeChat that might contribute to their online grooming vulnerability. 
Therefore, interviews with victims of online grooming using interpretive phenomenological 
analysis (IPA) was selected as the approach of inquiry and analysis. 

IPA is a qualitative method which aims to provide detailed examinations of personal 
life experiences (Smith & Osborn, 2015). For this research, the informants who experienced 
online grooming interpreted the experience themselves, and the researcher made sense of 
their experience based on their interpretation. Incorporating IPA in this study seemed 



Young people’s WeChat use that heightens online grooming vulnerability

4

fitting as it has the ability to let the informants freely and fully recount their experience 
and their “truth” while providing an empathic stance to the researcher.

Ethics
This study was approved by The Human Research Ethics Committee of Universiti Sains 
Malaysia (Reference USM/JEPeM/19060367), ensuring that ethical rules and standards were 
followed to protect the respondents who were underage victims of online grooming. This study 
was also approved by Jabatan Kebajikan Malaysia (JKM) (Malaysian Welfare Department, 
reference JKMM 100/12/5/2 : 2019 / 333). The first step taken to uphold research ethics in this 
study was to inform all the respondents involved, verbally and in writing, about the objective 
of the study. Participation in this study was also clearly emphasised as voluntary. Respondents 
were informed that they were allowed to opt out at any stage of the interview. 

Each respondent was given a research information sheet containing an explanation 
of the study, together with an consent form, which was duly signed. Initially, the consent 
form was to be signed by a parent. However, due to COVID-19 safety measures and 
visitation restriction, the respective school counsellors signed the form on their behalf. Data 
was confidential and can be assessed only by the research team. All data was anonymised 
so that personal details were changed before analysis began. All references to the interview 
used a pseudonym and anonymised information. Audio files collected were familiarised 
and transcribed, and the audio files were kept confidential. Lastly, the audio files were not 
be made available online and were destroyed after the research was completed.

Sample
The interviews involved twelve (12) young girls who were victims of sexual abuse initiated 
from WeChat. The focus of the study was on female victims since females are more likely 
to be groomed than males (Whittle et al., 2013). Young people who had experienced sexual 
assault are put under the care of JKM after a police report is made. As such, Asrama Akhlak 
Jitra (Jitra Welfare Institution/AAJ) and Taman Seri Puteri Batu Gajah (Batu Gajah Welfare 
Institution/TSPBG) were chosen as the study location as both are welfare institutions under 
the JKM administration that provides protection to underage female victims. 

For this study, eight (8) respondents were selected from AAJ, while four (4) 
respondents from TSPBG. Of the twelve interviewees, eleven (11) were Malay, and one (1) 
was Chinese. The details of their case are shown in Table 1.

Table 1. Profile of respondents

No Respondents (R) Age (Onset of grooming) Age of offenders Grooming length
1 R1 12 25 1 month

2 R2 14 25 1 year

3 R3 11 18 2–3 months

4 R4 13 19 2–3 months

5 R5 12 19 6 months

6 R6 12 22 4 years

7 R7 15 17 1 year

8 R8 13 19 1 month

9 R9 13 24 3 days

10 R10 13 18 2–3 months

11 R11 16 27 1 year

12 R12 13 25 3 months
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The grooming length varied from three days to four years. All the respondents in 
this study considered their groomers to be a “boyfriend” at some point during the contact. 
Most of the respondents were still in contact with their groomers until they were admitted 
to the welfare institutions. The groomers’ ages varied from 17 to 27 at the onset of 
grooming. All the respondents reported both online and offline sexual abuse. Online abuse 
includes phone sex, fantasy re-enactment, voice call, and video call with their offenders, 
while offline abuse indicates rape assault.

Respondent recruitment was done by firstly contacting the principals of AAJ and 
TSPBG with a letter of approval from JKM to enter the respective schools. After approval 
was obtained, the researcher contacted the school’s counsellor, someone who is both a 
professional and familiar with the victims in the school, to help identify victims of online 
grooming. The counsellors were given an information sheet containing the inclusion and 
exclusion criteria as follows: 
Inclusion criteria:
a. Female teenager
b. Age range from 12–17 years old
c. WeChat user
d. Was sexually assaulted by the offender online and offline
e. Was sexually assaulted by the offender that she met on WeChat

Exclusion criteria: 
a. WeChat user but was sexually assaulted by the offender she met on other social media 

platforms.
b. WeChat user but was sexually assaulted by someone she met offline or someone she 

already has a relationship with.

The school counsellor was then asked to put forward candidates who fit the inclusion 
and exclusion criteria, and they were first introduced to the researcher in a group meeting 
before a one-on-one interview. After ensuring their understanding about this research, and if  
they were willing to comply, they were asked to sign an consent form, which their counsellor 
were asked to sign as well as their guardian. Due to the COVID-19 restrictions to travel and 
visit during the period of this study, parents were not allowed to visit. Therefore, the principal 
appointed the school’s counsellor to sign on behalf of their guardians. The respondents were 
then set up for an interview which lasted about thirty minutes to one hour per respondent, 
depending on their pace. During the interview, the researcher focused on building rapport 
as the respondents would converse more comfortably and openly if they feel connected with 
the interviewer. To achieve this, the researcher employed a few techniques such as letting the 
respondents be in control of the interview, asserting confidentiality of the interview content, 
and assuring the respondents’ right to withdraw from the interview at any time. 

Analysis
The recorded interviews were listened to and transcribed as soon as possible after the 
interview sessions. To get a better understanding of the data, the transcriptions were then 
re-read at least three times along with the recorded interview to ensure accuracy. This 
enabled the researcher to note the emerging themes. The names stated in the interviews are 
anonymised, and anonymous transcripts were then imported into the NVivo12 qualitative 
analysis software. 

Adopting the thematic analysis, the data was subjected to open, axial, and selective 
coding. The researcher first divided the data into discrete bits, which were then analysed 
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for commonalities that could represent categories or themes and dubbed "nodes". After 
categorising the bulk of the raw data into different nodes, the properties that characterise 
each theme were examined. The researcher used axial coding to reassemble previously 
broken-down data to find potential relationships between themes. The method involved 
reading, re-reading the themes and underlying data to see if  they could be categorised. A 
few “axes,” or key categories, around which the themes revolved, emerged as a result of 
this. Selective coding, the final coding stage, is a process that needs to be completed after 
grouping core concepts that emerged from coding and categorisation of data in open and 
axial coding.  The end result of this coding stage was a single core category that contained 
all of the categories that have been identified, created, and refined to assist in answering  
the research’s central questions.

FINDINGS

Based on the data analysis, the main themes of problematic WeChat use among youths were 
identified. This analysis yielded five main themes, which are WeChat functions, victims’ age 
group, phone ownership, lack of parental supervision, and display of risky behaviour. The 
manner in which young people used WeChat demonstrated their vulnerability to online 
grooming. 

 

Shake Sexting

Moment Lying

Look Around
Meeting 

Strangers

Drift Bottle

Functions Risky 
Behaviour

WeChat Use

Age Group

Phone 
Ownership

Lack of 
Parental 

Supervision

Figure 1. WeChat use

WeChat functions
The functions of WeChat that emerged from the data analysis can be classified as unique 
social media features. These features are only available on WeChat and are designed 
to encourage social interaction between random users (Montag et al., 2014). However, 
offenders took advantage of these specific features in their quest for victims. These few 
functions come in handy during the victim selection stage of the grooming process, as the 
victims also use these functions. What is particularly disturbing about this finding is that 
three of the four commonly used features are primarily used to communicate with strangers. 
These functions are used to acquire and match the location of the user with other WeChat 
users. All the victims frequently used the following functions : “Shake”, “Moment”, “Look 
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Around”, and “Drift Bottle”. When asked about their feelings of meeting new friends 
while using these functions, the respondents cited feeling happy, excited, hopeful, and 
open-minded. The following are some of the features that the respondents commonly used 
on WeChat.

Shake
Respondents admitted to using Shake the most amongst the four functions mentioned. 
When two users shake their phones at the same time, the Shake feature is triggered. The 
users will then exchange greetings and get to know one another. If  they want to continue 
getting to know each other, they can start being friends on WeChat, and exchange 
messages via direct message. This feature is said to be useful for meeting new people and 
creating new business contacts (Wang et al., 2015). Unfortunately, this function is used for 
a different purpose in Malaysia, where WeChat users are mainly young people. When these 
youngsters use Shake, it is mainly for socialising purposes. According to some respondents, 
the Shake feature is used to meet strangers or make "new friends," and some even confessed 
to meeting their offender via this feature. This feature does not require users to be in close 
proximity; however, users do need to be shaking their phones at the same time to get 
connected to one another.    

Figure 2. The Shake feature (Khetani, 2019)

“Ok… I got to meet with X from Shake, at first, he saw me, and then he added me. 
Then he told me that his name is X, he is 25 years and works in the army.” (R2)

“We met on WeChat… from Shake. At that time, he came to Kedah. He is from 
Perak. He came to Sungai Petani, we shake our phones at the same time. And 
then he found me and send greetings to me. We met in Sungai Petani.” (R5)

Moment
The respondents’ next favourite WeChat feature was Moment. Moment is a feature similar 
to Facebook’s news feed that allows users to post images, videos, or status updates for others 
to comment on. When using Moment, the respondents admitted to mostly uploading and 
sharing their photos. Some of the respondents said their perpetrator confessed to stalking 
their pictures on WeChat Moment before sending them a direct message. According to 
Mooney and Ost (2013), the first step in grooming typically starts with victim selection, 
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which is based on the victim’s appeal, appearance, ease of access, or perceived vulnerabilities. 
Hence, offenders might be assessing victims’ attractiveness, appeal, or vulnerabilities based 
on the images, videos, or status they share on Moment.
                     

]

 

Figure 3. The Moment feature (Khetani, 2019)

“For the features of WeChat, I think I use Moment a lot. I always upload 
Moment on my wall. And then my friends will comment.” (R4)

“My boyfriend found me on WeChat, he added me, and I accepted. And then he 
said he stalked my photos on Moment. And after that he messaged me.” (R6)

Look Around
The Look Around feature is next on the list of WeChat functions used by the respondents 
that exposed them to online grooming. It is a feature that shares the user’s location and 
allows the user to find others nearby who are also using this feature, by showing the distance 
between them (Wang et al., 2015).  The user then has the choice of sending messages to 
these other users, who could be total strangers. When a user clicks Look Around, the 
system automatically shares the user’s location with the system, and the user can appear 
in other users’ Look Around search results. All the respondents in this study admitted to 
using Look Around. This feature is very useful for perpetrators because they can use Look 
Around to vet potential victims. 
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Figure 4. The Look Around feature  (Khetani, 2019)

“I use Look Around, sometimes I am bored and I want to search for new 
friends.” (R5)

“Yes I use Look Around… all my friends use it as well. So I use it.” (R7)

In some cases, such as that of Respondent 9, the victim was the one who found the 
offender after using the Look Around feature and discovered that the offender was just 
500 metres away.

“During that time, I searched using ’Look Around’, but I only searched for 
girls! And he put his gender as female, and I wonder, who is this? Because our 
location is only 500 meters from each other. So, I added him.” (R9)

Drift Bottle
The Drift Bottle feature allows users to “throw” or “catch” text or voice messages into or 
out of a message pool (Wang et al., 2015). When a user catches a “drift bottle” containing a 
message written by another WeChat user — chosen randomly by the system — the user can 
read the message and determine whether or not to respond to the sender. The respondents 
admitted to interacting with strangers using Drift Bottle, although none of them reported 
meeting their offender through this function.
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Figure 5. The Drift Bottle feature (Khetani, 2019)

“I use the function Drift Bottle if I want to search for new friends. I will write a 
letter, after that I will put in the bottle and people can see the message I wrote. 
They can decide to reply or not. It was fun.” (R2)

“Once I used the function Drift Bottle… I wrote a message, but the one who 
replied to my message, it was really weird… he put naked pictures as his DP 
(display picture).” (R9)

With regard to their functionality in exposing young users to online groomers, most 
of the features discussed earlier are location-based, therefore enabling offenders to use 
these functions to search for nearby victims. Out of the 12 respondents, 11 of them reported 
as living close to their offenders. Only one victim (R5) reported that her offender lived in 
Perak while she lived in Kedah, and had met her offender after using Shake. Nevertheless, 
these exclusive-to-WeChat features increase the probability of a young WeChat user being 
approached by groomers. 

Age group
The majority of the respondents agreed that they were exposed to WeChat at a young age. 
All of them have been using WeChat since they were 11 to 14 years old. Respondent 8, who 
began using WeChat at the age of 12, admitted: 

“I was too young when I downloaded WeChat, I didn’t think straight. When 
things like this happened, I regret my action.” (R8)

Some of the respondents also admitted that their social issues began when they 
downloaded and started using WeChat. 

“After UPSR (Primary School Achievement Test), I downloaded and used 
WeChat. From that point on, I got a boyfriend, and I start having social 
problems. I was fine before that.” (R5)
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When young people are exposed to social media too early, they are seen as vulnerable 
prey in the eyes of the predator. Young people are not only exposed to limitless content 
available on social media, but they also risk of being identified or perceived as available 
to predators hiding behind the anonymosity of the platform. Their young age suggests 
that they are unable to make informed and reasonable decisions, especially when adults 
manipulate them. 

Phone ownership
The majority of the respondents received their own phone between the ages of 12 and 13, 
either as a birthday present or as a reward for good exam results, with only one respondent 
receiving her own phone at the age of 10 (R4). When they first got their mobile, the majority 
of them installed WeChat as well as a few other social media platforms like Facebook, 
Instagram, and WhatsApp. They started using their phone with little to no supervision 
from their parents. All the victims reported meeting their offender on WeChat, that was 
made accessible by their mobile phones. No other devices like laptops or computers were 
used in accessing WeChat. WeChat is a social media application that has both the mobile 
and the web version. However, all the respondents chose to access WeChat from their 
mobile phones. A few of the respondents admitted that they do not have a computer or 
laptop at home (R2, R4, R7), while others confessed to only accessing WeChat on their 
own phone because of privacy and ease of use.

“My mom bought my phone, but only I can access it. I put on lock screen 
code.” (R9)

“After the standard 6 exam, my father bought me my own phone.” (R11)

Lack of parental supervision
The lack of parental supervision of WeChat use exposes young people to the risks of 
online grooming. This can be attributed to the technology gap between the victims and 
their parents. Young people use social media extensively, resulting in a technological skill 
gap between them and their parents. This makes it far more difficult for parents who are 
less tech-savvy to keep track of their children’s online activities. When asked about their 
parents or guardians, many of the respondents stated that although their parents own 
smartphones, they do not have many social media accounts. This is in stark contrast to 
the respondents, who have four to five social media accounts. If  parents are unaware of 
the dangers that social media presents, it is even more difficult for them to supervise their 
children’s phone usage. Respondent 10 mentioned having several social media accounts, 
but her mother’s inability to use a smartphone reduces the likelihood of supervision.

“I have a lot of social media actually… I think I have WeChat, Whatsapp, IG, 
Michat… my father use Facebook. My mother… even you buy touchscreen 
handphone for her… she will not use it. She prefers the old Nokia one…” (R10)

A study by Ahmad et al. (2019) revealed that Malaysian parents are aware of threats 
that social media poses, to some extent, but are unable to control their children’s internet 
consumption. This corroborates with this study where the respondents admitted that their 
parents had restricted WeChat use claiming that it is dangerous for young girls, but they 
downloaded and used the application secretly anyway. 
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“My mother knows what WeChat is. She did not allow me to use because she 
said WeChat is a place for bad people” (R6)

Risky behaviour
Risky behaviour among young people is described as inexperienced adolescents engaging 
in potentially destructive activities with or without knowing the implications of their acts 
(Graham et al., 2018). Sharing of personal information, sexual contact with strangers 
and participation in extreme groups that may promote self-harm and eating disorders 
are among the dangerous behaviours associated with social media (Lewis et al., 2012). 
Moreover, a study by Waheed (2019) demonstrated that Malaysian youth are aware 
that they are displaying risky behaviour online but underestimate the potential harm in 
their actions. For the purposes of this study, data analysis revealed three forms of risky 
behaviour exhibited by the respondents on WeChat, which are sexting, lying (to parents or 
guardians), and the willingness to meet with strangers.

Sexting
Sexting is the act of youth generating and sharing sexually explicit images, videos or datas 
using smartphones (Strasburger et al., 2018). In the case of online grooming, sexting is 
used by the groomer to normalise or desensitise the victims to sexual content. All the 
respondents were asked to engage in sexting, which entails creating and sending sexual 
photos of themselves, either with the online groomer or someone from their WeChat friend 
list. The act of talking about, taking pictures of, and sharing obscene or sexual images 
or datas desensitises young people on the sex topic. In this study, the respondents who 
participated in sexting were more likely to be solicited for sexual favours. 

“Sometimes a guy DM me, straight away he will ask for my nude or topless 
photos. If I have the mood, I will reply to him, if not I will block him.” (R1)

“In WeChat, many bad things can happen. In DM, someone always sends 
something obscene, if I like it I will reply… but of course, my parents didn’t 
know about this.” (R8)

Meanwhile, Respondent 2 revealed that she always sexts with her offender. 

“I’d always give him my photos if he asked for it, but I never ask for his photo. 
If he gave it to me, I just keep it.” (R2)

Lying 
Based on the data gathered, some respondents also lied to their parents about using 
WeChat. Some parents who are aware of the dangers that young people may be exposed 
to in WeChat had taken strict measures by prohibiting their children from using WeChat, 
instead of monitoring their use. This had instead backfired with the youngsters ending up 
lying to their parents as they secretly downloaded and continued using the application, as 
confessed by Respondent 7:

“My mother didn’t know that I have WeChat. I didn’t tell her because she will 
not allow me to use WeChat. She only allowed me to use IG and Whatsapp. She 
said a lot of bad things can happen on WeChat. But I downloaded it anyway.” 
(R7)
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Meanwhile, Respondent 5 shared that the “boyfriend” she had met on WeChat was 
kept secret, and lied to her parents when she wanted to meet her boyfriend:

“My parents didn’t know that I have a boyfriend from WeChat. So, when I 
want to go out with him, I’d lie to my parents saying I want to go out with my 
girl friends.” (R5)

Meeting strangers
Young people who meet strangers online are at risk of online grooming, but meeting 
strangers offline puts them at greater risk of sexual harassment. Some victims are more 
than happy to meet with a stranger they met on WeChat. This is considered dangerous 
behaviour because young people who encounter strangers offline would be vulnerable to 
various forms of victimisation, ranging from cyberbullying to multiple types of harassments 
(Cernikova et al., 2018). In this study, some respondents confessed to intentionally meeting 
strangers they encountered on WeChat. Despite the fact that the meetings did not end in 
sexual harassment, the respondents’ willingness to meet with strangers is a factor that 
heightens victims’ exposure to online grooming. Vulnerable victims will conclude that 
meeting a stranger poses no danger, and therefore will be more likely to form a relationship 
that will ultimately entail a face-to-face meeting. The statements of Respondent 3 and 
Respondent 12 as shown here:

“So at first I only have one boyfriend, but then I started chatting many people… 
and they were in close vicinity to me. I said I was single… and so we would go 
out on dates.” (R3)

“There are strangers who ask to meet me. The ones who live nearby my house, 
they all want to meet with me. So, I went out to meet them. I went alone, riding 
my motorcycle.” (R12)

DISCUSSION

The findings from this study demonstrate young people’s reckless WeChat use that exposes 
them to the dangers of online grooming. This study does not intend to position WeChat 
itself  as a direct tool that facilitates online grooming, but the problematic usage of WeChat 
by young people can attract the prying eyes of predators. Although studies show that the 
number of WeChat account ownership is on a declining trend from 61.2% in 2016 (MCMC, 
2016) to 36.8% in 2018 (MCMC, 2018) and 27.7% in 2020 (MCMC, 2020), the fact remains 
that WeChat is still the most used application by groomers to search for victims. 

This study found that some of the WeChat functions, especially those location-
based, are used by young people to meet with strangers online. The feelings described 
when they make friends with strangers online are “excited” and “happy” rather than wary. 
Young people need to be educated about the reality of what “being online” is really about 
and the ways they unintentionally expose themselves to online predators. Chaudron (2015) 
cautioned that children who are  born into the technology era and are connected to the 
Internet on a daily basis have limited comprehension as to what the Internet or its risks  
are. The respondents in this study used the location-based features, especially Shake and 
Look Around and met their offenders. This finding is novel in its own right as to the 
researcher’s best knowledge, this is the first study to link location-based features on a  
social media platform to online grooming. 
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The findings also reveal a few problematic patterns of WeChat use that heightens 
young people’s risk of being victims of online grooming. The exposure to WeChat from a 
young age exposes them early on to online threats, as they are unable to self-regulate and 
tend to navigate social media perilously. All the victims in this study ventured online on 
their own phones, therefore enhancing privacy and restricting adult supervision in their 
usage. In fact, Van Ouytsel et al. (2020) found a parallel growth between smartphone 
ownership among young people and their involvement in sexting. 

In this respect, victims of online grooming also confirmed the lack of parental 
supervision of their media usage. Some parents blindly reject new technology, which makes 
monitoring online activities impossible. This finding is congruent with existing literature 
that found little supervision from parents and guardians on young people’s online activities 
and who they communicate with (Sasson & Mesch, 2014). 

Finally, this study demonstrates that young people who display risky behaviour 
such as sexting, lying to parents, and willingness to meet with strangers face a higher risk 
of being groomed online. This finding is consistent with Jonsson et al.’s (2015) work that 
found a correlation between youth displaying risky behaviour and solicitation for online 
sexual favours. 

Study implications
This study has important implications for the possible prevention of online grooming. 
As the findings highlight the functions of WeChat, specifically, that make young people 
perceptible to online groomers, instead of banning WeChat altogether, the preventive 
measure should be educating young people on the dangers of location-based features. 
While these young users perceive the functions as new ways of socialising and making 
new friends, they are often unaware of the risks of exposure to online groomers. Teaching 
these vulnerable social media users about the consequence of sharing their locations with 
a stranger online can empower them to regulate their WeChat usage, altogether decreasing 
the chances of being targeted by any groomers lurking nearby. The findings also suggest 
the importance of raising awareness on the true identity of people interacting online,  as 
well as the permanent nature of the images or datas exchanged online. Thus, digital literacy 
should be the focus on raising these socio-psycological awareness instead of digital skills.

Another significant lesson this study posits, is the importance of parent involvement 
in monitoring their child’s online safety. This study proves that grooming can occur in the 
span of three days and lasts up to years, and almost all the victims experience both online 
and offline abuse. Thus, parents should be open to adopting new technology, as well as 
ensuring that the safety of children is taken care of, online and offline. 

This study illumminates the limited literacy of both parents and young people in 
the digitised world. Therefore, it is recommended that the Ministry of Communications 
and Multimedia Malaysia give priority to educating the general public, especially parents 
and young people about digital literacy.

Study limitations
One of the limitations of this study is the number of interviews. The interviews were only 
conducted once with each victim. This was due to the COVID-19 protective measures 
being adhered to by each school, which the researcher was obliged to follow. However, 
efforts were made to build rapport to ensure that the victims felt safe and comfortable 
enough to tell their stories. Another limitation is the considerable lapse of time between 
the interview and the sexual offence itself. As some victims were assaulted two to three 
years prior to admittance in AAJ and TSPBG, they may have a hard time recalling and 
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interpreting their experiences. However, for those who were assaulted only months before 
the interview, efforts were not made to inquire about the assault itself  as it is possible that 
they were still suffering psychological trauma; instead the focus was on their WeChat use.

CONCLUSION

This study proposes the notion of problematic WeChat use that will contribute to young 
people’s online grooming vulnerability. Some of the WeChat features, namely Shake, 
Moment, Look Around, and Drift Bottle are used by these young people to communicate 
with strangers online, making them vulnerable to online grooming. They end up as victims 
of offline sexual abuse by their online groomer. Other characteristics of young people’s 
WeChat consumption that expose them to online grooming, include age group, early 
phone ownership, lack of parental supervision in media consumption, and display of risky 
behaviour on WeChat. Further research is needed in these areas, both from victims’ and 
offenders’ perspective of media use that facilitate online grooming. Future studies could 
fruitfully explore this issue further through  qualitative studies of convicted online sexual 
offenders to find out their patterns of social media use, especially WeChat and how this 
facilitates the grooming process which leads to physical meeting.
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ABSTRACT

Facebook is the most popular social media in Thailand because it is easy to use and useful, the 
technology is developed, and new features are continuously added. Nowadays, Facebook enables 
broadcasting via Facebook Live, which is the presentation of a video format that users can use to 
live-stream. It also includes a live chat with the audience’s messages displayed in real time. This study 
aims to apply the stimulus-organism-response (S-O-R) paradigm to construct the model of purchase 
intention via Facebook Live. Specifically, it explores how Facebook Live activities as a form of social 
media marketing builds purchase intention and how this relationship is mediated through customer 
trust. The empirical investigation involved a self-administered structured questionnaire distributed 
through a convenience sample of 609 undergraduate students. Data analysis was conducted through 
AMOS for evaluating the measurement and structural model of the study. The perceptions of credibility, 
entertainment and information of Facebook live-streaming influence the trust of the customer which in 
turn influences their purchase intention. Empirical analysis shows that the trust of young customers 
is significantly influenced by the credibility and information of Facebook live-streaming, and purchase 
intention is directly influenced by the entertainment and information of Facebook live-streaming. 
Furthermore, the findings show that trust is a full mediator between the credibility of Facebook live-
streaming and purchase intention, and a partial mediator between the information of Facebook live-
streaming and purchase intention.

KEYWORDS: Facebook live-streaming, trust, credibility, entertainment, purchase intention, 
information, mediator
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INTRODUCTION

Facebook is a very popular online social network whose users comprise all ages and genders. 
It is the most popular social media in Thailand. Facebook Thailand has the 8th most active 
users in the world while Bangkok holds the record as the city with highest number Facebook 
users in the world (We are social, 2017). In addition, survey results reveal that Facebook 
usage is more prevalent amongst teenagers compared to other age groups (Statista, 2022), 
which is also the age range of undergraduate students. Facebook has a useful communication 
function that can be used as a forum for comments and suggestions (Charoensri et al., 2017). 
It can also be used as a tool for interaction between individuals and groups like customers 
and suppliers which has facilitated online shopping (Kastanakis & Balabanis, 2014). 

Today, Facebook live-streaming functions as an online marketing communication 
tool and resource for consumer purchasing decisions. Consumer purchasing decision in 
turn, plays a vital role in the ideation and valuation of products and services. Social media  
is an interactive communication network using Internet that enables real-time interaction 
or exchange of information between individuals or between groups (interactive marketing). 
Hence, live-streaming (e.g., Facebook Live) has emerged as an important marketing tool 
today. Facebook live-streaming can directly and indirectly reach consumers and target 
groups to create awareness, image, credibility, information, and entertainment that fulfill 
the customers’ perceived values. Values such as customer trust and engagement, have a 
direct and indirect effect on customer engagement (Wongkitrungrueng & Assarut, 2018).  
Even though live-streaming shopping does build customer engagement, it is still unclear 
whether enhancing customer engagement will positively impact customer purchase 
intention in social commerce.

In e-commerce, customer trust is very important because it affects their purchase 
intention in the online environment. Customers often hesitate and are not inclined to buy 
products because they cannot directly evaluate the products. So, trust plays an important 
role in accepting risk-taking behaviour in an uncertain environment. Thus, enhancing 
customer trust motivates them to make purchasing decisions. However, commerce on 
social platforms like Facebook is a new concept, especially with live-streaming sales (Anh 
& Minh, 2019). Therefore,  a study on the influence of trust on purchase intention in social 
platforms like Facebook can be a valuable contribution. 

The present study aims to investigate how live-streaming influences purchase intentions 
in social commerce. To achieve this goal, the researcher developed a research model emphasising 
customers’ perceived values and customer purchase intention via trust of Facebook live-
streaming. The study also provides practical suggestions for sellers and e-commerce platforms 
to better leverage live-streaming for effective marketing of their products or services.

Research Questions
1. How does the perception of value via Facebook live-streaming (credibility, 

entertainment, and information) affect the purchase intention of young consumers?
2. How does trust of Facebook live-streaming act as a mediator between value 

perception (credibility, entertainment and information) and purchase intention of 
young consumers?

Purpose of Study
1. To identify the effects of perceived values from Facebook live-streaming (credibility, 

entertainment, and information) on purchase intention via Facebook live-streaming 
of young customers.
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2. To identify the effects of perceived values from Facebook live-streaming (credibility, 
entertainment, and information) on purchase intention of young customers mediated 
by trust.

CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH HYPOTHESIS

Stimulus-organism-response (S-O-R) and Facebook Live-streaming 
Outcomes
The stimulus-organism-response model (S-O-R Model) is one of the consumer behaviour 
models developed by Mehrabian and Russell (1974), in a discipline that studies consumer 
behaviour and consumer decisions. Both these aspects help us understand the decision-
making process of consumers at the individual, group, and organisation level. They also 
help us assess the influence of family, friends, society, and reference groups that affect 
the decision-making process of the consumer. Thus, the S-O-R theory explains how 
environmental change triggers consumer behaviour as shown in Figure 1, and is widely 
used by researchers in determining consumer behaviour in online contexts (Aslam & de 
Luna, 2021; Tuncer, 2021; Arif  et al., 2020; Zhu et al., 2020; Dabbous & Barakat, 2020; 
Peng & Kim, 2014;  Huang, 2012). 

The S-O-R model was developed based on the idea that consumer behaviour is 
influenced by the inner perceptions of the individual. This concept states that each consumer 
acts like a processor of information and that his/her behaviour is influenced by environmental 
and social variables. To be more specific, the S-O-R model is used to describe the ways in 
which individual stimulants affect consumers and their consumer behaviour.  The S-O-R 
Model consists of three components: Stimulus, Organism, and Response. Stimulators can 
contain environmental stimulus and social stimulus, which affect mechanisms, and both 
stimulus and mechanisms influence the response, which is consumer decision.

Stimulus Organism Response

 
Figure 1. General model of S-O-R framework (Mehrabian & Russell, 1974)

Many past studies have confirmed this theory which investigate and explain the link 
between stimulus and response of the target audience through organism (emotional state and 
a rational state). For example, Aslam and de Luna (2021) examined customer engagement 
behaviour (CEB) in the context of clothing brands on social media pages, Arif et. al. (2020) 
investigated the impact of user-generated content (UGC) on consumer behaviour which 
was developed on the basis of the S-O-R theory, Dabbous and Barkat (2020) explored 
whether the relation between social media stimuli and offline purchase intention is mediated 
by hedonic motivation, consumer engagement and brand awareness, while Peng and Kim 
(2014) used the S-O-R framework to examine consumers’ reasons for shopping and whether 
stimuli affect attitudes toward online shopping and repurchase intentions. 

In the context of online platforms, Huang (2012) suggested that the S-O-R model 
triggers could be in the form of online environmental stimuli.  The experience gained from 
the use of online platforms in which these stimuli influence consumer mechanisms can also 
influence the responsiveness of consumers. According to Huang’s research, environmental 
events can play a role or act as the catalyst of the S-O-R model, and that the stimulus-like 
environment will have a role to play. It can influence consumer responses both emotionally 
and rationally (Huang, 2012). 
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The organism is affected or influenced by the stimulus and influences the relationship 
of the stimulator and the response corresponding to the S-O-R model. The organism 
may take the form of an emotional state and rational state, also known as the emotional 
mechanism and the rational mechanism. Generally, most research focus on the relationship 
between Stimulus and Response through Organism. Organism is often referred to as 
Affective Involvement and Cognitive Involvement (Huang, 2012; Kim & Lennon, 2013). 
In the context of online shopping, Kim and Lennon (2013) stated that the cognitive state 
of online shoppers deals with methods for interpreting online information and methods 
for building trust in products or services available online.

Zhu et al. (2020) used the S-O-R framework and found that perceived information 
quality positively affects trust, whereas trust plays a mediating role between Stimuli and 
Response. Perceived information quality is found to have a more significant impact on 
trust, and purchase intention. In his work on the role of IT affordance, flow experience, and 
trust on social commerce intention, Tuncer (2021) used the S-O-R theory to demonstrate 
that visibility affordance influences customer purchase intention through trust in the seller 
and social media platform. In addition, Lampe et al. (2012) revealed that people turn 
to social network sites (SNSs) for information, where their information needs are best 
fulfilled.  In another study, Lis (2013) argued that trust can be considered as the willingness 
or intention to rely on another person. In relating this to theories of planed behaviour and 
of reasoned action, where a positive feeling leads to intention, he suggested that trust in the 
source would lead to purchase intention. Similarly, Saleem and Ellahi (2017) found that 
trustworthiness of the content provider affects the purchase intention of fashion products 
on social media websites. Dou et al. (2012) also found that source trustworthiness positively 
affects intention to buy in the context of online video reviews.

With the advent of digital technologies, Wang et al. (2019) contended that 
individuals routinely go through the process of a multi-step and multi-loop flow when 
seeking information and consuming entertainment. The affordances of social media have 
challenged researchers to pay attention to the media ecology in which individual users 
are embedded, and to account for the interactive, dynamic, and evolving nature of the 
underlying communication mechanisms that drive impact. Their research reveals that the 
corresponding interactions between shopping and information properties contribute to 
the interactive dimension of the perceived added value of entertainment. Erkan and Evans 
(2016) also attested to information usefulness being the main predictor of information 
adoption and purchase intention. 

Previous studies have also demonstrated source credibility to be a powerful influence 
on online users’ behavioural intentions (Hussein et al., 2014; Zhang et al., 2018). According 
to Tanha (2020), source credibility is a term that is used to imply a streamer’s knowledge 
and positive characteristics that affect the consumer’s acceptance of a message. Therefore, 
how users perceive the credibility of Facebook news headings that lead to content is critical 
in understanding their decision to interact with social media content such as click through, 
like or sharing a news story (Kieb & Wojdynski, 2019; Lee & Ahn, 2013). Furthermore, Lee 
& Ahn (2013) also stated that highly engaged students noticeably alter their behavioural 
intention based on the perceived trustworthiness of the Facebook page but not depending 
on the perceived advertisers’ motives. Morissan (2020) added that trustworthiness refers to 
honesty and integrity, as a model of source credibility. 

Additionally, a number of previous studies examined the influence of credibility on 
trust (Willemsen et al., 2012; Lim & Van Der Heide, 2014; Levy & Gvili, 2015). In turn, Lis 
(2013) and Shamhuyenhanzva et al. (2016) found that consumer’s trust affects perceived 
e-word-of-mouth (eWOM) credibility.
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Therefore, based on the discussion, the series of hypotheses formulated are as follows: 
 Research hypothesis for the first series of paradigm S-O-R: Stimulus → 
Organism
 Hypothesis 1 (H1): The credibility of Facebook live-streaming has a positive 
effect on trust of live-streaming.
Hypothesis 2 (H2): The entertainment of Facebook live-streaming has a 
positive effect on trust of live-streaming.
Hypothesis 3 (H3): The information of Facebook live-streaming has a positive 
effect on trust of live-streaming.

 Research hypothesis for the second series of paradigm S-O-R: Stimulus → 
Response
Hypothesis 4 (H4): The credibility of Facebook live-streaming has a positive 
effect on purchase intention.
Hypothesis 5 (H5): The entertainment of Facebook live-streaming has a 
positive effect on purchase intention.
Hypothesis 6 (H6): The information of Facebook live-streaming has a positive 
effect on purchase intention.

 Research hypothesis for the third series of paradigm S-O-R: Organism → 
Response
Hypothesis 7 (H7): Trust of live-streaming has a positive effect on purchase 
intention.

 Research hypothesis for the fourth series of paradigm S-O-R: Stimulus → 
Organism → Response
Hypothesis 8 (H8): Trust of live-streaming mediates the relationship between 
credibility of Facebook live-streaming and purchase intention.
Hypothesis 9 (H9): Trust of live-streaming mediates the relationship between 
entertainment of Facebook live-streaming and purchase intention.
Hypothesis 10 (H10): Trust of live-streaming mediates the relationship 
between information of Facebook live-streaming and purchase intention.

H1

H2
H4

H8, H9, H10

H7
H5

H6

H3

ENTR3

ENTR1

ENTR2

INTP3

INTP1

INTP2
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INFO2
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CRED1

CRED3
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Figure 2. The conceptual model of research
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RESEARCH METHODS

Data Collection and Measurement 
The study used a survey questionnaire to collect data from a sample of undergraduate 
students. As a filter for the questionnaire, the following question was asked: “Were 
you watching Facebook live-streaming while shopping online?”. If  the answer was no, 
the respondent was asked not to proceed with the online survey. A total of 609 Thai 
undergraduate students were selected as respondents. Among the respondents, 411 (67.49%) 
were female and 198 (35.51%) were male.

As presented in the conceptual framework, there were five variables tested in this 
research: credibility of Facebook live-streaming, entertainment of Facebook live-streaming, 
information of Facebook live-streaming, trust, and purchase intention. A 5-point Likert 
scale with scores ranging from Strongly disagree (1) to Strongly agree (5) was adopted as 
the measurement scale. 

Table 1. Measurement scale used

Perception of Facebook live-streaming

Credibility (Yaakop et al., 2013)
CRED1: Live-streaming on Facebook provides accurate information about products. (+)
CRED2: Facebook live-streaming insults the intelligence of the average consumer. (-)
CRED3: Facebook live-streaming tells me which brands have the features I am looking for. (+)
CRED4: There are too many exaggerations in Facebook live-streaming. (-)

Entertainment (Chen et al., 2020)
ENTR1:  I feel happy to shop from Facebook live-streaming. (+)
ENTR2:  I felt time passed quickly while I was shopping from Facebook live-streaming. (+)
ENTR3:  I think it is interesting to shop from Facebook live-streaming. (+)

Information (Li & Suh, 2015)
INFO1: The information on Facebook live-streaming is accurate. (+)
INFO2: The information on Facebook live-streaming is objectively presented. (+)
INFO3: The information on Facebook live-streaming is easy to understand. (+)
INFO4: The information on Facebook live-streaming is sufficiently timely. (+)

Trust (Anh & Minh, 2019)
TRUS1: I think the Facebook live-streaming shop is honest. (+)
TRUS2: I believe the Facebook live-streaming shop will deliver to me the product I purchased 
according to the posted delivery terms and conditions. (+)
TRUS3: I believe the Facebook live-streaming shop will deliver to me a product that matches the 
posted description. (+)
TRUS4: Overall, I trust the Facebook live-streaming shop. (+)

Intention to purchase (Anh & Minh, 2019)
INTP1: The likelihood of purchase during live-streaming is high. (+)
INTP2: I would consider purchase products during live-streaming. (+)
INTP3: My willingness to purchase product during live-streaming. (+)

DATA ANALYSIS

After the data collection, descriptive statistics such as frequency, percentage, and mean, 
and standard deviation (SD), and correlation coefficients was carried out to obtain the 
general information of each indicator. Additionally, skewness and kurtosis tests were 
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performed to assess the data normality. After which, the data was subjected to covariance-
based structural equation modeling (SEM). Construct validity, convergent validity and 
discriminant validity were assessed by running confirmatory factor analysis (CFA). The 
mediating roles of trust were tested by examining the direct and indirect effects of these 
exogenous constructs on purchase intention. 

FINDINGS

Table 1 presents the measurement scale used while Table 2 presents the correlation 
coefficients, descriptive statistics, and normality results assessing all observed variables in 
the research. In general, the correlation results were all favourable, indicating preliminary 
support for the relationships as shown in Figure 2. When examining each observed variable 
for skewness and kurtosis, the results showed that the values of all variables fell within the 
suggested threshold (skewness = ±3, kurtosis = ±8) (Kline, 2015) satisfying the normality 
assumption. Thus, they were appropriate for further analysis. 

Besides that, the derived correlation coefficients for all the constructs (as shown in 
Table 4), Facebook live-streaming perception including credibility (CRED), entertainment 
(ENTR), and information (INFO), indicate that they are all statistically significant with 
purchase intention (INTP), as suggested by Baron and Kenny (1986). Next, all the 
perceptions of Facebook live-streaming correlated with trust (TRUS). Lastly, in assessing 
the condition of mediation, trust (TRUS) was related to purchase intention (INTP).

 
Table 2. Correlation coefficients, descriptive statistics, and normality assessment of all 
variables (n = 609)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

INTP1 1.000                  

INTP2 .798 1.000                 

INTP3 .775 .659 1.000                

TRUS1 .410 .375 .407 1.000               

TRUS2 .375 .354 .364 .752 1.000              

TRUS3 .349 .296 .310 .712 .635 1.000             

TRUS4 .414 .368 .420 .712 .678 .635 1.000            

CRED1 .142 .133 .103 .273 .220 .272 .221 1.000           

CRED2 .208 .181 .161 .281 .246 .267 .230 .615 1.000          

CRED3 .247 .229 .204 .293 .254 .351 .271 .446 .592 1.000         

CRED4 .270 .265 .211 .325 .292 .375 .296 .491 .458 .630 1.000        

ENTR1 .241 .200 .169 .094 .101 .140 .119 .112 .071 .233 .229 1.000       

ENTR2 .298 .257 .212 .165 .193 .196 .172 .182 .188 .292 .264 .580 1.000      

ENTR3 .293 .282 .254 .205 .224 .262 .242 .212 .234 .391 .363 .578 .640 1.000     

INFO1 .278 .206 .364 .390 .363 .425 .432 .213 .271 .217 .229 .082 .090 .214 1.000    

INFO2 .350 .287 .454 .482 .461 .450 .508 .228 .293 .256 .270 .138 .136 .255 .748 1.000   

INFO3 .307 .235 .397 .455 .416 .428 .437 .281 .320 .227 .248 .071 .049 .154 .762 .714 1.000  

INFO4 .351 .311 .404 .466 .446 .440 .469 .199 .283 .255 .277 .278 .279 .353 .539 .710 .533 1.000

MEAN 3.478 3.614 3.271 2.808 3.003 2.933 2.923 3.762 3.627 3.833 3.736 4.325 4.361 4.072 2.581 2.844 2.389 3.384

SD. 1.270 1.180 1.323 1.184 1.219 1.240 1.134 1.089 1.061 0.948 0.958 0.782 0.742 0.836 1.180 1.111 1.159 1.150

SKEW. -0.473 -0.585 -0.324 0.019 -0.126 -0.064 -0.025 -0.668 -0.456 -0.589 -0.519 -0.972 -0.935 -0.526 0.236 0.044 0.474 -0.392

KURT. -0.751 -0.442 -0.978 -0.883 -0.820 -0.961 -0.643 -0.106 -0.301 0.244 0.126 0.433 0.255 -0.318 -0.798 -0.508 -0.599 -0.447
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The five research constructs, three exogenous: (1) credibility (2) entertainment and 
(3) information and two endogenous: (1) trust and (2) purchase intention in the proposed 
model were tested with CB-Based SEM, which involved a 3-stage process: measurement 
model testing, discriminant validity testing and structural model testing.

 
Figure 3. Overall measurement model for research constructs

 
The CFA results of the measurement model testing confirmed support for the five 

constructs’ model indicating exclusiveness of the constructs used (χ2/df. = 3.072, GFI = 
.936, AGFI = .911, CFI = .961, NFI = .944, RMSEA = .058, RMR = .058), as depicted in 
Figure 3 and Table 3. 

For the reliability analysis, Cronbach’s alpha, composite reliability (CR), and 
average variance extracted (AVE) were calculated for all the latent variables’ measurement 
scales. Results, as shown in Table 3, demonstrate that all the scales are reliable. 

Convergent validity (CV) is used to establish the validity of constructs; the items 
of each construct should share a high proportion of variances in common. As revealed 
in Table 3, the CV results confirm the measures’ reliability (Henseler et al., 2015): (1) All 
standardised loadings were significant and higher than 0.50; (2) Cronbach’s Alpha value 
of all constructs were not less than .70; (3) CR value of all constructs were higher than 
0.7 (INTP = .901, TRUS = .899, CRED = .804, ENTR = .817 and INFO = .884),  and  
(4) the AVE values were higher than 0.5 (INTP = .754, TRUS = .691, CRED = .512, 
ENTR = .600 and INFO = .658).
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Table 3. Overall CFA for the modified measurement model

Construct & indicators Standardised 
loadings

Indicator 
Reliability

Cronbach 
alpha

CR AVE

Purchase Intention 
(INTP)
INTP1
INTP2
INTP3

0.954***
0.832***
0.812***

0.911
0.692
0.659

.896 .901 .754

Trust (TRUS)
TRUS1
TRUS2
TRUS3
TRUS4

0.892***
0.830***
0.788***
0.812***

0.795
0.688
0.621
0.659

.897 .899 .691

Credibility (CRED)
CRED1
CRED2
CRED3
CRED4

0.576***
0.665***
0.834***
0.759***

0.332
0.442
0.695
0.577

.822 .804 .512

Entertainment (ENTR)
ENTR1
ENTR2
ENTR3

0.706***
0.783***
0.829***

0.498
0.614
0.687

.816 .817 .600

Information (INFO)
INFO1
INFO2
INFO3
INFO4

0.781***
0.944***
0.755***
0.751***

0.61
0.891
0.569
0.563

.889 .884 .658

χ2/df. = 3.072, GFI = .936, AGFI = .911, CFI = .961, NFI = .944, RMSEA = .058, RMR = .058

***p-value < .001

Discriminant Validity and Correlation Matrix among Five Constructs
Discriminant validity refers to the extent in which a construct differs from other constructs. 
It also measures the degree of differences between the overlapping constructs. The 
discriminant validity can be evaluated using the Fornell-Larcker criterion and Heterotrait-
monotrait (HTMT) ratio of correlation (Henseler et al., 2015).

The discriminant validity assessment using the Fornell-Lacker criterion, compares 
the square root of the AVE with the correlation of latent constructs, which would explain 
the variance of its own indicator rather than the variance of other latent constructs. 
Therefore, the square root of each construct AVE should have a greater value than the 
correlations with other latent constructs (Fornell & Larcker, 1981). Based on the results 
in Table 4, the constructs’ discriminant validity is established as the square root of each 
construct’s AVE is higher than its correlation with another construct. Next, the HTMT 
criteria for each pair of constructs based on item correlations, yielded a value of 0.275 in 
respect to HTMT (TRUS, ENTR) and 0.652 for HTMT (TRUS, INFO). In comparing 
these results with the threshold values as defined in HTMT.85, the discriminant validity is 
proven because all comparisons inviolate the 0.85 criterion (Henseler et al., 2015). Thus, 
discriminant validity is established.
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Table 4. Discriminant validity assessment

Fornell-Lacker criterion HTMT.85
CRED ENTER INFO TRUS INTP CRED ENTER INFO TRUS INTP

CRED .715

ENTR .467*** .774 .288

INFO .384*** .276*** .811 .424 .276

TRUS .453*** .278*** .621*** .831 .459 .275 .652

INTP .329*** .375*** .424*** .500*** .868 .310 .367 .466 .518
Note: 1) For the Fornell-Lacker criterion, diagonal elements (in bold) are the square root of the average variance 
extracted (AVE). Off-diagonal elements are the correlations among constructs.
2) HTMT, Heterotrait-monotrait computed from formula (Henseler et al., 2015)

Structural Model Testing
Figure 3 presents the fit indices for the modified model. The χ2 /df ratio was 3.072, which 
enhances the acceptability of the model as it is within the acceptable range of ≤ 5.00. Other 
fit parameters such as comparative fit index (CFI = 0.961) and nor med fit index (NFI = 
0.944) were higher than the accepted standard value of 0.90. The root mean square of 
approximation (RMSEA = 0.058) was lower than the accepted standard value range of 
0.08 while PClose (= 0.020) was lower than the accepted standard value 0.05. Overall, 
these results demonstrate  that the model has an acceptable goodness of fit (Gaskin & Lim, 
2016). 

Having established the final structural equation model, it is now possible to test 
the hypotheses developed for this research (see Figure 4 and Table 5). These hypotheses 
can be tested by evaluating the path coefficients and the significance levels among the 
constructs in the model. In analysing the results regarding the impact of credibility of 
Facebook live-streaming on trust (H1), credibility of Facebook live-streaming was found 
to have a significant positive effect on trust (β = 0.243, p < 0.001). Further, information 
of Facebook live-streaming also has a significant positive effect on trust (H3) (β = 0.552,  
p < 0.001). Therefore, young customers who perceive strongly the credibility and information 
usefulness of Facebook live-streaming, are anticipated to highly trust live-streaming. 

In regard to impact of entertainment of Facebook live-streaming on purchase 
intention (H5), the results show that entertainment of Facebook live-streaming significantly 
and positively affects purchase intention (β = 0.236, p < 0.01). The same can be said of the 
impact of information of Facebook live-streaming on purchase intention (H6) (β = 0.144, 
p < 0.01). Moreover, for H7, trust has a significant positive effect on purchase intention 
(β = 0.341, p < 0.001). Thus, the higher the perceived level of entertainment, information 
quality, and trustworthiness, the higher the probability that the receiver or customer will 
devote significant resources to purchase intention with little scepticism.

However, entertainment of Facebook live-streaming (H2) had no significant effect 
on trust (β = 0.021, p > 0.05). Similarly, credibility of Facebook live-streaming had no 
significant effect on purchase intention (H4) (β = 0.009, p > 0.05). 

To further ascertain the effect of some variables on others, indirect effects were tested. 
The results as presented in Table 5 indicate the importance of ascertaining these indirect 
effects. The results indicate that H8 is accepted, that is, trust mediates the relationship 
between credibility of Facebook live-streaming and purchase intention. Further, the results 
from the bootstrapping revealed that the mediating effect of trust between credibility of 
Facebook live-streaming and purchase intention was significant (β = 0.083, ρ < 0.01). 

According to Baron and Kenny (1986)’s mediation analysis, if  the path estimate from 
the independent variable to the dependent variable is not significant when the mediator 
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is included in the model, then full mediation is justified. Consequently, Hypothesis 8 is 
supported by the full mediation effect of trust, as trust mediates the relationship between 
credibility of Facebook live-streaming and purchase intention. 

The results from the bootstrapping revealed that the mediating effect of trust 
between entertainment of Facebook live-streaming and purchase intention was not 
significant (β = 0.007, ρ > 0.05). Therefore, the path estimate from the independent 
variable to the dependent variable is significant, specifically when trust was included in 
the model for the relationship between the independent and dependent variable. However, 
further investigation showed that the direct relationship between Facebook entertainment 
live-streaming and trust was not significant, which resulted in an insignificant mediation 
effect. Consequently, Hypothesis 9 is not supported.  Finally, H10 is accepted. The results 
revealed that the mediating effect of trust between information of Facebook live-streaming 
and purchase intention was significant (β = 0.178, ρ < 0.01). In Hypothesis 10, the indirect 
pattern of relationships in this study, the variables of information of Facebook live-
streaming and trust are both significant to purchase intention. Thus, the role of trust can 
be regarded as partial mediation. 

In summary, the organism (the trust of Facebook live-streaming) is influenced 
by the stimulus (the credibility and information of Facebook live-streaming) which then 
influences the relationship between stimulus and the response (purchase intention of young 
customers) in accordance with the S-O-R model.

 

Figure 4. Results of the hypothetical model testing

Table 5. Results of the hypothetical model testing

Direct influence β b SE t-test Result
H1: CRED → TRUS .243*** .409 .083 4.899 Significant Accept 

H2: ENTR → TRUS .021 .039 .085 .462 Not Significant Reject 

H3: INFO → TRUS .522*** .598 .050 11.905 Significant Accept

H4: CRED → INTP .009 .017 .100 .168 Not Significant Reject

H5: ENTR → INTP .236*** .519 .105 4.940 Significant Accept

H8: CRED → TRUS → INTP; → = .083**
H9: ENTR → TRUS → INTP; → = .007
H10: INFO → TRUS → INTP; → = .178**

R2 = .440

R2 = .323
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Direct influence β b SE t-test Result
H6: INFO → INTP .144** .190 .067 2.832 Significant Accept

H7: TRUS → INTP .341*** .391 .062 6.330 Significant Accept

Test of Indirect effects: TRUS as Mediator β Mediation Result
H8: CRED → TRUS → INTP .083** Full mediation Significant Accept

H9: ENTR → TRUS → INTP .007 No mediation Not Significant Reject

H10: INFO → TRUS → INTP .178** Partial mediation Significant Accept

**p-value < .01
***p-value < .001

Summary of Hypothesis Testing (Direct, Indirect, and Total Effects)
The overall results (Table 5) show that the empirical data supports seven of the ten 
proposed hypotheses.  Regarding the effect on purchase intention as shown in Table 6, 
information of Facebook live-streaming demonstrated the strongest effect among the three 
independent variables, followed by credibility and entertainment. This result suggests that 
the characteristics of Facebook live-steaming information play an important role in young 
consumers’ purchase intention. It also advances the understanding of the links between 
characteristics of information and consumer behaviour. Characteristics of Facebook 
live-steaming information such as objectively presented (INFO2), and accurate (INFO1) 
garnered the highest scores on influencing the purchase intention of young customers.

The results of square multiple correlations also show that credibility, entertainment, 
and information, jointly explain 44% of the variance in trust of Facebook live-streaming, 
while all constructs jointly explain 32.3% of the variance in purchase intention.

Table 6. Summary of direct effect (DE), indirect effect (IE), and total effect (TE)

Exogenous 
variables

Endogenous variables
TRUS INTP

DE IE TE DE IE TE

CRED .243*** – .243*** .009 .083** .092**

ENTR .021 – .021 .236*** .007 .243**

INFO .522*** – .522** .144** .178** .322**

TRUS – – – .341** – .341**

R2 = .440 R2 = .323

CONCLUSION

This study contributes to the existing literature on the S-O-R Model by investigating 
the effect of perceived values of Facebook live-streaming on purchase intention and the 
mediating role of trust. 

The study has some significant implications for understanding customer behaviour 
and decision-making. Firstly, the perceived value of credibility from Facebook live-
streaming has no significant direct effect on customer purchase intention. However, 
trust can mediate perfectly (complete mediation) the effects on customer (undergraduate 
students) purchase intention via Facebook live-streaming. This finding is in line with 
the S-O-R model (Huang, 2012; Kim, & Lennon, 2013; Zhu et al., 2020; Tuncer, 2021). 

Table 5. (con’t)
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This implies that dominant trust can encourage young customer’s purchase intention via 
Facebook live-streaming. 

Secondly, the role of trust as a mediating variable (partial) can be seen on the effects 
of young customers’ perceived information of Facebook live-streaming on purchasing 
intention. Thus, trust supports the young customer’s purchase intention via Facebook live-
streaming. This finding is also consistent with previous studies (Zhu et al., 2020; Tuncer, 
2021).

Thirdly, unlike the other two factors, trust is not able to mediate the effects 
between entertainment via Facebook live-streaming and purchase intention, Nevertheless, 
live-streaming entertainment has a direct impact on the purchasing intention of young 
consumers. These findings demonstrate the importance of perceived added value of 
entertainment as evidenced in the literature of digital entertainment (Wang et al., 2019).

Fourthly, the results confirm that the impact of perceived credibility of Facebook 
live-streaming on trust, corroborating with previous studies (Willemsen et al., 2012; Lim 
& Van Der Heide, 2014; Levy & Gvili, 2015). Another result that corresponds to previous 
studies (Lampe et al., 2012; Zhu et al., 2020) is that perceived information quality positively 
affects trust. Perceived information quality was also found to positively affect purchase 
intention, same as Erkan and Evans (2016).

Finally, trust affects purchase intention, similar to Lee & Ahn (2013) who stated 
that highly engaged students noticeably alter their behavioural intention based on the 
perceived trustworthiness of a Facebook page. The same finding is corroborated by Lis 
(2013), Saleem and Ellahi (2017), as well as Dou et al. (2012) who found that trust of the 
content provider affects the purchase intention of products on social media. 

The research findings suggest that brands use live-streaming mainly to sell 
products/services and for branding purposes. Live-streaming also provides a possibility to 
communicate with, both existing and potential future customers in the digital environment. 
Moreover, live-streaming has made it possible to promote products and services. Brands 
should consider using or at least adapting live-streaming into their marketing and branding 
strategies because the younger generations today, use one or more social media platforms 
to communicate and to shop.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

As one of the most popular social media platforms in Indonesia, Instagram is used by millennials and 
Generation Z. Nonetheless, it is now common practice for a person to own accounts in more than just 
one social media platform. Hence, this raises the question regarding how Indonesian youths present 
their distinctive self in their Instagram accounts. This paper aims to analyse the identity construction 
of Indonesian youths on Instagram, as well as the space construction compared to other platforms 
they use simultaneously. The research was conducted using the virtual ethnography method to gain 
insights of not only what appears on the digital screen, but also the correlation with the users’ offline 
reality and persona. Initial findings in this paper indicate that Indonesian youths tend to present a 
certain selected persona on screen. This persona is not seen as a separated fragment from their 
offline persona but rather embraced as a part of their whole self. However, the construction of identity 
and space in Instagram cannot be separated from the socio-cultural context, not only offline but also 
online. There are factors that tend to influence the space construction in Instagram as their personal 
showroom, a personal space to present their selected self. 

Keywords: Identity construction, social media, youth culture, space construction, media 
psychology
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INTRODUCTION

Globally, the growth of active social media users shows a significant rise. In January 2021, 
it increased approximately 13.2%, which is more than 490 million since January 2020 (We 
Are Social & Hootsuite, 2021). In Indonesia, the number of active social media users has 
reached 170 million and is equivalent to 61.8% of the total population (We Are Social & 
Hootsuite, 2021). Compared to January 2020’s record, it increased approximately 6.3% or 
more than 10 million with Instagram as the third most used social media platform (86.6%), 
after YouTube (93.8%) and WhatsApp (87.7%) (We Are Social & Hootsuite, 2021). Based 
on the characteristic of the application (apps), if  YouTube is categorised as video service 
apps and WhatsApp is instant messenger service apps, then Instagram is the most used 
social networking site in Indonesia compared to other social media apps such as Facebook, 
Twitter and Tiktok.

With the many existing social media apps and the high growth of Internet penetration 
nowadays, the practice of social media usage has become a relevant phenomenon to study. 
In this digital era, social media platforms have become an integral part of people’s everyday 
life, particularly for the youth. Statistics report that as of January 2021, the majority of 
social media users in Indonesia are between 18 and 34 years old (We Are Social & Hootsuite, 
2021). This age group is considered young people or youth. In relation with media usage, 
media is believed to not only occupy a central place in young people’s social and cultural 
lives but also crucial in shaping the concept of youth as a distinct generational category 
(Bennett & Robards, 2014; Osgerby, 2020). In terms of generation, youth is identified as the 
transition between millennials and Generation Z (Dimock, 2019; Shatto & Erwin, 2016).

Millennials are characterised by the shifting of media habits, from conventional 
to digital media, particularly for the older millennials who are often referred as “digital 
migrant” (Prensky, 2012). However, younger millennials are already familiar with digital 
media usage and are often referred to as “digital native” (Prensky, 2012). On the other 
hand, Generation Z is uniquely characterised as the digital native generation for using 
digital media since an early age, as well as their capability to adapt more seamlessly with 
the development of technology and the Internet (Dimock, 2019; Shatto & Erwin, 2016). 
The wealth of evidence that proves younger millennials and Generation Z are progressively 
more active with online environments (Livingstone et al., 2011) and the increasing use of 
Internet-enabled mobile devices (Bond, 2014) suggests that using social media and online 
platforms to successfully engage with young people would be effective and potentially 
empowering (Bond & Agnew, 2016).

According to the constitution in Indonesia, youth is defined as people between 16 
and 30 years old (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang 
Kepemudaan, 2009). Referring to this classification and in this context, youths comprise 
the biggest social media user group in Indonesia. This generation of youth is the transition 
group between millennials who were born and raised in the era of digital technology 
development and Generation Z who were born and raised in the era where digital technology 
is a given. This transition in generation raises an interesting question in regard to how users 
take advantage of technology to negotiate and present aspects of the self  (Subrahmanyam 
& Smahel, 2011). Moreover, the variety of existing and emerging social media platforms 
have enabled youths to use more than just one platform. It is now common practice for a 
person to own an account in many social media platforms simultaneously; for example, 
they can become Instagram users as well as Twitter, Facebook and many more.

The practice of using more than just one social media platform leads to the fragmented 
self  (Purwaningtyas, 2019, 2020), where the user’s persona is divided into many platforms. 



Special Issue: ICEMC 2021

37

In the case of youths, the discussion about online self-presentation becomes significant 
as it becomes the way youths explore their identity (Subrahmanyam & Smahel, 2011; 
Zemmels, 2012). Social media platforms have provided the youths a space for exploration, 
whether it be how they present themselves in these platforms or how they construct that 
certain space and make it their own. Discussing the space construction in social media 
platforms becomes relevant since it is related to online behaviour, intertwining with online 
identity expression (Purwaningtyas, 2019). In this era of apps (Gardner & Davis, 2013), 
it is intriguing to analyse how the youths of today may differ from their predecessors in 
terms of crafting a unique and meaningful identity.

As the most used social media apps in Indonesia with mostly youth as its users, 
Instagram plays a significant role in shaping the digital youth culture (Purwaningtyas, 
2020; Wiederhold, 2018). Distinct from other social media platforms, Instagram 
accentuates visuality rather than text messages. It creates at some point to some extent, a 
certain degree of visual culture where photography becomes youths’ favourite language for 
“live” communications (Serafinelli, 2018). The younger generation are visibly oriented to 
utilise more images, through the practice of photo sharing and as daily social connectors 
(Serafinelli, 2018). They even depend on Instagram’s micro-celebrities in defining popular 
lifestyle, to the extent it affects their decision making in purchasing goods (Tengku Mohd 
Azzman Shariffadeen & A. Manaf, 2020; Tanha, 2020) This is enabled by the mediality 
(Bruhn, 2016) of Instagram, where it allows users to share photos and other visual tools 
of communication. This distinction raises questions to how it affects the self-presentation 
created by young users.

In the process of fragmenting the self, how do users portray self-presentation on 
Instagram? And how do users construct the online space in Instagram to make it their own 
personal space? Therefore, this paper aims to analyse not only the identity construction 
but also the space construction by Indonesian youths on Instagram, within the frame 
of Instagram’s mediality. This study also aims to enrich the communication research 
literature, particularly in the intersection field of digital and youth culture, as well as the 
rarely mentioned but significant field of media psychology.

LITERATURE REVIEW

Digital identity construction and the fragmented self
The process of identity construction in the virtual space, especially social media, has been 
the focus of several studies. Defining identity is complex as seen from the works in various 
fields such as psychology, anthropology, sociology, and philosophy. The concept of identity 
used in this paper however, refers identity as a form of communication that is internalised 
and acted out by an individual as social behaviour (Seibel, 2019). Social media platforms 
specifically, have compelled individuals to create the digital identity, a form of their extended 
self on social media platforms (Gündüz, 2017). At this stage, there are many versions of the 
individual’s “self” that are created in every social media platform they use.

Many individuals use more than one social media platform. They present their 
“self” in accordance to the mediality of the platform because they need to conform to 
the platform to present their “self” (Purwaningtyas, 2019). Thus, the individual’s “self” 
becomes fragmented in the process, specifically in the practice of having more than one 
account in one platform (Purwaningtyas, 2020). In different accounts, users can express 
themselves differently according to their preferences. This decision of different self-
presentation is related to how users expect their peers to perceive them as an individual, 
where visuality is the most significant aspect for users on Instagram.
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A study in 2019 coined the term “insta-identity”, referring to the identity that users 
specifically design and construct for Instagram (Seibel, 2019). Compared to other social 
media platforms such as Twitter, Facebook or Tiktok, Instagram stands out for its focus on 
visual content over social networking or news sharing. Therefore, the role of photography 
in identity construction is important in examining how Instagram affords the construction 
of personal identity (Seibel, 2019). One form of personal photography that is very present 
and often shared on Instagram is what is known as the “selfie” (Amalia, 2016; Arymami, 
2015; Seibel, 2019; Serafinelli, 2018). The usage of “selfie” is significant in understanding 
the fragmented self  of individuals because it affords their ability to visually construct the 
personal identity.

Constructing the “personal” virtual space
Identity in the concept of communication science is not only a personal matter but also 
a form of social act (Jung & Hecht, 2004; Seibel, 2019). Hence, the digital identity is 
also defined as the way individuals perform and express their “self” in the virtual space, 
where the attitude norms are blended with technology (Gündüz, 2017). In this respect, the 
dimensions of virtual space with all aspects in the virtual environments becomes an integral 
part in clarifying the digital identity performed by individuals. Social media platforms as 
a form of digital communication method has added a new dimension to personal and 
social interaction (Gündüz, 2017). In virtual environments, individuals as users are able to 
establish interactions with another user that they do not know without using their identity 
or by hiding or changing their gender or social status (Gündüz, 2017).

The identity construction in social media platforms has built a sense of submerging 
“the self” into the virtual space. Hence, the mediality of each social media platform that 
individuals use affects how they choose to present themselves in certain social media 
spaces (Fandia, 2021; Purwaningtyas, 2019). Instagram as a social media platform has 
added to the complexity of human interaction in space, in which the spatial perspective 
can be divided into public space and personal space (Zufar & Sari, 2021). There is this 
sense of “imagined audience” that shapes how individuals present their self  differently 
depending on which space they are in (Litt & Hargittai, 2016; Trepte & Reinecke, 2011; 
Zufar & Sari, 2021). Thus, individuals tend to divide public and personal matters in social 
media space in accordance to which “imagined audience” they have in that space (Fandia, 
2021; Purwaningtyas, 2019).

In the case of Instagram, the mediality of Instagram’s visual strength has made 
users rely on spectacles (Kertamukti et al., 2019; Putri, 2016). In Serafinelli & Cox’s (2019) 
research, the visual culture in Instagram has encouraged users to exhibit their life to the 
extent that privacy is abandoned, slightly if  not all. However, another study revealed that 
users tend to exhibit a “privacy paradox” where they make their life in Instagram a spectacle 
but are also concerned about privacy simultaneously (Adorjan & Ricciardelli, 2019). 
Selecting the “imagined audience” using features provided by Instagram is apparently one 
way users are able to build the sense of personal space on social media platforms (Fandia, 
2021).

METHOD

The research method used for this study was virtual ethnography, in adopting a qualitative 
phenomenological approach. This particular method was chosen to capture the complex 
social nature of internet-based interactions and to enable the researchers to explore the new 



Special Issue: ICEMC 2021

39

cultural formations that emerge online (Hine, 2015, 2017). The “contemporary internet” 
has become a complex and multifaceted arena which both reflects and reshapes everyday 
life, subtly remodelled by the platforms which provide options for sociality and algorithms 
that circulate data and personalise online experience (Beer, 2013; Hine, 2015; Snee et al., 
2017). Virtual ethnography was considered as it enabled the researchers to explore users’ 
personal online experience in relation to their everyday offline reality and compare users’ 
online and offline realities (Prajarto, 2018).

Informants in this research were eight youngsters who had been Instagram users for 
more than three years; this period was determined with the consideration that informants 
would have had varied experiences. Even though the number of informants is considered 
small for some research methods, for virtual ethnography research, this number is sufficient 
since the objective of this method is to aim for depth instead of generalisation (Bond 
& Agnew, 2016; Hine, 2017). Hence, methodologically this number is appropriate for 
this research. Informants’ ages ranged from 19 to 29, considering that they started using 
Instagram and other social media platforms since their adolescence or/and for at least 
three to five years. All of them resided in big cities or urban areas in Indonesia (namely 
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, and Bali). This background gives 
the socio-cultural context in reading the informant’s experience regarding the issue. As of 
sex, the informants consisted of four female and four male informants; this proportion, 
although qualitatively less significant was determined to help the researchers avoid gender-
biased analysis and to enrich the perspectives of both genders as much as possible. All 
informants’ names are replaced with code numbers to protect their privacy.

Table 1. Details of informants

Name (pseudonym) Age Sex City Time period of Instagram usage

Informant #1 29 Female Surabaya >5 years

Informant #2 27 Male Bali >5 years

Informant #3 26 Female Semarang >5 years

Informant #4 25 Female Bandung 5 years

Informant #5 23 Male Jakarta 5 years

Informant #6 22 Male Jakarta 4 years

Informant #7 20 Male Yogyakarta 4 years

Informant #8 19 Female Yogyakarta 3 years

FINDINGS & DISCUSSION

Digital technologies permit people to take advantage of creating an additional life 
story beyond the physical world (Serafinelli, 2018; Turkle, 2011). In this research, all the 
informants extended their self  on the Instagram app. Two of them (Boni and Dimas) 
also used Twitter actively, while another two (Sarah and Aga) used Facebook and the 
rest (Icha and Felicia) used Tik Tok actively. All of the informants admitted that they 
used Instagram more frequently than the other social media apps. When asked about the 
feature of Instagram that makes it more special than the other social media apps, they 
admitted that many of their friends were also active on that app. Hence, when it comes 
to interactivity, Instagram offers more chances than other apps for them to interact with 
their peers. They have a higher probability of getting likes, comments, direct messages, or 
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reposts from friends connected to them on Instagram. This finding shows the anchoring 
role of friends in youths’ social media identity expression (Davis, 2014), where  friends 
become significant in the social media usage practice itself.

Instagram, as shared by the informants, offers several features that make it popular 
among youths. First, the visual-based content. Instagram enables users to post photos or 
videos as the main form of content. Hence, users who like to express themselves through 
visuals will love this app. Apart from raw photos or videos,  users can also post graphic 
designs or infographics if  the format of the file is in photo formats, such as .jpg, .jpeg, 
or .png. Second, the caption. For users who like to write, Instagram provides them with 
the caption feature to express themselves through writings. Third, the “Instagram Story” 
feature. Besides the conventional “feed” feature that will be displayed in the user’s profile, 
Instagram also offers the “story” feature which enables users to share photos or videos that 
will disappear in 24 hours. Fourth, the “Discovery” feature, where users can find similar 
posts, which can be accessed based on the algorithm. In this feature, users are able to 
discover new accounts in accordance with their preferences. Fifth, the “Instagram Live” 
feature. Even though the informants admitted that they rarely used this feature, the “live” 
feature enabled them to watch other people’s live broadcast on Instagram like celebrities 
or influencers. These features form a kind of mediality, which is defined as the special 
characteristic that sets apart certain social media platforms (Bruhn, 2016).

The mediality of Instagram becomes the tool of online self-presentation 
(Subrahmanyam & Smahel, 2011). It also supports the identity expression of users, 
particularly in the way it becomes distinctive to the identity expression supported by the 
mediality of other social media apps. In Instagram, users can present themselves through the 
conventional “feed” feature and the breakthrough “story” feature (which was later adapted 
by Facebook, but still lost in terms of popularity as compared to Instagram Story), both 
visual and written expression forms. On the other hand, the mediality of Instagram also 
affects the way users build their space, which is closely related to the identity construction 
as they build their identity in a particular virtual space.

Identity construction through self-presentation
Online self-presentation is one of the ways to demonstrate online identity (Subrahmanyam & 
Smahel, 2011). Online self-presentation is important because individuals have considerable 
choice with regard to which aspects of the self  to reveal (Subrahmanyam & Smahel, 2011). 
It could be aspects of their self  that they especially wish to highlight such as their gender, 
interests or sexual preference but it could also be aspects that they aspire to assume, want 
to eschew or even explore and experiment with to see their own and other people’s reaction 
(Subrahmanyam & Smahel, 2011). Among the many tools of online self-presentation, this 
paper will highlight photos and videos (Subrahmanyam & Smahel, 2011), which are the 
main features of Instagram. 

In this study, the “feed” and “story” shared by informants on their Instagram 
account are divided into categories. The first category is self-portrait, or commonly dubbed 
as “selfie”. The phenomenon of selfie is recognised as a subconscious behaviour (Arymami, 
2015) that occurs as a part of society’s culture and has become a part of daily life. Selfie 
refers to the users’ photo of themselves, whether taken by themselves or had another 
person take the photo for them. The selfie that is embedded in a collectivist society is what 
Indonesia is closely related to (Amalia, 2016). The self-presentation conveys a personal 
façade or an outward appearance and is constructed to conceal flaws which generates a 
certain self-impression (Amalia, 2016; Arymami, 2015). 
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“[trans.] When it comes to selfie, of course I will choose a photo that shows my 
best angle, so either I will look pretty, cool, cute, or just simply good looking 
enough so that the photo won’t embarrass me in front of my followers.” 

In the collectivist society, other people’s opinions matter. Moreover, what other 
people think about oneself  is imperative beyond self-acceptance (Amalia, 2016; Arymami, 
2015). The interaction of self-presentation happens between oneself  and the society 
surrounding the audience (Amalia, 2016). In the case of selfies, informants tended to 
upload selfies according to certain standards of beauty in society, whether they realise it 
or not. The standard is also constructed by the social media environment. For example, 
they tended to post pictures of themselves with make-up. A recent feature on Instagram 
called “filters” also supports this tendency. Using filters while taking selfies on Instagram 
has enabled users to post selfies that are deemed perfect, showing fair skin, nicely shaped 
lips, eyebrows, etc.

 “[trans.] It’s like there is an unwritten rule among Instagram users that you 
must look good on your Insta page. It’s like a sin when you look ugly, and by 
ugly means that you don’t look as pretty as those influencers.” 

At this point, the role of social media influencers is significant in shaping users’ 
conception of beauty. Hence, their self-presentation through selfies is affected.

On the other hand, some informants admitted that they are not fond of uploading 
selfies on their Instagram account. This leads to the second category of self-presentation 
by users: visual objects. These visual objects include scenery and street views which 
informants took during their travel to tourist attractions, whether it is in Indonesia or 
foreign countries.

 “[trans.] I love to travel, and I travelled a lot before the pandemic. And I think 
Instagram is the platform to share my travel experience.” 

In this case, users tend to show their travel experiences. They want their followers to 
see that they have been to many beautiful places, not only in Indonesia but also around the 
world. They even posted a photo their plane or train ticket to show proof that they took 
the trip. They also share it on their “story” to show the “real-time” of their travels.

Other visual objects informants shared were human interest photos. These kind of 
photos were shared to present the humanity of users. They uploaded photos of natural 
disaster, conflicts in society or other social problems particularly regarding pandemic to 
reflect their condolences. This finding suggests that users tend to demonstrate their concern 
for social, political, and economic issues around them. 

Some also shared portraits of their family members whether it is their child, 
parents, siblings, or extended family. They admitted that they wanted to share heart-
warming content by showing family pictures on their Instagram account. The same applies 
to portraits of their friends. They love to show the bond and closeness from moments they 
spent with their peers. 

“[trans.] This Instagram profile is my personal profile, right, and I want to 
share anything about me in that profile, and it means my family and friends too, 
because they are the people, I cherish the most in my life.”
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 On the other hand, some informants (Informants #3, #4, #7 & #8) admitted that 
they do not share anything about their family. 

“[trans.] Posting anything that I do with my friends, that’s cool but with family? 
No, I don’t think so. They’re already taking so much place in my offline life, so 
let’s not bring them up in social media too.”

In relation to kinship, the informants’ opinions are apparently divided. Some do 
not find any problem in sharing contents about their family members, but others find 
it troublesome. However, all of the informants agreed about sharing content related to 
friendship. Users tend to prioritise friendship over kinship as content material for their 
self-presentation. They show friendship as a part of their self  rather than kinship. This 
finding is related to a previous finding on how social media users tend to cut off  kinship 
from their online reality (Purwaningtyas, 2019, 2020). This is related to self-presentation 
on their social media account. There is a tendency to show some as well as hide some parts 
of their self  from their kinship because they feel more comfortable sharing parts of their 
self  with their friends.

The next category shared by informants on their Instagram account is everything 
related to hobbies and interests. These include music, movies, food, fashion and more. 
For music, they shared songs they were listening to from Spotify. For movies, they shared 
movies they had been watching on Netflix. This implies that the informants shared two 
layers of themselves. The first layer shows that they are Spotify and Netflix users while 
the second layer shows their music and movie preferences. Similarly, they shared another 
aspect of themselves when they uploaded content about food and hangout places. They 
tended to show that they are keeping up with current trends as well as making efforts to 
make a distinction of their self  by creating the content as “Instagramable” as possible.

These findings imply that online self-presentation is not merely a matter of the 
user’s choice and desire to show their self  and explore people’s reaction as Subrahmanyam 
and Smahel stated (2011). There are layers of expectations and goals that even the users 
themselves may not realise when they make the choice of presenting online a certain 
persona. In the case of Indonesian youths, these layers are constructed by the socio-cultural 
characteristic in which an individual’s worth is often defined by the opinion of people 
around them. Hence, every choice they make consciously is constructed subconsciously to 
fulfil the social expectations of how they want their society to perceive them. Therefore, a 
closer look at the audience and their self-presentation is needed and this leads us to the next 
discussion regarding how Instagram users build their own virtual space in the platform.

Space construction in Instagram virtuality
Online identity is closely related to the audience whom the users “speak” to (Trepte & 
Reinecke, 2011). However, the term “audience” in the space of social media becomes 
rather ambiguous as users are spectators to one another, which leads to the notion that the 
social media space has demolished the “panopticon” (Purwaningtyas, 2019). In the social 
media space, users become the communicator as well as the audience. In this open space 
where they can see and can be seen by others, the way youths build their virtual space has 
significant measures in constructing their self-presentation. The measures range from the 
way they select the audience for their profile to the way they present themselves in front of 
that audience (Purwaningtyas, 2019, 2020). 

Based on the earlier discussed findings on informants’ self-presentation, online 
identity not only consists of the self  they think they are but also the self  they aspire to be 
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in front of the selected audience. In this research, informants (Informants #4, #5, #6 & 
#8)set their Instagram profile to “public setting”, while others (Informants #1, #2, #3 & 
#7) set their profile to “private setting”, which requires other users to ask for permission to 
become their followers on Instagram. When asked about the reason for choosing “public 
setting”, the informants argued that social media is a public space even though the account 
they use is their personal account. They are aware that everything they post is watched by 
the Instagram public, which are mostly their friends. 

“[trans]. I use Instagram for socializing with others, so I don’t see the point 
why we should make it a private account, unless there are things that we want 
to hide. But there are many ways to control our contents and audience, for 
example, I set my peers in the ‘Close Friend’ feature. So, when I post something 
that I want only my close friend to know, I can just use that feature. No need to 
make the account private.” 

However, users get a sense of control with the “Close Friend” feature in Instagram.
On the other hand, Boni and Sarah responded that the “Close Friend” feature is 

not enough or too burdensome for them. Hence, they choose to set their profile as “private 
setting”. They admitted that the setting gives them power to control who can follow them. 
Users are also aware that their action in social media is being watched, so they select their 
audience. 

“[trans.] I think it’s less drama when you have the private setting for your 
Instagram. You can avoid the people that you don’t really know offline, so 
you can avoid bad people like stalker, for example. And when your followers 
are carefully selected, you need less time to ponder about your post, you can 
basically post anything because you know the people who will watch is not the 
people who will judge you from what you post.” 

Based on these findings, irrespective of choosing a public or private setting for their 
profile, it is clear the informants were concerned what their followers might think of them 
through the contents they uploaded on Instagram.

By “controlling” their users, informants in this research tended to build Instagram 
as a safe space for them to express their identity. Irrespective of what they shared on their 
Instagram page, they want to be assured that no one will leave a bad comment or judge 
them. In other words, they were inclined to build Instagram as a comfortable space to 
share their perspectives and opinions without getting any backlash from others. 

“[trans.] My Insta page is my personal space, right, so I should feel free when I 
use it because that’s the place where I can be myself. When there are annoying 
people in it, I can just block or mute them.” 

Informants #6 and #8 admitted that Instagram features made it easy to cut off  
online relationship with users who seemed harmful to their online identity.

Even though the informants are aware that Instagram, as a social media platform 
is a public space, they believed that their Instagram account is a personal space since 
they are using their personal identity. This belief  comes from the notion that they can 
control the “public” of their Instagram account. They assumed that they can create their 
ideal “imagined audiences”, which is actually constructed by similarity and acceptance 
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of preferences (Purwaningtyas, 2019; Trepte & Reinecke, 2011). Informants #2 and #4 
admitted that they “muted” some of their friends because they posted things that were 
the opposite in perspective; these informants simply referred to those posts as “weird”. 
However, the informants did not block them because they are still friends and wanted to 
maintain their connection. Hence, muting them was deemed the best solution; they are still 
‘friends’ on Instagram but the informants no longer see their “weird” posts. This suggests 
that even though informants want to build a safe and comfortable space for themselves, 
they still consider the relationships they have with certain people. It is a contextual way to 
react towards other users who threaten their online safety and comfort.

Apparently, there is an effort to maintain prior offline relationships through online 
relationships. However, Informants #2, #4, #5 and #7 admitted that they selected their 
followers and people they follow not only based on offline relationship, but also based on 
similar preferences and perspectives, and that is the most significant factor. 

“[trans.] Most important thing for me is to make my Insta page a place for 
my own freedom to be myself, without worrying about people’s judgment, but 
apparently, that is hard to get these days.” 

Users desire the freedom for identity expression in every way possible and they 
construct the space on Instagram to fulfil that desire.

The space construction in Instagram revealed in this research implies that there is 
a paradox in the way Indonesian youths perceive social media platforms. On one hand, 
they consciously share information to the public, on the other, they consider the “public” 
as their personalised audience. Therefore, they do not regard the space as a public space 
but a personal space instead. This finding subscribes to the notion of “privacy paradox” 
(Barnes, 2006), in which social media users show paradox when addressing privacy matters 
in social media usage. They are concerned about their privacy but give away their personal 
information in their social media profile. However, in this case, the paradox is shown in 
relation to people or audience whom users are presenting their self  to, instead of merely 
personal information shared online. Moreover, these findings imply that the concept 
of mediality stated by Bruhn (2016) is not only limited to the features of social media 
platforms that enable users to present themselves, but also the characteristic that shapes 
how users build their own space with all the relationships within.

CONCLUSION

The findings regarding informants’ self-presentation leads to a conclusion in three aspects. 
First, youths tend to build the selected persona according to what their friends and followers 
deem as good, nice, and perfect. These standards of good selfies, nice photographs and 
perfect impressions are constructed by the environment in Instagram itself. The visuality 
of Instagram tends to motivate users to post “beautiful” things rather than the “real” 
thing. However, for users, those “beautiful” things they show on Instagram are perceived 
as the “real” things for them; for it should have been.

Second, youths tend to show their selected preferences according to what they deem 
as distinct from common trends or what their friends and followers deem as trendy and 
cool. This is demonstrated in the way they carefully choose the preferences they present 
on their Instagram account whether it be taste in music, movies, television shows, food, 
hobbies and more. They desire to obtain “a nod” from the Instagram environment about 
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a certain image of their self, as a kind of acknowledgement and recognition. This leads to 
the tendency or desire to gain acceptance from their friends and followers.

Third, youths’ relationship with friends and followers is the anchor of Instagram 
reality; the identity they build to fulfil certain aspects of that relationship. The self-
presentation they show on their Instagram account is presented to build that desired 
identity. For users, the engagement with their friends and followers on Instagram is a 
significant aspect in using the apps rather than any other social media apps. However, 
subconsciously, this condition leads to friends and followers determining what they select 
to present about their self. Whether they realise or not, the freedom they find in Instagram 
is dependent on their friends’ and followers’ reactions.

The space construction in Instagram leads to the conclusion that youths tend to 
perceive Instagram space as a personal space although the Internet is an open space, with 
the whole world watching. Whether youths realise it or not, as personal as they try to make 
it, Instagram makes them “a-selected-open-book” for their friends and followers. For users, 
they tend to see their friends and followers on Instagram as a part of their personal circle. 
Hence, they do not regard them as “public” since they assume their relationship with them 
is personal.

Youths choose a certain identity to present themselves to their friends and followers. 
Paradoxically, these friends and followers are the “public” or audience of their Instagram 
profile. In conclusion, Indonesian youths approach their Instagram account as a personal 
showroom for the imagined audience that they have selected for themselves. They have a 
sense of freedom to select their audience, to choose what to present about their self  and 
to anticipate certain reactions from their peers. For as long as they have that sense of 
freedom, it does not matter whether the freedom is barricaded by the relationship they 
have with their friends and followers. This is what retains them as an Instagram user and 
the Instagram account as their personal showroom.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Cyberbullying is one of the most discussed phenomenon at present. This study accentuates the  
youth’s understanding of cyberbullying and aims to comprehend how previous research about 
cyberbullying among young people has been conceptualised and discussed. The objective of this 
study is to bring together qualitative studies that focus on young people’s perceptions of cyberbullying. 
The Scopus and Google Scholar databases were used for a systematic literature review and synthesis 
of qualitative studies from 2011 to 2020. The standard of the selected studies was assessed using the 
Critical Appraisal Skills Program (CASP) assessment method. Of the 3,204 diverse studies identified, 
59 were reviewed in detail and 13 studies on youth were included. The main findings of the study 
include concepts such as Intention, Repetition, Aggression, and Anonymity. The significance of this 
research will help to identify, evaluate, and synthesise the concepts of cyberbullying among the youth, 
in addition to the complexity of the cyberworld that they patronise.

Keywords: Cyberbullying, youth, social media, qualitative approach, digital culture
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INTRODUCTION

Cyberbullying has emerged as a global public health issue in keeping with the rapid growth 
of information and communication technology (ICT) (Craig et al., 2020; Espelage & Hong, 
2017; Khairulnissa et al., 2021). Cyberbullying harms both its victims and perpetrators as 
they undergo numerous harmful effects physically, psychologically, cognitively and socially. 
(Helfrich et al., 2020). For instance, cyberbullying is associated with increased anxiety, 
cognitive impairment, and suicidal behaviors, with stronger symptoms of depression and 
suicidal thoughts than traditional bullying (Cañas et al., 2020; John et al., 2018). As such, 
the consequences and the aftermath of cyberbullying poses a formidable challenge for 
parents, teachers, peers, and policymakers, apart from the affected young people themselves 
(Campbell et al., 2019; Foody et al., 2017; Hellfeldt et al., 2020; Pepler et al., 2021; Tian et 
al., 2018; Wang & Ngai, 2021).  

According to literature, the threats of cyberbullying have a significant correlation 
to young people’s health and well-being (Hellfeldt et al., 2020; Hossain et al., 2022; Hua 
et al., 2019; Tian et al., 2018). Similar to traditional bullying, the literature points out the 
need for effective evidence-based prevention and intervention initiatives (Calvo-Morata 
et al., 2020; Della Cioppa et al., 2015; Hutson et al., 2018). Most adults such as parents 
or caregivers of today’s youth do not have any first-hand experience of social media or 
social networking sites (SNS) during their teenage years (Best et al., 2014; Dennehy et 
al., 2019; Meter et al., 2021). This makes formulating applicable solutions difficult, as it 
is vital to understand the nature of cyberbullying from the perspective of young people 
such as youth and teenagers. As such, the inclusion of “social media savvy” young people 
in the problem-solving process can provide dynamic insights (Alipan et al., 2021; Piliso, 
2020). In fact, excluding young people from cyberbullying research can potentially lead to 
a misinterpretation of the problem and misguided solutions for policymakers as well as 
caregivers.

 While traditional anti-bullying approaches have been used to recognise and 
resolve cyberbullying, the lack of engagement with young people is significantly lacking, 
especially those from the vulnerable groups of perpetrators and victims (Cross, 2018; Peter 
& Petermann, 2018; Smith, 2019; Spears et al., 2018). 

Traditional bullying is defined by three elements: (1) the intention to harm, (2) 
repetition of the act, and (3) the power imbalance between the victim and the perpetrator 
(Kennedy, 2020). These elements are often used in cyberbullying studies, with the exception 
that this type of violence is communicated through electronic devices (Kowalski et al., 
2014; Langos, 2012; Tokunaga, 2010). The application of these criteria to cyberbullying 
is still up for debate, and the lack of a common agreement by the scholarly world on the 
phenomenon’s conceptualisation and operation has undermined attempts to recognise and 
resolve it (Patchin & Hinduja, 2015; Peter & Petermann, 2018; Smith & Berkkun, 2017; 
Smith, 2019). 

Based on the nature of qualitative studies, it gives researchers a sneak peek on the 
insights of the  problem, and the opportunity to understand the concept of cyberbullying 
among young people. It helps to bring to the fore the conceptualisation of the young 
people’s understanding and subjective definition from their experience and thoughts 
(Baas et al., 2013). Literature also shows that several studies have explored young people’s 
understanding of cyberbullying using qualitative approaches (Betts & Spenser, 2017; Bryce 
& Fraser, 2013; Kwan et al., 2020; Meter et al., 2021). 
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While traditional bullying and cyberbullying share certain characteristics, 
cyberbullying has its own set of traits due to the complexities of the cyberworld and the 
ambiguous nature of some of the experiences that occur to young people (Kowalski et 
al., 2014; Myers et al., 2017; Tokunaga, 2010). A synthesis of these qualitative studies 
could lead to a better conceptual understanding of cyberbullying from the young people’s 
viewpoint and the changing nature of cyberbullying in the past decade.

This study is intermittent in nature as a meta-ethnography of young people’s 
conceptualisation of cyberbullying. It takes a rigorous method to synthesise the qualitative 
data from the existing literature to produce and develop the meta-ethnography. Thus, the 
novelty of the study helps to summarise the studies from different parts of the globe but 
explores similar objectives of the study (Cahill et al., 2018; France et al., 2016; France, 
Cunningham, et al., 2019; Toye et al., 2014). In short, the objective of this study is to 
systematically review the qualitative studies from different parts of the world, critically 
appraise them and summarise the findings regarding young people’s conceptualisation of 
cyberbullying.

METHODOLOGY

The meta-ethnography method generates new insights, highlights knowledge gaps, and 
reveals areas of data saturation where no additional primary research is needed like 
conventional systematic reviews (Brookfield et al., 2019; Noblit, 1988; Toye et al., 2014). 
Meta-ethnography aims to create translations and interpretations that are grounded in 
people’s daily lives. It has been successfully used to synthesise qualitative studies of young 
people’s attitudes and experiences (Lucas et al., 2019; Lucherini et al., 2020; Shaw et al., 
2019) and is frequently used in the synthesis of qualitative health research. The authors 
were involved with similar qualitative research and research design that abetted for data 
selection, inclusion, and the research approach. 

Literature search and the inclusion method
The primary literature search was based on young people’s perspectives of cyberbullying 
using qualitative approaches. If  the qualitative characteristics were delineated, then 
mixed-method studies were included. Quantitative studies using qualitative approaches, 
such as open-ended questionnaires were deliberately omitted from the literature search. 
Participants had to be 10 – 24 years old, referred to as young people by Stringaris et al. 
(2018), to establish a homogeneous sample. Mixed-sample studies, such as those involving 
parents or students, were omitted. Studies were included if  they were written in English, 
peer-reviewed, and published in their entirety.

A comprehensive data searching method was formulated to search the data 
from the different indexes. The keywords “young”, ’people”, “cyberbullying”, “youth”, 
“adolescents”, and “cyberbullying” were developed to begin the search from the different 
indexes. The initial search began with Web of Science (Core collections) database that 
led to further searches in Scopus (Elsevier) database and Google Scholar with the same 
keywords. The reason these databases were selected is due to their variety of works, latest 
updates on social science based articles, and unique library (Bramer et al., 2017). The 
search was conducted for papers published January 2011 to December 2020. Apart from 
the database search, the researchers also reviewed the reference lists including studies, 
contacted authors of conference abstracts and key authors in the field, and conducted a 
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manual search of six key journals: New Media & Society, Computers in Human Behavior, 
Cyberpsychology Behavior and Social Networking, Aggression and Violent Behavior, Journal 
of Adolescence and Journal of Adolescent Health.

Quality appraisal of studies
Throughout the meta-ethnography, the review team actively read and re-read the studies 
independently and assessed their content using the Critical Appraisal Skills Programme 
(CASP) checklist (CASP Qualitative Appraisal Checklist, 2013). Disparities were 
addressed through discussions and decisions were reached through consensus (Pollard et 
al., 2020; Sarmento et al., 2017; Toye et al., 2014). For studies that were not excluded from 
the synthesis for their quality, the process revealed valuable information about the ethical 
clarity process, data collection, and analysis methods.  

Data analysis process
To facilitate the qualitative analysis and synthesis process, the complete texts of the 
selected studies were imported into QSR’s NVivo 12 Software (NVivo 12, 2016), an 
inclusive approach to extract data (Dennehy et al., 2020; Soilemezi & Linceviciute, 2018). 
Using a structured data extraction form, the reviewers reported and tabulated all pertinent 
contextual and methodological data provided in the selected studies. The aims, contexts, 
ethical review and consent procedures, youth participation in the research process, sample 
size, participant characteristics, and research methodology of the studies were all included. 

The interpretations of the participants and researchers were analysed thematically 
(Castleberry & Nolen, 2018; Dennehy et al., 2020; Hamel et al., 2021). Three conceptually-
rich studies were identified and these were studied and coded independently to ensure 
inter-coder reliability and validity (Jacobs et al., 2015; Nili et al., 2017). The codes and 
prospective categories were discussed and differences in interpretation were considered by 
the reviewers to enhance the analytical process to code further studies.

Both the reviewers discussed and finalised the codes. Four core concepts that 
represented the main findings of each study were established through an iterative process 
(Castleberry & Nolen, 2018). Geographical information, age range, gender, and participation 
in cyberbullying were systematically investigated to maintain the context of the primary 
data. The researchers looked for similarities and differences in the implicit thoughts and 
contexts of individual studies, allowing for reciprocal and refutational translation of 
studies to one another. By combining the translations of each core concept, the reviewers’ 
perspectives were developed for this meta-ethnographical systematic literature review.

FINDINGS AND DISCUSSION

The PRISMA flow diagram in Figure 1 depicts the search procedure. After removing 
duplicates, the database searches found 3,204 unique documents. Four other documents 
were collected from sources other than Scopus, Google Scholar and Web of Science. A 
preliminary title screening eliminated 2,781 records, while a title and abstract screening 
eliminated another 2,012 records. The full text of 84 publications were reviewed for 
eligibility; 71 were ruled out, leaving 13 articles for the meta-ethnography analysis. 
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Interpretation of thoughts
At the very primary level of data interpretation, the phenomenon of cyberbullying is now 
intensive on social media platforms especially Facebook (Ashktorab & Vitak, 2016; Berne 
et al., 2020; Ging & O’Higgins Norman, 2016; Jacobs et al., 2015; Papatraianou et al., 
2014; Pelfrey & Weber, 2014; Samoh et al., 2019; Topcu et al., 2013; C. Wang et al., 2019). 
The emergence of social media and social networking sites has shaped the concept of 
cyberbullying from “bullying online” to ”bullying on social media”. The shifting paradigm 
is clearly understood from the cognitive understanding of the young people (Kowalski et al., 
2019; Olweus, 2012; Olweus & Limber, 2018). The dynamic nature of this act perpetrated 
in the cyberworld is visible in the reviewed studies. One study (Ging & O’Higgins Norman, 
2016) indicated that boys are more likely to bully but another study argued that they tend 
to solve it physically rather than online (Pelfrey & Weber, 2014). 

The reviewed studies significantly demonstrate the intention of cyberbullying as 
one the key factors and how anonymity plays a major role (Berne et al., 2020; Jacobs 
et al., 2015; Papatraianou et al., 2014; Patterson et al., 2017; Samoh et al., 2019; Topcu 
et al., 2013; Wang et al., 2019). Additionally, the consequences of cyberbullying are 
mostly psychological, and in some cases, can lead to depression, self-social exclusion 
followed by suicidal behaviour (Abu Bakar, 2015; Monks et al., 2019; Pelfrey & Weber, 
2014; Samoh et al., 2019). However, some choose to ignore it, some take it as a part of 
daily life (Samoh et al., 2019), and some older youths think they can help their juniors by 
guiding them on how to deal with cyberbullying (Berne et al., 2020). With regard to this, 
Papatraianou et al. (2014) contended that their social-ecology environment can help them 
overcome cyberbullying experiences. Shockingly, some young people think they can defend 
cyberbullying by being a perpetrator as highlighted by Hinduja and Patchin (2016) in their 
“General Strain Theory”.   

The four meta themes that represent young people’s perceptions of cyberbullying 
are Social media dominance, Perpetration, Consequences, and Dealing with the act. Bold 
and italics are used to illustrate the sub-themes. First-order interpretations (views of 
research participants; italicised quotations) and second-order interpretations are used to 
explain the themes (views of the authors; non-italicised quotations). Where contextual 
data is available, it is mentioned (Atkins et al., 2008; France, Uny, et al., 2019). 

Social media dominance
One of the most significant findings of this study is the dominance of social media in 
the virtual life of young people. The frequent mention of Facebook as the platform of 
cyberbullying was noticeable in the majority of the studies (Abu Bakar, 2015; Ashktorab 
& Vitak, 2016; Berne et al., 2020; Ging & O’Higgins Norman, 2016; Papatraianou et al., 
2014; Pelfrey & Weber, 2014; Samoh et al., 2019; Wang et al., 2019). Apart from Facebook, 
Instagram, Snapchat, and other social media platforms were also mentioned. Scholars 
mentioned in their research that “Most participants [38 of 48 (79.2%)] reported that 
SNSs were the venues where they were most likely to experience or witness cyberbullying, 
including unofficial school Facebook pages, personal Facebook pages, Instagram and 
Meteor” (Wang et al., 2019).

Abu Bakar (2015) found that Facebook, is a platform for young people for having 
fun, a free interactive medium, and socializing platform. Additionally, his thematic analysis 
identified Facebook as a platform for young people who were concerned about socialising. 
“Therefore, the researcher proposes that the characteristics of online media, especially 
Facebook, has motivated adolescents to utilise it for socialising in cyberspace”. Pelfrey 
& Weber (2014) mentioned the involvement of Facebook in their study,  “And then (after 
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posting something bad about others on Facebook). People say stuff  they would not 
normally say, and then you get to school the next day, it’s awkward”. This reflects the 
thoughts of young people who are ominously concerned about social media posts and they 
feel awkward about what happens in social media. 

Wang et al. (2019) examined anxiety among the young people regarding Facebook 
and how they are worried about their Facebook platform personality. A 18-year-old female 
participant said, “I think our unofficial school Facebook page should be removed. Someone 
called me names on it. I felt very uncomfortable [angry face].”  Another 16-year-old female 
participant mentioned, “The posts on our unofficial school Facebook page would remain 
online forever. Even if you later felt sorry about attacking the victims, you couldn’t withdraw 
what you posted.” 

SNS pages are hotbeds for hate propagation in the cyberworld where young people 
create an environment of cyberbullying with bystanders encouraging it, without  realising 
the consequences for the victims. “Hate Pages can be defined as pages where a cyberbully 
posts screenshots of another user’s pictures and uses malicious captions under those photos 
to harass the person.” (Ashktorab & Vitak, 2016). In the same study, a participant from 
the study mentioned “Facebook Wars”, where people’s personal arguments can be seen on 
Facebook, especially in comments on posts and replies. “There is quite a lot of bitchiness. 
What are you going to expect from an all-girls school, to be quite honest.”

A 15-year-old Turkish male participant in Topcu et al.’s work (2013) shared that 
after his friend’s Facebook password was stolen, the perpetrator posted bad things on the 
walls of the victim’s friends. By stealing a person’s Facebook password, the perpetrator 
can post, send messages, or stalk their friends on the site without their permission. The 
participant added, “I have lots of friends in my Facebook list whose wall is open to the public 
and they are not aware of the privacy settings of Facebook”. 

Interestingly, among the Thai young people, it has become an ordinary part of life 
where they do not take these incidents as an offence. One of the participants in the study 
conducted by  Samoh et al. (2019) stated, “So, I think it’s become an ordinary thing that 
we will come across if we use it [online media]. Even this morning I just told off my friend 
on Facebook.” The researchers also commented that, “Thai young people’s understanding 
of cyberbullying is that it’s just an ordinary matter.” However, Papatraianou et al. (2014) 
retorted that SNSs or social media should be moderated more intensively — “Facebook is 
not moderated, although the introduction of the ’report’ button has improved its safety to 
some degree.”

Perpetration
During the analysis, many contributing factors were found related to cyberbullying. Some 
of the participants and researchers believed the intention to bully online plays a pertinent 
role in the incidents (Jacobs et al., 2015; Monks et al., 2019; Pelfrey & Weber, 2014; Samoh 
et al., 2019; Topcu et al., 2013; Wang et al., 2019) while some of the studies revealed that it 
depends on the victim(s) (Monks et al., 2019; Samoh et al., 2019). 

A participant from Topcu et al.’s study (2013) stated, “I have thought and tried to 
remember whether I did something embarrassing during being watched through the webcam 
by him.” In this regard, Topcu et al. (2013) concluded that, “joking, intentional harm, and 
taking revenge were the main reasons for cyberbullying and people prefer bullying through 
the Internet because it is easy, requires less effort, and is perceived as less risky.”

A 17-year-old female participant from the focus group of Wang et al. (2019) shared 
her experience, “I have been insulted [on Facebook Messenger] by my schoolmates because 
I’m homosexual. They called me the ladyboy and told me that I’m disgusting.” 
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However, some studies argued that if  a person thinks he/she is a victim, only then 
can the incident be considered cyberbullying. Whereas if  the person on the receiving end 
thinks it is merely friendly banter, then there is no case for cyberbullying. Monks et al. 
(2019) highlighted in their study that, “Both boys and girls commented that images may 
be circulated initially in an innocent way, or as a joke with no harmful intent.” In another 
study, a group of participants stated “Some guys will… say ’you’re such an idiot’ but don’t 
mean it like that; they’re just joking around” (Patterson et al., 2017). 

Findings also reveal sub-themes like outsider ignition, a situation where sometimes 
person “X” may have no intention of harming others, but bystanders create their own 
interpretation of X’s words or actions and provoke person "Y" to believe he/she is the 
target or victim of cyberbullying (Patterson et al., 2017). 

According to Patterson et al. (2017) “Participants consider false accusations as 
socially unacceptable, placing accusers at risk of becoming targets themselves”. Also, 
Abu Bakar (2015) discoursed that, “there were individuals who liked to support the 
perpetrators’ remarks by clicking the ’like’ button on the Facebook wall, thus encouraging 
them. Another group of individuals, according to the informants, were those who liked to 
provoke cyberbullying incidents by initiating aggravation and letting others do the actual 
harassment on the victim.” 

Another determinant is revenge, where the bully intends to harm others just because 
they have chosen vengeance. In these cases, the victim can either take revenge on the 
perpetrator by becoming a perpetrator themselves or the perpetrator was or is a victim in 
real life.  A 15-year-old male participant mentioned “…she tried to take revenge [because] 
of [our] break up…” (Topcu et al., 2013). 

However, according to most of the studies, it’s the anonymity that makes 
cyberbullying more dangerous than traditional bullying and the victim is blank in this 
case. The criminal can conceal their identity at any time in an online setting. In fact, the 
online world’s power imbalance is founded on anonymity. The victim(s) do not even know 
how to remonstrate or talk back (Abu Bakar, 2015; Pelfrey & Weber, 2014; Samoh et al., 
2019). According to Patterson et al. (2017), “Participants suggesting anonymous online 
aggression was relatively uncommon, albeit more prevalent in certain forums than others.”

According to Wang et al. (2019), “The majority of participants (32 of 48 [66.7%]) 
stated that cyberbullying was characterised by anonymity, indicating that perpetrators 
could attack victims but remain anonymous.” In addition, Abu Bakar (2015) mentioned 
that cyberbullies “…can be anybody they want online and remain hidden from others.”

Consequences
The effects of cyberbullying has been the focus of scholarly work. Sometimes the consequences 
are not major but some studies underpin the consequences of psychological trauma that leads 
to suicidal behaviour (Carvalho et al., 2021; Nixon, 2014; Schenk & Fremouw, 2012). Further, 
Patterson et al. (2017) contended that, “Broad, generic insults such as ’ugly’, ’fat’ and ’annoying’ 
did not warrant intervention; participants believed most targets would brush these comments 
aside easily. However, comments specifically personal in nature — race, sex, sexuality, family 
members and home life, or general ’hate’ messages were all seen as unacceptable.”

The victims of cyberbullying sometimes had a connection to their real life. As Wang 
et al. (2019) found, sometimes online bullying continues with traditional bullying in the 
real world. Supporting the statement, Samoh et al. (2019) stated, “Participants thought it 
could go both ways – sometimes offine bullying would be followed by cyberbullying, and 
sometimes vice versa.” Pelfrey & Weber (2014), however disagreed by saying people may 
not  bully in real life although they bully others online. However, some studies reveal that 
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while young people may have conflicts in the online space, in real life, they do not linger 
(Ging & O’Higgins Norman, 2016; Pelfrey & Weber, 2014; Samoh et al., 2019; Wang et al., 
2019). 

In this respect, Ging & O’Higgins Norman (2016) highlighted that, “Many 
participants report online fights that were never acknowledged face-to-face.” Additionally, 
a participant of Pelfrey & Weber’s study (2014) expressed, “If you were there in person 
there’d be no way you would say any of this stuff to anyone’s face, but yet they write it on 
their status.”

The effects of cyberbullying is not only felt by the victims. Sometimes, the damaging 
impact on perpetrators has also been established (Berne et al., 2020; Jacobs et al., 2015; 
Pelfrey & Weber, 2014; Samoh et al., 2019; Topcu et al., 2013). Samoh et al. (2019) pointed 
out “Participants thought that cyberbullying had consequences for both the bully and the 
victim.” 

According to the findings of the selected studies, social exclusion is one of the 
consequences as well. Acording to Monks et al. (2019), “The consequences of non-
compliance, such as social exclusion, were also acknowledged in an all-girls focus group”. 
Although, not all victims feel victimised, look for solutions, symphatise or become stressed, 
some become angry enough to turn into a bully themselves to back up the perpetrator or 
bully others. 

Following the findings of Jacobs et al. (2015), Patterson et al., (2017), Samoh et al., 
(2019), Topcu et al., (2013), and Wang et al., (2019), the victims of cyberbullying who become 
bullies themselves is putting a strain on young people (Paez, 2018; Patchin & Hinduja, 2011). 
A participant from a study admitted, “It turned out that XXX [the victim’s name] anonymously 
verbally abused the boy who always made fun of him on our unofficial school Facebook page” 
(Wang et al., 2019). Another participant from the study of Samoh et al. (2019) stated, “If 
anyone does it to me first, and I know who it was, I’ll take revenge. Why be afraid? They can do 
it to us, so surely we can also do it to them. Why go along with it?”

Dealing with cyberbullying
After being bullied online, how do the victims deal with the incidents? According to the 
findings of one  study, some of them ignore the situation and/or do not take the issue 
seriously. Most of the participants  in the  reviewed studies pointed out that ignoring is the 
best policy to bypass the bullying (Ashktorab & Vitak, 2016; Fenaughty & Harré, 2013; Ging 
& O’Higgins Norman, 2016; Jacobs et al., 2015; Patterson et al., 2017; Samoh et al., 2019; 
Wang et al., 2019). A female victim from the focus group of Wang et al. (2019) said, “They 
[the schoolmates] were gossiping about me on the chat group on Facebook Messenger, but I 
didn’t reply to the message and quit the chat group.”

A group of high school students suggested teaching netiquette to young people for a 
positive outcome in the future. In this way, young people will understand the consequences 
of bullying to their reputation as well as to the victims (Berne et al., 2020). 

Interestingly, the young participants expressed their social-ecological support 
for any first-hand help that they could look for (Berne et al., 2020; Monks et al., 2019; 
Papatraianou et al., 2014; Topcu et al., 2013). Patterson et al. (2017) observed that their 
participants depended on their “true relations and friendships” while Fenaughty & Harré, 
(2013) highlighted  “ the importance of peers for support”. The initial  help comes from 
peers, friends, families, and the teachers as they assist victims to overcome and give them 
mental support as per study findings (Bronfenbrenner, 1977; Wright, 2016).   

Meanwhile, some other participants from other studies believe that telling their 
seniors such as family members or teachers will result in a counter-reaction, for example, 
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restriction of their access to the Internet and social media (Jacobs et al., 2015; Samoh 
et al., 2019; Wang et al., 2019). Furthermore, a participant from Patterson et al.’s study 
(2017) admitted, “It’s kind of uncool to get your parents involved”. Another participant 
mentioned, “If my parents knew they’d have to ask me more, and their questions might just 
put more pressure on me” (Samoh et al., 2019).

Line of argument
Young people are largely exposed to cyberbullying. In most cases, they are bullied on social 
media platforms like Facebook, Instagram, and Line. In some cases, bullying also takes 
place on the unofficial Facebook groups/pages of schools. Nevertheless, young people tend 
to retain their social media accounts, even at the cost of continuous harassment online. 
Family relationship seems to be neglected by the young people although the involvement 
of parents can be very helpful in tackling cyberbullying,

The different types of cyberbullying appear to harm the psychological health of  
young people. It has been observed that social exclusion in online groups, harsh or hate 
speeches on race, sex, and sexuality, mocking of photographs, identity theft, and profile 
hacking are the key cases of cyberbullying. However, the young participants from 
the reviewed studies have asserted that they are against cyberbullying and they use the 
soft approach to push back against such behaviour by ignoring it or retaliating against 
the cyberbullies. It should be noted, however, that the aggressive way of responding to 
cyberbullying can turn victims into bullies. The themes also reveal that not only do victims 
suffer but the perpetrators too. This explains why perpetrators hide their identity and 
choose anonymity and are feared by victims. Sadly, some young people do not consider 
cyberbullying a serious issue, but is only a form of entertainment that can be ignored by the 
people who think they are being victimised. Interestingly, the perception of cyberbullying 
is different between the young people of Asia and the global North.

The differences between bullying and cyberbullying remains a concern in the 
scholarly world (Baldry et al., 2017; Beltrán-Catalán et al., 2018; Lazuras et al., 2017). 
Yet, one of the differences, that is, the usage of ICT or digital devices in cyberbullying has 
remained the same for years (Gladden et al., 2014; Tokunaga, 2010). Although the key 
differences remain the same, the layers underpinning the definitions have changed over 
time. According to the findings of this study, it is inevitable for young people to avoid the 
cyberworld and they are equally focused on their virtual life and real life. The interpretations 
of the young people’s responses demonstrate that their online world, emotions, reactions, 
and behavior are allied to different social media or social network platforms like Facebook 
and Instagram. 

This meta-ethnography analsyis gives a bottom-up synthesis of the conceptualisation 
of cyberbullying among young people. According to their perceptions, the perpetration of 
cyberbullying adds new layers such as revenge in relationships. The findings also reveal that 
some of the young people do not take this seriously but some do; and those that do, want 
to train their younger schoolmates about cyberbullying. But in most cases, cyberbullying 
is not considered cyberbullying unless someone claims to be a victim. The friendly banter 
line is not crossed until someone feels hurt. 

The understanding of cyberbullying is different in Asia and the global North. 
Europe and North America or Australia find cyberbullying hurtful and psychologically 
challenging whereas Asian young people accept it as a regular part of life and they, either 
ignore it or complain to their parents or teachers. However, some have found a way of 
retaliating against the bully and become a bully instead.       
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CONCLUSION

Due to inconsistencies in indexing, it is possible that the researchers may have 
unintentionally missed some potentially relevant studies from the various databases (Hong 
& Cross Francis, 2020). But apart from this limitation, the selected studies have passed the 
rigorous methodology and the critical appraisal process. However, the researchers found 
no studies from the South Asian perspective or region. So, researchers from South Asia 
should consider emphasising qualitative studies on cyberbullying and young people. 

Apart from scholars’ perceptions, this qualitative synthesis contributes to the young 
voices from different countries to conceptualise their perceptions of cyberbullying. In this 
respect, the study suggests a new dimension in defining cyberbullying from the perspective 
of young people. According to the findings, cyberbullying refers to the intentional and 
harmful spread of hate online or using social media platforms. Cyberbullying is a crime, 
only when someone claims to be a victim, otherwise it can be counted as friendly banter. 
Also, a cyberbully is not only limited to the person who initiates spreading harmful 
contents of others, as those who join or ignite issues can also be considered bullies instead 
of bystanders. According to Hinduja and Patchin (2007), Kowalski et al. (2014) as well as 
Olweus and Limber (2018), cyberbullies have the technological advantage over the victim. 
But in the current era of social media and social networking sites, most young people have 
already acquired the necessary skills and knowledge in technology. 

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
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the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Radio is often regarded as one of the important mediums to reach the masses. In the last decade 
or so, the radio industry has faced unprecedented challenges with new developments in broadcast 
technology where digital media and digital content have become popular amongst the public. In 
the past, the development of radio lagged compared to television and other forms of new media 
in reaching out to the mass listeners. However, digitalisation and convergence in the radio industry 
have changed the way listeners consume radio content. Migration to digital technology has made 
access to radio more convenient than ever. We can now tune to radio from various platforms such as 
smartphones, radio apps, online radio, and television to enjoy music and obtain the latest information 
about the world around us. This article aims to highlight the issues and challenges faced by the 
conventional radio in the disintegration era, specifically looking at the development of the radio 
industry in Malaysia.  The lack of academic work about radio within the local context has left a void in 
understanding the latest developments of the radio industry. This study used a qualitative approach 
by conducting in-depth interviews with key market players to examine the survival of radio in the 
disintegration era. The findings show that the migration from conventional to digital radio is gradual 
and uncertain. Government, industry players and listeners play vital roles in the development and 
future of digital radio in this era. 

Keywords: Radio, disintegration, migration, challenges, Malaysia
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INTRODUCTION

The latest trend in the radio industry involves the digital technology that has transformed the 
conventional radio into a versatile medium following the proliferation of the Internet and 
digitalisation. Technology creators and technological determinists believe that technology 
can change the world for the better. Inevitably, the conventional radio has been strongly 
affected by digital technology. The evolving technology can be interpreted as disruptive 
since it disrupts how radio functions in society today. 

With new developments taking place in radio technology, there has been interventions 
from international bodies such as the International Telecommunication Union (ITU), 
a specialised agency of the United Nations (UN) responsible for all matters related to 
information and communication technologies. The Asia-Pacific Broadcasting Union 
(ABU), a non-profit, professional association of broadcasting organisations transformed 
the radio industry through the Geneva 06 agreement that facilitated the migration from 
analogue to digital television broadcasting. With rampant advancements in the broadcast 
industry today, most conventional radio industry players, especially the private sectors in 
developing countries continue to urge their governments to make decisions and move faster 
to keep abreast with the latest developments. The rapid changes require industry players to 
learn, re-learn, and to adapt to these new broadcast environments. Technological change 
has rippled through the conventional radio in multiple tiers. It began with the radio studio 
— from Open Reel to the Nagra, Record Player to audio mixer and computer conquest for 
the radio studio. Open Reel or reel-to-reel tape recorder was the audiotape used for voice 
recording. Then, Nagra, a brand of portable audio recorders used in the radio studio was 
introduced to replace reel-to-reel technology. Every change seems unique not only to the 
listeners but to the radio personnel as well.

The production and distribution of radio is constantly changing, and these changes 
are beginning to affect consumption. From conventional radio to digital radio and 
podcast, countries are adapting to the ever-changing landscape in many ways but in the 
case of Malaysia, through government standpoint and policies. The radio in any format 
is imposing and important. It is important in most digital societies that we often assume 
that it is similar in its impact and make-up. This article aims to highlight the issues and 
challenges faced by conventional radio in this disruptive era, specifically looking at the 
development of the radio industry in the Malaysian context.

Problem statement
Tacchi (2000), Vanhaeght (2019) as well as Veneti and Karatzogianni (2020) described 
radio as an under-researched field, evidenced by the absence of current academic works 
related to radio. In Malaysia, studies on radio is very limited.  Adhikarya (1977) investigated 
the beginning of radio in this country, Sarji (1996) examined radio in the war era and 
Darussalam (2005) studied the development of broadcasting in Malaysia, in general and 
radio, in particular until the 2000s. In the last two decades however, studies related to 
the radio industry in the local context has been non-existent. Many regard that in this 
digital age, research about radio is no longer vital. Thus, it has been difficult to establish its 
significance and highlight the real problems in the radio industry.

Today, Internet radio, radio apps, satellite radio and digital terrestrial radio 
are regarded as “disruptors” to the conventional radio. These new technologies break 
down and redefine time and space in the context of conventional radio production and 
distribution. In Malaysia, the establishment of Astro Radio brought about a radical change 
to conventional radio when it introduced satellite television (TV) to broadcast radio, radio 
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apps, and Internet radio to Malaysians. The strategy used by Astro Radio in penetrating 
a large community market can be portrayed as a disruptive innovation to Astro Radio 
competitors (Astro Awani, 2017). The number of Astro subscribers snowballed — the 
numbers have continued to rise from time to time, as reported by GfK (2018) and Md Isa 
et al. (2021).  

The disruption caused by Astro Radio compelled Free-To-Air (FTA) broadcasters to 
make changes as well which then contributed further to the national digitalisation project. 
National broadcasting stations had originally targeted 2005 as the digital broadcasting year 
but the efforts failed, and 2017 was selected instead as the year for fully digital broadcasts on  
tv and radio. However, up until 2016, the conventional radio migration’s progress was still 
unclear, and there has been no significant development in the FTA industry. Even more  
worrying was the decline in profits amongst the FTAs, as reported by the Malaysian 
Communications and Multimedia Commission (MCMC, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).

Former Minister of Communications and Multimedia Malaysia, Datuk Seri Dr 
Salleh Keruak (“Bidang penyiaran”, 2017), mentioned that broadcasting in the digital 
era is critical and complicated and urged further research in this field to understand the 
radio’s position and relevance to the nation. He argued that broadcast migration is not an 
easy process due to numerous obstacles and challenges that need to be overcome. Taking 
cognisance of the importance of radio as part of the communication medium in this 
country, the pressure with digitalisation and the lack of research in this field, several new 
questions on the survival of radio now, and its future emerges. Thus, this paper assesses the 
issues and challenges of radio in the disruptive era of Malaysia.

LITERATURE REVIEW

Undoubtedly, radio is one of the mediums that play an essential role in providing 
entertainment and disseminating information in a society (Nazari & Hasbullah, 2010; 
Photiou et al., 2017; Salman, 2021). In the 1990s, manufacturers and distributors of 
radio equipment, international broadcasting bodies such as ABU and ITU as well as 
broadcasting bodies in developed countries actively introduced and promoted digital radio 
and television broadcasting. This situation implies that digital technology is regarded as 
a mechanism that can solve radio coverage and audio quality problems in conventional 
radio. 

Muhamed Yunus and Phang (2012) argued that the change from the conventional 
broadcasting industry to digital is a necessity, especially in Malaysia’s local radio industry. 
In the early days of migration, it was seen as a symbol of modernisation in the conventional 
radio industry (Ibrahim, 2018; Backhaus, 2020; Skoog & Badenoch, 2020). In Malaysia, 
the radio industry has undergone significant development primarily to educate, inform 
and entertain society (Sabran et al., 2020). In the name of modernisation and nation 
development, the government introduced the privatisation policy and the national 
telecommunication policy to help boost the economic sector in this country (Ministry of 
Communications  and Multimedia, 1994). The idea and plan to establish a digital satellite 
broadcasting station reflects the seriousness of the government to modernise the country’s 
broadcasting industry and to improve the existing technology so that the country can 
progress in the increasingly globalised world.  

It is fashionable to discuss digitalisation in broadcasting. The trouble with 
digitalisation as a word or concept is that it is too broad, a catch-all term for a whole series of 
forces changing the radio ecosystem — from production and distribution to consumption. 
Mostert (2018) defined Internet radio and podcast as digital radio but that too would be 
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oversimplifying. On the other hand, Fischer (2020) and Oziewicz (2021) proposed a different 
definition — digital radio uses binary digits 0 and 1 to transmit the radio spectrum. 

Following digitalisation, the national broadcasting industry was exposed to digital 
technology transmission using satellite services pioneered by Malaysia through Astro. The 
technology introduced and applied by Astro is different from the FTA practices that use 
analogue terrestrial technology. The distinction involves types of technology as well as 
whether analogue or digital significantly influences the three essential components in radio 
production which are the studio, transmitter, and receiver. The combination of these three 
components is known as the value chain in radio production. 

 

Receiver (radio 
set/decoder)

Transmitter  
(digital terrestrial/

satellite

Studio (audio 
mixer)

Figure 1. The value chain of radio production (Ibrahim, 2020)

The first component is the studio that serves as a contact point or conty to produce 
live broadcast content. An audio mixer is vital to mix between announcements, jingles, 
sweepers (segues between song that give listeners a brief  station promo: UMSfm – the first 
campus radio station in Sabah), public service announcements (PSA), and music. Both 
analogue and digital radio use the audio mixer but its usage and operation differs by the 
radio announcer (Ibrahim, 2020; Oziewicz, 2021).

The second component is transmitter, essential to deliver the signal from the studio 
to the receiver. The signal processing between analogue and digital is different. An analogue 
transmitter uses an electromagnetic wave to carry the signal. In contrast, the digital 
transmitter uses binary digits to encode the signal. In Malaysia, the only broadcast station 
that uses a digital transmitter is Astro. Astro uses Digital Broadcast Satellite (DBS), which 
transmits satellite signals using the direct-to-home (DTH) standard, where the signal is 
sent (uplinked) and received (downlinked) by the viewer through a set decoder. Each signal 
is received and sent through a device, namely a dish located outside the house (Ibrahim, 
2020; Oziewicz, 2021).

The third component is the receiver. The receiver involves two aspects. The first 
aspect is technical, while the second is non-technical. From the technical perspective, the 
receiver refers to a radio set or any tool to receive a radio signal such as a television decoder 
set. The non-technical aspect refers to the listeners who own the radio set or are browsing 
a radio programme (Ibrahim, 2020; Oziewicz, 2021).

Thus, that value chain empowers listeners with information, education, and 
entertainment. The modernisation of the radio industry entails a process of social 
institutionalisation. As we learnt from past studies, the radio exists to provide information 
and entertainment to people. With digitalisation and the birth of social media, the radio 
now faces its greatest challenges in connecting to its audience. Today, radio listeners are 
not just focusing on listening to conventional radio as radio content can now be accessed 
and heard through various platforms and devices. More and more people listen to radio on 
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smartphones, streaming devices, and computers where all interactions occur via a keyboard 
or touch screen. Now the activity of listening to the radio is no longer just aural or visual, 
it is increasingly becoming more sophisticated — we touch the screen multiple times to 
open apps, access schedules, and connect to stations to listen to our favourite radio shows, 
live or on-demand (GCED Clearinghouse, 2017).

In this digital age, the radio is regarded as undergoing digital disruption. This is 
not just a matter of entertainment, ratings, and ranking. Digital disruption, according 
to Christensen et al. (2015), is the change in the value proposition of existing goods and 
services caused by new digital technologies and business methods, that is also portrayed as 
a transformation triggered by digital technologies and business models. In summary, the 
advancements in new technology disrupts the conventional radio in the digital age.

Research questions
The 4th Industrial Revolution in the context of the radio involves cloud radio, radio apps, 
online radio, digital satellite radio and digital terrestrial radio. These are all catchwords 
of the technological advancements that we have heard over time. Based on the discussion 
earlier, the study poses the following research questions:
a) How does new technology affect the conventional radio industry in the disintegration 

era? 
b) What are the issues and challenges faced by the conventional radio industry in these 

changing environments? 

Specifically, the study looks into the ways radio is migrating from conventional 
radio to digital radio and the role of technology in this migration. The outcome of this 
study can add to the corpus of literature on radio migration in Malaysia and identify the 
changes taking place in the radio ecosystem. 

Purpose of study
This article calls to attention the issues and challenges faced by the conventional radio in 
the disintegration era, specifically looking at the development of the radio industry in the 
Malaysian context. 

RESEARCH METHODS

Wimmer and Dominick (2011) defined the qualitative approach as a process of inquiry in 
understanding a problem that does not involve statistics but instead, uses flexible questioning 
to understand the issue studied. Whereas Denzin and Lincoln (2011) interpreted the 
qualitative approach as a situation in which the researcher uses observational methods 
for data collection. A qualitative approach can also be described as obtaining data openly 
(open-ended) (Campbell, 2014). Thus, the researchers chose in-depth interviews as the 
data collection method to answer the research questions.

In communication studies, the qualitative approach is widely used by scholars 
to study radio. Coleman (2020) and Hirschmeier et al. (2019) used this approach to  
understand how digital radio production can influence the producer in making aesthetic 
decisions in the United Kingdom. They combined observations and interviews to 
understand the digital broadcast environment and the behaviour or reaction of radio 
station managers and radio presenters who need to work in an ever-changing environment, 
that is, from a conventional radio environment to a digital radio setting.
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O’Neill (2010) and RheinlandPfalz (2017) examined the development and growth 
of the radio industry in Canada and the United Kingdom using in-depth interviews and 
document analysis of policies and news reports. This method was used in previous studies 
such as Anderson (2012), Halbert (2015) and Jauert (2017), who used in-depth interviews 
and document analysis in their studies involving radio as the primary research medium. 
For this study, a purposive sampling technique was used to select six informants from the 
industry for interview. The justification for selecting the informants was based on their 
expertise, knowledge, and involvement in the radio industry. Table 1 shows the list of the 
informants involved in this study. 

Table 1. The list of informants

Label Organisation Date
Informant 1 International Data Corporation, ASEAN 15 Nov 2017

Informant 2 The Star 14 Nov 2017

Informant 3 Radio Televisyen Malaysia 20 Dis 2017

Informant 4 Radio Televisyen Malaysia 20 Dis 2017

Informant 5 Asia-Pacific Broadcasting Union 2 Feb 2018

Informant 6 BFM 14 Nov 2017

Each interview lasted approximately 50–65 minutes. All data was recorded and 
analysed using MAXQDA. 

FINDINGS

Based on the interviews conducted, the study found that the era of digitisation in 
Malaysia began when ASTRO was established in 1996 and pioneered the country’s digital 
broadcasting industry. The informants (3, 4, 5) explained that the digitisation project was 
part of the government’s efforts to strengthen the country’s economic development in 
line with policies formulated by the government, such as the privatisation policy, national 
telecommunications policy, and national digitisation plan. Informants clarified that with 
the privatisation policy, there was an increase in private radio stations. Further, the national 
telecommunications policy outlined by the government aims to help the country provide 
good telecommunications and broadcasting infrastructure to the community. However, the 
digitisation project of the convention radio faced (and continues to face) some issues as 
will be discussed next. 

Issues in conventional radio
The radio environment is ever-evolving. Over the past 24 years, the radio’s nature and 
function in the society have been altered dramatically by technological advancements. 
Radio migration occurs when the magnitude of the change reflects the transformation of 
the radio ecosystem in a significant way. In the past, the radio industry did not have to work 
hard to compete with television. However, due to rapid digitalisation and the pervasiveness 
of social media, the radio today, struggles  to get listeners and advertisements.  

The interviews also highlighted two major issues that need further attention from 
the government, which are the reluctance to change among FTA broadcasters and the 
stagnant FM frequency. However, we do not deny that political decisions and financial 
constraints also  contribute to the lagging digital migration project. 
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Digital resistor
In Malaysia, initial measures have been planned since 1997. However, the reluctance of the 
industry to migrate has caused a large-scale digital disruption impact resulting in reduced 
profits, as mentioned by the informants of this study. However, this pattern is not only 
seen in Malaysia but in most of the Asia Pacific region.  Informant 1 mentioned that most 
countries in the Asian region are reluctant to migrate to the digital radio. This reluctance 
can be described as a "digital resistor", which refers to the refusal to migrate from analogue 
to digital. 

“Now we (IDC) ranked companies across Asia-Pacific when it comes to how 
many resistors you (media in Asia-Pacific area) are to digital transformation 
or we (IDC) across whether you are in the way of digital disrupted. In the 
Asia-Pacific, unfortunately, the majority of organisations can fall into the 
blanket of the digital resistor.” (Informant 1, IDC, ASEAN)

Informant 5 shared a similar opinion. 

“They say reluctant from the broadcast side, but they say they are ...we are 
happy with our market share, we have a good number of FM listeners, and 
we don’t want to disturb them. So, this is tailing when you are bringing new 
technology or bringing the change”.  
 (Informant 5, Asia-Pacific Broadcasting Union)

The digital resistor situation occurred probably due to the non-existent need  
for migration at the point in time, as found in our study. The reluctance of private  
radio stations to change when the plan was brought up in a meeting in 1997 suggests  
that the radio stations were in a comfort zone. There was no need or necessity for the 
migration to digital radio. When the radio industry was hit by the digital disruption in 
2016, the industry realised the need to migrate and keep abreast with current technology 
trends. 

Nevertheless, the blame for such indifference should not be borne by the broadcasters 
alone. MCMC needs to be more agile and prepared to deal with these problems. The 
digitising of the radio industry was not a new idea as it had been discussed since 1996. The 
planning which started in 1997 should not have remained in its planning stage until today. 
The failure to proceed with the planning by wasting more than ten years reflects the apathy 
in addressing the issue. The indecisive attitude of taking digital radio issues for granted 
reflects the weakness of MCMC as a regulatory body.

The findings reveal that 2014 should have been the year of disruption given the fall 
in profits. Unfortunately, the media seemed to ignore the signal due to their reluctance to 
switch, as stated by Informant 2 (The Star):

“In 2014, it was a disaster. You know why. Everyone spends their money in 
the management level to buy the coolest iPad and the coolest iPhone, and 
everything else. Unfortunately, no one talks about integrating. No one talks 
about access. No one talks about how we should manage this entirely”. 

This statement shows that radio broadcasters and regulatory bodies neglected to 
shift from analogue to digital radio under the pretext that it was not time yet for change. 
This is where the complexity of media can be seen as to how it is regulated and how the 
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rules are put together. Unfortunately, this is often conveniently labelled as a discussion 
about the old and new media amongst broadcasters.

FM frequency’s saturation
Apart from that, the results also revealed a consensus with regard to the saturation of the 
FM standard transmission. As such, the country’s FTA radio industry needs to migrate to 
digital technology. 

“The FM spectrum is available from 88 to 108. That’s the limit for FM. But 
the spectrum for radio is now full. In KL, how many services are there? Until 
there is no room for new services. That’s why we have to migrate.”
 (Informant 3, Radio Televisyen Malaysia) 

Similarly, another informant also indicated the saturation of the FM standard.

“As of now, the spectrum is limited. If people (radio stations) have taken that 
wavelength, it can’t be shared anymore unless the broadcast time is shortened. 
This is what we do now - between Asyik FM and Salam FM. One broadcast in 
the morning and the other one broadcast in the evening. Salam and Asyik share 
the same frequency and broadcast at different times. But, if we go digital, we 
can have many radio stations.” (Informant 4, Radio Televisyen Malaysia) 

The saturation has caused two radio stations, Asyik FM and Salam FM owned 
by RTM, to share the same frequency but broadcast at different times. However, some 
other informants also highlighted the need for migration from a macro or broader aspect, 
covering the global radio industry and not specific to Malaysia only.

“At this moment, we are not saying that we do not need analogue broadcast or 
radio broadcast. But if we go for digital radio broadcasting, there can be so 
many economic benefits” (Informant 5, Asia-Pacific Broadcasting Union)

The saturation of the FM standard is the reason why new players cannot enter 
the market. For example, currently Malaysia has 70 FTA radios and this figure will not 
increase as the FM standard is full. The migration from analogue to digital radio is a 
solution to the saturation problem of the FM standard.

Challenges
The issues mentioned above have posed significant challenges to the conventional radio 
industry. The challenges faced by the conventional radio include (1) the migration of 
technology from analogue to digital, (2) narrowcasting, and (3) production and distribution.

The migration from analogue to digital
Most informants see digital disruption as a problem. However, Informant 2 believed that 
digital disruption is an advantage rather than a problem. It benefits the radio industry by 
forming a diversity of mediums in the radio industry,

 “Disruption! Disruption provides a lot of opportunities. Radio is alive today 
because of the Internet, because of ... possibility...because of mobile. Right? 
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As you can see in terms of listenership, it maintains nearly 9 out of 10 people 
who listen to the radio - adults.  And 60% of listeners at home, used to be 100% 
of listeners at home. Then the car came. The car was a great disruption too. 
People stop listened to the radio at their homes, but they listen to the radio in 
their cars. So, disruption is the reason why people are still listening to radio” 
 (Informant 2, The Star)

On the other hand, other informants assumed that digital disruption could bring 
problems to the broadcasting industry. Informant 1 suggested that all media industries 
in the country should be prepared to face digital disruption and take this opportunity to 
change and adapt to the use of digital technology.

 “Today, you see disruption everywhere, and everything is changing. And you 
see competition in all shape, sizes, and forms. Like I said earlier, the world has 
gone borderless. So, you cannot assume who is your competitor, your competitor 
is everything, and anyone from the individual right down to organisation to 
anybody else across the world. I think you know what I mean” 
 (Informant 1, IDC, ASEAN)

It is obvious from the statements above that some informants do not see digital 
disruption as a problem or a source of why the broadcasting industry needs to migrate and 
adapt to digital technology. They described it as an advantage. This sentiment is shared 
by scholars such as Anderson et al. (2020), Ala Fossi (2010), Berger (2010) and Rooke 
(2012) who explained that the Internet and mobile phones are digital disruptions that lead 
to media diversity. Hence, the radio industry’s direction which involves the diversity of 
mediums can be regarded as a positive reform for the national radio industry. 

Narrowcasting
The next digitalisation challenge is from the aspect of radio programmes which have 
become more narrowcast in nature, meaning having a format or genre that is audience-
specific. According to informants, the digital dimension promises an increase in channels 
based on the niche. Despite this, RTM was the first to introduce radio stations that had a 
specific format. Informant 6 stated that, 

“There are classics (Klasik FM) for an old song, Nasional FM for information, 
and there are broadcasts that follow the community style such as in Sabah 
and every country has its radio. For example, in RTM, we created a specific 
channel, classic ... classic radio”. (Informant 6, BFM)

In the same way, another informant echoed the same sentiment about radio classic.

“Radio Klasik broadcasts songs from the 90s and earlier. From the 1950s to 
the 90s. Although the 90s are not classic, 90s people follow this song. We do not 
include the latest songs. 
“The response (Klasik FM) is very good compared to other stations. The other 
RTM station lost to this classic radio. And if I am not mistaken, Klasik FM is 
ranked no 2 or 3 within the private station radio.  This means that we can make 
specific radio but maybe in terms of its content but not an audience. Maybe. 
But this has not been proven to be doable”. 
 (Informant 4, Radio Televisyen Malaysia) 
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When asked about the direction and response of RTM to the narrowcast format 
that focuses on specific target audiences, the following is the response from Informant 4. 

“So far, there is no policy yet. We don’t know maybe when this digital radio 
will be fully launched, maybe I’m not sure. But what will happen is in terms of 
content, we have to meet the targeted expectations. What kind of programme, 
or narrowcasting for women or teens? We are heading towards that direction 
later in the era of digitisation and there is a possibility of additional channels 
for those specific audiences or niche broadcasting. A community or society 
segment that we want. Because we can do it in terms of age, gender or race”.
 (Informant 4, Radio Televisyen Malaysia) 

However, the success and effectiveness of niche-based radio stations in the country 
is still questionable. Capital FM as women’s radio stopped broadcasting after proving 
to be unprofitable. Meanwhile, BFM suffered from identity confusion when it began to 
diversify broadcast content and did not specialise in entrepreneurship alone. Niche-based 
radio stations are significant, although they can be difficult and challenging. An idea such 
as educational radio might be good to consider. Broadcasters need to conduct focus study 
and focus on the listeners’ target group of schoolchildren and students.

Production and distribution
The next digitisation challenge involves production and distribution. Digitalisation has 
caused the distribution pattern of the media industry to change. Based on the information 
gathered from informants, the impact of digitisation can be observed from the technical 
aspects of radio content. At present, radio content production is done using digital 
equipment. 

Digital radio is a process that involves the production, processing, transmission, 
and receiver (digital radio decoder) digitally. Through digital radio, the sound quality 
of radio broadcasts has improved, producing sounds that are more pleasant and sharp 
to the listener’s ears. To produce sharp and high-fi sounds, radio broadcasting stations 
need to ensure that the conty is equipped with a digital mixer, digital transmission and 
digital receiver for production. Therefore, based on the above findings, digital technology 
can change the way radio content is produced and makes it easier to apply since digital 
production involves lesser equipment such as the use of computer and software. This 
allows the distribution in the digital age to become more flexible.

Changes in radio production are not just a result of new technologies. Economics, 
government policies, private radio station’s direction, and policy significantly impact what 
is being produced and transmitted as well as the radio niche. Thus, it is crucial for the radio 
broadcast industry and researchers to analyse the market and be aware of internal and 
external forces for change. 

In Malaysia, we found two value chain types in radio content production, especially 
in analogue and digital modes. A vital component of the value chain is the type of transmitter 
used by the conventional and digital radio, as it reflects the critical linkage between  
analogue and digital. The digital transmitter cannot read signals sent by the conventional 
radio and vice versa. Thus, the conventional radio in our country which is run by the 
government does not meet the value chain in digital radio production for digital terrestrial 
radio. This value chain helps us understand program production when it moves from  
studio to transmitter and receiver, as shown in Figures 2 and 3.   
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XYZ Radio Station

Figure 2. Conventional radio value chain (Ibrahim, 2020)

 

XYZ Radio Station

 
Figure 3. Digital radio satellite value chain (Ibrahim, 2020)

Thus, we only have the digital radio satellite operated by Astro and the conventional 
radio FM operated by FTA stations. Malaysia has zero transmitters for digital terrestrial 
radio. 

CONCLUSION

Radio remains the secondary medium for disseminating information and often establishes 
values within societies. The implementation of satellite digital broadcasting in 1996 was  
the first step towards changing the country’s broadcasting industry. This development 
indirectly contributed to the establishment of the country’s first digital satellite broadcasting 
that led to more physical development in terms of increased number of radio broadcasting 
stations and broadcast expansion for free-to-air radio stations.

Entering the millennium era, the radio increasingly faced great challenges, especially 
as digital technology started to gain more traction in the broadcasting industry. However, 
it had been difficult for this digital transformation to be fully realised in the beginning 
due to the indifference of industry players as well as the unwillingness of the government 
to address the disruptive elements that were emerging and plaguing the country’s radio 
industry. What is clear is that this disintegration era has presented challenges for the 
radio to survive. The government, industry players and listeners play vital roles in the 
development and future of digital radio in this era. Hence, appropriate action plans need 
to be developed as a strategy to overcome digital poverty issues to ensure that the radio 
remains relevant to the masses. 
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ABSTRACT

Media is an essential part of human life that characterises generations. Media consumption patterns 
have been used in defining and labelling various media generations such as the Radio generation, 
Screen generation and the current Net generation. However, not much is known on the role of the 
emerging media in characterising the Malaysian generations, especially in the context of the COVID-19 
pandemic. Guided by the Generational Cohort Theory and latest Malaysian generational cohort 
classification, this study was conducted with the aim of investigating media consumption patterns 
across different generational cohorts in Malaysia. A cross-sectional survey was conducted involving 
1,526 respondents and the results demonstrate significant differences between generations. The 
older generations, namely the Pre-Merdeka generation (71 years old and above) and the Merdeka 
generation (51–70 years old) rely more on traditional media like television, radio and newspapers 
compared to the younger generation. The younger generations such as the Reformist generation (31–
50 years old) and the Internet generation (18–30 years old), are more adaptable to the latest media 
technologies such as online games, recreational apps, and online meeting apps. Due to COVID-19’s 
digital transformative impact, the older generations are catching up with the trend by using many 
emerging media such as social media and food delivery apps. The overall results indicate different 
media consumption patterns among different generations in Malaysia which could serve as valuable 
information for advertisers and marketers in planning suitable marketing strategies to effectively 
appeal to these generations. Ultimately, it can be used to define generations in Malaysia.

Keywords: Emerging media consumption, traditional media, new media, generation, Generational 
Cohort Theory
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INTRODUCTION

Media has long played an important role in society. In today’s world, the advancements 
of new and emerging digital technologies have not only changed the media landscape, but 
also social dynamics. Despite remarkable changes brought by the new emerging media, 
the main role of media remains the same, to communicate and relate to others as well as 
to convey information to the general public. Nowadays, people can get access to various 
types of media for the purposes of obtaining information as well as social interaction. 
The most common media platforms are newspapers, magazines, radio, television, and 
the Internet. The public typically relies on these media to gain information on political 
issues, social issues, entertainment, and pop culture news. Nevertheless, the pattern of 
media consumption may vary based on generation. For example, a report on Internet 
users by the Malaysian Communication and Multimedia Commission (MCMC) in 2020 
revealed that 87% of Malaysian population used the Internet, with social media and text 
communication ranking as the top two online activities. According to the report, those 
not using the Internet were mostly the older generation in their 50s and 60s. They were 
reluctant to use the Internet due to lack of interest and difficulty in learning which could 
be attributed to their age.

Past literature has documented the different usage of media across generations. In 
fact, in the field of generational studies, media consumption patterns have become one 
of the most important characteristics in defining the generational cohorts. For example, 
the young generations like Generation Y and Z share similar characteristics such as being 
technology savvy due to their wide accessibility, knowledge, and experience in different 
types of digital communication technology (Farrell & Phungsoonthorn, 2020). Vittadini et 
al. (2014) asserted that a generation’s experience with specific media and technology during 
the formative years would shape the generational lifestyles and this would remain even as 
the generation enters a new life stage. 

Each generation grows up with a specific style of media usage and culture. In fact, 
media technology contributes to the shaping and creating of common characteristics for 
each generation, which in turn leads to the formation of a unique generational cohort 
(Aroldi, 2011). For example, due to the influence of media in defining generational cohort, 
many researchers have identified generations based on the media consumed such as the 
“Radio generation” and in more recent years, the “Net generation” or the “Digital Natives” 
(Siibak et al., 2014). The “Net generation” feels more comfortable learning and using 
computers than their parents, so they are more likely to become online consumers and 
users of social media (Leung, 2013). For instance, it was reported that young consumers 
today spend more time on Instagram compared to other sites (Salomon, 2013). With the 
increased popularity of the new media, this “Net generation” spends more time online and 
this has become the defining characteristic of the younger generation. 

Media also plays an important role in disseminating information pertaining to 
any historical events across generations. According to the Generational Cohort Theory, 
historical events that happened during one’s formative year would influence the formation 
of a generation. For example, the Veteran or the Silent generation experienced World 
War 2, while the much younger generation like the Generation Y relates more to the 9/11 
incident (West & Aarons, 2016). However, to remember such momentous events, the role 
of media is essential to highlight the event, and this will continue to be discussed for many 
years to come. 
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LITERATURE REVIEW

Media and the Generational Cohort Theory
The theoretical idea behind the generational cohort concept comes from the world-
renowned sociologist, Karl Manheim who observed the linkage between generation and 
change in society. The idea of the formation of generations, mainly builds on two of 
Mannheim’s theoretical concepts: “fresh contact” and “formative years”. Fresh contact 
describes what happens when an age cohort meets something fundamentally new like 
the impactful external events experienced during their formative years that can lead to 
a change in mentality and practices (Bengtsson & Johansson, 2018). The Generational 
Cohort Theory emphasises that each cohort would generally exhibit distinct attitudes and 
perspectives towards life which are mainly shaped by external events such as economic 
changes, political ideologies, war, technological innovation, and media technologies that 
are said to define people’s values, attitudes, and preferences (Ting & de Run, 2015).

Therefore, media plays an important tool in relaying information about historical 
events to the people of any particular generation. For the impact of any major historical 
event to be felt by the society, that event must be conveyed to them. For instance, news 
about the Vietnam War was constantly reported on television during 1960s to show how 
the American troops fought to protect their country (West & Aarons, 2016). This event 
influenced the characteristic of the Baby Boomers generation. As a result, this generation 
works hard for its livelihood and strives to achieve the American dream. 

When discussing media experience in defining generations, Vittadini et. al (2014) 
asserted that experience with media and technologies during formative years would shape 
the features of audience practiced throughout the whole lifespan of each generation. Thus, 
each generation grows up with a specific style of media usage and culture. Prior research 
has demonstrated that the generational approach has been used to productively map 
different generations in terms of their initial introduction to media, media use patterns, 
exposure to media content, attitudes towards media and technology, and media literacy 
skills. For example, an early study on generational media by Danowski and Ruchinskas 
(1983) on the different generations’ first introduction to television and its impact on their 
news consumption, found that variance in television exposure could be attributed to cohort 
effects. The cohort with middle-aged people, which was exposed to television when it was 
first introduced, went on to use television at a higher rate in later life stages compared 
to other cohorts. The authors observed that it was cohort and not age or life stage that 
determined television use and correspondingly, exposure to televised political campaigns. 
They further argued that early to middle adulthood socialisation for communication had a 
stronger effect than pre-adult socialisation on media consumption in later life stages. 

While the main role of media in the Generational Cohort Theory is to report and 
disseminate information about any major event to the public, it also plays a vital role in defining 
the characteristics of the generation. The introduction of media during formative years may 
influence one’s attitude and preference in media usage and usually, will remain the same 
throughout the individual’s lifespan. For example, the Pre-Merdeka or the Silent generation 
born in the early 1940s, who is also called the Radio generation, would tend to consume 
radio content excessively more than the younger generations even with the advancements  
of new entertainment media such as television. Generations that are young when a 
particular medium becomes popular may have a stronger attachment to that medium than 
previous or later generations. In other words, there may be “media generations” that differ 
in their current media use because the media that they grew up with differs (Van der Goot 
et al., 2018).
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Media consumption also differs by generational cohorts. For instance, researchers 
found that Generation Y watches less television and is not influenced by the mainstream 
media. These people are much more resistant to advertisements than previous generations 
(Valentine & Powers, 2013). Generation Y does not trust the traditional news media as much  
as earlier generations. This generation dislikes being an advertising target, so they depend  
more on their friends’ opinions and word-of-mouth when making purchasing choices 
(Pauliene & Sedneva, 2019). As moderate television viewers, Generation Y leans more 
towards programs shown on network and cable. Findings indicate that the electronic media 
is the primary media used by this group compared to traditional media (Valentine & Powers, 
2013). Overall, media consumption has become a pivotal attribute in defining the generational 
cohort. People instantly associate different generational cohorts with certain types of media. 

However, the COVID-19 pandemic has shattered our understanding of the 
generational trends in media consumption. The pandemic has also caused major social and 
cultural changes in almost every aspect of human life. Despite various negative ramifications 
brought forth by COVID-19, the pandemic has, in fact, accelerated growth in the digital 
transformation of major economies and social structures in the world. In other words, 
COVID-19 has catalysed digital transformation among the society across generations. In 
Malaysia, the major structural changes to the socio-cultural landscape of the society have 
led to the fast adoption of advanced digital technologies such as online learning, e-payment, 
digital business, online meetings, and many others. With the new transformations brought 
forth by the pandemic, it is the aim of the present study to re-assess and evaluate the media 
consumption patterns among different generations in Malaysia

Generational cohort in Malaysia
Past studies related to the generational cohorts that are specifically unique to the Malaysian 
context and society are lacking. Previous studies mostly used the United States (US) 
generational cohorts as a benchmark to define generations (Fernández-Durán, 2016); 
however, each country has unique external events that differentiates it from another 
(Kapferer & Michaut-Denizeau, 2020). 

Ting et al. (2012) were among the first few scholars in Malaysia who identified the 
generational cohorts of Malaysia. Five generational cohorts were identified in their study. 
These cohorts were labelled as neoteric–inheritors (1996–2004), prospective–pursuers 
(1981–1995), social–strivers (1961–1980), idealistic–strugglers (1946–1960) and battling–
lifers (before 1945). Their results showed that the people in the same cohorts recalled the 
same events that occurred during their formative years. Their findings supported results 
of past studies where personal attachment to events in the coming-of-age times is a major 
determinant of a cohort. The respondents of the study recalled major historical events 
related to the political, economic and technology developments that were unique to 
Malaysia. For instance, the Japanese occupation in Sarawak, the financial crisis of 97/98 
and the development of computer/digital technology were recalled by most Sarawakians. 

Tung and Comeu (2014) conducted a study on the demographic transition of the 
Malaysian society. The authors defined and labelled the generations of Malaysia as the 
Seekers (Pencari), the Builders (Pembina), the Developers (Pemaju) and the Generation 
Z (Generasi Z — born 2005 onwards) to reflect the workforce transformation, historical 
facts, and collective memories among Malaysians. Each generational cohort has its own 
characteristics. For example, the generation labelled as “social strivers” or “the builders” 
experienced economic and social progress whilst Tun Mahathir was the fourth Prime 
Minister. They care mostly about economic stability and social welfare. Peace and security 
ensued after the capitulation of communists and various developments began to take place. 
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Another study by Sharipudin et al. (2020) highlighted the use of external events 
to construct the unique generational cohorts of Malaysia. For instance, the launching of 
the first national car, the privatisation policy, Vision 2020, and the Look East policy were 
some of the external events experienced by Generation X (Siddiquee, 2002). Based on past 
historical events experienced during the formative years, the study identified five generations 
of Malaysia, namely Pre-Independence, Post-Independence, Boomers, Generation X and 
Generation Y (Sharipudin et al., 2020). 

The latest study by Mustafa et al., (2021a) also discussed how various external 
events are remembered by generations and are in turn, influenced by these events. Based 
on the collective memory of unique historical events among Malaysians, the researchers 
identified four distinct generational cohorts of Malaysia. The first was called Pre-Merdeka 
(born in 1944 and prior; and now in their 70s and early 80s). This group was labelled 
the Pre-Merdeka generation since they battled through various challenges and hardships 
during the British Colonial era and the Japanese occupation. The second group, the 
Merdeka generation was born between 1945 and 1964 and are now in their 50s and 60s. 
This generation can recall mainly separate events that highlight the internal struggles faced 
by this young nation, such as communism, the declaration of Emergency and the May 13 
incident. 

The Reformist generation (born between 1965 and 1984; and currently in their 30s 
and 40s) cogitated on various socio-economic struggles and political divergences in the 
country such as the currency devaluation economic crisis in 1998 and political reformation 
led by Anwar Ibrahim, while reflecting on some of the achievements made by the nation 
through sporting events. The last cohort is the Internet generation (born 1985 onwards; 
and now in their 20s) who can clearly recall many new media technologies such as social 
media advancements and various entertainment apps such as TikTok that had significantly 
shaped their lives. Using this unique classification of Malaysian generational cohorts as 
the basis of analysis, the present study was conducted with the aim of investigating distinct 
media consumption patterns across generational cohorts of Malaysia. 

METHOD

A quantitative research approach was adopted for this study to investigate the pattern 
of media consumption among Malaysians. A survey questionnaire was distributed using 
a SurveyMonkey link. This link was created and shared with enumerators who were 
university students residing in the five regions of the country. The enumerators then 
identified the target respondents and shared the link through WhatsApp, social media, 
and email. Since the survey was conducted during the recovery period of the pandemic 
from July to September 2020, some data was collected through face-to-face administration 
of the questionnaires. 

Population and sampling procedure
The total number of respondents required for the survey was calculated based on the ethnic 
group breakdown and the total Malaysian population aged 18 and above. According to the 
Department and Statistics Malaysia, in 2020, Malaysia’s population stood at approximately 
32.6 million. Of this number, 70% were 18–64 years old while those aged 65 years old and 
above made up 7% of the total population. As for the ethnic groups, around 60% of the 
population is Bumiputera, 30% Chinese and 10% Indians. 

Based on this information, a clustered sampling technique was used to identify 
suitable respondents. The respondents of this study consisted of representatives from each 
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state in Malaysia. To ease the process of sampling, the states were divided into regions, 
namely North (Kedah), South (Johor), East (Kelantan), West/Central (Selangor) and East 
Malaysia (Sarawak). Since it is quite impossible to source respondents from every state in 
Malaysia, the present study deliberately sampled four states to represent each region in 
Malaysia. People living and working in the state were considered as respondents. Based 
on the confidence level of 95%, sampling errors of ±5% and response distribution of 25% 
(Singh & Masuku, 2014), 312 respondents were selected from each region. 

Next, the purposive sampling method was employed to recruit samples for each age 
cohort. Purposive sampling or judgment sampling is a non-probability sampling method 
in which participants are selected based on the judgment of the researcher that they meet 
the requirements of the research. In this study, the most important requirement is the 
age cohort. There were generally four age cohorts, namely 18–30 years old (the Internet 
generation), 31–50 years old (the Reformist generation), 51–70 years old (the Merdeka 
generation), and lastly, 71 years and above (the Pre-Merdeka generation). The classification 
and labelling for each generation were based on studies by Mustafa et al. (2021a) and 
Sharipudin et al. (2020). Finally, a total number of 1,560 questionnaires were distributed, 
resulting in a final count of 1,526 valid questionnaires fit for analysis. 

It is also worth noting that the data collection of the study was conducted during the 
recovery period of the COVID-19 pandemic from July to September 2020. The COVID-19 
pandemic has accelerated the shift towards digital and emerging media consumption among 
the world’s population. Hence, the findings of this study would provide timely results with 
regard to emerging media consumption among the generational cohorts of Malaysia.

Research instrument
The media and technology usage and attitude scale (MTUAS) developed by Rosen et al. 
(2013) was used in this study to measure media consumption. In general, the scale measures 
the type of media used by the respodents and the frequency of them using each media. A 
6-item frequency response scale was used with scores ranging from: 0=Never, 1=Once a 
year, 2=Every month, 3=Every week, 4=Everyday, 5=Every hour.

RESULTS

Table 1 provides the demographic details of the respondents. A total of 1,526 respondents 
answered the questionnaire administered online or face to face. The majority of the 
respondents were female. Since age is an important variable in this research, respondents 
from various age groups were recruited. The younger generation (<50 years old) constituted 
around 67% of the respondents while almost 70% of the respondents were Malays and 
Bumiputera from Sabah/ Sarawak. 

Table 1. Demographics of respondents

Demographic variable Items Frequency Percentage (%)

Gender Male
Female

663
863

43.4
56.6

Age group 18–30
31–50
51–70
>71++

516
517
410
83

33.8
33.9
26.9
5.4
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Demographic variable Items Frequency Percentage (%)

Ethnicity Malay/Bumiputera
Chinese
Indian

1028
356
142

67.4
23.3
9.3

Education level None
Primary school
Secondary school
Diploma
Bachelor degree
Master degree
PhD
Others

35
116
477
405
374
75
19
20

2.3
7.6

31.4
26.6
24.6
4.9
1.2
1.3

Income <RM1,000
RM1,100 – RM2,000
RM2,100 – RM3,000
RM3,100 – RM4,000
RM4,100 – RM5,000
>RM5,100

493
300
166
96
46
63

42.4
25.8
14.3
8.2
4.0
5.4

Area of living City
Suburbs
Rural

814
365
344

53.4
24.0
22.6

 
As for the education level, most of the respondents obtained at least a diploma 

or bachelor’s degree. Most of them lived in the city where the average earning of the 
respondents was RM2,000 per month.

Figure 1 presents the average mean for media consumption by generations in 
Malaysia. From the list of 30 media types, communication apps like WhatsApp and Telegram 
(M = 3.82) were widely used by people across generations. This is followed by television 
(M = 3.25), the Internet (M = 2.94), Facebook (M = 2.90), and YouTube (M = 2.76). The 
graph also shows that other traditional media like printed newspaper, radio and books 
are still relevant nowadays despite the rise of new media. The 2019 industry performance 
report by MCMC reported that people always listen to the radio while commuting 
from home to office and vice versa (2020). Weekday breakfast shows (6 a.m. to 10 a.m.)  
and drive time shows (4 p.m. to 8 p.m.) attracted around 14.5 million listeners. People  
can get quick updates on the current news and participate in the programs conducted on 
radio. For instance, Kutu karoks is a programme by Suria FM where listeners can call 
in and sing their favourite song. This symbiotic relationship between listeners and radio 
DJs indicate why radio is still relevant in the current media landscape (Singarimbun et 
al., 2019). Since the study was conducted during the pandemic, the results revealed that 
people have started to use other types of media for online communication such as Google 
Classroom and Zoom. COVID-19 and the movement control order (MCO) forced people 
to search for alternatives to continue their daily lives especially in job related tasks and 
education. 

Table 1. (con’t)
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Figure 1. Average mean of media consumption
 

Figure 2 shows the details of media consumption based on generational cohorts. 
Generally, there were seven types of media technologies used widely across generations. 
With the advancement of smartphone technology, the use of communication apps like 
WhatsApp and Telegram has become common practice including among those who 
belong to the Pre-Merdeka (M = 1.6627) and Merdeka (M = 3.0829) generation. These 
older generations agreed that by using WhatsApp, they can get quick information, clear 
messages as well as strengthen relationships with friends and family (Saad & Azizi, 2019). 
For younger groups like the Reformist and the Internet generations, they are very much 
exposed to the new media like Facebook, YouTube, Internet, and online banking. With the 
current COVID-19 situation, social media has become the source of information where 
news about case statistics and policies are updated regularly in the Ministry of Health’s 
Facebook page (Khairulnissa et al., 2021). As for the traditional media like television and 
radio, the differences are only apparent in the Internet generation. The older generation 
still rely on traditional media due to the issue of media credibility. A survey report by 
Ipsos Malaysia stated that 62% respondents globally believe the information they receive 
via online media platforms might contain fake news. Therefore, credible reports in mass 
media like television ease the feeling of uncertainty, especially among the older generations 
(2019).
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The Internet

The Reformist

Merdeka

Pre-Merdeka

Online banking YouTube Facebook Internet Radio Television Communication apps

Pre-Merdeka Merdeka The Reformist The Internet

 Online banking 0.056 1.3463 2.5899 2.5543

 YouTube 0.6867 1.5951 3.2147 3.564

 Facebook 0.5181 1.9805 3.5938 3.2984

 Internet 0.6145 1.8268 3.4101 3.7209

 Radio 3 2.6585 3.0213 2.1841

 Television 3.4337 3.4244 3.4952 2.8159

 Communication apps 1.6627 3.0829 4.3114 4.1899

Figure 2. Average mean of media consumption by generational cohorts
 
Table 2 presents the results of the statistical analysis for determining differences 

between generational cohorts in term of media consumption across various types of 
media. The ANOVA and Post Hoc analyses were performed to determine whether there 
is a significant statistical difference between generations. Based on the results, there was a 
significant statistical difference for use of television, printed newspaper and radio for the 
Internet generation. Based on the effect size calculated using eta squared between η2 = 0.05 
to 0.08, the differences were considered moderate.  

Other types of media technologies were categorised into digital and new media, 
social media, and smart phone/online application. For the digital and new media, the 
mean difference was apparent between the Internet generation (18–30 years old) and 
older generations, especially in terms of internet usage, playing video games like Xbox/
PlayStation and online banking. As for social media, YouTube, Facebook, Instagram, and 
Twitter were found to show significant statistical differences across generational cohorts. 
They were the most used media by the Reformist generation (30–50 years old) and the 
Internet generation (18–30 years old). The latest applications in social media like TikTok 
only attracted the Internet generation (M = 1.1922). Statistics show that TikTok users 
are often young, and they either passively view content or create content to interact with 
others (Montag et al., 2021). For the usage of smartphone and online application, there 
was a significant statistical difference found across generations. The large effect size was 
recorded for music streaming platforms like Joox/Spotify (η2 =0.29) and e-commerce apps 
like Shopee and Lazada (η2 =0.26). 
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Findings generally show that users were mostly from the younger generations such 
as the Internet generation (18–30 years old) and the Reformist generation (30–50 years old). 
The latest 2020 Malaysian census report revealed that purchase of goods or services via 
e-commerce platforms such as Shoppe and Lazada increased from 35.2% in 2019 to 45% 
in 2020, especially among the younger generations (Department of Statistics Malaysia, 
2020). For other media, the respondents across all generations also shared other apps that 
they used regularly, for example, apps related to Islam (prayer time/Al-Quran), editing 
apps (Canva, Picsart), entertainment apps (Smule, Snapchat) and learning apps (Duolingo, 
Rove Papers). 

Table 2. Mean differences between generational cohorts in terms of media consumption

Pre-Merdeka 
generation

Merdeka 
generation

Reformist 
generation

Internet 
generation

F (3, 
1,526) η2

Traditional media
Television 3.4337a 3.4244a 3.4952a 2.8159b 45.075 0.08

Printed newspaper 2.1807a 2.1195a 1.9014a 1.3527b 31.820 0.05

Radio 3.0000a 2.6585a 3.0213a,c 2.1841b 35.733 0.06

Books (fiction, nonfiction) .9880a 1.1829a 1.7853c 2.0058b 43.518 0.08

Comic .0964a .2659a,b .8279c 1.2442d 83.115 0.14

Magazine .3855a .6122a 1.0774b 1.0349b 26.994 0.05

Digital & new media
Smart TV .4337a .8366a 1.8723b 1.8777b 61.092 0.10

Online radio .2892s .6317s 1.5377b 1.6725b 61.283 0.11

Online magazine .1205a .5317a,c 1.2940b 1.4709b 57.876 0.10

Online newspaper .5060a 1.0049a,c 2.0696b 2.0349b 67.310 0.12

Online games .2048a .4780a 1.3172b 2.2984c 154.096 0.23

Internet (search engines 
like Yahoo, Google, Bing)

.6145a 1.8268a 3.4101a 3.7209b 279.750 0.35

Video games (Xbox, 
PlayStation, PSP)

.0120a .2220a .5667b 1.2713c 79.347 0.13

Online banking 
(Maybank2u, CIMB 
Clicks)

.5060a 1.3463a,c 2.5899b 2.5543b 143.079 0.22

Email .3855a 1.2293b 2.9072c 2.9961c 223.963 0.30

CD, DVD, MP3 player .3012a .3976a .9304b 1.2810c 49.932 0.08

Social media
YouTube .6867a 1.5951b 3.2147c 3.5640d 301.878 0.37

TikTok .1807a .2927a 3.5039a 3.9220b 48.506 0.08

Facebook .5181a 1.9805b 3.5938c 3.2984d 212.358 0.29

Instagram .0482a .6805b 2.4990c 3.5736d 385.512 0.43

Twitter .0241a .4268a 1.2108b 2.2151c 124.390 0.19

Communication apps like 
WhatsApp, Telegram

1.6627a 3.0829b 4.3114c 4.1899c 194.149 0.27
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Pre-Merdeka 
generation

Merdeka 
generation

Reformist 
generation

Internet 
generation

F (3, 
1,526) η2

Smartphone & other online 
applications
Music streaming platforms 
like Joox, Spotify

.0241a .4000a 1.3133b 2.5233c 214.789 0.29

Streaming services like 
Netflix, Iflix

.1325a .4244a 1.3849b 2.1802c 147.289 0.22

Direction apps like Google 
map, Waze

.1446a .9878b 2.3037c 2.4128c 189.981 0.27

E-commerce apps like 
Shopee, Lazada

.3253a .8610b 2.2785c,d 2.3837d 185.891 0.26

Food delivery apps like 
Grabfood, Foodpanda, 
GrabIt

.2048a .6220b 1.5667c,d 1.7035d 93.754 0.15

Exercise apps like Tabata, 
HIIT, running

.0361a .5098b 1.1161c,d 1.3140d 48.597 0.08

E-hailing apps like Grab, 
MyCar, EzyCar

.0964a .4878b 1.0580c 1.6609d 105.628 0.17

Other media .1205a .2878b .6880c 1.0775d 35.243 0.06

Note: Mean with the same superscripts are not significantly different; means with different superscripts are significantly 
different at p < 0.05 (two tailed)

DISCUSSION AND CONCLUSION

Overall, the results of this study generally demonstrate significant differences in media 
consumption across generations in Malaysia. In summary, the older generations especially 
the Pre-Merdeka (71 years old and above) and the Merdeka generations (51–70 years 
old) rely more on traditional media like television, radio and newspaper compared to 
the younger generations. As for the younger generations like the Reformist (31–50 years 
old) and the Internet generations (18–30 years old), they are more adaptive to the current 
media technologies. This result is not new as it accurately reflects the existing media 
consumption and preference across generations in Malaysia. Why do the older generation 
in Malaysia rely so much on traditional media? Having born and raised in the era of 
radio and television, the older generation tend to rely more the traditional media to satisfy 
all their information and entertainment needs. They love to sit on the couch and watch 
their favourite drama series or listen to their best-loved P. Ramlee songs. They also trust 
more and give credibility to these media. Despite the flood of information generated daily 
by digital media especially during COVID-19, the older generations are still doubtful on 
the authenticity of these online information and the reliability of the online platforms 
that generate them (Salaudeen & Onyechi, 2020). Findings generated from this study 
hence provide additional strong empirical evidence on the role of media in defining and 
characterising the older generations of Malaysia, who are normally left out in research.

Interestingly, the findings also reveal some interests from the older generations, 
especially the Merdeka generation (51–70 years old) in adopting new technology. Due to 
the impact of the pandemic which accelerated the process of digital transformation and 
adoption in the society, we found that the older generations started using communication 

Table 2. (con’t)
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apps like WhatsApp or watch their favourite actress like Saloma on YouTube or engage 
with their friends on social media like Facebook. Social media also helps them keep in 
touch with family members and help alleviate any psychological effects from quarantine 
measures. They can fill their free time by interacting with friends, keeping abreast of current 
issues as well as attending religious sermons online.

As for the younger generations, the differences can be seen in terms of social 
networking. There are slight differences, especially between the Reformist generation 
(30–50 years old) and The Internet generation (18–30 years old) in YouTube, Facebook, 
Instagram, and Twitter usage. The Internet generation uses the latest social networking 
sites such as TikTok and Instagram and other online apps such as Spotify and Joox more 
compared to the Reformist generation. This finding echoes similar findings from past studies. 
For example, direct as well as visual and instantaneous interactions attract this younger 
generation to use Instagram (Ting & De Run, 2016). Features like photo shooting, editing, 
filtering, and sharing in Instagram are very appealing to the younger generation. It makes 
Instagram entertaining and thus a superior alternative to socialising with others. This also 
explains why the younger generations indulge in selfie and wefie behaviours (Kaye, 2010). 
Moreover, The Internet generation is also more adaptive to over the top (OTT) streaming 
services. OTT has created unique media preferences and practices. These young people just 
pay a small amount of money to watch a variety of movies and programs online without 
worrying about illegal streaming and downloading. This probably contributes to the low 
usage of television among the younger generations. With online streaming platforms like 
Netflix, Viu, IQiy and Iflix, people can easily choose the type of programs to watch and 
when to watch, and this phenomenon is evident in this present study, especially among the 
Internet generation.

The findings on the generational differences for media consumption seek to explain 
and define the characteristics of generations in Malaysia. The media technologies and 
media content that are encountered during the formative years can be the medium that 
one is connected to for the rest of one’s life (Bolin & Westlund, 2009). Despite the various 
digital transformations hoisted upon us by the COVID-19 pandemic, the older generations 
such as the Pre-Merdeka generation continue to consume the same traditional media that 
they consumed during their formative years (Mustafa et al, 2021b). 

The rise in new media consumption across generations especially the Merdeka, the 
Reformist and the Internet generations may lead to some challenges. With the current 
developments of COVID-19, the use of new and emerging media is predicted to continue. 
Students now have no choice but to use various platforms to attend online classes, attend 
meetings and communicate with each other. However, extensive usage of social media can 
adversely impact their mental health. The increased level of anxiety could be attributed 
to the wide range of various online information including negative information and even 
fake news related to the COVID-19 situation (Gao et al., 2020). A recent study by Hua and 
Shaw (2020) which monitored posts shared on social media, reported that social media is 
overloaded with alarming information related to COVID-19, such as details of patients 
who have either lost their lives due to the virus or those who are currently fighting the 
disease. The unethical act of sharing misleading information on social media by many 
users has worsened the situation (Pennycook et al., 2020). This issue was initially a problem 
amongst the young generations, but with the wide consumption of the new and emerging 
media catalysed by COVID-19 as evident in the present study, it has now become a matter 
of concern to everyone, across generations.

Practically, the study offers valuable insights to marketers, business strategists and 
policy makers to strategically develop and implement marketing or business strategies for 
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each generation. For instance, as the Reformist generation and the Internet generation use 
many emerging media especially games and communication apps, designing conventional 
marketing campaigns for this target market would not be effective since they are unlikely 
to be influenced by conventional media (Naumovska, 2017). 

Theoretically, the media consumption patterns can serve as attributes in explaining 
and defining each generation, which has its own unique characteristics including media 
preferences (Aroldi, 2011). For example, older generations like the Pre-Merdeka generation 
prefers traditional media to get information while the Internet generation uses multiple tools 
to access information. The use of traditional media is prominent among older generations 
because it is the media technology that they have been accustomed to since their formative 
years. The same goes for the younger generations, especially the Reformist and the Internet 
generations. These generations grew up amid rapid advancements of media technologies 
and are heavily involved with the new media. 

Despite the study’s findings and contributions, it is also important to address some 
limitations. Due to the unprecedented situation of the COVID-19 MCO phases, face-to-
face survey was not an option. The questionnaires were mainly distributed online which 
might influence the low participation among the older generations. In addition, this study 
was confined to a specific number of media types. Therefore, it is suggested for future 
research to add more emerging media types such as Chatbot, to get more information on 
media consumption. Despite the limitations, the findings offer useful insights on media 
consumption across generations and help define the different generational cohorts in 
Malaysia. 
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ABSTRACT

This study aims to explain the public communication processes used by local leaders in Indonesia 
during the COVID-19 pandemic. As elsewhere, the pandemic exposed the Indonesian government's 
public communication crises, especially at the early stages of the outbreak. Public communication has 
a vital role in increasing public awareness of contemporary issues. In Indonesia, public communication 
is the responsibility of the central and local governments. The success or failure of policies rely on 
the effectiveness of public communication endeavours undertaken. Using qualitative content analysis, 
this study investigates and compares the social media content produced by several regional leaders 
in Indonesia in the pandemic’s early months. This approach makes it possible to evaluate local 
governments’ public communication during the pandemic and provide essential lessons for the future. 
Research involved the following stages: first, it explored and explicated the relevant literature on 
rhetoric and public communication; second, it elucidated Aristotle’s three pillars of persuasion, which 
were used as units of study; third, qualitative content analysis was applied to the social media content 
produced by Indonesia’s regional leaders. The findings are twofold: first, referring to Aristotle’s three 
pillars of persuasion (ethos, logos, pathos), regional leaders use a more personal and emotional 
approach to convey their COVID-19 policies rather than a data-based one. Second, regional leaders’ 
approaches are influenced by their preferred social media for communicating with the public; different 
persuasive elements are used on different social media, and these influence the effectiveness of local 
governments’ public communication.

Keywords: Public communication, pandemic, persuasion, rhetoric, social media
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INTRODUCTION

Crises — be they political, health, or natural disasters can create various possibilities 
in the digital era. On the one hand, the digital age has allowed information to circulate 
freely and quickly, enabling us to remain vigilant and be constantly aware of the latest 
developments. On the other hand, the digital world has provided fertile ground for fake 
news and irresponsible rumours. It can potentially create an infodemic, a situation where 
too much information is circulating, causing new problems (World Health Organization 
[WHO], 2020).

In critical times such as the current pandemic, public communication activities 
of governments play a vital role. Many studies hold that good public communication, 
especially in times of crisis is key to governments’ efforts to build public trust (Hyland-
Wood et al., 2021). When the government is trusted by the public, it is easier to assuage 
their concerns in times of uncertainty. It is interesting to see how Indonesia’s government 
communicated with the public during the sudden onset of the COVID-19 pandemic.

Mapping how the media covers the various statements and messages conveyed by 
the government is no less crucial. Journalism plays a vital role in ensuring the continued 
flow of information to the public. Correct and factual information will help various parties 
deal with crises, such as the unprecedented pandemic.

Understanding media coverage is vital, as when the media presents a story in an 
overly dramatic manner, it can lead result in compassion fatigue — a situation where 
excessive and continuous media dramatisation makes the public more likely to react 
indifferently to crises (Loebis, 2020). In this context, Arif  (2014) stated that the victims of 
disasters can also become victims of the media.

In the context of Indonesia’s handling COVID-19, one of the main problems in the 
early days of the crisis was poor public communication of government officials (Nurbaiti, 
2020). Government officials made various blunders including issuing statements that 
belittled or exacerbated the crisis. In an initial study, Wijayanto (2020) documented 37 such 
blunders from the Joko Widodo administration during the first months of the pandemic. It 
is therefore interesting to consider the public communication of government actors during 
the pandemic. 

Central and local governments have important roles in dealing with crises such as 
COVID-19. Successful public communication will send the message that, the government 
is working seriously at all levels to address the crisis. Conversely, problematic public 
communication can convey the wrong message. Therefore, this study seeks to investigate 
public communication activities of local leaders in DKI Jakarta, West Java, and Central Java. 
By looking at these three regions, this article hopes to compare the public communications 
carried out by local leaders during the early stages of COVID-19.

By so doing, this article seeks to answer the following research question: how 
did regional leaders in Indonesia communicate their policies regarding the COVID-19 
pandemic? By answering the above question, this article aims to determine how Indonesia’s 
regional leaders carried out public communication during the COVID-19 pandemic 
while simultaneously mapping the various models of public communication and political 
rhetoric.

Public communication in pandemic times
The concept of public communication has been defined variously (Møen, 2019). Several 
definitions describe public communication based on its micro, mezzo, and macro elements. 
In the context of communication, public communication analysis at the micro context is 
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related to the public communication skills of actors or subjects (i.e., public communicators). 
Such actors construct their messages in different ways (Blumler, 2018). 

At the mezzo level, public communication is related to how organisations, both 
private and public, communicate with the broader community. In this context, organisations 
and their way of conveying their organisational attitudes provide the basis for assessing the 
quality of public communication.

Meanwhile, at the macro level, public communication refers to how the public 
communication system works in society. Macro-level analysis examines the quality of 
public communication institutions or the relationships between systems forming public 
communication in society. It seeks to understand how organisations can optimise the 
quality of their communication and convey messages optimally.

This study focuses on public communication at the micro and mezzo levels, as it 
considers communicators’ narrative ability to present institutional attitudes using personal 
approaches and private social media. This public communication research emphasises how 
regional leaders convey their public message through social media platforms.

At the micro-level, public communication is closely related to communicators’ ability 
to convey information to the public. This can be investigated further through rhetorical 
theories. Aristotle (1954) defined rhetoric as “the ability to see the means of persuasion in 
the delivery of a particular case.” Rhetoric focuses on the deliberate act of using words to 
affect others. Public rhetoric is closely associated with the context within which speakers 
monitor and adapt to the responses of their immediate audience. Historically, in ancient 
Greece, public speech was considered part of the speakers’ democratic responsibility. 
Likewise, when the Roman Empire ruled the world, rhetorical ability was a necessary 
survival skill in the rough and tumble of political forums. Needless to say, rhetoric has 
always been important in judicial arguments, legislative debates, political demonstrations, 
religious sermons, and speeches to commemorate special occasions (Condor et al., 2013).

The art of rhetoric (Aristotle, 1954) ensures that speakers are not harmed when 
trying to win the hearts and minds of the audience. The Greeks and Romans identified 
five parts, or divisions, in the study of rhetoric: (1) Invention Discovery, the discovery of a 
compelling argument, (2) Arrangement, the organisation of materials to make the greatest 
impact, (3) Style, the selection of attractive and appropriate language, (4) Delivery, the 
coordination of voice and gestures, and (5) Memory, mastery and content exercises. 

According to Aristotle (1954), persuasion can be either artistic or inartistic. Inartistic 
persuasion relies on external evidence, produced by persons other than the speakers; it may 
include testimonies from witnesses or documents such as letters and contracts. Artistic 
persuasion, meanwhile, relies on internal evidence made by the speaker. There are three 
kinds of artistic evidence: logical (logos), ethical (ethos), and emotional (pathos). Rational 
evidence comes from the flow of arguments in a speech. Moral evidence stems from how 
speakers express themselves through their messages. Finally, emotional evidence refers to 
the feelings created by speakers within listeners. Logos, ethos, and pathos may be found in 
every public presentation.

At the mezzo or organisational level, this article will focus on the development of 
government communication, especially during a pandemic period marked by uncertainty. 
Governments normally use their websites as their official forums for public communication. 
However, public leaders also use social media to greet the public and explain the rationale 
behind their policies. On the social media platforms of these public leaders, we cannot 
deny that personal and organisational communication are combined in an exciting hybrid 
situation. This hybrid situation will be explored in this article. 
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Rhetoric in the digital age
Aristotle’s rhetoric remains relevant in the digital age, as various digital platforms have 
provided new channels for them to operate. One study that explored how rhetoric works 
in the digital age was conducted by Berlanga et al. (2013), who explained that social media 
platforms play a significant rhetorical role as they slowly build a society that is “full of 
communication”. Social media platforms facilitate the communication process and even 
provide its primary medium. Social media has also helped people scattered across the 
world become more connected (Tanha, 2020), even as it erodes physical borders between 
countries.

The increasingly mediated communication process has galvanised the importance 
of social media, which has become an essential factor in the continued relevance of 
rhetoric and persuasion. Every act of communication requires persuasion; in mediated 
communication, the process of persuasion is also mediated (Eyman, 2015). As such, many 
researchers have tried to bring classical theories (such as Aristotelian rhetoric) into the 
digital age. Such attempts to apply classical theories to digital texts or performances were 
identified by Eyman (2015) as digital rhetoric.

The three pillars of persuasion in Aristotle’s rhetoric operate entirely in political 
communication. Politicians always aim to convince their audiences to become potential voters 
in the future. They also persuade their audiences by building strong characters to interact 
(ethos), using emotions (pathos), and being able to argue using facts (logos). Therefore, 
politicians need to keep in touch using persuasive rhetoric. That way, they remain at the top 
of the public mind. We can use these three pillars of Aristotelian persuasion to analyse the 
behaviour of politicians over time. It means that even though the medium has changed, the 
effort to investigate politicians is not much different from before the digital era.

We must also understand the communication patterns of politicians within this 
digital context. As Berlangga et al. (2013) suggested, posts on social media always aim 
to influence readers, mainly followers but also the public. As social media is transparent 
rather than limited, pathos is the most dominant aspect used by politicians to connect with 
their audiences.

This can be seen, for example, in the activities of Donald Trump before and during 
his time as President of the United States (US). Fukuyama (2018) noted that Trump used 
Twitter to spread fear, anger, and anxiety, which he then capitalised on to gain the support 
of the American voters. In this way, he built on a strategy developed by Barack Obama, 
who had taken advantage of the increased popularity of social media in the US to design 
a campaign strategy that offered hope to the American people after the 2008 economic 
crisis. Obama’s social media strategy and presence, through which he sought to maintain 
optimism and attract young people was quite successful. Rolfe (2016) noted that Obama 
used social media to present himself  as different from other politicians and to imply that 
they would not bring change to America.

Also interesting to consider vis-à-vis politicians’ use of rhetoric on social media is 
the increasingly fragmented character of their audiences. Different platforms have different 
characteristics, which makes politicians communicate differently. It could be a mistake to 
use the same methods for various platforms, one that could result in the failure of the 
politician’s communication strategy. Perloff  (2013) highlighted that the more cognisant 
audiences are that politicians are persuading them, the less interested they become. 
Conversely, when politicians use more natural communication strategies, audiences are 
more likely to pay attention. This makes it interesting to examine how politicians and 
public officials use social media to persuade audiences, especially amidst the uncertainty of 
the pandemic and the complexity of the modern public communication system. 
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The complexity of the public communication system in Indonesia
Indonesia’s public communication system is becoming increasingly complex. External 
changes are occurring far more rapidly than before, with further-reaching consequences. 
Unstable political conditions, the fluctuating economy, changing social relations, and new 
cultural forms have all contributed to this complexity. 

The presence of new media has played an essential role in shaping public 
communication systems in Indonesia and around the globe. New media forms and messages, 
as well as ways of communicating have appeared with new characteristics. The Internet, as 
well as various digital platforms have brought the system into an unstable fast lane — one 
marked by digitalisation, interactivity, and convergence (Tapsell, 2017). This landscape, of 
course, is not marked solely by technology; however, it does have a prominent position and 
deserves more attention.

Various problems show the complexity of public communication in Indonesia, such 
as the sub-optimal usage of public media, spread of fake news and intolerance through 
multiple channels, restriction of access to information and knowledge, digital divide, and 
threats to press freedom (Tapsell, 2017, 2012). At the philosophical level, shortcomings 
in the broadcasting and public communication systems have manifested in uncertain 
understandings and interpretations of the concept of “public”, even though the concept is 
often deemed trivial as it is commonly used. 

We can define public communication as communication conducted in the public 
arena (Crespo-Fernández, 2021). The audience in public communication is the broad 
community, one that is very diverse but is nonetheless imagined to share values and an 
orientation (Blumler, 2018). This means that we must understand the complexity of audience 
characteristics to achieve better public communication in community development. Who 
needs to pay attention to public communication ethics? Although it is important for 
everyone, three important actors stand out.

First, the conventional mass media needs to sharpen its observations and avoid 
focusing on objects that the public need not consume. In its coverage, the mass media needs 
to have a strong and clear political vision, one which enables it to cover materials relevant to 
the development of the political system and government. Leaders need to seriously explore 
their designs and ideas for a better Indonesia, as well as the implementation of these ideas. 
They must also be willing to report their efforts and achievements to the public. The mass 
media, which is more interested in covering opinions regarding issues other than central 
and substantial ones, is doing nothing to strengthen public communication. Media like 
this can create an inconducive atmosphere in society. At various levels, the government, 
including legislative elements must uphold the ethics of public communication.

Second, new media activists. Debates within this type of media may differ as ethics 
are shaped by individuals who vary significantly in competence. Talking about ethics in 
new media will certainly require strengthening digital literacy. Such actors, as they actively 
construct and feed discussions on social media must act ethically to optimise their role. 
Those who disagree with this phenomenon must construct their disagreement rationally. 
Those who support particular positions or statements, similarly should act rationally 
rather than blindly.

Third, public communicators, ranging from politicians to public figures. These 
public communicators must be aware that misstatements may cause unnecessary polemics 
and even lead to division. To ensure that horizontal conflict does not occur, nations must 
avoid manipulating information and spreading propaganda. This is particularly important 
given the vital role of public communication and leadership.

Indonesia’s experiences with public communication since it began political reform 
in 1998 have been problematic. Available evidence shows that Indonesia’s communication 
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structure is very hegemonic with a predominantly market-driven system, thus public 
communication cannot easily be achieved (Nugroho & Syarief, 2012; Wahyuni, 2014). 
As a result, up through 2019, public institutions such as the Television of the Republic 
of Indonesia (TVRI, Indonesia’s public service broadcaster) have struggled to assert 
themselves. This gives the impression that proper government communication has yet to 
be truly realised and broader public discourses have remained limited. Realising proper 
public communication practices is necessary to address this complexity. 

RESEARCH METHOD

This article investigates how regional leaders in Indonesia have communicated with the 
public during the pandemic. These regional leaders are Anies Baswedan (the governor of 
the provinces of DKI Jakarta), Ridwan Kamil (the governor of West Java), and Ganjar 
Pranowo (the governor of Central Java).

These governors were chosen for two reasons. First, compared to the governors 
of other provinces, all three have been particularly active on social media, as evidenced 
by their digital activity and number of followers. Second, all three are at the forefront of 
the race to become Indonesia’s president in the upcoming 2024 elections. As such, the 
public communication strategies of all three public leaders cannot be separated from their 
construction of their self-image as Indonesia’s future leaders. Furthermore, these three 
provinces are in Indonesia’s six most densely populated regions. 

We consider these politicians’ social media activity in two ways. First, as personal 
communication. Even before their governorships, all three were active on social media 
and used informal language in their personal communications. Second, as structural 
communication. Local governments have managed their official social media accounts 
as part of their administrative structure, and thus applied bureaucratic logic to it. By 
considering the distinct characteristics of this social media communication, we hope to 
obtain more comprehensive data and improve our analysis of regional leaders’ public 
communication patterns.

As for our data source, our data was collected from the social media accounts of 
the Governors of DKI Jakarta, West Java and Central Java. Specifically, we looked at three 
social media platforms (Facebook, Twitter, and Instagram), as well as the personal and 
official accounts of the local governments.

As its corpus, this study took social media posts made by the three regional leaders 
between March and August 2020. This six-month period was among the most decisive 
in Indonesia’s pandemic management efforts and the posts made during this period are 
illustrative of government officials’ responses. 

Collected data was analysed using the three pillars of persuasion offered by Aristotle; 
as such, it investigates the logos, ethos, and pathos aspects of the posts. Before discussing 
the governors’ communication strategies on social media, this article discusses the broader 
public communication framework during the COVID-19 pandemic.

Indonesia’s social media landscape 
Internet access has grown explosively in Indonesia. According to a survey conducted by 
the Association of Indonesian Internet Network Providers (APJII) (2020), 196.7 million 
Indonesians, nearly 74% of the country’s 256.2 million people have used the Internet. For 
comparison, a 2018 survey by the same organisation found that 171.7 million Indonesians 
were active Internet users (APJII, 2018).
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At the same time, social media usage has also grown rapidly in Indonesia. The 
country has one of the world’s largest Facebook and Twitter user bases, and Jakarta, 
Indonesia’s capital city has even been deemed “Twitter City” by The Guardian (Lamb, 2016) 
due to its residents’ vigorous social media usage. Meanwhile, Willnat (2014) compared the 
usage of social media in political participation in five Asian countries (Indonesia, Taiwan, 
China, Thailand, and Japan) and found that Indonesia had the highest percentage of social 
network users (71.6%), primarily to consume news.

Given the Internet and social media landscape of Indonesia, it is not surprising that 
digital media is an essential vehicle for public communication regarding various issues. 
These may be general issues related to government policies, contemporary global issues, and 
everyday gossip. In this manner, cyberspace has penetrated everyday life. This background 
also enables us to understand the public communication activities of government actors. 
Social media has become the central platform for communication between government and 
citizens. In some ways, social media has even replaced the mainstream media in conveying 
messages from the political elite.

FINDINGS AND DISCUSSION

Given the critical situation created by the pandemic, the erratic structure of public 
communication has made it necessary for public leaders to convey information personally 
(Salman, 2021). Due to Indonesia’s high number of Internet users, social media has become 
essential, and public leaders’ official social media accounts have become sources on which 
citizens rely. It is thus very interesting to examine public communication through leaders’ 
rhetoric regarding the war against COVID-19.

In uncertain times (such as the current pandemic), quality leadership is urgently 
needed. Leadership is significant in Indonesia’s situation, being characterised by its 
geographical expansiveness from Sabang and Merauke, and population diversity. 
Addressing this diversity is key to successfully waging the war against COVID-19. Learning 
from other countries’ experiences, the Indonesian government has implemented several 
standards to overcome the pandemic, improve public health, and expand the national 
medical infrastructure. 

Indonesian efforts to address the pandemic cover not only public health but also 
other sectors (economic, education, etc.). The government has referred to crisis management 
guidelines such as those issued by the Centers for Disease Control and Prevention in the 
US. Given the significant and widespread impact of the pandemic, the central and regional 
governments have sought to address all aspects of the crisis. Likewise, state agencies at 
the national and local levels have actively developed and implemented operation plans 
and prepared pandemic responses. Health officials at the provincial and local levels have 
attempted to take a leading role while involving their colleagues in other parts of the 
government. Several national ministries have worked in collaboration to identify important 
priorities, capabilities, and benchmarks for their pandemic response, and to actively assess 
pandemic operations plans at the local level.

In the case of the spread of COVID-19, it appears that no country can quickly 
conclude that they can promptly contain the pandemic. In this case, the creativity of the 
regional leaders is very significant. There was a worrying trend in Indonesia during the 
pandemic when there was no synergy between the central and regional leaders. In this 
case, personal leadership plays an essential role in overcoming panic due to conflicts and 
urgent issues that arise. This includes typical situations that demanded the expertise of 
local leaders.
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Available data indicates that regional leaders used different social media platforms 
to communicate their policies. Anies Baswedan, the governor of DKI Jakarta, most 
frequently used Facebook to disseminate information during the pandemic. He posted 118 
times on Facebook, 86 times on Instagram, and 45 times on Twitter. 

Ridwan Kamil, the governor of West Java, preferred using Twitter to convey 
information to the public. Over the course of six months, he used Twitter 355 times to 
convey information. For comparison, he only made 139 posts on Facebook and 133 posts 
on Instagram over the same period. 

Ganjar Pranowo, the governor of Central Java, most commonly used Instagram to 
convey information to the public. From March to August 2020, Ganjar Pranowo made 278 
Instagram posts. Although he also used Facebook and Twitter to disseminate information 
on COVID-19 to the public, he did not use these platforms as intensely. This was followed 
by Twitter (222 posts) and Facebook (195 posts). There were variations in the governors’ 
usage of social media. Pranowo’s posts peaked in April 2020, when he made 66 Facebook 
posts, 96 Instagram posts, and 89 Twitter posts. In this period, Ganjar Pranowo social 
media’s posts were more focused on warning the public to obey health protocols when 
carrying out their daily activities.

The peak of Pranowo’s post corresponds with the increase in the number of 
COVID-19  cases in Indonesia. In April 2020, the central government of Indonesia issued 
a policy of large-scale social restrictions (PSBB) that restricted the mobility of people 
and various other public activities. These restrictions depend on the extent of the number 
of positive cases in each province. In several regions, the central government’s policy 
successfully prevented the spread of COVID-19. During this period, Pranowo’s social 
media posts were related to the socialisation of the PSBB policy. It is not surprising, thus, 
that along with restrictions that made the number of positive cases stable or decline, the 
number of his posts fell sharply in the following months (May–August 2020) as well.

The conditions were not much different to the central government’s restrictions on 
public activities (PSBB), in terms of the quantity of social media posts by Ridwan Kamil 
and Anies Baswedan. The April–May 2020 period was the peak of their posting because of 
the increasing number of COVID-19 cases. Ridwan Kamil was more active, peaking over 
a three-month period between April and June 2020. Although fluctuations occurred, they 
were relatively limited in scope. Anies Baswedan was less active than the other two regional 
leaders. For example, in March 2020, he made 32 Facebook posts, 13 Instagram posts, and 
15 Twitter posts. Later, the number of posts declined but remained relatively consistent; he 
averaged 11–22 posts per month. During this period, the posts focused on messages related 
to restrictions and also fines that the public would receive if  found violating the rules.

The governors thus differed in the quality or messages of their social media usage. 
Strikingly, all three, intentionally or not, used social media for political branding. This is 
evident from the communication strategies used in their social media posts. In general, the 
three governors used their social media posts to show that they cared about the pandemic, 
remaining close to the public, and were especially responsive to the ongoing crisis. This 
shows how all three appealed to the emotions of their audiences. 

Also immediately noticeable is the tone of these leaders’ posts. Anies Baswedan 
used a more formal and standard language. Conversely, Ridwan Kamil used a more 
relaxed language style; he famously used the term jomblo (single) to appeal to his young, 
unmarried partners. Finally, Ganjar Pranowo’s posts were somewhere in between, being 
firm but interspersed with humour. This can be seen, for example, in his responses to 
citizens who complained about public policy and services.
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Among the Indonesian public, Pranowo is famous for using symbolic language to 
convey his political messages to the public. He often dresses informally and uses specific 
terms and statements that are easily understood by the public. As an example, at several 
public events, Pranowo was seen wearing casual t-shirts with simple messages about 
COVID-19. Among them were t-shirts with the words “I stay at work for you, you stay at 
home for us”.

Political branding explains the behaviour of these three leaders. Lilleker (2015) and 
Scammell (2015) understand political branding as enabling politicians to convey messages and 
influence public perceptions effectively. Branding is also used by politicians to differentiate 
themselves from other politicians, as clearly seen in the three governors’ posts. 

These three leaders were also distinguished by their constituencies. Baswedan, for 
example, leads Indonesia’s capital city, a highly urbanised society. Meanwhile, Kamil and 
Pranowo govern territories with many rural residents. The different characteristics of their 
constituents greatly influence their communication styles.

Baswedan’s messages are directed at urban constituents, who tend to be tech-savvy 
and better educated. Urban communities with characteristics such as those of Jakarta tend 
to have more access to information, which affects the way they view political messages. 
Kamil and Pranowo, conversely faced different challenges. Social media messages aimed 
at rural communities were not always effective. As such, it is necessary to understand the 
leaders’ complex and fragmented constituencies to see how local leaders communicate to 
the public. 

Also interesting to consider are the persuasion strategies used by the three regional 
leaders. As explained above, this study draws on Aristotle’s concepts of logos, pathos, and 
ethos (1954) to understand how audiences are persuaded by communicators. Logos relates 
to how leaders can logically convince audiences and other people, with plausible arguments 
based on proven facts and data. For example, in the context of COVID-19, such data may 
relate to the number of tests conducted by the government (following WHO standards) to 
control the pandemic. 

To use pathos, leaders must show sympathy or empathy for the feelings of their 
audiences. Leaders must show their audiences compassion and empathy, as this facilitates 
the public communication process by showing that they understand the people they lead. 

Ethos, refers to trust. For government officials to communicate their policies 
effectively, trust must exist. Sources of trust may be diverse and may include leaders’ 
backgrounds and track records, which give them structural and cultural authority. In so 
doing, they will make audiences want to believe and listen to their messages. 

Social media posts can have multiple components, as shown by analysis. All three 
of the above-mentioned components may be in a single text, for example, a relatively long 
text posted on Facebook or Instagram. A text may also include only one component. In 
general, ethos was most commonly represented in the regional leaders’ posts, found in 82 
posts (59% of the posts studied). Logos was second, found in 63 posts (45.3% of all posts). 
Finally, pathos was third, found in 23 posts (16.5% of all posts). It is not surprising that 
ethos makes up the most significant percentage of the three governors’ social media posts. 
One of the reasons is that the most crucial factor in persuasive communication lies in the 
character or figure credibility. In times of crisis, each governor tried to build credibility that 
they have a strong leadership spirit in bringing people together. They attempted to create 
an ethos and presented themselves as credible figures. Moreover, the social media accounts 
analysed in this research are personal, not government accounts. With a personal account, 
a public official has more freedom to form the self-image they want and personalizse the 
messages they convey to the public. 
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In the context of ethos, Ridwan Kamil posted his achievements or successes as a 
regional leader several times. For example, Kamil posted good news about the voluntary 
work of West Java residents to help each other with fellow citizens affected by COVID-19, 
which the local government also supports. Another example was when Kamil posted a 
form of collaboration between the West Java government and companies in the area to 
provide ventilators for COVID-19 patients.

The data also shows that Aristotle’s rhetoric appears in the various posts. Some 
contained only pathos, ethos, or logos. Others contained a combination of all three, 
though limits were also evident. For example, Anies Baswedan’s post at the beginning of 
the crisis gave a lot of attention to implementing primary health protocols and give the 
public optimism to face this pandemic with patience and prayers. Included also was a 
comparison of the situation in Jakarta with global conditions, delivering a message that 
this crisis is faced globally, not only by Indonesians.

Baswedan’s posts on Facebook show how he accentuates his logos element, which 
allows a leader to build a long and comprehensive argument to persuade or convince the 
public. Meanwhile, Ganjar Pranowo’s posts show a clear pathos aspect. For example, when 
he told a story about how he met with various community groups and mentioned that 
many people were not aware of the dangers of the COVID-19 virus. Pranowo highlighted 
personal engagement with its citizen in his social media posts of the groups he met.

The specific messages depend heavily on the platform. For example, logos was the 
most evident aspect on Twitter, due to the brevity of messages posted to that platform. 
Meanwhile, on Facebook and Instagram, the pathos aspect was more pronounced, as both 
platforms provided more space to express messages textually.  

The data also agrees with the findings of Rolfe (2016) and Liu (2016) that politicians 
use social media to strengthen their rhetorical arguments and affirm their political opinions 
(logos), create emotional attachments with their followers (pathos) and enhance their 
reputations and positions (ethos). Looking at the existing data, the political rhetoric of 
politicians and public officials rely on particular methods and strategies. More specifically, 
they seek to use the most effective ways of communicating in a constantly changing 
environment (Finlayson, 2022).

Importantly, the data also suggests that in the digital ecosystem, the public 
communication process of politicians and public officials are not unidirectional. In the 
digital age, rhetoric refers to a dialogue between politicians and their audiences (i.e., the 
public). These audiences are not passive but actively interpret and interact with the messages 
they receive. This can be problematic. For example, Popova and Li (2022) noted that 
unpredictable target audiences can reduce the message’s effectiveness and persuasiveness. 
For example, during elections, campaign messages cannot effectively convert audiences 
into supporters-cum-voters. In the context of the pandemic, rhetoric that ignores the target 
audience can also be problematic and counterproductive.

This study demonstrates that major changes have occurred in how political leaders 
and their audiences communicate in the Indonesian society. By using social media, people 
have easier and more direct access to their leaders. This, in turn has transformed the political 
communication process. In the current crisis, local government leaders through their social 
media have been able to maintain their reputations while using social media as a means of 
directly communicating with their publics. This study confirms that, though social media 
has been widely criticised for causing fragmentation and accelerating the spread of hoaxes, 
it is also a reliable medium for disseminating information in accordance with the zeitgeist 
of  the times. 
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CONCLUSION

According to data from We Are Social (2020), in 2020, Indonesia had 160 million active  
social media users, representing 59% of the country’s total population. YouTube, 
WhatsApp, and Facebook are Indonesians’ three favourite social media platforms, followed 
by Instagram and Twitter. Communication patterns have shifted in recent years and people 
between the ages of 16 and 64 can now widely use digital media. Further, at almost all 
levels, the government has used social media as a tool for disseminating public information.

This research shows that Indonesia’s regional leaders have also played a strategic 
role in conveying important messages regarding COVID-19 to the public. The data shows 
that regional leaders can attract public attention by using their social media accounts, 
as was done by several regional leaders: Ganjar Pranowo (Central Java), Ridwan Kamil 
(West Java), and Anies Baswedan (Jakarta).

Reviewing these leaders’ social media posts, each had used ethos to communicate 
successfully with the public, cultivating trust even as they conveyed their messages. One 
limitation of this study is that it looked solely at the texts of regional leaders’ social 
media posts and may potentially miss the complex contexts that surround them. Further 
research is necessary to understand trust, which has become an essential element of public 
communication in the uncertain times caused by the pandemic.

The rapid development of social media has changed the way politicians and public 
officials communicate with the public. Social media may result in message fragmentation, 
reducing the effectiveness of politicians’ rhetoric. Moreover, they contain many elements 
that must be considered when analysing the messages conveyed on social media. This study 
only examined those aspects evident on social media. Therefore, future studies should 
also consider how messages can be effectively conveyed through social media, including 
the interactions between leaders and their followers. Understanding these interactions is 
necessary to further understand the dynamics of rhetoric and persuasion on social media.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Individuals with COVID-19 who become aware of their condition and disclose their COVID-19 status 
may either receive support or face social stigma. To some people, withholding their status is preferred 
to avoid social stigma, which has been a “silent driver” in the rise of COVID-19 cases. The study aims 
to examine the motives behind the withholding and disclosure of COVID-19 positive status as well as 
to explore the positive and negative impacts of such behaviour. A study using the phenomenological 
research approach involving 10 informants from three provinces in Indonesia who had contracted 
COVID-19 was conducted. Informants between the ages of 22 and 55 from three different educational 
backgrounds were selected. Five informants withheld their COVID-19 status; while others disclosed 
their status. Face-to-face interviews, telephone calls, video calls, and Zoom meetings were carried 
out as data collection methods. The study reveals that the motives for withholding COVID-19 status 
tend to be associated with maintaining personal interests, while the motives for disclosing COVID-19 
status tend to be associated with maintaining public interest. The positive impact of status withholding 
is to avoid social stigma, while the positive impact of disclosure is to obtain material or immaterial 
support. The negative impact of withholding is the feeling of guilt or inability of obtaining material and 
immaterial support, while the negative impact of disclosure is social stigma. Thus, stigmatisation is a 
crucial factor in determining the withholding or disclosure of COVID-19 status.

Keywords: COVID-19 status, withholding, disclosure, social stigma
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INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has emerged as a global public health threat with various 
medical, ethical, economic, and social repercussions. With the accelerated spread of the 
COVID-19 pandemic, people worldwide continue to experience fear and panic, manifested 
in various behavioural changes (Salman, 2021). The fear and anxiety of being afflicted with 
COVID-19 may lead people to adopt harmful attitudes and beliefs towards others (Centers 
for Disease Control and Prevention, 2020). In this regard, those infected with COVID-19 
who disclose their status may either receive support or face social stigma. Apart from social 
stigma, those affected also face a strong perception of general disapproval, including their 
residence.

At times, the stigmatisation of COVID-19 patients and their families continues 
even after recovery. This stigma leads to negative social behaviours, such as social exclusion 
of patients, isolating patients from one place to another, prejudice against certain ethnic 
groups as virus carriers and marginalising medical personnel who work in hospitals that 
treat COVID-19 patients. Incidents involving the refusal to bury deceased COVID-19 
patients have also occurred because some believe that the virus remains in the body, even 
in death. This social stigmatisation may affect the mental health of COVID-19 patients 
and lead to other socio-economic issues. 

The widespread stigmatisation is believed to be one of the reasons why people hide 
their COVID-19 positive status. As such, a large number of people do not disclose their 
COVID-19 positive status to avoid the stigma, which in turn became a “silent driver” of 
the rise in COVID-19 infections.

In Indonesia, if  a person is a close contact with a COVID-19 patient, the person 
is assumed as potentially infected. Therefore, the person is required to take a swab test 
to determine the status (Ministry of Health of Indonesia, 2020). If  symptoms of severe 
illness are present, the person must follow isolation protocols in a designated hospital or a 
COVID-19 referral hospital. If  mild-moderate symptoms are present, the person is urged 
to self-isolate at home, in an emergency hospital, or in a referral hospital. Self-quarantine 
at home or an emergency hospital is recommended if  no signs are present. All COVID-19 
suspects would receive a recovery statement if  they have completed the isolation protocols. 
Subsequently, based on the doctor’s assessment, a health facilitator would issue a completed 
monitoring letter.

A polymerase chain reaction (PCR) test is carried out to detect the presence of 
the COVID-19 virus. If  the test result is positive, the person is obliged to notify everyone 
who has been in interaction with him or her within six feet or 1.8 meters and for at least 
15 minutes (Pranita & Putri, 2021). People who have had close contact with an infected 
person may potentially be at risk of being infected.

Even though the above reporting procedures are straightforward, some with 
COVID-19 may not wish to disclose their status to the public since the options of hiding 
or reporting the status are available, especially if  the person chooses to carry out a self-test. 

There is limited research on people’s motives for not disclosing their COVID-19 
status. Although a study in China by Sun et al. (2021) did investigate this issue, the study 
did not examine the impacts of disclosure and non-disclosure of COVID-19 status to the 
closest community. 

Problem statement
There are numerous discrepancies in the number of COVID-19 patients between the central 
and local governments, ministries and agencies, as well as between foreign and local media. 
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When many COVID-19 patients do not disclose their status, this potentially becomes 
the “silent driver” of the rise in infections. This further creates challenges in government 
programs to stem the spread of the virus, track the virus, provide treatment to patients, as 
well as administer vaccination to the general public.

Stigmatisation afflicts people with  different COVID-19 symptoms (Dwinantoaji 
& DW, 2020; Etika et al., 2020; Novita & Elon, 2021). Although there are three different 
categories of symptoms, namely asymptomatic, mild-moderate symptoms, and severe 
symptoms, all COVID-19 patients face the same stigma regardless of their symptom types. 
Hence, people with asymptomatic and mild-moderate symptoms status often hide their 
status if  they have done self-tests. 

Objectives of study
The study has two objectives, namely to examine the motives in disclosing or withholding 
COVID-19 status, and to examine the positive and negative impacts of these behaviours. 
To do so, the study poses the following research questions: 

RQ1: What are the motives for disclosing or withholding COVID-19 status? 
RQ2:  What are the positive and negative impacts of disclosing or withholding 

COVID-19 status?

LITERATURE REVIEW

COVID-19 causes illnesses that vary from the common flu to more severe diseases. 
It carries a large spectrum of symptoms (Diaz & Vergara, 2021). The transmission of 
COVID-19 may take the form of pre-symptomatic to asymptomatic or symptomatic 
individuals (Johansson et al., 2021). Oran and Topol (2020) highlighted that asymptomatic 
individuals are nearly 40% to 45% prone to COVID infections. Similarly, at least 50% of 
COVID-19 infections are estimated to have originated from individuals without symptoms 
(Griffin et al., 2021; Johansson et al., 2021). Further, research from Centres for Disease 
Control and Prevention, US concluded that nearly 60% of COVID transmission comes 
from asymptomatic people (Swift, 2021). Tan et al. (2020) who reviewed various research 
concluded that in addition to young or middle-aged adults, the variety of asymptomatic 
people includes elderly individuals, children, and infants of both genders.

The COVID-19 virus has been proven to transmit easily. A person may contract 
a virus merely by touching a surface that a infected person had touched (Abdul Latif  & 
Mohd Nor, 2021). It is a highly infectious virus with an estimated primary reproduction 
number (R0) of 2 to 3.5. This explains its rapid transmission to more than 200 countries 
and territories in less than four months since the first reported case in China in December 
2019 (Guan et al., 2020; Guo et al., 2020). Thus, to prevent and control the spread of the 
virus, information about individuals with COVID-19 is crucial.

There have been reports of those infected by COVID-19 facing public stigmatisation 
(Dwinantoaji & DW, 2020; Etika et al., 2020; PH et al., 2020). Various studies in Indonesia 
have investigated this issue and concluded that the stigma faced by patients and their 
families carry a significant impact.

Self-disclosure refers to disclosing personal information about oneself  to others 
(Masur, 2018). The subjects of disclosure vary from unimportant details to extremely 
private, sensitive, and personal information (Masaviru, 2015). Self-disclosure may prove 
to be beneficial and create positive influences for interpersonal relations. Disclosing 



COVID-19 status withholding or disclosure: Motives and impacts

114

information about infectious diseases, however, is a complicated decision (O’Connell et al., 
2015).

Further, self-disclosure may not always produce positive results. It may cause 
embarrassment, lower self-esteem, relationship deterioration, or even job termination. 
Factors that influence motives for disclosure or non-disclosure of information include 
cultural differences, individual traits, and gender differences (Fankhauser, 2018; Lee & 
Hwang, 2018; Tang et al., 2013).

For self-disclosure to work, objective and veridical information is essential. By 
objective, the information carried by signs and messages exists independently of its receivers 
or observers. By veridical, information must be true or correct in order to be useful. In other 
words, the information to be disclosed should be truth-constituted (Mingers & Standing, 
2018).

Self-disclosure is a key element of socialisation. It is a process through which an 
individual reveals personal information, either thoughts, experiences or feelings, to another 
individual that elicits distinct types of social relationships and aids in their maintenance 
(Hargie, 2011; Meuwly & Schoebi, 2017). Further, self-disclosure may drive elaboration, 
which impacts source credibility, desire to seek information and intentions to change 
behaviour (Spence et al., 2020). 

The privacy paradox is a phenomenon that refers to the discrepancy between 
the intention to share personal information and fear of privacy loss. Trust is the main 
determinant that influences the decision to disclose sensitive information (Heldman & 
Enste, 2018). Furthermore, self-disclosure reciprocity in making acquaintance increases 
the likelihood of positive outcomes (e.g., liking) (Sprecher et al., 2013).

There are several reasons why people comply with government authorities. In 
the United States, van Rooij et al. mentioned that compliance of authorities depends on 
people’s intrinsic motivation (2020). The traditional context in China is that the general 
public usually obeys the government’s orders without questions (Wang & Wang, 2020). 
This can be seen in the way China’s central government managed and controlled the 
COVID-19 pandemic. 

METHOD

Research goal
This research aims to explain the nature of a particular phenomenon (Creswell & Creswell, 
2018), namely the motives for withholding or disclosing COVID-19 status and the 
associated positive or negative impacts. 

Research design
This research adopted a transcendental phenomenological approach. Phenomenology is 
a method of qualitative research that examines the meaning of a lived experience of a 
phenomenon among individuals with the objective of describing the commonalities of the 
experience. There are two main types of phenomenology, hermeneutics and transcendental. 
The latter approach was selected for this study.

The transcendental phenomenology method, developed by Moustakas and modified 
by Husserl, focuses on participants’ explanations to develop the true meaning of a lived 
experience. It heavily depends on the researcher’s understanding of the participants’ lived 
experiences (Creswell, 2013; Husserl, 2012).
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Research informants
This research was conducted from January to March 2021 involving 10 individuals from 
diverse age, gender, education, residence, and occupation backgrounds. The researcher 
was intimately involved in collecting and interpreting the data. The characteristics of the 
informants are provided in Table 1.

Even though there is no standard sample size in qualitative research, since its 
intention is not to simplify findings, scholars have acknowledged a sample size of 10  
is generally acceptable as long as data saturation can be achieved. The number of 
informants also depends on the research approach. According to Creswell & Creswell 
(2018), a narrative approach should have 1–2 contributors; a phenomenology approach, 
3–10 contributors; while a grounded theory approach, 20–30 contributors.

Table 1. Characteristics of informants 

Items Characteristics of Informants Details

1 Number of informants 10 individuals

2 Education background Four university graduates, two diploma holders, four 
senior high school graduates

3 Gender Three males, seven females

4 Number of informants 
withholding COVID-19 status

Five informants (two males, three females)

5 Number of informants disclosing 
COVID-19 status

Five informants (one male, four females)

6 Employment status Six informants employed; four informants unemployed

7 Place of stay during COVID-19 Two informants stayed at the designated house for 
COVID-19 patients provided by the government; eight 
informants followed self-isolation protocols at home

8 Province of residence Two informants from Jakarta, six informants from West 
Java and two informants from Riau

The researcher conducted in-depth interviews with 10 COVID-19 patients. The 
informants were recruited using the snowballing sampling technique. Several informants 
were acquaintances, while the rest were recommended by these acquaintances.

The snowball sampling technique is a sampling technique in which existing 
participants of a study help recruit additional participants. The justification of this 
sampling method involves the context of the study and target population. The method 
may be justified if  the topic is sensitive or personal. Additionally, it must ensure that no 
potential violation of subjects’ privacy occurs (Institutional Review Board, 2010).

The number of informants can be one of the limitations of the research. Initially, 
only six people were willing to participate. To reach the saturation number, another four 
informants were sourced to participate in this research. 

All informants were selected purposely. Two informants stayed at a designated 
house for COVID-19 patients provided by the government. The other eight informants 
followed self-isolation protocols at home and hardly ventured outside their homes. Most 
of informants had recovered during the interview. Five informants had withheld their 
COVID-19 status from the general public whereas the other five informants had disclosed 
to the public or neighbours about their positive COVID-19 status. 
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Data collection
Data was collected using in-depth interviews and observations for this study. For informants 
who had fully recovered, interviews were carried out face to face. Interviews through 
Zoom, telephone, WhatsApp, or video calls were carried out with informants who were 
still undergoing the isolation protocol.

To collect adequate data for this study, each informant participated in one or two 
interviews, with each averaging about 60–100 minutes. The interview protocol included six 
sets of questions concerning the following topics: personal data, description of experience 
while being infected with COVID-19, motives for disclosing or withholding COVID-19 
status to the public, feelings and behaviours experienced when disclosing or withholding 
COVID-19 status, positive and negative impacts of disclosing or withholding COVID-19 
status, as well as other related questions to elaborate the experiences related to thoughts, 
feelings, and behaviours. During the interviews, additional and follow-up questions were 
asked to invite elaboration and to clarify responses.

Table 2. Interview questions

No. Questions
1 How did you know you had COVID-19?

2 What do you know about COVID-19? Could you explain, please?

3 What did you do when you had COVID-19?

4 What were you worried about when you had COVID-19?

5 Did you notify your family and neighbours of your COVID status? Can you explain the reason?

6 Would you like to share how your family or neighbours responded to your COVID status? What 
were the positive responses? What were the negative reactions?

Data analysis
The theory of Miles et al. (2014) was utilised to analyse the study data. After data collection, 
each interview transcript was analysed twice to obtain the required data. All additional 
interview notes were also examined to enrich the observations of the responses. The whole 
process involved the following four steps. 

First, horizontalisation was carried out by assigning similar value and significance 
to each statement and coding those statements with descriptive labels. 

Second, any statements that were not on the horizon of the experience were deleted 
or reduced to determine the permanent constituents of experiences. This process involved 
inquiring if  the statements contained points necessary to understand the involvement and 
if  the statements could be summarised and labelled.

Third, related constituents were grouped and each category was provided a 
thematic label. The initial coding resulted in several components that did not change from 
the experience. This step was repeated numerous times to further tweak and refine the 
categories until all constituents were grouped and the main themes of the experience were 
finalised.

Fourth, the identification of themes was completed by rereading the full transcripts 
to validate that these identified themes and the invariant constituents accompanying 
them were explicitly expressed and matched the words of the participants. These themes 
produced individual and complete textural, structural, and texture-structural descriptions, 
culminating in the essence of the experience. The themes are displayed in the form of a 
narrative text and a matrix for discussion, followed by a conclusion.
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Scope of study
It is imperative to state at this juncture, that the meaning of withholding or disclosure in 
this study is limited to the withholding or disclosing of the COVID-19 status to informants’ 
community or neighbours and their children’s schools. The scope of this research does 
not include COVID-19 status disclosure to close relatives and offices or workplaces for 
employed informants.

FINDINGS AND DISCUSSION

This research explores personal ideas and in-depth experiences regarding the topic of 
interest in the natural setting. It concerns understanding dynamic human behaviours 
from the viewpoint of the informants. Even though the study involved equal number of 
informants who withheld and disclosed their COVID-19 status, it would not generalise the 
results. However, these results may serve as a reference for similar studies.

The analysis looked at the motives for withholding and disclosing the COVID-19 
status, followed by the positive and negative impacts of these behaviours. Six themes 
emerged from the analysis, namely withholding motives, disclosure motives, positive 
impacts of withholding, negative impacts of withholding, positive impacts of disclosure, 
and negative impacts of disclosure. The themes and sub-themes are presented in Table 3.

Table 3. Themes and sub-themes

Items Themes Sub-themes

1 Withholding motives Fear of being marginalised
Anxiety over social stigma
Sufficient support from family members
Financial considerations
Indifference to risks
Avoidance of test fees
Protection of family members
Avoidance of economic impacts on society
Avoidance of interpersonal impacts

2 Disclosure motives Fear of accusation for withholding
Provision of support from neighbours
Prevention of virus transmission
Fear of being questioned by neighbours

3 Positive impacts of withholding Avoidance of stigma, discrimination and isolation
No potential restriction to family members’ activities
No restrictions to outdoor sunbathing 
Provision of more support from family members 

4 Negative impacts of withholding Feeling of guilt
Death of a family member
Lacking awareness in social distancing
No support by neighbours

5 Positive impacts of disclosure Material and psychological support by neighbours
Assistance to run errands
More rest time 

6 Negative impacts of disclosure Face stigma, discrimination and unpleasant treatment
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Motives to withhold status
In the interviews, informants provided explanation on their decisions to withhold their 
COVID-19 status. All the informants (Informants 1, 3, 8, 9, 10) who withheld their COVID-19 
status had performed self-tests for COVID, hence the local COVID task force was not aware of 
the test results. The main reason for withholding the information was because the informants 
were fearful of being marginalised by neighbours or the community. Their second reason was 
fear over social stigma or being blamed by neighbours or the community.

“After my friends and I swabbed near my office, we found we were positive. We 
both decided not to tell anyone in each of our neighbourhood because we were 
afraid of being blamed.” (Informant 1)

All informants (Informants 1, 3, 8, 9, 10) who withheld their COVID-19 status 
received enough support from their families. Therefore, disclosure of their status was 
deemed unnecessary as they did not require any help from the community.

Another motive to withhold COVID-19 status was financial consideration. All 
informants who withheld their COVID-19 status (Informants 1, 3, 8, 9, 10) had family 
members who worked as daily workers, were manning food stalls, or were recently employed. 
By informing community or neighbours, they were afraid that all their family members 
would be subjected to isolation and discrimination, which may affect their livelihood.

Several informants withheld their COVID-19 status (Informants 1, 3) due to lack 
of COVID-19 awareness. They did not fully consider the risks to their family members 
as a COVID-19 patient may be asymptomatic and look healthy. Some also believed that 
COVID-19 is merely a type of flu that only requires self-medication. One of the informants 
who withheld COVID-19 status (Informant 3) regretted the decision since one of the family 
members passed away due to COVID-19 and the deceased was a comorbid patient. 

Several informants (Informants 1, 3, 8) were worried about the COVID test fees 
and a place for self-isolation if  the whole family have had to take the test and were found 
positive.

Some informants (Informants 3, 8) considered the need for their children to play 
outside their house or in playgrounds. They preferred to withhold their COVID-19 status 
so that their young family members may continue to play outdoors.

Interestingly, an informant who withheld the COVID-19 status (Informant 9), 
regarded this action as a personal social responsibility in the capacity of a healthcare 
activist. She did so with the intention of not contributing to the increasing number of 
recorded COVID patients. Her region was declared a COVID-19 red zone for several 
months, which caused a huge economic impact on the communities.

Several informants (Informants 1, 3, 8, 9) mentioned they were afraid that the 
people who had close contact with them would need be tested and this may have an impact 
on their relationship.

Motives to disclose status
Informants 2, 4, 5, 7 explained their decision to disclose their COVID-19 status. First, 
their COVID tests were carried out in their residential areas, hence the local COVID-19 
task force would automatically be aware of the test results. In contrast, even though the 
COVID tests were not carried out in his/her neighbourhood, Informant 6 still declared his/
her status to avoid developing a bad relationship with the neighbours in the future. All the 
informants (Informants 2, 4, 5, 6, 7) who disclosed their status were also afraid that their 
neighbours would blame them if  their status is exposed at a later stage. 
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Several informants (Informants 2, 4, 6, 7) disclosed their COVID-19 status since 
they thought that their children or grandchildren could still receive support from their 
neighbours during the isolation. 

 “Pak RT (head of the neighbourhood group) said, “Please let us know what 
you want to eat or anything else you need. You and your family members should 
stay at home”. (Informant 4)

Another motive for disclosing the COVID-19 status was attributed to personal 
social responsibility to prevent virus transmission to family members or others (Informants 
6, 7). Informant 5 with an asymptomatic condition, mentioned that he/she did not want 
to be self-centred, even though he/she could have withheld the information. In addition, 
he/she intended to comply with the government’s directives. The informants’ families were 
able to arrange for self-isolation or send family members with negative status to another 
house. However, two informants (Informant 2, 4) were afraid that their neighbours might 
ask why their family members were not around.

Summary on motives to withhold or disclose status
This section summarises the motives for withholding or disclosing COVID-19 status. Most 
of the COVID-19 positive informants did not have wish to disclose because they were 
afraid of the potential harm, social stigma, discrimination, and isolation that will follow. 

One motive for disclosure can be attributed to unavoidable circumstances, for 
example, undergoing tests in their residential area in which the test results can be accessed 
by authorities. Other motives include personal social responsibility to create community 
awareness and to avoid transmission, fear of social pressure, support from neighbours, and 
compliance with government’s directive.

The motives to withhold COVID-19 status include the fear of social stigma, risks for 
family members, and economic considerations. Informants who withheld their COVID-19 
status (Informants 1, 3, 8, 9, 10) opted for self-isolation, while personal consideration 
about one’s own profession tends to present options for withholding his/her COVID-19 
status. For example, a health activist (Informant 9) opted to withhold the status with the 
intention of not adding on to the increasing COVID-19 cases. A teacher (Informant 7) also 
withheld the COVID-19 status for fear of school closure.

Most informants (Informants 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10) believed that certain people 
around them displayed some COVID-19 symptoms but objected to taking the COVID 
test. They were under the impression that it was not compulsory to report such incidents 
and decided to follow the self-isolation protocols.

Unfortunately, individuals who had fully recovered from COVID-19 and completed 
the home isolation or quarantine may still be subjected to stigmatisation.

The influencing factors that influence the withholding or disclosure of COVID-19 
status include cultural differences, individual traits, and gender differences (Fankhauser, 
2018; Lee & Hwang, 2018; Tang et al., 2013).

  
Positive impacts of withholding COVID-19 status
The informants shared some of the positive impacts from their decision to withhold their 
COVID-19 status to the general public. First, the informants (Informants 1, 3, 8, 9, 10) were 
not worried about negative stigma, discrimination, or being isolated by the neighbours. 
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“My daughter swabbed in the office, and the result was positive. She had the 
mild flu. Then her boss asked her to go home, not finish the day’s work. We 
decided not to tell anyone, even pak RT (head of the neighbourhood group), to 
avoid neighbour pressure. She stayed alone in her bedroom and self-isolated.”  
 (Informant 3)

Second, family members were not prohibited from carrying out outdoor activities 
(Informants 3, 8). Third, informants could still do outdoor sunbathing (Informant 8). 
Lastly, the informants received more support from their family members (Informants 1, 
3, 8, 9, 10).

Negative impacts of withholding COVID-19 status 
Apart from positive impacts, the informants also shared several negative impacts as a 
result of withholding COVID-19 status to the general public. First, informants felt guilty 
since they did not disclose their status (Informants 1, 3). Second, some family members 
contracted the virus and developed illnesses or died as a consequence (Informants 1, 3, 10).

“I was sick, my husband was sick… everyone at home was infected… finally, 
my husband died.” (Informant 3)

Third, neighbours did not practise any physical distancing as they believed that the 
informants did not pose any health risks (Informants 3, 8, 10). Fourth, informants had to 
be independent in providing for themselves since there was no support from neighbours 
(Informants 1, 3, 8, 9, 10). Lastly, the informants were more prone to disregard COVID 
protocols (Informant 10).

Positive impacts of disclosing COVID-19 status
For those informants who disclosed their COVID-19 status, there were several positive 
impacts as mentioned. First, the informants (Informants 2, 4, 5, 6, 7) received support 
in the form of food, fruits, vitamins, medicine, transportation, household equipment, 
personal protective equipment, and other basic needs from their neighbours. 

“I received food and basic necessities from neighbours while self-isolating at 
home.” (Informant 4)

Second, the informants received psychological support in the form of emphatic 
greetings, compassion, kindness, and suggestions via social media and phone/video calls 
from neighbours (Informants 2, 4, 5, 6, 7). Lastly, the informants (Informants 2, 4, 6) 
also received assistance from their neighbours to run important errands outside their 
home. They also took the opportunity to use the self-isolation to rest while students with 
assignments had their due dates extended.

Negative impacts of disclosing COVID-19 status
Nevertheless, those who disclosed also experienced some negative effects as a result. First, 
all the informants who disclosed (Informants 2, 4, 5, 6, 7) underwent stigma, discrimination, 
and unpleasant treatment such as gossips, abandonment or eviction threats. In some cases, 
some neighbours purposely ramped up the car engine sound to express their unhappiness. 
Some resorted to controlling the neighbourhood roads to compel the informant’s family 
to go elsewhere for isolation or to get retested. Some neighbours were even afraid of 
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sunbathing in their own house terrace or to go outside the house, even after the informants 
had fully recovered for over two months.

“Does my body look like it’s full of COVID or what?      
People ostracised my family. My neighbours kept a distance from us. They 
said, “Oh, your family got COVID-19”… My wife is the coordinator of an 
arisan (a rotating savings and credit association). As an arisan coordinator, 
she is in charge of arisan members’ money. The arisan members were afraid to 
deposit money to her because she had COVID, even after a month of her full 
recovery.”   (Informant 2) 

The children of another informant’s family were ostracised by the neighbours when 
they were not allowed to play with the other children and bullied.

“Sometimes we went out of the house and the neighbours suddenly walked in 
a hurry. Our grandson is only five years old and does not have COVID. When 
he went out, a neighbour told him go home and play at home. He felt very 
isolated.”  (Informant 7)

Another informant was also refused to continue his/her tenancy.

“When we returned from the hospital, we were notified that we should not come 
back to our rented house.”  (Informant 3)

Second, news about the COVID-19 status of the informants spread rapidly amongst 
the neighbours leading to more discrimination and gossip. Third, some informants found 
their self-isolation or isolation in medical facilities filled with boredom.

Stigmatisation concern
Based on the findings, the motive for withholding the COVID-19 status was mainly to 
avoid stigmatisation. COVID-19 patients often face public stigmatisation (Dwinantoaji & 
DW, 2020; Etika et al., 2020; PH et al., 2020). The social stigma leads to discrimination, 
ostracisation and other harmful behaviours against COVID-19 patients (Centers for 
Disease Control and Prevention, 2020). Some continue to face discrimination even after 
they have recovered.

“Does my body look like it’s full of virus that my neighbours pretend not to 
see me? They avoid interaction, while strangely looking at me when I am in my 
terrace for sunbathing. The discrimination is more frightening than the virus 
itself.” (Informant 2)

Those who disclosed their COVID-19 status (Informants 2, 4, 5, 6, 7) were equally 
worried about potential social stigma. When they eventually faced the stigma, they 
considered it a part of the risks for revealing their status. Self-disclosure provides space 
for controversial topics; as demonstrated by Masaviru’s work on the case of contraceptive 
knowledge and unwanted pregnancies in Kenya (2015). For infectious diseases, however, 
disclosing the information can become complicated (O’Connell et al., 2015).

COVID-19 causes prejudgment or inaccurate information (Patel et al., 2020). In 
Colombia, approximately 63% of its people, especially those who are not health workers, 
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associated COVID-19 with stigma and discrimination due to intense fear towards the disease 
(Cassiani-Miranda et al., 2020); while in Jordan, it was reported 64% of infected persons 
and their interactions faced stigmatisation during the COVID-19 pandemic (Abuhammad 
et al., 2021). Interestingly, in a study by Baldassarre et al. (2020) regarding stigma and 
discrimination (SAD) related to COVID-19, the authors discovered that knowledge, level 
of education, and socioeconomic status may influence the perception of COVID-19 risks 
in the digital world. 

Five informants of the study (Informants 2, 4, 5, 6, 7) reported that they encountered 
people surrounding them who displayed COVID-19 symptoms but refused to undergo the 
COVID test. They were of opinion that it was not compulsory to report such observations, 
however self-isolation was carried out. According to Thunstorm et al. (2020), who 
conducted a study in the United States with 1,000 participants, approximately 70% of the 
respondents would take a COVID-19 test and the ones who are most likely to take a test 
are the people who frequently meet other people. 

Benefits of disclosure for the public
Disclosing extremely private, sensitive, and personal information such as the COVID-19 
status to others carry both advantages and disadvantages. The community benefits from 
the disclosure because further COVID-19 transmissions can be prevented with this data. 
Sprecher et al. mentioned that self-disclosure reciprocity in the acquaintance process 
increases the likelihood of positive outcomes (e.g., liking) (Sprecher et al., 2013). In other 
words, self-disclosure may allow us to open up and disclose to other people who are equally 
open. Disclosure is a reciprocal process and it leads to trust that develops the relationship. 

However, this notion is not demonstrated by this research. Disclosure has benefits 
but creates a distance between parties. It is not a reciprocal process and may not lead to 
trust but instead, results in sanctions or stigma to the one who provides the disclosure. 
Personal consideration on the readiness to accept stigma determines the risk for informing 
the community. Hargie highlighted the categories for disclosure related to thoughts, 
observations, feelings, and needs (2011). In this respect, interpretation on the reaction 
of the information receivers such as neighbours is an essential factor in disclosing the 
COVID-19 status to the community.

In this study, one motive for COVID-19 status disclosure was to comply with the 
government’s directive. This finding corroborates with past studies that found motives 
may depend on the intrinsic motivation of people (Van Rooij et al., 2020) or obeying the 
government’s orders without questions (Wang & Wang, 2020).

Lastly, by disclosing their status, the informants received goods and immaterial 
support from the community as they underwent isolation protocols. 

RESEARCH IMPLICATIONS

This study offers insightful findings for the benefit of the government (Ministry of Health), 
especially the COVID-19 task force, to assist in formulating effective policies domestically 
and with international institutions (WHO). 

By understanding the motives for individuals to disclose or withhold their COVID-19 
status, the government may further enhance its mechanism for a more effective tracking 
system obtain information on people with COVID-19. Better awareness programmes and 
activities can also be planned with communities with the aim of creating awareness on 
support, transparency and the negative effects of social stigma related to COVID-19.
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CONCLUSION

Based on findings of this qualitative research, it can be concluded that the motives for 
withholding COVID-19 status generally concerns with maintaining personal interest, 
while the motives for disclosing COVID-19 status generally concerns with maintaining 
public interest. The positive impact of status disclosure is to avoid stigmatisation, while 
the positive impact of status disclosure is material or immaterial support. The negative 
impact of status withholding is guilty feeling or inability to receive material and immaterial 
support, whereas the negative impact of disclosure is stigmatisation. Thus, stigmatisation 
is a crucial factor in determining COVID-19 status withholding or disclosure. 

The findings offer valuable insights for the government in formulating a strategy to 
encourage people to be more open about their COVID-19 status and respect the significance 
of such disclosure for the community. In addition, awareness and education is necessary to 
address stigma and discrimination against people with COVID-19.

The findings also provide several indicators on whether people withhold or disclose 
their COVID-19 status, which could be beneficial in developing a more effective tracking 
system to obtain information on people with COVID-19. 
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ABSTRACT

Campaigns play an important role in political marketing communication. To strengthen the persuasive 
element in political marketing communication, candidates use neuroscience approaches to achieve 
political goals. This study aims to analyse Prabowo-Sandiaga’s campaign in the 2019 Presidential 
Election using neuroscience approaches. This research applied the Niffenegger theory on political 
marketing (product, price, place, and promotion) and neuroscience approaches using Paul MacLean’s 
Triune Brain theory. Adopting the constructivist paradigm case study method, data collection was 
done via in-depth interviews with informants. The results show that Prabowo-Sandiaga highlighted 
a respected national figure and consistent political product content by conveying dramatic and 
controversial messages that drew attention, aroused emotions, influenced recipients’ behaviour, and 
created longlasting memories. Based on neuroscience, the amygdala which is involved in emotional 
processes was stimulated and this aroused loyalty and created an emotional bond between Prabowo-
Sandiaga and supporters. Further, Probowo-Sandiaga’s speeches also stimulated the mirror neuron 
system (MNS) which gives the perception that they understand the feelings of constituents, have 
empathy and can provide beneficial solutions. 

Keywords: Neuroscience, campaign, political marketing communication, persuasion 
communication
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INTRODUCTION

General elections are inseparable from campaigns. They are parts of a “two-sided coin” 
that cannot be separated from one another. Campaigns are communication activities 
aimed at influencing people so that they will develop an outlook, attitude and behaviour in 
accordance with the wish or desire of the information provider (Cangara, 2012; Murwani, 
2018; Nugraha et al., 2016). A general election campaign is an activity carried out by 
general election candidates or parties to convince voters by promoting their vision, mission, 
program, and/or self  image. In addition, general election campaigns are part of the political 
education for the public and is conducted in a responsible manner (Qorib, 2020).

Campaigns in mass media carry intensive political information and messages for a 
limited period of time (Atmodjo, 2014; Ritonga & Syahputra, 2019). During the campaign 
period, candidates compete with one another to convey their political goals to the target 
group, the general public. Good political communication will have a positive impact on 
the candidate’s electability to gain more votes or vice versa. In political communication, 
the most important element is the image of the political candidate (Marquart et al., 2020; 
Prisgunanto, 2014). Politicians can also use the media to convey messages to influence 
the public to vote for them (Mun & Li, 2011). Every political party candidate is usually 
promoted intensively and vehemently (Hartaman et al., 2020). The activities are intended 
to influence the political audience in the hopes that they will support and vote for the 
competing candidate. In this regard, political communication is aimed at drawing sympathy 
from the audience and to increase their political engagement ahead of the general election 
(Muslimin, 2019). 

Campaigning is also a persuasive activity (Heryanto, 2019) to sway people who differ 
from or do not believe in the ideas championed by a candidate (Cangara, 2012). According 
to Richard M. Perloff  (as cited in Surachmanto et al., 2019), persuasive communication 
is a symbolic process where the communicator tries to convince constitutents to change 
their attitude and behaviour towards certain issues through message transmission in a 
persuasive atmosphere of free choice. The constituents receiving the persuasive messages 
can voluntarily accept or reject to participate in the election (Morissan, 2016). Similarly, 
Coler and Roberto (as cited in Cangara, 2012) stated that campaigns are an effort managed 
by a group (agent of change) directed towards pursuading the target audience to accept, 
modify or abandon certain ideas, attitudes and behaviours. 

The persuasive approach in a political campaign is part of the political marketing 
communication. From the marketing perspective, political campaigns can be seen as an 
effort to identify the desires and needs of voters that can later be met by the political 
pledge (Axhami et al., 2015). Political marketing is the promotion activity of candidates 
directed towards voters in the hope of obtaining support from them (Hamelin et al., 2019). 
Political marketing communication also conveys the vision and mission of each legislative 
candidate in the general election. Political marketing communication can also directly 
affect a candidate’s reputation (Kholisoh & Mahmudah, 2020). 

The communication strategy of a candidate and the campaign team in election 
campaigns can be done through comprehensive persuasion acceptable to all circles with a 
local value approach (Nur, 2019). Studies show that candidates who diffentiate themselves 
regardless of their ideology and involve the public directly, will produce better electability 
results (Beers, 2014). The relations betweeen candidates and voters are very important 
because political campaigns are basically used to make their political products more 
acceptable to the target market (Gopal et al., 2019). In this respect, Niffenegger proposed a 
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political marketing concept that combines political campaign marketing tools (marketing 
mix), that is, product, promotion, price and place (4P) (as cited in Cwalina et al., 2015). 

To strengthen the persuasion element in political marketing communication, 
political parties, candidates, and consultants/teams can adopt the neuroscience approach. 
Neuroscience is the scientific study about the nervous system (brain, spinal cord and 
peripheral nerve system and their functions) (Gage, 2015). Ikrar (2016) explained 
neuroscience as a modern science discipline that intersects with all concepts of life, 
specifically combining biology and humanities which explains the mechanisms underlying 
thoughts, emotions, and behaviours. Neuropolitics, on the other hand, is the combination 
of nerve science and political science. It studies the political brain that is transformed 
from a social brain through imagination and rationality (Chung, 2018). Thus, political 
neuroscience (or neuropolitics) focuses on using the nerve science methods and theories 
on brain structure and functions to better understand how an individual makes a political 
decision and provides an outlook on several nerve processes that underpin support for a 
candidate (Haas et al., 2020).

The neuroscience approach has been used for education and learning research by 
scholars such as Widyani and Siti Nurannisaa (2020), Susanti (2019) and Rivalina (2020). 
However, based on the literature review, the neuroscience approach has yet to be used 
in the political communication field, although its possible. Therefore, this research aims 
to study the neuroscience approach used by Prabowo-Sandiaga as a political marketing 
communication strategy in the 2019 Presidential Election. 

LITERATURE REVIEW

Neuroscience
Neuroscience is the study of the nervous system found in the human brain. Neuroscience 
also reviews brain awareness and sensitivity from the standpoint of biology, perception, 
memory and its relations to learning. According to the neuroscience theory, the brain 
and nervous system are the physical elements needed for the human learning process, 
particularly brain and thoughts. Ikrar explained that this discipline has wide-ranging 
applications, from marketing (neuromarketing), computer (neuro-simulation), cognitive 
behaviour (neuropsychology) to politics (neuropolitics) (2016).

Paul Maclean developed his Triune Brain theory (Meier, as cited in Saputra, 2019) 
from his hypothesis in the 1960s. An American neuroscientist, Maclean explained about 
the vertebrate’s brain evolution in his book, The Triune Brain in Evolution. Based on his 
theory, the human brain is divided into three parts, namely reptile brain, mammal brain, 
and neocortex brain. The “reptile brain” starts from the brainstem at the brain base and is 
connected to the spine. This brain functions as the control center and autonomous nervous 
system which regulates the main functions of the body and the reactions of an individual to 
danger or threat. When this reptile brain is active, only the instincts work. The reptile brain 
becomes more active if  one does not get enough sleep, is threatened, afraid, or stressed or 
when the body and mind is exhausted. The reptile brain developed into the mammal brain 
which contains a limbic system comprising the amygdala, hippocampus, thalamus, and 
hypothalamus. This brain plays a role in controlling aspects of family needs, social strata 
and sense of belonging. The mammal brain also gives meaning to emotions or occurrences 
(social and emotional). In addition, it also plays a role in controlling the immune system, 
hormones, and long-term memory. 
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Campaigns
Etymologically, the word campaign comes from the Latin word, “campaign”, which 
means field. It is also related to some other words, “champion” and “champagne”. The 
element of champion has to do with military exercise conducted by Italian residents while 
in a campagnia (village), while the element of champagne refers to the activity of French 
residents who planted Champagne grapevines in their gardens. 

 Rogers and Storey (as cited in Roberto et al., 2020) defined campaign as a series 
of planned communication acts aimed at creating a certain effect on a large audience in a 
sustainable way for a certain period of time. In general, campaign functions as information 
to make the public more responsive to certain issues conveyed in the campaign. Campaign 
is one of the essential parts of political communication. No political event is complete 
without a political campaign. Political professionals perceive the political campaign akin 
to the goal of the political party and candidate. To reach a political audience widely and 
quickly, a campaign is conducted through various networks and political communication 
media (Wahid, 2016).

In other words, a political campaign is an organised effort aimed at influencing 
voters in a decision-making process. In the same way, a political campaign is used by 
citizens in democracy to determine who will govern them (Saraswati, 2018). Politics is the 
“practice/work to carry out political affairs” that “executes/seeks power in government 
affairs”. Political campaign is also referred to as efforts to get a candidate to be elected or 
re-elected to an official post (HR & Harakan, 2017; Nasution, 2017).

Political marketing communication
Political marketing communication combines political communication with marketing 
communication. The theories, concepts, or strategies and tecniques of marketing 
communication in businesses is applied to the context of a political campaign to gain a 
positive image, popularity, electability and constituents’ loyalty. 

Political marketing is defined as the process of exchanging and shaping, maintaining 
and fostering relations among subjects or people involved in the political market (politicians, 
political parties, voters, interest groups and institutions), with the aim of identifying and 
fulfilling their needs and developing political leadership (Cwalina et al., 2013). Niffenegger 
(as cited in Cwalina et al., 2013) recommended using a combination of marketing tools  
in political campaigns known as a marketing mix, namely product, price, place and 
promotion (4Ps). 

Product: The product offered by a candidate is the complex integration of many 
advantages which voters believe can be achieved, if  the candidate is elected. Price: the 
price of a product offered by a candidate refers to the total cost to be borne by voters if  
the candidate is elected. This includes economic costs, such as tax hikes or budget cuts. 
Other costs stated by Niffenegger include the effects of the national image: whether voters 
will consider the new leader to be strong, an individual who will promote national pride or 
an individual who will become an ignominy to his compatriots at international events. We 
must also take into account psychological costs: whether voters will feel comfortable with 
the religious and ethnic background of the candidate? The general marketing strategy for 
price comprises minimising the costs of candidates and maximising that of the opponent’s. 

Place (distribution): the marketing strategy to distribute campaign messages 
by combining personal appearance programs with volunteers used as confidants of the 
candidate to the local market. Promotion: mostly consists of efforts and publicity carried 
out through means of free media coverage about the candidate, programs, and campaigns. 
Niffenegger distinguished four basic promotion strategies, namely (1) Concentration 
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strategy: concentrating an unproportional sum of money and promotion effort on a certain 
voter segment (for instant needs in regions or provinces); (2) Time strategy: involving the 
highest promotion expenditures and the most wide-ranging promotion activities that can 
give the greatest benefit to the candidate. This compels the opposition to increase their 
activities and spend their resources; (3) Misleading strategy: avoiding a frontal attack on 
the stronger contender and trying to make the contender lose balance so that they will 
make mistakes (this can be a very successful strategy for the underdog); and (4) Negative 
campaign strategy: conducting a comparative attack directly or indirectly on the contender 
and/or their personal characteristics. 

Persuasive communication
Persuasion is derived from the Latin word, peruasio which means persuading, inviting or 
seducing (Soemirat & Suryana, 2014). William J. McGuire (as cited in Nida, 2014) defined 
persuasion as changing people’s attitude and behaviour through the spoken and written 
word, and constitutes one of the more interesting uses of communication. The main point of 
persuasive communication is influencing the opinion and attitude of the message recipients. 
In the process, persuasion can be conducted rationally and emotionally. Through the rational 
way, the cognitive component of an individual can be influenced. The affected aspects can be 
in the form of ideas or concepts so that the individual can develop the required belief.

According to Soemirat and Suryana (2014) as well as O’Keefe (2021), the objective of 
persuasive communication is to influence the attitude, opinion and behaviour of audiences. 
Changing opinions has to do with cognitive aspects, namely those related to beliefs, ideas, 
and concepts. In this process, the change that happens to the audience is related to their 
thoughts. They realise that their opinion is wrong and needs to be changed or modified. As 
such, their intellectual will improve. Meanwhile, changing attitude is related to the affective 
aspect. This covers the emotional aspect of the audience. 

Additionally, Miller (2013) defined persuasive communiction as any message 
aimed at forming, strengthening and changing other people’s responses. In the same way, 
Bettinghaus and Cody (as cited in Simmons & Sarinastiti, 2012), in their book, Persuasive 
Communication, explained that persuasive communication can influence the thoughts and 
behaviour of an individual as well as the activity relations between a speaker and listeners 
in which the speaker tries to influence the attitude of the listeners through audiovisual aid. 

RESEARCH METHODOLOGY

The constructivist paradigm, underpinning this research, is a systematic analysis towards 
socially meaningful action through direct and detailed observations of related social 
actors who create and maintain/manage their social world (Kriyantono, 2014). The social 
attitude, in the context of this study, is the campaign conducted by Prabowo-Sandiaga 
using neuroscience approaches. The researcher used the case study method. This method 
involves in-depth, detailed, intensive, holistic and systematic data collection of people, 
events, social settings or groups using various methods and techniques as well as interviews 
to understand effectively how people, events, social settings or groups operate and function 
in accordance with their context (Yusuf, 2014). In other words, the case study method 
(Yin, 2012) is a method which pays attention to a case intensively and deepens the process 
in detail. In this research, the case studied in-depth is the political campaign conducted by 
Prabowo-Sandiaga in the 2019 Presidential Election.

The researcher conducted in-depth interviews with research subjects to obtain a rich 
data set in accordance with the situation and conditions in the field. The study informants 
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included two internal parties, namely Mardani Ali Sera, Vice Chairman of the National 
Campaign Board and Kawendra Lukistian, Prabowo-Sandi National Campaigner, as well 
as three external parties, namely Bambang Imam Santos, co-founder of the neuroscience 
community, Rizki Edmi Edison, Director of Uhamka Neuroscience Center and Sri 
Warsih, a supporter of Prabowo-Sandiaga, who is also a follower of the Prabowo-Sandiaga 
Facebook account, to balance out the representation of both internal and external parties. 

FINDINGS AND DISCUSSION

Paul MacLean’s concept of triune brain shows that the brain’s working functions are 
divided into three sub-systems. At the bottom, the oldest brainstem, the emotional brain 
limbic system in the middle, and the upper executive brain, particularly PFC (prefrontal 
cortex) which is located exactly behind the forehead. Each has different working functions 
and various names or terms. Brainstem, better known as “croc brain”, encourages the 
emotional brain and is the lowest level of the brain information processing system. 

All the concepts of the triune brain can be seen in the political marketing 
communication described by Niffenegger. Based on the study’s interview findings, Prabowo-
Sandiaga applied the Niffernegger’s concept of political marketing with the neuroscience 
approach during the campaign period. This is apparent from the four concepts of his 
marketing mix, namely product, price, place, and promotion, which will be discussed next. 

Product
The product offered is the complex integration of many benefits as contained in the vision 
and mission of the campaign which voters believe can be obtained if  the candidate is 
elected. Kawendra stated that the main message of Prabowo-Sandi’s vision and mission is 
economy: how to create as many jobs as possible, stabilise the prices of basic necessities, 
and take optimum advantage of Indonesia’s natural wealth which has not been tapped 
optimally by previous leaders for the benefit of the people’s welfare as contained in the 1945 
Constitution. This grand idea is applicable in a linear manner, from central, provincial, 
district and city levels to sub-district and neighborhood associations/community units (RT/
RW). Kawendra, the National Campaigner of Prabowo-Sandistated, stated the following: 

“The main message, the main idea of Mr. Prabowo and Sandi is about economy: 
how to create as many jobs as possible, how to stabilize the prices of basic 
necessities, how to take optimum advantage of Indonesia’s natural wealth for 
the benefit of the people’s welfare.” 

In relation to product, Sri Warsih also spoke of the main reasons for throwing her 
support behind Prabowo-Sandiaga, which include his military experience, being smart, 
firm and disciplined. In responding to the political product offered by Prabowo-Sandiaga, 
she believed Indonesia under the leadersip of Prabowo-Sandiaga will become better and 
its sovereignty will become stronger. Sri Warsih, a Prabowo Subianto supporter for two 
terms, had this to say:

“Since the beginning I have never moved to other choice, I continue to choose 
Prabowo. My reason is that Mr Prabowo is firm, his military experience is not 
doubted. As a soldier, Mr Prabowo will no doubt keep the state sovereignty 
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and dignity. True, leader must be firm. Don’t import anything while we do 
not make maximum use of domestic sources. All agree to what Mr Prabowo 
said. Admittedly, in the beginning we were afraid of Indonesian debts being 
huge, foreign parties enjoying Indonesia’s wealth, and the economy getting 
difficult. When Mr Prabowo said Indonesia is ill so if it is not arranged it will 
disappear in 2030. Is that true? If in 2024 (presidential election), Mr Prabowo 
is nominated again, I will surely vote for him. It seems that I have a spiritual 
connection with him.” 

From the explanations given by several informants above, we understand that when 
it comes to political marketing product, Prabowo-Sandiaga not only emphasised political 
products such as content and candidate’s profile but also paid attention to voters’ emotions. 
Based on neuroscience, the limbic system is related to emotions and social relations, which 
is why it is also called the emotional brain. In addition, the brain is also naturally interested 
in novelty. The emergence of The New Prabowo may become a stimulus for the brain. As 
Bambang, co-founder dan CEO of PT Neuronesia Neurosains Indonesia, explained: 

“The nature of brain is interested in novelty, it likes something new but if it is 
too new without reference, it will get stressed. Secondly, brain likes familiarity, 
something that it is acquainted but if it remains unchanged, it will also get 
stressed too. The brain also likes prediction. There is amygdala which functions 
as emotion center, hippocampus as memory center, hypothalamus as a 
controller of sympathic and parasympathic sub-systems and so on. In politics, 
by providing a proper stimulus to the principles of neuroscience, namely award, 
emotion, memory and social interaction can arouse loyalty”.

The analysis of the interviews revealed that in their political communication 
strategy related to product, Probowo-Sandiaga showcased not only the profile of The New 
Prabowo through popular appearances, but also the consistent promotion of political 
products related to Indonesian sovereignty, national dignity, and economy using an 
emotional approach. In Nurdiansyah’s work (2018) on the profile of Prabowo-Sandiaga as 
a political marketing product, she found that the profile of Prabowo-Sandiaga propelled 
the Gerindra Party’s votes and the party offered this profile as the main product to be sold 
to the public. A similar study (Wance & La Suhu, 2019) also showed that when the profile  
of a certain candidate, and political issues are “sold” in the form of the candidate’s  
working programs, voters tend to become emotional in exercising their rights to vote in the 
election. 

From the neuroscience perspective, the stimulation of the amygdala (involved in 
emotions) which interacts with the prefrontal cortex produces major emotions, which can 
arouse loyalty so that supporters remain loyal to Prabowo-Sandiaga due to the emotional 
bonding formed. 

Price
Price refers to the price of product offered by the candidate, that is, the total costs to be 
borne by voters if  the candidate is elected. Based on the findings, during the compaign 
period, Prabowo Subianto pledged to lower the prices of basic necessities, raise the salaries 
of state apparatuses and contract teachers, and create more jobs as stated by Sri Warsih, a 
supporter of Prabowo-Sandiaga:
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“I believe if Prabowo Subianto is elected, the prices of basic necessities will 
decline, unlike today everything is expensive. Mr. Prabowo really knows what 
we feel. For the umpteenth time he said, if elected, in the first 100 days of his 
leadership, electricity tariffs will decline, and so will the prices of meat and basic 
necessities. Moreover, as mothers, we are confused about where our children 
will be employed after completing their study. How about the many laid-off 
workers? The program of Prabowo is to create as many jobs as possible, so 
there has been a program called “OK-OC”, there will be ready-to-work homes. 
That is good, along with Sandi”. 

Based on the informants’ replies, Bambang explained that from the standpoint of 
neuroscience, a part of the brain, namely mirror neuron system (MNS) is mostly used in 
politics because it works by emulating what is seen and felt. The duplication of MNS draws 
attention to neuropolitics, which connects political attitude to emotions and cognition. He 
explained:

“Mirror Neuron System in the political field is very much used. So, a neuron 
group is employed to duplicate. The tendency of Indonesian people become 
notes. Mirror Neuron System works very actively. Therefore, the leadership 
is still effective to use lead by example. What is interesting from MNS is that 
MNS will not only become active when observing, emulating or studying action 
but also, is influenced by various social factors, in addition to correlating with 
different individual empathy”.

The findings demonstrate that Prabowo-Sandiaga stimulated MNS amongst the 
voters. This is related to the cost to be borne by voters which affirms that Prabowo-Sandiaga 
understand what the constituents feel, display empathy and give beneficial solutions, for 
example, training so that people can survive in the difficult economy. 

Place 
Place (distribution) is marketing stimulus which refers to the channel chosen by the 
candidate to reach his voters. The channel, in the context of this research, is the means 
used by Prabowo-Sandiaga to convey campaign messages, namely campaigns conducted 
physically in open spaces or through social media platforms such as Facebook. 

Prabowo-Sandiaga chose to use Facebook to inform audience about their campaign, 
for example, their campaigning places. The advantage of Facebook is that it can display 
videos with longer duration compared to other social media platforms. This is in line 
with the statement by Sri Warsih who disclosed that she uses Facebook to find out about 
Prabowo-Sandiaga’s visits as well as access their complete campaign speech videos, unlike 
television spots that only provide quotes of their speech. She explained:

“Mr Prabowo is a former military man. He is physically strong so we can look 
at him on Facebook. He campaigns everywhere. On a single day he can visit 3 
or 4 places. We can look at him on the television for a while. On the Faceook 
we can look at the videos of Mr. Prabowo visiting Islamic boardng schools, 
social figures, cemetery, and residents. The videos have longer duration so we 
can know what Mr Prabowo does during the visits.” 
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The messages conveyed directly by Prabowo-Sandiaga during their campaign also 
caught the attention of Sri Warsih who was present at Prabowo-Sandiaga’s grand rally 
at Bung Karno Sports Stadium (GBK) in Senayan, Jakarta. She opined that Prabowo-
Sandiaga paid attention to the people by raising pertinent questions and almost everyone 
in the audience gave the same answers:

“I came to GBK to watch directly the grand campaign. Is it true if Mr 
Prabowo spoke of the condition of Indonesia as it is? He knows well what we 
feel as common people. Mr Prabowo asked whether or not it is expensive to 
buy basic necessities, whether or not it is difficult to find jobs, whether or not 
it is expensive to get medical treatment, and whether or not it is expensive to 
buy milk and meat for children. All replied expensive. It seems whenever he 
campaigns, he does so. Look at the Facebook he likes to raise such questions. 
We are glad to have a leader who cares and knows difficult economy”.

The researcher also found that Prabowo-Sandiaga always starts their political 
speech or rally by asking a few questions. From the standpoint of neuroscience, questions 
can serve as a “pacing”, referring to the communication process that tries to align the 
brainwaves of the audience and speaker so that the message transmission becomes more 
conducive and effective. In principle, an individual will find it easier to convey messages to 
others if  their brain waves are synchronised. Questions also provide stimuli to the temporal 
lobe which is responsile for hearing, memory and emotional functions. 

Promotion
Promotion mostly comprises publicity efforts and ads through free media coverage 
of candidates, programs, and campaigns. In developing campaign messages during the 
campaign period, Prabowo-Sandiaga as a contender tended to deliver negative and 
controversial campaigns, as described by Mardani, Chairman of the PKS DPP and Vice 
Chairman of the National Campaign Board :

“As a contender, we use language like this. Positive campaign is the business of 
the incumbent (president), the task of the contender is negative campaign”.
“Any information conveyed through digital media must be presented in a 
controversial way through drama or story. To win the competition, it is necessary 
to use controversial information written in the form of drama or story that can 
be sold to the public.”

Prabowo-Sandiaga’s intervention in the croc brain through negative messages can be 
accepted and regarded as the truth because the croc brain works on basic instincts to survive. 
As Mardani recalled, Prabowo once said that Indonesia may disappear in 2030. Although 
Prabowo intended the statement as “a warning” if state sovereignty is not immediately 
safeguarded, the story in Ghost Fleet in 2030 is predicted to come true. Mardani stated: 

“Mr. Prabowo is fond of reading, isn’t he? When he referred to Ghost Fleet that 
Indonesia may disappear in 2030, it is actually a warning. Mr Prabowo reminded 
that sovereignty is still in line with the issue of sovereignty, this is simple, if we do 
not immediately .... promote state sovereignty, then the story of Ghost Fleet in 
2030 will come true, Indonesia will vanish off the global map”. 
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Based on neuroscience, campaign activities to form opinions which are done 
easily and briefly actually targets the croc brain. The grassroots approach simplifies vital 
information for principal issues, for instance, issues related to discrimination against certain 
groups, racism, ethnicity, race, faith and religion and makes it easier to be understood by 
all layers of society, including those less knowledgeable. Bambang spoke of this issue:

“Now I believe too that they have (done so). What is the agency? Consultants 
have begun using neuroscience. But there has been a gap we use the lowest 
level, grassroots. So, the information conveyed is not necessarily knowledgeable 
to touch principal issues which will give rise to negativity bias. When we feel 
threatened, the most primitive part of our brain called croc brain becomes 
active. This part of our brain reacts only focusing on survival, act to free 
ourselves from terrible anxiety. When we have a leader who informs us that 
we must be afraid of events in the future, that only he who could protect us, we 
easily surrender and follow it. We all want to be protected”. 

From Bambang’s explanation, it can be concluded that based on neuroscience, 
the croc brain can be stimulated by providing new information so that a negativity bias 
emerges. When one feels threatened, the croc brain becomes active and reacts only focusing 
on survival, and acts to free oneself  from anxiety. 

Thus, it is clear that in conveying messages to constituents, Prabowo-Sandiaga gave 
stimulated the croc brain in the form of negative messages conveyed in a dramatic and 
controversial way so that they draw more attention, arouse more emotions, elicit stronger 
reactions, and stay longer in memory. In addition, concepts such as post truth and echo 
chamber found in social media, cause followers to process information emotionallly rather 
than objectively, even though the information can be wrong or fake. This can lead to 
extraordinary fanaticism because it is driven by the controversial information. 

 The flow chart of Prabowo-Sandiaga’s political marketing communication 
strategy, from the perspective of neuroscience, is presented in Figure 1.

 
Political Marketing 

Communication Strategy

Emotional Messages 
Conveyed in a Dramatic 
and Controversial Way

Political 
Communication

Marketing 
Communication

Campaign

Persuasive Communication

Political Marketing 
Communication Theory

Neuroscience 
Triune Brain

Reptilian Brain:
Stimulates the croc brain in 
the form of negative messages 
conveyed in a dramatic and 
controversial way so that it 
draws more attention, arouses 
stronger emotions, influences 
behaviour more and creates 
more lasting memory.

Human Brain:
Prabowo stimulated part of the 
consitituent’s brain, namely Mirror 
Neuron System. This is related to the 
cost to be borne by voters by affirming 
as if  Prabowo understands what the 
constituents feel, displays empathy and 
gives beneficial solutions, for example, 
skill training to help navigate a difficult 
economy.

Mammal Brain:
Amygdala involved in 
emotional process can 
arouse loyalty so that 
supporters remain loyal to 
Prabowo due to emotional 
bond.

1. Product: Profile of new Prabowo and 
consistent content of political product 
Indonesian sovereignty, national dignity 
economy.

2. Price: Prabowo’s affirmation as if he 
understood what the constituents feel, 
showed empathy, and gave solution by 
spreading benefits, for example, training, 
so that the public no longer feel the 
difficult economy.

3. Place: Facebook is one of the marketing 
channels chosen by Prabowo to confirm 
to audience about which places to visit 
and advantage of Facebook is that it can 
display longer video duration than other 
social media platforms.

4. Promotion: Prabowo conveyed negative 
messages in a dramatic and controversial 
way so that they draw more attention, 
arouse stronger emotions, influence 
behaviour more and last longer in 
memory. Post truth and echo chamber in 
social media in this case Facebook cause 
followers to trust more in information 
conveyed emotionally than objectively. 

Figure 1. Flowchart of Prabowo-Sandiaga’s campaign in the 2019 Presidential Election
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The findings demonstrate that Prabowo-Sandiaga’s campaign in the 2019  
Presidential Election effectively used the neuroscience approach. This is evident from the 
emotional political messages conveyed in a dramatic and controversial way. Based on 
Maclean’s Triune Brain theory (Meier as cited in Saputra, 2019) as well as Niffenegger’s 
integrated political marketing theory (as cited in Cwalina et al., 2015), the findings show that 
the messages conveyed by Prabowo-Sandiaga in their political marketing communication 
strategy stimulated all three parts of the constituents’ brain. First, the croc brain was 
stimulated in the form of negative messages conveyed in a dramatic and controversial 
way so that they draw more attention and arouse stronger emotions. This is related to the 
distribution (place) of messages conveyed and promotions conducted during the campaign 
period. 

Second, the mammal brain with the amygdala (involved in emotional functions) 
was stimulated to arouse loyalty and form an emotional bond, so that Prabowo-Sandiaga’s 
supporters remain loyal. This is evident from message products conveyed by Prabowo-
Sandiaga. Third, the human brain which was stimulated via mirror neuron system (MNS). 
This is related to the costs (price) to be borne by voters which is affirmed as if  Prabowo-
Sandiaga understand the feelings of the constituents, display empathy and provide beneficial 
solutions. The benefits include cheap basic necessities, affordable education costs, ease of 
finding work, and easy access to health facilities.

CONCLUSION

The political marketing communication strategy adopted by Prabowo-Sandiaga follows 
Niffenegger’s political marketing theory known as 4P (product, price, place, and 
promotion). The results also show that the political messages were persuasively conveyed 
using the neuroscience approach. Firstly, in terms of product, Prabowo Subianto 
emphasised not only the profile of New Prabowo but also the content of a political product 
which is emphatically aligned to Indonesian sovereignty, national dignity, and economy. 
From the perspective of neuroscience, this stimulates the amygdala which is involved in 
emotional functions, and helps supporters remain loyal due to the emotional bond formed. 
Second, with regard to the price of product, Prabowo-Sandiaga’s messages stimulated the 
constituents’ brain, namely MNS. 

With regard to place, Prabowo-Sandiaga used the social media to distribute 
political messages and often started speeches or rallies using a psychological self-approach. 
From the perspective of neuroscience, questions at the start of rallies or speeches can help 
synchronise the brain waves of the audience and speaker so that the delivery of messages 
is more effective. Lastly, in terms of promotion, the messages conveyed by Prabowo-
Sandiaga to the constituents take on a negative tone and were delivered dramatically and 
controversially to stimulate the croc brain so that a stronger reaction and a longlasting 
memory are elicited.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Today’s fashion industry offers a wide variety of clothing at highly affordable prices, thus making 
clothing highly disposable. While the scenario encourages the growth of the fashion industry, it proves 
to be detrimental to the environment. Textile waste comprises 4% of the total waste in Malaysia, 
equivalent to 1,000 metric tons of textile waste per day. As such, there are growing calls for sustainable 
fashion consumption, leading to the growth of various online sustainable fashion brands, particularly 
those targeting millennials. In understanding this specific market, this study was guided by the Theory 
of Planned Behaviour to investigate the factors contributing to millennials’ attitude towards online 
sustainable fashion brands, their intention to purchase and their actual purchasing behaviour. Using 
convenience sampling, an online questionnaire was distributed to relevant WhatsApp and Facebook 
groups, resulting in 229 respondents for the study. The findings indicate that customers’ endorsement 
and ethical beliefs of sustainable fashion were the most significant predictors in influencing consumers’ 
attitude, followed by family environmental beliefs and celebrity endorsement. However, peer pressure, 
environmental concerns and subjective norms do not have a significant relationship with attitude. 
Additionally, perceived behavioural control also positively and significantly predicts attitude, purchasing 
intention and purchasing behaviour of sustainable fashion brands. Finally, the study shows conclusive 
relationships between attitude, purchasing intention and purchasing behaviour of sustainable fashion 
brands. The study’s theoretical contribution and practical implications are presented as well. 

Keywords: Sustainable fashion, sustainable consumption, online purchase, online brands, 
millennials
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INTRODUCTION

Fashion has emerged as a lucrative industry offering a vast amount of apparel at affordable 
prices to various types of consumers. Globally, 80 billion pieces of new clothing are bought 
annually, which equates to $1.2 trillion per year for the entire global fashion industry (Bick 
et al., 2018). However, conventional fashion practices and current fashion consumption 
patterns are highly unsustainable, and the fashion industry has been identified as one of 
the most resource-consuming and polluting industries.

In recent years, the drastic increase in clothing production and fashion consumption 
have raised concerns on the environmental impact of the fashion industry. Studies found 
that the fashion industry generates 8–10% of global carbon dioxide, equivalent to 4–5 
billion tonnes per year (Niinimäki et al., 2020). Additionally, significant natural resources 
are being exhausted in textile and garment production. The fashion industry has also 
been linked to labour exploitation and environmental pollution due to the excessive use of 
chemicals during cultivation, textile dyeing and surface treatment (Hur & Cassidy, 2019). 
In Malaysia, the National Solid Waste Management Department (NSWMD) reported an 
estimated 8.4 million tonnes of waste produced annually, of which textile wastes constitute 
approximately 4% of the total disposal waste, equivalent to about 1,000 metric tons of 
textile disposal per day; and the figures are still growing (Loi et al., 2016). Due to the 
low quality, fast-changing fashion trends and low prices with shortened seasons, fashion 
products often end up in landfills, producing massive textile wastes and management issues. 
Only small amounts are being recycled due to low resale value (Bau, 2017). 

The issue is compounded by the fact that fashion now has a shorter life cycle. 
The increasing purchasing power and affluent lifestyle also contributes to fashion styles 
becoming obsolete rapidly and encouraging a throwaway culture (Loi et al., 2016). Today’s 
fashion industry provides cheap clothing at highly affordable prices, thus encouraging 
consumers to consider clothing highly disposable. In particular, the growth of fast fashion 
has become a significant concern. Fast fashion refers to the retail strategy that responds to 
the most recent fashion trends by regularly updating products, thus giving them a shorter 
life cycle (Gupta & Gentry, 2018). 

The fast fashion industry’s growth is attributed to several developments, including 
the emergence of new production technologies, consumers’ propensity for new fads in 
fashion, and the growth of online commerce that help to feed this hunger. Popular fast 
fashion brands, such as H&M and Zara, acquire customers easily with their unique business 
model. The brands introduce new fashion collections frequently to attract customers to 
visit their shops regularly. Fast fashion ultimately causes environmental issues, particularly 
in waste handling (Bau, 2017). Only about 1% of the clothing materials produced are 
recycled completely while more than half  of the fashion items are disposed of within less 
than a year (Rathinamoorthy, 2019).

PROBLEM STATEMENT

The Internet is emerging as the fastest growing channel for fashion promotion. While the 
growth of new media has helped to promote fast fashion, it has also contributed towards 
increased awareness of online consumers on the drawbacks and impacts brought by fast 
fashion. Previous literature found that consumers who are concerned with price and style 
rather than sustainability issues are more hesitant to adopt sustainable clothing (Harris et 
al., 2016). Research also shows that there is no significant interest in sustainable fashion 
among young working adults (Kuruppu, 2018). The sustainable development concepts and 
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philosophy usually conflict with style and fashion consumption. Hence, the sustainable 
fashion concept remains ambiguous and whether the idea of sustainability is possible for 
the fashion industry continues to be widely debated (Hur & Cassidy, 2019). Interestingly, 
the interactivity that is permitted by online sustainable fashion brands invites various 
comments and reviews and adds to the complexity on how the consumers may process 
the online sustainable fashion brands in forming their attitudes. The online platforms 
also encourage customers to interact with brands. Nevertheless, the extent of how these 
circumstances influence fashion consumers in Malaysia has yet to be fully understood. 

With their keen interest in fashion, millennials prove to be a highly valued segment 
of the fashion market. 50% of the global consumers are comprised of millennials 
(Orozpe, 2014), and they have overtaken Generation X in terms of purchasing power 
(Sethi et al., 2017). Prior literature indicates that millennials are increasingly concerned 
about the environment and show a growing interest in sustainable lifestyle (Lilja, 2019). 
The millennials are willing to spend extra money on brands exhibiting corporate social 
responsibility compared to those that do not. Nevertheless, the millennials also constitute 
most of the fast fashion market. Despite their support for sustainable practices, they still 
opt for fast fashion brands due to their affordability and variety of fashion.  

As a developing country, Malaysia faces massive challenges in monitoring 
sustainable industrial development and environmental awareness. A study found that 
95% of released wastes are sent to landfills for disposal, despite more than 60% of these 
wastes being recyclable (Fauziah & Agamuthu, 2013). Further, the general awareness of 
sustainable fashion consumption and environmental impact is still relatively low among 
Malaysian fashion consumers (Rosli, 2018). The COVID-19 pandemic demonstrated that 
global consumers significantly increased their positive perceptions towards clothing brands 
that demonstrate social responsibility and give back to communities in need (Hasbullah 
et al., 2020). However, sustainable fashion consumption is still in its infancy in Malaysia. 

In view of the above mentioned issues, this study seeks to contribute towards 
greater understanding of the consumption of online sustainable fashion brands among 
millennials in Malaysia. Specifically, the objectives of this study are to explain factors that 
contribute to millennials’ attitude towards online sustainable fashion brands and explain 
the relationship between that attitude towards their purchasing intention, the relationship 
between their purchasing intention and purchasing behaviour. 

LITERATURE REVIEW

Sustainable fashion 
Sustainable fashion is a part of the slow fashion movement, sometimes referred to as eco 
fashion, green fashion, or ethical fashion (Henninger et al., 2016). According to Henninger 
et al. (2016), sustainable fashion first appeared in the 1960s, when consumers started to 
realise the harmful effects on the environment caused by the apparel manufacturing process 
and unclear practical standards. The luxury industry gradually shifted its approach to 
building a more sustainable fashion future (Delieva & Hyo, 2019). Sustainable fashion 
endorses sustainable practices and designs, from the cultivation of fibres, usage, to the 
disposal of the fashion items. Kandual and Pradhan (2018) proclaimed sustainable fashion 
as a solution, focusing on the efforts to minimise the environmental footprint due to 
overconsumption, as well as the importance of the use and reuse concepts to impede the 
throwaway culture. 

In the pursuit of low production costs, the fashion industry often takes advantage 
of the tolerant environmental regulatory system and lower awareness of environmental 
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sustainability (Shen, 2014). The fashion industry has been recognised as one of the most 
toxic industries. In particular, fast fashion focuses on quantity over quality and plays down 
environmental and ethical risks (Joy & Peña, 2017). The fast fashion industry has been 
found to leave an enormous environmental impact and pollution footprint, with every 
stage of the clothing life cycle producing potential occupational and environmental hazards 
(Bick et al., 2018). For example, one of the highest water- and pesticide-consuming crops is 
conventionally grown cotton. The fast fashion industry also contributes to environmental 
hazards through the discharge of untreated wastewater from dyes and the release of heavy 
metals and other toxicants. Additionally, the conventional fashion industry also has negative 
social impacts. The traditional fashion sector needs faster and low-cost labour to produce 
ready-made garments (RMG) with a shorter product life cycle, leading to an increased 
number of workers working overtime and being paid below minimum wage (Oral, 2019). 

Sustainable fashion consumption 
The fashion industry’s unethical and adverse effects have prompted consumers to be 
more aware of the consequences of their fashion consumption in the last two decades 
(Bick et al., 2018). Although there has been an increase of green awareness and positive 
attitude towards eco-friendly products amongst consumers, many studies have reported 
a discrepancy or “intention-action gap” between their positive attitudes and actual 
purchasing behaviour (Joshi & Rahman, 2015). There is little evidence to show that eco-
friendly products purchasing has increased despite the number of individuals willing to 
purchase eco-friendly products in recent years. Surprisingly, the market share of eco-
friendly products only occupies 1–3% of the total market (Bray et al., 2011).

To some extent, the increasing awareness of “sustainable fashion” supports brands 
that produce apparel ethically and are environmentally conscious; consumers with a positive 
attitude towards sustainable fashion brands are increasing. However, many consumers still 
lack exposure and knowledge about sustainability brands (Hill & Lee, 2012) despite efforts 
by sustainable fashion brands to gain market attention through transparent communication 
on their sustainable practices (Fuentes, 2015). 

Evidence shows that environmental concerns play a minor role in influencing 
consumers’ buying decisions and consumers usually disregard the potential ecological risks 
caused by their purchases (Joshi & Rahman, 2015). Moreover, studies indicate a disconnect 
between consumers’ attitudes toward sustainable practices and their actual consumption 
patterns and behaviours (Cavender & Lee, 2018). Similarly, Rathinamoorthy (2019) found 
that although customers are aware of the clothing production’s environmental issues, they 
still lack the moral attitude to participate in the ethical purchase of sustainable fashion 
products. Arguably, fashion consumers in Malaysia generally lack awareness towards the 
consequences of unsustainable production and consumption of conventional fashion 
products, despite proof of rising environmental and social concerns in recent years. 

Beliefs about sustainable fashion 
Beliefs are descriptive thoughts which individuals hold about other people, things, or events 
(Mir, 2015). Consumer sustainability beliefs refer to consumers’ beliefs on sustainability. 
Consumers are willing to pay more money to buy sustainable items if  they believe that 
they will provide practical value and benefit to the environment (Chen et al., 2018). 
Environmental beliefs have been understood as either value orientations that help one 
adapt to the changes in the background or ethical and moral obligations of individuals’ 
feelings to conduct environmental behaviours. A study found that consumers’ perception, 
senses, and cognition towards the environmental impact of their actions and behaviours, 
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include those pertaining to consumption (Zhong & Chen, 2019). Since beliefs are the basis 
of consumer attitudes towards their consumption preferences, their views towards the 
environment also influence willingness to spend on greenness premium. For instance, in 
the current study’s context, consumers with stronger beliefs in sustainability principles will 
be more likely to have a positive attitude towards sustainable fashion brands. 

The current study intends to improve the understanding of the belief  factors that 
influence attitudes, purchasing intention, and purchase of online sustainable fashion brands 
among millennials. It is essential to study and understand the beliefs that can influence 
sustainable fashion brands’ attitude and purchase intention as the findings would be useful 
in efforts to promote sustainable fashion brands. This study will be guided by the Theory 
of Planned Behaviour.

CONCEPTUAL FRAMEWORK AND HYPOTHESES

Based on the expanded model by Ajzen (1991), the Theory of Planned Behaviour (TPB) 
explains that choices to perform different behaviours can be estimated with high accuracy 
from attitudes towards the action, subjective norm, and perceived behavioural control. The 
preferences, perceived behavioural control and subjective norm account for considerable 
variance in actual behaviour. Therefore, in the context of this study, when a person develops 
a positive attitude towards online sustainable fashion, possesses positive and significant 
subjective norm and perceived behavioural control, they will be more likely to have positive 
intentions and more likely to purchase sustainable fashion brands. A conceptual model 
is proposed in Figure 1 to investigate the factors affecting attitude towards sustainable 
fashion brands, purchase intention and purchase behaviour. 

Family Environment 
Beliefs

Celebrity  
Endorsement

Perceived Behavioural 
Control

Customers’  
Endorsement

Peer Pressure

Subjective Norm

Ethical Beliefs of 
Sustainable Fashion 

Brands

Environmental 
Concerns of the 
Fashion Industry

Attitude towards  
Online Sustainable 

Fashion

Purchasing Behaviour  
of Sustainable  

Fashion Brands

Purchasing Intention  
of Sustainable  

Fashion Brands

Figure 1. Conceptual framework on attitude, purchase intention and purchase of online 
sustainable fashion brands (Adapted from Ajzen, 1991)
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Based on the proposed model, consumers’ purchasing intention of sustainable 
fashion brands depends primarily on the consumers’ attitude towards online sustainable 
fashion. Hasbullah et al. (2016) conducted a study to investigate the relationship of 
attitude, subjective norm, and website usability on Malaysian youth consumer intention 
to purchase online. The findings revealed that youth’s intention to purchase online is 
significantly related to attitude, subjective norm and website usability.

 Ringim & Reni (2018) also conducted a study on the mediating effects of social 
media on cosmetic products’ consumer purchasing behaviour. The results demonstrated a 
strong positive influence on attitude, subjective norm, and perceived behavioural control on 
consumer intention to purchase the products. The remaining variables, personal standards, 
and perceived behavioural rules were adapted from Jalil & Shaharuddin (2019), who studied 
sustainable fashion apparel’s consumer purchase behaviour to reduce clothing waste using 
the TPB model. This study will incorporate consumer’s beliefs, subjective norm, perceived 
behavioural control, attitude, purchasing intentions and behaviour to address the factors 
that contribute to a positive attitude towards sustainable online fashion. The current study 
aims to bring in new findings related to consumers’ belief, attitude towards sustainable 
online fashion, intention to purchase sustainable manner, and the behaviour of ethically 
buying sustainable fashion brands. 

Family environmental beliefs 
Attitudes towards sustainability have been shown to be positively correlated with family 
environmental beliefs (Ritch & Brownlie, 2016). Individuals’ socialisation with cultural 
forms produced through consumption activities starts from a very young age. Children might 
observe brands, products, and retailers which their parents actively engage with (Boulay et 
al., 2014). Young people today, especially millennials, have more exposure to environmental 
issues than the previous generation. However, in terms of habit and behaviour formation, 
the learning process usually occurs from parent to child. Thus, family life is essential. The 
social systems that affect consumption rituals are often generationally bound (Brusdal 
& Frønes, 2013), and linked strongly between parents and children. Educating the child 
about environmental concerns require parents or family members to become role models. 
Hence, parents and family members who have strong beliefs in environmental protection 
and concern for sustainability issues would influence the individual’s attitude towards 
online sustainable fashion brands. Thus, the following hypothesis is proposed:

H1a: There is a significant and positive relationship between family 
environmental beliefs and attitude towards online sustainable fashion. 

Peer pressure 
Peer pressure largely influences youngsters’ daily choices. According to Hall et al. (2017), 
the generation today is primarily influenced by that pressure. The majority of young 
people, especially adolescents, feel they somehow need to fit in society and have a sense 
of belonging with their peer group. Human development is positively impacted by the 
socialisation of people in the environment (Vangie et al., 2019). Peer pressure can influence 
one that by duplicating their friends’ fashion or buying brands that their friends give them, 
they can obtain the pleasures that belong to today’s world. Acquiescing to peer pressure 
may boost their self-confidence level in front of their friends, and they use fashion to keep 
their friendship via “mirroring”. Hence, in the current study, consumers are postulated to 
develop their attitude towards sustainable online fashion through peer pressure. Therefore, 
the following hypothesis is suggested: 
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H1b: There is a significant and positive relationship between peer pressure 
and attitude towards online sustainable fashion. 

Celebrity endorsement 
Previous literature explains celebrity endorsement as the engagement of a celebrity to 
represent specific brands or products (Zakari et al., 2019). Celebrities with the right image 
representing the brand’s image is often chosen as the brand ambassador so that consumers 
can associate the brand with the celebrity whom they are familiar with or adore. In this 
regard, Chan et al. (2021) demonstrated that celebrity endorsement is helpful in building a 
positive brand image. Therefore, it is hypothesised that celebrity endorsement may influence 
the consumers’ attitudes on sustainable online fashion:

H1c: There is a significant and positive relationship between celebrity 
endorsement and attitude towards online sustainable fashion. 

Customers’ endorsement 
Social media allows customers to post feedback and comments on specific products or service 
online (Elwalda & Lü, 2014) which results in digital word-of-mouth (eWOM). eWOM is an 
effective way to promote brands, especially in the digital world, reaching people with only 
one click. Hence the role of customers is essential in spreading brand awareness or product 
reviews. Customers’ endorsement is crucial in influencing the consumers’ attitude towards 
sustainable online fashion. In this study, consumers are expected to develop a positive 
attitude towards sustainable online fashion through customers’ endorsement. Therefore, 
the following hypothesis is suggested: 

H1d: There is a significant and positive relationship between customers’ 
endorsement and attitude towards online sustainable fashion. 

Environmental concerns of the fashion industry
The environmental impact of production is increasing, and clothing has a large ecological 
footprint compared to other products (Pollari, 2016). Consumers today have stronger 
concerns towards global sustainability issues. Since public awareness of the fashion 
industry’s environmental impact is gaining more traction, consumers might prefer 
sustainable and eco-friendly fashion brands. Thus, the following hypothesis is suggested: 

H1e: There is a significant and positive relationship between environmental 
concerns of the fashion industry and attitude towards online sustainable 
fashion. 

Ethical beliefs of sustainable fashion brands 
Pollari (2016) explained that ethical issues are diverse and are likely to trigger ethical 
concerns regarding a company’s production, supply chain, and labour when the consumers 
are considering purchasing a brand. In this study, consumers are expected to prefer ethical 
fashion brands. Hence, the following hypothesis is suggested: 

H1f: There is a significant and positive relationship between ethical beliefs of 
sustainable fashion brands and attitude towards online sustainable fashion. 
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Subjective norm 
Ajzen (1991) explained that subjective norm is the perceived social factors influencing a 
particular behaviour. Subjective criteria can be defined as personal motivation to accept 
and obey the expectations of other significant individuals such as peers and superiors 
(Ringim & Reni, 2018). The subjective norm informs individuals on the appropriateness 
of their action under consideration and is perceived as a social demand for executing a 
particular action such as the purchase of a sustainable fashion brand. In line with this, the 
following hypothesis is suggested: 

H2: There is a significant and positive relationship between subjective norm 
and attitude towards online sustainable fashion. 

Perceived behavioural control 
According to Ajzen (1991), perceived behavioural control is a function of control beliefs 
that can directly impact intention. The greater the perceived behavioural control, the more 
likely it will lead to stronger preferences for desirable behaviours. This concept refers to 
people who believe they can act on the targeted behaviour which is purchasing online 
sustainable fashion brands because they have enough capabilities and opportunities 
(Periyayya et al., 2016). The perceived behavioural control might have a direct predictive 
impact on the behaviour via two mechanisms: either holding intention constant — the 
individual with higher perceived behavioural control is expected to strive harder and 
persevere longer than someone who has lower perceived control; or the individual may 
develop accurate perceptions of the actual power over the behaviour. Thus, the following 
hypotheses are suggested: 

H3: There is a significant and positive relationship between perceived 
behavioural control and attitude towards online sustainable fashion. 

H4: There is a significant and positive relationship between perceived 
behavioural control and purchase intention of sustainable fashion brands. 

H5: There is a significant and positive relationship between perceived 
behavioural control and purchasing behaviour of sustainable fashion brands. 

Attitude & purchasing intentions 
Attitude is a mental state which impacts an individual’s responses and induces intention 
to execute a specific behaviour. Ringim & Reni (2018) found that consumers’ attitude can 
have a significant positive impact on purchasing behaviour and purchasing decisions. The 
intention is determined by three factors, the attitude toward the action, which are influenced 
by beliefs to engage in the activity, subjective norm, and perceived behavioural control. The 
likelihood of developing behavioural intention is due to performing a specific behaviour 
when a person is fulfilling the variables by developing attitude, a pleasant social norm, 
and a high perceived behavioural control (Ajzen, 1991). In this context, a positive attitude 
towards sustainable fashion brand is expected to lead to positive intent to purchase. Hence, 
the following hypothesis is formulated: 

H6: There is a significant and positive relationship between attitude towards 
online sustainable fashion and purchasing intention of sustainable fashion 
brands.
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Purchasing behaviours 
Previous research has addressed the behavioural response facilitated by intention (Jalil & 
Shaharuddin, 2019). Ajzen (1991) explained that behavioural response and decision to 
purchase certain products can be stimulated by explicit good purchasing intention. Hence, 
it is hypothesised that consumers will develop actual behaviour when they have developed 
intention to buy: 

H7: There is a significant and positive relationship between purchasing 
intention of sustainable fashion brands and purchasing behaviour of 
sustainable fashion brands.

METHODOLOGY

The study employed the quantitative method, with the help of a survey questionnaire to 
collect data on all variables. The survey questionnaire was distributed via online platforms 
which allowed the participants to fill up the questionnaire at their convenience. The 
questionnaire was distributed through various social media channels and text messaging 
groups that are popular with millennials. The population of the study consisted of 
millennials who are familiar with online sustainable fashion brands. The study employed 
the convenience sampling method to select respondents.

The survey link (https://forms.gle/okkJTxVVDN3rfPq37) was distributed to two 
Facebook groups and four WhatsApp groups in the initial stage. The participants were 
allowed to share the link with their friends. The method allowed the researchers to gain a 
wide reach of relevant participants. The data was collected within the span of two weeks, 
from 15–29 December 2020. The data collection resulted in 229 usable responses. 

Participants were asked to rate statements related to the variables based on a 
5-point Likert scale. The variables included the consumers’ sustainability beliefs (family 
environmental beliefs, peer pressure, celebrity endorsement, customers’ endorsement, 
environmental concerns of the fashion industry, ethical beliefs of sustainable fashion 
brands), subjective norm, perceived behavioural control, attitude, purchasing intention 
and purchasing behaviour. 

FINDINGS 

Multiple regression was employed to analyse the data and test the hypotheses. Three models were 
developed in testing the hypotheses. The first model explains the multiple regression analysis 
between consumer sustainability beliefs, subjective norm, perceived behavioural control and 
attitude towards online sustainable fashion (Table 1), the second for the relationship between 
perceived behavioural control, attitude towards online sustainable fashion and purchasing 
intention of sustainable fashion brands (Table 2) and the third for the relationship between 
perceived behavioural control, purchasing intention towards sustainable fashion brands and 
purchasing behaviour of sustainable fashion brands (Table 3). 

The findings indicate that attitude towards online sustainable fashion brands is 
significantly predicted by family environmental beliefs, celebrity endorsement, ethical 
beliefs of sustainable fashion brands and perceived behavioural control, but not by peer 
pressure, environmental concerns of the fashion industry and subjective norm (See Table 
1). Hence, H1a, H1c, H1d, H1f and H3 are supported. The variance in attitude is explained 
by 70.2% of the predictors.



Online sustainable fashion brands: Millennials’ attitude, purchase intention and behaviour

150

Table 1. Multiple regression analysis between consumer sustainability beliefs, subjective 
norm, perceived behavioural control and attitude towards online sustainable fashion

Independent variable (IV) 
n=229

Dependent variable (DV)
Attitude towards online sustainable fashion

β t p

Family environmental beliefs .123 2.529 .012

Peer pressure -.020 -.476 .634

Celebrity endorsement .097 2.588 .010

Customers’ endorsement .268 5.258 .000

Environmental concerns of the 
fashion industry

.026 .482 .630

Ethical beliefs of sustainable 
fashion brands

.243 4.329 .000

Subjective norm .075 1.447 .149

Perceived behavioural control .176 4.044 .000

R² .712

Adjusted R² .702

F 68.132

Sig. .000

Next, the analyses demonstrate that the purchasing intention of sustainable fashion 
brands is significantly predicted by both perceived behavioural control and attitude 
towards online sustainable fashion (See Table 2). Hence, H4 and H6 are supported. Both 
perceived behavioural control and attitude explain 59.7% variance in purchasing intention 
of sustainable fashion brands. 

Table 2. Perceived behavioural control, attitude towards online sustainable fashion and 
purchasing intention of sustainable fashion brands

Independent variable (IV) 
n=229

Dependent variable (DV)
Purchasing intention of sustainable fashion brands

β t p

Perceived behavioural control .312 5.789 .000

Attitude towards online 
sustainable fashion

.594 10.153 .000

R² .600

Adjusted R² .597

F 169.793

Sig. .000

  
Finally, the findings show that purchasing intention of sustainable fashion brands 

and perceived behavioural control significantly predict purchase behaviour of sustainable 
fashion brands (See Table 3). Hence H5 and H7 are supported. Purchasing intention of 
sustainable fashion brands and perceived behavioural control explain 36% of the variance 
in purchase behaviour of sustainable fashion brands.
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Table 3. Perceived behavioural control, purchasing intention towards sustainable fashion 
brands and purchasing behaviour of sustainable fashion brands

Independent variable (IV) 
n=229

Dependent variable (DV)
Purchasing behaviour of sustainable fashion brands 

β t p

Perceived behavioural control .348 4.984 .000

Purchasing intention of 
sustainable fashion brands

.320 4.615 .000

R² .366

Adjusted R² .360

F 65.213

Sig. .000

  

DISCUSSION 

The damage to the environment and unethical practices of conventional fashion has 
catalysed public concern. Hence, popular fashion brands have been actively involved 
in promoting sustainable, recycle, and reuse concepts to consumers on various online 
channels. The study’s objective is to determine the factors influencing millennials’ attitude 
towards online sustainable fashion and whether they affect their purchasing intention 
and purchasing behaviour of sustainable fashion brands. This study is motivated by the 
observation that despite the various efforts by the brands, consumers’ consumption of 
sustainable fashion brands remains low.

This study demonstrates that family environmental beliefs, peer pressure, celebrity 
endorsement, customers’ endorsement, environmental concerns of the fashion industry, 
ethical beliefs of sustainable fashion brands, subjective norm, perceived behavioural 
control do influence the attitude towards online sustainable fashion brand. In turn, the 
relationships between attitude, purchasing intention, and sustainable fashion brands’ 
behaviour were also tested.

Previous studies have found that consumer beliefs and subjective norm influence 
both attitude and perceived behavioural control (Chen at al., 2018; Cuomo et al., 2019; 
Elwalda & Lü, 2014; Pollari, 2016; Nam et al., 2017; Jalil & Shaharuddin 2019; Ghazali et 
al., 2019; Sharma et al., 2013). In this study, customers’ endorsement emerged as the most 
significant predictor of attitude as well as consumers’ ethical beliefs about sustainable 
fashion brands for perceived behavioural control. The findings reveal that respondents’ 
attitude towards online sustainable fashion was formed based on their thoughts on 
customer’s role on online platforms, such as online customer reviews, eWOM, feedback 
about the features, and quality of the sustainable fashion brands. This finding could 
be attributed to respondents firmly believing in customer reviews and ratings on online 
channels and that they are essential and trustable indicators when considering purchasing 
online sustainable fashion brands. Hence, consumers are easily influenced when positive 
feedback is displayed for online sustainable fashion brands. A previous study mentioned 
that eWOM and the right group of online customers will shape customer’s positive attitude 
towards service or products (Elwalda & Lü, 2014). In this case, customers’ endorsement of 
online sustainable fashion can lead to a positive attitude for sustainable fashion.

In addition, ethical beliefs on sustainable fashion brands also have a significant 
and robust relationship with sustainable online fashion. Like customer endorsement, 
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the findings indicate that ethical consideration for sustainable fashion brands can attract 
consumers’ attention and ultimately, influence them to develop a positive attitude towards 
sustainable online fashion.

Perceived behavioural control which is part of the original TPB model was found 
to have a significant and positive relationship with attitude towards sustainable online 
purchasing. The findings show that consumers tend to develop strong feelings towards 
sustainable online brands when purchasing sustainable fashion products that is easy and 
fast. Therefore, easy payment method, user-friendly website interfaces and convenience of 
online stores can help to develop a positive attitude amongst customers towards sustainable 
online fashion. 

The analysis also demonstrates that family environmental beliefs and celebrity 
endorsement have significant and positive relationships with attitude towards online 
sustainable fashion brands. Hence, family environmental beliefs can considerably grow 
consumers’ feelings towards sustainable online fashion. The findings are in support of 
Ritch and Brownlie (2016), Boulay et al. (2014), Brusdal and Frønes (2013) as well as 
Grønhøj (2014) who found that children usually inherit practices from a very young age 
and typically learn from parents. Hence, family environmental beliefs play an important 
role in influencing their child to develop a positive attitude towards sustainable fashion 
which is aligned with their family sustainability beliefs.

The findings also indicate that celebrity endorsement significantly influences 
consumers’ attitude towards online sustainable fashion. Celebrities’ engagement of online 
sustainable fashion brands are advantageous to the identity and image of the brand and 
influence customers to develop the same emotions that they have towards the celebrity with 
online sustainable fashion brands. 

However, there are three variables that showed no significant relationship, namely 
peer pressure, environmental concerns of the fashion industry, and the subjective norm. 
These results are inconsistent with previous research (Hall et al., 2017; Vangie et al., 2019). 
This implies that although our target group is young and can be easily influenced by 
their peers, peer pressure is not an essential determinant in driving their attitude towards 
sustainable online fashion. Next, the fashion industry’s environmental concerns was 
also insignificant in influencing attitude towards online sustainable fashion. The finding 
suggests that millennials’ concerns about environmental issues in the fashion industry 
might not necessarily compel them into developing a positive attitude and feelings to 
purchase sustainable fashion brands. This result explains why millennials today, despite 
experiencing high exposure to environmental issues, are still lagging in their consumption 
of sustainable fashion brands. This finding contradicts with Pollari’s (2016) findings that 
found a significant relationship between environmental issues and their attitude towards 
ethical buying in fashion. 

The original TPB component, subjective norm, also did not demonstrate a significant 
relationship with attitude towards sustainable online fashion. The findings indicate that the 
norm of others significant to the consumer does not affect their attitude towards sustainable 
online fashion. Next, the overall results show that perceived behavioural control has a 
significant effect in promoting attitude, purchasing intention, and purchasing behaviour 
of sustainable fashion brands. The results are aligned with the findings of Aitken et al. 
(2020) who found that the fewer barriers that an individual perceives and the more control 
the individual believes to have over the barriers, the more likely that he or she will have 
intention to purchase. 

Based on the results, it is evident that attitude can significantly and positively 
predict the purchasing intention of sustainable fashion brands. Hence, when someone who 



Special Issue: ICEMC 2021

153

has a positive perspective of sustainable fashion brands is seen online, they will eventually 
develop a positive attitude and intention to purchase. The findings concur with Nam et 
al.’s (2017) results which found that a positive attitude is created towards purchasing green 
sportswear, which in turn results in the consideration and purchase intention for sustainable 
sportswear. Finally, the purchasing intention towards sustainable online fashion was found 
to have a significant and positive relationship with actual purchasing behaviour.

CONCLUSION

The study has provided some revealing insights on millennials’ attitude and behaviour 
towards online sustainable fashion brands. In particular, it has demonstrated that news 
and discussions about environmental concerns are not necessarily influential towards 
millennials’ attitude and behaviour towards sustainable fashion brands. Despite public 
awareness of sustainability issues, purchase of sustainable fashion brands remains low 
as the public is often not interested or simply ignores them. Nevertheless, the results 
indicate that family beliefs, ethical concerns, celebrity endorsements and other customers’ 
endorsement play an important role in influencing millennials’ attitude in Malaysia. 
Future research should address the gaps in ethical concerns and investigate which type 
of customers’ feedback or testimonials can trigger a positive sustainable online brands’ 
attitude. Future research could also identify which effective online media channels to be 
studied for better insights.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Vibrant small and medium enterprises (SMEs) are a vital ingredient for a healthy economy in Malaysia 
because of their positive effects on the country’s socio-economic development. It allows the flow of 
products and services to a more significant part of the population within the lower and middle parts 
of the economic pyramid. Thus, SMEs must undertake business strategies and measures to alleviate 
the rising cost of doing business, such as introducing new products and services, and employing new 
marketing strategies to increase their sales. This study aims to analyse the social media marketing 
strategies used by the SMEs of the halal food industry following the rising cost of doing business, 
including the higher cost of raw materials, branding, and marketing communication. The research 
findings suggest that social media networks are an essential element in the marketing strategy. 
Social media plays a significant role in enhancing brand positioning and differentiation. The study 
also demonstrates that the new digital marketing trends not only cover the basic needs of marketing, 
creating, and generating sales for a business, but also help in developing new opportunities for SMEs 
in the halal food industry to develop and thrive.

Keywords: Social media marketing, small and medium enterprises, halal food, brand
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INTRODUCTION

In this digital age, businesses need to employ effective marketing strategies to expand their 
business. As for small businesses, they too are concerned about the type of marketing 
strategies they invest their money in. In this respect, social media marketing is one of the 
most versatile and cost-effective strategies that can be used to reach the target audience 
and boost sales over time. According to Algharabat et al. (2020), social media establishes 
a meaningful relationship between customers and small and medium enterprises (SMEs) 
which improves their self-expressive brands, enhances consumer engagement and builds 
co-creative experiences.

One of the difficult questions most SMEs need to contend with is how to improve 
their marketing strategy to achieve their goals. Apart from that, according to both the 
SME Annual Report 2017/2018 and the SME Brand Survey 2017, the rising cost of doing 
business has been the main issue SMEs struggle with. Those most affected are from the 
manufacturing and construction sectors as well as small-sized firms. Multiple reasons are 
cited for the rising cost, including the higher cost of raw materials, branding, and marketing 
efforts. Thus, SMEs must undertake measures to alleviate the rising costs of doing business 
such as introducing new products and services as well as employing new marketing strategies 
to increase their sales. From the annual report of SME Corporation Malaysia, The SME 
Survey, the cost of doing business for SMEs is 75% of its overall budget. This presents 
itself  as the biggest obstacle to business growth, particularly microenterprises and SMEs 
in the services and construction sectors. 

This study aims to investigate the types of social media marketing strategies adopted 
by the SMEs of the halal food industry, specifically in Melaka, Malaysia. It also delves into 
the challenges faced by SMEs in Melaka in elevating their competence with regard to halal 
food marketing. As we are currently living in an era where social media has proliferated 
every aspect of business, this research is significant because of the SMEs’ contribution to 
the Malaysian GDP.

Many questions regarding social media marketing, for example, the extent as well 
as the type of social media used, the choice and its effectiveness remain unanswered. 
Information regarding to what extent are food industry entrepreneurs concerned over this 
issue is also not available. Hence, this study will determine the type of social media used 
by SMEs of the halal food industry, explore the challenges they face in marketing their 
products; and finally, examine the effectiveness of their social media marketing. 

There have been numerous studies on the development of SMEs. However, there is 
a dearth of empirical investigations on social media marketing employed by SMEs of the 
halal food industry in Melaka, Malaysia. Only managers were chosen as the respondents 
of the study as they are the decision makers of their SMEs. Given that the halal industry 
market is expanding rapidly in Melaka, the study will focus only on this state.

The findings of the research are both beneficial to owners of SMEs and the  
social media marketing literature in general. This study will further strengthen the need 
for SMEs in Malaysia to invest in social media platforms and other digital marketing tools 
and to employ them effectively to stay competitive for long-term growth and survival. 
The owners of the SMEs could also gain knowledge and inspiration from the findings 
of this study with regard to the use and challenges of social media as an advertising and 
marketing tool. 
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Research questions
Q1.  What types of social media marketing tools are utilised by the marketing managers of 

the halal food industry?
Q2. What are the challenges of social media marketing in the halal food industry?
Q3. How effective is marketing through social media?

LITERATURE REVIEW

Small and medium enterprises (SMEs) in Malaysia
SMEs contribute significantly to a nation’s economy and is considered a vital component 
of developing countries such as Malaysia (Wong et al., 2013). SMEs have been proven 
to have a positive impact on a country’s socio-economic development, bringing many 
advantages, including entrepreneurial dynamism, internal flexibility, and responsiveness to 
changing circumstances (Zhu et al., 2012). Malaysia is no exception, as SMEs have become 
one of Malaysia’s strongest and most important contributors to its economy.

Challenges faced by SMEs
The growth of social media as well as information technology has been a boon for SMEs. 
With the help of social media, some industries have had the chance to produce ground-
breaking business models and to expand their customer base through social media. 
Nevertheless, the rise of social media has also generated several difficult challenges for 
marketing managers such as identifying the right platform(s), understanding the target 
market, coping with increased advertising cost and defining marketing goals. 

Social media & marketing strategy
Social media is possibly one of the fastest growing media in history. According to Amoah 
et al. (2021), social media currently facilitates the communication between SMEs and their 
customers and offers various advantages that accentuates it as the preferred advertising tool 
for promotion activities. A study by Khairulnissa et al. (2021) found that microblogging 
platforms like Facebook and Twitter can disseminate short messages, photos/images, and 
video clips directly to potential uses and customers worldwide. According to Wardati and 
Er (2019), with the help of social media, SMEs can carry out their advertising activities in an 
efficient manner. For example, Facebook terminated free organic reach of company posts 
and updates through computer and mobile newsfeeds to promote and reach existing and 
prospective consumers (Loten et al., 2014). According to Masrura (2020), the emergence 
of social media has helped marketers transcend conventional ways of reaching a wider 
group of audience via images, videos and updates.

On the other hand, the increased use of digital marketing and social media has 
positively influenced consumer attitude towards online shopping with increased market 
share for e-commerce centric businesses (Dwivedi et al., 2021). However, the use of social 
media to enforce halal requirement among food SMEs in Malaysia remains relatively 
unexamined. Many questions regarding the extent and type of social media platforms used 
as well as their effectiveness remain unanswered. 

In their work, Ahamat et al. (2018) found that brand image can give a huge impact 
to the marketer and the consumer. Thus, the solution for small businesses is social media. 
The right marketing strategy also plays an essential role in the success of small businesses. 
Marketing practices have traditionally centered on the marketing mix model (product, 
price, promotion, and place). There are, however, rapid or disruptive changes taking place 
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in the domains of marketing and marketing communications, brought about by the impact 
of information technology (Cox, 2012). 

Halal food industry in Malaysia
In Malaysia, the food industry plays a vital role in the overall national economic 
development as they contribute significantly to income distribution and employment 
generation. The recent development and growth of halal foods amongst Muslim consumers 
has led to the establishment of various organisations and agencies whose missions include 
promoting halal food, creating halal awareness amongst Muslim consumers, as well as 
providing solutions to meeting halal requirements such as audits and regulation of food 
manufacturing processes and ingredients. 

METHODOLOGY

To answer the research questions, the researcher conducted semi-structured interviews 
with six marketing managers to obtain their views, experiences, and beliefs regarding the 
topic under study. The interviews were conducted through telephone conversations due to 
Malaysia’s Movement Control Order to stem the COVID-19 pandemic.

The interview questions were derived from literature review and were adapted to 
the context of the halal food industry in Malaysia. The interview questions were organised 
according to the different themes identified. The interview protocol covered the procedure 
of the interviews including the pre-interview script, the post-interview script, prompts to 
collect informed consent, and prompts to remind the interviewer of the information of 
interest. 

Probes were used to elicit more in-depth and rich responses or to provide directions 
regarding the desired level of response from the participants.

RESULTS AND DISCUSSION

In this study, six marketing managers were selected as representatives of SMEs. The six 
participants are represented as Participant 1, 2, 3 and so on, as shown in Table 1 to ensure 
the confidentiality of their identity. 

Table 1. Summary of participants

No. Participant Pseudonym
1 Participant 1 P1

2 Participant 2 P2

3 Participant 3 P3

4 Participant 4 P4

5 Participant 5 P5

6 Participant 6 P6

Types of social media marketing
Research question 1 addresses the type of social media marketing utilised by the marketing 
managers of the halal food industry. The following excerpts represent the opinions of the 
participants about the types of social media marketing SMEs use:
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“For time being, we use Facebook as the platform for online marketing since 
we feel that Facebook is more user friendly than other platforms.” (P1)

“Basically we focus on online marketing such as using Facebook and Instagram. 
As we all know, the online marketing has become one of the best platforms to 
market our product and services. We started the operation since 2015 and at 
that time, our target market was youngsters since our restaurant is so called 
“hipster” style. That is why, we choose to promote via Instagram as Instagram 
is more interesting and attractive to youngsters.” (P2)

“ I have appointed an Administrator to handle the marketing. We run FB 
ads and we have a specific budget for that. Normally RM500-RM1,000 per 
month. I can see the positive impact since day one we started the FB Ads. For 
Instagram, it’s a platform just to share the info and build our brand, but we also 
get sales from there.” (P3)

“We are using Facebook to promote our brand and company. We are a 
manufacturing company that focuses on the production. We have a main 
distributor to distribute our product. But of course, we have to market our 
products as well. We cannot leave it to the distributor only.” (P4)

“We choose Facebook from the beginning, starting with creating an official 
page.” (P5)

“For online, we have Facebook, Instagram, and YouTube Channel. We also 
have an account in Twitter and a BlogSpot to update more details about our 
company and products. Besides that, we also open our “shop” in Lazada and 
Shopee.” (P6)

The participants highlighted their choice of social media platforms to market their 
products and were aware of the importance of online marketing. Most of the participants 
had at least one social media account to connect with customers. In the early 2000s, the 
Internet started becoming popular for business marketing. Social networking sites like 
Instagram, Shopee, Facebook, Twitter, and LinkedIn are widely used by Malaysians as 
these platforms help them connect with friends, family, and brands. 

The social media is also a great source for consumer research as the data can help 
businesses understand and serve their customers better. Based on the responses given by 
the participants, Facebook is the top choice of social media platforms. P1, P3, P4 and 
P5 mentioned Facebook as their choice of social media marketing. All these participants 
mentioned that Facebook is important to reach their clients and that they utilise Facebook 
advertisements (FB ads) to advertise their products.

According to P3, the company allocated a specific amount to pay for an administrator 
who handles online marketing on Facebook. This suggests that halal food SMEs in Melaka 
do not mind spending money on advertisements because they are confident of the returns. 

While Facebook was stated as the top choice, P6 also highlighted other choices for 
social media marketing. Besides Facebook, P6’s company also marketed products through 
Lazada and Shopee by opening an online shop to reach more customers. This move has 
helped the business to accelerate its sales. 

Shopee and Lazada are well known for electronic commerce or e-commerce in 
Malaysia. Through e-commerce, marketers can market their products and customers 
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can look for products that they want. This form of business involves online transactions  
with no barriers of time or distance. These platforms are accessible 24 hours a day;  
therefore, businesses can advertise their products around the clock. This finding is in line 
with Kabat-Zinne (2016) who highlighted that current and potential consumers became 
accessible to marketers 24/7 because of technological advancements. In another instance, 
the researcher asked the same participant why he chose all online platforms instead of only 
one social media network.

“We know that every channel has its own market. Every channel has different 
segments of marketing. By using various online platforms, it may help us reach 
more people to promote our product and build our brand nationwide. People 
nowadays prefer online shopping for various factors so, we decided to use all of 
them.” (P6)

The participants utilised all types of social media platforms for marketing because 
of the preferences among customers. It is essential for business owners to fulfil the need of 
the customers as well as to boost the sales of the company. Most customers nowadays prefer 
online shopping. Hence it is a wise decision for the company to vary the advertisements 
of their products to reach more customers. Likewise, the participants also chose different 
platforms for different types of consumers. P2 said they used both Instagram and Facebook 
to market their products. This is because, according to him, Instagram is popular amongst 
youngsters while Facebook is preferred by the older generations. The excerpt below explains 
this.

“ Since we are expanding, we decided to attract families to come and dine in 
TSK. So, we added another platform, Facebook. Facebook like we know, it’s 
a platform for “anyone” not only for youngsters and Facebook has their own 
followers. So, we try to use Facebook as a marketing platform and learn about 
FB Ads.”  (P2)

This specific case highlights how knowledge about consumer preferences can have a 
significant impact on the overall business. It is significant to understand customer preferences 
whether in selling products or offering services. This is because customers determine the 
success of a business. For P4, when asked about his choice, he chose Facebook over blogs 
because from his experience, he found out that Facebook has more users and from all over 
the world. His response is given below.

“Previously, this company used a blog to update info and has now moved to 
Facebook which for me, is a good move since Facebook is more widely used 
and have many features for business. We do not focus on making sales via 
Facebook, we focus more on brand awareness.” (P4)

The above response demonstrates that the participant used social media to advertise 
his products and his choice of social media depends on the target consumers. At the same 
time, the participant not only used Facebook to sell his products but also create awareness 
or promote products. This means that social media marketing has a significant influence on 
the public perception of a product. This proves that advertising through social media can 
affect the brand awareness of a company’s products (Chaffey & Chadwick, 2016). 
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Challenges of social media marketing
With regard to challenges faced in marketing products through social media networks, the 
analysed interview data was compiled into more appropriate sub-themes. Table 2 highlights 
the themes and sub-themes of social media marketing challenges faced by SMEs in the 
halal food industry in Melaka. 

Table 2. Challenges of social media marketing

Themes Sub-themes
Internal Lack of skills

Lack of knowledge

External Financial (budget)
Trends

The main social media marketing challenges faced as highlighted by the participants 
are lack of skills, lack of knowledge, financial (budget) and trends. The source of these 
challenges are either external or internal. Below are some of the interview excerpts 
describing the challenges listed.

“One of the challenges is to keep up with trends. People like to see creative 
contents be it photos or video.” (P1)

“Well, we need to always catch up with trends. We have to be creative and unique 
in doing online marketing. Besides Facebook, IG and Blogger Review, we also 
started to join apps such as E-Bazar etc. In order to stay relevant in the market, 
we need to prepare ourselves with current and latest technology.”      (P2)

From the responses, one of external challenges SMEs face is keeping up with the 
latest trends. Merely posting good content is not enough. In today’s age, the best marketing 
strategy involves keeping abreast with the latest trends or fads, to be “seen” in order to 
remain competitive. 

Consumers often buy a product that is popular or receives a lot of good reviews. This 
makes it quite challenging for the company or marketer to garner considerable good reviews 
or popularity for their products. Their marketing or promotion activities have to trendier 
and up-to-date to attract the interests of online users. If a product or service fails to gain the 
interests of the consumer, the product remains unknown, and sales will not take place.

Another challenge faced by SMEs is the lack of knowledge and lack of skills. The 
SMEs must spend more money to hire a skilled person or team if  the company does not 
the right person or a dedicated staff  for social media marketing. This places a financial 
constraint on the business. If  there is no budget for social media marketer, then someone 
from the company will have to learn the ropes of social media marketing to carry out this 
function, despite not being a part of the original job description.

“I feel that using social media marketing is time-consuming, starting from 
content planning, photo/video shoot, editing before we can put it up. Another 
challenge is, since [my] company does not have a dedicated employee for social 
media marketing, I need to learn about Facebook to improve my skills.”  (P1)

”One of the challenges is that we lack skills and knowledge. We need to catch 
up fast and understand the online marketing game. Another challenge is budget 
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since in order to reach global customers, we need to invest in Facebook and 
Instagram ads.” (P5)

For instance, an SME that produces dodol, a traditional food, must ensure that they 
can compete in the market to succeed. Thus, it used social media marketing to market its 
products. However, not everyone in the company is knowledgeable enough to manage social 
media ads. Thus, the company faces problems marketing their products online. In addition, 
according to the marketing manager, to reach consumers on a bigger scale, they need to 
invest money in Facebook and Instagram ads, which requires additional budget. Thus, the 
obstacles faced by the company are not only lack of skills and knowledge, but also budget. 

“One of the challenging parts of social media marketing is budget constraint. 
Another challenge is that online marketing is time-consuming, starting from 
planning, preparing the materials for the shoot, editing, and getting new, fresh 
ideas. We also need to catch up with technology changes and keep learning 
about social media marketing.” (P6)

“Well, everything has pro and cons. As for social media marketing, the most 
challenging part is when we are getting negative feedbacks or reviews… because 
everyone is free to write anything on our site.” (P2)

“We have to follow the trends. Nowadays, people like to buy things online. It’s 
easy, fast, and reliable. So, we are dedicated to joining the crowd. It’s a good 
decision for the company since we got a lot of new customers from Facebook 
and Instagram. We also received bulk orders for events and that’s a very good 
impact for our business.” (P5)
 
From the excerpts above, the participants mentioned their challenges included 

budget constraints. They also find social media marketing as time-consuming as they need 
to prepare materials for the shoot, editing, and getting new and fresh ideas. Both P5 and 
P6 also mentioned about the keeping up with latest trends, technology changes and social 
media marketing. For them, this is a big challenge because not everyone is equipped to 
manage social media marketing. Furthermore, this also adds to the marketing budget. 

The effectiveness of social media marketing
Most of the participants agreed on the positive impact that social media marketing brings 
to their companies. As pointed out by Wei Jing (2015), the more the same concept occurs 
in a text, the more likely it can be considered a theme. All potential themes were reviewed 
and defined. Finally, the researcher grouped the themes related to effectiveness of social 
media marketing into three categories, as shown in Figure 2. 

 

Effectiveness Increases Sales

Brand Awareness

Promotion

Figure 2. Effectiveness of social media marketing
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The three themes identified for effectiveness of social media marketing are as 
follows:
i. Increases sales
ii. Promotion
iii. Brand awareness

“In my opinion, online marketing is one of the best mediums to promote 
products and build a brand. Usually, we update info about our company, our 
brand, besides promoting our products for potential customers. Basically, they 
will call us directly to know more about our products and make a negotiation 
before closing deal. So, we make sure our contact number always appears on 
every posting on Facebook.” (P1)

“We know our target customer, we know our market, and we know social media 
is one of the best marketing tools. As we started to use Instagram, we explored 
the nature of Instagram, we updated the information, added nice photos and 
captions. We also made a video to attract our target customers. Since then, we 
got many followers, and we realise that our strategy is successful. We know we 
chose the right social media platform, and our sales has increased. Well, like 
I said, in business, sales and profit is the key. So, when we try both Instagram 
and Facebook, we found that it works very well, and we got more customers 
coming in and our sales keep increasing. We received a lot of young and family 
customers as well. So that’s our measurement of success.” (P2)

“So we believe FB ads is one of the best platforms for our product and it can 
increase our sales. We do get return customers and new customers as well. It 
shows how that our target setting in FB ads meet the audience.”  (P3)

“Yes. I believe it’s good for the company… for brand awareness.” (P4)

“Yes, definitely. We found our social media marketing give positive impact on 
our business, both in sales and branding as well.” (P5)

Most of the participants agreed on the effectiveness of using social media marketing 
to market their products. Marketing in social media helped their companies increase their 
sales. To ensure that their companies can reach customers, the marketing managers posted 
updates about their products as frequently as possible. Then they receive feedback from 
the customers. Apart from that, the participants also mentioned choosing FB ads over 
other social media marketing platforms because of the feedback they received from the 
customers. Further, their companies also secured new customers as well as return customers 
from FB ads. 

Brand awareness is another benefit obtained from using social media marketing. 
Through brand awareness, the SMEs of the halal food industry made themselves accessible 
to customers. They built their brand, and customers learned more about them. As for 
P2, the medium he chose to market his company’s products was Instagram, as well as 
Facebook. Usually, the viewers of Instagram are youngsters while Facebook is for all 
ages. Thus, through both mediums, they managed to capture the interest of all age group 
customers to sell their products. Using social media networks is also beneficial in getting 
feedback for their business or products. Based on the feedback received, companies can 
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improve their products or processes. One of the responses regarding customer feedback is 
shared here:

“Very good. We always receive positive feedback. The potential customer also 
ask questions before buying our products. So, we need to give fast response to 
all inquiries because customers like fast response.” (P2)

The positive remarks shared by P2 proves that social media marketing can have a 
positive impact on business. Interestingly, she also agreed that positive feedback is essential 
to improve business and get new customers. She also observed an increase in sales after 
improvements based on the customer feedback received.

“Well, everything has pro and cons. As for social media marketing, the most 
challenging part is when we get a negative feedback or review. Because everyone 
is free to write anything on our site. However, overall, we managed to get 
positive comments. When we got a negative one, we take it as a challenge and 
focus on the solution. We respond to the comment by accepting our weaknesses 
and try to improve or upgrade our quality of service. Since we also engage with 
bloggers to review our food and service, we need to be prepared for their honest 
reviews.” (P2)

Likewise, P2 also treats the comments received as chances to improve the business. 
According to this participant, the negative responses received can help fix any weaknesses. 
In another instance, some participants also requested that the government provide them 
with training on how to conduct online social media marketing since they are not skilled 
in this field.

“I wish our government agencies that oversee SMEs will pay attention in 
providing hands-on training or workshop for SMEs to enhance our skills and 
knowledge in social media marketing. “ (P3)

“We plan to join a proper workshop on social media marketing and learn 
about the technical aspects of making an effective ad. We also plan to have a 
dedicated marketing team to look into strategic marketing plan and strategy.” 
 (P5)

From the above responses, the participants agreed with the effectiveness of using 
social media marketing to sell their products. They believed that FB ads can help them 
reach their sales goals. As pointed out by Dehghani & Tumer (2015), Facebook publicity 
can influence the brand image and value by offering more noteworthy intuitiveness and 
personalisation.

CONCLUSION

Social media enables SMEs to interact directly with customers. Most SMEs chose various 
social media platforms to market their products or services. Facebook remains the top 
choice of many businesses due to the reasons discussed earlier. Nevertheless, the choices 
made by SMEs also depend on the consumer’s preference and the preferences of consumers 
also vary based on social group and age. 
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Among the key challenges faced by SMEs in social media marketing are budget 
constraints, lack of skills, lack of knowledge, and the need to keep up with trends. All these 
challenges are interrelated to each other. To overcome these issues, some suggestions made 
include training on social media marketing by related government agencies. In this way, 
their existing staff  can handle social media marketing without the need to hire new staff  or 
external parties, which will involve more costs.
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ABSTRACT

As the impact of the digital economy grows larger and more vital, the Sarawak government has taken 
the important step of implementing the Sarawak Digital Economy (SDE) Strategy through multipronged 
strategic actions. Among the most prominent is facilitating and promoting digital inclusivity. The idea of 
’Digital Inclusivity’ in the scope of SDE is centred around the state government’s objective to enhance 
the competency and readiness of all communities for the digital economy through the development of 
digital skills and competencies, as well as promoting inclusive digital participation. The involvement 
of local organisations in the execution of SDE has drawn the attention of this research to analyse 
the role of CSR in driving digital inclusivity especially among the communities in rural Sarawak. 
Based on this objective, a case study design was applied to obtain a deeper understanding on how 
CSR is developed and implemented in the organisation being investigated. The analysis is based on 
the data triangulation of interviews with the organisation’s key CSR players and official documents. 
This article contributes to the existing literature by supplying new insights on Carroll’s (1991) four-
part components to defining CSR and the weightings based on the perceived importance by the 
organisation being investigated. The findings also shed light on the contextual considerations that the 
organisation takes into account in its CSR development; parallel to its effort in accommodating the 
needs and requirements shaped by the SDE environment.

Keywords: Corporate social responsibility (CSR) in Malaysia, corporate social responsibility 
(CSR) in Sarawak, Sarawak Digital Economy (SDE), digital inclusivity, digital economy, CSR 
sensemaking, organisational sensemaking
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INTRODUCTION

As the impact of the digital economy grows larger and more vital, the Sarawak State 
Government (SSG) has taken the important step of implementing the Sarawak Digital 
Economy (SDE) Strategy 2018–2022 (State Service Modernisation Unit, 2017). The 
digitalisation of Sarawak’s economy is expected to pave way for the state to achieve high-
income status by 2030 (Department of Statistics Malaysia, 2018). In moving towards this 
vision, the state government has taken multipronged approaches and proactive measures 
in preparing Sarawak and its people through various digital initiatives. These efforts were 
formalised by introducing SDE. Launched in 2017, the SDE blueprint outlines 47 strategic 
actions, encompassing 29 action plans and 18 strategic enablers; the 47th strategic action 
being “Digital Inclusivity” (State Service Modernisation Unit, 2017). 

The incorporation of government-linked companies (GLCs) in the SDE governance 
strongly positions the important collaborative role of GLCs in the implementation of SDE. 
As Sarawak’s main service providers, GLCs play a significant role in the state’s economy. 
The critical functions of GLCs can also be seen through its corporate social responsibility 
(CSR) initiatives that have consistently contributed to the state’s socio-economic progress. 
Particularly, by assessing societal concerns and investing in areas that can impact Sarawak’s 
sustainable development through suitable approaches including CSR. Understanding the 
position of GLCs and their functions in SDE is key to establishing the context of this 
current CSR analysis.

This research aims to analyse the role of CSR in driving digital inclusivity, especially 
among the rural communities in Sarawak. The single-case design used in this study seeks 
to analyse the organisational sensemaking process of CSR. The focus of this study is 
Sarawak Information Systems Sdn. Bhd., or also referred to as SAINS, with an emphasis 
on the organisation’s long-standing CSR initiative, the Rural ICT Guided Home-based 
Technopreneur (RiGHT) programme. SAINS’ direct involvement and specific role in the 
implementation of SDE, as well as its prominent profile in the local CSR scene justifies and 
reinforces the need to select SAINS as the organisation under study. The significant link 
between the vital role of SAINS as a local GLC, and the emerging importance of CSR in 
Sarawak development raises the critical need to analyse the meaning-making process of 
the organisation’s CSR, particularly in response to the state’s new economic environment 
—Sarawak Digital Economy.

Driving digital inclusivity in the SDE environment: The role of GLCs and 
CSR 
Sarawak is the largest state in Malaysia with an estimated population of 2.77 million 
(Department of Statistics Malaysia, 2018). Despite its economic potential, Sarawak still 
faces connectivity issues, particularly the infrastructure and linkages in most remote 
areas are still limited to land-based and water-based transportation, even today (Sarawak 
Government, 2018). Hence, the ongoing priority to bridging the digital divide between 
the urban and rural populace, through multipronged approaches. The most recent and 
significant initiative is the implementation of the Sarawak Digital Economy (SDE) strategy 
which envisions a pathway for the local communities to capitalise and optimise economic 
opportunities that the digital sphere can offer (State Service Modernisation Unit, 2017). 

Sarawak’s roadmap to its digital economy is grounded on the state’s aims of 
reducing the socio-economic gap, developing more business and employment opportunities 
through its key economic sectors and enablers, as well as strategic actions (State Service 
Modernisation Unit, 2017; Ahmad et al., 2020). A shift in Sarawak’s trend of economic 
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growth is critical to strengthen the state’s development strategies and to further accelerate 
its economic growth by overcoming the challenges of the global economy (Bong, 2020). 
This is done by raising Sarawak’s economic growth to 6%, as well as turning Sarawak 
into a high-income status and developed state by 2030. Concrete measures towards this 
end goal can be seen in the strategic actions outlined in the SDE roadmap including the 
specific approaches to achieving digital inclusivity throughout Sarawak (State Service 
Modernisation Unit, 2017). 

Another firm step taken by the state government to ensure the strategies of SDE 
are efficiently developed, implemented, and monitored is through the incorporation of 
Sarawak Multimedia Authority (SMA), Sarawak Digital Economy Corporation (SDEC) 
and Sarawak’s GLCs in the SDE governance. It is also important to note that the function of 
GLCs has taken effect right from the preliminary execution of SDE through the launching 
of the Sarawak Pay initiative (Ling, 2017). The assigned responsibility in developing the 
operating system for Sarawak Pay to a GLC (Sarawak Information Systems Sdn. Bhd., 
or also referred to as SAINS) established the close and direct involvement of GLCs in the 
entire implementation process of SDE. Sarawak Pay incorporates SDE’s strategic action 
on digital inclusivity through the provision of digital payment (Markus, 2018). 

The idea of digital inclusivity in the scope of SDE is centred around the state 
government’s objective to enhance the competency and readiness of all communities for 
the digital economy through the development of digital skills and competencies, as well 
as in promoting inclusive digital participation (State Service Modernisation Unit, 2017). 
This is to be accomplished through specific mechanisms that would assist in bridging the 
digital divide between the urban and rural areas of Sarawak. One of the key approaches 
highlighted by state government is the widespread training and awareness programmes on 
the use of ICT for education, business, and entrepreneurship. In moving towards the vision 
of digital inclusivity, the state government has taken the important step of initiating close 
partnerships and strategic collaborations with industry experts, educational institutes, and 
other local organisations, especially GLCs. 

CSR activities are inclined to have a double impact — extrinsic (seen as improving 
profits) and intrinsic (seen as genuine concern for local issues) (Periyayya et.al., 2016). 
This makes CSR as one of the best approaches to establishing an organisation’s internal 
and external relationships. However, Ahmad and Saad (2013) contended that there is still 
a lack of understanding of the concept and importance of CSR among certain groups of 
communities in Malaysia. Most organisations incorporate CSR as a means of promotion, 
to establish a certain reputation, or simply to be part of a trend. Recognising the significant 
role of CSR, certain companies consider CSR as more of discrete practices or involvement, 
occasional gestures, and even as initiatives motivated or driven by marketing, public 
relations, and business benefits (Amran et al., 2013). 

The critical role of CSR in facilitating long-term and sustainable development, job 
mobility, as well as the creation and development of human capital in Malaysia has stirred 
a lot of research interests on the many scopes and aspects of CSR inquiries. Yin et al. 
(2012) highlighted that the evaluation of organisational internal effort is key to any public 
relations practices. This research regards that this effort includes responding effectively to 
any changes emerging from a new phenomenon faced by the organisation (implementation 
of SDE initiative). Understanding the meaning-making process of the organisation’s CSR 
would be a proactive measure to ensuring that the CSR model or CSR effort developed 
and implemented by the organisation is not limited to only participating in social and 
economic regeneration initiatives; but also, complying with the needs of the Triple Bottom 
Line requirements (Elkington, 2013). 
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Thus, the role of government agencies like GLCs as one of the important stakeholder 
groups in the implementation of governmental guidelines and policies (Fernandez et 
al., 2016) further emphasises the need for analysing the CSR effort of the organisation 
under study. Working alongside the assigned authorities (SMA and SDEC) indicates 
firmly the critical function of GLCs in the execution of SDE’s key economic sectors 
(agriculture; manufacturing industry 4.0; tourism; smart city; digital health; e-commerce; 
digital government; and social) (State Service Modernisation Unit, 2017). The practical 
implications of SDE on local organisations, particularly GLCs, has prompted this research’s 
attention to analyse the process of CSR development in SAINS. 

Since its formation in 1992, SAINS functions to assist the state government in the 
implementation and deployment of ICT related projects throughout Sarawak (Palan & 
Putit, 2010). The organisation has played a vital role in developing ICT infrastructure and 
providing ICT solutions for the government and the local populace. Meanwhile, SAINS’ 
CSR effort through the RiGHT programme has been focused towards developing and 
implementing an ICT training programme that aims to bridge the digital divide between 
the rural and urban populace in Sarawak. Through a sustainable approach of CSR, the 
RiGHT programme is expected to focus its resources on grooming and educating the local 
community to be ICT literate. The RiGHT initiative has generated a good deal of attention 
and has been receiving very strong support from various organisations with interests in 
rural community development and related social agenda. This article supplies insights on 
the outcome of SAINS’ perspective and specific meaning of CSR, particularly in its course 
of driving digital inclusivity in Sarawak. 

Theoretical background: Organisational meaning-making process of 
CSR development 
The move by the state government in integrating GLCs in the SDE governance certainly 
intensifies the need for an organisational meaning-making process of CSR. The interpretation 
is done by determining the content of the phenomenon or situation faced, through 
subjective, meaning-making or what Weick (1995) refers to as the sensemaking process. The 
organisational sensemaking necessitates a collective interpretation of CSR by having the 
individuals share meanings through the process of social interaction. The varied meanings 
created by these individuals towards the same event is a result of their sensemaking processes, 
each of which is influenced by what Weick (1995) identified as the seven interrelated properties 
of sensemaking, in addition to the ongoing nature of sensemaking: 1) grounded in identity 
construction; 2) retrospective; 3) enactive of sensible environments; 4) social; 5) ongoing;  
6) based on cues; 7) driven by plausibility rather than accuracy. 

The organisation’s approach to CSR development for this current analysis is 
presented based upon Carroll’s (1991) view of CSR. It is imperative, for the purpose of 
this study, that the conceptualisation of CSR is developed upon a definitional construct 
that is highly relevant, widely used, and frequently reviewed and discussed (Nulawadin, 
2012; Calabrese et al., 2013; Abdul Hamid et al., 2014; Beh & Rajaratnam, 2017; Igwe 
et al., 2018). Carroll’s dynamic and adaptable Four-Part CSR Pyramid (1991; 2016) is 
regarded suitable to serve as the basis for structuring and delineating CSR for the scope of 
the intended analysis in this current study. 

Carroll’s Four-Part CSR Pyramid (1991) was established on the understanding that 
business organisations are set up to supply goods and services to members of society, solely 
for profit. The financial motive is regarded as the main incentive for entrepreneurship; thus, 
making business organisations the basic economic entity in society. Based on this view, “the 
economic responsibility was placed as the base of the pyramid because it is a foundational 
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requirement in business; just as the footings of a building must be strong to support 
society’s other expectations of enterprises” (Carroll, 2016, p.4). Similar to the “economic” 
component, the other three parts, namely “legal”, “ethical”, and “discretionary” that 
make up the pyramid were derived from Carroll’s initial work in 1979. In 1991, the four-
part definitional construct of CSR was developed in a pyramid form, to provide a more 
illustrative description of each component and how it interlinks with each other.

However, in analysing organisational CSR development in the context of SDE, 
this research positions Carroll’s pyramid as a construct that is built upon the four distinct 
categories of responsibilities that organisations need to comply with and fulfil, either 
gradually or simultaneously. Tilt’s (2016) work on the importance of context in CSR 
found that the economic development of a state or country is significant in determining 
the development of CSR practices among local organisations. As such, the degree of 
importance of each category may differ depending on the organisations’ respective CSR 
priorities and the context in which the organisation operates. 

RESEARCH METHOD 

The single-case research design was regarded most suitable in analysing the relevance and/
or applicability of Carroll’s (1991) Four-Part CSR Pyramid in capturing and describing 
the CSR scenario in Sarawak; using Weick’s (1995) properties to analyse the meaning-
making process (Yin, 2003). The intricate nature of the organisation’s sensemaking process 
of CSR necessitated the use of a few data collection methods — in-depth interviews, focus 
groups, and document analysis. This approach was necessary to allow the researcher to 
contrast and compare the data collected across methods (Bhinekawati, 2016).

The first phase was in-depth interviews with SAINS’ two key individuals in the 
development and implementation of the CSR programme: 1) CSR Coordinator; 2) Project 
Manager. The data obtained from the in-depth interviews was critical in identifying the 
primary CSR programme examined for the organisational sensemaking in this analysis. 
The RiGHT programme was identified by the informants as SAINS’ most prominent and 
long-standing CSR programme to date since its establishment in 2006. 

Following the in-depth interviews, focus group sessions were conducted with the key 
persons of the RiGHT programme. They were divided into two groups of four informants 
each (RiGHT Management and RiGHT Operations) based on their respective roles and 
functions in the development and implementation of RiGHT. Each informant possessed a 
minimum of two years’ experience in the programme. Essentially, the engagement among 
the informants is central to analysing the “socially constructed interactional experiences” 
(Denzin, 1989, as cited in Liamputtong, 2011). As such, the informants’ respective 
experiences and roles in RiGHT, the CSR programme, is critical, particularly in enabling 
this research to accomplish a dynamic discussion process that facilitates the organisational 
CSR sensemaking process required. 

The reports of the organisation were a key source which was treated significantly 
for corroboration of evidence (Yin, 2009) and to validate the information supplied by the 
informants. The documents were assessed for completeness, in terms of comprehensiveness 
in covering the topic broadly or only some aspects of the topics (CSR; SDE; CSR in SDE). 
In this process, the 34 selected documents examined included organisational reports:  
1) Jendela iT with 14 documents, and 2) information released on SAINS’ official website 
with 20 documents. Due to the context-specific nature of this study, the research primarily 
examined documents that were produced by the sources of the information, that is, the 
organisation under study. 
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The results presented in this article are among the key findings obtained from the 
in-depth interviews, focus group sessions and document analysis. Thematic analysis was 
conducted to make sense of the collective or shared meanings of the Organisational CSR in 
the SDE environment. The development of thematic coding for analysis and interpretation 
of data began with conceptualising Sensemaking (Weick, 1995) and Corporate Social 
Responsibility (CSR) (Carroll, 1991); each of which was then operationalised into codes 
that can be applied to particular text or passages from interview transcripts and documents 
(Stryker, 1996). 

RESULTS

The results reveal that each sensemaking property is significant in facilitating the 
organisational sensemaking process of SAINS’ CSR in the context of SDE. The findings 
reaffirm that the seven sensemaking properties were interdependent (Weick, 1995) but  
varied in their role and influence on how the organisation makes sense of its CSR in 
SDE. Some properties even influenced the sensemaking process simultaneously. This is 
evident between “Grounded in Identity”, ”Retrospective”, and “Social” in the informants’ 
interpretation process of SAINS’ CSR. Meanwhile, “Enactive on Sensible Environment”, 
“Based on Cues”, and “Driven by Plausibility than Accuracy” were reflected in the 
informants’ interpretation process of SAINS’ CSR in SDE. The informants’ internal 
search process (in-depth interview and focus group) to interpreting CSR, as well as 
findings from the document analysis reveal that CSR development and implementation is 
organisation-specific and/or programme-specific. The next section elucidates how SAINS 
contributes to driving digital inclusivity among the youth in rural Sarawak through its 
RiGHT programme. 

Driving digital inclusivity among youth in the rural community through the 
RiGHT programme
The CSR programme of SAINS is regarded as a “voluntary” initiative that is driven by 
the organisation’s desire to give back to the local community. This is done by assisting the 
Sarawak government in its effort to bridge the digital divide and socio-economic status gap 
between the rural and urban communities. The CSR programme started by SAINS in 2006 
was part of the organisation’s effort in responding to the calls of Sarawak state leaders for 
local organisations to play a more active and bigger corporate citizen role in helping to 
bridge the divide. The development and implementation of SAINS’ CSR programmes and 
activities are centred within the organisation’s specific CSR goals, priorities, directions; 
each of which are determined based on the discretion of the organisation. 

The RiGHT programme is SAINS’ longest running CSR programme. The 
programme has trained over 100 participants throughout the state. The objective of the 
programme is to bring technology and modernity to the rural sector and bridge the digital 
divide between the rural and urban areas. Based on this focus, the RiGHT programme 
plays a critical role and function in SAINS’ CSR aim to identify and tap into talents in the 
rural areas, particularly in the field of ICT and technopreneurship. 

The continuous development of RiGHT is driven by the organisation’s 
understanding and civic consciousness on the importance of skill and knowledge sharing 
of their expertise in IT, particularly in producing more community technopreneurs. The 
term “community technopreneur” and/or “technopreneur” and/or “technopreneurship” 
in the context of the current finding refers to RiGHT candidates who run ICT businesses 
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such as providing Internet access, IT training, computer repairs, scanning and printing 
services. This description of “community technopreneur” or “technopreneur” by SAINS 
was used in explaining the deliverables of the RiGHT programme. Figure 1 illustrates 
SAINS’ CSR effort in driving digital inclusivity among the rural community of Sarawak. 
Details provided in Figure 1 are further elaborated in the subsequent sections.

The technopreneurs are expected to create new means of generating income for 
the rural communities by optimising the use of ICT. The new ICT knowledge and skills 
acquired by participants through RiGHT are expected to be transferrable to their respective 
community members in the rural areas through sharing of experience and creation of new 
jobs so that the community can benefit as well. Hence, this will assist in improving the 
economic status and well-being of the rural community that is considered underprivileged 
and “lagging behind” in terms of their accessibility to ICT, be it knowledge or usage, or 
both. Being underprivileged consequently limits or hinders these communities from being 
able to learn and explore the usage and potential of ICT. 

However, since its 1st batch of participants (in 2006) to its 14th batch (in 2019), the 
RiGHT programme has yet to receive participants from the remote areas of Sarawak. This 
is primarily because, in fulfilment of the RiGHT programme objectives and succession 
plan, the community and locality of the participants must be equipped with at least basic 
infrastructure and internet access. 
 

 

RiGHT Programme

Supplying 6 months of ICT Training 
and Technopreneurship Courses to 

Programmes participants

Guiding participants in their process 
of exploring business opportunities 
with their repective localities and 

communities

Providing Sponsorhip and Mentorship 
to facilitate participants’ involvement 

in ICT and techopreneurship 
activities within their respective 

localities and communities

Assisting participants in creating 
new means of income and job 

opportunities within their respective 
localities and communities

RiGHT Programme Enhancement

Conducting periodic improvement 
of RiGHT Programme content 

and activities based on feedback 
and insights from participants, 
stakeholders and Programme 

Partners

Intiating more stakeholder 
engagements and strategic Project 

Partnership

Collaborating with Project Partners 
in creating innovative approaches 
to introducting and encouraging 

programme participants’ involvement 
in relevant SDE economic sectors

RiGHT Programme Enhancement

Familiarising participants with the 
advanced technologies highlighted 

in SDE (i.e Artificial Intelligence, 
Internet of Things)

Updating participants on the latest 
trends of SDE, mainly in Agriculture 
(i.e smart farming) and Tourism (i.e 

e-commerce)

Incorporating ICT and digital 
technology components used in 
Agriculture and Tourism in the 

training programme content and 
activities (e.g smart farming; 

Sarawak Pay)

Helping to create new means of 
income for participants by expanding 

the scope and potential market 
of their agriculture and tourism 

activities; in line with the SDE aims 
and intended outcomes

Driving Digital Inclusivity through CSR

Figure 1. Role of SAINS’ CSR in driving digital inclusivity among rural communities

Nurturing ICT talents and creating community technopreneurs through well-
designed ICT trainings and technopreneurship courses
The RiGHT programme has contributed to rural youth development and empowerment 
through well-designed ICT trainings and technopreneurship courses. Through its 6-month 
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courses, RiGHT has nurtured and mentored many talents by providing them with suitable 
exposure and platforms to learn and capitalise on the ICT knowledge and skills gained. 
Participants are encouraged to set up RiGHT ICT Service Centres in their respective 
communities and hometowns to provide services such as training, repairs, and e-commerce 
services to promote rural cottage industries and eco-tourism. In supporting this cause, 
SAINS sponsors the essential ICT equipment for such centres. 

The graduates’ understanding of the know-how and ability to apply their knowledge 
on specific aspects of IT and ICT, like e-commerce solutions has proven beneficial in 
equipping them in their ventures to becoming their communities’ very own technopreneurs. 
This is to ensure that the participants bring back and share with their communities the 
knowledge and skills they have acquired, as well as help to alleviate the socio-economic 
condition of their respective communities. Herein, participants are encouraged to 
continue exploring and utilising their fullest potential, especially in commercialising 
their community’s products and services. This will serve to enhance the monetisation of 
Sarawak’s rural human and natural resources. 

As technopreneurs in the making, these participants are encouraged to produce 
business proposals which highlight business ideas that can benefit them and their respective 
communities, both socially and economically. This includes identifying potential local 
attractions that can be explored for business opportunities. The participants are also 
provided a platform to present and pitch their business ideas to SAINS, and even other 
prospective stakeholders. Successful proposals will then be considered for sponsorship 
from SAINS.

To encourage the involvement of RiGHT participants and alumni in e-commerce, the 
CSR Coordinator of SAINS highlighted the potential attractions that the participants can 
explore and turn into business opportunities. Among the potential attractions mentioned 
by the informants are homestays, handicrafts, ’kek lapis’ and other unique local delicacies. 
By facilitating and promoting the use of ICT and e-commerce for the commercialisation 
of rural community products, the RiGHT programme helps to create a wider market and 
help spur the growth of cottage industries in rural areas. 

To draw more interest and provide a clearer understanding of e-commerce as a 
business system among the rural community, RiGHT participants are supplied with hands-
on training in online marketing and sales of their respective products. The incorporation 
of hands-on training and direct experience as part of the RiGHT programme in the past 
few years strongly indicates the retrospective activity that took effect in the team’s process 
to determine the type of programme improvement that would benefit the participants most 
in enhancing knowledge, skills and exposure to ICT and digital technologies. 

Enhancing stakeholder engagement and initiating programme partnership to 
introduce and encourage participation in SDE key economic sectors
Stakeholder engagement and collaborations in the RiGHT programme is deemed 
necessary, especially in allowing the programme to adapt and accommodate to the specific 
needs determined by the SDE environment. Apart from focusing on IT business, RiGHT 
participants are encouraged to explore new business opportunities, especially involving 
agricultural activities and other natural resources found in their respective rural areas. The 
RiGHT programme highlights the importance of identifying suitable means to further 
commercialise existing assets and economic sectors.

Given the knowledge and skills gained from the RiGHT training, especially on 
e-commerce and digital marketing, the participants are expected to familiarise themselves 
with emerging technologies (Artificial Intelligence, Internet of Things) found in the sphere 
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of the digital economy. The use of ICT was also made more relevant to the RiGHT 
participants for their information-seeking activity. Information-seeking activity with the 
use of ICT is mainly to promote the idea and importance of being constantly updated with 
the latest trends in SDE’s key areas of the economy, especially in agriculture and tourism. 

Parallel to RiGHT’s core objective in contributing towards the socio-economic 
growth of rural communities, the informants shared the same emphasis of establishing 
and maintaining strategic stakeholder relationships, especially with the Ministry of 
Modernization of Agriculture, Native Land and Regional Development (MANRED). The 
informants identified MANRED as one of the key partners of RiGHT. The programme’s 
vision to create new means of income for the rural community by expanding the scope 
and potential market of its agricultural activities is consistent with the goal of MANRED  
that aspires to increase investments by attracting and facilitating foreign direct investment 
in the agriculture sector and rural economy (www.manred.gov.my). 

Following their partnership, the involvement of MANRED in RiGHT includes 
taking part in the interview process for programme candidates and submission of progress 
reports as a normal procedure in the implementation of RiGHT. The collaboration with 
MANRED has allowed the programme to have access to specific expertise and resources; 
all of which are vital in the programme’s effort to help boost the rural community’s 
agricultural sector and other activities of the rural economy. A new concept and approach 
in agriculture such as “smart farming” was incorporated in the recently reviewed and 
improved programme content. With the support from MANRED, the programme is 
expected to supply its participants with better training content and design that integrates 
the components of ICT and digital technology in agriculture. 

The SDE environment has certainly enhanced the opportunity of facilitating and 
promoting the use of ICT and digital technologies among the rural community. It has 
further reinforced the importance of the RiGHT programme and its contribution in 
creating more community technopreneurs and drawing more involvement in e-commerce, 
especially among the rural youth. The plausibility of making SAINS’ CSR more relevant 
and significant in the context of SDE is assuring with the improvement of digital 
infrastructure in the rural and remote areas of Sarawak. Enhanced digital infrastructure 
would also help solve the challenges that the RiGHT team experience in their monitoring 
process of the RiGHT alumni. The informants also pointed out that the development of 
enhanced and sufficient digital platforms for the people of Sarawak will help facilitate and 
hasten the process of digitisation, communication, and specifically, business transactions. 
Considering the size and geographical landscape of Sarawak, the improvements made in 
rural digital infrastructure is deemed a critical factor to allow the expansion and evolvement 
of RiGHT in the near future, alongside the progressive implementation of SDE. 

SAINS’ organisational CSR development in the Sarawak Digital 
Economy environment
The CSR pyramid presented in this section is a graphical depiction of the organisation-
specific and/or programme specific interpretation of CSR and the weightings of each CSR 
components assigned by SAINS in its CSR development and implementation. As such, the 
definition of each CSR component is unique to the environment where the organisation 
operates. This includes the contextual considerations that the organisation needs to take 
into account, parallel to its effort in accommodating the needs and requirements shaped 
by the SDE environment, particularly in driving digital inclusivity. 

Figure 2 describes the varying properties and high degree of importance placed 
by local organisations on “philanthropic responsibility”, followed by economic, legal, 
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and ethical. The priority placed on philanthropic responsibility is interpreted based on 
SAINS’ voluntary efforts in contributing towards improving the socio-economic status 
of Sarawak’s rural community by facilitating and promoting digital inclusivity, with the 
use of its organisation’s core competencies and expertise. Given the different context of 
application to Carroll’s CSR Pyramid, the findings on SAINS’ interpretation of CSR 
contributes new insights on the conceptualisation of the four-part components to defining 
CSR and the weightings based on the perceived importance attached by the organisation. 

 

 

SAINS’ Organisational 
CSR Pyramid

Ethical Responsibilities
•  Empower community and provide 

equal opportunity through ICT 
literacy and digital inclusivity Legal Responsibilities

•  Comply to programme partners’ / 
stakeholder request and requirements

•  Ensure continuous stakeholder 
collaboration and partnership to provide 
greater advantage and value creation to 
programme beneficiaries

Philanthropic Responsibilities
• Voluntary Initiative
•  Give back to the local 

community with the available 
expertise and resources on ICT 
and digital technologies

•  Development and 
Implementation of programme 
is at the discretion of the 
organisation

Economic Responsibilities
•  Adopt bold strategies to meet 

challenges shaped by the 
economic environment;

•  Bridge digital divide between rural 
and urban populace;

•  Improve socio-economic 
condition and well-being of rural 
communities with the use of ICT 
and digital technologies

Ethical
Responsibilities

Legal
Responsibilities

Economic
Responsibilities

Philanthropic
Responsibilities

Figure 2. SAINS’ organisational CSR development in the Sarawak Digital Economy 
environment

CONCLUSION

The organisational analysis of CSR development in the SDE environment and findings 
presented in this article highlight the role of Sarawak’s GLCs in contributing towards 
the successful implementation of SDE and its strategic actions. Through its adaptive and 
context-related approach to CSR development and implementation, SAINS’ RiGHT 
programme has greatly contributed to driving digital inclusivity by enhancing the 
competency and readiness among rural youth for the digital economy. An adaptive and 
context-related approach has grown to be vital and more prominent in the current CSR 
practices (Jamali & Karam, 2018). In other words, the specific meaning-making process of 
CSR is what makes every CSR strategy of an organisation to be distinctly different from 
another. 

The ICT and technopreneurship training and hands-on exposure supplied through 
the programme are relevant and vital, especially in equipping the rural youth with digital 
skills and competencies, while promoting inclusive digital participation. Through its 
stakeholder collaboration and partnership, SAINS’ RiGHT programme has taken the 
proactive step of introducing SDE key economic sectors that are deemed relevant to its 
participants: agriculture and tourism. By incorporating SDE elements into RiGHT’s 
training programme content and activities, this measure of improvement is necessary and 
significant to ensuring inclusivity of rural communities in the SDE environment. In this 
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respect, this research views the adaptive and context-related measures applied by SAINS’ 
RiGHT as adding a sustainable value in empowering the rural youth of Sarawak. On 
that note, this research considers SAINS’ RiGHT programme as one of the local CSR 
efforts to be reckoned with, particularly for its contribution in realising Sarawak’s goals 
and vision to bridge the digital divide and socio-economic status gap between the rural and 
urban populace in the state. 
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ABSTRACT

This research aims to identify the role of public relations in crisis management and the best ways of 
dealing with crises through social media platforms in the airline industry. Further, this study tries to 
shed light on ways to manage crises as failure to do so, may render companies incapable of competing 
with the other carriers in the market. The study was based on a case study method which compares 
two of the world’s largest airline companies: British Airways and United Airlines. Data was selected 
from the official Twitter accounts of the two companies during the crisis in 2017. The significance 
of the research is identifying the most important strategies that can be used by airline companies 
when crises occur. The findings provide substantial evidence in support of the significance of public 
relations in crisis management and the efficiency of social media platforms as a tool for implementing 
public relations strategies. 

Keywords: Public relations, communications, crises management, airlines
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INTRODUCTION

Organisations are currently experiencing rapid changes as a result of technology 
advancements (Stephens et al., 2020). Organisation management is constantly reviewing its 
strategies as a factor that can influence stakeholders in an organisation. This is specifically 
so for crises, which can impact all sectors with no exceptions. In this regard, it is difficult for 
a crisis to be avoided whether it is intentional or unintentional. Unfortunately, the public 
can be a very harsh judge; depending on the situation, a company’s image can be damaged 
based on negative word-of-mouth (Williams & Buttle, 2014). In such circumstances, 
companies must utilise public relations effectively to avoid or handle any emerging crisis. 

Public relations entails the relationship between an organisation and the public; 
it is the image of the organisation perceived by the people. Crisis management and crisis 
communication function to ensure that one understands what needs to be done in a 
particular challenging situation. Knowing the proper channels of communication and 
which information to be released or withheld while controlling a given situation allows 
organisations to handle whichever crisis that may have befallen them (Eriksson, 2012). Pre- 
and post-crisis stages are aimed at ensuring that the company suffers no further damage 
until it returns to operate in the normal setting (Mat Tazin & Kaur, 2017). The manner 
a firm handles itself  right from the start until the end of a specific crisis determines the 
direction to be taken. Consequently, the process not only requires a good plan, but a good 
implementation team as well. Therefore, by observing the different scenarios advocated 
in various theories, it is well established that crisis management does exist, and the public 
relations department of an organisation is the key element in determining the outcome of 
a crisis. 

Amongst the many industries, the airline industry experiences constant turbulent 
times; specifically plane incidents can capture the global attention of government agencies, 
the public, the industry and as well as the media. A single event can cause devastating 
fatality numbers. Such accidents are traumatising for family members of the dead as well 
as for survivors and their family members; even members of the public who are not directly 
affected are left with a tragic impact (Grundy & Moxon, 2013). In such events, airlines can 
suffer major reputational damage that may ultimately undermine their competitiveness 
in the market. In fact, amidst rising global fuel prices that make even some of the best 
airlines seem inefficient, the future of the industry appears unclear. Rigid environmental 
regulations and a weakening economy mean that airlines are indeed facing turbulent times 
(Fynn, 2016). The industry must find ways to manage such issues. Failure to do so may 
render companies unable to compete with the other carriers in the market. Therefore, this 
research aims to identify the role of public relations in crises management and the best 
ways of dealing with crises in the airlines industry. The study moots the following question: 
What are the effective crisis management strategies used in social media by public relations 
professionals to handle airline crises?

LITERATURE REVIEW

Crisis management
The term “crisis” has been defined differently by different scholars. In their article, Brown 
and White (2011) explained crisis as the perception of an unpredictable event which 
threatens significantly the expectations of stakeholders, could have a severe impact on the 
performance of a company and bring about negative outcomes. A crisis could significantly 
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impact a company’s competitive advantage, return on investment, fiscal performance, 
and potentially, result in bankruptcy (Fynn, 2016; Kim & Jin, 2016). There are three 
classifications of crises: intentional events such as terrorist attacks, product tampering, and 
workplace violence; industrial accidents such as product defects, explosions, and spills; and 
natural disasters like wildfires, earthquakes, and tsunamis (Kim, 2016; Bundy et al., 2017).   

Crisis management consists of actions like prevention, preparation, response 
communication, as well as revision (Telang & Deshpande, 2016; Tworzydlo, 2016). Crisis 
management is used in controlling a crisis, minimising the damage inflicted by the crisis, and 
protecting the company, its stakeholders, and the industry from harm (Irlbeck et al., 2013). 
Crises can have adverse consequences on a company’s share prices, market shares, sales of 
recalled products, purchase intention, and can bring down the sales of other products sold 
by the company (Elena & Gabriel, 2016). The key to crisis management is controlling the 
message. Even so, companies often have a restricted amount of time to achieve control of 
the message as the media usually seek to report the event as soon as it occurs. Therefore, a 
lot of well-managed companies have developed crisis management strategies which could 
be implemented quickly and effectively (Irlbeck et al., 2013).

Crisis communication
Crisis communication in public relations is an integral component of crisis management. 
Crisis communication is the crisis response, what an organisation does and says following 
a crisis, based on the type of disaster. It refers to the actual actions/non-verbal and 
words/verbal used by a company to diminish and contain the harm brought about by 
significant threats, urgency, and unpredictability (Kim, 2016; Hegner et al., 2016). Crisis 
communication entails collecting, processing, and disseminating information that is needed 
in addressing a crisis. This involves sending and receiving messages to lessen or prevent the 
adverse outcomes of a disaster and in doing so, protect the company, the industry, and the 
stakeholders from any damage (Kim, 2016). Crisis communication is aimed at explaining the 
exact occurrence, identifying the possible effects of the event and outcomes, and providing 
specific harm-minimising information to the communities affected (Johansen, 2016). In 
today’s digital age, public relations practitioners can employ new media in strategic crisis 
communication using social media platforms such as Twitter and Facebook, the Web, and 
the Internet for online crisis communication (Eriksson, 2012; Xu & Wu, 2015). 

In crisis communication, Kim et al. (2012) stated that public perception of the 
crisis, and the crisis itself, becomes a matter of crucial concern for the company. The 
communication should be complete, accurate, prompt, candid and honest (Kim, 2016). 
Ethics is of great importance in crisis communication, and it must be considered in all 
public relations practices. Successful public relations, as Kim (2016) highlighted, rides on 
the ethics of public relations practitioners. Spencer at al. (2014) also reported that specific, 
honest, and frequent communication is an important remedy that helps in reducing 
uncertainty and restoring the reputation of the affected company. 

Social media in crisis communication
As communication technology continues to diversify and proliferate today, social media 
(Facebook, Twitter, etc.) is increasingly being used in times of crisis to convey information, 
send warnings, conduct situational awareness, and even to catalyse action among public 
authorities, volunteer groups, the business sector, and citizens (Kasmani, 2019). However, 
despite its benefits, social media is viewed with some trepidation by organisations due to 
the costs that may need to be expended to keep up with rising citizen expectations (Jin et 
al., 2014). Filtering techniques have been created to limit the amount of time spent reading 



Role of public relations in managing crises through social media platforms: A case of two airlines

186

irrelevant messages and untrustworthy sources on social media. Additionally, numerous 
information and communication apps and modules have been developed in recent years 
that relate the creativity of various social media platforms to the needs of risk and crisis 
management (Saroj & Pal, 2020). Organisations that want to interact with their customers 
on a more personal level may need to update their risk management rules to reflect the 
most recent advancements in technology.

There is a general misconception that experts are the only ones who know the truth, 
while those who become aware of a problem may also report in real time using their mobile 
phones via social media like Twitter. In times of disasters, there is both an objective and 
a subjective component to the communication that takes place. In times of crisis, Saroj 
and Pal (2020) argued that social media may become emotional networks where facts are 
conveyed through emoticons, specific signals for emotions. In a nutshell, the presence of 
social media and communication channels boosts the ability to use them (Khairulnissa et 
al., 2021). However, the perception of individuals about social media still weighs in the 
authenticity of any crisis. Fake news is one of the drawbacks of social media in the 20th 
century. To deal with it, organisations have their own official accounts to communicate with 
their targeted audience. There are various social media networks where organisations make 
their presence known. Unlike other social media platforms, Twitter allows both consumers 
and brands to build relationships and optimise engagement.

Public relations
During a crisis, public relations practitioners are usually called upon to represent the needs 
of organisations or companies that are linked to the predicament. They are also called 
upon to disseminate information to the public about what is taking place, how it happened, 
the actions being taken, as well as what members of the public need to do (Seeger & Griffin-
Padgett, 2010). Members of the public, for instance, might be advised to keep away from 
locations, commodities, or products; seek shelter, medical attention or evacuate; or boil 
water (Seeger & Griffin-Padgett, 2010). 

Public relations is necessary for modernising business organisations, political parties, 
and public institutions, hence, transforming them into intelligent organisations capable 
of keeping up with the changing sociocultural environment, communicating with their 
diverse audience groups, and serving the interests of the public (Paicu & Francu, 2016). 
The primary goal of public relations practitioners, as Reber and Gower (2006) pointed 
out, is to keep a company’s stakeholders engaged and informed. In crisis management, the 
role of public relations as a “boundary spanner” becomes important in building trust when 
there is regular communication with the public in all crisis phases, that is, pre-crisis, during 
the crisis, and post-crisis (Mat Tazin & Kaur, 2017). As a managerial function, public 
relations plays an integral role as the problem-solving facilitator focusing on environmental 
monitoring and scanning to identify issues and adjusting to the mission of the company to 
evade conflict (Mat Tazin & Kaur, 2017).

Context of study
In the current study, British Airways and United Airlines were selected as the case studies. 
In terms of international flights, destinations, and fleet size, British Airways is the largest 
airline in the United Kingdom. British Airways, based in Waterside, near its major hub at 
Heathrow Airport offers all-year-round affordable rates and a wide global route network 
flying to and from centrally located airports (Airways, 2017). United Airlines (commonly 
known as United) is one of the largest American airlines and has its headquarters in Willis 
Tower in Chicago, Illinois. United Airlines has a vast network of domestic and international 
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flights that connect major cities across the United States and all six continents. It is the 
world’s third largest airline in terms of fleet size and number of flights (Cho et al., 2021).

THEORETICAL FRAMEWORK DEVELOPMENT

An organisation that is faced with a crisis has to tailor its crisis messages for different 
audiences. The company should appease its most significant audience first before 
devoting effort and time to the other less important audiences. This can be done using 
different messages delivered to dissimilar groups (Kim, 2016). An essential function of 
crisis communication is timely communication to the public. Communicating in a timely 
fashion with different groups such as close family members and victims help in containing 
or mitigating the harm (Kim, 2016). In this respect, Image Restoration Theory (IRT) 
and Situational Crisis Communication Theory (SCCT) play key roles in disseminating 
information during the crisis period (Kim et al., 2011). 

Seeger and Sellnow (2016) argued that focus of image restoration is to address 
public discord during the crisis and to restore the firm’s image post-crisis. Different 
methods have been suggested in IRT, which include denial, where the firm attempts to 
deny whatever that happened, and evasion, aimed at shifting the blame to another causal 
factor. Mortification and corrective actions have been known to work together; thus, not 
only does the firm ask for forgiveness, but it also opts to correct the mistakes or mitigate 
the effects (Seeger & Grifffin-Padgett, 2010). However, one aspect stands out, as all these 
measures are aimed at ensuring that the firm is safe, which could all be an act aimed at 
deceiving the public (Seeger & Griffin-Padgett, 2010). This theory has its shortcomings, 
such as failing to capture the dynamics in claims and counterclaims, which could be risky, 
considering things can spiral out of control. 

In the subject of crisis communication, SCCT plays a critical role. This theory 
explains that a crisis’ level of accountability and reputational danger should be taken into 
account as crisis managers plan their strategic solutions. Coombs and Holladay (2002) 
developed SCCT based on the Attribution Theory, which was used to guide response 
options to reduce reputational damage caused by possible reputational harm or danger 
from crises.

SCCT is the key to resolving any issues, whether a rumour, a question, or a directive. 
This theory postulates that the responsibility of matching strategies in crisis management 
in line with crisis responsibility lies with managers (Helm & Tosldorf, 2013; Coombs & 
Holladay, 2002). The latter aspect entails understanding and categorising the crisis, lest 
inappropriate measures exacerbate the problem faced. According to the mentioned theory, 
three types of crises exist. The first one is victim cluster, where the organisation is seen 
as the victim. The cause for such crisis could be natural disasters or something outside 
the organisation’s control. The second type is the accidental crisis, where it is partly the 
organisation’s fault. The crisis might have happened due to a technical error, and the 
common consensus is that this level of crisis can easily be blamed on another entity. 
Lastly, the intentional crisis in which the organisation carries the blame (Eriksson, 2012). 
Normally, the problem comes down to human error, whether a financial accountant error 
or general misconduct. Understanding the differences between the crisis types is essential 
because it helps the   manager to use the right strategy for handling the crisis. Based on the 
theories discussed, it can be established that communication and public relations play a 
key role in the dissemination of information during crises management. Figure 1 shows the 
dissemination of information through direct and indirect channels using communication 
and public relations. 
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Figure 1. Crises management framework 

Based on Figure 1, it can be ascertained that if  an issue is directly managed without 
using public relations strategies, it may either resolve it or cause a negative impact. However, 
using the channel of communication and public relations as per management decision, 
may reduce the negative consequences and the crisis can be handled properly.

METHODOLOGY

This study used the qualitative research methodology of comparative case studies. 
Qualitative studies are mainly exploratory in nature and are often used to understand 
underlying motivations, opinions, and reasons. Barnham (2015) pointed out that qualitative 
studies help researchers develop hypotheses and ideas for quantitative research, find new 
insights into problems, and uncover trends in opinions and thoughts. For this study, the 
qualitative method offered a deeper understanding of how airline companies use social 
media in crisis management. Using this approach, the role of public relations in managing 
organisational crises through social media platforms, specifically Twitter, was explored to 
identify the best practices for airlines to adopt for the purpose of maintaining a positive 
reputation through crisis periods. Qualitative research is particularly advantageous because 
the information collected provides deeper insights into the topic under study (Beuving & 
Vries, 2015).

Both British Airways and United Airlines use Twitter as part of their public 
relations strategy in crisis management to protect their reputations. To compare their 
Twitter usage, the researcher analysed and synthesised the similarities and differences in 
how these companies used Twitter to manage the crises faced. These airlines were selected 
because both companies faced crises in the same year that threatened their reputations and 
primarily used Twitter in their public relations strategies to address these crises. The data 
was collected through Twitter only. The researcher collected seven tweets from the United 



Special Issue: ICEMC 2021

189

Airlines Twitter account and eight tweets from the British Airways Twitter account. These 
tweets were the only ones related to crisis management used by each company following 
their crises.  

Data analysis
After data was collected, the next step was to analyse. Data analysis is the process of 
evaluating data using logical and analytical reasoning to scrutinise every element. The 
researcher analysed this data using the content analysis technique, a form of textual 
analysis. Textual analysis is a method of closely examining either the content and meaning 
of texts or their discourse and structure (Given, 2014). The textual analysis involves 
deconstructing texts to examine how they operate, how they are constructed, how their 
meanings are produced, and the nature of those meanings. To code the data, several themes 
were introduced: type of tweet, strategy, speed of interaction, customers’ comments, and 
frequency. For type of tweet, each tweet was assigned the number T1 for an original tweet 
and T2 for a retweet. The strategy refers to the method the company used in the tweet to 
handle its crisis: apologies (A1), attempts at denial (A2), reassurances (A3), promises to 
change (A4), and other unrelated tweets (A5). The speed of interaction — how fast the 
company responded to the crisis — was classified as S1 if  the company responded within 
24 hours, S2 if  within 48 hours, and S3 if  it took more than 48 hours. 

Customers’ comments were a measure of how customers reacted to the tweets: 
the researcher chose 20 responses by customers to each tweet to gauge responses to the 
strategies. If  a comment was positive, or the customer appeared to like the post, it was 
assigned as L1, if  the comment was negative, it was assigned as L2, and if  the customer’s 
attitude was unclear, it was assigned as L3. Lastly, frequency represented the number of 
tweets made daily during the crisis: F1 indicated a single tweet during the crisis, F2 meant 
two to three tweets, F3 meant three to five tweets, and F4 meant more than five tweets 
made during the crisis.

Cases
Two crises were identified in the same year for both United Airlines and British Airways, 
taking place one month apart. The British Airways crisis occurred on May 27, 2017. The 
company suffered a major IT system breakdown that affected its operations and checking 
systems worldwide. It had to cancel flights from the Heathrow and Gatwick international 
airports, leaving many customers stranded. On the other hand, on April 9, 2017, a customer, 
later identified as Dr. David Dao, was randomly forced to leave United Express Flight 3411 
traveling to Louisville, Kentucky from Chicago, Illinois when the flight was found to be 
overbooked. Table 1 details the crises faced by both companies.

Table 1. Crises faced by the selected airlines

Airlines Crises

British Airways The British Airways crisis occurred on May 27, 2017. The company suffered a 
major IT system breakdown that affected its operations and checking systems 
worldwide. It had to cancel flights from the Heathrow and Gatwick international 
airports, leaving many customers stranded.

United Airlines On April 9, 2017, a customer, later identified as Dr. David Dao, was randomly 
forced to leave United Express Flight 3411 traveling to Louisville, Kentucky from 
Chicago, Illinois when the flight was found to be overbooked.



Role of public relations in managing crises through social media platforms: A case of two airlines

190

FINDINGS

Based on the data available, it was found that United Airlines was lagging in terms of 
public relations as only one tweet was posted on the first day of the crisis by the company. 
In contrast, British Airways posted five tweets on the first day. Based on the 20 public 
comments to each tweet, it can be established that British Airways’ public relations was a 
bit stronger than United Airlines as United Airlines received an overall negative response 
from the public. In contrast, British Airways was able to attain good feedback and support 
from the public. Table 2 shows the statistics of the responses.

Table 2. Summary of the tweets

Airlines Number of Tweets 
on Crisis Day

No of Public 
Comments 

Negative Comments 
Per Tweet

Positive Comments 
Per Tweet

United Airlines 1 20 High Low

British Airways 5 20 Low High

 The analysis demonstrates that both United Airlines and British Airways used 
Twitter in their public relations, but with different results. This difference can be attributed to 
the different approaches taken by the companies. British Airways received more favourable 
responses because it applied more positivity, empathy, and sincerity in its communication. 
The variation was attributed to the urgency with which they responded to the crisis. For 
instance, British Airways posted an apology for its IT breakdown on May 27, the very day the 
crisis itself. On the other hand, United Airlines waited until the next day to post its apology. 
By the time it did so, the video clip showing the passenger being forcefully evicted from the 
plane had already gone viral on social media platforms, and customers were enraged. 

Both companies also took different approaches for their apology. British Airways 
posted a video of its CEO apologising to customers, whereas the CEO of United Airlines 
posted a written apology that was interpreted as insincere. Listening to the British Airways 
CEO providing his explanation and offering his apologies to the affected parties, customers 
thought his apology sounded authentic and sincere. It was evident that the company 
understood the frustration and disappointment the customers experienced as a result of the 
disruption. On the other hand, the written apology by the United Airlines CEO was perceived 
as devoid of empathy. In fact, the CEO seemed unconcerned with what had happened to the 
passenger, which caused outrage among customers. There was also a considerable difference 
in the frequency of the companies’ tweets. British Airways posted multiple tweets a day, but 
United Airlines posted only one a day. The implication was that British Airways kept its 
customers engaged and informed, which played an essential role in improving its customer 
relationships and contributed to the success of its public relations strategy. Themes originated 
from the inductive approach as the pre-existing texts were examined and tweets were selected 
based on the time of response. Table 3 summarises the themes of the findings.

Table 3. Themes of findings

Theme United Airlines British Airways
Urgency Low High

Apology Written Video

Frequency of tweets Low High

Public favour Low High
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DISCUSSION

Public relations and its role in crisis management have been the central concepts in this paper. 
From the information gathered in the literature review and the findings discussed subsequently, 
it is evident that public relations plays a critical role in mitigating risks such as reputational 
damage, which can lead to poor financial performance when an institution is faced with 
a crisis. The earlier sections focused on public relations theories and their application and 
efficiency, based on evidence from the literature. This section gives a comprehensive analysis 
of the role of public relations in crisis management based on the case studies discussed 
above. The focus is on identifying the public relations strategies applied by these firms and 
determining their efficiency for handling the crises that the companies faced.

The IRT proposes different methods of dealing with a crisis, such as denial, 
mortification, and implementation of corrective measures (Reber & Gower, 2006). This 
theory can be used to explain the strategies followed by the airlines in crisis management. 
For instance, United Airlines applied the denial and evasion strategies first: the CEO failed 
to acknowledge the forceful removal of a passenger from an aircraft and did not apologise to 
the affected customer. Instead, he focused on re-accommodating the overbooked passengers. 
This caused a major backlash against the company, and the CEO resorted to mortification 
and corrective measures. The airline offered a genuine apology and released a statement 
detailing changes in its policies for improving service delivery to restore its image.

The SCCT was best exemplified in the case of British Airways. According to this 
theory, company managers are responsible for matching public relations strategies with 
the type of crisis the company is facing, and the criteria is based on the cause of the 
crisis (Reber & Gower, 2006). The CEO of British Airways applied this strategy by clearly 
explaining the cause of the crisis, a technical problem leading to the IT system breakdown. 
The company also provided frequent updates on its progress with the crisis. The company 
enhanced its credibility with this approach because it acknowledged its responsibility for 
the incident and put measures in place to deal with the situation.

The present study discussed the phases of a crisis, detailing how the actions of a 
company in the pre-crisis, crisis, and post-crisis periods influence the extent of damage, and 
describing the efficiency of public relations strategies. Based on this discussion, firms that 
invest in customer relationships have a better chance of getting through a crisis without 
suffering irrevocable damage (Fynn, 2016; Kim & Jin, 2016). This is evidenced in the case 
study, where two companies fared differently during and after the crises. British Airways 
was revered by its customers, as shown in the positive comments collected from Twitter, 
which implies that the firm had developed a strong customer relationship. The customers 
also seemed satisfied with the measures taken to deal with the IT system breakdown. On the 
other hand, United Airlines suffered a crisis that escalated into a disaster, with customers 
bringing up complaints of poor service and rude staff  members. The comments collected 
from Twitter showed widespread dissatisfaction and disappointment with the company’s 
service. Even after the crisis was resolved, customers and the public used social media 
platforms to call for the resignation of the company’s CEO. This shows the impact of the 
manager’s actions in the various phases of a crisis and how they can drive public relations 
strategies to achieve the objectives of image and reputation restoration, or can turn a crisis 
into a public relations disaster, causing more damage.

IMPLICATIONS

This study highlights the significance of crisis communication emphasising the essence 
of proper dissemination of information during the crisis management process (Sohn 
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& Lariscy, 2012). There are various communication strategies that can be applied by 
companies during a crisis, such as apology, justification, or excuses and denial. Regardless 
of the strategy, the way the information is disseminated determines to a large extent how 
the public perceives the company (Fynn, 2016; Kim & Jin, 2016). This underpins the 
importance of appropriate messaging to the effectiveness of public relations strategies, 
and this is evident in the case studies presented. 

British Airways offered honest and detailed apologies that addressed the various 
parties affected by its crisis, whereas United Airlines’ first apology was a poorly scripted 
message that did not apologise to the victim of the incident and passengers at large. The two 
companies exemplify the importance of crisis communication because one was able to appeal 
to its audience through proper and accurate messaging but the other suffered a public relations 
disaster for failing to acknowledge the significance of communication in crisis management. 
From the theoretical discussion of the role of public relations in crisis management and the 
real-life application of public relations theories to companies’ handling of crises, it is evident 
that public relations plays a critical role in enabling companies to navigate through crises.

The examples of these two case studies have provided a perspective on how 
companies deal with unexpected crises. The most important lesson is that organisations 
should admit their mistakes and make genuine apologies to those affected immediately 
after an incident occurs, as British Airways did. In his first tweet, the United Airlines CEO, 
Oscar Munoz made a mistake by refusing to acknowledge and apologise to the passenger 
who was forcefully evicted. This poor communication strategy ruined his reputation and 
the company’s image to the extent that subsequent apologies did not salvage the situation. 
The other lesson revolves around the importance of providing information about the event 
before speculations and misinterpretations emerge and proliferate. If  the company is the 
first to provide information, customers will be willing to listen to its version of the event 
rather than focus on the encircling negativity. Transparency is also essential because it 
helps companies rebuild their customers’ trust in them. When customers receive accurate 
information, they are more likely to believe the apologies and promises for change 
outlined in the crisis management plan. Additionally, the messages should be composed 
in a professional yet empathetic tone and contain factual statements about the incident. 
It is also important to know the audience affected by the incident and the magnitude of 
their suffering to develop the best messages for each situation. Another public relations 
strategy is to maintain the organisation’s credibility by being honest and truthful in both 
the apologies and the information provided.

LIMITATIONS  

As with all research, this study too has some limitations, especially regarding crisis period, 
data collection method, and the adequacy of the data. Collecting data from Twitter 
presented another challenge, as the companies studied used around seven posts to handle 
the crisis, and only these posts could be used for data analysis. Thus, the analysis of this 
data may not provide adequate evidence for the study’s conclusions. It is recommended to 
consider these limitations while conducting future studies.

CONCLUSION

This study evaluated the public relations strategies employed by United Airlines and British 
Airways during their crises in 2017. Overall, its findings confirm the significance of public 
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relations in crisis management and the efficiency of Twitter as a means of implementing 
public relations strategies. From these case studies, it is evident that the efficient use of 
public relations and communications strategies play a critical role in mitigating a company’s 
reputational damage. Proper and accurate communication can also control the impact of 
a crisis on a firm’s financial performance. Such measures promote a company’s credibility 
and its performance in the market. Therefore, taking responsibility for a crisis influences 
the public’s perception of a company, presenting it as a responsible entity.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Crisis communication literature emphasises employees as an important stakeholder group to focus on 
before, during and after crisis. The communication efforts during crisis should not be only targeting the 
victims, voyeurs, and other groups, but the employees as well since they (and their families) are also 
affected by the crisis which their organisations are hit by. A crisis is loaded with uncertainties, and this 
uncertain environment psychologically affects the employees. The study aims to understand how the 
employees want to be communicated with by their employers during the crisis and what they consider 
as effective crisis communication. It also seeks answers concerning the roles and responsibilities of 
employees during a crisis. The research was conducted in Turkey. Adopting a qualitative approach, 
semi-structured interviews were conducted online with employees from different sectors. Data was 
gathered from 12 employee interviews. Findings show that employees cannot clearly differentiate 
what crisis is. They do not see themselves as having a responsibility in crisis communication except 
in certain conditions. Employees also expect sincere and accurate communication from the top 
management. However, there are mixed views regarding transparency in crisis management. The 
manner in which internal communication is conducted and the way employees were treated before 
also influence their role in a crisis. The findings also reveal that digital communication in a crisis or in 
normal settings is the frequently used channel for internal communication.

Keywords: Crisis, crisis communication, employee communication, crisis management
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INTRODUCTION

Organisations are made up of people who come together to fulfil specific goals. People 
within an organisation interact and share, and they also have relationships with people 
outside the organisation. Communication is the most important factor that enables this 
to take place (Karadağ, 2020). The ability of an organisation to sustain itself  depends on 
its communication with many individuals or organisations from both inside and outside 
(Duğan & Koç, 2020). In this regard, employees are the main players who determine the 
success of an organisation (Manaf et al., 2021).  

In today’s organisations, communication fulfils an important function in connecting 
all units to one another.  Organisations need communication on issues such as increasing 
productivity, ensuring quality, creating a positive perception, and attracting a qualified 
workforce (Balta Peltekoğlu & Demir Askeroğlu, 2020). Communication between employers 
and employees is vital as employers can better understand the feelings of employees 
through communication and the employer can transform an unsatisfactory situation into 
a satisfactory one (Ean, 2011). Employees communicate with other employees for social  
or work-related needs both inside and outside the organisation. Thus, effective 
communication within the organisation is an obligation for all organisations (Özbolat & 
Şehitoğlu, 2018).

“Studies within strategic communication highlight the importance of internal 
communication activities to increase employees’ awareness of how communication 
contributes to organisational goals and what their communicator role is” (Andersson, 
2019, p. 63). Life in an organisation consists of communicating with people. Every 
employee has a different social world in their workplace and this social world affects his/
her feelings and thoughts (Derin & Tuna, 2017). “Communication is an indispensable 
process for every organisation as well as for every person. No organisation can survive 
without communication” (Mert et al., 2019, p.3). In short, communication is one of the 
most active and continuous processes in the corporate world. At the same time, almost 
all the management processes are actualised through effective communication processes 
(Aygün & Özmutaf, 2020).

Crisis reactions can be seen as a form of persuasive communication. When an 
organisation aims to restore, reduce or re-establish its corporate reputation and legitimacy, 
it is also aiming to form, modify, or strengthen its attitude or behaviour (Fediuk et al., 2010). 
Efthimiou (2010, p. 115) stated that although most of the communication fundamentals 
and best practices organisations use to interact effectively with key audiences in crisis are 
designed to protect or restore their reputation, there is “no particular image restoration 
strategy that can serve as a universal panacea.”

“The perception of an unpredictable event that threatens the important expectancies 
of stakeholders can seriously impact an organisation’s performance and generate negative 
outcome.” (Coombs, 2012, p. 2).  Crisis is described as an unexpected, complex, and risky 
process in which the decision mechanisms of the organisations have to work rapidly. It 
contains threats that can affect the organisations significantly.  All stakeholders show great 
interest in the relevant information about a crisis (Aydın, 2020). Regardless of the type 
of crisis that occurs, the answers are insufficient, and the crisis brings forward a need for 
structure that will provide change (Özarslan & Diker, 2020). 

Crises are unexpected, and are difficult times for organisations. The cost of being 
indifferent or not showing sufficient sensitivity can be very high. Crisis periods include 
processes where the usual operating order is changed, and extraordinary conditions 
prevail (Arklan & Kartal, 2018). In order not to lose credibility and face threats during 
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crisis periods, organisations must make crisis plans, be prepared for crises, and prepare 
communication strategies (Aydın, 2020). When crises are managed well, reputational 
losses can be prevented. When plans are prepared ahead to mitigate crises, crises can be 
managed more effectively and it may be possible to reduce their negative effects (Yenice 
et al., 2018). Managing crises and reducing their damage depends on discussing solutions 
and monitoring problems (Akdağ, 2020).

During a crisis, communication in the organisation becomes more dynamic and 
is subject to structural changes (for example, centralisation of information networks 
and information flow between communication networks) (Palm, 2016). Ideally, a central 
crisis management team manages and controls all communication. One spokesperson 
must represent the organisation and give the impression of speaking with “one voice” 
(Falkheimer & Heide, 2006).

“In crisis situations, the lack of internal communication and consequently, the 
danger of such feelings arising are essentially risky. From here to a fragile organisational 
stability, the distance is short” (David, 2011, p. 74). Crisis communication includes 
collecting information in the pre-crisis period, making decisions on how to manage 
potential crises and preparing a crisis communication plan (Şahin & Duğan, 2019). It is 
very important to inform the internal and external stakeholders of the organisations in 
crisis. It is also imperative that the information shared is reliable, clear, and specific (Duğan 
& Koç, 2020). “Transparency, as in providing as complete, clear and precise information  
as possible, represents a critical feature of crisis communication, no matter the publics 
being addressed” (David, 2011, p. 73).

As stated by van der Meer et al. (2017, p. 426), “stakeholder relationships are 
considered crucial for the formation of the organisation’s reputation, in normal times as 
well as during and after a crisis.” The fact that organisations have crisis communication 
plans before crises provides convenience in terms of delivering information to stakeholders 
on time. When there is a crisis, it is necessary to deliver sufficient messages on time to 
internal and external stakeholders (Duğan & Koç, 2020). Although crises involve a number 
of complex events that are difficult to grasp, people may want to know the cause(s) of the 
crisis and the people who caused it. Therefore, the affected organisation is expected to 
make a formal statement (Çelebi & Sezer, 2017). Proper crisis management requires the 
coordination of activities before, during and after the crisis by the crisis management team 
and from a single source, systematic and conscious actions in alignment with the plans, 
the analysis of the causes and the dimensions, and information sharing with all target 
audiences (Arklan & Kartal, 2018).

There are different internal and external sources who frame the crisis for the media 
and public. These sources can either support or criticise the organisation in times of crisis. 
Therefore, organisations should communicate regularly with them (Caldiero et al., 2010). 
“During the pre-crisis stage, employees scan for warning signals or trigger events within 
the organisation” (Adamu et al., 2016, p. 34). In an organisation, employee relationships 
affect the way employees behave, and the actions they take before, during and after an 
organisational crisis and the daily organisational life (Frandsen & Johansen, 2011).

How a crisis is managed also depends on the preparedness of the organisation. 
Being prepared for crises is possible with the coordination of units within the organisation 
with trained and specialised human resources (Akdağ, 2020). Crises can be managed 
effectively with the crisis management skills of managers (Özarslan & Diker, 2020).

“The external crisis response reflects a complex, negotiated outcome created by 
various internal relationships and processes” (Taylor, 2010, p. 698). Organisations are made 
up of individuals who respond differently, and although there may be good intentions, 
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an individual’s behaviour can jeopardise the overall effectiveness of crisis management 
(González Herrero & Pratt, 1996). Thus, research on internal crisis communication should 
start with a detailed study of the relationship between an organisation and its internal 
stakeholders (Frandsen & Johansen, 2011).

Crises have many effects on organisations and individuals. It impacts employees on 
various aspects such as job security, commitment to the organisation, job satisfaction and 
intention to quit. Crises also cause economic and psychological problems for employees 
(Seçilmiş et al., 2019). Hence, it is necessary to inform all employees of an emerging crisis 
in a timely and accurate manner, not only to ensure the trust and loyalty of employees 
to the organisation and productivity, but also their connection with the corporate image 
(Balta Peltekoğlu & Demir Askeroğlu, 2020). “Everyone should be selected, educated and 
empowered with this awareness, not only the managers, but also all individuals in the 
organisation should develop crisis management sensitivity” (Çalışkan, 2020, p. 107).

Employees often identify with the organisations they work for. This identification 
creates a sense of shared ownership and is a clear investment in the continued growth 
of the organisation (Palm, 2016). Thus, excellent internal communication can positively 
impact the relations between the employee and the organisation (Ecklebe & Löffler, 2021). 
As stated by Palm (2016, p. 3), “Employees, arguably, are the people for whom the stakes 
are highest if  an organisation survives or fails, but they often fall lowest on the priority list 
of audiences to communicate with in times of crisis.” Heide and Simonsson (2014) further 
argued that communication professionals do not have much of a role in internal crisis 
communication. As a result, crisis management fails when employees are not accepted as 
an important stakeholder group and stakeholder relations become unbalanced (Xu & Li, 
2013).

Like other stakeholders, employees expect more from their organisations in times 
of crisis. Members of organisations, when their organisations are faced with difficult 
situations, expect protection. They want their organisations to show interest in their lives, 
as well as sympathy and sensitivity to their concerns. By keeping employees informed 
on what is happening, what will happen, and when the difficult time will end in a timely 
manner, most of these expectations can be fulfilled (David, 2011). “Co-workers are both 
important ambassadors of the organisation and communicators. They discuss the crisis 
with customers, suppliers, journalists, friends and so forth, and convey their picture of the 
crisis” (Heide & Simonsson, 2014, p. 132). 

Employees also expect first-hand information about the crisis that is affecting their 
organisation (Balta Peltekoğlu & Demir Askeroğlu, 2020). After the crisis is over, internal 
communication is essential for the birth of new understandings, routines, knowledge, 
and actions (Heide, 2013). There have been several studies which looked at internal crisis 
communication from the employees’ perspective. Research conducted by Ravazzani (2016) 
found out that due to demographic and globalisation patterns, domestic and international 
workplaces are changing and from the perspective of employees, more research needs to 
be done on the concept of internal crisis communication and internal communication. In 
their study, Mazzei et al. (2012) concluded that good relationships are valuable in work 
environments because this helps to incorporate strategic management and adaptation to 
organisational turbulence. Another study conducted by Mazzei and Ravazzani (2011) 
reported that there is a misalignment between a organisation’s communication and 
what employees perceive. For example, employees ask for better perceptiveness, clearer 
messages, and a flat communication style whereas organisations contend they plan excellent 
communication and use official instruments frequently. Moreover, organisations describe 
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a crisis as an opportunity, whereas employees believe that their employers use it as a form 
of opportunism. 

Additionally, two-way symmetrical and transparent communication, considered 
as strategic internal communication components, were found to be “positive and strong 
antecedents of employee communication behaviours (ECBs) for sensemaking and sense 
giving in crisis situations, when controlling for other effects” (Kim, 2018, p. 451). The 
employees’ relationship to their organisation prior to the crisis is critical in the sense that 
it may either turn them into an advocate for the organisation or not.  Moreover, how 
they perceive the crisis dictates whether they will share negative news or not (Lee, 2019). 
Another study highlighted the significance of message framing and the significance of 
the medium used. Employees who attack their organisation on social media can further 
damage the reputation of their organisation (Opitz et al., 2018). According to Selart et 
al. (2013), crisis preparation by the leadership leads to a lower perceived risk among the 
employees. 

Within the context of crisis, employee communicative actions are grouped around 
three categories which are “search,” “interpretation,” and “sharing.” See Table 1 for an 
explanation of these categories.

Table 1. Employee communicative actions within the crisis context (Mazzei et al., 2012)

Search
Ask managers for explanation of organisation behaviour
Engage in listening and mutual understanding with constituencies
Report any dangers, threats, and criticism to managers
Value informal communication opportunities 

Interpretation
Interpret equivocal organisation behaviour, giving it the benefit of doubt 
Participate in group discussion to understand the consequences of the crisis
Avoid rumours and ask managers for reliable interpretation
Pay attention to the accuracy of meaning attribution
Engage in cross-functional communication to circulate reliable knowledge 
Attribute responsibility to the organisation realistically
Contribute to problem solving, caring for victims and damage minimisation

Sharing 
Share arguments with constituencies to support the organisation’s position and reputation 
Act as an advocate for the organisation 
Use personal networks for socialising knowledge about the organisation’s pre-crisis efforts and post-
crisis accommodative strategies 
Share data, experience, and knowledge with colleagues to increase their awareness of the crisis 
dynamic 
Not distinguish themselves from the organisation, but show a sense of belonging and solidarity
Not leak reserved information
Avoid aggressive tone of voice, public complaints, and negative word-of-mouth

 
Under search communicative actions, employees practise listening, which takes place 

at all levels and understanding. In the interpretation category, the employees try to make 
sense of the organisation’s behaviour and try to understand who bears the responsibility 
and how they can contribute to the crisis solution. The sharing category encompasses 
activities such as acting as an advocate, supporting the reputation of the organisation, and 
displaying a sense of belonging. 
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METHODOLOGY

Problem statement
The repercussions of a crisis include panic, uncertainties, damage (financial, reputation, 
or both), and victims — to name just a few. Along with the external stakeholders of the 
organisations, the internal audiences, that is, the employees, are also affected. The study 
aims to understand if  and how the employees are affected by the crisis, how they want to 
be communicated with during the crisis and what they consider as effective employee crisis 
communication. Understanding the perception of employees towards crisis will guide 
organisations in formulating effective crisis management plans which will incorporate what 
to do, how to do them and what can be communicated to employees.    

Research questions
The research was guided by four research questions: 
RQ1: What is the impact of crisis on employees?
RQ2: How are employees communicated with during crisis?
RQ3: What do employees see as their role in the crisis?
RQ4:  What are the perceptions of employees regarding effective employee crisis 

communication?  

Purpose of study
During a crisis, organisations need to deal with many stakeholder groups.  The reasons for 
communicating with them may differ, but one common feature is that in any crisis, people 
need information. The employees of an organisation, even though they are an important 
stakeholder group, are not informed as thoroughly as the other stakeholder groups. The 
purpose of the study is to bring attention to this important stakeholder group by exploring 
their involvement with crisis in their organisations, their assumed responsibilities, and how 
they would like to be communicated with during a crisis. Another purpose of the study 
is possibly providing insights to communication professionals to help them prepare crisis 
management plans and guide them in communicating and involving employees in crisis 
communication.

RESEARCH PROCESS

This is an exploratory study which employed a qualitative method. As stated in Babbie 
(2005), social scientists use exploratory studies for several reasons; one of which is their 
desire to understand the thoughts and sentiments on the subject they are investigating. 
Further, exploratory studies help to test the usefulness of initiating a more comprehensive 
study and to come up with selected methods to be used in subsequent studies. Industries 
can be hit by different types of crises and each may handle crisis management differently, 
therefore having participants from different sectors and organisations can provide a more 
holistic picture. To this end, a total of 12 semi-structured interviews were conducted with 
representatives from various industries. Table 2 lists the participants and their respective 
sectors. The interviews took place between April 20 and May 1, 2021. They were conducted 
through Zoom and WhatsApp, lasting 23 minutes to 60 minutes on average. In the 
convenience sampling used, three of the participants were female. The interviews were 
transcribed and based on the themes that were derived from the interview data, the findings 
were analysed and reported. 
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Guba and Lincoln (1982) contended that in qualitative research, it is not possible 
to talk about reliability and validity in an absolute manner and they suggested another 
concept of “credibility” for the verification of findings. While measurement of validity 
implies measurement, when compared to quantitative research, this is not one of the aims 
of qualitative researchers (Bryman, 2016). Yet there are suggestions made by scholars for 
reliability and validity in qualitative research (Denscombe, 2013). The interview questions 
were prepared by looking at the relevant research done on internal communication and 
crisis management/communication. 

Both researchers conducted the interviews. The data from these interviews were 
processed and evaluated individually and then discussed for internal reliability. Participant 
validation was also done whereby they were contacted to check the validity of the findings. 
Because of the small samples in qualitative research, findings cannot be generalised, so 
the present research lacks external validity. However, it has been long argued that the data 
of qualitative research should be looked at differently and one suggested alternative way 
is “transferability”. In this respect, rather than questioning to what extent the findings 
exist in other instances, the alternative way is asking “to what extent could the findings be 
transferred to other instances?” (Lincoln & Guba, 1985, p. 301).

 In the interviews, the participants were asked to comment on the general 
communication patterns in the organisations they work for. In other words, how does 
internal communication take place in their workplace? Other topics that were addressed 
were related to crisis and employee communication specifically. The researchers were 
interested in knowing how the employees were affected by the crises their organisations 
faced and whether they were affected or not. In addition to this, they also intended to find 
out if  the employees thought that they had a role and responsibility in the crisis. The crisis 
communication in their organisations targeting employees, and their perspectives on how 
crisis communication should be done with them were also questioned. Their preferred 
channels of communication and the “dos and don’ts” with employees during crisis were 
explored as well. 

Table 2. Participant name and sector

Name Sector

Subject 1 Healthcare 

Subject 2 Agriculture

Subject 3 Tourism

Subject 4 Service

Subject 5 Healthcare

Subject 6 Healthcare

Subject 7 Retail

Subject 8 Automotive 

Subject 9 Construction 

Subject 10 Technology

Subject 11 Education 

Subject 12 Electronics and white goods
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FINDINGS

Internal communication with employees
The participants mentioned digital communication and different parameters of digital 
communication as the commonly used channels in their workplaces. While this qualitative 
study is an attempt to understand employee communication during crisis, it was worth 
comprehending how internal communication is carried out in their organisations as well. 
The results show that the organisations used digital communication more than face-to-
face communication. This could be attributed to the COVID-19 pandemic, as employees 
were working online and some of the applications they had not used earlier as internal 
communication tools were now being applied. In addition to this, the participants also 
mentioned that different channels of communication were used among different groupings 
of employees. It is also noted that the type of sector dictated the communication channels. 
For example, participants from the healthcare sector mentioned that they were contacted 
by their immediate supervisor, but for trainings, they were invited to meetings. In the 
tourism sector, it was mostly written communication, with memorandums or through 
the “immediate supervisor” channel. All the communication channels mentioned by the 
participants include WhatsApp, BIP (instant messaging application by Turkcell, a mobile 
operator in Turkey), Skype Business, Zoom meetings, immediate supervisor, memorandums, 
web portals, emails, meetings and phone calls. 

Based on the interview data, two concluding remarks can be made on internal 
communication. One of them is that none of the participants mentioned corporate 
communication, public relations or a department related with the internal communication 
function. Instead, all the participants mentioned human resources or supervisors as the 
communication channels and information sources. Secondly, the internal communication 
was all work related, more than for social purposes. All the channels mentioned were 
work focused. This could be attributed to the COVID-19 pandemic and the limitations it 
imposed on social functions or interactions.  

Communication with employees during crisis
The participants did not have an accurate conceptualisation of crisis. All of them confused 
it with an issue or a problem. The characteristics that form a crisis did not exist in their 
encounters. One explanation for this is that none of these organisations, where our sample 
came from, had encountered a major crisis that the media covered. Subject 9 mentioned, 
“There are too many crises, big or small. I do not know if they are all crises, but there are 
so many negative events happening”. Some crisis examples which are not considered as 
a real crisis based on the crisis literature, but which were given in the interviews are as 
follows: creating extra hospital rooms for patients when the hospital had to work beyond 
its capacity, a complaint by a hotel guest that the room had been broken into and which 
involved a police investigation, financial crisis and a potential effect of financial crisis is on 
employees’ salaries, and customer complaints. Subject 10 mentioned the crisis situation he/
she experienced, “The work we do is always a crisis. We are at the centre… We have a team 
leader. We report to her/him. We have targets that we have to reach…Therefore, we are in a 
continuous crisis because of this”.  

In the interviews, there was a frequent mention of COVID-19 and how it generated 
new practices in the workplaces.  One participant mentioned that in his/her organisation, 
some employees became COVID-19 positive and other employees had to take on extra work 
as a substitute for them. Another participant stated that some of his/her co-workers died from 
COVID-19. This created panic and the management started communicating information on a 
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weekly basis to the employees. Despite that, the panic among the employees did not diminish 
due to the ongoing media coverage. The reason for this was because the media context was 
different from what was communicated to the employees. “We were transparent, but from the 
media and from the social media, when they [employees] saw the news, they panicked stating 
that the organisation was not telling them the truth” (Subject 12).

A crisis can demoralise and psychologically affect employees. One participant 
explained the impact of crisis in these words: “It increases your workload. It decreases the 
quality of your service…” (Subject 6). Subject 1 added: “Psychologically effected. You may 
also lose trust in the organisation.”

Since the concept of crisis was ambiguous for the participants in general, the 
communication channels that were used during crises in their organisations were not 
comprehensively giving us an accurate reflection of the communication and channels used. 
Most of the time, the participants mentioned their managers and immediate supervisors, 
reaching out to them about the crisis at hand. Another participant commented on the lack 
of communication in his/her organisation: “We were hearing things related with crisis from 
others. They did not give us detailed information. We hear from our friends, but do not know 
how much of it is correct” (Subject 9). 

The participants stated that if  the internal communication of their organisations in 
general is handled better, this would also reflect on other areas such as crisis communication 
with employees. Moreover, most of them believed that if  the employees were satisfied with 
their jobs, and the organisation, it was more likely that they would be taking action in 
crises and supporting the organisation.  

It is also possible to say that digital communication channels are seen as playing a 
dominant role in communicating with employees, regardless of the COVID-19 pandemic. 

Role/responsibility of the employee during crisis
The participants had mixed feelings about the role of the employee during crises. Very 
few claimed that they could act as a spokesperson during the crisis, and most of them did 
not associate this role with themselves. There are two main reasons for this. One is related 
to their perception of contributing to the crisis solution. “If this is a big pain and if this 
could be solved with the help of the personnel, then we should put our hands under a stone. 
If the employee does not have any role in solving the problem, then we need solution-based 
thinking.” (Subject 12). Subject 7 made an analogy and stated that if  the organisation had 
“debt,” it was not up to the employee to pay it, implying why should he/she care. 

Another example of response to illustrate that the employee is not responsible for 
dealing with crises: “…From mouth-to-mouth, these sparks can turn into lava. The crisis 
should be managed and solved by a minimal number of people” (Subject 8). As the quotes 
imply, some participants believed that more problems could emerge if  their involvement 
in the crisis management is not done properly. “We are affected…In crisis situation, duties 
are given to all the people, but the knowledge level of people, work-related responsibilities are 
various. If they are not accomplished, additional problems arise” (Subject 11). They assume 
that they are weak communicators and also not qualified to manage a crisis, given that 
there are others who are experts and whose job descriptions reflect this responsibility. 

There was only one participant who claimed that he/she should not have any 
responsibility or role in crises, unless the crisis was directly related to him. Another 
participant was also quite critical about the role of employees in crisis, commenting, 
“Defending the capital should not fall on the shoulders of the workers. When the organisations 
get things wrong, the employees should not be leading from the front. That is the job of 
corporate communication” (Subject 12). Similarly, another participant explained that 
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bearing the responsibility or asking for a role in a crisis depended on the personality of 
the person and the scope of the crisis. “We have a role. It is related with personality. If the 
person has leadership qualities, they try to solve the crisis” (Subject 4).

In general, the participants did not see themselves as the ambassadors of their 
organisations during crises. Some of the reasons can be deducted from these responses: “If 
I am working in a satisfied way, then I would explain what I know, but if I am not satisfied 
with my organisation, then I would care less” (Subject 9). “Shall I be an ambassador? If there 
is a need to take some actions, then should I take action?  The organisation has its CEO” 
(Subject 10). The participants also agreed that people in organisations have specific job 
descriptions, responsibilities and in a crisis, these people should be in the picture, together 
with the CEO of the organisation. It was also considered ineffective if  too many people 
were engaged in solving the crisis because there was a risk of the problem moving into 
an altogether different direction. “The majority of the employees should not be involved. 
This would only make a mess…” (Subject 11). The employees did not see themselves as 
experts qualified enough to be ambassadors. As the communication that takes place in a 
crisis could easily have multiple meanings for the target groups and interpretations in the 
society, the participants suggested exercising caution and using crisis experts to address the 
problem faced.

Some participants did not perceive crisis as something that involves employees. 
Instead, crisis was seen as a special domain involving professionals. “Not under the 
responsibility of the employee. It has to be managed professionally. From which channels, 
what type of reactions will be taken. A professional should be in charge...” (Subject 10). With 
regard to why professionalism in crisis management is necessary, one participant had this 
to say, “If the employees talk, in accurate communication, this is word-of-mouth…You need 
to weigh it well, the damage done can be more than its benefits” (Subject 12).

Effective employee communication during crisis
There was a consensus among the participants in terms of what was expected from the 
management in crisis communication. They expect provision of information and accuracy 
of information. All the participants were very articulate on what they would consider 
as effective crisis communication to employees, although they were not so clear on what 
constitutes a crisis. Information provision/communication was considered vital in crisis 
communication, mainly for two reasons. First, such a measure can make employees feel a 
sense of belonging to the organisation.  Second, this will lift up the morale of the employees 
since crises are more likely to affect employees psychologically.

Almost all the participants of the study agreed that the top echelons in any 
organisation should be responsible for managing the crisis and should be the spokesperson. 
“I think the top management should be leading. The employees should be part of the 
information. However, I do not want to share the messages in crisis. This should be done by 
experts” (Subject 9). The  participants conceptualised crisis as something that should be 
dealt at the leadership level and that the organisation should get support from experts and 
external consultants. “If it is something serious, they [management] may not think healthily 
and they need objectivity, an external team to manage” (Subject 11). 

Also, the crisis visualisation was separated into whether the source of the crisis 
is the employees, or other sources. Subject 10 explained, “If the crisis originates from the 
employees, there is aggression towards the employees. The managers ask for explanations. If 
the crisis is from the management, this comes with feedback.” The participants contended 
that the reaction of the management towards them differs if  the source of the crisis is the 
employees.
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Sincerity and a clear understanding of the messages during crises are expected 
from the management. There were mixed thoughts on the reasons for action, and in-
depth explanation to the employees about a crisis. Some of the participants stated that 
not all details should be shared. There were also mixed sentiments on the transparency 
issue as well. Some participants shared that they did not want too much transparency 
from the management during a crisis. In fact, they want the management to cover up any 
aspects that may create panic. “They will not lie, but they will not tell us everything, and 
every right thing” (Subject 12). Subject 2 highlighted the importance of the content of 
crisis communication, “It is important not to lower our motivation, but to say things that will 
increase our motivation.”

The frequency or extent of crisis communication was also explored in the interviews. 
The participants demanded replies to their questions from the management, at the same 
time they did not expect the management to communicate with them too much. The worst 
that the management could do was to cut off  communication with employees during a 
crisis. 

The participants also highlighted the importance of being a team. They must have 
a “team spirit among themselves” (Subject 4). The other aspects raised were preparedness 
for crisis, and training on crisis before it happens. “We need to take lessons from what has 
happened. The glass fell. Do not ask why it fell but take precautions so that it does not fall 
again” (Subject 2).  Subject 12 mentioned the importance of crisis training, “There should 
be training on crisis management beforehand. If a mistake happens once, it will increase to 
two [because of a lack of training]”. However, the participants claimed that there was 
no crisis preparation in general. The “crisis management commission/crisis tables” were 
given as examples along with this question: “…is it enough and do we know who they are?” 
(Subject 6). 

Table 3 summarises the dos and don’ts of effective employee crisis communication.

Table 3. Employee perspective on the dos and don’ts of effective crisis communication

Dos Don’ts
Information provision/communication Ignoring, and not communicating

Accuracy Silence

Accuracy, but not sharing all the details, semi- transparent Cover up

Guiding correctly Look for someone to blame

Solution-based Being unprepared

Get opinions, listen to employees Not shouting, ordering, or being rude

Explain how the crisis is going to impact them 

Right frequency of communication

Content that motivates and lifts up morale 

Sincerity 

Clarity of messages, clear understanding

Crisis training 
 

CONCLUSION

In today’s world, organisations are faced with different types of crises that could be easily 
exposed and publicised. These crises can negatively impact the activities of the organisation, 
its reputation and may damage relations with its stakeholders. The crisis literature 
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highlights the importance of preparedness for crisis and readily available detailed crisis 
communication plans. In crisis management, the importance of creating good relations 
with stakeholders and providing them with information is also frequently emphasised. In 
this regard, the employees are an equally important stakeholder group that needs attention 
from the management; they can be of help to the organisation they work for, but they need 
to be adequately informed first. According to Strandberg and Vigsø (2016), employees 
feel that management do not present all the information they need, which results in their 
sensemaking being based on assumptions and rumours, and on the culture of the unit.

This study attempted to understand the perception of employees on their roles in 
crisis and what is expected from their organisations during a crisis. The findings indicate 
that the employees do not see themselves as communicators or ambassadors of their 
organisations in crisis. This responsibility, that is, the communication function in a crisis 
is directed to the top manager(s). There are two factors why the employees do not see 
themselves as communicators. First, they perceive that the crisis should be managed 
professionally and with one voice. Secondly, they believe that if  the employees are satisfied 
with their job, then they can see themselves as playing a role. In other words, the support 
that the employee gives to the organisation in a crisis is dependent on how the employees 
had been treated before the crisis. 

Generally, employees expect to be informed accurately during a crisis.   They prefer 
to find out about the crisis from their organisations, rather than hear about it through 
mass media and social media. Adamu and Mohamad (2019) opined that crisis managers 
should involve organisational leaders and employees as primary stakeholders in crisis 
management. The fundamental thing that the employees demand in crisis communications 
is sincerity. For example, Subject 6 claimed that the “cliché” words that he/she hears from 
the supervisor are quite disturbing. Undoubtedly, employees expect sincere communication 
during crisis and even in non-crisis times. According to Saunders (1988), employees actively 
seek information despite the high perceptions of constraint induced by the organisation’s 
crisis. Participants also highlighted that their communication needs are rarely met by the 
their organisation or the media. 

The findings also reveal that employees may not have the same notion of crisis as 
described by crisis literature. Their interpretation of crisis management is somewhat more 
similar to issue management or problem solving. For example, Subject 9 mentioned a situation 
where their customers call and shout as a crisis. Employees also demonstrate mixed opinions 
with regard to transparency in a crisis. Some expect transparent communication or information 
sharing, whilst others prefer semi-transparency. For the latter, total transparency may cause 
panic and confusion. Therefore, they prefer customised messages to be communicated to 
employees as generic messages may not be appropriate or suit all stakeholders. In addition, 
the perspective of employees on crisis varies by industry and this turn, influences the roles 
and responsibilities they may have or want to take on in crisis management.  

According to Charoensukmongkol and Phungsoonthorn (2020), informal 
communication can play a compensatory role in helping employees trust formal 
communication to reduce the level of uncertainty during a crisis. This corroborates with 
this study which demonstrates that if  an organisation communicates effectively with its 
employees during normal times, then the employees will trust the organisation during a 
crisis. Similarly, Puyod and Charoensukmongkol (2021) showed that crisis communication 
on social media has a stronger effect on reducing employee resistance to change when 
organisational citizenship behaviour is high.  The present study also found that if  employees 
have a strong bond with their organisations, during crisis periods, they can adapt easily to 
changes that take place and continue to support the organisation.
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In comparing our findings with the communicative actions mentioned by Mazzei et 
al. (2012) within the crisis context, we can conclude that our study participants were more 
engaged in “search” and “interpretation” communicative actions whereas “sharing” was 
not mentioned much and even when it was mentioned, it was not appreciated. This can be 
attributed to three possible reasons. The first reason is related to the sense of belonging 
that the employee feels towards his/her organisation; the more satisfied an employee is, the 
more enthusiastic he/she will be in supporting the organisation. Secondly, the employees 
are concerned about making mistakes in the “sharing” action. Lastly, this finding strongly 
suggests that the “sharing” communicative action should be placed under the role of 
communication specialists and senior management of an organisation in line with their 
job descriptions. 

Theoretically and from the perspective of organisations, the importance attributed 
to employee relations/communications is increasing. This research is an attempt to 
understand how employees would like to be communicated to during organisational crises. 
In the domain of employee communication, crisis communication and employee relations 
are equally important and should be intensively discussed and researched. Hopefully, the 
new insights generated will guide organisations on how to communicate with one of their 
important stakeholder groups, their employees. In today’s world, we know that crises are 
very common. Thus, organisations should take cognisance of the power of employees, 
their influence and roles in organisational structures, specifically in crisis management. 

It is not possible to generalise the results of the study; however, this exploratory study 
sheds light on future research directions to understand this vital issue more. For example, 
does the size of the organisation or the type of the crisis raise different expectations from 
employees? Does the industry have an impact on the communication expected by employees 
during a crisis?  Does the attribution of the crisis create different employee reactions? 
For example, if  the organisation is blamed for the crisis, what type of information will 
they demand from the organisation or how would they act?  Does the education, age, 
the position or the seniority of the employee make a difference in their opinions towards 
crisis communication? Future research can also focus on organisations that have been hit 
by highly publicised crises using their employees as the sample. Future studies could also 
fruitfully explore this issue further using quantitative methods.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between communication satisfaction and 
organizational identification in an academic organization]. Kurgu, 28(1), 40–57.

Kim, Y. (2018). Enhancing employee communication behaviors for sensemaking and sensegiving in 
crisis situations: Strategic management approach for effective internal crisis communication. 
Journal of Communication Management, 22(4), 451–475. 

Lee, Y. (2019). Crisis perceptions, relationship, and communicative behaviors of employees: Internal 
public segmentation approach. Public Relations Review, 45(4), 101832.

Lincoln, Y., & Guba, E. (1985). Naturalistic enquiry. Sage. 
Manaf, A. M. A., Azzman, T. S. A. T., & Idid, S. A. (2021). Happiness, demographic variables, and 

self-perception as predictors of job satisfaction among factory employees in Malaysia. SEARCH 
Journal of Media and Communication Research, 13(2), 21–36. 

Mazzei, A., Kim, J. N., & Dell’Oro, C. (2012). Strategic value of employee relationships and 
communicative actions: Overcoming corporate crisis with quality internal communication. 
International Journal of Strategic Communication, 6(1), 31–44.

Mazzei, A., & Ravazzani, S. (2011). Manager‐employee communication during a crisis: the missing 
link. Corporate Communications: An International Journal, 16(3), 243–254. 
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ABSTRACT

Using the scale of communication apprehension developed by McCroskey, a quantitative study 
was conducted to explore communication apprehension among undergraduate students in Abu 
Dhabi, United Arab Emirates (UAE). The study was conducted by distributing the personal report 
of communication apprehension (PRCA) questionnaire, randomly amongst college students in Abu 
Dhabi. Results show that demographics, age, or college year does not make any significant differences 
amongst the undergraduate students. A majority of students were found to have high Communication 
Apprehension (CA) with public speaking rather than other scenarios, and a lesser number of students 
were found to have a high CA level with one-on-one conversations. However, it is important to note 
that a significant number of them still tested to have a high CA with interpersonal communications.

Keywords: Communication apprehension, interpersonal communication, public speaking & 
group discussion
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INTRODUCTION

Communication apprehension (CA) is a phenomenon that exists among all individuals. 
Everyone encounters fear of speaking publicly or interpersonally to some degree 
and with this fear, comes feelings of anxiety, bashfulness, and timidity. Despite all the 
research that has been carried out for years (Allen & Bourhis, 1996; Arnold, 2007; Bowers 
1986; McCroskey 1984), there remains a significant gap in the understanding of the 
CA experience. According to Bragg (2017), approximately 35% of the individuals may 
experience high levels of communication apprehension causing a significant level of 
anxiety in facing interpersonal communication scenarios, inevitably leading to relational, 
academic, professional, interpersonal problems and disruptions over the course of his/her 
lifetime. 

Feelings associated with CA may be traits like ongoing anxiety experienced across 
multiple communicative scenarios or maybe situational such as anxiety experienced 
during the delivery of a public speech or attending a job interview. Undoubtedly, high CA 
individuals face challenges on a day-to-day basis and the experienced anxiety may weaken 
their perseverance and mental health (Bragg, 2017).

Most higher education institutions have been made aware of the importance of oral 
communication and have integrated it into their curriculum as its competence is highly 
prized for career success (Amiri & Puteh, 2018; Mohamed Noor et al., 2015). Institutions 
like Abu Dhabi University have imputed oral communication as part of its curriculum and 
a student cannot graduate without going through a series of public speaking experiences 
or communication, whether written or spoken. Limited research has been done on the 
CA levels of students in this region (Hopkyns & Nicoll, 2014) and therefore shortcomings 
in the education system have not been identified. This research is therefore timely and 
required as students need to be equipped with skills that are in line with the needs of 
society and the working world. This is because communication skills and the ability to give 
formal presentations are greatly emphasied upon by today’s employers. 

Furthermore, it has been stressed that many entry-level students in UAE universities 
possess English skills and communication skills that range from low to intermediate levels 
(Dahl, 2011). Having poor communication skills could also cause frustration and a lack 
of respect when important information becomes misunderstood, omitted or not properly 
conveyed (El-Sakran & El-Sakran, 2015). As research into understanding CA amongst 
university students in the UAE is lacking, this research will provide better insight into 
understanding the levels of CA amongst university students and to examine contributing 
factors such as gender and level of education. 

Lastly, this research would provide results that would aim at better informing the 
body of knowledge about CA, CA in UAE universities, the Abu Dhabi Department of 
Education and Knowledge, and the United Arab Emirates Ministry of Education. This 
would be beneficial to the development of syllabuses of university subjects that would help 
reduce the level of communication apprehension and help in enhancing the communication 
and presentation skills of university students in the UAE. 

When training and guidance are incorporated at an early stage, that is, better 
teaching and learning practices in elementary and high schools highlighting public speaking 
and communication skills, students will be better equipped to face university life. As such, 
this research would provide better insight into making a difference for students who are 
struggling with the effective management of CA by offering a better understanding of 
this issue and providing effective solutions to channel such forms of nervous energy into 
something positive  (Prentiss, 2017). This research is also important to help address the 
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issue of students with higher levels of CA scoring poorly in academics and are at a greater 
risk of dropping out of school.

Research on communication shows that all individuals experience CA at a certain 
percentage, with about 30% to 40% of individuals experiencing high levels of CA at 
some point during their lives (Bragg, 2017). The experience of anxiety that comes from 
communication for all individuals has ongoing physical and emotional implications 
affecting college experience for students with high CA as it may be demoralising, and 
cause prolonged effects for the student socially, academically, and cognitively. For the 
purpose of this study, CA is defined as an individual’s level of fear or anxiety associated 
with either real or anticipated communication with another person or persons (Bragg, 
2017). While the phenomenon of CA has been studied for some decades, the etiology and 
full understanding of the experience remains incomplete (Bragg, 2017).

Students are often viewed at the same level. The same teaching methods are applied 
and the learning curve is expected to be the same for all of them, without taking into account 
the fact that they all have different CA levels. This research could help the university derive 
better ways to assist students with high CA levels. These students if  not helped, will start 
and finish their time in university with the same level of CA.

Additional research is necessary to understand CA and to assist communication 
educators in developing curricula that are sensitive to the needs of high CA students. A 
greater understanding of a person’s experience possessing high CA will lead to better 
solutions. Abu Dhabi University’s programmes of study include communication training 
to complete courses but the current curricula offer limited acknowledgment or help for 
high CA students and they often have difficulty with various aspects of their courses. 

This study will help understand the levels of CA of students enrolled in Abu Dhabi 
University’s undergraduate programmes and how the levels of oral CA among the students 
and gender differences affect this.  

The objectives of the study are:
a. to measure the levels of oral CA among undergraduate students in Abu Dhabi 

University.
b. to examine differences in CA among different disciplinary groups such as between male 

and female students and among students in different university years.
The research involved students who were enrolled in Abu Dhabi University’s undergraduate 
programmes including males and females in all disciplines and levels. 

Research Questions
Data collected from the survey of 100 students were analysed to answer the research 
questions for this study:
a. What are the levels of CA with interpersonal conversation, public speaking, group 

discussions, meetings do students have?
b. Are there differences in the CA levels of male and female students?
c. Are there differences in the CA levels of students in different university years?

REVIEW OF LITERATURE

Communication can be verbal and non-verbal. Verbal communication involves the use 
of spoken words to convey meanings while non-verbal communication depends on body 
movements, facial expressions, and other forms of non-verbal communication (Kuang 
et al., 2014). CA, to date, is one of the most researched concepts within the field of 
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communication studies. Whilst early research about CA examined the fear or anxiety about 
communication within the United States, research into CA eventually spread to examine 
this condition within other countries and cultures (Neuliep, 2017). 

Although individual experiences with CA have a significant level of difference from 
person to person, every individual experiences some level of CA and this makes anxiety 
associated with communication prevalent. The experience of CA is powerful and affects 
the behaviour and choices of individuals. Individuals take considerable actions to avoid 
feelings associated with CA as they experience it in a variety of social settings. CA has 
been found to be consistent across all demographics with no differences attributed to 
subculture, gender,or age in how an individual may experience interpersonal CA. These 
feelings of anxiety and nervousness appear across a variety of communicative settings 
including group scenarios and may also be experienced while alone, in common day-to-day 
interactions with others, or during public speaking scenarios. 

Feelings of fear or nervousness are linked with the anticipation of having to 
communicate with another individual or individuals (Neuliep, 2012), especially with regard 
to fear of speaking in public (Frey & Blinee, 2017). The definition of CA by McCroskey 
remains the standard definition for CA among current researchers and serves as the 
primary link between studies in communication and other social science disciplines, which 
includes the current educational study. This phenomenon is also described as the fear 
of communicating with others (Prentiss, 2017). CA and feelings associated with anxiety 
from various scenarios involving speech or text, in the field of communication studies, are 
frequently occurring topics of research. 

CA is also understood as a common human experience that is identifiable, interesting 
and relatable and thus has wide scope for research to be conducted. While such research 
has strongly associated CA with public speaking situations, research into CA has and will 
continue to examine the causes, effects and consequences  it has on individuals, organisations 
and different demographic groups. Moreover, a large number of such research is focused 
on understanding CA amongst students registered at institutions of higher education 
(Prentiss, 2017). In addition to the multiple definitions of CA, individuals experience  
CA through multiple channels of communication such as writing, speaking, or singing,  
and in intrapersonal communication such as imagining, thinking, or scenario replay.  
CA research reveals three major themes concerning students and the CA experience 
(McCroskey, 2008). 

Firstly, Blume et al. (2013) proposed that CA and communication ability must be 
separated, as high CA individuals may be effective and competent communicators while 
experiencing feelings of anxiety during the communicative phenomenon. However, physical 
manifestations of CA may be misleading, as an individual with poor communication skills 
may display non-verbal cues associated with nervousness, yet may be feeling calm with 
low levels of CA (Blume et al., 2013). Therefore, feelings experienced due to CA are to be 
viewed from the perspective of communication skills and performance individually. Also, 
high CA individuals may be effective public speakers, have high CGPAs and may perform 
well academically throughout their college years. Such forms of communication anxiety 
need to be addressed,  as students who display high levels of CA are not able to compete 
with their peers with lower levels of communication anxiety, and would thus have a greater 
risk of dropping out of school. 

Secondly, CA is not limited to structured communicative situations such as formal 
presentational scenarios even though most individuals experience some level of anxiety in 
presenting a public speech (Bragg, 2017). Rather, the feelings of anxiety may be experienced 
by individuals in all interpersonal settings including one-on-one communication, group 
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interactions or while participating in formal meetings (Blume et al., 2013). CA may be 
pervasive and ongoing, and students, in particular, may be susceptible to anxiety, as CA 
affects all aspects of college life including interactions in the classroom, dormitory, and 
all curricular and co-curricular interactions. While speech anxiety is commonly identified 
as a common cause of CA, understanding the other factors and potential causes of 
communication apprehension is required. Research that examines the internal or external 
factors is vital to offer more information, skills, and hope to individuals who suffer from 
it. Such forms of research that offer the possibility of assisting individuals with CA can be 
done using techniques of visualisation and stress reduction or through the preparation of 
strategies and speech delivery basics (Prentiss, 2017). 

Thirdly, CA is not limited to real-life exchanges as anxiety felt in anticipation of 
social encounters can be just as nerve-racking as real encounters, and this anxiety, and the 
tendency of individuals to make decisions in order to limit or avoid these fear-inducing 
scenarios, may disturb and interfere with the everyday activities of an individual’s life. 
For each individual case under consideration, the role of imagination is important in 
understanding CA. CA can occur under any given situation within the settings of the 
classroom, workplace, family, social circle, intimate relationships, and society, which can 
be experienced by everyone in some form during their lives. 

At times, the fear can be seen as debilitating, problematic, and embarrassing 
(Prentiss, 2017). In terms of the differences between real and imaginary scenarios, there 
may not be a clear division between what is real and what is imagined. In reality, CA may 
cause harmful impacts such as inducing fear and weakening of their morale. While all 
individuals experience CA in both real and imaginary scenarios and with the two scenarios 
affecting one another, the overall definition of CA remains dynamic and the understanding 
of CA continues to evolve.  Understanding the norms and values provides insights into the 
meaning of things and ideas in the environment and society and the normative setting in 
which communication practices occur (Mohamed Salleh et al., 2019). 

In line with the research focus of this paper, it is argued that gender is not 
a  significant factor in affecting CA. Research about CA in male and female students 
pursuing accounting in a university reported that male students were less apprehensive as 
compared to female students (Elias, 1999). A study of 122 teacher-students demonstrated 
that females have a slightly higher rate of CA as compared to their male counterparts. 
This research is in line with a study about business and accounting students in the United 
Kingdom that similarly produced the results of female students showing higher levels of 
CA (Hassal et al., 2000). 

However, in a research examining the learning of English as a foreign language within 
the Japanese context, male students were shown to demonstrate higher levels of anxiety 
when they perceived their ability to speak in English as inferior to their female counterparts. 
It is argued that females face more fear and develop greater feelings of anxiety as compared 
to their male counterparts  as women are said to experience greater emotions of anxiety. 
While it is said that women do experience a higher level of CA and display higher levels of 
apprehensiveness than their male counterparts in public speaking, the correlation between 
learning, performance, anxiety, and gender nonetheless remains questionable. 

METHODOLOGY

This research was conducted using primary and secondary sources. For the primary 
research, a questionnaire was distributed randomly to 100 students enrolled in any 
undergraduate program in Abu Dhabi University using the stratified sampling method. 
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The sample comprising 50 males and 50 females of different ages and demographics were 
selected to examine whether the levels of CA are affected by gender, age, and background. 
The random selection method was chosen because of its ability to provide accurate results. 
This sample size was taken from a population of 8,000 students, with a confidence level of 
90% and an 8% margin of error. 

For the secondary research, journal articles, news articles, documentary videos, 
and various statistics were used to study the theories that relate to the subject. Using 
the Personal Report of Communication Apprehension (PRCA) (McCroskey, 1982), the 
PRCA-24 questionnaire used a 5-point Likert scale across 24 questions to measure CA 
in specific communicative situations that include public speaking, meetings, one-on-one 
communication, and group communication. PRCA has a high reliability range (α = .80 - 
.85). The score ranges between 24 and 120. The lower the score, the higher an individual’s 
comfort level is regarding communicating. The higher the score, the higher the anxiety an 
individual would feel about communicating. 

For each communicative situation (group discussion, meeting, interpersonal 
conversations, and public speaking), an individual’s score ranges between 6 and 30. The 
closer a respondent’s score is to “6”, the more comfortable that individual is with that 
particular type of communication scenario. Likewise, the closer the score is to a “30”, the 
higher that individual’s anxiety level is with that communicative scenario.

The levels of CA are classified as following:
Low level CA: 24 – 55 are low CA levels that are rare and classified as low 
apprehensiveness. This reflects a very high level of comfort, meaning that individuals 
with this level may speak out at any time, no matter the consequences.

Moderate level CA: 55 – 83 is classified as moderate apprehensiveness and are 
generally able to communicate in different scenarios, but the level of confidence 
depends on the audience, level of preparation, situation, and type of communication. 
This is situational CA where apprehension is not a controlling factor.

High level CA: 83 – 120 is classified as extreme apprehensiveness where the individual 
is unable to communicate in both virtual and real scenarios without feeling anxiety. 
This is a trait of  CA where apprehension is a controlling factor.

ANALYSIS OF DATA

The results are presented in tables. All questions are analysed and explained. 

Table 1. Levels of CA amongst Abu Dhabi University students

CA Level Number of Students, n=100
High 10

Moderate 77

Low 13

Table 1 shows the number of respondents in the different categories of CA. Out 
of the 100 students surveyed, 10% of them were found to have high CA (trait-like CA), 
13% were found to possess low CA and 77% have moderate CA, which is situational CA. 
This shows that Abu Dhabi University students are most likely to possess  moderate 
CA. Thus, depending on the communicative scenario or situation, their behaviour might 
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vary. According to Choi et al. (2015), this is the most common form of CA. 10% of the 
respondents possess the trait-like form of CA, where the individual experiences anxiety 
in all or most real and virtual social interactions and it is the most common type of 
communicative anxiety. To assess this category of people, we asked the respondents about 
their feelings related to all kinds of communicative scenarios including, dyadic, public 
speaking, meetings, and group discussions, and they scored high in all sections, resulting in 
having an overall high CA in communicative situations. 

Table 2. Degree of CA in relation to university year 

General CA ranking High CA Moderate CA Low CA Total
1st year 4 23 4 31

2nd year 0 17 3 20

3rd year 3 12 2 17

4th year 4 24 4 32

Total n=10 n=77 n=13 n=100

Table 2 shows that there is no significant difference found in the CA of respondents 
based on their university year as there were only +1 or -1 differences in the number of 
respondents in the different CA categories. No conclusion can be made on the correlation 
between university year and the level of CA.

Table 3. Degree of CA in group discussions 

Group Discussion High Moderate Low Total 
1st year 11 11 9 31

2nd year 8 8 4 20

3rd year 4 7 6 17

4th year 13 7 12 32

Total n=36 n=33 n=31 n=100

To analyse the level of CA in group discussions, respondents were asked about their 
feelings about participating.  Eleven respondents from 1st year were recorded to have high 
CA during group discussions and another 11 had moderate CA during group discussions. 
The remaining 9 respondents of the samples in 1st year were found to have low CA during 
group discussions. For samples in the 2nd year, 8 of the respondents recorded high CA 
and another 8 had moderate CA, while 4 had low CA. 4 respondents of samples in 3rd 
year had high CA, another 7 and 6 respondents had moderate and low CA, respectively. 
For samples in the 4th year, 13 respondents were found to have high CA during group 
discussions, 7 moderate, and 12 with low CA. 13 students in the 4th year were found to 
have the highest levels of CA. 

The levels of CA with respect to group discussion were divided almost equally 
amongst all levels with 36 of the respondents having high CA related to group discussion, 
33 with moderate level, and 31 with low levels of CA. 36% of respondents recorded 
high CA during group discussions — meaning they would suffer from general anxiety 
when faced with this communicative scenario (Bodie, 2010). On the other end, 31 of the 
respondents have low general anxiety when in group discussions, whereas Abu Dhabi 
University students exhibit all levels of CA in an equal ratio.
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Table 4. Level of CA in meetings 

Meeting High Moderate Low Total 
1st year 10 15 6 31

2nd year 6 8 6 20

3rd year 8 4 5 17

4th year 11 9 12 32

Total n=35 n=36 n=29 n=100

To analyse the communication apprehension related to meetings, respondents were 
asked about their feelings and behaviors exhibited when asked to participate in a meeting. 
36 respondents were found to possess moderate CA with meetings whereas 35 and 29 
respondents have high and low CA with meeting situations respectively, as shown in Table 
4. The results are similar to the group discussion, with the only difference being that less 
respondents fall under the low CA level for meetings compared to group meetings.

Table 5. Level of CA in interpersonal conversation 

Interpersonal Conversation High Moderate Low Total
1st year 8 12 11 31

2nd year 6 9 5 20

3rd year 6 6 5 17

4th year 8 11 13 32

Total n=28 n=38 n=34 n=100

To analyse the level of CA in interpersonal communication, we asked the 
respondents questions about their traits and feelings when it comes to dyadic situations. 
With interpersonal communication, 28% of respondents tested high levels of CA. That is to 
say even with one-on-one conversations, they would still be anxious and feel tense. 38% of 
all the respondents tested moderate in their level of CA during one-on-one communicative 
scenarios while 34% tested low CA.

Table 6. Level of CA in public speaking 

Public Speaking High Moderate Low Total
1st year 14 15 2 31

2nd year 7 9 4 20

3rd year 9 5 3 17

4th year 21 8 3 32

Total n=51 n=37 n=12 n=100

In the public speaking category, more than half  of the respondents have high CA 
levels, with 51% and some of them (12%) scored a low CA level. According to Bragg 
(2017), feelings associated with CA may include traits like ongoing anxiety experienced 
across multiple communicative scenarios, or maybe situational with anxiety experienced in 
specific situations such as public speaking or job interviews. High CA in public speaking 
does not affect their performance as students, although they may experience low self-
esteem, anxiety, and forgetfulness during communicative scenarios.
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Table 7. Differences in CA levels between males and females
General High CA Moderate CA Low CA Total
Male 4 41 5 50

Female 6 36 8 50

A total of 50 males and 50 females were sampled with the goal that they would be 
analysed together. The results showed 4 and 6 males and females, respectively falling in 
the high CA category. 41 male and 36 female respondents tested for moderate CA, while 
5 male and 8 female respondents had low CA, as shown in Table 7. The difference is not 
significant as most of the men and women were in the moderate CA category. More women 
were found to be in the high and low CA category in comparison to men. Generally, CA 
has been found to be consistent across all demographics with no differences attributed to 
subculture, gender, or age in how an individual may experience interpersonal CA. Also, no 
significant differences were found to be in correlation to university years.

DISCUSSION AND CONCLUSION 

This research examined the level of CA of Abu Dhabi University students when placed 
in different scenarios. It also investigated if  there was a difference in the levels of CA 
based on gender. The results indicate that amongst the 100 students examined, only 10 
displayed high levels of CA whilst 13 displayed low levels of CA. A total of 77 students, 
however, displayed moderate levels of CA. These results indicate that apprehension is not 
a major factor of concern as the students display a moderate level of apprehensiveness and 
generally can communicate in various settings. This, however, is subject to the audience, 
level of preparation, situation, and type of communication. 

In terms of the degree of CA and university year of study, the findings however 
remain inconclusive. When respondents were asked how they felt about taking part in group 
discussions, the levels of CA displayed were almost equal in all university years of study. 
This form of equal levels of CA was also displayed by students when asked about their 
levels of apprehension during meetings. Once again, the levels of CA amongst students 
were equal across the university years when dealing with one-to-one communication. 
These results suggest that students do not feel apprehensive when they do not need to 
speak openly, in public or when involved in interpersonal communication. 

Higher levels of CA, however, are displayed differently when students were no 
longer within confined spaces of communication or in communicating with more than 
one person. When faced with public speaking, more than half  of respondents displayed 
high levels of CA, while only 12% showed low levels. Such forms of anxiety experienced 
could be in line with Bragg (2017) who argued that different forms of anxiety are based on 
specific situations or across multiple communicative scenarios. 

Lastly, an examination of whether males and females show different levels of anxiety 
demonstrated that CA is consistently displayed in both males and females. Thus, there are 
no significant differences found in relation to the year of study and gender of students. 

Feelings related to apprehension may be experienced in regular day-to-day 
communicative scenarios. Therefore, it can be concluded that anxiety due to communication 
is not limited to only public speaking scenarios, rather, individuals with high CA levels may 
experience these moments when alone, in small or large groups, in new settings, in familiar 
settings, or even in virtual scenarios. Students with high CA may have these feelings of 
anxiety when interacting with staff, in the parking lot, when ordering food, or asking for 
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directions, while other students with moderate or low CA may not feel so in these kinds 
of situations. CA individuals tend to be low verbalisers. Quiet is not always an indicator 
—  not all quiet people have CA, but invariably, all those with CA are quiet.

The three research questions guided the study throughout the quantitative research, 
the review, analysis, and discussion of the central understanding of CA among undergraduate 
students in Abu Dhabi University. During the study, it was observed that in several instances, 
the conclusions for each research question are similar and overlapping. All research objectives 
have been met and all research questions were answered. The conclusion drawn from the 
findings would be that students faced higher levels of anxiety that lead towards CA when 
placed in a situation that requires them to communicate with more than one person or to 
the public within a public space. Both male and female students display similar levels of 
apprehension and there is no significant difference in terms of levels of CA felt. The data and 
conclusion in this study would be able to help educators, educational institutions, researchers, 
and policymakers give careful consideration to the importance of CA amongst students, 
especially when dealing with anxieties felt in situations that require public speaking. 

LIMITATIONS AND SUGGESTIONS

This study is not without limitations. Firstly, the study was conducted amongst Abu Dhabi 
University students and needs to be expanded to other universities not just within Abu Dhabi 
but across the region to further understand CA amongst students within this region. This 
would allow the researchers to better understand the levels of CA amongst undergraduates. 

Secondly, as this research was not fully comprehensive, further research could 
suggest how to deal with students who are facing high levels of CA. This stage of research 
can also be expanded into providing suggestions in dealing with students with high levels 
of CA, particularly for the UAE region. Thirdly, this research does not generalise as the 
findings have managed to provide descriptions that represent real-life experiences within 
the context of a university in Abu Dhabi. As such, future studies could also be expanded 
beyond quantitative data. It is suggested that qualitative research that evaluates narrative 
accounts and allows for researchers to interact with participants through interviews, focus 
groups, discussions, and journal entries be carried out in order to better understand the 
experiences of individuals with CA (Prentiss, 2017).     

Finally, it would be interesting for future research to be expanded by examining 
students’ emotional well-being and how they react to stressful events in the university contexts 
within the UAE.  Further research needs to acknowledge how students from the UAE practise 
a collectivist culture where individuals see their self-worth and confidence drawn from being 
part of a group. As such, students would associate themselves with being incompetent if they 
are interrupted when speaking by teachers aiming to correct the students’ errors and thus 
alleviating their anxiety about communicating in public (Jendli & AlBarakati, 2019). More 
coursework that focuses on academic speaking, a learning environment that allows better 
participation in the classroom, and one that allows for making mistakes as part of the learning 
process would help prepare students for their various academic disciplines, would be a step in 
the right direction. This would be in line with the set-up of a classroom where instructors carry 
out less demanding activities that would allow participants to take part in speaking activities 
arranged in a developmental sequence and in a gradual fashion.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

Despite the high penetration of Internet use in Indonesia, the country is currently facing an alarming 
rate of hoaxes or misinformation. This phenomenon not only exhibits the inability to perform basic fact 
checking, but also the lack of critical thinking. Digital literacy is needed to assist people in applying 
critical thinking as they consume information and make use of the information to leverage their quality 
of life. Regardless of various curriculums and activities designed to impart digital literacy in Indonesia, 
notable weaknesses appear after a period of usage. First, the design of the digital literacy curriculum 
is merely based on text and the classical approach of teaching. Hence, it falls short of contextualising 
the learning for a larger audience outside of the school environment. Second, the digital literacy 
curriculum applies only for general situations. There has been insufficient instruction on how to apply 
it in specific contexts. A literature review pertaining to enable people to acquire digital literacy skills 
resulted in a novel training that should be developed to match such a need. This curriculum demands 
for new training themes, along with an approach that should be exercised to contextualise a digital 
literacy curriculum that matches Indonesia’s circumstances.

Keywords: Digital literacy, curriculum, themes, misinformation, context-based 
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INTRODUCTION

The rapid development of communication technology in Indonesia, like in other countries, 
poses a serious problem for digital literacy. The use of digital communication as measured 
by Hootsuite also shows an increasing trend. According to a 2022 report published by 
We Are Social Indonesia, Indonesia has 370.1 million mobile device users who spend an 
average of 8 hours and 36 minutes online daily on those devices (Hootsuite, 2022). From 
this number of mobile device users,  204 million are Internet users. This figure makes up 
73.7% of the total population of Indonesia (277.7 million). In the same comparison, there 
are 68.9% or 191.4 million active social media users (Hootsuite, 2022).

Unfortunately, the increasing number of Internet users and media consumption 
does not match the quantity of high-quality data and information available online. With 
the rise of social media users and digital content comes the issue of information abuse, 
such as misinformation/disinformation, colloquially known as a “hoax.” People who lack 
the critical ability to evaluate the content and source of information consume and share 
hoaxes and are prone to becoming victims of various political agendas or people playing 
pranks.

Gilster coined the term “digital literacy” in 1997. Prior to the term, new literacies 
emerged as social practices that evolved through multiple technologically mediated 
modalities (Byfield et al., 2016). Many theories, projects, and studies have been completed 
since then. The term “digital literacy” refers to a set of new communication competencies 
and skills that include the ability to search, select, analyse, evaluate, and create information 
in a variety of formats such as word, image, and sound (Supsakova, 2014). Immersed in 
the digital world, digital literacy has become an issue with far-reaching implications for a 
society whose individuals lack the ability to function as digitally literate individuals.

However, technological development creates a new culture and in turn, posits a 
challenge to the concept and practice of digital literacy. The definition and practice of 
digital literacy varies across countries, audience segments, contexts, and time periods. To 
address the current lack of critical thinking in the information ecosystem, a digital literacy 
curriculum that addresses the multi-layered social context must be developed. As the world 
continuously adopts an ever-evolving media landscape, which has resulted in a wide range 
of media use among various segments of society, we must also reconsider the approach to 
digital literacy development that can accommodate such transformations.  

This research intends to investigate the possibilities of developing a digital literacy 
curriculum to cater for Indonesians’ specific needs to protect themselves when faced with 
misinformation crises, as well as other issues resulting from a lack of critical thinking upon 
encountering such information. To address this issue, the research examines and rethinks 
the notion of digital literacy and digital literacy programmes in Indonesia, the type of 
digital literacy curriculum that should be developed, and the strategy that should be used 
for Indonesia’s current scenario. In short, it hopes to develop a digital literacy curriculum 
that accommodates the Indonesian setting, as well as address other possible issues.  

PROBLEM STATEMENT

Digital literacy skills are required across various fields where digital tools and resources are 
utilised (Mohamed Salleh, 2019).  In fact, people of all age groups practise digital literacy.  
This implies that the digital literacy curriculum should also apply to informal learning 
opportunities, which could become the key to bridging the gaps between the digital and 
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non-digital media, old and new practices, and the digital and non-digital communities 
(Meyers et al., 2013).  However, there is a discrepancy between the theory of digital literacy 
and its practices across many situations. 

Applying the general concept of digital literacy to a specific context or community 
will require further assistance, and even further research to comprehend the situation and 
to prepare the appropriate mitigation efforts (Mohamed Salleh, 2019). Thus, a personalised 
and thematic digital literacy education might be the solution for this issue. It is also 
worth considering an innovative way to develop digital literacy practices which could be 
accomplished by examining current practices and expanding the curriculum to cover local 
contexts and specific topics. 

METHODS

This research employed a qualitative approach which seeks to interpret human 
behaviour or stresses on the public’s general interpretation, as well as to make sense of 
their experiences to understand the social reality. Qualitative research investigates local 
knowledge and understanding of a given programme, people’s experiences, meanings and 
relationships, and social processes and contextual factors that led to certain policies or 
decisions (Haradan, 2018). As this research took place in a natural setting, the researchers 
have employed a qualitative approach to try providing an explanation through the lens of 
the investigated subject. To study the digital literacy initiative based on a specific theme 
pertaining to Indonesia, a literature review regarding the topic was also carried out, where 
the researchers reviewed theories and critics of digital literacy concepts and approaches. 
A desk review was also conducted to examine digital literacy practices and policies in 
Indonesia, followed by a series of interviews with experts and policymakers to discern the 
current situation of digital literacy practice in Indonesia, namely Dr. Dedy Permadi for 
digital literacy movement at the national level, Dr. Pandu Riono for Internet and public 
health issue, Dr. Novi Kurnia for digital literacy and community engagement, Dr. Puji 
Lestari for communication and disaster management, Ramaditya Adikara for digital 
literacy among the disability community, Wijaya Kusumah M.Pd for digital literacy in 
education institutions, Anita Wahid for intolerance and multiculturalism issues, and M. 
Erita Narhefati for psychological issues regarding digital literacy. 

RESULTS AND ANALYSIS

Digital literacy in practice: The need for context 
Digital literacy continues to develop across time and periods of technological advancements. 
During the early stages of its development, digital literacy was initially aimed at individuals. 
Digital literacy is important as it is applicable for education, economic development, job 
search, and even developing self-identity (Lee, 2014; Byfield et al., 2016). However, the 
centrality of technology and its pervasiveness in human life have placed digital literacy in 
a larger context. It has become a vehicle of participation in the community and a matter 
of social engagement by mediated social interactions (Thompson et al., 2014; Jaeger et al., 
2012; Lee, 2014).

Context and sociocultural aspects are also at play in building digital literacy. 
Digital literacy is more than mastering some skills, as it also comprises “a set of situated 
practices supported by diverse and changing technologies” (JISC, 2014; Martzoukou & 
Elliott, 2016). The implementation of digital literacy involves translating it from theory 
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to practice, which encompasses school curriculum and acknowledges the third space as 
the key to use (McDougall et al., 2018). It is in the third space among communities where 
negotiations in using technology are made. Therefore, rather than using curriculum as 
a point of departure to develop digital literacy, everyday literacy practices should be 
referenced as learning resources to overcome the lack or absence of digital literacy (Creer, 
2018).  Hence, it is necessary to accommodate local contextual factors in digital literacy 
practices (Brown, 2017). 

We would like to examine further on the “contextual” issues found in developing 
digital literacy. Usually, digital literacy practices will be imparted following lessons of digital 
literacy theory. By nature, these practices are applicable in many situations. Furthermore, 
these practices can be later developed into a more complex form of exercise which comes 
in the form of case studies. So, “context” or ”contextual practices” can be incorporated 
into the subsequent exercise forms of the practice later.  Prior to achieving the capabilities 
of applying digital literacy to certain contexts, an individual is required to master certain 
skills beforehand. These skills take time to be taught, practised, and evaluated until they 
are ready for application in real-life situations.

We argue that putting the contextual aspect as a higher level of digital literacy is no 
longer sufficient. As we are living in a constant state of information disruption, the society 
requires a more direct approach to teaching digital literacy as a basic skill for individuals 
while engaging with its societal context. The “normal route” structure in developing digital 
literacy should be reversed or modified. To meet today’s challenges, everyone needs to 
master digital skills while being able to apply them across contexts at the same time.

Through a context-based digital literacy curriculum, anyone can learn how to 
master digital literacy skills to solve problems in specific contexts. However, we should first 
recognise that a context-based digital literacy strategy would have to accommodate the 
needs of certain segments of the society, such as in the case of the disability community that 
faces constant prejudice and the lack of appropriate Internet-connected gadgets (Alsalem, 
2016). In this case, a digital literacy curriculum centred around disability issues would solve 
the problem not only for the disabled but also for able-bodied people by understanding 
the former’s issues and assisting them. The importance of context in digital literacy was 
prevalent in the research interviews. Educators expressed the need to research as many 
case studies as possible. “One should not assume that once a digital literacy principle is 
introduced, everyone will be able to apply it in all situations” (W. Kusumah, April 23, 2020). 
In the next section, it is necessary to define the context and theme of digital literacy based 
on real-life case studies in Indonesia.

Digital literacy development: A top-down vs bottom-up approach
Digital literacy is a sophisticated concept. In the form of a curriculum, technical aspects 
such as lesson plans, measurements, instruments, levels of competencies and indicators 
come into play. This predominates any efforts to develop digital literacy from school-
based to out-of-school setting, from formal environment to informal environment, from 
instructional approach to sociocultural practice (Thompson et al., 2014; Bhatt, 2012; 
Creer, 2018). Originating from scholarly work and a body of knowledge conceptualised 
by academia, most methods in teaching and developing digital literacy are “top-down” 
in nature, such as government policies. The achievement of digital literacy coverage 
becomes a cornerstone for each of these ambitious objectives and to meet such objectives, 
a range of curriculum initiatives are devised and implemented across the world, along with 
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standardised instruments of evaluation (Thompson et al., 2014). However, critics argue 
that a top-down approach in government policies and standardised measurements lead 
to a lack of progress. Further, this approach demands huge investments, from resource to 
human capital, and time. It is also slow, difficult to adapt, and too rigid for technological 
advancements to meet its standards. This is a classical problem resulting from a reliance 
on government policies as the main avenue for improving human capital (Beblavy & 
Muzikarova, 2021).

The top-down approach in digital literacy development is often focused on catering 
to the existing system. No other agency is better suited to achieve educational goals than 
educational institutions. This causes not only a digital divide between students and non-
students, but also between the digitally literate and the digitally illiterate community, or 
between the digital community and non-digital community. In the end, the problem of 
digital inclusion might prevail and threaten the quality of democracy itself, since literacy 
and information have become a vital requirement for democratic systems (Lee, 2014).

On the other hand, the bottom-up approach in developing digital literacy takes a 
different perspective as compared to the top-down approach. The initiator or the source 
of the initiative does not matter. Digital literacy is not merely mastering skills but also 
engaging with digital media. If  engagement with digital media is considered a part of the 
digital literacy repertoire, then all situations should be taken into account, particularly 
daily life activities and informal settings (Thompson et al., 2014). Integrating digital 
literacy principles in the daily routine requires considerations on many levels and is closely 
related with digital media usage across various situations. From a culturalist point of view, 
it is also associated with several demographics and certain lifestyles (Creer, 2018). Hence, 
investigating digital literacy practices in everyday life is as important as researching the 
concepts for curriculum purposes. In short, the bottom-up approach begins with best 
practices of digital literacy, rather than theories or concepts.

Rapid advancements in technology have resulted in a plethora of new modes to 
apply in media. Newer and more advanced technologies and gadgets continue to emerge. 
People have creatively incorporated their devices to meet their needs, often in ways that 
contradict the nature and competency of digital literacy.  Even as the top-down approach 
attempts to address the gap among students and teachers in the access and use of digital 
devices, this remains an unresolved issue across various segments of society (Thompson 
et al., 2014). Considering that engagement with digital media also occurs in daily life and 
other informal settings, it is important to consider that the bottom-up approach can help 
to close the gaps of the top-down approach. Grassroots initiatives run by companies or 
NGOs, for example, can offer alternative ways to improve digital literacy, thereby filling 
the policy and implementation gaps (Beblavy & Muzikarova, 2021).

Digital literacy in Indonesia: The movement and the curriculum
Digital literacy competency, particularly its technical aspects, has been long incorporated 
in the Indonesian National Curriculum. The Ministry of Education and Culture 
(Kemendikbud) proposed the integration of the ICT subject in schools to tackle the need for 
global competitiveness. At the same time, campaigns for digital literacy were also actively 
promoted to the public, which included non-profit organisations and academia. The main 
reason for mooting this movement can be ascribed to concerns about the negative impacts 
of media and technology consumption (Kurnia & Astuti, 2017). Yet, the approach towards 
the comprehensive nature of digital literacy was quite protracted. Figure 1 shows, at a 
glance, the timeline of the digital literacy movement in Indonesia.
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Reinstalment of 
Specific ICT Subject

Integration of 
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Specific ICT 

Subject

2006 National 
Education 
Curriculum

2013 National 
Education 
Curriculum

2013 National 
Education 
Curriculum

Multi-stakeholders 
Digital Literacy 

Programs

Non-Governmental 
Level

Governmental 
Level

Figure 1. Timeline showing the development of the digital literacy curriculum in Indonesia 

To elaborate the initiatives which have been conducted both at the governmental 
and non-governmental level, the following section offers a better picture.

Governmental  
The Indonesian government took into account the need for ICT integration since the 
2000s, although its implementation was not directly associated with the notion of digital 
literacy. Indonesian students are introduced to the basic mastery of digital devices from the 
elementary level itself. Basic digital literacy lends itself  to the mastery of digital equipment 
such as telephone (Tornero, 2004; Jacobs, 2006); television, (Withrow, 2004; Buckingham, 
2006); computers (Alkali & Amichai-Hamburger, 2004; Bawden, 2008). Some ICT 
initiatives took place in specific learning institutions or programmes such as open and 
distance learning (Belawati, 2002), distance learning through WhatsApp (Ansori, 2018), 
e-learning in LMS for students (Adri, 2003) or distance learning through SMS (Ordiyasa, 
2003). This implementation was driven by research regarding the need for ICT integration 
into the curriculum (see Wardiana, 2002; Wahyudin, 2004; Chaeruman, 2005). In 2006, 
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) or subject-level curriculum introduced the 
ICT subject into elementary, junior, and senior high school levels. The ICT subject was 
intended to prepare students for the rapid technological changes taking place in science, 
technology, and the arts globally. In general, the ICT subject in the KTSP curriculum 
teaches students how to operate digital devices and browse the Internet.

Unfortunately, in the new 2013 National Curriculum or Kurikulum 2013 (K13), 
the ICT subject has been integrated, to some extent into school subjects, although some 
consider it as being revoked from the curriculum altogether. The public decried the decision 
of integrating ICT into school subjects. In response, Kemendikbud denied retracting the 
subject from K13 and only admitted to the integration. With this development, all the 
teaching-learning of subjects is done using ICT media, supplementary to face-to-face 
teaching. However, digital literacy has not been thoroughly adopted. Similar to the 2006 
curriculum, the technical aspects are apparent such as, integration of asynchronous learning 
in the Bahasa Indonesia subject (Winda, 2016), virtual lab for the Physic subject (Yusuf 
et al., 2015), Microsoft Mathematics in the Maths subject (Oktaviyanthi et al., 2015), and 
many more. On the other hand, the integration of ICT into school subjects has posed 
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some challenges such as ineffectual impact (Destiana & Soenarto, 2014), lack of funding 
(Qohar, 2016), intricate preparation (Rachmawati et al., 2016), and perplexing items of 
evaluation (Syahrurramadhan, 2016). Some governmental initiatives are as follows:
a. Gerakan Literasi Nasional (GLN) Kemendikbud 
 GLN Kemendikbud (National Literacy Movement by Ministry of Education and 

Culture), which commenced in 2015, was an initiative to bring together all potential 
and expanding communities of the literacy movement to develop literacy in Indonesia. 
Digital literacy in GLN was based on three principles from Mayes and Fowler 
(2006), namely digital competence, digital usage, and digital transformation. Yet in 
its implementation at school, only the competence and usage principles were adopted 
(Desi, 2020; Hasibuan, 2020; Putri & Ningsih, 2020).

b. National Movement for Digital Literacy (GNLD) Kominfo
 Since 2017, the Siberkreasi Ministry of Communication and Information led the Gerakan 

Nasional Literasi Digital (GNLD) which aims to reach more than 12.4 million trainees 
in the 514 districts of Indonesia per year. The programme intends to organise at least 
20,000 trainings based on modules and curricula targeting the four pillars of digital 
literacy: Digital Ethics, Digital Safety, Digital Skills, and Digital Culture. While GNLD 
covers the main cores of digital literacy, the target audience of the programme are too 
broad — the public, academics, professionals, teachers, and the like. Nevertheless, the 
four modules were implemented quite successfully by some researchers such as Digital 
Ethics (Hidayat, 2021), Digital Safety (Niyu & Purba, 2021), Digital Skills (Arianto, 
2021), and Digital Culture (INRUKA, 2018). 

c. BSSN Digital Literacy: Culture of information security
 Security and ethics are at the forefront of BSSN’s (Badan Siber dan Sandi Negara) 

digital literacy initiatives. The importance of learning cyber ethics should be taught 
early. Students, parents, teachers, elderly, individuals with disabilities, and other sectors 
of society who may be vulnerable to cybercrime must be educated on how to use the 
Internet safely and responsibly. The principles of BSSN digital ethics have been analysed 
in some areas such as e-commerce (Silalahi et al., 2019), privacy security (Wicaksana et 
al., 2020) and cyberthreat (Rofii, 2018).

Multi-stakeholder
The multi-stakeholder approach has also been adopted in developing the nation’s digital 
literacy. The following programmes were developed to cater to several stakeholder groups, 
namely government, tech companies, and NGOs or CSOs. These initiatives employed 
a more bottom-up approach where the programme is customised to fit a particular 
community or skill based on previous research from the parties involved. Generally, the 
output of the programme are available for free in the form of online resources or offline 
printed materials. Examples of multi-stakeholder initiatives are as follows:
a. Facebook Indonesia
 Asah Digital, developed by Facebook Indonesia, is a learning platform available at 

https://wethinkdigital.fb.com/id/id-id/. This initiative involves experts from all over 
Indonesia and provides resources to build a responsible global community of digital 
citizens with the necessary skills. It is a partnership with PGRI (teacher organisation), 
Siberkreasi (Kominfo), dosomething.org (social movement), YCAB Foundation (youth 
movement), and Sudah Dong (anti-bullying campaign).

b. Japelidi Digital Literacy book series
 Japelidi Digital Literacy Series was the first program to put Japelidi’s ten digital literacy 

competencies into practice. The goal of this series of publications is to provide an 
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adequate and user-friendly digital literacy resource (Kurnia et al., 2018). Hence, the 
public, including academics, digital literacy activists, students, and other citizens can 
utilise each book as a daily guide. Despite the fact that each book has a unique topic 
and readership, the language is quite basic and straightforward. These modules are 
effective public education. As such, Japelidi’s digital literacy campaign can serve as a 
model for the wider community to learn about the digital divide (Widiantara, 2021).

c. JaWara (WhatsApp and ICT Watch) 
 WhatsApp and ICT Watch collaborated to promote digital literacy in Indonesia through 

JaWAra Internet Sehat. It is a grassroots education movement led by young people 
in 28 Indonesian provinces. According to ICT Watch Program Manager, Indriyatno 
Banyumurti, the programme was developed in response to the high number of 
misinformation and digital literacy issues in Indonesia during the COVID-19 pandemic.

d. STOP Hoax Indonesia (MAFINDO–Google News Initiatives)
 Since 2016, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia’s (MAFINDO) main concern has been 

bridging volunteerism with the pursuit of hoax awareness and fact-checking ability for 
people. Carson and Fallon (2021) stated that MAFINDO has become a frontrunner in 
campaigning fact-checking and digital literacy in Indonesia. One of the programmes 
conducted in 2019 was STOP Hoax Indonesia, which was a collaborative programme 
between MAFINDO and Google News Initiatives. This programme aimed to increase 
awareness and fact-checking skills among youths and housewives. By this, it is hoped 
that they will become agents of social change. In terms of their modules and learning 
materials (video web series), some researchers found them beneficial (Nur Safitri, 2019; 
Rahmaniah & Rupita, 2020; Astuti et al., 2020).

 
Table 1. Indonesia’s digital literacy programmes

Programme Focus Approach Output
2006 National 
Curriculum

Implementation of 
technical skills of digital 
devices

Top-down (governmental 
level policy)

Compulsory ICT subject 
for elementary, junior, & 
senior

2013 National 
Curriculum

Integration of technical 
skills of digital device 
and Internet

Top-down (governmental 
level policy)

Revocation of ICT 
subject and integration 
into all subjects

Gerakan Literasi 
Nasional 
(Kemendikbud)

Introduction of digital 
literacy principles and 
practices at school and 
home

Top-down (ministerial 
level initiative)

Digital literacy modules 
available online

Gerakan Nasional 
Literasi Digital 
(Kominfo)

Introduction of four 
pillars of digital literacy 
(Skill, Ethic, Culture and 
Safety)

Top-down (ministerial 
level initiative)

Webinar, workshops, and 
talk shows based on four 
modules

BSSN Digital 
Literacy

Introduction and best 
practices of digital ethics 
and safety

Top-down (government 
agency- level initiative)

Modules and seminars to 
educate on digital ethic 
and safety

Facebook’s Asah 
digital programme

Online learning 
regarding digital ethics 
and safety

Top-down (corporate-
government level 
initiative)

Online learning platform 
and modules available 
for free

Japelidi Digital 
Literacy book 
series

Introduction and 
discussion regarding 
notion and best practices 
for digital literacy

Top-down (academia-
government level 
initiative)

Series of digital literacy 
books, webinar and talk 
shows
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Programme Focus Approach Output
JaWara 
(WhatsApp and 
ICT Watch)

Discussion and 
implementation of 
digital ethic practices for 
youth empowerment

Bottom-up (corporate-
CSO level initiative)

Workshops and seminars 
for youth to tackle 
digital ethics issues 

STOP Hoax 
Indonesia (GNI 
and MAFINDO)

Introduction and 
practice of fact checking 
and digital literacy 
education for youth and 
housewives

Bottom-up (corporate-
CSO level)

Workshops, modules, 
and web series to educate 
on fact checking and 
digital literacy

Looking at the existing digital literacy initiatives in Indonesia, we can conclude 
that the top-down approach is the most dominant. Furthermore, the basis on how digital 
literacy is taught is either too general or too technical. While it is true that context plays 
a pivotal role in both teaching and practice, however, neither actual cases nor day-to-day 
problems have become its primary guide. Since digital literacy lessons start with practice, a 
similar model based on the top-down approach is bound to be repeated.

Constructing Tular Nalar: A thematic digital literacy
Digital literacy concerns not only accessibility, that is, availability of appropriate 
infrastructure but also pertains to skills, ability, and critical thinking (Meyers et al., 2013). 
However, as we face massive information abuse, digital literacy principles should be 
translated into an applicable solution for our daily routine. 

The top-down approach in developing digital literacy currently predominates the 
Indonesian digital literacy movement. The teaching method of digital literacy is based 
on a national standardised curriculum, which leaves little room for social nuances and 
other issues associated with daily lives. Digital literacy as a solution should be practical, 
contextual, and simple enough to be applied in specific situations. This prompted our 
investigation into the development of a digital literacy curriculum based on specific themes. 

Developing specific themes of digital literacy: Choosing the theme 
In order to conduct an in-depth study, which includes observing the needed themes for 
specific contexts in digital literacy, we reviewed important events and situations signifying 
the importance of critical thinking to avoid social conflicts as well as to assist people to 
navigate towards accurate information. These conflicts can be attributed to misinformation 
or hoaxes during a specific event and/or regarding that situation. Apart from being able to 
select and evaluate the quality of information found online, netizens must also be able to 
utilise the information for various objectives to enhance their quality of life. We analysed 
a report on the dissemination of hoaxes in Indonesia, as well as other papers that indicate 
the necessity for specific digital literacy ability to identify hoaxes.  

Based on the annual report of hoax mapping conducted by MAFINDO’s research 
and development team, several predominant themes were identified (MAFINDO, 2019; 
MAFINDO, 2020): politics, religion, health and disaster. These four themes were prevalent 
in the hoaxes reported annually in Indonesia. The recurrence of these issues suggests that 
aside from public dialogue that is needed to curtail hoaxes, critical thinking skills  is equally 
important to prevent any negative consequences from the propagation of such hoaxes/
misinformation. 

We also conducted interviews with several digital literacy activists and experts to 
gather information about areas that need more emphasis or have been overlooked in the 

Table 1 (con’t)
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digital literacy discourse. The analysis of the interview data and literature review on digital 
inclusion, digital gap, and digital divide revealed eight themes as the context for a bottom-
up approach to developing digital literacy. These themes are the point of departure to 
develop specific digital literacy modules under the Tular Nalar programme which will be 
further explained in the following section, along with description of each proposed theme.

The specific themes of digital literacy: Constructing Tular Nalar 
The Tular Nalar programme, powered by Google, was developed at the beginning of the 
pandemic in 2020. The programme aims to build critical thinking skills among netizens who 
encounter massive information (mostly from the Internet) using a two-pronged approach. 
Firstly, Tular Nalar aims to develop digital literacy that caters to specific themes. Secondly, 
Tular Nalar aims to develop “un-curricularised” digital literacy principles which are more 
acceptable to the society at large. Tular Nalar reflects a bottom-up approach to develop 
digital literacy by making it more contextual using specific problems people face. Managed 
by a consortium of three civil organisations, that is, MAFINDO, Maarif  Institute, and 
Love Frankie, Tular Nalar also embodies the backbone of a bottom-up approach in which 
civil participation addresses and resolves a society’s problems. The themes developed by 
Tular Nalar are as follows:
a. Internet and the classroom
 School is an ideal place for teaching digital literacy. Yet from the start, the subject of 

digital literacy had been assigned to those who teach computer science. This is probably 
because the Internet or digital platform is perceived as merely a tool, and not a mass 
social medium. The students are taught to understand the structure of information 
and impact of media — both positive and negative, but lack the awareness of  media 
or information literacy (Mazdalifah & Syamitri, 2016; Azeharie et al., 2016; Sánchez-
Cruzado et al., 2021). In this regard, we argue that a digital literacy curriculum should 
be taught by all subject teachers.

  Despite these shortcomings, classrooms could serve as a model for how digital 
literacy can be integrated into school subjects. Students may learn how to verify 
information, assess information sources, evaluate information quality, and decide 
whether to share it. Students learn and practice moral virtues while judging the value 
of information by posing as agents of good and useful information (Amanda Gelgel et 
al., 2020). 

b. Internet and digital parenting
 Digital parenting includes parenting efforts and practices that comprehend, support, 

and regulate children’s digital activities. However, this does not necessarily imply that 
parents are at the forefront of digital literacy. For parents, the availability of Internet-
based media is both beneficial and challenging (Kumpulainen & Gillen, 2017). Parents 
are generally concerned with the ubiquity or pervasiveness of the Internet in their 
children’s lives. Content published on websites, blogs or other mediums frequented by 
their kids outside of their supervision has also become a cause for concern (Benedetto 
& Ingrassia, 2020). 

  The basic form of Digital Parenting Scale combines two variables, i.e., approval 
of effective media use and protection against risks in digital media. However, the 
subject has expanded from basic digital literacy to include cybersecurity, safe Internet 
use, online games and risk aversion, digital footprint, benefits and repercussions of 
ICT, as well as internet friendly environment (Tosun & Mihci, 2020). These issues need 
to be addressed in the specific theme of digital literacy dan parenting.
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c. Internet for health literacy
 Throughout the COVID-19 pandemic, there has been plenty of misinformation and 

rumours, to the extent that this “infodemic” triggered panic and distrust among 
individuals and governments around the world. The infodemic has also obstructed 
public health efforts such as vaccinations and official public communication, both 
of which are critical in limiting the virus transmission and saving lives (Wan Mohd 
Ghazali et al., 2021; Salman, 2021; Syahputra et al., 2021). People will be able to 
critically evaluate information related to health concerns encountered online if  they 
are equipped with digital literacy skills. The theme of health digital literacy would also 
assist people in accessing established and trustworthy health sources and services to 
address their health concerns or queries. 

d. Internet and disaster management
 Indonesia is a country prone to natural disasters. In 2017, the country experienced 

2,869 natural disaster events. On top of the list is flooding (34.12%), followed by 
tornadoes (30.92%), and landslides (29.56%) (Kurnia et al., 2018;  Bate, 2018). In a state 
of emergency, people’s quest for information differs from during normal times. When 
psychological and emotional tensions rise, causing uncontrollable panic and anxiety, 
this could lead to serious consequences such as damage to public property or riots. 
The spread of hoaxes during times of uncertainty exacerbates the situation and may 
result in serious repercussions. When harmful rumours are spread rapidly, appropriate 
emergency measures are necessary to not only prevent people from believing them, but 
also to curtail their dissemination (Huo & Cheng, 2018).

  One key determinant to protect individuals from false information is information 
literacy (or media literacy), which involves the “careful retrieval and selection of 
information available / … / in all aspects of personal decision-making” (Torpan et al., 
2021). Based on this discussion, it is necessary to address misinformation and disaster 
management as a single theme.

e. Internet for citizenship
 Misinformation threatened the conducive electoral process during the Indonesian 

Presidential Elections in 2014 and 2019. Political misinformation was visible at every 
stage of the election process, from ballot misinformation to character assassination 
of certain political figures and presidential candidates, as well as voting procedures 
and ballot counting (Mujani & Kuipers, 2020; Aminulloh et al., 2021). Indonesians 
learned a valuable lesson that political hoaxes can disrupt democracy processes. Hence, 
it is very important to incorporate critical thinking and digital literacy principles for 
political education as a part of digital citizenship.

  Digital citizenship is the ability to engage positively, critically, and competently 
in the digital environment. The aim of digital citizenship education is to improve 
users’ knowledge, skills and understanding that are required to exercise and defend 
their democratic rights and responsibilities online, and to promote and protect human 
rights, democracy and the rule of law in cyberspace (Council of Europe, 2021). Thus, 
Tular Nalar addresses the issue by emphasising the importance of digital literacy to 
seek optimum function and meaning of digital citizenship.

f. Internet for peace and multiculturalism 
 By nature, Indonesia is pluralistic and diverse. However, there have been instances 

when Indonesia’s diversity presented substantial contentious issues. Religions (Muslim 
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vs. non-Muslim), ethnicity (Javanese vs. non-Javanese), and sociological groups 
(military/bureaucrats/Chinese) have led to the brink of social conflicts. Others include 
sociocultural segments such as secularist vs religious Muslims, as well as modernist vs 
conservative Muslims (Susanto et al., 2020).

  Technologies and platforms hold enormous promise for promoting peace and 
resolving sensitive issues. They do, however, also create complex hazards and vulnerabilities. 
Online disinformation, propaganda, and cyberbullying are examples of harmful Internet 
behaviour that can have severe implications for individuals and societies (Farrah et al., 2017; 
Aisha, 2020). Further, threats originating from “religious misinformation” could trigger 
conflicts in various contexts. It is closely related to issues of intolerance which display 
insensitivity to the reality of Indonesia’s diversity (Alam, 2016). UNESCO considers digital 
literacy as a critical “enabler” of socio-economic transformation. The challenge lies in 
applying it effectively in the Indonesian context to successfully reduce hoaxes (Peace Direct, 
2020). Tular Nalar adopts this standpoint and develops specific digital literacy to promote 
peace and resolve multiculturalism issues. 

g. Internet for people with disability
 Everyone, including those with disabilities, should be able to master media, digital, and 

information literacy to engage in meaningful interactions (Friesem, 2017). Technology 
plays a significant role in assisting people with disabilities to gain access and develop 
digital literacy skills. New mobile devices (e.g., tablets or smartphones) and their 
applications are rapidly growing and demonstrating advantages over computers or 
laptops. These devices have made it possible  for people with disabilities to access the 
Internet with different levels of physical and cognitive abilities (Alsalem, 2016).

  Digital Literacy for Disability created by Tular Nalar, in the first year aims 
to develop a digital literacy curriculum for visually impaired people. The task 
of accommodating visually impaired people is quite challenging because most 
communication technologies are, by nature, visual-based (Khan et al., 2016).

h. Basic Internet skills
 Basic Internet skills lay out the foundation of competencies needed to access and 

interact in digital platforms. The theme comprises accessing the Internet, processing 
the information, designing and sharing information using digital devices. A simple task 
yet fundamental is used to practise and test the skills. A video as the learning tool is 
also provided, by utilising the COVID-19 pandemic to emphasise the importance of 
these skills as a means of survival.

In total, there are eight themes for a more customised digital literacy curriculum. 
For each of those themes, eight competencies of digital literacy, which were introduced 
in the first theme namely ’Basics of Digital Skills’ will be incorporated. With the aim to 
“de-curricularise” the digital literacy principles, Tular Nalar developed three cascading 
levels of digital literacy, namely Know, Response and Resilience. Know is the basic level 
whereby the learner masters the skill and aptitude of digital literacy for themselves as 
individuals – sufficient enough to avoid any negative or dangerous consequences. Response 
is another step forward from Know where learners may employ their digital literacy to 
actively respond to a situation. The most advanced level is ‘Resilience,’ which suggests 
that this level of digital literacy allows learners to respond to potential online threats. It 
also represents their ability to solve an issue in the digital realm through collaboration. 
Tular Nalar’s objective expands beyond individuals and intends to make digital literacy a 
medium for addressing larger societal issues.
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This topic can be further investigated to address a number of challenges that emerged 
from the study findings. First, to what extent is Tular Nalar’s special design of digital literacy 
relevant, intelligible, and adaptable to wider audience or laypeople? What kind of special 
training is required as a part of the socialisation process to share the distinctive theme of 
Tular Nalar’s digital literacy? What kind of monitoring and evaluation instruments could 
effectively grasp the altered behaviour and quantify the progress of targeted outreach to 
prevent Tular Nalar’s design of digital literacy from slipping back into the trappings of a 
rigorous curriculum?

Each theme of digital literacy generates a lively public discussion. In many cases, 
two or three themes can be found in a single piece of misinformation that had been widely 
disseminated and caused a significant impact. This is a common occurrence in the real 
world, and this particular situation poses additional difficulties.

CONCLUSION

Our study establishes that there is a conspicuous demand for digital literacy. However, the 
general principle of digital literacy is insufficient in its current form as it unsatisfactorily 
fails to address the problem in reality. Hence, contextualising digital literacy principles into 
local contexts and needs from the ground up is essential. Digital literacy could be applied 
precisely in a preferable manner using this approach. 

This research identified eight themes as the core of the bottom-up approach for digital 
literacy, namely Basics of Digital Skills, Internet and the Classroom, Digital Parenting, 
Digital Citizenship, Internet for Peace and Multiculturalism, Internet for Health Literacy, 
Internet and Disaster Mitigation, and Internet for People with Disabilities. Recognising the 
future challenges faced by the programme,  our next step is to conduct a peer review with 
relevant stakeholders and to schedule a pilot test with selected target groups for each theme.

Open Access: This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 
License (CC-BY 4.0) which permits any use, distribution and reproduction in any medium, provided 
the original author(s) and the source are credited.
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ABSTRACT

The Malaysia-Indonesia haze conflict has a long history dating back to 1997. The transboundary haze 
due to forest and land fires in Indonesia affects the health and economy of Malaysia. In addition to 
cultural and boundary disputes, the haze issue has put a strain on the country’s bilateral relationship. 
The ongoing debate in the media has only compounded the situation, to the extent that the citizens of 
both countries harbour resentment and distrust against each other. Guided by the social construction 
of reality theory, this research analyses two Indonesian news portals, Kompas.com and AntaraNews.
com, to explore how the media uses signs to make meaning of the haze crisis in Malaysia. Using social 
semiotic methods to identify signs in the text, this study finds that Kompas.com constructs the reality 
of haze in Malaysia as an effect; whilst AntaraNews.com builds its haze news as a consequence. 
The former interprets the haze as a serious prolonged incident that has been affecting Malaysia in 
many ways including health, economy, education, and people’s welfare, hence the media urges the 
Indonesian government to take responsibility and resolve the issue immediately. On the other hand, 
AntaraNews.com has a long version of storytelling by first admitting the haze has caused tremendous 
effects to Malaysia which motivates the country to aid Indonesia in mitigating the issue. At the same 
time, AntaraNews.com criticises Malaysia for being irresponsible toward their own companies in 
Indonesia that carry out open burning to open new plantations. Within the scope of environmental 
journalism’s code of ethics, the media’s portal responsibility and roles in creating awareness about 
haze to the public can be argued.

Keywords: Haze, signs, social semiotic, media, Indonesia, Malaysia
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INTRODUCTION

The Malaysia-Indonesia bilateral relationship is one of the most important relationships in 
the Asian region with its natural dynamics rife with cooperation and conflicts over decades 
in issues such as culture, borders and environmental problems (Ludiro et al., 2016). Forest 
and land fires is one of many environmental issues suffered by Indonesia since the 1990s 
and today, devastates 750 thousand hectares per year, causing Indonesia’s tropical forest 
areas to continue shrinking in size (Aminah et al., 2019). Additionally, massive haze due 
to forest and land fires has severely impacted Indonesia and its neighbouring countries, 
especially Malaysia and Singapore since 1998. The prolonged impacts of haze had led 
to numerous public health problems and economic losses because of the cessation of 
community activities (Wen et al., 2016; Cheong et al., 2019).

Due to its severe impact, the haze issue gained wide coverage from the Indonesian 
mass media. Past studies show that the Indonesian national mass media focused on two 
major aspects when reporting about forest and land fires, which are its impact towards 
communities as well as the central and local governments’ efforts to address this problem 
(Zulfikar, 2016; Sujoko et al., 2019; Wahidar & Yozani, 2020; Maranatha & Kusmayadi, 
2020). For example, the media reported on the Malaysian government’s submission of 
an objection letter to the Indonesian government regarding the losses caused by the haze 
from Indonesia’s forest and land fires (Mohamad, 2015; Christiastuti, 2019), as well as 
allegations made by the Indonesian government that Malaysian companies are the source 
of the problem (Defianti, 2019; Nofitra, 2015). Other studies found that the local media 
tried to pressure the government to immediately take action on companies involved in 
the massive burning of lands and forests for plantations and the impact it has on the 
Indonesia-Malaysia relations. It is also evident that the media tends to report on the tense 
situation but ignores matters concerning the public who are affected by the issue (Ihab et 
al., 2020; Mazumdar & Luther, 2020).  

In the process of constructing the reality of haze and its impact, media actors 
such as environmental journalists and editors, have to undergo a process of imagining 
the reality of the haze, reflecting on their past experiences and narrating it based on their 
understanding. Environmental journalism involves the journalistic process, which involves 
collecting, verifying, and producing information related to the environment as well as 
human-environment interactions and issues (Howarth, 2012). In making sense of what 
is understood, environmental journalists use signs to give meaning to the public. Some 
signs are deliberately used, but most often, the signs are built unintentionally due to their 
journalistic norms, culture, beliefs, and simply, cognitive process. These signs can refer to 
the countries involved or the impact of haze on the people as explained. This is how the 
reality of the haze is constructed. Here, reality is perceived as a complicated negotiation 
because what is “real” depends on what is socially acceptable. Journalists perceive the 
“haze” reality differently depending on their background and experiences (Thompson, 
2019). They choose certain images and story angles in their reporting to reflect the haze 
issues for public understanding. 

These images and stories are not reality but representations or signs that exist within 
semiotic systems that encompass human practices (Lemke, 1998). One branch of semiotic 
is social semiotic, that is, an approach to the study of social meaning and social action that 
asks how people use signs to construct the life of a community (Lemke, 1998). In this regard, 
image or visual is a social process, not a singular activity (Harrison, 2003). Its meaning is 
a negotiation between the producer (environmental journalists) and the viewer, reflecting 
their individual social/cultural/political beliefs, values, and attitudes. Hence, visual social 
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semiotics refers to the understanding of the rhetorical, meaning-making process of visuals 
in relationship with texts and the social process of the producers. The semiotics was used 
as the theoretical framework to guide this research. 

Two research questions asked are: (1) What are the signs used by the Indonesian 
media in their reporting on Malaysia’s haze? (2) What are the considerations adopted by 
Indonesian journalists in using these signs? The latter connects social actions and processes 
in news making with texts and images to understand how Indonesian environmental 
journalists build reality about haze.       

PROBLEM STATEMENT

This study argues that Indonesian environmental journalists use signs to give meaning 
about the haze to the public. Generally, the study of signs using social semiotics in 
media has been conducted since the 1990s, although such studies within the context of 
environmental journalism in Indonesia and Malaysia is still very much in its infancy. This 
is a major research gap. More research on signs needs to be undertaken as an alternative to 
the traditional methods in examining news media such as discourse analysis and content 
analysis. Understanding signs embedded in news reporting helps to comprehend the 
intended meaning constructed by journalists to the public. 

Signs can take the form of text or visuals. Thus, in the context of the haze issue, 
the meaning of haze to Malaysians through the lens of Indonesian journalists can be 
determined using social semiotic methods, for instance. By understanding the intended 
meaning constructed in the news and visuals, the real message of this issue can be explored. 
This could help minimise the projections of haze conflicts that could affect good relations 
between the two countries, which has not been emphasised in past research.

The annual haze has become an environmental crisis in Malaysia and as such, an 
understanding on how the media constructs the issue for public understanding is crucial 
because it has a huge impact on the public. Prolonged haze due to land and forest fires in 
Indonesia affects many sectors in Malaysia such as health, economy and education. This 
in turn has created a tense international relation between the two countries. In this sense, 
media has an essential role in not only reporting about the haze issue, but also handling an 
international environmental issue in a sensitive manner to safeguard a harmonious Indonesia-
Malaysia relationship. In any environmental conflict, the media plays an essential role in 
acting as a peacekeeper by presenting information justice to increase public awareness on the 
issue and steering clear from any self-interest groups including their own (Asian Federation 
of Environmental Journalists, 1998). However, the media’s role in reporting conflicts has 
increasingly become more challenging in the digital era. The haze issue continues to one of 
the many triggers of disputes between the digital communities of both countries. This can be 
discerned from the mutual ridicule and insinuations among the netizens of both countries in 
the various social media platforms whenever this issue crops up. 

These online disputes occur because the Indonesian people receive biased 
information from the mass media. Selo et al. (2015) stated that Indonesians still rely on 
the mass media to obtain nformation on Indonesia-Malaysia relations. Thus, unbalanced, 
provocative, and sensational news from the Indonesian mass media regarding the 
problems between the two countries have created a negative perception of the Indonesian 
audience towards Malaysia. This study aims to explore how the Indonesian media, namely  
Kompas.com and AntaraNews.com, used signs to make meaning of the haze crisis in 
Malaysia. The social construction of reality theory argues that meanings are socially 
constructed. In this study, the haze news construction is examined to explore the meanings 
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chosen and this theory guides the process of understanding the selection of signs by 
Kompas.com and AntaraNews.com to represent the haze issue. 

Research objectives
The research objectives of this study are: (1) To identify the meaning of signs used in the 
reporting of the haze crisis in Malaysia by the Indonesian media; and (2) To explore the 
considerations adopted by the Indonesian journalists in using the selected signs in their 
reporting. 

Research questions
The research questions are: (1) What are the signs used in the reporting of the haze crisis in 
Malaysia by the Indonesian media? (2) What are the considerations adopted by Indonesian 
journalists for using these selected signs? 

METHOD

This research adopted visual social semiotics as its theoretical framework and selected 
two news portals as its case studies: Kompas.com, a privately owned news portal, and 
AntaraNews.com., a government-owned news portal. The unit of analysis for this study 
was news texts reporting on the haze in Malaysia, which were purposely selected from 2008 
to 2018. In total, 37 news items were collected for this study (18 for Kompas.com and 19 
for AntaraNews.com).    

There were two data collection techniques used for this study. First, the researcher 
used qualitative content analysis to code the news texts based on the social semiotics 
method. The coding sheet was adapted from Brockmann et al. (2018), Iedema (2011) and 
Koga-Browes (2009). The analysis looked at news angle (process), discourse engagement 
(participants), and words, phrases, and sentence forms (circumstances). Within the texts, 
two elements were examined:  (i) the interactional aspect based on visual display, such as 
camera framing techniques and camera angles; and (ii) the compositional aspect consisting 
of the storyline and the concept of image signs (icons, indexes, and symbols). This method 
aims to answer research question 1: What are the signs used in the reporting of the haze 
crisis in Malaysia by the Indonesian media? These findings were then triangulated to 
construct questions for in-depth interviews to answer research question 2: What are the 
considerations adopted by Indonesian journalists for using these signs?  

The second method used, as stated earlier, was in-depth interviews with one 
journalist and one editor from each media institution. The criteria for the selection of the 
journalists and editors include their experiences and involvement in reporting the haze 
impact on Indonesia-Malaysia relations. The questions constructed for the interviews were 
based on the findings of the visual social semiotic analysis, and the interviews were used as 
a way of triangulating the results. The interview data was then analysed thematically. The 
four informants were named PB1-1, PB1-2, PB2-1 and PB2-2. The two methods selected 
were guided by the visual social semiotic framework to examine signs (texts and visuals) 
and how environmental journalists use signs to construct haze stories (social process).  

FINDINGS AND DISCUSSION

A brief  comparison between the semiotic social visual and in-depth interviews findings 
can be described as follows. News about haze in Malaysia did not solely focus on the 
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environmental issue but also on how Malaysia reacted to the problem. It was reported 
using active verbs to explain that the country blames, insults, and voices regret to show 
Malaysia’s frustration with Indonesia. The Indonesian media also used words and 
phrases such as always and as usual to reflect that the Indonesia-Malaysia relations are 
often strained (text). As the haze happened in Malaysia, many news photos used were 
representative of the text news, not the real situation (visual) which sometimes could lead 
to a different understanding among the public. Regarding haze, Malaysia is defined with 
two personalities: (i) as a disgruntled neighbour that often puts blames on Indonesia 
because of the haze crisis that recurs every year; (ii) and also as a responsible neighbour 
for trying to aid Indonesia in resolving the issue together. When the informants were asked 
about the considerations adopted for such representations of haze issues in Malaysia, they 
agreed that no specific editorial policy was involved, but admitted that the main notion was 
to defend the interests of Indonesia and the nation (social process).  

Words, phrases, and sentences
The active voice is often used in news construction to avoid ambiguity and its  
word structure is smaller than the passive voice which makes for easier reading.  
AntaraNews.com predominantly used active verbs or phrases to describe the haze crisis  
in Malaysia. To describe the smog conditions in several parts of Malaysia, the media portal 
used words and phrases such as menyelimuti and selimuti (to envelop), memburuk (get 
worse), and makin buruk (getting worse). These active verbs and phrases have meanings 
that indicate the bad haze caused by Indonesia’s forest and land fires have impacted 
Malaysia. The news portal also used active verbs and phrases to reflect the attitude or 
joint response between Indonesia and Malaysia in mitigating the haze problem. These 
verbs or phrases include kerjasama tanggulangi asap (cooperation to tackle haze) and 
segera tanda tangani MOU (sign the MOU immediately). These verbs and phrases describe 
the cooperation between the two countries to solve the haze problem. Active verbs and 
phrases such as Malaysia evakuasi warga (Malaysia evacuates citizens), harapkan Indonesia 
atasi asap (expects Indonesia to overcome the haze), and surati Jokowi (writes a letter to 
Jokowi) describe the portal pro-actively favouring Malaysia to overcome the haze problem. 
However, AntaraNews.com also demonstrated negative reactions to Malaysia’s request to 
handle the haze issue. The active phrases used were jika tetangga membantu (if  neighbours 
help), Indonesia membuka diri (Indonesia opens up), and akan serahkan nama perusahaan 
(will submit the company name). 

Kompas.com also used active verbs or phrases to describe Malaysia’s active actions 
to protect its citizens from the haze. This news portal used verbs and phrases such as 
evakuasi ratusan warga (evacuating hundreds of residents), liburkan sekolah (closing school), 
serukan doa bersama (calling for prayers), and umumkan kondisi darurat (announcing an 
emergency). Apart from that, active verbs and phrases were also used by Kompas.com to 
show Malaysia’s assertive attitude towards Indonesia. These verbs and phrases include 
among others, desak Indonesia (urging Indonesia), menekan Indonesia (pressing Indonesia), 
Indonesia harus bersikap tegas (Indonesia must take a firm stance) and sindir kabut asap 
(insinuate the haze). Kompas.com also used active verbs and phrases to positively describe 
Malaysia, such as PM Najib berterima kasih (PM Najib’s thanks), and Malaysia siap kirim 
bantuan (Malaysia is ready to help). Kompas.com interpreted Malaysia’s fair attitude and 
actions towards Indonesia in responding to the haze situation caused by Indonesia. 

The main function of the passive voice is to emphasise actions rather than actors. 
AntaraNews.com used a combination of passive verbs and phrases in the news about the 
smog in Malaysia. This include diliburkan (closed), kembali diliburkan (re-closed), diduga 
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terlibat (allegedly involved), ditahan (was arrested), and perlu ditindak tegas (should be 
dealt with firmly). These words or phrases describe Malaysia’s decisions to protect its 
citizens from the haze. These words and passive phrases also indicate the actions that need 
to be taken against suspected forest and land burners in Indonesia. Kompas.com also 
used passive verbs such as dituding (was accused) and disindir (was insinuated) to show 
Malaysia’s dissatisfaction towards Indonesia for the latter’s inability in solving the haze 
problem.

In its analysis, this study found that Kompas.com prioritised news writing using the 
active sentence structure more compared to AntaraNews.com. In the interview session, an 
informant mentioned that the use of active sentence is standard in news writing. However, 
this does not mean that the passive verb or voice is not allowed at all. Kompas.com still 
allowed the use of passive verbs or sentences. It is done as a variation so that readers do not 
get bored. Moreover, passive verbs or sentences seem more assertive and sharper to arouse 
emotions in readers, such as dituding (was accused) and disindir (was insinuated) (PB1-2, 
July 27, 2020).

Meanwhile, one of the AntaraNews.com informants stated that for online news 
portals, news pieces sometimes include interesting statements, either because they sound 
strong or loud. It can be a great headline to attract readers and the news portal would 
consider using it in constructing the news piece. However, it was also revealed that a 
conscious and deliberate effort is often done to tone down these statements to avoid conflict 
(PB2-1, August 19, 2020).  

In the process of constructing reality on how Malaysia handled the haze problem, the 
Indonesian journalists chose more assertive, sharper, and louder connotations to describe 
the situation to attract readers. This is because the code of ethics in writing environmental 
news states that journalists need to avoid reporting alarming and tendentious comments 
(Asian Federation of Environmental Journalists, 1998). Such reports and comments can 
make readers feel uncomfortable and may lead to misunderstanding of the issue reported. 
Reporting on environmental issues should not result in a dramatic or tense atmosphere as 
the coverage is not only about the haze, but also involves a bigger concern, which is the 
Indonesia and Malaysia relationship. 

Storyline and news angle
News angle is the most important aspect of any news story that journalists want to  
convey to readers. It helps to structure the news storyline. The findings reveal that 
AntaraNews.com raised two themes in its storytelling on how haze affected Malaysia. The 
first theme is on affected locations. Consider the following headlines: Kabut Asap Selimuti 
Malaysia (The Haze Shrouding in Malaysia)(March 14, 2014) and Kabut Asap di Malaysia 
Makin Tebal (The Haze in Malaysia Increasingly Thick)(September 27, 2015). Both 
headlines indicate the haze emergency that hit the whole country. Additionally, this news 
theme also represents the haze effect on public life in Malaysia. For example, 3000 Sekolah 
di Malaysia Diliburkan Akibat Kabut Asap (3000 Schools in Malaysia Were Closed due to 
Haze)(September 28, 2015) and Ribuan Sekolah di Malaysia Kembali Diliburkan karena 
Asap (Thousands of Schools in Malaysia Were Closed Again due to Haze) (October 5, 
2015). Here, the schools represent the educational system which was disrupted because of 
the haze emergency. 

Meanwhile, the second theme of AntaraNews.com reports is on the communication 
made by both countries regarding the haze issue. The reaction of the Malaysian government 
and its people towards the haze issue were published in news pieces entitled: PM Malaysia 
Surati Jokowi Soal Kabut Asap (Malaysian PM Wrote a Letter for Jokowi on the Haze)
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(October 8, 2015), and Pengelola Wisata Malaysia Harapkan Indonesia Atasi Kabut Asap 
(The Malaysian Tourism Manager Expecting Indonesia to Overcome Haze)(September 
17, 2015). Meanwhile, the responses from the Indonesian government were reported as 
follows: Mendagri: Jika Tetangga Membantu, Indonesia Membuka Diri (The Minister 
of Internal Affairs: If  Neighbours Help, Indonesia Opens Up)(October 9, 2015), Dua 
Perusahaan Asing Jadi Tersangka Karhutla (Two Foreign Companies Become Forest and 
Land Fires Suspects)(October 12, 2015), Malaysia dan Singapura Jangan Besarkan Asap 
(Malaysia and Singapore Don’t Raise The Haze)(June 24, 2013), and RI Akan Serahkan 
Nama Perusahaan Pembakar Hutan ke Malaysia (Indonesia Will Hand over Name of 
Forest Burning Company to Malaysia)(June 22, 2013).

There were also joint responses made by both regarding the haze: Indonesia-Malaysia 
Kerja Sama Tanggulangi Kabut Asap (Indonesia-Malaysia Haze Handling Cooperation)
(June 27, 2013) and Malaysia-Indonesia Segera Tandatangani MOU tentang Kabut Asap 
(Malaysia-Indonesia to Immediately Sign the MOU on Haze)(September 13, 2015). The 
news was angled towards international cooperation in fighting the haze issue together.

The informant from AntaraNews.com stated that the news portal determined news 
angles based on Antara’s mission as the National News Agency (LKBN). The LKBN’s 
mission is to educate and enlighten the public. This means that news on the Indonesia-
Malaysia relations must also be news that educates and enlightens the public. Therefore 
AntaraNews.com tries to cover as widely as possible the problem of haze so that the public 
can get the full picture (PB2-2, July 29, 2020). Journalists construct the haze reality from 
their understanding which is also institutionalised. Building from Berger and Luckmann’s 
(1996) idea on constructing reality, it can be argued that media organisations are influential 
in shaping the reality constructed by the journalists who ultimately build news angles based 
on that influence.

Journalistic ethics requires balanced news and no interventions from interest groups 
when reporting on conflicts (Asian Federation of Environmental Journalists, 1998). Even 
though AntaraNews.com is an Indonesian-owned news agency, it does not mean that they 
should blindly defend Indonesia’s interests. They tried to present balanced storylines while 
avoiding more sensational headlines that could anger readers. The portal also reported on 
how the haze significantly impacts the air quality in Malaysia and shared how Indonesia 
and Malaysia worked together to solve the problem of forest and land fires. At the same 
time, they also reported Malaysia’s requests, hopes, and objections to Indonesia, and vice 
versa. The Indonesian government’s response to the requests, hopes, and objections of the 
Malaysian side was also reported.

On the other hand, Kompas.com also used three themes for their reporting. The 
first theme is the impact of the haze on people’s lives in Malaysia. This can be seen from 
several news pieces, namely Kabut Asap Dituding Sebabkan Kematian Seorang Wanita di 
Malaysia (Haze Accused of Causing the Death of a Woman in Malaysia)(June 26, 2013) 
and Kualitas Udara di Sejumlah Kota di Malaysia Buruk (Poor Air Quality in Several Cities 
in Malaysia)(July 29, 2014).

The second theme of Kompas.com is the reaction of the Malaysian government and 
society towards the haze. This is the dominant theme. This theme appeared in news articles 
such as, Malaysia Tekan Indonesia Hadapi Krisis Asap (Malaysia Presses Indonesia to Face 
Haze Crisis)(June 27, 2013) and Malaysia Bebas Jerebu, PM Najib Berterima Kasih kepada 
Jokowi (Haze Free in Malaysia, PM Najib Say Thank You to Jokowi)(November 23, 2017).

The third theme of Kompas.com is the Indonesian government’s response to 
Malaysia’s reaction. This theme appeared in two news stories, namely Aktivis Lingkungan 
Bengkulu Sebut Malaysia dan Singapura Biang Kebakaran Hutan (Bengkulu Environmental 
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Activist Calling Malaysia and Singapore are the Culprit of Forest Fires)(September 16, 
2015) and JK Berharap Singapura dan Malaysia Paham Sulitnya Memadamkan Asap (JK 
Hoping Singapore and Malaysia Understand the Difficulty of Extinguishing Smoke)
(October 9, 2015).

These news themes seem to place Malaysia in a dominant position as compared to 
Indonesia, exemplified from the headlines of several news reports from Kompas.com, such 
as Malaysia Tekan Indonesia (Malaysia Presses Indonesia)(June 27, 2013), Warga Malaysia 
dan Singapura Sindir Indonesia (Citizens of Malaysia and Singapore Insinuated Indonesia)
(September 16, 2015), and PM Malaysia Desak Indonesia (PM Malaysia Urged Indonesia)
(October 5, 2015). In contrast, Indonesia is portrayed as being in a weak position as shown 
by the following news headline, JK Berharap Singapura dan Malaysia Paham Sulitnya 
Memadamkan Asap (JK Hoping that Singapore and Malaysia Understand the Difficulty 
of Extinguishing the Haze)(October 9, 2015), in which it implies Indonesia’s inability to 
solve forest and land fires.  

With regard to the news angle, the editor of Kompas.com explained that the news 
portal was careful in determining the angle of news when reporting on Indonesia-Malaysia 
relations. Kompas.com avoided dramatising any contentious issues or events involving the 
two countries. They strategised their news construction process to first look at the facts of 
the event and then to search or develop the facts further. This was intended to clarify the 
situation, so that Kompas.com would not instantly presume that Indonesia is right, and 
Malaysia should be blamed, and vice versa (PB1-1, August 11, 2020). This standpoint aligns 
with the journalism code of ethics that requires environmental journalists to apply equality 
and fairness in providing information for public consumption. Kompas.com strives to be 
a fair communication channel for everyone, with regard to the Indonesian haze impact to 
Malaysia. Although Kompas.com is essentially an Indonesian mass media, it provided a 
dominant space for Malaysia that was affected by the Indonesian haze.

News source 
News source makes the news. Understanding who says what sheds light on how news is 
constructed. AntaraNews.com provided much space for Indonesian government officials 
in the haze issue. They included the Minister of Internal Affairs, the Minister of the 
Environment, officials from the National Disaster Management Agency, and the Indonesian 
police. Other news sources identified were Vice President Jusuf Kalla and NGO activists 
from Bengkulu. This indicates that the storyline is skewed towards the officials’ viewpoint 
which would more or less abide with that of the official government stance. Nevertheless, 
the portal also provided space for Malaysian news sources such as the Malaysian Prime 
Minister (PM), the Minister of Education, the Minister of Environment, the Malaysian 
Meteorological Agency, and Malaysian tourism actors or managers.

On the other hand, Kompas.com featured more news from the Malaysian side 
with several different news sources, such as the Malaysian PM, the Minister of the 
Environment, the Minister of Education, the Minister of Defence, the Department of 
Islamic Development, representatives of the Malaysian Consulate in Indonesia, and 
Malaysian politicians. 

Looking at the composition of news sources, it appears that AntaraNews.
com adopted a more balanced approach compared to Kompas.com. With regard to  
this, AntaraNews.com explained that they must cover both sides of the story that has 
potential for conflict, such as the Indonesia-Malaysia relations, as early as possible. 
AntaraNews.com is a part of the Antara news agency (LKBN Antara). Thus news from 
AntaraNews.com is used as a reference by other media. 
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According to one of the informants, the news portal is lucky because it has an 
office in Kuala Lumpur that helps get verification faster than other media. In ensuring the 
quality of the news, AntaraNews.com publishes the news a little later than others because 
they must verify facts from both sides to present a complete picture (PB2-2, July 29, 2020). 

As for Kompas.com, one of the informants stated that this is because the news 
about the impact of the haze in Malaysia is only a small portion of their larger coverage 
on forest and land fires in Indonesia. Hence, the news sources used by Kompas.com from 
Malaysia and Indonesia can still be seen as proportionate (PB1-2, July 27, 2020).

The main similarity between both news portals is that they quoted many government 
officials in reporting about the haze. As a news-making institution, both news portals 
avoided citing opinions from unofficial sources. In an international issue such as this, 
journalists need to ensure the authenticity of news sources as they represent each country. 
The trustworthiness of the news sources as a legitimate representative is a priority in 
constructing news on international issues (Asian Federation of Environmental Journalists, 
1998).

Framing and camera angle
The framing of news using camera angles is meant to show the relationship of the object 
in the picture with its surroundings. For example, long shots and extreme long shots are 
used to convey long distances. A medium shot, on the other hand, is used to show medium 
distance so that viewers can pay more attention to the object in the picture but can also see 
some connection between the object and its environment. Close-ups and extreme close-ups 
are used to show details of a picture or object instead of its surroundings.

Kompas.com framed its news using long-shots and extreme long-shots to depict the 
seriousness of the haze in several areas in Malaysia as shown in Figure 1. The media also 
framed a medium shot (personal distance) news photo to feature its news source with an 
eye-level camera angle as shown in Figure 2.   

Figure 1. The photo of the city of Kuala 
Lumpur was taken with extreme long 
shot framing technology.

Source: Kabut Asap Dituding Sebabkan 
Kematian Seorang Wanita di Malaysia (Haze 
Accused of Cause of Death A Woman in 
Malaysia) (June 26, 2013))

Figure 2. A photo from one of  Kompas.
com’s news article showing one of its 
news source.

Source: PM Malaysia Desak Indonesia 
Tindak Pembakar Hutan (Malaysian PM 
Urges Indonesia to Take Action on Forest 
Burning) (October 5, 2015)
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There are similarities in the framing size and camera angles used by Kompas.com 
and AntaraNews.com. AntaraNews.com used long-shot and extreme long-shot framing 
techniques to depict the atmosphere of the smog covering many big cities in Malaysia 
(Figure 3). The eye-level medium shot framing technique and eye-level camera angle were 
used to display photos of its news source (Figure 4).

    
    

Figure 3. AntaraNews.com news photo 
depicting the atmosphere of haze in 
several parts of Malaysia.

Source: Indonesia-Malaysia Kerja Sama 
Tanggulangi Asap (Indonesia-Malaysia 
Cooperation to Overcome the Haze) (June 
27, 2013).

Figure 4. The photo of the Indonesian 
Minister of Environment, Balthazar 
Kambuaya was taken using the medium 
shot framing technique, eye-level 
(vertical), and oblique (horizontal) 
camera angles, offering an intimate gaze 
model.

Source: Perusahaan Malaysia Diduga Terlibat 
Bakar Hutan di Riau (Malaysian Company 
Allegedly Involved in Forest Burning in 
Riau) (June 25, 2013)

 
Koga-Browes (2009) and Iedema (2011) stated that the long-shot and extreme 

long-shot framing techniques are used to invite readers to pay attention and imagine the 
atmosphere of the landscape. Meanwhile, the medium shot framing technique and eye-
level camera angle for news sources depict equality between the news source and readers 
where both are in a balanced position. No one dominates over the other. The use of the 
long-shot framing technique in news photos about the impact of the smog in several parts 
of Malaysia is intended to invite readers to pay attention and imagine the atmosphere of 
the smog. This suggests that AntaraNews.com and Kompas.com want their readers to 
empathise with the situation in Malaysia. Meanwhile, the use of the medium shot framing 
technique and eye-level camera angle for news source photos reflects both portals’ attempt 
to establish the news sources in the audience’s eyes. In other words, Kompas.com and 
AntaraNews.com did not underestimate their news source.

An image is not necessarily reality. Instead, it is a representation of signs journalists 
use to create meaning by making associations with other objects, for example in this 
instance, smog to reflect danger to health (the sign – expression or representation). The 
association is made to emphasise the need for immediate action. Hence, to make sense 
of the haze danger, for example, journalists showed the smog that covered the whole city. 
Visuals produced by the media is an essential sign or meaning for the public to understand 
the haze issue. 
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Icons, indexes, and symbols
Icons, indexes, and symbols are important concepts in the study of visual to understand 
the message being conveyed. Icons are semiotic signs that are similar to their original form. 
Meanwhile, indexes are semiotic signs related to cause and effect and symbols require an 
understanding of local conventions to understand the meaning of semiotic signs (Koga-
Browes, 2009). 

Kompas.com and AntaraNews.com both used news photos in the form of icons 
to directly reflect the event it represents, such as the occurrence of events and photos of 
news sources. News photos in the form of icons have the best value or quality compared to 
news photos in the form of indexes and symbols. This is because news must be presented 
as a series of facts written by journalists. News photos depicting the exact conditions of an 
event is the journalist’s effort to convey the facts of the event. The only difference is that 
some of AntaraNews.com’s news photos are not directly related to the reported events but 
used as a representative. For example, the news photos shown in Figures 5 and 6.

Figure 5. The photo of a farmer in the 
Riau (Sumatra) region, Dulsani Purba, 
who suffered from burns due to forest 
and land fires in the Sumatra region.

Source: Malaysia dan Singapura Jangan 
Besarkan Soal Asap (Malaysia and Singapore 
Don’t Raise Haze Problems) (June 29, 2013).

Figure 6. The photo of a Ministry of 
Environment official observing a map of 
fire hotspots for forest and land fires.

Source: 3000 Sekolah di Malaysia Diliburkan 
Karena Asap (3000 Schools in Malaysia 
Closed Due to Haze) (September 28, 2015).

 

The article, Malaysia dan Singapura Jangan Besarkan Soal Asap (Malaysia and 
Singapore, Don’t Exaggerate about Haze)(June 29, 2013) reported on the statement made 
by Jero Wajik, who was then Indonesia’s Minister of Environment on the haze issue. The 
statement was directed to Malaysia and Singapore. Jero Wajik had asked both countries 
not to overly question the problem of smoke caused by forest and land fires in Indonesia. 
Instead of using Wajik’s photo, Antara.com substituted it with a photo of Dulsani Purba, 
a farmer in the Riau (Sumatra) region who was a burnt victim of forest and land fires. The 
farmer is the icon representing the fact that Indonesians also suffered severe effects of the 
haze. The situation is not comparable to Malaysia and Singapore, hence Wajik told the two 
countries not to exaggerate their situations. 

The news article entitled 3000 Sekolah di Malaysia Diliburkan karena Asap (3000 
schools in Malaysia were closed due to smoke)(September 28, 2015) reported the decision 
of the Malaysian Education Ministry to close thousands of schools due to the worsening 
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impact of the haze. The attached photo to this news showed an official from the Ministry 
of the Environment of Indonesia observing a map of hotspots for forest and land fires in 
Indonesia, Malaysia, and other neighboring countries. 

An informant from AntaraNews.com explained that the reason for using news 
photos that differed from the content reported is partly due to the absence of photos 
that are directly related to the event. Due to time constraint, photos which are closely 
related to the event were used instead (PB2-2, July 29, 2020). AntaraNews.com’s  
reasoning can be linked back to Westerstahl (as cited in McQuail, 1992) who described 
this practice as juxtaposition and linkage in news writing. Juxtaposition is an attempt to 
compare the two facts differently to generate a dramatic impression. Meanwhile, linkage 
attempts to compare two different facts as if  they have a relationship with one another. 
AntaraNews.com used juxtaposition for its Malaysia dan Singapura Jangan Besarkan Soal 
Asap article (June 29, 2013) and linkage for 3000 Sekolah di Malaysia Diliburkan karena 
Asap article (September 28, 2015). In contrast, Kompas.com consistently used news photos 
that were directly related to the event reported. Unlike AntaraNews.com, Kompas.com 
relies heavily on news photos from foreign news agencies such as Reuters, BBC, Associated 
Press (AP), and Agency France Press (AFP).

 

Figure 7. One of Kompas.com’s news 
photo in the form of an icon, shows 
Malaysian and Singaporean netizens 
quip Indonesia's smog with birthday 
memes. These news photos were sourced 
from Facebook.

Source: Kabut Asap Indonesia Disindir lewat 
Meme Tiup Lilin (Indonesian Haze Quipped 
through Meme Blow Candles) (September 
16, 2015).

Figure 8. A news photo of smog in Kuala 
Lumpur in Malaysia with a teenager seen 
wearing a mask. News photo courtesy of 
Associated Press (AP). 

Source: Karena Asap,Malaysia Liburkan 
Sekolah Dua Hari (Due to Haze, Malaysia 
Closed School for Two Days) (October 5, 
2015)

   

For the source of news photos, the informant from Kompas.com admited that the 
news portal does subscribe to a lot of photos and news from several foreign news agencies, 
hence has many photo options. They then prioritise photos with human interest values as 
these photographs readily grab the reader’s attention (PB1-2, July 27, 2020).

 
Meaning of news text
AntaraNews.com defined the impact of the Indonesian haze on Malaysia by highlighting 
the harmful consequences suffered on a yearly basis due to forest and land fires in Indonesia. 
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This is done by describing the huge areas in Malaysia that were affected by haze. Despite 
being affected in many ways, Malaysia offered to help solve the problem of forest and 
land fires in Indonesia. Nevertheless, Indonesia reverted by asking Malaysia to be strict  
with their own companies that are operating in Indonesia, which it alleged as being 
responsible for these land and forest fires. AntaraNews.com also seemed to position forest 
and land fires and the impact of the haze as a common problem faced by both Indonesia 
and Malaysia. 

AntaraNews.com’s interpretation of the Indonesian-Malaysian haze issue can be 
attributed to its position as a part of the National News Agency (LKBN) Antara that is 
managed under the Ministry of Communication and Information Technology and the 
Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). As an institution under the Ministry of 
Communication and Information Technology, LKBN Antara (and AntaraNews.com) 
functions as a public relations channel for Indonesia. Thus, AntaraNews.com attempts 
to objectively understand the haze issue. Thus, the stance of the news portal is that while 
Indonesia does have a hand in Malaysia’s haze crisis, several Malaysian companies are also 
to be blamed for the forest and land fires causing the haze (PB2-1, August 19, 2020). 

In contrast, Kompas.com’s interpretation of this issue is that both countries have 
been severely affected by the haze that occurs yearly. The Indonesian government and 
the people have not done much to address the incidents of forest and land fires that have 
been recurring since 1998. Thus, Malaysia feels the need to urge Indonesia to address the 
issue immediately. The Indonesian government too feels overwhelmed by the issue and its 
repercussion on its relations with Malaysia and other neighbouring countries.

Kompas.com tries to constructively encourage an open discussion on the haze issue 
to grab the attention of the Indonesian government. This is done by reporting on the 
severe impacts of haze to its neighbouring countries, especially Malaysia. This is intended 
for the Indonesian government to make precise and accurate decisions to address forest 
and land fires, immediately. This is especially pertinent, given that this problem occurs 
almost every year. 

In assigning meaning to the haze problem, Kompas.com presented it without 
dramatising because it would only generate negative sentiments against both Malaysia and 
Indonesia. An informant from Kompas.com opined that the haze reporting in Malaysia 
and Singapore is a part of their bigger coverage on the events and impacts of forest fires 
in the country and that the Indonesian government needs to take immediate action and 
accurate decisions to solve this problem (PB1-1, August 11, 2020).

Although their coverage of the haze issue cannot be considered perfect, as  
outlined by Asian Federation of Environmental Journalists (1998), AntaraNews.com and 
Kompas.com have both adhered to proper environmental journalism principles. Despite 
being a state-owned media outlet of Indonesia, AntaraNews.com has tried to be as objective 
as possible in reporting on the Indonesian haze impact on Malaysia, including avoiding 
reporting based only on the unilateral interests of the Indonesian government. Meanwhile, 
Kompas.com also seeked to provide constructive criticism to encourage the Indonesian 
government to immediately make the right decisions to resolve the annual land and forest 
fires. This is in line with the Asian Federation of Environmental Journalists (1998) which 
contends that good coverage of environmental issues not only helps the public understand 
environmental problems better, but encourage them to take immediate action to prevent 
further environmental damage. 
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CONCLUSION

Forest and land fires in Indonesia produce severe haze problems and the impact is felt not 
only by its citizens but also other countries in the Southeast Asia region. Malaysia is one of 
the countries that is often badly affected by the haze. The extent and magnitude of the fires 
has made this event the center of coverage by local and national mass media in Indonesia 
including AntaraNews.com and Kompas.com. The two online news portals have different 
interpretations in making meaning of the impact of haze on Malaysia. These different 
interpretations are presented through language signs, such as choice of words, phrases, 
sentences, storylines, news angles, news sources and photos chosen to accompany the news. 
These signs give meaning to the severity of the haze impact on Malaysia. 

The main considerations adopted by both news portals in choosing these signs 
depend very much on how they aimed to angle the news. News angles, in this context, 
are constructed based on the requirement of the news portals’ owners. For example, 
AntaraNews.com prefers to avoid sensationalised news to maintain good relations with 
Malaysia as it also represents the Ministry of Communication and Information Technology 
as well as the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN). As a publicly owned 
company, Kompas.com has more freedom in reporting the haze issue. For instance, the 
news portal urges the Indonesian government to take quick action to rectify the problem. 
In summary, AntaraNews.com interpreted the impact of the haze as a common problem 
between Indonesia and Malaysia, although Indonesian territories (such as Sumatra and 
Kalimantan) are the source of haze. However, several Malaysian companies are blamed 
for being involved in these forest and land fires. Therefore, AntaraNews.com also implored 
Malaysia to take firm action against these companies. 

Meanwhile, Kompas.com portrayed the haze crisis in Malaysia as a form of criticism 
against the Indonesian government. This coverage is a part of their overall coverage on the 
annual Indonesian forest and land fires. The impact and losses caused by these fires are 
felt by the people of Sumatra and Kalimantan and neighbouring countries, Malaysia, and 
Singapore. Thus, the Indonesian government must take immediate action in resolving this 
problem.

Haze representation is socially constructed among social actors, which includes 
media personnel and the public. In the construction of the haze representation, various 
mental states, group beliefs and cultures come into play. Social reason produces or controls 
the selection of representations with certain meaning over others. This study shows that 
several meanings were selected or supported to relate the effects of haze on Malaysia. 
However, the study findings can be analysed further by comparing them with that of  
the framing methods used by the Indonesian media to identify the trends of haze issue 
reporting. For further research, it is also recommended that researchers explore the  
newsroom culture in both countries to understand the process of haze reporting and 
challenges faced by the media staff  in reporting international environmental issues.  
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