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รูปแบบความต้องการโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
THE DEMAND MODEL OF WELFARE PROGRAM FOR ELDERLIES ON MOBILE DEVICES. 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบความต้องการโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับ ผู้สูงอายุบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ ประชากรที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการเข้าถึงข้อมูลสวัสดิการสังคมผ่านโมบาย จ านวนร้อยละที่สูงที่สุดในแต่ละด้าน ได้แก่ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ประกันสังคม การยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุในการรับเบี้ยยังชีพ อยากทราบว่าบัตรทอง 30 บาท รักษา
ทุกโรค ยังใช้ได้ถึงเมื่อไหร่ การแจ้งจ านวนผู้เสียชีวิตในชุมชนที่เป็นปัจจุบัน ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และสิทธิ์
ของสวัสดิการต่าง ๆ ที่บิดา มารดา พ่ีน้อง หรือบุตรหลานมีสิทธิจะได้รับ 
ค าส าคัญ: รูปแบบ, สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ, โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

 
Abstract 

This research aims to study of the demand model of welfare program for elderlies on mobile 
devices.  The populations were 90  elderlies in elderly school at Samorkae Sub district administrative 
organization.  The research tool was questionnaire.  The statistics analyzed data used frequency and 
percentage.  The result showed that the most of elderlies want access the information on mobile include: 
information of social security contribution right, period time can be used gold card 30 bath, notify amount 
of deceased in the community, welfare of pauper and welfare right of parent and relatives. 
Keywords: Model, Welfare for Elderlies, Program on Mobile Devices 
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1. บทน า 
ประชากรโลกมีแนวโน้มของสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนามีอัตราเพ่ิมของประชากรสูงอายุ

เร็วที่สุด เมื่อพิจารณาตามระดับของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พบว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุต่อ
ประชากรทั้งประเทศเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมาเป็นประเทศก าลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เริ่มเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุต้ังแต่ครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา โดยมีอัตราเพ่ิมของประชากรสูงอายุที่ช้ากว่าประเทศก าลังพัฒนาที่จะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วภายในสองถึงสามทศวรรษ ขณะที่ประเทศด้อยพัฒนาจะมีเวลา 30 - 40 ปี ในการเตรียมตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ, 2558) ซึ่งผู้สูงอายุมีความต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วง
วัยและสุขภาพมากขึ้น ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพและการดูแล การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ตลอดจน
การออมเพ่ือคุณภาพชีวิตในช่วงชราภาพ ขณะเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ภาวะทุพพลภาพ โรคที่มีสาเหตุมา
จากการเสื่อมสภาพของอวัยวะและโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุจะมีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนทาให้งบประมาณด้านการ
รักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นเหตุผลหน่ึงที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและมีความจ าเป็นในการ
ได้รับสวัสดิการสังคมจากรัฐหรือจากภาคส่วนอื่น ๆ เพ่ือต้องการให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ
สุข (สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์, 2557) 

ปัจจุบันได้มีการน าโปรแกรมบันทึกข้อมูลมาใช้ในระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โปรแกรมสวัสดิการชุมชน (V2) ซึ่ง V2 เป็นโปรแกรมส าหรับดูข้อมูลขององค์กรพัฒนาชุมชนใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น โดยโปรแกรม v2 ประกอบด้วยฟังก์ชั่นการท างานหลัก ๆ ได้แก่ การจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชน 
การจัดการข้อมูลสถานะการเงินของกองทุน การจัดการข้อมูลของสมาชิกกองทุน การจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน และการแสดง
รายงานสรุปเพ่ือการบริหารงาน (แฟลชเวริ์ค ทีม คอนซัลต้ิงจ ากัด, 2556) ซึ่งเมื่อพิจารณาความสามารถของฟังก์ชั่นการท างาน
ของโปรแกรม V2 พบว่า โปรแกรมยังไม่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลสวัสดิการชุมชนโดยตัวผู้ใช้งานหรือผู้สูงอายุ เพ่ือเข้าไป
จัดการ ค้นหา และเรียกดูข้อมูลสวัสดิการที่ตนเองได้รับสิทธิ์ได้แบบทันทีใด และยังไม่สามารถรองรับการท างานบนสมาร์ทโฟน 
ซึ่งในปัจจุบันผู้สูงอายุมีการใช้สมาร์ทโฟนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหากมีการวิเคราะห์รูปแบบความต้องการผู้ใช้ และน ามาออกแบบและ
พัฒนาโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพ่ือให้สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลจากผู้สูงอายุได้
โดยตรงผ่านสมาร์ทโฟน ก็จะท าให้การด าเนินงานระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  
และผู้สูงอายุจะสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารสวัสดิการสังคมได้แบบเรียล์ไทม์ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษารูปแบบความต้องการโปรแกรมสวสัดิการสังคมส าหรบัผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

3.1 รูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
รูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) การประกันสังคม เป็นการ

สร้างหลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตและคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบปัญหาการขาดรายได้เมื่อเกษียณอายุการท างาน  
2) การช่วยเหลือสาธารณะ เป็นการสงเคราะห์แบบให้เปล่าส าหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเน่ืองจากช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
ด้อยโอกาสทางสังคม และไร้ที่พ่ึง ซึ่งรูปแบบของสวัสดิการที่มีอยู่คือ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3) การบริการสังคม เป็นระบบ
บริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชนประกอบด้วยบริการด้านต่าง ๆ  5 ด้าน คือ ด้านสุขภาพอนามัย  
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ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการมีงานท าและการมีรายได้ และด้านบริการสังคมและนันทนาการ และ 4) การช่วยเหลือ
เกื้อกูลของภาคประชาชน เช่น การจัดสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และกลุ่มออมทรัพย์ที่มีรูปธรรม 
ก้าวหน้า และชัดเจนทั้งเชิงองค์ความรู้ กลไก และพ้ืนที่ด าเนินการ (สุดารัตน์  สุดสมบูรณ์, 2557) 

3.2 แนวคิดยูเอ็กซ์ / ยูไอ 
UX หรือ User experience หรือที่เรียกว่า UX คือ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ต่อการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) 

การเข้าถึง (Accessibility) ต่อผลิตภัณฑ์ หรือ บริการของเรา โดยมุ่งที่ผู้ใช้งานเป็นส าคัญ โดยในทางเทคโนโลยีมักจะหมายถึง
ประสบการณ์ ของผู้ใช้งาน (User) ต่อการใช้งานระบบต่อ User Interface (UI) ที่ UX Designer ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะ
หมายความถึงความง่าย ความยากในการใช้งานของผู้ใช้งาน (Usability) การเข้าถึง (Accessibility) ต่อ ผลิตภัณฑ์ หรือ 
บริการของเรา ที่อาจจะเป็นรูปแบบของ Web Site, Web Application หรือ Apps เป็นต้น ซึ่งในการออกแบบ UX น้ัน เรา
จ าเป็นจะต้องมีค าถามต่อการใช้งานทั้ง Why, What และ How ของการใช้งาน ซึ่งมักจะเริ่มต้นที่ How ว่าจะใช้งานอย่างไร 
วิธีใดที่จะให้ประสบการณ์การใช้งานที่ดี และ What และ Why ซึ่งจะสัมพันธ์กับการออกแบบด้านหน้าตา (User Interface 
หรือ UI) ด้านฟังก์ชั่น (Function) การเข้าถึง (Accessibility) ของผู้ใช้เข้าด้วยกัน 

แนวโน้มการออกแบบ UI ของ Mobile (Mobile UI Trends) เทรนของการออกแบบ UI Mobile ต้องท าความ
เข้าใจเทรน ซึ่งจะส่งผลต่อยอดดาวน์โหลดได้ ซึ่ง Trends ประกอบไปด้วย 

1. Skeuomorphic หรือ Realism (ความสมจริง)  เป็นการออกแบบเน้นวัตถุสิ่งใดสิ่งหน่ึงการท ากราฟิกให้เสมือน
จริง ให้ผู้ใช้อินกับกราฟิก เป็นการเรียนแบบการออกแบบเกี่ยวกับงานหนัง งานเย็บต่าง ๆ  ในสมัยก่อน ที่ให้
ความรู้สึกกับผู้ใช้ว่า ก าลังใช้งาน Object วัสดุ น้ันจริง ๆ โดยไม่ต้องท าความเข้าใจอะไรมาก ข้อดีคือ มีความเป็น 
Uni ในการออกแบบ 

2. Flat Design & Simplicity (การออกแบบเรียบง่าย) เป็นการออกแบบที่เรียบง่ายด้วยยุคก่อน ไม่มีปัญหากับ
ขนาดของหน้าจอเพราะมีขนาดเดียว ไม่เหมือนเช่นกับปัจจุบัน เพราะมีอุปกรณ์หลากหลายชนิดที่ผู้ใช้ใช้งาน เช่น 
Smart Phone, Personal Computer เป็นต้น 

3. Gestural interfaces (การออกแบบโดยใช้น้ิวปาดไปมา) Gestures คือรูปแบบการใช้น้ิวปาด ก็จะมีวิธีการปาด
หลายรูปแบบ เช่น การปาดเพ่ือการ CUT, UNDO, COPY เป็นต้น เทคนิคที่จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจได้ โดยการใช้ 
Icon Gestural มาแนะน าบอกให้กับผู้ใช้ให้เข้าใจว่าสามารถใช้การปาดซ้ายขวาได้ด้วยน้ิว หรือฝ่ามือ 

4. Circles (วงกลม) เทรนการแสดงรูปภาพเป็นวงกลม จะสามารถท าการ Contrast ได้อย่างชัดเจนท าให้ผู้ใช้งาน
มาโฟกัสกับมือถือได้มากขึ้น เช่น การท า icon ในรูปทรงวงกลม ท าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น ท าให้แอพลิเคชั่นดู Soft 
ขึ้น ด้วยการใช้เรื่องของสีเข้ามาจะท าให้ภาพที่ใช้ในแอพดูดียิ่งขึ้น แต่สิ่งส าคัญไม่ควรใช้วงกลมที่ใหญ่เกินไป และ
มีมากเกินกว่า 2 - 3 วง จะท าให้ User ไม่สามารถจับได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควร concentrate ด้วย 

5. Enterprise Mobile เป็น Theme ที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เฉดสี  ไม่ควรใช้เฉดสีที่ฉูดฉาดเกินไป  
และ Content ดูเรียบง่ายเป็นทางการ โดยเน้น Data Content เป็นหลัก ไม่เน้น Graphic มาก เช่น Gmail 
เป็นต้น 

6. Pure Guidelines การใช้ User Interface แบบ Default ใช้ตาม Standard ที่ได้รับมา เน้นใช้ตัวมาตรฐานที่ได้
รับมาหมด เช่น Android ใช้ค่ามาตรฐาน User Interface เลย โดยไม่แต่งเพ่ิม 

7. Large Images เป็นเทรนที่มาแรง เน้นรูปภาพที่ใหญ่ แสดงรูปภาพขนาดใหญ่ ข้อดีท าให้ผู้ใช้รู้รับทราบได้ว่าเว็บ
ก าลังสื่อถึงอะไร แต่รูปที่ใช้ต้องสื่อความหมายที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
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8. Blur การท า Blur Affect การท าภาพพ้ืนหลังให้เบลอ ท าให้ผู้ ใช้งานเข้าใจไปกับ Content อารมณ์และ
ความรู้สึกที่ผู้พัฒนาต้องการสื่อได้อย่างง่าย 

9. Infographic การท าข้อมูลให้เป็นเชิงกราฟิก เช่น ข้อมูลสุขภาพ ออกมาในรูปกราฟ หรือรูปภาพสถิติให้ผู้ใช้
เข้าใจได้ง่าย เป็นต้น (นงคราญ  ค าวิชัย, 2560) 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี คือ ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก 

จ านวนทั้งหมด 90 คน 
4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การศึกษารูปแบบความต้องการโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยใช้แบบสอบถาม  
ที่ประกอบด้วยข้อค าถามใน 3 กลุ่มประเด็น ได้แก่ 1) ลักษณะการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) ประสบการณ์การเดิมของผู้ใช้ใน
การได้รับข้อมูลสวัสดิการสังคม และ 3) ความต้องการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

4.3 การสร้างเครื่องมือการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล 
4.3.1 ศึกษาสาระความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และแนวคิดยูเอ็กซ์  / ยูไอเพ่ือน ามาใช้เป็น

แนวทางในการออกแบบสอบถามความต้องการผู้ใช้ต่อโปรแกรมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
4.3.2 น าแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านการออกแบบ UX&UI จ านวน 3 ท่าน ท าการ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และน ามาหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(IOC) โดยได้ค่า IOC ของแบบสอบถามระหว่าง 0.67 - 1.00 แล้วท าการปรับปรุงข้อความในแบบสอบถามให้มีความถูกต้อง
และเหมาะสมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

4.3.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์รวบรวมข้อมลูกับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข 
จังหวัดพิษณุโลก จ านวนทั้งหมด 90 คน  

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยน้ี ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบ ด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นค าถามแบบตัวเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ อาชีพ และประเภทสิทธิ์สวัสดิการสังคมที่ได้รับ โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และรูปแบบการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของ

ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นค าถามแบบตัวเลือกตอบ โดยใช้ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประสบการณ์การรับข้อมูล และความต้องการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของระบบสวัสดิการ

สังคมส าหรับผู้สูงอายุผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นค าถามแบบตัวเลือกตอบ และค าถามปลายเปิด โดยใช้
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 71.4 อายุ 65 

- 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.2 ระดับการศึกษา ม.3 - ม.6 คิดเป็นร้อยละ 28.6 รายได้ 5,000 - 10,000 คิดเป็นร้อยละ 80.2 
อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 42.0 และส่วนใหญ่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการสังคมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 100.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ และรูปแบบการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 92.3 ระบบปฏิบัติการที่ติดต้ังบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ คือ แอนดรอยด์ คิดเป็นร้อยละ 92.3 และไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 14.3 

ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การรับข้อมูล และความต้องการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของระบบสวัสดิการสังคม
ส าหรับผู้สูงอายุผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ผลสรุปดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของแหล่งข้อมูลที่ผู้สูงอายุเคยได้รบัข้อมูลสวัสดิการสังคม 

แหล่งข้อมูลที่เคยได้รับข้อมูล
สวัสดิการสังคม 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

เสียงตามสาย 68 61.2 
โปรแกรม Line 62 68.8 
เอกสารส่งมาที่บ้าน 14 15.5 

 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของความต้องการข้อมูลสารสนเทศเกีย่วกับสวัสดิการสังคมผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที ่

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ประกันสังคม 
1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทุกอย่าง 70 63.0 
2. สิทธิที่จะได้รับจากประกันสังคม 
และการรักษาพยาบาล 

30 27.0 

3. การน าเสนอเชื่อมโยงในเรื่องสิทธิ์
ของข้าราชการ  

3 2.7 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
1. การยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุในการ
รับเบี้ยยังชีพ 

42 37.8 

2. แจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับเบี้ยยังชีพ 

40 36.0 

3. รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ 27 24.3 
4. การแจ้งเตือนล่วงหน้า วัน เวลา และ
สถานที่ในการรับเบี้ยยังชีพ 

21 18.9 
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รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค 
1. อยากทราบว่าบัตรทองยังใช้ได้ถึง
เมื่อไหร ่

50 45.0 

2. ข่าวความเคลื่่อนไหว และสิทธิ์ที่
ได้รับ 

32 28.8 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
1. แจ้งจ านวนผู้เสียชีวิตในชุมชนที่เป็น
ปัจจุบัน 

73 65.7 

สวัสดิการสังคมอ่ืน ๆ 
1. ผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการ
อะไรบ้าง 

40 36.0 

2. สิทธิ์ของสวัสดิการต่าง ๆ ที่บิดา 
มารดา พ่ีน้อง หรือบุตรหลานมีสิทธิจะ
ได้รับ 

40 36.0 

 
ตารางที่ 3 แนวทางการออกแบบ User Interfaces บนโมบายส าหรับผู้สูงอาย ุ

ปัญหาด้านศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย และความทรงจ าของ

ผู้สูงอายุ 
แนวทางการออกแบบ User Interfaces 

1. หลงลืมบ่อย  - ควรออกแบบโปรแกรมทีม่ีสีทีส่ะดุดตา และใช้สีมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ 
- ควรออกแบบโปรแกรมทีม่ีฟังก์ชั่นการท างานที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน  
- ควรมีการแจ้งเตือนข้อมูลล่วงหน้าก่อนถึงวันที่ได้มีการรับสิทธิ์สวสัดิการ และมีการแจ้ง
เตือนบ่อย ๆ 
- ควรมีการผูกโยงข้อมูลการแจ้งเตือนการรับสทิธิ์สวัสดิการ กับสื่อสังคมออนไลน์ หรือ
ส่วนระบบของลูก หลาน หรือญาติผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือให้เกิดการช่วยกันรับรู้ข้อมูล
สารสนเทศ (ช่วยกันจ า)  

2. สายตาไม่ดี - ควรออกแบบโปรแกรมโดยใช้สีทีฉู่ดฉาดจนเกินไป และไม่ควรใช้สีทีร่บกวนสายตาของ
ผู้สูงอายุ 
- ควรใช้รูปแบบและขนาดของตัวอักษรที่มีความเหมาะสม และอ่านง่าย 
- ควรมีฟังก์ชั่นแว่นขยาย เพ่ือซูมเน้ือหาในโปรแกรม 
- ควรมีจุดพักสายตา และเว้นระยะช่องไฟในส่วนของรูปภาพ และข้อความ รวมทั้งมีมุม
ผ่อนคลายสายตา เช่น มีรูปภาพวิวสวย ๆ หรือมรีูปพระพุทธรูป ที่แลดูสบายตา 
สอดแทรกในบางเน้ือหาที่มีข้อความมาก ๆ  

3. หูตึง - ควรมรีะบบสั่นเตือนการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสาร และการรบัสิทธิ์สวัสดิการ 
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ปัญหาด้านศักยภาพทางด้าน
ร่างกาย และความทรงจ าของ

ผู้สูงอายุ 
แนวทางการออกแบบ User Interfaces 

4. กล้ามเน้ือที่น้ิว และมือ ไม่
ยืดหยุ่น  

- ควรออกแบบขนาดเมนู และปุ่มบนโปรแกรมทีม่ีขนาดเหมาะสมกับน้ิวมือ และมีระยะ
ความห่างระหว่างเมนู และปุ่ม ที่เหมาะสม เพ่ือช่วยลดความผิดพลาดในการคลิกเลือก
ผิดต าแหน่ง 
- ไม่ควรออกแบบโปรแกรมใหม้ีการกรอกข้อมูลจ านวนมาก โดยควรออกแบบให้ฟังก์ชั่น
รองรับการคลิกเลือก และลากวาง แทน 

5. ผู้สูงอายุบางรายไม่มีทักษะ / 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี  

- ควรมีคู่มือการใช้ระบบ ที่ง่ายต่อการศึกษาและท าเข้าใจง่าย ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ
อินโฟกราฟิกประกอบเสียงบรรยาย เป็นต้น 
- ควรจัดอบรมถ่ายทอดการใช้งานโปรแกรม โดยเชิญลูก หลาน หรือญาติผู้สูงอายุร่วม
รับรู้ / รับฟังด้วย  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมผ่านเสียงตามสายจ านวน
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลวัง
เหนือ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง (เทศบาลต าบลวังเหนือ, 2559) ซึ่งพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ด้านช่องทางการให้บริการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน และการศึกษาความต้องการข้อมูล
สวัสดิการสังคมผ่านโปรแกรมบนอุปกรณ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในด้านต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 1) การประกันสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ทุกอย่าง 2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการท าการยืนยันตัวตน
ในการรับเบี้ยยังชีพผ่านโปรแกรม 3) บัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าบัตรทองยังใช้ได้
ถึงเมื่อไหร่ 4) ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการให้โปรแกรมแจ้งจ านวนผู้เสียชีวิตในชุมชนที่เป็นปัจจุบัน  
และ 5) สวัสดิการสังคมอื่น ๆ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการทราบว่าผู้มีรายได้น้อยได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง และสิทธิ์ของ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่บิดา มารดา พ่ีน้อง หรือบุตรหลานมีสิทธิจะได้รับมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง และจากข้อมูลความต้องการ
ของกลุ่มตัวอย่างข้างต้น สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุบน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้ในการวิจัยระยะต่อไป แต่ทั้งน้ีนักพัฒนาระบบควรให้ความส าคัญกับการออกแบบระบบรักษาความ
ปลอดภัยในส่วนที่เป็นข้อมูลลับเฉพาะส าหรับสมาชิกและการท าธุรกรรมการเงิน เช่น การยืนยันตัวตนของผู้สูงอายุในการรับ
เบี้ยยังชีพ ทั้งน้ีการรักษาความปลอดภัยในการยืนยันตัวตนในการท าธุรกรรมการเงินมีหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น OTA 
Password การเข้ารหัสและถอดรหัสของผู้ใช้งาน รวมทั้งการตรวจสอบ แจ้งเตือน และล็อคระบบเมื่อพบว่ามีการเข้าใช้งาน
โดยใช้รหัสผู้ใช้เดียวกันจากหลายแหล่ง เป็นต้น และในงานวิจัยน้ีได้เสนอแนวทางการออกแบบ User Interfaces บนโมบาย
ส าหรับผู้สูงอายุ ที่มีความเหมาะสมกับปัญหาด้านศักยภาพทางด้านร่างกาย และความทรงจ าของผู้สูงอายุที่สามารถตอบโจทย์
ในการน ามาพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นแก่ผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพได้ในระยะต่อไป โดยใช้การบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีใน
การออกแบบ UX& UI ที่คลอบคลุมในเรื่อง การใช้สี การออกแบบวิธีการแจ้งเตือนผลการท างาน วิธีการปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอ
โดยหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลจ านวนมาก โดยใช้การคลิก และลากวางวัตถุแทน รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางให้องค์กรส่วน
ท้องถิ่น หรือภาคธุรกิจที่จะเป็นผู้พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ ได้วางแนวทางการสร้างการรับรู้การ
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ใช้งานโปรแกรม โดยควรน าเสนอคู่มือการใช้งานในรูปแบบของอินโฟกราฟิก ประกอบเสียงบรรยาย และควรจัดอบรม
ถ่ายทอดการใช้งานโปรแกรม โดยเชิญลูก หลาน หรือญาติผู้สูงอายุร่วมรับรู้ / รับฟังด้วย ซึ่งจะท าให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 

 
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

7.1 ควรมีการศึกษาและพัฒนารูปแบบโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งน าเสนอเห็นถึง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมการประมวลผลในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ในการวิจัยระยะต่อไป 

7.2 ควรวิจัยและพัฒนาโปรแกรมสวัสดิการสังคมส าหรบัผู้สูงอายุให้สามารถเชื่อมต่อได้กบัโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเดิม 
หรือสามารถน าเข้าไฟล์ฐานข้อมูลสวัสดิการที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนมีอยู่ เพ่ือให้การด าเนินงานของระบบเกิดการ
เชื่อมประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
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ผู้วิจัยขอบกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ ได้สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งน้ี รวมทั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข ที่ได้อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานที่ทางราชการ และผู้สูงอายุใน
โรงเรียนผู้สูงวัย องค์การบริหารส่วนต าบลสมอแข จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้การวิจัยน้ี
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