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บทคัดย่อ 

 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ 
(Smart Watch and Smart Band) ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ และแนะน าแนวทางการออกแบบ
สายรัดข้อมือที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ วิธีการด าเนินการวิจัย คือ การทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง (Literature Review) รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview)         
ในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 10 คน อายุระหว่าง 61 – 65 ปี โดยการสุ่มแบบ
เจาะจง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการออกแบบอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการใช้งานง่าย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านลักษณะของอุปกรณ์ และปัจจัย
ด้านทัศนคติ โดยผลลัพธ์ที่ได้สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้ผลิตที่มีความสนใจพัฒนาสายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้ในอนาคต 
 
 
ค าส าคัญ: สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ, อุปกรณ์สวมใส่เพ่ือสุขภาพ, เทคโนโลยีการออกแบบ, ผู้สูงอายุ 
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 ABSTRACT 

 
The purposes of this research are to study appropriate Smart Watch 

designing factors for elderly and to suggest to produce suitable smart watch for aging 
adult.  In this study, literature reviews and in-depth interviews are conducted to find 
the important factors and requirements that affect designing of Smart Watch to support 
elderly health. Ten aging adults aged between 61 to 65 years was chosen by purposive 
sampling method.  The results indicate that appropriate factors for smart watch 
designing consist of four areas--Usability, Cost, Appearance and Attitude.  
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บทที ่1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
นับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้เสร็จสิ้นลงในหลายประเทศได้มีการใช้นโยบายเพ่ิม

ประชากรเพ่ือมาทดแทนประชากรที่สูญเสียไปจากภัยสงคราม อีกทั้งน ามาเป็นก าลังในการฟื้นฟู และ
พัฒนาประเทศ จนท าให้อัตราการเติบโตของประชากรในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2 เติบโตขึ้นเป็น
อย่างมาก ประเทศไทยซึ่งตรงกับยุคสมัยของจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้มีการน านโยบายดั งกล่าว
มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ได้มีการจัดตั้งองค์การส่งเสริมการสมรสเมื่อพ.ศ.2485 เพ่ือชักชวน
ประชาชนให้แต่งงานกันมากขึ้น และสนับสนุนให้แต่ละครอบครัวมีบุตรอย่างต่ า 4 คนขึ้นไป จาก
นโยบายดังกล่าวท าให้ประเทศไทยจากจ านวนประชากร 14 ล้านคนในปี พ.ศ. 2480 เพ่ิมมาเป็น 34 
ล้านคน ในปี พ.ศ. 2513 หรือเพ่ิมขึ้น 1.5 เท่าในช่วงเวลา 33 ปี (ร่วมฉลองหนึ่งร้อยปีส ามะโน
ประชากรประเทศไทย ส ามะโนประชากรและเคหะ ปี พ.ศ. 2553 : นับคนในประเทศครั้งที่ 11 , 
2552) 

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485 จนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลามากกว่า 70 ปี ซึ่งจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นในอดีตได้กลายเป็นประชากรผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศไทยนั้นเริ่มที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ประสบปัญหานี้ไปบ้างแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1.1 10 อันดับประเทศในเอเชียที่ก าลังก้าวเข้าสูส่ังคมผูสู้งวัย ไทยติดอันดับ 3 
จาก http://positioningmag.com/1100779 
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เมื่อพิจารณาถึงการเติบโตของผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าในปี พ.ศ. 2513 , พ.ศ. 
2523,  พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2553 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 4.9 , 
6.3, 7.4, 9.5 และ 11.9 ตามล าดับ หากพิจารณาจากตัวเลขดังกล่าวจึงมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 
2563 และ ปี พ.ศ. 2573 อัตราการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้นเป็น 17.5 และ 25.1 ของ
ประชากรทั้งหมด 
 

 
ภาพที่  1.2 ขนาดและแนวโนม้ของประชากรสูงอายุปี พ.ศ. 2530 – 2573 

จาก : ข้อมูลปี พ.ศ. 2503 – 2543 ค านวณจากส ามะโนประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2503 – 2533  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมลูปี พ.ศ. 2553 – 2573 การคาดประมาณประชากรของไทย พ.ศ. 2543 – 2573      
(ข้อสมมตภิาวะเจริญพันธุ์ปานกลาง), โดย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 

 
จากปัญหาผู้สูงอายุที่ เ พ่ิมขึ้นท าให้มีการประเมินว่าอัตร าการเกื้อหนุนผู้สูงอายุ

(Potential  Support Ratio) จากปี พ.ศ. 2548 ที่จะใช้ประชากรวัยแรงงาน 7 คน  ดูแลผู้สูงอายุ      
1 คน กลายเป็นประชากรวัยแรงงาน 3 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ในปี พ.ศ. 2568  
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อีกทั้งสภาพสังคมในปัจจุบันที่ท าให้ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องอยู่คนเดียวตามล าพังมากขึ้น 
ปัจจัยปัญหาเรื่องสุขภาพก็มีมากขึ้นตามช่วงอายุด้วย เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอาจท า ให้ผู้สูงอายุเข้ารับ
การรักษาได้ไม่ทันท่วงที รัฐผู้ที่มีหน้าที่จัดสรรนโยบายด้านการเงินและด้านสุขภาพจ าเป็นต้องน า
งบประมาณมาดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เพ่ิมเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติเป็นจ านวน 600 ล้านบาทส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเพ่ิมเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติเป็นจ านวน 900 ล้านบาทส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รบ.เพ่ิมงบดูแล “คนแก่” อีก 300 ล.บาท มอบ สปสช.พัฒนาระบบดูแล, 
2559) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นจะกระทบต่องบประมาณ
รวมของรัฐบาลและการคลัง  

ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างแพร่หลาย เช่น นาฬิกา หรือ
สายรัดข้อมือ (Smart Band and Smart Watch) ที่ ได้มีการน าเทคโนโลยีในด้านสุขภาพมา
ประยุกต์ใช้มากข้ึน  อีกท้ังยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การ
นับก้าวเดิน การวัดระดับหลับลึกตื้น เป็นต้น อีกทั้งสามารถน ามาวิเคราะห์เพ่ือป้องกันความเสี่ยงของ
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นข้อมูลให้กับแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ ทั้งนี้การที่จะออกแบบเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยนั้นเป็นเรื่องที่ควรน ามาพิจารณาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบตัวอุปกรณ์ 
วิธีการใช้งาน และขั้นตอนในการเรียนรู้การใช้งาน เนื่องด้วยผู้สูงอายุมักมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยี 
เนื่องจากมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งแปลกใหม่ และเข้าใจยาก เพ่ือที่ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้งานอุปกรณ์
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถน ามาช่วยในการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม 

  

ภาพที่  1.3 ภาพจ าลองอัตราส่วนการเกื้อหนุนผูสู้งอายุ (Potential Support Ratio). 
จาก ส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ : ข้อมูลปี 2533 และ 2543   

จาก คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2543-2573 : ข้อมูลปี 2553 เป็นต้นไป,  
โดย, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

Ref. code: 25605923036049PMH



4 

 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งศึกษาปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สู งอายุ  เ พ่ือให้ เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ เหมาะสม                
ในการน ามาใช้ดูแลป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึน และเป็นที่ยอมรับต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ

ส าหรับผู้สูงอายุ 
1.2.2 เพ่ือแนะน าแนวทางการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสม

ส าหรับผู้สูงอายุ 
 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

สามารถน ามาเป็นข้อมูลให้กับผู้ผลิตที่มีความสนใจที่จะออกแบบและเลือกเทคโนโลยีใน
การผลิตสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

 
1.4.1 ด้านเนื้อหา 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสม
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุไม่รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อและอุปกรณ์ควบคุม 

1.4.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.4.3 เครื่องมือในการส ารวจ 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ คือ แบบสัมภาษณ์ 
1.4.4 ช่วงเวลาที่ท าการศึกษา 

การศึกษาครั้งนีด้ าเนินงานทั้งหมด 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
– เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
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1.5 ความหมายหรือนิยามศัพท์เฉพาะ 

 
1.5.1 ผู้สูงอายุ   

หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป (วัยเกษียณ) 
1.5.2 สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ 

หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพ เช่น เก็บข้อมูลอัตราการเต้นของ
หัวใจ อุณหภูมิร่างกาย นับจ านวนก้าว ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถสวมใส่บนส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายได้ โดยมีหลากหลายรูปแบบ ขนาด ราคา และเทคโนโลยี 

1.5.3 TUI (Tangible Users Interfaces) 
หมายถึง รูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระหว่างผู้ใช้ (Users) กับระบบ 

โดยการน าเอาอุปกรณ์หรือวัตถุท่ีจับต้องได้มาเป็นสื่อในการเชื่อมโยง 
1.5.4 Stigma 

การรู้สึกอับอายจากการท าผิดพลาด เช่น ผู้สูงอายุไม่กล้าใช้งาน Smart Phone 
เนื่องด้วยกลัวว่าจะถูกผู้อ่ืนมองว่าไม่มีความสามารถซึ่งอาจท าให้เกิดความอับอาย 

1.5.5 Gamification 
การน าแนวคิดและกลไกของเกมมาประยุกต์ใช้กับสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เกม 

เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ หรือเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์และแรงจูงใจให้กับผู้ที่ใช้ให้มีความรู้สึกสนุกสนาน
เหมือนกับก าลังเล่นเกม 
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บทที ่2  
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
ในการวิจัยดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 Maslow's hierarchy of needs  
2.1.2 Design Thinking Framework 
2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
2.1.4 แบบจ าลองการยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้งานของผู้สูงอายุ  

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.3 สรุปแนวคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1.1 Maslow's hierarchy of needs (Maslow, 1943) 

  ทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษย์ว่าจะมีความต้องการเป็นระดับต่าง  ๆ 
แบ่งออกเป็น 5 ขั้นเรียงล าดับจากพ้ืนฐานไปยังระดับสูงสุดเริ่มเป็นล าดับขั้น ดังนี้ 

2.1.1.1 ความต้องการด้านกายภาพ (Physiological)  
เป็นความต้องการทางด้านพ้ืนฐานของทางด้านร่างกาย เพ่ือที่สามารถ

น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและอยู่รอดได้ เช่น ปัจจัย 4 สิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง เพ่ือน ามาตอบสนอง
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตัวบุคคล 

2.1.1.2 ความต้องการด้านความม่ันคงและความปลอดภัย (Safety) 
เมื่อได้รับความต้องการทางด้านพ้ืนฐานอย่างเพียงพอแล้วล าดับถัดไป

คือความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ต้องการมีชีวิตที่มั่นคง เช่น การมีที่อยู่ที่เป็นหลักแหล่ง 
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการงานที่ม่ันคง เป็นต้น  
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2.1.1.3 ความต้องการการยอมรับ (Love & Belonging) 
เมื่อเราสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางด้านร่างกายได้ในระดับ

หนึ่ง มนุษย์จะมีความต้องการเพ่ือตอบสนองเกี่ยวกับอารมณ์มากยิ่งขึ้น (Emotional) ซึ่งล าดับถัดมา
คือความต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้อ่ืน เนื่องด้วยมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน         
มีความยอมรับในตัวตนของกันและกัน ต้องการความรัก อีกทั้งยังต้องการความเป็นพวกพ้องเพ่ือให้
ตนเองไม่แตกต่างจากผู้อ่ืน  

2.1.1.4 ความภาคภูมิใจและเกียรติยศ (Esteem) 
เมื่อเราได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีความต้องการที่จะ

ได้รับการยอมรับนั้นในระดับที่กว้างขึ้นจนสามารถท าให้เกิดความภาคภูมิใจจากคนรอบข้าง มีชื่อเสียง 
หรือได้รับการเคารพนับถือ ค าชมเชยต่าง ๆ จากสังคม  

2.1.1.5 ความส าเร็จและความพึงพอใจส่วนตัว (Self - actualization)  
เป็นความต้องการขั้นสูงสุดโดยมนุษย์แต่ละคนจะมีความต้องอยากมี 

หรืออยากเป็นในขั้นนี้แตกต่างกันไป ซึ่งจะเป็นการใช้ความสามารถและศักยภาพที่มีทั้งหมดในการ
สร้างสรรคเ์ท่าท่ีเขาพึงจะท าได้ตามศักยภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้ได้  

จากทฤษฎีจะเห็นได้ว่าความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต เช่น ด้านสุขภาพการงานและ
การเงินเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ที่มีความส าคัญถัดมาจากความต้องการด้านปัจจัย 4  ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจในขั้นต้นเพ่ือที่มนุษย์จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในล าดับ
ถัดไปได ้

 

 
ภาพที่  2.1 Maslow's hierarchy of needs. 

จาก A Theory of Human Motivation โดย Maslow, 1943. 
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2.1.2 Design Thinking Framework (Plattner, 2010) 
 Design Thinking Framework คือ กรอบกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการที่เน้นการท าความเข้าใจผู้ใช้ เพ่ือให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้และ
สถานการณ์นั้น Design thinking Framework ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการคิดออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังแสดงในภาพ 2.2 ประกอบด้วย 

2.1.2.1 การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย (Empathize) 
 การรับรู้ว่าใครคือผู้ที่เราจะออกแบบสินค้าและบริการให้ 
2.1.2.2 การตั้งกรอบปัญหา (Define) 

 การตั้งปัญหาว่าสินค้าและบริการที่เราตั้งใจจะผลิตออกมานั้นท ามา
เพ่ือตอบโจทย์และแก้ปัญหาในด้านใด  

2.1.2.3 การระดมความคิด (Ideate)  
การศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และน าเสนอข้อมูลรูปแบบ วิธีการ        

จากหลากหลายแหล่งเพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่เราตั้งไว้ได้ 
2.1.2.4 การพัฒนาต้นแบบ  (Prototype) 

น าความคิดมาต่อยอดโดยพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการต้นแบบ
เพ่ือที่จะสามารถน ามาทดลองการใช้งานก่อนน าไปใช้งานจริง 

2.1.2.5 การทดสอบ (Test) 
น าต้นแบบนั้นมาทดสอบโดยควรที่จะทดสอบขั้นต้น และทดสอบกับ

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้สามารถสร้างความแน่ใจในตัวสินค้าหรือบริการและหาแนวทางปรับปรุง
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนก่อนน าไปสร้างเป็นสินค้าหรือบริการจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  2.2 Design Thinking Framework 

จาก Design thinking. An Introduction to Design Thinking 
PROCESS GUIDE: Institute of Design at Stanford, โดย Plattner, 2010. 
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จากทั้ง 5 ขั้นตอนนี้จะเห็นได้ว่าในการออกแบบขั้นตอนแรกคือการเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนที่สองคือการตั้งกรอบปัญหา ทั้งสองขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนส าคัญของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมาย เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและพยายามแก้ไขปัญหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการออกแบบให้และน ามาตั้งกรอบปัญหา
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนแรก เป้าหมายส าคัญของขั้นตอนนี้คือการท าความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมายและบริบทของปัญหาให้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และน าความเข้าใจมาตั้งโจทย์ปัญหาที่
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติต่อไป 

จะ เห็ น ได้ ว่ าทฤษฎี  Maslow's hierarchy of needs (Maslow, 1943)         
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ต้องการศึกษาการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน    
การดูแลด้านสุขภาพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และเมื่อน าไปพิจารณาร่วมกับแนวคิดแบบ Design Thinking 
(Plattner, 2010) ซึ่งเป็นกระบวนการคิดในการออกแบบสินค้าและบริการโดยขั้นตอนที่ส าคัญคือการ
ท าความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้ใช้งานซึ่งในงานวิจัยนี้คือกลุ่มผู้สูงอายุ จากแนวคิด
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการศึกษาด้านปัจจัยการออกแบบเป็นสิ่งที่ส าคัญเพ่ือให้สินค้าและบริการตอบ
โจทย์การใช้งานของลูกค้าสูงสุด  

2.1.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior) (Ajzen, 
1991) 
เป็นทฤษฎีที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของ 

Ajzen และ Fishbein (1975) ซึ่งได้น ามาอธิบายถึงพฤติกรรมที่บุคคลไม่สามารถตัดสินใจที่จะท า
หรือไม่ท าตามหลักเหตุผลได้อย่างชัดเจน จึงท าให้ต้องใช้ปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ 
กล่าวคือ การแสดงออกของพฤติกรรมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความต้องการเพียงอย่างเดียว แต่
จะมีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Attitude toward the behavior) 
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm) และความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการควบคุม 
(Perceived behavioral control)  

2.1.3.1 ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม (Attitude toward the behavior)  
ทฤษฎีนี้พบว่าถ้าบุคคลมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมใดแล้วจะได้รับผล

ทางบวกก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมนั้น และเมื่อมีทัศนคติ เป็นบวกแล้วก็จะเกิด
เจตนาหรือตั้งใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น แต่ถ้าหากมีความเชื่อว่าการท าพฤติกรรมนั้น
ในทางลบก็จะมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมนั้น (พิชามญชุ์ อดุลวิทย์, 2556) 

2.1.3.2 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง (Subjective norm)  
การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความคาดหวังหรือความต้องการของสังคม

หรือบุคคลรอบข้างที่มีต่อบุคคลนั้นในการที่จะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรม โดยการแสดงพฤติกรรม
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จะขึ้นอยู่กับความคาดหวัง หรือความต้องการของสังคมหรือคนใกล้ชิด (Normative beliefs) 
โดยเฉพาะหากสังคมหรือคนใกล้ชิดมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นสูง และมีความต้องการให้บุคคลนั้นท า
หรือไม่ท าพฤติกรรมมากเท่าไร บุคคลดังกล่าวก็จะมีแนวโน้มที่จะคล้อยตามและท าตามด้วยมาก
เท่านั้น (พิชามญชุ์ อดุลวิทย์, 2556)  

2.1.3.3 ความเชื่อ เกี่ ยวกับความสามารถในการควบคุม (Perceived 
behavioral control) 
คือ ความเชื่อว่าบุคคลมีความสามารถท่ีจะกระท าและสามารถควบคุมให้

เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้ โดยยิ่งมีความเชื่อมากเท่าไรจะยิ่งมีแนวโน้มที่จะตั้งใจท าพฤติกรรมมากเท่านั้น 
โดยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมนี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมด้วย (Lai, 2017) 

โดยทั้ง 3 ปัจจัยส่งผลให้เกิดความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม ซึ่งในแต่ละปัจจัยสามารถ
ส่งผลต่อปัจจัยอ่ืนได้เช่นกัน ทั้งนี้เมื่อเกิดความตั้งใจแล้วก็จะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.4 ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of acceptance 

and use of technology:  UTAUT)  (Venkatesh, Morris, Davis, & 
Davis, 2003) 
ทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance 

and Use of Technology หรือ UTAUT) น าเสนอโดย Venkatesh และคณะ (2003) เป็นทฤษฎีที่
อธิบายถึงการยอมรับการเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานจากทฤษฎีต่าง ๆ จ านวน 
8 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการกระท าตามหลักเหตุและผล (The Theory of Reasoned Action : TRA) 
แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model : TAM) 
แบบจ าลองทฤษฎีแรงจูงใจ (The Motivational Model) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory 

ภาพที่  2.3 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
โดย Ajzen, 1991 
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of Planned Behavior : TPB) ทฤษฎีผสมผสานระหว่าง TBP และ TAM (A combined TBP/TAM)  
แบบจ าลองการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (The Model of PC Utilization : MPCU
) ทฤษฎีการเผยแพร่นวัตกรรม (Innovation Diffusion Theory : DOI) และ ทฤษฎีปัญญาทางสังคม 
(Social Cognitive Theory : SCT)  โดยหลักการของทฤษฎี UTAT เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่
ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรม (สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร , 
2555) โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัย ดังนี้ 

(1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy)  
(2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy)  
(3) อิทธิพลของสังคม (Social influence) 
(4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) 

ส าหรับตัวแปรเสริม หรือตัวผันแปรมีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ 
และความสมัครใจในการใช้งาน โดยแต่ละตัวแปรเสริมจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยหลักแตกต่างกันไป 
ซึ่งเป็นส่วนขยายแบบจ าลองและท าหน้าที่ในการขยายปัจจัยหลัก 4 ด้านข้างต้น และจะมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจแสดงพฤติกรรมและพฤติกรรมการใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
   
ตารางที่ 2.1 
สรุปตัวแปรเสริมทีส่่งผลกระทบตอ่ปัจจัยหลักตามทฤษฎี UTAT 

ตัวแปรเสริม 

ผลกระทบต่อปัจจัยหลักที่ส่งผลตอ่ความต้ังใจในการแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention) 

Performance 
expectancy 

Effort 
expectancy 

Social 
influence 

Facilitating 
Conditions 

เพศ (Gender)    - 
อายุ (Age)     
ประสบการณ์ 
(Experience) 

-    

ความสมคัรใจในการใช้งาน 
(Voluntariness of use) 

- -  - 

 
เพศ, อายุ, ประสบการณ์ และ ความสมัครใจในการใช้งานเป็นตัวแปรที่ส่งผล

ต่อแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม และน าไปสู่การแสดง
พฤติกรรมในที่สุด 
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จะเห็นได้ว่าอายุถือเป็นตัวแปรเสริมเพียงตัวเดียวที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยหลักทุกด้าน 

ซึ่งกล่าวได้ว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความต้องการทางด้านปัจจัยความคาดหวังในประสิทธิภาพ , 
ความคาดหวังในความพยายาม , อิทธิพลของสังคม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่ง
น าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ตัวแปรเสริมด้านประสบการณ์ถือเป็นอีกปัจจั ย
หนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยหลักด้านความคาดหวังในความพยายาม  อิทธิพลของสังคม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งน าไปสู่พฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นกัน 

2.1.5 การยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้งาน 
เมื่อศึกษาเทคโนโลยีกับกลุ่มผู้สูงอายุพบว่าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี

ของผู้สูงอายุ (Senior Technology Acceptance and Adoption Model : STAM) (Renaud & 
Biljon, 2008) ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุส าหรับเทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้สูงอายุจะมีระยะการยอมรับแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 

2.1.5.1 การตระหนักรู้ (Objectification) 
แรกเริ่มที่ผู้สูงอายุจะเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นจะมาจากสภาพทางสังคม 

เช่น ครอบครัว เพ่ือน สภาพแวดล้อม รวมถึงการตระหนักรู้ถึงประโยชน์ซึ่งจะเป็นแรงขับดันให้
ผู้สูงอายุเลือกท่ีจะทดลองใช้เทคโนโลยี  

 
 
 

ภาพที่  2.4 Unified Theory of acceptance and use of technology: UTAUT 
จาก User acceptance of information technology: Toward a unified view  

โดย Venkatesh et al., 2003 
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2.1.5.2 การทดลองใช้งาน (Incorporation) 
ในขั้นตอนนี้ผู้สูงอายุจะด าเนินการทดลองใช้ซึ่งหากมีเงื่อนไขด้านการ

ความสะดวกสบายในการใช้งานเข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ และใช้งานง่าย จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลให้ผู้สูงอายุพิจารณาว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเหมาะสมที่จะยอมรับหรือไม่  

2.1.5.3 การยอมรับเทคโนโลยี (Conversation or Non - conversation) 
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี หรือไม่ยอมรับ

เทคโนโลยีส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
(1) เงื่อนไขความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions)  

การที่เทคโนโลยีมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุโดยที่ผู้สูงอายุ
ไม่จ าเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น มีผู้ให้ความช่วยเหลือ เทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานโดยไม่จ าเป็นต้อง
เรียนรู้  

(2) การเรียนรู้เทคโนโลยีและการใช้งาน (Ease of Learning & Use)  
โดยปัจจัยความยาก/ง่ายในการเรียนรู้มีส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุ

ตัดสินใจที่จะยอมรับการใช้เทคโนโลยี ดังแสดงในภาพที่ 2.5 
 

 
ภาพที่  2.5 แบบจ าลองการยอมรบัและการน าเทคโนโลยไีปใช้งานของผู้สูงอาย ุ

(Senior Technology Acceptance and Adoption Model: STAM)  
จาก Predicting Technology Acceptance and Adoption by the Elderly: A Qualitative study, 

โดย Renuad and Biljon, 2008. 

 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเรื่อง Comparison of Cumulative Effect of 

Functionality on PEOU for Different Age Groups จากการศึกษาของ Wu and Slyke (2005) 
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอายุกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบกับ
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ความหลากหลายของฟังก์ชั่น จากภาพที่ 2.6 จะเห็นได้ว่าเมื่อฟังก์ชั่นการท างานของเทคโนโลยีมาก
ขึ้นจะท าให้การรับรู้ในการใช้งานลดลงและจะมีอิทธิพลมากเมื่ออายุสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการกล่าวถึงปัจจัย

ที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการน าเทคโนโลยีไปใช้งานในกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้พบปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับ

การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ดังนี้ 
 
2.2.1 ปัจจัยทางด้านการใช้งานง่าย 

การออกแบบให้ใช้งานง่ายเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งเนื่องด้วยในผู้สูงอายุมักมี
ความกลัวที่จะใช้เทคโนโลยีเนื่องด้วยกลัวผู้ อ่ืนดูถูกจนเกิดความอับอายหากใช้งานไม่ถูกต้อง 
(Imamura, 2015) จากการศึกษาของปรัสรา จักรแก้ว (2556) พบว่าการเลือกเทคโนโลยีเพ่ือให้
ผู้สูงอายุน าไปใช้งานควรพิจารณาถึงรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ โดยต้องเน้นเรื่องการใช้งาน
ง่ายเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาภรณ์ วรอรุณ, อาคม โพธิ์สุวรรณ, และรัตนา   แสง
สว่างโชติ (2558) ประกอบกับการศึกษาของดนัย วาณิชยานุเคราะห์, ศิริวรรณ อนันต์โท, และสันทัด 
ทองรินทร์ (2560) ที่ได้กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับการรับรู้ ถึง

ภาพท่ี  2.6 Comparison of Cumulative Effect of Functionality on PEOU for Different Age Groups 
 จาก Interface Complexity and Elderly Users: Revisited, 

โดย Wu and Slyke, 2005. 
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ความยากง่ายในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวก าหนดความรับรู้และการวัดความส าเร็จต่อการใช้งาน 
(Patrick, 2016)   

เช่นเดียวกับการศึกษาของ Mihailidis, Cockburn, and Longley (2008) ที่
ได้ท าการศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุทั่วไป และผู้สูงอายุที่ เกิดในยุค Baby Boomer ต่อการใช้
เทคโนโลยี พบว่า แม้ว่าทั้ง 2 กลุ่มจะมีปัจจัยการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน แต่มี
ความเห็นตรงกันในปัจจัยด้านการใช้งานง่ายว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่เป็นตัวตัดสินใจว่าจะเลือกใช้
เทคโนโลยีหรือไม่ โดยการใช้งานง่ายนั้น หมายถึง ระบบจะต้องไม่ซับซ้อน ขั้นตอนการใช้งานไม่มาก
เพ่ือให้ง่ายต่อการจดจ า อีกทั้งต้องไม่มีการก าหนดเวลาการเข้าถึง ฟังก์ชั่นการใช้งาน (Lewis & 
Neider, 2017) 

นอกจากนี้ Buenaflor and Kim (2015) ได้พบว่าปัจจัยด้านมนุษยศาสตร์
ส่งผลต่อการยอมรับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลคือ ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ทางด้านเทคนิค (Technical Experience) ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค
เลยหากพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยากเกินความเข้าใจก็จะปฏิเสธการใช้งาน ดังนั้นจึงควรออกแบบ
อุปกรณ์ให้ง่ายต่อการใช้งานให้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abbate, Avvenuti, and 
Light (2014) ได้กล่าวว่าการออกแบบอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือใช้เกี่ยวกับสุขภาพจะต้องท าให้มีความรู้สึก
ว่าเทคโนโลยีจะไม่เข้ามารบกวนการใช้ชีวิต และต้องท าให้ผู้ใช้งานยอมรับด้วยความสมัครใจ 

2.2.2 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ทัศนคติที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับการใช้เทคโนโลยี หากผู้สูงอายุมี

ความคิดหรือทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีแล้วจะส่งผลให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
โดยลักษณะนิสัยทั่วไปของผู้สูงอายุนั้นหากมักจะมีความหวาดระแวงต่อการใช้งานอุปกรณ์ หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตนไม่คุ้นเคย เนื่องจากกลัวอับอายหากใช้งานผิด (Stigma) หรือกลัวว่าจะเกิด
ความเสียหาย (Imamura, 2014) 

นอกจากนี้แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันซึ่ง
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และระดับการศึกษา (Heinz, 2013) จากการศึกษาของ Melinda Heinz 
(2013) ที่ท าการส ารวจผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 65 – 96 ปี จ านวน 176 คน ซึ่งอาศัยอยู่เพียงคน
เดียว และไม่มีอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ เพ่ือส ารวจหาปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในผู้สูงอายุพบว่า
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของเทคโนโลยี ประสบการณ์ และ ระดับการศึกษา โดยผู้สูงอายุที่เคยได้รับการศึกษาและมี
ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีมาก่อนจะยอมรับการใช้เทคโนโลยีได้มากกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับ
การศึกษาและไม่เคยมีประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี    
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2.2.3 ปัจจัยทางด้านการเรียนรู้  
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สอดคล้องกับปัจจัยทางด้านการใช้งายง่าย กล่าวคือหาก

เทคโนโลยีนั้นใช้งานง่ายแล้วหมายถึงเทคโนโลยีนั้นต้องง่ายต่อการเรียนรู้ด้วย จากการศึกษาของ Aw, 
Ahmad ,and Sulaiman (2014) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในกลุ่มผู้สูงอายุ
ประเทศมาเลเชีย พบว่าเมื่อฟังก์ชั่นการท างานเพ่ิมขึ้นกลุ่มผู้สูงอายุจะรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
เทคโนโลยีต่ าลง ดังนั้นยิ่งผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากเท่าไร ผู้สูงอายุจะรู้สึกใช้
งานยากมากเท่านั้น ดังนั้นจึงควรออกแบบอุปกรณ์ส าหรับผู้สูงอายุให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น 1 ปุ่ม
ควบคุม 1 ฟังก์ชั่น และง่ายต่อการเรียนรู้ควบคู่กันไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Chen and 
Chan (2013) ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ ฟังก์ชั่นการใช้งานที่เป็นฟังก์ชั่นพ้ืนฐาน เรียนรู้ง่าย      
ไม่ซับซ้อน เนื่องด้วยหากมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ซับซ้อนแล้วจะส่งผลให้จดจ ายาก (Lewis & Neider, 
2017) โดยผู้สูงอายุไม่สามารถแยกแยะถึงความแตกต่างของการเข้าใช้งานในแต่ละฟังก์ชั่นได ้

นอกจากนี้ กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555) กล่าวว่า
ปัญหาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีในผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยี และ
การตระหนักถึงความส าคัญในเทคโนโลยีที่เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องสามารถ
เข้าใจได้ง่ายด้วย  

อนึ่งการให้ความส าคัญทางด้านความรู้สึกในผู้สูงอายุถือเป็นส่วนส าคัญที่จะ
ท าให้ผู้สูงอายุสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีความสุข จากการศึกษาของ Wild, Boise, Lundell, and 
Foucek (2008) พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพมองว่าการที่อุปกรณ์มีความง่ายต่อ
การเรียนรู้สามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกด้านบวกต่อการใช้งานได้ดีกว่าอุปกรณ์ท่ีเรียนรู้ยาก  

นอกจากการออกแบบเพ่ือให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ง่ายแล้วคู่มือก็เป็นสิ่งส าคัญที่จะ
ท าให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นสิ่งส าคัญท่ีผู้สูงอายุต้องการที่จะให้มี (Patrick, 2016) 

2.2.4 ปัจจัยทางด้านราคา 
ดนัย วาณิชยานุเคราะห์  และคณะ (2558) พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความ

ต้องการในการเรียนรู้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับด้านราคาเป็นส าคัญเช่นเดียวกับกวีพงษ์          
เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555) เนื่องจากผู้สูงอายุกลัวว่าหากเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคา
แพง เมื่อใช้งานแล้วมีความเสียหายเกิดข้ึนผู้สูงอายุอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบได้  

นอกจากนี้ Peek et al. (2014) ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีในผู้สูงอายุพบว่าแม้ว่าความต้องการ การรับรู้ถึงประโยชน์ และทัศนคติส่วนบุคคลท าให้
เห็นถึงคุณค่าในการใช้เทคโนโลยี แต่ถ้าหากเทคโนโลยีดังกล่าวมีราคาสูงก็จะปฏิเสธการใช้งานซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Steele, Secombe, and Wong (2009) ที่พบว่าปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่
ผู้สูงอายุจะเลือกใช้เทคโนโลยีคือราคา 
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อีกทั้งจากการศึกษาของ Chen and Chang (2013) พบว่าผู้สูงอายุมีความ
คิดเห็นว่าการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีราคาสูง เช่น มือถือ เป็นเรื่องที่สิ้นเปลือง เนื่องด้วยฟังก์ชั่น
ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบมือถือที่มีราคาสูงมักเป็นฟังก์ชั่นที่ซับซ้อน ใช้งานยาก ซึ่งไม่จ าเป็นต่อการใช้
งานในผู้สูงอายุ เนื่องด้วยโดยปกติผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะใช้งานแค่ ฟังก์ชั่นพ้ืนฐานเท่านั้นเพราะ
จดจ าง่ายและไม่ซับซ้อน (Wu & Slyke, 2005) 

2.2.5 ปัจจัยทางด้านลักษณะอุปกรณ์ 
จากการศึกษาของ Tamura, Maeda, Sekine, and Huang (2016) ได้มี

การศึกษาถึงการน าเซนเซอร์มาช่วยในการสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยเรื่องการรักษาสุขภาพ เช่น ตรวจจับ 
ชีพจร อัตราการเต้นหัวใจ และวัดอุณหภูมิ โดยได้ท าการทดลองในกลุ่มวัยรุ่น พบว่าอุปกรณ์เพ่ือ
สุขภาพนั้นควรมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา สวมใส่และถอดออกได้ง่าย และมีลักษณะการใช้งานที่ไม่
ซับซ้อน เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับงานวิจัยของ Chen and Chan (2013) กล่าวว่าขนาดมีผลต่อการ
ตัดสินในการเลือกใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุ นอกจากนี้การออกแบบควรค านึงถึงรูปลักษณ์ของตัว
อุปกรณ์โดยควรออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นที่นิยมตามสมัย เพ่ือให้เมื่อผู้สูงอายุน าไปใช้งานแล้วไม่เกิด
ความรู้สึกแตกต่างจากผู้อ่ืน (Lewis & Neider, 2017) ดังนั้นปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพในผู้สูงอายุควรน าปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ไปพิจารณาด้วยเช่นกัน (Sin, Ahmad, Zaman, 
& Sulaiman, 2014) 

เนื่องด้วยสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพถือได้ว่าเป็นนาฬิกาข้อมือดิจิทัลชนิดหนึ่ง        
การออกแบบนั้นจึงควรค านึงถึงลักษณะเพ่ือให้เหมาะสมกับข้อมือของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ต าแหน่งการใส่ที่
เหมาะสมนั้นเช่นเดียวกับการสวมนาฬิกาข้อมือโดยควรสวมใส่บริเวณถัดจากกระดูกข้อมือลงมาทาง
ต้นแขนประมาณ 1 ช่วงนิ้ว ("How to Wear a Watch," 2018) เพ่ือไม่ให้สวมใส่แล้วเกิดการกระทบ
กันระหว่างกระดูกข้อมือกับนาฬิกาได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  2.7 ต าแหน่งการใส่นาฬิกาข้อมือท่ีเหมาะสม 
จาก https://www.wikihow.com/Wear-a-Watch 
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2.2.6 ปัจจัยทางด้านการดูแลรักษาและความคงทน 
 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึงในกรณีพิจารณาปัจจัยทางด้านลักษณะของ

อุปกรณ์ (Abbate, Avvenuti, & Light, 2014) ปัจจัยในการออกแบบอุปกรณ์เพ่ือผู้สูงอายุนั้นต้อง
ค านึงถึงความต้องการ ความกลัว พ้ืนฐานด้านจิตใจ การเข้าสังคม และการใช้ชีวิตของคน ๆ นั้น โดย
ปกติแล้วผู้สูงอายุมักมีความกลัวต่อการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย 
เช่นเดียวกับ กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักดิ์ จารุปาณ (2555) ที่พบว่าปัจจัยดังกล่าวมีส่วนส าคัญ
ในการตัดสินใจเลือกใช้ของผู้สูงอายุ ดังนั้นหากวัสดุอุปกรณ์มีความแข็งแรง คงทน ง่ายต่อการดูแล
รักษา จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้ผู้สูงอายุยอมรับและน าเทคโนโลยีไปใช้งาน 

2.2.7 ปัจจัยทางด้านความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล 
ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึงใน

กรณีพิจารณาปัจจัยทางด้านลักษณะของอุปกรณ์ (Abbate et al., 2014)   เนื่องด้วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้จากหลากหลายช่องทาง ทั้งนี้อาจมีผู้ไม่หวังดีใช้ช่องโหว่
ของการออกแบบระบบข้อมูลที่หละหลวมในการเข้าถึงข้อมูลและน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์
ในทางที่ไม่เหมาะสมได้ จากรายงานส ารวจสถานภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
2559 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งประเภทเหตุภัยคุกคามเป็น 8 ประเภท 
จัดกลุ่มโดย eCSIRT.net (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ดังนี้  

 
ตารางที่ 2.2 
ประเภทเหตภุัยคุกคามเป็น 8 ประเภท 
ที่มา : ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,์ 2559 

ประเภท ค าบรรยาย 

INC1 Abusive Content (เนื้อหาที่เป็นภัย)  
ได้แก่ การถูกเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่เหมาะสม เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือ 
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ข้อความลามกอนาจาร , Harassment Child/Sexual 
Violence, หมิ่นประมาท, อีเมลสแปม (Spam) 

INC2 Malicious Code (โปรแกรมไม่พึงประสงค์)  
ได้แก่ การถูกโปรแกรมประสงค์ร้าย เช่น มัลแวร์ (Malware), Virus, Worm, Trojan, 
Ransomware, APT (Advanced Persistent Threat) และ Spyware ต่าง ๆ เข้า
ควบคุม การท างานของระบบ เช่น ขโมยข้อมูล โจมตีระบบอ่ืน ๆ ท าให้เกิดการความ
ขัดข้องเสียหาย 
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ประเภท ค าบรรยาย 

INC3 Information Gathering (ความพยายามรวบรวมข้อมูลของระบบ)  
ได้แก่ การถูกรวบรวมข้อมูลจุดอ่อนของระบบ (Scanning) เช่น ข้อมูลปฏิบัติการ 
รวมถึงการดักรับข้อมูลเครือข่าย (Sniffing), Social Engineering 

INC4 Information Security (ความม่ันคงปลอดภัยของระบบ)  
ได้แก่ การถูกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) หรือถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (Unauthorized Modification) รวมไปถึงถูกเผยแพร่ข้อมูล
ที่รั่วไหล (Data Leakage) 

INC5 Intrusion Attempts (ความพยายามบุกรุกเข้าระบบ)  
เพ่ือจะควบคุมหรือท าให้เกิดความขัดข้องกับบริการของระบบ เช่น การสุ่ม login เข้า
ร ะ บ บ  ( Login Attempt) , Exploiting Known Vulnerabilities, New Attack 
Signature, Brute Force Attempts, Firewall Authentication Command & 
Control, SQL Injection. 

INC6 Intrusions (การถูกบุกรุกหรือเจาะระบบ)  
ได้แก่ การถูกเข้าควบคุมและสั่งการระบบ จากการถูกเจาะระบบ ที่ส าเร็จแล้ว เช่น 
การถูกปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Web Defacement), Privilege Account Promise, 
Unprivileged Account Promise 

INC7 Availability (ความพร้อมใช้งานของระบบ)  
ได้แก่ การถูกโจมตีความพร้อมใช้งานของระบบ ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริการ 
จนถึงท าให้ระบบไม่สามารถท างานได้ เช่น DDoS (Denial of Service), Open DNS 
Resolver, Flood, Sabotage 

INC8 Fraud (การฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์)  
ได้แก่ การถูกสร้างหน้าเว็บไซต์ปลอม (Web Phishing) เพ่ือขโมยรหัสผ่านจากผู้ใช้, 
Unauthorized Use of Resources, Copyright, Masquerade 

 
ทั้งนี้จากงานศึกษาของ Chen and Chan (2013) พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่

เลือกที่จะไม่ใช้เทคโนโลยีเนื่องด้วยมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคลทางด้าน
ข้อมูล แต่หากเทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยท าให้ผู้สูงอายุใช้แล้วรู้สึกสบายใจ และปลอดภัย เช่น ระบบ 
Home monitoring ก็ยินดีที่จะยอมรับและใช้เทคโนโลยีนั้น แม้ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่อาจจะโดน
รุกล้ าความเป็นส่วนตัวก็ตาม (Peek et al., 2014) อีกทั้งจากการศึกษาของ ของ Wild, Boise, 
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Lundell, and Foucek (2008) พบว่าปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้อง
ค านึงถึงเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี  

2.2.8 ปัจจัยทางด้านการแสดงผล 
จากการศึกษาของกิ่งกาญจน์ พิจักขณา (2558) กล่าวว่าสีและสัญลักษณ์ของ

กราฟฟิกมีส่วนที่จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดการใช้งานอุปกฺรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้โดยง่าย (Patrick, 2016)โดย
การแสดงผลแบบหลากหลายสีสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมองเห็นภาพสัญลักษณ์ได้ดีที่สุด โดยปกติแล้ว
ผู้สูงอายุมักมีประสิทธิภาพในการมองเห็นที่ลดลงการน าสีที่ตัดกัน ความเจิดจ้าของสี และความสว่าง
ของสีมาช่วยในการแสดงผลจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการมองเห็นของผู้สูงอายุได้ (Pinheiroa, 
2012) 

นอกจากนี้ความส าคัญของขนาดตัวอักษรที่แสดงผลก็มีความส าคัญเช่นกัน
โดยจะต้องให้ผู้สูงอายุสามารถเห็นได้ถูกต้องและอ่านออกได้โดยง่าย (Lewis & Neider, 2017)  

 
2.3 สรุปแนวคิดจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปปัจจัยการยอมรับและเลือกใช้

เทคโนโลยีในผู้สูงอายุได้ดังนี้ 
  

Ref. code: 25605923036049PMH



 

21 

ตารางที่ 2.3 
การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง (Literature Review) กับปัจจัยการยอมรับและเลือกใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอาย ุ
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(2017) 
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Effects of Early Experiences with Interaction Style on 
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5.  
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Steele, Lo, 
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จากการทบทวนทฤษฎี กรอบแนวคิด รวมถึงงานวิจัยที่ระบุถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับและการน าเทคโนโลยีไปใช้งานของผู้สูงอายุ สามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการ
เลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ และมีความส าคัญกับการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุได้ 4 ปัจจัยจากการจัดกลุ่มปัจจัยที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งแสดงรายละเอียด
ตามภาพที่ 2.8 ดังนี้  

2.3.1 ด้านใช้งานง่าย   
ผู้สูงอายุจะต้องใช้งานและสามารถเรียนรู้การใช้งานได้โดยง่าย 

2.3.2 ด้านทัศนคติ  
ผู้สูงอายุจะต้องมีทัศนคติที่ดีทั้งในด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ประสบการณ์ 

ระดับการศึกษา สภาพสังคมที่อ านวยให้เกิดการยอมรับการใช้งานอุปกรณ์ และทัศนคติทางด้านความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

2.3.3 ด้านราคา   
ต้องสมเหตุสมผล ไม่แพงจนเกินไป  

2.3.4 ด้านลักษณะของอุปกรณ์    
เช่น ควรพกพาได้สะดวก สามารถถอดหรือสวมใส่ได้ง่าย ดูแลรักษาได้ง่าย

และมีความคงทน เป็นต้น 
 

 
ภาพที่  2.8 การจัดกลุ่มปัจจัยที่มคีวามสอดคล้องกัน 

  

การใช้งาน

• ใช้งานง่าย

• ง่ายต่อการเรียนรู้

• 1 ปุ่ม/  Function

• Touch Screen

• TUI

• คู่มือ

• ความเป็นส่วนตัว/
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล

ทัศนคติ

• ประสบการณ์

• การรับรู้ถึงประโยชน์

• ระดับการศึกษา

• Stigma

• สังคม

ราคา

• ราคาสูง/ต่ า

• ความคุ้มค่า

ลักษณะอุปกรณ์

• ขนาดและรูปทรง

• การมองเห็น

• ดูแลรักษาง่าย

• สวมใส่/ถอดง่าย

• ความคงทน
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2.4 การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
จากการสรุปแนวคิดจากการศึกษากรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สามารถจัดท ากรอบแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุ ได้ดังภาพ 2.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การใช้งาน

• ใช้งานง่าย

• ง่ายต่อการเรียนรู้

• 1 ปุ่ม/  Function

• Touch Screen

• TUI

• คู่มือ

• ความเป็นส่วนตัว/
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล

ทัศนคติ

• ประสบการณ์

• การรับรู้ถึง
ประโยชน์

• ระดับการศึกษา

• Stigma

• สังคม

ราคา

• ราคาสูง/ต่ า

• ความคุ้มค่า

ลักษณะอุปกรณ์

• ขนาดและรูปทรง

• การมองเห็น

• ดูแลรักษาง่าย

• สวมใส่/ถอดง่าย

• ความคงทน

ปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ 

ปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ 

ภาพที่  2.9 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
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บทที ่3  
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม

ผู้สูงอายุในประเทศไทย” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การวิจัยภาคสนามเชิงประจักษ์ (Empirical Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการยอมรับ
การใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ และน าไปสู่ปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพในผู้สูงอายุที่เหมาะสมที่ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้งานได้จริง 

จากการทบทวนและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษาหาก
น าไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง จ าเป็นต้องชี้แจงและอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงความหมายและ
ประเด็นที่ต้องการจะศึกษาให้ชัดเจน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึก 
โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
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1) การทบทวนและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คือการค้นคว้าและศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
งานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีในผู้สูงอายุ ( Aging 
Technology Acceptance) และเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดขอบเขต และกรอบแนวคิดของ
งานวิจัย 

 

การทบทวนและค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Literature Review) 

การศึกษางานวิจัยภายใต้แนวคิดทฤษฎีดังต่อไปนี ้
- Maslow's hierarchy of needs 
- Design Thinking Framework 
- Theory of planned behavior 
- Unified Theory of acceptance and use of 

technology: UTAUT 
- Senior Technology Acceptance and 

Adoption Model: STAM 
- Comparison of Cumulative Effect of 

Functionality on PEOU for Different Age 
Groups 

การศึกษาเชิงประจักษ ์
(Empirical Study) 

การสัมภาษณ์เชิงลกึ  
(In – depth Interview) 

เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึก และปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้อุปกรณส์วมใส่เพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอาย ุ

ปัจจัยการยอมรับการใช้งานอุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ โดยสรุปเป็น 4 ปัจจัยส าคัญ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านการใช้งาน 
2. ปัจจัยด้านทัศนคต ิ
3. ปัจจัยด้านราคา 
4. ปัจจัยลักษณะอุปกรณ ์

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยการออกแบบ
อุปกรณ์สวมใส่เพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมส าหรับผูสู้งอาย ุ

(Data Collection and Analysis) 

สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ 
(Conclusion and Suggestion) 

ภาพที่  3.1 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานวิจัย 

Ref. code: 25605923036049PMH



29 

 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) 
คือการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและตัวแปร

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อการยอมรับการใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งใช้ตัวอย่างอุปกรณ์สายรัด
ข้อมือเพ่ือสุขภาพของ Fitbit รุ่น Charge2 เพ่ือน ามาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบในการท าให้ผู้สัมภาษณ์เห็น
ภาพด้านรูปลักษณ์ ขนาด และความสามารถของอุปกรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสม
และการยอมรับการใช้งานผ่านมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยคุณสมบัติของ Fitbit รุ่น Charge2 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  
คุณสมบัติของ Fitbit รุ่น Charge 2 

Tech Specs Details 
ขนาด กว้าง : 21mm 

Small: เส้นรอบวง 14 cm - 17 cm  
Large: เส้นรอบวง 16.5 cm - 20.6 cm  
XL: เส้นรอบวง 20.6 cm - 23.6 cm  

วัสดุ สายรัดข้อมือท าจากพอลิเมอร์ที่ยืดหยุ่นและทนทาน ร่วมกับสแตนเลสคุณภาพ ที่
เป็นที่ยอมรับในการน ามาเป็นวัสดุผลิตนาฬิกาส าหรับใส่เพื่อการกีฬา  

วิธีชาร์ตพลังงาน USB ระยะเวลาในการชาร์จพลังงานจนเต็มประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมงต่อครั้ง 

แบตเตอรี่ Lithium-polymer 
อายุการใช้งานต่อการชาร์จ
แบทหนึ่งครั้ง 

สูงสุด 5 วัน 

ระบบกันน้ า  กันน้ ากระเด็น และน้ าฝน (ใส่ว่ายน้ าไม่ได้) 

น้ าหนัก 36 กรัม 
Sensor Optical heart rate tracker, 3- axis accelerometer, altimeter, vibration 

motor 

หน้าจอแสดงผล OLED 
ขนาดหน้าจอ 3.8 cm 
ฟังก์ช่ันการตรวจจับ - นับก้าว  

- วัดระยะ 
- แคลอรี่ 
- การท ากิจกรรมออกก าลังกาย เช่น ว่ิง ปั่นจักรยาน แอโรบิค 
- นับข้ันบันได  
- การนอนหลับ 
- อัตราการเต้นของหัวใจ 
- ปริมาณออกซิเจนที่ร่างกายรับและน าไปใช้ (Vo2Max) 
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Tech Specs Details 

วิธีใช้งาน TUI combine ร่วมกับ Touch Screen 
จาก : https://gadgetsandwearables.com/compare/1/201/fitbit-charge-2/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Collection and Analysis) เพ่ือหาปัจจัย
การเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ  

4) วิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ เพ่ือหาปัจจัยการ
ออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ  

5) สรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion) 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.1.1   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3.1.2   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้คัดเลือกผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 
10 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) หรือการเลือกหน่วยตัวอย่าง
แบบใช้วิจารณญาณ (Judgment sampling) (กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ ส านักนโยบายและวิชาการสถิติ,  
ม.ป.ป) ในการสัมภาษณ์แต่ละคนจะใช้ชุดค าถามเดียวกัน โดยให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายแสดงความ

ภาพที่  3.2 Fitbit รุ่น Charge 2 
จาก https://www.fitbit.com/charge2 
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คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่ปัจจัยในการออกแบบสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) ผ่านการเก็บข้อมูลจาก

แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน ได้แก่  
 
3.2.1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่  

3.2.1.1 ข้อมูลอายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
3.2.1.2 ข้อมูลเพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
3.2.1.3 สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) 
3.2.1.4 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) 
3.2.1.5 รายได้ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) 
3.2.1.6 ผู้ดูแล (มี/ไม่มี) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
3.2.1.7 โรคประจ าตัว (มี/ไม่มี) เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
3.2.2 ข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ  ได้แก่ 
3.2.2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการใช้งาน 
3.2.2.2 ปัจจัยด้านทัศนคต ิ
3.2.2.3 ปัจจัยด้านราคา 
3.2.2.4 ปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ 

3.2.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
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3.3 ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา (Validity & Reliability) 
 

เรื่องของความน่าเชื่อถือ (Reliability) และ ความถูกต้อง (Validity) ถือประเด็นปัญหา
ส าคัญที่จะต้องค านึงถึงในงานวิจัยเชิงคุณภาพ (จิรประภา อัครบวร, 2544) ในงานวิจัยนี้จะใช้ระเบียบ
วิธีการต่าง ๆ ในการวิจัยเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและความถูกต้องดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
3.3.1 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 

ความน่าเชื่อถือ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสม่ าเสมอของผลที่เกิดขึ้น 
(Consistency) (จิรประภา อัครบวร, 2544) หรือผลที่ได้เกิดขึ้นซ้ า ๆ กันในสภาวการณ์ที่เหมือนกัน 
โดยในงานวิจัยนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งถือเป็นวิธีที่
อธิบายถึงบริบทต้องการศึกษาได้อย่างแท้จริง  

โดยในการเ พ่ิมความน่าเชื่อถือของงานวิจัยนี้จะใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามในการท าการส ารวจชุดเดียวกันตลอดทั้งงานวิจัย รวมถึงใช้วิธีการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ 
ถอดค าพูดจากเสียง และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้จะมีการขอให้ผู้ให้ข้อมูลท าการ
ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ระหว่างที่ก าลังท าการวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วย 

3.3.2 ความถูกต้อง (Validity)  
ความถูกต้อง เป็นประเด็นในด้านระดับความถูกต้องในการตีความของงานวิจัย 

กล่าวคือ ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัยที่ได้โดยใช้ขั้นตอนวิธีการที่เหมาะสม     
(จิรประภา อัครบวร, 2544) ทั้งนี้ ความถูกต้องมี 3 ลักษณะ ได้แก่ ความถูกต้องด้านองค์ประกอบ 
(Construct Validity) ความถูกต้องภายนอก (External Validity) และความถูกต้องภายใน (Internal 
Validity) ในงานวิจัยนี้ มีแนวทางในการวิจัยเพื่อให้เกิดความถูกต้องดังต่อไปนี้  

3.3.2.1 ความถูกต้องด้านองค์ประกอบ (Construct Validity) 
 ความถูกต้องขององค์ประกอบ เป็นประเด็นในแง่ของการสร้าง      

มาตรวัดหรือวิธีการวิจัยที่ถูกต้อง เหมาะสม และครอบคลุมต่อเนื้อหาที่ต้องการจะศึกษา  (จิรประภา 
อัครบวร, 2544) 

งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) คือการหา
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง โดยในที่นี้ผู้วิจัยเลือกพิจารณาผู้ให้ข้อมูลที่ไม่จ ากัดเพศ สถานภาพ และ
ระดับการศึกษา เป็นต้น 

3.3.2.2 ความถูกต้องภายนอก (External Validity) 
ความถูกต้องภายนอกเป็นประเด็นในเรื่องของการน าผลการค้นพบจาก

งานวิจัยไปขยายสู่กลุ่มประชากรอ่ืน หรือ Generalization (จิรประภา อัครบวร, 2544) โดยใน
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งานวิจัยนี้ ได้มีการตีกรอบและก าหนดขอบเขตงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนว่าครอบคลุมเฉพาะบริบทของ
ผู้สูงอายุเท่านั้น 

3.3.2.3 ความถูกต้องภายใน (Internal Validity) 
ความถูกต้องภายใน คือ การศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จึงน าไปสู่การเกิดของอีกเหตุการณ์หนึ่ง โดยใช้กรณีศึกษาหลาย ๆ
กรณี และดูกรณีที่เกิดขึ้นซ้ ากัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวทางในการทดสอบความถูกต้องภายในดังนี้ 

(1) ผู้วิจัยมีการพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิจัย เพ่ือให้เกิดมุมมองรอบด้านและเห็นถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ควรจะต้องค านึงถึง อีกทั้งท า
การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ (Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมก่อนน าไปสัมภาษณ์จริง 

(2) สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง โดย
จะมีพูดคุยถึงจุดประสงค์ของการวิจัย อธิบายค าถาม สร้างความเป็นกันเองในการสัมภาษณ์ รวมทั้งมี
การแจ้งให้ทราบว่าชื่อของผู้ให้ข้อมูลจะไม่ถูกเปิดเผย 

(3) หลังจากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะมีการทบทวนผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
กับผู้ให้ข้อมูล เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องและตรงตามเจตนาของผู้ให้ข้อมูล 

 
3.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth Interview) 

 
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกจะเน้นการพูดคุยสนทนาสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

และสอบถามข้อมูลในแต่ละบริบทของกลุ่มตัวแปร โดยใช้กรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นแนวทางใน
การด าเนินการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.2 
กรอบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

ล าดับ ค าถาม 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป : อายุ , เพศ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา, รายได้, ผู้ดูแล, โรคประจ าตัว 
ตอนที่ 2  2.1 ระยะเวลาและประสบการณ์การใช้งาน สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ หรืออุปกรณ์

เทคโนโลยีอ่ืน 
2.2 ความเข้าใจเกี่ยวกับสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ 
2.3 สาเหตุที่จะท าให้เลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ 
2.4 ปัจจัยด้านการใช้งาน 
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ล าดับ ค าถาม 

- แนวทางการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ 
- ความส าคัญของคู่มือ 
- ระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน 

2.5 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
- ประสบการณ์ในอดีตส่งผลต่อความต้องการการใช้งาน  
- สังคมและคนรอบข้าง 
- ความปลอดภัยทางด้านข้อมูล 

2.6 ปัจจัยด้านราคา 
- ความสอดคล้องกันด้านราคากับคุณภาพ 
- ความคุ้มค่า 

2.7 ปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ 
- ขนาด  
- ปุ่มกด / Touch screen 
- การมองเห็น 
- การดูแลรักษา 
- ความคงทน 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
 
3.5 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล 

  
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ เพ่ือสร้างความเข้าใจพ้ืนฐาน

ในการวิจัยและการสร้างแบบสัมภาษณ์ ตลอดจนช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 
3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 10 คน 
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3.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ เอกสาร วารสารที่สามารถ

อ้างอิงได้ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ และผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงแหล่งข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ต 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ผู้วิจัยวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบ
เอกสาร โดยขอความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์จากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รวมเวลาในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งสิ้น 2 เดือน 

 
3.6 วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
3.6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ   

เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะพ้ืนฐานทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 

3.6.2 การหาความสัมพันธ์ของปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอาย ุ  
ประกอบด้วย ด้านการใช้งาน ด้านทัศนคติ ด้านราคา และด้านลักษณะของ

อุปกรณ์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ทั้งนี้ในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้สนใจเพียงแค่ข้อความที่ปรากฏในเอกสารหรือการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่พยายาม
ค้นหาและตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั้นด้วย (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2554) 

 
3.7 แผนการด าเนนิงานวิจัย 
 

การศึกษาปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยมีขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 – เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 3.3 
แผนด าเนินงานวิจยั 

กิจกรรม 

ปี 2560 ปี 2561 

กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ ์

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1) ค้นหาหัวข้อวจิัย                         

2) ทบทวน
วรรณกรรม 

                        

3) ก าหนดขอบเขต
หัวข้อวิจยั 

                        

4) ออกแบบแนวทาง
การวิจยั 

                        

5) เก็บข้อมูล                         

6) ประมวลผลข้อมูล                         

7) สรุปผลงานวิจัย                         

 
  

Ref. code: 25605923036049PMH



37 

 

บทที ่4  
ผลการวิจัย และอภิปรายผล 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่

เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้ผลิตอุปกรณ์สามารถน ามาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
การใช้งานในผู้สูงอายุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการใช้งานได้โดยง่าย 

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในผู้สูงอายุจ านวน 10 คน อายุระหว่าง 60 – 65 ปี  
โดนการเก็บรวบรวมจากแบบสัมภาษณ์ (Unstructured Interview) เพ่ือให้ทราบถึงความคิดเห็น 
และมุมมองที่มีต่อสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยการยอมรับการใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่
ได้รับจากกลุ่มตัวอย่างสามารถแบ่งออกเป็น  

4.1 ภาพรวม และข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ตามภาพรวมของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
4.3 สรุปผลของการวิจัยและกรอบแนวคิด 

 
4.1 ภาพรวมและข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
ภาพรวมของผู้ให้สัมภาษณ์สามารถสรุปได้ตามตาราง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1  
ภาพรวมของผู้ใหส้ัมภาษณ ์

คุณลักษณะ รายการ จ านวน 

อายุ 61 ปี 1 

64 ปี 6 
65 ปี 3 

รวม 10 

เพศ ชาย 3 
หญิง 7 

รวม 10 

สถานภาพ โสด 5 
สมรส 3 
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คุณลักษณะ รายการ จ านวน 

หม้าย 2 
รวม 10 

วุฒิการศึกษา อนุปริญญา 2 

ปริญญาตรี 3 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 

รวม 10 

รายได ้ 20,000 – 30,000 บาท 2 
30,000 บาทข้ึนไป 7 

ไม่แน่นอน 1 
รวม 10 

ผู้ดูแล มีผู้ดูแล 4 

ดูแลตนเอง 6 
รวม 10 

โรคประจ าตัว มี (เบาหวาน, ความดัน, เก๊า) 7 

ไม่มี 3 
รวม 10 

ประสบการณ์การใช้ สายรั ด
ข้อมือเพ่ือสุขภาพ 

มี 0 

ไม่มี 10 
รวม 10 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณจ านวน 10 คน อายุระหว่าง 60 – 65 ปี แบ่งเป็น

ชาย 3 คน หญิง 7 คน สถานภาพโสดจ านวน 5 คน สมรส 3 คน และ หม้าย 2 คน โดยทุกคนมีวุฒิ
การศึกษาระดับอนุปริญญา 2 คน ปริญญาตรี 3 คน และสูงกว่าปริญญาตรี 5 คน รายได้ต่อเดือน
มากกว่า 20,000 คน จ านวน 2 คน มากกว่า 30,000 บาท จ านวน 7 คน และรายได้ไม่แน่นอน
จ านวน 1 คน มีผู้ดูแลจ านวน 4 คน และดูแลตนเองจ านวน 6  คน มีโรคประจ าตัวจ านวน 7 คน 
ได้แก่ โรคความดันโลหิต เบาหวาน และเก๊า  

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพมา
ก่อน แต่ทุกคนต่างรู้จักเทคโนโลยีดังกล่าวโดยทราบจากคนในครอบครัว เพ่ือน และโฆษณาตามสื่อ
ต่าง ๆ  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ตามภาพรวมของกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างพบประเด็นที่จะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับการใช้งานสายรัด

ข้อมือเพ่ือสุขภาพ สามารถน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้อง 
ความคล้ายคลึง และความแตกต่างของปัจจัยการยอมรับการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ โดยสามารถแบ่งตามบริบทของแต่ละปัจจัย โดยใช้รหัส A6001 – 6010 เพ่ือแทนชื่อของ
ผู้ให้สัมภาษณ ์ตามวิธีการวิจัยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ จ านวน 10 คน ดังนี้  

 
4.2.1 ปัจจัยด้านทัศนคติ 

สามารถแยกเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
4.2.1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์    

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างรู้จักสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งรู้ถึง
ความสามารถพ้ืนฐานของอุปกรณ์ ได้แก่ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การนับก้าวเดิน การใช้แคลอรี่ 
การวัดการหลับ เป็นต้น โดยจะรับรู้มาจากลูกหลาน เพ่ือน สื่อโฆษณาโดยจะเห็นจากช่องทางนี้มาก
ที่สุด  

"เคยเห็นคนอ่ืนใช้ แต่ว่าคนในบ้านไม่เคยใช้ค่ะ " 
A6003 

"รู้ว่าลูกใช้อยู่ ใช้กันทุกคนเลย เราก็เคยถามว่ามันคืออะไรเขาก็อธิบาย
ให้ฟัง แต่พอจะขอมาลองใช้บ้างก็ไม่ให้" 

A6006 
"รู้จักจากโฆษณาบ้าง หนังสือบ้าง มีเยอะแยะเลย" 

A6009 
จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ต้องการในการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ แบ่งเป็น 
 

ตารางที่ 4.2 
ความต้องการในการใช้งานสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ  

ความต้องการใช้งาน จ านวน 

ต้องการ - มีโรคประจ าตัว 7  
- ไม่มีโรคประจ าตัว 1  

รวม  8 
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ความต้องการใช้งาน จ านวน 

ไม่ต้องการ - ไม่มีโรคประจ าตัว 2  
รวม 2  

รวม 10 

 
จะเห็นได้ว่าแม้ว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดที่จะท า

ให้ผู้สูงอายุสนใจที่จะใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ แต่จากการสัมภาษณ์พบว่าถึงแม้ผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้ง 10 คน แม้ว่าจะทราบและรับรู้ถึงประโยชน์ของสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพแล้ว แต่ผู้ที่สนใจจะใช้
สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพนั้นมีจ านวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีโรคประจ าตัวจ านวน 7 คน และไม่มีโรค
ประจ าตัว 1 คน ซึ่งเหตุผลที่จะยอมรับการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพเนื่องจากต้องการที่จะน า
อุปกรณ์ดังกล่าวมาช่วยดูแลสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพที่อาจ
เกิดข้ึนอีก เนื่องจากทราบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถน ามาช่วยในการดูแลสุขภาพของตนเองได้  

"พอถึงจุดๆหนึ่งเราก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะ ตราบใดที่ยังไม่มี
สัญญาณเตือนก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอก  นิสัยคนเป็นแบบนี้แหละถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ค่อย
สนใจ" 

A6004 
"อยากใช้เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่บ้าง เอามาใช้ในการวัดอัตรา

การเต้นของหัวใจ นับก้าว" 
A6005 

"สนใจมานานแล้ว แต่ยังไม่ได้ศึกษาว่าถ้าเอามาใช้แล้วจะคุ้มกับราคาที่
จ่ายไหม …. วัตถุประสงค์เพ่ือไว้ดูว่าวันหนึ่งใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่ วัดการเต้นหัวใจว่าเต้นผิดปกติไหม 
เพราะเคยมีปัญหาแล้วไปตรวจมันทรมานนะ ถ้าเราป้องกันตัวเองได้ก็ดีกว่าที่จะมารักษา” 

A6010 
ส าหรับคนที่ได้ไม่มีความสนใจในการใช้งานอีก 2 คน นั้นต่างก็รับรู้ถึง

ประโยชน์ของสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ โดยต่างมองว่าไม่มีความจ าเป็นและขาดแรงจูงใจในการที่จะ
ใช้งานเนื่องด้วยยังสุขภาพแข็งแรง เป็นผู้ที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีโรคประจ าตัว อีกทั้งยัง
ไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวเพราะ Smart phone ก็มีฟังก์ชั่นในการดูแล
สุขภาพเบื้องต้นตามที่สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพท าได้ 

"ไม่ได้มีแรงจูงใจ เพราะไม่เห็นว่าจะเหมาะกับเรายังไง ตรวจสุขภาพ
แล้วก็ปกติ ไม่ได้เป็นโรคความดัน หัวใจหรืออะไร ถ้าเราไปตรวจสุขภาพแล้วไม่ดีเราค่อยอยากจะใช้" 

A6003  
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"ถ้าอยากเราจะนับก้าวเราก็ใช้แอพจากในมือถือก็ได้ เพราะมันท าได้
หมดทุกอย่าง เลยไม่คิดว่าต้องใช้ตัวนี้ มันก็แม่นระดับหนึ่ง อุปกรณ์นี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพ 
หรือนักกีฬามากกว่า" 

A608 
ทั้งนี้เมื่อสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเหตุผลที่จะ

ท าให้เลือกใช้งานสายรัดข้อมือสุขภาพนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
"มันมีประเด็นที่ว่าความจ าเป็นของผู้ใช้อยู่ที่อะไร ถ้าเขาไม่มีเงินยังไงก็

ไม่ซื้อ หรือถ้าเขามเีงินแต่ไม่ได้สนใจเรื่องสุขภาพก็ไม่ซื้อ" 
A6010 

ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่าการรับรู้ถึงประโยชน์เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิด
การยอมรับการใช้งาน แต่อาจไม่เพียงพอที่จะท าให้ผู้สูงอายุสนใจที่จะใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ 
หากไม่มีแรงจูงใจที่มากพอ  

4.2.1.2 อิทธิพลของสังคมหรือคนรอบข้าง 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน จาก 10 คน ต่างกล่าวว่าบุคคลรอบข้าง 

เช่น ลูกหลาน เพ่ือน มีผลแค่ท าให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของอุปกรณ์ดังกล่าว และเป็นเพียง
ผู้ให้ค าแนะน าเท่านั้นหากจะต้องตัดสินใจเลือกใช้งานแล้วจะขึ้นอยู่กับตนเองทั้ งสิ้น เนื่องจากเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเอง 

 
ตารางที่ 4.3 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของสังคมหรือคนรอบข้างที่มีต่อการตดัสินใจเลือกใช้งาน 

อิทธิพลของสังคมหรือคนรอบข้าง จ านวน 
ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 3 
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 7 
รวม 10 

 
"ถ้าเขาซื้อให้ก็ให้ลูกตัดสินใจให้ เงินเขา แต่ถ้าเราซื้อเองใช้เงินเราเอง 

เราก็ต้องตัดสินใจเอง คนอ่ืนไม่มีผลนะ" 
A6004 
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"ถ้าจะซื้อเราตัดสินใจเองอยู่แล้ว เพราะก่อนที่จะซื้อเราก็ต้องหาข้อมูล
พวกนี้ก่อน” 

A6009 
นอกจากนี้อิทธิพลอ่ืนที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือ

สุขภาพขึ้นอยู่กับพนักงานและบริษัทตัวแทนจ าหน่ายที่จะให้ข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้เกิดความสนใจและรู้สึก
ถึงความสบายใจหากน ามาใช้งานแล้วพบปัญหาจะสามารถหาผู้ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ 

"จะซื้อร้านที่มีบริการหลังการขาย ความน่าเชื่อถือของผู้ขายหรือ
ตัวแทนจ าหน่ายมีผลนะ ดูแลเรายังไง ของเสียหายแล้วจะชดเชยให้เราแบบไหน" 

A6010 
แม้ว่าบุคคลหรือผู้คนในสังคมรอบข้างจะไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใน

การใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ แต่หากมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ
จากทางภาครัฐจะท าให้อยากใช้งานมากยิ่งข้ึน 

"ของพวกนี้ควรจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องท านะเป็นเรื่องของสุขภาพ 
หากมาดูแลในส่วนนี้แล้วความเจ็บป่วยจะลดไปเยอะ " 

A6001 
"เฉยๆ ไม่ได้สนใจ เพราะปกติไม่ได้มีปัญหาสุขภาพอะไรอยู่แล้ว แต่ถ้า

แบบมีให้ใช้แล้วแลกเป็นเงินได้แบบสิงค์โปร์ก็จะสนใจใช้นะ" 
A6006 

"ให้รัฐสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้ใช้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่านี้ เช่น ผู้สูงวัย
บางคนเป็นข้าราชการบ านาญ แล้วถ้าเขาไปหาหมอ หมอแนะน าว่าให้ใช้แล้วสามารถเอามาเบิกได้มัน
ก็จะกลายเป็นกระแส หรือถ้าเขาเบิกไม่ได้ แต่ถ้าของมันดีก็จะเป็นปากต่อปากท าให้คนอ่ืนสนใจและ
อยากใช้ได้" 

A6010 
4.2.1.3 ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล 

จากผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน ได้มีผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้าน
ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล จ านวน 9 คน ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับดา้นความเปน็ส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล 

ความกังวลต่อความเป็นส่วนตัวและความ
ปลอดภัยของข้อมลู 

จ านวน 

มีความกังวล 1 

ไม่มีความกังวล 8 
ไม่แสดงความคิดเห็น 1 

รวม 10 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

ว่าไม่กังวลหากข้อมูลจะโดนโจรกรรม เนื่องจากไม่คิดว่าข้อมูลสุขภาพ เช่น จ านวนก้าวเดิน การใช้
แคลอรี่ หรืออัตราการเต้นหัวใจจะส่งให้เกิดความเสียหายทางธุรกรรมของตนเอง อีกทั้งไม่ใช่ผู้มี
ชื่อเสียงหากข้อมูลดังกล่าวมีการรั่วไหลก็ไม่คิดว่าจะส่งผลเสียหายอย่างไร 

"พวกข้อมูลถ้าเป็นคนส าคัญก็น่าจะกังวลนะ แต่เรามันคนธรรมดาก็ไม่
ต้องกังวลเรื่องนี้นะ" 

A6001 
 
"เรื่องสุขภาพไม่เป็นไร เพราะเราไม่ใช่คนดัง" 

A6002 
"ไม่กลัวนะถ้าข้อมูลเราโดนเอาไป เอาไปท าไมล่ะ" 

A6004 
"ไม่กลัว ก็แค่ข้อมูลสุขภาพนี่ ไม่ได้เป็นความลับอะไร ไม่ใช่ข้อมูลธุรกิจ

อะไรนี่" 
A6006 

"เขาจะเอาไปท าอะไร การจะแฮ็คข้อมูลเพ่ือจะเอาข้อมูลของเราไปเอา
ไปเพื่ออะไร มันเอาไปท าเงินได้ไหม ถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเงินก็ว่าไปอย่าง" 

A6008 
"ไม่กลัว เพราะข้อมูลมันไม่น่าส าคัญเท่าไรนะเพราะไม่เกี่ยวกับเงิน 

อย่างข้อมูลการเต้นของหัวใจเหรอ มันเอาไปท าไม แต่ถ้าข้อมูลพวกรหัสผ่านอาจมีส่วนที่ท าให้แฮ็ค
แล้วเอาไปใส่ในระบบอ่ืน แต่เราก็แก้ได้ด้วยใส่รหัสให้ไม่เหมือนกันซิ" 

A6009 
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"ไม่กังวลนะ ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้น คนแก่สนใจอะไรน้อยลง สนใจ
เฉพาะหน้า ไม่ได้สนใจระยะยาวว่ามันจะเอาข้อมูลไปท าอะไร ช่างมัน อีกไม่ก่ีวันเราก็ตายแล้ว ถ้าไม่ได้
เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง ถ้าเขาเอาข้อมูลไปวิจัยก็ช่างเขา ก็ดีซิจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิม 
แต่ว่าขออนุญาตหน่อยก็ดีท าให้มันถูกต้อง" 

A6010 
 ส าหรับผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีความกังวลต่อด้านความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่ายังมีความกังวลหากข้อมูลของตนเองรั่วไหล 
เนื่องด้วยส่งผลในด้านความรู้สึก แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวผู้ที่เข้ามาขโมยอาจไม่สามารถน าไปท าเงินได้ แต่
จะมีความรู้สึกไม่สบายใจหากมีเหตุการณ์เช่นนั้น ทั้งนี้ทางที่ดีระบบควรออกแบบให้ดีมีระดับการ
รักษาข้อมูลที่ปลอดภัยจะดีกว่า แต่ปัจจัยนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นส าคัญที่จะท าให้เลือกใช้หรือไม่เลือกใช้
อุปกรณ ์

"ถามว่ากังวลไหมก็มีกังวลนะ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไป
ท าอะไร แต่ถ้าหากต้องเลือกว่าจะใช้งานอุปกรณ์ที่มีประโยชน์กับเรื่องนี้แล้ว ก็จะมองที่ความมี
ประโยชน์มากกว่า ประเด็นนี้ไม่ได้ส าคัญอะไร แต่ทางที่ดีระบบก็ไม่ควรออกแบบแล้วถูกแฮ็คง่ายนะ" 

A6005 
4.2.2 ปัจจัยด้านการใช้งาน  

4.2.2.1 การใช้งานง่ายและง่ายต่อการเรียนรู้ 
จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานง่าย 

หมายถึง การที่ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และใช้งานอุปกรณ์ด้วยตนเองโดยใช้เวลาไม่นาน 
สามารถจดจ าวิธีการใช้งานได้โดยเร็ว เข้าถึงระบบได้โดยง่าย ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน สามารถให้
ผู้ใช้งานลองผิดลองถูกโดยไม่ส่งผลเสียต่ออุปกรณ์  

"ถ้าซับซ้อนเกินไปก็ไม่ชอบ มันจะใช้งานยาก คนมีอายุไม่ค่อยมีความ
อดทนเท่ากับเด็กท่ีเรียนรู้ได้เร็วหรอก ผู้ใหญ่ไม่ค่อยรู้เรื่อง" 

A601 
"ที่ผ่านมายังไม่เคยคิดว่าจะต้องมาใช้ เพราะคิดว่าต้องมาเสียเวลากับ

มัน ใช้งานยุ่งยาก แต่เท่าท่ีฟังจากท่ีน้องพูดมันก็น่าสนใจนะถ้ามันไม่ได้ใช้งานยาก" 
A607  

4.2.2.2 จ านวนฟังก์ชั่นการใช้งาน 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 10 คน ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวน

ฟังก์ชั่นการใช้งานในอุปกรณ์สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ ดังนี้  
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ตารางที่ 4.5 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนฟังก์ช่ันการใช้งานในอุปกรณ์สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ 

ฟังก์ชั่นการใช้งาน จ านวน 
มีเฉพาะฟังก์ชั่นสขุภาพ 7  

มีฟังก์ชั่นมากกว่าฟังกช์ั่นสขุภาพ 2 
ไม่แสดงความคิดเห็น 1 

รวม 10 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คน ได้แสดงความคิดเห็นว่าสายรัดข้อมือเพ่ือ

สุขภาพควรมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ไม่เยอะจนเกินไป โดยหากจุดประสงค์ของสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ
นั้นมุ่งเน้นที่การดูแลสุขภาพ ก็ไม่ควรใส่ฟังก์ชั่นการใช้งานอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วย อีกทั้งมองว่า
จ านวนฟังก์ชั่นมีความสัมพันธ์กับราคา ซึ่งหากฟังก์ชั่นมากแล้วท าให้ราคาสูงก็ควรมีเฉพาะฟังก์ชั่นที่
เกี่ยวกับสุขภาพเท่านั้น 

“ฟังก์ชั่นต้องตอบโจทย์เราก่อน ต่อมาก็จะเป็นราคา ซึ่งหากฟังก์ชั่น
มากราคาสูงแล้วฟังก์ชั่นทีเ่กินมาไม่ได้ตอบโจทย์ด้านการดูแลสุขภาพของเราก็ไม่จ าเป็น  

… เรามีทางเลือกอ่ืนให้เลือกใช้นะอย่าง ฟังเพลง รับโทรศัพท์ก็ท าจาก
มือถือก็ได้ มันไม่จ าเป็นต้องมาท าในอุปกรณ์นี้”  

A6005 
"ถ้าฟังก์ชั่นเยอะก็ดี แต่ก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วย ถ้ามันเยอะแล้วแพง

ฟังก์ชั่นที่เกินมามันไม่จ าเป็น 
A6009 

"มันต้องคุ้มค่า ไม่จ าเป็นต้อง ฟังก์ชั่น เยอะแต่ ฟังก์ชั่น  นั้นต้อง
ตอบสนองความต้องการของเราได้ … คนแก่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องกวดขันเรื่องเวลาขนาดนั้นแล้ว 
ไม่ต้องรู้ทันทีหรอกกว่าใครโทรมา ถ้าโทรมาแล้วเราไม่รับ เดี๋ยวเราเห็นก็ค่อยโทรกลับเอง เอาแค่
ฟังก์ชั่นที่เก่ียวกับสุขภาพก็พอแล้ว" 

A6010 
ส าหรับผู้ที่ให้ความคิดเห็นว่ามีฟังก์ชั่นที่นอกเหนือจากฟังก์ชั่นสุขภาพ

ด้วยเนื่องจากมองว่าเป็นข้อดีของอุปกรณ์ท่ีจะสามารถท าอะไรหลายอย่างได้ภายในอุปกรณ์เดียว  
"ถ้ามันสนองต่อความต้องการของเราได้นะราคาก็ไม่ค่อยเป็นประเด็น

เท่าไร ถ้าฟังก์ชั่นบางอันมันมากไปแต่เอามาเผื่อไว้ก็ดีกว่า จะได้ไม่ต้องพกอุปกรณ์อะไรมาก" 
A6004 
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4.2.2.3 วิธีการเรียนรู้การใช้งาน 
จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีแนวคิดเกี่ยวกับช่องทางการ

เรียนรู้การใช้งานที่เหมาะสม โดยผู้ให้สัมภาษณ์บางคนได้มีความคิดเห็นมากกว่า 1 ข้อ ดังนี้  
ตารางที ่4.6 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการเรียนรู้การใช้งานท่ีเหมาะสม 

ช่องทางการเรียนรู้ จ านวน 

คู่มือ 5 
Clip VOD 3 
ผู้สอนโดยตรง 8 

 
การเรียนรู้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญโดยอุปกรณ์

ดังกล่าวต้องอ านวยให้ผู้ใช้งานเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ หรือศึกษาจากคู่มือเพ่ือประกอบการเรียนรู้ซึ่ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยังมองว่าคู่มือเป็นสิ่งจ าเป็น 

"ถ้าสมมติว่าลองใช้แล้วมันติดไปต่อไม่ถูกก็จะลองไปเรื่อย ๆ จนถึงจุด  
หนึ่งที่คิดว่าไม่กล้าไปต่อก็จะไปถามคนอ่ืน อายุขนาดนี้แล้วไม่ทันเด็ก ๆ หรอก แต่ก็ต้องเรียนรู้ 
พยายามเรียนรู้ ค่อยๆเก็บเก่ียวไปเรื่อย ๆ" 

A6002 
"ส่วนใหญ่ก็มั่วเอานะ แล้วก็ดูคู่มือประกอบ แต่ถ้ามีใครท าเป็นแล้วอยู่

ใกล้ ๆ เราก็ถามก่อน แต่ถ้าไม่มีก็กล้ามั่ว ของพวกนี้ไม่เจ๊งง่ายๆหรอก" 
A6009 

"กล้าลองใช้เองนะ มันไม่เสียง่ายๆหรอก … คู่มือก็ส าคัญนะ แต่ถ้า
ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ชอบอ่านหนังสือคู่มืออาจมีความส าคัญน้อย ซึ่งถ้าหากมีปัญหาข้อมูลไม่ตรงตาม
สลากก็สามารถฟ้องสคบ. (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ได้" 

A6010 
นอกจากนี้หากมีการท าเป็นคลิปสอนการใช้งานก็ดีเพราะจะเห็นภาพ

แต่อาจท าให้เสียเวลา  
"การดู Clip VDO นี่ดีนะ ท าให้เข้าใจง่าย และเรียนรู้ ได้ไว  แต่ก็

เสียเวลาหน่อย" 
A6001 

แม้ว่าการมีคู่มือจะเป็นสิ่งส าคัญแตผู่้ให้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่แล้วมอง
ว่าการที่มีผู้สอนวิธีการใช้งานโดยตรงที่สามารถอธิบายได้ถือได้ถือว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุด 
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"ก็ถ้าคนขยันอ่านคู่มือก็จะท าให้เข้าใจ แต่ถ้ามีคนอธิบายด้วยก็จะ
เข้าใจยิ่งขึ้น อย่างเวลาซื้อโทรศัพท์มือถือพนักงานก็จะอธิบายเบื้องต้น แล้วบอกว่าลองไปอ่านในคู่มือ
ต่อนะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรก็เอามาถามได้ ซึ่งมันก็ข้ึนอยู่กับแต่ละคนแล้วว่าจะเก็บเกี่ยวจากที่เขาสอน
ได้ขนาดไหน" 

A6002 
"คนขายจะเป็นคนสอนเราก่อน แล้วเราค่อยมาลองเองที่บ้าน ถ้ายาก

ไปก็ไม่ใช้ บางครั้งก็จะให้ลูกสอน แต่ถ้าลูกไม่ว่างก็จะไปหาให้คนขายสอน" 
A6006 

"อธิบายให้ฟังดีกว่านะ อ่านขี้เกียจอ่าน มันเสียเวลาเยอะ" 
A6007 

"ปกติจะเป็นพนักงานที่ร้านสอนก่อน ถ้าอยู่บ้านก็จะให้ลูกสอน คู่มือให้
มาไม่ค่อยอ่านหรอก ตัวอักษรเล็ก … ถ้าเราท าอะไรเป็นก็ดีกว่านะ ควรมีคนสอนก่อน เพราะว่าพวก
เขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา ถ้าเขาไม่อยู่แล้วเราไม่รู้วิธีใช้จะท ายังไงล่ะ" 

A6004 
4.2.2.4 วิธีการเข้าถึงการใช้งาน 

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานอุปกรณ์ระหว่างปุ่มกดกับ Touch 
screen ว่าแบบใดดีกว่ากันผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.7  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงการใช้งาน 

วิธีการเข้าถึงการใช้งาน จ านวน 
TUI 4 
Touch Screen 4 
แบบใดก็ได้ (TUI หรือ Touch Screen) 1 

ไม่แสดงความคิดเห็น 1 
รวม 10 

 
โดยมุมมองของผู้ที่คิดว่าใช้งานปุ่มกดดีกว่า ได้แสดงความคิดเห็นโดย

กล่าวว่าแบบปุ่มกด หรือ TUI นั้นสามารถสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานได้ง่าย อีกท้ังหากน ามาใช้ใน
อุปกรณ์สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่มีขนาดเล็กแล้ว การใช้ปุ่มกดในการสั่งการใช้งานจะแสดงถึงความ
ตั้งใจและป้องกันความผิดพลาดได้ง่ายกว่ามากกว่า Touch Screen 
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"ส่วนตัวนะ ถ้าอุปกรณ์มันเล็กไม่ควรเป็น touch screen ควรเป็น
ปุ่มกด เพราะนิ้วเราใหญ่ เพราะถ้าแตะก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนอะไรบ้าง" 

A6002 
"ผมถนัดแบบปุ่มกดมากกว่านะ เพราะคุ้นเคยแบบนี้ โตมากับแบบนี้" 

A6003 
"Touch Screen มันก็ดีนะ แต่ไว ซึ่งบางทีเราไปโดนมันก็เปลี่ยนไป

ไหนก็ไม่รู้แล้ว แต่ถ้าปุ่มมันจะแสดงถึงความตั้งใจ ถ้าเราแสดงว่าเราตั้งใจแล้วระบบค่อยท างานได้จะ
ดีกว่า" 

A6005 
"ปุ่มกดก็ดีเหมือนกันนะ เพราะ touch screen อาจจะเลื่อนไปเลยมัน

เร็วไป บางทีไม่ได้ตั้งใจจะท าแต่ไปโดน" 
A6006 

"ปุ่มเดียวแล้วค่อยๆกดไปดีกว่า เพราะด้วยตัวเครื่องมันเล็ก ปุ่มน้อยมัน
ท าให้เรากดง่าย" 

A6003 
 
ในขณะที่ผู้ที่คิดว่า Touch Screen ดีกว่าเนื่องจากมองว่าทันสมัยและ

มีความคงทนมากกว่า 
"ควรเป็น Touch Screen เพราะเราไม่รู้ว่าต้องกดกี่ครั้งถึงจะถึง

ฟังก์ชั่น แต่ถ้าแตะเรื่อยๆเราจะเห็นว่าท าอะไร" 
A6008 

"สมัยนี้มัน Touch Screen หมดแล้วนะ สมัยก่อนมันกด แต่จริงๆใช้
แบบไหนก็ได้ถ้ารู้วิธีใช้ อย่างพ่ีที่บ้านบอกให้ touch screen เขาก็จะแตะแรงแล้วจอมันก็ไม่เลื่อน 
หรือเลื่อนไปไว แต่เรามันรู้วิธีเลยคิดว่าใช้แบบไหนก็ได้" 

A6009 
"Touch screen ดีกว่า เพราะกดปุ่มแรง/ค่อย จะมีผลท าให้มันเสีย

ง่ายกว่า" 
A6010 

4.2.3 ปัจจัยด้านราคา 
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านราคาสามารถส่งผลต่อ

การเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพหรือไม่ ดังนี้  
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ตารางที่ 4.8  
ความคิดเห็นด้านราคามผีลต่อการตัดสินใจซื้อสายรัดข้อมือ 

ปัจจัยด้านราคามีผลต่อการติดสินใจซ้ือ จ านวน 
มีผล 7 

ไม่มีผล 3 
รวม 10 

 
ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวน 7 คนกล่าวว่าประเด็นปัจจัยด้านราคามีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ต่างมองว่าด้วยราคาท่ีสูงเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้ไม่สนใจที่อยากจะใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 

"ของ Apple ก็จะท าอะไรได้หลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งที่มันท าได้ส่วนใหญ่ไม่
จ าเป็นกับเราไง มันดีก็จริงแต่ราคาเป็นหมื่นก็แพงไป" 

A6002 
"ที่ไม่ซื้อมาใช้เพราะว่ามันแพง … ราคาไม่ควรเกิน 3,000 บาทนะ ถ้ามันมี

ฟังก์ชั่นที่ดีกว่าแต่ว่ามันราคาสูงไปก็ไม่ซื้อนะ เพราะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้จ าเป็นส าหรับเราขนาดนั้น " 
A6006 

"ฟังก์ชั่นต้องตอบโจทย์เราก่อนต่อมาก็จะเป็นราคา ซึ่งหากฟังก์ชั่นมากราคา
สูง แล้วฟังก์ชั่นที่เกินมาไม่ได้ตอบโจทย์ของเราก็ไม่จ าเป็น ไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องถูกสุดไง มันต้อง
สมเหตุสมผล" 

A6005 
"ถ้าอยากเราจะนับก้าวเราก็ใช้แอพจากในมือถือก็ได้ เพราะมันท าได้หมดทุก

อย่าง เลยไม่คิดว่าต้องใช้ตัวนี้ เพราะมือถือมันก็แม่นระดับนึง อุปกรณ์นี้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพ 
หรือนักกีฬามากกว่า แต่ว่าถ้าราคาแค่หลักร้อยหรือพันต้นๆก็โอเคนะ ควรท าฟังก์ชั่นได้เท่ากับที่มือถือ
ท าได้และควรจะแม่นกว่า" 

A6008 
ทั้งนี้หากมีสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่มีราคาที่ถูกลง แม้ว่าฟังก์ชั่นการใช้งาน

จะลดลงก็ยินดีที่จะเลือกอุปกรณ์ดังกล่าวมากกว่า 
"เห็นคนอื่นใช้ก็ไม่ได้อยากท าให้ใช้นะ อยู่ที่ราคาอย่างเดียวเลย แต่ก็ขึ้นอยู่กับ 

ฟังก์ชั่นและรูปทรงด้วย ถ้าฟังก์ชั่นได้เยอะก็ดี แต่ก็ข้ึนอยู่กับราคาด้วย ถ้ามันเยอะแล้วแพง ฟังก์ชั่นที่
เกินมามันก็ไมจ่ าเป็น" 

A6009 

Ref. code: 25605923036049PMH



50 

 

นอกจากนี้ความคุ้มค่าก็เป็นอีกหนึ่งด้านที่ทางผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความส าคัญ
โดยมีความคิดเห็นว่าบางครั้งราคาไม่สูงหรือต่ าไม่ใช่ประเด็นส าคัญ หากเราสามารถสร้างความมั่นใจ
ในการใช้งานและน ามาใช้งานแล้วคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป  

"ต้องดูว่าถ้าฟังก์ชั่นงานมีมากเหมาะสมกับราคาก็น่าสนใจ … ถ้ายี่ห้อที่ดีแต่ไม่
รู้จัก เช่น ดังที่จีน แต่ที่ไทยไม่นิยมผมก็ไม่ซื้อนะ ยอมที่จะซื้อแพงแต่เรารู้จักมากกว่า" 

A6001 
"ส าหรับคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะ หรือรายได้ไม่มาก ฟังก์ชั่นหลายๆอย่างก็ไม่

จ าเป็น เอาแค่ฟังก์ชั่นทั่วไปก็ได้ แต่ถ้าคนที่มีรายได้สูงขึ้นมาหน่อยก็ถ้ามีฟังก์ชั่นที่หลากหลายให้เลือก
ก็ดี ซึ่งท้ังหมดมันข้ึนอยู่กับก าลังทรัพย์ของแต่ละคน" 

A6002 
"ถ้ามันสนองต่อความต้องการของเราได้นะราคาก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไร 

ถ้าฟังก์ชั่นบางอันมันมากไปแต่เอามาเผื่อไว้ก็ดีกว่า จะได้ไม่ต้องพกอุปกรณ์อะไรมาก" 
A6004 

"ถ้าราคาเกินงบที่เราตั้งไว้ แต่ประโยชน์ที่ได้มันเยอะ ก็ยอมนะ แต่ ฟังก์ชั่น 
พวกนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่โทรศัพท์ท าไม่ได้ เป็นฟังก์ชั่นเฉพาะของสุขภาพอย่างเดียว" 

A6007 
"มันต้องคุ้มค่า ไม่จ าเป็นต้องฟังก์ชั่นเยอะแต่ฟังก์ชั่นนั้นต้องตอบสนองความ

ต้องการของเราได้ เน้นที่คุณภาพ ไม่ใช่ซื้อแพงแต่ใช้ไม่ถึงเดือนพังอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่คุ้ม" 
A6010 

4.2.4 ปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ 
4.2.4.1 ขนาดและรูปทรง 

จากการสัมภาษณ์พร้อมกับให้ดูสายรัดข้อมือ Fitbit chage2 (Size S) 
เกี่ยวกับความพึงพอใจในรูปทรงของสายรัดข้อมือตัวอย่าง (Fitbit Charge2) พบว่าทุกคนมีความ   
พึงพอใจในรูปทรงที่เรียบง่าย ขนาด น้ าหนัก และหน้าจอแสดงผล แต่ทั้งนี้ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นเพศ
ชายจ านวน 3 คน ได้ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการออกแบบขนาดแยกส าหรับผู้ชายและผู้หญิงเนื่องจาก
ขนาดข้อมือไม่เท่ากัน  

 
ตารางที่ 4.9  
ความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปทรงสายรัดข้อมือ Fitbit Chage 2 (Size S) 

ความพึงพอใจในรูปทรง จ านวน 
พึงพอใจ 7 
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ความพึงพอใจในรูปทรง จ านวน 

ไม่พึงพอใจ 3 
รวม 10 

 
“ขนาดแบบนี้ก็ดีนะ ดูเป็นแฟชั่นได้” 

A6002 
"ขนาดมันควรใหญ่กว่านี้นะถ้าจะให้ผู้ชายใช้" 

A6009 
“มันก็สวยดี ดูชัด แต่เล็กไปหน่อย ถ้าจะเอาไปใช้ส าหรับข้อมือของ

ผู้ชาย” 
A6001 

“แสดงผลชัดเจน สวยดี แต่บางทีก็ดูเล็กไปนะถ้าเทียบกับขนาดข้อมือ
ของผม” 

A6004 
“ถ้าจะเอาให้ผู้ชายใส่ขนาดน่าจะเล็กไปนะ ควรจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อย

จะโอเคเลย” 
A6009 

4.2.4.2 การออกแบบสี รูปทรง ของอุปกรณ์ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนได้ให้ความคิดเห็นว่ารูปทรงมีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้งานแต่ไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญมากที่สุดที่จะท าให้ตัดสินใจใช้งาน  ทั้งนี้การออกแบบควร
ออกแบบให้เรียบง่าย เหมาะกับวัย  

"รูปทรงก็มีผลต่อการตัดสินใจนะ ส าหรับคนที่ชอบแต่งตัว ชอบแฟชั่น 
อย่างป้าเป็นคนที่ชอบแต่งตัวฉะนั้นรูปทรง สี ก็มีผลต่อการตัดสินใจเหมือนกัน ใส่สีนี้จะเข้าชุดไหม    
ใส่แบบนี้จะดูดีหรือเปล่า" 

A6002 
"ถ้าเอามาใช้แล้วเตะตาคน อาจท าให้เสี่ยงกับการถูกปล้นได้ก็จะไม่ซื้อ

นะ อันตราย" 
A6004 

"เห็นคนอ่ืนใช้ก็ไม่ได้อยากท าให้ใช้นะ อยู่ที่ราคาอย่างเดียวเลย แต่ก็
ขึ้นอยู่กับฟังก์ชั่นและรูปทรงด้วย" 

A6009 
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"รูปทรงเรียบ ๆ ไม่หวือหวา ไม่แฟชั่น เพราะถ้าใช้อะไรที่แฟชั่นมากก็
จะโดนมองว่า ไม่ดูวัย ใช้อะไรก็ควรดูความเหมาะกับวัยด้วย" 

A6010 
4.2.4.3 การมองเห็นแสดงผลทางหน้าจอ 

ทางผู้ให้สัมภาษณ์ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงผล โดย
มองว่าการแสดงผลควรที่จะชัดเจนเพ่ือให้ผู้ใช้งานมองเห็นได้ง่าย ซึ่งเมื่อสอบถามเกี่ยวกับภาพสีหรือ
ขาวด าที่ควรน ามาใช้ในการแสดงผลได้ผลลัพธ์ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.10  
คิดเห็นเกีย่วกับการแสดงผล 

การแสดงผล จ านวน 

ภาพขาวด า (Monotone) 4 

ภาพสี 4 
แบบใดก็ได้ 1 

ไม่แสดงความคิดเห็น  1 

รวม 10 
 

จะเห็นได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นแบ่งเป็น 2 ด้านเท่ากัน คือ
ด้านละ 4 คน (1 คนไม่แสดงความคิดเห็น และอีก 1 คนเลือกใช้งานแบบใดก็ได้) จากตัวอย่างอุปกรณ์ 
Fitbit Charge 2 มีการแสดงผลภาพแบบขาวด า (Monotone) ด้วยเทคโนโลยี OLED (Organic 
Light Emitting Diodes) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ที่กล่าวว่าการแสดงภาพแบบขาวด าถือว่าเหมาะสม
เนื่องจากมองเห็นได้ชัดเจนส าหรับการใช้งานในผู้สูงอายุ  ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ที่กล่าวว่าภาพสี
เหมาะสมกว่า เนื่องจากภาพสีจะดูสวยงาม ดึงดูดให้ใช้งานมากกว่า  

"ถ้าผู้สูงอายุใช้เป็นขาวด าจะดีกว่า เพราะเขาจะเน้นที่ขนาด ความ
ชัดเจน มากกว่าสี" 

A6010 
"ภาพสีดีกว่านะ มันสวยดี ดูน่าสนใจ" 

A6006 
ทั้งนี้เมื่อสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงผลภาพสีจะ

ส่งผลต่อการใช้แบตเตอรี่มากขึ้นและราคาสูงขึ้น ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดให้ความคิดเห็นว่าถ้าหากแสดง
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หน้าจอเป็นภาพสีแล้วจะส่งผลท าให้ราคาของอุปกรณ์สูงขึ้นหรือท าให้ใช้พลังงานมากขึ้นก็ไม่
จ าเป็นต้องเป็นภาพสีก็ได้ 

 
ตารางที่ 4.11  
คิดเห็นเกีย่วกับการแสดงผลหน้าจอเป็นภาพสสี่งผลท าให้ราคาของอปุกรณส์ูงขึ้นหรือท าให้ใช้พลังงานมากขึ้น จะยัง
มีความต้องการใช้ภาพสีอีกหรือไม ่ 

การแสดงผล จ านวน 

ภาพขาวด า (Monotone) 10 

ภาพสี 0 
แบบใดก็ได้ 0 

รวม 10 

 
"รูปลักษณ์ก็มีผลนะ ตัวใหญ่ เห็นชัดเจน เป็นภาพสีเพ่ือให้จูงใจในการ

ซื้อ แต่มันจะเป็นขาวด าก็ไม่เป็นไร ถ้ามันท าให้ประหยัดแบทมากกว่า เพราะภาพสีก็แค่จูงใจในการซื้อ
เฉยๆ สมมติถ้าไปที่ไหนไกล ๆ แล้วไม่มีที่ชาร์จแล้วแบทหมดไว ก็เท่ากับท าอะไรไม่ได้เลย " 

A6006 
 

4.2.4.4 สวมใส่/ถอดง่าย 
การสวมใส่/ถอดง่ายไม่ได้เป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้ยอมรับการใช้

งาน เนื่องจากทางผู้ให้สัมภาษณ์ได้ให้ความคิดเห็นว่าสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพเพ่ือให้แสดงข้อมูลได้
ตลอดเวลาผู้ใช้งานต้องสวมใส่โดยตลอดอยู่แล้ว ควรจะพิจารณาทางด้านวัสดุที่ไม่ท าให้เกิดการระคาย
เคืองต่อผิวหนังในขณะสวมใส่มากกว่า 
 
ตารางที่ 4.12  
คิดเห็นเกีย่วกับการสวมใส่ถอดง่าย  

การสวมใส่ถอดง่าย จ านวน 

จ าเป็น 1 
ไม่จ าเป็น 8 

ไม่แสดงความคิดเห็น 1 
รวม 10 
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"การใส่หรือถอดไม่ได้เป็นประเด็นนะ มันก็เหมือนกับนาฬิกาบางทีผมก็
ใส่นอน ขี้เกียจถอด" 

A6001 
"ส่วนตัวผมเป็นคนแพ้เหงื่อตัวเอง อย่างนาฬิกาก็ไม่ได้ใส่จะดูผ่านมือ

ถือแทน แต่ว่าถ้าจะใช้ตัวนี้มันจ าเป็นต้องใส่ที่ข้อมือตลอด ฉะนั้นถ้าออกแบบสายรัดที่ไม่ท าให้เกิดการ
แพ้ได้ก็ดีนะ" 

A6004 
4.2.4.5 การดูแลรักษาและความคงทน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าสายรัด
ข้อมือดังกล่าวต้องสามารถท าความสะอาดได้ง่าย และตัวอุปกรณ์ต้องมีความคงทน เช่น สามารถกัน
น้ า กันกระแทก 

  
ตารางที่ 4.13  
คิดเห็นเกีย่วกับด้านความคงทน  

การท าความสะอาดง่าย และความคงทน จ านวน 

จ าเป็น 10 

ไม่จ าเป็น 0 
รวม 10 

 
"ถ้าแค่เช็ดท าความสะอาดอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้าต้องมาใช้

น้ ายาหรืออะไรมาท าความสะอาดเป็นพิเศษก็ดูยุ่งยากไม่น่าใช้" 
A6007 

"กันน้ ากันกระแทกเป็นเรื่องส าคัญมาก อะไรที่อยู่ข้อมือควรต้องมีการ
ป้องกันเรื่องพวกนี้” 

A6001 
"อายุมากแล้วบางทีท าพลัดตก ก็อาจจะท าให้เกิดความเสียหายได้" 

A6005 
นอกจากนี้ประเด็นด้านเวลาการใช้งานต่อการชาร์จหนึ่งครั้งยิ่งมีมากก็

จะยิ่งจูงใจให้ใช้งานมากขึ้น โดยขั้นต่ าควรอยู่ได้มากกว่า 3 วันขึ้นไปต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
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ตารางที่ 4.14  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนวันใช้งานท่ียอมรับไดต้่อการชารจ์ 1 ครัง้  

จ านวนวันใช้งานที่ยอมรับได้ 
ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง 

จ านวน 

1 วัน 0 
3 วัน 4 

5 วัน 5 

7 วัน 1 
รวม 10 

 
"ถ้าชาร์จครั้งนึงแล้วอยู่ได้นานก็ดีซิ" 

A6005 
"วันหนึ่งชาร์จครั้งนึงก็เยอะไป ซักอาทิตย์นึงชาร์จได้ครั้งนึง หรือ 2- 3 

วันชาร์จก็ดี" 
A6006 

"ถ้าชาร์จทุกวันก็ไม่ไหวนะ ถ้าเป็นไปได้ซักอาทิตย์นึงก็ดี" 
A6007 

"ถ้าต้องมาชาร์จทุกวันก็ไม่ชอบ" 
A6008 

 
4.3 สรุปผลการวิจัยและกรอบแนวคิด 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สามารถสรุปและสร้างเป็นกรอบแนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุได้ ดังนี้ 
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โดยปัจจัยที่ส าคัญทีท าให้ผู้สูงอายุเกิดการยอมรับการใช้งานได้แก่ การใช้งาน ทัศนคติ 

ลักษณะอุปกรณ์ และราคา  
 
4.3.1 การใช้งาน  

ขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์จะต้องไม่มีความซับซ้อน เอ้ือให้ผู้สูงอายุจดจ าวิธีการ
ในการใช้งานได้ง่าย และง่ายต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านกายภาพ เช่น ปุ่มกด การ touch screen และ
วิธีการใช้งานอุปกรณ์ ได้แก่ วิธี TUI (Tangible Users Interfaces)  

คู่มือถือเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้สูงอายุยังให้ความส าคัญโดยให้เหตุผลว่าเป็นสิ่งที่
สามารถท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ง่ายแม้ว่าจะต้องใช้เวลา นอกจากนี้ยังยินดีที่จะเรี ยนรู้ด้วย
ตนเองโดยวิธีการเรียนรู้จะเริ่มจากการลองผิดลองถูก หรือการดู tutorial clip ทางอินเทอเน็ต      
เป็นต้น แต่ทั้งนี้ผู้สูงอายุยังคงให้ความส าคัญกับระยะเวลาในการเรียนรู้ โดยพบว่าการมีคนคอยสอน

ปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยที่ได้เพิ่มเติมจากการสมัภาษณ ์

การใช้งาน

• ใช้งานง่าย

• ง่ายต่อการเรียนรู้

• 1 ปุ่ม/  Function

• Touch Screen

• TUI

• คู่มือ

• ความเป็นส่วนตัว/
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล

• มีเฉพาะฟังก์ช่ัน
สุขภาพ

ทัศนคติ

• ประสบการณ์

• การรับรู้ถึง
ประโยชน์

• ระดับการศึกษา

• Stigma

• สังคม

ราคา

• ราคาสูง/ต่ า

• ความคุ้มค่า

ลักษณะอุปกรณ์

• ขนาดและรูปทรง

• การมองเห็น

• ดูแลรักษาง่าย

• สวมใส่/ถอดง่าย

• ความคงทน

• กันน้ า

• กันกระแทก

• แบตเตอร์รี่

ปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ 

ภาพที่  4.1 ปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพในผู้สูงอาย ุ
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วิธีการใช้งานโดยอธิบายซึ่งหน้าจะเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สอน
วิธีการใช้งานอาจเป็นคนใกล้ตัว เช่น ลูกหลาน หรือ พนักงานขายสินค้าก็ได้   

4.3.2 ทัศนคติ   
สิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุยอมรับการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพนั้นไ ม่

จ าเป็นที่ผู้สูงอายุต้องมีประสบการณ์ในอุปกรณ์นั้น ๆ มาก่อน แต่หากมีความคุ้นเคยด้านเทคโนโลยี 
เช่น การใช้ Smart Phone การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมไปถึงการรับรู้ถึงประโยชน์
ของอุปกรณ์ก็เป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการใช้งาน เช่น 
สามารถน ามาช่วยในการดูแลสุขภาพ ท าให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ก็ยิ่งท าให้ผู้สูงอายุยอมรับการ
ใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพมากขึ้นเช่นกัน   

ในส่วนทัศนคติด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลนั้นผู้สูงอายุ
ไม่ได้มีข้อกังวลเกี่ยวกับด้านนี้เลยเนื่องจากมองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลสุขภาพทั่วไป และไม่
คิดว่าข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสร้างมูลค่าได้ อีกทั้งหากข้อมูลหลุดไปก็ไม่น่าจะสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของตนได้ จึงไม่ได้มีข้อกังวลทางด้านนี้ 

นอกจากนี้อิทธิพลทางสังคมรอบข้างก็สามารถสร้างทัศนคติในการยอมรับการ
ใช้งานให้กับผู้สูงอายุได้ เช่น โฆษณาตามสื่อต่าง ๆ การพบเห็นบุคคลรอบข้างใช้งานอุปกรณ์ เป็นต้น 

4.3.3 ลักษณะอุปกรณ์  
ลักษณะของสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุนั้นจะต้องมีขนาดไม่ใหญ่หรือ

เล็กจนเกินไป โดยต้องมีขนาดพอเหมาะกับลักษณะข้อมือในแต่ละเพศ วิธีการเข้าถึงการใช้งานของ
อุปกรณ์ควรเป็นแบบปุ่มกด แต่หากเป็นแบบ Touch Screen ต้องมีการป้องกันความผิดพลาดของ
ผู้ใช้งาน เช่น ระบบไม่ควรใช้งานแบบ Touch Screen ได้ หากผู้ใช้งานไม่ได้กดปุ่มเริ่มท างาน     

ลักษณะของอุปกรณ์ควรออกแบบให้ดูเรียบ ไม่ฉูดฉาด ผู้สูงอายุสามารถใช้งาน
ได้หลากหลายโอกาส และมีลักษณะที่ไม่หรูหราจนเกินไป โดยอุปกรณ์จะต้องมีความคงทนโดยจะต้อง
สามารถกันกระแทก กันน้ า และสามารถท าความสะอาดได้โดยง่าย  นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญด้าน
ระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์มากกว่าความสวยงาม ซึ่งระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จพลังงาน 
1 ครั้งต้องสามารถใช้งานได้ตั้งแต่ 3 – 5 วันขึ้นไป โดยหากการแสดงผลทางหน้าจอแบบขาวด า 
(Monochrome) จะช่วยท าให้สามารถใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นมากกว่าแสดงผลแบบภาพสีก็ยินดีที่จะ
ใช้งานหน้าจอแบบขาวด ามากกว่า แม้ว่าผู้สูงอายุจะมองว่าภาพสีท าให้เกิดความดึงดูดในการใช้งานก็
ตาม   

4.3.4 ราคา  
ผู้สูงอายุยังคงให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านราคาซึ่งแม้ว่าต้องการสินค้า

ที่ราคาถูกแต่ก็มีความต้องการที่จะให้สินค้ามีความคงทนและสามารถใช้งานได้ง่าย คุ้มค่ากับราคาที่
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จ่ายไป โดยฟังก์ชั่นที่ควรมีส าหรับอุปกรณ์สวมใส่เพ่ือสุขภาพควรเป็นฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
เท่านั้น หากฟังก์ชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องและจะท าให้ราคาสูงขึ้นก็ไม่จ าเป็นต้องมี เช่น การแจ้งเตือนสายโทร
เข้า/ออก การฟังเพลง การรับ SMS เป็นต้น  

เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับด้านการออกแบบแล้ว ด้านทัศนคติ    
การใช้งาน ราคา และลักษณะอุปกรณ์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพในผู้สูงอายุทั้งสิ้น แต่เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละปัจจัยพบว่าในบาง
รายละเอียดนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการออกแบบ ได้แก่ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ และสังคม จึงสามารถสรุปกรอบแนวคิดปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพใน
ผู้สูงอายุ ไดด้ังนี้  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 อภิปรายผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาสามารถน าข้อมูลมาอภิปรายโดยแยกประเด็นได้ดังนี้ 
 

ภาพที่  4.2 ปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมในผู้สูงอาย ุ
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4.4.1 ปัจจัยด้านการใช้งาน 
4.4.1.1 การใช้งานง่ายและง่ายต่อการเรียนรู้ 

จากการศึกษาถึงปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุพบว่าประเด็นส าคัญที่จะท าให้การออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ
เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุควรค านึงถึงการใช้งานง่ายเป็นส าคัญ (Mihailidis et al., 2008) เนื่องด้วย
ผู้สูงอายุนั้นจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับวัยรุ่น โดยหากอุปกรณ์ใช้งานยากก็จะ
ท าให้ผู้สูงอายุเกิดทัศนคติด้านลบต่ออุปกรณ์นั้นได้ (Sin et al., 2014) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของปรัสรา จักรแก้ว (2013)  สุภาภรณ์ วรอรุณ และคณะ (2015) ที่ได้ศึกษาว่ายิ่งผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่น
การใช้งานมากเท่าไร ผู้สูงอายุจะรู้สึกใช้งานยากมากเท่านั้น ประกอบกับการศึกษาของดนัย วาณิชยา
นุเคราะห์ และคณะ (2560) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีในผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับการ
รับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดการรับรู้และวัดความส าเร็จต่อการใช้
งาน เมื่อพิจารณาร่วมกับลักษณะนิสัยของผู้สูงอายุที่ไม่ได้เติบโตมากับสังคมที่มีความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยี เช่นในปัจจุบัน ซึ่ งอาจท าให้การเรียนรู้ สิ่ งที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความคุ้นเคย หรือ
ประสบการณ์ในอดีตนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นในด้านการออกแบบการใช้งานง่ายนั้นจึงควรพิจารณาถึง
วิธีการใช้งานที่ผู้สูงอายุสามารถน าประสบการณ์ในอดีตมาเป็นส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่าย 
(Buenaflor & Kim, 2015) และสร้างความรู้สึกด้านบวกให้กับผู้สูงอายุก็สามารถสนับสนุนให้ผุ้สูงอายุ
ยอมรับและเลือกใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น (Renaud & Biljon, 2008) 

4.4.1.2 วิธีเรียนรู้การใช้งาน 
แม้ว่าจะมีการออกแบบอุปกรณ์ให้มีความง่ายต่อการใช้งานมาก

เพียงใด ทั้งนี้ผู้ใช้งานทุกคนต่างที่จะต้องรู้วิธีการใช้งานโดยทดสอบด้วยตนเองทั้งสิ้น ในผู้สูงอายุนั้น
หากมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานให้กับผู้สูงอายุมากเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น เช่นมีผู้ให้ความ
ช่วยเหลือในการใช้งาน (Renaud & Biljon, 2008) ซึ่งส าหรับผู้สูงอายุปัจจัยดังกล่าวถือว่ามีส่วน
ส าคัญที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี แต่เนื่องด้วยอัตราการเติบโตของสังคมไทยที่มีแนวโน้ม
ว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) การต้องอยู่เพียงล าพังของผู้สูงอายุ
จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถใช้งานเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ควรค านึงถึง จากการสัมภาษณ์พบว่าวิธีการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เป็นอีกปัจจัย
หนึ่งที่ผู้สูงอายุน ามาพิจารณาในการเลือกใช้อุปกรณ์ โดยวิธีการเรียนรู้การใช้งานที่ดีที่สุดส าหรับ
ผู้สูงอายุคือการมีผู้สอนโดยตรง โดยปกติลูก หลาน หรือบุคคลใกล้ชิด มักจะท าหน้าที่นี้ แต่ส าหรับ
ผู้สูงอายุที่อยู่ล าพังแล้ว ผู้ที่สามารถท าหน้าที่นี้ได้คือพนักงานขายอุปกรณ์ตามร้านค้าที่จะคอยอธิบาย
หรือแก้ปัญหาให้กรณีผู้สูงอายุใช้งานแล้วเกิดความผิดพลาด  
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แม้ว่าปัจจัยดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์โดยตรง 
แต่เป็นปัจจัยที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ เนื่องด้วยในแง่ของลูกค้าการเลือกใช้สินค้าใด ๆ นั้น
ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้งาน โดยหวังว่าสินค้านั้นสามารถน าความสะดวกสบายและตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ ซึ่งหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นผู้ให้บริการสินค้านั้นจะต้องมีช่องทางที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือแก่ลูกค้าได้ โดยช่องทางที่ดีที่สุดส าหรับลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนั้นคือพนักงานขายสินค้าหน้า
ร้าน เนื่องด้วยสามารถอธิบายให้ผู้สูงอายุเห็นภาพและเกิดการเรียนรู้ได้โดยตรง ซึ่งดีกว่าการดูคลิป 
หรืออ่านจากคู่มือเนื่องจากปัญหาทางด้านสายตาในวัยผู้สูงอายุ ซึ่งหากผู้ผลิตรายใดสามารถ
ตอบสนองต่อผู้สูงอายุในช่องทางนี้ได้ก็จะเป็นตัวเลือกล าดับต้นที่ผู้สูงอายุจะน ามาพิจารณาเลือกใช้
งาน 

ทั้งนี้แม้ว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านสายตา แต่คู่มือก็ยังเป็น
สิ่งจ าเป็นที่ควรมีเพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้สูงอายุบางคนที่ชื่นชอบที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเรียนรู้การ
ใช้งานได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น  

4.4.1.3 Touch Screen และ TUI 
วิธีการใช้งานอุปกรณ์ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผู้สูงอายุน ามาพิจารณา

เช่นกัน จากเติบโตและการพัฒนาทางเทคโนโลยีท าให้รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ การออกแบบลักษณะอุปกรณ์และวิธีการใช้งานให้มีความทันสมัยถือเป็นเรื่อง
ที่เหมาะสม แต่ทั้งนี้ควรน ามาพิจารณาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งในที่นี้คือผู้สูงอายุ เนื่องจากลักษณะ
นิสัยทั่วไปของผู้สูงอายุนั้นมักจะมีความหวาดระแวงต่อการใช้งานอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตน
ไม่คุ้นเคย เนื่องจากกลัวอับอายหากใช้งานผิด หรือกลัวว่าจะเกิดความเสียหาย (Imamura, 2014) 
นอกจากนี้แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุก็มีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน (Heinz, 2013)  ดังนั้นการ
ออกแบบวิธีการใช้งานควรออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถน าประสบการณ์ หรือความคุ้นเคยในอดีตมา
เชื่อมโยงกับสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ เพ่ือสร้างทัศนคติในการใช้งานเชิงบวกให้กับผู้สูงอายุ  

เมื่อพิจารณาว่าเป็นการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่มีขนาด
เล็กแล้วการเข้าถึงการใช้งานของอุปกรณ์ควรเป็น TUI (Tangible User interfaces)  โดยใช้ 1 ปุ่ม
ควบคุมการท างานในทุกฟังก์ชั่น เนื่องด้วยผู้สูงอายุเติบโตมาพร้อมกับวิธีการใช้งานแบบปุ่มกด ซึ่ง
สามารถสร้างความคุ้นเคยและความรวดเร็วในการเรียนรู้ได้ โดยง่าย (Sin et al., 2014) อีกทั้ง
วิธีการใช้งานแบบ TUI ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการเข้าถึงการใช้งาน โดยปุ่มควบคุม        
การท างานควรมีเพียงปุ่มเดียวที่มีขนาดพอดีกับนิ้วมือ ไม่เล็กจนเกินไป เพ่ือป้องกันการกดผิดพลาด  

ปัจจุบันลักษณะการออกแบบของอุปกรณ์เทคโนโลยีมักเป็นรูปแบบ 
Touch Screen โดยผู้สูงอายุในปัจจุบันเริ่มมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแบบ Touch Screen 
จากการใช้งาน Smart Phone มาแล้ว ดังนั้นจึงสามารถเพ่ิมความสามารถของอุปกรณ์เพ่ือให้มีความ
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ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีโดยการใช้วิธีแบบ Touch Screen ควบคู่การท างานกับแบบ TUI แต่
ต้องมีระบบป้องกันการ Touch Screen แบบไม่ตั้งใจด้วย เช่น ต้องกดปุ่มก่อนถึงจะสามารถใช้งาน
อุปกรณด์้วยระบบ Touch Screen ได้ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ 

4.4.1.4 มีเฉพาะฟังก์ชั่นสุขภาพ 
การออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพควรออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งาน

ให้มีปริมาณพอเหมาะ ไม่มากจนเกินไป ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุพึงพอใจที่จะมีแค่ ฟังก์ชั่น
นาฬิกาพ้ืนฐานและฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเท่านั้น ได้แก่ วัดอัตราการเต้นของหัวใจ การหลับ 
นับก้าว วัดระยะทาง วัดแคลอรี่ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสุขภาพ โดยฟังก์ชั่นอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องไม่
จ าเป็นต้องน ามาใส่ในอุปกรณ์  เนื่องจากผู้สูงอายุมองว่าจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในการใช้งาน อีกทั้งท า
ให้อุปกรณ์มีราคาแพง ซึ่งจากการศึกษาของ Wu and Slyke (2005)  พบว่ายิ่งผลิตภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานมากเท่าไร การรับรู้ในการใช้งานของผู้สูงอายุก็จะลดลงเท่านั้น (Sin 
et al., 2014)  

4.4.2 ปัจจัยด้านราคา 
ในการที่จะให้ผู้สูงอายุเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพนั้น การมุ่งเน้นไปที่

ปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุอาจไม่เพียงพอต่อการสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเลือกใช้อุปกรณ์ได้ เนื่องจากผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะสนใจเลือกใช้สายรัดข้อมือ
เพ่ือสุขภาพเมื่อมีปัญหาสุขภาพแล้ว และมีราคาไม่แพง โดยผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงจะมองว่า
อุปกรณ์ดังกล่าวไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้งาน หรือผู้สูงอายุที่มีความต้องการจะใช้สายรัดข้อมือเพื่อ
สุขภาพแต่เมื่อพบว่าอุปกรณ์มีราคาแพง ไม่สอดคล้องกับก าลังทรัพย์ก็จะไม่ เลือกใช้อุปกรณ์ดังกล่าว 
แม้ว่าจะทราบถึงประโยชน์และเห็นคุณค่าในตัวอุปกรณ์ก็ตาม (Peek et al., 2014) (Kim, 2012) 
(Steele et al., 2009) นอกจากนี้ จากการศึกษาของ ดนัย วาณิชยานุเคราะห์ และคณะ (2551)    
ยังพบว่ารายได้และก าลังทรัพย์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี ดังนั้นปัจจัยทางด้าน
ราคาจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรค านึงถึงเช่นกัน  

ถึงแม้ว่าปัจจัยทางด้านราคาเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้สูงอายุให้การค านึงที่จะเลือกใช้
งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ แต่ราคาถูกสุดก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่ผู้สูงอายุจะเลือกใช้ ทั้งนี้ราคา
ควรที่จะต้องมีความสอดคล้องกับคุณภาพ และสามารถสร้างความคุ้มค่าได้ ในด้านความคุ้มค่านั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนฟังก์ชั่น ความทนทาน หรือระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานเท่านั้น แต่รวมไปถึง
สามารถสร้างความพึงพอใจในการใช้งานได้ จึงเป็นเรื่องที่ทางผู้ออกแบบต้องประเมินและก าหนด
ขอบเขตการออกแบบให้เหมาะสม 

 
 

Ref. code: 25605923036049PMH



62 

 

4.4.3 ปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ 
การออกแบบควรมีความคงทน ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เนื่องจาก

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานว่าเมื่อใช้งานแล้วอาจท าให้ เกิดความเสียหายจาก
การกระแทก หรือตกหล่น การสร้างอุปกรณ์ให้มีความคงทนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจึงเป็น
ส่วนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพได้ เช่น การออกแบบให้อุปกรณ์
สามารถกันน้ า กันกระแทก รอยขีดข่วน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ กวีพงษ์ เลิศวัชรา และกาญจนศักด์ิ จารุปาณ (2555)  พบว่า หาก
ผู้สูงอายุทราบถึงความทนทานของอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีแล้วผู้สูงอายุก็จะยอมรับเทคโนโลยีได้ไม่ยาก
นัก  

เมื่อพิจารณาถึงขนาดของสายรัดข้อมือแล้วผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะใช้
อุปกรณ์ที่มีขนาดพอดีกับข้อมือ ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป โดยเมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุที่มีต่อสายรัดข้อมือ Fitbit Chage2 Size S นั้น จึงควรออกแบบให้หน้าจอมีขนาดอยู่ที่ 3.8 – 
4.0 เซนติเมตร (ขนาดหน้าจอขึ้นอยู่กับขนาดข้อมือในแต่ละเพศ) สามารถแสดงผลได้ชัดเจน อีกทั้ง
การออกแบบควรเป็นในลักษณะที่เรียบง่าย ดูไม่แพง เนื่องจากผู้สูงอายุไม่ต้องการที่จะใช้ของที่มีราคา
แพงด้วยมีความกังวลต่อการถูกขโมยและสูญหาย (Sin et al., 2014)  

นอกจากนี้การออกแบบอุปกรณ์ให้มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานต่อการ
ชาร์จแบตเตอรี่ 1 ครั้งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุมากกว่า
รูปลักษณ์ หรือการแสดงผลที่สวยงาม โดยผู้สูงอายุมองว่าการแสดงผลหากมีลูกเล่น หรือใช้สีสันที่
สามารถส่งผลต่อระยะเวลาการท างานของแบตเตอรี่ท าให้หมดเร็วขึ้น ก็แสดงผลแบบเรียบง่ายที่
สามารถแสดงข้อมูลได้ชัดเจนดีกว่า เช่น การแสดงผลแบบขาวด า (Monotone) โดยระยะเวลาการใช้
งานต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งควรใช้งานได้อย่างน้อย 3 – 5 วันเป็นอย่างน้อย และยิ่งสามารถใช้
งานได้นานยิ่งดี  

จะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุให้ความส าคัญต่อการใช้พลังงานของอุปกรณ์มากกว่า
ความสวยงาม เนื่องจากหากอุปกรณ์ดังกล่าวใช้พลังงานจนหมดก็ไม่สามารถท าสิ่งใดได้ ท าให้ผู้สูงอายุ
หมดโอกาสที่จะใช้งานอุปกรณ์ในช่วงเวลานั้น นอกจากการออกแบบให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานแล้ว 
จึงควรค านึงถึงระยะเวลาและวิธีการในการชาร์จพลังงานด้วย โดยควรที่จะชาร์จได้รวดเร็วและไม่
ยุ่งยากควบคู่กันไป  

4.4.4 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ในการเลือกใช้งานอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีในผู้สูงอายุนั้นจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

ทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานให้ผู้สูงอายุตระหนักก่อน เนื่องด้วยโดยปกติแล้วกรณีที่ผู้ใช้งานไม่มีความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีเลยหากพบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวยากเกินความเข้าใจก็จะปฏิเสธการใช้งาน 
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(Buenaflor & Kim, 2015) แต่หากมีทัศนคติที่ดีก็มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้งาน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของการยอมรับในตัวอุปกรณ์ได้ไม่ยากนัก  

การสร้างทัศนคติท่ีดีเพ่ือให้ผู้สูงอายุต้องการที่จะใช้งานอุปกรณ์แล้วนั้นนอกจาก
การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า และประโยชน์จากการใช้งานแล้ว ควรที่จะออกแบบอุปกรณ์ ให้
เหมาะสมกับการใช้งานในผู้สูงอายุด้วย การออกแบบวิธีการใช้งานจึงควรออกแบบให้ผู้สูงอายุสามารถ
น าประสบการณ์ หรือความคุ้นเคยในอดีตมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ก าลังเรียนรู้ เพ่ือสร้างทัศนคติในการใช้
งานเชิงบวกและลดความหวาดระแวงต่อการใช้งานอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคยให้กับ
ผู้สูงอายุ (Imamura, 2014) ซึ่งการมีประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ผู้สูงอายุเกิดการยอมรับการใช้งาน (Heinz, 2013) การออกแบบจึงควรให้ความส าคัญทางด้าน
ความรู้สึกของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุเกิด
ทัศนคติเชิงบวก และสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีความสุข  

ในปัจจุบันผู้สูงอายุเริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีมากขึ้นเห็นได้จากอัตราการ
เติบโตของผู้สูงอายุที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 ที่ร้อยละ 6.2 มาเป็น 13.8 
ในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2559) และความคุ้นเคยจากการใช้ Smart Phone ทั้งนี้
แม้ว่าผู้สูงอายุจะยอมรับในเทคโนโลยีแล้ว แต่ก็มักไม่กล้าใช้งานเนื่องด้วยกลัวถูกมองว่าไม่มีความรู้ 
และอับอายหากใช้งานไม่ถูกต้อง (Imamura, 2014) แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้สูงอายุกลับ
พบว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุยังมีความอยากรู้ อยากลอง และกล้าที่จะใช้งานอุปกรณ์สายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพแม้ว่าจะไม่เคยใช้งานมาก่อน เนื่องจากตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการน ามาใช้ในการ
ดูแลสุขภาพ  

ดังนั้นการสร้างทัศนคติที่ดีผ่านการสร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุเกิดการรับรู้
ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานอุปกรณ์ ร่วมกับการออกแบบให้มีความง่าย  สามารถน า
ประสบการณ์ในอดีตมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ได้ง่าย ก็จะเป็นเป็นช่องทางที่จะสามารถให้ผู้สูงอายุ
เกิดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ได้ไม่ยากนัก 

4.4.5 ปัจจัยอ่ืน ๆ 
4.4.5.1 ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย 

ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิ
ส่วนบุคคลทางด้านข้อมูลจากการใช้เทคโนโลยี เนื่องด้วยการเข้ามาของเทคโนโลยีนั้นท าให้ผู้สูงวัยเกิด
ความรู้สึกไม่ปลอดภัย และละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว เช่น เทคโนโลยี Home monitoring แต่ทั้งนี้
หากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกสบายใจและปลอดภัยก็ยินดีที่จะยอมรับ
เทคโนโลยีนั้น (Peek et al., 2014)  
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เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวกับการใช้อุปกรณ์สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ
ในผู้สูงอายุนั้น ความเสี่ยงทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ผู้สู งอายุไม่ได้
ค านึงถึงมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน (Wild et al., 2008) เนื่องด้วย
ผู้สูงอายุจะมีความกังวลเกี่ยวกับด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยหากเฉพาะการใช้งานที่
เกี่ยวข้องกับด้านธุรกรรมเท่านั้น โดยมองว่าหากเกิดการรั่วไหลของข้อมูลสุขภาพที่เกิดจากใช้งานสาย
รัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ เช่น อัตราการเต้นหัวใจ จ านวนแคลรอรี่ที่ใช้งาน ก็ไม่สามารถสร้างความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของตนได้  

จากผลการสัมภาษณ์อาจกล่าวได้ว่าผู้สูงอายุยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิ์ทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลน้อยเกินไป เนื่องด้วยอันตรายที่เกิดจาก
ภัยคุกคามทางไซต์เบอร์ไม่ได้มีแค่เพียงการท าเพ่ือสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น เช่น       
การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่เหมาะสม เพ่ือท าลายความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
(Abusive Content) การถูกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (Unauthorized Access) เป็นต้น 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559) ซึ่งแม้ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาจไม่ให้ความส าคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยนี้ แต่การออกแบบที่ดีควรที่จะค านึงถึงปัจจัยนี้ร่วมด้วยเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยต้องอยู่บนพื้นฐานที่สามารถใช้งานง่ายและไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้สูงอายุ 

4.4.5.2 อิทธิพลจากสังคม 
แม้ว่าผู้สูงอายุจะรับรู้ถึงประโยชน์ของอุปกรณ์มากเพียงใดก็ไม่       

เพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุต้องการที่จะใช้งานอุปกรณ์ได้ เนื่องด้วยทัศนคติของผู้สูงอายุมัก
เน้นทางด้านแก้ไขมากกว่าป้องกัน ซึ่งเห็นได้จากผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวมีความต้องการที่จะใช้งาน
อุปกรณ์มากกว่าผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว จึงควรหาแนวทางที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการใช้งาน 
นอกจากการออกแบบลักษณะอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและสร้างความพึงพอใจใหก้ับ
ผู้สูงอายุแล้ว ปัจจัยอ่ืนที่สามารถเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูงอายุยอมรับการใช้งาน ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม 
ซึ่งในบางครั้งมีความส าคัญต่อผู้สูงอายุที่จะเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจในการเลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพมากกว่าปัจจัยการออกแบบ เช่น ค าแนะน าการเลือกใช้อุปกรณ์จากบุคคลรอบข้าง และหาก
บุคคลรอบข้างนั้นมีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุสูง ผู้สูงอายุก็มักที่จะคล้อยตามและท าตามได้โดยง่าย  (Ajzen, 
1991) เห็นได้จากการที่ผู้สูงอายุจะเลือกใช้ Smart Phone โดยค าแนะน าจากลูกหลาน พนักงานขาย
สินค้า หรือการเลือกซื้อสินค้าเพราะดาราโฆษณา เป็นต้น  

ปัจจุบันปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่
รัฐบาลควรให้ความส าคัญ จากทฤษฎี Theory of planned behavior  (Ajzen, 1991) จะเห็นได้ว่า
สังคมมีผลต่อการตัดสินใจในการแสดงพฤติกรรม การที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุนในการให้ผู้สูงอายุใช้
สายรัดข้อมือเพ่ือดูแลสุขภาพตามนโยบายแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (2552) ยุทธศาสตร์ด้าน
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การส่งเสริมผู้สูงอายุ โดยส่งเสริมความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และดูแลตนเอง ซึ่งการ
สนับสนุนการใช้งานสายรัดข้อมือในผู้สูงอายุจะสามารถช่วยลดภาระของผู้สูงอายุทางด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้ออุปกรณ์ได้ เนื่องด้วยผู้สูงอายุบางคนยังมองว่าการใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพเป็นเรื่อง
สิ้นเปลือง และไม่จ าเป็น อีกทั้งมองว่ายังมสีุขภาพยังแข็งแรง จึงไม่จ าเป็นที่จะน าสายรัดข้อมือมาใช้ใน
การดูแลสุขภาพ  

ในปัจจุบันประเทศสิงค์โปร์ได้มีการน านโยบายในลักษณะดังกล่าวมา
ด าเนินการแล้วภายใต้โครงการ “National Step Challenge” ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการณรงค์ให้
ประชาชนออกก าลังกายโดยการเดินมากขึ้นโดยใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพเป็นอุปกรณ์ตรวจวัด โดย
รัฐบาลจะแจกสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
และหากเดินได้ครบตามเป้าหมายในแต่ละวันก็จะได้รับคะแนนสะสม ซึ่งคะแนนดังกล่าวสามารถ
น าไปแลกเป็นเงินได้ (ดอลลาร์สิงค์โปร์) อีกทั้งสามารถร่วมลุ้นรับของรางวัลอ่ืน ๆ ได้อีก เช่น ทริป  
ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการออกแบบโครงการโดยการน าหลัก Gamification มาร่วมด้วย กล่าวคือ 
ในบางครั้งการเดินในแต่ละวันอาจท าได้ไม่ถึงเป้าหมาย ทางรัฐบาลจึงได้จัดน า QR Code ไปติดตั้ง
ตามสวนสาธารณะต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถมา scan และเก็บคะแนนพิเศษได้ จากการท า
โครงการดังกล่าวมีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมาก โดยปัจจุบันโครงการนี้ได้ด าเนินการเป็นปีที่ 3 แล้ว 
("National Steps Challenge™ Community Challenge 2017 ," 2017) ซึ่ งหากรัฐบาลไทย
สามารถน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ โดยน าร่องที่ผู้สูงอายุก็จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุใส่ใจใน
สุขภาพมากขึ้นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยการออกแบบเป็นสิ่งที่ควรค านึงถึงเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเกิดความ

ต้องการที่จะใช้งานอุปกรณ์ แต่หลังจากที่ผู้สูงอายุเกิดการยอมรับการใช้งานอุปกรณ์แล้ว มักมีปัญหา

ภาพที่  4.3 โครงการ National Steps Challenge Season3 ของประเทศสิงค์โปร ์
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จากการใช้งานตามมา การสร้างช่องทางการดูแล (Customer Care) ที่เข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้สูงอายุ และสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถรักษา
ความสัมพันธ์และสร้างความรู้สึกอันดีระหว่างผู้ใช้และสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตัวอุปกรณ์และผู้ผลิตได้   
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยการยอมรับการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุ 

เพ่ือหาถึงปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ สามารถสรุปผลโดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) สรุปผลปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
2) ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
3) ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
 

5.1 สรุปผลการวิจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 
 
จากการศึกษาปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ

นั้น เป็นการศึกษาจากปัจจัยการยอมรับสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพในผู้สูงอายุและน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
หาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าแนวทางการออกแบบอุปกรณ์
สวมใส่ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุให้กับผู้ผลิตหรือผู้ที่สนใจเข้ามาด าเนินกิจการในธุรกิจนี้ อีกทั้งเป็น
ข้อมูลให้กับผู้ที่ต้องการเลือกสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ โดยได้
ท าการศึกษาเชิงคุณภาพ ผ่านการทบทวนวรรณกรรมจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่ง
งานวิจัยที่น่าเชื่อถือ และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 10 คน ที่มีอายุระหว่าง 61 – 65 ปี เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ที่สอดคล้องต่อ
การยอมรับการใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ อีกทั้งใช้ตัวอย่างอุปกรณ์สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพของ 
Fitbit รุ่น Charge2 เพ่ือน ามาเป็นอุปกรณ์ต้นแบบในการท าให้ผู้สัมภาษณ์เห็นภาพด้านรูปลักษณ์ 
ขนาด และความสามารถของอุปกรณ์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมและการยอมรับการใช้
งานผ่านมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยประเด็นที่น ามาสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อค าถามเกี่ยวกับบุคคล
ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้  และข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัยในการ
เลือกใช้สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพ โดยได้รวบรวมและด าเนินการเก็บข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รวมเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 2 เดือน  

เมื่อน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วพบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัวมีความต้องการใช้งาน
สายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งปัจจัยการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือ
สุขภาพที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 
สรุปปัจจยัที่เหมาะสมในการออกแบบอุปกรณส์ายรดัข้อมือเพ่ือสุขภาพส าหรับผูสู้งอายุ 

ปัจจัยท่ีเหมาะสมใน
การออกแบบ 

รายละเอียด 

ด้านการใช้งาน - ใช้งานง่าย  
- ง่ายต่อการเรียนรู้ 
- วิธีการเรียนรู้การใช้งานท่ีสะดวก เช่น การมีผู้สอน คู่มือ คลิปวีดีโอ 
- TUI ควบคู่ไปกับ Touch Screen 
- มีเฉพาะฟังก์ช่ันสุขภาพ  

ด้านราคา - มีความคุ้มค่า   
- คุณภาพเหมาะสม 

ด้านลักษณะอุปกรณ ์ - ขนาดเหมาะสมกับข้อมือของแต่ละเพศ 
- น้ าหนักเบา 
- หน้าจอแสดงผลได้ชัดเจน 
- รูปทรงเรียบง่าย 
- ดูแลรักษาง่าย 
- คงทน กันน้ า กันกระแทก 
- แบตเตอรี่ยาวนาน 

ด้านทัศนคต ิ ออกแบบให้สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ใช้เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับการใช้งาน 

 
5.1.1 ปัจจัยด้านการใช้งาน 

ในการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุภาพสิ่งที่ควรค านึงถึงคือประเด็นด้านการ
ใช้งานง่ายเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุนั้นจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับวัยรุ่น 
โดยหากอุปกรณ์ใช้งานยากก็จะท าให้ผู้สูงอายุเกิดทัศนคติด้านลบต่ออุปกรณ์ อีกทั้งการมี ฟังก์ชั่นที่
มากเกินไปก็ส่งผลความรู้สึกต่อการใช้งาน โดยผู้สูงอายุจะต้องจดจ าการใช้งานของแต่ละฟังก์ชั่น ซึ่งใน
บางครั้งก็ไม่สามารถจ าได้หมด จึงควรมีฟังก์ชั่นนาฬิกาพ้ืนฐานและที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
เท่านั้น ได้แก่  วัดอัตราการเต้นของหัวใจ การหลับ นับก้าว วัดระยะทาง วัดแคลอรี่ การแจ้งเตือน
เกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากจะเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาแล้วยังจะช่วยให้ผู้สูงอายุไม่ต้องเรียนรู้
วิธีการใช้งานในฟังก์ชั่นที่ไม่จ าเป็นอีกด้วย 

การเรียนรู้วิธีการใช้งานในผู้สูงอายุถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทางผู้ออกแบบควรให้
ความส าคัญ นอกจากการจัดท าคู่มือ และ Clip VDO สาธิตการท างาน ที่เป็นช่องทางที่จะช่วยให้
ผู้สูงอายุเข้าใจถึงเพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้ว การมีผู้สอนวิธีการใช้งานโดยตรงก็เป็น
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ปัจจัยส าคัญ โดยผู้ผลิตสายรัดข้อมือควรมีพนักงานขายที่สามารถให้บริการสอนหรือให้ค าปรึกษากรณี
ผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือ เนื่องด้วยการมีผู้ให้ความช่วยเหลือโดยตรงเป็นข้อส าคัญท่ีผู้สูงอายุให้
การค านึงถึง 

เนื่องด้วยประสิทธิภาพในการเรียนรู้และความสามารถในการจดจ าลดลงกว่า
วัยผู้ใหญ่ หรือวัยรุ่น การออกแบบวิธีการใช้งานอุปกรณ์ควรออกแบบให้เป็น TUI (Tangible User 
interfaces)  โดยใช้ 1 ปุ่มควบคุมการท างานในทุกฟังก์ชั่น เนื่องด้วยผู้สูงอายุเติบโตมาพร้อมกับ
วิธีการใช้งานแบบปุ่มกด ซึ่งจะสามารถสร้างความคุ้นเคยและความรวดเร็วในการเรียนรู้ได้โดยง่าย 
ทั้งนี้การน าระบบแบบ Touch screen มาใช้ในการออกแบบร่วมด้วยถือว่าเป็นการสร้างให้อุปกรณ์มี
ความทันสมัยเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ใช้งาน เนื่องด้วยผู้สูงอายุในปัจจุบันเริ่มมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับการใช้
งานด้วยวิธี Touch Screen จากการใช้ Smart Phone ซึ่งจะท าให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้งานได้โดยไม่
ยากนัก นอกจากนี้ควรเพ่ิมระบบกันการใช้งาน (lock) ลงมาในอุปกรณ์ด้วยเพื่อป้องกันความผิดพลาด
ที่อาจเกิดข้ึนจากการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ 

5.1.2 ปัจจัยด้านราคา 
ราคาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุตัดสินใจที่จะเลือกใช้งานอุปกรณ์

หรือไม่ การออกแบบจึงควรค านึงถึงความสามารถในการใช้จ่ายของผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้แม้ว่าปัจจัยด้าน
ราคาจะเป็นแรงจูงใจที่จะท าให้ผู้สูงอายุเลือกใช้งานอุปกรณ์แต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญที่สุด เนื่องด้วย
ผู้สูงอายุยังค านึงถึงความคุ้มค่า ควบคู่ไปกับราคา เช่น หากราคาแพงแต่สามารถใช้งานได้ยาวนาน 
เสียหายยาก ก็เป็นแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุเลือกใช้มากกว่าอุปกรณ์ท่ีราคาถูกแต่ไม่มีความคงทน 

5.1.3 ปัจจัยด้านลักษณะอุปกรณ์ 
การออกแบบลักษณะอุปกรณ์ควรออกแบบเพ่ือเป็นทางเลือกให้เหมาะสมใน

แต่ละเพศเนื่องจากขนาดข้อมือไม่เท่ากัน ความเหมาะสมของรูปลักษณ์จึงต่างกัน ควรออกแบบให้
พอดีกับข้อมือของแต่ละเพศ ไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินไป ขนาดหน้าจอควรอยู่ที่ประมาณ 3.8 – 4.0 
เซนติเมตร น้ าหนักเบา การแสดงผลทางหน้าจอต้องชัดเจน การแสดงผลจะเป็นการแสดงผลแบบสี 
หรือขาวด าก็ได้ แต่ต้องประหยัดพลังงาน โดยอุปกรณ์ควรใช้งานได้อย่างน้อย 3 – 5 วันต่อการชาร์จ
แบตเตอรี่ 1 ครั้ง หรือยาวนานกว่า นอกจากนี้ควรมีระบบป้องกันการใช้งาน กันน้ า กันกระแทก เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากความไม่ตั้งใจ อีกท้ังควรสามารถท าความสะอาดได้โดยง่าย  

5.1.4 ปัจจัยด้านทัศนคติ 
การออกแบบควรให้ความส าคัญทางด้านการสร้างความรู้สึกเชิงบวกของ

ผู้ใช้งานที่มีต่ออุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ผู้สูงอายุเกิด
การยอมรับและสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีความสุข การสร้างทัศนคติที่ดีผ่านการสร้างความ
ตระหนักให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานอุปกรณ์ ร่วมกับการออกแบบให้
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สามารถน าประสบการณ์ในอดีตมาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ ก็จะเป็นเป็นช่องทางที่จะสามารถให้
ผู้สูงอายุเกิดการยอมรับอุปกรณ์ได้ไม่ยากนัก 

ในบางครั้งปัจจัยการออกแบบอาจไม่เพียงพอต่อการสร้างแรงจูงใจในการใช้
งานให้กับผู้สูงอายุได้ ทั้งนี้หากมีการสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก เช่น สังคม หรือภาครัฐ ที่มีการออก
นโยบายสนับสนุนการใช้งานสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ก็จะเป็นส่วนส าคัญที่จะสร้าง
แรงจูงใจให้ผู้สูงอายุหันมาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการดูแลสุขภาพได้โดยง่าย 
 
5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเพียง 10 

คน มีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี รายได้และระดับการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้สูงอายุได้ทั้งหมด 

 
5.3 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

 
แบ่งเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้พัฒนา 

5.3.1.1 นอกจากประเด็นในการออกแบบสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพแล้วควร
ค านึงถึงการดูแลผู้ใช้งานหลังการขายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจในการใช้งานในกรณีที่
เกิดปัญหาให้กับผู้สูงอายุ  

5.3.1.2 ควรออกแบบ application ที่ใช้ร่วมกับสายรัดข้อมือเพ่ือสุขภาพให้เอ้ือ
ต่อการใช้งานของผู้สูงอายุโดยสามารถน าปัจจัยที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้  

5.3.1.3 รัฐบาลสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการจัดซื้ออุปกรณ์ที่เหมาะสมเพ่ือ
น ามาใช้ในการสนับสนุนนโยบายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
งานวิจัยครั้งนี้ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และมีอายุระหว่าง 60 – 65 ปี ซึ่งหากสามารถด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตพ้ืนที่
อ่ืน หรือช่วงอายุที่มากกว่านี้อาจท าให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่าง และสามารถอ้างอิงได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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