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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ที่มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิ
ประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน
แนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุสวน
อ้อย จ านวน 55 คน สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

 1) ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันแนะน าแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

 2) ผลการประเมินความความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี 

 
ค าส าคัญ : ผู้สูงอายุ สิทธิประโยชน์ แอปพลิเคชัน 
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Abstract 
This research is a developmental research having objectives as follow; 1) To develop 

an application that helps promoting private sector privileges for elder people. 2) To study 
users’ satisfaction in using application that helps promoting private sector privileges for elder 
people. The sample group used in the research is 55 elder people in Suan-oye elder people 
club. The statistical tools used in the research are average, percentage and standard 
deviation. The research has shown the following result. 

1) The efficiency analytic result in application that helps promoting private sector 
privileges for elder people is overall excellent. 

2) The evaluation result on users’ satisfaction on an application that helps promoting 
private sector privileges for elder people is overall high. 
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บทน า 
ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” (Aged Society) เพราะสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นของ

จ านวนประชากรผู้สูงอายุนั้นเพิ่มขึ้นในทุกปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดยมีการคาดการณ์ว่า สัดส่วน
ของประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์” (Complete  Aged Society) และจะเป็น “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) 
เมื่อประชากรเพ่ิมถึงร้อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2578 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) 
จึงท าให้ภาครัฐต้องมีการก าหนดมาตรการเพ่ือรองรับกับสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งให้ความส าคัญ
กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการและคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติ (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2553) รวมไปถึงการจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของ
การอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ การบริการสาธารณะอ่ืน ๆ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ( กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, 2557 ) 

นอกจากภาครัฐแล้ว ยังมีภาคเอกชนอีกหลายแห่งที่พยายามจัดกิจกรรมและมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้กับผู้สูงอายุ เช่น ซื้อตั๋วโดยสารเครื่องบินรับส่วนลดส าหรับผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุชมภาพยนตร์ฟรีส าหรับ
ผู้สูงอายุ และทัวร์ส าหรับผู้สูงอายุในราคาพิเศษ โดยมองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพและมีก าลังซื้ อ 
ดังนั้นผู้ประกอบการทางภาคเอกชนสนใจที่จะเจาะตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ แต่อาจจะต้องค านึงราคาและการมอบ
สิทธิพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้สูงอายุหันมาใช้บริการมากข้ึน (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2561)  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชน
ส าหรับผู้สูงอายุเพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวของผู้สูงอายุได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและยอมรับการใช้งานแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชน
ส าหรับผู้สูง 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการงานวิจัย 
น าเสนอมีข้อมูลดังต่อไปนี้     

1. ความหมายของผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า การนับอายุเป็นหลักในการเรียก ในที่ นี้คือ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้น
ไป คนชรา หมายถึง การมองลักษณะทางกายภาพเป็นหลักในการเรียก และผู้อาวุโส หมายถึง การมองถึง
สถานภาพทางราชการ แก่กว่า ซ่ึงเป็นหลักในการเรียก (บรรลุ ศิริพานิช, 2555) 

2. พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า ผู้พฤติกรรมการบริโภคของผู้สูงอายุนั้น มีเงิน
ส าหรับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและใช้จ่ายเฉลี่ยแล้ว มากกว่าคนวัยอ่ืน ๆ ในสินค้าเกือบทุกรายการ ซึ่งผู้สูงอายุนั้นไม่
วิตกกังวลในเรื่องปัญหาทางการเงิน และไม่มีภาระเลี้ยงดูบุตร ซึ่งสิ่งที่ผู้สูงอายุให้คุณค่าคือ สินค้าหรือบริการ   
ที่ดีหรือมีคุณค่าต่อตนเองมาเป็นอันดับแรก ราคาเป็นเรื่องรองลงมา (Bureau, 2556) 
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3. สิทธิประโยชน์ สรุปได้ว่า ได้ใหความหมายของสวัสดิการสังคมวา หมายถึงกิจกรรมที่รัฐบาลและ
เอกชนนั้นจัดขึ้นใหมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดี
ขึ้น ทัง้นี้งานสวัสดิการสังคมไม่เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแกไขปญหาแกบุคคลที่ประสบความเดือดร้อนเทานั้น 
แต่ยังรวมไปถึงมาตรการปองกัน และสงเสริมสวัสดิการสังคมให้ดีขึ้นด้วย ประการที่ส าคัญนั้นสวัสดิการสังคม
ถือเป็นสวนหนึ่งของงานพัฒนาสังคม วิจิตร ระวิวงศ 2532, อางถึงใน วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ. 2543) 

4. ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแอพลิเคชัน สรุปได้ว่า วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle: SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบ จะช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถด าเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นข้ันตอนอย่างเป็นระบบ วงจรการพัฒนาระบบ 
จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอน (สุพรรษา ยวงทอง, 2557) 

5. ความหมายการวัดประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า การด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จหรือ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้ได้ผลออกมาดีที่สุด ในขณะที่ใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการ
ด าเนินการน้อยที่สุด (พัณศา คดีพิศาล, 2553)  

6. ความหมายของความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าเป็นความรู้สึกของบุคคล
ต่อหน่วยงานซึ่งอาจเป็นความรู้สึกในทางบวก ทางเป็นกลาง หรือทางลบ ความรู้สึกเหล่านี้ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบั ติหนาที่กล่าวคือ หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางบวกการปฏิบั ติหน้าที่จะมี
ประสิทธิภาพสูงแต่หากความรู้สึกโน้มเอียงไปในทางลบการปฏิบัติหนว้้าทีจ่ะมีประสิทธิภาพต่ า (จรัส โพธิ์จันทร์
, 2553) 

 
ตวัแปรตน้            ตวัแปรตาม

พฤติกรรมการบริโภค
ของผู้สูงอายุ

ป จจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 

3. ราย ด ้

คุณลักษณะของแอปพลิเคชัน 

1. ด้านเน  อหา 
2. ด้านการแสดงผลและรูปแบบขนาดของปุ ม

แอปพลิเคชัน 
3. ด้านองค์ประกอบของภาพ สีพ  นหลัง  

และสีตัวอักษร 
4. ด้านรูปแบบและขนาดตัวอักษร 
5. ด้านการใช้งาน สะดวกต่อการใช้งาน  

 ม่ ับ ้อน และเข้าถึงง่าย 

 

แอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์

ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 

 

ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน 

แนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

 

ความพึงพอใจและการยอมรับการใช้ 
แอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์

ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาด าเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ โดย

ภายในแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนประกอบด้วย ด้านการเดินทางและยานพาหนะ ด้าน
การเงิน ด้านอาหารและสุขภาพ และด้านบริการ  

ในการพัฒนาแอปพลิเคชันผู้วิจัยได้พัฒนาตามวัฏจักรการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System 
development life cycle : SDLC) (สุพรรษา ยวงทอง, 2557) มีข้ันตอนดังนี ้ 

ขั นตอนที่ 1 ก าหนดป ญหา (Problem Definition)  
จากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลที่ได้มาใช้ส าหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน

แนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 
ขั นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระบบ (Analysis)  
ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอปพลิเคชัน โดยใช้

โปรแกรมมาเวล (Marval app) พัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 
ขั นตอนที่ 3 ออกแบบระบบ (Design) 
ศึกษาโปรแกรมที่จะใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน ก าหนดเนื้อหาและทิศทางของแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิ

ประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ  โดยก าหนดให้สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Andriod) 

ขั นตอนที่ 4 พัฒนาระบบ (Development) 
การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ มีโปรแกรมที่ใช้ในการ

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมโฟโต้ชอป (Adobe Phoshop CC 2018) โปรแกรมแคนวา 
(canva) ใช้ส าหรับตัดแต่งภาพภายในแอปพลิเคชัน เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน (Index of congruence : IOC)  

ขั นตอนที่ 5 ทดสอบระบบ (Testing)  
ผู้วิจัยได้น าแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ ที่พัฒนาขึ้นมา ไปทดลอง

ใช้กับกลุ่มที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงประชากร โดยท าการ (Try out) กับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุบางกรวย 
จ านวน 30 คน  

ขั นตอนที่ 6 การน า ปใช้ (Installation) ผู้วิจัยน าแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาแนะน าสิทธิประโยชน์
ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 
 ขั นตอนที่ 7  ่อมบ ารุงระบบ (Maintenance) เนื่องจากแอปพลิเคชันที่ผู้วิจัยพ่ึงเริ่มพัฒนาแอป
พลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุขึ้นมา จึงยังไม่สามารถท าการซ่อมบ ารุงระบบได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวัดประสิทธิภาพแอปพลิเคชันและ
แบบสอบถามความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างจ านวน 55 คน จากนั้นรวบรวมคะแนนแบบสอบถามวัด
ประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือน าไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
 โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ (Rating Scale) ของ (สิรินธร จียา
ศักดิ์ และ ขวัญชนก อ่ิมอมรชัย, 2558) ดังนี้ 
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 5 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
 4 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก 
 3 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 
 2 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 
 1 คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.49  หมายถึง   น้อยที่สุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
 ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 ค่าร้อยละ (Percentage)  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 
 

ผลการวิจัย 
จากการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ  ผู้วิจัยได้น า           

แอปพลิเคชันแนะน าแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้ และให้
ผู้เชี่ยวชาญท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุ และท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชันแนะน า สามารถแสดงผล
การด าเนินงานได้ดังนี้ 

 
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 
        

                                                           

 ภาพที่ 2 หน้าแรกเม่ือเข้าแอปพลิชัน                            ภาพที่ 3 หน้าแสดงเมนูภายในแอปพลิเคชัน 
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    ภาพที่ 4 หน้าแสดงเมนูสาระน่ารู้                          ภาพที่ 5 หน้าแสดงเบอร์โทรฉุกเฉิน 
 

                                                       
ภาพที่ 6 หน้าแสดงเมนูการเดินทางและยานพาหนะ                 ภาพที่ 7 หน้าแสดงเมนูการเงิน 

                                       
ภาพที่ 8 หน้าแสดงเมนูสุขภาพและอาหาร                        ภาพที่ 9 หน้าแสดงเมนูบันเทิงและบริการ 
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2. ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิ
ประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 
 
ตางรางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจากการพัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิ
ประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 

ผลโดยรวมของประสิทธิภาพแอปพลิเคชัน μ ∑ แปลผล 
1. ด้านเนื้อหา 4.51 0.51 ดีมาก 
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ 4.49 0.50 ดี 
3. ด้านการแสดงผลบนหน้าจอ 4.49 0.51 ดี 
4. ด้านการท างานของระบบ 4.49 0.51 ดี 
5. ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 4.51 0.51 ดีมาก 

รวม 4.50 0.51 ดีมาก 

 ผลการวิจัย ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับดีมาก คือ ด้านเนื้อหาและด้านประโยชน์และการน าไปใช้ (μ = 4.51) อยู่ในระดับดี คือ ด้านการ
แสดงผลบนหน้าจอ ด้านการท างานของระบบ และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (μ = 4.49) 
3. ผลการประเมินความความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินความความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

ผลรวมโดยรวมของความพึงพอใจ μ ∑ แปลผล 

1. ด้านเนื้อหา 4.51 0.52 ดีมาก 
2. ด้านการแสดงผลและรูปแบบขนาดของปุ่มแอปพลิเคชัน 4.43 0.53 ดี 
3. ด้านองค์ประกอบภาพ สีพ้ืนหลังและสีตัวอักษร 4.48 0.53 ดี 
4. ด้านรูปแบบและขนาดของตัวอักษร 4.49 0.52 ดี 
5. ด้านการใช้งาน สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และเข้าถึงง่าย 4.50 0.52 ดีมาก 

รวม 4.48 0.52 ด ี

ผลการวิจัย ในภาพรวม อยู่ในระดับดี (μ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับดีมาก 
คือ ด้านเนื้อหา (μ = 4.51)  รองลงมา คือ ด้านการใช้งาน สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ซับซ้อน และเข้าถึงง่าย    
(μ = 4.50) อยู่ในระดับดี คือ ด้านรูปแบบและขนาดของตัวอักษร (μ = 4.49) รองลงมา คือ ด้านองค์ประกอบ
ภาพ สีพ้ืนหลังและสีตัวอักษร (μ = 4.48) และด้านการแสดงผลและรูปแบบขนาดของปุ่มแอปพลิเคชัน       
(μ = 4.43)  
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อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้พัฒนาแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุผ่านระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ สามารถเข้าถึงช่องทางประชาสัมพันธ์แนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ อีกทั้ง
ภายในแอปพลิเคชันยังประกอบไปด้วยสาระน่ารู้และเบอร์โทรฉุกเฉิน ซึ่งสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 5 ด้าน 
สรุปโดยรวม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.50, ∑ = 0.51) และผลการประเมินความพึงพอใจของ
แอปพลิเคชันแนะน าสิทธิประโยชน์ภาคเอกชนส าหรับผู้สูงอายุ มีทั้งหมด 5 ด้าน สรุปโดยรวมมีความพึงพอใจ
แอปพลิเคชันอยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.48, ∑ = 0.52)  มีผลใกล้เคียงกับงานวิจัยของ อนุชา จันทร์เต็ม กับ 
สรัญญา เชื้อทอง และปกรณ์ สุปินานนท์ (2561). ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้การเรียนรู้
ร่วมกัน เรื่องการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีผลกรประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างให้มีปริมาณที่มากข้ึน 
2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการภาครัฐ เพ่ือให้ครอบคลุมแก่การให้ข้อมูลของ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ ธนากร อุยพานิชย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และได้เสียสละ
เวลาอันมีค่ายิ่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือวิจัย และได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการ
ให้ค าแนะน า และข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการท างาน จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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