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การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ 
ผ่านเทคโนโลยี IoT 

The Development of Smart Light Adjustment Application for Elder 
Using IoT Technology 
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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 2) เพื่อประเมินคุณภาพของ
แอปพลิชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ
แอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT โดยเครื่องมือที่ใช้ในโครงงานคือ  
แบบประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชัน แบบประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน กลุ่ มเป้าหมายในการจัดทำ
โครงงานครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมณ์ ถนนพระองค์เจ้าสาย  
คลอง 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 ผลการทดสอบ พบว่าแอปพลิเคชันสามารถควบคุมและครับระดับแสงภายในตัวต้นแบบได้อย่างถูกต้อง 
ฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่จะมีความหน่วงในการทำงาน
เล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ต ส่วนด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน แอปพลิเคชันควบคุม
ระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT ของกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 
4.52 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าการประเมิน
คุณภาพด้านแอปพลิชัน แอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT โดยภาพรวม
อยูใ่นระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 
คำสำคัญ: แอปพลิเคชัน, ผู้สูงอายุ, ระบบเครือข่าย 
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Abstract 
 The major objectives of the research on The Development of Smart Light Control Application 
in the Elderly room through IoT Technology were to 1) develop a smart light controller application 
in the elderly room through IoT technology, 2)  proceed a quality assessment of the smart light 
controller application in the elderly room through IoT technology, and 3)  proceed the satisfaction 
assessment of the application users. The research instruments included quality assessment form of 
the application and a satisfaction form of assessment Research was 30 elderly living in Piyawararom 
Village, Praongchaosai street, Klong 4, Bueng Yitho, Thanyaburi, Pathumtani selected by simple 
random sampling 
 It was found that the developed application was able to control and adjust the intensity 
level of the light, together with all functions could be operated completely. Some delay might 
resulted from the internet speed.   
 The overall satisfaction assessment was at “most” level (X = 4.52) The assessment on quality 
of the application from the experts was at “very good” level (X = 4.63, S.D. = 0.19). 
Keywords: Elderly, smart application, IoT 
 
ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 แสงสว่าง นับเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตปัจจุบัน นอกจากการใช้ประโยชน์ของ
แสงสว่างในการมองเห็น อันเป็นกลไกของระบบประสาทสัมผัสหนึ่งที่ทำให้มนุษย์รับรู ้และประมวลผล โดยเป็น 
การสื่อสารทางภาพยังสามารถนำมาใช้ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการขับเคลื่อน หรือทำ
ให้เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ทำงาน เป็นต้น จึงนับว่าแสงสว่างเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิด
กิจกรรมการดำเนินการ การปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพในการ
มองเห็นอย่างชัดเจนถูกต้อง นั้นจะต้องเกิดความสบายในขณะที่ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ไม่ให้มีแสงสว่าง
มาก หรือน้อยจนเกิดผลกระทบ เพราะในพื้นที่ใช้งานมี แสงสว่างท่ีน้อยเกินไป จะมีผลเสียต่อสายตา ทำให้กล้ามเนื้อตา
ทำงานมากเกินไปจากการเพ่งมอง ทำให้เกิดการเมื่อยล้าปวดตา มึนศีรษะ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานลดลง  
ในทางกลับกัน หากมี แสงสว่างที่มากเกินไป จะทำให้ผู้ทำงานเกิดความไม่สบายสายตา ปวด แสบตา มึนศีรษะ วิงเวียน 
และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมถึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงหรืออาจเป็นสาเหตุของ 
โรคทางสายตาได้เช่นเดียวกัน 
 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน 
แท็บเล็ต ยานพาหนะ หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของเราเอง ที่มีการพัฒนาให้ฉลาดและอำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้มากขึ้นแนวคิด IoT ที่ย่อมากจาก Internet of Things จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้อุปกรณ์รอบตัวของเรานั้น
สามารถทำงานเชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัจฉริยะเสมือนว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อและพูดคุยกันเองทำให้การใช้
ชีวิตประจำวันของเราสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าอุปกรณ์หรือเครื ่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  
เริ่มเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่พัฒนาให้เป็นเหมือนศูนย์กลางการควบคุมหรือสั่งการ
อุปกรณ์อื่น ๆ ให้ทำงานได้ตามที่เราต้องการ 
 ปัจจุบัน สังคมโลกต่าง ๆ ได้เริ่มเข้าสู่วงสังคมของผู้สูงอายุ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 901 ล้าน
คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด ภูมิภาคอาเซียน มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวน 55 ล้านคน หรือ
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คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนในประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16 ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 2 ของกลุ่มอาเซียน โดย
ไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็น
ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged 
Society) ในปีพ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายใน ปี พ.ศ. 2578 
โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยน
ระดับที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ (นายอนันต์ อนันตกูล ,2561) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังและต้องพึ่งพาตัวเองในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และสุขภาพของ
ผู้สูงอายุนั้นมีความเสื่อมโทรมลงตามช่วงอายุและการเวลา ทำให้เกิดความเสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก 
จากวิจัยการรับรู้ของครอบครัวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม ได้กล่าวไว้ว่า ผู้สูงอายุจะมี
พฤติกรรมต่าง ๆ การเปิดไฟทิ้งไว้ หรือลืมปิดไฟ มีปัญหาการนอนไม่เป็นเวลา ตื่นไม่เป็นเวลา และนอกจากนี้ผู้สูงอายุ
ยังมีกิจวัตรต่าง ๆ ในช่วงเวลากลางคืน เช่น การเดินไปเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนบางครั้งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  
จากภาวะสุขภาพท่ีเสื่อมสภาพลง โดยมีงานวิจัยเรื่องปัญหาทางตาที่พบบ่อยและการสร้างเสริมสุขภาพตาในผู้สูงอายุได้
ระบุไว้ว่าในผู้สูงอายุ เส้นใยโปรตีนในเนื้อเลนส์ตาจะหนาตัวมีความแข็งมากขึ้น ความยืดหยุ่นลดลง และมีสี เข้มขึ้น 
เรื่อย ๆ ทำให้เกิดความขุ่นมัว ส่งผลให้แสงผ่านได้น้อยลงมองภาพไม่ชัด ระดับการมองเห็นลดลง ซึ่งจำเป็นได้รับแสงใน 
ปริมาณที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ลดอุบัติเหตุลง ในส่วนของปัญหาการนอนไม่เป็นเวลา ตื่นไม่เป็นเวลา โดยมีงานวิจัย
เรื่องการนอนไม่หลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้ว่า ลักษณะการนอนไม่หลับที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมักเป็นชนิด  
ตื่นตอนกลางคืนแล้วหลับต่อยาก โดยสิ่งที่มากระตุ้นคือ แสง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ประยุกต์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดแูลผูสู้งอายุ ซึ่งการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) เข้ามาช่วยในการ
เชื่อมต่อของอุปกรณ์ IT หรือ เซ็นเซอร์ต่าง ๆ เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาใช้ภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับผู้สูงอายุในการชีวิตของได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตและอุบัติเหตุในแต่ละวันให้น้อยลง และนำไปสู่
ความสุข และความปลอดภัยของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านให้มีเพิ่มมากขึ้น 
 จากที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าแสงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตต่าง ๆ ของผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
อีกทั้งยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้สูงอายุควรได้รับปริมาณแสงที่เหมาะสมเนื่องจากสภาพร่างกายมีคว าม
เสื่อมสภาพลงตามการเวลา ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยมีความสนใจที่นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ควบคุมระดับแสงภายในห้องผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยของตัวผู้สูงอายุและลดอุบัติเหตุต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดบัแสงอัจฉรยิะภายในห้องผูสู้งอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 
 2. เพื่อประเมินคณุภาพของแอปพลิชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผูสู้งอายุ ผ่าน
เทคโนโลยี IoT 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการจัดทำในการจัดทำวิจัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) พัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายใน
ห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT (2) ประเมินคุณภาพของแอปพลิชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ 
ผ่านเทคโนโลยี IoT (3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ในการทดลองควบคุมระดับแสงใน
ตัวต้นแบบห้องของผู้สูงอายุ โดยวิธีการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้าน  
ปิยวรารมณ์ ถนนพระองค์เจ้าสาย คลอง 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ หมู่บ้าน
ปิยวรารมณ์ ถนนพระองค์เจ ้าสาย คลอง 4 ตำบลบึงย ี ่ โถ อำเภอธัญบุร ี จ ังหวัดปทุมธานี จำนวน 30 คน  
จาก 50 คน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1. แอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 
  2. ตัวต้นแบบท่ีใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉรยิะภายในห้องผู้สูงอายุ  
 ผ่านเทคโนโลยี IoT 
  3. แบบประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะ ภายในห้องผูสู้งอายุ 
 ผ่านเทคโนโลยี IoT 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉรยิะ ภายในห้องผูสู้งอายุ 
 ผ่านเทคโนโลยี IoT 

3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้จัดทำโครงงานดำเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือตามลำดับดังนี้ 
 การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT ผู้จัดทำได้ใช้หลัก
วงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟต์แวร์ SDLC ตามขั้นตอนของ (จิราพัชร กันหา,ม.ป.ป.) มาใช้งานและตัดขั้นตอนบางส่วน
ตามความเหมาะสม  โดยมี ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การวางแผน (Planning)  
      1.1) ศึกษารูปแบบของซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน 

    1.2) กำหนดรูปแบบของตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยผู้จดัทำไดเ้ลือกใช้ 
MIT App Inventor ในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชัน สำหรับ Andriod 
  2. การวิเคราะห์ความต้องการ (Analysis) 
      2.1) วิเคราะห์ถึงฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ ของตัวแอปพลิเคชัน 
      2.2) วิเคราะห์ถึง ขนาดตัวอักษร และ ฟ้อนที่เหมาะสมของแอปพลิเคชัน โดยใช้ฟ้อนต์  
TH Sarabun PSK ตามงานวิจัยของ (รัตนโชติ เทียนมงคล,2560) 
  3. การออกแบบ (Design) 
      3.1) ออกแบบ UI และ UX ตามหลักต่าง ๆ ที่ได้ทำการวิเคราะห์ไว้ข้างต้นโดยใช้ Mockup เป็น 
ตัวออกแบบ GUI ส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน 
 
 



 

[310] 
 

Wireframe 
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Mockup 
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4. การเขียนโปรแกรม (Development) 

      4.1) ดำเนินการสร้างแอปพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้ข้ันต้น 
      4.2) ใช้หลัก Agile ตามหลักของ (Thanyavuth Akarasomcheep,2561) มาร่วมในระหว่าง 
การดำเนินการสร้างแอปพลิเคชัน 
  5. นำแอปพลิเคชันท่ีทำการพัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการ 
ออกแบบ การใช้งานในโหมดต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไขตาม คำแนะนำ 
  6. นำแอปพลิเคชันท่ีแก้ไขปรับปรงุแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
      6.1) ด้านแอปพลิเคชันจำนวน 3 ท่าน เพื่อประเมินตามความเหมาะสมโดยใช้แบบประเมิน 
แอปพลิเคชัน 
  7. ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชันจำนวน 3 คน ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์คณุภาพของแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผา่นเทคโนโลยี IoT 
   โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลเิคชัน 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน 4.53 0.11 ดีมาก 
   1.1 ขนาดของปุ่มบนจอภาพมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
   1.2 สีและขนาดตัวอักษรบนจอภาพมีความเหมาะสม 4.33 0.57 ด ี
   1.3 ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
   1.4 การใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมายมีความ
เหมาะสม 

4.33 0.57 ด ี

   1.5 การวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพมคีวาม
เหมาะสม 

4.00 0.00 ด ี
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2. ด้านฟังก์ชันการทำงาน 4.80 0.20 ดีมาก 
   2.1 ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน 4.67 0.57 ดีมาก 
   2.2 ฟังก์ชันทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 5.00 0.00 ดีมาก 
   2.3 การใช้คำสั่งของแอปพลิเคชันมีความสะดวก 5.00 0.00 ดีมาก 
   2.4 การประมวลผลของแอปพลิเคชันมีความรวดเร็ว 4.67 0.57 ดีมาก 
   2.5 แอปพลิเคชันมีความน่าเช่ือถือ 4.67 0.57 ดีมาก 
3. ด้านอุปกรณ์ IoT 4.58 0.40 ดีมาก 
   3.1 การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างเหมาะสม 4.67 0.57 ดีมาก 
   3.2 ประสิทธิภาพการทำงานได้คงทนยาวนาน 4.67 0.57 ดีมาก 
   3.3 สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย 5.00 0.00 ดีมาก 
   3.4 สามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย 4.67 0.57 ดีมาก 
   3.5 มีความรวดเร็วในการทำงาน 4.00 0.00 ด ี
   3.6 การวิเคราะห์คา่ของเซนเซอร์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ 4.67 0.57 ดีมาก 
   3.7 มีความทันสมัย 4.33 0.57 ด ี
   3.8 อุปกรณ์มีความปลอดภยัในการใช้งาน 4.67 0.57 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.63 0.19 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้อง
ผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT โดยผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน จำนวน 3 ท่าน โดยค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 
4.63 มีค่าอยู่ในช่วง 0.19 หมายถึงแอปพลิเคชันมีคุณภาพระดับ ดีมาก ซึ่งรายการที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงสุด มีค่าเท่ากับ 
5.00 ได้แก่ ขนาดของปุ่มบนจอภาพมีความเหมาะสม ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายมีความเหมาะสม ฟังก์ชัน
ทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน การใช้คำสั่งของแอปพลิเคชันมีความสะดวก สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการใช้
ขนาดของปุ่มบนจนภาพ ความเหมาะสมในการใช้ สีและขนาดตัวอักษรบนจอภาพ ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ
เพื่ออธิบายสื่อความหมาย ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณห์รือรูปภาพ ในการสื่อความหมาย และความเหมาะสมใน
การวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ มีประสิทธิภาพระดับ ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4. 53 และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 
 ด้านการฟังก์ชันการทำงาน ประกอบด้วย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้แอปพลิเคชัน ฟังก์ชันทำงานได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน การใช้คำสั่งของแอปพลิเคชันมีความสะดวก ความเร็วในการประมวลผลของแอปพลิเคชัน และ  
ความน่าเชื่อถือได้ของแอปพลิเคชัน มีคุณภาพภาพระดับ ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.80 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.20 
 ด้านอุปกรณ์ IoT ประกอบด้วย การเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิภาพการทำงานได้คงทน
ยาวนาน สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย สามารถนำไปติดตั้งได้ง่าย มีความรวดเร็วในการทำงาน ความสามารถในการ
วิเคราะห์ค่าของเซนเซอร์ต่าง ๆ มีความทันสมัย และความปลอดภัยของอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพระดับ ดีมาก  
โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.58 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 
 หลังจากทำการพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี IoT และ
ผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการนำแอปพลิเคชันดังกล่าวไปทำการประเมินความพึงพอใจ  
จากผู ้ใช้งาน ซึ่งแบบประเมินที ่ใช้แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ ด้านการตรงตามความต้องการของผู ้ใช้โปรแกรม  
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ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงาน ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ในโครงงานวิจัยนี้
คือ กลุ่มผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หมู่บ้านปิยวรารมณ์ ถนนพระองค์เจ้าสาย คลอง 4 ตำบลบึงยี่โถ 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 30 คน 
 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่าน
เทคโนโลยี IoT มีค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.52 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในร ะดับมากที่สุด โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ  
               ผ่านเทคโนโลยี IoT 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม 4.41 0.43 มาก 
   1.1 ข้อมูลที่ได้จากแอปพลิเคชันสามารถช่วยท่านแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว 

4.57 
 

0.62 
 

มากที่สุด 
 

   1.2 แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี 

4.17 
 

0.64 
 

มาก 
 

   1.3 แอปพลิเคชันสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตาม
ความเป็นจริง 

4.50 0.68 มาก 

2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงาน 4.43 0.53 มาก 
   2.1 การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก 4.43 0.67 มาก 
   2.2 ข้อมูลที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

4.43 0.67 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.72 0.27 มากที่สุด 
   3.1 กระบวนการในการตดิตั้งซอฟต์แวร์ง่ายและเหมาะสม 4.70 0.46 มากที่สุด 
   3.2 โปรแกรมมีการจดัวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้
อย่างเหมาะสม 

4.73 0.45 มากที่สุด 

   3.3 แอปพลิเคชันมีรูปแบบการนำเสนอ ท่ีดีง่ายต่อการทำ
ความเข้าใจ 

4.73 0.52 มากที่สุด 

   3.4 การวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมน ู
ต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันความเหมาะสม 

4.73 0.45 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.32 มากที่สุด 
  

จากตารางที ่ 2 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้ ใช ้ที ่ม ีระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุดคือ  
ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.72 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 รองลองมาคือ ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงาน มีความพึงพอใจระดับมาก 
โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
โปรแกรม มีความพึงพอใจระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
ตามลำดับ 
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เมื่อพิจารณาในรายละเอียดในแต่ละด้านสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้
จากแอปพลิเคชันสามารถช่วยท่านแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว แอปพลิเคชันมีความเร็วในการตอบสนองต่อการใช้งานได้
เป็นอย่างดี แอปพลิเคชนัสามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ย
รายด้านเท่ากับ 4.41 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 
 ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงาน ประกอบด้วย การใช้งานคำสั่งต่าง ๆ ส่วนของเมนูมีความสะดวก 
ข้อมูลที่แอปพลิเคชันจัดเตรียมมีความเพียงพอต่อการใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 
4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
 ด้านความง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบด้วย กระบวนการในการติดตั้งซอฟต์แวร์ง่ายและ
เหมาะสม โปรแกรมมีการจัดวางรูปแบบโครงร่างของหน้าจอได้อย่างเหมาะสม แอปพลิเคชันมีรูปแบบการนำเสนอ  
ที่ดีง่ายต่อการทำความเข้าใจ การวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ ของแอปพลิเคชันความเหมาะสม  
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรายด้านเท่ากับ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 
 
อภิปรายผล 
 ในการจัดทำโครงงาน การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู้สูงอายุ ผ่านเทคโนโลยี 
IoT ได้มีการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. จากการพัฒนาและออกแบบแอปพล ิเคช ันควบค ุมระด ับแสงอ ัจฉร ิยะภายในห้องผ ู ้ส ู งอายุ   
ผ่านเทคโนโลยี IoT ได้ทำการนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สงูอายุในการประเมินดา้นความง่ายตอ่การใช้งาน
แอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจ มากที่สุด หมายความว่า ขนาดตัวปุ่มกดมีความ
เหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน สีที่ใช้เหมาะกับวัยของผู้สูงอายุ ดูง่ายและไม่ซับซ้อน ขนาดและรูปแบบของตัวหนังสือ  
มีความเหมาะสมกับตัวผู้สูงอายุในด้านการออกแบบของตัวแอปพลิเคชัน เนื่องจากผู้วิจัย ได้ใช้หลักและทฤษฎีต่าง ๆ  
ในการออกแบบแอปพลิเคชัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชญ์พล เกตุชัยโกศล (2559) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ขนาดปุ่มที่เหมาะสมในโมบายแอปพลิเคชันสำหรับผู้สูงอายุ ที่ว่า อายุมีผลต่อการออกแบบขนาดของปุ่ม ซึ่งขนาดของ
ปุ่มที่เหมาะสมคือ 50 พิกเซล ขนาดของปุ่มที่ผู้สูงอายุสามารถกดได้ โดยผลที่ได้จะทดสอบด้วยอุปกรณ์ที่มีความ
ละเอียด ของหน้าจออยู่ที่ 226 พิกเซลต่อนิ้ว 
 2. จากการพัฒนาตัวต้นแบบที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันควบคุมระดับแสงอัจฉริยะภายในห้องผู ้สูงอายุ  
ผ่านเทคโนโลยี IoT ตัวต้นแบบนั้น มีข้อท่ีผ่านการประเมินคุณภาพ เรื่องความรวดเร็วในการทำงาน อยู่ท่ี 4.00 ซึ่งเป็น
ค่าที่ต่ำและเห็นได้ชัดจากในทุก ๆ ด้าน เนื่องจากอุปกรณ์มีการติดต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา ทำให้อินเทอร์เน็ต 
มีผลต่อความรวดเร็วในการทำงานและเกิดความล่าช้าของการทำงาน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
(1) ควรปรับให้แอปพลิเคชันรองรบัระบบปฏบิัติการอื่น นอกจาก Android 
(2) ปรับให้การตอบสนองต่อการควบคุมมีความรวดเร็วมากข้ึน 
(3) ปรับ UI ของปุ่มเปิด - ปิด ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
(4) ลดระยะเวลาเข้าสูร่ะบบ ปรับการแสดงผลและ UI ให้เข้าโปรแกรมเร็วขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 (1) เพิ่มปุ่ม เปิด - ปิด ไฟเสมือนจริงให้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันได้ 
 (2) แจ้งสถานะ เปิด - ปิด ไฟไปยงัแอปพลิเคชัน 
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