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การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สูงู อายุุไทยในยุุคดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั
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บทคััดย่่อ
� โลกกำำ�ลัังให้้ความสำำ�คััญ ในแง่่
� ว
	สัังคมผู้้�สููงอายุุที่กำ
่ � ำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตอัันใกล้้นี้้เ� ป็็นประเด็็นที่่ทั่่

� งจากสถิิติิทางประชากรศาสตร์์ที่่เ� ห็็นได้้ชััดว่่ามีีจำำ�นวนประชากร ที่่กำ
� ำ�ลัังเข้้าสู่่�วััยสููง
ต่่าง ๆ เป็็นอย่่างมากเนื่่อ
� โลกมีีระยะเวลาในการนัับถอยหลัังเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
อายุุมากกว่่าประชากรในวััยเด็็กซึ่่ง� ในทุุกประเทศทั่่ว
ในระยะตั้้�งแต่่ 10 – 25 ปีี โดยในประเทศไทยเองมีีการคาดการณ์์ว่่าจะเข้้าสู่่� สัังคมผู้้�สููงอายุุในช่่วงปีี พ.ศ.
� โลกมีีวิิธีีการรัับมืือกัับสัังคมผู้้�สููงอายุุที่่จ
� ะเกิิดขึ้้�นด้้วยการพััฒนาเทคโนโลยีีอย่่างหลากหลาย โดย
2568 ทั่่ว
� วามสััมพัันธ์์แน่่นแฟ้้ นกัับมนุุษย์์แห่่งศตวรรษ
เฉพาะการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลที่่เ� ราต้้องยอมรัับว่่า เป็็นสิ่่ง� ที่่มีีค

� ุกคน ศาสตร์์ที่่เ� กิิดขึ้้�นจากการยึึดครองของเทคโนโลยีีดิิจิิทััลนั้้�นมีีมากมาย หนึ่่ง� ในนั้้�นคืือ HCI (Human
นี้้ทุ
Computer Interaction) การปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์และสมองกล โดยในศาสตร์์นี้้ไ� ด้้พููดถึึงการออกแบบ

ส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน (User Interface) และประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน (User Experience) ที่่เ� ป็็นทั้้�งสาขาใน
� าดไม่่ได้้ เพราะเป็็นผู้้�ออกแบบทั้้�งการใช้้งาน และหน้้าตาการปฏิิสััมพัันธ์์
การศึึกษาและสาขาอาชีีพใหม่่ที่่ข
ระหว่่างมนุุษย์์กัับอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี

บทความวิิจััยนี้้เ� ป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของดุุษฎีีนิิพนธ์์ สาขาออกแบบ คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร

� งมืือออกแบบส่่วนต่่อประสานกัับผู้้�ใช้้งานระบบดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ” โดยใน
หััวข้้อ “การพััฒนาเครื่่อ

บทความวิิจััยนี้้ไ� ด้้นำำ�ส่่วนการค้้นคว้้าหาข้้อมููล ทั้้�งปฐมภููมิิและทุุติิยภููมิิ ของผู้้�วิิจััยในช่่วงปีี แรกของการวิิจััย

� บกัับกลุ่่�มเป้้ าหมาย และการได้้สััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
� วชาญที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง
� ที่่พ
ซึ่่ง� จากการเก็็บข้้อมููลทั้้�งจากการลงพื้้น
ทั้้�งในด้้านผู้้�สููงอายุุ จิิตวิิทยา การออกแบบส่่วนประสาน ผู้้�ใช้้งาน สุุนทรีียศาสตร์์ และการพััฒนาโปรแกรม

ทำำ�ให้้ได้้แง่่คิิด และประสบการณ์์ในด้้านสัังคมผู้้�สููงอายุุและการออกแบบเชิิงเทคโนโลยีีที่่เ� ข้้ามาสานรัับกัับ
� ำ�ลัังจะเกิิดขึ้้�น
ภาวะที่่กำ

� งต้้นได้้องค์์ความรู้้�ว่่าการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
ผลของการวิิจััยฉบัับนี้้� เบื้้อ

ต้้องประกอบไปด้้วยองค์์ความรู้้�สามประการได้้แก่่ 1) การเข้้าถึึงและการใช้้งาน 2) การออกแบบ ซึ่่ง� ได้้ค้้น
� งสุุนทรีียะตามช่่วงวััยที่่ส
� ามารถนำำ�มาใช้้กัับการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุได้้ 3)
พบเรื่่อ

� กรองเป็็น
� หาเฉพาะด้้าน ที่่เ� ป็็นไปตามความต้้องการของผู้้�สููงอายุุ องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวผู้้�วิิจััยได้้กลั่่น
เนื้้อ

� และอุุปกรณ์์ดิิจิิทััลของผู้้�สููงอายุุ โดยจะนำำ�ไปสร้้างเป็็นเครื่่อ
� งมืือดิิจิิทััล
� ต่่อการเข้้าถึึงสื่่อ
มาตรฐานเฉพาะที่่เ� อื้้อ
� ไปได้้สามารถนำำ�องค์์ความรู้้�ดัังกล่่าวไปใช้้สำำ�หรัับการออกแบบ
ประเภทเว็็บไซต์์ให้้นัักออกแบบและบุุคคลทั่่ว
ส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุอย่่างเหมาะสมได้้

คำำ�สำำ�คััญ : การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน/ ผู้้�สููงอายุุ/ ยุุคดิิจิิทััล
*นัักศึึกษาปริิญญาดุุษฎีีบััณฑิิต คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, pitchaya.jap@gmail.com.
*Ph.D Candidate, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, pitchaya.jap@gmail.com.
**ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร. ประจำำ�หลัักสููตรปรััชญาดุุษฎีีบััณฑิิต คณะมััณฑนศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร, chaetnalao@hotmail.com.
**Assistant Professor Dr., Doctor of Philosophy Program, Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, chaetnalao@hotmail.com.
Received 14/03/2563, Revised 19/03/2564, Accepted 02/04/2564

99

JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY
VOL.9-NO.1 JANUARY-JUNE 2022

Abstract
The aging society that is about to emerge in the near future is an issue that the world is
focusing on in many ways. The demographic statistic clearly shows that there are more people
entering the elderly than the childhood. In every country around the world, there is a countdown
to the aging society during the period of 10 - 25 years. Thailand is expected to enter the aging
society in 2025.
Around the world, there are many ways to cope with the aging society by using the development of various technologies. In particular, we must admit that the use of digital technology has
a close relationship with every human being of this century. The science arising from the occupation of digital technology is numerous. One of them is HCI or Human Computer Interaction. This
science talks about the design of User Interface and User Experience. It is both an educational
field and a new career that is indispensable because it is the designer of both the use and the
appearance of the interaction between humans and technological devices.
This research article is part of a dissertation of Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University. The research title is “Digital User Interface Design Tools Development for Elderly” In this
paper, the researcher uses both primary and secondary data during the first year of the research.
The researcher collected data from both meeting target groups and interviewing relevant experts
about elderly, psychology, user interface design, aesthetics and program development. It gave
the perspectives and experiences of the aging society and the technological designs that meet
the impending condition.
The results of this research Initially, the knowledge that the design of User Interfaces for
Elderly must consist of three key areas of knowledge: 1) Accessibility and Usability, 2) Design,
which reveals aesthetics according to the age range that can lead to be used with the design of
User Interface for Elderly. 3) Specialized content. That meets the needs of the elderly. This knowledge, the researcher has distilled into specific standards that facilitate access to media and
digital devices of the elderly. It will create a web base digital tool that designers and other people
can apply the knowledge for designing a suitable User Interface for Elderly.

Keyword: User Interface Design/ Elderly/ Digital Era
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บทนำำ�
การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน (User Interface) และประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน (User Experience)

� งจากเทคโนโลยีีดิิจิิทััล โดยเป็็นศาสตร์์ที่่เ� รีียกว่่า HCI
เป็็นศาสตร์์ในการออกแบบสมััยใหม่่ที่่เ� กิิดขึ้้�นเนื่่อ

� ศึึกษาและพััฒนาการปฏิิสััมพัันธ์์ ระหว่่างมนุุษย์์และ
(Human Computer Interaction) เกิิดขึ้้�นเพื่่อ
� ยู่่�คู่่�กัับมนุุษย์์ ทุุกเพศทุุกวััยอย่่างแท้้จริิงไม่่เว้้นแม้้กระทั่่ง�
คอมพิิวเตอร์์1 ทุุกวัันนี้้เ� ทคโนโลยีีดิิจิิทััลนั้้�นเป็็นสิ่่ง� ที่่อ

� ไปแล้้ว มัักจะคิิดว่่าผู้้�สููงอายุุอาจไม่่ถููกกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลหรืือสิ่่ง� ทััน
วััยผู้้�สููงอายุุ ซึ่่ง� ตามความเข้้าใจโดยทั่่ว
� ่านมาจะเห็็นได้้ว่่า มีีกระแสความตื่่น
� ตััว เกี่่ย
� วกัับการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาใช้้กัับ
สมััยต่่าง ๆ แต่่ในช่่วงปีี ที่่ผ่
� โลกตามอััตราประชากรของแต่่ละประเทศ โดยผู้้�สููงอายุุเอง
� รองรัับสัังคมสููงวััยที่่กำ
� ำ�ลัังเกิิดขึ้้�นทั่่ว
ผู้้�สููงอายุุ เพื่่อ
� ให้้การตอบรัับเทคโนโลยีีดิิิ�จิิทััลเป็็นอย่่างดีี
เริ่่ม

	ผู้้�สููงอายุุในศตวรรษที่่ � 21 ในประเทศไทยในกลุ่่�มอายุุ 60-69 ปีี ผู้้�อยู่่�อาศััยในเมืืองใหญ่่ เช่่น

� ม
กรุุงเทพมหานคร หรืือ เชีียงใหม่่ เป็็นผู้้�สููงอายุุที่เ่ � ป็็นกลุ่่�มช่่วงวััยที่่เ� รีียกว่่าเจเนอเรชัันเบบี้้บู
ู เมอร์์ (Generation
� ลายเป็็น ตััวอย่่างทางพฤติิกรรม
Baby Boomer) ซึ่่ง� เกิิดในช่่วงปีี พ.ศ. 2487-25052 โดยกลุ่่�มช่่วงวััยนี้้ก

� ะเกิิดขึ้้�นในอนาคต เมื่่อ
� ประเทศไทยเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุอย่่างเป็็นทางการ
การใช้้ชีีวิิตและรููปแบบสัังคมที่่จ
� ระเทศไทยจะกลายเป็็นสัังคมผู้้�สููงอายุุเต็็มรููปแบบนั้้�น
ในปีี พ.ศ. 25643 ดัังนั้้�น การเตรีียมตััวสู่่�อนาคตที่่ป

� งของการใช้้งานเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ที่่ก
� ลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ
จึึงควรศึึกษาจากกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุช่่วงวััยนี้้� โดยเฉพาะในเรื่่อ
� ามารถใช้้ได้้ตามแต่่ความสามารถของแต่่ละท่่าน ซึ่่ง� ก็็ทำำ�ให้้เกิิดผลทั้้�งในด้้านดีีและด้้านเสีียไปใน
ช่่วงวััยนี้้ส

� กลุ่่�ม
� ารออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งานซึ่่ง� เป็็นศาสตร์์ที่่มีี
เวลาเดีียวกััน ทั้้�งนี้้ก
� พิิจารณาการ
เป้้ าหมายหลัักในการใช้้งาน เป็็นกลุ่่�มคนวััยหนุ่่�มสาว วััยทำำ�งาน เป็็นจำำ�นวนมาก จะต้้องเริ่่ม
� วามแตกต่่างทางด้้านกายภาพ พฤติิกรรม ความสนใจและ
ออกแบบสำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุซึ่ง่� เป็็นกลุ่่�มที่่มีีค

� ศึึกษาข้้อมููล
� ัตถุุประสงค์์ในการวิิจััยฉบัับนี้้ทั้้
� � งหมด 4 ข้้อ ได้้แก่่ 1) เพื่่อ
การใช้้งาน งานวิิจััยฉบัับนี้้มีีวั
� วิิเคราะห์์แนวทางในการ
ประสบการณ์์และหลัักการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ 2) เพื่่อ

� พััฒนาต้้นแบบเครื่่อ
� งมืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้
ออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ 3) เพื่่อ
� ทดลองนำำ�ไปใช้้ประเมิินผลและปรัับปรุุงแก้้ไขเครื่่อ
� งมืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�
งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ 4) เพื่่อ
ใช้้งานให้้เหมาะสมกัับการใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

ความหมายของการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน
� หาจากงานวิิจััยฉบัับนี้้ไ� ด้้ทำำ�การศึึกษาถึึงสิ่่ง� สำำ�คััญหลััก ได้้แก่่ การออกแบบส่่วนประสาน ผู้้�ใช้้
เนื้้อ

� วามเชื่่อ
� มโยงกัับด้้านของ
งาน และประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน ซึ่่ง� เป็็นศาสตร์์ในการออกแบบแห่่งยุุคดิิจิิทััลที่่มีีค
วิิศวกรรมคอมพิิวเตอร์์ที่่เ� รีียกว่่าปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กัับคอมพิิวเตอร์์ แต่่ได้้พััฒนามาสู่่�การเป็็นงาน
� าศััยองค์์ประกอบและวิิชาความรู้้�ในด้้านการออกแบบในการสร้้างสรรค์์ด้้วย
ออกแบบที่่อ

� ัญลัักษณ์์งานออกแบบต่่าง ๆ ที่่ป
� รากฏขึ้้�น
	ส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน (User Interface) หมายถึึง ภาพที่่สั
� ให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถใช้้งานหรืือสื่่อ
� สารกัับตััวอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ ซึ่่ง� เป็็นได้้ทั้้�ง รููปแบบภาพที่่ป
� รากฏ
เพื่่อ

� มต่่าง ๆ ที่่มีีปุ่่�
� ม คัันโยก สวิิตซ์์ สำำ�หรัับบัังคัับหรืือใส่่คำำ�สั่่ง� ใด ๆ กัับอุุปกรณ์์หรืือ
บนหน้้าจอหรืืออุุปกรณ์์ต่่อเชื่่อ
โปรแกรมนั้้�น

1. วรลัักษณ์์ วงศ์์โดยหวััง ศิิริเิ จริิญ, ปฏิิสัม
ั พัันธ์์ระหว่่างมนุุษย์์กับ
ั คอมพิิวเตอร์์ (กรุุงเทพฯ : สำำ�นัก
ั พิิมพ์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย, 2559),
2-6.
2. รศริินทร์์ เกรย์์, อุุมาภรณ์์ ภััทรวาณิิชย์์, และอัักษราภััค หลัักทอง, คุุณภาพชีีวิิตต่่างวััยของผู้้�มีีงานทำำ� (นครปฐม : สถาบัันวิิจััยประชากร
และสัังคม มหาวิิทยาลััยมหิิดล, 2559), 7.
101
� 10 กุุมภาพัันธ์์ 2563,
3. “ปีี 64 13 ล้้าน เข้้าสู่่�สัังคมสููงวััยสมบููรณ์์ - เเนะรััฐเพิ่่�มอำำ�นาจ อปท. ดููเเล,” สำำ�นัักข่่าวอิิศรา, บัันทึึกข้้อมููลเมื่่อ
https://www.isranews.org/isranews-news/77916-news-779161.html.
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ประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน (User Experience) หมายถึึง ประสบการณ์์ของผู้้�ใช้้งานและวิิธีีการในการ

� วชาญหลายท่่านกล่่าวถึึงความหมายของ
เข้้าถึึงหรืือการปฏิิสััมพัันธ์์กัับอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััล4 มีีผู้้�เชี่่ย

�
ประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งานไว้้โดยสรุุปได้้ว่่า การออกแบบประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งานนั้้�น เป็็นการออกแบบส่่วนที่่เ� อื้้อ
� ในการใช้้งานของผู้้�ใช้้งาน เป็็นการวางแผนด้้วยกระบวนการคิิดวิิเคราะห์์ในภาพรวม
ต่่อประสบการณ์์ที่่ดีี

� จะสร้้างผลิิตภััณฑ์์ทางดิิจิิทััลที่่ผู้้�
� ใช้้งานพึึงพอใจ รวมไปถึึงความเข้้าใจของผู้้�ใช้้งาน อารมณ์์
ขนาดใหญ่่เพื่่อ
� ำ�คััญที่่โ� ดยสรุุป 7
ความรู้้�สึึกของผู้้�ใช้้งาน ความคาดหวัังของผู้้�ใช้้งานต่่อผลิิตภััณฑ์์ โดยมีีหลัักการแนวคิิดที่่สำ
� ุปกรณ์์นั้้�น
ประการ ได้้เแก่่ 1) ค้้นพบความสามารถของอุุปกรณ์์ (Discoverability) หมายถึึง ค้้นหาสิ่่ง� ที่่อุ
สามารถทำำ�ได้้ หรืือความเป็็นไปได้้ของอุุปกรณ์์ที่่ใ� ช้้ในการทำำ�งานต่่าง ๆ ได้้ 2) การโต้้ตอบ (Feedback)

� ใช้้งานกระทำำ�ต่่อผลิิตภััณฑ์์หรืือสิ่่ง� นั้้�น ๆ ซึ่่ง� ส่่งผลต่่อการกำำ�หนดสถานะ
หมายถึึง ผลลััพธ์์ของการกระทำำ�ที่่ผู้้�
ในการทำำ�งานครั้้�งต่่อ ๆ ไป 3) แนวคิิดในการใช้้งาน (Conceptual Model) หมายถึึง ภาพรวมในการออกแบบ

ของการออกแบบทั้้�งโครงการหรืือผลิิตภััณฑ์์นั้้�น ๆ 4) ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�ใช้้งานกัับวััตถุุ (Affordance)

� ให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถรู้้�ได้้ทัันทีีว่่าใช้้งานอย่่างไร ผู้้�ใช้้งานมองแล้้วรู้้�ทััน
หมายถึึง การออกแบบสิ่่ง� ใดก็็ตามที่่เ� อื้้อ
� งหมายชี้้แ
� จงการกระทำำ� (Signifiers) หมายถึึง สััญลัักษณ์์
ทีีว่่าจะต้้องกระทำำ�หรืือใช้้งานสิ่่ง� นั้้�นอย่่างไร 5) เครื่่อ
� งหมาย เสีียง หรืือสิ่่ง� บ่่งบอกใด ๆ ที่่จ
� ะสื่่อ
� สารเชิิงพฤติิกรรมให้้กัับผู้้�ใช้้งาน 6) การกระทำำ�ให้้เข้้าคู่่�กััน
เครื่่อ

(Mapping) หมายถึึง ความสััมพัันธ์์ระหว่่างสองสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นไปได้้ในการนำำ�มาใช้้งาน 7) กรอบบัังคัับ (Constraints)

� ำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานรู้้�ว่่าสิ่่ง� นั้้�นไม่่ควรทำำ�หรืือไม่่สามารถกระทำำ�
หมายถึึง การสร้้างสิ่่ง� ใดหรืือการกระทำำ�ใด ๆ ที่่ทำ
ต่่อไปได้้

หลัักทั้้�ง 7 ข้้อนี้้� เป็็นทฤษฎีีในการสร้้างหรืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน โดยมีีหลัักการออกแบบ

� ้ายคลึึงกัับการออกแบบผลิิตภััณฑ์์หรืือการออกแบบสิ่่ง� ใด ๆ ก็็ตามที่่ต้
� ้องมีีผู้้�ใช้้งาน โดยเรีียกว่่าหลัักการ
ที่่คล้
ออกแบบโดยมีีผู้้�ใช้้งานเป็็นศููนย์์กลาง5

วิิธีีการที่่ใ� ช้้ในการกำำ�หนดกลุ่่�มเป้้ าหมายผู้้�สููงอายุุในงานวิิจััยฉบัับนี้้�
	คำำ�ว่่าผู้้�สููงอายุุในความหมายขององค์์กรสหประชาชาติิเดิิมใช้้อายุุเป็็นเกณฑ์์วััดโดยกำำ�หนดให้้ผู้้�ที่่ �
มีีอายุุมากกว่่า 60 ปีีขึ้้�นไปเป็็นผู้้�สููงอายุุในปัั จจุุบัันหลัักเกณฑ์์การแบ่่งผู้้�สููงอายุุในประเทศไทย สามารถแบ่่ง
� งต้้นสามารถแบ่่งตามอายุุเป็็น ผู้้�สููงอายุุวัย
ประเภทได้้หลายเกณฑ์์6 เบื้้อ
ั ต้้น ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุ อายุุตั้้�งแต่่ 60-69 ปีี

ผู้้�สููงอายุุวัย
ั กลาง ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 70-79 ปีี และผู้้�สููงอายุุวัย
ั ปลาย ได้้แก่่ ผู้้�สููงอายุุที่มีี
่ � อายุุตั้้�งแต่่ 80 ปีีขึ้้�นไป

� งจากการพััฒนาทางการแพทย์์และสาธารณสุุข เทคโนโลยีีชะลอวััย หรืือความรู้้�ความ
แต่่อย่่างไรก็็ตาม เนื่่อ
� งการรัักษาสุุขภาพ โดยเฉพาะการรู้้�จัักดููแลรัักษาสุุขภาพร่่างกายให้้แข็็งแรงมาตั้้�งแต่่
เข้้าใจของบุุคคลในเรื่่อ
วััยหนุ่่�มสาวนั้้�น ทำำ�ให้้ปััจจุุบัันประชากรในช่่วงวััยผู้้�สููงอายุุวััยต้้น ยัังมีีร่่างกายและการดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน

� ่องแคล่่วเหมืือนยัังเป็็นคนในวััยทำำ�งานอยู่่� ทำำ�ให้้หลายประเทศมีีการเลื่่อ
� นอายุุของผู้้�สููงอายุุขึ้้�นไปเป็็น 65
ที่่คล่
ปีี การแบ่่งผู้้�สููงอายุุตามอายุุจึึงอาจไม่่สามารถบ่่งบอกถึึงสภาวะทางร่่างกายหรืือสมรรถภาพอีีกต่่อไป

� วชาญในด้้านการพยาบาลผู้้�สููงอายุุจึึงได้้แนะนำำ�ให้้แบ่่งผู้้�สููงอายุุตามหลัักเกณฑ์์ โดยหลัักเกณฑ์์ที่เ่ � ป็็น
ผู้้�เชี่่ย
� ิยมในปัั จจุุบััน ได้้แก่่ หลัักการแบ่่งผู้้�สููงอายุุตามหลัักการช่่วยตนเองในกิิจวััตรประจำำ�วััน (Activity Daily
ที่่นิ

� ไปดีี สามารถช่่วยเหลืือ
Living : ADL)7 โดยแบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มติิดสัังคม (Active) สุุขภาพโดยทั่่ว
4. “What is User Experience (UX) Design?,” interactiondesign, Accessed in February 12, 2020, https://www.interaction-design.
org/literature/topics/ux-design.
5. Don Norman, The Design of Everyday Things (New York: Basic Books, 2013), 11-73.
6. ชมพููนุุท พรหมภัักดิ์์�, “การเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุของประเทศไทย,” สํํานัักวิิชาการ สํํานัักงานเลขาธิิการวุุฒิิสภา ปีี ที่่ � 3, ฉบัับที่่ � 16 (สิิงหาคม 102
2556): 2.
7. ไพฑููรย์์ พััชรอาภา, สถานการณ์์ผู้้�สููงอายุุกัับครอบครััว ชุุมชน สัังคม (กรุุงเทพฯ : กรมกิิจการผู้้�สููงอายุุ, 2559), 11.
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ตนเองได้้ 2) กลุ่่�มติิดบ้้าน (House Bound) ช่่วยเหลืือตนเองในบ้้าน แต่่อาจไม่่สามารถเดิินทางออกนอกบ้้าน
คนเดีียวได้้ 3) กลุ่่�มติิดเตีียง (Bed Bound) เจ็็บป่่ วย ทุุพพลภาพ ไม่่สามารถช่่วยเหลืือตนเองได้้ ต้้องนอนพััก
รัักษาตััวอยู่่�บนเตีียง โดยมีีผู้้�ดููแลช่่วยเหลืือตลอดเวลา

� ๆ ซึ่่ง� ทั้้�งนี้้ดู
� ู
แม้้ว่่าในด้้านร่่างกายและสมรรถภาพต่่าง ๆ นั้้�นจะใช้้การแบ่่งจำำ�แนกตามหลัักเกณฑ์์อื่่น

� บเห็็นภายนอกก็็จะเห็็นความแตกต่่างและสามารถจำำ�แนกได้้ แต่่หากต้้องการจะจำำ�แนก
จากสภาพร่่างกายที่่พ

ผู้้�สููงอายุุตามความสนใจนั้้�น สภาพร่่างกายอาจไม่่ได้้แสดงออกถึึงความสนใจ หรืือพฤติิกรรม หรืือแม้้กระทั่่ง�
� ำ�เป็็น ทั้้�งนี้้� การแบ่่งเกณฑ์์
ทััศนคติิบางอย่่าง ดัังนั้้�น เกณฑ์์การแบ่่งผู้้�สููงอายุุตามกลุ่่�มอายุุจึึงยัังเป็็นเกณฑ์์ที่่จำ

� จำำ�แนกผู้้�สููงอายุุตามความรู้้�สึึกนึึกคิิดทางจิิตใจหรืือทััศนคติิที่่ไ� ม่่อาจมองได้้ภายนอก
ผู้้�สููงอายุุตามอายุุเพื่่อ

� งของช่่วงวััยหรืือที่่เ� รีียกว่่า เจเนอเรชััน (Generation) มาใช้้ในการวิิเคราะห์์ได้้ ซึ่่ง� เป็็น
นั้้�น สามารถนำำ�เรื่่อ
� อายุุอยู่่�ในช่่วงเดีียวกัันนั้้�น ได้้ผ่่านประสบการณ์์ร่่วมกัันทำำ�ให้้มีีพฤติิกรรมและความรู้้�สึึกนึึกคิิด
แนวคิิดว่่าผู้้�ที่่มีี
ร่่วมกััน8

� นแปลงจากนัักคิิดบางท่่านเช่่นกััน โดยกระแส
ในปัั จจุุบัันแนวคิิดการแบ่่งช่่วงวััยนั้้�นได้้มีีการเปลี่่ย

� ไหลทางจิิตภาพ (Fluid) ของมนุุษย์์
หลัักของโลกในช่่วงปีี พ.ศ. 2560 จนกระทั่่ง� ถึึงปัั จจุุบััน แนวคิิดความลื่่น
� ไหลทางเพศที่่ม
� นุุษย์์เริ่่ม
� ากกว่่า
� ต้้นจากแนวคิิดการลื่่น
� ยอมรัับการมีีอยู่่�ของเพศที่่ม
ในแต่่ละบุุคคลได้้เกิิดขึ้้�น เริ่่ม

� งความลื่่น
� ไหลได้้มีี
ชายหญิิง รวมทั้้�งการไม่่จำำ�กััดทางเพศของตััวตนบุุคคล9 กระแสในปีี พ.ศ. 2562 นี้้� เรื่่อ

การพููดถึึงในด้้านช่่วงวััยขึ้้�นมา โดยผู้้�บริิหารโรงแรมดุุสิต
ิ ธานีี คุุณศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์� ได้้ให้้สัม
ั ภาษณ์์ในรายการ
The Alpha : Ep1 ว่่าปัั จจุุบัันอายุุของผู้้�คนอาจไม่่ได้้บอกถึึงลัักษณะทางพฤติิกรรมร่่วมของช่่วงวััยของตนเอง

� อกว่่าตนเองมีีความเป็็นมิิลเลเนีียลหรืือเจเนอเรชัันวาย ทั้้�งใน
� ูมเมอร์์ ที่่บ
อีีกต่่อไป คุุณศุุภจีีเป็็นช่่วงวััยเบบี้้บู
� งทััศนคติิ ความชื่่น
� ชอบ พฤติิกรรม การดำำ�เนิินชีีวิิตประจำำ�วััน10
เรื่่อ

จะเห็็นได้้ว่่าการจำำ�แนกกลุ่่�มเป้้ าหมายผู้้�สููงอายุุนั้้�นไม่่สามารถใช้้อายุุเป็็นตััวตั้้�งได้้อีีกต่่อไป แต่่มีีปััจจััย

� วามสามารถในการใช้้
� งได้้มีีการสร้้างเกณฑ์์คััดเลืือกผู้้�สููงอายุุที่่มีีค
หลายประการซึ่่ง� ในงานวิิจััยฉบัับนี้้จึึ
� เป็็นกลุ่่�มประชากรที่่ใ� ช้้ในการวิิจััย อธิิบายโดยใช้้แผนผััง ดัังนี้้�
เทคโนโลยีีได้้ เพื่่อ

แผนผัังที่่ � 1 แผนผัังแสดงการจำำ�แนกกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่ใ� ช้้ในการวิิจััย
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

8. Brent J. Steele and Jonathan M. Acuff, eds, Theory and application of the “generation” in international relations and politics
(New York: Springer, 2011), 3-4.
9. ศููนย์์สร้้างสรรค์์การออกแบบ, เจาะเทรนด์์โลก 2019 (กรุุงเทพฯ : ศููนย์์สร้้างสรรค์์การออกแบบ, 2561), 6-31.
� นดุุสิิตธานีี,” สััมภาษณ์์
10. ศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์�, “The Standard, The Alpha : Ep1 ล้้วงกลยุุทธ์์ ศุุภจีี สุุธรรมพัันธุ์์� นำำ�ทััพ 7,000 ชีีวิิต เปลี่่ย
โดย สุุทธิิชััย หยุ่่�น, 22 กัันยายน 2562.
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กลุ่่�มประชากรที่่เ� ลืือกใช้้วงกลมสีีเขีียวเป็็นสััญลัักษณ์์ โดยหากผู้้�สููงอายุุมีีคุุณสมบััติิตามสีีเขีียว

� มีีอายุุเท่่าไหร่่ก็็ได้้ในเกณฑ์์ผู้้�สููงอายุุตั้้�งแต่่ 60 ปีี
ทั้้�งหมด ได้้แก่่ เป็็นกลุ่่�ม Active (ติิดสัังคม) มีีสิ่่ง� แวดล้้อมที่่ดีี
ขึ้้�น

ผู้้�สููงอายุุไทยกัับความพึึงพอใจในรููปแบบการออกแบบของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล

	ศตวรรษที่่ � 21 เป็็นยุุคแห่่งการ Disrupt ของเทคโนโลยีีซึ่่ง� มีีทั้้�งข้้อดีีและข้้อเสีียไปเวลาเดีียวกััน หาก

� นแปลงอย่่างรวดเร็็วของคลื่่น
� แห่่งเทคโนโลยีีจะพบกัับข้้อเสีีย ความเสีีย
มนุุษย์์ไม่่สามารถรัับมืือกัับการเปลี่่ย
� ากมนุุษย์์รู้้�จัักการปรัับตััวก็็จะสามารถไหลไปกัับคลื่่น
� ของเทคโนโลยีี
เปรีียบ และอุุปสรรคต่่าง ๆ ในขณะที่่ห
ได้้11

	ผู้้�วิิจััยได้้ศึึกษาข้้อมููลผู้้�สููงอายุุไทยกัับเทคโนโลยีีดิิจิิทััลจากทั้้�งการทบทวนวรรณกรรม การเข้้าร่่วมฟัั ง
� วชาญ รวมทั้้�งการสััมภาษณ์์ผู้้�สููงอายุุที่่อ
� ยู่่�ในกลุ่่�ม
สััมมนาด้้านผู้้�สููงอายุุกัับเทคโนโลยีี และสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย
� าศััยอยู่่�ใน
เป้้ าหมายของงานวิิจััย โดยข้้อมููลทั้้�งหมดเป็็นไปในแนวทางเดีียวกัันว่่า แนวโน้้มผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มที่่อ

� ดิิจิิทััลหรืือแอปพลิิเคชััน
� มีีการใช้้อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและรัับสื่่อ
เมืืองใหญ่่ของประเทศไทยในขณะนี้้� เริ่่ม

เหมืือนกัับวััยรุ่่�นและวััยทำำ�งาน โดยมีีความนิิยมในการใช้้งานมากเหมืือนกัับในวััยรุ่่�นและ วััยทำำ�งาน จนกระทั่่ง�
บางท่่าน อาจมีีความนิิยมสนใจใช้้งานมากกว่่าในขั้้�นเสพติิดอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีเลยก็็ได้้

� งมืือแบบสอบถามว่่าผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเป้้ าหมายของผู้้�วิิจััย มีีการใช้้งาน
	ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�เก็็บข้้อมููลด้้วยเครื่่อ

อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััลชนิิดใดชนิิดหนึ่่ง� หรืือหลายชนิิดอยู่่�แล้้ว และจากการตอบแบบสอบถามของผู้้�สููงอายุุ
จำำ�นวน 100 ท่่าน ได้้ค้้นพบว่่า

1. ผู้้�สููงอายุุรู้้�จัักการใช้้งานอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััลได้้จากสาเหตุุต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�
� ำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุรู้้�จัักการใช้้งานอุุปกรณ์์เทคโนโลยีี
ตารางที่่ � 1 สาเหตุุที่่ทำ
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

� าของการเริ่่ม
� ต้้นใช้้งานอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีดิิจิิทััลของผู้้�สููงอายุุ ว่่ารู้้�จััก
จากตารางนี้้เ� ป็็นการแสดงที่่ม

� งมืือดิิจิิทััลและเริ่่ม
� ใช้้งานมาจากแหล่่งใดบ้้าง โดยผู้้�สููงอายุุรู้้�จัักจากบุุคคลที่่เ� ป็็นคนใกล้้ตััว เช่่น
อุุปกรณ์์เครื่่อ
� น ญาติิ ลููกหลาน มากที่่สุ
� ุดถึึง 54.1%
เพื่่อ

11. ยููวััล โนอาห์์ แฮรารีี, 21 บทเรีียนสำำ�หรัับศตวรรษที่่ � 21, แปลโดย นำำ�ชััย ชีีววิิวรรธน์์, และธิิดา จงนิิรามััยสถิิต (กรุุงเทพฯ : ยิิปซีีกรุ๊๊�ป,
2562), 21-23.
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� ูงอายุุพึึงพอใจ
2. ด้้านการใช้้งานอุุปกรณ์์ ขนาดของอุุปกรณ์์ดิิจิิทััลที่่ผู้้�สู
� ูงอายุุพึึงพอใจ
ตารางที่่ � 2 ขนาดอุุปกรณ์์ดิิจิิทััลที่่ผู้้�สู
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

� ขนาดประมาณ 1 ฝ่่ ามืือมากที่่สุ
� ุด
จากแบบสอบถามค้้นพบว่่า ผู้้�สููงอายุุนิิยมใช้้งานโทรศััพท์์มืือถืือที่่มีี

� งจากมีีขนาดและน้ำำ��หนัักที่่พ
� กพาสะดวก ไม่่นิิยมใช้้อุุปกรณ์์หน้้าจอขนาดใหญ่่แม้้ว่่าจะมองเห็็นได้้สะดวก
เนื่่อ
กว่่าด้้วยเหตุุผลด้้านน้ำำ��หนัักและการพกพา

3. ความรู้้�สึึกว่่าเป็็นอุุปสรรคต่่อการใช้้งานเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในปัั จจุุบัันของผู้้�สููงอายุุ ผู้้�วิิจััยใช้้การ

� ุด ตามแบบลิิงก์์เกิิร์์ด
วััดผลโดยให้้ผู้้�สููงอายุุให้้คะแนนในระดัับ น้้อยมาก น้้อย ปานกลาง มาก และมากที่่สุ
สเกล (Likert Scale)
ตารางที่่ � 3 ตารางแสดงความรู้้�สึึกว่่าเป็็ นอุุปสรรคต่่อการใช้้งาน งานเทคโนโลยีีดิิจิิทััลในปัั จจุุบัันของผู้้�สููงอายุุ
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

� ุดคืือตััวอัักษร นอกนั้้�นสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นอุุปสรรคมาก
	ผู้้�สููงอายุุรู้้�สึึกว่่าสิ่่ง� ที่่เ� ป็็นอุุปสรรคต่่อการใช้้งานมากที่่สุ
คืือความคมชััดของรููปภาพ นอกนั้้�นเป็็นความรู้้�สึึกเป็็นอุุปสรรคในระดัับปานกลาง
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4. ด้้านสุุนทรีียะการรัับรู้้�ความงามทางการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน ผู้้�วิิจััยใช้้การวััดผล โดย

� ุด ตามแบบ ลิิงก์์เกิิร์์ดสเกล (Likert
ให้้ผู้้�สููงอายุุให้้คะแนนในระดัับ น้้อยมาก น้้อย ปานกลาง มาก และมากที่่สุ
Scale) ได้้ผลสรุุปดัังนี้้�

ตารางที่่ � 4 ตารางแสดงการรัับรู้้�ความงามทางการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

	ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้ลัักษณะทางการออกแบบตามความนิิยมของการออกแบบส่่วนประสานการใช้้งานของ

� ไปในช่่วงเวลานี้้� โดยผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์และจำำ�แนกรููปแบบในการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานใน
บุุคคลทั่่ว

� ทำำ�การให้้
เชิิงสุุนทรีียะในปัั จจุุบััน แบ่่งเป็็นแนวทางทั้้�งหมด 13 แนวทาง โดยมีีภาพตััวอย่่างให้้ผู้้�สููงอายุุดููเพื่่อ

� ชอบแบบ ภาพถ่่ายชััดเจน มากที่่สุ
� ุด และ เรีียบง่่าย สีีสัันสวยงาม ภาพเสมืือนคล้้าย
คะแนน โดยผู้้�สููงอายุุชื่่น

� ูงอายุุชื่น
� ที่่น่
� ่าสนใจ
ของมีีอยู่่�จริิง ในระดัับมาก แต่่บางข้้อที่่ผู้้�สู
่ � ชอบปานกลางนั้้�น ผู้้�สููงอายุุก็็ให้้คะแนนเฉลี่่ย
� กรองแบบ
� ไปคััดเลืือกในขั้้�นตอนต่่อไปของการวิิจัย
� กลั่่น
ไปในทางมากด้้วย โดยผู้้�วิิจัย
ั จึึงต้้องนำำ�ค่า
่ เฉลี่่ย
ั เพื่่อ
5. ความรู้้�สึึกพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุต่่อส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งานในปัั จจุุบััน
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ตารางที่่ � 5 ตารางแสดงความรู้้�สึึกพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุต่่อส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

� ุดหากความรวดเร็็วในการตอบสนองของปุ่่�ม เช่่น กดแล้้วไปทัันทีี
	ผู้้�สููงอายุุมีีความพึึงพอใจมากที่่สุ
� นหน้้าและรููปภาพ ดัังนั้้�นความเร็็วในการตอบสนองถืือว่่าเป็็นปัั จจััยที่่ต้
� ้อง
รวมไปถึึงความเร็็วในการเปลี่่ย

� งปุ่่�มกดหลายปุ่่�มในหนึ่่ง� หน้้าให้้ทำำ�ได้้หลายอย่่าง มีี
คำำ�นึึงถึึงในการออกแบบสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ นอกจากนี้้เ� รื่่อ
� นนิ้้�วขึ้้�นลงหรืือซ้้ายขวาเพื่่อ
� อ่่านข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม และการใช้้คำำ�ภาษาไทยตรง
ตััวช่่วยสอนการใช้้งาน การเลื่่อ
ตััวอธิิบายแทนสััญลัักษณ์์ให้้เกิิดความเข้้าใจ ก็็ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุพึึงพอใจในการใช้้งานในระดัับมากด้้วย
� ๆ ของผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มที่่ไ� ด้้ทำำ�แบบสอบถามในงานวิิจััยฉบัับนี้้�
6. ความคิิดเห็็นอื่่น

� ูงอายุุคาดหวัังต่่อเทคโนโลยีีดิิจิิทััล ที่่จ
� ะมาเป็็นสิ่่ง� อำำ�นวยความ
การสรุุปผลทำำ�ให้้เห็็นแนวทางที่่ผู้้�สู

� งสีีสัันและตััวอัักษรเป็็นสำำ�คััญ โดย
สะดวกในปัั จจุุบัันและอนาคต ในด้้านการออกแบบผู้้�สููงอายุุเน้้นย้ำำ��ในเรื่่อ
ต้้องการให้้สีีสัันมีีความชััดเจนและสบายตา ตััวอัักษรมองเห็็นชััดเจน ตััวใหญ่่ และมีีความชััดเจนของปุ่่�ม ตััว
อัักษร รููปภาพ ชััดเจนไม่่ทัับซ้้อนกััน

� ูงอายุุในกลุ่่�มนี้้เ� สนอแนะ ผู้้�สููงอายุุได้้ให้้ความคิิดเห็็นเรื่่อ
� งการแพทย์์เป็็น
� หาสิ่่ง� จำำ�เป็็นที่่ผู้้�สู
ในด้้านเนื้้อ

� งความปลอดภััย การออกกำำ�ลัังกาย การมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่น
� อีีก
อัันดัับแรก และยัังมีีความต้้องการในเรื่่อ

� หา
� มาตรการความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนตััวผู้้�ใช้้งานและไม่่อยากให้้มีีเนื้้อ
ด้้วย มีีผู้้�สููงอายุุต้้องการให้้เพิ่่ม
ล่่อแหลม การอััพเดทข้้อมููลต่่าง ๆ ควรให้้ใช้้งานง่่ายด้้วยปุ่่�มกดที่่เ� ข้้าใจได้้ทัันทีี พร้้อมทั้้�งมองว่่าเทคโนโลยีี
� เพราะช่่วยในการพััฒนาสมอง สติิปััญญา และทำำ�ให้้คลายเครีียด หรืือคลายความเหงาได้้
ดิิจิิทััลเป็็นสิ่่ง� ที่่ดีี
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� หรืือผลิิตภััณฑ์์ดิิจิิทััล
� �สููงอายุุต้้องการให้้มีีในสื่่อ
การสัังเคราะห์์เนื้้�อหาที่่ผู้้
จากการนำำ�ผลการตอบแบบสอบถามผู้้�สููงอายุุ ผลจากการสัังเกตการณ์์ รวมทั้้�งการสััมภาษณ์์

� วชาญ และการค้้นคว้้าทบทวนวรรณกรรม ที่่ผู้้�วิ
� ิจััยได้้ทำำ�ในช่่วงต้้นของการวิิจััย ทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การ
ผู้้�เชี่่ย

� แสดงเนื้้อ
� ูงอายุุต้้องการ ให้้มีีในสื่่อ
� หรืือผลิิตภััณฑ์์
� หาสิ่่ง� ที่่ผู้้�สู
วิิเคราะห์์ผลต่่าง ๆ และได้้ทำำ�การสร้้างแผนผัังเพื่่อ
� ูงอายุุใช้้งาน ดัังนี้้�
ดิิจิิทััลที่่ผู้้�สู

� หรืือผลิิตภััณฑ์์ดิิจิิทััลที่่ผู้้�สู
� ูงอายุุใช้้งาน
� หา ในสื่่อ
แผนผัังที่่ � 2 แสดงผลการวิิเคราะห์์เนื้้อ
� า : ผู้้�วิิจััย
ที่่ม

� หาดิิจิิทััลสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุนั้้�น คืือการทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุอยู่่�ในภาวะ
จากแผนผัังนี้้� ศููนย์์กลางของเนื้้อ

� ุดโดยยกแนวคิิดฟิิจิิทััล (Phygital) อัันได้้แก่่การรวมกัันของดิิจิิทััล (Digital) กัับ
ติิดสัังคม (Active) ให้้นานที่่สุ
ความจริิงทางกายภาพ (Physical) ซึ่่ง� เป็็นแนวคิิดทางการตลาดที่่เ� รีียกว่่า Phygital Marketing โดยเป็็นการ
� งกระตุ้้�นหรืือสร้้างกิิจกรรมที่่ทำ
� ำ�ให้้เกิิดปฏิิสััมพัันธ์์ทางกายภาพในชีีวิิตจริิง
ใช้้สื่อ
่ � ดิิจิิทััลเป็็นเครื่่อ

แนวทางการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานกัับผู้้�สููงอายุุไทยในยุุคดิิจิิทััล
� ช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุสามารถเข้้าถึึงดิิจิิทััลได้้อย่่างเท่่าเทีียม
1. การออกแบบเพื่่อ

� ทุุกคน (Universal Design) หรืือที่่เ� รีียกว่่า อารยสถาปัั ตย์์
ในปัั จจุุบัน
ั มีีการยึึดถืือทฤษฎีีการออกแบบเพื่่อ

� ทุุกคนเป็็นหลัักสากลขององค์์การสหประชาชาติิ โดยใช้้เป็็นหลัักที่่ใ� ช้้ในการ
เกิิดขึ้้�น แนวคิิดการออกแบบเพื่่อ
� อำำ�นวยความสะดวกและทำำ�ให้้ผู้้�พิิการสามารถใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างคน
ออกแบบสำำ�หรัับผู้้�พิิการ เพื่่อ

� ทุุกคน รวมทั้้�งแนวคิิดอื่่น
� ๆ
ปกติิ12 โดยผู้้�วิิจััยได้้ทำำ�การทบทวนวรรณกรรมในด้้านแนวคิิดการออกแบบเพื่่อ
� ่างกายไม่่เท่่าเทีียมคนปกติิ สามารถใช้้
� ะมีีแนวคิิดให้้ทุุกคนที่่มีีร่
ที่่ใ� กล้้เคีียงกััน จึึงได้้ค้้นพบว่่าแม้้แนวคิิดนี้้จ
� าธารณะ ตลอดจนพื้้น
� ่วนตััวในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้อย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้�มีีร่่างกายปกติิ แต่่ใน
� ที่่ส
� ที่่ส่
ชีีวิิตในพื้้น

� ออกแบบสิ่่ง�
รายละเอีียดแล้้วต้้องมีีการจำำ�แนกความแตกต่่างในความพิิการ หรืือผิิดปกติิทางร่่างกาย เพื่่อ
อำำ�นวยความสะดวกและการใช้้งานให้้บุุคคลนั้้�น ๆ สามารถเข้้าถึึงได้้ เช่่น ผู้้�พิิการทางสายตากัับผู้้�พิิการทาง
� างเดิินที่่ต่
� ่างกััน เป็็นต้้น
� ที่่ท
ขาก็็ต้้องการการออกแบบพื้้น

� คนทั้้�งมวล," วารสารธนาคาร
12. ไตรรััตน์์ จารุุทััศน์์ และชััยญาสิิทธิ์์ � ศัันสนะวีีรกุุ, “Universal Design = แนวคิิดการออกแบบเพื่่อ
อาคารสงเคราะห์์, ฉบัับที่่ � 80 (มกราคม-มีีนาคม 2558): 4.

108

JOURNAL OF FINE AND APPLIED ARTS, CHULALONGKORN UNIVERSITY
VOL.9-NO.1 JANUARY-JUNE 2022

� งจากสมรรถภาพทางร่่างกาย
	สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุนั้้�นก็็เป็็นหนึ่่ง� ในกลุ่่�มผู้้�มีีความผิิดปกติิทางร่่างกาย เนื่่อ

� มสภาพตามอายุุขััย ดัังนั้้�นในออกแบบสิ่่ง� ต่่าง ๆ ให้้ผู้้�สููงอายุุ
และการผิิดปกติิทางร่่างกายที่่เ� กิิดจากการเสื่่อ

� ๆ เข้้าไปในการออกแบบด้้วยและต้้องคำำ�นึึงถึึงปัั จจััยแวดล้้อม
� แนวคิิดหลัักการอื่่น
ใช้้งานย่่อมต้้องมีีการเพิ่่ม
� ๆ อีีกเช่่นกััน โดยเบื้้อ
� ำ�นึึงถึึง
� งต้้นการออกแบบที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุนั้้�น เป็็นการออกแบบที่่คำ
อื่่น

� ายภาพนั้้�น ๆ จะเสื่่อ
� มสภาพ ทั้้�งการเสื่่อ
� มของส่่วนศีีรษะ ได้้แก่่ สมอง ดวงตา
กายภาพและความเป็็นไปได้้ที่่ก
� ร้้างปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างบุุคคลต่่อสิ่่ง� รอบข้้างและการเสื่่อ
� มของ
หูู และปาก ที่่เ� ป็็นส่่วนประกอบของสััมผััสที่่ส

� มอย่่างเห็็นได้้ชัด
�
ส่่วนร่่างกายซึ่่ง� จะพบการเสื่่อ
ั ทางร่่างกายภายนอก เช่่น ความผิิดปกติิทางผิิวหนััง กล้้ามเนื้้อ
� �
เส้้นเอ็็น ข้้อกระดููก ที่่ทำ
ำ ให้้ส่ง่ ผล ต่่อการสััมผััสทางกาย หรืือการขยัับร่่างกาย การเดิินทาง การใช้้ชีีวิต
ิ ประจำำ�วัน
ั
ต่่าง ๆ และรวมไปถึึงความผิิดปกติิภายในร่่างกายจากโรคภััยไข้้เจ็็บภายใน เช่่น โรคหััวใจ โรคปอดเบาหวาน

� ๆ ที่่ส่
� ่งผลมาถึึงร่่างกายภาพนอกและการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันด้้วย โดยทั้้�งหมดนี้้เ� มื่่อ
� มีีความเจ็็บป่่ วย
และอื่่น

� มสมรรถภาพก็็ล้ว
หรืือเสื่่อ
้ นส่่งผลถึึงสภาพจิิตใจทั้้�งสิ้้�น ทำำ�ให้้การออกแบบสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุนั้้�นต้้องมีีการ
ออกแบบเฉพาะสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ โดยคำำ�นึึงถึึงปัั ญหาทางสุุขภาพและกายภาพร่่วมกัันอีีกด้้วย โดยหลัักสำำ�คััญ

� ักออกแบบควรให้้ความสำำ�คััญเมื่่อ
� ออกแบบให้้กัับผู้้�สููงอายุุนั้้�นคืือหลัักการเข้้าถึึง (Accessibility) ซึ่่ง� เป็็น
ที่่นั

� ูงอายุุจะพบในการใช้้งาน โดยหลัักการเข้้าถึึงนี้้เ� ป็็นไปตามหลัักการในการใช้้เครื่่อ
� งมืือ
ปราการด่่านแรกที่่ผู้้�สู
อุุปกรณ์์เทคโนโลยีีให้้เกิิดประโยชน์์13
2. สุุนทรีียภาพในการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ

� วชาญแล้้วพบว่่า สุุนทรีียภาพในการ
จากการทำำ�แบบสอบถามผู้้�สููงอายุุและการสััมภาษณ์์ผู้้�เชี่่ย

� ยู่่�คู่่�กัับการภาวะการรัับรู้้�ทางประสาทสััมผััสของมนุุษย์์ทุุกคน โดยบางครั้้�งฝัั งลึึกอยู่่�อย่่าง
ออกแบบเป็็นสิ่่ง� ที่่อ

� นุุษย์์ไม่่รู้้�ตััว ผู้้�เชี่่ย
� วชาญได้้กล่่าวว่่าสุุนทรีียภาพเป็็นสิ่่ง� หนึ่่ง� ที่่ผู้้�สู
� ูงอายุุจดจำำ�ได้้ดีี แม้้ในกลุ่่�มผู้้�สููงอายุุที่่มีี
�
ที่่ม

� นุุษย์์รู้้�สึึกประทัับใจ ก็็จะสามารถ
ปัั ญหาด้้านความจำำ�ทางสมองก็็ตาม หากอารมณ์์ความรู้้�สึึกนั้้�นเป็็นสิ่่ง� ที่่ม
� กที่่สุ
� ุดได้้เช่่นเดีียวกัับการกระทบกระเทืือนอารมณ์์ในแง่่ลบอย่่างรุุนแรงก็็จะแฝงอยู่่�
จดจำำ�ไว้้ในสมองส่่วนที่่ลึึ
ในความทรงจำำ�มนุุษย์์เราไปตลอดเช่่นกััน

� งู อายุุทุก
	สุุนทรีียภาพจึึงเป็็นสิ่่ง� ที่่ผู้้�สู
ุ คนรัับรู้้�และมีีอยู่่� สัังเกตได้้ชัด
ั อย่่างสุุนทรีียภาพด้้านดนตรีี ผู้้�สููงอายุุ

� ชอบฟัั งเพลงย้้อนยุุคที่่ร่� ่วมสมััยกัับในวััยหนุ่่�มสาวหรืือวััยเยาว์์ ซึ่่ง� ผู้้�สููงอายุุนั้้�นจะมีีความอิ่่ม
� เอมกัับ
มัักชื่่น
� าจากยุุคของตนเอง บางบทเพลงทำำ�ให้้รู้้�สึึกสบายใจ ทำำ�ให้้ร่่าเริิงมีีความสุุข หรืือย้้อนระลึึก
การได้้ฟัังเพลงที่่ม
ถึึงวัันเก่่าได้้ ตามหลัักแนวคิิดการหวนระลึึกถึึงอดีีต (Nostalgia)

การนำำ�หลัักการสนุุทรีียภาพมาใช้้กัับการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุนั้้�น เป็็นไป

� สนองต่่อการเข้้าถึึงส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานของผู้้�สููงอายุุ ในส่่วนการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานทางการ
เพื่่อ

� มโยงกััน
มองเห็็น ซึ่่ง� ใช้้หลัักการออกแบบ ผู้้�วิิจััยได้้แบ่่งองค์์ความรู้้�ออกเป็็นสามด้้านใหญ่่ ๆ โดยมีีความเชื่่อ
ทั้้�งสามด้้าน ดัังนี้้�
		

2.1. กราฟิิกส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานที่่เ� รีียกว่่า GUI (Graphic User Interface)

		

ในปัั จจุุบัันมีีการออกแบบโดยใช้้แนวคิิดในการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน ประสบการณ์์

� าจากบริิษััทเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์เทคโนโลยีี
ผู้้�ใช้้งาน ทฤษฎีีการออกแบบเรขศิิลป์์ ร่่วมกัับทฤษฎีีแนวคิิดที่่ม

ดิิจิิทััล เช่่น บริิษััทแอปเปิ้้� ล สร้้างแนวคิิดทาง GUI ที่่เ� รีียกว่่า Human Interface Guidelines14 หรืือ บริิษััท
� Material Design15 ขึ้้�น โดยทั้้�งสองบริิษัทมีี
กููเกิ้้�ลที่่ � ได้้สร้้างแนวคิิดชื่่อ
ั เว็็บไซต์์ที่เ่ � ผยแพร่่แนวคิิดในการออกแบบ
� ไปเข้้าไปศึึกษาและใช้้งานได้้เพื่่อ
� เป็็นมาตรฐานร่่วมกััน
GUI สำำ�หรัับอุุปกรณ์์ของบริิษััทตนเองให้้บุุคคลทั่่ว

� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2563, https://www.ocsc.go.th/DLProject/mean-dlp.
13. “Digital Literacy คืืออะไร," สำำ�นัักงาน กพ, บัันทึึกข้้อมููลเมื่่อ
14. “Developer Apple," Apple, Accessed in Febuary 24, 2020, https://developer.apple.com/design/.
15. “Material Design,” Google, Accessed in Febuary 24, 2020, https://material.io/design/.
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� โลกมีีกระแส (Trend) ความนิิยม
ในด้้านความสวยงามเหมาะสมอัันเป็็นหััวใจของการออกแบบ ทั่่ว

� นไปตามแต่่ละปีี เนื่่อ
� งจากความงามเป็็นสิ่่ง� ไม่่หยุุดนิ่่ง� และมีีการเปลี่่ย
� นแปลงไปตาม
ในการออกแบบที่่เ� ปลี่่ย

� ิยมใน
บริิบทของสัังคม ดัังนั้้�น การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน จึึงนิิยมออกแบบอิิงตามความงามแบบที่่นิ
แต่่ละช่่วงนั้้�น โดยผู้้�วิิจััยแบ่่งความงามในการออกแบบในกระแสนิิยมช่่วงปีี ค.ศ. 2018 – 2019 โดยศึึกษา

จากการวิิเคราะห์์ส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานที่่ไ� ด้้พบเห็็นในช่่วงเวลาดัังกล่่าว และอ้้างอิิงจากเว็็บไซต์์ที่่ไ� ด้้ทำำ�การ

รวบรวมรููปแบบของส่่วนประสานผู้้�ใช้้งาน16 จึึงแบ่่งรููปแบบของการออกแบบเป็็นทั้้�งหมด 13 รููปแบบที่่ไ� ด้้ระบุุ
� งมืือแบบสอบถาม ได้้แก่่ 1) เรีียบง่่าย โล่่ง สบายตา 2) มีีสีีสัันสวยงามหลากสีี (3) รููปการ์์ตููนมีีมิิติิ
อยู่่�ในเครื่่อ

มีีแสงเงาชััดเจน สีีสัันเข้้มจััด 4) รููปการ์์ตููนสองมิิติิลายเส้้นตััดทอน ใช้้สีีโทนอ่่อน 5) รููปการ์์ตููนสองมิิติิ

� อยู่่�จริิง (Skeuomorphism)
ลายเส้้นชััดเจน ใช้้สีีปานกลาง 6) ภาพเสมืือนจริิง เลีียนแบบคล้้ายสิ่่ง� ของที่่มีี
7) ใช้้ภาพถ่่ายชััดเจน วางภาพขนาดใหญ่่เต็็มภาพ 8) ใช้้ภาพถ่่ายฟุ้้�ง เบลอ มีีเทคนิิคภาพ เป็็นฉากหลััง

� ถึึงเทคโนโลยีีและโลกอนาคต 10) ใช้้สีีน้้อย ปุ่่�มกดเป็็นเส้้นบางแต่่สีี
ซ้้อนภาพ 9) มีีการออกแบบทัันสมััยสื่่อ
� ับซ้้อน 12) ใช้้รููปทรงนามธรรม (Abstract) ในการ
ตััดกัันชััดเจน 11) ใช้้สีีและเทคนิิคทำำ�ภาพและชิ้้�นงานที่่ซั

� ากการวิิเคราะห์์การเลืือกให้้คะแนนของผู้้�สููงอายุุในแบบสอบถาม ทำำ�ให้้
จััดวาง 13) ใช้้ภาพแบบ 3 มิิติิ ทั้้�งนี้้จ
� ูงอายุุพึึงพอใจเหลืือ 7 แบบได้้แก่่แบบที่่ � 1,4,5,6,7,10 และ 13 โดยผลนี้้เ� ป็็นการตอบจาก
คััดเลืือกแบบที่่ผู้้�สู

� ๆ ที่่เ� ปลี่่ย
� นแปลงไปจาก
ผู้้�สููงอายุุกลุ่่�มเป้้ าหมายในปัั จจุุบัันและในอนาคตอาจมีีลัักษณะในการออกแบบอื่่น
� นกลุ่่�มก็็มีีผลต่่อการคััดเลืือกแบบที่่ทำ
� ำ�ให้้ในอนาคตต้้องคำำ�นึึง
เดิิมหรืือความนิิยมพึึงพอใจของผู้้�สููงอายุุที่่เ� ปลี่่ย
� ลดของลัักษณะทางการออกแบบด้้วยเช่่นกััน
ถึึงการเพิ่่ม
		

2.2. ความเข้้าใจต่่อส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและประสบการณ์์ผู้้�ใช้้งาน

		ผู้้�สููงอายุุเป็็นกลุ่่�มช่่วงวััยที่่ไ� ม่่ได้้มีีประสบการณ์์ในการรัับรู้้�สััญลัักษณ์์การออกแบบที่่ใ� ช้้เป็็น
สากลในด้้านเทคโนโลยีีและดิิจิิทััลที่่แ� ม้้ใช้้กัันอย่่างแพร่่หลาย แต่่ด้้วยประสบการณ์์ที่่ไ� ม่่คุ้้�นเคยกัับเทคโนโลยีี

มาตั้้�งแต่่วััยเยาว์์ต่่างจากบุุคคลในวััยหนุ่่�มสาวและเด็็ก ผู้้�สููงอายุุไม่่มีีความเข้้าใจในบางสััญลัักษณ์์ (Icon) ที่่ �
� ทุุกคน ยกเว้้นแต่่เป็็นสััญลัักษณ์์ที่่เ� ป็็นไปตามหลัักจิิตวิิทยาการ
มีีความเป็็นสากลตามหลัักการออกแบบเพื่่อ

� ูงอายุุรัับรู้้�และเข้้าใจ
รัับรู้้�และเป็็นภาพของสิ่่ง� ที่่รู้้�� เห็็นรู้้�จัักร่่วมกัันทุุกช่่วงวััย โดยสััญลัักษณ์์นั้้�น ต้้องเป็็นสิ่่ง� ที่่ผู้้�สู

� ๆ ยกตััวอย่่างเช่่น สััญลัักษณ์์กากบาทหมายถึึงการปิิ ดหรืือยกเลิิก
ได้้ทัันทีีเช่่นเดีียวกัับบุุคคลในช่่วงวััยอื่่น

� สดงถึึงการล็็อค (Lock) ปิิ ดกั้้�นการเข้้าถึึง เป็็นต้้น แต่่นอกจากนี้้ยั
� ังมีี
บางสิ่่ง� หรืือ สััญลัักษณ์์รููปแม่่กุุญแจที่่แ
� ูงอายุุไม่่สามารถรัับรู้้�เข้้าใจหรืือเข้้าใจผิิดได้้ สััญลัักษณ์์เหล่่านั้้�นเป็็นปัั ญหาจากการรัับรู้้�
สััญลัักษณ์์กลุ่่�มที่่ผู้้�สู

� ่างกัันของช่่วงวััย เช่่น สััญลัักษณ์์แฮมเบอร์์เกอร์์ ที่่เ� ป็็นขีีดสามขีีด ผู้้�สููงอายุุ
ทางประสบการณ์์ หรืือการรัับรู้้�ที่่ต่
ส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบว่่าคืือสััญลัักษณ์์อะไร หรืือสััญลัักษณ์์ตััวอัักษรภาษาอัังกฤษตััวไอ (I) ผู้้�สููงอายุุหลายท่่าน
� สดงถึึงการกดเพื่่อ
� ทราบข้้อมููลเพิ่่ม
� เติิม เป็็นต้้น
ไม่่ทราบว่่ามาจากคำำ�ว่่า Information ที่่แ

อภิิปรายผลและแนวทางในการทำำ�การวิิจััยในขั้้�นต่่อไป
� งต้้นผู้้�วิิจััยได้้นำำ�ผลตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย ทั้้�งในด้้านการศึึกษา
โดยสรุุปผลการวิิจััยนี้้� เบื้้อ
ข้้อมููลประสบการณ์์และหลัักการออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ มาสัังเคราะห์์แนวทางใน

� ำ�แนกได้้เป็็น 3 ประการหลััก
การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ จึึงปรากฏองค์์ความรู้้�ที่่จำ
ได้้แก่่
16. “Big Review of UI Design Trends We Start 2019 With,” UX planet.org, Accessed in Febuary 24, 2020, https://uxplanet.org/
review -of-ui-design -trends-we-start-2019-with-68f128151215.
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1. การเข้้าถึึงและการใช้้งาน (Accessibility) หมายถึึง การเข้้าถึึงและความสามารถในการใช้้งาน

� งมืือดิิจิิทััลต่่าง ๆ ได้้อย่่างสะดวก เหมาะสม และไม่่เป็็นอัันตราย ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุใช้้งานอุุปกรณ์์ดิิจิิทััล
เครื่่อ
� ๆ
ได้้อย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้�คนในวััยอื่่น

2. การออกแบบ (Design) หมายถึึง การออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานในด้้านทััศนะการมองเห็็น

� งจากแนวคิิดสุุนทรีียภาพจากการออกแบบส่่วนประสาน
ความสวยงาม และสุุนทรีียภาพในการใช้้งาน สืืบเนื่่อ
� รุุปในข้้อที่่ผ่
� ่านมา ผู้้�วิิจััยได้้ขยายผลการวิิจััยสู่่�แนวคิิดสุุนทรีียะจากอดีีต โดยการเน้้นการออกแบบ
ผู้้�ใช้้งานที่่ส
โดยใช้้แนวคิิดหวนระลึึกถึึงอดีีต (Nostalgia) ในการชัักจููงผู้้�สููงอายุุในแต่่ละช่่วงวััยให้้มีีความสนใจในด้้าน

� เทคโนโลยีีดิิจิิทััล ซึ่่ง� ในผู้้�สููงอายุุแต่่ละช่่วงวััยนั้้�นก็็มีีความชื่่น
� ชอบ
สุุนทรีียะบนส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานและสื่่อ

� ่างกััน ทั้้�งนี้้ขึ้้
� นเองได้้รัับการถ่่ายทอดความงาม ความพึึงพอใจ
� � นอยู่่�กัับช่่วงปีี ที่่ต
ในรููปแบบการออกแบบที่่ต่
� ตกต่่างกัันไป สามารถวิิเคราะห์์ความชื่่น
� ชอบของผู้้�สููงอายุุในช่่วงอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปถึึงรููปแบบ
ทางสุุนทรีียะที่่แ

� ูงอายุุจะพึึงพอใจได้้ โดยนัักออกแบบสามารถแบ่่งช่่วงปีี และแบ่่งสุุนทรีียะ
แนวทางในการออกแบบที่่ผู้้�สู

� ร่่วมสมััย ดนตรีี ศิิลปะการแสดง การแต่่งกาย สัังคม
ออกเป็็นด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งหมด 6 ด้้าน ได้้แก่่ ทััศนศิิลป์์ สื่่อ
และสภาพแวดล้้อม17 ตามที่่ไ� ด้้ทำำ�การทบทวนวรรณกรรมประกอบการวิิจััย ซึ่่ง� ผู้้�วิิจััยมีีแนวทางการพััฒนา
� เติิมโดยเทีียบเคีียงการรัับรู้้�ทางสุุนทรีียะตามช่่วงวััยตามช่่วงเวลา (Timeline) ของประวััติศ
องค์์ความรู้้�เพิ่่ม
ิ าสตร์์

� ิทธิิพลต่่อผู้้�สููงอายุุที่เ่ � กิิดและเติิบโตในแต่่ละช่่วงปีี ผ่่านการทบทวนวรรณกรรม
ศิิลปะและการออกแบบที่่มีีอิ
ด้้านประวััติิศาสตร์์ศิิลปะด้้วย

� ูงอายุุ
� หาเฉพาะด้้าน (Content) หมายถึึง ประเภทของเนื้้อ
� หาหรืือประโยชน์์การใช้้งานที่่ผู้้�สู
3. เนื้้อ

� เป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิต โดยจำำ�แนกจากเนื้้อ
� หาของแอปพลิิเคชััน เว็็บไซต์์ หรืือ
ต้้องการใช้้งานเพื่่อ
� ผลิิตภััณฑ์์ดิิจิิทััลที่่มีี
� อยู่่�ในปัั จจุุบััน รวมกัับการให้้ความคิิดเห็็นของผู้้�สููงอายุุในแบบสอบถาม ทำำ�ให้้จำำ�แนก
สื่่อ

� หาเฉพาะด้้านเป็็นหััวข้้อใหญ่่ได้้ทั้้�งหมด 4 หััวข้้อ ได้้แก่่ สุุขภาพ การดำำ�รงชีีวิิต จิิตใจ และความสััมพัันธ์์
เนื้้อ
ตามในแผนผัังที่่ � 2 ของบทความนี้้�

� ล่่าวมานี้้� สามารถนำำ�ไปดำำ�เนิินการตาม
องค์์ความรู้้�หลัักที่่ไ� ด้้จากงานวิิจััยในช่่วงต้้นทั้้�งหมดดัังที่่ก

� งมืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ
วััตถุุประสงค์์ข้อ
้ ต่่อไป ได้้แก่่การนำำ�ไปพััฒนาต้้นแบบเครื่่อ

� ทดลองนำำ�ไปใช้้ประเมิินผลและปรัับปรุุงแก้้ไขเครื่่อ
� งมืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานให้้เหมาะสม
และเพื่่อ
โดยขั้้�นตอนต่่อไปผู้้�วิิจััยจะเข้้าสู่่�ขั้้�นตอนการนำำ�องค์์ความรู้้�ไปพััฒนาเป็็นต้้นแบบในการสร้้างชุุดปฏิิบััติิการ

� งมืือออกแบบส่่วนประสานผู้้�ใช้้งานสำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุ เพื่่อ
� ให้้นัักออกแบบส่่วนประสานและผู้้�ใช้้งานโดย
เครื่่อ

� ไปสามารถใช้้เป็็นหลัักการ ทฤษฏีี และเครื่่อ
� งมืือ ไปใช้้สร้้างงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์หรืือสื่่อ
� ดิิจิิทััลสำำ�หรัับ
ทั่่ว
� ทำำ�การทดลองและเก็็บผลในขั้้�นสุุดท้้ายของงานวิิจััยได้้
ผู้้�สููงอายุุ เพื่่อ

� ชีีวิิต (กรุุงเทพฯ : อีีแอนด์์ไอคิิว, 2546), 28-48.
17. วิิรุุณ ตั้้�งเจริิญ, สุุนทรีียศาสตร์์เพื่่อ
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