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ชื่อเรื่อง Senior  Alert 
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นางสาวธัญชนก   ยาทิพย์ 

นางสาวปรีชญา   รักเถาว์ 
ครูที่ปรึกษำ นายเฉลิมพล   มีดวง 

 นางสาวสุภากาญจน์   รักษาวงศ์ 

ค ำส ำคัญ แจ้งตอืน  แอพพลิเคชั่น ผูสู้งอายุ 

 

บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อแจ้งเตือนขอความ

ช่วยเหลือส าหรับผู้สูงอายุ หรือ บุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองได้ยากด้วยโปรแกรม App Inventor 2) 

ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลอืส าหรับผูสู้งอายุ หรอื บุคคลที่ช่วยเหลือ

ตัวเองได้ยาก   3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคช่ันเพื่อแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ

ส าหรับผูสู้งอายุ หรอื บุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองได้ยาก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้สูงอายุ

ที่มักอยู่บ้านคนเดียว จ านวน 10 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล คอื ค่าเฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 ผลการศกึษาพบว่า  

 1. การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน Senior Alert ด้วยโปรแกรม App Inventor ผู้จัดท าได้

พัฒนาแอพพลิเคชั่น ซึ่งประกอบไปด้วยระบบตรวจสอบกิจกรรมการเดิน การนอน การการหก

ล้ม และ ช่องทางลัดในการขอความช่วยเหลือ 

 2. ผลการทดลองใช้แอพพลิเคช่ัน Senior Alert จากการสังเกตโดยภาพรวมพบว่า

ผูใ้ชทุ้กคนสามารถใช้งานได้โดยง่าย ไม่สับสนกับเมนู และสามารถใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ญาติ

ผูใ้ช้สามารถทราบสถานะเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอกีด้วย 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอพพลิเคช่ัน Senior Alert โดยใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วยรายการประเมิน ด้านการน าไปใช้และประโยชน์ การน า

เทคโนโลยีมาประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ การออกแบบเหมาะสม ใชง้านง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถสรุป

ได้วา่ ผูใ้ช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.56) 
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กิตติกรรมประกำศ 

โครงงานเรื่อง Senior Alert ส าเร็จไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณาของ ท่าน

ผู้อ านวยการปัญญา  หัตถิ ผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา รองผู้อ านวยการโรงเรียนกะทู้

วิทยา  ทุกท่าน คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และครูที่ปรึกษาคือ 

คุณครูเฉลิมพล  มีดวง และครูสุภากาญจน์  รักษาวงศ์ ครูผู้สอนที่ได้ให้ความรู้ ค าปรึกษา 

ค าแนะน า และความช่วยเหลอืในหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่งลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางผู้จัดท าขอ

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ของคณะผู้จัดท าที่ได้ให้ค าปรึกษาและเป็นก าลังใจ

ให้แก่คณะผูจ้ัดท ามาโดยตลอด 

ขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยแนะแนวทางออกความคดิเห็นที่ดีตอ่โครงงานชิน้นี ้

 

คณะผู้จัดท า 
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