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แอปพลิเคชั่นเกมของผู้สูงอายุ
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและความพึ ง พอใจต่ อ การใช้ แ อปพลิ เคชั่ น เกมของผู ้สู ง อายุ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ และศึกษาความพึงพอใจการ
ใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน สถิ ติ ที่ ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่ าความถี่ ร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยการทดสอบความสัมพันธ์กบั กลุ่มตัวแปร T-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว One-way ANOVA กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 55 - 60 ปี
จบการศึกษาปริ ญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 15,001 – 20,000 บาท ผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ใช้
มื อ ถื อ ในการเล่ น แอปพลิ เคชั่น เกม เล่ น เพื่ อ ต้อ งการพัก ผ่อ น คลายเครี ย ด หาอะไรทํายามว่าง
ประเภทเกมที่ชอบเล่นคือ เกมปริ ศนา (Puzzle Game) ชอบแนวเกมที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ภาพภายในเกมเป็ นแนวการ์ ตูนที่ดูเข้าใจง่าย ส่ วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน่ เกมจํานวน 2 เกม และไม่เคย
เติมหรื อเสี ยค่าบริ การ ใช้งาน 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ละครั้งน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง และใช้ในช่วงเย็น
เวลา 16.01 – 19.00 น.
ในการศึ กษาระดับความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุพบว่า ผูส้ ู งอายุ
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านผลิตภัณฑ์และบริ การอยูใ่ นระดับมาก โดย
ความพึ งพอใจเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ เรื่ องแอปพลิ เคชั่นเกมมี ให้เลื อกมาก มี ความหลากหลาย และภาพ
ภายในเกมสวยงาม น่ าเล่น ด้านอารมณ์ จิตวิทยาและความรู ้ สึกในการใช้งาน มี ความพึงพอใจใน
ระดับมากเป็ นเรื่ องรู ้สึกคลายเครี ยดเมื่อได้เล่นเกม ด้านอารมณ์ จิตวิทยาและความรู ้สึกในการใช้งาน
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเป็ นเรื่ องรู ้สึกคลายเครี ยดเมื่อได้เล่นเกม และยังพบว่าผูส้ ู งอายุที่เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา และรายได้ที่ แ ตกต่ างกัน มี ค วามพึ งพอใจในการใช้แ อปพลิ เคชั่น เกมไม่

แตกต่างกัน และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านช่องทางในการใช้งาน ด้านระยะเวลาในการ
ใช้งาน ด้านช่วงเวลาที่ใช้งาน ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้บริ การแอปพลิเคชัน่ เกม และด้านภาพภายใน
เกมที่ชอบและเล่นเป็ นประจําแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมไม่แตกต่างกัน
ส่ วนพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านความถี่ในการใช้งาน ด้านจํานวนแอปพลิเคชัน่ เกมที่
เลือกใช้งาน ด้านประเภทของแอปพลิเคชัน่ เกมที่เลือกเล่น ด้านแนวเกมที่ชอบและเล่นเป็ นประจํา
และด้านวัตถุประสงค์ในการใช้งานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ แตกต่างกัน

บทนํา
ในยุ ค ที่ เทคโนโลยี เข้า มามี บ ทบาทและมี ค วามสํ า คัญ ในวิ ถี ชี วิ ต ประจํา วัน ของเรา
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญ มีแอปพลิเคชัน่ ให้ใช้งานอย่างมากมาย มีการพัฒนาต่อยอด
แอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ทําให้ผใู ้ ช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้ม
ใช้โ ปรแกรมต่ างๆ เพื่ อตอบสนองกิ จกรรมในชี วิต ประจําวัน อย่างการทําธุ รกรรมทางการเงิ น
เชื่อมต่อและสื บค้นข้อมูลบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรื อแม้แต่การเล่นเกม
การเล่นเกมโมบายล์แอปพลิเคชัน่ บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่ ถือว่าเป็ นกิ จกรรมบันเทิงยอดนิ ยม
อย่างหนึ่ ง เนื่ องจากสามารถติ ด ตั้งได้ง่าย และสามารถเล่ น ได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาที่ ต้องการ อี ก ทั้งยัง
สามารถชักชวนกลุ่มเพื่ อนหรื อคนรู ้ จกั ในสื่ อสังคมออนไลน์ ให้เข้าร่ วมกิ จกรรมเล่ น เกมได้ง่าย
ส่ งผลให้ผูเ้ ล่นโมบายล์เกมสามารถขยายวงกว้างสู่ ผูเ้ ล่นกลุ่มใหม่อย่างรวดเร็ ว ทําให้จาํ นวนผูเ้ ล่น
แอปพลิเคชัน่ เกมโดยภาพรวมในไทยมีการขยายตัวแบบก้าวกระโดด อีกทั้งตลาดโมบายล์เกมใน
ไทยก็มีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการเล่นเกมนั้นถือว่าเป็ นการพักผ่อนอย่างหนึ่ ง เป็ น
กิจกรรมที่มนุ ษย์ไว้ใช้ในการผ่อนคลาย สามารถกระชับความสัมพันธ์ในสังคม หรื อฝึ กฝนทักษะ
ต่างๆ และช่วยสร้างความบันเทิงและความสนุ กสนาน ทําให้กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงเกมได้ง่าย
มากขึ้น ทั้งเด็ก วัยรุ่ น วัยทํางาน รวมไปถึงผูส้ ู งอายุ
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมี จาํ นวนและสัดส่ วนของประชากรผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ต่อเนื่ อง ซึ่ งประเทศไทยนั้นจะเข้าสู่ สังคมสู งวัยอย่างสมบูรณ์ เนื่ องจากการพัฒนาเทคโนโลยีและ
สภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําให้ผสู ้ ู งอายุเริ่ มมีการใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่
อย่างสมาร์ ทโฟนร่ วมกับอินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้สาํ หรับการทํางาน การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เพื่อ

ติ ดต่ อสื่ อสารกับลูกหลานหรื อคนรู ้ จกั รวมไปถึ งการใช้เพื่อความบันเทิ ง ทั้งเล่นเกม ฟั งเพลง ดู
ภาพยนตร์ ทําให้ผปู ้ ระกอบการเริ่ มหันมาพัฒนาและออกแบบเกมสําหรับผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีผลการวิจยั ว่า การเล่นเกมสามารถช่วยป้ องกันโรคอัลไซเมอร์ ช่ วยบําบัดโรคซึ มเศร้าได้ ช่วย
สานสัมพันธ์ภายในครอบครัว และยังช่วยเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้กบั ตัวเองอีกด้วย
จากเหตุผลข้างต้น จึ งทําให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึกษาพฤติ กรรมและความพึงพอใจต่อการใช้
แอปพลิ เคชั่น เกมของผูส้ ู งอายุ เพื่ อศึ ก ษาแอปพลิ เคชั่น เกมที่ ผูส้ ู งอายุนิ ยมใช้ พฤติ ก รรมการใช้
แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ และความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ เกม เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้บริ การเอง และสามารถนําข้อมูลการวิจยั เพื่อไปใช้ในการผลิตแอปพลิเคชัน่ เกมสําหรับผูส้ ู งอายุ
ในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ

สมมติฐานของการวิจยั
1. ผูส้ ู งอายุที่ มีพฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชั่น เกมแตกต่างกัน มี ความพึ งพอใจในการใช้
แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน
2. ผูส้ ู งอายุที่ มีขอ้ มูลส่ วนบุ คคลแตกต่ างกัน มี ความพึ งพอใจในการใช้แอปพลิ เคชั่น เกม
แตกต่างกัน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทําให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ
2. ทําให้ทราบความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ
3. ผลการศึ ก ษาจะเป็ นประโยชน์ แก่ ผูป้ ระกอบการที่ จะพัฒ นาแอปพลิ เคชั่น เกมสําหรั บ
ผูส้ ู งอายุ

ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับแอปพลิเคชั่น และแนวคิดเกีย่ วกับการเล่ นเกม
แอปพลิ เคชัน่ หมายถึ ง โปรแกรม หรื อชุ ดคําสั่ง ที่ ใช้ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร์
เคลื่อนที่และอุปกรณ์ ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทาํ งานตามคําสั่งและตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
โดยมีสิ่งที่เรี ยกว่า ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (user interface หรื อ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่างๆ ใน
ปั จจุบนั มี ระบบปฏิ บตั ิ การไอโอเอส (iOS), แอนดรอยด์ (Android) และวินโดวส์ โฟน (Windows
Phone) ที่คนนิ ยมใช้งาน และมีแอปพลิเคชัน่ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย หนึ่ งในนั้นคือแอปพลิเคชัน่
ในกลุ่มเกม เนื่องจากมีผนู ้ ิยมเล่นเกมบนโทรศัพท์เป็ นจํานวนมาก ผูผ้ ลิตเกมจึงคิดค้นเกมใหม่ๆ ออก
สู่ ตลาดมากขึ้น ซึ่ งผูเ้ ล่นมักนิ ยมเล่นเกมออนไลน์ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกันในกลุ่มเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (social networking) เช่น เกมที่อยูใ่ น LINE หรื อ Facebook เป็ นต้น
เกม เป็ นลักษณะของกิ จกรรมของมนุ ษย์ เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น เพื่อความ
สนุ กสนานบันเทิง เพื่อฝึ กทักษะ และเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น และในบางครั้งอาจใช้เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาก็ได้ ซึ่ งสามารถแบ่งลักษณะได้ตามการเล่นออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้ 1) เกม
แอคชัน่ 2) เกมเล่นตามบทบาท 3) เกมผจญภัย 4) เกมปริ ศนา 5) เกมการจําลอง 6) เกมวางแผนการ
รบ 7) เกมกีฬา 8) เกมอาเขต 9) เกมต่อสู ้ 10) ปาร์ ต้ ีเกม 11) เกมดนตรี 12) เกมออนไลน์ ซึ่ งชนิดของ
เกมจะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการเล่นเกม โดยความชอบนั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยในด้านเพศและอายุ และ
จะก่อให้เกิ ดพฤติกรรมการติดเกมต่อมา หากเกมที่เลือกเล่นนั้นมีความน่ าจูงใจและดึงดูดผูเ้ ล่นได้
หากจะออกแบบเกมสําหรั บผูส้ ู งอายุนอกจากวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานแล้ว ก็ควรพิจารณา
ข้อจํากัดต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ดว้ ย เช่น ขนาดของหน้าจอที่ตอ้ งทําให้ชดั เจนขึ้น (Carvalho &
Ishitani, 2012)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
กันตพล บันทัดทอง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์และ
ความพึ ง พอใจของกลุ่ ม คนผูส้ ู งอายุใ นเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยประชากรในการศึ ก ษาคื อ
ผูส้ ู งอายุที่อายุต้ งั แต่ 55 ขึ้ นไป จํานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้

เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของผูส้ ู งอายุโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีแรงจูงใจในการใช้
โดยรวมอยูใ่ นระดับมีแรงจูงใจมาก
ภคภร ลุ่มเพชรมงคล (2557) ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลเชิ งบวกต่อความตั้งใจเล่นเกม
ด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุ งเทพมหานคร” จากกลุ่ม
ตัวอย่างของผูบ้ ริ โภคในเขตสาทร คลองเตย และบางรัก กรุ งเทพมหานคร จํานวน 271 คน วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติการถดถอยเชิ งพหุ คูณ นั้นพบว่า มีเพียงปั จจัยด้านความเบิกบานใจในการเล่น และ
ปั จจัยด้านการแสวงหาสาระในการเล่ น เกม มี อิท ธิ พ ลเชิ งบวกต่ อความต้อ งใจเล่ น เกมผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งสามารถอธิ บายผล ได้ร้อยละ 68.4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1
สุ ทธิ พงศ์ วุฒิพรามหมณ์ (2557) ศึกษาเรื่ อง “อิทธิ พลของแรงจูงใจในการเล่นเกมไลน์และ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าที่มีต่อการตัดสิ นใจเล่นเกมผ่านทางไลน์” ประชากรที่ใช้ศึกษาคือ ผูเ้ ล่นเกมที่มี
อายุร ะหว่า ง 15-24 ปี อาศัย อยู่ใ นกรุ ง เทพมหานครและเคยเล่ น เกมผ่ า นไลน์ จํา นวน 250 คน
ผลการวิจยั พบว่า แรงจูงใจในการเล่นเกมผ่านไลน์และภาพลักษณ์ตราสิ นค้าส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
เล่นเกมผ่านทางไลน์มากที่สุด ตามด้วยแรงจูงใจด้านความก้าวหน้า ภาพลักษณ์ดา้ นบุคลิกภาพของ
ผูใ้ ช้ แรงจูงใจด้านความต้องการการดํารงอยู่ และภาพลักษณ์ดา้ นคุณค่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และการสุ่ มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 55 ขึ้นไป
ในอําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่เป็ นผูใ้ ช้แอปพลิเคชัน่ เกม จํานวน 400 ราย โดยทํา
การเก็บรวบรวมโดยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่ องมือทีใ่ ช้ เก็บข้ อมูล
ใช้แบบสอบถาม โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ ประกอบด้วย ช่องทางในการใช้
แอปพลิ เคชั่น เกม ความบ่ อ ยในการใช้แ อปพลิ เคชั่น เกม ระยะเวลาที่ ใ ช้เล่ น แอปพลิ เคชั่น เกม
ช่วงเวลาที่ใช้เล่นแอปพลิเคชัน่ เกม จํานวนแอปพลิเคชัน่ เกมที่เลือกเล่น ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ใช้บริ การ
แอปพลิเคชัน่ เกม ประเภทของแอปพลิเคชัน่ เกมที่เลือกเล่น วัตถุประสงค์ในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกม
ส่ วนที่ 3 ความพึงพอใจของผูส้ ู งอายุในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกม

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิง
ปริ มาณ ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติโดยโปรแกรมทางสถิติสาํ เร็ จรู ปและดําเนิ นการ
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ทําการวิเคราะห์และนําเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่ วนร้อยละ และค่าความถี่
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ ทําการวิเคราะห์
และนําเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่ วนร้อยละ และค่าความถี่
3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ความพึ งพอใจต่อการใช้แอปพลิ เคชั่น เกมของผูส้ ู งอายุ ทําการ
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ อัตราส่ วนร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ค่าสถิ ติเชิ งอนุ มาน ใช้วิเคราะห์ ถึงความแตกต่ างของตัวแปรข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วน
บุ ค คลมี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้แ อปพลิ เคชั่น เกมของผู ้สู ง อายุ และพฤติ ก รรมการใช้
แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุมีผลต่อความพึงพอใจการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ โดยการ
วิเคราะห์ ส ถิ ติ T-test และสถิ ติ วิเคราะห์ ค วามแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way ANOVA) ในการ
ทดสอบสมมติฐานของการวิจยั

สรุปผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูส้ ู งอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน
204 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.0 มี อ ายุ 55 – 60 ปี จํานวน 213 คน ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี เป็ น

จํานวน 163 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 40.8 มี รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนส่ วนใหญ่ อยู่ที่ 15,001 – 20,000 บาท
จํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.8
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ พบว่า ผูส้ ู งอายุส่วน
ใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเล่นแอปพลิเคชัน่ เกม จํานวน 301 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.3 ส่ วนใหญ่
ใช้แอปพลิเคชัน่ เกม 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ จํานวน 215 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 และใช้แอปพลิเคชัน่
เกมน้อยกว่า 1 ชัว่ โมงต่อครั้ง จํานวน 167 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 ส่ วนใหญ่ใช้แอปพลิเคชัน่ เกม
ในช่ วงเย็น (16.01 – 19.00 น.) จํานวน 142 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.5 ส่ วนใหญ่ ใช้แ อปพลิ เคชั่น เกม
จํานวน 2 เกม เป็ นจํานวน 214 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5 ไม่เคยเติมหรื อเสี ยค่าบริ การเลย เป็ นจํานวน
328 คน คิดเป็ นร้อยละ 82.0 ส่ วนใหญ่เล่นเกมปริ ศนา จํานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.3 ส่ วน
ใหญ่ชอบเกมที่เข้าใจง่าย ไม่ซบั ซ้อน จํานวน 310 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.5 ชอบภาพแนวการ์ ตูนที่ดู
เข้า ใจง่ า ย จํา นวน 343 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 85.8 ผู ้สู ง อายุ ท่ี ใ ช้ แ อปพลิ เคชั่ น เกมส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อต้องการพักผ่อน คลายเครี ยด หาอะไรทํายามว่าง เป็ นจํานวน 286 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71.5
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมของผูส้ ู งอายุ พบว่า มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งมีรายละเอียดต่างๆ ออกเป็ นรายข้อ ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากจะเป็ นเรื่ องแอปพลิเคชัน่ เกมมีให้
เลือกมากและมีความหลากหลาย และภาพภายในเกมสวยงาม น่าเล่น มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.69
ด้านอารมณ์ จิตวิทยาและความรู ้ สึกในการใช้งาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเป็ นเรื่ อง
รู ้สึกคลายเครี ยดเมื่อได้เล่นเกม มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.62
ด้านพัฒนาการทางสติปัญญา ความพึงพอใจในระดับมากจะเป็ นเรื่ องการเล่นเกมสามารถ
ช่วยพัฒนาความจํา มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.56
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
สมมติฐานที่ 1 ผูส้ ู งอายุที่มีพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน โดยจําแนกได้ ดังนี้

1. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านช่องทางในการใช้งานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมไม่แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านความถี่ในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านระยะเวลาในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
4. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านช่วงเวลาที่ใช้งานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การใช้แอปพลิเคชัน่ เกมไม่แตกต่างกัน
5. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านจํานวนแอปพลิเคชัน่ เกมที่เลือกใช้งานแตกต่างกัน
มีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
6. พฤติ ก รรมการใช้แ อปพลิ เคชั่น เกมด้านค่ าใช้จ่ ายเฉลี่ ย ที่ ใช้บ ริ ก ารแอปพลิ เคชั่น เกม
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
7. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านประเภทของแอปพลิเคชัน่ เกมที่เลือกเล่นแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
8. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านแนวเกมที่ชอบและเล่นเป็ นประจําแตกต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
9. พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมด้านภาพภายในเกมที่ชอบและเล่นเป็ นประจําแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
10. พฤติ กรรมการใช้แอปพลิ เคชัน่ เกมด้านวัตถุประสงค์ในการใช้แตกต่างกัน มี ความพึง
พอใจแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ผูส้ ู งอายุที่มีขอ้ มูลส่ วนบุคคล ทั้งเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกมแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. หากมีการทําการศึกษาวิจยั ในครั้งต่อไปนั้นควรจะทําการศึกษาทั้งเรื่ องพฤติกรรมการใช้
แอปพลิ เคชัน่ เกมและความพึงพอใจในการใช้แอปพลิ เคชัน่ เกมในด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เพิ่มเติม
รายละเอียดในแบบสอบถามมากขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ผลมากขึ้น
2. ควรศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัวอย่างในจังหวัด อื่ น ด้วย อย่างเช่ น ในกรุ งเทพมหานคร เพราะมี
ประชากรผูส้ ู งอายุเป็ นจํานวนมาก เพือ่ ให้ทราบข้อมูลมากยิง่ ขึ้น
3. ควรศึกษาปั จจัยด้านต่างๆ ที่จะส่ งผลกระทบต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน่ เกม
เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ นประโยชน์ในการศึกษา รวมไปถึงนําข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ เกมที่มีอยูใ่ ห้เหมาะสมกับผูส้ ู งอายุมากขึ้น
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