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ประเทศไทยมีจ านวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ข้อมูล จากส านักงานสถิติแห่ งชาติ พบว่าในปี
พ.ศ.2537 มี จานวน 4,011,854 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 10,010,705 ในปี พ.ศ. 2557 ทาให้ก้าวเข้าสู่ สั ง คม
สู ง อายุ (Aging Society) และมี แ นวโน้ มว่ าจะมี จานวนเพิ่ ม มากขึ้ นในอนาคต ซึ่ ง วั ย สู ง อายุท าให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายที่เสื่อมถอย เช่น ผิวหนังจะบาง และมีรอยเหี่ยวย่นมากขึ้น การได้ยิน การมองเห็น
หรือการรับสัมผัสต่างๆจะลดลง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมีจานวนและขนาดลดลงทาให้เสียความสมดุลใน
การทรงตัว ประสิทธิภาพในการทรงตัวบกพร่อง ทาให้เกิดการพลัดตกหกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ ส่งผลกระทบ
ต่อผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุมักเกิดอุบัติเหตุจะสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายที่เสื่อมถอยหรือการรับประทานยาบางชนิดที่มีฤทธิ์ง่วงซึม ทาให้มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ช่วงเวลาที่มักเกิดอุบัติเหตุเป็นช่วงกลางคืนมากกว่าช่วงเวลากลางวัน จากผลกระทบ
ดังที่กล่าวมา คณะผู้จัดทาจึงคิดค้นนวัตกรรม “ไฟส่องสว่างอัจฉริยะ (Intelligent Night Light) เพื่อช่วยเหลือ
และอานวยความสะดวกเมื่อผู้สูงอายุลุกเดินในที่มืดหรือที่ต่างระดับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้น
ไป จานวนอย่างน้อย 3 คน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสามพร้าว เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามผู้ให้บริการเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจานวน
10 ข้อ เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ จานวนค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า 1)มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (%=
100,X=5,S.D.=0) 2) สามารถน ามาใช้ ไ ด้ จ ริ ง ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (%=
86.67,X=4.33,S.D.=0.58) 3)ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(%=100,X=5,S.D.=0) 4)ทันสมัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (%100,X=5,S.D.=0) 5)ใช้งาน
ง่าย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (%100,X=5,S.D.=0) 6) มีความแข็งแรงทนทาน ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (%=93.33,X=4.67,S.D.=0.58) 7)มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (%=100,X=5,S.D.=0) 8)จัดเก็บหรือพกพาได้สะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด
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(%=100,X=5,S.D.=0) 9)มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(%=100,X=5,S.D.=0) 10)ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(%=100,X=5,S.D.=0) และจากผลการศึกษาดังกล่าว มีระยะเวลาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 การสร้าง
ต้นแบบ : ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 ระยะที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมและเก็บข้อมูลการสารวจความ
พึงพอใจจากผู้สูงอายุัมี
ที่ ปัญหาทั้งหมด 3 คน : พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562โดยในการทาวิจัยจะใช้
เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที/คน/ครั้ง ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผล : พฤศจิกายน 2562 ถึง
ธันวาคม 2562
โดยจากการศึ ก ษาพบว่ า สามารถประดิ ษ ฐ์ แ ละพั ฒ นาวั ส ดุ - อุ ป กรณ์ ม าสร้ า งเป็ น นวั ต กรรมที่ จ ะ
ช่วยเหลือช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นในที่มืด และ เพื่อช่ วยเตือนผู้ดูแลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเฝ้า
ระวังการเกิดอุบัติเหตุ และยังจัดสร้างขึ้นเป็นต้นแบบจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การบริการจากราคาที่ทานวัตกรรม 830 บาท/ตัว
ด้านประสิทธิภาพคือ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ สามารถนามาใช้ได้จริง ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์
ทันสมัย ใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ จัดเก็บหรือพกพาได้ส ะดวก มีความ
เหมาะสมกับผู้ใช้งาน
คาสาคัญ : ไฟส่องสว่าง,ผู้สูงอายุ,นวัตกรรม,เซนเซอร์
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ที่มาและความสาคัญ
ประเทศไทยมีจานวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในปี พ.ศ.
2537 มี จานวน 4,011,854 คน และเพิ่มขึ้นเป็น 10,010,705 ในปี พ.ศ. 2557 ทาให้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ
(Aging Society) โดยพบว่าสัดส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2537 ร้อยละ
6.8 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 14.9 ในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ยังพบว่าดัชนีการสูงอายุในปี พ.ศ. 2537 ร้อยละ
22.7 และมีเพิ่มสูงมากขึ้นใน ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ ร้อยละ 82.68 และมีแนวโน้มว่าจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต ซึ่งวัยสูงอายุทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายที่เสื่อมถอย เช่น ผิวหนังจะบาง และมีรอยเหี่ยว
ย่นมากขึ้น การได้ยิน การมองเห็น หรือการรับสัมผัสต่างๆจะลดลง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูกมีจานวน และ
ขนาดลดลงทาให้เสียความสมดุลในการทรงตัว ประสิทธิภาพในการทรงตัวบกพร่อง เป็นต้น เกิดการพลัด ตก
หกล้มได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆ การพลัดตกหกล้มเป็นการล้มลง การทรุดตัวลง เนื่องจากการเสียสมดุลในการทรงตัว
ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 2006 ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่ า
65 ปีขึ้นไปร้อยละ 13 เสียชีวิต จากการพลัดตกหกล้ม และร้อยละ 40 พลัดตกหกล้มในบ้านของตนเอง และ
พบว่าหลังการพลัดตกหกล้มได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ร้อยละ 5 มีภาวะกระดูกหักข้อมือและสะโพก หัก ต้อง
รักษาตัวในโรงพยาบาล 1617 จากรายงานของ องค์การอนามัยโลกในปี ค.ศ. 2011 ของประเทศแคนนาดา
พบว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี จานวน 5 ล้านคนหรือ ร้อยละ 15 เคยพลัดตกหกล้ม และมีคาดการณ์ว่า
ในปี ค.ศ. 2036จะเพิ่มจานวนเป็น 2 เท่า สาหรับประเทศในแถบเอเชีย พบว่าประเทศจีน ร้อยละ 6-13 และ
ประเทศญี่ปุ่นพบร้อยละ 2018 สาหรับประเทศไทยข้อมูลจากการสารวจสุขภาพประชาชนในปี พ.ศ.2552
พบว่าผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 18.5 เคยพลัดตกหกล้ม ช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุมักเกิดอุบัติเหตุ
จะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายที่เสื่อมถอย เช่น การมองเห็ น การรับสัมผัสต่างๆลดลง ระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูกมีจานวน และขนาดลดลง ทาให้เสียความสมดุลในการทรงตัว ประสิทธิภาพในการทรงตัว
บกพร่อง การรับประทานยาบางชนิดที่มีฤทธิ์ง่วงซึม ทาให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า ช่วงเวลาที่
มักเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 70 เป็นช่วงกลางคืน และร้อยละ 40 เป็นช่วงเวลากลางวัน
นอกจากนี้ยังพบว่าโอกาสเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มจะเพิ่มตามอายุ ซึ่งการพลัดตกหกล้มหากเกิดขึ้น
จะส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยด้านร่างกายเมื่อเกิดการพลัดตก
หกล้ม อาจทาให้เกิดการ บาดเจ็ บอย่างรุนแรง เช่น ฟกช้า กระดูกหักตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น
ผลกระทบจากการได้รั บ บาดเจ็ บ ทาให้ สู ญเสี ยความสามารถในการทากิจกรรมในชีวิตประจาวัน ซึ่งจะมี
ผลกระทบด้านจิตใจตามมา โดยในผู้สูงอายุที่มีการพลัด ตกหกล้มจะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นและไม่มั่นใจในการ
ทากิจกรรมต่างๆ เรียกว่า ความกลัวการพลัดตกหกล้ม (fear of falling) พบร้อยละ 33 หลังการพลัดตกหกล้ม
ท าให้ สู ญ เสี ย การรั บ รู้ ค วามสามารถของตนเอง (self-efficacy) หลี ก เลี่ ย งการท ากิ จ กรรมต่ า งๆใน
ชีวิตประจาวัน และสูญเสียความ มั่นใจในการดารงชีวิต ถือว่าเป็นภาวะคุกคามทางด้านจิต ใจ ในระยะยาวอาจ
ทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ การเข้าสังคมจะลดลง จนเกิดการแยกตัว ซึ่งอาจทาให้ ผู้สูงอายุ
มีความวิตกกังวล เครียด และมีภาวะซึมเศร้าตามมาได้
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จากผลกระทบดังที่กล่าวมา จาเป็นอย่างยิ่งที่ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข โดยการหาแนวทางใน
การป้องกัน การพลัดตกหกล้มเพื่อให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถดูแลตนเองและลดความเสี่ยงในการพลัดตกหก
ล้ม ทาให้ผู้สูงอายุ สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ดีตามศักยภาพของตนเอง
ดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงคิดค้นนวัตกรรม “ไฟส่องสว่างอัจฉริยะ: Intelligent Night Light” เพื่อช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวกเมื่อผู้ สู งอายุ ลุ กเดิน ในที่มืดหรือที่ต่างระดับ ซึ่งการทางานของนวัตกรรมนี้คือ จะใช้
เซนเซอร์จับความเคลื่ อนไหวของผู้สูงอายุ ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่เตียงนอน เมื่อผู้สูงอายุเคลื่ อนไหวลุ กจากเตี ยง
เซนเซอร์จะจับความเคลื่อนไหวและสั่งการให้หลอดไฟ LED ที่ติดตั้งบริเวณข้างเตียงเตียงสว่างขึ้นเพื่อให้ความ
สว่างและให้ผู้สูงอายุมองเห็นทางได้ชัดเจนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างนวัตกรรมไฟส่องสว่างอัจฉริยะ
2.เพื่อวัดประสิทธิผลของงานนวัตกรรมไฟส่องสว่างอัจฉริยะ
3. เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นในที่มืด
4. เพื่อช่วยเตือนผู้ดูแลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ
วิธีการศึกษา
วิธีดาเนินการพัฒนานวัตกรรม (ขั้นตอนการดาเนินงาน PDCA/วิธีการ/อุปกรณ์/งบประมาณ/
ระยะเวลา)
-ขั้นตอนการดาเนินงาน PDCA
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562 – วันที่ 20 กันยายน 2562
-ขั้นตอนการดาเนินงาน PDCA
วันที่เริ่มต้นโครงการ 16 กันยายน 2562 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562 ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขั้น Plan (การวางแผน)
วัน/เดือน/ปี
16 กันยายน 2562 - 20 กันยายน 2562

21 กันยายน 2562 – 10 ตุลาคม 2562

ตารางแผนดาเนินงาน
ขั้นเตรียมงาน PLAN
1. ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมกับอาจารย์ประจา
ภาควิ ช า วิ ศ วกรรมศาสตร์ เ พื่ อ ท าการปรั บ แก้
นวัตกรรมเดิม
2. นาเสนอนวัตกรรมกับอาจารย์ประจากลุ่ม
3. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้งานนวัตกรรมสุขภาพ
ขั้นเตรียมงาน DO
1. การสร้างนวัตกรรมและพัฒนานวัตกรรม
1.1 ซื้ออุปกรณ์
1.2 สร้างนวัตกรรม
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12 ตุลาคม 2562 – 21 พฤศจิกายน 2562

1.3 ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณ ภาพของนวั ต กรรม
และเครื่องมือ
1.4 ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายจานวน 3
คน
การติดตามผล ตรวจสอบ ประเมินผล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
- เลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
- การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การอภิปรายผลและการเขี ยนรายงานการวิ จั ย
และนวัตกรรม

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสามพร้าว
เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จานวนอย่างน้อย 3 คน
ระยะเวลาในดาเนินการ
ระยะที่ 1 การสร้างต้นแบบ : ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562
ระยะที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรมและเก็บข้อมูลการสารวจความพึงพอใจจากผู้สูงอายุทัมีี่ ปัญหาทั้งหมด
3 คน : พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 562โดยในการทาวิจัยจะใช้เวลาครั้งละประมาณ 30 นาที/คน/ครั้ง
ระยะที่ 3 สรุปผลการทดลองและรายงานผล : พฤศจิกายน 2562 ถึง ธันวาคม 2562
สถิติและเครื่องมือที่ใช้
สถิติพื้นฐาน ได้แก่ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้ง นี้ ประกอบด้วย แบบ
ประเมินและแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามผู้ให้บริการเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรม โดยให้ผู้ประเมินได้กรุณาใส่
ระดับคะแนนลงในช่องคะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมิน มีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ (5, 4, 3, 2, 1) ดังนี้
ระดับ 5 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดีมาก/ประสิทธิภาพดีมาก
ระดับ 4 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดี/ประสิทธิภาพดี
ระดับ 3 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับปานกลาง/ประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับ 2 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับพอใช้/ประสิทธิภาพพอใช้
ระดับ 1 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง/ประสิทธิภาพควรปรับปรุง
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วิธีการประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมไฟส่องสว่างอัจฉริยะ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่มีการได้ทดลองใช้ในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จานวนอย่างน้อย 3 คน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสาม
พร้าว เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทานวัตกรรม

Arduino Relay 5V 2
Relay module
10A 250V Active LOW
Arduino 1
99

Arduino Nano 3.0 Mini USB
CH340G
USB 1
125

Mini

LED E 27 4 W 7 W
100

1

1

46mm

2

20

LED

1

to Female) 5

Prototype PCB
1
1

Board 5x7 cm
16

1K 1/4W Metal film 1 K
10

-

Jumper Wire
20cm 5
5

-

LM2596 DC LM2596S
LM2596 4-35V input voltage DC-DC step
down adjustable power suppla module
LM2596 DC-to-DC Step down Converter
Module 1
38

1% 10

50

Switching Power supply
5V 3A 1
250

AT02073 :
1

30

3

6
90

Jump Wire (Male
5

5

200

7

ชิ้นงานนวัตกรรม

ผลการศึกษา
ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2562-21 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะผู้จัดทานวัตกรรม หลังจากที่ได้
ประดิษฐ์คิดค้นตัวนวัตกรรมไฟส่องสว่างอัจฉริยะ เรียบร้อยแล้ว ได้มีการนาไปทดลองใช้ในผู้สูงอายุมากกว่า
60 ปีขึ้นไป จานวนอย่างน้อย 3 คน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านสามพร้าว เขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย
ผลการใช้เป็นดังนี้ 1)มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 2) สามารถนามาใช้ได้จริง
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3)ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4)ทันสมัย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 5)ใช้งานง่าย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด 6) มีความแข็งแรงทนทาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 7)มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 8)จัดเก็บหรือพกพาได้สะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 9)มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 10)ความพึงพอใจ
โดยรวมต่อผลงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยจากการศึกษาพบว่าสามารถประดิ ษฐ์ และพัฒ นาวัส ดุ - อุป กรณ์ มาสร้างเป็น นวัตกรรมที่จ ะช่ว ยเหลื อ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถมองเห็นในที่มืด และ เพื่อช่วยเตือนผู้ดูแลหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเฝ้าระวังการ
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เกิดอุบัติเหตุ และยังจัดสร้างขึ้นเป็นต้นแบบจนพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
การบริการจากราคาที่ทานวัตกรรม 830 บาท/ตัว ด้านประสิทธิภาพคือ มีความเหมาะสมกับผู้ใช้ สามารถ
นามาใช้ได้จริง ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ ทันสมัย ใช้งานง่าย มีความแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้ จัดเก็บหรือพกพาได้สะดวก มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
การนาผลงานไปใช้ประโยชน์
ผลงานวัตกรรมสามารถใช้งานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และควรนาไปปรับปรุงในเรื่องฟลอด LED ที่
เลือกมาใช้ตอนแรกเป็นไฟสีส้มที่อาจจะแยงตาผู้สูงอายุได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นไฟสีขาวเหมือนไฟบ้านทั่วไป
เพื่อเป็นไฟส่องสว่างนาทางผู้สูงอายุในเวลากลางคืนในการลุกจากเตียงนอนเพื่อทากิจวัตรประจาวัน
ต่างๆหรือการลุกเข้าห้องนาในเวลากลางคืน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
การต่อยอดเชิงพาณิชย์
นานวัตกรรมไปทดลองใช้แล้วปรับปรุงแก้ไขจากคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญ จดทะเบียนทางการค้าเพื่อ
ป้องกัน การละเมิดสิทธิ์และนาไปเพิ่มพูนมูลค่าตามประสิทธิภาพงาน
ข้อเสนอแนะ
ควรเพิ่มเรื่องการส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าโทรศัพท์มือถือของบุตรหรือผู้ดูแล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการ
เกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ
เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก
แบบสอบถามผู้ให้บริการเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจต่อนวัตกรรม
คาชี้แจง ขอให้ผู้ประเมินได้กรุณาใส่ระดับคะแนนลงในช่องคะแนน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
เกณฑ์การประเมินนวัตกรรม
ระดับ 5 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดีมาก/ประสิทธิภาพดีมาก
ระดับ 4 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับดี/ประสิทธิภาพดี
ระดับ 3 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับปานกลาง/ประสิทธิภาพปานกลาง
ระดับ 2 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับพอใช้/ประสิทธิภาพพอใช้
ระดับ 1 เป็นผลงานที่อยู่ในระดับควรปรับปรุง/ประสิทธิภาพควรปรับปรุง
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

ดีมาก
5 คะแนน

ดี
4 คะแนน

ปานกลาง
3 คะแนน

พอใช้
2 คะแนน

ปรับปรุง
1 คะแนน

1.มีความเหมาะสมกับผู้ใช้
2.สามารถนามาใช้ได้จริง
3.ได้ประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์
4.ทันสมัย
5.ใช้งานง่าย
6.มีความแข็งแรงทนทาน
7.มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
8.จัดเก็บหรือพกพาได้สะดวก
9.มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน
10.ความพึงพอใจโดยรวมต่อผลงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ตอบแบบสอบถาม

