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บทคัดย่อ
 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  

พฒันาขึน้เพือ่เป็นเครือ่งมอืช่วยในการเก็บข้อมลูลกูน�า้ยงุลายและเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัโรคไข้เลอืดออก 

ซึ่งเป็นหนึ่งในโรคติดต่อท่ีมีผู้ป่วยเพิ่มข้ึนในทุก ๆ ปี การได้ทราบความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกเพื่อเป็น 

การหาแนวทางป้องกันหรือรักษาได้ทันเวลา ซึ่งระบบจะประเมินความเสี่ยงจากลูกน�้ายุงลายโดยแสดง

ความเสีย่งออกมาเป็นร้อยละ และให้ค�าแนะน�าประชาชนเกีย่วกบัโรคไข้เลอืดออก เพือ่ลดภาวะความเส่ียง

โรคไข้เลือดออก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชน  

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทับหมาก จังหวัดล�าปาง 

จ�านวน ๒๕ คน เก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่  

หาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการหาความกว้างของอันตรภาคชั้นสร้างตามมาตรวัดของ 

ลิเคิร์ท เมื่อพัฒนาระบบแล้วเสร็จได้ท�าการประเมินผลระบบด้วยแบบประเมินคุณภาพ และแบบประเมิน

ความพึงพอใจ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของผู้เชี่ยวชาญจ�านวน ๕ ท่าน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๒ 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๘ และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานทั่วไป
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จ�านวน ๒๕ ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๔ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมีเกณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง มีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง

จากลูกน�้ายุงลายในเบื้องต้นได้ และสามารถเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนทั่วไปได้

มีความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ ห่างไกลจากลูกน�้ายุงลาย เพื่อช่วยลดภาวะความเสี่ยงการเป็นโรค 

ไข้เลือดออก

ค�าส�าคัญ: แอปพลิเคชัน; ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์; ภาชนะใส่น�้า; อาสาสมัครสาธารณสุข
             ประจ�าหมู่บ้าน

Abstract
 The development of an application for data gathering on mosquito larvae in the 

community on the Android operating system. developed as a tool to and disseminate 

knowledge about dengue fever which is one of the contagious diseases that have more 

patients every year. Knowing the risk of dengue fever in order to find ways to prevent or 

treat timely. The system will assess the risk of mosquito larvae by showing the risk as  

a percentage and providing some advice to people about dengue fever for reducing  

the risk of dengue fever. The purpose of this research was to develop an application for 

data gathering on mosquito larvae in the community on the Android operating  

system. The samples were 25 public health volunteers in Tupmak Village, Lampang  

province. Data were collected by responding to questionnaires and analyzed by  

frequency distribution, mean, and standard deviation. By finding the width of the  

according to When the system was developed, the system was evaluated with a  

quality assessment and the satisfaction assessment form The results of the total quality  

evaluation of 5 experts were 2.92, standard deviation 0.18, the overall satisfaction of  

25 users was 3.36, and the standard deviation 0.04. that the developed applications  

had a moderate overall criterion. It is effective to assess the risk from mosquito larvae 

initially and be able to disseminate knowledge about dengue fever to the general  

public to be aware of health care. Furthermore, to keep people away from mosquito 

larvae for reducing the risk of dengue fever.

Keywords: application; Android operating system; water container; village health 
                volunteer
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บทน�า 

  อปุกรณ์สือ่สารท่ีได้รบัความนยิมมากในปัจจุบนัคอืโทรศพัท์มอืถอืแบบสมาร์ทโฟน (Smartphone) 

เนื่องจากการพัฒนาความสามารถของโทรศัพท์มือถือท่ีแต่เดิมมีไว้สนทนากันเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้ 

มีกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
1
 เช่น การเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ต การเปิดรับข้อมูล

ข่าวสาร การดูหนังหรือฟังเพลง การเล่มเกม ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีมีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้นทั้งจากค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์ หรือจากที่บริษัทพัฒนา

ซอฟต์แวร์หลายบริษัทหันมาพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ โดยเชื่อว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลด 

เพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัด
2
 การส�ารวจลูกน�้ายุงลายในชุมชน เป็นการส�ารวจหาร้อยละของบ้าน 

ที่พบยุงลายแบบสุ่มส�ารวจ ด�าเนินการจ�าแนกชุมชนออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 ๑)  ชุมชนทีพ่กัอาศยั หมายถงึ ชมุชนทีบ้่านใช้ในการพกัอาศยัเป็นหลกัมากกว่า ๗๐% โดยประมาณ 

เช่น บ้านเดี่ยว, ห้องแถว, หมู่บ้านจัดสรร, คอนโดมิเนียม, แมนชั่น ฯลฯ 

 ๒)  ชุมชนอาคารพาณิชย์ หมายถึง ชุมชนที่บ้านมีกิจการด้านพาณิชย์หรือค้าขายเป็นหลักมากกว่า 

๗๐% โดยประมาณ เช่น ตึกแถวย่านการค้า ฯลฯ 

 ๓)  ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นมีบ้านชิดติดกันหรืออยู่ใน

แหล่งเสื่อมโทรม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง, สลัม, บ้านพักชั่วคราวริมทางรถไฟ ฯลฯ 

 ส�าหรับการส�ารวจพื้นที่ในเขตเทศบาล ท�าการสุ่มคัดเลือกชุมชนประเภทละ ๑๐๐ หลังคาเรือน  

สุ่มส�ารวจตามเป้าหมายหรือพื้นที่ใดมีจ�านวนชุมชนมากให้สุ่มเลือกอย่างละไม่เกิน ๔ ชุมชน จากชุมชน

ทัง้หมดของแต่ละพืน้ทีเ่ขตเทศบาล ท�าการส�ารวจลูกน�า้ยุงลายในชมุชนทุกประเภท ๆ  ละ ๑๐๐ หลังคาเรือน 

รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ หลังคาเรือนต่อเขตเทศบาล และเพ่ือให้มีการกระจายของข้อมูลอย่างสม�่าเสมอใน 

แต่ละเทศบาล
3
 ปัจจุบันพบว่าการเก็บข้อมูลของการส�ารวจลูกน�้ายุงลายภายในชุมชน โดยมีอาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านเป็นผูเ้ก็บข้อมลูตามทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนภายในเขตความรบัผดิชอบ ซ่ึงการ

เกบ็ข้อมลูยงัเป็นแบบกระดาษ ในการเกบ็ข้อมลูแต่ละครัง้จะท�าการส�ารวจ จ�านวนภาชนะทีส่�ารวจ จ�านวน

 1
 ศิริวรรณ เอี่ยมบัณฑิต, ระบบบ้านอัจฉริยะควบคุมด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย เซนเซอร์ และแอนดรอยด์

แอปพลเิคชนัภายใต้แนวคดิอนิเทอร์เนต็เพือ่ทกุสิง่, ปรญิญานพินธ์ (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื, 
๒๕๕๗), หน้า ๕.

 2
 สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์และชฏาพันธ์ มลิพันธุ์, รู้ไว้…ปลอดภัย (กว่า): คู่มือลดความเสี่ยงในการใช้มือถือและ

อินเทอร์เน็ต, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ส�านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, ๒๕๕๓), หน้า 
๙๑.

 3
 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอหนองแค, การส�ารวจข้อมูลลูกน�้ายุงลาย, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www.

nkphc.com/ index.php?mo=3&art [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔].
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ภาชนะที่พบลูกน�้า จ�านวนภาชนะที่ก�าจัดลูกน�้าโดยวิธี คว�่า/เท/ปิดฝา/ท�าลาย หรือ การใช้สารเคมีต่าง ๆ
4
 

ซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลทุก ๆ วันที่ ๑ และ วันที่ ๑๖ ของเดือน เมื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

ท�าการส�ารวจแล้ว ทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านจะส่งข้อมูลแบบส�ารวจที่เป็นกระดาษน�าส่ง

ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล จากนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลจะท�าการ 

บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์และส่งข้อมูลไปที่ส่วนกลาง
5
 ปัญหาที่พบคือบางครั้งการเก็บข้อมูล 

แบบกระดาษอาจเกิดการสญูหายหรอืเกดิความเสยีหายในขณะท�าการเกบ็ข้อมลู ท�าให้เสียเวลาต้องท�าการ

เก็บข้อมูลใหม่ ส่งผลให้การส่งแบบส�ารวจล่าช้าจากเหตุผลดังกล่าว ท�าให้ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะพัฒนา 

แอปพลิเคชันเชิงส�ารวจข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยจะท�าการพัฒนา

เป็นระบบแอปพลิเคชันในการเก็บข้อมูล ท่ีท�าให้ดูทันสมัยมากขึ้นและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน เพื่อให้สะดวกต่อการเก็บข้อมูลท�าให้ข้อมูลไม่สูญหายระหว่างท�าการส�ารวจ

และประหยัดเวลาในการส่งข้อมูลมากยิ่งขึ้น
6

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ๑.  เพือ่พฒันาแอปพลเิคชนัเพือ่การเกบ็ข้อมลูลกูน�า้ยงุลายในชมุชนบนระบบปฏบิติัการแอนดรอยด์

 ๒.  เพื่อศึกษาผลการใช้แอปพลิเคชันเพ่ือการเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชนบนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์

 ๓.  เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้แอปพลเิคชนัเพือ่การเกบ็ข้อมลูลกูน�า้ยงุลายในชมุชนบนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง การเก็บข้อมูล

ลูกน�้ายุงลายในชุมชนบ้านทับหมาก ต�าบลบ่อแฮ้ว อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

 ๑. ระบบสมาชิก        

 ๒  การแนะน�าเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการก�าจัดลูกน�้ายุงลายโดยใช้เป็นภาพ 

อินโฟกราฟิก           

 4
 สมคิด ยศยิ่ง, ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก, [ออนไลน์],  

แหล่งที่มา : http://team.sko.moph.go.th [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔].

 5
 กองโรคตดิต่อน�าโดยแมลง, สถานการณ์โรคไข้เลอืดออกปี ๒๕๖๓, [ออนไลน์], แหล่งทีม่า : http://phanhos-

pital.go.th/ phanhospital/images/Disease%20situation/DHF_Wk18%2004282563.pdf [๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๔].

 6
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลสวนกล้วย, รายงานการด�าเนินงานอนามัยชุมชนปี, (ราชบุรี: โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบลสวนกล้วย, ๒๕๖๑), หน้า ๕๖.
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 ๓. ระบบการจัดการเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายผ่านแอปพลิเคชัน     

 ๔. ขอบเขตด้านการใช้งานของผู้ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน

  ๔.๑ สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้       

  ๔.๒ สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านได้  

  ๔.๓ สามารถกรอกข้อมูลการส�ารวจลูกน�้ายุงลายลงไปในแอปพลิเคชันได้   

  ๔.๔ สามารถดูผลส�ารวจอัตราความเสี่ยงการเกิดลูกน�้ายุงเลยได้พร้อมค�าแนะน�าวิธีแก้ไข 

  ๔.๕ ผูใ้ช้สามารถส่งรายงานการส�ารวจภาชนะทีอ่าจจะเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์องลกูน�า้ยงุลายผ่าน

แอปพลิชันบนสมาร์ทโฟนให้เจ้าหน้าที่เพื่อท�าการวิเคราะห์และประเมินผล 

 ๕  ขอบเขตด้านการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป        

  ๕.๑ สามารถดูค�าแนะน�าประชาชนได้        

  ๕.๒ สามารถดูสถิติการเกิดลูกน�้ายุงลายที่ผ่านมาได้

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ขั้นตอนที่ ๑ การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ๑. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร งานวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด เช่น จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน

 ๒. ข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 

แอปพลเิคชันเพือ่การเกบ็ข้อมูลลกูน�า้ยงุลายในชมุชน และท�าการเลอืกใช้เครือ่งมอืในการสร้างและพฒันา

ที่เหมาะสม

 ๓ การออกแบบระบบ ขั้นตอนการออกแบบระบบนั้นผู้วิจัยได้ท�าการ ก�าหนดเนื้อหา รูปแบบการ

แสดงผล 

   ๓.๑ ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)

  ๓.๒ ผังล�าดับการท�างานของระบบ (Sequence Diagram)   

   ๓.๓ แผนภาพแสดงกระบวนการท�างานของระบบ (Flow Chart)

   ๓.๔ ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

   ๓.๕ ออกแบบจอภาพ (User Interface) 

  ๓.๖ ออกแบบรายงาน (Output Design)
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 ขั้นตอนที่ ๒ การพัฒนาระบบและทดลองใช้ระบบ

 ๑. การพัฒนาระบบ ได้ด�าเนินการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายตามขั้นตอนที่ได้

วางแผนออกแบบเอาไว้ในข้างต้น 

 ๒. การทดลองใช้ระบบ ผู้วิจัยได้น�าแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นเสร็จแล้ว มาท�าการทดสอบการท�างาน

ของแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้านมาช่วยทดสอบ

 ๓. แก้ไขข้อผิดพลาด ผู้วิจัยได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขให้มีการท�างานตรงตามขอบเขตที่ได้วางแผน

และออกแบบไว้

 ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินผลความพึงพอใจการใช้งาน

 ๑. ผู้วิจัยได้จัดท�าการประเมินผลของแอปพลิเคชันจากผู้เช่ียวชาญและผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  

จ�านวน ๓๐ คน โดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานแอปพลิเคชันท�าการตอบ

แบบสอบถาม

แผนการด�าเนินงานวิจัย
 ๑.  ศึกษา ค้นคว้า แนวทาง ทฤษฎี เอกสารต่างๆ ของงานที่เกี่ยวข้อง

 ๒.  รวบรวมข้อมูลการส�ารวจลูกน�้ายุงลายในชุมชน

 ๓.  วิเคราะห์ออกแบบระบบงานของแอปพลิเคชัน

 ๔.  เขียนโปรแกรมของแอปพลิเคชัน

 ๕.  ทดสอบระบบและแก้ไขข้อบกพร่องของแอปพลิเคชัน

 ๖.  ประเมินผลการท�างานของแอปพลิเคชัน โดยน�าไปทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

 ๗.  สรุปผลการด�าเนินงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
 ๑.  ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

  ๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ความเร็ว 2 GHz ขึ้นไป

  ๑.๒ หน่วยความจ�าหลัก (RAM) 4 GB ขึ้นไป

  ๑.๓ โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 ๒.  ด้านซอฟท์แวร์ (Software)

  ๒.๑ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา คือ JAVA

  ๒.๒ โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คือ Eclipse

  ๒.๓ ฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล คือ SQLite
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  ๒.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ คือ Adobe Illustrator CS6 

  ๒.๕ ระบบปฏิบัติการ คือ Windows 7

  ๒.๖ เว็บบราว์เซอร์ที่ใช้ คือ Chrome

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบงาน 

 ๑.  ได้แอปพลิเคชันการเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 ๒.  เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชน

 ๓.  อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่านสามารถใช้ประโยชน์ จากเทคโนโลยทีีท่นัสมยั และใช้งาน

ได้อย่างสะดวกสบายขึ้น

 ๔.  ลดปัญหาการเก็บข้อมูลแบบเดิมที่เสี่ยงต่อการเกิดความสูญหายของข้อมูล

 ๕.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลได้รับข้อมูลการส�ารวจลูกน�้ายุงลายได้ถูกต้อง

ผลการวิจัย 

 จากการสร้างแอปพลิเคชันการประเมินความเส่ียงจากการเกิดลูกน�้ายุงลาย บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยด์ ผู้จัดท�าได้ท�าการทดสอบความถูกต้องของระบบ และได้จัดท�าแบบประเมินคุณภาพระบบ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน และแบบประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้งาน จ�านวน ๒๕ ท่าน ซ่ึงมี 

รายละเอียดดังนี้

 ๑.  การประเมินคุณภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ด้าน คือ 

ด้านการใช้งาน ด้านการแสดงผล ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านภาพอินโฟกราฟิกจากผลการประเมิน

ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๙๐ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๔        

   ๑.๒ ผลการประเมนิคณุภาพด้านการแสดงผลอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากับ ๓.๐๔ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๙       

  ๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพด้านประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๒.๙๐ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๔       

  ๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพด้านภาพอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๒.๙๓ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๑๖ 

 เมื่อน�าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพทั้ง ๔ ด้าน มาหาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่รวมเท่ากบั ๒.๙๒ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั ๐.๑๘ สามารถ
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สรุปได้การสร้างแอปพลิเคชันการประเมินความเสี่ยงจากกการเกิดลูกน�้ายุงลาย บนระบบปฏิบัติการ 

แอนดรอยด์ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  ๒. การประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไปจ�านวน ๒๕ ท่าน โดยแบ่งการประเมินออก

เป็น ๔ ด้าน คือ ด้านการใช้งาน ด้านการแสดงผล ด้านประโยชน์ที่ได้รับ และด้านภาพอินโฟกราฟิก 

จากผลการประเมินความพึงพอใจระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ๒.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๒.๙๙ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๕        

   ๒.๒ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการแสดงผลอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๓.๐๑ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๘        

   ๒.๓ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ ๓.๐๐ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๐       

   ๒.๔ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านภาพอินโฟกราฟิกท่ีได้รับอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ ๔.๔๔ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๙ 

 เมื่อน�าข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง ๔ ด้านมาหาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าแอปพลิเคชันที ่

พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ ๓.๓๖ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวม 

เท่ากับ ๐.๐๔ สามารถสรุปได้ว่าการสร้างแอปพลิเคชันการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดลูกน�้ายุงลาย 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

อภิปรายผล
  จากผลการประเมนิความพงึพอใจแอปพลเิคชนัการประประเมนิความเส่ียงจากการเกดิลกูน�า้ยงุลาย 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ด้านผู้เชี่ยวชาญได้ให้คะแนนในการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชันการประเมินความเสี่ยงจากการ 

เกดิลกูน�า้ยงุลาย บนระบบปฏิบัตกิารแอนดรอยด์ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มค่ีาเฉลีย่เท่ากับ ๒.๙๒ 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๑๘ และด้านผู้ใช้งานท่ัวไปได้ให้คะแนนในการประเมินการใช้งานแอปพลิเคชัน 

การประเมินความเสี่ยงจากการเกิดลูกน�้ายุงลาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๖ เบ่ียงเบนมาตรฐาน ๐.๐๔ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัตนา  

สทุธช่ืิน ได้ศึกษาเรือ่งระบบคัดกรองความเสีย่งโรคเบาหวาน บนโทรศพัท์มอืถอืระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแอปพลิเคชัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๔ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ ๐.๓๙ และผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผู้ใช้งานท่ัวไปจ�านวน ๓๐ ท่าน มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากับ ๔.๐๔ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๓๐
7
 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันการประเมิน

ความเสี่ยงจากการเกิดลูกน�้ายุงลาย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่พัฒนาขึ้นมีเกณฑ์รวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง มีประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยงจากลูกน�้ายุงลายในเบื้องต้นได้ และสามารถเผยแพร่

ความรูเ้กีย่วกบัโรคไข้เลอืดออกให้ประชาชนท่ัวไปได้มคีวามตระหนกัถึงการดูแลสุขภาพ ห่างไกลจากลูกน�า้

ยุงลาย เพื่อช่วยลดภาวะความเสี่ยงการเป็นโรคไข้เลือดออก
8

ข้อเสนอแนะ 
  ๑.  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเก็บข้อมูลลูกน�้ายุงลายในชุมชนบนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ ควรเพ่ิมความสามารถในการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดลูกน�้ายุงลายแบบ

ออนไลน์ได้  

  ๒. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  ควรพัฒนาแอปพลิเคชันให ้รับอยู ่บนระบบ IOS  

เพื่อส�าหรับผู้ใช้ Iphone เพิ่มความสามารถบอกพิกัดจุดเสี่ยงได้ และเพิ่มความสามารถในการค�านวณ 

การแจกทรายอะเบทแต่ละบ้านได้
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