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บทคัดย่อ  

การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าเป็นการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
กับงานด้านสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ปัญหาที่พบจากการสื่อสารกับผู้ป่ วยชาวพม่า ลักษณะเด่นของ
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นคือสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเมนูการค้นหาด่วน เมนูการเลือกหมวดหมู่ 
และเมนูการดูรายการทั้งหมด มีค าอ่านที่เป็นภาษาไทย อีกทั้งสามารถแสดงเสียงที่เป็นภาษาพม่าได้ท าให้
ตอบโจทย์กับปัญหาที่เจอในการสื่อสาร ซึ่งแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นนั้นเป็นแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานบนระบบ 
ปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยพัฒนาโดยเครื่องมือ Android Studio และระบบฐานข้อมูล DB Browser for 
SQLite ซึ่งผลจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้ป่วยชาวพม่าได้เป็นอย่างดี 

การประเมินคุณภาพเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
มีการประเมินจากกลุ่มประชากรที่เกี่ยวของคือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญการด้าน

พัฒนาแอปพลิเคชั่น พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.10) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

จากบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.15) และประเมินความพึงพอใจ

ในการใช้งานจากผู้ป่วยชาวพม่า พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.10) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

โดยรวมของระบบพบว่าอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.12)   
ค าส าคัญ: แอปพลิเคชั่นช่วยสื่อสาร, ผู้ป่วยชาวพม่า 
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Abstract 
The development of communication tools with Burmese patients via Android 

aims to develop applications to help communication with Burmese patients.  The 
application run on smartphones for public health applications by analyzing the problems 
encountered by communicating with Burmese patients.  The outstanding feature of the 
developed application is that it can be used easily, not complicated.  There are  quick 
search menu, category and menu to view all items.  The application has feature to 
choose Thai words or sentences and play sound in Burmese language to help 
communicate with Burmese patients. The application run on the Android platform. It is 
developed by the Android Studio tool and the DB Browser for SQLite database.  

Evaluation of the efficiency of application to help communication with Burmese 
patients via the Android has been evaluated from 1) Experts Developers, the evaluation 

results are good level (�̅� =  4.10)  2) Medical Staff ,the evaluation result is good level             

( �̅� =  4.15)  and 3)  Burmese patients ,the evaluation result is good level ( �̅� =  4.15) .                      

The overall performance evaluation of the application  is good level  (�̅� = 4.12). 
Keywords: Translate , Communication tool , Burmese patients 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีแรงงานชาวต่างด้าวได้เข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลจากกรม 
จัดหางานเห็นได้ว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี โดยมีแรงงานต่างด้าวที่มีการขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย จ านวน 2,531,309 คน โดยแบ่งเป็นแรงงานประเภทฝีมือ จ านวน 162,132 คน  
แรงงานตลอดชีพ จ านวน 241 คน แรงงานชนกลุ่มน้อย จ านวน 42,978 คน และแรงงานประเภททั่วไป 
จ านวน 2,325,952 คน เนื่องจากมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โรงงานอุตสาหกรรม
หรือสถานประกอบการต่างนิยมจ้างแรงงานชาวพม่าเข้ามาท างาน เพราะมีค่าแรงไม่สูงมากเมื่อเทียบกับ
ค่าแรงขั้นต่ าของแรงงานไทย เมื่อมีแรงงานชาวพม่ามากขึ้นส่งผลให้จ านวนผู้ป่วยชาวพม่าที่เข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลมีอัตราเพ่ิมขึ้นตามมาด้วย พบว่าการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยชาวพม่านั้นมีอุปสรรคและปัญหา
หลายประการ อุปสรรคที่เด่นชัดในการรักษาผู้ป่วยชาวพม่าคือการสื่อสาร โดยการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่าง
บุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยชาวพม่านั้นอาจจะท าให้การรักษาจึงเป็นไปอย่างไม่สะดวก รวมถึงอาจจะ
เกิดข้อผิดพลาดในการรักษาได้ โดยสามารถสรุปปัญหาต่างๆ ได้ดังภาพประกอบที่ 1  
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ภาพประกอบที่ 1  แสดงปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่า 
 

1. ปัญหาจากการสื่อสาร บุคลากรทางการแพทย์ไม่เข้าใจภาษาพม่า ไม่มีล่ามที่ช่วยในการสื่อสาร           
ในบางครั้งอาจจะเข้าใจผิดท าให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนได้ 

2. ปัญหาจากการตรวจรักษา เนื่องจากมีความเข้าใจในด้านการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน จึงท าให้
รักษาไม่ตรงอาการ อาจจะเสี่ยงต่อการรักษาที่ผิดพลาด รวมถึงเสียเวลาในการรักษา 

3. ปัญหาจากเครื่องมือช่วยในการท างาน เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในแต่ละวันมีจ านวนมาก 
บุคลากรทางการแพทย์ไม่มีเวลาพอที่จะจัดหาเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวก จึงท าให้ขาดบุคลากรใน
พัฒนา และเครื่องมือที่ทันสมัย 

ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดสร้างแอปพลิเคชั่นเพ่ือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยมีการรวบรวมค าศัพท์ทางการแพทย์ไว้เป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสาร 
ให้การท างานของบุคลากรทางการแพทย์ท างานได้สะดวก และลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างแอพพลิเคชั่นในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อ
ช่วยให้การท างานของบุคลากรทางการแพทย์สะดวกข้ึน 
 2. เพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นในการ
สื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์            
มีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 1.1 ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 

แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการส าหรับอุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ท างานบนลินุกซ์เคอร์เนล เริ่มพัฒนาโดยบริษัทแอนดรอยด์ (Android Inc.) จากนั้น
บริษัทแอนดรอยด์ถูกซื้อโดยกูเกิล และน าแอนดรอยด์ไปพัฒนาต่อ ภายหลังถูกพัฒนาในนามของ Open 
Handset Alliance ทางกูเกิลได้เปิดให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆ ด้วยภาษาจาวา และควบคุมอุปกรณ์
ผ่านทางชุด Java libraries ที่กูเกิลพัฒนาขึ้น โดยแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการ (OS) หรือแพลตฟอร์ม
ที่จะใช้ควบคุมการท างานบนอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ ส าหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา โดยมี 
กูเกิลอิงก์, ที-โมบาย, เอชทีซี, ควอลคอมม์, โมโตโรลา และบริษัทชั้นน าอีกมากมายร่วมพัฒนาโปรเจ็กต์ 
แอนดรอยด์ผ่านกลุ่มพันธมิตรเครื่องมือสื่อสารระบบเปิด (Open Handset Alliance) ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตร
ชั้นน าระดับนานาชาติด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสื่อสารเคลื่อนที่ซึ่ง Android ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ 
ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อ่ืนๆที่จ าเป็นในการพัฒนา ซึ่งเทียบเท่ากับ Windows Mobile, Palm 
OS, Symbian, Open Moko และ Maemo ของโนเกีย โดยใช้องค์ประ กอบที่เป็นโอเพนซอร์สหลายอย่าง 
เช่น Linux Kernel, SSL, OpenGL, Free Type, SQLite, WebKit และเขียนไลบรารีเฟรมเวิร์คของตัวเอง
เพ่ิมเติม ซึ่งทั้งหมดจะโอเพนซอร์ส ใช้ (Apache License) ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการส่งเสริม
นวัตกรรมบนเครื่องมือสื่อสารเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าแพลตฟอร์มโมบายทั่วไปที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งนี้การน าเสนอมิติใหม่ของแพลตฟอร์มระบบเปิดให้แก่นักพัฒนาจะท าช่วยให้กลุ่มคนเหล่านี้
ท างานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยแอนดรอยด์จะช่วยเร่งและผลักดันบริการระบบสื่อสารรูปแบบ
ใหม่ไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กูเกิลแอนดรอยด์เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของแอน
ดรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันนี้ บริษัทกูเกิลเป็นผู้ที่ถือสิทธิบัตรในตราสัญญาลักษณ์ ชื่อ และรหัสต้นฉบับ 
(Source Code) ของแอนดรอยด์ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาแบบ GNL โดยเปิดให้นักพัฒนา (Developer) 
สามารถน ารหัสต้นฉบับ ไปพัฒนาปรับแต่งได้อย่าง เปิดเผย (Open source) ท าให้แอนดรอยด์มีผู้เข้าร่วม
พัฒนาเป็นจ านวนมาก และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว  

 1.2 ภาษาจาวา (Java programming language) 
ภาษาจาวา (Java programming language) เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented 

Programming) พัฒนาโดย เจมส์กอสลิง และวิศวกรคนอ่ืนๆ โดยบริษัท ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ภาษาจาวา
ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการกรีน (the Green Project) และ 
ส าเร็จออกสู่สาธารณะในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ซึ่งภาษานี้มีจุดประสงค์เพ่ือใช้แทนภาษาซีพลัส พลัส 
(C++) โดยรูปแบบที่เพ่ิมเติมข้ึนคล้ายกับภาษาอ็อบเจกต์ทีฟซี (Objective-C) แต่เดิมภาษานี้เรียกว่า ภาษา



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1017 

 

โอ๊ก (Oak) ซึ่งตั้งชื่อตามต้นโอ๊กใกล้ที่ท างานของ เจมส์กอสลิง แต่ว่ามีปัญหาทางลิขสิทธิ์ จึงเปลี่ยนไปใช้ชื่อ 
"จาวา" ซึ่งเป็นชื่อกาแฟแทน และแม้ว่าจะมีชื่อคล้ายกัน แต่ภาษาจาวาไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับภาษา
จาวาสคริปต์ (JavaScript) ปัจจุบันมาตรฐานของภาษาจาวาดูแลโดย Java Community Process ซึ่งเป็น
กระบวนการอย่างเป็นทางการ ที่อนุญาตให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมก าหนดความสามารถในจาวาแพลตฟอร์มได้ 
เทคโนโลยีจาวามีองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญสองอย่าง ที่ท าให้โปรแกรมจาวาสามารถท างานได้มากกว่าหนึ่ง 
Platform คือ ภาษาจาวาซึ่งเป็นภาษาแบบวัตถุที่ใช้ในการเขียนและพัฒนาโปรแกรมจาวา และ Java 
platform หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการรันโปรแกรมจาวา โปรแกรมจาวาจะท างานบน Java platform 
เท่านั้น Java platform จะประกอบไปด้วยสองอย่าง คือ Java VM (JVM) และ runtime library โปรแกรม
จาวาที่เราเขียนขึ้นจะท างานบน platform ใดก็ได้ที่มี Java platform ท างานอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก 
4 ประการ ได้แก่ใช้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม (สถาปัตยกรรม และ ระบบปฏิบัติการ) 
เหมาะกับการใช้ในระบบเครือข่ายพร้อมมีไลบรารีสนับสนุน และเรียกใช้งานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย 

 1.2.1 จาวาแพลตฟอร์มและภาษาจาวา 
เนื่องจากชื่อที่เหมือนกัน และการเรียกขานที่มักจะพูดถึงพร้อมกันบ่อยๆ ท าให้คน ทั่วไป มักสับสน

ว่าภาษาจาวา และจาวาแพลตฟอร์ม เป็นสิ่งเดียวกันในความเป็นจริงนั้น ทั้งสองสิ่ง แม้จะท างานเสริมกัน 
แต่ก็เป็นสิ่งที่แยกออกจากกัน โดยภาษาจาวานั้น คือภาษาส าหรับใช้เขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ดังที่ได้อธิบาย
ไปข้างต้น ส่วนจาวาแพลตฟอร์มนั้น คือสภาพแวดล้อมส าหรับการใช้งานโปรแกรมจาวา โดยมีองค์ประกอบ
หลักคือ จาวาเวอร์ชวลแมชีน (Java virtual machine) และไลบรารีมาตรฐานจาวา (Java standard library) 
โปรแกรมที่ท างานบนจาวาแพลตฟอร์มนั้นไม่จ าเป็นจะต้องสร้างด้วยภาษาจาวา เช่น อาจจะใช้ ภาษาไพทอน 
(Python) หรือภาษาอ่ืนๆ ก็ได้ ส่วนภาษาจาวานั้น ก็สามารถน าไปใช้พัฒนาโปรแกรมส าหรับแพลตฟอร์มอ่ืน
ได้เช่นเดียวกัน เช่น คอมไพเลอร์ gcj สามารถคอมไพล์โปรแกรมท่ีเขียนด้วยภาษาจาวา ให้ท างานได้ โดย
ไม่ต้องใช้ จาวาเวอร์ชวลแมชีน 

 1.2.2 ข้อดีของภาษาจาวา 
ก) โปรแกรมจาวาที่เขียนขึ้นสามารถท างานได้หลาย platform โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขหรือ compile 

ใหม่ท าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการ port หรือท าให้โปรแกรมใช้งานได้หลาย platform 
ข) ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุซึ่งเหมาะส าหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อนการพัฒนาโปรแกรม

แบบวัตถุจะช่วยให้เราสามารถใช้ค าหรือชื่อ ต่าง ๆที่มีอยู่ในระบบงานนั้นมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ 
ท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

ค) ภาษาจาวามีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษา C++ ท าให้ใช้งานได้ง่ายกว่าและลดความผิดพลาด
ได้มากข้ึน 

ง) ภาษาจาวามีการตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งตอน Compile time และ Runtime ท าให้ลดข้อ 
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม และช่วยให้ debug โปรแกรมได้ง่าย 
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จ) ภาษาจาวาถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงตั้งแต่แรกท าให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยจาวา
มีความปลอดภัยมากกว่าโปรแกรมท่ีเขียนขึ้นด้วยภาษาอ่ืน 

ฉ) มี IDE, application server, และ library ต่าง ๆมากมายส าหรับจาวาที่เราสามารถใช้งานได้
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ท าให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการซื้อ tool และ s/w ต่าง ๆ 

 1.2.3 ข้อเสียของภาษาจาวา 
ก) ท างานได้ช้ากว่า Native code (โปรแกรมที่ Compile ให้อยู่ในรูปของ ภาษาเครื่อง) หรือโปรแกรม

ที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอ่ืน อย่างเช่น C หรือ C++ ทั้งนี้ก็เพราะว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวาจะถูก
แปลงเป็นภาษากลางก่อนแล้วเมื่อโปรแกรมท างานค าสั่งของภาษากลางนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาเครื่องอีก
ทีหนึ่งทีล่ะค าสั่ง (หรือกลุ่มของค าสั่ง) ณ Runtime ท าให้ท างานช้ากว่า Native code ซึ่งอยู่ในรูปของ
ภาษาเครื่องแล้วตั้งแต่ Compile โปรแกรมท่ีต้องการความเร็วในการท างานจึงไม่นิยมเขียนด้วยจาวา 

ข) Tool ที่มีในการใช้พัฒนาโปรแกรมจาวามักไม่ค่อยเก่งท าให้หลายอย่างโปรแกรมเมอร์จะต้อง
เป็นคนท าเอง ท าให้ต้องเสียเวลาท างานในส่วนที่ tool ท าไม่ได้ ถ้าเราดู tool ของ MS จะใช้งานได้ง่ายกว่า 
และพัฒนาได้เร็วกว่า (แต่เราต้องซื้อ tool ของ MS และก็ต้องรันบน platform ของ MS) 

 1.3 ทฤษฎีการจัดการฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูล (Database) เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ระบบงานที่น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เช่น งานทางด้านวิศวกรรม การแพทย์ การศึกษา 
วิทยาศาสตร์และงานด้านธุรกิจ เป็นต้น 

 1.3.1 ความหมายของข้อมูล (Data) และ ฐานข้อมูล (Database) 
ก) ข้อมูล (Data) ก็จะพบว่าข้อมูล หมายถึง ความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งของ มนุษย์และเหตุการณ์ต่างๆ 

เมื่อน ามาเก็บรวบรวมไว้ เราจึงสามารถกล่าวได้ว่าฐานข้อมูล คือการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลในลักษณะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การน าข้อมูลมาแก้เพ่ิมเติม การลบข้อมูล 
การเรียกข้อมูล เป็นต้น 

ข) ระบบฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกน ามาจัดเก็บ
ในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 

 1.3.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับ ฐานข้อมูล เพ่ือจัดการและ

ควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ภายในฐานข้อมูล ซึ่งต่างจากระบบ
แฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ ในการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูลไม่ว่าจะด้วย
การใช้ค าสั่งในกลุ่มดีเอ็มแอล (DML) หรือ ดีดีแอล (DDL) หรือจะด้วยโปรแกรมต่างๆ ทุกค าสั่งที่ใช้กระท า
กับข้อมูลจะถูกดีบีเอ็มเอสน ามาแปล (คอมไพล์) เป็นการปฏิบัติการ (Operation) ต่างๆ ภายใต้ค าสั่งนั้นๆ 
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เพ่ือน าไปกระท ากับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป ส าหรับส่วนการท างานต่างๆ ภายในดีบีเอ็มเอสที่ท า
หน้าที่แปลค าสั่งไปเป็นการปฏิบัติการต่างๆ กับข้อมูลนั้น ประกอบด้วยส่วนการปฏิบัติการดังนี้ 

 1.3.3 หน้าที่ของ DBMSมีดังต่อไปนี้ 
ก) ท าหน้าที่แปลงค าสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ข้อมูลเข้าใจ 
ข) ท าหน้าที่ในการน าค าสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้วไปสั่งให้ฐานข้อมูลท างาน เช่น การเรียกใช้

ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การลบข้อมูลหรือการเพ่ิมข้อมูลเป็นต้น (Add) ฯลฯ 
ค) ท าหน้าที่ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่า

ค าสั่งใดท่ีสามารถท างานได้และค าสั่งใดที่ไม่สามารถท าได้ 
ง) ท าหน้าที่รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องเสมอ 
จ) ท าหน้าที่เก็บรายละเอียดต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในData Dictionary 

ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้มักจะถูกเรียกว่า "ข้อมูลของข้อมูล"(Meta Data) 
ฉ) ท าหน้าที่ควบคุมให้ฐานข้อมูลท างานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคิด

 
 

ภาพประกอบที่ 2  แสดงกรอบแนวคิดภาพรวมของระบบ 
 

จากภาพประกอบที่ 2 เป็นการแสดงภาพรวมของระบบซึ่งจะแบ่งการท างานดังนี้ 
 2.1 เครื่องมือส าหรับการพัฒนา 
ก) Android Studio เป็นIDE Tool จาก Google ไว้พัฒนาAndroid ส าหรับAndroid Studio เป็น 

IDE Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพ้ืนฐานมา
จาก IntelliJ IDEA คล้ายๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ 
Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา AppบนAndroid ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart 
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Phone แต่ล่ะรุ่นสามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้องท าการรันApp บน Emulator รวมทั้งยัง
แก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วของ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 

ข) Genymotion เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ าลองเครื่องโทรศัพท์บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยนักพัฒนา
กลุ่มหนึ่งพัฒนาเพ่ือแก้ไขความล่าช้าของ AVD ในรุ่นแรกๆ จึงได้คอมไพล์โค้ดแอนดรอยด์ด้วยตัวเองและ
น ามารันบน VirtualBox ผลปรากฎว่าการท างานรวดเร็วและดีกว่า ปัจจุบันจึงได้ท าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์อย่างทุกวันนี้ ข้อดีคือประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ท างานรวดเร็ว จึงเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
ปัจจุบันคนนิยมเลือกใช้ 

ค) ภาษาท่ีพัฒนา เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารการท างานระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์จะใช้ร่วมกับ
ระบบดังนี้ 

- ภาษาJava เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ มีจุดประสงค์เพ่ือใช้แทนภาษา C++ โดยรูปแบบที่เพ่ิมเติม
ขึ้นคล้ายกับภาษา Objective-Cจุดเด่นของภาษา Java ผู้เขียนโปรแกรมสามารถใช้หลักการของ Object-
Oriented Programming มาพัฒนาโปรแกรมด้วย Java ได้ ภาษา Java เป็นภาษาส าหรับเขียนโปรแกรม
ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object-Oriented Programming) โปรแกรมที่เขียนขึ้น
ถูกสร้างภายในคลาส ดังนั้นคลาสคือที่เก็บเมทอด (Method) หรือพฤติกรรม (Behavior) ซึ่งมีสถานะ (State) 
และรูปพรรณ (Identity) ประจ าพฤติกรรม (Behavior)และยังมี IDE, application server, และ library 
ต่าง ๆ มากมายส าหรับจาวาที่เราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

- ภาษา SQL เป็นภาษาทางด้านฐานข้อมูล ที่สามารถสร้างและปฏิบัติการกับฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ 
โดยเป็นภาษาที่มีมาตรฐานและเป็นระบบเปิด คือ สามารถใช้งานค าสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ 
และค าสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงานผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ท าให้สามารถ
เลือกใช้ฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้โดยไม่ต้องยึดติดกับฐานข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง 

2.2 ระบบฐานข้อมูล 
DB Browser for SQLite เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ถูกพัฒนาเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการฐาน 

ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ในการสร้างออกแบบและแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูลด้วย SQLite ส าหรับผู้ใช้และนักพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างฐานข้อมูลค้นหาและแก้ไขข้อมูล ใช้อินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีทที่คุ้นเคยและไม่
จ าเป็นต้องเรียนรู้ค าสั่ง SQL ที่ซับซ้อน  

 2.3 หมวดหมู่ค าศัพท์ 
แบง่หมวดหมู่เป็น 5 ประเภทเพ่ือง่ายต่อการใช้งานดังนี้ 
ก) Register เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับจุดลงทะเบียนส าหรับผู้ป่วย เช่นการท าประวัติ ชั่ง น้ าหนักวัด

ความดันชีพจร เป็นต้น 
ข) Diagnose เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับด้านการแพทย์ เพ่ือให้แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ใช้งาน 

เช่นการวินิจฉัยโรค ค าแนะน าหลังการรักษา หรือการนัดหมายเพื่อท าการรักษาครั้งต่อไป เป็นต้น 
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ค) Drug เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับจ่ายยาให้ผู้ป่วย เช่น ช่วงเวลาในการรับประทานยา ปริมาณการ
รับประทานยา เป็นต้น 

ง) Payment เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับการช าระเงิน 
จ) Other เป็นค าศัพท์อ่ืนๆนอกเหนือจากหมวดหมู่ที่ก าหนด 
 2.4 ส่วนแสดงผล (Output) 
ค้นหาด้วยภาษาไทยแล้วแสดงผลด้วยการแปลประโยคออกมาในรูปแบบดังนี้ 
ก) ข้อความ แสดงผลเป็นค าศัพท์หรือประโยคที่เป็นภาษาพม่า และค าอ่านที่เป็นภาษาไทย 
ข) เสียง มีฟังก์ชันปุ่มกดแสดงผลด้วยเสียงภาษาพม่า 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรกต  โพธิ์ขาว ,นิษาชล  ชมภูนาค และสุปีติ กุลจันทร์ (2555) สนทนาภาษาอาเซียนบนโทรศัพท์ 

มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ASEAN Talking on Android OS Mobile Phone) เป็นแอพพลิเคชั่น
เพ่ือช่วยให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ โปรแกรม Eclipse ในการพัฒนา 
และใช้โปรแกรม Excel ในการสร้างระบบฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมสามารถเลือกแปลภาษาได้ถึง 9 ภาษา 
ได้แก่ มาลายู จีน กัมพูชา บาฮาซาอินโดนีเซีย อังกฤษ เวียดนาม พม่า ลาว และตากาล็อก สามารถเลือก
หมวดหมู่ได้ 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ทักทาย อาหาร ซื้อของ สถานที่ส าคัญ ท่องเที่ยว ร้านอินเตอร์เน็ต กีฬา 
ฉุกเฉิน และเวลา สามารถเล่นเสียงภาษาอาเซียนรวมถึงแสดงหน้าประโยคภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ค าพ้องเสียง สามารถเก็บประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน สามารถค้นหาประโยคที่ต้องการได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถติดต่อกับผู้ดูแลระบบโดยการส่งอีเมล์หาผู้ดูแลระบบได้ ซึ่งเสียงในแอพพลิเคชั่นนี้ได้จากเสียง
สังเคราะห์ (Text to speech) และจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาเซียน 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ให้ประโยชน์กับงานวิจัยในส่วนการเล่นเสียงภาษา และเลือกหมวดหมู่ได้
จากการสังเคราะห์เสียงและสามารถค้นหาประโยคท่ีต้องการได้ และสามารถเล่นเสียงโดยการส่งข้อความ
ให้ระบบแปลงข้อความออกมาเป็นเสียง และการรู้จ าเสียงพูด (Speech Recognition) โดยการแปลค าพูด
ให้เป็นข้อความ ซึ่งสามารถน ามาเป็นประโยชน์กับงานวิจัยชิ้นนี้ได้ 

ละอองเพชร  มิ่งขวัญ และปวีณา  ศิลา (2558) การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษากัมพูชา
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Application language Cambodia learning on the Android operating 
system) เป็นแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษากัมพูชาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
วิทยาเขตจันทบุรี และบุคคลทั่วไป โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ คือ พยัญชนะ ค าศัพท์ และสนทนา (มีเสียง) 
โดยค าศัพท์จะมีทั้งหมด 14 หมวด และสนทนาจะมีทั้งหมด 5 หมวด ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้สามารถเรียกใช้ได้
ตามหมวดหมู่ตามหัวข้อที่สนใจ โดยจะแสดงตัวเลือกเป็นรูปภาพพร้อมชื่อหมวดหมู่ก ากับ เพ่ือให้ใช้งานง่าย 
เช่น หมวดค าศัพท์ จะแสดงรูปภาพของแต่ละหมวดหมู่ค าศัพท์ ส่วนในหมวดสนทนา จะมีประโยคสนทนา
พร้อมกับมีเสียงให้ฟัง ซึ่งจะท าให้นักศึกษาและผู้ใช้สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกท่ีทุกเวลา 
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จากการศึกษางานวิจัยนี้ให้ประโยชน์กับงานวิจัยในส่วนของการเรียกใช้งานตามหมวดหมู่ที่สนใจและ
สามารถเล่นเสียงประโยคสนทนาให้ฟังผู้ใช้จะใช้วิธีการค้นหาค าศัพท์ด้วยการพิมพ์เป็นข้อความหรือเลือก
ค าศัพท์ที่มีอยู่แล้วด าเนินการค้นหา ส่วนการแสดงผลก็ได้แนวคิดมาจากงานวิจัยจึงเป็นประโยชน์กับงานวิจัย
ชิ้นนี้ 

อลัดดา  มะเสนา และอภิชาต  เหล็กดี . (2558). แอพพลิเคชั่นแปลภาษาวัยรุ่นบนระบบปฏิบัติ 
การแอนดรอยด์ (Teen Language Translation Application on Android Operating System) เป็น
แอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วย3ส่วน ในส่วนแรกเป็นการแสดงหน้าหลักของแอพพลิเคชั่นซึ่งมีเมนูส าหรับ
การค้นค าศัพท์วัยรุ่นให้เลือก คือ เมนูค าอุทาน และ เมนูค าแสลง ในส่วนที่สองเป็นแอพพลิเคชั่นส าหรับ
การค้นหาก็จะมีช่องส าหรับพิมพ์ค าศัพท์ที่ต้องการและปุ่มค้นหา และในส่วนที่สามเป็นหน้าแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการแสดงผล หลังจากได้ค้นหาค าศัพท์แล้วก็จะแสดงผลที่ได้ในรูปแบบตัวหนังสือที่ได้จากการแปล 

จากการศึกษางานวิจัยนี้ให้ประโยชน์กับงานวิจัยในส่วนของการค้นค าศัพท์ที่ใกล้เคียงหรือค าศัพท์
ที่ต้องการและส่วนของรูปแบบที่จะจัดท าและการแสดงผลในรูปแบบตัวหนังสือภาษาทีต้องการและมีส่วน
คล้ายกันจึงเป็นประโยชน์กับงานวิจัยชิ้นนี้ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ใช้วงจร
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) คือ กระบวนการความคิดเพ่ือการพัฒนาระบบสาร 
สนเทศในการแก้ปัญหางานธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและ
จุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาระบบนั้นอาจจะเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดเลยหรือ
จะน าระบบเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในวงจรนี้จะแบ่งกระบวนการพัฒนาระบบ
ออกเป็นระยะดังนี้ก าหนดปัญหาศึกษาความเป็นไปได้วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาการติดตั้งระบบประเมินผล
และการบ ารุงรักษา ล าดับแต่ละขั้นตอนดังกล่าวช่วยให้นักพัฒนาระบบด าเนินการได้อย่างเป็นรูปแบบขั้นตอน
สามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ในการปฏิบัติของโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับวงจรการพัฒนาระบบใน
โครงการนี้จะแบ่งเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้ 

1) ก าหนดปัญหา เนื่องจากปัจจุบันแรงงานชาวพม่าเข้ารับท างานในประเทศไทยจ านวนมาก ท าให้
เกิดปัญหาเรื่องการสื่อสาร ส่งผลต่อการเข้ารับการรักษาของแพทย์เป็นไปอย่างไม่สะดวก ล่าช้า จึงเล็งเห็น
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะช่วยให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และผู้ป่วยสื่อสารกันเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2) ศึกษาความเป็นไปได้ บุคลากรทางด้านการแพทย์ได้ใช้งาน Application ที่สร้างขึ้น โดยสามารถ
สื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าได้เข้าใจง่ายขึ้น และสะดวก รวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน 

3) วิเคราะห์ระบบ ศึกษาและท าความเข้าใจรูปแบบการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลว่าแต่ละแผนก
มีข้ันตอนและหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือใช้ในการจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ให้เหมาะสมแก่การน าไปใช้
งานของบุคลากรทางด้านการแพทย์ 
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4) ออกแบบระบบ ออกแบบแอพพลิเคชั่นให้สามารถค้นห าศัพท์ โดยแสดงผลออกมาได้ทั้งตัวอักษร
และเสียงจะใช้โปรแกรม fluid ui และ Visio201 3เพ่ือจ าลองหน้าต่าง GUI รวมถึงระบบฐานข้อมูล 

 4.1 ออกแบบ Graphical User Interface  
 

                       
 

ภาพประกอบที่ 3   ภาพประกอบที่ 4   
 

                     
 

ภาพประกอบที่ 5    ภาพประกอบที่ 6 
 

ภาพประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6 แสดงการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (Graphical User Interface) 
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 4.2 Use Case Diagram 

 
 

ภาพประกอบที่ 7  แสดงแผนภาพ Use Case Diagram ของระบบ 
 

 5) สร้างหรือพัฒนาระบบ พัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรม Android studio ด้วยภาษา Java 
และฐานข้อมูลจะใช้ DB Browser for SQLiteในการท างาน 
 6) การติดตั้งระบบ มีการทดสอบการท างานของระบบ รวมทั้งทดลองให้บุคลากรด้านการแพทย์
ได้ใช้งานจริง 

7) ประเมินผลและการบ ารุงรักษา มีการประเมินผลจากบุคลากรด้านการแพทย์ โดยน าข้อผิดพลาด
หรือค าแนะน าไปปรับปรุงระบบ เพ่ือให้แอพพลิเคชั่นมีการท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาแอปพลิเคชั่น จ านวน 10 คน 
2) บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 10 คน 
3) ผู้ป่วยชาวพม่า จ านวน 10 คน 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้จะใช้แบบประเมินประสิทธิภาพระบบ และแบบประเมินความสะดวกในการใช้

งานระบบ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้จะเป็นการทดลองใช้ระบบและประเมินประสิทธิภาพด้วยแบบสอบถาม โดยมี
ประเด็นในการประเมินดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประเมินผลประสิทธิภาพการใช้งานโดยการทดสอบระบบ และการตอบแบบสอบถามจาก
โดยผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาแอปพลิเคชั่น โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

1) ความเร็วในการตอบสนองการสั่งงาน 
2) ความเสถียรของระบบ 
3) ความถูกต้องตามหลักการ 
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4) ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 
5) ความสะดวกต่อการใช้งาน 

 3.2 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการตอบแบบสอบถามจากบุคลากรทาง
การแพทย์ โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

1. ความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน 
2. ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งานระบบ 
3. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 
4. ความเร็วในการตอบสนองในการสั่งงาน 
5. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 

 3.3 ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยการตอบแบบสอบถามจากผู้ป่วยชาวพม่า 
โดยมีประเด็นในการประเมินดังนี้ 

1. ความถูกต้องของการท างานระบบ 
2. ความเข้าใจในการสื่อสาร 
3. ความสะดวกในการใช้งานระบบ 
4. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 
5. สามารถช่วยลดการใช้ล่าม 

 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีผลการ
พัฒนาแบบจ าลองดังนี้ 
 1. ระบบฐานข้อมูล ได้ระบบฐานข้อมูลที่มี Filter ของแต่ละ Table ซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด 5 Filter 
ดังนี้ 

1.1 section เก็บข้อมูลหมวดหมู่ ได้แก่ Register , Diagnose , Drug , Payment และ Other 
1.2 th เก็บข้อมูลเป็นภาษาไทย 
1.3 bur เก็บข้อมูลเป็นภาษาพม่า 
1.4 read เก็บค าอ่านเป็นภาษาไทย 
1.5 voice เก็บ Path เสียง 
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ภาพประกอบที่ 8  แสดงแผนภาพ Filter ของแต่ละ Table 
 

2. การทดลองการท างานของแอปพลิเคชั่น 
 2.1  Icon Application และ Main Menu แอปพลิเคชั่นในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีฟังก์ชั่นการท างานดังต่อไปนี้ 
 -  ปุ่มค้นหา สามารถค้นหาค าศัพท์และประโยคที่ต้องการ 
 -  ปุ่มเลือกหมวดหมู่ สามารถเลือกหมวดหมู่ของค าศัพท์หรือประโยค 
 -  ปุ่มดูทั้งหมด สามารถดูค าศัพท์และประโยคที่เป็น List View 
 -  ปุ่มเพ่ิมเติม ไว้พัฒนาต่อในด้านต่างๆ 
 

                                    
 

       ภาพประกอบที่ 9                       ภาพประกอบที่ 10   
 

ภาพประกอบที่ 9 และ 10  แสดงไอคอนและฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชั่น 
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แสดงผลจากการแปล 

เมื่อการเลือกค าหน้าค้นหาค าหรือประโยคที่ต้องการแล้ว   แอปพลิเคชั่นจะแสดงผลออกมาได้  
ในรูปแบบต่างๆดังนี้ 

- ค าหรือประโยคภาษาไทย    

- ค าหรือประโยคภาษาพม่า  

- ค าอ่านภาษาไทย 

- ปุ่มกดเพ่ือเล่นเสียงภาษาพม่า 

 
 

ภาพประกอบที่ 11  แสดงผลการท างานจากการแปลของแอปพลิเคชั่น 
 

ผลการประเมินความการพึงความพอใจ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วย

ชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยแสดงค่าแสดงค่าเฉลี่ย �̅� และค่าระดับความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นประชากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาแอปพลิเคชั่น จ านวน 10 คน บุคลากรทาง
การแพทย์จ านวน 10 คน และผู้ป่วยชาวพม่า จ านวน 10 คน มีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วย
ชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาแอปพลิเคชั่น 

 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความเร็วในการตอบสนองการสั่งงาน 4.16 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

2. ความเสถียรของระบบ 4.02 มาก 

3. ความถูกต้องตามหลักการ 4.16 มาก 
4. ความสะดวกต่อการใช้งาน 4.02 มาก 

5. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 4.16 มาก 
รวม 4.10 มาก 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วย

ชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากบุคลากรทางการแพทย์ 
 

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความสวยงามของหน้าจอแอปพลิเคชัน 4.22 มาก 
2. ความง่ายในการเรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชัน 4.26 มาก 

3. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.16 มาก 

4. ความเร็วในการตอบสนองในการสั่งงาน 4.02 มาก 

5. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 4.12 มาก 

รวม 4.15 มาก 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วย

ชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จากผู้ป่วยชาวพม่า   

ประเด็น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 

1. ความถูกต้องในการท างานของแอปพลิเคชัน 4.16 มาก 
2. ความเข้าใจในการสื่อสารที่ถูกต้อง 4.16 มาก 
3. ความสะดวกในการใช้งานแอปพลิเคชัน 4.16 มาก 
4. ความสามารถในการน าไปใช้งานจริง 4.02 มาก 

5. สามารถช่วยลดการใช้ล่าม 4.02 มาก 
รวม 4.10 มาก 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ได้ใช้ Android Studio ร่วมกับโปรแกรมจ าลองเครื่องโทรศัพท์มือถือ
ด้วยโปรแกรม Genymotion ในส่วนการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลได้ใช้โปรแกรม DB Browser for SQLite 
ในด้านเทคนิคจะใช้การ Query ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงแบบ List Item บนแอพพลิเคชั่น การสร้าง 
Event Action ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อไปยังหน้าอ่ืนๆ การเล่นเสียง การกดปุ่ม เป็นต้น รวมถึง
การค้นหาค าใกล้เคียงจาก Search View โดยผลลัพธ์จากการท างานของแอพพลิเคชั่น บุคลากรทางการแพทย์
สามารถเลือกใช้การท างานด้วย 3 ฟังก์ชั่น ได้แก่ ฟังก์ชั่นจากปุ่มค้นหา ฟังก์ชั่นจากปุ่มหมวดหมู่ และ ฟังก์ชั่น
จากปุ่มดูทั้งหมด รวมถึงการเล่นเสียง โดยจาการสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์มีความต้องการให้มี
ฟังก์ชั่นในการรับค่าเสียงภาษาพม่า และสามารถแปลงเสียงออกเป็นเสียงภาษาไทยได้เลย ซึ่งทางผู้วิจัยรับไว้
พิจารณาเพื่อพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
 การประเมินคุณภาพเครื่องมือช่วยในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวพม่าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์            
มีการประเมินจากกลุ่มประชากรที่เกี่ยวของคือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญการด้า 

นพัฒนาแอปพลิเคชั่น พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.10) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน

จากบุคลากรทางการแพทย์ พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.15) และประเมินความพึงพอใจใน

การใช้งานจากผู้ป่วยชาวพม่า พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี  (�̅� = 4.10) ผลการประเมินประสิทธิภาพ

โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.12)   
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