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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแอ็ปพลิเคชันส าหรับการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1. พัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 2. ประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชัน
การคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก และ 3 . ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชัน 
การคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
จ านวน 5 คน ได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง และ 2. ผู้ใช้งานประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า 
จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1. แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูง
วัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 2. แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย  
เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก และ 3. แบบประเมินความพึงพอใจของการใช้แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย  
เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลที่ได้จาก
การวิจัยมีดังนี้ 1. แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคต้อกระจกแก่ประชาชนทั่วไป และการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
2. ประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอยู่ในระดับดี และ 3. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกอยู่ในระดับดี 
 
ค าส าคัญ : ตาต้อกระจก  ผู้สูงวัย  แอ็ปพลิเคชัน 

 
 
 
 
 

 

 

ผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้าไหลแบบกังหันแกนตัง้ใบกังหันท่ีมีรัศมีขนาด 30 เซนติเมตร อยู่ท่ี 7,200 บาท ผลประหยัดราย
ปีมีค่าเท่ากับ 780 บาทต่อปี ระยะเวลาคืนทุน 9.23 ปี และต้นทุนการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานนํ้าไหลแบบ
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Abstract 
 
 This research aims to 1. develop an application for screening elderly patients to get cataract 
surgery, 2. evaluate the efficiency of the application and 3. evaluate the satisfaction level of the 
application. There were two sample groups in this research. The first group consisted of five experts 
on application evaluation and the other group consisted of thirty purposively selected officers 
from Romklao Hospital. The instruments in this study were 1. the developed application, 2. the 
questionnaire to evaluate the efficiency of the application and 3. the questionnaire to evaluate the 
satisfaction level of the application. The statistic used in this study were Mean and Standard Deviation. 
The results of this research are 1. the developed application for screening elderly patients to get 
cataract surgery which consists of cataract knowledge and data record of elderly patients to get 
cataract surgery, 2. the efficiency of the application is in a good level and 3. the satisfaction of the 
application is in good level. 
 
Keywords: cataract, elderly, application 
 
 
 
 
 

Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University

114
Vol. 10 No. 2 July - December 2020



 

1.  บทน า 
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย เช่น การบริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากให้เป็นระเบียบ ใช้งานง่าย การประมวลผล
ที่รวดเร็ว แม่นย า รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น เทคโนโลยีเหล่านีจ้ึงถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นงานด้าน
ธุรกิจ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุขหรือการแพทย์ที่เป็นงานที่มีความส าคัญงานหนึ่ง ซึ่งมีการศึกษาและ
พัฒนาระบบงานที่น าเอาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ อาทิ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเรื้อรัง กรณีของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ระบบผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทย์ในการวินิจฉัยโรคทั่วไปด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ผ่านสมาร์ทโฟนแอ็ปพลิเคชัน ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรค เป็นต้น [1] – [3] 
 ในปี 2560 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคตา เช่น  
ตาบอด สายตาเลือนราง และได้ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจคัดกรอง และลงทะเบียน เพื่อจัดล าดับความส าคัญของ 
การผ่าตัด เพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาโดยเร็วและให้มีการติดตามประเมินผลการให้บริการให้กับผู้ป่วยได้ทันท่วงที 
ปัญหาเกี่ยวกับโรคตาที่พบบ่อยและงานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษา คือ โรคตาต้อกระจก ซึ่งจากสถิติการให้บริการผ่าตัด
ตาต้อกระจกของโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ทีไ่ด้ให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 พบว่า มีจ านวน 395 ดวงตา 
1,288 ดวงตา และ 627 ดวงตา ตามล าดับ [4] ในขณะที่โรงพยาบาลของรัฐทั้งที่เป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดและ
โรงพยาบาลอ าเภอ ให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2560 จ านวน 201 ดวงตา 1,801 ดวงตา และ 
2,254 ดวงตา ตามล าดับ อีกทั้ง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชนบทห่างไกล ดังนั้น ผู้ที่ท าการตรวจ
คัดกรองสายตาผู้สูงอายุ เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเบื้องต้น คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและส่งต่อไป
ยังโรงพยาบาลสุขภาพต าบล เพื่อตรวจคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้ง จึงจะส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลประจ าจังหวัด
ต่อไป กระบวนการคัดกรองดังกล่าวต้องด าเนินการโดยบุคลากรของรัฐ ซึ่งมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
มีไม่เพียงพอ ระยะเวลาที่ใช้ในการคัดกรองแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง  
การขนส่งเครื่องมือ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้เดินทางมีจ านวนจ ากัด หากมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะสามารถช่วยให้
กระบวนการคัดกรองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ผู้วิจัยท าการ
พัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ทั้งนี้ แอ็ปพลิเคชันที่ท าการพัฒนาสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ และยังสามารถ
ใช้เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต้อกระจกให้กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 วัตถุประสงค์การวิจัย ประกอบไปด้วย 
 2.1 เพื่อพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก  
 2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
 2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
 
3.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการออกแบบและพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคตาต้อกระจก ข้อมูลการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก การพัฒนา 
แอ็ปพลิเคชัน โดยได้วางกรอบแนวคิดงานวิจัยดังแสดงในรูปที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผูสู้งวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตดัต้อกระจก 
 
 จากกรอบแนวคิดในการพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความรู้เรื่องโรคตา 
ต้อกระจก ข้อมูลการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ขั้นตอนในการพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน จากนั้น 
ได้ท าการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน แสดงดังรูปที่ 2 
 

1. ความรู้เรื่องโรคตาต้อกระจก 
2. ข้อมูลการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเขา้รับการผ่าตัด 

ต้อกระจก 
3. การวิเคราะหอ์อกแบบและพัฒนาแอ็ปพลิเคชัน 
 

ตัวแปรต้น 
แอ ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเขา้รับการ

ผ่าตัดต้อกระจก 

ตัวแปรตาม 
1. ผลการประเมินประสิทธภิาพแอ ็ปพลเิคชัน 
2. ความพึงพอใจของผูใ้ช้งานแอ็ปพลิเคชัน 
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รูปที่ 2 การท างานของแอ็ปพลิเคชัน 
 
 การออกแบบการท างานของแอ็ปพลิเคชัน ประกอบด้วยส่วนของระบบฐานข้อมูล ท าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและส่วนการท างานของแอ็ปพลิเคชัน ซึ่งประกอบ
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 1. ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของแอ็ปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นต้น  
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 4. ผู้เข้ารับการคัดกรอง สามารถตรวจสอบผลการคัดกรอง การนัดหมาย รวมถึงแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคตา
ต้อกระจก 
 
4.  วิธีการวิจัย 
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ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้ครบถ้วน โดยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
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3.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle: SDLC) ได้แก่ ก าหนดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ  
และการบ ารุงรักษา [5] 
 ระยะที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยการ
สร้างเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อ
กระจก ซึ่งสามารถแบ่งการประเมินระบบตามลักษณะการทดสอบระบบออกเป็น 4 ส่วน การประเมินระบบด้าน
ความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน (functional requirement test) เป็นการประเมินความสามารถ 
ในการท างานของโปรแกรมว่าตรงตามความต้องการหรือสนับสนุนการท างานของผู้ใช้มากน้อยเพียงใด การประเมิน
ระบบด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ (functional test) เป็นการประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบว่าสามารถท างานได้ตามหน้าท่ีที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด การประเมินระบบด้านการใช้งานของ
โปรแกรม (usability test) เป็นการประเมินลักษณะการใช้งานของโปรแกรมว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อย
เพียงใด และการประเมินระบบด้านการรักษาความปลอดภัย (security test) เป็นการประเมินระบบในด้านการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
  1. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการ
ผ่าตัดต้อกระจก จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ได้มาโดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

2. ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาล จ านวน 30 คน ได้มาโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
 4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 

และความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
 4.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
 1. ความรู้เรื่องโรคตาต้อกระจก 
 2. ข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วย 
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4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก มีดังนี ้
 4.2.1 แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก  
 4.2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดย 
เครื่องมือทั้ง 2 ฉบับ ได้ท าการหาประสิทธิภาพโดยท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
โดยแบบสอบถามแต่ละข้อมีค่า 0.5 ขึ้นไป 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก มีเกณฑ์การ
ให้คะแนนของแบบประเมินหาประสิทธิภาพของโปรแกรมได้ก าหนดเกณฑ์ตามวิธีของลิเคอร์ท (likert) ซึ่งเป็นวิธีการ
วัดเจตคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใด ๆ ประกอบด้วยมาตรอันดับเชิงคุณภาพ (rating scale) 5 ระดับโดยจะให้คะแนน 
แต่ละข้อตามความเหมาะสมซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน [6]  
  4.51 – 5.00 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
  3.51 – 4.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี 
  2.51 – 3.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อย 
  1.00 – 1.50 ระบบท่ีพัฒนามีประสิทธิภาพในระดับน้อยมาก 
 เกณฑ์เฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญนี้ ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 
 สถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (descriptive static) โดยการวัดค่ากลางของข้อมูล 
โดยใช้การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) เพื่อการแปลความหมายของการทดสอบและส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (standard deviation)  
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รักษาความปลอดภัยของข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

4.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 
 4.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย  
  1. ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการ
ผ่าตัดต้อกระจก จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ได้มาโดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

2. ผู้ใช้งาน ประกอบด้วย บุคลากรโรงพยาบาล จ านวน 30 คน ได้มาโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง 
 4.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 

และความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก 
 4.1.3 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 
 1. ความรู้เรื่องโรคตาต้อกระจก 
 2. ข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วย 
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5.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 5.1 ผลการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ดังรูปที่ 3 และ 4 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอการก าหนดค่าเริม่ต้นของระบบ 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วย 
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 5.2 ผลการหาประสิทธิภาพแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัย เพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสทิธิภาพของแอ็ปพลิเคชันโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

�̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.03 0.94 ดี 
ด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ 3.78 0.68 ดี 
ด้านการใช้งานของระบบ 3.88 0.68 ดี 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  4.60 0.44 ดี 

สรุปผลการประเมิน 3.97 0.73 ดี 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินของระบบโดยผู้เช่ียวชาญ 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถท างานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ ด้านการใช้งานของระบบ และด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ 
พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
 5.3 ผลการความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอ็ปพลิเคชัน จ านวน 30 คน โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 ด้าน แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานท่ีมีต่อแอ็ปพลิเคชัน 
 

รายการประเมิน 
ระดับประสิทธิภาพ 

�̅�𝐗 S.D. ความหมาย 
ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3.58 0.94 ดี 
ด้านการท างานตามหน้าท่ีของระบบ 3.60 0.81 ดี 
ด้านการใช้งานของระบบ 3.60 0.68 ดี 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  3.93 0.74 ดี 

สรุปผลการประเมิน 3.63 0.81 ดี 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอ็ปพลิเคชันโดยผู้ใช้งาน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถท างาน
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ ด้านการใช้งานของระบบและด้านการรักษา

 

5.  ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี ้
 5.1 ผลการพัฒนาแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ดังรูปที่ 3 และ 4 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าจอการก าหนดค่าเริม่ต้นของระบบ 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าจอข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วย 
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ความปลอดภัยของแอ็ปพลิเคชัน พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ประกอบด้วย  

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของแอ็ปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นต้น  
2. พยาบาลเวชปฏิบัติตา สามารถจัดการข้อมูลผู ้รับการคัดกรอง บันทึกข้อมูลการคัดกรอง การนัดหมาย  

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก  
3. จักษุแพทย์ สามารถบันทึกผลการวินิจฉัย ท าการนดัหมาย ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก  
4. ผู้เข้ารับการคัดกรอง สามารถตรวจสอบผลการคัดกรอง การนัดหมาย รวมถึงแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค

ตาต้อกระจก 
 ผลการหาประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผู้เชี่ยวชาญ  
4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 2. ด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ  
 3. ด้านการใช้งานของระบบ  
 4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ พบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับด ี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 2. ด้านการท างานตามหน้าท่ีของระบบ 
 3. ด้านการใช้งานของระบบ  
 4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าแอ็ปพลิเคชัน 
ที่ท าการพัฒนามีการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน มีความถูกต้องและประมวลผลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประเมินยังเล็งเห็น
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลที่ท าไดอ้ย่างรวดเร็วและเป็นระเบยีบ สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิัยการพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมือเท้าปากในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 3 จังหวัด
นครสวรรค์ [7] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท างานและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี นอกจากแอ็ปพลิเคชันจะช่วยสนับสนุนการท างาน
ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลร่มเกล้าในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับ
การผ่าตัดต้อกระจกแล้ว แอ็ปพลิเคชันยังมีส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตาต้อกระจกให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจและใช้ป้องกัน
การเกิดโรค ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการ และยังมีแบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกให้
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ทดสอบ ซึ่งข้อค าถามและเกณฑ์การประเมินผลถูกก าหนดขึ้นโดยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยท าให้ได้ผล
ประเมินท่ีมีความถูกต้อง 
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกเป็นการท างานแบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
สามารถบันทึกข้อมูลแล้วส่งข้อมูลมายังโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ท าการวินิจฉัยได้ทันที ดังนั้น ในการท างานจะต้องมี
การตรวจสอบระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้อยู่เสมอ และในงานวิจัยครั้งต่อไปสามารถเพิ่มความสามารถและความฉลาด
ให้กับแอ็ปพลิเคชันได้โดยน าเทคนิคการรู้จ ารูปภาพเข้ามาช่วยในการจ าแนกระดับอาการของโรคตาต้อกระจก ซึ่งจะ
ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถตรวจสอบอาการเบื้องต้นจากภาพถ่ายดวงตาของตนเองได้ 
 
8.  กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนจากโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ เครือข่ายอุดมศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561 และขอขอบคุณโรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการด าเนินโครงการวิจัย 
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ความปลอดภัยของแอ็ปพลิเคชัน พบว่า โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจก ประกอบด้วย  

1. ผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานของแอ็ปพลิเคชัน เช่น ข้อมูลโรงพยาบาล ข้อมูลผู้ใช้งาน เป็นต้น  
2. พยาบาลเวชปฏิบัติตา สามารถจัดการข้อมูลผู ้รับการคัดกรอง บันทึกข้อมูลการคัดกรอง การนัดหมาย  

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก  
3. จักษุแพทย์ สามารถบันทึกผลการวินิจฉัย ท าการนดัหมาย ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจก  
4. ผู้เข้ารับการคัดกรอง สามารถตรวจสอบผลการคัดกรอง การนัดหมาย รวมถึงแสดงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรค

ตาต้อกระจก 
 ผลการหาประสิทธิภาพของแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโดยผู้เชี่ยวชาญ  
4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 2. ด้านการท างานตามหน้าที่ของระบบ  
 3. ด้านการใช้งานของระบบ  
 4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ พบว่าโดยภาพรวมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับด ี 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
 1. ด้านความสามารถท างานตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 2. ด้านการท างานตามหน้าท่ีของระบบ 
 3. ด้านการใช้งานของระบบ  
 4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ  
 โดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่าแอ็ปพลิเคชัน 
ที่ท าการพัฒนามีการใช้งานท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน มีความถูกต้องและประมวลผลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผู้ประเมินยังเล็งเห็น
ความสะดวกในการเก็บข้อมูลที่ท าไดอ้ย่างรวดเร็วและเป็นระเบยีบ สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิัยการพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคมือเท้าปากในเขตพื้นท่ีบริการสุขภาพท่ี 3 จังหวัด
นครสวรรค์ [7] ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแอ็ปพลิเคชันการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกสามารถช่วยอ านวย
ความสะดวกในการท างานและสามารถจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดี นอกจากแอ็ปพลิเคชันจะช่วยสนับสนุนการท างาน
ให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลร่มเกล้าในการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเข้ารับ
การผ่าตัดต้อกระจกแล้ว แอ็ปพลิเคชันยังมีส่วนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับตาต้อกระจกให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้าใจและใช้ป้องกัน
การเกิดโรค ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอาการ และยังมีแบบประเมินความเสี่ยงการเกิดโรคต้อกระจกให้
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