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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของระบบการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ชนบท 
เนื่องจาก 1) ขาดการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 2) ผู้รับบริการเป็นบุคลไร้สัญชาติ ท าให้มีความยากการสืบค้น
ประวัติและข้อมูลการรักษาที่เป็นปัจจุบัน และ 3) พื้นทีใ่ห้บริการเป็นชุมชนชนบทไม่มีการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  

ผู้วิจัยได้พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยของหน่วยงานแพทย์เคลื่อนที่
ชนบท ตามความต้องการของหน่วยงาน คือ 1) แต่ละหน่วยงานสามารถออกแบบฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างอิสระ 
และข้อมูลต้องครอบคลุมในเนื้อหาของทุกหน่วยงาน 2) ระบบฐานข้อมูลกลางต้องสามารถเช่ือมต่อและปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างอัตโนมัติ และ 3) ระบบเจ้าหน้าท่ีต้องมีความง่ายในการท าความเข้าใจในการใช้งาน  

ผลการวิจัยระบบต้นแบบซอฟต์แวร์พบว่า ความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้ใช้งานด้านการท างานได้ตาม
ฟังก์ชันงานของระบบอยู่ในระดับดี ( X =4.28)  และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยของผู้ใช้งานด้านความง่ายต่อการใช้
งานระบบอยู่ในระดับปานกลาง คือ ( X =3.42) 
 
ค าส าคัญ : ฐานข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, การแพทย์ 
 
Abstract 

This research is fix the problem of the information management because: 1) Information 
dissemination-every different department keep information and is not able to share.                  
2) No Identification ID- the patient does not have Identification or no citizenship which causes the 
lack of information or delayed treatment. 3) No access to internet- the place doesn’t have the 
ability to connect to the internet which gives an accurate information to the disease. 

For these reasons, the researcher causes to develop a model to keep the information 
and have a meeting to conclude: 1) Sub-Administrator should be able to design the database 
together and have a material for coverage. 2) Center data base system could serve the network 
even though the place has no internet connection. 3) The pattern of Input Data Base should be 
simple and easy like a Microsoft Excel. 

The average satisfaction of the user side in function system is in the good level 
( X =4.28) and The average satisfaction of the user side in use is in the medium level ( X =3.42). 
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1.บทน า 
 
ปัจจุบันการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ใน จ.เชียงราย มีหน่วยงานทางราชการและเอกชนเข้าร่วม

โครงการเป็นจ านวนมาก เช่น ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ,องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ,ศูนย์พัฒนา
ชาวเขา  และ ศูนย์กลางศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น โดยส่วนมากแต่ละหน่วยงานจะมีแผนการด าเนินการตรวจเยี่ยม
ในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ กิจกรรมรักษาผู้ป่วย หรือกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ชนบท
ห่างไกล เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ด้อยโอกาส ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดท ารายงาน
สรุปแผนด าเนินการ เช่น รายงานผลการปฏิบัติการ รายงานสถิติประชากร รายงานวิเคราะห์ผล และงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ในกรณีผู้ได้รับบริการเป็นกลุ่มชาวเขาและเป็นคนไม่มีสัญชาติ ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่สามารถน ามา
อ้างอิงกับระบบทะเบียนราษฎร์ได้  ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยของแต่ละหน่วยงานทางการแพทย์พบว่า 
ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มีการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม MS Excel และบางส่วนจะบันทึกข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย
ลงในกระดาษเอกสารตามแบบฟอรม์ ด้วยสาเหตุเช่น การเลือกใช้บุคลากรที่ไม่ตรงกับสายงาน หรือการขาดบุคลากร
ที่มีความสามารถทักษะด้านสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ท าให้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บเกิดความซ้ าซ้อน ตลอดจน
ฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบที่แตกต่างกันเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้งาน (Requirement) แต่ละ
องค์กรไม่เหมือนกัน จึงเกิดปัญหาเมื่อท าการเช่ือมโยงข้อมูลตามมา ซึ่งจะมีเพียงหน่วยงานบางส่วนได้พัฒนา
ฐานข้อมูลการให้บริการเป็นของตนเอง และมีพนักงานในสายงานท่ีเชี่ยวชาญ 

ในงานวิจัย เน้นพิจารณาการจัดการฐานข้อมูลประชากรที่ไม่มีบัตรประชาชน เช่น กลุ่มของชาวเขา และ
คนอพยพ ด้วยกลุ่มประชากรเหล่านี้ ส่วนมากจะเขียนไม่เป็น และมีช่ือที่สะกดได้ยาก เมื่อเปลี่ยนช่ือ หรือนามสกุล
หรือเปลี่ยนที่อยู่จะท าให้ไม่สามารถติดตามตรวจสอบได้  ซึ่งในส่วนภาระงานจัดเก็บข้อมูลที่เคยกระท ามาจะถูก
จัดท าโดยหน่วยทหารพรานที่เป็นครูอาสาประจ าการอยู่ในพื้นที่สูง  หรือหน่วยงานทางการแพทย์ของชุมชน 
นอกจากนั้นยังมีข้อมูลการรักษาและการตรวจเยี่ยมจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ด้วยข้อจ ากัดของพื้นที่ชนบทห่างไกล
ความเจริญท าให้การสื่อสารอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง ท าให้เกิดด้านปัญหาด้านความถูกต้องของข้อมูลและความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล ดังนั้นการออกแบบระบบฐานข้อมูลจึงจ าเป็นต้องมีระบบที่มีความสามารถใช้งานได้ทั้งระบบ
ออฟไลน์ และท าการอัพเดทข้อมูลได้เมื่อมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

จากการวางแผนพัฒนาระบบพบว่าการเลือกใช้ฐานข้อมูล (อ้างถึงใน วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์, 2547) เป็นที่
จัดเก็บควรที่จะสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และน าระบบจัดการฐานข้อมูล 
(Database Management System :DBMS) (อ้างถึงใน โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2545) เป็นการจัดการฐานข้อมูลด้วย
ภาษา SQL ในการตอบโต้ระหว่างกันกับผู้ใช้งาน และเพื่อเป็นประโยชน์ในการป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
กสามารถก าหนด สร้าง เรียกดู บ ารุงรักษา และส ารองข้อมูลได้ นอกจากนั้น MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล
เชิงสัมพันธ์ (RDBMS: Relational Database Management System) (อ้างถึงใน สงกรานต์ ทองสว่าง, 2544) ที่
เป็นฟรีแวร์และมีประสิทธิภาพสูง ตัวอย่างงานวิจัยที่น าระบบฐานข้อมูลมาใช้ได้แก่ (Tho Duc Ngo, 2553)          
ได้พัฒนาฐานข้อมูลการจัดก าลังคนของงานพยาบาล สามารถใช้เป็นต้นแบบของฐานข้อมูลที่ให้ผู้บริหารโรงพยาบาล
สามารถแก้ไขและปรับปรุงก าลังพลได้ (ณัฐวุฒิ เหล่าแสงศรี, 2558) ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ขึ้นเพื่อ
แก้ปัญหาของระบบฐานข้อมูลที่มีการจัดเก็บหลายแหล่งเพื่อเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด นอกจากน้ันการวิจัยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการแพทย์ เช่น  สุริยัน เตจ๊ะสุรินทร์, 2552) ได้พัฒนา
ระบบติดตามแผนงานของศูนย์อนามัยที่ 10 โดยระบบนี้ออกแบบซอฟต์แวร์แบบโมดูลย่อยโดยระบบจัดการ
ฐานข้อมูลไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ ด้วยเทคนิคการสร้างต้นแบบชนิดโทรว์อะเวย์ ด้วยภาษาภาษาวิชวล
เบสิกดอทเน็ต 2005 ต่อมา (เกียรติศักดิ์ จันทร์หอม, 2554) ได้พัฒนาแนวแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของข้อมูล อีกทั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการค้นหาความซ ้าซ้อน โดยเสนอให้ใช้ ภาษาเอสคิวแอลในการอิมพลีเมนต์ และ
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เสนอให้ใช้วีธีการเขียนฟังก์ชัน (พิมพกา เช่ือมสกุล, 2555) ได้ท าการพัฒนาระบบการคลังข้อมูลด้านการรักษา
ผู้บาดเจ็บของศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ที่สามารถสร้างสารสนเทศแบบหลายมิติ ตอบสนอง
การประมวลผลในรูปแบบที่ใช้เป็นประจ า และรูปแบบที่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที และง่ายต่อการใช้
งานวิธีการค้นคว้า 

ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาตัวอย่างต้นแบบซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลทางการแพทย์ในพื้นที่ชนบท 
อ้างอิงลักษณะความต้องการตามลักษณะพฤติกรรมการเก็บข้อมูลของหน่วยงานแพทย์ที่ออกบริการชุมชนในชนบท 
ได้ข้อสรุปคือ 1) ซอฟต์แวร์ต้องสามารถให้ผู้ดูแลระบบของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องออกแบบฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่าง
อิสระ โดยคงพื้นฐานให้ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกันได้ และข้อมูลต้องครอบคลุมในเนื้อหาของแต่ละ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน 2) ระบบฐานข้อมูลกลางต้องสามารถให้บรกิารข้อมูลแบบเครือข่ายได้ แม้จะอยู่ในพ้ืนท่ีไม่มี
สัญญาณอินเทอร์เน็ต และสามารถอัพเกรดข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อระบบถูกเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และ 3) ระบบการ
กรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต้องอยู่ในรูปแบบการใช้งานที่ง่ายและไม่เปลี่ยนแปลงจากการกรอกข้อมูลในรูปแบบเดิม
มากนัก 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดลองซอฟต์แวร์จัดการระบบฐานข้อมูลที่ให้ผู้ดูแลระบบย่อยแต่ละฝ่ายสามารถออกแบบ
ฐานข้อมูลร่วมกันได้อย่างอิสระ โดยคงพื้นฐานให้ระบบฐานข้อมูลสามารถใช้งานร่วมกันได้ และข้อมูลมีความ
ครอบคลุมในเนื้อหาของแต่ละหน่วยงานอย่างครบถ้วน 

2. เพื่อออกแบบซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูลที่สามารถให้บริการข้อมูลได้ แม้จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต หรือเป็นการด าเนินการขณะออฟไลน์ 

3. เพือ่ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล ในส่วนการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี (User) ในรูปแบบการใช้
งานท่ีง่ายและไม่เปลีย่นแปลงจากการกรอกข้อมูลในรูปแบบเดมิมากนัก   

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ซอฟต์แวร์ต้นแบบในการจัดเก็บ
ข้อมูลทางการแพทย์ในพ้ืนท่ีชนบท 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาถึงกระบวนการออกแบบฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์ที่สามารถเช่ือมต่อระบบ
ฐานข้อมูลหลักและส ารองเข้าด้วยกัน ทั้งนี้ ได้ทดลองสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบส าหรับเก็บข้อมูลในระดับการความ
ต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเลือกใช้ภาษา PHP และ MySQL เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
ของผูไ้ด้รับบริการของหน่วยงานทางการแพทย์  

การทดสอบระบบต้นแบบและประเมินความพึงพอใจ ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกหน่วยงานที่ออกบริการให้ความรู้
วิชาชีพ และหน่วยงานทางการแพทย์ส าหรับทดสอบการใช้งานระบบ โดยมีการออกแบบตามในรูปที่ 1 ตาม
โครงสร้างการออกแบบของระบบ เพื่อใช้ส าหรับการแก้ปัญหาในกรณีการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีระบบ
อินเทอร์เน็ต และใช้เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลเพื่อให้บริการเฉพาะในพื้นที่ และช่วงเวลาในขณะหนึ่งเท่านั้น  
 
การด าเนินการแก้ปัญหาของการงาน 
3.1) การออกแบบฐานข้อมูลร่วมกันของผู้ดูแลระบบ 

ผู้วิจัยได้จัดท าซอฟต์แวร์และออกแบบฐานข้อมูล ประกอบด้วยฐานข้อมูลเปล่า ที่บรรจุฟิลด์ข้อมูลระบบ 
จ านวน 5 ฟิลด์ ได้แก่ ฟิลด์ที่เป็นคีย์หลักจ านวน 1 ฟิลด์ ฟิลด์ที่เป็นคีย์รองจ านวน 1 ฟิลด์ ฟิลด์ของการวันที่
ปรับปรุงข้อมูล จ านวน 1 ฟิลด์ ฟิลด์ของสถานะข้อมูล จ านวน 1 ฟิลด์ และฟิลด์ของผู้ปรับปรุงข้อมูล จ านวน 1 
ฟิลด์ นอกจากน้ันผู้วิจัยได้สร้างฟิลด์ประเภทเก็บข้อความจ านวน 50 ฟิลด์ ฟิลด์ประเภทเก็บตัวเลขจ านวน 40 ฟิลด์ 
ฟิลด์ประเภทเก็บตัวเลขทศนิยมจ านวน 40 ฟิลด์ เพื่อจัดสรรให้ผู้ดูแลระบบย่อยเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ โดยอยู่บน
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พื้นฐานของระบบฐานข้อมูลเดียวกัน แต่การออกแบบฐานข้อมูลของหน่วยงานมีความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือก
การแสดงข้อมูลของฟิลด์หน่วยงานอ่ืน ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนได้ทันที ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ 
3.2) การใช้งานท่ัวไปของระบบฐานข้อมูล 
 ระบบฐานข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกถูกติดตั้งไว้ที่ เซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานที่จะรับผิดชอบเป็น
แม่งาน เพื่อใช้ส าหรับการแบ่งปันข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้สิทธ์ของเจ้าหน้าที่ ส าหรับการสืบค้น
ข้อมูลและการท ารายงานเท่านั้น ในส่วนของผู้ดูแลระบบย่อยจะเพิ่มความสามารถด้านการปรับแต่งฟิลด์ของระบบ
ฐานข้อมูล โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการจัดการแบบง่าย โดยผู้ดูแลระบบย่อยไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญด้าน
ระบบฐานข้อมูล และผู้ดูแลระบบย่อยไม่มีสิทธิในการเข้าไปก าหนดโครงสร้างหลักของระบบฐานข้อมูลได้ ส่วนท่ีสอง
เป็นระบบฐานข้อมูลการให้บริการออกหน่วย โดยผู้วิจัยเลือกใช้ Google Drive เพื่อจะสามารถใช้งานในพื้นที่ไม่มี
อินเทอร์เน็ตและใช้ส าหรับปรับปรุงข้อมูลทั้งสองส่วนพร้อมกันได้เมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีที่มีอินเทอร์เน็ต  

 

  
User ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
Admin ของแต่ละหน่วยงาน 
 

 
      Admin หลัก 
 

 
User เจ้าหน้าที่ออกหน่วย 
ของแต่ละหน่วยงาน 

รูปที่ 1 โครงสร้างการออกแบบของระบบ 
 
3.3) การแก้ปัญหาของผู้ใช้งาน 

ผู้วิจัยได้ออกแบบซอฟต์แวร์ในรูปแบบของการกรอกข้อมูลคล้ายกับการข้อมูลในแต่ช่องเหมือน Ms Excel 
ในภาพใช้ รูปที่ 2 และผู้ใช้งานสามารถเลือกจัดกลุ่มข้อมูลในแต่ละฟิลด์ได้อย่างอิสระ โดยเลือกคลิกที่หัวข้อของแต่
ละฟิลด์ในตาราง  

ระบบฐานข้อมูล 
ผู้ได้รับบริการ 

ในการออกหน่วย 
และตรวจเยีย่ม 
(Server หลัก) 

Web Application 
ใช้ส าหรับสืบค้น 
และท ารายงาน 

Synchronize by 
Google Drive 

 

ระบบฐานข้อมลู 

ผู้ ได้รับบริการ 

ในการออกหน่วย 

และตรวจเยี่ยม 

(คอมพิวเตอร์ส ารอง
ส าหรับออกบริการ) 

Web Application 
ใช้ส าหรับ เพิ่ม ลบ สืบค้น

แก้ไข และท ารายงาน 
 

Web Application 
ใช้ส าหรับปรับแต่ง
โครงสร้างข้อมูล 

Web Application 
ก าหนดช่วงเวลาการ
ปรับแต่งฐานข้อมูล 

Web Application 
ใช้ส าหรับ เพิ่ม ลบ สืบค้น

แก้ไข และท ารายงาน 
เฉพาะวันทีอ่อกบริการ 
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รูปที่ 2 แบบฟอร์มหน้าหลักของซอฟต์แวร์ ส่วนประกอบหลัก  

* หมายเหตุ ต้องมีการสร้างข้อตกลงระหว่างกลุ่มหน่วยงาน โดยการสร้างรหัสประจ าตัวของคนไร้สัญชาติจ านวน 13 
หลัก เท่ากับของบัตรประชาชนทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น การใช้เลขสองหลักแรกในการก าหนดเขตพื้นที่จังหวัด และ
สองหลักถัดไปเป็นเลขของอ าเภอ และตามด้วยข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มหน้าหลักของหน่วยงานแพทย์ ในการกรอกข้อมูล 

 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีจะถูกประสานข้อมลูกันในแต่ละหน่วยงาน 

 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการค้นหาและจัดกลุ่มข้อมูลผู้ป่วยจะถูกประสานข้อมูลกันในแตล่ะหน่วยงาน 
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รูปที่ 7 ตัวอย่างการจัดการก าหนดฟิลด์จากผู้ดูแลระบบแตล่ะหน่วยงาน  

ซึ่งจะไมส่ามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล MySQL 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการทดสอบ โดยให้เจ้าหน้าที่ทดสอบกรอกข้อมูลสมมุติ ผลการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 2 
ชุด คือ  แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ท าการทดสอบ (Function Test) และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) โดยใช้กลุ่มข้อมูลของผู้ร่วมด าเนินการ ได้แก่ กลุ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 15 คน  กลุ่มข้อมูลบุคลากรหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 15 คน  และกลุ่มข้อมูล
หน่วยงานให้การศึกษา จ านวน 10 คน   
4.1) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงได้
ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

N แทน  จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง  
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X  แทน ค่าเฉลี่ย 
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4.2) การแปลความหมายค่าคะแนน 
 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ประสิทธิภาพการท างานของโปรแกรม คณะผู้วิจัยได้แปลความหมาย
ของค่าคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ดังนี้  

1.00 – 1.49 หมายถึง  มีประสิทธิภาพของระบบในระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง  มีประสิทธิภาพของระบบในระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง  มีประสิทธิภาพของระบบในระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง  มีประสิทธิภาพของระบบในระดับมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง  มีประสิทธิภาพของระบบในระดับมากที่สุด 

4.3) การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจยัได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบ

ของตารางประกอบความเรียงโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมของผู้ใช้ท าการทดสอบ (Function Test) 
  ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
 
ตอนท่ี  1 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการท างานไดต้ามฟังก์ชันงานของระบบ  

รายการประเมิน X  S.D ระดับ 
1. ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า 
2. ความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล 
3. ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 
4. ความถกูต้องในการยกเลิกข้อมูล 
5. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม 
6. ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 
8. ความน่าเชื่อถือได้ของระบบ 
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 
10. การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

4.88 
4.13   
4.38 
4.68 
4.70 
4.18 
4.83   
4.13 
3.90 
3.03     

0.40 
0.33   
0.49 
0.47 
0.56   
0.45 
0.38   
0.91 
0.59 
0.58 

ระดับมากท่ีสุด 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมากท่ีสุด 
ระดับมากท่ีสุด 
ระดับมาก 
ระดับมากท่ีสุด 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.28 0.52 ระดับมาก 
ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ 
 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้าในระดับมากที่สุด( X =4.88), ความ
ถูกต้องในการค้นหาข้อมูลในระดับมากที่สุด ( X =4.13), ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในระดับมากที่สุด
( X =4.38), ความถูกต้องในการยกเลิกข้อมูลในระดับมากที่สุด ( X =4.68), ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ประมวลผลในโปรแกรมในระดับมากที่สุด ( X =4.70), ความถูกต้องของผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานในระดับมากที่สุด
( X =4.18), ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบในระดับมากที่สุด ( X =4.83), ความน่าเช่ือถือได้ของระบบ
ในระดับมากที่สุด ( X =4.13), ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริงในระดับมากที่สุด ( X =
3.90), การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในระดับมากที่สุด ( X =3.03)  ดังนั้น ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความพึงพอใจด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบในระดับมาก ( X =4.28) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ  

รายการประเมิน X  S.D ระดับ 
1. ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ 
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 
4. ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพ 
5. ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 
6. ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 
7. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 
8. ความเหมาะสมในการปฎิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 
9. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ 
10. ค าศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

4.73  
3.70 

3.58 

2.90 

2.65 

2.30  
2.63 

3.80 

3.78 

4.13 

0.51 
0.79 
0.98 
0.55  
0.66 
0.69 
0.59 
0.52 
0.62 
0.94 

ระดับมากที่สุด 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับปานกลาง 
ระดับปานกลาง 
ระดับน้อย 
ระดับปานกลาง 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.42 0.68 ระดับปานกลาง 
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ความง่ายต่อการใช้งานของระบบในระดับมากที่สุด ( X =4.73), ความเหมาะสม

ในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพในระดับมาก ( X =3.70), ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัว

อักษรบนจอภาพในระดับมาก ( X =3.58), ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพในระดับปานกลาง

( X =2.90), ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายในระดับปานกลาง ( X =2.65), ความ

เหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมายในระดับน้อย ( X =2.30), ความเป็นมาตรฐาน

เดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพในระดับปานกลาง ( X =2.63), ความเหมาะสมในการปฎสิัมพันธ์โต้ตอบกับผูใ้ช้

ในระดับมาก ( X =3.80), ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพในระดับมาก ( X =3.78), 

ค าศัพท์ที่ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่ายในระดับมาก ( X =4.13) ดังนั้นความพึงพอใจด้าน

ความง่ายต่อการใช้งานระบบโดยรวมในระดับปานกลาง ( X =3.42)  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยในครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการทดลองสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบส าหรับเก็บข้อมูลในระดับการ
ความต้องการของผู้ใช้งานเท่านั้น ซึ่งจะพัฒนาต่อยอดไปสู่ระบบต้นแบบของการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานทาง
การแพทย์ในพื้นที่ จ.เชียงราย ต่อไป ในกระบวนพัฒนาต่อไปคือ การพัฒนาระบบจริงส าหรับใช้งานกับกลุ่ม
หน่วยงานความร่วมมือภาคีแต่ละฝ่าย แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไปในด้านสมรรถนะของระบบ ได้แก่     
1) การตรวจสอบประสิทธิภาพความครบถ้วนข้อมูลและระยะเวลาในการอัพเดทข้อมูลระห่างฐานข้อมูลหลักและ
ฐานข้อมูลส ารอง 2) การหาวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการรองรับปริมาณจ านวนข้อมูลที่มากขึ้น 3) การพัฒนาไปสู่
ระบบฐานข้อมูลคนไร้สัญชาติ ซึ่งระบบจะต้องรองรับข้อมูลภาพถ่าย และระบบสืบค้นลายนิ้วมือ และ 4) การพัฒนา
ระบบรายงานไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ของดาต้าไมนิงค ์ในงานวิจัยอ่ืนๆ ต่อไป 
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ประวัติผู้วิจัย 
1. ประวัติส่วนตัว  

 

ชื่อ-นามสกุล นายเศรษฐชัย  ใจฮึก 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองคณบดฝี่ายนโยบายและแผน         

ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 

วัน เดือน ปี เกิด 04 ม.ค. 2523 
ที่อยู่ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง           

จ.เชียงราย  
เบอร์โทรศัพท์ 053-776395  
เบอร์โทรสาร  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 089-7555257 

2. ประวัติการศึกษา 

ปี พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันทีจ่บ 
2543 ปริญญาตรี คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภฏัล าปาง 
2547 ปริญญาโท วท.ม. สารสนเทศและอินเทอร์เนต็ มหาวิทยาลยันเรศวร วิทยา

เขตพะเยา 
 
3. ประวัติการท างาน 

ช่วงปี พ.ศ. ต าแหน่ง หน่วยงาน 
2547 – 2557 อาจารย ์ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2558 – ปัจจุบัน รองคณบด ี ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 
4.  ผลงานด้านการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
งานวิจัยท่ีท าเสร็จแล้ว 
 2556  การรับรู้และการยอมรับชีวิตในวัยชราเพื่อการใช้ชีวิตอย่างบูรณาการของประชาชนในเขตพื้นที่
ชายแดนจังหวัดเชียงราย 
 2557  การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้ มกันทางสังคมส าหรับ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีชายแดนจังหวัดเชียงราย 
 2557  การสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการน าระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนให้ด ารงอยู่
ของพิธีกรรมและความเช่ือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของชาวล้านนา ในเขตจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน  
 2558  การน าระบบ SMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษา การศึกษา : ส านัก
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 2558  การพัฒนาระบบเหมืองข้อมูลส าหรับวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จ การศึกษา : นักศึกษา
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 2558  การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการประกันคุณภาพทางการศึกษาด้วยเทคนิคออนโทโลยี
กรณีศึกษา ส านักวิชาคอมพิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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งานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ 
1) การบูรณาการรูปแบบการพัฒนาศกัยภาพการพึ่งตนเองในกลุม่ผูสู้งอายุและหมอเมืองแบบยั่งยืน โดย

เครื่องมือและกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศต าบลท่าก๊อ อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชียงราย 
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2. ประวัติส่วนตัว  
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มหาวิทยาลยัศรีปทุม อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ช้ัน 8 
เลขท่ี 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 
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เบอร์โทรสาร  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-18269680 

2. ประวัติการศึกษา 
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