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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 

2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้
ในการวิจัย คือ ข้อมูลผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และข้อมูลเก่ียวกับการเปิดรับบริจาคโลหิต เป็นต้น 
โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ เครื่องมือในการทดลอง พัฒนาด้วยภาษา PHP, HTML5 เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และ
เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดสําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ 
และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชัน
ให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด สามารถจัดการข้อมูลตําแหน่งของสถานท่ีบริจาคเลือดผ่าน google map API จัดการข้อมูลการ
บริจาคเลือดได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53)  
 
คําสําคัญ: ธนาคารเลือด  เว็บแอปพลิเคชัน 
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a prototype of web application for providing 
blood bank information services with a geographical map and 2) study the efficiency of the proposed 
system. Data used in the experiment are medical blood donor Information, blood donation calendar 
event information and information about opening blood donations. Research instruments are composed 
of experimental tool and data collecting tool. Experimental tool is the prototype of web application for 
providing blood bank information services with a geographical map developed by PHP, JAVA script, HTML5, 
connecting to MySQL database. Data collecting tool is data management system efficiency evaluation 
form. Research methodology can be classified into 5 steps: 1) problem and requirement analysis, 2) system 
design 3) system development 4) system testing and 5) system evaluation by five purposively selected 
experts. The findings from this research are: 1) the prototype of web application for providing blood bank 
information services with a geographical map developed in web application form via the Internet can be 
manage the location information of blood donation locations via google map API, manage blood donation 
information as performed well, 2) the efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by 
five experts is in highest level ( X = 4.61, S.D. = 0.53). 
 
Keywords: blood bank, web application 
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1. บทนํา  
 

การบริจาคโลหิต  มีคนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเข้าใจถูกต้องว่า ความจริงเป็นการบริจาคโลหิตเพียงส่วนหนึ่งของ

จํานวนเลือดสํารอง ท่ีร่างกายมีสํารองไว้เท่านั้น  ไม่ใช่บริจาคส่วนท่ีร่างกายจําเป็นต้องใช้อยู่ ส่วนใหญ่ประชาชนทั่วไปยังมีความ

สงสัย และมีความกลัวกันอยู่ ปัญหาท่ีผู้อยู่ในวงการธนาคารเลือดได้ยินได้ฟังเป็นประจํา และควรให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการ

บริจาคโลหิตเพ่ือความเข้าใจถูกต้องของประชาชน ปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของ

ธนาคารเลือดยังมีไม่มาก และยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เท่าที่ควร (โรงพยาบาลหัวหิน, 2550)  
จากปัญหาดังกล่าว พบว่าในปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือดยัง

มีไม่มาก และยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้เท่าท่ีควร ผู้พัฒนาได้คิดค้นแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความ

สะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากย่ิงข้ึน (สถาบันพยาธิวิทยา 
ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, 2548) 

แนวทางวิจัย คือ เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบแอปพลิเคชันการให้บริการของธนาคารเลือดในโรงพยาบาล พัฒนาแอป

พลิเคชันการให้บริการของธนาคารเลือดในโรงพยาบาลและศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชันการให้บริการของ

ธนาคารเลือด ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด เพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้มากย่ิงข้ึน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

สายทอง วงศ์คํา (2550) กล่าวว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริจาคเลือดของผู้ ท่ีมาบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือด 
โรงพยาบาลหัวหิน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผล

ต่อการบริจาคเลือดของผู้ท่ีมาบริจาคเลือด ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลหัวหิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาบริจาคเลือดท่ีธนาคาร

เลือด โรงพยาบาลหัวหิน จํานวน 357 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน เหตุผลสําคัญในตัดสินใจบริจาคเลือด คือ 
เพ่ือต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน ต้องการทําบุญ โดยท่ีผู้บริจาคจะมาบริจาคในเวลาท่ีตนเองสะดวก และส่วนใหญ่จะมาบริจาคทุก 3 
เดือน สําหรับแรงจูงใจท่ีทําให้อยากบริจาคเลือดมากท่ีสุด คือ ต้องการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะบุคคลในครอบครัว ผู้
บริจาคส่วนใหญ่มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริจาคเลือดและมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคเลือดในระดับสูง มีความเชื่อถือ ม่ันใจ และ
ไว้วางใจในคุณภาพการรับบริจาคเลือดของโรงพยาบาล  

สุดชัย สิทธิธีรรัตน์ และคณะ (2557). วิจัยครั้งนี้เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงวิธีการจัดหาโลหิตหมู่พิเศษ 2) เพ่ือศึกษาถึง

ปัญหา และอุปสรรคต่างท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ 3) เพ่ือศึกษาการพัฒนาแนวทางในการส่งเสริม

การบริจาคโลหิตหมู่พิเศษของผู้บริจาคโลหิต ซ่ึงผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้แทนองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย 
โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลท่ีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย การวิจัยนี้เป็นวิจัย เชิงคุณภาพด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา โดย
ใช้วิธีวิจัยแบบเจาะลึกกับผู้แทนองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ ซ่ึงผู้วิจัยได้ผล
สรุปว่า การจัดหาโลหิตนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยต้องสรุปความต้องการเลือดจากโรงพยาบาล หลังจากนั้น

เจ้าหน้าท่ีจะจัดหาโลหิต ซ่ึงพบปัญหามาก  
ทรงฤทธ์ิ เลิศไพศาลกุล และคณะ (2558) กล่าวว่าการพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ ปัญหาการขาด

แคลนโลหิตของประเทศไทยพบได้บ่อยคร้ังท้ังในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ซ่ึงจังหวัดนครสวรรค์ก็ประสบปัญหา

ดังกล่าวเช่นเดียวกัน สาเหตุหลัก เนื่องจากประชาชนยังมีการบริจาคโลหิตจํานวนน้อยและความไม่สมํ่าเสมอของการจัดหา

โลหิตในแต่ละเดือน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคิดพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว วัสดุและวิธี
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การศึกษาข้อมูลการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ จากฐานข้อมูลการส่งตรวจโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 8 
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2558 ผลการศึกษา การพัฒนาการจัดหาโลหิตของจังหวัดนครสวรรค์ใช้ 3 กลยุทธ์ 
คือ การบริหารจัดการหน่วยเคลื่อนท่ีร่วมกับการใช้นโยบายเชิงรุก และประเมินผลของการปฏิบัติงาน จากข้อมูลระหว่างปี 
พ.ศ. 2553-2555 พบว่าจังหวัดนครสวรรค์จัดหาโลหิตได้ 22,000-24,000 ยูนิตต่อปี หรือร้อยละ 2.0-2.2 ของจํานวน

ประชากร เป็นโลหิตท่ีบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (ร้อยละ 80-85) และโลหิตทดแทน (ร้อยละ 15-20) ซ่ึงภายหลังการ

พัฒนาการจัดหาโลหิตพบว่า ปี พ.ศ. 2556 มีผู้บริจาคโลหิตจํานวน 30,543 ยูนิต  
 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ช่วยให้เกิดความสะดวกต่อการเก็บ

รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล และค้นหาข้อมูลเก่ียวกับการบริจาคโลหิต ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติการบริจาคเลือด

ของผู้ใช้บริการ และ ลดการสูญหายของเอกสาร โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้เป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ ทําหน้าท่ีจัดการข้อมูลเก่ียวกับ

การรับบริจาคโลหิต เช่น สถานท่ีรับบริจาคโลหิต ปฏิทินรับบริจาคโลหิตนอกสถานท่ี และข้อมูลเก่ียวกับผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น 
และผู้ใช้ สามารถรับบริการเกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตท่ีแสดงผลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ซ่ึงให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด  
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด คือ ข้อมูลระบุตําแหน่งของ

สถานท่ีบริจาคเลือดผ่าน google map API และจัดการปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคเลือด 
ประวัติการบริจาคเลือด และดูปฏทิินกิจกรรมการบริจาคเลือด 

 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูล

ธนาคารเลือด ท่ีพัฒนาด้วย Sublime Text3, ภาษา PHP, HTML5, ฐานข้อมูล SQL, Apache web server เคร่ืองมือในการ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการ

พัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์การดําเนินงานจริงในการใช้บริการบริจาคเลือดของธนาคารเลือด พบว่า 
ปัญหาท่ีผู้ใช้บริการบริจาคเลือดส่วนใหญ่พบ คือ การสืบค้นข้อมูลสถานท่ีบริจาคเลือด ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด 
ปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และข้อมูลประวัติการบริจาคเลือด เป็นต้น 
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2) ออกแบบระบบ

เม่ือนําผลการวิเคราะห์ปัญหามาออกแบบระบบ สามารถออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูล โดยมีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งาน แสดงดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 

เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram ออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 12 ตาราง โดยเก็บข้อมูล

เกี่ยวกับข้อมูลผู้บริจาคโลหิต ข้อมูลปฏิทินการรับบริจาคโลหิต และข้อมูลตําแหน่งสถานท่ีรับบริจาคโลหิตนอกสถานท่ี เป็นต้น 
ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 2 

The 11th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

316 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society



 งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562 

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและสังคมไทย สู ่Disruptive Society | 335 

ภาพที่ 2 แผนภาพ E-R Diagram 

3) พัฒนาระบบ

ผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP โดยใช้เคร่ืองมมือ Sublime Text 3 เนื่องจากสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานและ

ฐานข้อมูล MySQL เพ่ือทําการประมวลผลอย่างถูกต้อง เป็นระเบียบ จะไม่ทําให้เกิดความผิดพลาด เนื่องจากมีคําสั่งในการเพิ่ม 
ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล และพัฒนาส่วนเชื่อมต่อกับ google map API เพ่ือแสดงผลข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยการ
พัฒนาระบบคํานึงถึงการออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานง่ายและสะดวก ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อน สามารถ
จัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4) ทดสอบระบบ

แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบแต่ละส่วน เป็นขั้นตอนแรกของการทดสอบระบบ โดยจะเป็น

การทดสอบหน้าเว็บย่อย และลิงค์หน้าต่าง ๆ ว่าสามารถทํางานได้ถูกต้องหรือไม่ โดยในข้ันตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะเป็นผู้

ทดสอบ และการทดสอบระบบเพ่ือตรวจสอบข้อผิดพลาด ท่ีอาจมีได้ก่อนจะนําไปให้ผู้ใช้ทดสอบกับข้อมูลจริง เม่ือมีข้อผิดพลาด

เกิดข้ึน จึงสามารถแก้ไขได้ทันที และทดสอบระบบอีกคร้ัง 
5) ประเมินผล

ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์และพยาบาล จํานวน 2 คน 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 317



The 11th NPRU National Academic Conference   
Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 11 – 12 July 2019

336 | Research builds Innovation for the Local and Thailand Development toward Disruptive Society

5. ผลการศึกษา

5.1 ผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ดังภาพท่ี 3 

       (ก)       (ข) 

(ค) 

      (ง)       (จ) 

ภาพท่ี 3 ผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

จากภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างผลการพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด ประกอบด้วย (ก) 
ส่วนหน้าหลักในการให้ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลการบริจาคเลือด (ข) ส่วนการบริหารจัดการข้อมูล ทําให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ข้อมูลต่าง ๆ (ค) ส่วนแสดงพิกัดตําแหน่งสถานท่ีรับบริจาคเลือด (ง) ส่วนปฏิทินกิจกรรมการบริจาคเลือด และ (จ) ส่วนปฏิทิน

กิจกรรมการบริจาคเลือด 

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด โดยผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 
1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.60 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.60 0.55 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.60 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.40 0.55 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.60 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.60 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.60 0.55 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.60 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.60 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.60 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.40 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.60 0.55 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
14. ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 4.80 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.80 0.45 

สรุป 4.61 0.53 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคาร

เลือด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53)  
 
6. สรุปผลการศึกษา 

 

การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือดด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ รองรับการทํางานของผู้ใช้ 2 กลุ่ม 

คือ ผู้ดูแลระบบสามารถ เพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ โรงพยาบาล กรุ๊ปเลือด การบริจาคเลือด สถานท่ีบริจาคเลือด 
การบริจาคเลือดนอกสถานท่ี กิจกรรมการบริจาคเลือด พิกัดตําแหน่งแผนท่ี และผู้ใช้งานท่ัวไป สามารถดูข้อมูลส่วนตัวของ

ตนเอง ประวัติการบริจาคเลือด กิจกรรม วัน เวลา สถานท่ีท่ีจัดกิจกรรมการบรจิาคเลือด 
6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด อยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.53) โดยมีประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับ

แผนท่ีภูมิศาสตร์ และประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลธนาคารเลือด อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมี
ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ และประสิทธิภาพการ

ยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสามารถใช้งานแผนท่ีภูมิศาสตร์ผ่านบริการของ 
Google API ซ่ึงใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถกําหนดตําแหน่งของ
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สถานท่ีรับบริจาคโลหิตได้อย่างแม่นยํา ทําให้สามารถใช้องค์ความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบงานท่ีมีการใช้ข้อมูลตําแหน่ง

พิกัดบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา ซ่ึงนําแผนท่ีภูมิศาสตร์ไป

ใช้ร่วมกับการนําเสนอด้านโรคระบาด เป็นต้น 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
 

8.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน สามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาอ่ืน ๆ เพ่ือให้สามารถพัฒนาได้สะดวกและง่าย 
เช่น Adobe Dreamweaver หรือ Microsoft Visual Studio C# และควรทดลองพัฒนาร่วมกับแผนท่ีท่ีให้บริการแบบไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายและเปรียบเทียบกับแผนท่ีของ google map API 
8.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย สามารถนําแนวทางการวิจัยไปใช้ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้านอ่ืน ๆ บนแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ และทําการทดลองกับผู้ใช้จริงเพ่ือวัดความพึงพอใจจากการใช้งานต่อไป 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทํา

ให้โครงงานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากการ

พัฒนาระบบในครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึง
เป็นการสานต่อและพัฒนาระบบให้ดย่ิีงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน 
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