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บทคัดย่อ  

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูลการรักษาพยาบาลที่ให้บริการ
ร่วมกับข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 
เครื่องมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีพัฒนา
ด้วยภาษา PHP, JAVA script, HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน
ประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ   
3) พัฒนาระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์พัฒนาในรูปแบบเว็บ
แอปพลิเคชันท่ีใช้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพต้นแบบ
ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน         
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 0.53) 

 
คําสําคัญ: แผนท่ีภูมิศาสตร์  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม  
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Abstract 
 

The objectives of this research are: 1) develop a service management information system of 
sub-district health promoting hospitals in Nakhon Pathom province with geographical maps and 2) study 
the efficiency of the proposed system. Data used in the experiment are medical service data, medical 
treatment services together with location of sub-district health promoting hospitals in Nakhon Pathom 
province. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. Experimental 
tool is the service management information system of sub-district health promoting hospitals in Nakhon 
Pathom province with geographical maps 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 service management information system of sub-district health promoting hospitals in 
Nakhon Pathom province with geographical maps developed in web application form via the Internet can 
be performed well, 2) the efficiency of the prototype of the proposed system evaluated by five experts is 
in highest level ( X = 4.59, S.D. = 0.53). 
 
Keywords: geographical map, sub-district health promoting hospital, Nakhon Pathom province 
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1. บทนํา  
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นสถานพยาบาลประจําตําบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน รองรับการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนในท้องถ่ิน มีขีดความสามารถท่ีได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย 
หรือศูนย์สุขภาพชุมชน เม่ือปี พ.ศ. 2552 และได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2555 เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล เป็นกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลท่ีมีการผสมผสานและมีความสอดคล้องของกลยุทธการดําเนินงานท้ังในด้านการ

รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ในสัดส่วนและบริบทท่ีเหมาะสมกับกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพของประชาชน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ

จัดการข้อมูลความพร้อมสําหรับให้บริการของโรงพยาบาลตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือวางแผนการเดินทางเข้ารับการ

รักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้ทันท่วงที 
ปัญหาท่ีพบจากการใช้บริการในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีต้องการได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมกับอาการและการ

เดินทางท่ีสะดวกรวดเร็ว คือ การได้รับข้อมูลบริการทางการแพทย์ท่ีถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ 
และข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลเพ่ือวางแผนการเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว อีกท้ัง หากเป็นบุคคลท่ีไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี แต่
มีเหตุให้จําเป็นต้องใช้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล ก็สามารถใช้บริการได้เช่นกัน  

จากปัญหาและข้อมูลท่ีค้นคว้า ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลบริการของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม เพ่ือให้ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ได้รับข้อมูล วางแผนการเดินทางเข้ารับการ

รักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเดินทางเข้ารับการรักษาเบ้ืองต้นได้ทันท่วงที โดยพัฒนาในรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL โดยให้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และทํางาน

ร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 

 ณัฏฐา  เวชการ (2559) กล่าวว่า การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์พ้ืนท่ีการให้บริการศูนย์ 
การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการวิเคราะห์ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัย ด้านความเร็วของถนนแต่ละเส้นและโครงข่าย

ถนน โดยกําหนดเวลาการเข้าถึงบริการศูนย์ การแพทย์ฉุกเฉินภายใน 8 และ 10 นาที ตามข้อกําหนดของสํานักสาธารณ

ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลจากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล ทํา

ให้ได้แผนท่ีพ้ืนท่ีการให้บริการด้านต่าง ๆ 
ดารานาถ แต่นสู่ย และคณะ (2552) กล่าวว่า การสร้างแบบจําลองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการตั้งสถานบริการทาง                

ทันตกรรมโดยใช้ GIS งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สําหรับข้อมูลทันตกรรม 
สาธารณสุขและสร้างแบบจําลองเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีในการต้ังสถานบริการทางทันตกรรมโดยใช้ GIS ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์

ปัจจัยนําไปสร้าง แบบจําลองสําหรับการหาท่ีตั้งสถานบริการทันตกรรมสาธารณสุขท่ีเหมาะสม จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเหมาะสมในการบริการของสถานบริการทันตกรรมสาธารณสุขอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  

พีระวัฒน์ แกล้ววิการณ์ และสุเพชร จิรขจรกุล (2556)  ได้พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์การ

ให้บริการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเลย เพ่ือวิเคราะห์ขอบเขตพ้ืนท่ีการให้บริการจากศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของ

โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหรือสถานีอนามัย โดยพิจารณาเวลาการเข้าถึงบริการศูนย์การแพทย์ 
ฉุกเฉินตามข้อกําหนดของสํานักสาธารณฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข และจัดทําเป็นฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนท่ีให้บริการร้อยละ 26.62 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดสามารถเดินทางได้ภายในเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเหมาะสําหรับใช้
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กับผู้ป่วยข้ันวิกฤตที่จะต้องนําส่งโรงพยาบาลโดยตรงเนื่องจากมีอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจะช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ผลจาก
การศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือการเพ่ิมสถานพยาบาลเพ่ือให้มีพ้ืนท่ี

ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดเลยมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง  
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา และไพศาล สิมาเลาเต่า (2559) ประยุกต์ใช้แผนท่ีภูมิศาสตร์ในการบูรณาการเข้ากับข้อมูล

ท้องถ่ินเพ่ือการพัฒนาสื่อประกอบการสอนด้วยบาร์โค้ด 2 มิติ โดยใช้ข้อมูลตําแหน่งพิกัดของพ้ืนท่ีเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และรายละเอียดด้านต่าง ๆ ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายท่ีต้องการได้อย่างถูกต้องแม่นยํา 
โดยพัฒนาให้ใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ี ผลการทดลอง พบว่า ระบบ

สารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพในระดับดี และผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ไพศาล สิมาเลาเต่า และอุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา (2557) พัฒนาโมเดลการแพร่ของโรคระบาดที่นําเสนอข้อมูลผ่าน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์หรือแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ีให้บริการผ่านไดนามิคเว็บเซอร์วิส โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเค

ชันท่ีทํางานร่วมกับฐานข้อมูลแบบออนไลน์ โมเดลดังกล่าวเป็นการนําข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคท่ีเป็นท่ีสนใจมานําเสนอให้

เข้าใจง่ายบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ทําให้ทราบถึงข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและข้อมูลเชิงปริมาณ ผลการพัฒนาพบว่า โมเดลการแพร่ระบาด

สามารถให้ความถูกต้องในการทํางานในระดับท่ียอมรับได้ และผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งานในระดับดีมาก  
จากการค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า เม่ือนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาระบบด้านการแพทย์จะส่งผล

ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย รวมท้ังผู้ป่วยสามารถึงบริการทางการแพทย์ตลอดจนวางแผนการเดินทางไปยังโรงพยาบาลได้

ภายในเวลารวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลตําบลด้วยแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ 
 
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย 
 

 ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม พัฒนาในรูปแบบ

เว็บแอปพลิเคชันให้บริการและเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีผู้ใช้บริการ คือ ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี 
และผู้ดูแลระบบ เพ่ือให้บริการข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้นโดยนําเสนอข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ และใช้ข้อมูลพิกัดในการ

วางแผนการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้น กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยตามสมมติฐาน 
 
 
 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 11 – 12 กรกฎาคม 2562

วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society | 265



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

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

4. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

4.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) เพ่ือพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์   
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์   
 

4.2 ข้อมูลที่ใช้ในการทดลอง  
ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลองกับระบบต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วย

แผนท่ีภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลบริการทางการแพทย์ท่ีให้บริการร่วมกับข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งของโรงพยาบาลตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัด

นครปฐม เช่น ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลบริการทาง

การแพทย์ และข้อมูลบริการทางการรักษา เป็นต้น 
 

4.3 เครื่องมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เคร่ืองมือในการทดลอง คือ ระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, JAVA script, 
HTML5 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการข้อมูล

สําหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 

4.4 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ ใช้

แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย  
 4.4.1 วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ  
 วิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับความต้องการค้นหาข้อมูลด้านการรักษาเบื้องต้นของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยจาก

สถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เม่ือเกิดปัญหาด้านสุขภาพ เม่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
พบว่า ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาล ข้อมูลบริการทาง

การแพทย์ ข้อมูลบริการทางการรักษา และข้อมูลตําแหน่งท่ีตั้งโรงพยาบาลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 4.4.2 ออกแบบระบบ  
 เม่ือนําผลการวิเคราะห์ปัญหามาออกแบบระบบ สามารถออกแบบแผนภาพกระแสข้อมูลท่ีแสดงถึงขอบเขตของ

ต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
ทําให้เห็นภาพรวมการทํางานของระบบ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานและการกําหนดขอบเขตของ

ระบบงาน ดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0  
  

 จากภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 แสดงต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีกลุ่มผู้ใช้ท่ีเกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ คือ ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าท่ี คือ เจ้าหน้าท่ี

ของโรงพยาบาลประจําตําบลท่ีทําหน้าท่ีดูแลข้อมูลท่ีให้บริการบนเว็บแอปพลิเคชัน และผู้ดูแลระบบ คือ ผู้ทําหน้าท่ีบริหาร

จัดการข้อมูลหลักเบื้องต้น 
 เม่ือนําแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 มาออกแบบส่วนเชื่อมโยงข้อมูลภายในฐานข้อมูล สามารถออกแบบแผนภาพ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship Diagram คือ แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบตารางข้อมูลในฐานข้อมูลได้ จํานวน 
14 ตาราง ซ่ึงมีการเชื่อมความสัมพันธ์ทุกตารางตามหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram  
 
 4.4.3 พัฒนาระบบ  

 เม่ือออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แล้ว ผู้วิจัยแยกส่วนการพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีหนึ่ง พัฒนาระบบ

จัดการข้อมูลเบื้องต้น สําหรับเพ่ิม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูลในตารางข้อมูลหลักโดยผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าท่ี และส่วนท่ี

สอง พัฒนาระบบจัดการข้อมูลแผนท่ีภูมิศาสตร์ สําหรับจัดการข้อมูลท่ีเชื่อมโยงและให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์เพ่ือ

วางแผนการเดินทางเข้ารับการรักษาเบื้องต้น โดยผู้วิจัยพัฒนาระบบด้วย PHP, JAVA script, HTML5 ด้วยโปรแกรม 
Sublime Text 3 เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ให้บริการผ่านเครื่องให้บริการด้วย Apache Web Server ซ่ึงติดต้ังและใช้
งานด้วย Appserv และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งรูปออกแบบระบบ จึงได้ทําการวิเคราะห์ระบบ เพ่ือ

พัฒนาระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างถูกต้อง 
 4.4.4 ทดสอบระบบ  
 แบ่งการทดสอบระบบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีหนึ่ง การทดสอบส่วนย่อย คือ การทดสอบแยกส่วนการ

ทํางานตามลักษณะการพัฒนาระบบ โดยทดสอบการทํางานของระบบเบื้องต้น และการทดสอบการให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ี

ภูมิศาสตร์ และส่วนท่ีสอง การทดสอบระบบใหญ่ คือ การทดสอบการให้บริการข้อมูลเบื้องต้นท่ีเชื่อมต่อกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ท่ี

ให้บริการผ่านระบบเครือข่าย 
 4.4.5 ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้บริการข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 คน  
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5. ผลการศึกษา 
 

5.1 ผลการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ แบ่ง

ส่วนสําคัญออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพท่ี 4  
 

 
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี 4 ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
 

จากภาพท่ี 4 ส่วนบริการข้อมูลหน้าหลักและการยืนยันบุคคลเพ่ือเข้าสู่ระบบ เมนูอยู่ทางซ้ายมือของหน้าเว็บไซต์ 
และมีข้อความอธิบายความหมาย ความสําคัญ การบริการ และบทบาทหน้าท่ีอยู่ตรงกลางของหน้าเว็บไซต์ เม่ือผู้ดูแลระบบ

และเจ้าหน้าท่ีเข้าสู่ระบบ จะสามารถเพิ่ม ค้นหา แก้ไข และลบข้อมูล ผ่านส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น ดังภาพท่ี 5 
 

 
 
 
 
 
 

 
(ก)    (ข)    (ค) 

 
 
 
 
 
 
 

(ง)     (จ) 
ภาพท่ี 5 ส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น 

 

จากภาพท่ี 5 แสดงส่วนบริหารจัดการข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ข้อมูลสมัครสมาชิก (ก) ข้อมูลโรงพยาบาล (ข) 
ข้อมูลบริการทางการแพทย์และการรักษา (ค) ข้อมูลรูปภาพโรงพยาบาลและการให้บริการ (ง และ จ) โดยมีเมนูสําหรับเพ่ิม
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ข้อมูล ค้นหาข้อมูล แก้ไข และลบข้อมูลเพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลจะถูกนําไปใช้แสดงบน

แผนท่ีภูมิศาสตร์ ในส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ แสดงดังภาพท่ี 6 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนท่ีภูมิศาสตร์ 
 

จากภาพท่ี 6 ส่วนให้บริการข้อมูลผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์ สามารถบอกท่ีอยู่ของสถานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล และการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลของโรงพยาบาลบนแผนท่ีโดยให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทําให้ผู้ใช้สามารถใช้

บริการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลและข้อมูลเส้นทางมายังโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการเดินทางได ้
 

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล 

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

สรุป 4.59 0.53 
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จากตารางท่ี 1 แสดง ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.59, S.D. = 0.53) เม่ือพิจารณาตามรายการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า ข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมาย เข้าใจ  
ได้ง่ายและประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ มีค่าประสิทธิภาพการทํางานสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.80, S.D. = 0.45) 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

 การพัฒนาต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม

ด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ เพ่ือให้บริการข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและใช้ประกอบการวางแผนการเดินทางเข้ารับ

การรักษาเบื้องต้นด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
6.1 ระบบกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลในระบบ และผู้ใช้ท่ีเป็น

ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย สามารถค้นหาข้อมูลโรงพยาบาลและเส้นทางในแผนที่ทางภูมิศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยํา 
ทําให้ระบบทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยความสะดวกและเพ่ิมความรวดเร็วในการใช้งาน 

6.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูล อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.59, 
S.D.=0.53) โดยมีประสิทธิภาพด้านการแสดงข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมาย เข้าใจได้ง่าย และประสิทธิภาพการ

ให้บริการข้อมูลบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.80, S.D.=0.45) ซ่ึงมีค่าประสิทธิภาพการทํางานสูงท่ีสุด และ
ผลการประเมินด้านประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ รวมท้ังประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษา

ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.60, S.D.=0.55) ตามลําดับ 
 

7. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของต้นแบบระบบจัดการข้อมูลการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมด้วยแผนท่ีภูมิศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพที่มีความสําคัญในการวิจัย ประกอบด้วย ด้าน
การแสดงข้อความบนการเชื่อมโยงสื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลบนแผนที่ภูมิศาสตร์ 
ประสิทธิภาพการทํางานร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์ รวมท้ังประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเป็นระบบงานท่ีใช้งานจริงต่อไป โดย
สามารถใช้องค์ความรู้ท่ีได้ปใช้ในการพัฒนาระบบงานที่มีความเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพศาล สิมาเลาเต่า และ
อุบลรัตน์ ศิริสุขโภคา ซ่ึงนําแผนท่ีภูมิศาสตร์ไปใช้ร่วมกับการนําเสนอด้านโรคระบาด 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 
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9. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็เพราะมีบุคคลหลายส่วนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ 
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้ให้คําแนะนํา ตลอดจนช่วยตรวจสอบเอกสารพร้อมท้ังให้ข้อคิดเห็นท่ีดีตลอดมา จนทํา

ให้โครงงานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ และกําลังใจจากครอบครัว เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากการ

พัฒนาระบบในครั้งนี้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจนี้ได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึง
เป็นการสานต่อและพัฒนาระบบให้ดย่ิีงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน 

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่พิมลสิริ ทองมีประเสริฐ บุพการีผู้ท่ีได้มอบทุนในการทํางานการพัฒนาระบบ

ในคร้ังนี้ ช่วยให้การทํางานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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ปีท่ี 3 ด้วยสื่อประกอบการสอนท่ีประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินบนแผนท่ีภูมิศาสตร์ และนําเสนอเนื้อหาผ่านสื่อโลก

เสมือนผสมโลกจริง. วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย. ปีท่ี 11 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2559), 24-31. 
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