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บทคัดย่อ  
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ข้อมูลท่ีใช้ในการทดลอง คือ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลการให้คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง เคร่ืองมือในการวิจัย ได้แก่ เคร่ืองมือในการทดลอง คือ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, SQL, Bootstrap 4, JavaScript, JSON, HTML5, jQuery และ Canvasjs 
Charts เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง วิธีดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ 2) ออกแบบระบบ 3) พัฒนา
ระบบ 4) ทดสอบระบบ และ 5) ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ผลการวิจัย พบว่า 
1) เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สามารถจัดการข้อมูลด้านสุขภาพเบื้องต้นของ
ผู้ป่วย และให้คําแนะนําในการดูแลรักษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงได้ดี และ 2) ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) 

 
คําสําคัญ: เว็บแอปพลิเคชัน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
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Abstract 
 
The objectives of this research are: 1) develop a Web application to serve diabetic patients and 

hypertension of Sub-district Health Promoting Hospitals and 2) study the efficiency of the proposed system. 
Data used in the experiment are health information, information on advice for patients with diabetes 
and hypertension. Research instruments are composed of experimental tool and data collecting tool. 
Experimental tool is the Web application to serve diabetic patients and hypertension of Sub-district 
Health Promoting Hospitals developed by PHP, SQL, Bootstrap 4, JavaScript, JSON, HTML5, jQuery and 
Canvasjs Charts. Data collecting tool is web application 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 web application to serve diabetic patients and hypertension of Sub-district Health 
Promoting Hospitals developed form via the Internet can be performed well, 2) the efficiency of the 
proposed system evaluated by five experts is in highest level ( X = 4.63, S.D. = 0.51). 
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1. บทนํา  
 

ในสังคมปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาสําคัญทางด้านสาธารณสุข ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบตนเองป่วย

จึงจะไม่ได้ดูแลตนเอง ส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และทําให้เกิดอาการป่วยและตายก่อนวัยอันควร ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้ม

เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มากข้ึน รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรค

เหล่านี้ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยตกตํ่า (ชัชลิต รัตรสาร, 2560) ซ่ึงโรคท่ีมีผลกระทบกับสังคมปัจจุบันมาก คือ 
โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM, Diabetes) เป็นภาวะท่ีร่างกายมีน้ําตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาด

ฮอร์โมนอินซูลินหรือการด้ือต่อฮอร์โมนอินซูลิน จนเกิดน้ําตาลสะสมในเลือดปริมาณมาก หากปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะนี้

เป็นเวลานานจะทําให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมเกิดอาการแทรกซ้อนข้ึน และโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension/High Blood 
Pressure) เป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลา หากไม่ได้รับการรักษาท่ีถูกต้องจะส่งผลให้เกิด

ปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงข้ันเสียชีวิตได้ และเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอ่ืน ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดในสมอง และภาวะหัวใจล้มเหลว 
ปัญหาการเข้ารับการตรวจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในแต่ละคร้ังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

จะต้องทําการจองคิวล่วงหน้าในการเข้าตรวจโรคประจําทุกเดือน ทําให้เสียเวลาในการเดินทางไปจองคิว การจองคิวผู้ป่วยต้อง

ใช้บัตรประชาชน และพบว่าเม่ือมีการตรวจเสร็จจะมีการแจ้งผลตรวจในด้วยการบอกปากเปล่า ซ่ึงอาจทําให้ผู้ป่วยจําผลตรวจ

ผิดพลาดได้ และเนื่องจากระบบเดิมยังคงเป็นการจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจโดยใช้กระดาษในการจดบันทึก ซ่ึงมีปัญหาต่อการ

ค้นหาประวัติการตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของผู้ป่วยท่ีมาใช้บริการ และเอกสารอาจสูญหายได้  
ปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีช่วยอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลผลตรวจโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลยังมีอยู่น้อยมาก ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันในการจัดเก็บ

ข้อมูลผลการตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือลดระยะเวลาในการค้นหาประวัติ

การตรวจเบาหวานและความดันโลหิตของผู้ป่วย และลดการสูญหายของเอกสาร  
 
2. งานวิจัยและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

เถกิง วงศ์ศิริโชติ วานีตาซาบารียะ มามะ และจงกลทิพ ดําคง (2558) พัฒนาแอปพลิเคชันติดตามระดับน้ําตาลใน

เลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานภายใต้สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมแบบสองเทียร์ โดยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนท่ีท้ัง

ระบบ Android และ iOS เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นควรได้รับการควบคุมระดับของน้ําตาลในเลือดตามคําแนะนําของ

แพทย์ โดยสามารถแสดงการสรุปผลในรูปแบบของแผนภาพ เช่น แผนภาพการควบคุมค่าระดับน้ําตาลในเลือด รวมถึงการแจ้ง
เตือนตามสถานการณ์ท่ีกําหนด ได้แก่ การแจ้งเตือนการนัดตรวจของแพทย์และการแจ้งเตือนการฉีดอินซูลิน อีกท้ังยังช่วยเหลือ

ผู้ป่วยในเร่ืองของการควบคุมการออกกําลังกาย โดยการแจ้งเตือนเม่ือถึงเวลาออกกําลังกาย และการบันทึกระยะเวลาการออก

กําลังกายเพื่อวิเคราะห์การลดลงของค่าระดับน้ําตาลในเลือด 
พงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์ และธนัญทร ทองจันทร์ (2558) กล่าวว่า โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติในการเผาผลาญ

สารอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน เนื่องจากการลดลงของอินซูลินมีผลให้ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับสูง

ตลอดเวลา ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับวางแผนการรับประทานอาหารของ

ผู้ป่วยโรคเบาหวานบนระบบปฏิบัติการ Android ช่วยในการประมวลผลสัดส่วนรายการอาหารท่ีเหมาะสมกับค่าน้าตาลของ

ผู้ป่วยในรับประทานอาหารแต่ละม้ือ ช่วยลดอัตราความรุนแรงโรคได้ ผลจากการทดสอบแอปพลิเคชันนี้มีความถูกต้องของการ

คานวณค่าน้าตาลท่ีอยู่ในอาหารท่ีผู้ป่วยรับประทาน 
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Omar El-Gayar, Prem Timsina, Nevine Nawar, and Wael Eid (2013) กล่าวว่า แอปพลิเคชันท่ีจัดการข้อมูล

ด้านการออกกําลังกาย การแจ้งปริมาณอินซูลินหรือการทดสอบน้ําตาลในเลือด และให้คําแนะนําด้านการรับประทานอาหาร 
เพ่ือพิจารณาการสนับสนุนการตัดสินใจ การแจ้งเตือน และการผสานร่วมกับโซเชียลมีเดีย ศักยภาพของแอปพลิเคชันบนมือถือ

จะส่งผลดีตอ่การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน การใช้แอปพลิเคชันสัมพันธ์กับทัศนคติท่ีดีขึ้นในการควบคุมตนเอง 
Madlen Arnhold, Mandy Quade and Wilhelm Kirch (2014) กล่าวว่า แอปพลิเคชันเบาหวานท่ีมีอยู่จํานวน

มากมีฟังก์ชันการทํางานท่ีคล้ายคลึงกัน ผู้ป่วยและแพทย์ควรมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแอปมากข้ึน การส่งข้อมูล

พารามิเตอร์ด้านสุขภาพสู่แพทย์จึงมีความสําคัญมากข้ึนในการใช้งานในอนาคต การใช้งานแอปพลิเคชันโรคเบาหวานสําหรับ

ผู้ป่วยอายุ 50 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับดี  
Syarafina Izahar, Qi Ying Lean , Mohammed Abdul Hameed, Muthu Kumar Murugiah, Rahul P. 

Patel, Yaser Mohammed Al-Worafi, Tin Wui Wong, and Long Chiau Ming (2 0 1 7 ) ศึ ก ษ า เพ่ื อ ป ระ เมิ น แ ล ะ

เปรียบเทียบเนื้อหาและคุณลักษณะของแอปพลิเคชันทางการแพทย์เคลื่อนท่ี สําหรับการจัดการภาวะเบาหวาน จาก 346 แอป
พลิเคชันโรคเบาหวานท่ีพบใน Apple store และ Google Play โดยนําเสนอคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้งานแบบออฟไลน์ 
การป้อนข้อมูลโดยอัตโนมัติ การส่งออกข้อมูลและการแชร์ ผลการวิจัยของผู้พัฒนาแสดงให้เห็นว่าการออกแบบแอปพลิเคชัน

เคลื่อนท่ีสําหรับโรคเบาหวานมุ่งเน้นไปท่ีการรายงานและการตั้งค่าการแจ้งเตือนมากกว่าการให้การศึกษาหรือการสนับสนุน

ด้านการรักษาเฉพาะบุคคล ในอนาคตการออกแบบแอปพลิเคชันสามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยการ

ใช้งานสําหรับการจัดการโรคและการปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต 
 

3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 

3.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1) พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล 
2) ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

3.2 เครื่องมือในการวิจัย  
เคร่ืองมือในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือในการทดลอง คือ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ท่ีพัฒนาด้วยภาษา PHP, SQL, Bootstrap 4, 
JAVA Script, JSON, HTML5, jQuery และ Canvasjs Charts และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน

ประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
 

3.3 วิธีดําเนินการวิจัย  
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล ใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวคิดวัฏจักรการพัฒนาระบบ หรือ SDLC ประกอบด้วย 
 1) วิเคราะห์ระบบ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล มีผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ สามารถเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชันเชื่อมต่อฐานข้อมูล

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามกรอบแนวคิดของระบบ ดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของระบบ 
2) ออกแบบระบบ

ผู้พัฒนาออกแบบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล ตามกรอบแนวคิด โดยใช้ Data Flow Diagrams (DFD) อธิบายการทํางานของระบบ สามารถแสดง
รายละเอียดของระบบได้ท้ังภาพรวม ดังภาพท่ี 2 

ภาพท่ี 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : Context Diagram) 

จากภาพที่ 2 เม่ือวิเคราะห์แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ER-Diagram หรือ Entity Relationship 
Diagram คือแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษาและทําความเข้าใจในระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วยตารางข้อมูลจํานวน 8 ตาราง ซ่ึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงท่ีเชื่อมโยงกับข้อมูล

ผู้ป่วย ตามรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 แผนภาพ E-R Diagram 
 

 3) พัฒนาระบบ เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล เลือกใช้โปรแกรม Sublime Text 3 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาและใช้ภาษา PHP เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 
MySQL เพ่ือเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเป็นระเบียบ โดยภาษา PHP เป็นสิ่งสําคัญท่ีช่วยให้ผู้จัดทําสามารถสร้าง Dynamic Web 
page (เว็บเพจท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีฟังก์ชันงานมากข้ึน เนื่องจากมีคําสั่งในการเพิ่ม ลบ แก้ไข 
ค้นหาข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการเรียกใช้ canvasjs charts มาใช้เพ่ือแสดงผลในการเปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความ

ชันเจน เป็นระเบียบ ระบบท่ีดีควรออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานง่ายและสะดวก ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งาน ไม่ซับซ้อน 
สามารถจัดการกับระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4) ทดสอบระบบ ในการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ได้ทดสอบส่วนของระบบผู้ดูแลระบบ ระบบผู้ใช้งาน และระบบแพทย์สามารถใช้งานได้จริง 
โดยผู้ดูแลระบบสามารถดูข้อมูลผลการตรวจ ข้อมูลการจองคิว ข้อมูลสถานบิรการ ข้อมูลผู้ใช้และสามารถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล
ในระบบได้ ส่วนผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลผลการตรวจ และประเมินผลตรวจได้ สามารถดูกราฟแสดงผลได้ตรงกับผลตรวจอย่าง

ถูกต้อง แม่นยํา และสามารถจองคิวล่วงหน้า ส่วนของแพทย์สามารถดูกราฟแสดงผลได้ถูกต้อง สามารถจัดการคิวตรวจหรือผล

การตรวจให้กับผู้ป่วยได้จริงและแสดงความคิดเห็นได้จากการทดสอบระบบท้ังหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
5) ประเมินผล โดยผู้เชี่ยวชาญท่ีได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 5 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ จํานวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตําบล จํานวน 2 คน ด้วยแบบ

ประเมินประสิทธิภาพเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล 
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4. ผลการศึกษา 
 

4.1 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตําบล มีลักษณะการทํางานในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษา PHPเป็นหลักในการเขียนเว็บแอป

พลิเคชันและใช้ MySQL เพ่ือเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ ผู้พัฒนาระบบได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ระบบผู้ดูแลระบบ 
ระบบผู้ใช้งาน และระบบแพทย์ ดังต่อไปนี้ 

1) ระบบผู้ดูแลระบบ (Admin) 
1.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
1.2) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนผู้ใช้งานในระบบได้ 
1.3) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนผู้ใช้ในแต่ละสถานบริการได้ 
1.4) สามารถ เพ่ิม ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลผู้ใช้งานในระบบได้ 
1.5) สามารถ เพ่ิม ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลผลการตรวจได้ 
1.6) สามารถ ค้นหา แก้ไขหรือลบข้อมูลการจองคิวได้ 

2) ระบบผู้ใช้งาน (User) 
2.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
2.2) สามารถอ่านข้อมูลเก่ียวกับการตรวจน้ําตาลในเหลือด 
2.3) สามารถดูประวัติผลการตรวจ และผลการประเมินได้ 
2.4) สามารถดูกราฟแสดงผลการตรวจในแตะละครั้งได้ 
2.5) สามารถเช็คคิวตรวจ และจองคิวล่วงหน้าได้ 
2.6) สามารถอ่านคําแนะนําเบื่องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวานได้ 

3) ระบบแพทย์ (Physician) 
3.1) เข้าสู่ระบบด้วย E-mail, Password 
3.2) สามารถดูกราฟแสดงผลจํานวนคิวตรวจของแพทย์ได้ 
3.3) สามารถดูประวัติผลการตรวจของแพทย์ได้ 
3.4) สามารถเพิ่มผลตรวจของแพทย์ได้ 

ความต้องการของระบบ การทํางานของระบบการให้บริการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ สามารถจัดการข้อมูลได้ตามความต้องการของระบบได้ ดังภาพท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 

(ก)      (ข) 
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(ค)      (ง) 
ภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 

 

จากภาพท่ี 4 ผลการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วนสําคัญ ประกอบด้วย (ก) การบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน (ข) การ
แสดงผลข้อมูลการตรวจ (ค) การแสดงค่าระดับน้ําตาลและการให้คําแนะนํา และ (ง) กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจ 

 
4.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสูง โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางาน 
รายการประเมินประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ีย S.D 

1. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 4.6 0.55 
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.6 0.55 
3. ความเหมาะสมของสีตัวอักษร  4.6 0.55 
4. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง  4.8 0.45 
5. ความเหมาะสมของภาพและกราฟิก  4.6 0.55 
6. ความเหมาะสมของการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ 4.6 0.55 
7. ความชัดเจนของคําแนะนําสําหรับการใช้งานเว็บไซต์ 4.8 0.45 
8. ความเร็วในการทํางาน  4.4 0.55 
9. ความสะดวกในการใช้งานเมนู 4.4 0.55 
10. ความสะดวกในการใช้งานแต่ละหน้าจอ 4.4 0.55 
11. ข้อความบนการเชื่อมโยงส่ือความหมาย เข้าใจได้ง่าย 4.4 0.55 
12. การแสดงข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.8 0.45 
13. ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ 4.8 0.45 
14. ประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลสุขภาพและการให้คําแนะนํา 4.8 0.45 
15. ประสิทธิภาพการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย 4.8 0.45 

สรุป 4.63 0.51 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวาน

และโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) 
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5. สรุปผลการศึกษา 
 

 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตําบล เพ่ือสนับสนุนการลดปัญหาท่ีเกิดจากการตรวจและการจองคิวตรวจ สามารถสรุปผลการดําเนินงานได้ดังน้ี  
5.1 เว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลสามารถบันทึก เพ่ิม ลบ แก้ไข ค้นหาและแสดงผลการเปรียบเทียบข้อมูลในลักษณะกราฟในระบบได้อย่างรวดเร็ว 
ถูกต้อง และแม่นยํา จึงทําให้รายงานผลการตรวจของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายต่อการใช้งานในทุกอุปกรณ์ท่ี

สามารถเข้าใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ได้ ทําให้สามารถค้นหาผลการตรวจของแพทย์ การรายงานผลในรูปแบบกราฟ และการจอง
คิวของผู้ป่วยสามารถทํางานได้ในระดับดี  

5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.51) โดยพบว่า การแสดงข้อความ
เม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน การให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและการให้

คําแนะนํา และการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด  
 

6. อภิปรายผลการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของเว็บแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พบว่า ประสิทธิภาพท่ีมีความสําคัญในการวิจัย ประกอบด้วย การแสดง
ข้อความเม่ือเกิดความผิดพลาดเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน การให้บริการข้อมูลในรูปแบบกราฟ การประมวลผลข้อมูลสุขภาพและ

การให้คําแนะนํา และการยืนยันตัวบุคคลด้วยการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพในระดับมากท่ีสุด สามารถนํา

ผลการวิจัยไปใช้ประกอบการพัฒนาเป็นระบบงานที่ใช้งานจริงต่อไป 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน

โลหิตสูงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันท่ีรองรับการทํางานทุกระบบปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิม

ความสะดวกกับผู้ใช้ และควรมีการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและลดปัญหาข้อผิดพลาดในการใช้งานจริง 
7.2 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัย สามารถนําแนวทางการวิจัยไปใช้ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอข้อมูลด้านอ่ืน ๆ เช่น การ

พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือวิจัยถึงผลกระทบจากการใช้แอปพลิเค

ชันในระยะยาวต่อไป 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ อาจารย์ผู้สอนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกท่านเป็น

อย่างสูงท่ีได้ให้ความรู้และคําแนะนํา จนทําให้งานของข้าพเจ้าสําเร็จตามวัตถุประสงค์ หากการพัฒนาระบบในครั้งนี้มีความ

น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดีขอให้ผู้ท่ีสนใจน้ีได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซ่ึงเป็นการสานต่อและพัฒนา

ระบบให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและความปลอดภัยของผู้ใช้งานมากย่ิงข้ึน สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ 
ช่วยให้การทํางานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
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