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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริม
สุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2”  มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต
รับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2  ทําใหการวางแผนงานดานสงเสริมสุขภาพ 
ในงานการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ทําใหสามารถวางแผนเสนทางการเยี่ยมบานผูสูงอายุไดมีประสิทธภิาพ
มากขึ้น 
  การวิเคราะหและออกแบบระบบดวยการศึกษาระบบการทํางานของหนวยงาน โดยการใช
แผนภาพกระแสขอมูล เปนเครื่องมือในการวิเคราะหระบบงาน การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 
ใชเจเอสพีในการพัฒนารวมกับโปรแกรมอัลลอพ โดยใช อาปาเช ทอมแคท เปนเว็บเซิรฟเวอรและ
ใชมายเอสคิวแอลเปนระบบจัดการฐานขอมูล 

ระบบชวยในการตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขต
รับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ 2  สามารถสืบคนขอมูลประชาชนกลุมผูสูงได
ในรูปแบบสารสนเทศภูมิศาสตร รายงานขอมูล รวมทั้งสามารถคํานวณเสนทางการเยี่ยมบานที่
เหมาะสม 
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จากการใชงานที่ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ พบวาระบบระบบชวยในการ
ตัดสินใจสําหรับการวางแผนสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชน
โรงพยาบาลอุตรดิตถ  2 สามารถทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการของผูศึกษาและผูใช  ผูศึกษา
ไดทําการประเมินผลการใชงานกับผูใช  พบวา ผูใชมีความพึงพอใจตอระบบมาก โดยมีผลการ
ระดับความพึงพอใจของผูใชตอระบบเฉลี่ยอยูที่ระดับ 4.04  จากคาสูงสุด 5 
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ABSTRACT 
 
  The independent Study Entitled “Development of Decision Support System for Health 
Promotion Planning for People in Health Care Unit of Uttaradit Hospital 2” is aimed to develop a 
system for officer of Uttaradit Hospital for using several data on planning a project of health 
promotion.  
   System analysis and design are based  of the existing working processes. Data flow 
diagram is used for analyze working processes. Program design and development which are user 
interface development, JSP technology is used for web page design and Apache Tomcat is used 
for web application server, and database development, MySQL is used for database design. 
  The functionality of the developed system is to search data in terms of plain data and GIS 
data. Also it can compute the visiting routes properly. 
        System is working in Health Care Unit of Uttaradit Hospital 2 for testing. System is 
working efficiency and meets developer and user requirement. System evaluation result from 
users is that users have more satisfaction in the system and the evaluation value is 4.04 from the 
maximum value at 5. 


