
 

บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุข

อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาและติดตั้งระบบเพื่อทดสอบระบบในชวง
วันที่  1 มีนาคม 2551 เปนตนมา โดยตั้งชื่อเว็บไซต  http://pirapat.or.hn/pirapat/edoc/  ผลของการ
พัฒนาระบบดังกลาวทําใหเกิดประโยชนแกสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสาดังนี้ 

1. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวียงสา จังหวัดนาน ไดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ที่มีประสิทธิภาพ  

2. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวียงสา จังหวัดนาน ไดเครื่องมือในการบริหารงานขอมูล
และงานเอกสารเพื่อชวยขับเคลื่อนองคกรใหผานการรับรองระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย
ดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ 
 ผลการศึกษาการดํ า เนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 

จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) และเว็บเบส 
(Web Base) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส 
สํานักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน และเพื่อสรางเครื่องมือในการบริหารงาน
ขอมูลและงานเอกสาร เพื่อชวยขับเคลื่อนองคกร ใหผานการรับรองระบบมาตรฐานสากลของ
ประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ ที่ใชระบบสารสนเทศในการ  การ
บริหาร  ติดตามประเมินผล และการวางแผนงานดานสาธารณสุขอีก ทั้งยังเปนแหลงเผยแพรขอมูล
ดานสาธารณสุขแกบุคคลภายในองคกร ขั้นตอนการพัฒนาระบบใชกระบวนการพัฒนาระบบที่
เรียกวา ขั้นตอนการพัฒนาระบบซอฟตแวร (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC)  
ขอบเขตการศึกษาประกอบดวย 4 สวนหลัก คือ ระบบสําหรับผูบริหาร ระบบในสวนของผูดูแล
ระบบ ระบบของผูปฏิบัติงานในสํานักงาน  และระบบของผูปฏิบัติงานในสํานักงาน ผูศึกษาไดใช
เครื่องมือหลัก ในการพัฒนาระบบ คือ สรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล
ภาษา พีเอชพี ในการเขียนคําสั่งการทํางานทํางานที่เครื่องคอมพิวเตอรฝงเซิรฟเวอร  ซ่ึงใน
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การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาระบบงานเดิม คือ การบริหารจัดการระบบหนังสือและระบบการลา
ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ซ่ึงทั้ง 2 ระบบเปนยังไมเคยมีการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาชวยในการดําเนินงานเปนการทําดวยมือทั้งหมด  ทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน ยากตอการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล ซ่ึงใน
ระบบงานใหม ไดนําเอาเทคโนโลยี พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) 
และเว็บเบส (Web Base) มาชวยซ่ึงจะทําใหการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ 
และประเมินผล ในการดําเนินงานจัดการงานเอกสารและจัดการระบบการลาของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา  โดยในสวนของการออกแบบระบบ และฐานขอมูล มีผูที่เกี่ยวของกับ
ระบบมี 4 สวน คือ  ผูบริหาร ผูใชงานในสํานักงาน ผูใชงานในเครือขาย   ผูดูแลระบบ มีฐานขอมูล
ทั้งหมด  11 ตาราง มีดังนี้  (1) ขอมูลผูใชระบบ  (2)ขอมูลประเภทของผูใชระบบ  (3)ขอมูลตําแหนง 
(4)ขอมูลกลุมงาน (5)ขอมูลการลา (6)ขอมูลขอความ (7)ขอมูลหนังสือออก  (8)ขอมูลหนังสือเขา         
(9)ขอมูลแบบฟอรม  (10)ขอมูลปฏิทินผูบริหาร (11)ขอมูลสําหรับการตรวจสอบ  กระบวนการ
หลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน ซ่ึงมีอยู  5  กระบวนการดวยกัน คือ  (1)การจัดการระบบ  (2)การจัดการใบลา 
(3)การจัดการหนังสือและจัดการแบบฟอรม (4)การรายงานและประมวลผล (5)ปฏิทินผูบริหาร ใน
สวนของการออกแบบเว็บไซตผูศึกษาไดนํา ภาษาพีเอชพี มาชวยในการจัดทําหนาเว็บไซต และ
จัดระบบเนื้อหาของเว็บเพจ และไดออกแบบ  สวนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดทําการออกแบบแยกออกเปน 4 
สวนคือ (1)ในสวนของการออกแบบเมนู (2)การออกแบบเว็บเพจเพื่อใชงาน (3)การออกแบบการ
จัดวางเนื้อหา (4)การออกแบบเพื่อเชื่อมโยงเว็บไซต  โดยผลที่ไดจากการออกแบบเว็บเพจมีดังนี้ 
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1. โฮมเพจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
 

รูป 6.1 แสดงโฮมเพจของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
                         สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

2. เว็บเพจ สําหรับผูดูแลระบบและผูใชระบบ กรอก ช่ือผูใช และรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 

 
 

รูป 6.2 แสดงเว็บเพจใหผูดูแลระบบและผูใชระบบ กรอก ชื่อผูใช และรหัสผาน 
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3. เว็บเพจสําหรับบริหารจัดการระบบของผูดูแลระบบ 

 
 

รูป 6.3 แสดงเว็บเพจของผูดแูลระบบ 
 

4. เว็บเพจในสวนของผูใชงานในสํานักงาน 

 
 

รูป 6.4 แสดงเว็บเพจในสวนของผูใชงานในสํานักงาน 
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5. เว็บเพจในสวนของผูใชงานเครือขาย 

 
 

รูป 6.5 แสดงเว็บเพจในสวนของผูใชงานเครือขาย 
 
6. เว็บเพจในสวนของผูบริหาร 

 
 

รูป 6.6 แสดงเว็บเพจในสวนของผูบริหาร 
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7. เว็บเพจ แสดงการลงทะเบียนหนังสือเขา 

 
รูป 6.7 แสดงเว็บเพจในสวนการลงทะเบียนหนังสือเขา 

 
8. เว็บเพจในสวนการลงทะเบียนหนังสือออก 

 
 

รูป 6.8 แสดงเว็บเพจในสวนการลงทะเบียนหนังสือออก 
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9. เว็บเพจในสวนการลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 

 
 

รูป 6.9 แสดงเว็บเพจในสวนการลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 
 
10. เว็บเพจในสวนการเขียนใบลา 

 
 

รูป 6.10 แสดงเว็บเพจในสวนการเขียนใบลา 
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11. เว็บเพจในสวนการจัดทํารายงาน 

 
 

รูป 6.11 แสดงเว็บเพจในสวนการจัดทํารายงาน  
 
12. เว็บเพจในสวนการดาวนโหลดแบบฟอรม 

 
 

รูป 6.12 แสดงเว็บเพจในสวนการดาวนโหลดแบบฟอรม 
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13. เว็บเพจในสวนการแกไขขอมูลสวนตัว 

 
 

รูป 6.13 แสดงเว็บเพจในสวนการแกไขขอมูลสวนตัว 
 
14. เว็บเพจในสวนปฏิทินผูบริหาร 

 
รูป 6.14 แสดงเว็บเพจในสวนปฏิทินผูบรหิาร 
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6.2 การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ 
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน ไดติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้น และไดประเมินผลระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา โดยใช
แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 4 กลุม ไดแก ผูบริหาร จํานวน 1 คน ผูใชงานใน
สํานักงาน จํานวน 9  คน และผูใชงานในเครือขาย จํานวน 70 คน และผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน 
รวมทั้งหมด 81 คน  สามารถสรุปผลการประเมินการใชงานระบบไดดังนี้ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณา จากผูใช ไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นซึ่งมี 5 ระดับ (Likert’s Scale )  มีคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 โดยคาคะแนน 1 คือระดับ
ความพึงพอใจนอยที่สุด  คาคะแนน 5   คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ดังนี้ 

คาคะแนน 4.51-5.00   =  ความพึงพอใจมากที่สุด 
คาคะแนน 3.51-4.50   =  ความพึงพอใจมาก 
คาคะแนน 2.51-3.50   =  ความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนน 1.51- 2.50  = ความพึงพอใจนอย 
คาคะแนน 1.00 –1.50  = ความพึงพอใจนอยที่สุด 
โดยไดผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  ดังตาราง  6.1  
 

ตาราง 6.1  แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 20 52 7 2 0 4.11 
2.ความสวยงามของเว็บเพจ 9 15 55 1 1 3.37 
3. ชวยลดขั้นตอนการทํางาน 45 24 9 2 1 4.36 
4. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง 43 24 10 2 2 4.28 
5. การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม  7 31 39 2 2 3.48 
6. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 32 34 12 2 1 4.16 
7. ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ 57 15 7 2 0 4.57 
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ตาราง 6.1  แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ(ตอ) 

ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน 25 33 18 3 2 3.94 
9. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช 28 26 21 5 1 3.93 
10.สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อใชกับหนวยอ่ืน ๆ 15 37 19 7 3 3.67 
11. สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการ

ประกอบการตดัสินใจในดานการบริหาร ติดตาม 
ประเมินผล 14 55 8 3 1 3.96 

12. การใชงานคูมือการใชโปรแกรม 27 32 31 1 0 3.93 
 
จากตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  ซ่ึงมีความพึงพอใจใน
ระดับมากมี  10 ขอคําถามดังนี้  

  1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช  โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 4.11  
         2. ชวยลดขั้นตอนการทํางาน โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 4.36  

3. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง โดยมคีาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 4.28  
4. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย โดยมีคาเฉลี่ยระดบัความพงึพอใจเทากับ  
    4.16  
5. ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 4.57  
6. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน โดยมีคาเฉลีย่ระดับความพงึพอใจเทากับ 3.94  
7. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช  โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 3.93  
8. สามารถใชเปนตัวอยางหรอืแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกบัหนวยอ่ืน ๆ โดยม ี
    คาเฉลี่ยระดบัความพึงพอใจเทากับ 3.67  
9.สามารถใชเปนแหลงขอมลูเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการบริหาร ติดตาม  
   ประเมินผล โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 3.96  
10.การใชงานคูมือการใชโปรแกรม โดยมคีาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 3.93  
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 สวนระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  ที่มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลางมี  2 ขอคําถามดังนี้ 

  1. ความสวยงามของเว็บเพจ  โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากับ 3.37   
2. การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม   โดยมีคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเทากบั 3.48  

   
6.3  ปญหาและอุปสรรค 
 จากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเวียงสา จังหวัดนานไปทดลองใชในระบบงานจริงตามวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle) พบวาขั้นตอนของการติดตั้ง (Implementation) มีปญหาดานการใชงาน 
การเขาถึงการใชอินเทอรเน็ตของสถานีอนามัย 1 แหงจาก 26 แหงที่ยังไมสามารถเชื่อมตอระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตทําใหระบบใชงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
  
6.4 ขอจํากัดของระบบ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียง
สา จังหวัดนาน เปนระบบที่ดําเนินการบนเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงตองพึ่งพาการเชาระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต จากผูใหบริการ ถาหากระบบเครือขายอินเทอรเน็ตขัดของ หรือลมเหลว จะทําใหการ
ดําเนินงานขัดของไปดวย 
 
6.5 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการตั้งเซิรฟเวอร ของหนวยงานสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเอง เพื่อรองรับการ
จัดเก็บขอมูลปริมาณที่มากขึ้น ในอนาคต แทนการเชาโฮสต จากผูใหบริการ 
 2. การพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน(Web Application) และเว็บเบส (Web 
Base) ควรมีความพรอมในดาน ระบบอินเทอรเน็ต รวมไปถึงการพัฒนาเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของใหมี 
ความรู และความพรอมในการใชอินเทอรเน็ต 
 3. การนําระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญ และ
ควรจะกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน และตองสนับสนุนการใชระบบโดยการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชระบบ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
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 4. หนวยงานอื่นที่จะนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ไปใช
ควรจะจัดหาเครื่องสแกนเนอรระบบ Multi  Page  Scans ซ่ึงมีความสามารถในการสแกนหนังสือได
คร้ังละหลาย ๆ  แผน 
 5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส ที่ควรศึกษาตอ
ยอดจากการศึกษาครั้งนี้ ควรเพิ่มเติมระบบในสวนของการพัฒนาบุคลากร และระบบอื่น ๆ ที่
สํานักงานนั้น ๆ เห็นวามีความสําคัญและจําเปนไปดวย  
 
 
 
 


