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บทคัดยอ 
 

  ระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน เปนการ
คนควาแบบอิสระ พัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี โดยมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
ในการจัดการระบบฐานขอมูลทั้งหมด  มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแมฮองสอนใหเปนแหลงเผยแพรขอมูลตางๆ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงาน และเปนเครื่องมือในการทํางาน สามารถติดตามขอมูลขาวสารของหนวยงานได
ตลอดเวลา  
  เว็บไซตของระบบนี้ แบงออกเปน  2  สวนใหญๆ คือ  สวนของเจาหนาที่และบุคคลทั่วไป 
สามารถดูขอมูลตางๆไดโดยผานทางเว็บไซต และสวนของระบบบริหารจัดการขอมูล เปนสวนที่
ผูดูแลระบบและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานตางๆ สามารถเขาไปปรับปรุงแกไข และลบขอมูลตางๆ 
ได ไดแก ขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตร การจองการใชงานหองประชุม รถยนต เครื่องโปรเจคเตอร 
การจัดการขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส การจัดอับดับสถานการณโรคติดตอตางๆ การจัดการ
ขอมูลบุคลากร การจัดการไฟลดาวนโหลด การจัดการอัลบั้มภาพ การจัดการขาวกิจกรรม ขาว
ประกวดราคา ขาวประชาสัมพันธ บทความ การจัดการรหัสผานของผูใช 
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  การประเมินผลการใชงานเว็บไซต ไดใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน ผลการ
ประเมินพบวา กลุมผูดูแลระบบ กลุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล และกลุมเจาหนาที่และบุคคลทั่วไป 
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม คือ 4.35, 4.25 และ 4.75 ตามลําดับ กลุมผูดูแลระบบและกลุม
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล มีความพึงพอใจในระดับดี กลุมเจาหนาที่และบุคคลทั่วไปมีความพึง
พอใจในระดับดีมาก เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอนสามารถนําไปใชไดจริง มี
ประโยชน และใชงานไดตามวัตถุประสงคที่วางไว 
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ABSTRACT 
 
  The Development of an Information Management System on Mae Hong Son Provincial 
Public Health Office Website, is developed by using PHP program and MySQL. MySQL database 
is for managing database. The objectives of this independent study to develop Mae Hong Son 
Provincial Public Health Office Website to be resources for public relation and tools for keep 
tracking all data inside office all the time. 
  The website was structured into two major systems. First, general officers and general 
users can only browse website. Second, administrative users can manipulate data – update and 
delete. The data that can be manipulated are vision, mission, reservation of meeting rooms cars and 
projectors, population, AIDS status, list of communication diseases, personal, file download, 
picture album, activity news, auction news , article and password management. 

The evaluation of this development is from the questionnaire that asking about satisfaction 
of general usage of administrators, data management officers, general officers and general persons 
show 4.35, 4.25 and 4.75 respectively, which mean satisfied. Therefore, the development of 
information on Mae Hong Son Provincial Public Health Office Website is useful and follow all 
objectives of  the  independent study. 
  


