
 

บทที่  6 
บทสรุป 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 
   ระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน เปนการ
คนควาแบบอิสระ พัฒนาขึ้นโดยใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี (PHP) โดยมีโปรแกรมจัดการฐานขอมูล
มายเอสคิวแอล (MySQL)ในการจัดการระบบฐานขอมูลทั้งหมด  มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน สามารถใชเว็บไซตเปนเครื่องมือสําหรับ
การทํางาน สามารถติดตามขอมูลขาวสารของหนวยงาน ดูรูปภาพกิจกรรมตางๆ ที่ทําขึ้น เจาหนาที่
สวนใหญสนใจในสวนการจัดประมวลภาพในอัลบั้มภาพ การประเมินผลการใชงานเว็บไซต ไดใช
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงาน ผลการประเมินพบวา กลุมผูดูแลระบบ กลุมเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบขอมูล และกลุมเจาหนาที่และบุคคลทั่วไป มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม คือ 4.35 4.25 
และ 4.75  ตามลําดับ  กลุมผูดูแลระบบและกลุมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล มีความพึงพอใจในระดับดี 
กลุมเจาหนาที่และบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจในระดับดีมาก 
 ระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวย 
ระบบบริหารจัดการขอมูล และหนาเว็บไซต ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
    (1)  ระบบบริหารจัดการขอมูล มีผูใชงาน คือ ผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล 
ซ่ึงมีกระบวนการตางๆ ดังนี้ 

1) การตรวจสอบการเขาใชงานระบบ กอนเขาใชงาน  
2) การจัดการบุคลากร เชน เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลบุคลากร เปลี่ยนรหัสผาน การกําหนด

สิทธิ์การใชงานเมนูใหกับเจาหนาที่วาสามารถใชงานเมนูใดไดบาง 
3) จัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร  
4) จัดการขาวและบทความ ประกอบดวย ขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ขาวประกวด

ราคา และบทความ 
5) จัดการการจองการใชงานหองประชุม รถยนต  เครื่องโปรเจคเตอร 
6) จัดการไฟลดาวนโหลด  
7) จัดการขอมูลสาธารณสุข ประกอบดวย ขอมูลประชากร ขอมูลสถานการณโรคเอดส 

และขอมูลสถานการณอันดับโรค  
8) การจัดการอัลบั้มภาพ 
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9) สํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
10) เปลี่ยนรหัสผาน ผูดูแลแลระบบ และเจาหนาที่ ที่ไดรับสิทธิ์ในการใชงาน 

    (2)  หนาเว็บไซต เปนสวนแสดงผลใหกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีทั้งสวนที่เปนขอมูลนิ่ง ซ่ึง
เปนขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงนอย หรือไมมีการเปลี่ยนแปลง  ในสวนนี้จะเปนการแสดงผลแบบ 
static และมีสวนที่เปนการนําขอมูลในฐานขอมูลข้ึนมาแสดงผล แตละหนาจอจะมีเมนูดานขาง
เพื่อใหบุคคลทั่วไปที่เขามาใชงาน สามารถดูขอมูลสวนตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว หนาจอทั้งหมด
ประกอบดวย  
    2.1)  ขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดแมฮองสอน เปนขอมูลนิ่ง ประกอบดวย  
  -  ประวัติความเปนมาของจังหวัดแมฮองสอน  
  -  ที่ตั้งภูมิศาสตรของจังหวัดแมฮองสอน 
  -  การคมนาคม เปนการนําเสนอขอมูลการเดินทางไปจังหวัดแมฮองสอน 
  -  การปกครอง เปนการนําเสนอขอมูลการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน 
  -  สถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดแมฮองสอน 

2.2 ) ขอมูลเกี่ยวกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน  
   - หนาหลัก เปนการนําเสนอขาวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ โดยนําขอมูล
จากฐานขอมูลมาแสดงผลไดแก ขาวประชาสัมพันธ กิจกรรม และขาวประกวดราคา รวมทั้งขาวจาก
กระทรวงสาธารณสุข  
     - วิสัยทัศน เปนการนําเสนอขอมูลวิสัยทัศนโดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผล 
    - ทําเนียบผูบริหาร ขอมูลผูบริหาร หัวหนากลุมงาน/งาน และหัวหนาหนวยงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน  
   - ขอมูลบุคลากรของหนวยงาน 
    - แผนที่ของหนวยงาน  
    - หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร แสดงขอมูลหมายเลขโทรศัพทภายในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน หมายเลขโทรศัพทของกระทรวงมหาดไทย และหมายเลขโทรศัพท
สายตรงตางๆ ที่เกี่ยวของ 
    - ขาวประชาสัมพันธแสดงรายละเอียดขาวและรูปภาพขาว 
    - ขาวประกวดราคา  
    - ขาวจากหนวยงานอื่น(RSS) เปนการนําเสนอขาวจากหนาเว็บไซตอ่ืน 
    - ขาวกิจกรรม เปนการนําเสนอขาวกิจกรรม การรณรงคทางสาธารณสุขตางๆ 
    - บทความที่นาสนใจหรือขอมูลทางวิชาการตางๆ 
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    - กระดานสนทนา  
    - ปฏิทินจองการใชงาน เปนการนําเสนอขอมูลจองการใชงานของหอง รถ และ
เครื่องโปรเจคเตอร  
    - ขอมูลสาธารณสุข เปนการนําเสนอขอมูลประชากร ขอมูลสถานการณโรคเอดส
และสถานการณอันดับโรค โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงผลในรูปตารางและกราฟแทง 
    - ดาวนโหลดไฟล เปนการนําเสนอไฟลตางๆ ที่ตองการเผยแพร 
    - อัลบั้มภาพ เปนการนําเสนออัลบั้มภาพกิจกรรมตางๆ  
 
6.2  ขอจํากัดของการศึกษา 
        (1)  ขอจํากัดของระบบ 

1) เครื่องแมขาย (Server) ยังไมมีการจัดการที่ดีพอ ทําใหการติดตั้งระบบ หรือการ
ทดสอบเรียกใชงานเว็บไซตติดขัด มีขอผิดพลาด และการจัดเก็บขอมูลเกาไมเปนระบบ ทําใหมีขอมูล
ที่ไมไดใชจัดเก็บอยูเปนจํานวนมาก 

2) เครื่องลูกขายตามหองของกลุมงาน/งานตางๆ ยังไมมีการจัดการที่เปนระบบ ทําให
เกิดขอผิดพลาดตางๆ ที่สงผลทําใหการเขาไปจัดการขอมูลบนเว็บไซตมีปญหา เชน มีไวรัส มีขอมูล
ขยะ(ขอมูลเกาและไมมีการใชงานแลว) เปนตน 

3) เครื่องลูกขายบางกลุมงานหรือบางงาน มีไมเพียงพอตอการทํางาน หรือเขาไป
ปรับปรุงขอมูลหรือติดตามขาวสาร 

4) ขอมูลบางสวน ไมสามารถเพิ่มเติม แกไขได เชน ขอมูลจังหวัดแมฮองสอน หมายเลข
โทรศัพท แผนที่ หองประชุม รถยนต เครื่องโปรเจคเตอร 

5) การกําหนดวันเวลาใหขอความในขาวประชาสัมพันธ กิจกรรม ขาวประกวดราคา 
บทความ ไฟลดาวนโหลด แสดงลวงหนา หรือกําหนดวันที่ตองการลบ หรือใหกําหนดไดวาใหแสดง
ขอความ ขาว เปนระยะเวลากี่วัน สําหรับบางกรณีที่เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมสามารถที่จะกรอก
รายละเอียดในวันนั้นได หรือในกรณีเกี่ยวกับการประกวดราคา ที่มีการกําหนดระยะเวลามาเกี่ยวของ 
เปนตน 

6) การสํารองขอมูล  ไมไดเก็บขอมูลในสวนที่ เปนแฟมขอมูลที่ เพิ่มเขาไป  เชน 
แฟมขอมูลที่ตองแนบประกอบกับขาวตางๆ เพื่อใหมีความสมบูรณขึ้น อัลบั้มภาพ แฟมขอมูลที่เก็บ
ฐานขอมูลตางๆ ผูดูแลระบบตองทําการสําเนาโฟลเดอร mhso ที่เก็บขอมูลทั้งหมดของเว็บไซตเอง 
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          (2)  ขอจํากัดของผูใชระบบทุกระดับ (ผูดูแลระบบ, เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล, ผูใชทั่วไป) 
1) เจาหนาที่บางคนจํารหัสไมได เนื่องจากเปนระบบใหม ยังไมมีความคุนเคย หรือ

ไมไดใชงานบอย เมื่อจํารหัสไมได ก็ใชวิธีจดไวใกลๆ กับเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงาน ทําใหไมเปน
ความลับ อาจเกิดการนําไปใชงานในทางที่ผิด หรือเกิดความเสียหายตอระบบได 

2) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ไมมีเวลาเขามาปรับปรุงขอมูล เนื่องจากงานประจํามีปริมาณมาก 
3) เจาหนาที่บางคน ยังไมคุนเคยกับการใชงานในลักษณะนี้ ทําใหตองใชระยะเวลา

พอสมควร 
4) การปรับปรุงขอมูลบางอยาง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบไมไดเตรียมขอมูลครบถวน เมื่อ

นํามากรอก ทําใหขอมูลที่แสดงบนเว็บไซต ไมสมบูรณ หรือเกิดความสับสน 
5) เจาหนาที่ที่รับผิดชอบขอมูล ไมสามารถแกไขรหัสเองได ตองใหผูดูแลระบบเทานั้น

เปนผูกําหนดรหัสใหใหม 
 
6.3 อภิปรายผลการศึกษา 
  การจัดการการจัดทําเว็บไซตโดยใชโปรแกรมพีเอชพี (PHP) ทําใหการสรางเว็บไซต มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการบริหารจัดการมากขึ้น โดยใชหลักการการจัดการทรัพยากรที่มีอยู ให
เกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหเว็บไซต มีความนาสนใจมากขึ้น ผูดูแล เจาของงานที่
รับผิดชอบ รวมถึงผูบริหาร ใหความสนใจ และนําไปเปนเครื่องมือที่สําคัญในการทํางานตอไป 
 
6.4 ขอเสนอแนะ 

1) ควรขยายการใชงานสูหนวยงานระดับอําเภอ หรือหนวยงานที่ตองประสานงานเปน
ประจํา ไดแก โรงพยาบาลชุชมชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สถานีอนามัย เชน กําหนดสิทธิผูใช
ของหนวยงานนั้นๆ ขึ้น เพื่อติดตอประสานงาน รับสงขอมูลรายงานตางๆ เปนตน 

2) ขยายขอบเขตของงาน โครงการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีรูปแบบเหมาะสม ในการที่จะ
นํามาเสนอหรือบริหารจัดการบนเว็บไซตตอไป 

3) ควรมีการประเมินการใชงานหรือการพัฒนาเว็บไซตของกลุมงาน/งานตางๆ บน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบในการประเมินผลงานหรือ
พิจารณาความดีความชอบ และเพื่อใหคุมคากับการลงทุนในดานทรัพยากร งบประมาณตางๆ อีกดวย 

4) ระบบควรใหเจาหนาที่ที่บันทึกขอมูลระบุไดวา ขอความในขาว หรือประกาศ เร่ิม
แสดงผลลวงหนาวันไหน ลบขาวหรือขอความนั้นเมื่อไหร เนื่องจากบางครั้งเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
งานอาจจะติดภารกิจในวันนั้น หรือกรณีการแสดงขอมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา  
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5) การแสดงแผนภูมิในขอมูลสาธารณสุข ไดแก ขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส 
สถานการณโรค ควรมีขอความอธิบายดวยวาเปนแผนภูมิแสดงขอมูลอะไร พรอมทั้งระบุวาเปน
ขอมูล ณ วันที่เทาไหร ใครเปนผูรับผิดชอบขอมูล 

6) ควรมีการเชื่อมตอ (Link) ขอมูลดานสาธารณสุขของเว็บไซต เชน ขอมูลประชากร ขอมูล
สถานการณโรคเอดส ขอมูลสถานการณโรคติดตอทั่วไป กับระบบงานปกติของขอมูลนั้นๆ เพื่อ
ไมใหเกิดการทํางานซ้ําซอนกับผูรับผิดชอบงานตองมากรอกขอมูลในเว็บไซตอีก 

7) ขอมูลบางสวน ควรมีการรวบรวมเปนสถิติเพื่อนําไปเปนขอมูลในการบริหารจัดการได 
เชน การเก็บสถิติจากการจองใชงานรถยนตหรือเคร่ืองโปรเจคเตอร วามีการใชงานไปแลวเปน
ระยะเวลาเทาไหร มีการสึกหรอหรือสวนประกอบสวนใดมีการปรับเปลี่ยน หรือซอมแซมไปแลว
บาง เพื่อเปนขอมูลประกอบในการทําแผนประจําปหรือแผนปฏิบัติการสําหรับการขอซอมแซมหรือ
จัดซื้อจัดหาใหมทดแทน 

8) ขอมูลบางสวน ควรมีการออกเปนรูปแบบรายงานเพื่อนําไปประกอบการดําเนินงานแบบ
ครบวงจร เชน การจองการใชงาน ควรออกรายงานเปนแบบฟอรมเสนอผูบริหารหรือผูมีหนาที่
ตัดสินใจ อนุมัติใหยืมหรือใชตอไป 

9) ขอมูลบางอยางควรจะมีการปรับปรุงหรือแกไขได เหมือนขาวประชาสัมพันธ หรือ
บทความตางๆ เชน ขอมูลจังหวัดแมฮองสอนตางๆ หมายเลขโทรศัพท แผนที่ ขอมูลรถยนต หอง
ประชุม เครื่องโปรเจคเตอร เปนตน 

10)  การสํารองขอมูลทั้งหมดในเว็บไซต ควรสาํรองขอมูลทั้งหมดหรือในสวนที่สําคัญตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไดเองโดยอัตโนมัต ิ

 
 


