
 

บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 

โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน เปนการพัฒนาระบบโดยการนําเทคโนโลยีระบบเครือขาย
อินทราเน็ตมาใชในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน โดยใชเครื่องมือหลัก ในการพัฒนาระบบ คือ สราง
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธดวยโปรแกรมมายเอสคิวแอล และใชภาษาพีเอชพี ในการเขียนคําสั่งการ
ทํางาน วัตถุประสงคของการคนควานี้คือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑ
กลุมวินิจฉัยโรครวม ที่สามารถสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน และ
ใหผูบริหารไดใชประโยชนจากการนําสารสนเทศที่ไดรับจากระบบไปประกอบการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยการศึกษาและ
วิเคราะหระบบงานปจจุบันของการใชสารสนเทศผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม และ
ศึกษาตามความตองการของผูใชงานระบบ สามารถสรุปผลการศึกษาในประเด็นตางๆ ตามลําดับ
ตอไปนี้ 
 
6.1 การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ 

จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 
โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดนาน  ผูศึกษาไดติดตั้งระบบที่พัฒนาขึ้นและทดลองใชงานโดยผูใชที่
เกี่ยวของ และไดประเมินผลระบบโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบในโรงพยาบาล
จํานวน 20 คน ไดแก ผูบริหาร 2 คน หัวหนางาน 5 คน แพทย 3 คน และผูใชงานทั่วไป 10 คน  
สามารถสรุปผลการประเมินการใชงานระบบไดดังนี้ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณาจาก ผูใชไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นซึ่งมี 5 ระดับ(Linker’s Scale )  มีคาคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 โดยคาคะแนน 1 คือระดับ
ความพึงพอใจนอยที่สุด  คาคะแนน 5   คือระดับความพึงพอใจมากที่สุด  ดังนี้ 

คาคะแนน 4.51 ถึง 5.00  =  ความพึงพอใจมากที่สุด 
คาคะแนน 3.51 ถึง 4.50  =  ความพึงพอใจมาก 
คาคะแนน 2.51 ถึง 3.50  =  ความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนน 1.51 ถึง 2.50  =  ความพึงพอใจนอย 
คาคะแนน 1.00 ถึง 1.50  =  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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โดยไดผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยใน
ตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา 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 3 7 7 3 0 3.50 
2. ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติเปนประจํา 5 5 5 2 1 3.75 
3. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง 10 5 3 2 0 4.15 
4. การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม  2 5 11 2 0 3.35 
5. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 4 6 6 2 2 3.40 
6. ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ 14 3 2 1 0 4.50 
7. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน 12 5 2 1 0 4.40 
8. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ 10 6 3 1 0 4.25 
9.  สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อใชกับหนวยอ่ืนๆ 
9 6 3 2 0 4.10 

10. สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการ
ประกอบการตดัสินใจในดานการบริหาร ติดตาม 
ประเมินผล 

5 6 4 2 3 3.40 

ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.88 
 
จากตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ สรุปไดดังนี้ 
1) ความสะดวกตอการใชงานของผูใช  มีคาเฉลี่ยที่ 3.50 แสดงวาผูใช มีความพึงพอใจ

ระดับมาก 
2) ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติเปนประจํา มีคาเฉลี่ยที่ 3.75 แสดงวาผูใชมีความ

พึงพอใจระดับมาก 
3) ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง มีคาเฉลี่ยที่ 4.15 แสดงวาผูใชมีความพึงพอใจระดับ

มาก 
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4) การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม   มีคาเฉลี่ยที่ 3.35 แสดงวาผูใชมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง  

5) หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยที่ 3.40 แสดงวาผูใชมี
ความพึงพอใจระดับปานกลาง  

6) ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ มีคาเฉลี่ยที่ 4.50 แสดงวาผูใชมีความพึง
พอใจระดับมาก 

7) ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน มีคาเฉลี่ยที่ 4.40 แสดงวาผูใชมีความพึง
พอใจระดับมาก 

8) ไดสารสนเทศตรงกับความตองการที่ผูใชระบุ มีคาเฉลี่ยที่ 4.25 แสดงวาผูใชมีความพึง
พอใจระดับมาก 

9) สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชกับหนวยอ่ืนๆ มี
คาเฉลี่ยที่ 4.10 แสดงวาผูใชมีความพึงพอใจระดับมาก 

10) สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจในดานการบริหาร 
ติดตาม ประเมินผล มีคาเฉลี่ยที่ 3.40 แสดงวาผูใชมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

   
6.2  ปญหาและอุปสรรค 
 จากการนําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม 
โรงพยาบาลเวียงสา ไปทดลองใชในระบบงานจริงพบวามีปญหาดานการใชงาน ดังนี้ 

1) การนําเขาขอมูลของระบบที่ผานการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวมแลว เปนขอมูลที่ตองมี
ความถูกตองสมบูรณของขอมูลมากที่สุด จึงจะไดกลุมวินิจฉัยโรครวมที่ถูกตองและจะ
ทําใหไดคาน้ําหนักสัมพัทธของผูปวยแตละรายที่ถูกตองตรงกับขอมูลที่สงใหกับ
สํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติเพื่อขอรับการจัดสรรเงิน ซ่ึงตองมีการตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลในชุดขอมูลมาตรฐาน 12 แฟมอยางละเอียดบางครั้งอาจทําให
การนําเขาขอมูลของระบบเกิดความลาชา เพราะการรายงานสถิติหรือตัวช้ีวัดบางคา 
อาจไดไมทันเวลาตามที่ผูใชตองการ 

2) จํานวนเงินที่ไดรับจัดสรรในแตละงวดเปนเงินที่จัดสรรลวงหนา เพื่อใหสถานพยาบาล
เกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการ ขอมูลนําเขาระบบเกี่ยวกับเงินจัดสรรที่ไดรับที่
เปนขอมูลปจจุบันจึงเปนการประมาณการที่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ตอเมื่อ
ไดรับตัวเลขทางการเงินที่เปนจริงแลวจึงจะไดรับการปรับเปลี่ยนเพื่อใหผูบริหาร
สามารถดูขอมูลสถิติยอนหลังได  
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 6.3 ขอจํากัดของระบบ 
1) การทดสอบการใชงานของระบบยังขาดการทดสอบกับขอมูลจริงของสถานพยาบาล

อ่ืนนอกเหนือจากขอมูลของโรงพยาบาลเวียงสา เนื่องจากขอมูลผูปวยนั้นเปนขอมูล
สวนบุคคล การจะนําขอมูลผูปวยมากระทําการใดๆ จะตองไดรับความยินยอมจาก
หัวหนาสถานพยาบาลนั้นกอน การทดสอบระบบจึงไมมีผลของการทดสอบกับขอมูล
ของสถานพยาบาลอื่น ซ่ึงอาจมีความสมบูรณของขอมูลแตกตางกัน  

2) ตัวช้ีวัดผูปวยในเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล บางคาเปนขอมูลเชิงคุณภาพ  
ซ่ึงไมสามารถนํามาเขียนเปนโปรแกรมได ทําใหระบบที่พัฒนาตอบสนองตอความ
ตองการของผูใชไดเพียงบางสวน 

3) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวมนี้ ไมมีระบบ
รองรับในสวนของการใหผูใชลงทะเบียนเขาใชงานไดโดยอัตโนมัติ ผูใชงานจะตอง
ไดรับอนุญาตใหเขาใชจากผูดูแลระบบกอน เนื่องจากขอมูลในระบบเปนขอมูลสวน
บุคคลของผูปวย ผูใชระบบที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยโดยตรง
เทานั้น จึงจะสามารถเขาใชงานระบบได 

 
6.4 ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผูปวยในตามเกณฑกลุม
วินิจฉัยโรครวม โรงพยาบาลเวียงสา ผูศึกษาไดรวบรวมจากแบบสอบถามที่ประเมินโดยผูใชระบบ
และขอเสนอแนะของผูศึกษา ดังนี้ 

1) ควรเพิ่มรายงานใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ผูบริหารและผูใชงานระบบ เชนเพิ่มรายงานที่เปนแผนภูมิตางๆ และควรเพิ่มการสั่ง
พิมพรูปแบบรายงานออกทางเครื่องพิมพ เพื่อความสะดวกของผูใช 

2) พัฒนาระบบใหสามารถติดตอเชื่อมโยงกับฐานขอมูลโรงพยาบาล เพื่อใหสามารถ
แสดงขอมูลทางดานระบาดวิทยาได 

3) สารสนเทศและสถิติบางคาที่มีขอมูลอยูในฐานขอมูลของระบบ ยังไมมีการแสดงผล
ใหครอบคลุม เชน ปริมาณการทําหัตถการ อัตราการผาตัด เปนตน 

4) นโยบายการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนายังมีการปรับเปลี่ยน จึงควรมี
การพัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่อง เพื่อใหสารสนเทศที่ไดรับสอดคลองกับนโยบาย
เสมอ 


