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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคนควาอิสระน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
วิเคราะหตนทุนหนวยบริการสถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อตอบสนอง
ตอนโยบายการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กระทรวง
สาธารณสุข และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ท่ีไดกําหนดใหใชตนทุนหนวยบริการมา
เปนขอมูลพื้นฐานในการจัดสรรงบประมาณประจําปใหกับสถานีอนามัย โดยนําระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการมาใชในการจัดเก็บรวบรวมฐานขอมูลตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยและ
นํามาวิเคราะหทางสถิติเพื่อแสดงรายงานท่ีสนับสนุนการตัดสินใจใหแกผูบริหารหรือเจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของ โดยใชหลักการทํางานผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงพัฒนาโปรแกรมดวยภาษาพีเฮชพี 
และระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ในระบบประกอบไปดวยสวนการใชงาน 3 สวน ไดแก สวน
ของผูดูแลระบบ สวนของผูบริหาร และสวนของเจาหนาที่ โดยท้ัง 3 สวนเปนบุคลการท่ีปฏิบัติงาน
ในสถานีอนามัย ซ่ึงจะมีบทบาทหนาท่ีและสิทธ์ิในการเขาถึงระบบตางกัน ท้ังนี้ผลท่ีไดรับทําใหได
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม ท่ีตรงตอความตองการใชสารสนเทศของหนวยงาน ตอบสนองตอการ
นําไปใชเปนสารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูงข้ึนไป และลดความซํ้าซอนของการทํางาน 
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อํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีในสถานีอนามัยในการทํางานเพ่ิมข้ึน พรอมท้ังมีระบบบันทึก
ขอมูลบุคลากรเพื่อใชเปนฐานขอมูลอางอิงในการนําไปใชตอไป และท้ังนี้ระบบท่ีไดจากการพัฒนา
สามารถใชเปนตนแบบใหกับสถานีอนามัยอ่ืนๆ นําไปใชงานหรือนําไปพัฒนาตอเนื่องได 
 ผลจากการศึกษาคร้ังนี้ ไดประเมินระบบโดยใชแบบสอบถามกับผูใช 3 ประเภท ไดแก 
ผูบริหาร 1 คน เจาหนาท่ี 4 คน ผูดูแลระบบ 1 คน พบวาระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยูในเกณฑดี  
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ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to development of  Management Information 

System  for Unit Cost Analysis of  Chompoo Public Health Center, Amphoe Saraphi, Changwat 
Chiang Mai to support the budgeting allocate policy of National Health Security Office (NHSO), 
Ministry of Public Health and Chiang Mai Provincial Public Health Official. This policy 
determine services unit cost as basic information for annual budget allocating for public health 
center by conduct managerial information system for collecting services unit cost data,  statistical 
analysis and prepare executive report for decision making.  
 This system is the web-based system, using Personal Hypertext Preprocessor program 
(PHP language) to develop the user-interface and using MySQL program as a database 
management tool. There are three part systems (1) administrator (2) manager (3) officers that they 
have different in role and right to access the system. The expected result of implementing 
managerial information system for unit cost analysis of Chompoo Public Health Center, Amphoe 
Saraphi, Changwat Chiang Mai are to support the user need, both operation and executive staff, to 
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collect operational data work, to reduce complexity of procedure, to provide the convenience for 
the officer. This system can be developed to be a prototype for other public health center. 
 The system evaluation used questionnaires with three user categories: one manager, four 
officers, and one administrator. The result of the evaluation showed the overall of the system 
efficiency was good.  
 


