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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครอง                    

สวนทองถิน่ โดยวเิคราะหปญหาและความตองการจากหนวยบรกิารสขุภาพ กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ตามระเบียบวิธีวิจัย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) ศึกษา                         

สภาพปจจบุนังานการแพทยฉกุเฉนิ 2) วเิคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมลูงานการแพทยฉกุเฉินดวยผังงาน 

Swim Lane 3) วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยอาศัยทฤษฎีวงจรการพัฒนา                                

ระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธ แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ และสถาปตยกรรม

ซอฟตแวร Model-View-Controller 4) ประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศตามแบบจําลอง DeLone & 

McLean (2003) 5) ประเมินระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินดวยแบบจําลอง CIPP 

 ผลการวิจัยพบวาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินประกอบดวย 3 สวน ไดแก การปฏิบัติการฉุกเฉิน                     

การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน ระบบสารสนเทศสามารถใชงานผานเครือขาย 

อินเทอรเน็ต และจัดการขอมูลไดครบถวนทั้ง 3 สวน การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศพบวา                    

ความพึงพอใจของผูใชมีคาเฉลี่ย 4.53 คุณภาพของสารสนเทศมีคาเฉลี่ย 4.39 คุณภาพของระบบสารสนเทศ
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มีคาเฉลี่ย 4.23 และคุณภาพการใหบริการมีคาเฉลี่ย 4.16 ตามลําดับ ระบบทําใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

สามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผน และพัฒนาตอยอดงานไดในอนาคต ระบบนี้สามารถนําไป                   

ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นได โดยปรับกระบวนการใหสอดคลองกับบริบทขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินนั้น

คําสําคัญ 
 ระบบจัดการขอมูล   ฐานขอมูล   ระบบสารสนเทศ   การแพทยฉุกเฉิน

Abstract
 The purpose of this research was to develop the emergency medical services information 

management system in the local administration organization by analyzing the problems and needs 

of health services unit. Public health and environment division, Nongphueng sub-district municipality, 

Saraphi district, Chiang Mai province. The research  methodology consists of five stages: 1) Study 

the current situation of emergency medical services 2) Analysis and design emergency medical 

services information management system using swim lane flowchart 3) Analysis, design and                    

develop information management system based on system development life cycle with incremental 

model, relational database model and Model-View-Controller software architecture 4) Evaluate the 

success of information management system using DeLone & McLean model (2003) 5) Evaluate the 

emergency medical services information management system by CIPP model.

 The research found that emergency medical services information consists of three parts: 

emergency medical operations, public services and public health information. The emergency 

medical services information management system is able to manage all three parts and available 

via the Internet. The evaluation of the success of information management system found that the 

mean of user satisfaction was 4.53, the mean of information quality was 4.39, the mean of information 

management system quality was 4.23 and the mean of service quality was 4.16, respectively.                   

The emergency medical services information management system allows the administrator and 

staff to access information for planning and develop in the future. Other local administration                       

organization can also use this system by adjusting the process in accordance with its own context.

Keywords
 Data Management System, Database, Information System, Emergency Medical Services
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บทนํา
 ในอดีตการแพทยฉุกเฉินขาดระบบบริหารจัดการท้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ บุคลากร และอุปกรณ 

ชวยเหลือ สงผลใหผูปวยฉุกเฉินจากการเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุตองสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความพิการ 

จนกระท่ังพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     

พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ถูกประกาศใช จึงเกิดคณะกรรมการ                                  

การแพทยฉุกเฉินที่ทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติงาน โดยมีสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติรับผิดชอบการบริหารจัดการ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงกําหนดใหองคกรปกครอง              

สวนทองถิ่นเขามามีบทบาทในงานการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือใหผูปวยฉุกเฉินเขาถึงระบบการแพทยฉุกเฉินได          

อยางทั่วถึง เทาเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน สงผลใหลดการสูญเสียชีวิต และความพิการท่ีจะเกิดข้ึนได                          

(National Institute for Emergency Medicine, 2014, 1)

 จากการศึกษาขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินในดานการจัดบริการสุขภาพ ใหคําปรึกษา ชวยเหลือ

ประชาชนท่ีมีปญหาดานสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงผูพิการในพ้ืนที่เทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี                      

จังหวัดเชียงใหม พบวา หากบุคคลดังที่กลาวขางตนเกิดอาการเจ็บปวยฉุกเฉินจะเรียกใชบริการการแพทย

ฉุกเฉิน ซึ่งสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (Information                          

Technology for Emergency Medical System: ITEMS) เพื่อบันทึกขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน ซึ่งยังขาด

การจัดเก็บขอมูลของประชาชนท่ีมปีญหาดานสขุภาพในพ้ืนที ่อาท ิขอมลูสวนบคุคล สถานทีอ่าศยั โรคประจําตวั 

ทาํใหในระหวางปฏิบตังิานตองสอบถามขอมูลของผูปวยใหมทัง้หมด นอกจากน้ียงัพบวาประชาชนท่ีเจ็บปวย

ดวยโรคเร้ือรัง ผู ปวยติดเตียง และผู พิการบางราย ยังไมไดรับสวัสดิการของรัฐตามสิทธ์ิที่ควรไดรับ                            

(Kaewmeesri & Senarit, personal communication, December 14, 2016) หากมีการจัดเก็บและ                         

จดัการขอมลูการแพทยฉกุเฉิน การจัดบริการสุขภาพ และการเขาถงึสวัสดกิารของรัฐใหเปนระบบเช่ือมโยงกัน 

จะทําใหผูปฏิบัติงานสามารถใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังสามารถผลิตสารสนเทศ          

ที่อธิบายสภาพปจจุบันดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาโครงการ                         

ดานสุขภาพ ยกระดับการปฏิบัติการฉุกเฉิน และจัดบริการสุขภาพไดอยางเหมาะสมตอไป ดังนั้น ผูวิจัย                     

จึงสนใจศึกษาพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ                     

หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดไปปรับใชกับเทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งนําไป                    

ปรับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ตอไป

วัตถุประสงค
 เพื่อพัฒนาระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ                   

หนวยบริการสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองผ้ึง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
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ทบทวนวรรณกรรม
 1. รูปแบบการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน

       การแพทยฉุกเฉิน หมายถึงการปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝกอบรม การคนควา การวิจัย 

การปองกันการเจ็บปวยท่ีเกิดขึ้นฉุกเฉิน การประเมิน การจัดการ การบําบัดรักษาผูปวยฉุกเฉินนับต้ังแต                  

การรับรูถึงภาวะการณเจ็บปวยฉุกเฉิน จนถึงการดําเนินการใหผูปวยฉุกเฉินไดรับการบําบัดรักษาใหพน 

ภาวะฉุกเฉิน ทัง้ในชุมชน นอกโรงพยาบาล และในโรงพยาบาล (National Institute for Emergency Medicine, 

2014, 2) โดย Kaewmeesri et al. (2017) ไดพฒันารูปแบบการจดับรกิารการแพทยฉกุเฉินแบบบรูณาการ                            

เชิงพื้นที่สําหรับผูสูงอายุกลุมเสี่ยงในบริบทชุมชนภายใตสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท พบวา 6 ปจจัยสําคัญ                 

ที่ตองพัฒนา คือ บุคลากร ระบบขอมูล การฝกอบรม การสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีในการรับและแจงเหตุ                   

และการมีสวนรวม โดยเสนอแนะใหมีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในรูปแบบท่ีมีการใชเทคโนโลยี                                    

หรือนวัตกรรมท่ีสามารถจัดบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางผสมผสาน และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้                         

ยงัมงีานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัการพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการฐานขอมูลผูสงูอายทุีส่ามารถนาํปรบัใชกบั

การบริการการแพทยฉุกเฉินไดของ Sujima (2018) ซึ่งพบวา องคประกอบสําคัญของงานผูสูงอายุมี 3 ดาน 

ไดแก ดานเบี้ยยังชีพ ดานสุขภาพ และดานกิจกรรมผูสูงอายุ รูปแบบเปนการบูรณาการงานทั้ง 3 ดาน                         

โดยสามารถนําเสนอสารสนเทศท่ีมีประโยชนใหแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานดานการแพทยฉุกเฉิน และ

สุขภาพประชาชน

 2. ระบบการจัดการขอมูลและระบบสารสนเทศ

  ระบบ หมายถึง สิ่งที่ประกอบดวยองคประกอบยอยหลายสวนที่มีความสัมพันธ และทําหนาที่

ประสานกัน เพื่อแปรสภาพปจจัยนําเขาใหไดผลลัพธหรือผลผลิตตามเปาหมายที่ไดวางไว โดยองคประกอบ

ของระบบประกอบดวย 4 สวน ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และสวนยอนกลับ (Kecharananta, 

2008, 16-18) ในการนําเสนอระบบสามารถใชผังงานระบบเพื่อแสดงการดําเนินงานในระดับกายภาพ                       

หรือทรัพยากรที่มีอยูในระบบ โดยอาจมีการนําแผนภาพ Swim Lane แบงสวนผูดําเนินงาน หรือแผนกงาน              

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการออกเปนสวนๆ (Lane) และระบุสัญลักษณที่ใชในการเขียนผังงานระบบใหตรงกับ

สวนของผูดําเนินงาน หรือแผนกงานท่ีเกี่ยวของ (Roser, 2015)

  ระบบสารสนเทศ คอืกลุมของกระบวนการท่ีมกีารจัดเกบ็ และประมวลผลขอมลู อาทกิารจัดรปูแบบ 

การจัดเรียง หรือการสรุปผลออกมาเปนสารสนเทศเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนในการดําเนินงาน                           

ปจจุบันระบบสารสนเทศไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการประมวลผล โดยมีขั้นตอนการพัฒนา                                

ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ 5 ขัน้ตอน ไดแก 1) การสาํรวจเบือ้งตน เพือ่คนหาปญหา

และความตองการของระบบ ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทรัพยากร และงบประมาณ                     

2) การวิเคราะหระบบ เพื่อวิเคราะหความตองการของผูใช ปญหา อุปสรรค จุดเดนของวิธีการทํางานปจจุบัน 

และกําหนดวิธีการทํางานของระบบใหม 3) การออกแบบระบบ คือการกําหนดรายละเอียดของ                                        

ระบบสารสนเทศ ตั้งแตการนําเขาขอมูล การเก็บขอมูล การแสดงสารสนเทศ รวมถึงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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4) การปรับใชระบบ เปนขั้นตอนท่ีครอบคลุมตั้งแตการพัฒนาซอฟตแวร การทดสอบระบบ การจัดทําคูมือ     

การใชงาน เอกสารระบบ การติดตั้งระบบ และการฝกสอนผูใชงานระบบ และ 5) การบํารุงรักษาระบบ                                  

(Kecharananta, 2008, 65-68) แบบจําลองของวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบเพิ่มผลลัพธเปน                          

รูปแบบท่ีมีการแบงระบบสารสนเทศออกเปนสวนยอย และทําการพัฒนาใหเสร็จสิ้นทีละสวน จนกระทั่ง                  

เสร็จสมบูรณทั้งระบบ

  การจดัการขอมลูเปนกลยทุธหนึง่ในการบริหารองคกร เนือ่งจากผูบริหารสามารถนําขอมลูตางๆ 

มาใชในการตัดสินใจ แกปญหา หรือพยากรณเหตุการณลวงหนา การจัดการขอมูลจะมีประสทิธิภาพสูงสุด

เม่ือผูที่ตองการใชขอมูลไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว ทันทวงที ปจจุบันขอมูลและสารสนเทศถูกจัดเก็บใน                        

แฟมขอมลู และฐานขอมลู การบริหารขอมลูตองคาํนงึถงึความสามารถในการเขาถงึขอมูล การรักษาความปลอดภัย

ของขอมูล และขอมูลตองสามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได (Praneetpolgrang et al., 2000, 145-147)

  ฐานขอมูล คือแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล โดยรวบรวมขอมูลที่มีความสัมพันธกันนํามาเก็บ

ไวเพียงที่เดียว มีการกําหนดรูปแบบในการจัดเก็บอยางเปนระบบและมีแบบแผน สงผลใหการจัดเก็บขอมูล

ไมซํ้าซอน มีการใชขอมูลรวมกัน สามารถรักษาความถูกตองของขอมูล สามารถกําหนดความปลอดภัยของ

ขอมูล และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาซอฟตแวร แบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธถูกพัฒนาและ      

นําเสนอในป ค.ศ. 1970 โดย อี เอฟ คอดด (E. F. CODD) อาศัยหลักทางคณิตศาสตรเรื่องความสัมพันธ                      

โดยมองความสัมพันธของตาราง 2 มิติ ประกอบดวยคอลัมนและแถว ซึ่งคอลัมนแสดงคุณลักษณะขอมูล      

และแถวแสดงคาขอมูล โดยมีหลักสําคัญคือ 1) แตละตารางตองมีคอลัมนที่เปนคียหลัก (Primary Key)                    

ซึ่งขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาไมซํ้ากัน ไมเปนคาวาง และตองประกอบดวยจํานวนคอลัมนที่นอยท่ีสุด                        

ที่จะสามารถจําแนกขอมูลได 2) คียอางอิง (Foreign Key) คือคอลัมนที่ใชระบุความสัมพันธกับคียหลัก                  

ในอีกตารางหน่ึง โดยคาขอมูลที่บรรจุอยูตองมีคาตรงกับขอมูลที่มีอยูจริงในอีกตารางหน่ึง หรือเปนคาวาง                 

ในการออกแบบฐานขอมลูเชิงสมัพันธนยิมใชแบบจําลองความสัมพนัธของขอมูล ซึง่เปนแผนภาพท่ีนาํเสนอ

โครงสรางที่จะใชจัดเก็บขอมูล ประกอบไปดวย 3 สวน ไดแก 1) เอนทิตี้ (Entities) คือ ตัวแทนของกลุมขอมูล

ในระบบงาน 2) แอตทริบิวต (Attributes) คือ คุณลักษณะของเอนทิตี้ และ 3) ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้ 

(Relationships) การจัดการฐานขอมูลจําเปนตองอาศัยระบบจัดการฐานขอมูลซึ่งก็คือซอฟตแวรที่ทําหนาท่ี

เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผูใชกับฐานขอมูล ผานชุดคําสั่ง SQL เพ่ือจัดการฐานขอมูลในงานหลัก                       

3 ดานไดแก การจัดการขอมูล การจัดการโครงสรางฐานขอมูล และการรักษาความม่ันคงปลอดภัย                                

ของฐานขอมูล

  สถาปตยกรรมซอฟตแวรแบบ Model-View-Controller (MVC) คือการแบงซอฟตแวรออกเปน 

3 สวน ไดแก 1) Model คือสวนที่ติดตอกับฐานขอมูล 2) View คือสวนของการแสดงผล และ 3) Controller 

คือสวนท่ีใชในการประมวลผล การบํารุงรักษาซอฟตแวรสามารถทําไดโดยงายเน่ืองจากมีการแยกสวน

ซอฟตแวรออกจากกันอยางชัดเจน สามารถนําชุดคําสั่งมาใชใหมไดโดยดัดแปลงเพียงเล็กนอย และ                                

ในสวนของทีมพัฒนาซอฟตแวรสามารถแบงการทํางานตามความถนัดของแตละบุคคล (Irobust Co., Ltd., 

2012)
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 3. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

       การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP นั้นถูกแบงเปน 4 สวน ไดแก 1) การประเมินบริบท   

เพื่อชวยกําหนดวัตถุประสงค และทําใหทราบถึงปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 2) การประเมินปจจัยเบื้องตน                       

เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดของระบบ และทรัพยากรที่ตองใช 3) การประเมินกระบวนการ เพื่อหา                            

ขอบกพรองและนาํไปปรบัปรงุใหการดําเนนิงานมีประสทิธภิาพมากข้ึน 4) การประเมินผลผลติ เพือ่เปรียบเทียบ

ผลผลิตที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค โดยชวงเวลาของการประเมินผลมี 4 ระยะ ไดแก การประเมินผลกอน                    

การดาํเนนิงาน การประเมินผลในขณะดําเนินงาน การประเมินผลเมือ่ส้ินสุดการดาํเนนิงาน และการประเมินผล   

กระทบจากการดําเนินงาน (Wongwittayapitak, 2011)

  Delone & Mclean (2003) ไดเสนอแบบจําลองความสาํเรจ็ของระบบสารสนเทศจากการทบทวน

วรรณกรรมดานระบบสารสนเทศและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา 6 องคประกอบที่ใชวัดความสําเร็จของ

ระบบสารสนเทศ ไดแก 1) คุณภาพของระบบ (System Quality) โดยพิจารณาจากความสามารถใน                               

การตอบสนองความตองการของผูใช ความพรอมใชงาน ความเชื่อถือได และระยะเวลาในการตอบสนอง 2)                          

คุณภาพของสารสนเทศ (Information Quality) โดยพิจารณาจากความถูกตอง แมนยํา ความครบถวน                   

ความสมบรูณ การตรวจสอบได ความเปนปจจบุนั รปูแบบงายตอการทาํความเขาใจ และตรงตอความตองการ

ของผูใช 3) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) คือการสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศ โดยพิจารณา

จากการรับประกนัคณุภาพ การเอาใจใสดแูล และการตอบสนองเม่ือไดรบัการรองขอ 4) ความต้ังใจในการใชงาน 

(Intention to Use) และการใช (Use) โดยพิจารณาจากลักษณะการใชงาน รูปแบบการนําทาง                           

จํานวนการเขาถึงระบบ และจํานวนรายการที่ถูกประมวลผล 5) ความพึงพอใจของผูใช (User Satisfaction) 

โดยพิจารณาจากการเขามาใชงานซํ้า หรือสํารวจจากผูใชงาน และ 6) ผลประโยชนสุทธิ (Net Benefits)                                      

คือผลประโยชนที่ไดจากการใชงานระบบ โดยพิจารณาจากการลดคาใชจาย ยอดขายที่เพิ่มข้ึน รวมถึง                      

การลดเวลาในการทํางาน โดยความสัมพันธขององคประกอบท้ัง 6 สามารถแสดงได ดังภาพที่ 1 

 
  ภาพที่ 1: แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศ DeLone & McLean (2003)

                      ที่มา: Delone & Mclean, 2003, 24
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 จากภาพที่ 1 สามารถสรุปความสัมพันธขององคประกอบทั้ง 6 ไดวา คุณภาพของสารสนเทศ                        

คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการ สงผลตอการใช และความพึงพอใจของผูใช ซึ่งจะสงผลตอไป                                      

ยังผลประโยชนสุทธิ โดยผลประโยชนสุทธิจะสงผลใหเกิดการใช และผูใชมีความพึงพอใจ การใชและ                         

ความพึงพอใจของผูใชมีผลเกี่ยวเนื่องกัน การศึกษาหลายชิ้นไดนําแบบจําลอง DeLone & McLean (2003) 

มาใช อาท ิPloychum (2015) ศกึษาอิทธพิลของคณุภาพระบบตอการใชงาน ความพงึพอใจและประโยชนสทุธิ

ในการทําธุรกรรมการเงินผานอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพของระบบมีอิทธิพลทางบวก               

ตอการใชงานและความพึงพอใจ การใชงานระบบมีอิทธิพลทางบวกตอความพึงพอใจและผลประโยชนสุทธิ 

ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ Piromkit & Jangkloy (2015) ศึกษาปจจัยท่ีสงผล                  

ตอความสาํเรจ็ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในการนาํระบบบญัชคีอมพวิเตอร e-LAAS มาใช พบวาคุณภาพ

ของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการสงผลเชิงบวกตอผลประโยชนสุทธิขององคกร 

รวมถึง Akarasuwan (2015) ศึกษาองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ พบวาคุณภาพของระบบ และคุณภาพของสารสนเทศมีความสําคัญมากที่สุด 

สวนคุณภาพการใหบริการเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สงผลตอความสําเร็จ 

กรอบแนวคิดงานวิจัย
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยสามารถวางกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพท่ี 2

 

 

ภาพที่ 2: กรอบแนวคิดการวิจัย
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วิธีการวิจัย
 การวิจัยมีกระบวนการในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน ดังนี้

 1. การศึกษาสภาพปจจุบันการจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง

  1.1 ประชากรที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

เทศบาลตําบลหนองผ้ึง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 1 คน และเจาหนาที่ระดับ

ปฏิบัติการ 2 คน 2) บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตําบลหนองผ้ึง 3 คน ไดแก ผูอํานวยการ                    

กองสวัสดิการและสังคม 1 คน และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ 2 คน และ 3) แกนนําชุมชน 3 คน

  1.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณสําหรับบุคลากรเทศบาลตําบลหนองผึ้ง 

และแกนนําชุมชน โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณจากผูทรงคุณวุฒิ 

  1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   1.3.1   ศึกษาขอมูลจากพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญตักิารแพทยฉกุเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมอืการดาํเนนิงาน

และบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

   1.3.2  จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณ และเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ                            

โดยใชวิธีการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ 

  1.4 การวิเคราะหขอมูล

   1.4.1  สรุปประเด็นงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง ไดแก 1) โครงสราง

ของการบริหารจัดการ 2) ขั้นตอนการดําเนินงาน 3) ปญหา และความตองการ 

   1.4.2   ตรวจสอบความสอดคลองของขอมลูจากการสัมภาษณกบัพระราชบัญญตั ิ กาํหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญตักิารแพทย

ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 และคูมือการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครอง                 

สวนทองถ่ิน

 2. การวิเคราะห และออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ในขั้นตอนนี้                           

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนที่ 1 เพ่ือออกแบบระบบจัดการขอมูล                         

สาํหรบังานการแพทยฉกุเฉนิ โดยใชเครือ่งมอืคอื ผงังาน Swim Lane ในการสรางผงังานเพ่ือแสดงการดําเนนิงาน

ของบุคลากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง

 3. การวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนของวงจร

การพัฒนาระบบสารสนเทศดวยแบบจําลองแบบเพิ่มผลลัพธ ออกแบบฐานขอมูลดวยแบบจําลอง                              

ความสัมพันธของขอมูล และพัฒนาซอฟตแวรตามหลักสถาปตยกรรมซอฟตแวร MVC ดวยโปรแกรมภาษา 

PHP รุน 5.3 และระบบจัดการฐานขอมูล MySQL รุน 5.5 ตามแบบจําลองฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

 4. การประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 

  4.1 ประชากรท่ีใชในงานวิจัย ประกอบดวย 1) บุคลากรเทศบาลตําบลหนองผ้ึง 4 คน ไดแก 
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ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลหนองผ้ึง ผูบริหารระดับกลาง คือผูอํานวยการกองสาธารณสุขและ 

สิ่งแวดลอม และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉิน 2 คน 2) บุคลากรดานการแพทยฉุกเฉิน              

ในพื้นที่ใกลเคียง 8 คน ไดแก ผูบริหารระดับสูง คือปลัดเทศบาลตําบลยางเน้ิง และปลัดเทศบาลตําบลสารภี 

ผูบริหารระดับกลาง ไดแก หัวหนางานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตําบลยางเน้ิง และหัวหนา

สํานักปลัดเทศบาลตําบลสารภี เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 2 คน  

และเจาหนาทีร่ะดบัปฏบิตักิารงานการแพทยฉกุเฉนิเทศบาลตําบลสารภี 2 คน  และ 3) ผูเชีย่วชาญดานระบบ

สารสนเทศ 3 คน 

  4.2 เครือ่งมอืทีใ่ชในงานวิจยั ไดแก แบบสอบถามการประเมินความสําเรจ็ของระบบสารสนเทศ

ในประเด็นคณุภาพของระบบ คณุภาพของสารสนเทศ คณุภาพการใหบริการ และความพึงพอใจของผูใชดวย

แบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และประเด็นดานผลประโยชนสุทธิดวยการใชคําถามปลายเปด                   

ตามแบบจําลอง DeLone & McLean (2003) แบบสอบถามไดรับการตรวจสอบและหาคาความสอดคลอง

ระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index Of Congruence: IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 คน โดยกําหนดเกณฑ

ความคิดเห็นไวดังนี้ +1 คือ แนใจวาขอคําถามตรงกับวัตถุประสงค 0 คือ ไมแนใจวาขอคําถามตรงกับ

วัตถุประสงค และ -1 คือ แนใจวาขอคําถามไมตรงกับวัตถุประสงค และคํานวณหาคาเฉลี่ย IOC ของคําถาม

ในแตละขอหากคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนําไปใชได แตหากคา IOC นอยกวา 0.5 

ขอคําถามจะถูกตัดออก หรือปรับปรุงคําถามใหมตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ

  4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล

   4.3.1  ผูวิจัยจัดทําคูมือการใชระบบสารสนเทศ 

   4.3.2  จัดประชุมเพื่อนําเสนอ และทดลองใชระบบสารสนเทศ 

   4.3.3  ผูเขารวมประชุมทําแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม

   4.3.4  จัดทําแบบบันทึกการสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูลในประเด็นขอเสนอแนะท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ

  4.4 การวิเคราะหขอมูล

   4.4.1  วเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถามโดยการหาคาเฉลีย่ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

   4.4.2  สรุปประเด็นขอเสนอแนะท่ีมีตอระบบสารสนเทศจากแบบบันทึกการสัมภาษณ

 5. การประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลหนองผ้ึง

  5.1 ประชากรท่ีใชในงานวิจยั คอื ผูอาํนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมเทศบาลตําบล

หนองผึ้ง และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการงานการแพทยฉุกเฉินเทศบาลตําบลหนองผ้ึง 2 คน

  5.2 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณที่อางอิงประเด็นคําถามตามแนวคิด                    

การประเมินระบบดวยแบบจําลอง CIPP คือ การประเมินบริบท ปจจัยเบื้องตน กระบวนการ ผลผลิต และ     

ผลกระทบจากการดําเนินงานใน 3 ชวงของงานวิจยั คอื กอนการดําเนินงานวิจยั ระหวางดําเนินงานวิจยั และ

หลังจากงานวิจัยเสร็จสมบูรณ โดยไดรับคําแนะนําในการตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสัมภาษณ                                   

จากผูทรงคุณวุฒิ 
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  5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยจัดสนทนากลุมเพ่ือนําเสนอระบบจัดการขอมูลสําหรับงาน  

การแพทยฉุกเฉิน เก็บรวบรวมขอมูลดวยการสังเกต และบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ 

  5.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม และจัดทํารายงานสรุปผล

ผลการวิจัย
 จากการดําเนินงานวิจัยตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน สามารถรายงานผลการวิจัยไดดังนี้

 1. ผลการศกึษาสภาพปจจบุนัการจดัการขอมลูงานการแพทยฉกุเฉนิ พบวาขอมลูทีเ่กีย่วของ

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก

  1.1 การปฏิบัติการฉุกเฉิน คือบริการท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน                        

พ.ศ. 2551 จัดอยูในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (Basic Life Support Unit: BLS) เมื่อศูนยรับแจงเหตุและ

สั่งการจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงเหตุผานเบอรโทรศัพท 1669 จะทําการแจงมายังหนวยปฏิบัติการเพื่อให               

ออกปฏิบตักิารฉุกเฉิน ระหวางปฏิบตังิานเจาหนาท่ีจะบันทึกแบบบันทกึการปฏิบตังิานหนวยปฏิบตักิารแพทย

ฉุกเฉินระดับพ้ืนฐาน และนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS 

  1.2 การบรกิารประชาชน คอืการสงเสรมิและอาํนวยความสะดวกดานสขุอนามยัแกประชาชน

ในพ้ืนท่ี โดยอํานวยความสะดวกดานการเดินทาง ใหคําปรึกษา และชวยเหลือในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน                        

จากปญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ และผูปวยติดเตียง โดยประชาชนติดตอหนวยบริการสุขภาพผานทางโทรศัพท

เคลื่อนที่ หรือโทรศัพทสํานักงาน โดยบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกการใชรถกูชีพ ทุกสิ้นเดือนจะมีการจัดทํา

รายงานสรุปจํานวนปฏิบัติการฉุกเฉินและการใหบริการประชาชน

  1.3 ขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน เปนขอมูลสวนบุคคล และสุขภาวะของประชาชนใน

พื้นที่ อาทิ ชื่อ นามสกุล ที่อยู การเขาถงึบริการของภาครัฐ ความพิการ กลุมโรคท่ีเปน เปนตน

 2. ผลการวิเคราะหและออกแบบระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ซึ่งแบง

การทํางานออกเปน 3 สวน ไดดังภาพที่ 3
 

 
 

ภาพที่ 3: การทํางานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน
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 การแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน               

กับระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัย สามารถแสดงไดดังภาพที่ 4

 
ภาพที่ 4: กระบวนการดําเนินงานระบบจัดการขอมูลการแพทยฉุกเฉิน

 3. ผลการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ประมวลผล และจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูล มีผลการดําเนินงานดังนี้ 

  3.1 การสํารวจเบ้ืองตน และการวิเคราะหระบบ เปนขั้นตอนท่ีไดดําเนินการและรายงานผล

ในกระบวนการวิจัยขั้นตอนท่ี 1 และ 2 

  3.2 การออกแบบระบบสารสนเทศ ผูวิจัยไดแบงระบบสารสนเทศออกเปน 3 สวน คือ                             

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน โดยการเขาใชระบบ

สารสนเทศตองทําการระบุชื่อผู ใช และรหัสผานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเขาถึงระบบสารสนเทศ                               

สามารถแสดงแบบจําลองความสัมพันธของขอมลู ตามแบบ Crow’s Foot Model ไดดงัภาพท่ี 5 โดยมีเอนทติี้ 

medical_emergencies เก็บขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉิน เอนทิตี้ people_services เก็บขอมูลการบริการ

ประชาชน และเอนทิตี้ personal_medicals เก็บขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชน
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ภาพที่ 5: แบบจําลองความสัมพันธของขอมูล
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 3.3 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การทดสอบ การจัดทําคูมือการใชงาน การติดตั้ง และ                      

การบํารุงรักษาระบบ ผูวิจัยไดนําแบบจําลองแบบเพ่ิมผลลัพธมาประยุกตใช โดยพัฒนาระบบงานทีละสวน 

สามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพท่ี 6

 
 

ภาพที่ 6: รายละเอียดระบบสารสนเทศจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน

ตัวอยางสวนนําเขาขอมูล และสารสนเทศ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 ถึงภาพที่ 9

 
 

ภาพที่ 7: หนาจอหลักการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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ภาพที่ 8: รายงานสรุปจํานวนการปฏิบัติการฉุกเฉินรายเดือน

 

ภาพที่ 9: รายงานจํานวนประชากร จําแนกตามกลุมโรค

 
 

 

 
 

 4. ผลประเมินความสําเรจ็ของระบบสารสนเทศ จากการวเิคราะหทางสถติโิดยการหาคาเฉลีย่ 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑในการแปลความดานการประเมินคุณภาพ ดังนี้ คะแนนเฉล่ีย                                

4.50 - 5.00 หมายถึงดีมาก คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงดี คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึงควรปรับปรุง และคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมผานเกณฑ                      

การประเมิน สําหรับเกณฑในการแปลความดานการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 

หมายถึงมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึงมาก คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึงปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึงนอย และคะแนนเฉล่ียตํ่ากวา 1.50 หมายถึงไมพึงพอใจ สามารถ                       

แสดงผลได ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1

ผลการประเมินความสําเร็จของระบบสารสนเทศ

 
 S.D. 

 
1.  4.00 0.65 
2.     4.27 0.59 
3.  4.33 0.62 
4. 3.93 0.59 
5.  4.40 0.63 
6.  4.20 0.56 
7. 4.40 0.51 
8. 4.27 0.59 
  4.23 0.60 

  
1.   4.53 0.64 
2.   4.20 0.68 
3.  4.27 0.70 
4.  4.33 0.49 
5.   4.53 0.52 
6.   4.47 0.52 
  4.39 0.59 

 
1.  4.20 0.68 
2.  4.13 0.52 
3.   4.20 0.68 
4. 4.00 0.53 
5.  4.27 0.59 
  4.16 0.59 

4.53 0.52 

 5. ผลประเมินระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉิน ตามบริบทของเทศบาล

ตําบลหนองผ้ึง สามารถสรุปผลการประเมินตามแบบจําลอง CIPP ไดดังนี้

  5.1 การประเมินผลกอนการดําเนินงาน การประเมินบริบทและปจจัยเบื้องตน พบวาผูบริหาร

ระดับสูงและระดับกลางใหความสําคัญตองานดานการแพทยฉุกเฉิน และสุขภาพประชาชน มีทัศนคติที่ดี                    

เล็งเห็นประโยชนและใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีเขามาใชงาน ผู ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดี                                   

พรอมนําขอมูลเขาสู ระบบใหม มีประสบการณการใชงานระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน ITEMS                                   

มคีวามพรอมในสวนของฮารดแวร และซอฟตแวรหากพัฒนาระบบสารสนเทศทีใ่ชงานผานระบบอนิเทอรเนต็ 
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มกีารวางเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานกังานท้ังแบบใชสาย และไรสาย มงีบประมาณในการดูแลเว็บไซต

เปนรายป สามารถนําซอฟตแวรเขาสูเว็บไซตของเทศบาลไดโดยไมตองของบประมาณเพ่ิมเติม

  5.2 การประเมินผลในขณะดําเนินงาน 3 คร้ัง ไดแก 1) การประเมินตนแบบระบบจัดการ                  

ขอมูลงานการแพทยฉุกเฉิน และระบบสารสนเทศ พบวา ผู ที่เกี่ยวของกับงานท้ังหมดเห็นดวยและ                                         

ใหความสนใจพิเศษกับการเช่ือมโยงขอมูลขามหนวยงาน 2) ประเมินระบบสารสนเทศในสวนการปฏิบัติ                 

การฉุกเฉิน ผูปฏิบัติงานใหความเห็นวาควรนําเขาขอมูลจากระบบ ITEMS 2 เดือนยอนหลังเพื่อความเปน

ปจจุบันของขอมูล 3) การประเมินระบบสารสนเทศในสวนการบริการประชาชน และสถานะสุขภาพ                                 

ของประชาชน สามารถบันทึกและแสดงสารสนเทศไดตามท่ีตองการ โดยมีการบันทึกขอมูลเขาสูระบบ                       

อยางสมํ่าเสมอ

  5.3 การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงาน เปนการประเมินผลผลิต และผลกระทบจาก                

การดําเนินโครงการ พบวาสารสนเทศท่ีไดจากระบบตรงตามความตองการของผูใชงานทุกระดับ โดยสามารถ

นําไปใชประโยชนได ดังนี้ 1) ผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง และนําไปวางแผน

พัฒนาตอยอดระบบงานการแพทยฉุกเฉินในอนาคต 2) ผูปฏิบัติงานสามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน และลดภาระในการจัดทํารายงานเชิงสถิติ 3) ขอมูลไมสูญหาย ตรวจสอบได 4) ระบบจัดการขอมูล

เปนแหลงเรียนรูใหหนวยงานอื่นที่ตองการใชงานระบบในลักษณะเดียวกัน 5) สารสนเทศใชเปนขอมูล                        

เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  และ 6) สารสนเทศทําใหทราบขอมูลทั้งฝงผูใชบริการ และผูปฏิบัติงาน                   

โดยเสนอแนะใหระบบสามารถพิมพรายงานไดพอดีกับกระดาษขนาด A4 และนําออกมาเปนไฟลเอกซเซล                                    

ควรมีรายงานสรุประยะทางการใชรถจําแนกตามทะเบียนรถเปนรายเดือน และระบบแผนท่ีเพื่อ                                  

อํานวยความสะดวกในการคนหาเสนทาง 

อภิปรายผลการวิจัย
 1. ระบบจัดการขอมูลสําหรับงานการแพทยฉุกเฉินในงานวิจัยนี้ ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ                 

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ ขอมูล                               

และสารสนเทศทําใหผูปฏิบัติงาน และผูบริหารสามารถศึกษาขอมูลยอนหลัง นําไปวางแผนพัฒนาตอยอด

ระบบงานการแพทยฉกุเฉนิในอนาคต ชวยลดระยะเวลาในการปฏบิตักิารฉกุเฉนิ ลดภาระในการจดัทาํรายงาน

เชิงสถติ ิขอมลูไมสญูหาย สามารถตรวจสอบได สารสนเทศสามารถใชเปนขอมลูเพือ่พฒันาเจาหนาทีผู่ปฏิบตังิาน 

และทําใหทราบขอมูลทั้งฝ งผู ใชบริการ และผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับการศึกษาของ                       

Kaewmeesri et al. (2017) พบวา การจัดการระบบขอมูลของผูสูงอายุกลุมเสี่ยง เพื่อรองรับการใหบริการ               

การแพทยฉกุเฉนิ ทาํใหผูปฏิบตังิานทราบประวตักิารเจบ็ปวย สงผลใหการรกัษารวดเรว็ ถกูตองและปลอดภัย                 

ลดขั้นตอนและเวลาในการซักถามประวัติ สามารถใชประกอบการบริการ การเยี่ยมบานรวมกับโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมท้ังเปนขอมูลเฝาระวัง และ                                    

ใชในการใหคําแนะนําดานสุขภาพอยางเหมาะสมตามสภาพความเปนจริง ซึ่งสามารถลดการเจ็บปวยและ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยขอมูลที่จัดเก็บในระบบสามารถใชเปนหลักฐานการทํางานที่ชัดเจน
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 2. การพฒันาระบบสารสนเทศไดนาํแบบจําลองวงจรการพฒันาระบบสารสนเทศแบบเพ่ิมผลลัพธ
มาใช เนื่องจากเหมาะกับระบบงานที่มีหลายสวนและเกี่ยวของกัน (Kecharananta, 2008, 70) ซึ่งผูใชงาน
จะไดรับระบบเร็ว สามารถปรับตัวเขากับระบบใหมแบบคอยเปนคอยไป ไมรู สึกตอตานระบบใหม                                                                      
(Pakdeewattanakul & Panichkul, 2008, 24) ซึ่งสัมพันธกับผลประเมินความพึงพอใจที่ผู ใชมีตอ                       
ระบบสารสนเทศซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผลการวิจัยนี้พบวา คุณภาพของสารสนเทศ 
คณุภาพของระบบสารสนเทศ คณุภาพการใหบรกิารอยูในระดับด ีและผูใชมคีวามพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยเกิดผลประโยชนสุทธิตอองคกร ดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศใหผูใชเกิด                    
ความพึงพอใจ ควรใหความสําคัญกับคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบสารสนเทศ และคุณภาพ
การใหบรกิาร สอดคลองกบั Ploychum (2015) ทีศ่กึษาพบวา  คณุภาพของระบบมีอทิธิพลทางบวกตอการใชงาน 
และความพงึพอใจ การใชงานระบบมอีทิธพิลทางบวกตอความพึงพอใจ และผลประโยชนสทุธ ิความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางบวกตอผลประโยชนสุทธิ และสอดคลองกับการศึกษาของ Piromkit & Jangkloy (2015)                       
ที่ศึกษาพบวาคุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ และคุณภาพการใหบริการ สงผลเชิงบวก                                 
ตอผลประโยชนสุทธิขององคกร รวมถึง Akarasuwan (2015) ที่พบวาคุณภาพของระบบ คุณภาพ                                    

ของสารสนเทศ และคุณภาพการใหบริการเปนองคประกอบที่สงผลตอความสําเร็จของระบบสารสนเทศ 

สรุป
 การพัฒนาระบบจดัการขอมลูสาํหรบังานการแพทยฉกุเฉนิในองคกรปกครองสวนทองถิน่ กรณศีกึษา
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง มีขอมูลที่เกี่ยวของ 3 สวนคือ การปฏิบัติการฉุกเฉิน การบริการประชาชน และขอมูล
สถานะสุขภาพของประชาชน งานวิจัยนี้ไดพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประมวลผล 
โดยสามารถคนคนืขอมลูอาการเจ็บปวย และขอมลูสวนบุคคลของผูปวยท่ีเปนประชาชนในพ้ืนทีแ่กเจาหนาที่
ปฏบิตักิารฉกุเฉนิ ชวยลดภาระของผูใชระดบัปฏิบตักิารในการจดัทาํรายงานเชงิสถิต ิผูบริหารระดบักลางและ
ระดับสูงสามารถใชประโยชนจากสารสนเทศในการวางแผนเพื่อพัฒนาการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน และ
บริการดานสุขภาพ รวมถึงนําไปใชในการวางแผนเชิงนโยบายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวเพื่อจัดโครงการ
สงเสริมสุขภาวะที่สอดคลองกับบริบทของประชาชนในพื้นที่ สามารถเชื่อมโยงขอมูล และสารสนเทศ                               
ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบงานบริการสวัสดิการภาครัฐ 
 ระบบจัดการขอมลูสาํหรับงานการแพทยฉกุเฉนิในงานวิจยันีถ้กูนาํเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใกลเคียง 2 แหง พบวาระบบสามารถนําไปใชได โดยมีขอจํากัดคือ ทองถ่ินท่ีจะนําระบบไปประยุกตใช                        
อาจตองทาํการปรับกระบวนการดําเนนิงานของระบบจัดการขอมูล รวมถึงตองปรับเปล่ียนขอมูลพืน้ฐาน และ
ชุดคําสั่งของระบบสารสนเทศ ไดแก ขอมูลผูใชงาน และช่ือหนวยปฏิบัติการแพทยฉุกเฉิน โดยขอเสนอแนะ
ในการพัฒนางานวิจัยตอไปคือ การปรับปรุงวิธีเชื่อมโยงขอมูลการปฏิบัติการฉุกเฉินจากระบบสารสนเทศ                
การแพทยฉุกเฉิน ITEMS กับฐานขอมูลงานวิจัย ควรใชการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอร                  
ผานระบบเครือขาย (Web Service) แทนการใหผูปฏิบัติงานนําเขาขอมูล โดยพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็น
ของความถูกตอง และความเปนปจจุบันของขอมูล
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