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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยนี้ คือ เพื่อพัฒนาระบบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร) ในการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก และ
เปนแนวทางในการนําระบบไปใชในการจัดการปรับกระบวนการใหบริการในคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กใหมีประสิทธิภาพ วิธีดําเนินงาน
วิจัย มีขั้นตอนการศึกษาความตองการ วิเคราะหองคประกอบของระบบ ออกแบบระบบ และพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาล
สัตวเล็ก ผลการวิจัยสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจัดการขอมูลโรงพยาบาลสัตวเล็ก โดยโปรแกรมสามารถจัดเก็บขอมูลสัตว
ป วย ข อมูล เจ าของสัต ว ตลอดจนข อมูล การรั กษา สามารถเรี ยกดู ข อมู ลสั ต ว ป วยเก าไดเมื่ อสั ต วป วยนั้ น ๆ มารั บ การรักษาอี กครั้ ง
โปรแกรมสามารถชวยจัด เก็บ ขอมูล และเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว และเป นฐานขอมู ลที่สามารถจะนํ ามาใชป ระโยชนทางคลินิก
ตอไปในอนาคตได เชน การวิเคราะหอุบัติการณเกิดโรคในแตละเดือนในรอบป เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนจัดซื้อเวชภัณฑตอไป
คําสําคัญ: ระบบฐานขอมูล, สารสนเทศ, การจัดการคลินิก

Abstract
The objectives of this research were to develop a software program for veterinary clinic management,
and to establish the guidelines for effective application in managing the service process in a veterinary clinic. The
research methodology involved needs investigation, system component analysis, system design, and system
development of veterinary clinic management. The results revealed that the developed software program for
database management in veterinary clinic could record information in terms of history of sick animals, owners,
and drug treatments. Moreover, the developed software program provided immediate diagnostic information of
animals, a more convenient approach for data collection, and fast data searching. The database could also be
utilized for future medical planning of veterinary clinic, for example the incident analysis of the disease occurring
in each month within the 1-year period.
Keywords: Database system, Information, Veterinary Clinic management
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1. บทนํา
ในยุค ปจจุบันไดมี การนํ าเอาเทคโนโลยี สารสนเทศเขามาชวยในกิ จกรรมการดําเนินงานตาง ๆ ในองคกรมากยิ่งขึ้ น ทั้ งใน
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนตางเล็งเห็นความสําคัญและประโยชนที่ไดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิด
ศั กยภาพในกิ จกรรมการทํ างาน ดั ง จะเห็ นได จากจํ านวนเครื่ องคอมพิ วเตอร ที่ มี เ พิ่ ม มากขึ้ นในแต ล ะแผนกและอั ต ราการใช ง าน
คอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ ภายในสํานักงาน ซึ่งคอมพิวเตอรชวยใหการจัดการกับขอมูล และการประมวลผลขอมูลตางๆ
มีความเปนระบบ ระเบียบ และมีความแมนยํา จึงทําใหการจัดการขอมูลและสารสนเทศในยุคปจจุบันมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ไดเปดใหบริการโรงพยาบาลสัตวเล็ก สําหรั บบริการการ
รักษาสัตวเลี้ยงของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ รวมทั้งเปนศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพสําหรับนั กศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการสัตว
แพทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบคลินิกสัตวเล็กนั้น เปนการดําเนินงานใหบริการลูกคา
ในดานการรักษาสัตวเลี้ยง ดูแลสัตวที่มีความเจ็บปวยและใหบริการในการตรวจรักษา ฉีดวัคซีน ผาตัดคุมกําเนิด เปนตน ซึ่งมีการจัดเก็บ
ขอมูลลูกคาและรายละเอียดการใหบริการในรูปแบบของเอกสารแยกตามแฟมประเภทการใหบริการ ในปจจุบันมีลูกค าที่มารับบริการ
เป นจํ านวนมาก ทํ าใหการจัด เก็ บข อมูล เกี่ ยวกั บสัต วที่ม ารักษา และกิจกรรมการรักษามี เป นจํ านวนมากเช นกั น จึงทํ าใหเกิด ปญ หา
เกี่ยวกับความลาชาในการจัดเก็บขอมูลและการคนหาขอมูลซึ่งอยูในรูปของเอกสาร และการจัดเก็บเอกสารในลักษณะของกระดาษนั้น
เสี่ยงตอการชํารุดและเสียหายของเอกสารสัตวที่เขารับการรักษาบางรายมีการเก็บประวัติไวเปนเวลานาน เมื่อเขารับการรักษาใหมทําให
ใชเวลานานในการคนหาขอมูลจึงอาจทําการลงทะเบียนประวัติสัตวที่มารักษาใหม จึงทําใหเกิดการบันทึกขอมูลที่ซ้ําซอนขึ้น จึงอาจเปน
ที่มาของการเกิดความขัดแยงของขอมูลเดียวกันขึ้น นอกจากนั้นการจัดการขอมูลในรูปแบบของเอกสารนั้นอาจกอใหเกิดความลาชาขึ้น
เคยมี งานพั ฒ นาระบบการจั ด การ [1] บริ ห ารยาคงคลัง [2] ระบบซื้ อขายสิน ค า [3] การศึ กษาการนํ าเทคโนโลยี RFID
มาประยุ กต ใช โรงพยาบาลสั ต ว [4] และระบบสารสนเทศเพื่ อการบริห ารคลิ นิกสั ต ว [5] เพื่ อพั ฒ นาระบบการให บ ริ การในคลินิ ก
โรงพยาบาลสัตวเล็ก อยางไรก็ตาม การพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กใหงาย ไมซับซอน และเปนประโยชนที่แทจริง
นั้นเปนสิ่งที่นาพัฒนาเพื่อใหผูใชสามารถเรียนรูและใชเองไดอยางตอเนื่อง
ดังนั้นจึงไดทําการพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กขึ้น เพื่อตองการเอาเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศมาชวยในการจัดการกับขอมูลเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง เก็บขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง ขอมูลการใหบริการรักษาสัตว และขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการทํางานภายในโรงพยาบาลสัตวเล็ก ใหมีความเปนระบบระเบียบ เพื่อชวยลดปญหาเกี่ยวกับความลาชาในการ
คนหาขอมูลในการให บริการ ลดความซ้ํ าซอนของเอกสาร ซึ่งจะทําให กระบวนการในการใหบ ริการแกลู กคาเปนไปอย างสะดวกและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค
1) เพื่อศึกษากระบวนการใหบริการและการจัดการกับขอมูลในคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
2) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
3) เพื่อใหเกิดองคความรูสําหรับการเผยแพรขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถนําเอาระบบคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
ที่พัฒนาขึ้นไปเผยแพรแกหนวยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการนําไปใชงานตอไป
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3. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒ นา และการถายทอดองคความรูแกชุมชน ระยะเวลาการการดําเนินโครงการ 1 ป แบ ง
ระยะของการดําเนินการวิจัย ออกเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาความตองการ วิเคราะหองคประกอบของระบบ และออกแบบระบบ
1) ศึกษากระบวนการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กในปจจุบัน
2) เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
3) วิเคราะหปญหาและความตองการของระบบใหม
4) ออกแบบสวนติดตอกับผูใชงานและฐานขอมูล
5) กําหนดเครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
1) ดําเนินการพัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบระบบไว
2) ทดสอบระบบ
3) ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
4) จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน/ถายทอดเทคโนโลยี
ระยะที่ 3 ถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเปาหมาย
ระยะเวลาดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีดําเนินการทั้งสิ้น 2 วัน
กรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
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4. อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก นี้เปนการวิจัยเพื่อการถายทอดเทคโนโลยี โดยศึกษาแนว
ทางการจัดการขอมูลดิบ ใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศที่เปนประโยชนตอผูใชงาน และการออกแบบและพัฒนาระบบที่ชวยใหระบบ
สรางสารสนเทศที่เปนประโยชนตอองคกร โดยไดกําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัย โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ศึกษาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กที่คลินิกมีการใชงานอยูแลว
1) ศึกษาขอมูลพื้นฐานเบื้องตนดวยการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ทํางานในหนวยงานถึงขั้นตอนและวิธีการในการจัดการขอมูล
2) สรุปผลความตองการและประเด็นปญหาของระบบงานเดิมจากผูใชงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของ
เก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
1) รวบรวมข อมู ล กระบวนการจั ด เก็ บ เอกสารโดยเอกสารที่ ไ ด จากการสอบถามได แ ก OPD Card, Lab Requirement,
เอกสารจัดทําวัคซีน
ขั้นตอนการให บ ริการจากข อมู ลการวิเคราะห ระบบงานเดิ มสามารถแสดงในแผนภาพกระแสขอมูล (Context Diagram:
Data Flow Diagram Level 0) ไดดังนี้

ภาพที่ 2 Context Diagram แสดงขอมูลระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
จากภาพที่ 2 Context Diagram แสดงถึงระบบของโรงพยาบาลสัตวโดยการศึกษาขอมูลจากโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นใชบุคลากรเปนผูดําเนินการทั้งสิ้น ประกอบดวยการกรอกขอมูล
ประวัติพื้นฐานของสัตวปวยและเจาของสัตวปวย เรียกวา OPD (Outpatient Department) พนักงานประจําโรงพยาบาล ดําเนินการ
กรอกขอมูล ดวยการซักถามจากเจาของสั ตวเลี้ ยง การรักษา สัต วแพทย ตรวจสอบข อมูลเบื้องตน จาก OPD วินิจฉัยโรค และทําการ
รักษา จากนั้นจะประเมินผลการรักษา วาการรักษาเสร็จสิ้นหรือไม หรือตองมีการนัดหมายเพือ่ รักษาหรือตรวจโรคอีกครั้งหรือไม
วิเคราะหปญหาและความตองการของระบบใหม
ปญหาของระบบงานดําเนินงานที่ไมมีการใชโปแกรมที่ชวยจัดการคือ การคนหาขอมูลประวัติสัตวเลี้ยงที่เคยรับการรักษาแลว
ทําไดยาก หรือบางครั้งไมพบขอมูล ทําใหตองกรอกขอมูลใหม ทําใหสัตวแพทยไมทราบขอมูลยอนหลังวาสัตวที่นํามารักษานั้นมีประวัติ
อยางไร
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ออกแบบสวนติดตอกับผูใชงาน
สวนของการติดตอผูใชงานนั้นมีสวนงานที่จําเปนตองใชหลายสวนแตที่มีความจําเปนคือประเด็นสวนการเก็บประวัติสัตวและ
การรักษา และวิธีการเรียกใชขอมูลดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไดออกแบบหนาจอที่เกี่ยวของกับขอมูลดังกลาว ดังนี้
1) หนาจอการกรอกขอมูลประวัติสัตวเลี้ยง ประกอบดวย ขอมูลเบื้องตน ชนิดสัตวและสายพันธุ
2) หนาจอการกรอกขอมูลประวัติเจาของสัตวเลีย้ ง
3) หนาจอการกรอกขอมูลการรักษา (เหมือน OPD card)
4) หนาจอการกรอกขอมูลการนัดหมายเพื่อรับการรักษา
ออกแบบฐานขอมูล
พัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก ตามหลักการระบบจัดการฐานขอมูลใน [6]
ทดสอบระบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
จัดทําเอกสารประกอบการใชงาน/ถายทอดเทคโนโลยี
ถายทอดเทคโนโลยีแกกลุมเปาหมาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวัดประสิทธิภาพการใชประโยชน
แบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับการถายทอดเทคโนโลยี
การวิเคราะหผล
ในการวิ จัย ในครั้ ง นี้ เป น การวิ จัย เพื่ อ ถ ายทอดเทคโนโลยี ที่ ได มี การศึ ก ษาพั ฒ นาและทดสอบระบบการจั ด การคลิ น ิ ก
โรงพยาบาลสัตวเล็ก และนําองคความรูเผยแพรแกกลุมเปาหมาย ดังนั้นในสวนของการวิเคราะหผลจึงสามารถแบงได 2 สวนคือ
1) วิเคราะหความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผูที่เขารับการถายทอดเทคโนโลยี
2) วิเคราะหประสิท ธิภาพของระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสั ตวเล็ก โดยรวบรวมแบบประเมินแลวนํ าผลทั้ง หมดมา
บันทึกและวิเคราะหดวยโปรแกรมวิเคราะหทางสถิติ และวิเคราะหดวยสถิติพรรณนา

5. ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการใหบริการและการจัดการกับขอมูลในคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
2) เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับ ปรุงกระบวนการในการจัดการขอมูลในคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กใหมีประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น 3) เพื่ อ
ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กใหมีการจัดเก็บขอมูลการใหบริการอยางเปนระบบระเบียบ งายตอการ
ใชงาน ชวยลดความผิดพลาด ชวยลดความซ้ําซอนและระยะเวลาในการคนหาและจัดเก็บขอมูล 4) เพื่อใหเกิดองคความรูสําหรับการ
เผยแพรข อมู ลเทคโนโลยีส ารสนเทศ และสามารถนํ าเอาระบบคลินิกโรงพยาบาลสั ตว เล็ ก ที่ พั ฒ นาขึ้นไปเผยแพรแ กห น วยงานทั้ ง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการนําไปใชงานตอไป โดยมีผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
2. ผลการหาความพึงพอใจของผูเขารวมการถายทอดความรูก ารใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
3. การประเมินประสิทธิภาพของระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
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ผลการพัฒนาระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
ในการพัฒนาระบบจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็กนั้น ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นไดออกแบบเพื่อใหผูใชงานสามารถบันทึกขอมูล
ประวัติพื้นฐานของสัตวปวยที่นําเขามารักษาในโรงพยาบาลสัตว หรือคลินิกสัตว การบันทึกขอมูลการรักษา การนัดหมายการรักษา
เพื่อความสะดวกในการคนขอมูลการรักษาสัตว สงผลใหการรักษาสัตวปวยที่ตอ งการการักษาอยางตอเนื่องนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการพัฒนาระบบจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก มีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การบันทึกขอมูลชนิดสัตว เปนสวนที่ใชเพื่อกําหนด แกไขชนิดสัตวที่มีการนํามารักษาในคลินิก ผูใชงานสามารถ
กําหนดชนิดสัตวตามความตองการหรือตามชนิดสัตว โดยรหัสที่กําหนดใหกับชนิดสัตวนั้นผูใชงานจะตองกําหนดดวยตนเอง ดวยการ
พิมพชื่อสัตวดวยภาษาอังกฤษ และเมื่อกําหนดหรือเพิ่มรายการชนิดสัตวเขาไปแลวที่หนาจอจะแสดงขอมูลรายการชนิดสัตวในตาราง
ดานลางของหน าจอ ดั งภาพที่ 3 ดังนั้ น เมื่ อมาตรวจสอบขอมูล ชนิ ดสั ตวในระบบในภายหลัง จะเพิ่ มความสะดวกแก ผูใชง านระบบ
เนื่องจากรหัสนั้นไมใชเพียง รหัสที่เปนตัวเลข แตเปนรายการชื่อสัตวที่สามารถเขาใจไดโดยทั่วไป โดยรหัสนี้จะถูกนําไปอางอิงในการ
กําหนดชนิดสายพันธุสัตวในสวนการบันทึกสายพันธุสัตวตอไป

ภาพที่ 3 หนาจอการบันทึกขอมูลชนิดสัตว
2. การบันทึกสายพันธุสัตว เปนสวนกําหนดรายการสายพันธุสัตวใหกับสัตวแตละชนิดที่นํามารักษาในคลินิก โดย
รายการชนิดสัตว 1 ชนิดนั้ นสามารถเพิ่มรายการสายพั นธุสัตวไดหลายสายพันธุ เชน การนําสุนัขเขามารักษาในคลินิก นั้นอาจมีสาย
พันธุข องสุ นัขหลายสายพั นธุ เชน บางแก ว พุ ดเดิ้ ล ชิ วาวา เปนตน โดยการกํ าหนดรายการสายพั นธุนั้นจะเลือกชนิ ดสั ตว จากสวน
รายการสัตวที่อยูทางดานซายมือของภาพที่ 4 ที่ไดจากการกําหนดชนิดสัตวในหนาจอการบันทึกขอมูลชนิดสัตว รหัสสายพันธุสัตวนั้น
จะขึ้นตนดวยตัวอักษรยอ 3 ตัวแรกของชื่อชนิดสัตว เชน รหัส DOG001 คือ สุนัขสายพันธุชิสุ เปนตน ในสวนนี้จะเพิ่มความสะดวก
แกผูใชงานในการตรวจสอบขอมูลสัตววาเปนสัตวอะไร สายพันธุอ ะไร เปนตน
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ภาพที่ 4 การบันทึกขอมูลสายพันธุสัตว

ภาพที่ 5 หนาจอการบันทึกขอมูลพื้นฐานสัตว

3. การบันทึกขอมูลพื้นฐานสัตวปวย (แสดงดังภาพที่ 5) เปนสวนที่บันทึกและแสดงรายการขอมูลสัตวที่เขามารักษา
ในคลินิก เพื่อสัตวแพทยจะนําไปใชเพื่อการตรวจโรคและวินิจฉัยโรคตอไป ในสวนนี้จะบันทึกรายการขอมูลพื้นฐานสัตวพรอมกับบันทึก
ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง ซึ่งจะชวยใหผูใชงานนั้นสามารถคนหาขอมูลสัตวที่เคยมารักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. การบันทึกการรักษา (แสดงดังภาพที่ 6) เปรียบเสมือนรายการ OPD ที่บันทึกดวยมือเปลา คือเปนสวนบันทึ ก
การซักประวัติการปวย หรือขอมูลประกอบของสัตวปวยเพื่อนําไปสูการวินิจฉัย ระบบจะบันทึกขอมูลการซักประวัติและวินิจฉัยของสัตว
แพทยไว ทําใหการรักษาสําหรับสัตวปวยที่ตองการการรักษาอยางตอเนื่อง เนื่องจากการแสดงขอมูลการรักษาไวโดยแยกตามรายการ
สัตว พรอมทั้งขอมูลการนัดหมายของสัตวปวยที่มารักษาในแตละรอบ

ภาพที่ 6 หนาจอการบันทึกการรักษา
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ผลความพึงพอใจของผูเขารวมการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
ผลความพึงพอใจของผูเขารวมการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก โดยใหผูเขารวมฯ ได
ทดสอบและใช โปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น จํานวน 30 คน ใช แ บบสอบถามการวิ เคราะห ค วามพึ งพอใจของผู เข าร วมฯ แบบสอบถาม
ประกอบดวย 2 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมฯ ผลการวิเคราะห
แสดงไวในตารางตอไปนี้
1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน
ตารางที่ 1 เพศ ของผูตอบแบบประเมิน
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

N
11
19
30

รอยละ
36.7
63.3
100.0

จากตารางที่ 1 เพศ ของผูเขารวมการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก สวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 63.3 และเพศชาย จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 36.7 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 อายุของผูตอบแบบประเมิน
อายุ
21 - 25
31 - 35
36 - 40
มากกวา 40
รวม

N
23
1
2
4
30

รอยละ
76.7
3.3
6.7
13.3
100.00

จากตารางที่ 2 อายุ ของผูเขารวมการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัต วเล็ก สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 21 - 25 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 76.7 อายุมากกวา 40 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.3 อายุระหวาง 36 –
40 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 6.7 และอายุระหวาง 31 - 35 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ระดับความรูความเขาใจผูเขารวมการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
ความเขาใจ
กอน
หลัง

จํานวน
30
30

คาเฉลี่ย
3.47
4.17

S.D
.776
.745
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2) ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแปลผลการวิเคราะหขอมูลอาศัยเกณฑในการตีความหมายคาเฉลี่ย ( x )
โดยยึดหลักเกณฑตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด [4]
คะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 ความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด = 5
คะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 ความพึงพอใจ ในระดับมาก
= 4
คะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 ความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง = 3
คะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 ความพึงพอใจ ในระดับนอย
= 2
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 ความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด = 1
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการเขารับการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก
ขอคําถาม
ความเหมาะสมในดานระยะเวลา
กิจกรรมตลอดการฝกอบรม
ความสามารถในการนําไปใชไดจริง
สถานที่และความเหมาะสม
การถายทอดเนื้อหาและการนําเสนอ
ความเหมาะสมของจํานวนวิทยากร
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการ

N
30
30
30
30
30
30
30

x

4.47
4.30
4.43
4.30
4.33
4.20
4.43

SD
.629
.702
.504
.794
.758
.714
.504

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ผลปรากฏวามีระดับความคิดเห็น 6 ดาน โดยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความเหมาะสมในดานระยะเวลา
สู ง สุ ด ( x =4.47.629) ความสามารถในการนํ า ไปใช ไ ด จ ริ ง ( x =4.43.504) การถ า ยทอดเนื้ อ หาและการนํ า เสนอ ( x
=4.33.758) กิจกรรมตลอดการฝกอบรม ( x =4.30.702) สถานที่และความเหมาะสม ( x =4.30.794) และความเหมาะสมของ
จํานวนวิทยากร ( x =4.20.714) ตามลําดับโดยภาพรวมผูเขารับการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตว
เล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของการเขารับการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาล
สัตวเล็ก อยูในระดับมาก ( x =4.43.504)
จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาผูเขารับการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิกโรงพยาบาลสัตวเล็ก มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรมในดานตางๆ 10 ดาน เรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ สถานที่จัด
ฝ ก อบรม ( x =4.40.563) บุ ค ลากรผู ใ ห บ ริ ก าร( x =4.40.724) สถานที่ ( x =4.37.556) วั ส ดุ อุ ป กรณ เอกสารประกอบ
( x =4.33.606) ชวงเวลา / ระยะเวลาในการจัดฝกอบรม( x =4.30.596) การรับลงทะเบียน ( x =4.23.774) พิธีเปด –พิธีปด (
x =4.20.761) และ การบันทึกภาพ ( x =4.10.885) ตามลําดับ และผูเขารับการถายทอดความรูการใชระบบการจัดการคลินิก
โรงพยาบาลสัตวเล็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรผูถายทอดความรู 5 ดาน ดังนี้ ความสามารถในการตอบขอ
ซั ก ถาม ( x =4.40.675) ค วามรู ค วามส ามารถ ท างวิ ช าการ ( x =4.33.606) ค วามมี มนุ ษย สั มพั นธ ( x =4.30.702)
ความสามารถในการเราความสนใจและจุดประกายความคิด ( x =4.30.702) และความสามารถในการถายทอดการจัดกิจกรรมและ
บริหารเวลา( x =4.17.791) ตามลําดับ

79

A. Promkot et al. / SNRU Journal of Science and Technology 7(2) (2015) 7183

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการเขารับการฝกอบรมในดานตาง ๆ
ขอคําถาม
เกี่ยวกับดานการจัดการฝกอบรม
สถานที่
การรับลงทะเบียน
วัสดุ อุปกรณ เอกสารประกอบ
อาหาร /ของวาง และเครื่องดื่ม
สถานที่จัดฝกอบรม
ชวงเวลา / ระยะเวลาในการจัดฝกอบรม
การบันทึกภาพ
พิธีเปด –พิธีปด
บุคลากรผูใหบริการ
ภาพรวมของการดําเนินการทั้งหมด
เกี่ยวกับวิทยากร
ความรูความสามารถทางวิชาการ
ความสามารถในการถายทอดการจัดกิจกรรมและบริหารเวลา
ความสามารถในการตอบขอซักถาม
ความมีมนุษยสัมพันธ
ความสามารถในการเราความสนใจและจุดประกายความคิด
ความพึงพอใจในภาพรวม

N

x

SD

แปลผล

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4.37
4.23
4.33
4.27
4.40
4.30
4.10
4.20
4.40
4.40

.556
.774
.606
.785
.563
.596
.885
.761
.724
.675

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

30
30
30
30
30
30

4.33
4.17
4.40
4.30
4.30
4.43

.606
.791
.675
.702
.702
.679

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการจั ด การคลิ นิก โรงพยาบาลสั ต ว เล็ ก โดยผู ที่ ได ท ดลองใช โ ปรแกรมจํ านวน 7 ท าน
ประกอบดวย 1) การประเมินประสิทธิภาพดาน Function Requirement Test 2) การประเมินประสิทธิภาพดาน Function Test
และ 3) การประเมินประสิทธิภาพดาน Usability Test [A]
ผลการประเมิน Function Requirement Test
ตารางที่ 6 การประเมินประสิทธิภาพดาน Function Requirement Test
ขอคําถาม
ความถูกตองของการจัดเก็บขอมูล
ความถูกตองของการปรับปรุงแกไขขอมูล
ความถูกตองในการคนหาขอมูล
ความถูกตองของการลบขอมูล

N
7
7
7
7

x

9.29
9.57
9.86
9.86

SD
.951
.787
.378
.378

แปลผล
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 6 แสดงผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการจั ด การคลิ นิ ก โรงพยาบาลสั ต ว เล็ ก ด า น Function
Requirement Test มี ป ระเด็ นการประเมิ น 4 ด าน ซึ่ ง ผลการประเมิ นในภาพรวมอยู ในระดั บ ดี ม าก สามารถแสดงผลในแต ล ะ
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ดานเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความถูกตองในการคนหาขอมูล ( x =9.86.378) ความถูกตองของการลบขอมูล ( x =9.86.378)
ความถูกตองของการปรับปรุงแกไขขอมูล ( x =9.57.787 ความถูกตองของการจัดเก็บขอมูล ( x =9.29.951) ตามลําดับ
ตารางที่ 7 การประเมินประสิทธิภาพดาน Function Test
ระบบสามารถชวยในการจัดเก็บขอมูลลูกคาไดเร็วขึ้น
ระบบชวยในการบันทึกขอมูลพื้นฐานซักประวัติสัตวปวยไดเร็วขึ้น
ระบบสามารถชวยสัตวแพทยในการบันทึกการรักษาไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
ระบบสามารถคนหาขอมูลลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระบบสามารถจัดการขอมูลการนัดหมายการรักษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

N
7
7
7
7
7

7.00
6.86
6.43

SD
.816
.900
.535

แปลผล
ดี
ดีมาก
พอใช

6.57
7.86

.535
.690

พอใช
ดี

x

จากตารางที่ 7 แสดงผลการประเมิ นประสิ ทธิภ าพระบบการจัด การคลินิกโรงพยาบาลสัต วเล็ก ดาน Function Test มี
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับพอใช สามารถแสดงผลในแตละด านเรียงจากมากไปหานอย
ดังนี้ ระบบสามารถจัดการขอมูลการนัดหมายการรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ( x =7.86.690) ระบบสามารถชวยในการจัดเก็ บ
ขอมูลลูกคาไดเร็วขึ้น ( x = 7.00.816) ระบบชวยในการบันทึกขอมูลพื้นฐานซักประวัติสัตวปวยไดเร็วขึ้น ( x =6.86.900) ระบบ
สามารถคนหาขอมูลลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ( x =9.29.951) และระบบสามารถชวยสัตวแพทยในการบันทึกการรักษาได
รวดเร็วยิ่งขึน้ ( x =6.43.535) ตามลําดับ
ตารางที่ 8 การประเมินประสิทธิภาพดาน Usability Test
N
7
7
7
7
7
7

ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอ
ความงายสะดวกในการใชงานระบบ
ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลจากระบบมีความถูกตอง
ความเร็วในการประมวลผลของระบบ
การใชสีและรูปภาพมีความเหมาะสม
การใชถอยคําในโปรแกรมสามารถสื่อสารเขาใจงาย
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x

8.14
7.14
9.00
8.43
9.57
9.71

SD
1.215
1.215
.816
1.272
.787
.488

แปลผล
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินประสิท ธิ ภ าพระบบการจั ดการคลิ นิกโรงพยาบาลสั ตว เล็ก ดาน Usability Test มี
ประเด็นการประเมิน 6 ดาน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม อยูในระดับดี สามารถแสดงผลในแตละดานเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้
การใชถอยคําในโปรแกรมสามารถสื่อสารเขาใจงาย ( x =9.71.488) การใชสีและรูปภาพมีความเหมาะสม ( x 9.57.787) ผลลัพธที่
ไดจากการประมวลผล จากระบบมีความถูกตอง ( x =9.00.816) ความเร็วในการประมวลผลของระบบ ( x =8.431.272) ความชัดเจน
ของขอความที่แสดงบนจอ ( x =8.141.215) และความงายสะดวกในการใชงานระบบ ( x =7.141.215) ตามลําดับ

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการดําเนินโครงการวิจัยนั้นปรากฏวาสามารถพัฒนาระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลเพื่อการ
ใหบริการแกผูที่นําสัตวปวยมารักษาในคลินิกรักษาสัตว ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นนี้เหมาะสําหรับคลินิกสัตวทั่วไปในประเทศไทยซึ่ง
ยังถือไดวาเปนคลินิกขนาดเล็ก จากรายงานของไกรวุฒิ ตันติคะเนดี [1] ระบบฐานขอมูลสําหรับโรงพยาบาลสัตวเล็กสามารถใชในการ
สืบ ค นข อมูล ประวัติ การรักษา ตารางนั ดหมายได ซึ่ งสอดคลองกั บ ระบบฐานข อมูล ที่ พั ฒ นาขึ้น ในงานวิ จัย นี้ อย างไรก็ต ามระบบ
ฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นในงานวิจัยนี้ยังมีสวนของประวัติเจาของสัตวดวยซึ่งจะเปนประโยชนในกรณีที่เจาของสัตว มีสัตวเลี้ยงหลายตัว
หรือเจาของสัตวเลิกเลี้ยงสัตวแลว และมีการเลี้ยงสัตวใหมอีกครั้ง บันทึกประวัติเจาของสัตว รวมกับอุบัติการณเกิดโรคของสัตวก็จะเปน
ประโยชน ในใชเปนขอมูลประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคไดดวย ระบบฐานขอมูลที่พัฒ นาขึ้นไมมีขอมูลการบริหารคงคลังเหมือนเช น
งานวิจัย ของดุ สิต เลาหสิ นณรค [2] ทั้งนี้ เนื่องจากระบบฐานขอมู ลที่พั ฒ นาขึ้ นเหมาะกับคลินิกสัตว ขนาดเล็ กที่มี การสั่ งซื้อเวชภั ณฑ
จํานวนนอย และจุดประสงคของการพัฒนาฐานขอมูลนี้เพื่อใหใชไดงายและอํานวยความสะดวกแกสัตวแพทยผูรักษาสัตว ซึ่งตองมีจด
บันทึกการสอบประวัติ สัตว วินิจฉัยโรคสัตว และรักษา ไวเป นพื้นฐานอยูแลว สัตวแพทยหรือผู ให บริการในคลินิกสามารถนําขอมู ล
ประวัติการรักษามาเปนขอมูลเสริมในการวินิจฉัยโรคสําหรับสัตวปวยที่ตองการการรักษาตอเนื่อง ลดความซ้ําซอนในการจัดเก็บเอกสาร
ที่อยูในรูปของกระดาษและสามารถจัดเก็บไดในปริมาณที่มากขึ้น
เมื่อพิจาณาถึงความพึ่งพอใจของผูใชในเรื่อง ประสิทธิภาพดาน Function Requirement Test และ Usability Test พบวา
ผูใชมีความพึงพอใจอยูในระดับดี ถึงดีมาก ซึ่งบงชี้วา ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสะดวก ใชงายและมีความถูกตองแมนย่ํา เปน
ที่พอใจของผูใช แตเมื่อพิจารณาผลการการประเมินประสิทธิภาพดาน Function Test พบวายังมีบางประเด็น เชน ระบบสามารถชวย
สัตวแพทยในการบันทึกการรักษาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ ระบบสามารถคนหาขอมูลลูกคาไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจยัง
อยูในระดับที่พอใช บงชี้วา ระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นนี้ใชไดจริงแตผูใชอาจยังไมชํานาญในการใชจําเปนตองศึกษาและทดลองใชกอน
ระยะหนึ่ง เมื่อผูใชมีความชํานาญการบันทึก และการคนหาก็จะรวดเร็วยิ่งขึ้น

7. ขอเสนอแนะ
โปรแกรมระบบฐานขอมูลที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีการประมวลผลในเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องเดียว (Stand alone) เหมาะสมกับ
ระบบงานขนาดกลางหากหนวยงานมีการจัดการขอมูลขนาดใหญอาจไมเหมาะสมตองเปลี่ยนลักษณะการประมวลผลในมีการใชงานใน
ลักษณะแมขา ยและลูกขาย (Client –Sever)
ในการตอยอดระบบที่พัฒ นาขึ้นอาจนําเทคโนโลยี Barcode มาเพื่อช วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน ระบบสามารถเพิ่ม การออก
รายงานที่จะนําไปสูการใชขอมูลสําหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การนํารายการขอมูลการเปนโรคของสัตวปวยตาม
ชวงระยะเวลามาชวยในการบริหารยารักษาใหเพียงพอ หรือการควบคุมการระบาดของโรคติดตอ เปนตน
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