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บทคดัย่อ 

ระบบระเบียนสุขภาพและสมรรถนะก าลังพลน้ี เป็นโครงการหน่ึงของส านักงานปลัด 

กระทรวงกลาโหมที่มีนโยบายให้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ 

(ส านักงานพ้ืนที่ศรีสมาน) ส าหรับบริหารจัดการด้านสุขภาพและสมรรถนะก าลังพล  ซ่ึงเป็นอีกส่วน

ส าคัญหน่ึงของการเตรียมความพร้อมทางทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาทราบในภาพรวม  

ระบบที่พัฒนาข้ึนน้ีจะเข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลการดูแลรักษาสขุภาพก าลังพล ในการเกบ็

ข้อมูล ตรวจสอบ รายงานผล จัดท าประวัติการรักษาและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้มีการจัดเกบ็

เป็นระบบฐานข้อมูล และสร้างระบบที่น าเสนอบนเวบ็ไซด์ ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยให้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสทิธภิาพ   

การพัฒนาระบบโดยการใช้ Xampp จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาระบบเป็น 

Server จ าลอง แพทย์หรือเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานจากเคร่ือง PC ในส านักงานด้วย Web Browser 

ผลลัพธจ์ะแสดง บนเวบ็ไซต์ สามารถน ามาวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการป้องกนัและรักษาสุขภาพ 

รวมทั้งรายงานสมรรถนะของก าลังพลทั้งรายบุคคลและรายหน่วยงานได้  

ด้านสขุภาพ ระบบท าหน้าที่ค้นหา สบืค้น ตรวจสอบข้อมูลของผู้ที่มารับการรักษา ช่วยให้

ท างานได้ถูกต้องและรวดเรว็ขึ้น ด้านสมรรถนะก าลังพล ระบบสามารถใช้ Linear regression analysis 

ช่วยในการท านายผลการทดสอบแนวโน้มสมรรถภาพร่างกายของก าลังพลคร้ังต่อไป ใช้ Scatter plot 

ตรวจสอบคะแนนสุขภาพของแต่ละหน่วยงาน แพทย์และเจ้าหน้าที่จะได้ผลลัพธ์รายงานเสนอ

ผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องและมีประสทิธภิาพ   
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ABSTRACT 

This Health and Physical Performances Record System is one of the projects that 

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Defence is currently supporting the development 

of healthcare management systems which is the part of the military preparedness for the unit 

commanders to get ready of their subordinates’health status.  

This project is developed to collect health data, Analysis, and produce reports about 

personal health history, physical examinations by gathering all data reports and medical treatment 

of the unit forces into a centralized database system and interactive with various groups of users 

by Web interface. The users of this system (doctors, medical officers and patients) are allowed 

to access authority level to check the history of each patient, medical treatment records, physical 

test and doctor visit schedule by E-mail. The system is targeted to increase the efficiency of their 

routine works.         

The development includes a Web service script and database resided in the centralized 

server by using Xampp users can access this web service and database from their office PC with 

the default web browser. For health performances, they can enter, find, search, and review the 

patient’s data with less time and more accuracy than their routines. With the feature of scheduling, 

the patients can make a doctor visit on time and receive their own examination results. The results 

about the health, physical examinations of their own crews can be rapidly reported to their unit 

commanders for physical performances. After all, their concerning parameter data from the system 

can be evaluated and forecast by Linear regression analysis for preventing health and serving 

physical performances to the unit forces. 

 

1. บทน า 

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานราชการไทย มีหน้าที่เกี่ยวกบังานนโยบาย

และยุทธศาสตร์งานราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง มีปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชา

รับผิดชอบ มีหน่วยข้ึนตรงมากมายในหลายพ้ืนที่ เช่น ศาลาว่าการกลาโหม พ้ืนที่ ศรีสมาน ประชาช่ืน 

ลพบุรี  เป็นต้น โดยมีส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พ้ืนที่ศรีสมาน) ที่ต้ัง ณ ถนน ศรีสมาน ต าบล 

บ้านใหม่ อ าเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 มีหน่วยขึ้ นตรงหลัก คือ ส านักพัฒนาระบบราชการ

กลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม ส านักงานสนับสนุนส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม กรมการสรรพก าลังกลาโหม ส านักงานตรวจสอบ



ภายในกลาโหม ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลังงานทหาร เป็นส่วนราชการที่ใหญ่ที่สุด

และมีก าลังพลมากที่สุดของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระบบการรักษาพยาบาลก าลังพลกเ็ป็น

สิ่งส าคัญส าหรับก าลังพลส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพราะ หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น 

ทหาร ต ารวจ เป็นต้น ในสายตาของประชาชนทั่วไปกองทัพมีก าลังพล ภายใต้เคร่ืองแบบอันทรง

เกยีรติยศ ต้องมีความกล้าหาญ อดทน แขง็แกร่ง มีสขุภาพร่างกายที่แขง็แรง มีการตรวจสขุภาพ และ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกปี เพ่ือที่จะสามารถปฏบัิติหน้าที่ได้อย่างเตม็ที่   

แต่ปัจจุบันก าลังพลของกองทพัไทยจ านวนไม่น้อยก าลังอยู่ในสภาวะสุขภาพอนามัยเสื่อม

ถอย ถูกโรคภัยคุมคามมากมาย โรคส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเกิดจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น บริโภค

อาหารที่มีไขมันสูง ขาดการออกก าลังกาย สูบบุหร่ี ดื่มสุรา เป็นต้น ท าให้ต้องสูญเสียงบประมาณไป

กบัการรักษาพยาบาลจ านวนมาก ทางผู้บังคับบัญชาและกรมแพทย์จึงต้องหามาตรการมาแก้ไขปัญหา

โดยตั้งโครงการสร้างเสริมสุขภาพก าลังพลของกองทพัไทย โดยมีการส ารวจยอดปัญหาสุขภาพก าลัง

พล โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการเก็บข้อมูล ตรวจสอบ รายงานผล ให้

ผู้บังคับบัญชาทราบสถานการณ์สขุภาพก าลังพลในปัจจุบัน 

ระบบการรักษาพยาบาลก าลังพลในส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปัจจุบันยังคง

ด าเนินการบันทกึข้อมูลและประวัติพยาบาลของก าลังพลส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นเอกสาร

ที่อาจมีหลายขนาดหลายรูปแบบ และข้อมูลโดยการบันทึกของหลายบุคคลในหลายๆ วิธีการตาม

ระบบสายการบังคับบัญชาในพ้ืนที่ การจัดเกบ็ข้อมูลโดยทั่วไปรูปแบบโดยทั่วไปจะเกบ็รวบรวมเป็น

แฟ้มข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเอกสารการตรวจรักษา ประวัติ การรักษา บัตร และระดับช้ันยศของก าลัง

พล ท าให้การค้นหาการค้นหา สืบค้น รายงานผล และน าไปประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบเกิด

ความล่าช้าและเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลข้อมูลใหม่อาจไม่เข้าใจการจัดเกบ็ข้อมูลของเจ้าหน้าที่คนเดิม 

ในปัจจุบันน้ันความเจริญก้าวหน้าทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี 

การศึกษา สาธารณสุข และวัฒนธรรม ได้เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก โดยเฉพาะการท างานใน

ปัจจุบันเน้นไปที่การแลกเปล่ียนข้อมูลในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ องค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการการปรับตัวให้มีความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ซ่ึงถูก

น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางานให้มีการจัดเกบ็ข้อมูลให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

ถูกต้องมากย่ิงขึ้ น การพัฒนาโปรแกรมข้อมูลการรักษาพยาบาลก าลังพลน้ีจะท าให้ส านักงานแพทย์

สามารถรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นให้เป็นระบบ บุคลากรทางการแพทย์สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองได้รวดเรว็ สามารถน าไปพัฒนาต่อให้ครอบคลุม

ทั่วทั้งส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 



กระทรวงสาธารณสุขได้มีการพัฒนาทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศตัวอย่าง เช่นการ

พัฒนาคลังข้อมูลด้านสุขภาพระดับจังหวัดเพ่ือพัฒนาคลังข้อมูลด้านสุขภาพระดับจังหวัดแบบบูรณา

การทั้งระบบจัดเกบ็ฐานข้อมูลกลาง ระบบรับ-ส่งข้อมูล ระบบเครือข่ายความปลอดภัย ระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลของหน่วย บริการ ให้ระบบสารสนเทศคุณภาพ สามารถสะท้อนสภาวะ

สุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชน ด าเนินการ ณ จังหวัด และ การพัฒนา

ฐานข้อมูลเป็นเวบ็เซอร์วิส เพ่ือความสะดวกในการการสบืค้น ตรวจสอบ ลดระยะเวลาในการหาข้อมูล

ของเจ้าหน้าที่ด้านเวชทะเบียนโรงพยาบาลประจ าจังหวัด เป็นต้น 

ดังน้ันโครงการน้ีจึงเป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้งานให้เกิดประโยชน์เพ่ือท าให้ การ

ค้นหา การสืบค้น น าไปรายงานผลและประเมิน สามารถท าได้อย่างรวดเรว็ การลดข้อผิดพลาดที่อาจ

เกิดขึ้นให้ รวมทั้งป้องกันการสูญหายของข้อมูลการรักษาพยาบาลก าลังพลในส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม  

 

2. เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.1 การรกัษาพยาบาลของก าลงัพลส านกังานปลดักระทรวงกลาโหม 

กระทรวงกลาโหมถือเป็นระบบชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วยก าลังพลประจ าการและ

ก าลังพลจากการคัดเลือกทหารกองประจ าการประจ าปีหมุนเวียนรวมกว่า  400,000 นาย ท าให้

กองทพัในสายตาประชาชนจึงเป็นภาพแห่งแสนยานุภาพ แต่จากการตรวจสุขภาพก าลังพลหน่วยงาน

ในส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมใน ปี 2550 จากก าลังพลทั้งหมด 7,000 นาย พบผู้ป่วยร้อยละ 

26.54 หรือประมาณ 1 ใน 4 และอกีร้อยละ 27.80 อยู่ในภาวะมีปัจจัยเสี่ยงแต่ยังไม่ถึงระดับเป็นโรค 

กระทรวงกลาโหมจึงออกนโยบายไปยังทุกส่วนราชการในสังกัดให้หาแนวทางแก้ไข้ปัญหา เช่น 1.ให้

ก าลังพลทุกนายตรวจสุขภาพประจ า 2.ให้สิทธิก าลังพลและครอบครัวมีโอกาสเข้าถึงบริการทาง

การแพทย์  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหา ตามแนวทาง 

Thailand 4.0  4. จัดการทดสอบร่างกายและประเมินสมรรถภาพร่างกาย ปี 2 -3 คร้ัง 

2.2 ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  

(Laudon, ระบบสารสนเทศองค์กรณ์, 2544) ให้ความหมายระบบสารสนเทศองค์กรณ์

ว่าเป็นชุดขององค์ประกอบที่ท  าหน้าที่รวบรวมประมวลผล จัดเกบ็ และแจกจ่ายสารสนเทศ เพ่ือช่วย

การตัดสนิใจ และการควบคุมในองค์กรในการท างานของระบบสารสนเทศประกอบไปด้วยกิจกรรม 3 

อย่าง คือ การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การน าเสนอผลลัพธ์ 

(Output) ระบบสารสนเทศอาจจะมีการสะท้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการประเมินและปรับปรุงข้อมูล

น าเข้าระบบสารสนเทศอาจจะเป็นระบบที่ประมวลด้วยมือ (Manual) หรือระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์กไ็ด้  



(พงศ์พิรุฬห์, 2548) ให้ความหมายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลระบบที่รวบรวมและ

จัดเกบ็ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์เพ่ือน ามา

ประกอบผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ 

ของผู้บริหารท าให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพท าให้บุคลากรปฏบัิติงาน

ได้สะดวกและรวดเรว็ท าให้มีเวลาในการให้บริการแก่ผู้ป่วยมากขึ้นมีเวลามาพัฒนาคุณภาพบริการให้

ดีขึ้น 

จากความหมายระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่กล่าวมาจะมีความหมายใกล้เคียงกัน ซ่ึง

พอสรุปได้ว่าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลถูกพัฒนาขึ้ นเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างมีหลักเกณฑ์ ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

และมาตรฐานของระบบรับรองคุณภาพต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงพยาบาลเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพท าให้บุคลากรปฏบัิติงานได้สะดวกและรวดเรว็  

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามนโยบายกระทรวงกลาโหม โดยมีกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ

กลาโหมเป็นหน่วยงานในการดูแลงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงานทั้งหมด 

2.3 การทดสอบสมรรถภาพทางกายทหาร 

เพ่ือเป็นแนวทางรับราชการ ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 รายการ

ทดสอบอิงคู่มือสนาม (Field Manual-FM) ของสหรัฐอเมริกา มีรายการทดสอบ 3 รายการเช่นกัน 

และมีการปรับปรุงคะแนนและวิธีการทดสอบให้เข้ากับสมรรถภาพทางกายของทหารไทยตามส่วน

ต่างๆ ได้แก่ ส่วนก าลังรบ  สนับสนุนการรบ หรือส่วนบัญชาการ ในเดือนมกราคม 2543 สมาคม

แพทย์ทหารแห่งประเทศไทยได้พยายามจัดท ามาตรฐานของการตรวจสมรรถภาพก าลังพลของ

ข้าราชการทหารและต ารวจไทยเป็นคร้ังแรก โดยการสัมมนาผู้เช่ียวชาญและได้เสนอแนวทางการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายสนาม (Field test) ประกอบด้วยการทดสอบ 3 รายการ ได้แก่ การดันพ้ืน 

(Push up) ใน 1 นาที การลุกน่ัง (Sit up) ใน 1 นาที เพ่ือทดสอบความแข็งแรงและทนทานของ

กล้ามเน้ือ และการว่ิง 2.4  กโิลเมตร เพ่ือทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียน  

โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 6 กลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มอายุระหว่าง 20 ถึง29 

ปี เร่ือยไปจนถึงกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ซ่ึงแตกต่างจากการทดสอบของกองทัพบกทั้งของไทยและ

สหรัฐอเมริกาโดยแบ่งกลุ่มอายุทุก 5 ปี ตั้งแต่กลุ่มอายุ 17 ถึง 21 ปี กลุ่มอายุ 22 ถึง 26 ปี เร่ือยไป

จนถึงกลุ่มอายุ 52 ปีขึ้ นไป (ไทย) และถึงกลุ่มอายุ 62 ปีขึ้ นไป (สหรัฐอเมริกา) และในส่วนของ

ระยะเวลาของการทดสอบความแขง็แรงทนทานของกล้ามเน้ือโดยการดันพ้ืนและลุกน่ังในปัจจุบันยัง

ใช้เวลา 2 นาที และระยะทางของการว่ิงเพ่ือทดสอบสมรรถภาพทางกายของระบบไหลเวียน จะใช้

ระยะทาง 2 กโิลเมตรส าหรับไทย และ 2 ไมล์ ส าหรับสหรัฐอเมริกา 



ส่วนมาตรฐานการแบ่งกลุ่มของสมรรถภาพทางกาย  ใช้การแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ไทล์ 

(Percentile) ออกเป็นกลุ่มต่างๆ 13 ดังน้ี คือ 0-19 ต ่ามาก 20-39 ต ่า 40-59 ปานกลาง 60-79 

ดี 80-94 ดีมาก 95 หรือมากกว่า ดีเลิศ ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานใดกต็าม ควรท าการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายทหารเป็นระยะ ตั้งแต่เร่ิมเข้าเป็นทหาร ระหว่างการเป็นทหาร ในช่วงแบ่งเหล่า และก่อนเข้า

ฝึกหลักสูตรพิเศษอื่นๆ โดยใช้แนวทางตามที่สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยได้มีความเห็น

ร่วมกันได้แก่ การดันพ้ืนในเวลา 1 นาที การลุกน่ังในเวลา 1 นาที และการว่ิง 2.4 กิโลเมตร 

รายละเอยีดช่วงอายุและเกณฑก์ารทดสอบทดสอบร่างกายดังรูปที่ 1 -4 

 

 
 

รูปที่ 1 จ านวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างก าลังพลที่ไม่ผ่านและผ่านเกณฑก์ารทดสอบ

สมรรถภาพร่างกาย แต่ละช่วงอายุ 

 

 

รูปที่ 2 เกณฑท์ดสอบดันพ้ืน (คร้ัง) เวลา 2 นาทขีองก าลังพลแต่ละช่วงอายุ 

 

 

รูปที่ 3 เกณฑก์ารทดสอบทา่ลุกน่ัง (คร้ัง) เวลา 2 นาทขีองก าลังพลแต่ละช่วงอายุ 

 



 

รูปที่ 4 เกณฑท์ดสอบว่ิง 2 กโิลเมตร ( นาท:ีวินาท)ี ของก าลังพลแต่ละช่วงอายุ 

 

ส านักงานแพทย์ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีการปรับปรุงโนบายเวชศาสตร์

ทหารให้มีความทันสมัย ตามโนบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยมีการให้ความส าคัญกับสุขภาพ

ของก าลังพล โดยมีนโยบายที่ส าคัญ ดังน้ี  

1. ให้ก าลังพลทุกนายเข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าปี 

2. หน่วยงานต้นสงักดัจัดท าประวัติผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว  

3. จัดการทดสอบร่างกายปี เพ่ือน าผลการทดสอบไปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้เหน็

สขุภาพและสมรรถภาพร่างกายของก าลังพลทั้งหมดในปีงบประมาณน้ัน 

4. ผู้คัดกรองผู้ที่มีสขุภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ให้ยกเว้นการทดสอบร่างกาย     

5. ผู้ที่มีโรคประจ าตัว และ ผู้ที่มีสขุภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ให้พบแพทย์ก่อนการทดสอบ

ร่างกาย เพ่ือขอใบรับรองแพทย์ยกเว้นการทดสอบร่างกาย  

6. ผู้มีผลทดสอบร่างกายต ่ากว่าร้อยละ 50 ให้พบแพทย์หลังทดสอบร่างกาย ผู้ที่มีโรค

ประจ าตัว และ ผู้ที่มีสขุภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ให้พบแพทย์ 

รายละเอียดนโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม เร่ือง การทดสอบร่างกายก าลังพล และการ

คัดกรองผู้มีปัญหาสขุภาพดังรูปที่ 5 

        

รูปที่ 5 นโยบายปลัดกระทรวงกลาโหม เร่ือง การทดสอบร่างกายก าลังพล และการคัดกรองผู้มีปัญหา

สขุภาพ 



การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์เทรนด์เป็นสิ่งที่น่าจะถือได้ว่าเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด

ของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดทศิทางโดยรวมของหลักทรัพย์ เทรนด์

ถูกอ้างองิโดยหลักการของราคาสูงที่สูงข้ึน, ราคาต ่าที่สงูข้ึน (ส าหรับเทรนด์ขาขึ้น) และราคาสงูที่ต ่าลง

, ราคาต ่าที่ต ่าลง (ส าหรับเทรนด์ขาลง) พวกมันสามารถมีช่วงเวลาที่แตกต่างกนั และถูกฝังรวมอยู่ใน

กนัและกนัได้ เช่น fractals ยกตัวอย่าง เทรนด์ขาขึ้นโดยรวมในรายสปัดาห์สามารถประกอบไปด้วย เท

รนด์ขาลงในรายวัน ขณะที่รายช่ัวโมงก าลังข้ึน Multiple Time Frame Analysis จะช่วยให้เทรดเดอร์

เข้าใจภาพกว้างได้  

บางเทรนด์เป็น seasonal ขณะที่อื่นๆ เป็นส่วนของ cycles ที่ใหญ่กว่า การวิเคราะห์เท

รนด์สามารถท าได้โดยการใช้ เส้นแนวโน้ม และโดยมีการใช้ระดับราคาในแนวนอนที่ระบุไว้ หรือโซน

มาคิดค านวณดูว่าเป็นแนวรับและแนวต้านที่อาจสลับหน้าที่กันได้ ระดับราคาเหล่าน้ีเป็นโซนหลัก

ส าคัญที่ตลาดดูเหมือนว่าจะตอบสนองโดยการท าให้ราคาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างรุนแรง ระดับ 

Fibonacci จะวัดหรือท านายการ retracements ก่อนที่ เทรนด์จะไปต่อ บางเทรดเดอร์จะขึ้ นกับ

พฤติกรรมราคา ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลดังรูปที่ 6 

 

 

รูปที่ 6 ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล 

 

2.4 การวิเคราะหแ์นวโนม้ของขอ้มูล 

Data Analyst คือ ของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลจากโมเดล หรือเคร่ืองมือของData 

Scientist ในการวิเคราะห์พยากรณ์พฤติกรรม เพ่ือหาแนวโน้ม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความ

ผิดปกติจากแนวโน้มเดิม โดยอาศัยประสบการณ์ วิธีการทางสถิติ ลักษณะการท างานของ Data 

Analyst การท างานของนักวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นการใช้ฐานข้อมูลเดิมของผู้บริโภค หรือ Big Data มา

ใช้ในการวิเคราะห์ ท าความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค โดยเร่ิมจากการตีความโจทย์ธุรกิจ เกบ็

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน และเลือกใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ แล้วจัดท ารายงาน Business Report 

เพ่ืออพัเดทข้อมูลของลูกค้าให้สามารถน าไปใช้งานในฝ่ายอื่นได้ง่าย ตัวอย่างหน้าที่ของ Data Analyst  

– Data Entry การน าเข้าข้อมูลที่ต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง  



– Analytic / Data Mining เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางธุรกจิ 

– Reporting คือ การท ารายงานน าเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งการสรุป

รายงานประจ าวัน ประจ าเดือน หรือประจ าปีด้วยการใช้เคร่ืองมือสรุปผลที่รวดเรว็ และเข้าใจง่าย 

– Support สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถน าข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ เช่น ระบบบริหาร

จัดลูกค้าสมัพันธ ์(CRM) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูล (SAP) 

– Data Management คือ การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในมือทั้งหมด ซ่ึงอาจเกี่ยวข้องกับ

หน้าที่โดยตรงหรือไม่กไ็ด้ จัดเป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานได้ง่าย 

Linear Regression Analysis คือ การศึกษาความสัมพันธ์อย่างง่ายที่ ผ่านมา ซ่ึงเป็น

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวว่ามีความสัมพันธ์กัน หรือไม่และมีความสัมพันธ์กันใน

ระดับใด ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายจะท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น สมมติว่า

ผลการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล (X) กับผลการเรียนวิชาการโปรแกรม (Y) ของผู้เรียน มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .80 แสดงว่าผลการเรียนวิชาทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

ค่อนข้างสงู แสดงว่าผลการเรียนของ วิชาทั้งสองมีความสมัพันธค์ล้อยตามกนัไปในทศิทางเด่ียวกนั ซ่ึง

อาจจะสรุปผลได้ว่า ผู้เรียนคนใดคนหน่ึงที่ได้คะแนนวิชาโครงสร้างข้อมูลสูง กน่็าจะได้คะแนนวิชาการ

โปรแกรมสูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากผลการวิเคราะห์แล้วพบว่า ตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธ์กัน

เท่ากับ .30 เน่ืองจากมีค่าไม่สูงมากนัก ผู้วิจัยอาจจะเกิดความไม่มั่นใจในการพยากรณ์ของผลการ

เรียนอีกวิชาหน่ึง ดังน้ันจึงอาจจะต้องท าการวิเคราะห์โดยอาศัยค่าที่ทราบจากตัวแปรหน่ึงแล้วน าไป

พยากรณ์ค่าของอีกตัวแปรหน่ึงว่ามีความแปรผันในสัดส่วนเท่าใดหรือในระดับใด การวิเคราะห์ใน

ลักษณะของตัวเกณฑ์เพ่ือใช้ในการพยากรณ์น้ี  เรียกว่า การวิเคราะห์การถดถอย (Regression 

Analysis) ซ่ึงถ้าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์โดยมีค่า  rXY ใกล้เคียงกับ 1.00 

หรือ-1.00 ย่อมหมายถึงว่า การพยากรณ์จะย่ิงมีความถูกต้องมากขึ้ นแต่ถ้าค่า rXY มีค่าต ่า ๆ การ

พยากรณ์ในลักษณะของการวิเคราะห์การถดถอยกอ็าจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ การวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 

Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว (ในที่น้ี คือตัวแปร X และ

Y) ที่ มี ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ใ น ลั ก ษณ ะ เ ชิ ง เ ส้ น  ( Linear) โ ด ย มี ส ม ก า ร ถ ด ถ อ ย ก็ คื อ  

Y = α + βX ในที่น้ี Y กคื็อค่าเฉล่ียของ Y (ไม่ใช้ค่า Y แต่ละ ค่า)เน่ืองจากในการวิเคราะห์การ

ถดถอยอย่างง่ายน้ัน ตัวแปร X จะถูกก าหนดค่าไว้ก่อน และค่า Y จะเปล่ียนแปลงไปตามตัวแปร X 

เน่ืองจากค่า X ค่าหน่ึงจะมีค่า Y ที่เป็นคู่ของค่า X หลาย ๆ ค่า และเมื่อน าค่า X และY ทั้งหมดไป

พล๊อตบนแกน X, Y แล้วลากเส้นเช่ือมระหว่างจุดที่ปรากฏเส้นกราฟที่ได้จะเป็นเส้นตรงแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปร X กับตัวแปร Y ซ่ึงก ็คือ เส้นกราฟถดถอย (Regression 

Line) น่ันเอง การกระจายของข้อมูลและเส้นกราฟถดถอยดังรูปที่ 7 



 
 

รูปที่ 7 การกระจายของข้อมูลและเส้นกราฟถดถอย 

 

 สมการถดถอยอย่างง่าย เขียนได้ดังน้ี         

    Y = a + bX     

เมื่อ     Y =  ตัวแปรตาม (เน่ืองจากค่าของ Y ขึ้นอยู่กบัค่าของ X)   

   X = ตัวแปรอสิระหรือตัวแปรต้น     

        a  = ค่าคงที่ (Constant) เป็นค่าที่ตัดกนัแกน Y   

        b  = ความชัน (Slope) ของเส้นกราฟ 

 

สัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression Coefficient) หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  เป็น

ค่า ของ b ที่เป็นความชันของกราฟเส้นตรง ที่เกิดจากสมการเชิงเส้น ถ้าทราบค่าของ b และค่าของ a 

แล้ว กจ็ะสามารถพยากรณ์ค่าของตัวแปร Y ได้ ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี     

- ถ้า b > 0 แสดงว่า X และY มีความสัมพันธ์กันในทศิทางเด่ียวกันกล่าวคือถ้า X มีค่า 

สงูขึ้น ค่าของ Y กจ็ะมีค่าสงูขึ้นตามไปด้วย  

- ถ้า b < 0 แสดงว่า X และY มีความสัมพันธ์กันในทศิทางตรงกันข้าม กล่าวคือถ้า X มี

ค่าสงูขึ้น ค่าของ Y จะต ่าลง  

- ถ้า b มีค่าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธก์นันอย  

- ถ้า b = 0 แสดงว่า X และY ไม่มีความสมัพันธก์นัเลย เส้นกราฟที่ได้จะเป็นเส้นตรงค่า

ของ Y จะมีค่าเทา่กบัค่าคงที่ (a) 

- ถ้า b = 1 แสดงว่าความชันของเส้นกราฟมีค่าเท่ากับ 45 องศา ค่า X และY จะมีค่า 

เทา่กนั ในกรณีที่ค่าคงที่ a เทา่กบัศูนย์ 

 

 

 

 



รายละเอยีดสมการเส้นตรงของการถดถอยเม่ือ b มีค่าแตกต่างกนั ดังรูปที่ 8 

 

 
 

รูปที่ 8 สมการเส้นตรงของการถดถอยเม่ือ b มีค่าแตกต่างกนั 

 

ลักษณะของเส้นกราฟถดถอยอย่างง่าย มีดังน้ี    

- ค่า a เป็นค่าคงที่จะมีค่าเป็นบวก เมื่อเส้นกราฟตัดกับแกน Y เหนือเส้นแกน X ขึ้นไป 

หากเส้นกราฟตัดที่จุดก าเนิดหรือจุดก าเนิด (0,0) ค่า a จะมีค่าเป็นศูนย์ ณ จุดน้ีค่า Y จะขึ้นอยู่กับ 

ผลของค่า X กบัสมัประสทิธิ์การถดถอยเทา่น้ัน แต่ถ้าเส้นกราฟตัดกบัแกน Y ต ่ากว่าเส้นแกน X ค่า a 

จะมีค่าเป็นลบ     

- ค่า b ที่เป็นค่าสมัประสิทธิ์การถดถอยเป็นความชันของเส้นกราฟ เป็นค่าที่แสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงของเส้นกราฟ เม่ือตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (X) เปล่ียนแปลงไปหน่วย จะท าให้ตัว

แปร Y เปล่ียนแปลงไป b หน่วย ถ้าเส้นกราฟมีความชันมาก การเปล่ียนแปลงของ ตัวแปร X จะท า

ให้ค่าของ Y เปล่ียนแปลงไปเป็นจ านวนมากแต่ถ้าความชันมีค่าเทา่กบั 1 การเปล่ียนแปลงของตัวแปร 

X จะส่งผลให้ค่าของ Y เปล่ียนแปลงไปเป็นจ านวนที่เป็นสัดส่วนกับค่า X และถ้าความชันมีค่าต ่า ๆ 

(b < 1) จะท าให้ค่าของ Y เปล่ียนแปลงน้อยกว่าค่าของ X 

แผนภาพการกระจาย  (Scatter Plot) คือ ผังที่ ใ ช้แสดงค่าของ ข้อ มูลที่ เกิดจาก

ความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวว่ามี แนวโน้มไปในทางใด เพ่ือที่จะใช้หาความสัมพันธ์ที่แท้จริง การ

ใช้ประโยชน์ เช่น ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล ตรวจสอบว่ามีจุดผิดปกติอยู่หรือไม่ พิจารณาว่า

ต้องมีการจ าแนกข้อมูลหรือไม่ เป็นต้น ขั้นตอนแรกของการสร้างความสัมพันธ์เชิงฟังก์ช่ันระหว่าง

ข้อมูล คือ การวาดกราฟของค่าจากการสังเกตของข้อมูล ซ่ึงมีลักษณะเป็นจุดเราเรียกกราฟน่ีว่า 

แผนภาพการกระจาย ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือพิจารณาเลือกความสัมพันธ์เชิงฟังก์ช่ันว่ามีลักษณะอย่างไร โดย

มีรูปแบบความสัมพันธ์ คือ แผนผังการกระจายสหสัมพันธ์แบบบวก แผนผังการกระจายสหสัมพันธ์

แบบลบ แผนผังการกระจายไม่มีสหสมัพันธ์ รายละเอยีดดังรูปที่ 8 



 

 
 

รูปที่ 8 แผนผังการกระจายสหสัมพันธแ์บบบวกแผนผังการกระจายสหสมัพันธแ์บบลบ  และ

แผนผังการกระจายไม่มีสหสัมพันธ์ 

 

 

3. วิธีด าเนนิการวิจยั 

3.1 ภาพรวมของระบบ  

 3.1.1 ระบบเดิม 

   เน่ืองจากระบบงานแบบเดิมด าเนินการในรูปแบบเอกสาร และแฟ้มข้อมูล ท าให้ข้อมูล

มีอยู่จ านวนมาก การด าเนินงานส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่ส านักงานแพทย์ การเพ่ิมประวัติผู้ป่วย บันทกึ

การรักษา บันทึกผลทดสอบสมรรถภาพก าลังพล จึงเกิดมีความล่าช้าและความผิดพลาดในการเพ่ิม

ข้อมูล บันทกึข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมทั้งการออกรายงานสรุปผลเพ่ือท ารายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 3.1.2 ระบบงานแบบใหม่ 

    การพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการส านักงานแพทย์ได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องของ

ระบบงานเดิมมาพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพด้านเวลาและลดข้ันตอนการท างานของเจ้าหน้าที่

ส านักงานแพทย์ ท าให้การรวบรวมข้อมูลประวัติผู้ป่วย บันทึกการรักษา บันทึกผลการทดสอบ

สมรรถภาพก าลังพล อยู่ในโปรแกรมเดียวกัน การออกรายงานสรุปผลเพ่ือท ารายงานเสนอ

ผู้บังคับบัญชาสามารถท าได้อย่างถูกต้อง เพ่ือตอบสนองกับนโยบายพัฒนาประเทศของรัฐบาลและ

เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการด้านการแพทย์ของกองทพัให้ดีย่ิงขึ้น    

3.1.3 การออกแบบระบบ 

เร่ิมต้นการพัฒนาโดยการใช้ Xampp จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนาระบบเป็น 

Server จ าลอง ใช้ภาษา PHP ส าหรับจัดท าเว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML ใช้ 



MYSQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลของระบบ ใช้ APACHE ท าหน้าที่เป็น Web Server สามารถดู

ระบบโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน Localhost ภาพการออกแบบระบบดังรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 9 การออกแบบระบบ 

 

3.1.4 การน าเอา Analysis มาใชใ้นการช่วยวเิคราะห์ขอ้มลู 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Analysis เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจในเร่ือง

ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น การวางแผน การวางยุทธศาสตร์ การวางนโยบาย เป็นต้น ปัจจุบันการวิเคราะห์

ข้อมูล (Data Analysis) เป็นทักษะที่ก  าลังเป็นที่ ต้องการมากข้ึนต้ังแต่การเกิดการพัฒนาของ

เทคโนโลยีอนิเทอร์เนต็และโทรศัพทมื์อถือที่เพ่ิมมากข้ึนในยุคปัจจุบัน  

Linear Regression Analysis เป็นเคร่ืองมือทางสถิติที่ มีการประยุกต์ใช้ในการ

ประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยค่อนข้างมาก นักสถิติยุคก่อนได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับ Regression เอาไว้

มากมาย ภาพต่อไปน้ีแสดงให้เหน็ว่าท่านควรจะเลือกใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์แบบใด ถึงจะเหมาะและ

ตรงกบัข้อมูลที่ทา่นมีอยู่ 

Scatter Plot เป็นกราฟที่ช่วยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยน า

ค่าของตัวแปรทั้งสองมาเขียนกราฟ แต่ละจุดในแผนภาพการกระจายคือค่า x และy เป็นคู่เป็น

กระบวนการทางสถิตที่ใช้วัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นวิธีการที่

ใช้ส าหรับตรวจสอบรูปแบบความสมัพันธข์องตัวแปรคือแผนภาพการกระจาย 

 

 

 

 

 

 



3.2 Database Design 

มีทั้ง 9 ตารางข้อมูลเช่ือมต่อกนั รายละเอยีดดังรูปที่ 10 

 

 
รูปที่ 10 Database Design 

 

3.3 การทดสอบระบบ 

การทดสอบระบบบริหารจัดการส านักงานแพทย์ ท าโดยการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

30 นาย เพ่ือทดสอบการท างานของระบบและตรวจสอบการท างานของโปรแกรมให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

3.3.1 ทดสอบการท างานของระบบโดยผู้พัฒนา 

   ท าการเปิดระบบเข้าหน้า Dashboard ท าการใส่ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 30 นาย ลงในระบบ 

จากน้ันตรวจสอบข้อมูลหน้าในหน้า Dashboard และกราฟข้อมูลที่ส าคัญในการายงานผล 

 3.3.2 ทดสอบการท างานของระบบโดยกลุ่มตัวอย่าง 

   ทดสอบโดยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ส านักงานแพทย์  จ านวนกลุ่มละ 3 นาย มาศึกษา

และทดลองใช้งานโปรแกรม แล้วท าการสัมภาษณ์เพ่ือประเมินการทดลองใช้งานตัวโปรแกรม  เพ่ือดู

ว่าระบบที่พัฒนาสามารถท างานได้ครบทุกข้อตามวัตถุประสงค์  และตัวโปรแกรมจะต้องปรับปรุงใน

ส่วนใดบ้างเพ่ือการพัฒนาใช้งานต่อไป 

 3.3.3 ทดสอบลงระบบหน่วยงาน 

   เมื่อระบบมีความพร้อมใช้งานแล้วก็จะท าการลงระบบใน Server แม่ข่ายของกรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหมซ่ึง เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายสารสนเทศส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายในรูปแบบของไฟร์วอลล์ ที่ช่วย

ป้องกันการบุกรุก การเข้าใช้งานผู้ใช้งานต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยที่ ผู้ใช้งานระบบต้องระบุ 

Username และ Password ลงในช่องที่ก  าหนดให้ เพ่ือตรวจสอบว่ามีสิทธิ์เข้าถึงโปรแกรมหรือไม่ และ

มีสทิธิ์ระดับใด  



 ในส่วนของเครือข่ายสารสนเทศส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะมีอยู่ 2 โซน โซน

ที่  1 คือ Colo zone หรือ โซนทดลองใช้งาน มีไว้ส าหรับลงโปรแกรมที่ก  า ลังอยู่ระหว่างรอ

ผู้บังคับบัญชาอนุมัติใช้งานหรืออยู่หว่างพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยจะมีไฟร์วอลล์ 1 ตัว ท าหน้าที่

ป้องกนัการบุกรุก โซนที่ 2 คือ Intra Zone เป็นพ้ืนที่ให้บริการหลักของเครือข่ายสารสนเทศส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม ระบบที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วจะถูกน ามาลงในโซนน้ีเพ่ือใช้

งานจริง รายละเอยีดดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 แบบจ าลองเครือข่ายสารสนเทศส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Colo zone กบั Intra Zone 

 

4 ผลและอภิปรายผล 

4.1 เพ่ือตรวจสอบว่าระบบบริหารจัดการส านักงานแพทย์ด้านข้อมูลการรักษาพยาบาลและ

สมรรถภาพก าลังพลสามารถแสดงผลได้ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2 คือ 

1. ค้นหา การสืบค้น ตรวจสอบ  ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลและสมรรถภาพก าลัง

พลในส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พ้ืนที่ศรีสมาน) 

2. ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลสามารถแสดงผลเป็นกราฟข้อมูลตามเมนูที่มีทั้งหมด 

3. มีข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครบถ้วน 

4. ออกรายงานผลเป็น Excel ได้ 

5. กราฟ Scatter plot คะแนนสขุภาพของทุกหน่วยงาน ใช้งานได้   

6. กราฟ Linear regression ที่สามารถคาดการณ์คะแนนการทดสอบร่างกายคร้ังต่อไป 

สามารถใช้งานได้  

7. น าไปรายงานผลและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาได้  โดยมีส่วนประกอบส าคัญ 

รายละเอยีดดังรูปที่ 12 – 15 

 



 
 

รูปที่ 12 Dashboard ระบบบริหารจัดการส านักงานแพทย์ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 

 

 
รูปที่ 13 เมนูกราฟสรุปผู้เข้ารับการรักษารายปี (ม.ค - ธ.ค.) 

 

 

 
 

รูปที่ 14 การออกรายงานบันทกึการรักษาเป็น Excel 



 
รูปที่ 15 เมนูกราฟสรุปผลการตรวจร่างกายผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการทดสอบร่างกาย 

 

4.2 การวิเคราะห์แนวโน้มผลการทดสอบร่างกาย (Linear regression analysis) จากการทดลองกบั

กลุ่มตัวอย่าง 30 นาย โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Linear regression ซ่ึงเป็นสมการเส้นตรง โดยเส้นตรง

สแีดงจะแสดงความเป็นไปได้ของคะแนนทดสอบร่างกายรายบุคคลในคร้ังต่อไปอย่างน้อย 2 คร้ัง 

โดยคะแนนทดสอบร่างกายเป็นการรวมผลการทดสอบทั้งหมด (ดันพ้ืน, ลุกน่ัง, ว่ิง ) เป็นร้อยละ 

โดยมีเกณฑผ่์านที่ร้อยละ50 เพ่ือวิเคราะห์ว่าแนวโน้มความเป็นไปได้ในการทดสอบร่างกายคร้ังต่อไป

ว่าจะเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือ เทา่เดิม รูปแบบการแสดงผลมี ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. มีแนวโน้มลดลง 2.มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 3. เทา่เดิมดังรูปที่ 16 

 

 
รูปที่ 16 การแสดงผลการทดสอบร่างกายรายบุคคล ทั้ง 3 แบบโดยใช้ Linear regression 

 

4.3 วิเคราะห์ค่าคะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกายของหน่วยต่างๆ  ในส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (Scatter plot) กราฟ Scatter plot คะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกาย

ของทุกหน่วยงานจากการทดลองกบัก าลังพล 9 หน่วยงาน จ านวนทั้งหมด 30 นาย ต่างสงักดัอยู่ โดย



ใช้กราฟ Scatter plot ดูค่าคะแนนสุขภาพและคะแนนทดสอบร่างกาย โดยเส้นแกน x เป็นคะแนน

สขุภาพ แกน y เป็นคะแนนทดสอบร่างกาย โดยใช้สตูร 

((100((5*health_1/count(patient.patient_id))+(20*health_2/count(patient.patient_id))+(40

*health_3/count(patient.patient_id))))/1 ) as health 

ผลการทดสอบแสดงให้เหน็คะแนนสขุภาพและคะแนนทดสอบร่างกายของทุกหน่วยงาน

ได้ชัดเจน โดยหน่วย ทสอ.กห. มีคะแนนสขุภาพน้อยที่สุด หน่วย กกส.กห. มีคะแนนสขุภาพมากที่สดุ 

หน่วย สตน.กห. มีคะแนนทดสอบร่างกายน้อยที่สุด หน่วย พัน.สห. มีคะแนนทดสอบร่างกายมาก

ที่สดุดังรูปที่ 17 

 

 
 

รูปที่ 17 กราฟ Scatter plot คะแนนสขุภาพและคะแนนทดสอบร่างกายของทุกหน่วยงาน 

 

5. สรุป 

5.1 สรุปผลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบโปรแกรมระบบระเบียนสุขภาพและ

สมรรถนะก าลังพลกรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ คือ 

5.1.1 สามารถพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลการรักษาพยาบาลและการนัดพบ ก าลังพล

ในส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พ้ืนที่ศรีสมาน) ที่สามารถค้นหา การสืบค้น ตรวจสอบ ลด

ระยะเวลาในการหาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของ ส านักงานแพทย์ (ศรีสมาน)  

5.1.2 สามารถพัฒนาระบบโปรแกรมข้อมูลสมรรถภาพก าลังพลในส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม (พ้ืนที่ศรีสมาน) ที่สามารถค้นหา การสืบค้น ตรวจสอบ ลดระยะเวลาในการ

หาข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของ ส านักงานแพทย์ (ศรีสมาน)  

5.1.3 สามารถน าผลที่ได้ไปรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาได้ 

 



5.2. สรุปผลตามขอบเขตของงานวิจยั 

หลังจากทดสอบระบบในด้านต่าง ๆ แล้วน้ัน พบว่าระบบระเบียนสุขภาพและสมรรถนะ

ก าลังพลกรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถท างานได้ตามขอบเขตงานวิจัยที่ก  าหนด

ไว้ดังน้ี 

5.2.1 ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลเป็นเว็บไซด์ได้ซ่ึงข้อมูลที่แสดงผลและรายงานผล

ประกอบด้วย ประวัติย่อ, โรคที่มารักษา, หน่วยต้นสงักดั,  

ผลสมรรถภาพร่างกาย, กราฟท านายผล การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย, ปฏิทินวันนัด

คร้ังต่อไปแพทย์ผู้รักษา ผลตรวจรักษา, จ านวนก าลังพลของแต่ละหน่วยที่เข้ารับการรักษา  

5.2.2 ระบบสามารถรวบรวมข้อมูลการรักษาพยาบาลและผลการทดสอบร่างกาย  

แสดงผลบนโปรแกรม บนเวบ็ไซต์ สามารถน าไปรายงานผลได้และประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชาได้  

5.2.3 บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเข้าใช้งานระบบ สืบค้น ตรวจสอบ แก้ไขประวัติได้

สะดวก รวดเรว็ และถูกต้อง ย่ิงขึ้น  

5.2.4 ผู้ป่วย สามารถเข้าดูวันพบแพทย์คร้ังต่อไปในระบบได้ ไม่ต้องให้พยาบาลหรือ

เจ้าหน้าที่ส านักงานแพทย์ต้องโทรติดต่อให้มารับการรักษาตามวันที่นัดอกี  

5.2.5 ระบบสามารถใช้ Linear regression analysis ช่วยในการท านายผลการทดสอบ

สมรรถภาพร่างกายของก าลังพลในคร้ังต่อไปว่ามีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึน ลดลง หรือ เท่าเดิม จาก 2 

คร้ังก่อนสามารถแสดงบนโปรแกรม บนเวบ็ไซต์ และสามารถน าไปรายงานผลได้ 

5.2.6 ระบบสามารถใช้ Scatter plot ตรวจสอบคะแนนสุขภาพของหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้สามารถดูว่าแต่ละหน่วยงานมีคะแนนสุขภาพมากหรือน้อยเท่าใด 

สามารถแสดงบนโปรแกรม บนเวบ็ไซต์ และสามารถน าไปรายงานผลได้ 

5.2.7 สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือใช้ส าหรับการประเมินผลสุขภาพและ

สมรรถภาพก าลังพลในภาพรวมได้ทั้งรายบุคคลและรายหน่วยงาน 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของระบบบริหารจัดการส านักงานแพทย์ สามารถแยกข้อเสนอแนะออกเป็น

ข้อๆ ได้ดังต่อไปนี้คือ 

 5.3.1 ระบบควรพัฒนาให้ระบบสามารถรับข้อมูลจากภายนอกได้ 

 5.3.2 ระบบควรจะพัฒนาให้การท านายผลการทดสอบร่างกายมีความถูกต้อง 

 5.3.3 ผู้ป่วยควรมีเมนูใช้งานเพ่ิมข้ึน 

 5.3.4 สามารถเช่ือมต่อเครือข่ายเพ่ือใช้งานกบัส านักงานแพทย์ทุกหน่วยในกลาโหม 

 5.3.5 น าเอา Analysis อื่นๆ มาใช้พัฒนาเพ่ิมเติมต่อไป 
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