
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 
เรื่อง  การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Engineering system design database) 
หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
1. ที่มา/เหตุผลการด าเนินงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลัก ด้านคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 11 
จ านวน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบด้าน
งานออกแบบวิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ให้กับสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกระบวนการ ลงพ้ินที่ส ารวจ ค านวณ 
ออกแบบ และประมาณราคา โดยต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างมากซึ่งอาจไม่ทันกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ  

ดังนั้นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 จึงมีแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรม
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) โดยการจัดเก็บข้อมูลงานออกแบบระบบ
วิศวกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 เพ่ือให้ง่าย
ต่อการค้นหาหรือเรียกดูข้อมูล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง อีกทั้งยังช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสะดวกสบาย 
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เพ่ิมจ านวนการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลให้มีความรวดเร็วมากขึ้น         
ลดระยะเวลาการท างาน สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่งานออกแบบระบบวิศวกรรมต่างๆ ต่อสถานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นและบุคคลทั่วไป 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมด าเนินการ 
3.1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
3.2 สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน  
3.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๑1 และบุคคลทั่วไป 

 



4. วิธีการด าเนินงาน 
4.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมงานออกแบบระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดท าให้อยู่ใน

รูปไฟล์ pdf. 
4.2 น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 11 
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้แก่ สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 11 
4.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 

 
5. ผลการด าเนินงาน 

5.1 จ านวนข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมต่าง ๆ 
ระบบงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ านวน 2 งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบงานวิศวกรรมโยธา   จ านวน 6 งาน 

 
 
ระบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า  จ านวน 9 งาน 

 



ระบบงานวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 10 งาน 

 
5.2 การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมายของการใช้ข้อมูลนวัตกรรม มีการเข้าถึงข้อมูล

จากช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
(http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/index3.php) และ Application Line 

5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีผู้เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม จ านวน 49 คน 
รายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

เพศ  เพศชาย   17 คน  ร้อยละ 35 
   เพศหญิง  32 คน  ร้อยละ 65 
อายุ  ต่ ากว่า 25 ปี  1  คน  ร้อยละ 2 
   26-35 ปี        15 คน  ร้อยละ 31 
   36-45 ป ี 19 คน  ร้อยละ 39 
   46-54 ป ี 11 คน  ร้อยละ 22 
   มากกว่า 55 ปี   3 คน  ร้อยละ 6 
วุฒิการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี 5   คน ร้อยละ 10 
   ปริญญาตรี  39 คน ร้อยละ 76 
   สูงกว่าปริญญาตรี 5   คน ร้อยละ 10 
 

http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/index3.php


ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 10 คน ร้อยละ  20.40 
   เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน ร้อยละ  2.00 
   แพทย์แผนไทย  2 คน ร้อยละ  4.00 
   ช่างฝีมือโรงงาน  1 คน ร้อยละ  2.00 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน ร้อยละ  2.00 
   นักวิชาการพัสดุ  4 คน ร้อยละ  8.16 
   นักวิชาการสาธารณสุข 6 คน ร้อยละ  12.24 
   นายช่างเทคนิค  11 คน ร้อยละ 22.44 
   นายช่างโยธา  1 คน ร้อยละ 2.00 
   นายช่างไฟฟ้า  1 คน ร้อยละ 2.00 
   นิติกร   1 คน ร้อยละ 2.00 
   พยาบาล  1 คน ร้อยละ 2.00 
   วิศวกร   1 คน ร้อยละ  2.00 
   พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ร้อยละ 2.00 
    รวม          49 คน 
อายุการท างาน น้อยกว่า 5 ปี  21 คน ร้อยละ 43.00 
   6-15 ป ี  21 คน ร้อยละ  43.00 
   16-30 ป ี  5 คน ร้อยละ  10.00 
   มากกว่า 30 ปี  2 คน ร้อยละ    4.00 
    รวม      49 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



2. ข้อมูลการใช้ประโยชน ์

รายละเอียด จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย 

2.1 ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบ การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system 
design database) 

28 21 57.00 43.00 

2.2 ท่านเคยใช้/อ่าน/เข้าร่วม การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบ
วิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design 
database) 

21 28 43.00 57.00 

2.3 ท่านได้รับการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 

- มกราคม 2564 

- กุมภาพันธ์ 2564 

- มีนาคม 2564 

- เมษายน 2564 

- พฤษภาคม 2564 

- มิถุนายน 2564 

- กรกฎาคม 2564 

จ านวน 
 (คน) 

5 
2 
2 

10 
15 
8 
7 
 

รวม 49 

2.4 ท่านได้รับการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 
- สืบค้นเอง 
- เข้าร่วมอบรม/ประชุม 
- ได้รับต่อจากเพ่ือน/คนรู้จัก 
- ได้รับแจกจากการท างานปกติ 
- ได้รับทางไปรษณีย์ 
- ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- ได้รับเจ้าหน้าที่ ศบส.11 
- อ่ืนๆ 
 

จ านวน 
 (คน) 
15 
10 
14 
4 
0 

19 
2 
2 

รวม 49 



2.5 ท่านได้ประโยชน์จากการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบ
วิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design 
database) ในเรื่องใด 
- ไม่ได้ประโยชน์ 
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
- สืบค้นข้อมูล 
- เผยแพร่ 
- ใช้เป็นแนวทางในการท างาน 
- ใช้ในการด าเนินชีวิต 
- ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต 
- อ้างอิง 
- อยู่ในขั้นตอนของการให้บริการ 
- อ่ืนๆ 

จ านวน  
(คน) 

 
0 

18 
28 
10 
29 
2 
7 
0 
5 
0 
 

รวม 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 2  
การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อ การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 
  0  หมายถึง  ไม่พึงพอใจ 

  1 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 

  2 หมายถึง  พอใจน้อย 

  3 หมายถึง  พอใจมาก 

  4 หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
 

ประเด็นความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ ระดับความพึงพอใจ/การใช้ประโยชน์ รวม ระบุ
สาเหตุไม่
พึงพอใจ 

4 3 2 1 0 

1. ความพึงพอใจต่อการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) 

       

- มีความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย 11 34 4 0 0 49 - 
ร้อยละ 22.45 69.39 8.16 0 0 100  

- สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 11 36 2 0 0 49 - 
ร้อยละ 22.45 73.47 4.08 0 0 100  

- สารประโยชน์ครบถ้วน ตามความต้องการ 
ส าหรับใช้งาน 

11 37 1 0 0 49 - 

ร้อยละ 22.45 75.51 2.04 0 0 100  
- เข้าใจง่าย 12 35 2 0 0 49 - 

ร้อยละ 24.49 71.43 4.08 0 0 100  
- ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ 10 38 1 0 0 49 - 

ร้อยละ 20.41 77.55 2.04 0 0 100  
2. การใช้ประโยชน์ การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) 

       

- ใช้ง่ายหรือสะดวก หรือขั้นตอนไม่ซับซ้อน 9 38 2 0 0 49 - 
ร้อยละ 18.37 77.55 4.08 0 0 100  



- นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษา ค้นคว้าและ
แสวงหาความร้ จนท าให้รู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ/การบริการที่ได้รับเป็น “นวัตกรรมใหม่” 

11 34 2 1 0 49 - 

ร้อยละ 22.45 71.43 4.08 2.04 0 100  
- สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อกระบวนการ 
หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9 36 3 1 0 49 - 

ร้อยละ 18.37 73.47 6.12 2.04 0 100  
- เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง 14 32 1 2 0 49 - 

ร้อยละ 28.57 65.31 2.04 4.08 0 100  
- ท่านคิดว่าจะน าไปใช้ บอกต่อ หรือแนะน าให้ผู้อ่ืน
ได้รับผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/การบริการ นี้อีกหรือไม่ 

14 32 0 3 0 49 - 

ร้อยละ 28.57 65.31  6.12  100  
ความถี่สะสม 11.2 32 1.8 0.7    
คะแนนที่ได้ 56 128 3.6 1.4    
คะแนนรวม 56+128 = 184 

3. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับในระดับใด 

184/49 = 3.78 คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.78 
มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด 

4. โปรดระบุการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา 
2. เป็นเอกสารอ้างอิง ดูเป็นตัวอย่าง 
3. ใช้ในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
4. น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. ใช้ในการปรับปรุงงานน าไปใช้ในงานพัสดุ 
6. สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางท่ีดีและถูกต้องในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นแบบและมาตรฐานเดียวกัน 

 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 3 

ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) ดังนี้ 

1. ด้านความพึงพอใจ  

 เพ่ิมข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อความพึงพอใจที่มากข้ึน 
2. ด้านการใช้ประโยชน์ 

 เพ่ิมช่องทางการใช้ข้อมูล 

 

ท่านต้องการผลิตภัณฑ์/กระบวนการพัฒนา/การบริการ อะไรอีกบ้าง 
1. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง และ สื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
2. เพ่ิมช่องทางการสนทนาออนไลน์ 
3. เพ่ิมแบบก่อสร้างใหม่ท่ีทันสมัย เช่น รั้ว อาคารทันตกรรม 
4. เพ่ิมข้อมูลทุกระบบของงานวิศวกรรม การบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า, อาคารอายุกี่ปีควรปรับปรุง โครงสร้าง เป็นต้น  
5. จัดให้มีแบบแปลนด้านวิศวกรรมในโรงพยาบาลที่สามารถน ามาใช้ได้เลย 
6. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล ให้มีความเหมาะสมและสมดุล 
7. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 

6. การใช้ประโยชน์ ระบุ 
6.1 ผู้มารับบริการเข้าถึงข้อมูลงานออกแบบวิศวกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
6.2 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถสื่อสารและท าความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 เพ่ิมจ านวนการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการมากข้ึน 

 
7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ 

    7.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 7.2 จ านวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ 
 

8. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์  
8.1 เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑1 

 8.2 เฟซบุ๊ก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
          8.2 application line 

 

 



๙. สิ่งท่ีเป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน 
9.1 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทั่วทุกมุมโลก โดยลดระยะเวลาในกระบวนการ

ด าเนินงาน ท าให้สะดวกรวดเร็ว 
 9.2 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ความทันสมัยและความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

๙.๓ เพ่ิมจ านวนการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการมากขึ้น 
 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
10.1 ผู้บริหารให้การสนับสนนุ  และผลักดันในการด าเนินการ 
 10.2 ความพร้อมของเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวข้องในการด าเนินงานทุกสหวิชาชีพ 
10.3 ความพร้อมใช้ของเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
11. ปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
11.1 การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์มี
ข้อจ ากัด  

เพ่ิมบุคลากรที่ดูแลระบบ เพ่ือให้การแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

11.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลยังไม่ทั่วถึง เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูล 

 
12. ข้อเสนอแนะ 
          ๑๒.๑ น าเข้าข้อมูลให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลในทุกๆด้าน  
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย



แผนปฏิบัติการนวัตกรรม 
การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์  

( E-Engineering system design database ) 
 

ชื่อหน่วยงาน :  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี  ๑1 

ล าดับ กิจกรรม / ขั้นตอน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
งบ          
ประ
มาณ 

 
หมาย
เหตุ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์ ขั้นตอนการด าเนินงานตามภารกิจ 
แผนงาน โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา 

            จนท. 
ศบส.11 -  

2. คัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน             จนท. 
ศบส.11 -  

3. จัดท าแผนและขั้นตอนการด าเนินงาน             จนท. 
ศบส.11 -  

4. ด าเนินการตามแผนหรือข้ันตอนการด าเนินงาน
พัฒนานวัตกรรม 

            จนท. 
ศบส.11 -  

5. ติดตามการด าเนินงาน             จนท. 
ศบส.11 -  

๖. ประเมินผลการด าเนินงาน             จนท. 
ศบส.11 -  

๗. เผยแพร่กระบวนงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์             จนท. 
ศบส.11 -  

๘. สรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม             จนท. 
ศบส.11 - 

 
 



 


