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บทคัดยอ
ภูมิหลังและเหตุผล

 จากการที่ไดกอตั้งและพัฒนาเว็บไซตดาน

การแพทยชื่อ Phimaimedicine.blogspot.com 

(ปจจุบันชื่อ Phimaimedicine.org) เปนเว็บไซต

ที่เผยแพรความรูทางดานอายุรกรรมใหแกแพทย

และบุคลากรทางการแพทย โดยมีจํานวนผูเขา

สบืคนและการเปดหนาเวบ็มากขึน้เรือ่ยๆ เปนการ

ศกึษาเพือ่ทราบถงึอัตราการเขาสบืคน ลกัษณะของ

ผูเขาสืบคน ประโยชนและการนําไปประยุกตใช 

ตลอดจนคําแนะนําขอคิดเห็นตางๆ ตอเว็บไซต

ระเบียบวิธีศึกษา

 รวบรวมสถิติการเขาสืบคนขอมูลจาก

เว็บไซต Histats.com ที่ไดเก็บขอมูลไวใหเพื่อ

เปรียบเทียบขอมูลในปแรก (กันยายน 2552 

- สิงหาคม 2553) และปที่ 2 (กันยายน 2553 - 

สิงหาคม 2554) โดยศึกษาขอมูลจํานวนผูเขาชม

และอัตราการเปดหนาเว็บไซต รวมทั้งการศึกษา

เชิงพรรณาโดยการใชแบบสอบถามท่ีหนาเว็บไซต

ในชวงเดือนกันยายน 2554 

ผลการศึกษา

 ในปที่ 1 มีผูเขาสืบคนขอมูลจํานวน 50,231 

คน จาํนวนการเปดเขาชมหนาเวบ็ไซต 99,059 หนา 

สาํหรบัปที ่2 (วนัที ่1 กนัยายน 2553 – 31 สงิหาคม 

2554) มีผูเขาสืบคนขอมูลจํานวน 225,545 คน 

จาํนวนการเปดเขาชมหนาเว็บไซต 355,776 หนา ซึง่

พบวาจาํนวนผูเขาสบืคนขอมลูเพิม่มากข้ึน รอยละ 

449 และจํานวนการเปดเขาชมหนาเว็บไซตเพิ่ม

มากขึ้น รอยละ 359

 พบวามีระดับความพึงพอใจในระดับสูง

รอยละ 84.86 และมีความเห็นดวยในระดับมาก

ตอประโยชนที่ไดรับจากเว็บไซตในทุกๆ ดาน (

= 3.98) คือในดานชวยเปนคูมือหรือเปนแนวทาง

ในการดแูลรกัษาผูปวย เปนขอมลูความรูทีส่ามารถ
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นํามาใชประกอบการเรียนการสอนและนํามาใช

ประกอบการวิจัย มีแหลงอางอิงที่ดี มีความนาเชื่อ

ถอื และมคีวามเหน็ในดานคาํขอบคณุและชืน่ชมวา

เปนแหลงขอมูลดานการแพทยที่มีความตอเน่ือง 

รวมถึงมีคําแนะนําในการจัดแบงกลุมของเนื้อหา 

เพิม่เน้ือหา เพิม่เคร่ืองมือในการคนหาเพ่ือใหคนหา

ไดงายขึ้น และอยากใหมีการพัฒนาตอไปเรื่อยๆ 

สรุป

 เว็บไซตทางการแพทย Phimaimedicine.

blogspot.com เปนเว็บไซตที่มีผูมีจํานวนผูเขา

สืบคนและจํานวนการเปดหนาเว็บมากขึ้นเร่ือยๆ

มีความพึงพอใจในระดับมากในทุกๆ ดาน ไดแก 

ชวยเปนคูมือหรือเปนแนวทางในการดูแลรักษาผู

ปวย ขอมูลความรูสามารถนํามาใชประกอบการ

เรียนการสอนและนํามาใชประกอบการวิจัย มี

แหลงอางอิงที่ดี มีความนาเช่ือถือ มีการเพ่ิมเติม

เนื้อหาอยางตอเนื่อง ถามีการพัฒนาตอเนื่องไป

เรือ่ยๆ จะเปนประโยชนอยางยิง่ตอแพทยบคุลากร

ทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวยอายุรกรรม

Abstract
Background:  The development of a medical 

website - Phimaimedicine.blogspot.com 

(now: Phimaimedicine.org) - has been 

created to provide medical knowledge and 

information for physicians and public health 

personnel. With the continuous increase 

of website visitors and page viewers, a 

research study was conducted for the 

rate of using website, characteristics of 

website visit, advantages, and applications, 

including suggestions and opinions for the 

website.  

Methods:  The collection of statistics was 

done from the website - Histats.com - 

during  the  fi rst year of  study (September 

2009 - August 2010) compared with the 

second year  (September 2010 - August 

2011) among website visitors and page 

viewers. Also, a  descriptive study was 

performed by using questionnaires during 

September 2011.  

Results:  There were a total of 50,231 website 

visitors and 99,059 page viewers in the fi rst  

year, with an increasing number to 225,545 

website visitors (449%) and 355,776 page  

viewers (359%) in the second year. The 

results showed a good level of satisfaction 

(84.86 %), with great advantages of medical 

website for all investigation (mean=3.98) 

including manuals and guidelines for patient 

diagnosis/management, better knowledge 

for teaching and research, believable, full 

references. Importantly, the website was 

praised as a good source of continuous 
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medical information, interesting, and 

thankful for website creating, However, it 

was advised to set the category by subject, 

enhance some contents, add tools for easy 

search, and continually update website.  

Conclusion:   The medical website - 

Phimaimedicine.blogspot.com – continually 

has an increasing number of website visitors 

and page viewers following the high level 

of satisfaction as an advantage medical 

website, good level for all investigation 

including manuals and guidelines for patient 

diagnosis/management, better knowledge 

for teaching and research, believable, 

full references. If the development is 

continued, it will be an advantage website 

for physicians, public health personnel 

and general public as a whole in medicine 

patients care.  

ภูมิหลังและเหตุผล
 จาการปฏิบัติงานในฐานะอายุรแพทย ซึ่ง

ประจําอยูที่โรงพยาบาลระดับชุมชนขนาดใหญ 

นอกจากการตรวจรักษาผูปวยแลว ยังมีงานสอน

ทกุระดับ ได แกการสอนแพทย พยาบาล นกัศึกษา

แพทย นักศึกษาพยาบาล รวมถึงบุคลากรทางการ

แพทยอื่นๆ ดวย ซึ่งในระหวางการตรวจรักษาผู

ปวยอาจจะพบตวัอยางกรณศีกึษาทีน่าสนใจ เรือ่ง

ทางการแพทยที่นาเรียนรู เทคนิคแงคิดมุมมอง

ในการตรวจดูแลรักษาผูปวย ประกอบกับความ

รูทางการแพทยที่มีการเปล่ียนแปลงกาวหนามาก

ขึ้นอยางตอเนื่อง แนวทางการดูแลผูปวยที่มีมาก

ขึ้นเร่ือยๆ จึงมีแนวความคิดที่จะเก็บรวบรวม

ขอมูลตางๆ ดังกลาวใหเปนระเบียบ สืบคนขอมูล

ไดงาย กอใหเกิดเปนประโยชนแกแพทยและ

บคุลากรทางการแพทยดานอายรุกรรมรวมถงึบคุล

ทีส่นใจตองการศกึษาคนควา จงึไดรวบรวมขอมลู

ตางๆ ดังกลาว โดยการจัดทําเว็บไซตที่ชื่อ http://

www.Phimaimedicine.blogspot.com โดย

เปนเว็บไซตที่ไมตองเสียคาใชจายของ Blogger 

ซึง่เปนสวนหน่ึงของบริษทั Google โดยไดลงกรณี

ศึกษาท่ีนาสนใจ บทความทางการแพทย เทคนิค

แงคิดมุมมองในการตรวจดูแลรักษาผูปวย ขอมูล

ขาวสารทางการแพทย  แนวทางการรักษาผูปวย 

และขอมลูอืน่ๆ ทีเ่ปนประโยชนทางดานอายุรกรรม 

สามารถตอบแสดงความคิดเห็น โดยจะมีการนํา

เสนอความรูตางๆ ดังกลาวขึ้นใหมทุกวัน เฉลี่ย 

1-3 บทความตอวนั  ซึง่บทความสวนใหญจะเรยีบ

เรียงเปนภาษาไทยใหเกิดความสะดวกแกผูสบืคน

และเขาถึงไดทุกกลุม กอใหเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรู เกิดประโยชนตอทั้งผูใหการรักษาและผู

ปวย ประกอบกับในปจจุบันความกาวหนาทาง

ดานเทคโนโลยทีีม่เีครอืขายเชือ่มโยงกนัทัว่โลก ซึง่

เทคโนโลยีนี้ก็คือเครือขายคอมพิวเตอรที่เรียกวา 

“อนิเตอรเนต็” ซึง่เปนเทคโนโลยทีีท่าํใหการตดิตอ

สื่อสาร แลกเปล่ียนความรู แนวคิด ประสบการณ
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ไดกวางขวางและรวดเร็ว คาใชจายไมสงู จงึนาทีจ่ะ

ใชเทคโนโลยีนีม้าเพือ่พฒันาการตรวจวินจิฉยัและ

ดูแลรักษาผูปวยทางดานอายุรกรรม

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาอัตราการใชขอมูลทางการ

แพทยออนไลนของเว็บไซต

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและระดับ

ความคิดเห็นตอประโยชนที่ไดจากเว็บไซต 

 3. เพื่อใหไดทราบขอเสนอแนะและความ

คิดเห็นอื่นๆ ตอการใหขอมูลทางการแพทยผาน

เว็บไซต 

ขอบเขตการศึกษา
 การศึกษาในคร้ังนีศ้กึษาสถติกิารเขาสบืคน

ขอมูลทางการแพทย โดยรวบรวมขอมูลที่ได

จากเว็บไซต http://www.Histat.com ซึ่งเปน

เวบ็ไซตทีเ่กบ็รวมรวมสถติกิารเขาสบืคนขอมลูตาง 

ของเว็บไซต http://www.Phimaimedicine.

blogspot.com ไว ในชวง 1  กันยายน 2552 – 31 

สิงหาคม 2554  และการสอบถามความคิดเห็น

ของผูเขาสืบคนขอมูลในเว็บไซตในชวงวันที่ 1-30 

กันยายน 2554 

ระเบียบวิธีศึกษา
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปนการศึกษาเชิง

พรรณนา (descriptive study) ซึ่งศึกษาผล

ของการพัฒนาการใหขอมูลทางการแพทยผาน

เทคโนโลยีออนไลน (เว็บไซตhttp://www.

Phimaimedicine.blogspot.com)

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง

 ประชากร

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ  ผูปวย

ที่เขามาสืบคนขอมูล ผาน เว็บไซต  http://www.

Phimaimedicine.blogspot.com ในชวง วนัที ่1 

กันยายน 2552 ถึง 31 สิงหาคม 2554

 กลุมตัวอยาง ไดแก คือ  ผูที่เขามาสืบคน

ขอมูล และตอบแบบสอบถามผาน หนาเว็บไซด 

http://www.phimaimedicine.blogspot.com 

ในชวง วันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2554 

 มีคุณสมบัติดังนี้ 

 1. เปนผูที่เขามาสืบคนขอมูล ในเว็บไซต 

http://www.Phimaimedicine.blogspot.com

 2. มีความยินดีที่เขารวมในการวิจัย โดย

การตอบแบบสอบผานหนาเวบ็ไซต http://www. 

Phimaimedicine.blogspot.com  

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเพือ่

การศึกษาครั้งนี้  แบงเปน 2 สวนไดแก

  1. ขอมูลสถิติการเขาเว็บไซตโดยใช

ขอมลูจากเวบ็ไซต http://www.Histats.com ซึง่

มีความสามารถในการบันทึกขอมูลการเขาสืบคน

เว็บไซตในลักษณะตางๆ ไดแมนยําและตอเนื่อง

  2. แบบสอบถาม ความคิดเห็นของ ผู

ที่เขามาสืบคนขอมูลทางการแพทย  โดยสอบถาม

ผานหนาเว็บไซต ประกอบดวย
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   1. ขอมลูท่ัวไป อาย ุเพศ การศกึษา 

อาชีพ สถานท่ีปฏิบัติงาน ความถี่ในการเขาสืบคน

ขอมูล แหลงที่มาของการเขาสืบคนขอมูล

   2. ทัศนคติ ในการเขามาสืบคน

ขอมูล ดานประโยชนในทางการแพทย ความตอ

เน่ืองและเปนปจจุบัน เปนแหลงขอมูลทางการ

แพทยที่นาเชื่อถือ มีเอกสารอาอิงที่เชื่อถือได  

   3. ประโยชนของเว็บไซตในดาน

ใชเปนแนวทางการดูแลผูปวย  การเรียนการสอน  

การวิจัย

 3. การหาความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่

ของเครื่องมือ

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลูเพือ่

การศึกษาครั้งนี้    

  1. ขอมูลสถิติการเขาเว็บไซตโดยใช

ขอมลูจากเวบ็ไซต http://www.Histats.com ซึง่

มีความสามารถในการบันทึกขอมูลการเขาสืบคน

เว็บไซตในลักษณะตางๆ ดังนี้

   1.1 เปนเว็บไซตที่รวดเร็วและมี

ประสิทธภิาพดวยการปรับปรุงขอมูลตอเน่ือง ไมมี

การขาดระยะ รองรับขอมูลไดเพียงพอตลอดเวลา

   1.2 แสดงสถิติตามเวลาจริง (real 

time statistics)

   1.3 แสดงขอมูลการเขาชม ไดแก 

จํานวนผูเขาชมท้ังหมด ผูเขาชมรายใหม จํานวน

หนาของการเขาชม ทีม่าของการเขาชมเวบ็ไซต โดย

บอกไดวามลีงิคมาจากเว็บไซตใด สถานท่ีใด เขาถงึ

ดวย browser ใด มาจากการเสริชคาํใด URL ทีเ่ขา

สืบคน  

   1.4 สามารถเลือกชวงเวลาของขอมลู 

ทั้งรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป 

หรอืระยะเวลาทัง้หมดได และสามารถเปรยีบเทยีบ

ขอมูลได

   1.5 สามารถเก็บบนัทกึขอมลูสถิตไิด

มากกวา 10 ป

 2. แบบสอบถามตรวจสอบโดยผูเชีย่วชาญ

เพื่อดูความตรงตามเนื้อหาจํานวน 3 ทาน ทดลอง

กับผูที่มีลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 

ตัวอยาง หลังจากน้ันนําแบบสอบถามท้ังหมดมา

ใหคะแนนและวเิคราะหคาความเชือ่มัน่ซ่ึงตองมคีา

ตัง้แต + 0.70 ขึน้ไปโดยคํานวณจากสูตรของครอน

บาช (Cronbach’s Coeffi cient + Alpha) โดย

ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดผลวิเคราะหคาความเช่ือ

มั่น ปรับปรุงขอมูลใหเปนฉบับสมบูรณเพื่อนําไป

ใชเก็บขอมูลตอไป ผลการตรวจสอบคาความเช่ือ

มั่น เทากับ 0.90

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูดําเนินการวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองโดยมีลําดับขั้นตอนในการดําเนินงานดังนี้

 1. จดัทาํเวบ็ไซตทางการแพทย ชือ่เวบ็ไซต 

http://www.Phimaimedicine.blogspot.com  

พรอมท้ัง เพ่ิมเน้ือหาปรับปรุงขอมูลความรูตางๆ 

ใหมทุกวัน เฉลี่ย 1-3 บทความตอวัน  

 2. รวบรวมขอมลูสถติกิารเขาชมเว็บไซตโดย

ใชขอมูลจากเว็บไซต http://www.Histats.com

 3. สอบถามความคิดเห็นของผูเขาสืบคน

ขอมลูในเว็บไซตในชวงวันที ่1-30 กนัยายน  2554 

โดยประกอบดวย 
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  สวนที ่1 ขอมลูท่ัวไป ประกอบดวย เพศ 

อายุ การศึกษา อาชีพ สถานที่ปฏิบัติงาน

  สวนที่ 2 การเขาถึงเว็บไซต ประกอบ

ดวย แหลงขอมูลเว็บไซตที่ทราบ การถ่ีในการเขา

เว็บไซต

  สวนที่ 3 ความพึงพอในในการใหขอมูล

ทางการแพทย และประโยชนที่ไดจาก เว็บไซต ซึ่ง

ประกอบดวย ดานชวยเปนคูมือหรือเปนแนวทาง

ในการดูแลรักษาผูปวย เปนขอมูลความรูและ

แนวทางปฏิบัติตางๆ ที่นํามาใชประกอบการเรียน

การสอน การวิจัย กรณีศึกษาสามารถนํามา

ประกอบการดแูลรกัษาผูปวยได และการเปนแหลง

ความรูทางการแพทยที่นาเชื่อถือ

 โดยความพึงพอใจในการใหขอมูลการ

แพทย มีลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวน

ประเมินคา (rating scale) ใชมาตรวัดแบบลิเคิต 

(Likert scale) ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ โดยแตละขอ

มีความหมายดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน

พึงพอใจมาก   4 คะแนน

พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน

พึงพอใจนอย  2 คะแนน

ไมพึงพอใจ   1 คะแนน

 การแบงเกณฑระดับความพึงพอใจโดยวิธี

อิงเกณฑของ Bloom (1986) คิดจากรอยละของ

คะแนนเต็ม (คะแนนรวม) จดัระดับคะแนนในภาพ

รวมไดเปน 3 ระดับดังนี้

คะแนนท่ี ≥ 80 %  พึงพอใจมาก

คะแนนท่ี 60-79 % พึงพอใจปานกลาง

คะแนนที่ < 60 % พึงพอใจนอย

 ประโยชนทีไ่ดจากเวบ็ไซต ประกอบดวยใน

ดานซึ่งประกอบดวย ดานชวยเปนคูมือหรือเปน

แนวทางในการดูแลรักษาผูปวย เปนขอมูลความ

รูและแนวทางปฏิบัติตางๆ ที่นํามาใชประกอบการ

เรียนการสอน การวิจัย  กรณีศึกษาสามารถนํามา

ประกอบการดแูลรกัษาผูปวยได และการเปนแหลง

ความรูทางการแพทยที่นาเชื่อถือ

 ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประเมิน

คา (rating scale) ใชมาตรวัดแบบลิเคิต (Likert 

scale)โดยแบงเปน 5 ระดับ โดยแตละขอมีความ

หมายดังนี้ตัวเลือก 3 ขอคือ 

เห็นดวยมากที่สุด  5 คะแนน

เห็นดวยมาก   4 คะแนน

เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน

เห็นดวยนอย   2 คะแนน

ไมเห็นดวย   1 คะแนน

 การแบงเกณฑระดับความคิดเห็นโดยวิธอีงิ

กลุม (norm reference) (Best, 1970)

 วิเคราะหโดยใชสูตร (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด / 

จาํนวนชัน้) ซึง่การวจิยัในครัง้นีแ้บงระดบัความพึง

พอใจ เปน 3 ระดับดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  3.67-5.00 เห็นดวยมาก

คะแนนเฉลี่ย  2.34-3.66 เหน็ดวยปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย  1.00-2.33 เห็นดวยนอย

 ส วน ท่ี  4 .  ขอ เสนอแนะต า งๆ  เปน

แบบสอบถามปลายเปด ใหกลุมตัวอยางแสดง

ความคิดเห็น



23

Vol.7 No.2

 4. ผูวิจัยรวบรวมขอมูล พรอมทั้งตรวจ

สอบความสมบูรณของขอมูล   

 5. สถิติและการวิเคราะหขอมูล

 6. ผูวิจัยนําขอมูลสถิติการเขาชมเว็บไซต

โดยใชขอมูลจากเว็บไซต  http://www.Histats.

com และแบบสอบถามท่ีไดตอบเรียบรอยแลว มา

ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวประมวล

ผลเบ้ืองตนดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (descriptive statistic) ไดแก จํานวน 

รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

สําหรับอธิบายขอมูลในการวิจัย

1. ขอมูลทั่วไป

 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง สวนใหญ 

เปนเพศหญิง รอยละ 58.26  เพศชาย รอยละ 

41.74 อายุ  โดยมีอายุอยูในชวง นอยกวาหรือ

เทากับ 25 ป  มีจํานวน 93 คน  คิดเปนรอยละ 

42.66 โดยอายุมากที่สุดคือ  60 ป และนอยที่สุด

คือ  18 ป  ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ

ปริญญาตรี  มีจํานวน 157 คน  คิดเปนรอยละ 

72.02 สวนใหญปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของ

รัฐ มีจํานวน 124  คน คิดเปนรอยละ 56.88   ราย

ละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ

ชาย 91 41.74
 หญิง 127 58.26
 n = 218 คน
อายุ

นอยกวาหรือเทากับ 25 ป 93 42.66
26-30  ป 49 22.48
31-35  ป 23 10.55
36-40  ป 33 15.14
มากกวา 40 ป 20 9.17
n=218คน  X= 29.12   S.D.=8.03  max=60  min=18 
ระดับการศึกษา

กําลังศึกษา 30 13.76
ปริญญาตรี 157 72.02
ปริญญาโท 28 12.84
ปริญญาเอก 3 1.38
n=218  คน  
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลทั่วไป (ตอ)

ขอมูลทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

สถานท่ีปฏิบัติงาน

 มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย 73 33.49

สถานพยาบาลรัฐ 124 56.88

สถานพยาบาลเอกชน / คลินิกสวนตัว 16 7.34

อื่นๆ 5 2.29

 2. การเขาถึงเว็บไซต

 ผลก า ร ศึ กษ าพบว า  กลุ ม ตั ว อย า ง

ทราบขอมูลเว็บไซตจากการสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ต มีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 

80.28 สําหรับความถ่ีในการเขาชมเว็บไซต พบวา

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนกลุมที่เขาเว็บไซตทุก

วัน มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 23.85 ซึ่งไม

แตกตางมากนักกับผูที่ เขา 3-5 ครั้งตอสัปดาห 

และเมื่อตองการ ซึ่งมีจํานวน 47 และ 45 คน โดย

คิดเปนรอยละ 21.56 และ 20.64 ตามลําดับ  ราย

ละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเขาถึง เว็บไซต

ขอมูลการเขาถึง เว็บไซด จํานวน (คน) รอยละ 

แหลงขอมูล เว็บไซต ที่ ทราบ

จากการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 175 80.28

จากเว็บไซต Thaiclinic.com 11 5.05

จากเพ่ือน / อาจารยบอกตอ 29 13.30

จากงาน HA Forum ครั้งที่ 12 1 0.46

ทราบจากเจาของเว็บไซต 2 0.92

ความถี่ในการเขา เว็บไซต

ทุกวัน 52 23.85

1-2 ครั้งตอ สัปดาห 34 15.60

3-5 ครั้ง ตอ สัปดาห 47 21.56

นอยกวา 1 ครั้งตอคร้ัง 8 3.67
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ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการเขาถึงเว็บไซต(ตอ)

ขอมูลการเขาถึงเว็บไซต จํานวน (คน) รอยละ 

ครั้งแรก 32 14.68

เม่ือตองการ 45 20.64

 จากการศึกษาพบวามีผูเว็บไซตอยางตอ

เนื่อง  ในปที่ 1 วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง 31 

สงิหาคม 2553   มจีาํนวนคนเขาใชขอมลูในเวบ็ไซต 

จํานวน  50,231 คน  จํานวนการเปดเขาชมหนา

เวบ็ไซต 99,059 หนา  สาํหรบัปที ่2 วนัที ่1 กนัยายน 

2553 – 31 สงิหาคม 2554 มจีาํนวนคนเขาใชขอมลู

ในเว็บไซตจํานวน   225,545  คน  จํานวนการเปด

เขาชมหนาเว็บไซต 355,776  หนา  รายละเอียดใน

ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละ ของผูเขา เว็บไซต จําแนกตาม เดือน และ ป 

ขอมูล

ปที่ 1

 (1 กันยายน 2552 – 31 สิงหาคม 2553) 

ปที่ 2

 (1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554) 

จํานวนคน 

(รอยละ)

จํานวนหนา 

(รอยละ)

จํานวนคน        

(รอยละ)

จํานวนหนา

(รอยละ)

กันยายน  662(1.32) 3,252(3.28) 15,645(6.94) 24,861(6.99)

ตุลาคม  1,537(3.06) 4,241(4.28) 16,196(7.18) 25,442(7.15)

พฤศจกิายน  1,757(3.50) 3,610(3.64) 18,922(8.39) 29,565(8.31)

ธันวาคม  1,7853(3.55) 5,272(5.32) 16,214(7.19) 24,316(6.83)

มกราคม  2,267(4.51) 5,816(5.87) 18,785(8.33) 28,550(8.02)

กุมภาพันธ  1,826(3.64) 5,411(5.46) 19,156(8.49) 29,879(8.40)

มีนาคม 2,215(4.41) 5,035(5.08) 21,397(9.49) 34,591(9.72)

เมษายน 3,052(6.08) 5751(5.81) 18,394(8.16) 29,764(8.37)

พฤษภาคม 5,293(10.54) 10,144(10.24) 21895(9.71) 34,340(9.65)

มิถุนายน 7,345(14.62) 13,495(13.62) 26,941(11.97) 40,918(11.50)
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละ ของผูเขาเว็บไซต  จําแนกตาม เดือน และ ป พุทธศักราช(ตอ)

ขอมูล

ปที่ 1

 (1 กันยายน 2552 – 31 สิงหาคม 2553) 

ปที่ 2

 (1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554) 

จํานวนคน

(รอยละ)

จํานวนหนา

(รอยละ)

จํานวนคน        

(รอยละ)

จํานวนหนา

(รอยละ)

กรกฎาคม 9,634(19.18) 16,752(16.91) 19,516(8.65) 31,765(8.93)

สิงหาคม 12,858(25.60) 20,280(20.47) 12,484(5.54) 21,785(6.12)

รวม 50,231(100.00) 99,059(100.00) 225,545(100.00) 355,776(100.00)

 3. ความพงึพอใจและประโยชนประโยชน

ที่ไดรับจากเว็บไซต 

 จากผลการศึกษาพบวา กลุมตวัอยางมีความ

พึงพอใจระดับสูงตอเว็บไซตจํานวน 185 คน คิด

เปน รอยละ84.86 รายละเอียดในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในตอเว็บไซต

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) รอยละ

ความพึงพอใจระดับตํ่า(1-2 คะแนน) 2 0.92

ความพึงพอใจระดับปานกลาง(3 คะแนน) 31 14.22

ความพึงพอใจระดับสูง(4-5คะแนน) 185 84.86

n=218คน  X=4.24   S.D.=.72  Max=5  Min= 2

 ประโยชนที่ไดจากเว็บไซต ประกอบดวย 

ดานชวยใหเปนคูมือหรือเปนแนวทางในการดูแล

รกัษาผูปวย เปนขอมลูความรู และแนวทางปฏบิตัิ

ตางๆ  ที่นํามาใชประกอบการวิจัย มีขอมูลความรู

ทางการแพทยทีส่ามารถนาํมาใชประกอบการเรียน

การสอนได กรณีศึกษาสามารถนํามาประกอบการ

ดูแลรักษาผูปวย ไดและเปนแหลงความรูทางการ

แพทยที่นาเชื่อถือกลุมตัวอยางมีระดับความคิด

เห็นวา มีประโยชนมากในทุกดาน ( = 3.98) ราย

ละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอ ประโยชนที่ไดรับจาก เว็บไซต

ขอที่ ประโยชนที่ไดรับ คาเฉลี่ย S.D. ระดับคิดเห็น

1. ชวยใหมีคูมือที่เปนแนวทางในการดูแลรักษาผูปวย 4.03 0.81 มาก

2. มีขอมูลความรู และแนวทางปฏิบัติตางๆ  ที่นํามาใช

ประกอบการวิจัย
3.80 0.90 มาก

3. มีขอมูลความรูทางการแพทยที่สามารถนํามาใช

ประกอบการเรียนการสอนได
4.04 0.73 มาก

4. กรณีศึกษาสามารถนํามาประกอบการดูแลรักษา

ผูปวยได

3.99 0.79 มาก

5. เปนแหลงความรูทางการแพทยที่นาเชื่อถือ  3.79 0.86 มาก

รวม 3.98 0.81 มาก

 4. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นตอการ

ใหขอมูลทางการแพทยผานเว็บไซต 

 สาํหรบัความคดิเหน็และขอเสนอแนะตางๆ 

ตอ เวบ็ไซต มจีาํนวน 28 ความเหน็ คดิเปนรอยละ 

12.84 นั้น สามารถแยกเปน 3 กลุม คือ  

 กลุมท่ี 1 ขอบคณุและช่ืนชมทีจ่ดัทาํเวบ็ไซต

 กลุมท่ี 2 ขอเสนอแนะและแนะนําดานการ

จัดรูปแบบเน้ือหาในเว็บไซต การเพิ่มเนื้อหาที่นา

สนใจ

 กลุมท่ี 3 ขอเสนอแนะดานรูปแบบ องค

ประกอบของเว็บไซต เคร่ืองมือเพ่ือใหการคนหา

งายขึ้น

 โดยไดแสดงความคิดเห็นมากที่สุดในดาน 

คําขอบคุณและชื่นชม มีจํานวน 19 ความคิดเห็น 

จาก 28 ความคิดเห็น ตอการใหขอมูลทางการ

แพทยผานเว็บไซต   

    

สรุปผล
 ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ ร รณน า ใ นค รั้ ง นี้  มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตราการใชขอมูลทางการ

แพทยดานอายุรกรรมออนไลน ประโยชน รวม

ถึงขอเสนอแนะ และความคิดเห็นอันหลากหลาย 

ผานเว็บไซต http://www.Phimaimedicine.

blogspot.com ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ัง

นี้คือ  ผูปวยที่เขามาสืบคนขอมูลผานเว็บไซตใน

ชวงวันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง วันที่  31 สิงหาคม 

2554  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูที่เขามาสืบคนขอมูล 

และตอบแบบสอบถามผาน เว็บไซตในชวง วัน

ที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2554 เครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 

2 สวนไดแกขอมูลสถิติการเขาเว็บไซต  โดยใช

ขอมูลสถิติการเขาเว็บไซตจากเว็บไซต http://

www.Histats.com ซึ่งมีความสามารถในการ
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บันทึกขอมูลการเขาสืบคนถึงเว็บไซดไดแมนยํา

ตอเนื่อง และการใชแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูที่เขามาสืบคนขอมูล โดยสอบถามผานหนา

เว็บไซต  ซึ่งเครื่องมือไดผานการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญ  ทดสอบความเช่ือ

มั่นโดยวิธีอัลฟาของครอนบาค มีคาเทากับ 0.90 

เกบ็รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตวัอยาง 

ระหวางวันท่ี 1 ถึง 30 กันยายน 2554 วิเคราะห

ขอมลูโดยใชสถิตพิรรณนาจาํนวน รอยละ คาเฉลีย่

และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ซึง่ผลการวจิยัมดีงัตอ

ไปนี้ 

 มีผูเขาใชขอมูลเพิ่มมากข้ึน  หลังจากมีการ

เผยแพรขอมลูทางการแพทย ผานเว็บไซตในปที ่1 

(วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง 31 สิงหาคม 2553)  มี

ผูเขาสบืคนขอมลู จาํนวน  50,231 คน  จาํนวนการ

เปดเขาชมหนาเว็บไซต  99,059 หนา  สําหรับปที่ 2 

(วันที่ 1 กันยายน 2553 – 31 สิงหาคม 2554) มีผู

เขาสบืคนขอมูล จาํนวน  225,545  คน  จํานวนการ

เปดเขาชมหนาเว็บไซต  355,776  หนา  ซึ่งพบวา

จํานวนผูเขาสืบคนขอมูลเพิ่มมากขึ้น รอยละ 449 

และจํานวนการเปดเขาชมหนาเว็บไซตเพ่ิมมากข้ึน 

รอยละ 359

 กลุมตัวอยางมีระดับความพึงพอใจใน

ระดับสูงรอยละ 84.86 และ คิดเห็นดวยมาก ตอ

ประโยชนทีต่อประโยชนทีไ่ดรบัจากขอมลูทางการ

แพทย ผานเวบ็ไซตในทกุดาน ( =  3.98 ) คอืชวย

ใหเปนคูมือหรือเปนแนวทางในการดูแลรักษาผู

ปวย  ขอมูลความรูและแนวทางปฏิบัติตางๆ  ที่

นํามาใชการเรียนการสอนได การงิจัย กรณีศึกษา

สามารถนาํมาประกอบการดแูลรกัษาผูปวย ไดและ

เปนแหลงความรูทางการแพทยที่นาเชื่อถือ

กลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นมากที่สุดใน

ดาน คําขอบคุณและชื่นชม มีจํานวน 19 ความ

คิดเห็น จาก 28 ความคิดเห็น ตอการใหขอมูล

ทางการแพทยผาน เว็บไซต   สําหรับขอเสนอแนะ

นัน้ เปนการเสนอแนะใหจดัรปูแบบเน้ือหา การเพ่ิม

เนือ้หาท่ีนาสนใจ เพิม่เคร่ืองมือในการคนหาเพ่ือให

คนหาขอมูลสะดวกและงายข้ึน และแสดงความ

เห็นในการออกแบบเว็บไซตใหเหมาะแกการอาน

มากขึ้น 

 ผู วิ จั ยขออภิปรายผลการวิ จั ย  ตาม

วัตถุประสงคดังนี้

 1. อตัราการเขาสบืคนขอมลูทางการแพทย

ผานเว็บไซตมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจาก

สามารถตอบสนองความตองการผูเขาสืบคน ทั้ง

ทางดานเน้ือหา การเพ่ิมปรับปรุงเน้ือหาอยางตอ

เนื่อง มีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันที่การ

พัฒนาเทคโนโลยีทางดานอินเตอรเนตเพ่ิมมาก

ขึ้น เกิดความงาย สะดวก รวดเร็ว คาใชจายนอย 

สามารถเขาสืบคนไดตลอด 24 ชั่วโมง

 2. ระดับความพึงพอใจตอเว็บไซต อยูใน

ระดบัสูง และ ระดบัความคดิเหน็ ซ่ึงเหน็ดวยระดบั

มากในทุกดานตอประโยชนที่ไดรับจากเว็บไซต 

ชวยเปนคูมือหรือเปนแนวทางในการดูแลรักษาผู

ปวย  สามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอน

ได นํามาใชประกอบการวิจัย เปนแหลงความรู

ทางการแพทยที่นาเช่ือถือเน่ืองจากมีการใชแหลง

อางอิงที่นาเชื่อถือ มีความเปนปจจุบันจากการที่
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ปรับปรุงเน้ือหาอยางตอเน่ือง และมีกรณีศึกษาท่ี

สามารถนําไปเปนตัวอยางในการดูแลรักษาและ

ประกอบการเรียนการสอนได

 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ

ใหขอมูลทางการแพทยผานเว็บไซต สวนใหญ 

เปนคําขอบคุณและชื่นชม แนะนําดานเนื้อหา 

สําหรับขอเสนอแนะ ในดานเนื้อหานั้นจะเปนขอ

เสนอแนะให เพิ่มเติมเน้ือหาวิชาการที่หลากหลาย 

และการพัฒนารูปแบบ เว็บไซตที่ สะดวกตอการ

คนหาขอมูล รวมถึงองคประกอบและรูปแบบของ

เว็บไซตที่ เหมาะกับการเรียนรูเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมี

การใชงานฐานขอมูลออนไลนอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนกับผูใชบริการมากที่สุดตอไป

ประโยชนที่ไดจากการศึกษา
 ไดจัดทําเว็บไซตที่เปนแหลงสืบคนขอมูล

ทางดานอายุรศาสตรรวมกับการศึกษาวิจัยพบวา

เปนทีรู่จกัและมีการเขาสบืคนขอมลูมากข้ึนเร่ือยๆ 

ซึง่ขอมูลที่ไดจากการสืบคนชวยเปนคูมือหรอืเปน

แนวทางในการดูแลรักษาผูปวย ขอมูลความรู 

และแนวทางปฏิบัติตางๆ  ที่นํามาใชประกอบการ

เรียนการสอน การวิจัย กรณีศึกษาสามารถนํามา

ประกอบการดูแลรักษาผูปวย ไดและเปนแหลง

ความรูทางการแพทยที่นาเช่ือถือ ซึ่งผูที่เขาสืบคน

เปนแพทยและบุคลากรทางการแพทย  ถาไดมี

การพัฒนาตอไปเร่ือยๆ จะเปนประโยชนมากขึ้น

ตอวงการแพทย เปนแหลงสบืคนขอมลู เปนแหลง

ศกึษาทางการแพทยดานอายุศาสตรของประเทศ ที่

มคีาใชจายในการจัดทาํไมสงู สามารถปรับปรงุเพิม่

เติมขอมูลไดเรื่อยๆ แบบตอเน่ืองสะดวกรวดเร็ว 

สามารถเขาถงึไดโดยสะดวกทกุทีท่กุเวลาโดยผาน

ทางระบบอินเตอรเน็ต มีความเหมาะสมกับยุค

ปจจุบันที่ระบบการส่ือสารและอินเตอรเน็ตเจริญ

กาวหนาเปนอยางมาก

ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบวา อัตราการเขาสืบคน

ขอมูลผาน เว็บไซตที่เพิ่มสูงขึ้น กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจสูง และระดับความคิดเห็นดวย

ในระดับมากในประโยชนตอการนําเสนอขอมูล

ทางการแพทย ผานเว็บไซต ผูวิจัยจึงมีขอเสนอ

แนะดังนี้

 1. ถามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีเนื้อหา

เพิม่มากขึน้จะกอใหเกดิความสะดวกในการสบืคน

และเปนประโยชนตอแพทย บุคลากรทางการ

แพทยในการดูแลรักษาผูปวยดานอายุรกรรมได

มากยิ่งขึ้น 

 2. การศึกษาในคร้ังตอไปควรขยายระยะ

เวลาในการตอบแบบสอบถามเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหได

ขอมูล ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการพัฒนา 

เว็บไซตมากยิ่งขึ้น

 3. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ในเรื่อง

ประโยชนจากการใหขอมูลทางการแพทยจากเว็บ

ไซตในอนาคตตอไป 

กิตติกรรมประกาศ
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยขอขอบคุณนาย

แพทยชัชวาล  ลีลาเจริญพร ผูอํานวยการโรง
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พยาบาลพิมาย ที่อนุญาตใหใชขอมูลบางสวนท่ี

ไดจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและใชชื่อ

โรงพยาบาล ในการเผยแพรขอมูลทางการแพทย

ผานเทคโนโลยีออนไลน อีกทั้งเปนผูตรวจสอบ

เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยในครั้งนี้ ขอบคุณ

องคกรแพทยโรงพยาบาลพิมายที่ ใหคําปรึกษา

กรณีศึกษาผูปวยที่เกี่ยวของ หรือใหขอมูลกรณี

ศึกษาที่นาสนใจ ขอบคุณผูปวยทุกทานที่มีสวน

ชวยใหขอมูลท่ีเปนประโยชนการวิจัยในครั้งนี้ 

รวมถึงขอบคุณ Blogger และ Google ที่เปน

สื่อกลางใหสามารถเผยแพรขอมูลทางการแพทย

ผานเทคโนโลยีออนไลนที่เปนประโยชนแกวงการ

แพทยและประชาชนทั่วไป ขอบคุณผูเขาสืบคน

ขอมูลทางการแพทยผานเว็บไซตhttp://www.

Phimaimedicine.blogspot.com และชวยตอบ

แบบสอบถามที่เปนประโยชนในการวิจัยในคร้ังนี้ 

และสดุทายขอขอบคณุเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพมิาย

ทุกทานซ่ึงชวยอํานวยความสะดวก ในการเก็บ

ขอมูลกรณีศึกษาและขอมูลที่ใชในการวิจัย จน

เสร็จสิ้นดวยดี
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