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บทคัดยอ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนศึกษาปจจัยสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ประชากรในการศึกษา คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน 10 แหง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี จํานวน 245 คน เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนตุลาคม 
2552 โดยเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม แลวนําขอมูลมาวิเคราะห      
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย       
คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด และ Chi-Square 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.9 มีอายุอยูในชวง 
29-38 ป รอยละ 41.6 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 73.9 ตําแหนงสายงานพยาบาลวิชาชีพ
และตําแหนงสายงานลูกจาง รอยละ 33.9 สวนใหญเปนฝายงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงานการแพทย 
และการพยาบาล รอยละ 36.7 บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนสวนใหญเคยเขารับการฝกอบรม
ความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 69.4 และมีความสามารถในการใชงานโปรแกรม
คอมพิวเตอร คือ Microsoft Office รอยละ 95.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน สวนใหญอยูระดับการใชมาก รอยละ 45.3 โดยเหตุผลท่ีเลือกนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช เพื่อวัตถุประสงคในการบันทึกขอมูล รวมท้ังใชผานระบบเครือขายโดยการ       
ส่ังพิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ และคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชใน
การปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ Microsoft Office และโปรแกรมขอมูลผูปวยของโรงพยาบาล เชน 
Mitnet, HosXP ความถ่ีของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากตอสัปดาห ผลจากการใช สวนใหญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ เปนแหลงขอมูลหรือ
ประกอบการปฏิบัติงาน นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ และลดความซํ้าซอนในการเก็บขอมูล   
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ปญหาและอุปสรรคสวนใหญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญอยูในระดับปานกลาง  
รอยละ  67.3 ปญหาท่ีพบในดานฮารดแวร  คือ  เค ร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ เสียบอย             
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดข้ึน ดานซอฟตแวรคือ เคร่ืองคอมพิวเตอรติดไวรัส   
มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล ดานบุคลากรคือ บุคลากรสวนใหญจะไมสามารถแกปญหา
เบ้ืองตนไดเม่ือโปรแกรมมีปญหา ขาดความรูดานฮารดแวร ดานเครือขายคือ ระบบเครือขายท่ีใช    
มีความเร็วต่ํา ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล ขาดบุคลากรในการดูแลระบบ
เครือขายในหนวยงาน ดานผูติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือ ความลาชาในการรอรับ     
บริการซอม ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และ     
ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถแกปญหาไดเม่ือระบบขัดของ ปจจัยดานคุณลักษณะ     
สวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก 
ปจจัยดานอายุ และตําแหนง รวมท้ังปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยี-
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก  ปจจัยปญหาดานซอฟตแวร บุคลากร เครือขาย 
และผูติดต้ังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis were to study the compare the level of information 
technology utilization of personnel in community hospitals. Including to study the factors 
affecting of level for the using information technology. The sample group used is personnel of 
Community hospitals, ministry of public health, Saraburi from 10 locations in amount of 245 
persons. The questionnaire used as the instrument of the study in October 2009. Data were 
analyzed by program the use of frequency distributions, average, percentage, standard deviation, 
value maximum and minimum, and Chi-Square. 

The findings of the study were as follows; most contributors are female, in the age 
range 29-38 years, got bachelor's degree, as the medical profession calls and line employees. 
Position line is nurses and employees; most of the departments were in the medical group and 
hospital 36.7 percent. They have participated in training knowledge using information 
technology. And the ability to use computer program is Microsoft Office 95.1 percent. The levels 
are most used by 45.3 percent The reasons to use the technology are as follows: recording 45.3 
percent, print documents as well as search the Internet. Computer program used in practice is 
most Microsoft Office programs and data such as hospital patients Mitnet, HosXP. Most of the 
problems and barriers of using information technology were found in the medium level by      
67.3 percent which are computer and equipment are often bad: computer operation, computer 
viruses: viruses are programs and data destruction. Most people will not be able to solve basic 
problems when programs were lack of knowledge of hardware. The network using a low speed: 
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problems with intermittent signal while searching and delays in waiting for repair service: lack of 
personnel in the network administrator in the agency. And install information technology systems 
cannot solve the problem when the system fails. The factor of personal characteristics affecting of 
level for the use of information technology including age and position. And the factor of obstacles 
affecting of level for the using information technology including software, networks and people 
who install information technology systems. 
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บทท่ี 1   
บทนํา 

 
1.1  ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปนเทคโนโลยีการนํา         
เครื่องคอมพิวเตอรเขามาประมวลผลขอมูลขาวสารเพ่ือใชในองคกร หรือระหวางองคกร            
โดยจัดสงผานทางเครือขายโทรคมนาคม และระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดังเห็นไดจากการนํา
อุปกรณคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการฐานขอมูล และ Online ผานทางสายโทรศัพท เครือขาย 
ใยแกวนําแสง หรือดาวเทียม เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ แกไข และการสืบคนขอมูล การคนหา
ขอมูลสารสนเทศผานทางอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญตอประสิทธิภาพ
ของการจัดทําขอมูลและการจัดสงขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันรูปแบบการรับสงขอมูล
ขาวสารทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร มีมากขึ้น ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียง                
ดวยคุณสมบัติเหลานี้ทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนส่ิงท่ีจําเปนและสําคัญตอการดํารงชีวิต
ของบุคคลในสังคมทุกองคกร ท้ังในภาครัฐและเอกชน องคกรธุรกิจ องคกรการศึกษา และ     
องคกรอ่ืนๆ สวนองคกรใดจะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนอยเพียงใดนั้น         
ขึ้นอยูกับความพรอมและทิศทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมของแตละองคกรนั้นๆ  

ปจจุบันพบวา มีการตื่นตัวกับการใชไอทีเพ่ิมมากขึ้น ทุกองคกรเริ่มใหความสําคัญกับ
งานดานไอที มีการลงทุนทางดานไอทีท้ังทางดานเครื่องมืออุปกรณ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
ระบบเครือขาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรไปเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกันแรงผลักดันของระบบ
เศรษฐกิจใหม (New Economy) ท่ีเปนเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาขอมูลขาวสารก็มีมากขึ้นไปดวย อีกสาเหตุ
หนึ่งคือ สภาวะทางสังคมท่ีปรับเปล่ียนไปจากเดิม การกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสารท่ีทุกหนทุกแหง   
มีการใชขอมูลขาวสารจํานวนมาก สังคมกําลังเปล่ียนแปลงเขาสูการเปนสังคมแบบ E-Society         
มีการใชขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส การใหบริการเปนแบบ E-Service เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงไป              
จึงจําเปนตองปรับเปล่ียนระบบระเบียบทางสังคมอีกหลายอยาง สภาพการเมืองท่ีเปล่ียนไปมาก      
มีกลไกการทํางานแบบโลกาภิวัฒนมากขึ้น มีกฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขึ้นใหม
อีกมาก พฤติกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนในยุคสมัยใหมนี้จึงเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก 
(Outsourcing ทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร. เขาถึงไดจาก  
http://www.ku.ac.th/e-magazine/february46/it/outsourc.html, 2546)  

DPU



 

2 
 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงพยาบาลนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดตอองคการ ความตองการใชคอมพิวเตอรในปจจุบันมีมากขึ้น คอมพิวเตอรมี
ความเกี่ ยวของกับชีวิตประจําวันกับทุกคน ซ่ึงได เกิดขึ้นในประเทศไทยและท่ัวโลก          
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายมาเปนสวนสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยู การเปล่ียนแปลง 
ทางสังคมและเศรษฐกิจโลก ปจจุบันทุกคนสามารถใชคอมพิวเตอรไดครอบคลุมเกือบทุกท่ีทุกเวลา 
เพราะโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทยยังไมครอบคลุมท้ังประเทศ รัฐบาลก็พยายามอยางมากใน
การขยายโอกาสการใชคอมพิวเตอรใหครอบคลุมท้ังประเทศ รากฐานการพัฒนาประเทศคือให
การศึกษาใหกับประชาชน ชองทางหนึ่งคือการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษา    
โดยสนับสนุนการใชงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยการวางแผนจัดตั้งกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือ ICT เปนกระทรวงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการผลักดัน 
สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในทุกๆดานของประเทศ เชน วางแผนจัดวางระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน ดานการศึกษา ดานการปฏิบัติงาน เปนตน มีการกระตุนการใชคอมพิวเตอรใน
ประเทศใหมากขึ้น โดยออกโครงการคอมพิวเตอรราคาถูก เพ่ือใหประชาชนมีรายไดไมมากนักไดมี
โอกาสมีคอมพิวเตอรเครื่องแรก โครงการอินเทอรเน็ตตําบลเพ่ือสงเสริมใหประชาชนรูจักการใช 
อินเทอรเน็ตและโดยรวมผลกระทบท่ีดีก็เปนการกระตุนตลาดสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น
ไปดวย สังคมสารสนเทศ (Information Age) หรือบางทีอาจเรียกวา ยุคสารสนเทศบาง ยุคขอมูล
ขาวสารบาง ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกคนจะเขาใจตรงกันวา เปนยุคท่ีมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในชีวิตประจําวัน จึงทําใหผลิตภัณฑดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนท่ีตองการและ
ท่ีไดรับการยอมรับมากท่ีสุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีอุปกรณคอมพิวเตอร  ท่ีมีอิทธิพลตอ               
การดํารงชีวิตของเรามากขึ้น เพราะวิทยาการท่ีกาวหนา ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีใน        
การติดตอส่ือสารกันมากขึ้น สังคมสารสนเทศ เปนสังคมเกิดจากความเจริญกาวหนาทาง
วิทยาศาสตร ทําใหสังคมมีการเปล่ียนแปลงเปนพลวัตร (Dynamic) เทคโนโลยีสารสนเทศเปน
เทคโนโลยีท่ีสําคัญและนาสนใจ เพราะเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคนบนโลก และ     
มีผลกระทบ ตอวิถีชีวิตท้ังของคนและของประเทศชาต ิการกาวสูสังคมสารสนเทศยอมไมสามารถ
หลีกเล่ียงได การทําความเขาใจเรื่องตางๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับ
ทุกคนท่ีจะไดสามารถตัดสินใจท่ีจะเลือกนําเทคโนโลยีเหลานี้มาใชไดอยางเหมาะสมและเปน
ประโยชนสูงสุด เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการทํางานและการดํารงชีวิตในปจจุบัน
และอนาคตอยางมาก เทคโนโลยีใหมๆ จะเปนแรงผลักดันและสงเสริมตอความสําเร็จขององคการ 
โดยเฉพาะทางการแขงขันกันในธุรกิจในเวทีการคาในทุกระดับ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล สารสนเทศมีความสําคัญตอการดําเนินงานของ
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องคการ โรงพยาบาลท้ังโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยโรงพยาบาลชุมชนซ่ึงเปน
โรงพยาบาลขนาดเล็ก เปนโรงพยาบาลในระดับอําเภอ ทุกอําเภอในประเทศไทยจะมีโรงพยาบาล
ชุมชนรับผิดชอบ แตเดิมเรียกวาโรงพยาบาลอําเภอ แตไดมีการเปล่ียนช่ือเปนโรงพยาบาลชุมชน 
เพ่ือเนนย้ําใหเห็นความสําคัญวา เปนโรงพยาบาลท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีในระดับเล็กลงคือเปนอําเภอ 
และจะใกลชิดกับชุมชนมากขึ้น โรงพยาบาลชุมชนบางครั้งจะใชตัวยอวา “รพช.” ก็เปนหนวยงานท่ี
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางานเพ่ือการบริการผูปวยรวมท้ังผูปฏิบัติงาน คือ 
แพทยและเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล ดังนั้นเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของโรงพยาบาล การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยการนําคอมพิวเตอร เก็บรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล เพ่ือชวยในการรักษาพยาบาล และการบริหารงานโรงพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยี      
การส่ือสารโทรคมนาคมเพ่ือใหการรับสงขอมูลสารสนเทศระหวางสถานบริการเปนไปได       
อยางรวดเร็ว เนื่องจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลมีความซับซอนมาก ตองการขอมูลดาน
การรักษา ขอมูลทางคลินิก การใชทรัพยากร การเงิน มาตรฐานขอมูล จึงตองมีการศึกษาวิเคราะห
ระบบงานท่ีชัดเจนและควรมีการวางแผนในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศอยางดี เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลใหมีมาตรฐานคุณภาพตอไป เพราะโรงพยาบาล
เปนการใหบริการผูปวย ความถูกตองเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเกิดความผิดพลาดแมเพียงเล็กนอย 
นั่นอาจหมายถึงชีวิตของผูปวยได การจัดเก็บขอมูลขาวสารตางๆ นั้นจําเปนตองมีคาใชจาย หรือ
จําเปนตองลงทุน ดังนั้นการ พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล จึงตองคํานึงถึงการบริการ
ประชาชนในการรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขอยางท่ัวถึง เปนธรรม และตองสนับสนุน
ผูบริหารใหไดรับสารสนเทศท่ีดีเพ่ือชวยในการตัดสินใจ การดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซ่ึงระบบท่ีดี 
ตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ขั้นตอนในขั้นตนจะเปนขั้นตอนท่ียาก เพราะจะตองมีการ
เปล่ียนแปลงระบบจากระบบเดิมมาเปนระบบใหม  จึงมีความสับสนและตองทํางานหนัก           
หากดําเนินการตามแผนแบบมีขั้นตอนก็จะทําใหโครงการเปนไปดวยดีการดําเนินการใหไดมา     
ซ่ึงระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร จะตองคํานึงถึงส่ิงสําคัญในระบบดังตอไปนี้ ไดแก ใชงานได
งาย มีความชัดเจนตรงกับความตองการ มีความถูกตองเช่ือถือได ทันตอการใชงาน มีความสมบูรณ
ในตัวกะทัดรัด มีคุณสมบัติเชิงปริมาณพอเพียงกับการใช ยอมรับไดในทุกระดับ ขยายระบบตอไป
ในอนาคต เปนระบบท่ีมีความอิสระไมผูกพันกับเทคโนโลยีทางฮารดแวร หรือเครื่องจักร มีความ
ปลอดภัย แนวทางการจัดหาระบบสารสนเทศบทสรุป จะเห็นไดวาแนวทางการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในองคการ เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมากตอโรงพยาบาล หรือองคการอ่ืนๆ ท่ีมีการ
ดําเนินงานเปนองคการเชน องคการธุรกิจ สมาคม โรงเรียน วิทยาลัย เปนตน ตางก็ตองการนําระบบ
สารสนเทศเขามาใชในองคการของตน เพ่ือปรับเปล่ียนระบบจากงานเดิมๆ ท่ีทําอยู เพ่ือใหทันตอ
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สถานการณท่ีเกิดในสังคม การปรับเปล่ียนไมใชเรื่องเล็ก มีปจจัยตางๆ สงผลกระทบตอองคการ     
ท่ีผูบริหารองคการตองคํานึงถึง ไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษย งบประมาณ ภาวะเศรษฐกิจ        
สภาพสังคม รวมถึงการแขงขัน ผูบริหารสูงสุดขององคการจะตองเปนผูท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดในการลงทุนระบบสารสนเทศ ซ่ึงเปนการตัดสินใจครั้งสําคัญ
ขององคการ  

ดังนั้น ผูศึกษาตองการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล-
ชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เพ่ือศึกษาการใชสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล และไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของ   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข      
จังหวัดสระบุรี โดยผลจากการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางใหบุคลากรและหนวยงานท่ีเกี่ยวของได
นําไปใชประโยชนในการวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบการใหบริการของโรงพยาบาลตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน      
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ี
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1  ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
 1.3.2  ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน 
 
1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 1.4.1  ไดทราบถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีและนําผลการศึกษาไปสูการพัฒนาบุคลากรขององคกรในดานการ-
ฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 1.4.2  ไดทราบถึงปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีเพ่ือนําผลการศึกษาไปสูการแกไข
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในการทํางานและบริหารงานภายในองคกร 
 1.4.3  นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางใหกับงานวิจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของและผูสนใจตอไปใน
อนาคต 
 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาไวการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีไดแก 
 1.5.1  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดสระบุรี จํานวน 245 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552) 
 1.5.2  ขอบเขตดานเนื้อหา  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย คุณลักษณะสวนบุคคล 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสระบุร ี
 1.5.3  ขอบเขตดานระยะเวลา  ระยะเวลาในการศึกษา เก็บขอมูล และวิเคราะหขอมูล            
รวม 13 เดือน ตั้งแตเดือน มกราคม 2552 ถึง มีนาคม 2553  
   
1.6  นิยามศัพท 

เพ่ือความเขาใจในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงนิยามศัพทท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ดังนี ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ   หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร บุคคลหรือระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ีใชในการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชน อันประกอบดวย 
ฮารดแวร (Hardware) หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร  และสวนประกอบท่ีมากับ

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตอพวง 
ซอฟตแวร (Software) หมายถึง ระบบคําส่ัง หรือโปรแกรมท่ีจะใหเครื่องทํางาน 
บุคลากร (Peopleware) หมายถึง ตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ  
เครือขาย (Network) หมายถึง การนําเอาฮารดแวรและซอฟตแวรตางๆ มาจัดเขาดวยกัน 

เพ่ือส่ือสารสนเทศจากสถานท่ีหนึ่งไปสถานท่ีอ่ืนๆ ไดแก LAN  Intranet และ Internet  
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ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  แบงไดเปน 2 กลุม คือ  
กลุมท่ี 1 กลุมผูขายคอมพิวเตอร ไดแก ผูท่ีจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของมา

ติดตั้ง ทดสอบ และชวยเหลือในดานการใชงานใหแกหนวยงาน 
กลุมท่ี 2 กลุมท่ีปรึกษาคอมพิวเตอร ไดแก ผูท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือใหคําปรึกษาในดาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร 
คุณลักษณะสวนบุคคล  หมายถึง  เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนง ฝายงาน การฝกอบรม 

และความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชน  มี 2 สวนงานใหญๆ คือ 
สวนท่ี 1 การใชระบบคอมพิวเตอรในการใหบริการ งานดานเอกสาร การบริหารงาน

ภายในโรงพยาบาล และการออกรายงาน 
สวนท่ี 2 การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในการรับสงขอมูลระหวางหนวยงาน

ภายนอก เช่ือมโยงระบบฐานขอมูล เพ่ือแบงปนขอมูลระหวางกันภายในองคกร 
เหตุผลที่ เลือกนํามาใช  หมายถึง เหตุผลท่ีเลือกนําเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลชุมชนมาใช เชน เพ่ือใหการทํางานคลองตัวและมีประสิทธิภาพ  
ลักษณะการใช หมายถึง รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ไดแก

ความถ่ีในการใช ลักษณะงานท่ีนํามาใช โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีนํามาใช และความรู ประสบการณ
ท่ีทําใหเกิดการใช 

ผลจากการใช หมายถึง ประโยชนจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดจากการปฏิบัต-ิ
งาน เชน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ  

ปญหาและอุปสรรค หมายถึง ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน แบงเปน 5 ดาน ดังนี้คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร เครือขาย 
และผูติดตั้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โรงพยาบาลชุมชน หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี จํานวน 10 แหง ไดแก โรงพยาบาลหนองแซง 
โรงพยาบาลเสาไห โรงพยาบาลหนองแค โรงพยาบาลแกงคอย โรงพยาบาลวิหารแดง โรงพยาบาล
บานหมอ โรงพยาบาลวังมวง โรงพยาบาลมวกเหล็ก โรงพยาบาลหนองโดน และโรงพยาบาล   
ดอนพุด   

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน หมายถึง ผูท่ีปฏิบัติงานภายในหนวยงานซ่ึงใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ผูบรหิาร แพทย ทันตแพทย เภสัชกร นักวิชาการ พยาบาล
วิชาชีพ เจาพนักงานตางๆ และลูกจาง  
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บทท่ี 2 
เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด 

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี มีรายละเอียด แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ            
มีรายละเอียดดังนี ้

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชน 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริหารและการตัดสินใจ 
2.5  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2.6  แนวคิดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.7  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนหนวยใหบริการดาน
สาธารณสุขของประเทศ มีอยู 3 ระดับ คือ  

ระดับท่ี 1 โรงพยาบาลศูนย  คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ มีเครื่องไมเครื่องมือพรอม      
มีแพทยเฉพาะทางทุกสาขาอยู โรงพยาบาลนี้มักจะเปนศูนยกลางใหจังหวัดใกลเคียง Refer Case    
ท่ียุงยากซับซอนมาให ตัวอยางเชน โรงพยาบาลพุทธชินราช ซ่ึงรับดูแลคนไขในจังหวัดพิษณุโลก 
สุโขทัย อุตรดิตถ โรงพยาบาลศูนยสระบุรี โรงพยาบาลศูนยลําปาง ฯลฯ 

ระดับท่ี 2 โรงพยาบาลท่ัวไป หรือ โรงพยาบาลประจําจังหวัด คือในเขตอําเภอเมืองของ
จังหวัดทุกจังหวัด จะมีโรงพยาบาลประจําจังหวัดอยู ซ่ึงมีศักยภาพมากพอสมควรในการดูแลคนไข
ในเขตจังหวัด ดังนั้นในทุกจังหวัดจะมีโรงพยาบาลท่ัวไปอยางนอย 1 แหงในจังหวัด แตในบาง
จังหวัดอาจมีเปนโรงพยาบาลศูนย เลยก็ได  เชน จังหวัดพิษณุโลกไมมีโรงพยาบาลท่ัวไป                 
แตมีโรงพยาบาลศูนย ในบางจังหวัดอาจมีโรงพยาบาลท่ัวไปมากกวา 1 แหงก็ได ขึ้นอยูกับอาณาเขต
และจํานวนประชากร เชน จังหวัดสุโขทัย มีโรงพยาบาลสุโขทัย และโรงพยาบาลศรีสังวร          
เปนโรงพยาบาลท่ัวไป 

DPU



 

8 
 

ระดับท่ี 3 โรงพยาบาลชุมชน เปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก ซ่ึงเปนโรงพยาบาลในระดับ
อําเภอทุกอําเภอในประเทศไทยจะมีโรงพยาบาลชุมชนรับผิดชอบ แตเดิมเรียกวาโรงพยาบาลอําเภอ 
แตไดมีการเปล่ียนช่ือเปนโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือเนนย้ําใหเห็นความสําคัญวา เปนโรงพยาบาลท่ี
รับผิดชอบพ้ืนท่ีในระดับเล็กลงคือเปนอําเภอ และจะใกลชิดกับชุมชนมากขึ้น โรงพยาบาลชุมชน
บางครั้งจะใชตัวยอวา “รพช.” 

โดยสรุปแลว โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขมีหลายระดับ บางตามขนาดและ
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยมีระบบการสงตอผูปวย (Referral System) เปนกลไกหลักในการสงตอผูปวย
ไปในโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพท่ีมากกวา เชน โรงพยาบาลชุมชน ไมสามารถท่ีจะทําการผาตัด
บางอยางได ก็ตองสงตอหรือเรียกทับศัพทโดยท่ัวไปวา Refer ไปใหโรงพยาบาลท่ัวไป เชนเดียวกับ
ใน Case ท่ียากบางครั้งโรงพยาบาลท่ัวไปไมมีศักยภาพ ก็ตองสงตอผูปวยไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาล
ศูนย เชน คนไขมะเร็ง โรคหัวใจบางอยาง และในท่ีสุดถาโรงพยาบาลศูนยยังไมมีศักยภาพในการ
รักษาก็ตองสงตอไปใหโรงเรียนแพทยท้ังหลาย ซ่ึงถือวาเปน Medical Center ในระดับสูงสุดของ
ประเทศ (โรงพยาบาลชุมชน. เขาถึงไดจาก http://www.geocities.com/rural_ doctor/Chapter/ 
c_whatis.html, 2552)  

โรงพยาบาลชุมชน เปนสถานบริการทางการแพทยและสาธารณสุขท่ีมีเตียงรับผูปวยไว
รักษาภายในตั้งแต 10 – 120 เตียง (ไมเกิน 150 เตียง) มีตึกอยูเพียงไมกี่ตึก มีเจาหนาท่ีอยูไมมาก   
เปนศูนยบริการและวิชาการทางดานสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมปองกันโรค   
การปรับปรุงสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมชุมชน และการฟนฟูสภาพในระดับอําเภอ ทําหนาท่ีเสมือน
เปนสถานีอนามัยประจําตําบลท่ีตั้งของโรงพยาบาลหรือในเขตพ้ืนท่ีบริเวณรอบท่ีตั้งโรงพยาบาล 
เปนหนวยงานท่ีขึ้นตรงตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีผูอํานวยการเปนหัวหนาหนวยงาน 
(หนาท่ีโรงพยาบาลชุมชน 10-120 เตียง.เขาถึงไดจาก http://kalasin.moph.go.th/kwh/Home/ hosjob. 
html, 2552)  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1)  ทําการตรวจวินิจฉัยและใหการบําบัดรักษาผูปวย ท้ังภายในและภายนอก
โรงพยาบาล 

2)  จัดทําแผนงาน โครงการและดําเนินการใหบริการทางสาธารณสุขแกประชาชน
เกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคติดตอ งานสุขาภิบาลและอนามัย
ส่ิงแวดลอม งานทันตสาธารณสุข งานสุขภาพจิต 

3)  การจัดบริการรักษาพยาบาลแบบหนวยเคล่ือนท่ี การจัดและควบคุมระบบการสงตอ
ผูปวยและการรักษาพยาบาลทางวิทยุในฐานะท่ีเปนเครือขายยอย 
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4)  นิเทศ ฝกอบรม และพัฒนาเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตําบลและอําเภอ ใหมีความรู
ความสามารถในดานการใหบริการทางการรักษาพยาบาล ตามนโยบาย แผนงานและโครงการตางๆ 

5)  ศึกษา วิเคราะห และจัดทําสถิติขอมูลเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และจัดทํารายงาน   
ผลการปฏิบัติงาน ปญหาและแนวทางแกไข เสนอหนวยเหนือตามลําดับ 

6)  ประสานงานกับเจาหนาท่ีและหนวยงานสาธารณสุข เจาหนาท่ีและหนวยงานอ่ืนๆ  
ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหการดําเนินงานสาธารณสุขและการแพทยของโรงพยาบาลชุมชนไดผลดีตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปนแผน           
ยุทธศาสตรท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือช้ีนําทิศทางการพัฒนาสุขภาพในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การพัฒนาสุขภาพไทยไปสูระบบ
สุขภาพพอเพียงสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกําหนดทิศทางการพัฒนาสุขภาพ
ดังกลาวไดผานกระบวนการทบทวนสถานการณแนวโนมปญหาสุขภาพ ระบบบริหาร และระบบ
บริหารสุขภาพท่ีสัมพันธกับสถานการณของทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท้ังในบริบทภายในประเทศและระหวางประเทศ  ตลอดจน  
การระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของและประมวลผลเปนกรอบแนวคิด วิสัยทัศน  
(แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี10. เขาถึงไดจาก www.moph.go.th/other/inform/10/index.htm) 

เปาหมายการพัฒนา  10 ประการคือ 
1)  เอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพท่ีสมดุลและยั่งยืน 
2)  งานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกท่ีสามารถสรางปจจัยพ้ืนฐานของการมีสุขภาพด ี
3)  วัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตท่ีมีความสุขพอเพียงอยางเปนองครวม 
4)  ระบบสุขภาพชุมชนและเครือขายบรกิารปฐมภูมิท่ีเขมแข็ง 
5)  ระบบบริการสุขภาพและการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีอยาง

พอประมาณตามหลักวิชาการอยางถูกตอง เหมาะสมทําใหผูรับบริการมีความอุนใจ 
6)  หลักประกันสุขภาพท่ีเปนธรรม ท่ัวถึงมีคุณภาพ 
7)  ระบบภูมิคุมกันและความพรอมรองรับ เพ่ือลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคาม

สุขภาพไดอยางทันการณ 
8)  ทางเลือกสุขภาพท่ีหลากหลาย ผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากลอยางรูเทาทัน

และพ่ึงตนเองได 
9)  ระบบสุขภาพฐานความรูดวยการจัดการความรูอยางมีเหตุผลรอบดาน 
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10)  สังคมท่ีไมทอดท้ิงคนทุกขยาก เปนสังคมท่ีดูแลรักษาคนจน คนทุกขคนยาก และ
ผูดอยโอกาสอยางเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

การทํางานแตเดิมของโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสระบุรีนั้น จะใชรูปแบบทําดวย
มือ (Manual) ท้ังหมด ตั้งแตการทําบัตร ฉลากยา การออกใบเสร็จรับเงิน การออกรายงานของโรค     
การคนหาสิทธิการเบิกคารักษา เปนตน ซ่ึงในชวงป พ.ศ. 2535-2540 โรงพยาบาลชุมชนในเขต
จังหวัดสระบุรี ไดเริ่มมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรมาใชในการทํางาน สําหรับบางฝายงานเทานั้น 
ไดแก หองบัตร หองยา และฝายการเงิน เปนตน  ซ่ึงสามารถชวยลดเวลาในการรอคอยเพ่ือขอรับ
บริการลงไดบาง ดังนั้นเม่ือการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น จึงไดมีการจัดซ้ือ
เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือมาใชใหครอบคลุมทุกฝายงานตามไปดวย รวมท้ังยังทําการเช่ือมตอ
คอมพิวเตอรแตละฝายงานใหสามารถทํางานเช่ือมโยงระหวางกันไดอีกดวย  

โครงสรางการแบงงานภายในโรงพยาบาลชุมชน แบงดังนี ้
1)  กลุมภารกิจดานอํานวยการ ซ่ึงประกอบดวย บริหารท่ัวไป(แผนก/คน/งปม.)        

การเงินและบัญชี พัสดุและบํารุงรักษา โภชนาการ ขอมูล/สถิต ิและพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 
2)  กลุมภารกิจดานบริการ 

 2.1)  กลุมงานบริการทางการแพทย ไดแก เวชศาสตรฉุกเฉิน เวชกรรมท่ัวไป        
ทันตกรรม การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 2.2)  กลุมงานเทคนิคบริการ ไดแก เวชกรรมฟนฟู พยาธิวิทยา รังสีวิทยา และ     
เภสัชกรรม 
          2.3)  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน ไดแก บริการสุขภาพชุมชน  

       3)  กลุมภารกจิดานการพยาบาล ซ่ึงประกอบดวย ผูปวยนอก ผูปวยใน และฉุกเฉิน 
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โครงสรางการแบงงานภายในโรงพยาบาลชุมชน แบงงานออกเปน  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1  โครงสรางการแบงงานภายในโรงพยาบาลชุมชน 

 
ท่ีมา:  ฝายบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 
          http://www.skho.moph.go.th/personal/document/audtra/strhospital.doc 

 
 
 
 
 

โรงพยาบาลชุมชน 

กลุมภารกิจดาน 
อํานวยการ 

กลุมภารกิจดาน 
บริการ 

กลุมภารกิจดาน 
การพยาบาล 

 บริหารท่ัวไป 
(แผนก/คน/งปม.) 
 การเงินและบัญชี 
 พัสดุและบํารุงรักษา 
 โภชนาการ 
 ขอมูล/สถิติ 
 พัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน 
 

1. กลุมงานบริการทางการแพทย 
 เวชศาสตรฉุกเฉิน 
 เวชกรรมท่ัวไป 
 ทันตกรรม 
 การแพทยแผนไทยและ 

การแพทยทางเลือก 
2. กลุมงานเทคนิคบริการ 
 เวชกรรมฟนฟู 
 พยาธิวิทยา 
 รังสีวิทยา 
 เภสัชกรรม 

3. กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวชุมชน 
 บริการสุขภาพชุมชน 

 ผูปวยนอก 
 ผูปวยใน 
 ฉุกเฉิน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละฝายงาน (ขอมูลท่ัวไปของโรงพยาบาล.เขาถึงได
จาก  http://203.157.114.10/homepage/pslhos/class_hos.htm , 2552)  มีดังตอไปนี ้

1)  ฝายบริหารงานท่ัวไป รับผิดชอบงานดานบริหารงานท่ัวไป ธุรการ การเงิน ซอม-
บํารุง มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบท้ังหมด ประกอบดวย พอบาน หรือหัวหนาฝายบริหาร เจาหนาท่ี-
ธุรการ เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีพิมพดีด คนงาน เจาหนาท่ีเวชสถิต ิ

2)  ฝายเภสัชกรรมชุมชน รับผิดชอบงานดานการเบิกจายยาของโรงพยาบาล ทํารายงาน
เกี่ยวกับยา การใชยาของโรงพยาบาล และการเบิกจายยา ของโรงพยาบาล พรอมงานดานใหบริการ
ใหคําปรึกษาสําหรับผูบริโภค และรับผิดชอบงานดานคุมครองผูบริโภค มีเจาหนาท่ี รับผิดชอบงาน
ประกอบดวย เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรมชุมชน คนงาน 

3)  ฝายทันตกรรม รับผิดชอบดานการใหบริการดานทันตกรรมแกผูปวย พรอมให
คําปรึกษาดานทันตกรรม และสงเสริมสุขภาพฟนแกเด็กแรกเกิด พรอมใหคําแนะนําและตรวจ
สุขภาพใหฟรีสําหรับเด็กในวัยเรียนตามโรงเรียนท่ีอยูในเขตรับผิดชอบมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงาน 
ประกอบดวย ทันตแพทย เจาพนักงานทันตกรรม ผูชวยทันตแพทย คนงาน 

4)  ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค รับผิดชอบดานการใหบริการดานสุขาภิบาล ระดับ
อําเภอ ตําบล แกอําเภอ และตางตําบล และคอยสํารวจสําหรับโรคติดตอเพ่ือแจงไปยังหนวยงานท่ี
รับผิดชอบตามตําบล หรืออําเภอ ใหทราบเพ่ือหาปองกันและใหประชาชนทราบเพ่ือปองกัน
โรคติดตอ และควบคุมกําจัดโรคติดตอนั้น งานท่ีรับผิดชอบรวมก็มีงานดานโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ ในการออกสํารวจสถานท่ีใหบริการตาง มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบงาน เจาหนาท่ี
สาธารณสุขชุมชน คนงาน 

5)  ฝายสงเสริมสุขภาพ รับผิดชอบดานการใหบริการดานสงเสริมสุขภาพแกแมและเด็ก 
ตั้งแตการตรวจครรภและรับฝากครรภและให บริการดานดูแลสุขภาพและนัดมาโรงพยาบาลเปน
ระยะเพ่ือตรวจครรภ จนกระท่ังถึงการคลอด และมีการใหบริการ ดานภูมิคุมกันโรค สําหรับเด็ก
ตั้งแตแรกเกิด และมีคลินิกใหคําปรึกษาสําหรับคูรักท่ีจะตัดสินใจแตงงาน เปนคลินิกคูรัก และ       
มีคลินิกวางแผนครอบครัว ใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานการคุมกําเนิดวิธีตางๆ ซ่ึงมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ ไดแก พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค คนงาน 

6)  กลุมงานการพยาบาล รับผิดชอบงานดาน งานผูปวยนอกและอุบัติเหตุ (งานหอง-
บัตร งานหองตรวจโรค งานหองปฐมพยาบาล งานหองตรวจภายใน ชันสูตร ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ)          
งานหองคลอด(ดูแลกอนคลอด ดูแลขณะคลอด ดูแลหลังคลอด ดูแลทารกแรกเกิด) งานหองผาตัด
และวิสัญญี (เตรียมการผาตัด ชวยการผาตัด เตรียมผูปวยกอนใหยาระงับความรูสึก บริการใหยา
ระงับความรูสึก ดูแลผูปวยหลังผาตัด) งานผูปวยใน(การพยาบาลตามแผนการพยาบาล บริการ-
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อาหารผูปวย ชวยเหลือแพทยในการตรวจ เก็บส่ิงสงตรวจ สอนวิธีดูและตนเองใหผูปวยและญาติ) 
งานหนวยจายกลางและซักฟอก (เตรียมวัสดุ เครื่องใชเพ่ือใหปราศจากเช้ือโรค ดําเนินการทําให
ปราศจากเช้ือ จัดสงวัสดุเครื่องใหท่ีปราศจากเช้ือ ทําลายเช้ือ) ซ่ึงงานท่ีกลาวมามีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบไดแก พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค คนงาน คนครัว 

7)  กลุมงานเทคนิคการแพทย ซ่ึงมีงานดานรังสีเทคนิค และงานดานชันสูตร ซ่ึงงาน
ดานรังสีเทคนิคจะรับผิดชอบงานดาน การถายรังสีภาพ ผูปวยตามท่ีแพทยส่ัง ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ี
รับผิดชอบ ไดแก เจาหนาท่ีรังสีเทคนิคการแพทย คนงาน และงานดานชันสูตร ซ่ึงจะรับผิดชอบงาน
ดานการสงตรวจเช้ือ และช้ินเนื้อ และตรวจเลือด ปสสาวะของผูปวย ซ่ึงจะมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
ไดแก เจาหนาวิทยาศาสตรการแพทย คนงาน 

8)  กลุมงานการแพทย รับผิดชอบดานการใหการรักษาพยาบาลผูปวย และใหคําวินิจฉัย
ในการรักษาพยาบาล 

9)  ฝายระบบสารสนเทศ (IM) ซ่ึงทําหนาท่ีในการวางแผนและออกแบบระบบ
สารสนเทศ  วิเคราะหความตองการใชสารสนเทศ เพ่ือใหมีระบบเช่ือมโยงและสังเคราะหขอมูล
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบการกระจายขอมูล สารสนเทศ ใหแกผูใชถูกตองและ
ทันเวลา ระบบบริการเวชระเบียนท่ีไดมาตรฐาน และเพ่ือใหมีการบันทึกเวชระเบียนท่ีไดมาตรฐาน
มีคุณภาพ ทําใหเกิดการส่ือสารท่ีดีระหวางทีมงานผูใหบริการ เกิดความตอเนื่องในการดูแลรักษา 
และสามารถประเมินคุณภาพการดูแลรักษาได 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ 
  2.2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงองคการ 

สุนันทา  เลาหนันท (2544 : 39)  กลาววา การเปล่ียนแปลงในแงองคการ หมายถึง          
การเปล่ียนแปลงจากสถานภาพหนึ่งท่ีเปนอยูปจจุบันในแงของโครงสราง กระบวนการ ปจจัยนําเขา
และผลผลิตไปสูอีกสถานภาพหนึ่งในอนาคตท่ีกําหนดไว เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การเปล่ียนแปลงใดๆ ก็ตามในองคการจะเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงอยางนอย 4 ดาน 
(หนา 42-43)  ไดแก 

ดานท่ี 1  การเปล่ียนแปลงดานโครงสราง  การเปล่ียนแปลงใดๆ ในดานโครงสราง    
จะสงผลกระทบตองาน และความสัมพันธทางดานอํานาจหนาท่ี จะมีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของ
เนื้อหาและขอบเขต การงาน การจัดแผนกงาน การเปล่ียนแปลงในเรื่องขนาดการควบคุมและ                
การเปล่ียนแปลงลักษณะงาน 
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 ดานท่ี 2  การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี  ปจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยี
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว องคการท่ีปรารถนาความกาวหนาจึงพยายามนําแนวทางใหมๆ มาใช  
ใหเกิดประโยชนในการเปล่ียนแปลงทรัพยากรใหออกในรูปของผลผลิตและบริการ ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการ 
 ดานท่ี 3  การเปล่ียนแปลงตัวคนหรือพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงในเรื่องของทัศนคติ 
ทักษะและพฤติกรรมของบุคคลในองคการ 
 ดานท่ี 4  การเปล่ียนแปลงลักษณะงาน  เปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบและลักษณะ    
การทํางานเพ่ือใหเหมาะสมกับองคการ 

2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบราชการ 
เม่ือป พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการแตงตั้งผูบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Office : CIO) ประจํากระทรวง ทบวง กรม และ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบการจัดการงานไอทีท้ังหมดของหนวยงาน รวมท้ังใหมี
การจัดใหมีการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวง CIO ไดกําหนดขั้นตอนใหหนวย
ราชการใชคอมพิวเตอรหรือไอทีไดอยางเต็มรูปแบบ โดยวางแผนพัฒนาขึ้นเปน 4 ระยะ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบราชการ. เขาถึงไดจาก  http://www.nitesonline.net/it/it.htm, 2552) 
คือ  

ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2536-2538 สงเสริมใหมีการใชไอที โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําของ
อุปกรณไอทีท่ีหนวยงานจะตองมี และกําหนดใหขาราชการ (จากระดับ 5 ท่ีจะขึ้นระดับ 6) ตองมี
ความรูคอมพิวเตอรขั้นต่ํา สามารถทํา Spreadsheet ได  

ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2536-2539 สนับสนุนใชไอทีเพ่ือพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  

ระยะท่ี 3 พ.ศ. 2537-2543 สงเสริมใหมีการแลกเปล่ียนขอมูลดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส  
ระยะท่ี 4 พ.ศ. 2540 เปนตนไป สงเสริมใหมีการใชไอทีเต็มรูปแบบ โดยมีการพัฒนา

และปรับปรุงกฏระเบียบกฏหมายตางๆ เพ่ือใหเอ้ือตอการใชไอทีดวย  
ในระยะแรกของแผนระยะท่ี 4 CIO ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําดานไอที วาหนวยงานท่ี

มีจํานวนผูปฏิบัติงานมากกวา 50 คนขึ้นไป สํานักงบประมาณจะตองจัดงบประมาณใหซ้ืออุปกรณ   
ไอทีขั้นต่ํา ซ่ึงประกอบดวย  

1)  โทรศัพท อยางนอย 3 เครื่อง  
2)  โทรสาร 1 เครื่อง  
3)  เครื่องถายเอกสาร 1 เครื่อง  
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4)  เครื่องคอมพิวเตอร (PC) 2 เครื่อง  
5)  เครื่องพิมพ 1 เครื่อง  
นอกจากนี้ยังกําหนดใหผูท่ีจะเล่ือนตําแหนงตองมีความรูทางดานคอมพิวเตอร คือจาก

ระดับ 5 เปนระดับ 6 มีความรูในการทําแผนตารางทําการ (Spreadsheet) ตอมาขยายรวมถึงระดับ 8 
ดวย  

การบริหารงานราชการกับการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจะประกอบดวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  ราชการยุคใหม 

 
ท่ีมา:  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุร ี
           http://www.cbo.moph.go.th/การจัดทําแผนยุทธศาสตร52-54.ppt 
 

ปญหาการไมมีประสิทธิภาพในระบบราชการ โดยสํานักงานขาราชการพลเรือน (กพ.) 
ไดวิเคราะหถึงปญหาการไมมีประสิทธิภาพของระบบราชการไทย สรุปได 9 ประเด็นคือ (ปญหา
การไมมีประสิทธิภาพในระบบราชการ. เขาถึงไดจาก  http://www.nitesonline.net/it/2.htm, 2552) 

1)  การขยายตัวของสวนราชการมากเกินไป  

ราชการยุคใหม 

ยึดประชาชนเปนเปาหมาย 

ทํางานที่โปรงใส 
ตรวจสอบได 

บริการมีคุณภาพสูง 
ประสิทธิภาพสูง 

ทํางานแบบ 
มุงผลสัมฤทธ์ิ 

มีเจาหนาที่ 
คุณภาพสูง 

มีวัฒนธรรม 
การทํางานเปนทีม 

ทํางานเฉพาะ 
บทบาทที่จําเปน 

มีองคกรที่ 
คลองตัว กะทัดรัด 

มีระบบบริหาร 
บุคคลที่คลองตัว 

ใชอุปกรณ 
ที่ทันสมัย 
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2)  การเพ่ิมจํานวนขาราชการมากเกินไป  
3)  ระบบและวิธีการทํางานไมเหมาะสมกับยุคสมัย  
4)  การรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลาง  
5)  กฎ ระเบียบ ไมอํานวยตอการพัฒนา  
6)  การสูญเสียขาราชการท่ีมีคุณคา  
7)  คาตอบแทนต่ํา ไมสอดคลองกับระดับความสามารถและอัตราคาจางในตลาด- 

แรงงาน  
8)  การทุจริต คิดมิชอบ และการไมอุทิศตนใหแกราชการ  
9)  ระบบบริหารงานบุคคลไมมีประสิทธิภาพมากเทาท่ีควร  
ดร.รุง แกวแดง สรุปปญหาของระบบราชการไทย ไว 5 ประการ คือ  
1)  ความไมมีประสิทธิภาพของบุคลากร  
2)  การดําเนินงานลาชา มีขั้นตอนมากมาย  
3)  คุณภาพของการบริการไมด ี 
4)  สายการบังคับบัญชายาวมากเกินไป  
5)  ไมใชเทคโนโลย ี 

2.2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (Information Technology) เปนการรวมตัวกันของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนหลัก รวมท้ังเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
เชน โทรศัพท โทรภาพ โทรสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร เคเบิลใยแกว เปนตน (สุเมธ วงศพานิชเลิศ 
2539: อางถึงในเกศินี จุฑาวิจิตร, 2542: 137-138) 

ภาครัฐและภาคเอกชนเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือใหมในการพัฒนา
ชนบทไดเปนอยางดี โดยมุงหวังใหประชาชนไดเทคโนโลยีดังกลาวเปนเครื่องมือในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร รับรูและคนควาหาองคความรูท่ีตองการไดดวยตนเองและรูจักใชส่ิงเหลานี้เปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิต รัฐบาลไดจัดทํา(ราง)นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 
ของประเทศไทย (IT 2010) เพ่ือเตรียมความพรอมสังคมไทยใหเปนสังคมนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดวิจัยรางนโยบายดังกลาว และเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ โดยเสนอยุทธศาสตรสําคัญ 5 เรื่อง คือ E-Society 
การพัฒนาสังคมดวยเทคโนโลยี E-Education การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่อง
การศึกษา E-Government การใชไอทีของภาครัฐใหมีการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และ        
E-Commerce และ E-Industry การพัฒนาการพาณิชยและอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลย ี 
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นอกจากนี้ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนานั้น จะตองคํานึงถึงประโยชนท่ี
เกิดขึ้นตอสังคม และเทคโนโลยีจะตองชวยพัฒนาในดานตางๆ ซ่ึงควรสอดคลองกับโครงสราง
พ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติ ดังนี้คือ  
 1)  โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ชวยอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมทางคอมพิวเตอร ในดานการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยบริการโอนขอมูลจากผูรับไปยังผูสง การบริหารขอมูลและการบริการดานความ
ปลอดภัยท่ีจะชวยใหสามารถตรวจสอบถึงแหลงท่ีมาของขอมูลและสามารถยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลท่ีไดรับ รวมท้ังปองกันการเปดเผยความลับของขอมูลอีกดวย กิจกรรมเกี่ยวกับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไดแก การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส การโฆษณาสินคาทางอิเล็กทรอนิกส  
การทําสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส การปองกัน
การละเมิดความเปนสวนตัว และการปองกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร กลาวโดยสรุป พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส เปนลักษณะการสงผานขอมูลบนเครือขายการส่ือสารผานดิจิตอลนั่นเอง 
 2)  โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศกับการศึกษา  เปนตัวจักรสําคัญในการปรับปรุง
การศึกษากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทําใหนักเรียน นักศึกษา ผูสอน และ   
ผูท่ีอยูในวัยทํางานสามารถติดตอกันไดเปนเครือขายทางคอมพิวเตอร รวมท้ังสามารถติดตอกับ
นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ และผูเช่ียวชาญไดท่ัวประเทศ โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศแหงชาติ 
จะสงผลใหธุรกิจหนวยงานของรัฐ โรงพยาบาล บาน หองสมุด และโรงเรียนในประเทศ ไมวาจะอยู 
ณ ท่ีแหงใด สามารถเขาถึงการใชงานทางเสียง ขอมูลภาพ บนเครอืขายสารสนเทศแหงชาติได 
 3)  โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศกับการสุขอนามัย  จะมีประโยชนตอการสาธารณสุข
อยางมากโดยชวยลดคาใชจาย ปรับปรุงคุณภาพและกระจายการบริการสาธารณสุขใหท่ัวถึง เพราะ
โครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศจะเอ้ือประโยชนใหผูบริโภค แพทย พยาบาล โรงพยาบาลไดรับ
ขอมูลตางๆ ท่ีจะมีผลในการวางแผนดานสุขภาพ นอกจากนั้น มาตรฐานการเก็บและการบริหาร
ขอมูลผูปวย จะทําใหการวินิจฉัยทางการแพทยสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ตนทุน นั่นก็คือ ดวยเครือขายของชาติจะชวยใหบุคคลโดยท่ัวไป รวมท้ังผูใหบริการสาธารณสุข
ตางๆ สามารถเขาถึงขอมูลทางการแพทยท่ีทันสมัย ขอมูลในการรักษาพยาบาล และผลงานของ      
ผูประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีนี้ในการสรางขีดความสามารถในการแขงขันและใน
การสรางกิจกรรมใหมๆ จนกลาวไดวาในทางสังคมเทคโนโลยีนี้จะชวยเพ่ิมการจางแรงงานโดยรวม
มากกวาจะลดตามท่ีเขาใจกัน ปจจุบันประเทศกําลังพัฒนาตางเริ่มตระหนักถึง บทบาทของ
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เทคโนโลยีนี้ตอการพัฒนาสังคมตามประเทศท่ีพัฒนาแลว และเล็งเห็นวามันสามารถจะกอใหเกิด
ประโยชนตางๆ นานา เปนตนวา    

1)  ทําใหการบริการท่ีหนวยงานตางๆ ของรัฐใหแกประชาชนมีคุณภาพและ                  
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และตนทุนต่ําลง  

2)  ลดตนทุนการบริการสาธารณสุขขณะท่ีเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของบริการ            
สูประชาชนท่ียังไมไดรับบริการอยางท่ัวถึง  

3)  สรางโอกาสใหประชาชนทุกหมูเหลาและทุกวัยไดรับการศึกษาและฝกอบรม     
อยางกวางขวาง 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานการสาธารณสุข สามารถนํามา
ประยุกตไดหลายดาน ดังนี้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร.ี 2538 : 22-23) 
  1)  ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) เปนระบบท่ี
ชวยดาน Patient Record หรือเวชระเบียนระบบขอมูลยา การรักษาพยาบาล การคิดเงิน มีลักษณะ
แบบจุลภาค แตสามารถขยายเปนระดับมหภาคได ในโรงพยาบาลท่ัวประเทศแลกเปล่ียน และ       
สงเวชระเบียนผานโทรคมนาคมเปนโทรเวชกลาย ๆ ได  

2)  ระบบสาธารณสุข ใชในการดูแลปองกันโรคระบาดในทองถ่ิน เชน เม่ือมีผูปวย
อหิวาตกโรคในหมูบาน แพทยและสาธารณสุขอําเภอ อาจตรวจคนไดวาผูปวยมาจากตําบลอะไร   
มีประชากรกี่คน เปนชาย หญิง เด็กเทาไรเพ่ือจะไดจัดหาวัคซีนไปฉีดปองกันไดทันที ระบบทํานอง
นี้อาจขยายไปสูอําเภอและจังหวัด 

3)  ระบบผูเช่ียวชาญ (Expert  System)  เปนระบบท่ีใชคอมพิวเตอรในการวินิจฉัยโรค  
ระบบท่ีมีช่ือเสียงเม่ือสิบปเศษมานี้เอง คือระบบ Mincing  ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด และเริ่ม       
มีผูนํามาประยุกตใชในดานอ่ืนๆ มากขึ้น เลยไปถึงโรคพืชและสัตว หลักการท่ีใช คือ เก็บขอมูล
ตางๆ ไวใหละเอียด แลวใชหลักปญญาประดิษฐ หรือ Artificial Intelligence : AL มาชวยวิเคราะห          
เปนแนวคิดในการทําใหคอมพิวเตอรทํางานไดเหมือนคน ระบบนี้จะชวยอนามัยตําบลใน              
การวินิจฉัยโรคยากๆ ได ใหคนท่ีมีความรูปานกลางพอสมควร สามารถท่ีจะวินิจฉัยโรคได             
เปนอีกหนทางหนึ่งท่ีเพ่ิมจาก Tele-Medicine ท่ีผูเช่ียวชาญตัวจริง ตองมาใหคําปรึกษาแนะนําดาน  
การตรวจอวัยวะภายในของมนุษย ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียกวา Computer Topography    
เปนเครื่องมือสําคัญ ในการตรวจและอานผลการตรวจ นอกจากนี้ ระบบผูเช่ียวชาญเปนระบบท่ี     
ชวยใหนักเรียนแพทยและแพทยไดใชสารสนเทศท่ีทันสมัย ตรงตามความตองการ  ซ่ึงเปน
ประโยชนอยางมากตอการเรียนและการวินิจฉัยโรค 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลชุมชน ดังตอไปนี ้
1)  ดานสํานักงาน (Office) ชวยแกปญหาภายในสํานักงาน ไดแก การนําเสนอส่ือ

อิเล็กทรอนิกสใหมเพ่ือสนับสนุนหรือเพ่ือแทนส่ือแบบเกาๆ เชน กระดาษ เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางรวดเร็วทันเวลาและทําใหงานในหนาท่ีตางๆ สามารถทํางานรวมกัน และเปนไปอยาง
อัตโนมัติ และชวยในการบริหารงานของโรงพยาบาล ในการเก็บขอมูลผูปวยท้ังภายนอกและ
ภายใน เปนเครือขายในการเก็บขอมูลยา  

2)  ดานการบริการ (Service) เพ่ือชวยเพ่ิมศักยภาพของการบริการสาธารณสุขให
เทียบเทาในเขตเมือง รวมท้ังการรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็วจากหนวยราชการ  
  
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สุชาติ กิจธนะเสรี (อางถึงใน พฤหัส คุโณปถัมภ, 2543 : 11-12)  กลาววา สังคมปจจุบัน
เปนสังคมท่ีเรียกวา “สังคมสารสนเทศ” เพราะการคมนาคมขนสง การส่ือสารท่ีเจริญมากขึ้น      
การกาวเขาสูยุคแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดจากป จจัยในดานการแขงขันทางธุรกิจ 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอยางรวดเร็ว และนโยบายในการสงเสริมการใชเทคโนโลยี 
ทําใหเกิดการแขงขันระหวางองคกร โดยเฉพาะองคกรท่ีประกอบธุรกิจ จะมีความรุนแรงสูงเพ่ือ
ความอยูรอดและผลประโยชนทางธุรกิจ หลายองคกรไดปรับปรุงกลยทุธในการบริหาร และจัดการ
ระบบสํานักงานโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 

2.3.1  องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีเกี่ยวกับการผลิต การสราง การใช

ส่ิงของ  กระบวนการหรือวิธีการดําเนินงาน  รวมไปถึงอุปกรณท่ีไมมีในธรรมชาต ิ
ขอมูล (Data) หมายถึง กลุมตัวอักขระท่ีเม่ือนํามารวมกันแลวมีความหมายอยางใดอยาง

หนึ่งและมีความสําคัญควรคาแกการจัดเก็บเพ่ือนําไปใชในโอกาสตอๆ ไป ขอมูลมักเปนขอความท่ี
อธิบายถึงส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจเปนตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณใดๆ ท่ีสามารถนําไปประมวลผล
ดวยคอมพิวเตอรได (ทักษิณา สวนานนท และฐานิศรา เกียรติบารมี 2546: 165) 

สา ร สน เ ท ศ  ห รื อ  สา ร นิ เ ท ศ  เ ป น ศั พ ท บั ญ ญั ติ ข อ ง คํ า ว า  “Information” ซ่ึ ง
ราชบัณฑิตยสถาน กําหนดใหใชไดท้ังสองคํา ในวงการคอมพิวเตอร การส่ือสาร และธุรกิจ  นิยมใช
คําวา “สารสนเทศ”  สวนในวงการบรรณารักษศาสตร สารนิเทศศาสตร ใชวา “สารนิเทศ”   
ความหมายกวางๆ หมายถึง ขอมูล ขาวสาร ความรูตางๆ ท่ีมีการบันทึกอยางเปนระบบตามหลัก
วิชาการ เพ่ือนํามาเผยแพร และใชในงานตางๆ ทุกสาขา ไมวาจะเปนเรื่องของการคา การผลิต     
การบริการ การบริหาร การแพทย การสาธารณสุข การศึกษา การคมนาคม การทหาร และอ่ืนๆ  

DPU



 

20 
 

ขอมูลและสารสนเทศนับวามีประโยชนตอการนําไปใชบริหารงานดานตางๆ มากมาย 
อาทิเชน 

1)  ดานการวางแผน สามารถนําสารสนเทศไปใชในการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ
องคการ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย กระบวนการผลิตสินคา การตลาด เปนตน 

2)  ดานการตัดสินใจ สามารถนําสารสนเทศไปใชในการตัดสินใจเพ่ือเลือกแนวทาง
หรือทางเลือกท่ีมีปญหานอยท่ีสุดในการแกปญหาตางๆ การมีสารสนเทศท่ีสมบูรณ ทันสมัย และ
ครบถวนจะชวยใหการตัดสินใจถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  ดานการดําเนินงาน สามารถนําสารสนเทศไปใชในการดําเนินงานตางๆ เชน ใชเพ่ือ
ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกฎระเบียบ วัตถุประสงค และเปาหมายของ
องคการ 
 2.3.2  ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2538: 4) ทรงอรรถาธิบายวา คําวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology ท่ีมักเรียกวา ไอที (IT) นั้น จะเนนท่ีการ
จัดการกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศ ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา 
การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความ
แมนยํา และความรวดเร็วทันตอการนําไปใชประโยชน 

กมลรัฐ อินทรทัศน (2550) ใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนํา
เทคโนโลยีมาใชสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสารสนเทศทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานได
กวางขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังเอ้ือประโยชนทําใหการส่ือสารกัน และกันของมนุษย
ทําไดอยางไรขีดจํากัดมากขึ้น ท้ังนี้อาจแบงประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ออกเปนประเภทหลัก ๆ ได 3 ประเภท คือ อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเวิลดไวดเว็บ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2550: 2) ไดใหความหมายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology : IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and 
Communication Technologies : ICT) ก็คือ เทคโนโลยีสองดานหลักๆ ท่ีประกอบดวยเทคโนโลยี
ระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมท่ีผนวกเขาดวยกัน เพ่ือใชในกระบวนการ
จัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพ ภาพเคล่ือนไหว 
ขอความหรือตัวอักษรและตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา และ            
ความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน  
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อีกนัยหนึ่ง อาจกลาวไดวาสารสนเทศ ก็คือ ขอมูลท่ีนํามาสรุป ประมวลผล ดําเนินการ
ทางสถิติ เปรียบเทียบ หรือ ดําเนินการโดยวิธีตางๆ เพ่ือใหผูรับไดเขาใจความเปนไปหรือ
สถานการณของส่ิงท่ีสารสนเทศนั้นเปนตัวแทน 

ณรงค บุญมี (อางถึงใน พฤหัส, 2543 : 13-14) ไดเสนอขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศไว 5 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1  กําหนดขอมูลท่ีจําเปนตอการบริหาร และจุดมุงหมายของระบบ โดยตอง
ไดรับความรวมมือจากผูบริหารและผูออกแบบระบบใหขอมูลถูกตองตอกัน 
 ขั้นตอนท่ี 2  กําหนดองคการรับผิดชอบ ผูรับผิดชอบโครงการ วิธีการดําเนินการ 
ระยะเวลา คาใชจาย บุคลากรท่ีใชปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนท่ี 3  กําหนดรูปแบบรายละเอียดของระบบสารสนเทศ เชน แบบเก็บขอมูล 
วิธีการประมวลผล การนําเสนอขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4  กําหนดรูปแบบรายละเอียดของระบบสารสนเทศใหตรงกับความตองการ
ของผูบริหาร เหมาะสมกับองคกรและสภาพแวดลอม ท้ังปจจุบันและอนาคต 
 ขั้นตอนท่ี 5  ลงมือปฏิบัติตามระบบ และตรวจสอบการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงระบบใหดี
ขึ้น 

นิภาภรณ  คําเจริญ (2542 : 145) กลาววา ระบบสารสนเทศเปนระบบท่ีชวยใหสามารถ
จัดการ ดําเนินการตางๆ ชวยใหการบริหารขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเรา
ไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขนัในธุรกิจ ท่ีอยูในประเภทเดียวกัน ถาเรามีการใชระบบสารสนเทศท่ีดีมา
บริหารองคกรของเรา ก็จะทําใหองคกรสามารถจัดการกับขอมูลตางๆ ไดอยางราบรื่น ในระบบ
สารสนเทศนั้น โดยสวนมากแลวมักจะมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการท่ี
จะออกแบบระบบ และจัดระบบใหมีประสิทธิภาพ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2542: 4) กลาววา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีทําใหเกิด
วิธีการใหมๆ ในการจัดเก็บความรู การสงผานและการส่ือสารสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ    
รวมไปถึงการสรางอุตสาหกรรมสารสนเทศและความตองการสารสนเทศ และการจัดการ
สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สุพจน ทรายแกว (2545: 204) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิทยาการท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการสารสนเทศ อันไดแก การจัดหา การจัดเก็บ การเรียกใช การประมวลผล   
การแลกเปล่ียน การนําเสนอหรือเผยแพรขอมูล และระยะเวลาการใชงาน และรวมถึงกระบวนการ
ในการนําสารสนเทศท่ีผลิตขึ้นไปใชงานเพ่ือการบรรลุเปาหมายท่ีตองการของผูใชงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนวิทยาการท่ีผสมผสานระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีการส่ือสาร 
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รอม หิรัญพฤกษ (2544: 254-256)  กลาววา  เทคโนโลยีสารสนเทศไดสรางส่ิงใหม
ใหกับสังคมปจจุบันท่ีเรียกวาเปนสังคมไรพรมแดนหรือสังคมโลกาภิวัฒน (Globalization) ไว
มากมาย เชน อินเทอรเน็ต (Internet) ทางดวนขอมูล (Information Superhighway) ระบบทีวี        
ตามความตองการ (Video On Demand) การประชุมผานทางจอภาพ (Video Conference) พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ระบบการเรียนทางไกล (Tele Education) โทรเวช (Tele Medicine) 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปรษณียภาพ (Video Mail) โทรทัศนแบบมีการโตตอบ 
(Interactive TV) หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-library) หองสมุดเสมือน (Virtual Library)  เปนตน 

ปจจุบัน ได มีนักวิชาการบางทานได เปล่ียนช่ือเทคโนโลยีสารสนเทศใหมเปน  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology : ICT) ใน
ขณะเดียวกันทางองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก 
(UNESCO) กลับเรียกเทคโนโลยีเหลานี้วา "Informatics" หรือสนเทศศาสตร ซ่ึงหมายถึง วิชาท่ี
ศึกษาเกี่ยวกับสารสนเทศ และการคํานวณเพ่ือคาดการณเหตุการณในอนาคต (ทักษิณา สวนานนท 
และ ฐานิศรา เกียรติบารมี  2546 : 348) 

โดยสรุป  เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนการนําเทคโนโลยี
หลายๆ อยางมารวมกันเพ่ือใหบริการการเช่ือมโยงขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บรวบรวม
เผยแพร ตลอดจนการนําสารสนเทศไปใชในการวางแผนการตัดสินใจ 

Information หรือ สารสนเทศ คือ ขอมูลขาวสาร เรื่องราวความรูตางๆ ท่ีไดจากการนํา
ขอมูลมาประมวลผลดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง โดยรวมเขากับหลักวิชาความรูท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนความคิดเห็นตางๆ  

สําหรับ Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้นตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2535 กลาววา เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง ความรูในผลิตภัณฑหรือในกระบวนการดําเนินงานใดๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยี
ทางดานคอมพิวเตอรซอฟตแวร คอมพิวเตอรฮารดแวร การติดตอส่ือสาร การรวบรวม และการนํา
ขอมูลมาใชอยางทันการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพท้ังทางดานการผลิต การบริการและการ
ดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาดานการศึกษา การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การนําคอมพิวเตอรเขา
มาประมวลผลขอมูลขาวสารเพ่ือใชในองคกร หรือระหวางองคกร โดยจัดสงผานระบบ
โทรคมนาคมและระบบเครือขายคอมพิวเตอร ซ่ึงการประมวลผลขอมูลจะผานกระบวนการ            
3 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
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ขั้นตอนท่ี 1  การปฏิบัติการในสวนนําเขา (Input)  
 ขั้นตอนท่ี 2  การปฏิบัติการในสวนประมวลผล (Processing) 
 ขั้นตอนท่ี 3  การปฏิบัติการในสวนผลลัพธ (Output) 
 เพ่ือใหไดสารสนเทศซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1)  มีความถูกตอง 
2)  ทันสมัยตอการใชงาน 
3)  มีความสมบูรณ 
4)  มีความกะทัดรัด 
5)  ตรงกับความตองการของผูใช 

 2.3.3  ความหมายของคอมพิวเตอร  (Computer) 
คอมพิวเตอร  เปนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการเขียนคําส่ังสงใหเครื่องรับคําส่ัง 

และขอมูลเขามาประมวลผล คํานวณ เปรียบเทียบ เพ่ือใหไดสารสนเทศแกผูใชและยังสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลหรือชุดคําส่ังไว สามารถแสดงผลลัพธไดในหลายๆ รูปแบบ เชน เปนขอมูล กราฟ 
ตาราง เปนตน อยางถูกตอง รวดเร็ว 

สวนประกอบท่ีสําคัญของคอมพิวเตอร 
องคประกอบหรือปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการติดตั้งคอมพิวเตอร เพ่ือใชงานในท่ีตางๆ 

ประสบความสําเร็จมากนอยหรือลมเหลวมีอยู 5 ประการ คือ 
 ประการท่ี 1  ฮารดแวร (Hardware) ไดแก ตัวเครื่องและสวนประกอบท่ีมากับตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตอพวง เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร แฟกซ 
 ประการท่ี 2  ซอฟตแวร (Software) หมายถึง สวนท่ีมนุษยสัมผัสไมไดโดยตรง 
(นามธรรม) เปนโปรแกรมหรือชุดคําส่ังท่ีถูกเขียนขึ้นเพ่ือส่ังใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางาน 
ซอฟตแวรจึงเปนเหมือนตัวเช่ือมระหวางผูใชเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องคอมพิวเตอร ถาไมมี
ซอฟตแวรเราก็ไมสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรทําอะไรไดเลย ซอฟตแวรสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรสามารถแบงออกไดเปน      

1) ซอฟตแวรสําหรับระบบ (System Software) คือ ชุดของคําส่ังท่ีเขียนไวเปนคําส่ัง
สําเร็จรูป ซ่ึงจะทํางานใกลชิดกับคอมพิวเตอรมากท่ีสุด เพ่ือคอยควบคุมการทํางานของฮารดแวร 
ทุกอยาง และอํานวยความสะดวกใหกับผูใชในการใชงาน ซอฟตแวรหรือโปรแกรมระบบท่ีรูจักกัน
ดีก็คือ DOS, Windows, Unix, Linux รวมท้ังโปรแกรมแปลคําส่ังท่ีเขียนในภาษาระดับสูง เชน 
ภาษา Basic, Pascal, Cobol, C เปนตน นอกจากนี้โปรแกรมท่ีใชในการตรวจสอบระบบเชน 
Norton’s Utilities ก็นับเปนโปรแกรมสําหรับระบบดวยเชนกัน 
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2)  ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) คือ ซอฟตแวรหรือโปรแกรมท่ีทําให
คอมพิวเตอรทํางานตางๆ ตามท่ีผูใชตองการ ไมวาจะดานเอกสาร บัญชี การจัดเก็บขอมูล เปนตน 
ซอฟตแวรประยุกตสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

     2.1)  ซอฟตแวรสําหรับงานเฉพาะดาน คือ โปรแกรมซ่ึงเขียนขึ้นเพ่ือการทํางาน
เฉพาะอยางท่ีเราตองการ บางท่ีเรียกวา User’s Program เชน โปรแกรมการทําบัญชีจายเงินเดือน 
โปรแกรมระบบเชาซ้ือ โปรแกรมการทําสินคาคงคลัง เปนตน ซ่ึงแตละโปรแกรมก็มักจะมีเง่ือนไข 
หรือแบบฟอรมแตกตางกันออกไปตามความตองการ หรือกฏเกณฑของแตละหนวยงานท่ีใช        
ซ่ึงสามารถดัดแปลงแกไขเพ่ิมเติม (Modifications) ในบางสวนของโปรแกรมได เพ่ือใหตรงกับ
ความตองการของผูใช และซอฟตแวรประยุกตท่ีเขียนขึ้นนี้โดยสวนใหญมักใชภาษาระดับสูงเปน
ตัวพัฒนา 

2.2)  ซอฟตแวรสําหรับงานท่ัวไป เปนโปรแกรมประยุกตท่ีมีผูจัดทําไว เพ่ือใชใน 
การทํางานประเภทตางๆ ท่ัวไป โดยผูใชคนอ่ืนๆ สามารถนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับขอมูล
ของตนได แตจะไมสามารถทําการดัดแปลง หรือแกไขโปรแกรมได ผูใชไมจําเปนตองเขียน
โปรแกรมเอง ซ่ึงเปนการประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายในการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้    
ยังไมตองใชเวลามากในการฝกและปฏิบัติ ซ่ึงโปรแกรมสําเร็จรูปนี ้มักจะมีการใชงานในหนวยงาน
ท่ีขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเปนพิเศษในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
จึงเปนส่ิงท่ีอํานวยความสะดวกและเปนประโยชนอยางยิ่ง ตัวอยางโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใช
ไดแก  Microsoft Office, Lotus, Adobe Photoshop, SPSS, Internet Explorer และเกมตางๆ เปนตน  

ซอฟตแวรท่ีใชงานบอยๆ ไดแก 
Microsoft Office หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา MS.Office เปนระบบท่ีไดวิวัฒนาการ      

มาจากชุดโปรแกรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานสวนบุคคล มาเปนระบบท่ีมีการครอบคลุม
กวางขวางและทํางานรวมกัน เนื่องจากสรางขึ้นจากเครื่องมือท่ีคนสวนใหญคุนเคย ระบบ 
Microsoft Office ประกอบดวยโปรแกรม เซิรฟเวอร บริการ และโซลูชันท่ีไดรับการออกแบบมา
เพ่ือทํางานรวมกัน เพ่ือชวยแกไขปญหาทางธุรกิจท่ีหลากหลาย 

 ซ่ึงเปนชุดโปรแกรม Microsoft Office ซ่ึงเปนเครื่องมือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ         
การทํางานในระบบเดสกท็อปท่ีเปนหลัก คุณลักษณะใหมในโปรแกรมเหลานี้จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกันของพนักงานกับพนักงาน กับลูกคา และวิธีท่ีองคกรเก็บและ   
ใชขอมูล MS.Office จะประกอบดวยโปรแกรมยอยๆ ไดแก MS.Word, MS.Excel, MS.PowerPoint 
, MS.Access , MS.Publisher และ MS.Outlook  เปนตน 
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โปรแกรมทางดานกราฟก ไดแก   
 - โปรแกรม Photoshop เปนโปรแกรมสรางและแกไขรูปภาพอยางมืออาชีพโดยเฉพาะ

นักออกแบบ ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีมีเครื่องมือมากมายเพ่ือสนับสนุนการสรางงานประเภทส่ิงพิมพ 
งานวิดีทัศน งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต 

- โปรแกรม Flash เปนโปรแกรมท่ีมีความสามารถในดานการสรางภาพเคล่ือนไหว 
(Animation) ท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบัน เปนผลิตภัณฑของบริษัท Adobe (เดิมคือ 
Macromedia) ซ่ึงไดพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือตางๆ ใหมีความสามารถใชงานไดสะดวก สามารถใช
ผลิตส่ือการสอนเชิงโตตอบ (Interactive), ส่ือ Presentation, เกม, แบบทดสอบ, E-Book, Website, 
Streaming Video, ฐานขอมูล, งานกราฟก และสรางภาพเคล่ือนไหว หรือแมแตภาพยนตรการตูนเอ
นิเมช่ัน 

โปรแกรมทางดานอินเทอรเน็ต ไดแก  
-  โปรแกรมเว็บเบราเซอร  Microsoft Internet Explorer คือ เครื่องมือท่ีชวยใหคุณ

สามารถทองเท่ียวไปในโลกอินเทอรเน็ตไดอยางไรขีดกั้นทางดานพรมแดน นอกจากนี้ Browser    
ยังชวยอํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซตตางๆ ซ่ึงในขณะนี้บริษัทผลิตซอฟแวรคายตางๆ 

-  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-Mail) คือ จดหมาย ท่ีใชรับสงกันโดยผานเครือขาย
คอมพิวเตอร บางแหงใชเฉพาะภายใน บางแหงใชเฉพาะภายนอกองคกร (สําหรับเครือขาย
คอมพิวเตอรท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในโลกคือ Internet) การใชงานก็เหมือนกับเราพิมพขอความใน
โปรแกรม word จากนั้นก็คลิกคําส่ัง เพ่ือสงออกไป โดยจะมีช่ือของผูรับ ซ่ึงเราเรียกวา Email 
Address เปนหลักในการรับสง 

-  การสนทนา (Chat) คือ การสนทนาออนไลนอีกประเภทหนึ่ง ท่ีมีการสงขอความ    
ถึงกัน โตตอบกันไดอยางรวดเร็วแมไมไดอยูในสถานท่ีเดียวกัน  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันได
ในทันที ไมจํากัดอายุและเพศ ซ่ึงการเขาไปสนทนาเราจําเปนตองเขาไปในเว็บไซตท่ีใหบริการ  
หองสนทนาเชน  www.sanook.com, www.pantip.com  เราสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ
เพ่ือนได ไมวาจะเพ่ือความรู หรือบันเทิง 

ประการท่ี 3  บุคลากร (Peopleware) ไดแก ตัวบุคคลหรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการใช
เครื่องทุกระดับ ไมวาภาครัฐหรือเอกชน มีอยูดวยกันอยางนอย 2 กลุม คือ  
 กลุมท่ี  1 กลุมผูใชคอมพิวเตอร  หมายถึง กลุมท่ีตองการนําผลการทํางานของ
คอมพิวเตอรไปใช ไดแก ผูบริหาร  

กลุมท่ี 2 กลุมเจาหนาท่ีระบบคอมพิวเตอร หมายถึง กลุมท่ีเปนนักเทคนิคดาน
คอมพิวเตอร  
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ประการท่ี 4  เครือขาย (Network) คือ การนําคอมพิวเตอรหลายๆ เครื่องมาตอพวงกัน 
เพ่ือใชในการส่ือสารถึงกัน ใชขอมูลรวมกัน รวมท้ัง ใชอุปกรณรวมกัน ทําใหประหยัดทรัพยากรใน
การใชงาน เชน Printer, Harddisk เปนตน ระบบเครือขาย ท่ีเปนท่ีนิยมไดแก ระบบแลน (LAN : 
Local Area Network) 
 ประการท่ี 5  ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

1)  กลุมผูขายคอมพิวเตอร ไดแก ผูท่ีจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของมาติดตั้ง 
ทดสอบ และชวยเหลือในดานการใชงานใหแกหนวยงาน 

2)  กลุมท่ีปรึกษาคอมพิวเตอร ไดแก ผูท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือใหคําปรึกษาในดานตางๆ  
ท่ีเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอร 

การทํางานของระบบคอมพิวเตอร โดยสาเหตุใหญท่ีทําใหหนวยงานตัดสินใจท่ีจะ
นําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการทํางาน ไดแก 
 (1)  คอมพิวเตอรทํางานไดเร็วมาก ในปจจุบันคอมพิวเตอรสวนใหญจะไดรับการ
พัฒนาใหมีความรวดเร็วในการทํางาน 
 (2)  คอมพิวเตอรทํางานไดถูกตองแมนยํา การใชคอมพิวเตอรเขาชวยในการทํางาน
และประสบความสําเร็จไดตอเม่ือชุด คําส่ังงาน (Program) ท่ีส่ังใหเครื่องทํางานถูกตอง ขอมูลท่ีใช
ในการประมวลผลไมผิดพลาด ก็เปนท่ีเช่ือถือไดวาผลลัพธ (Output) ท่ีไดยอมถูกตองดวย 
 (3)  คอมพิวเตอรมีความสามารถในการเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
 (4)  ชวยใหผูบริหาร เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน ไดรับขาวสารหรือขอสนเทศเพ่ือใช
ในการตัดสินใจไดทันในเวลาท่ีตองการ 
 (5)  ชวยใหหนวยงานสามารถติดตอประสานงานกับธุรกิจอ่ืนๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 (6)  สามารถใหบริการแกผูสนใจและผูมาติดตอกับหนวยงานไดในระยะเวลาท่ี
รวดเร็ว 

ประเภทของคอมพิวเตอร  เม่ือแบงตามประเภทของการใชงาน สามารถแบงออกไดเปน 
2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1  คอมพิวเตอรท่ัวไป (General – Purposed Computer)  ใชไดกบังานหลายๆ 
ประเภท เชน งานวิจัย งานงบประมาณ งานทะเบียน และสามารถทํางานไดกับภาษาคอมพิวเตอรได
หลายภาษา 
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ประเภทท่ี 2  คอมพิวเตอรแบบเฉพาะกิจ (Special – Purposed Computer)  ใชไดกับงาน
เฉพาะอยาง ประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้น เชน คอมพิวเตอรตามโรงพยาบาลท่ีใชในการตรวจโรค 
และคอมพิวเตอรท่ีใชในดานอุตุนิยมวิทยา เปนตน   
 2.3.4  การส่ือสารขอมูลและเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunication System) 

ความหมายของระบบโทรคมนาคม คือ การนําเอาฮารดแวรและซอฟทแวรตางๆ มาจัด
เขาดวยกัน เพ่ือส่ือสารสนเทศจากสถานท่ีหนึ่งไปสถานท่ีอ่ืนๆ ซ่ึงรูปแบบระบบเครือขาย
โทรคมนาคม มีดังตอไปนี้  
 2.3.4.1  ระบบขายงานระยะใกล (Local Area Network :LAN)  

คอมพิวเตอรสวนบุคคลถาไมมีการเช่ือมตอไปยังเครื่องอ่ืนเรียกวา Stand Alone แตถา 
มีการเช่ือมตอโดยใชสายเคเบิลเช่ือมโยงภายในระยะใกล เชน ในอาคารหลังเดียวกัน หรือภายใน
โรงเรียนเดียวกัน มีประโยชนในการใชทรัพยากรรวมกัน เชน เครื่องพิมพ เก็บรวบรวมและ          
ใชฐานขอมูลรวมกัน แลกเปล่ียนขาวสารขอมูลกันได เรียกวา ระบบขายงานระยะใกล หรือ        
เรียก ส้ันๆ วา ระบบ LAN ซ่ึงไดรับความนิยมมากเพราะ สามารถชวยใหการปฏิบัติงานในองคกร
สะดวกรวดเร็ว ถามีการวางแผนการใชขอมูลรวมกัน อยางเปนระบบจะลดความซํ้าซอนของขอมูล
ไดมาก อยางไรก็ตาม ระบบ LAN จะไมมีประโยชนเลยถาเราไมสามารถจัดระบบการใชขอมูล
รวมกันใหมีประสิทธิภาพ  

อุปกรณท่ีจําเปนของระบบ LAN ไดแก 
1)  คอมพิวเตอร 1 ชุด สําหรับทําเครื่องแมขาย (Server)  
2)  แผงวงจรเช่ือมตอเพ่ิมเขาไปทุก  ๆเครื่องท่ีเรียกวา LAN Card  
3)  สายสัญญาณ ขอตอสายแบบตาง  ๆ 
4)  Network Operating System สําหรับควบคุมขายงาน เชน Netware  NT และ Linux 
5)  โปรแกรมระบบงานองคกร เชน โปรแกรม HosXP เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของ

โรงพยาบาลชุมชน ในเขตจังหวัดสระบุรี 
6)  ถาไมมีโปรแกรมนี้ ระบบ LAN ก็จะไมมีความหมายและไมคุมคากับการลงทุน    

ทําระบบ  
 2.3.4.2  อินทราเน็ตหรือเครือขายภายใน (Intranet) 

อินทราเน็ต (Intranet)  คือ เครือขายท่ีใชภายในองคกร เปนการใช เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต เปนพ้ืนฐานภายในองคกร เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร และการเขาถึง
สารสนเทศ หรือกลาว อีกนัยหนึ่งอินทราเน็ต คือ เครือขายภายในองคกรท่ีมีการใชเทคโนโลยี
เชนเดียวกับอินเทอรเน็ต เชน Web Browser, Server, TCP/IP Network Protocols, Hypermedia 
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Document Publishing and Database เพ่ือทําหนาท่ีจัดการส่ิงแวดลอมภายในองคกร คือ การใช
สารสนเทศรวมกัน การส่ือสาร การเขียนเอกสารรวมกัน และสนับสนุนกระบวนการในทางธุรกิจ
ในระบบอินทราเน็ต มีระบบการปองกันความปลอดภัย เชน รหัสผาน (Password) การเขารหัส 
(Encryption) และระบบท่ีเอาไวปองกันอันตรายจากอินเทอรเน็ตหรือเน็ตเวิรกภายนอก (Firewall) 
และผู ท่ีเขามาใชงานในระบบตองเปนผู ท่ีมีสิทธ์ิเทานั้นจึงจะใชได อีกประการหนึ่งอาจใช
อินทราเน็ตเช่ือมโยงไปยังลูกคา ผูขายหรือหุนสวนทางธุรกิจอ่ืนๆ โดยการเช่ือมโยงผานเอ็กทราเน็ต 
(Extranet) (สุพล  พรหมมาพันธุ, 2547) 

อินทราเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงการส่ือสาร ดวยระบบโตตอบ TCP/IP 
เชนเดียวกับเครือขายอินเทอรเน็ต และมีรูปแบบการส่ือสารเหมือนกับเครือขายอินเทอรเน็ตทุก
ประการ หากตางท่ีขอบเขตของการส่ือสาร โดยขอบเขตของการส่ือสารขึ้นอยูกับองคกรผูเปน
เจาของของเครือขายอินทราเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร ซ่ึงสามารถเช่ือมโยง
เครือขายคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตได (วิทยา  เรืองพรวิสุทธ์ิ, 2542 : 44) 

ประโยชนของอินทราเน็ตท่ีนํามาประยุกตใชภายในองคกร 
พันจันทร และกรภัทร (ม.ป.ป. : 152-153) กลาวไววา ประโยชนของอินทราเน็ตท่ีนํามา

ประยุกตใชภายในองคกร ไดแก 
1)  เพ่ือเผยแพรเอกสารสําคัญใหกับพนักงาน  องคกรหรือหนวยงานสามารถเผยแพร

ขอมูลท่ีตองการส่ือสาร ใหพนักงานทราบผานอินทราเน็ตโดยนําไปใสไวในเว็บไซตของ
อินทราเน็ต ซ่ึงพนักงานสามารถเปดดูโดยใชเว็บเบราเซอร (Web Browser) 

2)  ลดชองวางในการประสานงาน  การประสานงานระหวางพนักงานในองคกรจะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผานอินทราเน็ต เพราะสามารถนําเสนอขอมูลท่ีตองการความเห็นจาก
พนักงาน และนํามาตอบสนองท่ีไดรับมาประมวลผลไดอยางรวดเร็ว  

3)  ติดตอการแลกเปล่ียนขอมูลไดอยางสะดวกรวดเร็ว  ไมวาพนักงานจะอยูหางกันคน
ละช้ัน คนละตึกหรือคนละจังหวัด ดวยการใชเทคโนโลยีจดหมายอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีการคุย
ติดตอผานแปนพิมพ หรือแมกระท่ังเทคโนโลยีประชุมทางไกล เม่ือระบบอินทราเน็ตเช่ือมตอกับ
ฐานขอมูล พนักงานก็สามารถใชฐานขอมูลขององคกรไดอยางสะดวก เพราะพนักงานสามารถใชเบ
ราเซอร เพ่ือคนหาและสอบถามขอมูลได ทําใหไดรับผลท่ีตองการทันที เปนการชวยลดการสูญเสีย
เวลาของพนักงาน ตลอดจนชวยใหทีมงานมีการประสานงานกันดียิ่งขึ้น การทํางานก็เปนไปอยาง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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4)  ใชไดกับคอมพิวเตอรหลายแบบหลายรุน  อินทราเน็ตสามารถใชไดกับเครื่อง
คอมพิวเตอรตางรุน ตางแบบเชนเดียวกับอินเทอรเน็ต การติดตั้งระบบอินทราเน็ตในองคกร จึงทํา
โดยไมตองเริ่มใหมจากศูนย เพราะสามารถใชกับระบบท่ีมีอยูแลวไดเลย 

5)  กระจายขาวสารใหกับพนักงานไดรวดเร็ว องคกรสามารถใชอินทราเน็ตเปนจุด
รวบรวมขาวสารท่ีสําคัญ หรือศูนยรวมรับแจงขาวสารท่ีพนักงานในองคกรสามารถเปดอานได เชน 
สารจากฝายบริหาร ขาวเกี่ยวกับดําเนินงานขององคกร ทําใหบุคลากรสามารถติดตามความ
เคล่ือนไหวขององคกร และมีสวนรวมในการออกความคิดเห็นไดตลอดเวลา 

6)  ไมเสียเวลาในการเรียนรู เนื่องจากระบบอินทราเน็ต ใชหลักการทํางานเดียวกับ
อินเทอรเน็ต ผูใชอินเทอรเน็ตเปนมากอนแลวจึงไมตองเสียเวลาในการเรียนรูอินทราเน็ต ทําให
องคกรไมตองเสียคาใชจายในการอบรมพนักงาน 

7)  ลดคาใชจายบางอยางและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
(1)  ทําใหการ ส่ือสารภายในองคกรสะดวกรวดเร็วยิ่ งขึ้น โดยใชจดหม าย

อิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ในการสงไฟลขอมูลและแจงขาวสารหรือโตตอบกันเปนกลุม 
(2)  ชวยใหการทํางานสามารถครอบคลุมพนักงานทุกคนในองคกร รวมท้ังพนักงาน

ท่ีอยูนอกองคกร 
(3)  ใชไดกับคอมพิวเตอรหลายแบบ หลายรุน ตั้งแตเครื่องสวนบุคคล (PC) ของ

พนักงานท่ัวไปจนถึงเครื่องลีนุกซ (Linux) ของศูนยสารสนเทศ 
(4)  ระบบติดตั้งสามารถทําไดอยางรวดเร็วไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมเติมสําหรับ    

การดูแล 
(5)  ระบบการใชงานงาย และไมตองใชเวลาในการอบรมพนักงานมากนัก 

Frenzel, Carroll. W.and Jobhn C. (2004 : 14)  ไดกลาววา ทุกวันนี้ไอทีเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับโครงสรางพ้ืนฐานและการปฏิบัติการขององคการเปนอยางมาก เม่ือเปรียบเทียบกับ
เทคโนโลยีอ่ืนๆ ดังนั้นผูบริหารระดับสูงของหลายๆ องคกร จึงเล็งเห็นความสําคัญของไอที           
ท่ีเขามามีบทบาทในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ และสามารถลดคาใชจายขององคกรไดเปนอยางดี 
อินทราเน็ตจึงเปนคําตอบสําหรับการพัฒนาไอทีกับองคกร อินทราเน็ตสามารถใหพนักงานของ
องคกรไดเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว และม่ันใจไดในความปลอดภัยของขอมูลนั้นๆ วาจะ
ไมรั่วไหลออกสูภายนอกองคกร อินทราเน็ตยังไดชวยขยายวงในการส่ือสารใหกวางขึ้น ท้ังระหวาง
พนักงานในองคกรเอง และกับผูบริหารอีกดวย ผลสืบเนื่องจากการแลกเปล่ียนขาวสาร ขอคิดเห็น
ระหวางกันนี้ก็จะไดขอมูลยอนกลับมายังองคกร เพ่ือการแกไขปรับปรุงองคกรใหมีศักยภาพท่ีดี
ยิ่งขึ้น 
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 2.3.4.3  อินเทอรเน็ต  (Internet) 

เครือขายอินเทอรเน็ต หรือเครือขายคอมพิวเตอรท่ีมนุษยไดประดิษฐคิดคนและพัฒนา
เพ่ือการใชงาน ซ่ึงมีผูใหความหมายไวตางๆ กัน ดังนี ้

ศรีไพร ศักดิ์รุงพลศากุล และ เจษฐาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549: 123)  ไดใหความหมาย
ของเครือขายอินเทอรเน็ตวา เปนเครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) ท่ีใหญท่ีสุดในโลก  
ซ่ึงเครือขายคอมพิวเตอร หมายถึง กลุมของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ท่ีเช่ือมตอส่ือสาร
ดวยฮารดแวรและซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครือขายขึ้นไปท่ีเช่ือมตอกัน            
จะเรียกวา Internetwork หรือ Internet  
 อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงเครือขายคอมพิวเตอร     
ท่ัวโลกเขาดวยกัน มาจากคําวา Inter Connection Network หรือ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ไซเบอรสเปซ 
(Cyberspace) (อินเทอรเน็ตคืออะไร. เขาถึงไดจาก dit.dru.ac.th/home/006/doc/ICT_Internet.ppt, 
2552) 

บริการในเครือขายอินเทอรเน็ต มีอยูดวยกันหลายประเภท สามารถเลือกใชไดตาม
ตองการ ดังตอไปนี ้

1)  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) หรือเรียกส้ันๆ วา อีเมล (E-Mail) เปน
บริการท่ีผูใชบริการสามารถสงจดหมายถึงบุคคล องคกร สถาบัน ฯลฯ โดยผูรับจะไดรับผาน
จอคอมพิวเตอร หรือพิมพเปนเอกสารไดทันที หากผูรับไมอยูท่ีจอคอมพิวเตอร จดหมายนี้จะถูกสง
เขาไวในตู คือในหนวยความจําท่ีเสมือนเปนตูรับจดหมายในคอมพิวเตอร ซ่ึงผูรับจะรับเวลาใดก็ได 
และจะโตตอบเวลาใดกไ็ดเชนกัน 

2)  การเขาใชเครื่องระยะไกล (Remote Login)  คือ การท่ีผูใชสามารถติดตอกับเครื่อง
คอมพิวเตอรท่ีอยูหางไกลได เสมือนไดนั่งอยูหนาจอของเครื่องนั้นๆ โดยผูใชเพียงทํางานอยูหนาจอ
ของเครื่องคอมพิวเตอรของตนเทานั้น และเรียกคําส่ังท่ีใชในการติดตอกับเครื่องระยะไกลผานทาง
เครือขายคอมพิวเตอร 

3)  การถายโอนแฟมขอมูล (File Transfer Protocol หรือ FTP) เปนบริการถายโอน
แฟมขอมูล หรือโปรแกรมท่ีผูใชตองการจากเครื่องอ่ืนมาเก็บไวท่ีเครื่องของตน สามารถถายโอน
แฟมท่ีเปนขอมูลท่ัวไป ขาวประจําวัน บทความ และยังสามารถสงไฟลออกไปยังเครื่องท่ีตองการ
ไดอีกดวย 

4)  การสืบคนขอมูลโดยใช เวิลดไวดเว็บ World Wide Web หรือ WWW เรียกส้ันๆ     
วา เว็บ (Web) ผูใชสามารถท่ีจะเขาไปคนหาขอมูลในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง ท่ีนําเสนอใหผูตองการเรียกดู เรียกใช หรือสําเนาขอมูล รูปภาพ และ
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เสียงบางรายการ ในปจจุบันเปนท่ีนิยมกันมาก เพราะการสรางโฮมเพจ ใหผลในแงของการ
ประชาสัมพันธ การคาขาย การแลกเปล่ียน การตกลง อยางมหาศาล 

5)  บริการ Wide Area Information Service หรือ WAIS  เปนเครื่องมือท่ีชวยคนหา
ขอมูลในรูปของแฟมเอกสาร โดยจะรวมฐานขอมูลไวดวยกัน และเม่ือส่ังหาขอมูลท่ีเราสนใจ    
โดยการพิมพขอความลงไป WAIS จะแสดงรายการท่ีคนพบออกมาในรูปแบบของดรรชนี           
ซ่ึงเราสามารถเลือกดูขอความโดยละเอียดท้ังหมด 

6)  บริการขาวสารบนเครือขายในลักษณะของการสง NEWS  คือ กลุมขาว ซ่ึงออกเปน
หัวขอตางๆ เรียกวา กลุมขาว (Newsgroup) ซ่ึงผูใชสามารถท่ีจะเขาไปอานในเรื่องท่ีตนเองสนใจได 
และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูอ่ืนไดในลักษณะท่ีคลายกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยท่ี
เวลาสง News (Post News) ทุกคนท่ีอานในกลุมนั้นจะเห็น News ท่ีสง 

7)  จดหมายขาว หรือจดหมายเว็บ เปนระบบการบริการกระจายขาวใหสมาชิก เม่ือมี
สมาชิกรายใดรายหนึ่งสงขาวมาท่ีศูนยกลาง บริการนี้ไดแก LISTSERV ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของ
เครือขายบิตเน็ต ศูนยบริการจะดูแลบัญชีรายช่ือซ่ึงเก็บไวเพียงชุดเดียว เม่ือสมาชิกตองการสงขาว
ไปยังสมาชิกอ่ืน กส็ามารถฝากขอความดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสไปยังศูนยใหศูนยทําหนาท่ี
กระจายขาว 

8)  เกม (Game) เปนการเลนเกมบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ซ่ึงอาจจะเลนคนเดียว 
หรือหลายคนพรอมกันก็ได 
 2.3.5  คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ 

คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 
1)  เทคโนโลยีสารสนเทศมีคาใชจายสูง เพราะตองใชอุปกรณและเครื่องมือตางๆ         

ท่ีกาวหนาและราคาแพง เชน คอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ และอุปกรณส่ือสารตางๆ  
2)  เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญระดับวิกฤตตอหนวยงานตางๆ ท้ังของราชการ

และเอกชน 
3)  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนอาวุธดานกลยุทธท่ีสําคัญ บริษัทและหนวยงานตางๆ 

จําเปนจะตองกําหนดในดานตางๆ อยางเหมาะสม กลยุทธท่ีสําคัญอยางนอยมี 4 ประการ คือ 
(1)  การชวงชิงความไดเปรียบในการแขงขัน 
(2)  การเพ่ิมผลผลิตและสมรรถนะในการทํางาน 
(3)  การคนหาแนวทางใหมๆ ในการบริหารจัดการ 
(4)  การพัฒนาธุรกิจใหมๆ   

4)  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลกระทบตอการบริหารจัดการทุกระดับ 
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 2.3.6  ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับโครงสรางพ้ืนฐาน 

องคกรท่ัวไปจะมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนตอความสําเร็จในการดําเนินงาน                
ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีสวนเขาไปเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว อันไดแก 

1)  การประมวลผล เทคโนโลยีมีสวนรวมในการประมวลผล อันประกอบดวย การ
จัดการขอมูล การรายงาน การคํานวณ ตลอดจนความเกี่ยวพันในเรื่องของคอมพิวเตอร และ
ซอฟตแวรท่ีมีบทบาทตอการดําเนินงาน อาทิ ดานบัญชี ดานสินคาคงคลัง  

2)  การส่ือสารโทรคมนาคม  เทคโนโลยีมีบทบาทอยางมากตอการส่ือสารโทรคมนาคม 
เพราะปจจุบันองคการ กิจการตางๆ มีการขยายตัวอยางมากและอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีการ
ส่ือสารระหวางองคกร และการติดตอระหวางธุรกิจซ่ึงระบบการส่ือสารโทรคมนาคม มีความสําคัญ 
ในการสงสัญญาณเสียง เชน โทรศัพท ในการสงสัญญาณภาพ เชน โทรสาร นอกจากนี้ก็มีการสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสมีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (EDI) ฯลฯ 

3)  อุปกรณสํานักงาน  ไดแก เครื่องถายเอกสาร ไมโครฟลม อุปกรณในการเก็บขอมูล
ขาวสาร เชน ซีดีรอม แผนดิสก ตลอดจนเครื่องพิมพดีด เครื่องคิดเลข เปนตน 

การกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศตองเตรียมตัวใหพรอมในดานตางๆ ตอไปนี ้
1)  ศึกษาทําความเขาใจบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอธุรกิจของตนเอง 

เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอร และระบบการส่ือสาร จึงตองทําความเขาใจ
วา ระบบคอมพิวเตอรมีบทบาทในธุรกิจของตนอยางไร และระบบการส่ือสารมีบทบาทในธุรกิจ
ของตนอยางไร 

2)  พิจารณาความตองการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน เพ่ือจะสามารถจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตอบสนองความตองการนั้นได 

3)  การเตรียมงานจัดทําระบบ ท้ังทางดานบุคลากร การวางแผน และงบประมาณ 
4)  มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.3.7  ปจจัยท่ีทําใหเกิดความลมเหลวในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
จากงานวิจัยของ Whittaker พบวา ปจจัยของความลมเหลวหรือความผิดพลาดท่ีเกิดจาก

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการ มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
ประการท่ี 1 การขาดการวางแผนท่ีดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการ       

ความเส่ียงไมดีพอ ยิ่งองคการมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเส่ียงยอมจะมีความสําคัญ
มากขึ้นเปนเงาตามตัว ทําใหคาใชจายดานนี้เพ่ิมสูงขึ้น 

ประการท่ี 2  การนําเทคโนโลยีท่ีไมเหมาะสมมาใชงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาใชในองคการจําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานท่ีองคการดําเนิน
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อยู หากเลือกใชเทคโนโลยีท่ีไมสอดรับกับความตองการขององคการแลวจะทําใหเกิดปญหาตางๆ 
ตามมา และเปนการส้ินเปลืองงบประมาณโดยใชเหต ุ

ประการท่ี 3  การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง การท่ีจะนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานในองคกร หากขาดซ่ึงความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงแลว
ก็ถือวาลมเหลวตั้งแตยังไมไดเริ่มตน การไดรับความม่ันใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยาง          
ท่ีสําคัญและจําเปนท่ีจะทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการประสบความสําเร็จ 

นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืนๆ ท่ีทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชไมประสบความสําเร็จ
ในดานผูใชงานนั้น อาจสรุปไดดังนี้ คือ 

1)  ความกลัวการเปล่ียนแปลง กลาวคือ ผูคนกลัวท่ีจะเรียนรูการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมท้ังกลัววาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสําคัญในหนาท่ีการ
งานท่ีรับผิดชอบของตนใหลดนอยลงจนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก หากไมม่ันติดตามอยางสมํ่าเสมอแลวจะทําให
กลายเปนคนลาหลังและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3)  โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมท่ัวถึง ทําให
ขาดความเสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพ้ืนท่ี ทําให
เปนอุปสรรคในการใชงานดานตาง  ๆตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต. เขาถึงไดจาก http://dusithost.dusit.ac.th/~ranong2/KM&R/ 
tec2.doc) 
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2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับผูบริหารและการตัดสินใจ 
       2.4.1  ความหมายของผูบริหารและความสําคัญของการบริหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.3  ระดับของการบริหาร 
 
ท่ีมา:  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    
           http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/tech.htm             
 

  1)  ผูบริหาร  หมายถึง  ผูท่ีสามารถจัดการกระบวนการของการทํางานและการใช
ทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการท่ีตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผน 
การจัดองคกร การส่ังการ และการควบคุม เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหาร ความสามารถของ
ผูบริหาร สามารถวัดไดจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานท่ีเกิดขึ้น 

  2)  ผูบริหารตองเห็นภาพความเช่ือมโยงของหนวยงานยอยๆ ภายในองคกรวา จะมี
ผลกระทบกันอยางไร  เพ่ือใหการบริหารจัดการมีความราบรื่นมีเปาหมายท่ีจะไปจุดท่ีรวมกัน          
ท่ีเรียกวา วิสัยทัศน (Vision) 

  3)  การบริหารจึงมีความสําคัญเพราะเปนการเปล่ียนแปลงปจจัยนําเขา (Input) ผาน
กระบวนการ (Process) ไปสูผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcomes) เปนความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ การบริหารจึงไมมีสูตรสําเร็จ ท้ังศาสตร (มีขั้นตอน มีระบบ วางแผน คิด ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ) และศิลป (มีการยืดหยุน ปรับเปล่ียนภายใตหลักการท่ีด)ี การท่ีผูบริหารมีหลักการ
บริหารโดยอาศัยท้ังศาสตรและศิลป จึงเปนผูบริหารท่ีมีภาวะผูนํา  (Leadership) 

ระดับวางแผน
ยุทธศาสตร 

ระดับวางแผนการบริหาร 

ระดับวางแผนปฏิบัติการ 

ระดับปฏิบัติการ 

EIS 

MIS 

DSS 

DP 
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4)  กระบวนการบริหาร Management Process (POLE) ท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย P (PLANNING) O (ORGANIZING) L (LEADERS) E (EVALUATION) 
 2.4.2  ระดับและระบบสารสนเทศในการบริหาร แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

ระดับการบริหารแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับท่ี 1  การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) เปนงานของผูบริหารระดับสูง 

ไดแก การวางแผนระยะยาวท่ีกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดนโยบายในการจัดสรร
ทรัพยากรและการวางแผนเชิงกลยุทธระยะยาว 

ระดับท่ี 2  การควบคุมการบริหาร (Management Control) เปนงานของผูบริหาร
ระดับกลาง ไดแก การวางแผนในการปฏิบัติงาน การติดตามการทํางานตามแผนท่ีวางไว              
การตรวจสอบและติดตามงานวาเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม  การจัดสรรทรัพยากร                
การประเมินผลของการทํางานและการตรวจสอบวามีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือไม 

ระดับท่ี 3  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Operating Control)  เปนงานของผูบริหารระดับ
ลาง ไดแก การดําเนินงานท่ีผูบริหารระดับสูงกําหนดไวใหผล และมีประสิทธิภาพ    

ระบบสารสนเทศในการบริหารขององคกร  
ระบบสารสนเทศไดถูกพัฒนาขึ้นในรูปแบบเพ่ือสนองความตองการสารสนเทศในการ

บริหารงานระดับตางๆ ดังนี ้
1)  ระบบประมวลผลรายการ (TPS : Transaction Processing Systems) บางครั้งเรียกวา 

ระบบประมวลผลขอมูล (DP : Data Processing System) ซ่ึงเปนการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
จัดการขอมูลเบ้ืองตน เปนการประมวลขอมูลท่ีเปนการดําเนินงานประจําภายในองคกร การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลโดยเฉพาะสําหรับงานประจํา เชน การส่ังซ้ือสินคา การ
จัดระบบสินคาคงคลัง การทําบัญชีตางๆ การทําใบเสร็จรับเงิน การทําใบแจงหนี้ ใบส่ังสินคา 
รายการซ้ือ รายการขาย ในการทําการประมวลผลรายการก็จะมีการจัดทําเอกสารรายงานตางๆ เปน
ประจํา เปนการบันทึกรายการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในแตละวันซ่ึงปฏิบัติงานในลักษณะซํ้าๆ ทุกวัน 
มากกวาจะใชเพ่ือการบริหาร 

ปจจุบันระบบประมวลผลรายการมักนิยมใชกับการประมวลผลแบบออนไลน (Online 
Processing) นั่นคือขอมูลตางๆ จะประมวลผลทันทีท่ีเขาสูระบบ มักนิยมใชกับงานธุรกิจประจําวัน  
 2)  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS : Management Information Systems)      
เปนระบบท่ีชวยในการเตรียมรายงานเพ่ือใหผูบริหารระดับตางๆ ใชในการควบคุมการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารสามารถใชสารสนเทศท่ีไดจัดการกับปญหาแบบโครงสราง เชน ใชในการวิเคราะหความ
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ผิดพลาด ความกาวหนา หรือขอบกพรองในการทํางาน รายงานสวนใหญจะอยูในรูปของรายงาน
สรุป (Summary Report) จากการปฏิบัติงานประจํา เปนงานท่ีไดรับการสงตอจากงาน TPS คือ เปน
การใชคอมพิวเตอรประมวลผลเพ่ือกล่ันกรองขอมูลท่ีมีอยูในระบบใหสามารถใชประโยชนไดเพ่ือ
เสนอตอผูบริหารในระดับตอไป คําวา MIS บางครั้งจะใชคําวา IRS (Information Reporting 
Systems) หรือ MRS (Management Reporting Systems) แทนความแตกตางระหวาง ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ (MIS) และระบบประมวลผลรายการ (TPS) มีหลายประการ TPS ใช
แฟมขอมูลแยกกันเนื่องจากการทํางานแยกกันในแตละฝาย เชน ทําหนาท่ีเกี่ยวกับการรับใบส่ัง
สินคาจากลูกคา และการบัญชี MIS จะใชฐานขอมูลรวมกันและมีการรวบรวมขอมูลจากหลายๆ 
ฝายทําให MIS มีความยืดหยุนในการสรางสารสนเทศใหกับผูบริหารตามความตองการ 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปนระบบการจัดหาคนหรือขอมูลท่ีมีความสัมพันธกับ
ขอมูลเพ่ือการดําเนินงานขององคการการจัดโครงสรางของสารสนเทศโดยการนําไปใชงานสามารถ
แบงได 4 ระดับดังนี ้

ระดับท่ี 1 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการวางแผนนโยบาย กลยุทธ  และ        
การตัดสินใจของผูบริหารระดับสูง  

ระดับท่ี 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในสวนยุทธวิธีในการวางแผนการปฏิบัติ
และการตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง  

ระดับท่ี 3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในระดับปฏิบัติการและการควบคุมใน
ขั้นตอนนี้ผูบริหารระดับลางจะเปนผูใชสารสนเทศเพ่ือชวยในการปฎิบัติงาน  

ระดับท่ี 4  ระบบสารสนเทศท่ีไดจากการประมวลผล  
3)  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support Systems) เปนระบบท่ีเปน

การทํางานแบบกึ่งโครงสราง มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและมีเอกลักษณเฉพาะตัว ทําหนาท่ีใน
การแนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบขอมูลการนํามาใช และการรายงานขอมูลเพ่ือท่ีจะใช
ประโยชนในการตัดสินใจของผูบริหารระดับตางๆ ในระดับนี้จําเปนตองอาศัยสารสนเทศจาก TPS 
และ MIS แบบสรุปมาใชประกอบการตัดสินใจ DSS แตกตางจากระบบอ่ืนๆ คือ เปนระบบท่ีมี
ความยืดหยุนตอการตัดสินใจ และมีการตอบสนองอยางรวดเร็วตอสถานการณตางๆ เปนระบบท่ี
สนับสนุนความตองการเฉพาะของผูบริหารแตละคน DSS จะอยูในรูปแบบท่ีไมแนนอนขึ้นอยูกับ
ผูบริหารแตละคน เปนระบบท่ีถูกออกแบบขึ้นมาเพ่ือชวยผูบริหารในการตัดสินใจ ภายใตผลสรุป 
และเปรียบเทียบขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังภายในและภายนอก โดยจะใชภาษาสืบคน (Query 
Language) ใชการวิเคราะหทางสถิติ ใชภาพกราฟก เพ่ือใหผูบริหารไดรับสารสนเทศท่ีตองการ
จริงๆ ชวยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังสามารถชวยผูบริหารสรางตัวแบบ (Model) ของตัวแปร
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ตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ลักษณะการตัดสินใจในระดับนี้ จะคอนขางยุงยากซับซอน
มากกวาการตัดสินใจในระดับลาง 

4)  ระบบสารสนเทศสํานักงาน (OIS : Office Information Systems) เปนระบบการ
จัดการสารสนเทศในสํานักงานโดยใชอุปกรณตางๆ ในสํานักงาน เชน อุปกรณทางดาน
คอมพิว เตอร  ระบบอินเทอร เน็ต  (Internet) การสงไปรษณีย อิ เ ล็กทรอนิกส  (E-Mail)                      
ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณ โมเด็ม (Modem) โทรศัพท เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร เปนตน    
เพ่ือใชเกี่ยวกับงานประมวลผลคํา งานพิมพตั้งโตะ งานสงขาวสารขอมูลและอ่ืนๆ เปนระบบ
เกี่ยวกับการผลิตเอกสาร การติดตอประสานงานโดยเกี่ยวของกับระบบ TPS และ MIS เพ่ือนําขอมูล
มาใชประโยชนในงานบริหารในสํานักงานเพ่ือเปนประโยชนในการทํางาน 
  
2.5  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช 
ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในองคการ สงผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงท้ังโดยทางตรงและทางออม ซ่ึงกอใหเกิดความทาทายแกผูบริหาร ในอนาคตใหนํา
เทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ โดยผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจ และ
วิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพ่ือใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมาใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงเราสามารถจําแนกเหตุผลท่ีเลือกการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอการทํางาน
ขององคการออกเปน 5 ลักษณะ ดังตอไปนี ้

ลักษณะท่ี 1  การปรับปรุงรูปแบบการทํางานขององคการ  เทคโนโลยีหลายอยางได     
ถูกนําเขามาใชภายในองคการ และสงผลใหกระบวนการทํางานไดเปล่ียนรูปแบบไป ตัวอยางเชน 
การนําเอาเทคโนโลยีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronics Mail) เขามาใชภายในองคการ ทําใหการ
สงขาวสารไมตองใชพนักงานเดินหนังสืออีกตอไป ตลอดจนลดการใชกระดาษท่ีตองพิมพขาวสาร 
และสามารถสงขาวสารไปถึงบุคคลท่ีตองการ ไดเปนจํานวนมากและรวดเร็ว หรือเทคโนโลยี
สํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ท่ีเปล่ียนรูปแบบของกระบวนการทํางานและ
ประสานงาน ในองคการใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพในการ 
บริหารงานของผูบริหารในระดับตาง ๆ ขององคการ 

ลักษณะท่ี 2  การสนับสนุนการดําเนินงานเชิงกลยุทธ   โดยเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ผลิตสารสนเทศท่ีสําคัญใหแกผูบริหาร ท่ีจะใชเปนแนวทางในการตัดสินใจและการสรางความ
ไดเปรียบเหนือกวาคูแขงขัน ในอนาคตการแขงขัน ในแตละอุตสาหกรรมจะมีความรุนแรงมากขึ้น            
การบริหารงานของผูบริหารท่ีอาศัยเพียงประสบการณและ โชคชะตาอาจจะไมเพียงพอ แตถา
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ผูบริหารมีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มาประกอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถแกไขปญหาและ
บริหารงานไดมีประสิทธิภาพขึ้น ดังนั้นผูบริหารในอนาคตจะตองสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี 
การสรางสารสนเทศท่ีดีใหกับตนเองและองคการ 

ลักษณะท่ี 3  เครื่องมือในการทํางาน  เทคโนโลยีถูกนําเขามาใชภายในองคการ เพ่ือให
การทํางานคลองตัวและมีประสิทธิภาพ เชน การออกเอกสารตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร การใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบช้ินสวนของเครื่องจักร และการควบคุมการผลิต เปนตน เราจะ
เห็นไดวาเทคโนโลยีสามารถท่ีจะชวยเปล่ียนแปลงท่ีจะนํามาประยุกตในหลายๆ ดาน และปรับปรุง
คุณภาพของการทํางานใหดีขึ้น หรือแมกระท่ังชวยลดคาใชจาย ในเรื่องของแรงงานและวัสดุ
ส้ินเปลืองตางๆ ลง แตยังคงรักษาหรือเพ่ิมคุณภาพในการทํางานหรือการใหบริการลูกคาท่ีดีขึ้น ซ่ึง
เปนท่ีแนนอนวาเทคโนโลยี จะถูกนําเขามาใชในการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงกระบวนการ ในการ
ดําเนินงานขององคการมากขึ้นในอนาคต 

ลักษณะท่ี 4  การเพ่ิมผลผลิตของงานโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนบุคคล  ปจจุบัน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือ PC ถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนการใชงานสะดวก
และไมซับซอนเหมือนอยางคอมพิวเตอรขนาดใหญ นอกจากนี้ในทองตลาดยังมีชุดคําส่ังประยุกต 
(Application Software) อีกมากมายท่ีสามารถใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล และสามารถ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและผลผลิตของงานไดอยางมาก และเม่ือตอคอมพิวเตอรสวนบุคคลเขากับ
ระบบเครือขาย ก็จะทําใหองคการสามารถรับ-สงขอมูลและขาวสารจากท้ังภายในและภายนอก
องคการไดอีกดวย ดังนั้นในอนาคตคอมพิวเตอรสวนบุคคลจะกลายเปนเครื่องมือหลักของพนักงาน
และผูบริหารขององคการ 

ลักษณะท่ี 5  เทคโนโลยีในการติดตอส่ือสาร  ในชวงแรกของการนําคอมพิวเตอรมาใช
งาน ทางธุรกิจคอมพิวเตอรจะถูกใชเปนเพียงอุปกรณหลักท่ีชวยในการเก็บและคํานวณขอมูลตาง ๆ 
เทานั้น ปจจุบันคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาใหมีศักยภาพมากขึ้น โดยสามารถท่ีจะตอเปนระบบ
เครือขายเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลระหวางคอมพิวเตอร ปจจุบันผูใชสามารถติดตอเพ่ือท่ีจะแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกันไดจากทุกหนทุกแหงท่ัวโลก คอมพิวเตอรจึงมีบทบาทท่ีสําคัญมากกวา 
การเปนเครื่องมือท่ีเก็บและประมวลผลขอมูลเหมือนอยางในอดีตตอไป 

2.5.2  ลักษณะการใช 
ในปจจุบันนี้ คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือท่ีชวยอํานวยความสะดวกอยางยิ่งในดาน

การแพทย เริ่มตั้งแตการรักษาพยาบาลท่ัว ๆ ไป โรงพยาบาลบางแหงใชคอมพิวเตอรในการทํา
ทะเบียนคนไข ในดานการบริหารการแพทยอาจจะใชคอมพิวเตอรในการวางแผนและควบคุมการ
ปฏิบัติงานท้ังระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโรงพยาบาลในดานการปฏิบัติงาน เครื่องมือ
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การแพทยในปจจุบันหลายอยาง ใชเครื่องคอมพิวเตอรขนาดตางๆ เปนสวนประกอบสําหรับใช
ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องเหลานั้น เชน เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร และเครื่องปฏิบัติการ
ทดลองตางๆ เชน ตรวจเลือด ตรวจปสสาวะ เปนตน แมในดานการวินิจฉัยโรค ในตางประเทศก็มี
การใชคอมพิวเตอรชวยบันทึกไววาอาการตางๆ จะเกิดจากโรคอะไรไดบาง นอกจากนี้ในการศึกษา
และวิจัยทางการแพทยก็สามารถใชคอมพิวเตอรชวยไดหลายดาน ตัวอยางท่ีสําคัญตัวอยางหนึ่ง
คือ ดานการใชหุนรถยนตคอมพิวเตอรแทนคนในการศึกษาอาการโรค และการตอบสนองวิธีการ
รักษา เชน ในดานโรคหัวใจแบบตางๆ ถาส่ังวาล้ินหัวใจปดไมสนิทก็แสดงอาการของการท่ีล้ิน
หัวใจปดไมสนิท และถาฉีดยาใหก็แสดงอาการตอบสนองใหนักศึกษาไดศึกษาผลการฉีดยา     
เปนตน 
 เนื่องจากในตางประเทศไดมีการใชคอมพิวเตอรในดานการแพทยและสาธารณสุขอยาง
ไดผลดียิ่ง และบานเราก็ถือวาการแพทยและสาธารณสุขเปนเรื่องสําคัญ ฉะนั้นจะไดกลาวถึงการใช
คอมพิวเตอรในดานนี้อยางละเอียด โดยแยกเปน 5 ดาน คือ ดานการรักษาพยาบาลท่ัวไป ดานการ
บริหารการแพทย ดานหองทดลอง ดานตรวจวินิจฉัยโรคและดานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย 

2.5.2.1  การใชคอมพิวเตอรในการรักษาพยาบาลท่ัวไป 
การใชคอมพิวเตอรในการรักษาพยาบาลท่ัวไป หมายถึง การติดตามรักษาพยาบาล

ประชาชนท่ัวไปทุกโรคทุกระดับอายุ วัตถุประสงคท่ีสําคัญก็คือ เพ่ือจะตรวจใหพบวาคนไขเปน
โรคอะไรหรือไม ถาเปนก็ควรจะพบตั้งแตเริ่มเปน จะไดรักษาและติดตามการรักษาใหอาการทุเลา
ลงหรือหายขาดจากโรคนั้นๆ ได การรักษาพยาบาลท่ัวไปนี้หมายรวมถึงการจัดมาตรการปองกัน 
เชน ปลูกฝ ฉีดยาปองกันไมใหคนไขเปนโรคตางๆ ท่ีมีทางปองกันได 

ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ประชาชนแตละคนจะตองมีแพทยประจําตัว หรือ
แพทยประจําครอบครัว (Family Doctor) แมจะไมเจ็บไขไดปวยอะไรเลย ประชาชนแตละคนก็ควร
จะไปหาแพทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหตรวจรางกายท่ัวไป เวลาเจ็บไขไดปวยก็ตองไปพบ
แพทยประจําตัวกอนท่ีจะพบแพทยคนอ่ืน แพทยประจําตัวจะตองเปนผูตรวจวินิจฉัยและส่ังการ
รักษาพยาบาล ฉะนั้นแพทยประจําตัวตองเปนผูท่ีรอบรูเรื่องโรคทุกชนิด ท้ังอาการและการรักษา 
จะตองรอบรูเรื่องของคนไขแตละคนและทุกคนวามีประวัติความเปนมาอยางไร เคยเปนโรค
อะไรบาง เคยผาตัดหรือไม เคยแพยาอะไรหรือไม แพทยประจําตัวจะตองใชขอมูลมากมายในการ
ตัดสินใจ แตความสามารถของคนธรรมดานั้นยอมมีจํากัด ไมสามารถจะจําขอมูลนับหม่ืนนับแสน
รายการได ฉะนั้น จึงนาจะใชคอมพิวเตอรชวยในการจดจําและคนหาขอมูลเหลานั้นงานตางๆ         
ท่ีคอมพิวเตอรอาจจะชวยทําไดในการรักษาพยาบาลท่ัวไปดังกลาวขางตน อาจจะแบงไดดังนี ้
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1)  งานทะเบียนและประวัติคนไข  
การทํางานนี้หากไมใชคอมพิวเตอร มักจะใชบัตรกระดาษบันทึกช่ือ  ท่ีอยูอายุ และเลข

ประจําตัวของคนไขแตละคน คนละบัตรนําเขาแฟมเรียงกัน ในการนี้เม่ือคนไขเกามาแจงวาเปน
คนไขเกา ก็ตองรอนานกวาเจาหนาท่ีจะหาบัตรพบ  จึงมักจะแจงเปนคนไขใหม การทําบัตรใหมใช
เวลานอยกวา ไมตองรอนาน เพ่ือขจัดปญหาเกี่ยวกับบัตรดังกลาวนี้  จึงไดมีการบันทึกขอมูลเขา
คอมพิวเตอร  และเรียกหาจากคอมพิวเตอรโดยผานจอโทรทัศน ตอจากนั้นอาจส่ังใหคอมพิวเตอร
จัดทํารายงานโดย 

(1)  เรียงตามเลขประจําตัวคนไข 
(2)  เรียงตามตัวอักษรของช่ือ 
(3)  จัดกลุมตามอายุ เชน ผูหญิงอายุ 35-64 ป สําหรับคนไขท่ีควรจะตรวจภายในเปน

ระยะๆ เปนตน 
(4)  จัดกลุมตามเขตของท่ีอยู 
(5)  จัดกลุมตามปท่ีเริ่มมาเปนคนไขของโรงพยาบาล หรือสํานักแพทย 
(6)  จัดกลุมตามเพศ  แตงงานแลวหรือโสด 

รายการท่ีคอมพิวเตอรพิมพออกมาใหไวขางบนนี้ อาจจะชวยในการหาบัตรของคนไข
ได และชวยในการทําสถิติตางๆ  

ในระบบคอมพิวเตอรนั้น นายแพทยแตละคนสามารถกดปุมบนแปนพิมพของเครื่อง
เหลานี ้ เพ่ือดูประวัติรายละเอียดการตรวจรักษาพยาบาล  การแพยา และการฉีดวัคซีนตางๆ ของ
คนไขคนหนึ่งคนใดไดทันทีบนจอโทรทัศนเพ่ือประกอบการวิเคราะหและวินิจฉัยโรคท่ีเปนอยูใน
ขณะนี้ไดงาย ถูกตองและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังอาจใชเครื่องรับสงขอมูลแบบนี้ตอเขากับ
เครื่องพิมพขนาดเล็ก เพ่ือพิมพใบส่ังยา และใบกํากับสินคาไดโดยสะดวกอีกดวย 

2)  งานปลูกฝและฉีดวัคซีน  
การใชคอมพิวเตอรในงานนี้จะชวยใหประชาชนไดรับการปลูกฝฉีดวัคซีนปองกันอยาง

ถูกตองครบถวนมากขึ้น โดยการบันทึกทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนท่ีเกิดในเขตตางๆ และ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอดวยการเปล่ียนแปลงรายการอันเนื่องมาจากการตาย การยายท่ีอยู 
เปนตน ตอจากนั้น เจาหนาท่ีสาธารณสุขของเขตสามารถใชคอมพิวเตอรพิมพรายงานใหทุกเดือนวา
มีเด็กอายุครบกําหนดจะตองปลูกฝ ฉีดวัคซีนชนิดใดในแตละเดือน พรอมท้ังพิมพใบเตือนเพ่ือ
สงไปใหถึงบาน  ในใบเตือนนั้นอาจจะระบุดวยวาใหผูปกครองนําเด็กไปปลูกฝ  ฉีดวัคซีนท่ีใด     
วันเวลาใด พรอมกันนั้นคอมพิวเตอรก็จะพิมพรายการนัด (Appointment List) สงไปใหแพทยหรือ
พยาบาลผูมีหนาท่ีฉีดยาปลูกฝวาคอมพิวเตอรไดนัดบุคคลใดใหมาพบเม่ือใด เพ่ือรับบริการอะไร 
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เม่ือเด็กมาพบและรับบริการแลว เจาหนาท่ีก็สงรายการกลับไปใหคอมพิวเตอรบันทึกไว สําหรับเด็ก
ท่ีไมมาพบตามนัด  คอมพิวเตอรก็จะจัดพิมพใบเตือน 3-4 ครั้ง ถายังไมมาพบอีก ก็อาจสงรายการให
เจาหนาท่ีสังคมสงเคราะห เพ่ือดําเนินการตอไป 

3)  งานทะเบียนการเปนโรค  
แพทยแตละคนอาจจะตรวจรักษาคนไขในแตละเดือนนับเปนพันๆ ราย แตละรายมี

ขอมูลใหบันทึกหลายรายการ เชน มีอาการอยางไร เปนมานานเทาใด ผลการตรวจเปนอยางไร      
ผลการทดลองเปนอยางไร ใหยาอะไร และไดผลอยางไร เปนตน ในอังกฤษไดมีโครงการเก็บขอมูล
เหลานี้ โดยใหคอมพิวเตอรพิมพเลขประจําตัวคนไข วันท่ีคนไขนัดจะมาพบและแพทยขีดเลือก
คําตอบในแบบฟอรมสําหรับแพทย หรือพยาบาลทําเครื่องหมายบงผลการตรวจวินิจฉัยโรคและ
วิธีการรักษา โดยใชเวลากรอกแบบฟอรมประมาณ 10 วินาทีตอคนไขหนึ่งคนนําแบบฟอรมนี้สงเขา
คอมพิวเตอรพิมพรายงานตางๆ ซ่ึงไดแก 

รายงานแยกประเภทตามชนิดของโรค เชน ไขหวัดไขหวัดใหญ กามโรค ฯลฯ วาเขตใด
มีคนไขเปนโรคอะไรมาก  และตรงกับระยะเวลาใดของป เชน ในหนาฝนมีคนเปนไขหวัดกันมาก 
เปนตน 

รายงานความถ่ีของการพบแพทย เพ่ือจะไดทราบวามีคนไขกลุมใดพบแพทยมากเปน
พิเศษหรือไม ในบางแหงท่ีรัฐจัดบริการรักษาพยาบาลโดยไมคิดคาใชจาย  ปรากฏวามีคนไขวัยชรา
ชอบมาพบแพทยเพราะเหงาไมมีใครจะคุยดวยจากสถิติแหงหนึ่งในบรรดาคนไขประมาณ 500 ราย     
พบแพทยรวมท้ังส้ินประมาณ 1,000 ครั้งในเดือนนั้น ปรากฏวาเปนการพบของคนไขเพียง 72 คน 
เปนจํานวน 210 ครั้งฉะนั้นจากขอมูลนี้ ถาเราทราบวาคนไขจํานวนมากในบรรดา 72 คนนี้ ยายบาน
หรือตายไป งานของแพทยคนนี้ก็จะลดลงมาก 

รายงานเม่ือเกิดโรคระบาด เพ่ือจะไดทราบวาควรจะเรียกคนไขกลุมใดมาฉีดยาปองกัน
หรือไม เชน เม่ือโรคหัดเยอรมันระบาด ก็ใหคอมพิวเตอรพิมพใบเตือนสงไปใหสตรีมีครรภทุกคน
มาตรวจ และหรือฉีดวัคซีนปองกัน เปนตน 

รายงานวาคนไขกลุมใดไดรับการปลูกฝ ฉีดวัคซีนและตรวจรางกายท่ัวไปลาชาเกินไป   
ตองเตือนใหมาพบแพทย 

4)  งานขอมูลเพ่ือการปฏิบัติงาน  
ในการจัดเวลาปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและคลินิกบางแหง บางวันอาจมีปญหาท่ี

แพทยบางคนมีคนไขมากจนไมมีเวลาใหกับคนไขแตละคนมากเทาท่ีคนไขตองการ และบางวัน
แพทยบางคนก็ไมมีคนไขการนําขอมูลตางๆ เชน ทะเบียนคนไข ทะเบียนอาการเปนโรค สถิติ
ตางๆ และรายการนัดพบแพทย เปนตน สงเขาคอมพิวเตอร  เพ่ือใหชวยจัดรายการลวงหนาวาวันใด
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แพทยคนไหนควรจะมาพบคนไขจากเวลาเทาใดถึงเทาใด ถาแพทยคนใดจะหยุดพักผอนประจําป   
ก็ใหคอมพิวเตอรเสนอแนะวาจะใหแพทยคนใดดูแลคนไขคนใดแทน หรือใหเล่ือนนัดคนไขท่ีไม
เรงดวนอยางไร คลินิกแหงนี้ควรจะมีแพทยดานใดเพ่ิมขึ้นหรือไม ในทางตรงกันขามก็อาจจะ
พิจารณาวาควรจะลดแพทยดานใดลงหรือไม อยางไรก็ตาม รายงานของคอมพิวเตอรนี้ก็เปนเพียง
ขอเสนอแนะ การปฏิบัติตามหรือไมอยางไรนั้นขึ้นอยูกับผูบริหาร ซ่ึงอาจตองพิจารณาความ
เหมาะสมดานอ่ืนๆ ดวย 

2.5.2.2  การใชคอมพิวเตอรในการบริหารการแพทย  
อาจจะใชไดตั้งแตระดับชาติลงมาถึงระดับโรงพยาบาลในระดับชาตินั้นก็มีตัวอยาง เชน 

การบริการสาธารณสุขแหงสหราชอาณาจักร (British National Health Service) และ
คณะกรรมาธิการกิจกรรมและบุคลากรโรงพยาบาล (Commission on Professional and Hospital 
Activities) ซ่ึงเปนองคการอิสระไมคากําไรในสหรัฐอเมริกา 

ในระดับชาติหรือระดับจังหวัดนั้น การนําขอมูลเขารวมไวในคอมพิวเตอร อาจนํามาใช
ประโยชน   ดังนี้ 
 1)  หาสถิติระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติวา ในดานการเกิด การตาย การเปน-
โรคตางๆนั้น มีแนวโนมอยางไร 

2)  หาสถิติการใชบริการดานสาธารณสุข และความจําเปนในการจัดบริการดาน
สาธารณสุข เพ่ือวางแผนจัดบริการดานสาธารณสุข 
 3)  เก็บสถิติสําหรับวิเคราะหโรคระบาด เชน ถามีไขหวัดใหญระบาด อหิวาตระบาด  
จะรายแรงมากนอยเพียงใดอยางไร 
 4)  เก็บสถิติในรูปแบบมาตรฐาน ใหแพทยสามารถนําไปใชศึกษาวางแผนวา              
จะใหบริการแกคนไขของตนอยางไร 

ตัวอยางของสถิติท่ีอาจใชในการวางแผนดานสาธารณสุข เชน การใชโรงพยาบาลใน
การคลอดบุตร เราจะมีสถิติวาโดยเฉล่ียคนไขเขามาเจ็บทองอยูนานเทาใดจึงจะคลอดเวลาคลอดมี
ปญหามากนอยเพียงใด คลอดแลวจะตองใหบริการพิเศษเพียงใดแกแมและเด็ก รวมแลวแมและเด็ก
ตองอยูโรงพยาบาลนานเทาใด  ขณะนี้มีหญิงวัยตั้งครรภมากนอยเทาใด อัตราการตั้งครรภมากนอย
เทาใด  มีสถานท่ี เชน หองคลอด หองพักฟน หองเล้ียงเด็ก ฯลฯ เพียงพอหรือไม และมีแพทย
เพียงพอหรือไม เปนตน 

อีกตัวอยางหนึ่งเปนเรื่องคนไขภายนอก ซ่ึงอาจมีการเก็บขอมูลไมเพียงพอ เพราะ
จํานวนคนไขภายนอกมากมายระยะเวลาท่ีแตละคนจะพบแพทยก็นอย  แพทยไมมีเวลาจดขอมูล
ตางๆ เชน จํานวนครั้งท่ีมาพบ ระยะเวลาท่ีตองรอจากวันขอนัดจนถึงวันท่ีไดพบ รายการ
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ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบจากการสงเขาโรงพยาบาล หรือจากการสงใหผู เช่ียวชาญ 
ฯลฯ  ขอมูลตางๆ เหลานี้จะเปนประโยชนในการบริหาร จึงควรหาทางเก็บรักษาขอมูลไว 

นอกจากการใชคอมพิวเตอรในการบริหารดานการแพทยในระดับชาติ  ระดับ
ภาค  ระดับจังหวัดแลว ยังมีการใชคอมพิวเตอรในการบริหารระดับโรงพยาบาลหรือสํานักงาน
แพทย เชน ในดานบัญชีและการเงิน ในดานเวชระเบียน ในดานการกําหนดการใชอุปกรณ
การแพทยและสถิติตางๆ เปนตน 

ในดานบัญชีและการเงิน  อาจจะใชคอมพิวเตอรชวยวิเคราะหรายได รายจายของ
โรงพยาบาล จัดเรียกเก็บเงินจากคนไข ทําบัญชีรายรับ คางรับ รายจาย คางจาย จัดพิมพเช็ค และจัด
กําหนดการจายเงินคืนใหแกผูใหเงินกูเปนตน 

ตัวอยางในดานบัญชีท่ีใชกันมากก็คือ บัญชีเงินเดือนสําหรับจายเงินใหแพทย  พยาบาล
และพนักงานตางๆ ของโรงพยาบาล ทํารายงานวิเคราะหรายจายดานเงินเดือน และเก็บสถิติตางๆ 
เพ่ือใชในการวางแผน 

โรงพยาบาลตางๆ  มักจะมีแผนกยา มียาชนิดตางๆขนาดตางๆ มากกวาสินคาในรานคา
หลายแหง ฉะนั้นจึงอาจใชคอมพิวเตอรชวยทําบัญชียาคงคลัง บัญชีการส่ังซ้ือยา บัญชีรับยาท่ีส่ังซ้ือ
เขามา บัญชีจายยาออก เม่ือยาประเภทใดถึงจุดท่ีควรจะส่ังเพ่ิมก็ใหคอมพิวเตอรชวยทํารายงานเตือน
ให โดยอาจจะเสนอดวยวาควรส่ังจากผูขายรายใด ผูขายรายนั้นๆ จะสงใหไดในเวลาเทาใด การเก็บ
เงินของผูขายรายนั้นๆ เก็บชาหรือเร็วเพียงใด มีสวนลดใหหรือไม ทําทะเบียนเสนอวายาอะไรคาง
อยูในคลังนานแลวจะหมดอายุแลวหรือไมมีใครใชเลยในชวง 2-3 ปท่ีผานมาถาจะเลิกเก็บไว เม่ือถึง
คราวตองใชจะหาไดจากท่ีใด เปนตน 

อีกดานหนึ่งซ่ึงอาจใชคอมพิวเตอรชวยไดก็คือ การจัดการใชตึก ใชหอง ใชเครื่อง
อุปกรณตางๆ เริ่มโดยการเก็บขอมูลวามีตึกอะไรบาง แตละตึกมีหองอะไรบางเชน หองผาตัด 
หองพักฟน และหองพักคนไขประเภทตางๆ เปนตน มีอุปกรณและเครื่องมืออะไรบาง จากนั้นเม่ือมี
ผูใดขอใชหอง หรือเครื่องมือ คอมพิวเตอรก็จะบอกไดวามีวางหรือไม เม่ือใด ถามีการขอใชมากแต
มีเครื่องใชไมพอก็อาจเสนอใหจัดหาเพ่ิมขึ้น หรือถามีเครื่องใชมากแตใชนอย ก็จะไดใชเปนขอมูล
ระงับการส่ังซ้ือมาเพ่ิม อาจจะมีการพิมพรายงานเตือนวาเครื่องไมเครื่องมือช้ินหนึ่งๆ นั้นถึงเวลาท่ี
จะตองตรวจสอบซอมแซมแกไข หรือเกือบจะหมดอายุจะตองจัดหาใหม เปนตน 

นอกจากนี้ การใชคอมพิวเตอรชวยในการบริหารก็อาจเปนไปในรูปแบบของการเก็บ
สถิติตางๆ เชน จํานวนเตียงท่ีวาง จํานวนเตียงท่ีมีคนไข จํานวนคนไขท่ีเขาโรงพยาบาล จํานวน
คนไขท่ีออก จํานวนวันท่ีคนไขพักอยูในโรงพยาบาล จํานวนคนไขใหม จํานวนคนไขท่ีรอจะเขา
โรงพยาบาล  สถิติคนไขแบงตามเพศ  ตามอายุ และตามจํานวนวันท่ีอยูในโรงพยาบาล  จํานวน
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คนไขแบงตามเหตุท่ีเขาโรงพยาบาล เชน ยายจากโรงพยาบาลอ่ืน ไดรับบาดเจ็บโดยกะทันหัน 
อาหารเปนพิษ และเขามาจากบัญชีรอ เปนตน 

2.5.2.3  การใชคอมพิวเตอรในหองทดลองดานการแพทย 
ปจจุบันนี้แพทยใชการทดลองประกอบการวินิจฉัยมากขึ้น เชน ใหตรวจเลือด         

ตรวจปสสาวะ และอุจจาระเปนตน โรงพยาบาลและหองทดลองตางๆ จึงไดเพ่ิมจํานวนพนักงาน 
จางนิสิตนักศึกษามาทํางานในระหวางการศึกษาปรับปรุงวิธีการทดลองใหงายขึ้น จัดหาเครื่องมือท่ี
สามารถชวยวัดผลใหรวดเร็วขึน้  จนในท่ีสุดสามารถทําการทดลองใหเสร็จส้ินไดอยางรวดเร็ว แตก็
ยังมีปญหาอยูบางในแงท่ีวาแมจะทําการทดลองไดผลในเวลารวดเร็ว แตแพทยจะตองรออยูเปน
เวลานานจึงจะไดรับผล ฉะนั้น เม่ือไดรับผลจึงอาจใชคอมพิวเตอรชวยตามจุดตางๆ เพ่ือใหผลถึงมือ
แพทยรวดเร็วขึ้น 

เริ่มจากจุดท่ีหองทดลองไดรับตัวอยาง (Specimens) จากคนไขพรอมกับใบส่ังจาก
แพทยวาใหทดสอบอะไรบางพนักงานหองทดลองจะตองจัดเตรียมลําดับการทดสอบวาจะทําอะไร
กอนหลังอยางไร ถาหองทดลองมีงานมากมายคอมพิวเตอรก็อาจชวยจัดกําหนดตารางเวลาการ
ทดลองใหและชวยสงผลการทดลองใหคนไขไดถูกตอง 

สถานเอกซเรยบางแหงในสหรัฐอเมริกา ใชเครื่องคอมพิวเตอรในงานเอกซเรย           
ซ่ึงสามารถตรวจดูวาปอดนั้นปกติหรือไม ถาปกติก็แจงผลใหไดทันที โดยไมตองรบกวนแพทย     
ถาไมปกติจึงจะสงใหแพทยวินิจฉัยตอไป 

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องคอมพิวเตอรโทโมกราฟ (Tomography) ใชสําหรับเอกซเรย   
สวนตางๆ ของรางกายไดทุกสวนหองทดลองแตละแหงอาจจะตองทําการทดลอง 50-70 อยาง หรือ
มากกวานั้น ในการทดลองแตละชนิดแตละครั้ง ก็อาจจะใชวิธีช่ังตวงวัดแบบตางๆ ใชวิธีผสม
สารเคมีใหเกิดสีตางๆ ใชวิธีความรอนวัดความเร็วในการทําปฏิกิริยา หรือใชเครื่องวัดเปน
กระแสไฟฟาวาคงท่ี หรือเพ่ิมขึ้น หรือลดลง หองทดลองใหญๆ อาจมีเครื่องวิเคราะหอัตโนมัติ 
(Auto Analyzer) หลายเครื่อง แตละเครื่องทําการวิเคราะหไดประมาณ 60 ตัวอยางตอช่ัวโมง         
ในวันหนึ่งๆ พนักงานคนหนึ่งอาจตองอานตารางหรือกราฟถึงพันครั้ง เพ่ือใหไดตัวเลขซ่ึงจะตอง
นําไปคํานวณปรับอีกนับพันครั้ง  เพ่ือควบคุมคุณภาพของการทดลอง (Quality Control) ท้ังนี้เพราะ
เครื่องมักจะเกิดการคลาดเคล่ือน (Drift) และการท่ีพนักงานแตละคนตองอานตารางหรือกราฟและ
คํานวณเปนพันๆ ครั้งเชนนี้ ทําใหเกิดการผิดพลาดไดงายเพราะคนเรานั้นเม่ือตองทํางานอะไรซํ้าๆ 
มากๆ ก็เกิดอาการเบ่ือหนาย เม่ือยลา ฉะนั้นในตางประเทศจึงมีการนําคอมพิวเตอรมาใชตอเขากับ
เครื่องวิเคราะหอัตโนมัต ิเพ่ือชวยในการวิเคราะห และคํานวณหาผลการทดลองไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว 
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จากผลการทดลองท่ีคอมพิวเตอรไดรับนั้น คอมพิวเตอรสามารถพิมพรายงานผล สงให
แพทยผูส่ังการทดลองบันทึกประวัติคนไขและจัดทําสถิติตางๆ สําหรับใชในการบริหารตอไป 

2.5.2.4  การใชคอมพิวเตอรชวยตรวจวินิจฉัยรักษาโรค 
ในสหรัฐอเมริกาไดมีการทดลองใหคอมพิวเตอรชวยตรวจคนไขในเมืองเล็กๆ ท่ีไมมี

แพทย  ในหองตรวจคนไขในเมืองเล็กๆ โดยมีพยาบาล มีโทรทัศนตอถึงโรงพยาบาลในเมือง
ใหญ  แพทยในเมืองใหญก็เห็นคนไขบนจอโทรทัศน  คนไขก็อาจจะเห็นแพทยในจอโทรทัศน
เชนกันแพทยอาจจะบอกใหคนไขถอดเส้ือผาถาจําเปน ใหพยาบาลชวยวัดความดันโลหิต วัดการ
เตนของหัวใจ ตรวจหู คอ จมูก ฯลฯ จากนั้นแพทยหรือพยาบาลก็อาจจะสงขอมูลเขาคอมพิวเตอรวา
จากอาการตางๆ นั้น สามารถเปนโรคใดไดบาง ปกติแลวจากอาการใดอาการหนึ่งแพทยจะวินิจฉัย
ไดวาเปนอาการของโรคตางๆ 5-6 อยาง แตตามหลักวิชาการนั้นอาจเกิดขึ้นจากโรคเปนสิบๆอยาง 
ฉะนั้นคอมพิวเตอรอาจจะชวยเตือนความจําแพทยและแนะนําวาควรจะตรวจสอบหรือทดลอง
อยางไรตอไป จึงจะทราบวานาจะเปนโรคใด จากนั้นแพทยก็อาจจะใชขอมูลอ่ืนๆ ท่ีคอมพิวเตอรไม
มี เชนขณะนั้นมีโรคอะไรระบาดอยู และสงสัยวาคนไขจะเปนโรคนั้น ก็ส่ังใหทําการทดลองเพ่ือ
ยืนยันวาเปนโรคนั้นหรือไม 

โดยวิธีการเชนนี้ แพทยหนึ่งคนอาจจะควบคุมการตรวจวินิจฉัยคนไขไดหลายคน      
ในหลายสถานท่ีในเวลาเดียวกัน 

เม่ือแพทยตกลงวินิจฉัยวาคนไขเปนโรคอะไรแลวอาจจะส่ังยาหลายประเภท 
คอมพิวเตอรจะชวยตรวจขอมูลของคนไขท่ีไดเก็บเขาคอมพิวเตอรไวแลววา คนไขผูนั้นแพยาอะไร
หรือไม ถาแพยาท่ีแพทยส่ังก็อาจเสนอวาใหใชยาอะไรแทน ใหแพทยเลือกใหมได หรือเม่ือส่ังยาไป
แลววันรุงขึ้นคนไขติดตอตอมาวาอาการไมทุเลา หรือมีอาการอะไรเพ่ิมแพทยอาจจะส่ังเปล่ียนยา
บางรายการ ในกรณีนี้คอมพิวเตอรก็อาจจะชวยตรวจอีกวา ยาใหมนี้มีปฏิกิริยากับยาเกาท่ียังไมได
ส่ังใหเลิกหรือไม ถามีก็อาจเสนอใหเปล่ียนได 

ในบางกรณี เม่ือตรวจขั้นตนแลว แพทยยังวินิจฉัยไมไดวาคนไขเปนอะไร แพทยอาจจะ
ตรวจเพ่ิมเติม โดยขอใหทดลองวัดผลเพ่ิมเติมอีกมากมายหลายอยาง เม่ือไดขอมูลมามากๆ แลว 
ในทางทฤษฎีแพทยก็ควรจะมีความม่ันใจมากขึ้นวาคนไขเปนโรคอะไร แตในทางปฏิบัติปรากฏวา
มีแพทยบางคนกลับงงเม่ือไดขอมูลมากเกินไป เพราะโดยหลักกวางๆ แลว ถามีขอมูลมากขึ้น 
คอมพิวเตอรก็อาจจะใชขอมูลเหลานั้นใหเปนประโยชนมากขึ้น   แตสําหรับคนยอมมีจุดจํากัดท่ีจะ
รับขอมูลไปใช ฉะนั้นจึงควรใชคอมพิวเตอรชวยในกรณีนี้ เม่ือไดขอมูลมามากๆ แลว คอมพิวเตอร
ก็อาจจะเสนอการตรวจสอบทดลองเพ่ิมเติมเพ่ือยืนยันแลวเสนอเฉพาะผลการยืนยันนั้นใหแพทย
พิจารณา 
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อีกโครงการหนึ่งท่ีเคยมีผูทําก็คือ ใชคอมพิวเตอรสัมภาษณคนไข ใชโทรทัศนและ
พิมพดีดใหคนไขพิมพโตตอบกับคอมพิวเตอร ปรากฏวามีประโยชนในบางกรณีเชน คนไขหญิง
มักจะกลาใหขอมูลสวนตัวกับคอมพิวเตอรมากกวากับแพทยชาย เปนตน 

2.5.2.6  การใชคอมพิวเตอรในการศึกษาและวิจัยดานการแพทย  
การสอนและการตรวจวินิจฉัยโรคอาจจะใชคอมพิวเตอรชวย โดยแสดงภาพคนไข

พรอมอาการใหนักศึกษาถามคําถาม  ส่ังตรวจทดลอง คอมพิวเตอรเสนอผลการทดลองใหทราบ  
ใหนักศึกษาวินิจฉัยวาเปนโรคอะไร ใหส่ังการรักษา และใหคอมพิวเตอรใชเลขสุมเสนอ
ผลการรักษา เปนตน 

ทางดานการวิจัย  มีการใชคอมพิวเตอรมากมายหลายโครงการ เชน ในเมืองไทยมีการ
วิจัยการแพยา เปนตน 

ในตางประเทศ มีการใชคอมพิวเตอรทําแบบจําลองดานการแพทยตางๆ เชน             
การระบาดของโรค การควบคุมการทดลอง การติดตามวัดผล และการรักษาคนไขเปนตน มีการใช
หุนยนตคอมพิวเตอรชวยคนไขท่ีตกใจอยางกะทันหันจนพูดไมได  ใหสามารถพูดไดอีกครั้งหนึ่ง    
มีการใชคอมพิวเตอรชวยตรวจสมองวาเปนเนื้องอกหรือไม ถาเปนก็ใหคอมพิวเตอรควบคุมการสง
รังสีเอกซใหไปรวมกัน ณ จุดเนื้อรายเพ่ือเผาเนื้อรายนั้น มีการใชคอมพิวเตอรชวยในการหาสูตร
ผสมยา  และตรวจสอบสูตรท่ีเสนอมาวาเปนสูตรใหมนั้น ใหมจริงหรือไม เปนตน 

2.5.3  ผลจากการใช 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอการพัฒนาประเทศ โดยกลาววา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนเทคโนโลยีท่ีมีแนวโนมการลงทุนและมีบทบาทตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก 
เชน โครงการโทรทัศน โครงการดาวเทียม โครงการวีดีโอ โครงการทางดวนขอมูล โครงการ
ไอเอสดีเอ็น ปจจุบันสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมเกษตรกรรมนอยลง ในขณะท่ีไดมีการพัฒนา
เปนสังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะภาคการ
บริการ และภาคธุรกิจ เชน ธุรกิจการธนาคาร การเงิน เปนตน ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทเกี่ยวของกับทุกคน ทุกสํานักงาน ทุกองคกร (บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ. เขาถึงได
จาก http://thaigoodview.com/node/25621, 2553) 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการปฏิบัติงานของบรรดาบริษัทและหนวยงาน 
เพราะทําใหลักษณะการทํางานเปล่ียนไป ดังนี ้

1)  ชวยใหการทํางานเปนทีมเปนไปไดงายขึ้น 
2)  ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น 
3)  ชวยใหตอบสนองลูกคาไดเร็วมากขึ้น 
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4)  ชวยใหการทํางานท่ีมีรายละเอียดงายมากขึ้น 
5)  ชวยใหการเจราจาตอรองทางธุรกิจประสบผลสําเร็จงายขึ้น 

 ศรีไพร ศักดิ์รุงพลศากุล และ เจษฐาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549: 25)  กลาววา การจัดทํา
ระบบสารสนเทศขึ้นมานั้น จะตองมีคุณสมบัติของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม สําหรับใช
ประโยชนในกระบวนการวางแผนและกําหนดนโยบาย ดังนี้ 

1)  ความถูกตอง (Correctness)  สารสนเทศท่ีดคีวรมีความถูกตอง ซ่ึงสามารถวัดเปน
ปริมาณตัวเลขได โดยเปนอัตราสวนของสารสนเทศท่ีถูกตองกับจํานวนสารสนเทศท่ีผลิตขึ้น
ท้ังหมดในชวงเวลาหนึ่ง 

2)  ความสมบูรณ (Completeness) ในบางครั้งผูบริหารจะตัดสินใจไดไมแนนอนเพราะ
สารสนเทศท่ีใชในการสนับสนุนการตัดสินใจตอเรื่องนั้นๆ ไมสมบูรณ ฉะนั้นสารสนเทศตองมี
ความครบถวนจึงนํามาใชประโยชนได 

3)  ทันตอเหตุการณ (Up to Date) สารสนเทศท่ีดีจะถูกประมวลผลใหทันตอการใช
ประโยชน ซ่ึงไมจําเปนวาจะตองมีการประมวลผลทุกครั้งท่ีมีการเก็บขอมูล เพราะจะทําให
ส้ินเปลืองคาใชจาย และสารสนเทศท่ีทําออกมาอาจมากเกินความจําเปน ดังนั้นจึงควรท่ีจะรวบรวม
ขอมูลไวเปนงวดๆ และจึงจัดทําเปนรายงานประจํางวด เพ่ือท่ีผูบริหารจะไดนําสารสนเทศท่ีไดไป
ชวยในการตัดสินใจ 

4)  ความกะทัดรัด (Concise)  บางครั้งจะพยายามผลิตสารสนเทศท่ีใหรายละเอียดมาก 
เพ่ือความสมบูรณของสารสนเทศนั้นๆ อาจทําใหผูบริหารตองเสียเวลาคนหาสารสนเทศท่ีตองการ 
ฉะนั้นในการผลิตสารสนเทศควรท่ีจะคํานึงถึงความกระทัดรัดของสารสนเทศท่ีผลิตขึ้นท้ังหมดใน
ชวงเวลาหนึ่ง 

5)  ตรงกับความตองการของผูใช (User Requirement)  สารสนเทศจํานวนไมนอยท่ี
ผลิตออกมาบอยครั้งไมตรงกับความตองการของผูใช ซ่ึงทําใหสารสนเทศนั้นมีคุณคานอยลง 
สารสนเทศท่ีตรงกับความตองการของผูใชนั้น จะตองเปนสารสนเทศท่ีสามารถส่ือความหมายให
เกิดการกระทํา ความรู และความเขาใจตอผูบริหาร 
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2.6  แนวคิดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปญหาและอุปสรรค หมายถึง ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ดังนี ้
 2.6.1  ปญหาดานฮารดแวร ไดแก 

1)  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย 
2)  จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ 
3)  ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน เครื่องพิมพ 
4)  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย 
5)  เครื่องคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดขึ้น 
6)  อุปกรณใชงานยากและซับซอนเกินไป 

 2.6.2  ปญหาดานซอฟตแวร  ไดแก 
1)  ซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ีซับซอนใชยาก 
2)  ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปล่ียนแปลงบอย 
3)  ระบบปฏิบัติการ Windows ใชงานไมได 
4)  ไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล 
5)  เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 

 2.6.3  ปญหาดานบุคลากร  ไดแก 
1)  ขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2)  ขาดความรูดานฮารดแวร 
3)  ขาดความรูดานการใชโปรแกรม 
4)  ขาดความรูดานเครือขาย 
5)  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได เม่ืออุปกรณตอพวงขัดของ 
6)  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเม่ือโปรแกรมมีปญหา 
7)  ไมเขาใจคําส่ังและคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร 
8)  ไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน 
9)  บุคลากรผูสามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ 

       2.6.4  ปญหาดานเครือขาย  ไดแก 
1)  ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล 
2)  ระบบเครือขายท่ีใชมีความเร็วต่ํา 
3)  เซิรฟเวอรขัดของบอย ไมสามารถติดตอได 

DPU



 

49 
 

4)  ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน 
5)  การรับและสงขอมูลมีความลาชา 

 2.6.5  ปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก 
1)  ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการบริการ อยางสะดวกรวดเร็ว 
2)  ความลาชาในการรอรับบริการซอม ไดแก 
      -  ดานความชํานาญ 
       -  ดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการบริการ อยางสะดวกรวดเร็ว 
      -  ดานการสนับสนุนซอฟตแวร 
      -  ดานการฝกอบรม 
      -  ดานการแกไขเปล่ียนแปลงระบบ 
3)  ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถแกปญหาได เม่ือระบบขัดของ 

            
2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุนิภัย อุนาภาค (2551: บทคัดยอ) ความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลตํารวจ จากการศึกษาพบวา 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถและความตองการของบุคลากรตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลตํารวจในดานความรู ดานทักษะ ดานการจัดเก็บขอมูล 
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรใน
โรงพยาบาลตํารวจ ระหวางบุคคลท่ีมีสถานภาพตางกัน ดานอายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนง
งานในปจจุบัน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาลตํารวจ 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
1)  บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบกวา ดานความรูและดานทักษะมี
ความสามารถในระดับปานกลาง สวนดานการจัดเก็บขอมูลมีความสามารถอยูในระดับนอย 

2)  บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
และรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 

3)  บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ ท่ีมีอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและระดับ
การศึกษาตางกัน มีความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ ท่ีมีตําแหนงงานในปจจุบัน
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ตางกันมีความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

กฤษณ พงศพิรุฬห (2548: บทคัดยอ) ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย จากการศึกษาพบวา 

ปจจุบันมีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชในกระบวนการดูแลรักษาและใหบริการใน
โรงพยาบาลตางๆในประเทศไทย เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดทํารายงาน
ประกอบการเบิกจายงบประมาณตามโครงการประกันสุขภาพตางๆ โดยท่ียังไมแนชัดวา                
มีความสัมพันธกับคุณภาพการดูแลรักษาผูปวยซ่ึงกําลังไดรับความสําคัญมากนอยเพียงใด  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการใชระบบ
สารสนเทศแบบคอมพิวเตอรและคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย โดยไดแบงออกเปน 4 ระยะ คือ       
ระยะท่ี 1 การทบทวนเอกสารทางวิชาการตางๆท่ีเกี่ยวของ ระยะท่ี 2 การสํารวจขอมูลโรงพยาบาล
ท่ัวประเทศ ระยะท่ี 3 การศึกษามุมมองของผูเกี่ยวของ และระยะท่ี 4 การวิเคราะหเชิงลึกระบบท่ี
ไดรับความนิยม  

ประเด็นสําคัญท่ีไดจากการศึกษา พบวาโรงพยาบาลในประเทศไทยกวารอยละ 80 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญและโรงพยาบาลเอกชน ไดนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยอํานวย
ความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการรายงานเปนสําคัญ ปจจุบันมีการใชระบบอยาง
นอย 44 ชนิดท่ีแตกตางกันและไมสามารถเช่ือมโยงแลกเปล่ียนขอมูลกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากนัก การลงทุนเปนจํานวนมหาศาลในเรื่องระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรของโรงพยาบาล
ตางๆ ยังไมสามารถพิสูจนไดวาจะมีความคุมคามากนอยเพียงใด เม่ือเทียบกับปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ระบบสุขภาพ ท้ังนี้ยังไมรวมถึงความเส่ียงทางคลินิกตอผูปวยท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชคอมพิวเตอร  

ปญหาสําคัญท่ีจําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุง ไดแก ความไมพรอมของระบบ 
โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ ในขณะท่ีระบบท่ีมีอยูยังไมสามารถ
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนี้ หนวยงานสวนกลางหลายแหงยังมีปญหาในการ
ประสานงาน ผูใหบริการจึงยังคงตองจัดการแกไขปญหาดวยตนเองภายใตขอจํากัดในเรื่อง
ทรัพยากรและความเขาใจ 

พุฒิพงษ  พิพัฒนวงศ (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2  จากการศึกษาพบวา 

  ความมุงหมายของการศึกษาในครั้งนี้  เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัด
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ตํารวจภูธรภาค 2 เปรียบเทียบระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีภูมิหลังตางกันในดานอายุ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน การศึกษาอบรมท่ีเกี่ยวของ และวุฒิการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ จํานวน 254 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม 
นําขอมูลมาวิเคราะหดวยการคํานวณคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน              
การทดสอบคาความแตกตางของคาเฉล่ียดวยคา T-Test และ One-Way Analysis of Variance 

ผลการศึกษาพบวา ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก และขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัด
ตํารวจภูธรภาค 2 ท่ีมี อายุ ประสบการณในการปฏิบัติงาน การศึกษาอบรมท่ีเกี่ยวของ และ          
วุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกันท่ีระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

วิจักษณ  หงสเจริญ (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง  จาการศึกษาพบวา 
 1)  สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง สวนใหญเปน
ลักษณะงานท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมาก ระยะเวลาการใชงานแบบไมตอเนื่องวันละประมาณ    
6-8 ช่ัวโมง โดยเปนการใชงานตรวจหนังสือเดินทางเปนสวนใหญ สวนการใชงานท่ัวไป เพ่ือศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับโปรแกรม และอินเทอรเน็ตมีระดับนอย 

 2)  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก ระดับการศึกษา ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมพ้ืนฐานตางๆ การสนับสนุน
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ การอบรม/สัมมนา และการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

 3)  ความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา เจาหนาท่ีสวนใหญตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตประสบปญหา คือ ไมมีอุปกรณท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัต ิ

ธรรมนูญ  ล้ิมจีระจรัส (2546 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ผลการวิจัยพบวา 
  การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตงานโฆษณา
อยูระดับปญหาปานกลาง โดยปญหาทางดานบุคลากรอยูในระดับปญหามาก รองลงมาไดแก ปญหา
ดานความม่ันคง และการบริการของผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาดานการบํารุงรักษา
และซอมระบบคอมพิวเตอรของบริษัทผูติดตั้งระบบ ปญหาดานคาใชจายประจํา ปญหาดาน
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คาใชจายเพ่ือดําเนินการ และปญหาดานฮารดแวร ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง และปญหาดาน
ซอฟตแวร ซ่ึงอยูในระดับมีปญหานอย 
 สุรพล  ยศเทียม (2545 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสํานักขยายเมล็ดพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร ผลการวิจัยพบวา 
 ผูใหขอมูลสวนใหญเปนชาย มีอายุเฉล่ีย 42.30 ป สมรสแลว จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีระดับรายได 10,000 – 20,000 บาท เปนขาราชการระดับต่ํากวา 6 อายุราชการ 11- 20 ป           
มี E-Mail Address เปนของตนเองนอย มีคอมพิวเตอรใชท่ีบาน สถานท่ีทํางานคอมพิวเตอรไม
เพียงพอ ใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยใชในการพิมพงานเปนสวนใหญ 
ผูใหการปรึกษาเวลามีปญหาในการใชคอมพิวเตอร คือ เพ่ือนรวมงาน คอมพิวเตอรมีปญหาจะสง
ซอมเปนสวนใหญ เนื่องจากขาดทักษะ สืบคนสารสนเทศจากท่ีทํางาน ความถ่ีในการสืบคน           
1-2 ครั้ง/สัปดาห การเก็บรวบรวมขอมูลใชการบันทึกลงในคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

DPU



 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ผูวิจัยไดใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ

รวบรวมขอมูล เพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีโดยวิธีดําเนินการศึกษามีดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
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3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
                    ตัวแปรตน                     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษาประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม คือ  
 ตัวแปรตน ไดแก ขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงสายงาน 
ฝายงานการฝกอบรม และความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร) ขอมูลดานปญหาและอุปสรรค 
(ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร เครือขายและผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.  เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช 
   2.  ลักษณะการใช 
   3.  ผลจากการใช 

ปญหาและอุปสรรค 
   1.  ฮารดแวร 
   2.  ซอฟตแวร 
   3.  บุคลากร 
   4.  เครือขาย 
   5.  ผูติดตัง้ระบบเทคโนโลย-ี 
        สารสนเทศ 

คุณลักษณะสวนบุคคล 
   1.  เพศ 
   2.  อาย ุ
   3.  การศึกษา 
   4.  ตําแหนงสายงาน 
   5.  ฝายงาน 
   6.  การฝกอบรม 
   7.  ความสามารถดาน 
        โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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 ตัวแปรตาม ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในดานเหตุผลท่ีเลือกนํามาใช 
ลักษณะการใช และผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2.1  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง-
สาธารณสุข จังหวัดสระบุร ี จํานวน  633  คน 

3.2.2  กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง-
สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ซ่ึงไดจากการคํานวณ ขนาดตัวอยาง จํานวน 245 คน โดยใชสูตรของ 
Taro  Yamanae (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ , 2546) 

 
       สูตร        n    =             

                                                      

              เม่ือ         n    =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 N    =   ขนาดของกลุมประชากร 

                     e     =    ความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยางโดยกําหนดความ
คลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง รอยละ 5  หรือ 0.05 

แทนคาในสูตร  
                                  n     =                  
                                                              
                                                =    245    คน 
 

ดังนั้นกลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษา มีจํานวน 245 คน โดยแยกตามโรงพยาบาลดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Ne
N



2)05.0(6331
633
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ตารางท่ี 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยางบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดสระบุร ีท่ีตองการศึกษา  
 

โรงพยาบาล ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
1.  หนองแซง 48 18 
2.  เสาไห 69 27 
3.  หนองแค 97 38 
4.  แกงคอย 106 41 
5.  วิหารแดง 49 19 
6.  บานหมอ 66 26 
7.  วังมวง 53 21 
8.  มวกเหล็ก 58 22 
9.  หนองโดน 45 17 
10.  ดอนพุด 42 16 

รวม 633 245 
 
ท่ีมา: ฝายการงานเจาหนาท่ี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  
          ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2552 
 
การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การศึกษาครั้งนี้มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการเก็บขอมูล ซ่ึงมีขั้นตอน    
การสรางแบบสอบถาม ดังนี ้
 วิธีการสรางและหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 1)  ศึกษาเอกสาร คนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2)   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ และสราง
แบบสอบถาม โดยตั้งคําถามตามกรอบแนวคิด เพ่ือใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค 
 3)  นําแบบสอบถามท่ีไดใหอาจารยท่ีปรึกษา ตรวจสอบแกไข 
 4)  นําแบบสอบถามท่ีไดในขอ 3 ไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 2 ทาน ตรวจแกไข เพ่ือใหได
แบบสอบถามท่ีมีความเท่ียงตรง ถูกตอง และครบถวน ตรวจสอบ Validity ของแบบสอบถาม 
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 5)   นําแบบสอบถามท่ีไดใหอาจารย ท่ีปรึกษาและผู เ ช่ียวชาญตรวจแกไขแลว               
มาปรับปรุงใหเปนแบบสอบถาม เพ่ือสําหรับนําไปทดลอง 
 6)  นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลอง (Try out) เก็บขอมูลกับกลุมท่ีมีลักษณะคลายกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเขาใจในคําถาม 
 7)  หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม รวมท้ังฉบับ โดยวิธีสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α – CoeFFicient) ของครอนบาค (Cronbach) 
 8)  ปรับปรุงแกไขตามท่ีไดทําการทดลอง เพ่ือใหเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
สําหรับนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางจริง 
 
3.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมี
ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฏีท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร วารสาร ส่ิงพิมพ
ตางๆ  ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหเหมาะสม          
โดยแบบสอบถามท่ีสรางแบงเปน 4 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ การศึกษา ตําแหนงสายงาน           
การฝกอบรม และความสามารถดานโปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 7 ขอ 
 ตอนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน วัดโดยใช
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถามแตละขอมี 5 ตัวเลือกคือ ใชมากท่ีสุด 
ใชมาก ใชปานกลาง ใชนอย ใชนอยท่ีสุด  จํานวน 41  ขอ โดยมีเกณฑการใชคะแนนดังนี ้
 ใชมากท่ีสุด  ใหคะแนน 5   คะแนน 
 ใชมาก  ใหคะแนน 4   คะแนน 
 ใชปานกลาง  ใหคะแนน 3   คะแนน 
       ใชนอย  ใหคะแนน 2   คะแนน 
 ใชนอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1   คะแนน 

จัดกลุมโดยวิธีการกําหนดเกณฑตามชวงคะแนน  ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977: 
อางถึงใน วรพจน พรหมสัตยพรต, 2544 : 148) โดยใชคะแนนสูงสุดลบดวยคะแนนต่ําสุด และ
นํามาหารดวยจํานวนกลุมหรือระดับการวัดท่ีตองการ  5  ระดับ  ดังนี้ 
 
 
 

DPU



 

 

58 
 
 Maximum – Minimum =     คะแนนสูงสุด – ต่ําสุด 
             Interval                จํานวนช้ัน 
   =     5  – 1           
              5 
   =     0.8 

คาเฉล่ียระหวาง   4.20 – 5.00  หมายถึง  การใชในระดับมากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง   3.40 – 4.19  หมายถึง  การใชในระดับมาก 
คาเฉล่ียระหวาง   2.60 – 3.39  หมายถึง  การใชในระดับปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง   1.80 – 2.59  หมายถึง  การใชในระดับนอย 
คาเฉล่ียระหวาง   1.00 – 1.79 หมายถึง  การใชในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการใช เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน วัดโดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) การตอบแบบสอบถามแตละ
ขอมี 5 ตัวเลือกคือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  จํานวน 28 ขอ โดยมีเกณฑการใช
คะแนนดังนี้ 
  มากท่ีสุด  ใหคะแนน 5  คะแนน 
  มาก  ใหคะแนน 4  คะแนน 
        ปานกลาง  ใหคะแนน 3  คะแนน 
  นอย  ใหคะแนน 2  คะแนน 
  นอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1  คะแนน 

จัดกลุมโดยวิธีการกําหนดเกณฑตามชวงคะแนน โดยใชคาเฉล่ีย ( x ) และ              
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแตละขอแลวนําคาเฉล่ียมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของ 
เบสท (Best, 1977: อางถึงใน วรพจน พรหมสัตยพรต, 2544 : 148) ดังนี ้

คาเฉล่ียระหวาง   4.51 – 5.00  หมายถึง  ระดับปญหามากท่ีสุด 
คาเฉล่ียระหวาง   3.51 – 4.50  หมายถึง  ระดับปญหามาก 
คาเฉล่ียระหวาง   2.51 – 3.50 หมายถึง  ระดับปญหาปานกลาง 
คาเฉล่ียระหวาง   1.51 – 2.50 หมายถึง  ระดับปญหานอย 
คาเฉล่ียระหวาง   1.00 – 1.50 หมายถึง  ระดับปญหานอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน เปนคําถามปลายเปด 
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3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน  2 สวน คือ 

สวนท่ี 1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามยังกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เพ่ือ 
เก็บขอมูลคุณลักษณะสวนบุคคล ขอมูลดานปญหาและอุปสรรค และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

สวนท่ี 2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร 
วิทยานิพนธ รวมท้ังเว็บไซต ตลอดจนการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ท้ังในดานองคการ การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  For Window Version 
15 โดยมีสถิติท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ 
 3.5.1  คุณลักษณะสวนบุคคล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก     
การแจกแจงความถ่ี  คาเฉล่ีย  คารอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด  
 3.5.2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก  การแจกแจงความถ่ี  คาเฉล่ีย  คารอยละ  
 3.5.3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี  คาเฉล่ีย และ      
คารอยละ  
 3.5.4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การแจกแจงความถ่ี  คาเฉล่ีย และคารอยละ 
 3.5.5  การทดสอบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  Chi-Square 
 3.5.6  การทดสอบปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  Chi-Square   
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีสงไปยังบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 245 ฉบับ จากจํานวนบุคลากรโรงพยาบาลท้ังหมด 633 คน แลวทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows Version 15 ผลการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
สวนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สวนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน 
สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลชุมชน 
สวนท่ี 5  การทดสอบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สวนท่ี 6  การทดสอบปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
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สวนที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
คุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงสายงาน ฝายงาน    

การอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 32 13.1 
หญิง 213 86.9 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน 
ประกอบดวย เพศชาย 32 คน คิดเปนรอยละ 13.1 ซ่ึงนอยกวากลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิง 213 คน 
คิดเปนรอยละ 86.9 

 
ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามอาย ุ
 

อายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละ 
19 – 28 ป 78 31.8 
29 – 38 ป 102 41.6 
39 – 48 ป 57 23.3 
49 ปขึ้นไป 8 3.3 

รวม 245 100.0 
Mean = 33.51  S.D. = 8.169   Min = 19   Max = 58 
 

จากตารางท่ี 4.2 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน      
สวนใหญจะมีอายุระหวาง 29-38 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 41.6 รองลงมา ไดแก กลุมท่ีมี
อายุระหวาง 19-28 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 31.8 ลําดับท่ีสาม ไดแกกลุมท่ีมีอายุระหวาง  
39-48 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 23.3 และลําดับสุดทาย ไดแกกลุมท่ีมีอายุ 49 ปขึ้นไป 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.3 
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ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตร ี 55 22.9 
ปริญญาตร ี 181 73.9 
สูงกวาปริญญาตร ี 8 3.3 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3  บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน ระดับ
การศึกษาสวนใหญ ไดแก ระดับปริญญาตรี จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมา ไดแก 
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 22.9 ลําดับสุดทาย ไดแกระดับสูงกวา
ปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.3 

 
ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามตําแหนงสายงาน 
 

ตําแหนง จํานวน (คน) รอยละ 
ผูบริหาร 5 2.0 
แพทย ทันตแพทย 7 2.9 
เภสัชกร นักวิชาการ 16 6.5 
พยาบาลวิชาชีพ 83 33.9 
เจาพนักงานตางๆ  51 20.8 
ลูกจาง 83 33.9 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน      
สวนใหญเปนตําแหนงสายงานพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงมีจํานวนเทากับตําแหนงลูกจาง ไดแก       
จํานวน  83 คน คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมา ไดแก เจาพนักงานตางๆ จํานวน 51 คน คิดเปน     
รอยละ 20.8 ลําดับท่ีสาม ไดแก เภสัชกรและนักวิชาการ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ลําดับท่ีส่ี 
ไดแก  แพทยและทันตแพทย  จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และลําดับสุดทาย ไดแก         
ผูบริหาร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.0 

DPU



 

63 

ตารางท่ี 4.5  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามฝายงาน 
 

ฝายงาน จํานวน (คน) รอยละ 
บริหารงานท่ัวไป 55 22.4 
เภสัชกรรมชุมชน 22 9.0 
ทันตกรรม 16 6.5 
เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 25 10.2 
กลุมงานการแพทยและการพยาบาล 90 36.7 
กลุมงานเทคนิคการแพทย 14 5.7 
อ่ืนๆ 23 9.4 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน 
แบงแยกตามฝายงานท่ีปฏิบัติ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก กลุมงานการแพทยและ     
การพยาบาล จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 36.7 ฝายบริหารงานท่ัวไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 
22.4 ฝายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ฝายงานอ่ืนๆ จํานวน 
23 คน คิดเปนรอยละ 9.4 ฝายเภสัชกรรมชุมชน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ฝายทันตกรรม 
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 6.5 และลําดับสุดทาย ไดแก ฝายกลุมงานเทคนิคการแพทย จํานวน   
14 คน คิดเปนรอยละ 5.7 
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ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามการฝกอบรมความรู 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
การอบรม จํานวน (คน) รอยละ 

เคย 170 69.4 
ไมเคย 75 30.6 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน  245 คน     
สวนใหญเคยเขารับการฝกอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 170 คน คิดเปน
รอยละ 69.4 ซ่ึงมากกวากลุมตัวอยางท่ีไมเคยเขารับการฝกอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 30.6 

 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามความสามารถ            

ในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

โปรแกรม จํานวน (คน) รอยละ 
Microsoft Office 233 95.1 
Graphics 43 17.6 
Internet 214 87.3 
โปรแกรมอ่ืนๆ 34 13.9 
 

จากตารางท่ี 4.7 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน      
สวนใหญสามารถใชงานโปรแกรม Microsoft Office ได จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 95.1 
รองลงมา ไดแก โปรแกรมทางดาน Internet จํานวน 214 คน คิดเปนรอยละ 87.3 ลําดับท่ีสาม ไดแก 
โปรแกรมทางดาน Graphics จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 17.6 และลําดับสุดทาย ไดแก    
โปรแกรมอ่ืนๆ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.9 
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ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จําแนกตามความสามารถ            
ในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรของแตละบุคคล 

 

โปรแกรม จํานวน (คน) รอยละ 
MS.Office-Graphics-Internet และโปรแกรมอ่ืนๆ 4 1.6 
MS.Office-Graphics-Internet 39 15.9 
MS.Office-Internet และโปรแกรมอ่ืนๆ 23 9.4 
MS.Office-Internet 137 55.9 
MS.Office และโปรแกรมอ่ืนๆ 6 2.4 
MS.Office 24 9.8 
Internet 11 4.5 
โปรแกรมอ่ืนๆ 1 0.4 

รวม 245 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.8 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน  245 คน 

แบงแยกตามความสามารถในการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรของแตละบุคคล โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ไดแก โปรแกรม MS.Office-Internet จํานวน 137 คน คิดเปนรอยละ 55.9  
โปรแกรม MS.Office-Graphics-Internet จํานวน 39 คิดเปนรอยละ 15.9 โปรแกรม MS.Office 
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.8 โปรแกรม MS.Office-Internet และโปรแกรมอ่ืนๆ จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 9.4 โปรแกรม Internet จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 4.5 โปรแกรม MS.Office และ
โปรแกรมอ่ืนๆ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.4 โปรแกรม MS.Office-Graphics-Internet และ
โปรแกรมอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.6 และลําดับสุดทายไดแก โปรแกรมอ่ืนๆ จํานวน      
1 คน คิดเปนรอยละ 0.4      
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สวนที่ 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก เหตุผลท่ีเลือก

นํามาใช ลักษณะการใช และผลจากการใช 
 

ตารางท่ี 4.9  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเหตุผลท่ีเลือกนํามาใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 

การใช 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เหตุผลที่เลือกนํามาใช 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
1. ทานใชระบบเครือขาย 

(Network) คอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาลเพื่อ 

       

1.1  เรียกใชขอมูลจากเครื่องอื่น 16 
(6.5) 

66 
(26.9) 

97 
(39.6) 

49 
(20.0) 

17 
(6.9) 

3.06 
ปานกลาง 

1.00 

1.2  บันทึกขอมูลไวในเครื่อง 
Server 

34 
(13.9) 

81 
(33.1) 

65 
(26.5) 

32 
(13.1) 

33 
(13.5) 

3.21 
ปานกลาง 

1.23 

1.3  เรียกใชโปรแกรมตางๆ จาก
เครื่อง Server 

23 
(9.4) 

78 
(31.8) 

79 
(32.2) 

28 
(11.4) 

37 
(15.1) 

3.09 
ปานกลาง 

1.19 

1.4  สั่งพิมพเอกสารทาง
เครื่องพิมพ 

85 
(34.7) 

101 
(41.2) 

46 
(18.8) 

11 
(4.5) 

2 
(0.8) 

4.04 
มาก 

0.89 

1.5  รับและสงขอมูลกับฝายงาน
อื่นๆ 

38 
(15.5) 

75 
(30.6) 

79 
(32.2) 

42 
(17.1) 

11 
(4.5) 

3.36 
ปานกลาง 

1.08 

1.6  คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 76 
(31.0) 

102 
(41.6) 

59 
(24.1) 

8 
(3.3) 

0 
(0) 

4.00 
มาก 

0.83 

1.7  สงรายงานผานทาง
อินเทอรเน็ต 

45 
(18.4) 

42 
(17.1) 

69 
(28.2) 

49 
(20.0) 

40 
(16.3) 

3.01 
ปานกลาง 

1.33 

1.8  ดาวนโหลดโปรแกรมทาง
อินเทอรเน็ต 

31 
(12.7) 

48 
(19.6) 

71 
(29.0) 

57 
(23.3) 

38 
(15.5) 

2.91 
ปานกลาง 

1.25 

1.9  เพื่อความบันเทิง 29 
(11.8) 

67 
(27.3) 

91 
(37.1) 

48 
(19.6) 

10 
(4.1) 

3.23 
ปานกลาง 

1.03 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 
 

การใช 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
เหตุผลที่เลือกนํามาใช 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
2. ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อวัตถุประสงคใด 
       

2.1  เพื่อบันทึกขอมูล 84 
(34.3) 

111 
(45.3) 

38 
(15.5) 

11 
(4.5) 

1 
(0.4) 

4.09 
มาก 

0.84 

2.2 เพื่อทํารายงานตางๆ 77 
(31.4) 

94 
(38.4) 

53 
(21.6) 

17 
(6.9) 

4 
(1.6) 

3.91 
มาก 

0.98 

2.3  เพื่อการวิจัยและคนหาขอมูล 41 
(16.7) 

95 
(38.8) 

66 
(26.9) 

33 
(13.5) 

10 
(4.1) 

3.51 
มาก 

1.05 

2.4  เพื่อการติดตอสื่อสาร 46 
(18.8) 

72 
(29.4) 

77 
(31.4) 

36 
(14.7) 

14 
(5.7) 

3.41 
มาก 

1.12 

2.5  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 10 
(4.1) 

69 
(28.2) 

77 
(31.4) 

55 
(22.4) 

34 
(13.9) 

2.85 
ปานกลาง 

1.10 

2.6  เพื่อศึกษาดวยตนเอง 50 
(20.4) 

87 
(35.5) 

73 
(29.8) 

29 
(11.8) 

6 
(2.4) 

3.60 
มาก 

1.02 

2.7  เพื่อความบันเทิง 30 
(12.2) 

75 
(30.6) 

85 
(34.7) 

45 
(18.4) 

10 
(4.1) 

3.29 
ปานกลาง 

1.03 

2.8  เพื่อนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

12 
(4.9) 

54 
(22.0) 

75 
(31.0) 

55 
(22.4) 

48 
(19.6) 

2.70 
ปานกลาง 

1.16 

 
จากตารางท่ี 4.9 เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล

ชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบันทึก
ขอมูล (  = 4.09) ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลเพ่ือส่ังพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ 
(   = 4.04) ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรในโรงพยาบาลเพ่ือคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต          
(   = 4.00) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการ (   = 2.70)  
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ตารางท่ี 4.10  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของลักษณะการใช       
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
การใช 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ลักษณะการใช 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
3. ความถี่ในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของทานตอสัปดาห 
89 

(36.3) 
79 

(32.2) 
62 

(25.3) 
15 

(6.1) 
0 

(0) 
3.99 
มาก 

0.93 

4. ความรูและประสบการณใน   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19 
(7.8) 

62 
(25.3) 

138 
(56.3) 

26 
(10.6) 

0 
(0) 

3.30 
ปานกลาง 

0.76 

5.โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทานใช
ในการปฏิบัติงาน 

       

5.1  Microsoft Office 89 
(36.3) 

97 
(39.6) 

49 
(20.0) 

7 
(2.9) 

3 
(1.2) 

4.07 
มาก 

0.89 

5.2  Multimedia 14 
(5.7) 

48 
(19.6) 

94 
(38.4) 

63 
(25.7) 

26 
(10.6) 

2.84 
ปานกลาง 

1.04 

5.3  Web Browser 38 
(15.5) 

73 
(29.8) 

72 
(29.4) 

31 
(12.7) 

31 
(12.7) 

3.23 
ปานกลาง 

1.23 

5.4  Chat 15 
(6.1) 

26 
(10.6) 

55 
(22.4) 

77 
(31.4) 

72 
(29.4) 

2.33 
นอย 

1.18 

5.5  โปรแกรมขอมูลผูปวยของ
โรงพยาบาล เชน Mitnet, 
HosXP 

100 
(40.8) 

78 
(31.8) 

39 
(15.9) 

15 
(6.1) 

13 
(5.3) 

3.97 
มาก 

1.14 

 
จากตารางท่ี 4.10 ลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงาน
ไดแก Microsoft Office (   = 4.07) ความถ่ีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากตอสัปดาห       
(   = 3.99) โปรแกรมขอมูลผูปวยของโรงพยาบาล เชน Mitnet, HosXP (   = 3.97) และลําดับ
สุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ โปรแกรม Chat  มีการใชในการปฏิบัติงานนอยท่ีสุด (  = 2.33) 
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ตารางท่ี 4.11  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลจากการใช            
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
การใช 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลจากการใช 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
6. ทานไดรับผลประโยชนจากการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

6.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการ  
       ทํางาน 

72 
(29.4) 

143 
(58.4) 

29 
(11.8) 

0 
(0) 

1 
(0.4) 

4.16 
มาก 

0.65 

6.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการ 
       ใหบริการ 

64 
(26.1) 

126 
(51.4) 

52 
(21.2) 

2 
(0.8) 

1 
(0.4) 

4.02 
มาก 

0.74 

6.3  ลดความซ้ําซอนในการเก็บ 
       ขอมูล 

54 
(22.0) 

119 
(48.5) 

60 
(24.5) 

10 
(4.1) 

2 
(0.8) 

3.87 
มาก 

0.83 

6.4  นําขอมูลไปใชในการ 
        ตัดสินใจ 

43 
(17.6) 

111 
(45.3) 

60 
(24.5) 

10 
(4.1) 

2 
(0.8) 

3.87 
มาก 

0.87 

6.5  เปนแหลงขอมูลหรือ 
       ประกอบการปฏิบัติงาน 

49 
(20.0) 

142 
(58.0) 

48 
(19.6) 

4 
(1.6) 

2 
(0.8) 

3.95 
มาก 

0.73 

6.6  เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 50 
(20.4) 

116 
(47.3) 

63 
(25.7) 

12 
(4.9) 

4 
(1.6) 

3.80 
มาก 

0.88 

6.7  ทราบขาวและเหตุการณ   
       ภายในโรงพยาบาล 

30 
(12.2) 

85 
(34.7) 

84 
(34.3) 

36 
(14.7) 

10 
(4.1) 

3.36 
ปานกลาง 

1.01 

6.8  ใชในการติดตอกับ 
       หนวยงานอื่นในบริษัท และ   
       บุคคลภายนอก 

24 
(9.8) 

71 
(29.0) 

80 
(32.7) 

44 
(18.0) 

26 
(10.6) 

3.09 
ปานกลาง 

1.13 

6.9  กาวทันเทคโนโลยีใหมๆ 36 
(14.7) 

90 
(36.7) 

85 
(34.7) 

25 
(10.2) 

9 
(3.7) 

3.49 
มาก 

0.99 

6.10 แบงปนความรูและ  
        ชวยเหลือแนะนําผูอื่น 

27 
(11.0) 

81 
(33.1) 

93 
(38.0) 

32 
(13.1) 

12 
(4.9) 

3.36 
ปานกลาง 

1.00 
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จากตารางท่ี 4.11 ผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  (   = 4.16) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ (   = 4.02) เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน       
(   = 3.95) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ใชในการติดตอกับหนวยงานอ่ืนในบริษัท
และบุคคลภายนอก (   = 3.09) 
 
ตารางท่ี 4.12  จํานวนและรอยละของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

(N=245) 
 

ระดับการใช จํานวน (คน) รอยละ 
มากท่ีสุด       คาเฉล่ียระหวาง  4.20 – 5.00 24 9.8 
มาก               คาเฉล่ียระหวาง  3.40 – 4.19 111 45.3 
ปานกลาง      คาเฉล่ียระหวาง  2.60 – 3.39 93 38.0 
นอย              คาเฉล่ียระหวาง  1.80 – 2.59 17 6.9 
นอยท่ีสุด      คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.79 0 0 

รวม 245 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน     
แบงตามระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน พบวา ระดับการใชมาก 
จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 45.3 ระดับการใชปานกลาง จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 38.0 
ระดับการใชมากท่ีสุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.8 และระดับการใชนอย จํานวน 17 คน       
คิดเปนรอยละ 6.9  
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สวนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

ไดแก ปญหาดานฮารดแวร ปญหาดานซอฟตแวร ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานเครือขาย และ
ปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ตารางท่ี 4.13  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาและอุปสรรค          

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
 

ระดับของปญหาและอุปสรรค ปญหาและอุปสรรค 
  S.D. แปลความหมาย 

ดานฮารดแวร 3.00 0.99 ปานกลาง 
ดานซอฟตแวร 2.80 0.97 ปานกลาง 
ดานบุคลากร 3.28 0.96 ปานกลาง 
ดานเครือขาย 3.08 0.97 ปานกลาง 
ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.94 0.94 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยรวมและองคประกอบรายดานอยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานบุคลากร (   = 3.28) ดานเครือขาย (   = 3.08)             
ดานฮารดแวร (   = 3.00) ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (   = 2.94) และดานซอฟตแวร       
(   = 2.80) 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

72 

ตารางท่ี 4.14  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาดานฮารดแวร          
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับของปญหาและอุปสรรค 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ปญหาดานฮารดแวร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
1. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย 25 

(10.2) 
37 

(15.1) 
122 

(49.8) 
56 

(22.9) 
5 

(2.0) 
3.09 

ปานกลาง 
0.93 

2. จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณไมเพียงพอ 

21 
(8.6) 

55 
(22.4) 

102 
(41.6) 

53 
(21.6) 

14 
(5.7) 

3.07 
ปานกลาง 

1.01 

3. ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ี
จําเปน  

25 
(10.2) 

42 
(17.1) 

102 
(41.6) 

53 
(21.6) 

23 
(9.4) 

2.97 
ปานกลาง 

1.08 

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
เสียบอย 

34 
(13.9) 

57 
(23.3) 

98 
(40.0) 

45 
(18.4) 

11 
(4.5) 

3.24 
ปานกลาง 

1.05 

5. เครื่องคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงาน
อยูมีปญหาเกิดข้ึน 

27 
(11.0) 

59 
(24.1) 

98 
(40.0) 

48 
(19.6) 

13 
(5.3) 

3.16 
ปานกลาง 

1.03 

6. อุปกรณใชงานยากและซับซอน
เกินไป 

2 
(0.8) 

22 
(9.0) 

96 
(39.2) 

95 
(38.8) 

30 
(12.2) 

2.47 
นอย 

0.85 

รวม 134 
(9.12) 

272 
(18.5) 

618 
(42.03) 

350 
(23.82) 

96 
(6.52) 

3.00 
ปานกลาง 

0.99 

 
จากตารางท่ี 4.14 ปญหาดานฮารดแวรของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเสียบอย (   = 3.24) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดขึ้น (   = 3.16)      
เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย (   = 3.09) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ อุปกรณใช
งานยากและซับซอนเกินไป (   = 2.47) 
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ตารางท่ี 4.15  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาดานซอฟตแวร        
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับของปญหาและอุปสรรค 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ปญหาดานซอฟตแวร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
7. ซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ี

ซับซอนใชงานยาก 
3 

(1.2) 
34 

(13.9) 
107 

(43.7) 
79 

(32.2) 
22 

(9.0) 
2.66 

ปานกลาง 
0.87 

8. ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย 

6 
(2.4) 

41 
(16.7) 

89 
(36.6) 

86 
(35.1) 

23 
(9.4) 

2.68 
ปานกลาง 

0.94 

9. ระบบปฏิบัติการ Windows      
ใชงานไมได 

3 
(1.2) 

21 
(8.6) 

90 
(63.7) 

94 
(38.4) 

37 
(15.1) 

2.42 
นอย 

0.89 

10. มีไวรัสทําลายโปรแกรมและ
ขอมูล 

27 
(11.0) 

50 
(20.4) 

84 
(34.3) 

70 
(28.6) 

14 
(5.7) 

3.02 
ปานกลาง 

1.08 

11. เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 31 
(12.7) 

66 
(26.9) 

82 
(33.5) 

53 
(21.6) 

13 
(5.3) 

3.20 
ปานกลาง 

1.08 

รวม 70 
(28.5) 

212 
(86.5) 

452 
(211.8) 

382 
(155.9) 

109 
(44.5) 

2.80 
ปานกลาง 

0.97 

 
จากตารางท่ี 4.15 ปญหาดานซอฟตแวรของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ เครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 
(   = 3.20) มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล (   = 3.02) ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปล่ียนแปลง
บอย (   = 2.68) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ระบบปฏิบัติการ Windows ใชงานไมได 
(   = 2.42) 
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ตารางท่ี 4.16  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาดานบุคลากร           
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับของปญหาและอุปสรรค 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ปญหาดานบุคลากร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
12. ขาดความรูพื้นฐานดาน   
       เทคโนโลยีสารสนเทศ 

16 
(6.5) 

60 
(24.5) 

120 
(49.0) 

40 
(16.3) 

9 
(3.7) 

3.14 
ปานกลาง 

0.90 

13. ขาดความรูดานฮารดแวร 36 
(14.7) 

80 
(32.7) 

91 
(37.1) 

27 
(11.0) 

11 
(4.5) 

3.42 
ปานกลาง 

1.02 

14. ขาดความรูดานการใช
โปรแกรม 

22 
(9.0) 

63 
(25.7) 

115 
(46.9) 

40 
(16.3) 

5 
(2.0) 

3.23 
ปานกลาง 

0.90 

15. ขาดความรูดานเครือขาย
คอมพิวเตอร 

18 
(7.3) 

76 
(31.0) 

111 
(45.3) 

33 
(13.5) 

7 
(2.9) 

3.27 
ปานกลาง 

0.89 

16. ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได 
เม่ืออุปกรณตอพวงขัดของ 

32 
(13.1) 

63 
(25.7) 

102 
(41.6) 

38 
(15.5) 

10 
(4.1) 

3.28 
ปานกลาง 

1.01 

17. ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได 
เม่ือโปรแกรมมีปญหา 

36 
(14.7) 

78 
(31.8) 

93 
(38.0) 

32 
(13.1) 

6 
(2.4) 

3.43 
ปานกลาง 

0.98 

18. ไมเขาใจคําสั่งและคําอธิบาย
ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏบน
จอคอมพิวเตอร 

36 
(14.7) 

67 
(27.3) 

104 
(42.4) 

33 
(13.5) 

5 
(2.0) 

3.39 
ปานกลาง 

0.96 

19. ไมไดรับการอบรมการใช
โปรแกรมการใชงาน 

26 
(10.6) 

40 
(16.3) 

111 
(45.3) 

55 
(22.4) 

13 
(5.3) 

3.04 
ปานกลาง 

1.01 

20. บุคลากรผูสามารถใหคําปรึกษา
ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไมเพียงพอ 

26 
(10.6) 

72 
(29.4) 

104 
(42.4) 

36 
(14.7) 

7 
(2.9) 

3.30 
ปานกลาง 

0.94 

รวม 248 
(101.2) 

599 
(244.4) 

954 
(388.0) 

334 
(136.3) 

73 
(29.8) 

3.28 
ปานกลาง 

0.96 
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จากตารางท่ี 4.16 ปญหาดานบุคลากรของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ ไมสามารถแกปญหา
เบ้ืองตนได เม่ือโปรแกรมมีปญหา (   = 3.43) ขาดความรูดานฮารดแวร (   = 3.42) ไมเขาใจคําส่ัง
และคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร (   = 3.39) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ ไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน (   = 3.04) 
 
ตารางท่ี 4.17  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาดานเครือขาย          

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
 

ระดับของปญหาและอุปสรรค 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ปญหาดานเครือขาย 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
21. ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไม

ตอเนื่องขณะคนหาขอมูล 
12 

(4.9) 
72 

(29.4) 
107 

(43.7) 
43 

(17.6) 
11 

(4.5) 
3.13 

ปานกลาง 
0.91 

22. ระบบเครือขายท่ีใชมีความเร็ว
ตํ่า 

20 
(8.2) 

64 
(26.1) 

111 
(45.3) 

37 
(15.1) 

13 
(5.3) 

3.17 
ปานกลาง 

0.96 

23. เซิรฟเวอรขัดของบอย ไม
สามารถติดตอได 

13 
(5.3) 

69 
(28.2) 

89 
(36.3) 

58 
(23.7) 

16 
(6.5) 

3.02 
ปานกลาง 

1.00 

24. ขาดบุคลากรในการดูแลระบบ
เครือขายในหนวยงาน 

18 
(7.3) 

56 
(22.9) 

109 
(44.5) 

44 
(18.0) 

18 
(7.3) 

3.05 
ปานกลาง 

1.00 

25. การรับและสงขอมูลมีความ
ลาชา 

16 
(6.5) 

60 
(24.5) 

104 
(42.4) 

51 
(20.8) 

14 
(5.7) 

3.05 
ปานกลาง 

0.97 

 
จากตารางท่ี 4.17 ปญหาดานเครือขายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกคือ ระบบเครือขายท่ีใช             
มีความเร็วต่ํา (   = 3.17) ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล (   = 3.13)         
ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงานและการรับและสงขอมูลมีความลาชา             
(   = 3.05) และลําดบัสุดทายท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ เซิรฟเวอรขัดของบอย ไมสามารถติดตอได     
(   = 3.02) 
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ตารางท่ี 4.18  ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาดานผูติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร        
โรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับของปญหาและอุปสรรค 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน 

คาเฉล่ียและ 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ปญหาดานผูติดต้ัง 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)   S.D. 
26. ปญหาดานสถานท่ีต้ังและ

จํานวนสาขาท่ีเอื้อตอการบริการ
อยางสะดวกรวดเร็ว 

10 
(4.1) 

50 
(20.4) 

124 
(50.6) 

41 
(16.7) 

20 
(8.2) 

2.96 
ปานกลาง 

0.93 

27. ความลาชาในการรอรับบริการ 
ซอม 

19 
(7.8) 

51 
(20.8) 

116 
(47.3) 

46 
(18.8) 

13 
(5.3) 

3.07 
ปานกลาง 

0.96 

28. ผูติดต้ังระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไมสามารถแกปญหา
ได เม่ือระบบขัดของ 

6 
(2.4) 

44 
(18.0) 

106 
(43.3) 

69 
(28.2) 

20 
(8.2) 

2.78 
ปานกลาง 

0.92 

 
จากตารางท่ี 4.18 ปญหาดานดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียสูงสุดถึงลําดับ
นอยท่ีสุดคือ ความลาชาในการรอรับบริการซอม (   = 3.07) ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวน
สาขาท่ีเอ้ือตอการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว (   = 2.96) และผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมสามารถแกปญหาได เม่ือระบบขัดของ (   = 3.02) 
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ตารางท่ี 4.19  จํานวนและรอยละของ ระดับปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน (N=245) 

 
ระดับปญหาและอุปสรรค จํานวน รอยละ 

มากท่ีสุด        คาเฉล่ียระหวาง  4.51 – 5.00 1 0.4 
มาก                คาเฉล่ียระหวาง  3.51 – 4.50 43 17.6 
ปานกลาง       คาเฉล่ียระหวาง  2.51 – 3.50 165 67.3 
นอย               คาเฉล่ียระหวาง  1.51 – 2.50 33 13.5 
นอยท่ีสุด       คาเฉล่ียระหวาง  1.00 – 1.50 3 1.2 

รวม 245 100 
 

จากตารางท่ี 4.19 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน      
แบงตามปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
พบวา มีปญหาในระดับปานกลาง จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 67.3 ปญหาในระดับมาก จํานวน 
43 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ปญหาในระดับนอย จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ปญหาในระดับ
นอยท่ีสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.2 และปญหาในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 คน คิดเปน    
รอยละ 0.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

78 

สวนที่ 4  ขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล

ชุมชน โดยบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน มีผูใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
เปนจํานวน 23 คน 

 
ตารางท่ี 4.20  จํานวนและรอยละของ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน (N=23) 
 

ขอเสนอแนะ จํานวน (คน) รอยละ 
1. ผูติดตั้งและผูดูแลระบบไมรูงานทุกฝายงานใน

โรงพยาบาล 
1 4.35 

2. บุคลากรฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ 
และไมไดเปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะ  
เชน การซอม 

4 17.39 

3. ควรมีการจัดฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรและ        
การแกปญหาเบ้ืองตน 

8 34.78 

4. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มีไมเพียงพอ
และลาสมัย 

9 39.13 

5. ระบบเครือขายมีความเร็วต่ําและไมครอบคลุม        
ทุกฝายงาน 

1 4.35 

รวม 23 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.20 บุคลากรโรงพยาบาลชุมชนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 245 คน      
แบงตามขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
จํานวน 23 คน พบวา ขอเสนอแนะเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มีไมเพียงพอและ
ลาสมัย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 39.13 ขอเสนอแนะเรื่องควรมีการจัดฝกอบรมการใช
คอมพิวเตอรและการแกปญหาเบ้ืองตน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 ขอเสนอแนะ            
เรื่องบุคลากรฝายงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ และไมไดเปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบดูแล
โดยเฉพาะ เชน การซอม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 17.39 และขอเสนอแนะเรื่องผูติดตั้งและ
ผูดูแลระบบไมรูงานทุกฝายงานในโรงพยาบาล ระบบเครือขายมีความเร็วต่ําและไมครอบคลุม        
ทุกฝายงาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.35 
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สวนที่ 5  การทดสอบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

สมมติฐานที่ 1 
ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
H0 : ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
H1 : ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
การทดสอบปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง

สายงาน ฝายงาน และการฝกอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
 
ตารางท่ี 4.21  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศสงผลตอระดับการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
 

ระดับการใช เพศ 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 2  P 

ชาย 13 14 5 32 
หญิง 58 129 26 213 

รวม 71 143 31 245 
3.327 0.189 

 
2  = 3.327 df = 2 P > 0.05 

     
จากตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานเพศไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังเพศหญิงและเพศชายมีระดับการใชอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงมี
คาเทากัน หรือกลาวไดวา ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนมี
ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทาๆ กัน 
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ตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 

ระดับการใช อายุ (ป) 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 
 

2  P 

19 – 28 ป 33 41 4 78 
29 – 38 ป 27 63 12 102 
39 – 48 ป 10 33 14 57 
49 ปขึ้นไป 1 6 1 8 

รวม 71 143 31 245 

19.300 0.004 

 
2 = 19.300 df = 6 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานอายุสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน โดยกลุมอายุ 19-28 ป มีระดับการใชอยูในระดับปานกลาง ในชวง 29-38 ป       
มีระดับการใชอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก และมีระดับการใช
นอยนอยท่ีสุด แตในกลุมอายุ 49 ปขึ้นไป มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด และมากกับนอยพอๆ 
กัน หรือกลาวไดวา เนื่องจากในกลุมอายุท่ีมีอายุมาก ระดับของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมี   
นอยกวากลุมอายุอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาสงผลตอ      
ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ระดับการศึกษา 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ต่ํากวาปริญญาตร ี 19 31 6 56 
ปริญญาตรีและ       
สูงกวาปริญญาตร ี 52 112 25 189 

รวม 71 143 31 245 

0.942 0.624 

 
2 = 0.942 df = 2 P > 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี มีระดับการใชอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก 
และมีระดับการใชนอยนอยท่ีสุด หรือกลาวไดวา ไมวาบุคลากรจะมีระดับการศึกษาในระดับใด     
ก็ตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับเทาๆ กัน ซ่ึงขึ้นอยูกับหนาท่ีในการปฏิบัติงานของ
แตละบุคคล 
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ตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงสายงานสงผลตอระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ตําแหนงสายงาน 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ผูบริหาร แพทย  
ทันตแพทย เภสัชกร 
นักวิชาการ และ 
พยาบาลวิชาชีพ 

24 71 16 111 

เจาพนักงานตางๆ  13 30 8 51 
ลูกจาง 34 42 7 83 

รวม 71 143 31 245 

9.667 0.046 

 
2 = 9.667 df = 4 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานตําแหนงสายงานสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงทุกตําแหนงสายงานมีระดับการใชปานกลางเหมือนกัน หรือ
กลาวไดวา ตําแหนงสายงานในความรับผิดชอบของบุคลากรแตละคนนั้นมีหนาท่ีไมเหมือนกัน 
ยอมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไมเทากัน 
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ตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานฝายงานสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ฝายงาน 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

บริหารงานท่ัวไป 16 34 5 55 
เภสัชกรรมชุมชน 7 12 3 22 
ทันตกรรม 5 10 1 16 
เวชปฏิบัติครอบครัว 
และชุมชน 8 15 2 25 

กลุมงานการแพทยและ
การพยาบาล 18 55 17 90 

กลุมงานเทคนิคการแพทย 3 9 2 14 
อ่ืนๆ 14 8 1 23 

รวม 71 143 31 245 

19.201 0.084 

 
2 = 19.201 df = 12 P > 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานฝายงานไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงทุกฝายงานมีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ        
ระดับการใชมาก ยกเวนฝายงานอ่ืนๆ มีระดับการใชมากมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใช     
ปานกลาง หรือกลาวไดวา แตละฝายงานในโรงพยาบาลชุมชนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครอบคลุมท้ังโรงพยาบาล เพ่ือใหการทํางานสามารถรับและสงขอมูลขาวสารหากันได 
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ตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานการฝกอบรมสงผลตอระดับ  
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช การฝกอบรม 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

เคย 57 94 19 170 
ไมเคย 14 49 12 75 

รวม 71 143 31 245 
5.822 0.054 

 
2 = 5.822 df = 2 P > 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยทางคุณลักษณะสวนบุคคลดานการฝกอบรมไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังเคยฝกอบรมและไมเคยฝกอบรม มีระดับการใชอยูในระดับ
ปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก หรือกลาวไดวา ไมวาบุคลากรจะเคยเขารับการ
ฝกอบรมหรือไมเคยฝกอบรมมากอน ก็ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชน
เหมือนกัน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใหผูมารับบริการไดรบัความสะดวกรวดเร็ว  

 
สวนที่ 6  การทดสอบปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

สมมติฐานที่ 2 
ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน 
H0 : ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
H1 : ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
การทดสอบปจจัยดานปญหาและอุปสรรค ไดแก ปญหาดานฮารดแวร ปญหาดาน

ซอฟตแวร ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานเครือขาย และปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
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ตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบปจจัยปญหาและอุปสรรคดานฮารดแวรสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ปญหาดานฮารดแวร 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ปญหามาก 19 27 2 48 
ปญหาปานกลาง 37 91 20 148 
ปญหานอย 15 25 9 49 

รวม 71 143 31 245 

7.536 0.110 

 
2 = 7.536 df = 4 P > 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคดานฮารดแวรไมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปญหา      
ดานฮารดแวรท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใช
มาก หรือกลาวไดวา บุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนไมจําเปนตองจัดซ้ือจัดหาฮารดแวรเอง         
ซ่ึงแตละโรงพยาบาลชุมชนจะมีฝายระบบสารสนเทศ (IM) ซ่ึงทําหนาท่ีในการวางแผนและ
ออกแบบระบบสารสนเทศ เปนผูท่ีจัดหาฮารดแวรมาใชในหนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DPU



 

86 

ตารางท่ี 4.28  ผลการทดสอบปจจัยปญหาและอุปสรรคดานซอฟตแวรสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ปญหาดานซอฟตแวร 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ปญหามาก 19 20 3 42 
ปญหาปานกลาง 33 90 16 139 
ปญหานอย 19 33 12 64 

รวม 71 143 31 245 

10.498 0.033 

 
2 = 10.498 df = 4 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.28  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคดานซอฟตแวรสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปญหาดาน
ซอฟตแวรท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก 
หรือกลาวไดวา ปญหาดานซอฟตแวรจะสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถาซอฟตแวร
มีปญหาก็จะไมสามารถปฏิบัติงานได 
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ตารางท่ี 4.29  ผลการทดสอบปจจัยปญหาและอุปสรรคดานบุคลากรสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ปญหาดานบุคลากร 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ปญหามาก 24 39 11 74 
ปญหาปานกลาง 36 98 19 153 
ปญหานอย 24 6 1 18 

รวม 71 143 31 245 

12.482 0.014 

 
2 = 12.482 df = 4 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.29  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคดานบุคลากรสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปญหาดาน
บุคลากรท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก 
หรือกลาวไดวา ปญหาและอุปสรรคดานบุคลากรสงผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ถาบุคลากร  
ไมมีความรูความสามารถ จะไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบปจจัยปญหาและอุปสรรคดานเครือขายสงผลตอระดับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ปญหาดานเครือขาย 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ปญหามาก 25 32 3 60 
ปญหาปานกลาง 34 93 17 144 
ปญหานอย 12 18 11 41 

รวม 71 143 31 245 

16.820 0.002 

 
2 = 16.820 df = 4 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคดานเครือขายสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปญหาดาน
เครือขายท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก 
หรือกลาวไดวา ปญหาและอุปสรรคดานเครือขายสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะ     
ถาระบบเครือขายลมก็จะสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได   
โดยบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนมีการใชงานดานเครือขายเพ่ิมมากขึ้น ท้ังการรับและสงรายงาน 
การรับและสงขอมูลจากหนวยงานภายนอก   
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ตารางท่ี 4.31  ผลการทดสอบปจจัยปญหาและอุปสรรคดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

 
ระดับการใช ปญหาดานผูติดตั้งระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 

2  P 

ปญหามาก 21 30 3 57 
ปญหาปานกลาง 43 90 12 145 
ปญหานอย 7 23 13 43 

รวม 71 143 31 245 

17.371 0.002 

 
2 = 17.371 df = 4 P < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31  ผลการทดสอบดวยคาสถิติ Chi-Square ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการใชเทคโนโลยี-
สารสนเทศ โดยปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับ    
การใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก หรือกลาวไดวา ปญหาและอุปสรรคดาน
ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะผูติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญไมสามารถมาแกไขปญหาไดทันที ทําใหเกิดความลาชาในการรอ
รับบริการซอม 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพ่ือศึกษาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี                      
มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ีจําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล 
  2.  เพ่ือศึกษาปจจัยสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุร ี
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา ไดแก บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดสระบุรี โดยใชแบบสอบถาม จํานวน 245 คน ในระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2552 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ีย คารอยละ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาต่ําสุด และ        
Chi-Square มาทําการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะไดดังนี ้
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  คุณลักษณะสวนบุคคล 
ผลการศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด       

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 86.9 และเพศชาย รอยละ 13.1 
ซ่ึงอายุอยูในชวง 29-38 ป รอยละ 41.6 รองลงมาคือในชวงระหวาง 19-28 ป รอยละ 31.8             
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 73.9 รองลงมาคือระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 22.9 
ตําแหนงสายงานพยาบาลวชิาชีพและตําแหนงสายงานลูกจางซ่ึงมีคาเทากัน รอยละ 33.9 รองลงมา
คือ ตําแหนงสายงานเจาพนักงานตางๆ รอยละ 20.8 สวนใหญเปนฝายงานท่ีปฏิบัติงานในกลุมงาน
การแพทยและการพยาบาล รอยละ 36.7 รองลงมาคือ ฝายบริหารงานท่ัวไป รอยละ 22.4 บุคลากร
โรงพยาบาลชุมชนสวนใหญเคยฝกอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 69.4 และ
ท่ีไมเคยฝกอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 30.6 และมีความสามารถในการ
ใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรคือ Microsoft Office รอยละ 95.1 รองลงมาคือ Internet รอยละ 87.3 
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5.1.2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
ผลการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี แบงออกเปน 3 ดาน ดังนี้  
ดานท่ี 1  เหตุผลท่ีเลือกนํา เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพ่ือวัตถุประสงคในการบันทึก

ขอมูล รวมท้ังใชผานระบบเครือขาย โดยการส่ังพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ คนหาขอมูลทาง
อินเทอรเน็ต เพ่ือทํารายงานตาง ๆ การศึกษาดวยตนเอง การวิจัย คนหาขอมูล และเพ่ือติดตอส่ือสาร 

ดานท่ี 2  ลักษณะการใช โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด คือ 
Microsoft Office  และโปรแกรมขอมูลผูปวยของโรงพยาบาล เชน Mitnet, HosXP ซ่ึงโปรแกรม
ทางดาน Web Browser และ Multimedia อยูในระดับปานกลาง สวนโปรแกรมท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานนอยท่ีสุดคือ โปรแกรม Chat ในเรื่องของความถ่ีของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีมาก
ตอสัปดาห โดยทางดานความรูและประสบการณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอยูในระดับ
ปานกลาง 

ดานท่ี 3  ผลจากการใช สวนใหญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ และ
ลดความซํ้าซอนในการเก็บขอมูล 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สวนใหญอยูระดับ       
การใชมาก จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 45.3 ระดับการใชปานกลาง จํานวน 93 คน คิดเปน     
รอยละ 38.0 ระดับการใชมากท่ีสุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.8 และระดับการใชนอย จํานวน 
17 คน คิดเปนรอยละ 6.9  

5.1.3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

แบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 
ดานท่ี 1  ปญหาดานฮารดแวร สวนใหญจะเปนเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

เสียบอย รองลงมา ไดแก เครื่องคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดขึ้น เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมี
อยูลาสมัย และปญหาท่ีเกิดขึ้นนอยท่ีสุด คือ อุปกรณใชงานยากและซับซอนเกินไป 

ดานท่ี 2  ปญหาดานซอฟตแวร สวนใหญจะเปนเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัส 
รองลงมา ไดแก มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปล่ียนแปลงบอย และ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นนอยท่ีสุด คือ ระบบปฏิบัติการ Windows ใชงานไมได 

ดาน ท่ี 3   ปญหาดานบุคลากร สวนใหญจะไมสามารถแกปญหาเ บ้ืองตนได               
เม่ือโปรแกรมมีปญหา รองลงมา ไดแก ขาดความรูดานฮารดแวร ไมเขาใจคําส่ังและคําอธิบาย
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ภาษาอังกฤษท่ีปรากฏบนจอคอมพิวเตอร และปญหาท่ีเกิดขึ้นนอยท่ีสุด คือ ไมไดรับการอบรมการ
ใชโปรแกรมการใชงาน 

ดานท่ี 4  ปญหาดานเครือขาย สวนใหญระบบเครือขายท่ีใชมีความเร็วต่ํา รองลงมาคือ 
ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขาย        
ในหนวยงาน การรับและสงขอมูลมีความลาชา และปญหาท่ีเกิดขึ้นนอยท่ีสุดคือ เซิรฟเวอรขัดของ
บอยไมสามารถติดตอได 

ดานท่ี 5  ปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนใหญมีความลาชาในการ     
รอรับบริการซอม ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
และผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถแกปญหาได เม่ือระบบขัดของ 

ปญหาและอุปสรรคของการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน สวนใหญอยูในระดับปานกลาง รอยละ 67.3 รองลงมาเปนปญหาระดับมาก รอยละ 17.6 
ปญหาระดับนอย รอยละ 13.5 ปญหาระดับนอยท่ีสุด รอยละ 1.2 และปญหาระดับมากท่ีสุด        
รอยละ 0.4 
 5.1.4  ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 

ปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปจจัยดานอายุสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยกลุมอายุในชวง 29-38 ป มีระดับการใชอยูในระดับปานกลางมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก และมีระดับการใชนอยนอยท่ีสุด แตในกลุมอายุ 49 ปขึ้นไป   
มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด และมากกับนอยพอๆ กัน เนื่องจากในกลุมอายุท่ีมีอายุมาก ระดับ
ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมี   นอยกวากลุมอายุอ่ืนๆ และปจจัยดานตําแหนงสายงานสงผล
ตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงทุกตําแหนงสายงานมี
ระดับการใชปานกลางเหมือนกัน ซ่ึงตําแหนงสายงานในความรับผิดชอบของบุคลากรแตละคนนั้น
มีหนาท่ีไมเหมือนกัน ยอมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นไมเทากัน 

สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน ไดแก ปจจัยดานเพศท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังเพศหญิงและเพศชายมีระดับการใชอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ระดับการใชมาก ซ่ึงไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย บุคลากรของโรงพยาบาล
ชุมชนมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเทาๆ กัน ปจจัยดานระดับการศึกษาท่ีไมสงผลตอระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
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ตรี ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีระดับการใชอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ระดับการใชมาก และมีระดับการใชนอยนอยท่ีสุด ไมวาบุคลากรจะมีระดับการศึกษาในระดับใด     
ก็ตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับเทาๆ กัน ซ่ึงขึ้นอยูกับหนาท่ีในการปฏิบัติงานของ
แตละบุคคล  ปจจัยดานฝายงานท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงทุกฝายงานมีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก 
ยกเวนฝายงานอ่ืนๆ มีระดับการใชมากมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชปานกลาง โดยแตละ 
ฝายงานในโรงพยาบาลชุมชนมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมท้ังโรงพยาบาล เพ่ือใหการ
ทํางานสามารถรับและสงขอมูลขาวสารหากันได และปจจัยดานการฝกอบรมท่ีไมสงผลตอระดับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน โดยท้ังเคยฝกอบรมและไมเคย
ฝกอบรม มีระดับการใชอยูในระดับ ปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก ซ่ึงไมวา
บุคลากรจะเคยเขารับการฝกอบรมหรือไมเคยฝกอบรมมากอน ก็ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงพยาบาลชุมชนเหมือนกัน เพ่ือใชในการปฏิบัติงานและใหผูมารับบริการไดรับความสะดวก
รวดเร็ว 

5.1.5  ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคท่ีสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปญหาดานซอฟตแวร โดยปญหาดานซอฟตแวรท่ีเปนปญหาปานกลาง   
มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก ปญหาดานซอฟตแวรจะสงผลตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะถาซอฟตแวรมีปญหาก็จะไมสามารถปฏิบัติงานได ปญหาดาน
บุคลากร โดยปญหาดานบุคลากรท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ระดับการใชมาก ซ่ึงปญหาและอุปสรรคดานบุคลากรสงผลการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถาบุคลากรไมมีความรูความสามารถ จะไมสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยาง   
มีประสิทธิภาพ ปญหาดานเครือขาย โดยปญหาดานเครือขายท่ีเปนปญหาปานกลาง มีระดับการใช
ปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก  ปญหาและอุปสรรคดานเครือขายสงผลตอ   
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะถาระบบเครือขายลมก็จะสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได โดยบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชนมีการใชงานดานเครือขาย     
เพ่ิมมากขึ้น ท้ังการรับและสงรายงาน การรับและสงขอมูลจากหนวยงานภายนอก และปญหา         
ผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเปน
ปญหาปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก เนื่องจากผูติดตั้ง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสวนใหญไมสามารถมาแกไขปญหาไดทันที ทําใหเกิดความลาชาใน
การรอรับบริการซอม 

ปจจัยปญหาและอุปสรรคท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปญหาดานฮารดแวร โดยปญหาดานฮารดแวรท่ีเปนปญหา     
ปานกลาง มีระดับการใชปานกลางมากท่ีสุด รองลงมา คือ ระดับการใชมาก ซ่ึงบุคลากรของ
โรงพยาบาลชุมชนไมจําเปนตองจัดซ้ือจัดหาฮารดแวรเอง ซ่ึงแตละโรงพยาบาลชุมชนจะมีฝาย
ระบบสารสนเทศ (IM) ซ่ึงทําหนาท่ีในการวางแผนและออกแบบระบบสารสนเทศ เปนผูท่ีจัดหา
ฮารดแวรมาใชในหนวยงาน 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี สามารถนําผลท่ีไดมาอภิปราย ดังตอไปนี ้

5.2.1  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บุคลากรท่ีทํางานในฝายตางๆ มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยูในระดับมาก โดยสวนใหญใชในการบันทึกขอมูลตางๆ ท่ีไดดําเนินการแตละครั้ง 
ขอมูลท่ีมีการบันทึกอยูเปนประจํา ไดแก ขอมูลประวัติและการรักษาผูปวย รวมท้ังการออกรายงาน
ตางๆ ไดแก การพิมพใบเสร็จรับเงิน การพิมพฉลากยา ซ่ึงการส่ังพิมพเอกสารทางเครื่องพิมพ มักใช
ในระดับมาก เนื่องจากการใชเครื่องคอมพิวเตอรไมจําเปนตองมีอุปกรณเครื่องพิมพเฉพาะเครื่อง 
แตจะติดตั้งเครือ่งพิมพบนเครือขาย เพ่ือใหบุคลากรสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูรวมกันกับเครื่องอ่ืน 
ซ่ึงทําใหประหยัดงบประมาณ และยังทําใหไดใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
ได รวมท้ังในการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต การติดตอส่ือสารและ การสงรายงานตางๆ ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุนิภัย อุนาภาค (2551: บทคัดยอ) ความสามารถและความตองการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลตํารวจ จากการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงพยาบาล
ตํารวจมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก 
เนื่องมาจากความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาล  
มีการใชเครื่องคอมพิวเตอรทุกฝายงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและงายตอการใชงานมากยิ่งขึ้น 
และผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับการวิจัยของ สุรพล ยศเทียม (2545:บทคัดยอ) จากการศึกษา     
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักขยายเมล็ดพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร         
ผลการศึกษาพบวา ผูใหขอมูลสวนใหญใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง โดยใช
คอมพิวเตอรพิมพงานและใชคอมพิวเตอรในการสืบคนสารสนเทศ ท้ังนี้เนื่องมาจากวา องคกรภาค
เกษตรมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานดานเอกสาร การสืบคนขอมูลตางๆ เปนสวนใหญซ่ึงมี
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การทํางานแตกตางจากงานของโรงพยาบาลชุมชน ท้ังงานดานเอกสาร การบริหารจัดการ รวมท้ัง
งานบริการทางการแพทยอีกดวยซ่ึงมีการปฏิบัติงานตลอด 24 ช่ัวโมงและผลการวิจัยนี้ไมสอดคลอง
กับการวิจัยของ กฤษณ พงศพิรุฬห (2548: บทคัดยอ) ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย จากการศึกษาพบวา โรงพยาบาลในประเทศไทยกวา
รอยละ 80 โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญและโรงพยาบาลเอกชน ไดนําเอาคอมพิวเตอรเขามา
ชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการรายงานเปนสําคัญ ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การพัฒนาในดานซอฟตแวรมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและตรงกับความตองการของผูใช จึงมีการ
นํามาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบโรงพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องมาจากการตัดสินใจเลือก
แนวทางระบบสารสนเทศใดระบบสารสนเทศหนึ่งมาใชในองคการ เปนปญหาท่ีเกิดขึ้นแทบไม
ตางกันขององคการ รวมท้ังปจจัยท่ีตองคํานึงถึง เพราะการลงทุนตองใชงบประมาณจํานวนมากท่ีใช
ในการบริหารจัดการ ความเหมาะสมของระบบ ขนาดของโรงพยาบาล 

ลักษณะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน พบวา โปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ไดแก Microsoft Office สวนใหญใชในงานพิมพ
เอกสารตางๆ การนําเสนอผลงาน เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Office เปนชุดโปรแกรม
ประยุกตใชงานในสํานักงาน ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีติดตั้งใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอร ท่ี มี
ระบบปฏิบัติการเปน Microsoft Windows และในปจจุบันการใชงานโปรแกรมชุด Microsoft Office 
เปนท่ีนิยมแพรหลายอยางมาก เพราะวาโปรแกรม Microsoft Office สามารถใชงานงายและมี
ประสิทธิภาพสูง ชุดโปรแกรม Microsoft Office ประกอบดวย Microsoft Word เปนโปรแกรม
จัดการเกี่ยวกับงานดานเอกสารตางๆ ในสํานักงาน เชน พิมพจดหมาย สรางรายงาน           
Microsoft Excel เปนโปรแกรมท่ีทําหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนกระดานตารางจัดการดานขอมูลตัวเลข 
และ ตัวอักษร ใชในการรวบรวมขอมูล จัดกลุมขอมูล สรุปผล คํานวณ จัดเรียง และอ่ืนๆ รวมถึง
สามารถสรางแผนภูมิหรือกราฟรูปแบบตางๆ จากขอมูลท่ีรวบรวมอยูในตารางนั้นๆ Microsoft 
PowerPoint เปนโปรแกรมดานการจัดการนําเสนอขอมูลภาพและเสียง ตั้งแตการจัดลําดับการ
นําเสนอ สามารถเช่ือมตอระบบวีดีโอโปรเจ็คเตอรเพ่ือนําเสนอผานจอภาพขนาดใหญในการ
ประชุม Microsoft Access เปนโปรแกรมเกี่ยวกับฐานขอมูล หรือดาตาเบส สามารถนํามาใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาระบบงาน (เขียนโปรแกรมใชงาน) เพ่ือการจัดการในการดําเนินงานตางๆ 
ตามลักษณะงาน เชน รับขอมูล จัดเก็บขอมูล จัดการขอมูล เรียกใชขอมูล สรุปขอมูล เปนตน  

ผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการ เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้เนื่องจาก โรงพยาบาลชุมชนเปนหนวยงานราชการ ท่ีใหบริการทางดานสุขภาพ   
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อีกท้ังยังเปนแหลงความรูในดานสุขภาพอนามัยแกประชาชนท่ัวไป ดังนั้นจึงไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ รวมท้ัง
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เปนแผนยุทธศาสตรท่ี
จัดทําขึ้นเพ่ือช้ีนําทิศทางการพัฒนาสุขภาพในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามเปาหมายท่ีวา 
ระบบบริการสุขภาพและการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ มีการใชเทคโนโลยีอยางพอประมาณตามหลัก
วิชาการอยางถูกตอง เหมาะสมทําใหผูรับบริการมีความอุนใจซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
ธรรมนูญ ล้ิมจีระจรัส (2546: บทคัดยอ) จากการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตงาน
โฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา เหตุผลใน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการผลิตโฆษณา เพ่ือพัฒนาการทํางานของบริษัท ใหทัดเทียม
หรือกาวหนากวาบริษัทคูแขงขัน เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตงานโฆษณา และสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ กฤษณ พงศพิรุฬห (2548: บทคัดยอ) ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอรใน
โรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผูปวย จากการศึกษาพบวา มีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใช 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการและการประมวลผล รวมท้ังการใชประโยชนขอมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ และการทํารายงาน 

5.2.2  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง โดยปญหาทางดานบุคลากรอยูในระดับปญหามาก ซ่ึงแบง
ปญหาออกเปน 5 ดาน ไดแก  

ปญหาดานฮารดแวร ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย เครื่องคอมพิวเตอรท่ี
ปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดขึ้น และเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย  ปญหาดานซอฟตแวร            
โดยคอมพิวเตอรติดไวรัส มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล และซอฟตแวรท่ีใชงานมีการ
เปล่ียนแปลงบอย ปญหาดานบุคลากร ซ่ึงบุคลากรไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได เม่ือโปรแกรม    
มีปญหา บุคลากรขาดความรูดานฮารดแวร และไมเขาใจคําส่ังและคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีปรากฏ
บนจอคอมพิวเตอร ปญหาดานเครือขาย โดยระบบเครือขายท่ีใชมีความเร็วต่ํา ปญหาเกี่ยวกับ
สัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล และขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน 
และปญหาดานผูติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องของความลาชาในการรอรับบริการซอม 
ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการบริการอยางสะดวกและรวดเร็ว และผูติดตั้ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถแกปญหาไดเม่ือระบบขัดของ  

ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธรรมนูญ ล้ิมจีระจรัส (2546 : บทคัดยอ) จากการศึกษา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตงานโฆษณาของบริษัทตัวแทนโฆษณาในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปญหาและอุปสรรคเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง โดยปญหา
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ทางดานบุคลากรอยูในระดับปญหามาก โดยปญหาดานฮารดแวร คือ การพัฒนาคอมพิวเตอร
กาวหนารวดเร็วมาก ทําใหเครื่องท่ีมีอยูลาสมัยเร็วเกินไป ปญหาดานบุคลากร คือ บุคลากรผู
สามารถใหคําปรึกษาดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ และปญหาดานผูติดตั้งระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การฝกอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ สถานท่ีตั้งและ
จํานวนสาขาของบริษัทผูติดตั้งไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอตอการใหบริการไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว และสอดคลองกับผลการวิจัยของสุรพล ยศเทียม (2545:บทคัดยอ) จากการศึกษาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักขยายเมล็ดพันธุพืช กรมสงเสริมการเกษตร ผลการศึกษา
พบวา บุคลากรขาดความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออุปกรณไมเพียงพอ 

5.2.3  ปจจัยดานคุณลักษณะสวนบุคคลสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปจจัยดานอาย ุและปจจัยดานตําแหนงสายงาน  เนื่องจากใน
กลุมท่ีมีอายุมาก จะมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศนอย ซ่ึงควรมีการกระตุนใหผูใชกลุมนี้ได
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพในการทํางานท่ีดีขึ้น 
และเพ่ิมความรูในดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ                 
สุนิภัย  อุนาภาค (2551: บทคัดยอ) จากการศึกษาความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลตํารวจ ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ ท่ีมี
อายุตางกัน มีความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผลการวิจัยนี้ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ พุฒิพงษ  พิพัฒน
วงศ (2548: บทคัดยอ) จากการศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ผลการศึกษาพบวา 
ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขาราชการตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝาย
อํานวยการและสนับสนุนสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และขาราชการ
ตํารวจท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสายงานฝายอํานวยการและสนับสนุนสังกัดตํารวจภูธรภาค 2 ท่ีมีอายุ 
ประสบการณใน การปฏิบัติงาน การศึกษาอบรมท่ีเกี่ยวของ และวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไมแตกตางกันท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สวนปจจัยท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน ไดแก ปจจัยดานเพศ การศึกษา ฝายงาน และการฝกอบรม เพราะไมวาจะบุคลากรท่ีมี
การศึกษาระดับใดก็ตามและเคยเขารับการฝกอบรม แตไมนําความรูและการฝกอบรมไปใช 
เนื่องจากไมไดอยูในตําแหนงและฝายงานท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง เชน 
ฝายบริหารงานท่ัวไปในสวนงานซักฟอก และสวนของพนักงานขับรถ ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ สุนิภัย อุนาภาค (2551: บทคัดยอ) จากการศึกษาความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลตํารวจ ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในโรงพยาบาลตํารวจ ท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความสามารถและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

5.2.4  ปจจัยดานปญหาและอุปสรรคสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปญหาดานซอฟตแวร บุคลากร เครือขาย และผูติดตั้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงในโรงพยาบาลชุมชนไมมีเจาหนาท่ีดูแลในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะดาน เนื่องจากโครงสรางการบริหารงานของโรงพยาบาลชุมชนนั้น ไมมีตําแหนงเจาหนาท่ี
สารสนเทศหรือนักวิชาการคอมพิวเตอร  สวนเจาหนาท่ีท่ีมาทําหนาท่ีดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชนนั้น สวนใหญเปนเจาหนาท่ีสาธารณสุข ซ่ึงไมไดมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ  ปจจัยปญหาและอุปสรรคท่ีไมสงผลตอระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ไดแก ปญหาดานฮารดแวร เพราะในโรงพยาบาลชุมชน
มีคณะกรรมการ IM (Information Management) ทําหนาท่ีดูแลจัดซ้ือ จัดหาอุปกรณตางๆ ทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยูแลวจึงไมสงผลกระทบตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี ้
1)  ดานความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี พบวาบุคลากรขาดความรูพ้ืนฐานดานฮารดแวร และการ
แกปญหาเบ้ืองตน เม่ือโปรแกรมและระบบมีปญหา ดังนั้นผูบริหารควรตระหนักถึงการพัฒนา
บุคลากรใหไดรับความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรจัดฝกอบรมใหความรูดานฮารดแวร 
ซอฟตแวรท่ีใชในการปฏิบัติงาน และการแกปญหาเบ้ืองตนไดดวยตัวเอง โดยมีการกํากับ ดูแล 
ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมจากผูมีความรูและความเช่ียวชาญในดานดังกลาว เพ่ือใหมี
ความรูและความเขาใจท่ีถูกตอง   

2)  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ มีไมเพียงพอและลาสมัย พบวา ผูบริหารควรจัด
งบประมาณสนับสนุนเพ่ือพัฒนาระบบใหทันสมัย ทันตอเหตุการณและปฏิบัติอยางจริงจัง       
พรอมกับมีการกํากับติดตาม มีการประเมินผลอยางเปนระบบ สรางความตระหนักใหบุคลากรทุก
คนเห็นคุณคาและประโยชนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนําทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชให
คุมคากับการลงทุน ท้ังในดานการบริหารจัดการ และการใหบริการ 
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3)  กระทรวงสาธารณสุข ควรมีการปรับกรอบโครงสรางเจาหนาท่ีสารสนเทศหรือ
นักวิชาการคอมพิวเตอรขึ้นในหนวยงานกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและความชํานาญในการดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แทนเจาหนาท่ี
สาธารณสุขท่ีทํางานดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน 

4)  ปญหาดานซอฟตแวร ท่ีเครื่องคอมพิวเตอรติดไวรัสบอย โดยไวรัสไดทําลาย
โปรแกรมและขอมูลนั้น พบวา ควรจัดหา จัดซ้ือโปรแกรมสแกนไวรัส และมีการอัพเดตโปรแกรม
ใหสามารถคนหาไวรัสใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นได ควรมีการจัดฝกอบรมการปองกันไวรัสจากการใช
อุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ไดแก Flash Drive การเขาสูเว็บไซตตางๆ และเว็บไซตอ่ืนๆ ท่ีไมรูจัก การ
ดาวนโหลดไฟล โปรแกรม และขอมูล รวมท้ังควรมีบุคลากรท่ีมีความรูดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอยใหคําแนะนําชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ 

5)  ปญหาดานเครือขายท่ีใชอยูมีความเร็วต่ํา  จึงควรมีการจัดหาเปรียบเทียบผูใหบริการ
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (ISP) ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการ และใน
หนวยงานควรมีการเช่ือมโยงระบบเครือขายใหครอบคลุมทุกฝายงาน เพ่ือเปนการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชนตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
1)  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรีเทานั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยดาน
ตางๆ เชน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลเอกชน
ตอไป 

2)  ควรศึกษาวิจัยกลุมตัวอยางสถานีอนามัย เพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในสถานีอนามัย ปญหาและอุปสรรคในการทํางานตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานระหวางสถานีอนามัย
กับโรงพยาบาลชุมชน ในการรองรับการปรับเปล่ียนโครงสรางของสถานีอนามัยเปนโรงพยาบาล
ตําบลตอไป 
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เลขท่ี ................... 

แบบสอบถาม  

เร่ือง 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี 
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่องานวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 ตอน คือ 
 

ตอนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคล  
ตอนท่ี 2  การใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน              
ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
 
ขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของทานในคร้ังนี้  มีประโยชนอยางยิ่งตอการนําไปใชในการ

แกปญหา ปรับปรุง พัฒนาเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใหเปนประโยชนตอการบริหารงาน
ภายในองคกรและการใหบริการสําหรับผูมารับบริการ ขอความกรุณาตอบคําถามใหครบถวน สมบูรณทุกขอ    
คําตอบจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน ขอมูลท่ีไดผูวิจัยจะนําไปใชในการวิเคราะหและสรุปประเด็นเกี่ยวกับ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี  
เทานั้น 
 
 
 
       ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

ตอนท่ี 1  คุณลักษณะสวนบุคคล 108 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชอง        หรือเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
 

1. เพศ 
1.        ชาย  2.         หญิง 
 

2. อายุ………….ป 
 

3. ทานจบการศึกษาสูงสดุระดบัใด 
1.         ต่ํากวาระดับปริญญาตรี  
2.         ระดับปริญญาตรี     
3.         สูงกวาระดับปริญญาตรี 
 

       4.   ทานปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานใด 
1.         ผูบริหาร     2.         แพทย ทันตแพทย      
3.         เภสัชกร นักวิชาการ                          4.         พยาบาลวิชาชีพ       
5.         เจาพนกังานตาง ๆ   6.         ลูกจาง  
 

5.  ทานปฏิบัติงานอยูในฝายงานใด 
      1.          บริหารงานท่ัวไป  2.         เภสัชกรรมชุมชน 
      3.          ทันตกรรม    4.         เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
      5.          กลุมงานการพยาบาล   6.         กลุมงานเทคนิคการแพทย 
      7.          กลุมงานการแพทย   8.         อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

 
       6.   ทานเคยเขารับการอบรมความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไม 

1.         เคย  2.         ไมเคย 
 

       7.   ทานสามารถใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรใดไดบาง (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 
 1.        Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
 2.        Graphics (Photoshop, Flash) 
 3.        Internet (Internet Explorer, E-Mail, Chat) 
 4.        โปรแกรมอ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................ 
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109 ตอนท่ี 2  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
   

การใช 
รายการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคยใช 

เหตุผลท่ีเลือกนํามาใช      

1.  ทานใชระบบเครือขาย (Network) คอมพิวเตอรใน- 
     โรงพยาบาลเพ่ือ 

     

      1.1  เรียกใชขอมูลจากเคร่ืองอ่ืน      
      1.2  บันทึกขอมูลไวในเคร่ือง Server      
      1.3  เรียกใชโปรแกรมตางๆ จากเคร่ือง Server      
      1.4  ส่ังพิมพเอกสารทางเคร่ืองพิมพ      
      1.5  รับและสงขอมูลกับฝายงานอ่ืนๆ      
      1.6  คนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต      
      1.7  สงรายงานผานทางอินเทอรเน็ต      
      1.8  ดาวนโหลดโปรแกรมทางอินเทอรเน็ต      
      1.9  เพื่อความบันเทิง      
2.  ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวัตถุประสงคใด      
       2.1  เพื่อบันทึกขอมูล      
       2.2  เพื่อทํารายงานตางๆ      
       2.3  เพื่อการวิจัยและคนหาขอมูล      
       2.4  เพื่อการติดตอส่ือสาร      
       2.5  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร      
       2.6  เพื่อศึกษาดวยตนเอง      
       2.7  เพื่อความบันเทิง      
       2.8  เพื่อนาํเสนอผลงานทางวิชาการ      
ลักษณะการใช      

3.  ความถ่ีในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของทานตอ 
     สัปดาห  

     

4.  ความรูและประสบการณในการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
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การใช 
รายการ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย ไมเคยใช 

5. โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีทานใชในการปฏิบัติงาน       
5.1 Microsoft Office (Word,  Excel, PowerPoint, 
       Access) 

     

       5.2  Multimedia  (ดูหนัง  ฟงเพลง)      
       5.3  Web Browser (Internet Explorer)      
       5.4  Chat (MSN,  Video Conferrence)      
       5.5  โปรแกรมขอมูลผูปวยของโรงพยาบาล  
               เชน Mitnet, Hosxp 

     

ผลจากการใช      

6.  ทานไดรับประโยชนจากการใชเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

     

      6.1  เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน      
      6.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ      
      6.3  ลดความซํ้าซอนในการเก็บขอมูล      
      6.4  นําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ      
      6.5  เปนแหลงขอมูลหรือประกอบการปฏิบัติงาน      
      6.6  เพิ่มพนูความรูทางวชิาการ      
      6.7  ทราบขาวและเหตุการณ ภายในโรงพยาบาล      
      6.8  ใชในการติดตอกับหนวยงานอ่ืนในบริษัท และ 
             บุคคลภายนอก 

     

      6.9  กาวทันเทคโนโลยีใหมๆ (New Technology)      
      6.10  แบงปนความรูและชวยเหลือแนะนําผูอ่ืน      
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111  
ตอนท่ี 3  ปญหาและอุปสรรคของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

ระดับของปญหาและอุปสรรค 
ปญหาและอุปสรรค 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

ปญหาดานฮารดแวร      

1.  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีอยูลาสมัย      
2.  จํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณไมเพียงพอ      
3.  ไมไดรับการสนับสนุนอุปกรณท่ีจําเปน เชน   
     เคร่ืองพิมพ 

     

4.  เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณเสียบอย      
5.  เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีปฏิบัติงานอยูมีปญหาเกิดขึน้      
6.  อุปกรณใชงานยากและซับซอนเกินไป      
ปญหาดานซอฟตแวร      

7.  ซอฟตแวรมีลักษณะการทํางานท่ีซับซอนใชงานยาก      
8.  ซอฟตแวรท่ีใชงานมีการเปล่ียนแปลงบอย      
9.  ระบบปฏิบัติการ Windows ใชงานไมได      
10.  มีไวรัสทําลายโปรแกรมและขอมูล      
11.  เคร่ืองคอมพิวเตอรติดไวรัส      
ปญหาดานบุคลากร      

12.  ขาดความรูพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
13.  ขาดความรูดานฮารดแวร      
14.  ขาดความรูดานการใชโปรแกรม      
15.  ขาดความรูดานเครือขายคอมพิวเตอร      
16.  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนได เม่ืออุปกรณตอพวง 
       ขัดของ 

     

17.  ไมสามารถแกปญหาเบ้ืองตนไดเมื่อโปรแกรมม ี
       ปญหา 

     

18.  ไมเขาใจคําส่ังและคําอธิบายภาษาอังกฤษท่ีปรากฏ 
       บนจอคอมพิวเตอร 
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19.  ไมไดรับการอบรมการใชโปรแกรมการใชงาน      
ระดับของปญหาและอุปสรรค 

ปญหาและอุปสรรค 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

20.  บุคลากรผูสามารถใหคําปรึกษาดานการใช 
       เทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ 

     

ปญหาดานเครือขาย      

21.  ปญหาเกี่ยวกับสัญญาณไมตอเนื่องขณะคนหาขอมูล      
22.  ระบบเครือขายที่ใชมีความเร็วต่ํา      
23.  เซิรฟเวอรขัดของบอย ไมสามารถติดตอได      
24.  ขาดบุคลากรในการดูแลระบบเครือขายในหนวยงาน      
25.  การรับและสงขอมูลมีความลาชา      
ปญหาดานผูตดิตัง้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      

26.  ปญหาดานสถานท่ีตั้งและจํานวนสาขาท่ีเอ้ือตอการ
บริการ อยางสะดวกรวดเร็ว 

     

27.  ความลาชาในการรอรับบริการซอม      
28.  บุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถแกปญหา 
       เม่ือระบบขัดของ 

     

 
ตอนท่ี 4  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
     

     

     

     

     

     
 
 
 
 

-------  ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  ------- 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล  กัญญรัตน ออนศร ี
วัน เดือน ปเกิด  15 ตุลาคม 2522 
ประวัติการศึกษา  อนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2542 

จาก สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา    
   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร พ.ศ.2544 
   จาก สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
ตําแหนง  ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก CLEVERKIDS  
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