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บทคัดยIอ 
 

 การวิจัยนี้เป?นการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงคGเพื่อศึกษาปMญหา ความตPองการในการ
ใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาแนวทางการใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยใชPแบบสอบถามเป?นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขPอมูลจาก
กลุZมตัวอยZางคือ ผูPใชPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป?น ผูPบริหาร แพทยG พยาบาลและ
เจPาหนPาที่ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จํานวน 333 คน สถิติที่ใชPในการวิเคราะหGขPอมูลคือ 
การแจกแจงความถี่ รPอยละ คZาเฉลี่ย สZวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวZา 1) ปMญหาการใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูZใน
ระดับมาก ( X  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป?นรายดPานพบวZา ดPานความพรPอมการใชPงาน ดPานการ
เขPาถึงของขPอมูล ดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ ดPานการรักษา
ความลับ และดPานความถูกตPอง นZาเช่ือถือ ทันการณG ปลอดภัย อยูZในระดับมากทุกดPานที่
สอบถาม ยกเวPนดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล ( X  = 4.96) ที่พบอยูZในระดับมากที่สุด 2) ความ
ตPองการบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศภาพรวมอยูZในระดับมาก ( X  = 3.82) เมื่อพิจารณาเป?น
รายดPานพบวZา ดPานระบบสารสนเทศ ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG และดPานบุคลากรคอมพิวเตอรG อยูZ
ในระดับมากทุกดPานที่สอบถาม ยกเวPนดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG ( X  = 4.79) ที่พบอยูZในระดับ
มากที่สุด 3) แนวทางการใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 
ประกอบดPวย 1) การเพิ่มทักษะและความสามารถของเจPาหนPาที่สารสนเทศเพื่อการใหPบริการ
อยZางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 2) การจัดการคอมพิวเตอรGและอุปกรณGตZอพZวงใหPมีความ
พรPอมใชPงาน 3) การจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรGที่ถูกลิขสิทธิ์และสอดคลPองกับลักษณะงานแตZ
ละดPาน 4) พัฒนาและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศใหPสามารถใชPงานไดPงZายและสะดวก 5) จัดการ
ดPานความปลอดภัยม่ันคงสําหรับการใชPงานระบบสารสนเทศและอุปกรณGคอมพิวเตอรG 

คําสําคัญ: การใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท การพัฒนาแนว
ทางการใหPบริการ 

                                                           
1 มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยGที่ปรึกษา สาขาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to identify the problem and the requirement 
relating the service of information technology including about the direction of development 
this case of The Samitivej Sukhumvit Hospital. The materials used to create the 
Questionnaires in order to collect the data base from the customer such as: the executive 
managers, the doctors, the nurses and the official estimate around 333 persons. The statistic 
analysis is the mostly primary sources including clarify the frequency, the percentage, the 
mean and the standard deviation.  

Research result forward that 1) The problem of the service of information technology 
aggregation is the high-level ( X  = 4.03), Upon investigate the problem of every featuritis 
were the high-level in addition the information of Hospital utilization be most influential ( X  = 
4.96). 2) The demand of the service of information technology aggregation is the high-level 
( X  = 3.82), Upon investigate the problem of every futurities were the high-ranking in 
addition the software computer be most influential ( X  = 4.79). 3) The case example shows 
how the direction of the service of information technology of The Samitivej Sukhumvit 
Hospital should be 1) To be increase the skill and  knowledge’s official efficiency and quality 
2) To manage the computer and sub-control equipment be always availability. 3) To be 
provide the copy-right programme and suitable with each job description. 4) To be develop 
and file maintenance of information technology programme complete and easy application. 5) 
To provide that security programme for the information technology and computer. 

Keywords: Information Technology Service, Samitivej Sukhumvit Hospital, Development of 

Information Technology Service Plan 

บทนํา 
ก า ร ใ หP บ ริ ก า ร ท า ง ดP า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ ของแผนกปฏิบัติการฝ|ายสารสนเทศ 
ของโรงพยาบาล สมิ ติ เวช สุ ขุมวิท เป?นการ
ใหPบริการดPานทรัพยากรในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศตZางๆ รวมถึงเค ร่ืองคอมพิวเตอรG 
อุปกรณGตZอพZวง ระบบคอมพิวเตอรGเครือขZาย 
โปรแกรมสําเร็จรูป และการใหPบริการทางดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป?นการบริหารจัดการ

ทรัพยากรในระบบใหPมีความพรPอมใชPงานและมีการ
บริการอยZางตZอเนื่อง 

 แผนกปฏิบัติการฝ|ายสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทมีการใหPบริการดPาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสามารถจัดกลุZมออกเป?น 

3 ประเภทดังน้ี 1) บริการดPานอุปกรณGฮารGดแวรG 2) 

บริการดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG และ 3) บริการ

ทางดPานขPอ มูลสารสนเทศ สZ วนผูP ใชPมีความ
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หลากหลาย อาทิ 1) ผูPบริหาร  2) แพทยG/ทันตแพทยG 

และ 3) เจPาหนPาท่ีของโรงพยาบาล ในสภาพของ

การใหPบริการทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ในสภาวะปMจจุ บัน  พบวZ าผูP ใ ชPประสบปMญหา      

การเขPาถึงของขPอมูล และการใชPงานมีความ

ผิดพลาด และเกิดความลZาชPาในการใหPบริการ

ทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการทางดPาน

เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช 

สุขุมวิท ยังพบวZามีปMญหาในการใหPบริการท่ีไมZตรง

กับความตPอ งการของผูP ใ ชP บ ริก าร  อีก ท้ั งมี        

การบกพรZองของขPอมูลสารสนเทศ และอุปกรณGท่ี

ใชPงานไมZสามารถใหPบริการไดPอยZางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังน้ีรวมถึงกระบวนการการจัดการทางดPาน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสับสน ทําใหPเกิด

ความเขPาใจผิดในการทํางาน จึงมีความจําเป?นท่ี

จะตPองรีบแกPไขและปรับปรุงกระบวนการจัดการ

ทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับกับ

มาตรฐานของโรงพยาบาล และมีการพัฒนา    

กา รบ ริการดP าน เทค โน โล ยีสารสน เทศ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค>ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปMญหาของการใหPบริการ
ทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล
สมิติเวช สุขุมวิทใน ดPานความพรPอมใชPงาน ดPาน
การเขPาถึงของขPอมูล ดPานการใชPประโยชนGของ
ขPอมูล ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ ดPานการ
รักษาความลับ และดPานความถูกตPอง นZาเช่ือถือ 
ทันการณG ปลอดภัย   
 2.  เพื่ อ ศึกษาความตPองการในการ
ใหPบริการทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูPปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ใน

ดPานระบบสารสนเทศ ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG ดPาน
คอม พิว เตอรG ซอฟตG แ วรG และดP าน บุคลากร
คอมพิวเตอรG 
 3. เพื่อพัฒนาแนวทางการใหPบริการดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุIมตัวอยIาง 
 ประชากรท่ีใชP ในการศึกษาคร้ัง น้ีคือ 

ผูPใชPบริการประกอบดPวย ผูPบริหาร แพทยG /       

ทันตแพทยG พยาบาลและเจPาหนPาท่ีโรงพยาบาล

สมิติเวช สุขุมวิท รวม 1700 คน ในป� พ.ศ. 2553 

 กลุZมตัวอยZางท่ีใชPในการศึกษา ผูPวิจัยไดP
จํานวนกลุZมตัวอยZาง โดยการเป�ดตําราเลขสุZมกลุZม
ตัวอยZางของ Taro Yamane (1973) ท่ีมีคZาความ

เช่ือม่ัน 95% มีคZาความคลาดเคลื่อน ±5 ไดP
จํ านวนกลุZม ตัวอยZ าง เป?น  ผูP บ ริหาร แพทยG /      
ทันตแพทยG พยาบาลและเจPาหนPาท่ีจํานวนท้ังหมด   
333 คน ในป�พ.ศ. 2553 

 ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย  

 1.ตัวแปรต�น  
1.1 ปMญหาทางดP าน เทค โนโล ยี

สารสนเทศของผูPใชPงานในโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท 

1.2 ความตPองการทางดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูPใชPงานในโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท 

 2. ตัวแปรตาม 
2.1 ดPานความพรPอมใชPงาน 
2.2 ดPานการเขPาถึงของขPอมูล 
2.3 ดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล 
2.4 ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ 

 2.5 ดPานการรักษาความลับ 
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2.6 ดPานความถูกตPอง นZาเ ช่ือถือ   
ทันการณG ปลอดภัย 

2.7 ดPานระบบสารสนเทศ 

2.8 ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG  

2.9 ดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG 

2.10 ดPานบุคลากรทางคอมพิวเตอรG 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
 ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี ผูP วิ จั ย ไ ดP ส รP า ง
แบบสอบถาม สําหรับการวิจัยจํานวน 4 ตอน ดังน้ี 
 1 .  ขP อ มู ล สZ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผูP ต อ บ
แบบสอบถาม 
 2 .  พ ฤ ติ กร รม กา ร ใ ชP ง านทา งดP า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. ปMญหาการใหPบริการดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 4. ความตPองการการใหPบริการดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูPวิจัยดําเนินการสZงแบบสอบถาม จํานวน 
333 ฉบับ ไปยังกลุZมตัวอยZาง ผูPวิจัยกําหนดวิธี
จัดสZงและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังน้ี 
 1. ผูPวิจัยนําแบบสอบถามไปสZงใหPกลุZม
ตัวอยZางท่ีเป?นผูPบริหาร และกําหนดระยะเวลา 2 
สัปดาหG ในการขอรับคืน จํานวน 40 คน 
 2. ผูPวิจัยนําแบบสอบถามไปสZงใหPกลุZม
ตัวอยZางท่ีเป?นแพทยG และกําหนดระยะเวลา 2 
สัปดาหG ในการขอรับคืน จํานวน 133 คน 
 3. ผูPวิจัยนําแบบสอบถามไปสZงใหPกลุZม
ตัวอยZางท่ีเป?นพยาบาลและเจPาหนPาท่ี และกําหนด
ระยะเวลา 2 สัปดาหG ในการขอรับคืน จํานวน 160 คน 
   สถิติที่ใช�วิเคราะห>ข�อมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูPวิจัยทําการวิเคราะหG
ขPอมูลสZวนบุคคล ใชPการวิ เคราะหGขPอมูลเ ชิง

พ ร ร ณ น า  ( Descriptive\Statistic) โ ด ย ใ ชP ก า ร     
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) คZาเฉลี่ย 
(Mean) คZารPอยละ (Percent) สZวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การสัมภาษณG 
(Content Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ขPอมูลท่ัวไปของผูPตอบแบบสอบถาม 
พบวZา กลุZมผูPตอบแบบสอบถามสZวนใหญZเป?นหญิง 
มีอายุ 31  –  35 ป� การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณG 
การทํางาน มากกวZา 5 ป� เป?นแพทยG/ทันตแพทยG 
ลักษณะงานเป?นงานบริการระบบสารสนเทศ HIS 
ท่ีใชPเป?นประจําคือระบบ Medtrak ระบบสารสนเทศ
ดPานบริหารจัดการท่ีใชPเป?นประจําคือ People Soft  HR 
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชPเป?นประจํา คือ Microsoft 
Office  
 2. ขPอมูลพฤติกรรมการใชPเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบวZา กลุZมผูPตอบ
แบบสอบถามสZวนใหญZ มีความถี่ในการใชPบริการ
ในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท ท่ี 7 – 9 คร้ังตZอสัปดาหG ชZวงเวลาในการใชP
บริการในระบบสารสนเทศเป?นลักษณะไมZแนZนอน 
โดยมีระยะเวลาท่ีใชPบริการในระบบสารสนเทศ
มากกวZา 4 ช่ัวโมงขึ้นไปตZอคร้ัง และวิธีการเรียนรูP
การใชPเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก
การแนะนําของเจPาหนPาท่ีแผนกปฏิบัติการฝ|าย
สารสนเทศ ของโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  
 3. ปMญหาการใหPบริการดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศของแผนกปฏิบัติการฝ|ายสารสนเทศ 
โรงพยาบาลสมิ ติ เวช สุ ขุมวิท พบวZา  ผูPตอบ
แบบสอบถามสZวนใหญZมีปMญหาการใหPบริการดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของแผนกปฏิบัติการฝ|าย
สารสนเทศ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท ภาพรวม
อยูZในระดับมาก ( X  = 4.03) ซึ่งในการจําแนกการ
ใหPบริการรายดPาน พบวZา ดPานการใชPประโยชนGของ
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ขPอมูลมีปMญหาอยูZในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.96) 
รองลงมาคือ ดPานความพรPอมใชPงาน มีปMญหาอยูZ
ระดับมาก ( X  = 3.97) และดPานการเขPาถึงของ
ขPอมูลมีระดับปMญหามาก ( X  = 3.94) ตามลําดับ 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป?นรายดPานมีดังน้ี 
 3.1 ดPานความพรPอมใชPงาน ผูPตอบ
แบบสอบถามประสบปMญหาดPานความพรPอมการใชP
ง า นภาพ รว มอ ยูZ ใ น ร ะ ดั บม าก  ( X  = 3.97)         
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป?นรายขPอ พบวZา อยูZใน
ระดับมากทุกขPอท่ีสอบถาม เชZน การไมZสามารถ
รองรับโปรแกรมใหมZๆ ไดPตลอดเวลา ( X  = 4.12)  
การไมZมีระบบสํารองเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
( X  = 4.01) เป?นตPน 
 3.2 ดPานการเขPาถึงของขPอมูล ผูPตอบ
แบบสอบถามประสบปMญหาการใหPบริการดPานการ
เขP าถึ งของขPอ มูล  ภาพรวมอยูZ ในระ ดับมาก          
( X  = 3.94) เมื่อพิจารณาเป?นรายขPอ พบวZา อยูZใน
ระดับมากทุกขPอท่ีสอบถาม เชZน ไมZสามารถเขPาถึง
แหลZงขPอมูลภายนอกไดPอยZางสะดวก ( X  = 4.01) 
การดึงขPอมูลท่ีมีประโยชนGจากสZวนกลางทําไดPยาก 
( X  = 3.95) เป?นตPน 

3.3 ดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล 
ผูPตอบแบบสอบถามประสบปMญหาการใหPบริการ
ดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล ภาพรวมอยูZใน
ระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.96) เมื่อพิจารณาเป?นราย
ขPอ พบวZา อยูZในระดับมากท่ีสุดทุกขPอท่ีสอบถาม 
เชZน การพัฒนาตZอยอดของขPอมูลใหPเกิดประโยชนG
กับทุกหนZวยงานทําไดPยาก ( X  = 4.98) ขPอมูลไมZมี
คุ ณ ภา พ ไ มZ ส า ม า รถ นํ า ไ ป ใ ชP ป ร ะ โ ย ชนG ไ ดP           
( X    = 4.97) เป?นตPน 

3.4 ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ 
ผูPตอบแบบสอบถามประสบปMญหาการใหPบริการ
ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ ภาพรวมอยูZใน
ระดับมาก ( X  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป?นรายขPอ 
พบวZา อยูZในระดับมาก เชZน การพัฒนาระบบไมZมี

ความตZอเนื่อง ( X  = 4.02) การเป�ดโอกาสใหP
ผูP ใชPงานมีสZวนรZวมในการพัฒนาระบบมีนPอย       
( X  = 3.78) และมีความลZาชPาในการแกPไขปMญหา
เกี่ ยวกับความปลอดภัยของขPอ มูล ในระบบ         
( X  = 3.34) อยูZในระดับปานกลาง เป?นตPน 

3.5 ดPานการรักษาความลับ ผูPตอบ
แบบสอบถามประสบปMญหาการใหPบริการดPานการ
รัก ษาค ว า ม ลั บ  ภา พ รวม อ ยูZ ใ น ร ะ ดับม า ก            
( X  = 3.77) เมื่อพิจารณาเป?นรายขPอ พบวZา อยูZใน
ระดับมากทุกขPอท่ีสอบถาม เชZน ระบบรักษาความ
ปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกขาดประสิทธิภาพ 
( X  = 4.02) การจัดการความเป?นสZวนตัวของ
ผูPใชPงานไมZเครZงครัด ( X  = 3.88) เป?นตPน 

3.6 ดPานความถูกตPอง นZาเช่ือถือ ทัน
การณG และปลอดภัย ผูPตอบแบบสอบถามประสบ
ปMญหาการใหPบริการดPานความถูกตPอง นZาเช่ือถือ 
ทันการณG และปลอดภัย ภาพรวมอยูZในระดับมาก 
( X  = 3.87) เมื่อพิจารณาเป?นรายขPอ พบวZา อยูZใน
ระดับมากทุกขPอท่ีสอบถาม เชZน การพัฒนา
ฐานขPอมูลไมZมีความตZอเนื่อง ( X  = 4.12) ระบบไมZ
มี ค ว า ม ทั น ส มั ย  ซั บ ซP อ น  ห ล า ย ขั้ น ต อ น            
( X  = 4.02) เป?นตPน 

4. ความตPองการใชPบริการดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของแผนกปฏิบัติการฝ|าย
สารสนเทศ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวZา
ผูPตอบแบบสอบถามสZวนใหญZใหPความสําคัญตZอตZอ
ความตPองการใชPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของแผนกปฏิบัติการฝ|ายสารสนเทศ โรงพยาบาล
สมิ ติ เวช สุ ขุมวิท  ภาพรวมอยูZ ในระ ดับมาก        
( X  = 3.82) เมื่อพิจารณาจําแนกเป?นรายดPาน
พบวZา ความตPองการดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG 
( X  = 4.79) ผูPตอบแบบสอบถามใหPความสําคัญใน
ระดับมากท่ีสุด ดPานระบบสารสนเทศ ( X = 3.94) 
ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG ( X  = 3.79) และดPาน
บุคลากรทางคอมพิวเตอรG ( X  = 3.53) อยูZใน
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ระดับมาก เป?นตPน เมื่อพิจารณารายละเอียดเป?น
รายดPานมีดังน้ี 
 4.1 ดPานระบบสารสนเทศ ผูPตอบ
แบบสอบถามสZวนใหญZมีความตPองการใชPบริการ
ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศดPานระบบสารสนเทศ
ภาพรวมอยูZในระดับมาก ( X  = 3.94) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดเป?นรายขPอ พบวZา อยูZในระดับมาก
เกือบทุกขPอท่ีสอบถาม ยกเวPนเร่ือง ตPองการระบบ
สารสนเทศท่ีมีการทํางานท่ีสะดวกและใชPงานงZาย 
( X  = 4.22) ท่ีตPองการอยูZในระดับมากท่ีสุด เป?นตPน                     
 4.2 ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG ผูPตอบ
แบบสอบถามสZวนใหญZมีความตPองการใชPบริการ
ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศดPานอุปกรณGฮารGดแวรG 
ภาพรวมอยูZในระดับมาก ( X  = 3.79) เมื่อพิจารณา
เป?นรายขPอ  พบวZา  อ ยูZ ในระ ดับมากทุกขPอ ท่ี
สอบถาม เชZน ในเร่ืองมีอุปกรณGคอมพิวเตอรGท่ี
ทันสมัย ( X  = 4.08) มีอุปกรณGตZอพZวงท่ีเอื้อตZอ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ( X  = 4.01) เป?นตPน 

4.3 ดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG 
ผูPตอบแบบสอบถามสZวนใหญZมีความตPองการใชP
บริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศดPานคอมพิวเตอรG
ซอฟตG แ วรG  ภ าพรวม อ ยูZ ใ น ระ ดับม าก ท่ี สุ ด         
( X  = 4.79) เมื่อพิจารณารายละเอียดเป?นรายขPอ 
พบวZา อยูZในระดับมากท่ีสุดทุกขPอท่ีสอบถาม เชZน          
มโีปรแกรมคอมพิวเตอรGท่ีสอดคลPองกับการทํางาน
จริง ( X  = 4.85) การจัดหาโปรแกรมท่ีมี       
ความถูกตPองและมีลิขสิทธ์ิ มาใชPงาน ( X  = 4.82) 
เป?นตPน 

4.4 ดPานบุคลากรคอมพิวเตอรG ผูPตอบ
แบบสอบถามมีความตPองการใชPบริการดPาน
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ดP า น บุ ค ล า ก ร ท า ง
คอมพิวเตอรGภาพรวมอยูZในระดับมาก ( X  = 3.53) 
เมื่อพิจารณารายละเอียดเป?นรายขPอ พบวZา 
บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีสามารถตอบขPอ
สงสัยของผูPใชPไดP ( X  = 3.75) ตPองการบุคลากรท่ี

สามารถแกPไขปMญหาใหPแกZผูPใชPงานไดPในทุกเร่ือง   
( X  = 3.72) ซึ่งสZวนใหญZอยูZในระดับมาก สZวนมี
การจําแนกบุคลากรผูPใหPบริการตามประเภทของ
งานท่ีใหPบริการอยZางชัดเจน ( X  = 3.38) บุคลากร        
ผูPใหPบริการควรมีความต้ังใจในการทํางานแกPไข
ปMญหาตZางๆ ใหPแกZผูPใชPดPวยความกระตือรือรPน และ
มีความรวดเร็วในการใหPบริการ ( X  = 3.35)      
ซึ่งสZวนใหญZอยูZในระดับปานกลาง เป?นตPน  
 5. แนวทางการใหPบริการดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศจากการศึกษาสภาพปMญหาท่ีเกิดจาก
การใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนก
ปฏิบัติการฝ|ายสารสนเทศน้ี ผูPวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาแผนการใหPบริการทางดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิท ในแตZละดPาน ดังน้ี 

5.1 ดPานบุคลากรทางคอมพิวเตอรG  
แนวทางการพัฒนาดPานบุคลากรคอมพิวเตอรG เป?น
แนวทางท่ีใหPความสําคัญเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะ
และความสามารถของเจPาหนPา ท่ีสารสนเทศ 
เพื่อท่ีจะสามารถใหPบริการทางดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภายในโรงพยาบาลไดP อยZ า งมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1 การสรรหาบุคลากรท่ีมี
ความรูPความสามารถในแตZละดPาน เพื่อรองรับการ
ใหP บ ริ ก ารดP าน เทค โ น โ ล ยี ส ารส น เทศข อง
โรงพยาบาลไดPอยZางเพียงพอตZอความตPองการของ
ผูPใชPบริการ 

5.1.2 การสZงเสริมความรูPและจัด
ใหPมีการอบรมใหPแกZบุคลากรเพื่อเพ่ิมทักษะท่ีมีอยูZ
อยZางตZอเนื่อง อาจเกิดขึ้นจากการถZายทอด
ประสบการณGหรือจากการวิเคราะหGและสังเคราะหG
ขPอมูล โดยองคGความรูPท่ีเกิดขึ้น ผูP รับการอบรม
สามารถนําไปใชPไดPโดยตรงหรือสามารถนํามาปรับ
ใชPไดP  เพื่อใหPเหมาะกับสถานการณGหรืองานท่ี
กระทําอยูZและสามารถถZายทอดทักษะความรูP
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ดังกลZาว ใหPแกZผูPใชPงานระบบสารสนเทศตZอไปไดP
อยZางมีประสิทธิภาพ  

5.1.3 การจัดทําคูZมือในการใชPงาน
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถเขPาใจไดPงZาย เพื่อ
ผูPใชPบริการทุกประเภทสามารถจัดการกับระบบ
สารสนเทศไดPดPวยตนเอง 

5.1.4 การจัดใหPมีระบบ Service 
Desk หรือหนZวย Call Center เพื่อรองรับเร่ืองของ
การรPองเรียนในดPานบริการตZางๆ รวมท้ังการใหP
คําแนะนําการแกPไขปMญหา 

5.2 ดPานอุปกรณGฮารGดแวรG การ
บริหารจัดการทางดPานคอมพิวเตอรGและอุปกรณG
ตZอพZวง เป?นสิ่งท่ีจําเป?นในการเตรียมความพรPอม
การใชPงาน เพื่อใหPสามารถใหPบริการกับผูPใชPงานไดP
อยZางมีประสิทธิภาพ  

5.2.1 การจัดใหPมีการตรวจเช็ค
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรGฮารGดแวรGและอุปกรณGตZอ
พZวงเป?นประจําทุกเดือน เพื่อสามารถท่ีจะมีความ
พรPอมใชPและรองรับการทํางานไดPตลอดเวลา 

5.2.2 การจัดทีมงานเพื่อสํารวจ
ความตPองการและประเมินความพอเพียงตZอการใชP
งานทุกป� 

5.2.3 การนําขPอมูลท่ีไดPมา
วิเคราะหGเพื่อวางแผนการสํารองดPานคอมพิวเตอรG
และอุปกรณGตZอพZวงท่ีมักพบปMญหาบZอยคร้ัง 

5.3 ดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG การ
พัฒนาคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรGถือเป?นสิ่งท่ีสําคัญ
สําหรับผูPใชPงานและการบริหารจัดการทางดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 . 3 . 1  ก า ร จั ด ห า โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิวเตอรGท่ีสอดคลPองกับลักษณะงานในแตZละ
ดPาน 

5.3.2 การจัดหาโปรแกรมท่ีถูก
ลิขสิทธ์ิมาใชPงาน เนื่องจากมีความปลอดภัยจาก
โปรแกรมท่ีไมZพึงประสงคGไดP  

5.4 ดPานระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการบริหาร
จัดการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคGกร 
ดัง น้ันระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาและ
บํารุงรักษาท่ีดี เพื่อไมZกZอใหPเกิดชZองโหวZ และ
สามารถใชPงานไดPงZายและสะดวก 

5.4.1 การจัดใหPมีการศึกษาระบบ
สารสนเทศภายใน รวมถึงคําแนะนําของผูPใชPงานใน
องคGกร เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงใหPสอดคลPอง
กับความตPองการของผูPใชPงานเป?นหลัก 

5 . 4 . 2  การ บู รณาก ารร ะบบ
สารสนเทศใหPมีลักษณะเกื้อกูลกัน ซึ่งอาจจัดเก็บ
ในฐานขPอมูลเดียวกันหรือสามารถเช่ือมโยงกันไดP 

5.4.3 การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศไมZใหPเกิดการขัดขPองและมีประสิทธิภาพ 

5.5 ดPานความปลอดภัยม่ันคง 
แนวทางดPานความม่ันคงปลอดภัย เป?นแนวทาง
เพื่อเป?นนโยบายเพื่อใหPเจPาหนPาท่ีและบุคคลท่ี
เกี่ยวขPอง ไดPมีความรูPความเขPาใจถึงการรักษา
คว า ม ม่ันค ง ปลอด ภั ยทา ง ดP าน เทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ  

5.5.1 การจัดใหPมีระบบความ
ปลอดภัยภายใน เชZน ระบบการควบคุมเขPา-ออก 
ใชPรหัสผZานเพื่อยืนยันตัวตนของบุคลากรหรือ
ผูPใชPบริการ 

5.5.2 การจัดใหPมีระบบความ
ปลอดภัยภายนอก เชZน ระบบ Firewall และระบบ
ป�องกันไวรัสคอมพิวเตอรG 

5.5.3 การจัดใหPมีระบบสํารอง
ไฟฟ�า ในกรณี ท่ี ไฟฟ� า ดับ เพื่ อป�องกับระบบ
สารสนเทศหรืออุปกรณGคอมพิวเตอรGเสียหาย 
 

อภิปรายผลการวิจัย    
 จากผลการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแนว
ทางการใหPบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศของ



วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 19 ฉบบัที่ 37 กรกฎาคม – ธันวาคม  2556 

      Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 19 No. 37 July – December , 2013 

114 

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท” ผูPวิจัยขอสรุป
ประเด็นการอภิปรายดังน้ี 
 1. ผลจากการศึกษา ปMญหาการใหPบริการ
ดPานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลสมิติเวช 
สุขุมวิทในภาพรวมจากกลุZมตัวอยZาง พบปMญหา
จากระดับมาก ไปสูZปMญหาในระดับนPอย ซึ่ ง
สามารถจัดลําดับไดPดังน้ี  

1.1 ดPานการใชPประโยชนGของขPอมูล  
1.2 ดPานความพรPอมใชPงาน  
1.3 ดPานการเขPาถึงของขPอมูล  
1.4 ดPานความถูกตPอง นZาเช่ือถือ ทัน

สถานการณG และปลอดภัย   
1.5 ดPานการรักษาความลับ  
1.6 ดPานการปรับปรุงกลไกและระบบ  

 หากแยกพิจารณาในดPานการใชPประโยชนG
ของขPอมูล พบวZา ปMญหาการเช่ือมโยงขPอมูล
สารสนเทศภายในของแตZละหนZวยงานในการเขPาถึง
และสามารถนําขPอมูลท่ีไดPนําไปใชPประโยชนGในการ
ปฏิบัติงานไดPจริง  เชZน ขPอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
รายงานทางดPานยารักษาโรค, ขPอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับรายงานทางดPานการวินิจฉัยโรค และ
ขPอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับรายงานทางดPานสถิติ
ของผูPป|วย มีการเช่ือมโยงกันของขPอมูล เป?นตPน 
สอดคลPองกับงานวิจัยของ อโณทัย จันแกPว (2550 
: 94)  ไดPสรุปไวPวZา การเช่ือมโยงและการสZงตZอของ
ขPอมูลสามารถทํางานไดPอยZางถูกตPอง มีความ
สะดวก รวดเร็วขึ้น เป?นเคร่ืองมือทางธุรกิจเพื่อใหP
ผูPบริหารหรือแพทยGนําขPอมูลท่ีไดPมาใชPประโยชนG
และสามารถตัดสินใจในการแกPไขปMญหา วาง
แผนการจัดการเชิงกลยุทธGไดPอยZางรวดเร็วเพื่อทัน
กับสถานการณGท่ีมีการแขZงขันท่ีรุนแรง และปMญหา
ในดPานการเขPาถึงของขPอมูล ในแบบสอบถามพบวZา 
ผูPตอบแบบสอบถามไมZสามารถเขPาถึงแหลZงขPอมูล
ภายนอกไดPอยZางสะดวก รวดเร็วซึ่งการเรียนรูPหรือ
ปฏิบัติเองจากคูZมือเพียงอยZางเดียว โดยไมZมีการ

ฝ�กอบรมในการปฏิบัติงานจริงไมZสามารถทําใหPเกิด
ความสําเร็จในสถานการณGท่ีผูPปฏิบัติงานประสบใน
ขณะน้ัน 
 2. ผลจากการศึกษา ความตPองการใชP
บริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของโรงพยาบาล
สมิ ติ เ ว ช  สุ ขุมวิ ท  จ ากก ลุZ ม ตั วอยZ า งพบวZ า 
ผูPใชPบริการมีความตPองการจากระดับมาก ไปสูZ
ความตPองการในระดับนPอย ซึ่งสามารถจัดลําดับไดP
ดังน้ี 

2.1 การไมZสามารถเขPาถึงแหลZงขPอมูล
ภายนอกไดPอยZางสะดวกทันทZวงที พบวZาผูPตอบ
แบบสอบถามสZวนใหญZมักประสบปMญหาในดPาน
ของการเขPาถึงแหลZงขPอมูลจากภายนอก ( X  = 4.01) 
ซึ่งถือวZาเป?นปMญหาในระดับมาก เนื่องจากมีการ
กําหนดการใชPงานตามตําแหนZงงานท่ีเกี่ยวขPอง ซึ่ง
หากมี ก ารรP อ งขอ เจP าหนP า ท่ี ส ารสน เทศจะ
ดําเนินการเพ่ิมสิทธ์ิการใชPงานแตZตPองขึ้นอยูZกับ
อํานาจการตัดสินใจของผูPบังคับบัญชาตามสาย
งานน้ันๆ  เพราะตPองมีการป�องกันถึงผลกระทบ
และภาพลักษณGของโรงพยาบาล รวมท้ังโปรแกรม
ไมZ พึงประสงคG เขPามาสูZระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลไดP หากเจPาหนPาท่ีใชPงานผิดประเภท 
และไมZระมัดระวังในการเขPาถึ งแหลZงขPอมูล
ภายนอก สอดคลPองกับงานวิจัยของ เศรษฐพร คู
ศรีพิทักษG (2550) ไดPสรุปไวPวZา สารสนเทศหรือ
เนื้อหาสาระ ท่ีปรากฏในสื่อทัล หรือสื่อใหมZน้ัน มี
ผลกระทบเกิดขึ้นไดPท้ังในดPานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ซึ่งรวมถึงการละเมิด การหมิ่น
ประมาท ลามก อนาจาร การหลอกลวง การกZอ
อาชญากรรม การกZอการรPาย การบZอนทําลาย 
การครอบงําดPานวัฒนธรรม และวิถีชีวิต 

2.2 ดPานคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG 
พบวZา การใชPงานของเจPาหนPาท่ีภายในโรงพยาบาล
ทํางานเกี่ ยวขPองกับคอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG
ตลอดเวลา  
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( X  = 4.78) ซึ่งถือวZาเป?นปMญหาในระดับมากท่ีสุด 
เพื่อใหPสอดคลPองกับการใชPงานในการบริการ
ทางดPานสุขภาพของโรงพยาบาล รวมถึงจัดหา
โปรแกรมท่ีมีความถูกตPองและมีลิขสิทธ์ิมาใชPงาน 
เพื่อป�องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิของโปรแกรม
คอมพิวเตอรG และถูกตPองตาม พระราชบัญญัติวZา
ดPวยการกระทําผิดเกี่ยวกับการใชPงานคอมพิวเตอรG 
พ.ศ. 2550 ซึ่งถือวZาโรงพยาบาลตPองปฏิบัติตาม
อยZางเครZงครัด 

2.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
สามารถใชPงานไดPอยZางสะดวกและงZายดายน้ัน  
พบวZาผูPใชPบริการสารสนเทศของโรงพยาบาลมี
ความตPองการท่ีจะใหPมีระบบสารสนเทศท่ีสะดวก
และใชPงานงZาย ( X  = 4.22) ซึ่งถือวZาเป?นปMญหาใน
ระดับท่ีมากท่ีสุด เนื่องจากความตPองการใชPงาน
ระบบสารสนเทศอยูZตลอดเวลา จึงไมZควรเกิดการ
สะ ดุดห รือ ติด ขัดขณะใชP ง าน  รวมถึ งความ
นZาเช่ือถือของระบบโดยจะตPองมีความถูกตPอง 
ชัดเจนแมZนยํา และสามารถตรวจสอบไดP  อีกท้ังยัง
จําเป?นตPองมีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ี
รัดกุม เพื่อลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน และมีการกําหนดสิทธ์ิในการใชPงาน
ระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคลPองกับงานวิจัยของ 
เดชธาร ปMทมชัยยันตG (2550 : 65) ไดPสรุปไวPวZา 
ระบบสารสนเทศสามารถปรับปรุงระบบเอกสารใหP
อัตโนมัติเฉพาะสZวนท่ีผูPใชPตPองการปรับปรุง โดบไมZ
กระทบกับเอกสารเดิม และสามารถจํากัดสิทธ์ิใน
การเขPาใชPงานระบบไดP 
 หากจะมองวZาองคGประกอบสําคัญของ
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ คือ อุปกรณGเคร่ือง
คอมพิวเตอรGเป?นหลักก็จะประกอบดPวย อุปกรณG
ฮารGดแวรG คอมพิวเตอรGซอฟตGแวรG กระบวนการใน
การปฏิ บั ติการประมวลผล  ฐานขPอมูลและ
เครือขZาย โดยท้ังสองลักษณะลPวนแลPวแตZสZงผลใหP
เจPาหนPาท่ีและผูPบริหารมีความใจม่ันในการกําหนด

แผนงานตZอไป หากไดPรับการประมวลผลขPอมูลท่ี
ถูกตPอง ชัดเจนและแมZนยํา ซึ่งสามารถเช่ือถือไดP 
ซึ่งปMจจุบันท้ังองคGกรภาครัฐ องคGกรธุรกิจ สถาน
ประกอบการ หรือแมPแตZสถาบันการศึกษาตZางใหP
ความสําคัญกับเทคโนโลยีระบบสานสนเทศในการ
จัดการองคGกร และการใชPประโยชนGจากระบบ
ดังกลZาวอยZางมีประสิทธิภาพและมีความถูกตPอง
แมZนอยZางมาก  

 3. จากผลการศึกษา จากกลุZมตัวอยZาง
ผูP วิ จั ย ขอ เสนอแนวทางการ ใหPบ ริก ารดP าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
 3.1 แนวทางการพัฒนาดPานระบบ
สารสนเทศ เปรียบเสมือนหัวใจหลักในการบริหาร
จัดการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคGกร 
ดัง น้ันระบบสารสนเทศควรมีการพัฒนาและ
บํารุงรักษาท่ีดี เพื่อไมZกZอใหPเกิดชZองโหวZ และ
สามารถใชPงานไดPงZายและสะดวก ซึ่งสอดคลPองกับ
บทความของ Paramad (2550) ไดPสรุปไวPวZา ระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาล เป?นการ นําระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตGใชP
ใ น กิ จ ก า ร ตZ า ง ๆ ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล  โ ด ย มี
วัตถุประสงคGเพื่อสามารถดําเนินการตZางๆ ไดPอยZาง
ถูกตPองครบตามเป�าหมายหลักของโรงพยาบาล 
และพรPอมสนับสนุนการตัดสินใจไดPอยZางถูกตPองใน
ทุกขั้นตอน กZอใหPเกิดการใชPทรัพยากรอยZางเกิด
ประโยชนGสูงสุด 
 

ข�อเสนอแนะการวิจัย 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 
 1. ควรมีการปรับปรุงการใหPบริการดPาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในดPานตZางๆ ใหPมีความ
พรPอมในการใหPบริการอยูZเสมอ 
 2 .  ควร พัฒนา ทักษะดP าน บุคลากร
คอมพิวเตอรGเพื่อสามารถใหPบริการดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดPอยZางมีประสิทธิภาพ  
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 3. ควรตรวจสอบอุปกรณGฮารGดแวรGอยูZ
สมํ่าเสมอเพื่อรองรับการใชPงานดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตIอไป 
 1. ควรขยายการศึกษาทางดPานการ
บริการทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคGกรอื่น 
เชZน โรงพยาบาลในเครือ โรงแรม หรือองคGกรท่ี
ใหPบริการทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ลักษณะเดียวกัน 

 2. ศึกษาพฤติกรรมของการใหPบริการ
ทางดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อวัดมาตรฐานใน
การใหPบริการของเจPาหนPาท่ีแผนกปฏิบัติการฝ|าย
สารสนเทศท่ีมีตZอผูPใชPบริการ 
 3. ศึกษาเกี่ยวกับปMจจัยและผลกระทบ
ของการบริการดPานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสZงผล
ใหPเกิดปMญหาในการใหPบริการดPานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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