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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ ความต้องการ
จำาเป็น และพัฒนาแนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงาน
สาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สุ่มตวัอยา่งโดยใช้ตารางของเครจ
ซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จำานวน 212 คน ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบ
ประเมิน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค่าความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม สภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ที่ระหว่าง 0.96-0.97 และ 0.97 ตามลำาดับ การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 

1. สภาพปัจจุบันของการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.78) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.67) และความต้องการจำาเป็นใน
การพัฒนาการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล พบว่า ด้านการควบคุม มีความ
ต้องการมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวัดผล และด้านข้อมูลสารสนเทศ ตามลำาดับ

2. การพัฒนาแนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. หลักการและเหตุผล 2. ความมุ่งหมาย 3. กลไก 4. แนวทางการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 5. เงื่อนไขความสำาเร็จ และผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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Abstract 

The purposes of the research are study current conditions, desirable conditions, 
need and development of information technology system administration in hospital under 
kalasin provincial public health office. The samples consisted of 212. The instrumentations 
are the following ; 1) questionnaire 2) interview forms and 3) evaluation forms. Statistics 
used for data analysis are mean and standard deviation. 

The research results finds that:

1. Result of the current conditions for information technology system administration 
in hospital. Reported that at the high level. desirable conditions for information technology  
system administration in hospital. Reported that at the highest level. and need about  
information technology system administration in hospital. Reported that Control is most  
need, The measurement and Information.

2. Result of development of information technology system administration in hospital 
were divided into 5 categories ; 1) the principle 2) the purpose 3) the mechanism 4) guidelines  
information technology system administration in hospital 5) the success conditions. The results 
of studied categories were focus group of 7 experts. The results of possibility, suitability of 
developing guidelines were at highest level.

Keywords:`Administration, Technology System, Hospital

บทนำา

โรงพยาบาลเป็นองคก์รหน่ึงท่ีมคีวามสลบั
ซับซ้อนและแตกต่างจากองค์กรอื่น ทั้งนี้เนื่องจาก
เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ชีวิตมนุษย์ การ
ใหบ้รกิารสขุภาพทีม่คีวามหลากหลาย ผูใ้หบ้รกิาร
มีวิชาชีพต่างๆ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการทำางาน 
บุคลากร มีความหลากหลาย และต้องคำานึงถึง
คณุภาพ ความปลอดภยัในชวีติของผูร้บับรกิารและ
ผู้ให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ในการดูแล
รักษาพยาบาล การนำาองค์กรให้ประสบผลสำาเร็จ 
ต้องมีการกำาหนดทิศทางขององค์กรที่ชัดเจน ทั้ง
ระยะส้ันและระยะยาว ค่านิยมร่วมขององค์กร 
ความคาดหวงัในผลการดำาเนนิงาน การสรา้งความ
สมดุลระหว่างคา่นิยมรว่มขององคก์รกบัผูม้สีว่นได ้

ส่วนเสีย การถ่ายทอดและสื่อสารทุกระดับของ
องคก์ร มกีารทบทวนผลการดำาเนินงานขององคก์ร 
ประเมนิดา้นความสำาเรจ็ของผลงาน ความกา้วหนา้
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ความสามารถในการแข่งขันกับ
ธุรกิจขนาดและประเภทเดียวกัน การทบทวนผล
การดำาเนินงานนี้จะต้องอิงฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
ในเชิงระบบสารสนเทศ ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
(พาณี สีตกะลิน, 2558: 8)

ปจัจบุนัโรงพยาบาลในประเทศไทย ไดน้ำา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นจำานวน
มากขึน้ โดยเทคโนโลยไีดเ้ขา้มาเปน็สว่นหนึง่ในการ
บริหารจัดการในโรงพยาบาล ซึ่งมีบทบาทในการ 
ขบัเคลือ่นองคก์รมากขึน้ เพือ่สรา้งความสะดวกสบาย 
ความปลอดภยั เพิม่การเขา้ถงึขอ้มลู การวเิคราะห์
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แนวโน้มในระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงสามารถแบ่ง
ระดบัของการนำาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการบริหารงานโรงพยาบาล แบง่เป็น 3 ระดบัคอื 
ระดบัที ่1 นำามาใช้สนบัสนนุการดำาเนนิงานประจำา
วนัของโรงพยาบาล เชน่ การบนัทกึข้อมลูในระบบ
เวชระเบียน ระบบการเงิน และต่อยอดการเติบโต
ทางธรุกิจ ระดบัที ่2 นำามาใชพ้ฒันาคณุภาพของโรง
พยาบาล เชน่ การลดความแออดัของการใชบ้รกิาร 
การพัฒนาคุณภาพการรักษา การลดค่าใช้จ่าย มี
การตดิตอ่สือ่สารเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัของผูป่้วย 
ระดบัที ่3 นำามาใชเ้พือ่เขา้สู ่Digital Transformation  
หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการปฏิบัติงาน โดย
นำา เทคโนโลยีด้านดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ร่วม 
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพในการรักษาเกิดให้เป็น Hospital 
Digital Transformation (สมาคมเวชสารสนเทศ
ไทย, 2559:3)

สำานกังานสาธารณสขุจงัหวดักาฬสนิธุ ์เปน็
หน่วยงานที่กำากับดูแลหน่วยงานด้านสาธารณสุข
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้เป็น
ไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดำาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหา
ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง 
และการถกูคกุคามจากภยัตา่งๆ และเมือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาก้าวไป นำาไปสู่การบริการหลาย
รปูแบบทีห่นว่ยงานดา้นสาธารณสขุตอ้งคดิทบทวน
ใหม ่เพือ่มองหาเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาชว่ยในการให้
บรกิารท่ีตอบสนองความคาดหวงัของผูร้บับรกิารที่
เพิม่มากขึน้ รวมถงึการปรับเปล่ียนการใหบ้ริการสู่  
Smart  Hospital โดยโรงพยาบาลภาครัฐ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
ภายในโรงพยาบาล เพื่อลดขั้นตอน และอำานวย

ความสะดวกทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการ 

สำานกังานสาธารณสุขจงัหวดักาสนิธุ ์เลง็เหน็
ถงึความสำาคญัของการสง่เสรมิใหโ้รงพยาบาลภาค
รฐัในจงัหวดักาฬสินธุม์กีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติ
งานของเจ้าหนา้ที ่ใหมี้ความถกูตอ้งแม่นยำา สะดวก
รวดเร็ว ลดความเส่ียงความผิดพลาดต่างๆ ลด
ระยะเวลา เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มความ 
พงึพอใจของผูร้บับรกิาร อาทิ เคร่ืองมอืและอปุกรณ์
ทางการแพทย์อัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการคิว 
รูปแบบดิจิทัล รูปแบบออนไลน์ รวมถึงส่งเสริม
ให้โรงพยาบาลมีการบริหารจัดการกระบวนงานที่
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร
ตามแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย และ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2559: 23) เช่น การ
ยกเลกิการเรยีกรบัสำาเนาบตัรประชาชนและเอกสาร
อ่ืนท่ีออกโดยราชการจากผู้รับบริการ การจัดเก็บ
ขอ้มลูเวชระเบียนผูป้ว่ยดว้ยรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส ์
(EMR: Electronic Medical Records) การใช้ใบ
สั่งยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ การลดระยะเวลา 
รอคอยรบับริการ การมีบรกิารนัดหมายแบบเหลือ่ม
เวลา หรือมีการจัดกลุ่มผู้รับบริการ ได้รับบริการ
ตรงเวลาหรือแตกต่างเล็กน้อยอย่างเหมาะสม  
เป็นต้น โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ดำาเนินการให้ครบทุก
โรงพยาบาลในปี 2565 (สำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์, 2558: 1)

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาสินธุ์ ได้
ดำาเนินการส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการภายในโรง
พยาบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปัจจุบันการดำาเนินงานของ
โรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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กาฬสินธุ์ท้ัง 18 แห่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยน
การให้บริการ Smart  Hospital ได้ครบทุกด้าน 
อีกทั้งยังขาดการบริหารจัดการกระบวนงานด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสิทธิภาพ รวมทัง้การ
มีระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพมากมายหลาย
ประเภท ซ้ำาซอ้น มีการตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของผู้ใช้ที่เป็นผู้ให้บริการ และประชาชนทำาได้ช้า  
นอกจากนี้การจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี 
นำามาใชใ้นโรงพยาบาลไดร้บัการสนบัสนนุในแตล่ะ
แห่งไม่เท่ากัน อันเกิดจากปัจจัยด้านงบประมาณ
และการสนับสนุนที่แตกต่างกันตามบริบท และ
ขนาดของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง รวมถึงขาดการ
ดำาเนินการเพื่อวางรากฐานของการบริหารจัดการ
คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ 
โรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านมาตรฐาน
ข้อมลูสขุภาพ มาตรฐานกฎหมายท่ีเกีย่วขอ้งกบัความ
ปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของการใช้ข้อมูล
สุขภาพ ทำาให้การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน
ไม่มีประสิทธิภาพตามที่ควร และประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลสุขภาพของ
ตนได้ (คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบ
สารสนเทศดา้นการสาธารสขุไทยวฒิุสภา, 2558: 
ง) จากการดำาเนินการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การ
ปฏิบตัขิองโรงพยาบาล สงักดัสำานกังานสาธารณสขุ
จังหวัดกาฬสินธุ์ในระยะท่ีผ่านมา ยังไม่ปรากฏ 
รปูแบบการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาลที่ชัดเจน ในการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
เนื่องจากความเร่งด่วนของนโยบายการขับเคลื่อน
และความแตกตา่งของบริบทโรงพยาบาลแตล่ะแห่ง 
ซึ่งถือว่ายังเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบาย
อย่างเป็นระบบในครั้งนี้ 

จากความสำาคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สภาพปัญหา รวมทั้งความคาดหวังในการปฏิบัติ
งานพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลให้สำาเร็จ ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการ

คอมพวิเตอร ์ซึง่เปน็ผูป้ฏบิัตงิานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล จึงได้
สนใจทีจ่ะพฒันาแนวทางการบรหิารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล ที่ชัดเจนเพื่อให้ 
ผู้ที่รับผิดชอบได้ดำาเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้ครบ 
ทุกดา้นท่ีจำาเป็น เพือ่พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิาร
ของโรงพยาบาลต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพ 
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ของการบรหิาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

2. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัด
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัย ออก
เป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที ่1 การศกึษาสภาพปจัจุบนั สภาพ
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ของการบรหิาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จากประชากร จำานวน 446 คน กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน  
(Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 210 คน แล้วใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยผูว้จิยั
แจกแบบสอบถามจำานวน 216 ฉบับ ได้รับคืนมา
จำานวน 212 ฉบับ คดิเปน็รอ้ยละ 98.15 เครือ่งมอื
ท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ใช้ใน
การสอบถามสภาพปจัจุบนั และสภาพทีพ่งึประสงค์
ของการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบั
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โรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.60-1.00 มีค่าอำานาจจำาแนก (r) ของ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ รายข้ออยู่
ระหวา่ง 0.31-0.80 และคา่ความเชือ่มัน่ (∝) ของ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ รายข้ออยู่
ระหว่าง 0.96-0.97 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการ
หาความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็น (Priority 
Needs Index) ของการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ดำาเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 

1. การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) โดยผู้วิจัยได้ขอเข้าศึกษาดูงาน พร้อม
สมัภาษณบุ์คลากรทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลมีวธิี
การปฏบิติัทีเ่ป็นเลศิในการบรหิารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ผู้บริหาร 
โรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคคลกร 
ผูร้บัผดิชอบงานเทคโนโลยสีารสนเทศโรงพยาบาล 
จำานวน 3 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 3 คน 
รวม 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structure Interview) เพื่อใช้ในการ
สมัภาษณก์ลุม่ผูใ้หข้้อมลูเก่ียวกับการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้ออยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่ได้จากการสังเคราะห์บทสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งการศึกษาเอกสาร การสังเกต

สภาพแวดล้อม และสิ่งที่พบเห็นในโรพยาบาลที่
มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

2. การตรวจสอบยืนยัน/ประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของการพัฒนา
แนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน  
7 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงพยาบาล  
2) ผูส้ำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทขึน้ไป ทางการ
บริหารการศึกษา และ 3) ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ร่วมสนทนา
กลุม่ (Focus Group Discussion) เพือ่ยกรา่งการ
พฒันาแนวทาง พรอ้มนำาข้อเสนอแนะของแนวทาง
จากผูท้รงคณุวฒุไิปจดัทำาแนวทางการพฒันาฉบบั
สมบูรณ ์แลว้ดำาเนนิการประเมนิการพฒันาแนวทาง
ตามคู่มือที่ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนา
กลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการบรหิารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัด
สำานกังานสาธารณสขุจงัหวัดกาฬสนิธ์ุ การวิเคราะห์
ขอ้มูล เป็นการสงัเคราะหข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนา
กลุ่ม และการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานของความเหมาะสมและความเปน็ไป
ไดข้องการบรหิารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรบั
โรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ และข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประเด็น
ข้อเสนอแนะการพัฒนาแนวทางของผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที ่
พงึประสงค ์และความตอ้งการจำาเปน็ของการบรหิาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
พบวา่ สภาพปจัจบุนัของการบรหิารระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.72, S.D.=0.78) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วน
สภาพทีพ่ึง่ประสงคข์องการบรหิารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุ ( =4.52, S.D.=0.67) เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
และความต้องการจำาเป็นของการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล พบว่า 
ด้านการควบคุม มีความต้องการมากที่สุด รองลง
มาคือ ด้านการวัดผล และด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ตามลำาดับ (ดังตาราง 1)

ต�ร�ง 1 แสดงคา่เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานสภาพปจัจบุนั สภาพทีพ่งึประสงค ์ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็นและลำาดับความต้องการจำาเป็นโดยรวม

ก�รบริห�รระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศสำ�หรับโรงพย�บ�ล

สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

PNI
Modified

ลำ�ดับคว�ม
ต้องก�ร
จำ�เป็นS.D.

แปล
ผล

S.D. แปลผล

1. ด้านโครงสร้างและแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.70 0.73 มาก 4.47 0.68 มาก
0.21 4

2. ด้านเทคโนโลยี 3.87 0.71 มาก 4.55 0.64 มากที่สุด 0.18 6

3. ด้านบุคลากร 3.90 0.74 มาก 4.54 0.63 มากที่สุด 0.16 7

4. ด้านกระบวนการ 3.77 0.81 มาก 4.51 0.69 มากที่สุด 0.20 5

5. ด้านการควบคุม 3.55 0.77 มาก 4.53 0.68 มากที่สุด 0.28 1

6. ด้านการวัดผล 3.60 0.80 มาก 4.49 0.68 มาก 0.25 2

7. ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3.70 0.80 มาก 4.52 0.68 มากที่สุด 0.22 3

โดยรวม 3.72 0.78 ม�ก 4.52 0.67 ม�กที่สุด 0.22

2. ผลจากศกึษากบัโรงพยาบาลทีมี่วธิปีฏิบัติ
ทีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) โรงพยาบาล ทีผ่า่นการ
ประเมิน Hospital Accreditation Information  
Technology หรือ HAIT โดย TMI สำาหรับการ
ประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงพยาบาล ระดับที่ 1 (Hospital 
IT Maturity Model Level 1) ในแต่ละด้าน ดังนี้

2.1 สรุปการสัมภาษณ์ด้านโครงสร้าง
และแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดังนี้ 1) มีแผน
งานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลอยา่งเปน็ระบบ 2) มแีนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอบสนองความต้องการ
ของผูใ้ช้งาน 4) การกำาหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) มีการปรบัปรงุแผนใหมี้ความเหมาะสม 
อยู่เสมอ 6) มีผู้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
7) มีโครงสร้างการปฏิบัติงานและหน้าที่ความ 
รับผิดชอบที่ชัดเจน และ 8) มีการตรวจสอบแผน
งานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 สรุปการสัมภาษณด์า้นเทคโนโลยี ได้
ดังนี้ 1) มีการจัดทำาแผนและซักซ้อมรับมือความ
ม่ันคงปลอดภัยของขอ้มูล 2) มีการรักษาความม่ันคง
ปลอดภยัของขอ้มลู 3) มศูีนย์ขอ้มลูสารสนเทศของ
โรงพยาบาล 4) มนีโยบายหรือแนวทางในการบริหาร
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จัดการเทคโนโลยีของโรงพยาบาลทีม่คีวามชดัเจน 
5) แจง้นโยบายใหผู้ท้ีเ่ก่ียวข้องทราบและเข้าใจการ
ปฏิบัติร่วมกัน 6) นำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสม
กับโรงพยาบาล 7) มีการปรับปรุงระบบให้มีความ
ทันสมัย ปรับปรุงข้อบกพร่องของระบบ และ 8) มี
การตรวจสอบและซกัซ้อมความปลอดภยัของระบบ

2.3 สรุปการสัมภาษณ์ด้านบุคลากร ได้
ดงันี ้1) มีแผนในการสรรหาและพฒันาบคุลากรทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 2) มกีารประเมนิสมรรถนะ 
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานของบคุลากร
พร้อมทั้งนำาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร 3) มีการสร้างขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติ
งาน 4) มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) มบีคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอและเหมาะสม และ 6) มีการสำารวจ  
ตรวจสอบความพร้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 สรุปการสัมภาษณ์ด้านกระบวนการ 
ได้ดังนี้ 1) มีแผนงานการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเปน็ระบบ 2) มรีะบบสนบัสนนุการ
ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) มีการบริหาร
จัดการด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4) มทีรพัยากรทีเ่พียงพอและเหมาะสมในการปฏิบตัิ
งาน 5) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบ 6) นำาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง
ระบบ 7) ระบบมีการออกแบบให้มีข้อมูลสมบูรณ์ 
ครบถ้วน 8) มีการตรวจสอบความผิดพลาดของ
ข้อมูล รวมถึงการกู้คืนข้อมูลในระบบ 9) มีการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาระบบที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน และการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในปัจจุบัน 10. มีการ
พฒันาและทดสอบระบบกอ่นการนำาไปใชง้าน และ 
11) มคีูม่อืในการใชง้านระบบทีค่รบถว้น เขา้ใจงา่ย

2.5 สรุปการสัมภาษณ์ด้านการควบคุม 
ได้ดังนี้ 1) มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) มีการติดตามผลการบริหารความ

เสีย่ง 3) นำาผลการตดิตาม มาใชใ้นการปรบัปรงุการ
บริหารความเสี่ยง 4) มีแผนการบริหารความเสี่ยง 
5) มกีารดำาเนนิการตามแผนการบรหิารความเสีย่ง 
6) ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
7) มีการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่ได้ทำาการบันทึก และ 8) ระบบมีการ
ควบคมุใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งถกูตอ้งปลอดภยั

2.6 สรุปการสัมภาษณ์ด้านการวัดผล  
ได้ดังนี้ 1) มีแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
กำาหนดตวัชีว้ดัความสำาเร็จของงาน 2) มกีารดำาเนิน
งานตามนโยบายและระเบยีบปฏบิตัดิา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) มกีารวเิคราะห์ตรวจสอบการวัดผล
และประเมินผลในการดำาเนินงานตามแผนงาน  
4) กำาหนดตัวชี้วัดด้านความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบ 5) กำาหนดตัวช้ีวัดการทำางานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) กำาหนดตัวชี้วัดความ 
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของระบบ 7) รายงาน
ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
การบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นในแต่ละปี 
และ 8) นำาผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

2.7 สรปุการสมัภาษณ์ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 
ได้ดังนี้ 1) มีแผนงานด้านข้อมูลสารสนเทศ  
2) มีข้อตกลงของระดับการให้บริการ 3) มีการ
บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ 4) มีการติดตาม
การดำาเนนิงาน 5) นำาผลการตดิตามมาปรบัปรงุการ
บริการ 6) มีการจัดระบบเค้าเตอร์การให้บริการ  
7) มรีะบบการตรวจสอบ และบนัทกึคำาวินิจฉยัโรค
ของแพทย์ไว้ในระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
8) มกีารตรวจสอบการบนัทกึขอ้มลูอยา่งครบถว้น 
และ 9) มีระบบการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ผลการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้
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พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. หลกัการและเหตผุล 2. ความมุง่หมาย 3. กลไก  
4. แนวทางการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ 4.1 
ด้านโครงสร้างและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ด้านเทคโนโลยี 4.3 ด้านบุคลากร 4.4 ด้าน

กระบวนการ 4.5 ด้านการควบคุม 4.6 ด้านการ
วัดผล 4.7 ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ 5. เงื่อนไข
ความสำาเร็จ โดยผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 
คน พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ดังตาราง 2 

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ร�ยก�ร
คว�มเหม�ะสม คว�มเป็นไปได้

X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ

1. หลักการและเหตุผล 4.57 0.46 มากที่สุด 4.57 0.46 มากที่สุด

2. ความมุ่งหมาย 4.86 0.33 มากที่สุด 4.86 0.33 มากที่สุด

3. กลไก 4.29 0.65 มาก  4.14 0.93 มาก 

4. แนวทางการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล

4.53 0.55 มากที่สุด 4.47 0.55 มากที่สุด

 4.1 ด้านโครงสร้างและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.57 0.68 มากที่สุด 4.43 0.68 มาก

 4.2 ด้านเทคโนโลยี 4.71 0.42 มากที่สุด 4.71 0.42 มากที่สุด

 4.3 ด้านบุคลากร 4.43 0.68 มาก 4.43 0.68 มาก

 4.4 ด้านกระบวนการ 4.57 0.46 มากที่สุด 4.43 0.46 มาก

 4.5 ด้านการควบคุม 4.57 0.68 มากที่สุด  4.43 0.68  มาก

 4.6 ด้านการวัดผล 4.29 0.42  มาก 4.29 0.42  มาก

 4.7 ด้านข้อมูลสารสนเทศ
4.57 0.46 มากที่สุด  4.57 0.46

 มาก
ที่สุด

5. เงื่อนไขความสำาเร็จ 4.71 0.42 มากที่สุด 4.71 0.42 มากที่สุด

โดยรวม 4.59 0.48 ม�กที่สุด 4.55 0.54 ม�กที่สุด

นอกจากนีผู้ท้รงคณุวฒุ ิไดเ้สนอการพฒันา
โปรแกรม คอื ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันา
ขึ้นเป็นโปรแกรมที่สามารถนำามาใช้ในการพัฒนา 
โรงพยาบาลได้ทกุระดบั ซึง่เปน็มาตรฐานขัน้พืน้ฐาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล 
โดยควรไดร้บัการพฒันาระบบใหส้ามารถเชือ่มโยง

ข้อมูลสุขภาพและของประชาชนให้เป็นมาตรฐาน
เดยีวกนัไดท้ัง้หมด ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการให้
ความสำาคัญกับเรื่อง เมดิคัล ฮับ (Medical Hub) 
และพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถอำานวย
ความสะดวก ชดัเจนในข้อมูลอย่างมาก ในนำาระบบ
มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยหรือผู้ด้อยโอกาสที่ห่างไกล
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ความเจรญิ เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่ประสานงานในดา้น
การรกัษาใหแ้พทยท์อ้งถิน่หา่งไกลไดใ้ชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง ลดความ
แออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมถึงการ 
สง่ตอ่ผูป้ว่ย ประวตักิารรักษาผูป้ว่ยไดท้กุทีท่กุเวลา 

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาสภาพปจัจบัุน สภาพ
ที่พึงประสงค์ และความต้องการจำาเป็นของการ
บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรง
พยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสนิธุ ์พบวา่ สภาพปจัจุบนัของการบรหิารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( =3.72, S.D.=0.78) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ดา้น ส่วนสภาพท่ีพึง่ประสงคข์องการบรหิารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.52, S.D.=0.67) เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ส่วนใหญอ่ยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด และความตอ้งการจำาเปน็ของการบรหิาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล  
พบว่า ด้านการควบคุม มีความต้องการมากที่สุด  
รองลงมาคอื ดา้นการวดัผล และดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 
ตามลำาดับ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ การปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำา
ระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารงานโรงพยาบาล
ในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
การดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องปลอดภัย และเกิด
ประโยชนส์งูสดุ อยา่งไรกด็เีทคโนโลยสีารสนเทศมา
พร้อมกับความเสี่ยง ซึ่งรวมทั้งการสะดุด หยุดลง
ของงาน การสูญเสียข้อมูลที่สำาคัญ ทั้งโดยบังเอิญ
จากความผิดพลาดของระบบ และการจงใจจาก
ผู้ประสงค์ร้าย รวมทั้งการถูกล้วงความลับข้อมูล
ของโรงพยาบาลโดยผูไ้ม่มีสิทธ์ิ จงึจำาเป็นตอ้งมกีาร
จดัการเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม เพือ่ลดความเส่ียง

ที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด (สมาคมเวชสารสนเทศ) 
โดยเฉพาะการดูแลผูป่้วยในภาวะวิกฤตจิำาเป็นตอ้ง
มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สนับสนุนขอ้มลูดา้น
การรกัษา เพือ่ประกอบการตดัสนิใจท่ีซบัซอ้นภาย
ใต้สถานการณ์ความเสี่ยงสูง (Kontio, 2558)  
โดยบคุลากรทีม่ศีกัยภาพจะสามารถดำาเนนิงานให้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำาเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย 
รวมทัง้จะไมก่ระทบตอ่ภารกจิหลกัของโรงพยาบาล 
และไม่กระทบต่อความลับของผู้ป่วย (สมาคม 
เวชสารสนเทศไทย2559) สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ กติตกิวนิ บญุรตัน ์และ ณรงค ์ใจเทีย่ง (2562) 
ได้ศึกษาการรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจต่อ
ระบบสารสนเทศ และการให้บริการสารสนเทศ
ของโรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีความ
คดิเหน็วา่ผูร้บัผดิชอบดา้นระบบบรกิารสารสนเทศ 
ควรคำานึงถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และการใช้
งานของระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลเพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง
เกิดประโยชน์ต่อระบบบริการสุขภาพ สอดคล้อง
กับการวิจัยของ Klosinski (1990: 3761-B) ได้
ศกึษาเจตคติของแพทยใ์นการใช้คอมพิวเตอร์และ
ความสามารถในการเรียนรู้ทางห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย ์โดยมีความคดิเหน็วา่ คอมพวิเตอร์
มสีว่นสำาคญัในการจัดระบบเอกสารรวมถงึขอ้มลูใน
ศูนย์การแพทย์ ซึ่งในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ของแพทย์ จำานวน 1,036 คน พบว่า แพทย์ 
ส่วนใหญ่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
คิดเป็นร้อยละ 82.1 นอกจากนี้บุคลากรทางการ
แพทย์ มีความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์และ
นวัตกรรม เพ่ือช่วยให้ระบบข้อมูลสารสนเทศมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบัการวจิยัของ
รุง้นภา ปรชีาโชต ิ(2554: 68-70) ไดศ้กึษาปญัหา
และแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของโรงเรียนบ้านหนองคอก สังกัดสำานักงานเขต 



36 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 12 Number 1 January - April 2021

พืน้ทีก่ารศษึาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา่ 
1) ปญัหาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีน
บ้านหนองคอก สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 1.1) ด้านอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน ด้อยสมรรถนะตอ่การใชง้าน และขาดการซอ่ม
บำารงุอปุกรณท์างเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีสม่ำาเสมอ 
1.2) ด้านโปรแกรม ยังมีอาการโปรแกรมค้าง  
รุน่เกา่ ไม่มีลิขสิทธิ ์บคุลากรใชโ้ปรแกรมกำาจดัไวรสั
ไม่เป็นทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย 
ไมม่กีารปรบัปรงุเวบ็ไซต์โรงเรยีนใหเ้ปน็ปจัจบุนั จงึ
ทำาใหไ้มม่กีารเผยแพรก่จิกรรมขอ้มูลขา่วสารตา่งๆ 
ของโรงเรียนเท่าที่ควร 1.3) ด้านฐานข้อมูล มีการ
จัดการฐานข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน ยังไม่เป็น
ระบบ ไม่เป็นปัจจุบันเท่าที่ควร มีการจัดการฐาน
ขอ้มลูของโรงเรยีนยงัไมด่พีอ ทำาใหข้อ้มลูไมถ่กูตอ้ง 
ไม่น่าเชื่อถือ ยากต่อการตรวจสอบและการใช้งาน 
1.4) ดา้นบคุลากร ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
ใชง้านคอมพวิเตอร ์โปรแกรมพืน้ฐาน อินเตอรเ์นต็ 
อปุกรณต์อ่พว่งตา่งๆ รวมถงึความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีไม่เพียงพอ

2. จากผลการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล 
สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุท่ีได้
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. หลกัการและเหตผุล 2. ความมุง่หมาย 3. กลไก 
4. แนวทางการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 7 ด้าน คือ  
4.1 ด้านโครงสร้างและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ด้านเทคโนโลยี 4.3 ด้านบุคลากร 4.4 ด้าน
กระบวนการ 4.5 ด้านการควบคุม 4.6 ด้านการ
วัดผล 4.7 ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ 5. เงื่อนไข
ความสำาเร็จ โดยผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 
คน พบว่า มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
อยู่ในระดับมากที่สุด เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ การ

พัฒนาแนวทางที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ศึกษาเอกสาร 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การศึกษาความต้องการ
จำาเป็นเพื่อเป็นข้อมูลสำาคัญในการนำามาใช้ในการ
ศกึษาโรงพยาบาลท่ีมวิีธปีฏิบัติท่ีเป็นเลศิ การศกึษา
ดูงานในโรงพยาบาลที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ และ
การโฟกัสกรุ๊ปโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความ
สามารถ ทำาให้การพัฒนาแนวทางในครั้งนี้มีความ
ตรงเชงิโครงสรา้ง ตามหลกัวชิา (ปรชีา กองจนิดา, 
2549: 34) สอดคล้องกับการวิจัยของรุ้งนภา  
ปรชีาโชต ิ(2554: 71) ไดศ้กึษาปญัหาและแนวทาง
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีน
บ้านหนองคอก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึษา
ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า แนวทาง
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีน 
บา้นหนองคอก สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 2.1) ด้านอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการจัดตั้งชมรมทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อขอ 
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบดูแลรักษา ส่งซ่อมบำารุงให้ทันต่อการใช้
งาน 2.2) ดา้นโปรแกรม ควรมกีารจดัซือ้โปรแกรม
รุ่นใหม่ๆ สอนวิธีการกำาจัดไวรัสให้แก่บุคลากรใน
โรงเรยีนเพือ่ลดปญัหาทางการใชง้านคอมพวิเตอร ์
มกีารปรบัปรงุเวบ็ไซตโ์รงเรยีน 2.3) ดา้นฐานขอ้มลู 
ควรมกีารจดัซือ้โปรแกรมจดัการฐานขอ้มลูด้านตา่งๆ 
ของโรงเรยีนทีส่ำาคญั อยูใ่นแหลง่เดยีวกนัเพือ่ความ
ปลอดภัยและคอยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน แต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบในการดูแลจัดการข้อมูลให้มีความ 
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 2.4) ด้านบุคลากร ควรมี
การจดัฝกึอบรมในการใชง้านคอมพวิเตอรเ์บือ้งต้น 
และอปุกรณต์อ่พว่งตา่งๆ อบรมการใชง้านโปรแกรม
พื้นฐานและอินเตอร์เน็ต แต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาช่วย
ดูแลและซ่อมบำารุง รวมทั้งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำาเสมอ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า สภาพที่พึง
ประสงคข์องการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
สำาหรับโรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุข
จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ แสดง
ให้เห็นว่าบุคลากรในโรงพยาบาล มีความต้องการ
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรง
พยาบาล ดังนั้น สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงควรให้การสนับสนุนโรงพยาบาลใน
การพัฒนาบุคลากร 

1.2 จากผลการวจิยัทีพ่บวา่ สภาพปจัจบุนั
ของการบรหิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบั
โรงพยาบาล สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็น
ว่าโรงพยาบาลได้ให้ความสำาคัญในการบริหาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ดัง
นั้นผู้บริหารโรงพยาบาล จึงควรพัฒนาศักยภาพ

ของบุคลากรให้มีความเข้าใจระบบและการใช้งาน
ระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3 จากผลการประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาล สังกัด
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมี
ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และความเปน็ไปได้
อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่แนวทางการพฒันา
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ผู้โรงพยาบาล
ควรนำาไปใช้ในการการบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสำาหรับโรงพยาบาลได้ 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรพัฒนาแนวทางการบริหารระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล สงักดัอืน่ 

2.2 ควรศกึษาแนวทางการพฒันาการบรหิาร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรบัโรงพยาบาล ท่ี
มีผลต่อการพัฒนางานของโรงพยาบาล
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