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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผัง 
การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร (2) เพิ่มศักยภาพใหกับเจาหนาที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและ 
อุปกรณตอพวงตางๆ (3) เพิ่มศักยภาพในการดูแลและตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล  
และ (4) ประเมินความพึงพอใจการใชระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้ง 
เครื่องคอมพิวเตอร ทําใหไดระบบการบันทึกขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบันทึกขอมูล คนหา
ขอมูล จัดทํารายงาน โดยการพัฒนาระบบเนนที่การจัดเก็บขอมูล ซึ่งทําใหระบบสามารถใชงานงาย มีการ
แบ งสิทธิ์ การ เข าจัดการกับขอ มูล  และการไดขอ มูลที่ถูกตองแมน ยํา  รวมทั้ งการนํ าขอ มูล 
ที่จัดเก็บนํากลับเอาไปใชใหไดประโยชนสูงสุด รวมถึงสวนของการเก็บขอมูลผูใชงานเพื่อใชใน 
การติดตอสื่อสาร ในการทดสอบไดนําโปรแกรมติดตั้งและใชงาน โดยทดลองใชงานกับผูเช่ียวชาญและ
ผูใชงาน ทําการประเมิน 4 ดาน คือ (1) ดานความสามารถทํางานตรงตามความตองการ (2) ดานหนาที่
ของระบบ (3) ดานการใชงานระบบ และ (4) ดานความปลอดภัยของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลังการทดลองโดยรวม พบวา อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.61 
สรุปไดวา สามารถนําระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไปใช
งานไดงาย มีความสะดวกและรวดเร็วในการใชงาน การจัดรายละเอียดบนจอภาพ และการนําเสนอ
รายงานอยูในระดับดี มีการบันทึกขอมูลไดถูกตอง มีการนําเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย ทําใหเกิดผลดีตอ
ระบบงาน และทาํใหการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

คําสําคัญ:  เครื่องคอมพิวเตอร/ เครื่องพิมพ/ แผนผัง/ ระบบฐานขอมูล/ ผูใชงานระบบ/ ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 This research aimed to describe (1) the development of an information system at  
Siriraj Hospital for data entry and a computer installation floor plan, both of which thereby enhance 
(2) the capability of personnel in installing computers and computer peripherals in addition to 
augmenting (3) the capacity of personnel to maintain and inspect computers and (4) the levels of 
satisfaction evinced by users of the information system for data entry and the computer installation 
floor plan. The evaluation of satisfaction levels surveyed after the experiment was completed in  
an overall picture were found to be at a good level with the mean being 3.70 and the standard 
deviation being equal to 0.61. It can be concluded that the information system for data entry and the 
computer installation floor plan can be conveniently and quickly used. Computer details are 
organized on the screen and the presentation of reports are rated as being at a good level. Data were 
recorded accurately. Data are presented in an easy-to-understand format, which is good for the 
system of work at the hospital in addition to making project management more efficient. 
 

Keywords:  Computer/ Printer/ Floor plan/ Database system/ User/ Complacency 
 

บทนํา 
 โรงพยาบาลศิริราช เปนโรงพยาบาลที่
มี ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง ค อมพิ ว เ ต อ ร  อุ ป ก รณ
คอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตางๆ เปน
จํานวนมาก ซ่ึงใชในงานตางๆมากมาย ทั้ง
ทางดานงานดานการรักษาคนไข งานดาน
สํานักงาน งานดานการศึกษา งานดานการ
พัฒนาสารสนเทศ และงานดานอื่นๆ ซ่ึงทาง
โรงพยาบาลศิริราชนั้นกําลังอยูในชวงพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงจากระบบสารสนเทศเกามา
เปนระบบสารสนเทศใหม ทางโรงพยาบาลศิริ
ราชจึงตองการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบันทึกขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรและ
แผนผังการติดตั้ งคอมพิว เตอร  เพื่ อการ
มาตรฐานในการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร

ของระบบสารสนเทศใหม อีกทั้งยังสามารถ
นําเอาขอมูลตางๆ มาใชในการตัดสินใจสั่งซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ รวมถึง
ก า รต ร ว จสอบดู แ ล รั กษ าอุ ปก รณ ด ว ย  
เนื่องจากทางโรงพยาบาลศิริราชไดทําการ
วาจางใหบริษัทภายนอกเขามาทําการดูแล
รักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
ตางๆ แตในขณะนี้บริษัทดังกลาวนั้นไดหมด
สัญญาวาจางลงแลว การเก็บขอมูลและการ
ดูแลรักษาเครื่องจึงเปนหนาที่ของโรงพยาบาล
เอง  อีกทั้งขอมูลที่ไดมาจากบริษัทไม เปน
มาตรฐานและไมสามารถที่ จะนํ าไปใช
ประโยชนตอได  จึงเล็งเห็นวาปญหานี้จะเปน
ผลกระทบตอระบบสารสนเทศใหม รวมถึง
การตรวจสอบ  การดูแลรักษาอุปกรณใน
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อนาคตดวย จึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศซึ่ง
จะบันทึกขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวงตางๆ โดยจะเก็บขอมูลสถานที่
จัด เก็บ  ขอมูลอุปกรณ  ขอมูลการจัด เก็บ 
รวมถึงแผนผังการจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร
ของแตละหอง ซ่ึงขอมูลที่บันทึกจะมีสวน
สําคัญในการชวยในการตรวจสอบและแกไข 
เมื่อคอมพิวเตอรหรืออุปกรณมีปญหา รวมทั้ง
เปนเปนฐานขอมูลหลักในการบริหารจัดการ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงของ
โคร งก า รพัฒนาระบบสารสน เทศ  ซ่ึ ง
โปรแกรมสามารถประมวลผลขอมูลตางๆและ
สามารถจัดทําเปนรายงานได 
 จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่ เกี่ยวของ ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ
จัดการดูแล รักษาเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณคอมพิวเตอร สวนใหญพบวาสามารถ
บันทึกขอมูลตางๆได  สามารถชวยใหการ
ประสานงานระหว า งผู ที่ เ กี่ ย วข องใหมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น (ณัฐดนัย สิงหคลีวรรณ, 
2554) สามารถนํามาวิเคราะหปญหาเพื่อการ
จัดการดานงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ สามารถตรวจสอบการใชงานอุปกรณ
คอมพิวเตอร และปองการสูญหายของอุปกรณ
คอมพิวเตอร และสามารถเก็บรวบรวมขอมูลที่
มีความถูกตองครบถวน เพื่อเปนฐานขอมูลที่ดี
ไดผูวิจัยจึงนําเอาความสามารถในสวนตางๆนี้
มาประยุกตใช เพื่อใหระบบมีความสมบูรณ
และเกิดประโยชนในการใชงานมากยิ่งขึ้น 
(วุ ฒิ ชั ย  บุญทวี ศั ก ดิ์ ,  2 5 4 7 )  อ าทิ  เ ช น  
การทํางานมีขอบกพรองจาก การประสานงาน

ระหวางผูใชงานคอมพิวเตอรและชางเทคนิค 
ซ่ึงนําไปสูปญหาอุปกรณคอมพิวเตอรไดรับ
การซอมบํารุงลาชา จึงไดออกแบบระบบ โดย
ใชเทคโนโลยีของระบบอินทราเน็ต จะบันทึก
ขอมูลการแจงปญหาอุปกรณคอมพิวเตอร 
ขอมูลการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอร 
ขอมู ลการตรวจสอบการซ อมแซมของ 
ชางเทคนิค และแสดงรายงานที่เกี่ยวของกับ
การแกไขปญหาของคอมพิวเตอรตางๆ เพื่อ
ชวยใหการประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของ 
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ทํ า ใ ห ก า ร ทํ า ง า น มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น (สฤษดิ์ พงษพูล, 2547)  
หรือปองการสูญหายของอุปกรณคอมพิวเตอร 
โดยใชโปรแกรมเอไอดีเอ (AIDA) ทําหนาที่
รวบรวมขอมูลอุปกรณคอมพิวเตอรที่ติดตั้งใช
งานบนเครื่องคอมพิวเตอรผูใช และสงกลับไป
ยังคอมพิวเตอรแมขายตามชวงเวลาที่กําหนด 
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดรับขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลไดถูกตอง (อุทัยรัตน เพงผล, 
2544) ซ่ึงระบบสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอร พรอมทั้ง
ผูดูแลรับผิดชอบ  การปรับปรุง  (Upgrade) 
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร  ขอมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อ ขอมูลการซอมบํารุง ขอมูล
รายละเอียดของโปรแกรม (Software) และ
ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จํ า ห น า ย อุ ป ก ร ณ
คอมพิวเตอร รวมไปถึง (จิราธร บุญเทียม, 
2549)  ขอมูลครุภัณฑ  ประวัติขอมูลการ
โอนยายครุภัณฑ และขอมูลการซอมครุภัณฑ
เขาสูระบบอีกดวย 
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้ง เครื่อง
คอมพิว เตอร  เพื่ อชวยบํ า รุง รักษาเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร สํ าห รับระบบสารสน เทศ 
โรงพยาบาลศิริราช 
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพใหกับเจาหนาที่ใน
การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอ
พวงตาง ๆ 
 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลและ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล 
 4. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช
ระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผัง
การติ ดตั้ ง เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร  เพื่ อช ว ย

บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับระบบ
สารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพัฒนา 
(Research and development) ผูวิจัยทําการ
พัฒนาระบบสารสนเทศการบันทึกขอมูลและ
แผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อชวย
บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับระบบ
สารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช โดยมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้ 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนนิการวิจยั 

 1. การเก็บรวบรวมปญหา 
     จากรูปแบบการวิจัยไดมีการเก็บ
ปญหาที่พบในการทํางาน ศึกษาจากเอกสาร
เกา  และใชการสัมภาษณในการรวบรวม
ปญหาอื่นๆ  โดยมีการเก็บรวมรวมขอมูล 
ลักษณะ เฉพาะของ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร 

เครื่องพิมพ จากนั้นนําเอาขอมูลทั้งหมดมาทํา
การแยกชนิดของปญหาเพื่อจะนําไปวิเคราะห
ตอไป 
 2. วิเคราะหระบบงานเดิม 
     จาการที่โรงพยาบาลศิ ริราชนั้น
กําลังอยูในชวงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจาก
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ระบบสารสนเทศเกา (Hospital Information 
System (HIS)) มาเปนระบบสารสนเทศใหม 
(Enterprise Healthcare information System, 
eHIS) การเก็บขอมูลในระบบงานเกาของ
เจาหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรนั้น  ไม
สามารถเก็บขอมูลที่ เปนมาตรฐานและไม
สามารถที่จะนําไปใชประโยชนตอได  จึง
สงผลใหเกิดปญหาตามมาหลายอยาง ดังนี้ 
 2.1 จํ านวนคอมพิ ว เ ตอร ข อ ง
โรงพยาบาลศิ ริราชมีจํ านวนมาก  และมี
แนวโนมที่เครื่องคอมพิวเตอรที่จะนําเขามาใช
ในโรงพยาบาลศิริราชจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 
เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชกําลังจะเปลี่ยนมา
ใช ส า รสน เทศ ใหม  และผลจ า กก า รที่
คอมพิวเตอรที่มีจํานวนมากสงผลใหปญหา
คอมพิวเตอรมีมากขึ้นตามไปดวย 
 2.2 การแกปญหาคอมพิวเตอรมี
ความลาชาและผูใชงานมีความจําเปนเรงดวน 
ในการใชงานตลอดเวลา เนื่องจากบางครั้ง
เจาหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรไมทราบจุด
ติ ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ค อมพิ ว เ ต อ ร ที่ แ น ชั ด  จึ ง
จําเปนตองไปติดตอประสานงานกับผูใชงาน
อีกครั้ง ซ่ึงเวลานั้นผูใชงานเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีปญหาเครื่องนั้น อาจไมใชบุคคลเดิมที่แจง
ปญหา หรือออกจากเวรไปแลวก็ได ทําใหการ
ติดตอประสานงานมีความลาชา สงผลใหการ
เขาไปแกปญหาเครื่องคอมพิวเตอรลาชาไป
ดวย 
 2.3 ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอรมีความซ้ําซอน หรือเก็บในรูปแบบ
ที่แตกตางกัน และไมมีศูนยกลางในการบริหาร

จัดการและแกไขขอมูล ทําใหขอมูลที่เอาไปใช
งานในการแกปญหาไมถูกตอง 
 2 . 4  การ เก็ บข อ มู ล ใน รูปแบบ
เอกสารที่ไมมีความปลอดภัยของขอมูล  ไม
ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ไ ด ว า บุ ค ค ล ใ ด ม า แ ก ไ ข 
เปลี่ยนแปลงขอมูล 
 2 . 5  ขาดการติ ดต อสื่ อส ารที่ ดี
เนื่องจากไมมีขอมูลสําหรับใชในการสื่อสาร
ระหวางผูรวมงาน   
 2 . 6  ร า ย ง า นส รุ ป ข อ ง เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอรมีความไมถูกตอง เนื่องจากขอมูลที่
ไดมาไมถูกตอง และไดมาจากแหลงที่จัดเก็บ 
 2 . 7  โ ป ร แ ก ร ม แ จ ง ป ญ ห า
คอมพิวเตอรที่มีอยูแลวนั้นยังไมสามารถเก็บ
ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร เก็บแผนผังการติดตั้ง
เครื่อง หรือจัดทําเปนรายงานสรุปได 
 2.8 ขอมูลคอมพิวเตอรบางสวนที่
บริษัทภายนอกไดเก็บรักษาไวสูญหายไป ทําให
ขอมูลมีอยูอยางไมครบถวน 
 3 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห ค ว า มต อ ง ก า ร
ระบบงานใหม 
     จากการจัดการประชุมเพื่อการระดม
สมอง (Brainstorming) เพื่อรวมวิเคราะหของ
กลุมผูใชงานที่เกี่ยวของ ไดแก นักวิเคราะห
ระบบ ผูพัฒนาระบบ นักวิชาการคอมพิวเตอร 
และชางดูแลเครื่องคอมพิวเตอร จึงมีความเห็น
สรุปความตองการของระบบใหม คือ ระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอรที่ เปนมาตรฐาน 
สามารถใชงานไดทั้งโรงพยาบาล  มีระบบ
ฐานขอมูลแบบบูรณาการที่สามารถรวบรวม 
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และทําการเก็บขอมูลทั้งหมดในรูปแบบของ
ตารางแทนการเก็บขอมูลทั้งหมดลงในไฟล
เพียงไฟลเดียว ทําใหทํางานไดรวดเร็วและมี
ความยืดหยุน (Train & Jacobson, 2001) และ
ประมวลผลขอมูลสารสนเทศในลักษณะที่
แบงปนกันได การรวบรวมขอมูลที่ตองการจะ
จัดเก็บ ซ่ึงตองมีความสัมพันธกันหรือเปน
เร่ืองเดียวกัน ไวเพื่อความสะดวกในการใช
งาน (Silberschatz, et al., 1996) โดยผูใชงาน

ทุกคนสามารถเรียกใชขอมูลสารสนเทศ
รวมกัน  มีระบบการสืบคนขอมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการคนหาขอมูล มีระบบที่
สามารถเก็บขอมูลไดครบถวน มีการใชงานที่
ง าย  สะดวก  รวดเร็ว  เปนที่พึงพอใจของ
ผูใชงาน ทั้งนี้ตองมีความปลอดภัยของระบบ
ขอมูลดวย หลังจากรวมกันคิดวิเคราะหและ
สรุปจนไดการทํางานของระบบใหมแลว จึง
นําไปสูการแบบระบบตอไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 วเิคราะหกระบวนการทํางานของระบบใหม 
 
 

 4. กระบวนการทํางานของระบบใหม 
     เมื่อทราบถึงปญหาในการบริหาร
จัดการการบันทึกขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพเอกสารแลวนั้น จึงนําไปสูการ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช แนวทางใน
การพัฒนา โดยนํา ยูเอ็มแอล มาชวยในการ
พัฒนา การออกแบบและการพัฒนาซอฟตแวร 
ซ่ึงจะเปนการพัฒนาดวยวิธีการเชิงวัตถุ  ผูวิจัย

จึงใชเครื่องมือในการออกแบบและวิเคราะห
ระบบโดยใชแบบจําลอง ยูเอ็มแอล ตางๆ 
      การนําภาษาที่เปนการสรางโมเดล 
(modeling language) มาใชในการพัฒนานั้น
ทําใหสามารถสรางโปรแกรมอยางเปนระบบ 
เนื่องจากมีการกําหนดมาตรฐานและขั้นตอน
อยางชัดเจน  เหมือนแบบแปลนบานที่ให
ผูรับเหมารายใดมาอานก็จะทําไดเหมือน ๆ กัน 
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ดังนั้นผูพัฒนาโปแกรมจึงสามารถที่จะเขียน
โปรแกรมตามแบบพิมพเขียวของระบบได
เชนกัน  ทําให เกิดการทํางานที่ เปนระบบ 
สามารถแบงงานและความรับผิดชอบไป
ใหกับโปแกรมเมอรแตละคนได และเมื่อนํา
งานมารวมกันก็สามารถที่จะทํางานรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งจะมีการสราง

เอกสารอางอิงเพื่อที่จะเปนแนวทางในการ
พัฒนาและบํารุงรักษาโปรแกรมตอไปใน
อนาคต (Bell, 2003) ซ่ึงในที่นี้จะแสดง
ตัวอยางเปนแผนภาพที่จําลองความสัมพันธ
การทํางานของผูใชระบบ และกับระบบงาน
ยอย (Systems) ภายในระบบงานใหญ ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพจําลองความสัมพันธ 

 
 จากแผนภาพสามารถอธิบายระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร โดยระบบใหมจะมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) มีระบบบริหารจัดการเพื่อกําหนด
สิทธิ์ผูใช และมีฟงกชันแยกตามระดับสิทธิ์
ของผูใชงาน แบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

  1.1)  เจาหนาที่ผูดูแลระบบ 
  1.2) เจาหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิว-
เตอรสามารถใชงานการบันทึก การแกไข การ
สืบคนขอมูล และจัดทํารายงานได 
  2) มีระบบที่สามารถบริหารจัดการ
ขอมูลได ครอบคลุมกระบวนการ ดังนี้ 
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  2 . 1 )  การบันทึ กข อมู ล เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและขอมูลเครื่องพิมพเอกสาร 
  2.2) การเปลี่ยนแปลงขอมูลเครื่อง
คอมพิวเตอรและขอมูลเครื่องพิมพเอกสาร 
 2 . 3 )  การสืบคนข อมู ล เครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและขอมูลเครื่องพิมพเอกสาร 
   3) ระบบที่สามารถจัดเก็บขอมูลได
อยางครบถวน และมีแผนผังการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร  โดยไมจําเปนตองไปติดตอ
สอบถามผูใชงานอีกครั้ง 
  4) ระบบที่งายตอการใชงาน ในการ
บันทึก แกไข คนหาขอมูล และจัดทํารายงาน 
  5) ระบบที่สามารถตรวจสอบการ
ทํางานของผูใชงานได 
  6) ระบบที่มีการเก็บขอมูลเพื่อใชใน
การติดตอส่ือสารระหวางผูรวมงาน 
  7 )  ระบบสามารถจั ดทํ า ร ายงาน
สารสนเทศไดถูกตองจากฐานขอมูลเดียวกัน 
  8) มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ของขอมลู 
 5. การสรางฐานขอมูล และการสราง
โปรแกรม 
     หลังจากการศึกษา การวิเคราะห
ระบบงานเดิม การวิเคราะหความตองการ
ระบบงานใหม และ สรางกระบวนการทํางาน
ของระบบใหม โดยมีคุณสมบัติอยางที่กลาวมา 
จึงนําไปสูการการออกแบบระบบ และการ
สร างระบบโดยผูพัฒนาระบบ  โดยการ
ออกแบบโครงสรางของตารางเก็บขอมูลนั้น
ทําการสรางตารางเก็บขอมูลที่สามารถเก็บ
ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพไดทุก

ชนิด พรอมทั้งมีการตรวจสอบขอมูลใหอยูใน
รูปแบบที่ถูกตองไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้น
ทําการสรางระบบเพื่อใชสําหรับการบันทึก
ขอมูล คนหาขอมูล สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหรือจัดทําเปนรายงานได ซ่ึงขอมูลที่
ไดมานั้นสามารถนํามาวิเคราะหหรือนํามา
ตั ด สิ น ใ จ ในก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอรของระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลได  
 6 .  การทดสอบและการทํ า แบบ
ประเมิน 
     หลังจากไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรเสร็จเรียบรอยจึงไดจัดทําแบบ
ประ เมินการทดสอบระบบสารสน เทศ 
(สนธยา ศรีสมปอง, 2553) และนํามาใหผู
ประเมินทดสอบระบบและประเมินความพึง
พอใจจากแบบประเมิน ดังนี้ 
 7. การประเมินระบบโดยผูเชี่ยวชาญ 
    การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ โดยได
คัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณใน
การทํางานเกี่ยวกับการดูแลระบบสารสนเทศ 
ของฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ   โรงพยาบาล-
ศิริราช ไมต่ํากวา 10 ป และมีประสบการณใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ จํานวน 3 ทาน 
ไดแก หัวหนางานการดูแลระบบปฏิบัติการ
และเครื่องแมขาย  หัวหนาชางดูแลเครื่อง
คอมพิวเตอรของฝายสารสนเทศ และหัวหนา
ชางดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช 
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  8. การประเมินระบบโดยผูใชงาน 
     การประ เมินจากผู ใช งาน  โดย
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เจาหนาที่
ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทั้งหมด  จํานวน  5 ทาน 
เนื่องจากเจาหนาที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอรของ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นมีจํานวน
นอย  โดยแตละบุคคลมีหนาที่ในการดูแล
เครื่องคอมพิวเตอรของโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยตรง  และแตละบุคคลมี
ความสามารถในการทํางานเทาเทียมกัน (ชูศรี 
พันธุทอง, 2543) จึงจัดทําแบบสอบถามเพื่อให
ผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทําการประเมิน โดยได
เลือกแบบสอบถามประเภทปลายปด เนื่องจาก
ตองการคําตอบที่ชัดเจนงายและรวดเร็วในการ
ทําแบบสอบถาม (ชูศรี พันธุทอง, 2543) และ
สามารถนําไปคํานวณทางสถิติเพื่อประเมิน
ระบบตอไป แบบสอบถามที่ใชประกอบดวย 2 
สวน ดังนี้  
  สวนที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของระบบที่พัฒนาขึ้น  
  สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ  
 โ ด ย ก ร ะ บ ว น ก า ร ท ด ส อ บ นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ระบบซึ่งในการประเมินนี้แบงออกเปน 4 ดาน 
คือ  
  1) ดานความสามารถทํางานตรงตาม
ความตองการ เปนการประเมินเพื่อดูวาระบบที่
ไดมานั้นมีความถูกตอง และมีความพึงพอใจ
ตาม ความตองการของผูใชมากนอยเพียงใด  

  2)  ดานหนาที่ของระบบ  เปนการ
ประเมินเพื่อดูวาระบบที่พัฒนาขึ้นมานั้นมี
ความถูกตอง และมีประสิทธิภาพสามารถ
ทํางานไดตามหนาที่ (Function) ที่มีอยูใน
ระบบมากนอยเพียงใด  
  3)  ดานการใชงานระบบ  เปนการ
ประ เมิน เพื่ อดู ว าระบบที่ ไดพัฒนานั้นมี
ความสามารถในการใชงานตาง ๆ และมีความ
สะดวกในการใชงานมากนอยเพียงใด  
  4) ดานความปลอดภัยของระบบ เปน
การประเมินเพื่อดูวาระบบ ที่ไดพัฒนานั้นมี
ความปลอดภัยของขอมูลหรือไม  
 9. การประเมินผล 
    การประเมินผลนั้นมีการกําหนด
มาตรวัดในการสรางแบบสอบถาม โดยมีการ
กําหนดเกณฑการใหคะแนนออกเปน 2 เกณฑ 
คือ การใหคะแนนเชิงคุณภาพ และเกณฑการ
ใหคะแนนเชิงปริมาณ การใหคาคะแนนยึด
ตามชนิดของขอความ  ถาเปนขอความที่มี
ลักษณะเนื้อความเปนไปตามประสงค การให
คะแนนเรียงจากมากไปหานอยใชแบบมาตร
วัด 5 ระดับ การสรางขอความใชเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  5  อันดับ  (Rating 
scale) (ชูศรี พันธุทอง, 2543) หลังจากนั้นจึง
ไดนํ าผลการทดสอบมา  ทําการประเมิน
ประสิทธิภาพมาแจกแจงหาคําตอบเพื่อหาคา
ทางสถิติ ซ่ึงคาทางสถิติที่นํามาใช คือ วิธีการ
หาคาเฉลี่ย (arithmetic mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 10. การจัดทําคูมือการใชงานระบบ  
       ห ลั ง จ า ก แ ก ไ ข ร ะ บ บ จ า ก
คําแนะนําของผูประเมินเสร็จสิ้น ผูวิจัยจึง
จัดทําคูมือการใชงานระบบ โดยคูมือการใช
งานระบบจะอธิบายรายละเอียดเกี่ ยวกับ
วิธีการใชงานสัญลักษณและหนาจอตางๆ ของ
โปรแกรมเพื่อใหสามารถเขาใจระบบ และ
สามารถใชงานระบบไดถูกตองและงายขึ้นอีก
ดวย 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
     การพัฒนาระบบสารสนเทศการ
บันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้ง เครื่อง
คอมพิว เตอร  เพื่ อชวยบํ า รุง รักษาเครื่ อง
คอมพิ ว เตอร สํ าห รับระบบสารสน เทศ 
โรงพยาบาลศิริราช ทําใหไดระบบการบันทึก
ขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบันทึก

ขอมูล คนหาขอมูล จัดทํารายงาน โดยการ
พัฒนาระบบเนนที่การจัดเก็บขอมูล ซ่ึงทําให
ระบบสามารถใชงานงาย มีการแบงสิทธการ
เขาจัดการกับขอมูล และการไดขอมูลที่ถูกตอง
แมนยํา รวมทั้งการนําขอมูลที่จัดเก็บนํากลับ
เอาไปใชใหไดประโยชนสูงสุด รวมถึงสวน
ของการเก็บขอมูลผูใชงานเพื่อใชในการ
ติดตอส่ือสาร ดังตัวอยางของระบบและการใช
งาน ดังนี้ 
 1) สวนการบันทึกขอมูล 
 2) สวนการคนหาขอมูล 
 3) สวนการจัดทํารายงาน 
 4) สวนการควบคุมดูแลระบบ 
 5) สวนที่ใชในการติดตอส่ือสาร 
 ตัวอยางหนาจอผลการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ดังแสดงในภาพที่ 4 
และ 5 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนาบันทึกขอมูลของเครื่องคอมพิวเตอร 
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ภาพที่ 5 หนาแผนผังของเครื่องคอมพิวเตอร 

 
 2. ผลการประเมินระบบดานตางๆ 
     2.1 ผลการประเมินระบบโดย
ผูเชี่ยวชาญ 

       ผลการประเมินจากผู เชี่ยวชาญ 
จํานวน 3 ทาน สามารถสรุปผลทั้ง 4 ดาน ดัง
แสดงไวใน ตารางที่1 

 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

       รายการประเมนิ     X     S.D.      ระดับความพึงพอใจ 

       1. ดานความสามารถของระบบ   3.73  0.60       ดี 

      2. ดานหนาทีข่องระบบ    3.64  0.61       ดี 

      3. ดานการใชงานระบบ    3.71  0.55       ดี 

      4. ดานความปลอดภัยของระบบ   3.80  0.66       ดี 

 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของระบบ หลังจากที่ผูเชี่ยวชาญได
ทดสอบการใชงานระบบแลว และผูเชี่ยวชาญ
ไดประเมินผลการทํางาน ซ่ึงไดคาเฉลี่ยเทากับ 
3.72 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.61 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับและมีความพึง
พอใจการใชงานในระดับดี 
 2.2 ผลการประเมินระบบโดยผูใชงาน 
       ผลการประ เมินจากผู ใ ช ง าน 
จํานวน 5 ทาน สามารถสรุปผลทั้ง 4 ดาน ดัง
แสดงไวใน ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินจากผูใชงาน 

       รายการประเมนิ     X     S.D.       ระดับความพึงพอใจ 

    1. ดานความสามารถของระบบ   3.60  0.57        ดี 

    2. ดานหนาทีข่องระบบ    3.72  0.61        ดี 

      3. ดานการใชงานระบบ    3.63  0.67        ดี 

      4. ดานความปลอดภัยของระบบ   3.86  0.59        ดี 

 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของระบบ  หลังจากที่ ผูใชงานได
ทดสอบการใชงานระบบแลว และผูใชงานได
ประเมินผลการทํางาน ซ่ึงไดคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.61 ซ่ึงแสดงถึงการยอมรับและมีความพึง
พอใจการใชงานในระดับดี 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ความสามารถของระบบสารสนเทศ
การบันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้งเคร่ือง
คอมพิว เตอรที่พัฒนาขึ้น  สามารถชวยให
ผู ใชงานสามารถคนหาขอมูลคอมพิวเตอร 
ขอมูลเครื่องพิมพ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ 
และสามารถเรียกดูรายงานในลักษณะตางๆ เพื่อ
ใช เปนขอมูลขั้นพื้นฐานสําหรับการนําไป
วิเคราะห การแกปญหา การดูแลรักษา และการ
ว า ง แ ผ น ใ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ค รื่ อ ง
คอมพิว เตอรและอุปกรณคอมพิว เตอรใน
โรงพยาบาลตอไป 
 1. กําหนดสิทธิการทํางานโดยกลุม
ผูใชงาน คือ ผูดูแลระบบ และผูใชงานระบบ 

 2 .สามารถบันทึกขอ มูลไดจากทุก
สถานที่ในโรงพยาบาล 
 3. สามารถกําหนดเงื่อนไขการคนหา
ขอมูลหรือแกไขขอมูลไดเอง 
 4. สามารถกําหนดรูปแบบผลลัพธของ
รายงานตามรูปแบบที่ตองการได 
 5. สามารถควบคุมดูแล และติดตามการ
ใชงานระบบของผูใชงานได 
 6 .  มีขอมูลในการติดตอสื่อสารกับ
ผูใชงานระบบอื่นๆ  
 ประโยชนที่ได รับจากการนําระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น มาใชงาน 
พบวาสามารถนําไปใชในการบริหารโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราชให
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรไดพัฒนาระบบและนํา
ร ะบบไปทํ า ก า รทดสอบหาผลประ เ มิ น
ประสิทธิภาพของการใชงานระบบสารสนเทศ
การบันทึกขอมูลและแผนผังการติดตั้งเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
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 ผลของการประเมินประสิทธิภาพของ
การใชงานของระบบสารสนเทศการบันทึก
ขอมูลและแผนผังการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร
พบวา ใชงานงาย การจัดรายละเอียดบนจอภาพ 
และการนําเสนอรายงานอยูในระดับดี ระบบ
สารสนเทศการบันทึกขอมูลและแผนผังการ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรมีการบันทึกขอมูลได
ถูกตอง มีการนําเสนอขอมูลในรูปแบบที่เขาใจ
งาย ทําใหเกิดผลดีตอระบบงาน การวิจัยครั้งนี้
ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาทําการพัฒนา
เพื่อใหผูใชงานมีความสะดวกและรวดเร็วใน
การใช ง าน  ทํ า ใหการบริหารจัดการของ
โครงการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. การบันทึกขอมูลอุปกรณแตละชนิด 
ควรมีการบันทึกหมายเหตุ หรือคําอธิบาย ของ
อุปกรณนั้นๆดวย เพื่อทําใหสามารถเขาใจ งาย
ตอการวิเคราะหและการแกปญหา 
 2. การติดตอสื่อสารระหวางผูใชงาน 
ควรมีพื้นที่ที่ ใชสําหรับฝากขอความใหกับ
ผูใชงานอื่น ๆ เพื่อใหสะดวกตอการสื่อสาร 
 3. การออกแบบหนารายงาน ควรเพิ่ม
ความสวยงามและทําใหผลลัพธของรายงาน
นาสนใจมากยิ่งขึ้น 
 4. เมื่อมีการจัดทําคูมือแลว เพื่อให
ผูใชงานระบบไดมีความเขาใจในระบบ และ
สามารถใชงานระบบไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ ควรมีการฝกอบรมการใชงาน
ระบบสําหรับผูใชงานทุกคน พรอมมีคูมือให
ผูใชงานดวย 
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