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โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
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กรุงเทพมหานครพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเป็น
บุคลากรต าแหน่ง แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น



ข 
 

ระดบัปริญญาตรีมีประสบการณ์ท างานพบวา่ส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปี และส่วนใหญ่ปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลราชวถีิ 
 2. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาปัญหารายดา้น ไดแ้ก่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และ
การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้พบปัญหาอยู่ในระดับน้อยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถาน
ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณหรือจดัใหมี้ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และเทคโนโลยีในการ
จดัการระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ท าให้หน่วยงานสามารถจดัระบบข้อมูลและ
สารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น
กรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ท างานและโรงพยาบาลท่ีสังกัด กับปัญหาการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศของส่วนกลาง
กรมการแพทยพ์บวา่ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ท างานให้
ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
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รวมถึงผูส้นใจทัว่ไปไม่มากก็นอ้ย และเช่ือวา่ ผลการศึกษาดงักล่าวยงัจะช่วยให้เกิดความเขา้ใจและ

ส่งเสริมการพฒันารากฐานของกระบวนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์  
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สุดทา้ยน้ี หากผลจากการศึกษาคร้ังน้ีเพียงส่วนหน่ึงส่วนใดแมเ้พียงเล็กน้อย จะเกิดเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาสร้างความแข็งแกร่งทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคตให้มีความ

มัน่คง ความมีเสถียรภาพ และความย ัง่ยืนของประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
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พระคุณทุกทา่น รวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี แต่หากส่วนหน่ึงส่วน

ใดมีความผดิพลาดไม่ครบถว้นประการใดก็ตาม ผูศึ้กษาขอนอ้มรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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 ของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครกบัสังกดัโรงพยาบาล  61 



บทที ่1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในยุคแห่งสังคมความรู้ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาระบบเศรษฐกิจแบบฐานความรู้ 

(Knowledge Base Economy) ควบคู่ไปกบัการบริหารองคก์ารสมยัใหม่ (Modern Organization) ท่ี
ใหค้วามส าคญักบั การสร้างความรู้และนวตักรรมใหม่เป็นหลกั (สุกญัญา เรืองสุวรรณ, 2553 : หนา้ 
73-80) ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ี องค์การตอ้งใชใ้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และความรู้ (Knowledge) ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนทางปัญญาของ
องคก์ารท่ีตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งเป็นระบบเพื่อวาง แผนการจดัการองคก์าร และให้ความส าคญั
กบัความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ เพื่อสร้างความ ได้เปรียบในการแข่งขนั 
(Competitive Advantage) และขบัเคล่ือนองคก์ารไปสู่ความเป็นเลิศ (Hammer & Champy, 1993) 
องค์การในภาครัฐจึงต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารงาน ตามปัจจัยภายนอกท่ีมี
ผลกระทบ ท าใหภ้าครัฐตอ้งเร่งเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นภาวะของเศรษฐกิจท่ีตกต ่าลง ผลกระทบท่ี
เกิดจากจากการคา้เสรี ระหวา่งประเทศ และปัจจยัภายในคือขอ้จ ากดัขององคก์ารในภาครัฐทั้งดา้น
งบประมาณและก าลงัคนประกอบกบั ภาครัฐเป็นองคก์ารท่ีมีขนาดใหญ่ และมีการจดัเก็บขอ้มูล
แบบกระจาย คือ มีศกัยภาพในการจดัเก็บขอ้มูลของ ตนเอง จึงไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information Technology and Communication) มาเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาและ
ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ, 
2546) และสอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการองคก์ารภาครัฐสมยัใหม่ 

ดงันั้น การบริหารจดัการขอ้มูลจึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัในการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ 
และสามารถ ลดความขดัแยง้ภายในการบริหารจดัการภายในองคก์าร และระหวา่งคนในองคก์ารได้
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากทุก กิจกรรมในองคก์ารจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลในการบริหารจดัการทั้งส้ิน (Haug, 
Arlbjørn and Pedersen, 2009: PP. 1053-1068) องค์การภาครัฐส่วนใหญ่ลงทุนไปกบัการสร้าง
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนบัสนุนการท างานในดา้น ต่างๆ เพราะหวงัว่าจะช่วยให้ไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั (Xu et al, 2002: PP. 47-58) แต่ถา้หากมองขา้มคุณภาพ ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบแลว้ส่ิงท่ีลงทุน
ไปนั้นก็เท่ากบัเป็นการสูญเปล่าโดยส้ินเชิง เพราะการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีดี ตอ้งเพียงพอส าหรับ
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร จึงจะเป็นเคร่ืองมือท่ีดีในการบริหารจดัการองคก์ารในภาครัฐให้ ประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจดัการ ทั้งยงัสามารถลดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการองค์การของ
ภาครัฐได ้อีกทางหน่ึงดว้ย  
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การบริหารจดัการขอ้มูลของ ภาครัฐ ซ่ึงประกอบดว้ยแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ขอ้มูล แนวคิดเก่ียวกบัฐานทรัพยากรขององคก์าร Resource-Based View of the Firm (RBV) จึงได้
กล่าวถึงการบริหารจดัการระบบขอ้มูลของภาครัฐท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อ
น าไปสู่การน าเสนอกรอบแนวทางการพฒันาคุณภาพขอ้มูลท่ีส าคญั โดยค านึงถึงการรักษาความ
ปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อ ลดความเส่ียงในการบริหารจดัการขอ้มูล และสร้างความตระหนักถึง
ความส าคญัของการบริหารจดัการขอ้มูล ภาครัฐต่อไป 

การจดัการขอ้มูล (Information Management) ในอดีตการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศเป็นการ
จดัเก็บ ตามประเภทส่ือท่ีใชบ้นัทึก และเม่ือสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน มีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ประกอบกบั เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การจดัการสารสนเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การ
จดัการขอ้มูลจึงมีการปรับเปล่ียน ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้มูล (Data) หมายถึง 
ขอ้เท็จจริงของเร่ืองราวเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และตอ้ง ถูกตอ้งแม่นย  า ครบถว้น 
ส่วนความรวดเร็วของการเก็บขอ้มูลข้ึนอยูก่บัความตอ้งการใชง้าน นอกจากน้ี Lucas (2010) ไดใ้ห้
ความหมายของค าวา่ “คุณภาพขอ้มูล” คือ ขอ้มูลท่ีมีคุณภาพจะใชใ้นการด าเนินงาน การตดัสินใจ 
และวางแผนได ้ส่วน Marshall and Harpe (2009) ไดก้ล่าววา่ขอ้มูลท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน และ
ตรงตาม วตัถุประสงค ์โดยผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งดว้ย ดงันั้น คุณภาพขอ้มูลจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งใน การด าเนินงานเพราะเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการองค์การ
ภาครัฐสมยัใหม่  

ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหน่ึง ซ่ึง
อาจกล่าว ไดว้่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัการเก็บ (น าเขา้), 
จดัการ (ประมวลผล) และ เผยแพร่(แสดงผล) ขอ้มูลและสารสนเทศและสนบัสนุนกลไกลของผล
สะทอ้นกลบั เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Kirk,2005) ซ่ึงตอ้งค านึงถึง คุณภาพระบบ คุณภาพขอ้มูล การด าเนินงาน ความพึง
พอใจของผูใ้ชง้าน ผลกระทบในส่วนบุคคล และผลกระทบขององคก์าร (DeLone and McLean, 
2003: PP. 9-21) ดงันั้น จึงไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใชใ้นการ จดัการตั้งแต่
ระดบันโยบาย การวางแผนองคก์ารของภาครัฐ (Myburgh, 2000: PP. 4-6) 

ในยุคแห่งสังคมความรู้ (Knowledge Society) ท่ีให้ความส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารเป็นอยา่ง
มาก ประกอบกบัพฒันาการท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างมากมาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากแต่ภาครัฐยงัมิได้ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศมากนกัในการสร้างและ  น าเสนอบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ซ่ึงอาจ
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เป็นจุดดอ้ยของภาครัฐท่ียงัไม่สามารถตอบสนองต่อความ ตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างทัว่ถึง 
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)  

ดงันั้น การสร้าง ให้ภาครัฐเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบนั้นตอ้งใชง้บประมาณ
สูงและใชเ้วลาในการเตรียมการนาน ส่ิงท่ี ควรตระหนกัและสร้างความเขา้ใจในเร่ืองเทคโนโลยี ก็
คือ ระบบสารสนเทศ ทั้งน้ี เพราะในปัจจุบนัทรัพยากรของ องค์การภาครัฐส่วนหน่ึงคือระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นข้อมูล ท่ีเป็นจริง ถูกต้อง แม่นย  า โปร่งใส โดยได้น าเทคโนโลยี เขา้มาเป็น
เคร่ืองมือของการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลขององคก์ารภาครัฐ
ได้ อย่างแท้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง (ศูนย์
สารสนเทศแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร, 2557) ภาครัฐจึงไดก้ าหนด
นโยบายการปฏิรูปการบริหารราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ  ส่ือสาร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของภาครัฐ อนัจะน าไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge - 
Based Society) (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2552) และวางแนวทางการพฒันาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ท่ีเรียกวา่ “รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์(E-Government)” และพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ และ
พฒันาบริการภาครัฐผา่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเขา้ถึงบริการ
ไดท้ัว่ถึงและเท่าเทียม รวมทั้งสร้าง มาตรฐานความปลอดภยัใหม่ๆ ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทยมัน่คงมากยิ่งข้ึน ภายใตโ้ครงการ “สมาร์ทไทยแลนด์ (Smart 
Thailand) ” (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ, 2554) 

จากนโยบายดังกล่าวน าไปสู่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการ บริหารจดัการและให้บริการประชาชนมากข้ึน ส่งผลให้งบประมาณในการจดัซ้ือ
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมี แนวโน้มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากผลการส ารวจตลาดเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในประเทศไทย มีอตัรา  การขยายตวั ร้อยละ 15.60 โดยคิดเป็นมูลค่า
ตลาด 293,239 ลา้นบาท (ส านกังานสถิติ, 2555) เม่ือพิจารณาใน ส่วนของบริการดา้น Data Center 
and Disaster Recovery Center พบวา่ภาพรวมมีมูลค่าตลาดเท่ากบั 6,903 ลา้นบาท (ส านกังานสถิติ, 
2555) โดยภาครัฐมีการใช้จ่ายในส่วนน้ีถึง 2,567 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.5 
(ส านกังานสถิติ, 2555) เพื่อใชใ้นการสร้างศูนยข์อ้มูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จดัหาครุภณัฑ์
เคร่ืองแม่ข่ายและระบบ หรือใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ความต่อเน่ืองของการ ใหบ้ริการจากองคก์ารภาครัฐไปยงัภาคประชาชน ประกอบกบัความจ าเป็นท่ี
ตอ้งมีการด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของประเทศไทย จึงได้
จัดท าแผนโครงข่ายข้อมูลสารสนเทศ และก าหนดมาตรฐานในการเช่ือมโยงข้อมูล รวมถึง 
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สนบัสนุนการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งภาครัฐ ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ Thailand e-Government Interoperability Framework (TH e-GIF) ของ
กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสาร เลือกท่ีจะใช ้“มาตรฐานเปิด” เพื่อให้เป็นท่ียอมรับ
ในระดบัสากล เพราะมาตรฐานท่ี เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้มี
ผูพ้ฒันาระบบไดห้ลากหลายไม่ผกูขาด ทั้งยงัช่วยให ้มีทางเลือก และมีตน้ทุนการพฒันาท่ีเหมาะสม  

อีกทั้งยงัสามารถขยายขีดความสามารถของระบบในอนาคตได ้สะดวก ตลอดจนสามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบของหน่วยงานอ่ืนๆไดง่้ายข้ึน โดยแสดงให้เห็นวา่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา องคก์าร
ของภาครัฐมีการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีหลากหลาย ในรูปแบบ โดยมีการจดัเก็บขอ้มูลตามลกัษณะ
ของการท างาน คือ การจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ือง เดียว (Stand-Alone) หมายถึง 
ระบบฐานขอ้มูลขององคก์ารขนาดเล็กท่ีตอ้งการจดัเก็บฐานขอ้มูลไวเ้ฉพาะ ในคอมพิวเตอร์เคร่ือง
เพียงเคร่ืองเดียว ต่อมาไดมี้การพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) 
ด าเนินงานในระบบ LAN หรือระบบ WLAN  

จากรายงานส ารวจการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555  พบว่า มีองคก์ารภาครัฐ
ส่วนใหญ่ใชร้ะบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) ร้อยละ 95.3 รองลงมาคือระบบ WLAN 
(Wireless LAN) ร้อยละ 76.7 โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายส่วนใหญ่ คือ อินเตอร์เน็ต 
(Internet) ร้อยละ 96.1และใช้อินทราเน็ต (Intranet) ร้อยละ 82.9 เพราะรูปแบบน้ีสามารถ 
ประยกุตใ์ชก้บัระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็ (Web Database) ซ่ึงนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย เพราะมีความ
เสถียรภาพ ในการท างาน ร้อยละ 99.5  ทั้งยงัสามารถช่วยเร่ือง การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 
(Information Security) โดยผูดู้แลระบบจะสามารถก าหนดสิทธ์ิผูใ้ช้งาน ตามหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายได ้ในปัจจุบนัไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลทั้งในรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เคร่ืองเดียว (Stand-Alone) และพฒันาการจดัเก็บขอ้มูลผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่าย (Server) 
เพื่อด าเนินงานใน ระบบ LAN หรือระบบ WLAN ซ่ึงรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีตอ้งมี
การจดัท าสถานท่ีเพื่อรองรับการ จดัเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบแม่ข่ายโดยเฉพาะ ท่ีเรียกกนัวา่ ศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) ซ่ึงต้องใช้ การลงทุนจ านวนมาก เพื่อสร้างศูนย์
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ไดม้าตรฐานนั้น ต่อมาไดมี้การตระหนกัถึงการใช้ ทรัพยากรการท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัด จึงได้มีพฒันาการจัดเก็บข้อมูลเป็นแบบระบบประมวลผล แบบกลุ่มเมฆ (Cloud 
Computing) หมายถึง การไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือ ในการแปลงขอ้มูลให้อยูใ่นรูปของสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งานได ้และมีการแบ่งปัน
ขอ้มูลเพราะเป็นทรัพยากรแบบ เสมือนท่ีสามารถปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของผูใ้ช้ไดง่้าย 
(ธนาวุฒิธนวาณิชย ์และ ภุชงค ์อุทโยภาศ, 2555: หน้า 65) โดยเช่ือมต่อกนัเป็น ระบบคลสัเตอร์ 
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(Cluster Network) ผา่นการจดัสรรทรัพยากรดว้ยเทคโนโลยี เวอร์ชวลไลเซชัน่ (Virtualization) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิด Software as a Service (SaaS) เพื่อลดภาระการ บริหารจดัการของผูดู้แลระบบ
ใหน้อ้ยท่ีสุด  

ดงันั้น รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลขององค์การในภาครัฐในลกัษณะระบบประมวลผล แบบ
กลุ่มเมฆ (Cloud Computing) มีแนวโนม้วา่จะถูกพฒันารูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีมาก
ข้ึน ภายใต ้“โครงการ บริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service)” ท่ีให้การบริหารจดัการ
ขอ้มูลภาครัฐ ซ่ึงแนวทางการ ด าเนินการดงักล่าวจึงเป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของประเทศไทยท่ีมีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ “สมาร์ทไทยแลนด ์
(Smart Thailand)” ได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่มีการคาดการณ์ว่า มูลค่าการใช้บริการ Cloud 
Computing และSoftware as a Service (SaaS) ในประเทศไทยประมาณ 2,089 ลา้นบาท และมี
แนวโนม้เติบโต ร้อยละ 22.9 โดยเป็นกลุ่มผูใ้ชง้านรัฐและเอกชนถึงร้อยละ 71.3 หรือ 180,821 ลา้น
บาท จากการขอ้มูลขา้งตน้พบวา่รูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลขององคก์ารในภาครัฐมีความหลากหลาย 
และมี การบริหารจดัการระบบขอ้มูลเพื่อใชส้ าหรับองคก์ารของตนเองเป็นหลกัส าคญั แต่ในอนาคต
ทุกองคก์ารจะตอ้ง การปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและ
มีความซบัซอ้นมากข้ึน (ทศพร ศิริสัมพนัธ์, 2538 หนา้ 25) เพราะองคก์ารในภาครัฐส่วนใหญ่ยงัไม่
สามารถบริหารจดัการขอ้มูลขององค์การของ ภาครัฐในลกัษณะแบบเบ็ดเสร็จ หรือแบบจุดเดียว 
(One Stop Service) ท าให้ตอ้งตระหนกัถึงการใชข้อ้มูลซ่ึง เป็นทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัร่วมกนั
มากข้ึน เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลสารสนเทศ และบูรณาการขอ้มูล สารสนเทศภาครัฐอยา่ง
เป็นรูปธรรม  

จึงแสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการระบบข้อมูลขององค์การเป็นส่ิงส าคัญ และมี
ประโยชน ์ส าหรับการบริหารจดัการองคก์ารในภาครัฐอยา่งมาก เพราะสามารถลดความซ ้ าซ้อนกนั
ของขอ้มูล (Reduced Data Redundancy) ลดความขดัแยง้ของขอ้มูล (Reduced Data Inconsistency) 
การรักษาความคงสภาพของ ขอ้มูล (Improved Data Integrity) ใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้(Shared Data) 
ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล(Easier Access) ลดระยะเวลาการพฒันาระบบงาน (Reduced Development 
Time) ได ้(สุกญัญา เรืองสุวรรณ, 2553: หนา้ 73-80) เม่ือองคก์ารของภาครัฐไดใ้ห้ความส าคญักบั
การบริหารจดัการขอ้มูลแลว้ จึงควรจะมีการก าหนด กรอบในการพฒันาคุณภาพของขอ้มูล โดยมี
กรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพขอ้มูลขององคก์าร(Divorski and Scheirer, 2001: PP.83-94) 
โดยเร่ิมจากการผลกัดนัให้องคก์ารมุ่งมัน่และเพิ่มความสามารถเพื่อพฒันา คุณภาพขอ้มูล โดยการ
ส่ือสารและทบทวนขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมองวา่การส่ือสารของทุกช่วงวยั ท างาน
เป็นเร่ืองท่ีส าคญัเพื่อให้ทุกคนในองคก์ารมีความเขา้ใจในเร่ืองคุณภาพขอ้มูลไดถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อ
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ลดความ ขดัแยง้ภายในองคก์ารและระหวา่งองคก์ารอีกทั้งยงัเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท า
งานขององค์การในภาครัฐ มากยิ่งข้ึนโดยการก าหนดปรัชญาขอ้มูลองค์การ (Corporate Data 
Philosophy) เช่นเดียวกบัการก าหนด วิสัยทศัน์ และนโยบายต่างๆขององคก์าร การก าหนดปรัชญา
ขอ้มูลองคก์าร หมายถึงการท่ีองคก์ารมองขอ้มูลเป็น สินทรัพยอ์ยา่งหน่ึงท่ีมีมูลค่าทางธุรกิจ จากนั้น
ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ขอ้มูลองคก์าร (Corporate Data Policy and Strategy) แลว้ก าหนด
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบขอ้มูล (Data Steward) ท าหนา้ท่ีดูแลขอ้มูลทั้งดา้น เน้ือหาและคุณภาพขอ้มูล
จากนั้นจึงควรท่ีจะท าการประเมินคุณภาพขอ้มูลท่ีมีอยู ่โดยการท าใหก้ารประเมินคุณภาพขอ้มูลเป็น 
กระบวนการหน่ึงในกระบวนการท างานปกติ ท่ีเรียกว่าเคร่ืองมือคุณภาพขอ้มูล (Data Quality 
Tools) ควบคู่ไป กบัการใช้การป้อนกลบัจากผูใ้ช้ขอ้มูลและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประเมิน
คุณภาพ และศึกษาการตอบสนองต่อ ขอ้จ ากดัของขอ้มูลเป็นการเตือนให้ผูใ้ช้ระมดัระวงัการใช้
ขอ้มูลโดยการรายงานเก่ียวกบัขอ้จ ากดัเหล่านั้น หรือให้ ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัญหาของขอ้มูลนั้น 
โดยการสร้างคุณภาพในการพฒันาประสิทธิภาพขอ้มูล  

การพฒันาคุณภาพขอ้มูลโดยการตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดนั้นไม่เพียงพอท่ีจะ
ป้องกันการผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน อนาคต หากข้อมูลมีการเปล่ียนแปลง ตวัช้ีวดัคุณภาพก็
จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปดว้ย นอกจากน้ีส่ิงส าคญัท่ีควรตอ้งค านึงถึงในการบริหารจดัการขอ้มูล
ขององค์การในภาครัฐ คือ การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Information Security) โดยการ
ก าหนดสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูล (Access Control) เพื่อรักษาความลบัของชั้นขอ้มูล ประกอบกบัความ
ปลอดภยัของระบบขอ้มูลมีความส าคญัต่อ ความส าเร็จขององคก์ารในภาครัฐเป็นอย่างมาก (von 
Solms., 2004: PP.371-6) จึงจ าเป็นตอ้งรักษาข้อมูลให้ ปลอดภยั และลดความเส่ียง (Risk 
Assessment) รวมถึงการลดปัจจยัเส่ียงท่ีจะท าให้ขอ้มูลเกิดความเสียหาย ทั้งยงัตอ้งสามารถรักษา
ขอ้มูลให้เป็นความลบั (Secrecy) และพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ (Availability) (Hong et al., 2003: PP. 
243-248)  

โดยการก าหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภยัระบบฐานขอ้มูล เป็นกฎขอ้บงัคบั 
และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนมีการติดตามตรวจสอบให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
มาตรฐานท่ีวางไว  ้ อย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังานขององค์การในภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันั้น การบริหารจดัการขอ้มูลขององคก์ารในภาครัฐท่ีดี จึงควรท่ีจะ
มีการบูรณาการขอ้มูลไดจ้ากทุก ภาคส่วนนั้น จึงจะเป็นการสร้างระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สมบูรณ์แบบ หากแต่ตอ้งใช้งบประมาณสูงและใช ้ ระยะเวลาในการเตรียมการมากและส่ิงท่ีควร
ตระหนักและสร้างความเขา้ใจให้ตรงกนัในเร่ืองของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ คือ ระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นขอ้มูลจริง ถูกตอ้ง แม่นย  า โปร่งใส (ภมรพรรณ วงศเ์งิน, 2554) เม่ือมี ขอ้มูลท่ีดี 



7 
 

ในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ก็จะลดความขดัแยง้ในการบริหารจดัการองคก์าร 
ภาครัฐสมยัใหม่ไดอ้ย่างเป็นชดัเจนมากข้ึน ทั้งยงัสามารถน าพาองค์การของภาครัฐไปในทิศทางท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างมี ประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเขา้มาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารทั้งภายใน
องคก์ารและภายนอกองคก์ารไดอ้ยา่ง เป็นรูปธรรม ทั้งน้ี เพราะสารสนเทศเป็นทรัพยากรส่วนหน่ึง
ของภาครัฐท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด จึงควรการบริหาร จดัการเพื่อใช้ทรัพยากรน้ีร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจดัการขอ้มูลขององค์การ  ในภาครัฐไดอ้ย่างย ัง่ยืน
ต่อไป 

องค์การหรือหน่วยงานขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีแผนกลยุทธ์ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแผนส าหรับน าไปสู่การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หากไม่ได้วางแผนและควบคุมให้ดี  ย่อมส่งผลกระทบด้านการเงินและการ
ปฏิบติัการของหน่วยงาน  การวางแผนกลยุทธ์ช่วยให้เห็นภาพรวมของการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมของหน่วยงาน  ซ่ึงแผนเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
องคก์ารหรือแผนระยะยาวท่ีก าหนด เป็นแผน 3-5 ปี โดยก าหนดวา่องคก์ารจะมุ่งไปทิศทางใด จะ
ท าอะไรในอนาคต รวมทั้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง   แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศตอ้งเป็นแผนสนบัสนุนแผนกลยุทธ์องค์การ เน่ืองจาก
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ขององคก์าร และตอ้งมีการ
จดัสรรทรัพยากรด้านการพฒันาระบบสารสนเทศให้เสร็จทนัเวลา และท างานตามหน้าท่ีท่ีได้
ก าหนดไว ้ช่วยใหเ้ขา้ใจวา่จะตอ้งพฒันางานใด เม่ือใด ใชเ้ทคโนโลยใีด และใชท้รัพยากรมากเท่าใด 
(ครรชิต มาลยัวงศ ์2545) 

ระบบสารสนเทศ (Information System) คือขบวนการประมวลผลข่าวสารท่ีมีอยู ่ให้อยูใ่น
รูปของข่าวสารท่ี เป็นประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นขอ้สรุปท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของบุคคลระดบั
บริหารขบวนการท่ีท าให้เกิดข่าวสารสารสนเทศน้ี เรียกว่า การประมวลผลผลสารสนเทศ 
(Information Processing) และเรียกวิธีการประมวลผลสารสนเทศดว้ยเคร่ืองมือทางอีเล็กทรอนิกส์
วา่ เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology: IT)  

เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยท่ีีประกอบข้ึนดว้ยระบบจดัเก็บและประมวลผล
ขอ้มูล ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานด้านสารสนเทศท่ีมีการ
วางแผน จดัการ และใชง่้านร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การอย่างมีหลกัเกณฑ์ เพื่อน ามาประมวลผลและ
จดัรูปแบบให้ได้สารสนเทศท่ีช่วยสนับสนุนการท างาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของ
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ผูบ้ริหารเพื่อให้การด าเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยท่ีเราจะเห็นวา่ MIS จะ
ประกอบดว้ยหนา้ท่ีหลกั 2 ประการ 

1. สามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การมาไว้
ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีช่วย
สนบัสนุนการปฏิบติังานและการบริหารงานของผูบ้ริหาร 

ดงันั้นถา้ระบบใดประกอบด้วยหน้าท่ีหลกัสองประการ ตลอดจนสามารถปฏิบติังานใน
หน้าท่ีหลกัทั้งสองไดอ้ย่างครบถว้น และสมบูรณ์ ระบบนั้นก็สามารถถูกจดัเป็นระบบ MIS ได ้
ระบบ MIS ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนจากระบบคอมพิวเตอร์ MIS อาจสร้างข้ึนมาจากอุปกรณ์
อะไรก็ได้ แต่ต้องสามารถปฏิบติัหน้าท่ีหลักทั้งสองประการได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ แต่
เน่ืองจากปัจจุบนัคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการขอ้มูล นกัวิ เคราะห์และ
ออกแบบระบบ (System Analyst and Designer) จึงออกแบบระบบสารสนเทศให้มีคอมพิวเตอร์
เป็นอุปกรณ์หลกัในการจดัการสารสนเทศ 

ปัจจุบนัขอบเขตการท างานของระบบสารสนเทศขยายตวัจากการรวบรวมขอ้มูลท่ีมาจาก
ภายในองค์การไปสู่การเช่ือมโยงกบัแหล่งขอ้มูลจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก ทั้งจากภายในทอ้งถ่ิน 
ประเทศ และระดบันานาชาติ ปัจจุบนัธุรกิจตอ้งใช้เทคโนโลยีสาร สนเทศท่ีมีศกัยภาพ สูงข้ึนเพื่อ
สร้าง MIS ให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยเพิ่ม ขีด
ความสามารถของธุรกิจ และขีดความสามารถในการบริหารงานของผูบ้ริหารในยุคปัจจุบนั แต่
ปัญหาท่ีน่าเป็นห่วงคือคน ส่วนใหญ่ยงัไม่เข้าใจในศกัยภาพและขอบเขตของการใช้งานระบบ
สารสนเทศ (MIS) นอกจากน้ีบุคลากรบางส่วนท่ีขาดความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่ยอมเรียนรู้และเปิดรับการ
เปล่ียนแปลง จึงใหค้วามสนใจหรือความส าคญักบัการปรับตวัเขา้กบั MIS นอ้ยกวา่ท่ีควร 

การจดัท าระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล จึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เพื่อจะไดมี้ขอ้มูลประกอบการพฒันางาน สร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการ
ด าเนินงาน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูบ้ริหารทั้งในระดบัสูงและระดบัหวัหนา้ส่วนต่างๆ  มีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเททศประกอบการวางแผน  ตดัสินใจ ก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
พฒันาการบริการของโรงพยาบาล  ซ่ึงผูใ้ช้ระบบสารสนเทศจึงหมายถึงทุกคนไม่ใช่เพียงแค่
ผูบ้ริหารเท่านั้น   ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีแสดงถึงผลการปฏิบติังานยอ่มท าให้ผูป้ฏิบติังานสามารถ
ตรวจสอบการท างานของตนเอง  ตลอดจนขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนสามารถน ามาวิเคราะห์ปัญหา   และ
น ามาปัญหาปรับปรุงงานของตนให้ดียิ่งข้ึน   จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะพบวา่ขอ้มูลและสารสนเทศมี
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ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
มาตรการ Thailand 4.0 ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ตอ้งพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาท่ีมุ่งไปสู่ยุค
โลกาภิวตัน์ ซ่ึงจะตอ้งน าผลของปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลเข้ามาเป็นพื้นฐานในการพฒันา 
เพื่อให้เกิดการพฒันาให้เกิดศกัยภาพในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอย่างเป็นระบบให้เกิด
ความเช่ือมัน่ ถูกตอ้ง ทนัสมยั และสามารถคน้หาและคดัเลือกขอ้มูลเพื่อให้บริหารงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์

ในกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงาน

ของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  การศึกษาการพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร มุ่งศึกษาปัญหาและสร้างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการของกรมการแพทย ์โดย ศึกษาจากเอกสาร  (Document  Study)  โดยศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูล 
จาก เอกสารทางการศึกษา  บทความ  วิทยานิพนธ์  รายงานการวิจยัต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามา
ประกอบ  อา้งอิง กบัแนวคิดการบริหารจดัการ 
 2. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  ตวัแปรตน้ ( Independent  Variable) ได้แก่ ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน 
ระดบัการศึกษา  ประสบการณ์ท างานและสังกดัโรงพยาบาล 
  ตวัแปรตาม ( Dependent Variable) ได้แก่ การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูล
สารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครได้แก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
ตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช้  และ การสร้างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูล
สารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพท์เฉพาะในการวจัิย 
1. การพฒันาระบบสารสนเทศ หมายถึง  การน าระบบสารสนเทศมาจดัท าให้ดีข้ึน โดยการ

ปรับปรุงจากระบบเดิมท่ีมีอยู่ ต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือ ปรับระบบใหม่ให้ทนัสมยักว่า
ระบบเดิมท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัของกรมการแพทย ์

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หมายถึง  การรวบรวมระบบและจดัเก็บขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ  ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างมีหลกัเกณฑ์  เพื่อน ามาประมวลผลและ
จดัรูปแบบให้ไดส้ารสนเทศท่ีสนบัสนุนการปฏิบติังานของพนกังาน และส่งเสริมการตดัสินใจใน
องค์กรด้านต่างๆ   ของผู ้บริหารเพื่อให้การด าเนินงานของกรมการแพทย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3. กรมการแพทยห์มายถึง โรงพยาบาลสังกดักรมการแพทยใ์นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชวถีิ  โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

4. รูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศ หมายถึง  กิจกรรมท่ีก าหนดข้ึนเป็นหลกั หรือเป็น
แนวทางซ่ึงเป็นท่ียอมรับในการพฒันาระบบสารสนเทศของของส่วนกลางกรมการแพทย ์ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 

5. ต  าแหน่ง หมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลสังกดักรมการแพทยใ์นเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ต าแหน่ง 

5.1 เจา้หนา้ท่ีระดบับริหารหมายถึงเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในการบริหารของโรงพยาบาล 
5.2 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลหมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการ

ใหบ้ริการตรวจและการรักษาของโรงพยาบาล 
5.3 เจา้หนา้ท่ีบริการทางการแพทยห์มายถึง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานดา้นการให้บริการทาง

การแพทย ์
5.4 เจา้หนา้ท่ีบริการโรงพยาบาลหมายถึง เจา้หนา้ท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรักษาพยาบาล

หรืองานบริการทางการแพทย ์แต่ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงพยาบาลเช่น เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน เจา้หนา้ท่ี
พสัดุ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์

ในกรุงเทพมหานคร 
2. สามารถแกไ้ขปัญหาการจดัระบบขอ้มูล และสารสนหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น

กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาจดัระบบขอ้มูล และสารสนหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร  
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะนาํมาใชก้าํหนดกรอบในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีดงัน้ี 
1. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

กระบวนการ ทางดา้นการจดัการดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถของผูจ้ดัการในการวางแผน การจดั
องคก์าร การสั่งการหรือนาํทาง และการควบคุม โดยมีผูใ้หนิ้ยามและความหมายไว ้ดงัน้ี 

เทอร์บนั แมคคลีนและเวทเทอร์บี (Turban, Mclean & Wetherbe, 2001, p. 116) กล่าวถึง
ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ (Information technology หรือ IT) ไวว้า่ หมายถึง เคร่ืองมือ
และเทคนิคต่าง ๆ ท่ีนาํไปใชช่้วยในการออกแบบและการพฒันาระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมายรวมถึง
ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟตแ์วร์ (software) ระบบฐานขอ้มูล (database) การส่ือสารโทรคมนาคม
(telecommunication) และระบบรับ – ใหบ้ริการ (client – server system) 

ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัท์ และ ไพบูลย ์ เกียรติโกมล (2545 , หนา้ 13) ไดใ้ห้ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีท่ีประกอบข้ึนดว้ยระบบจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูล
ระบบส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นสารสนเทศท่ีมีการวางแผน
จดัการ และใชง้านร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตอ้งมีองคป์ระกอบสาํคญั 3 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

- ระบบประมวลผล 
- ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 
- ระบบจดัการขอ้มูล 
ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ [NECTEC] (2545, หน้า 92) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของเทคโนโลยี
สารสนเทศหมายถึง ความรู้ในผลิตภณัฑ์ หรือในกระบวนการดาํเนินการใด ๆ ท่ีอาศยัเทคโนโลยี
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (software) คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (hardware) การติดต่อส่ือสาร 
การรวบรวมและการนาํขอ้มูลมาใชอ้ยา่งทนัการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งดา้นการผลิต การ
บริการการบริหาร และการดาํเนินงาน รวมทั้ง เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
ไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ การคา้ และการพฒันา ดา้นคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนใน
สังคม 

เลาดอนและเลาดอน (Laudon & Laudon, 2002, p. 7) ไดใ้ห้ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศไวว้า่ การรวมองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในการจดัเก็บ และประมวลผล
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ขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ ท่ีสามารถเรียกมาใช้ หรือกระจายไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้ง เพื่อช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินในการประสานงาน การดาํเนินงานการควบคุม การวิเคราะห์ และการวางรูปแบบขององคก์ร
ใหมี้ประสิทธิภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย 

- คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (computer hardware) คือ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีใช้
สาํหรับป้อนขอ้มูล การประมวลผล และการนาํเสนอขอ้มูลในระบบสารสนเทศ 

- คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (computer software) คือ ชุดคาํสั่งท่ีใชส้ําหรับควบคุมการทาํงาน 
และประสานงานระหวา่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบข่าวสารใหท้าํงานตามท่ีตอ้งการ 

- อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล (storage devices) มีทั้งส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่
อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูลแบบจานแม่เหล็ก (hard disk) เทปแม่เหล็ก (magnetic tape) ส่วนซอฟตแ์วร์ 
คือชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 

- เทคโนโลยีสําหรับการส่ือสาร (communication technology) ประกอบดว้ย อุปกรณ์ และ
ชุดคาํสั่งท่ีใชส้าํหรับเช่ือมต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เขา้ดว้ยกนั เพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนัจาก
ท่ีมีผูใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศไว ้ 

สรุปไดว้า่ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการทาํงานใน
การรวบรวมนาํเสนอขอ้มูลติดต่อส่ือสาร เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพทั้งในดา้นการผลิต การบริหาร 
และการดาํเนินงาน โดยมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ ระบบฐานขอ้มูล และการ
ส่ือสารโทรคมนาคม 

2. ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System) หรือท่ีเรียกวา่ MIS 

ได้ขยายขอบเขตเก่ียวขอ้งกบัหลายหน้าท่ีในองค์การ และเป็นประโยชน์กบับุคคลหลายระดบั
ปัจจุบนัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ มีการพฒันาการมากข้ึนจนมีความสําคญัต่อเราในหลาย
ระดบัท่ีแตกต่างจากอดีต ทั้งน้ีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการไว ้ดงัน้ี 

พิชิต สุขเจริญพงษ์ (2539, หนา้ 110) กล่าววา่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หมายถึง
ระบบสารสนเทศท่ีทาํหนา้ท่ีให้สารสนเทศหรือข่าวสาร เพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ใน
เร่ืองของกระบวนการจดัการองค์การ เช่น การวางแผน การจดัองคก์ารและการควบคุม เพื่อให้
องคก์ารสามารถดาํเนินการไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว 

สมพร พุทธาพิทกัษผ์ล และมาลี ลํ้าสกุล (2540, หนา้ 161) กล่าววา่ ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ หมายถึง ระบบรวบรวมสารสนเทศ ซ่ึงเก่ียวกบัการดาํเนินงานขององค์การให้กบั
ผูป้ฏิบติังาน และผูบ้ริหาร เพื่อสนับสนุนภารกิจท่ีรับผิดชอบ โดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์
สมยัใหม่ เพื่อการสร้างสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช ้
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ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์ เกียรโกมล (2545, หนา้ 36) ไดใ้ห้ความหมายของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการไวว้า่ หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลกัเกณฑ์ เพื่อนาํมาประมวลผลและจดัรูปให้ได้
สารสนเทศ ท่ีช่วยสนบัสนุนการทาํงานและการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร เพื่อให้การ
ดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

สัลยุทธ์ สวา่งวรรณ (2546, หนา้ 32 – 33) ไดใ้ห้ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการว่า หมายถึง ระบบท่ีสนบัสนุนการทาํงานของผูบ้ริหารระดบัล่างและระดบักลางในการ
นาํเสนอรายงานขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเฉพาะดา้น และขอ้มูลในอดีต เพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
บุคลากรภายในองค์การ ในดา้นการวางแผน การควบคุม และการตดัสินใจจากการท่ีมีผูใ้ห้
ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  

สามารถสรุปไดว้า่สารสนเทศเพื่อการจดัการ หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูล
จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลกัเกณฑ์ เพื่อนาํมาประมวลผลท่ีช่วย
สนบัสนุนการทาํงาน และการตดัสินใจในดา้นต่าง ๆ ของผูบ้ริหาร เพื่อให้การดาํเนินงานของ
องคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ ประกอบด้วย 
1. ข้อมูล, สารสนเทศ และการจัดการ 
ขอ้มูล (Data) หมายถึง ค่าความจริง ซ่ึงแสดงถึงความเป็นจริงท่ีปรากฏข้ึน เช่น ช่ือพนกังาน

และจาํนวนชั่วโมงการทาํงานในหน่ึงสัปดาห์, จาํนวนสินคา้ท่ีอยู่ในคลงัสินคา้ เป็นตน้ ขอ้มูลมี
หลายประเภท เช่น ข้อมูลตัวเลข ข้อมูล ตัวอักษร ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเสียงและข้อมูลภาพ
เคล่ือนไหว ซ่ึงขอ้มูลชนิดต่างๆ เหล่าน้ีใช้ในการนาํเสนอค่าความจริงต่างๆ โดยค่าความจริงท่ีถูก
นาํมาจดัการและปรับแต่งเพื่อใหมี้ความหมายแลว้ จะเปล่ียนเป็นสารสนเทศ 

สารสนเทศ (Information) หมายถึง กลุ่มข้อมูลท่ีถูกจดัการตามกฎหรือ ถูกกาํหนด
ความสัมพนัธ์ให้ เพื่อให้ขอ้มูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์หรือมีความหมายเพิ่มมากข้ึน ประเภทของ
สารสนเทศข้ึนอยู่กบัความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลท่ีมีอยู่ ตวัอย่างเช่น จาํนวนยอดขายของตวัแทน
จาํหน่ายแต่ละคนในเดือนมกราคมจดัเป็นขอ้มูล เม่ือนาํมาประมวลผลรวมกนัทาํให้ไดย้อดขายราย
เดือนของเดือนมกราคม ทาํให้ผูบ้ริหารสามารถนาํยอดขายรายเดือนมาพิจารณาวา่ยอดขายเป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ได้ง่ายข้ึน ยอดขายรายเดือนน้ีจึงจดัเป็นสารสนเทศ หรือ
ตวัอย่าง เช่น ตวัเลข 1.1, 1.5, และ 1.6 จดัเป็นขอ้มูลตวัเลข เน่ืองจากเป็นค่าความจริงซ่ึงยงัไม่
สามารถแปลความหมายใดๆ ไดแ้ต่ขอ้มูลเหล่าน้ีจดัเป็นสารสนเทศเม่ืออยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีบ่ง
บอกความหมายของข้อมูลได้มากข้ึน เช่น เม่ือกล่าวว่า ตัวเลขเหล่าน้ีคือยอดขายประจาํเดือน



15 
 

มกราคม กุมภาพนัธ์และมีนาคม โดยมีหน่วยเป็นหลกัล้าน จะทาํให้ตวัเลขทั้ง 3 มี ความหมาย
เกิดข้ึน หรืออาจกล่าวได้ว่ายอดขายเฉล่ียระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีค่าเท่ากับ 1.4 ล้าน 
จดัเป็น สารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากขอ้มูลตวัเลขทั้ง 3 

ขบวนการ (Process) หมายถึง การแปลงขอ้มูลให้เปล่ียนเป็นสารสนเทศหรือกล่าวไดว้่า 
ขบวนการคือกลุ่มของงานท่ีสัมพนัธ์กนั เพื่อทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ  

การจดัการ (Management) หมายถึง การบริหารอยา่งมีระบบ ซ่ึงประกอบดว้ยการกาํหนด
เป้าหมายและ ทิศทางขององคก์รและการปฏิบติัเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ซ่ึงจะตอ้งมีการวางแผน 
การจดัการ การกาํหนดทิศทางและการควบคุมเพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. แนวคิดของระบบและการท าตัวแบบ 
ระบบ (System) หมายถึง กลุ่มส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆท่ีมีการทาํงานร่วมกนั 

เพื่อให้ ประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้โดยส่วนประกอบและความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่วนประกอบต่างๆ ในระบบ จะเป็นตวักาํหนดว่าระบบจะสามารถทาํงานได้อย่างไร เพื่อให้
ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยระบบแต่ละระบบถูกจาํกัดด้วยขอบเขต 
(System Boundary) ซ่ึงจะเป็นตวัแยกระบบนั้นๆ ออกจากส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงความสัมพนัธ์ของ
ส่วนต่างๆ 

ประเภทของระบบ 
ระบบสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆไดห้ลายกลุ่ม ดงัน้ี 
1. ระบบอยา่งง่าย(Simple) และระบบท่ีซบัซอ้น (Complex) 
- ระบบอยา่งง่าย (Simple) หมายถึง ระบบท่ีมีส่วนประกอบนอ้ยและความสัมพนัธ์หรือการ

โตต้อบระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ ไม่ซบัซอ้น ตรงไปตรงมา 
- ระบบท่ีซบัซอ้น (Complex) หมายถึง ระบบท่ีมีส่วนประกอบมากหลายส่วน แต่ละส่วนมี

ความสัมพนัธ์และมีความเก่ียวขอ้งกนัค่อนขา้งมาก 

2. ระบบเปิด(Open) และระบบปิด (Close) 
- ระบบเปิด (Open) คือ ระบบท่ีมีการโตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
- ระบบปิด (Close) คือ ระบบท่ีไม่มีการโตต้อบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. ระบบคงท่ี (Static) และระบบเคล่ือนไหว (Dynamic) 
- ระบบคงท่ี (Static) คือ ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเม่ือเวลาผา่นไป 
- ระบบเคล่ือนไหว (Dynamic) คือ ระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งคงท่ีตลอดเวลา 
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4. ระบบท่ีปรับเปล่ียนได ้(Adaptive) และระบบท่ีปรับเปล่ียนไม่ได ้(Nonadaptive) 
- ระบบท่ีปรับเปล่ียนได้ (Adaptive) คือระบบท่ีสามารถเปล่ียนแปลงเพื่อตอบโต้กับ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปได ้
- ระบบท่ีปรับเปล่ียนไม่ได ้(Nonadaptive) คือระบบท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลง เพื่อตอบโต้

กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้

5. ระบบถาวร (Permanent) และระบบชัว่คราว (Temporary) 
- ระบบถาวร(Permanent) คือระบบท่ีมีอยูใ่นช่วงระยะเวลายาวนาน 
- ระบบชัว่คราว(Temporary) คือระบบท่ีมีอยูเ่พียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ 

ประสิทธิภาพของระบบ 
ประสิทธิภาพของระบบสามารถวดัไดห้ลายทาง ไดแ้ก่ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการวดัส่ิงท่ีถูกผลิตออกมา หารดว้ยส่ิงท่ีถูกใชไ้ป สามารถ

แบ่งช่วงจาก 0 ถึง 100% ตวัอยา่งเช่น ประสิทธิภาพของเคร่ืองมอเตอร์เคร่ืองหน่ึงคือพลงังานท่ีผลิต
ออกมา (ในรูปของงานท่ีทาํเสร็จ) หารด้วยได้พลังงานท่ีใช้ไป (ในรูปของไฟฟ้าหรือเช้ือเพลิง) 
เคร่ืองมอเตอร์บางเคร่ืองมีประสิทธิภาพ 50% หรือน้อยกว่า เน่ืองจากพลงังานสูญเสียไปในการ
เสียดทาน และกาํเนิดความร้อน 

ประสิทธิผล (Effectiveness) คือการวดัระดบัการประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายของระบบ 
สามารถคาํนวณได้ด้วยการ หารส่ิงท่ีได้รับจากการประสบผลสําเร็จจริง ด้วยเป้าหมายรวม เช่น 
บริษทัหน่ึงมีเป้าหมายในการลดช้ินส่วนท่ีเสียหาย 100 หน่วย เม่ือนาํระบบการควบคุมใหม่มาใช้
อาจจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายน้ีได ้ถา้ระบบควบคุมใหม่น้ีสามารถลดจาํนวนช้ินส่วนท่ีเสียหายได้
เพียง 85 หน่วย ดงันั้นระดบัของประสิทธิผลของระบบควบคุมน้ีจะเท่ากบั 85% 

การท าตัวแบบของระบบ 
ในโลกแห่งความเป็นจริงค่อนขา้งซบัซ้อนและมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นเม่ือ

ตอ้งการทดสอบความสัมพนัธ์แบบต่างๆ และสังเกตผลท่ีเกิดข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งใชต้วัแบบของระบบ
นั้นๆ แทนท่ีจะทดลองกบัระบบจริง ตวัแบบ (Model) คือตวัแทนซ่ึงเป็นแนวคิดหรือเป็นการ
ประมาณเพื่อใชใ้นการแสดงการทาํงานของระบบจริง ตวัแบบสามารถช่วยสามารถสังเกตและเกิด
ความเขา้ใจต่อผลลพัธ์อาจเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงได ้ตวัแบบมีหลาย
ชนิด ไดแ้ก่ ในการสร้างตวัแบบแบบใดๆ จะตอ้งพยายามทาํให้ตวัแบบนั้นๆสามารถเป็นตวัแทน
ระบบจริงไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้เพื่อใหไ้ดท้างแกปั้ญหาของระบบท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุด 
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ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) คือระบบแบบเฉพาะเจาะจงชนิดหน่ึง ซ่ึง

อาจกล่าวไดว้่าเป็นกลุ่มของส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ ท่ีทาํงานเก่ียวขอ้งกนัในการเก็บ (นาํเขา้), 
จดัการ (ประมวลผล) และเผยแพร่(แสดงผล) ขอ้มูลและสารสนเทศและสนบัสนุนกลไกลของผล
สะทอ้นกลบั เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์

1. ส่วนท่ีนาํเขา้ (Inputs) ไดแ้ก่ การรวบรวมและการจดัเตรียมขอ้มูลดิบ ส่วนท่ีนาํเขา้น้ี
สามารถมีไดห้ลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโทรเขา้เพื่อขอขอ้มูลในระบบสอบถามเบอร์โทรศพัท ์
ขอ้มูลท่ีลูกคา้กรอกในใบ สอบถามการให้บริการของร้านคา้ฯลฯ ข้ึนอยูก่บัส่วนแสดงผลท่ีตอ้งการ 
ส่วนท่ีนาํเขา้น้ีอาจเป็นขบวนการท่ีทาํด้วยตวัเองหรือเป็นแบบอตัโนมติัก็ได้ เช่นการอ่านขอ้มูล
รายช่ือสินคา้และรายราคาโดยเคร่ืองอ่าน บาร์โคด้ของห้างสรรพสินคา้ จดัเป็นส่วนท่ีนาํเขา้แบบ
อตัโนมติั 

2. การประมวลผล (Processing) เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนและการแปลงขอ้มูลให้อยู่ในรูป
ของส่วนแสดงผลท่ีมีประโยชน์ ตวัอยา่งของการประมวลผลไดแ้ก่การคาํนวณ การเปรียบเทียบ การ
เลือกทางเลือกในการปฏิบติังานและการเก็บขอ้มูลไวใ้ชใ้นอนาคต โดยการประมวลผลสามารถทาํ
ไดด้ว้ยตนเองหรือสามารถใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยก็ได ้ตวัอย่างเช่น ระบบคิดเงินเดือนพนกังาน 
สามารถคิดไดจ้ากการนาํจาํนวน ชัว่โมงการทาํงานของพนกังานคูณเขา้กบัอตัราค่าจา้งเพื่อให้ได้
ยอดเงินรวมท่ีตอ้งจ่ายรวม ถา้ชั่วโมงการทาํงานรายสัปดาห์มากกว่า 40 ชั่วโมงอาจมีการคิดเงิน
ล่วงเวลาให ้โดยเพิ่มเขา้ไปกบัเงินรวม จากนั้นอาจจะทาํการหกัภาษีพนกังาน โดยการนาํเงินรวมมา
คิดภาษีและนาํเงินรวมมาลบดว้ยภาษีท่ีคาํนวณได ้จะทาํใหไ้ดเ้งินสุทธิท่ีตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังาน 

3. ส่วนท่ีแสดงผล (Outputs) เก่ียวขอ้งกบัการผลิตสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ มกัจะอยูใ่นรูป
ของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเป็นเช็คท่ีจ่ายให้กบัพนกังาน รายงานท่ีนาํเสนอผูบ้ริหารและ
สารสนเทศท่ีถูกผลิตออกมาให้กบัผูถื้อหุ้น ธนาคาร หรือกลุ่มอ่ืนๆ โดยส่วนแสดงผลของระบบ
หน่ึงอาจใช้เป็นส่วนท่ีนําเข้าเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ก็ได้ เช่นในขบวนการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ พนกังานขาย ลูกคา้ และ นกัออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาจจะทาํการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ซํ้ า
แล้วซํ้ าเล่า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยอาจจะใช้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการออกแบบน้ีดว้ย จนกระทัง่ไดต้น้แบบท่ีตรงความตอ้งการมากท่ีสุด จึง
ส่งแบบนั้นไปทาํการผลิต จะเห็นวา่แบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดจ้ากการออกแบบแต่ละคร้ังจะเป็นส่วนท่ี
ถูกนาํไปปรับปรุงการออกแบบในคร้ังต่อๆ ไป จนกระทัง่ไดแ้บบ สุดทา้ยออกมา อาจอยูใ่นรูปของ
ส่ิงพิมพท่ี์ออกมาจากเคร่ืองพิมพห์รือแสดงอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นอุปกรณ์แสดงผลตวั
หน่ึงหรืออาจจะอยูใ่นรูปของรายงานและเอกสารท่ีเขียนดว้ยมือก็ได ้
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    4. ผลสะทอ้นกลบั (Feedback) คือส่วนแสดงผลท่ีใชใ้นการทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อ
ส่วนท่ีนาํเขา้หรือส่วนประมวลผล เช่น ความผิดพลาดหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน อาจจาํเป็นตอ้งแก้ไข
ขอ้มูลนาํเขา้หรือทาํการเปล่ียนแปลงการประมวลผลเพื่อให้ไดส่้วนแสดงผลท่ีถูกตอ้ง ตวัอยา่งเช่น 
ระบบการจ่ายเงินเดือนพนกังาน ถา้ทาํการป้อนชัว่โมงการทาํงานรายสัปดาห์เป็น 400 แทนท่ีจะเป็น 
40 ชัว่โมง ถ้าทาํการกาํหนดให้ระบบตรวจสอบค่าชัว่โมงการทาํงานให้อยู่ในช่วง 0-100 ชัว่โมง 
ดงันั้นเม่ือพบขอ้มูลน้ีเป็น 400 ชัว่โมง ระบบจะทาํการส่งผลสะทอ้นกลบัออกมา อาจจะอยู่ในรูป
ของรายงานความผิดพลาด ซ่ึงสามารถนําไปใช้ในการตรวจสอบและแก้ไขจาํนวนชั่วโมงการ
ทาํงานท่ีนาํเขา้มาคาํนวณใหถู้กตอ้งได ้

ส่วนท่ีนาํเขา้ คือ รถท่ีสกปรก นํ้ า และนํ้ ายาต่างๆ ท่ีใชใ้นการลา้งรถ เวลาและพลงังานถูก
ใช้ในการปฏิบติัการลา้งรถ ทกัษะไดแ้ก่ความสามารถเฉพาะอย่างจะถูกนาํมาใชใ้นการฉีดสเปรย ์
ขดัโฟม และเป่าแห้ง ความรู้ถูกนาํมาใชใ้นการกาํหนดขั้นตอนการทาํงานของการลา้งรถให้ทาํงาน
ไปตามขั้นตอนท่ีถูกตอ้ง  

การประมวลผล ประกอบดว้ย ขั้นท่ีหน่ึง การเลือกประเภทการลา้งรถท่ีตอ้งการ เช่น ลา้ง
อยา่งเดียว ลา้งและขดัเงา ลา้งและขดัเงาและเป่าแห้งฯลฯ และขั้นต่อไปทาํการนาํรถเขา้ไปในเคร่ือง
ลา้งรถ (สังเกตวา่ในส่วนน้ีจะเกิดกลไกของผลสะทอ้นกลบัข้ึน ไดแ้ก่การประเมินผลของเจา้ของรถ
ท่ีมีต่อขบวนการลา้งรถท่ีกาํลงัเกิดข้ึน) จากนั้นของฉีดของเหลวจะฉีดนํ้ า สบู่เหลว หรือครีมขดัเงา
ไปท่ีรถ ข้ึนอยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกไวใ้นตอนตน้ 

ระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ (Computer-Based Information Systems : CBIS) ระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์ประกอบดว้ย ฮาร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), ขอ้มูล
(Data), บุคคล (People), ขบวนการ (Procedure) และการส่ือสารขอ้มูล (Telecommunication) ซ่ึงถูก
กาํหนดข้ึนเพื่อทาํการรวบรวม, จดัการ จดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ  

1. ฮาร์ดแวร์ คืออุปกรณ์ทางกายภาพ ท่ีใชใ้นการรวบรวม การนาํเขา้ และการจดัเก็บขอ้มูล, 
ประมวลผล ขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศ และแสดงสารสนเทศท่ีเป็นผลลพัธ์ออกมา  

2. ซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ยกลุ่มของโปรแกรมท่ีใชใ้นการปฏิบติังานร่วมกบัฮาร์ดแวร์และ
ใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

3. ขอ้มูล ในส่วนน้ีหมายถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีถูกเก็บอยูใ่นฐานขอ้มูล โดยฐานขอ้มูล 
(Database) หมายถึงกลุ่มของค่าความจริงและสารสนเทศท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนันัน่เอง 

4. บุคคล หมายถึงบุคคลท่ีใชง้านและปฏิบติังานร่วมกบัระบบสารสนเทศ 
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5. ขบวนการ หมายถึงกลุ่มของคาํสั่งหรือกฎ ท่ีแนะนาํวิธีการปฏิบติังานกบัคอมพิวเตอร์ใน
ระบบสารสนเทศ ซ่ึงอาจไดแ้ก่การแนะนาํการควบคุมการเขา้ใช้งานคอมพิวเตอร์, วิธีการสํารอง
สารสนเทศในระบบและวธีิจดัการกบัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

6. การส่ือสารขอ้มูล หมายถึงการส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดต่อส่ือสาร และช่วยให้
องคก์รสามารถเช่ือมระบบคอมพิวเตอร์เขา้กบัระบบเครือข่าย (Network) ท่ีมีประสิทธิภาพได ้โดย
เครือข่ายใช้ในการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไวด้้วยกนั อาจจะเป็นภายใน
อาคารเดียวกนั ในประเทศเดียวกนั หรือทัว่โลก เพื่อใหส้ามารถส่ือสารขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ได ้

ระบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหาร 
ระบบสารสนเทศท่ีมีการจดัการกบัสารสนเทศและสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารให้

เกิดประสิทธิผล เรียกวา่ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ บริหาร โดยเนน้เร่ืองการสนบัสนุนการ
ตดัสินใจในระดบัการจดัการระดบัต่างๆ ไม่เน้นท่ีการประมวลขอ้มูลท่ีไดจ้ากการดาํเนินการทาง
ธุรกิจและเนน้ท่ีโครงร่างของระบบควรจะถูกใชใ้นการ จดัการการใชง้านระบบสารสนเทศ  

บทบาทของการจัดการในองค์กร 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ สนบัสนุนบทบาทในการจดัการของผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1. การวางแผน (Plan) หมายถึง การกาํหนดเป้าหมาย และกลยทุธ์ในการบริหารองคก์ร 
2. การจดัการ (Organize) หมายถึง การจดัสรรทรัพยากรท่ีตอ้งการนาํมาใชใ้นองคก์ร 
3. การเป็นผูน้าํ (Lead) หมายถึง การกระตุน้พนกังาน เพื่อใหป้ฏิบติัการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
4. การควบคุม (Control) หมายถึง การควบคุมดูแล เพื่อให้เกิดความกา้วหนา้ไปยงัเป้าหมาย

ท่ีวางไว ้
จากบทบาทในการจดัการต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สารสนเทศจึงเป็นส่วนท่ีสําคญั

มากในการท่ีผูบ้ริหารจะดาํเนินงานเหล่าน้ีให้สําเร็จ เช่น สารสนเทศเก่ียวกบัการขาย, การผลิตและ
การเงิน เพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาใช ้ควบคุมการปฏิบติังานรายวนัขององคก์ร การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการจะตอ้งเป็นไปตามการจดัองคก์รและกลยทุธ์ขององคก์รนั้นๆ 
    ผูจ้ดัการตอ้งเป็นผูก้ระทาํและจดัการพฤติกรรมขององคก์รเพื่อให้บรรลุ เป้าหมาย เช่นการ
ควบคุมองค์กรให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการนาํระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการทาํงานหรือจะเป็น
การตรวจสอบว่าบุคคลท่ีได้รับมอบหมายงานไปนั้นสามารถปฏิบติังานตามท่ีตอ้งการไดห้รือไม่ 
โดยอาจกําหนดให้มีการฝึกอบรมพนักงานก่อนเร่ิมปฏิบัติงานนั้ นๆ ผูจ้ ัดการต่างๆ ต้องการ
สารสนเทศท่ีแตกต่างกนั เพื่อท่ีจะนาํไปใชใ้นการทาํงานของตน ดงันั้นในส่วนต่อไปจะอธิบายถึง
ความตอ้งการของสารสนเทศของการจดัการในระดบัต่างๆ 
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ระดับของการจัดการและการด าเนินการ 
ระดับของการจัดการ (Levels of Management) 
การทาํความเขา้ใจระบบสารสนเทศแบบต่างๆ ภายในองค์กร และทราบว่าระบบต่างๆ 

สามารถรองรับความตอ้งการของการบริหารไดอ้ยา่งไร จาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจกบัระดบัของการ
จดัการระดบัต่างๆ ขององคก์รก่อน ซ่ึงระดบัของการจดัการแบ่งออกเป็นระดบักลยุทธ์ (Strategic), 
ระดบัยุทธวิธี (Tactical), และระดบัปฏิบติัการ(Operation)  ไดแ้ก่การปฏิบติังานในระดบัท่ีตํ่าท่ีสุด 
ผูค้วบคุมการทาํงานในระดบัน้ี ตอ้งการรายละเอียดสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ตาม
ขบวนการผลิตของบริษทัในแต่ละวนั การควบคุมการปฏิบติัการในระดบัน้ีจะตอ้งพิจารณาหาวิธีท่ี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยขบวนการตดัสินใจในระดบัน้ีตอ้งการสารสนเทศเก่ียวกบั งาน
ท่ีจะตอ้งปฏิบติั, ทรัพยากรท่ีมีอยู ่ความร่วมมือท่ีตอ้งการจากส่วนปฏิบติังานอ่ืนๆ ภายในองคก์ร, 
มาตรฐานและงบประมาณท่ีสามารถใชไ้ด,้ และผลสะทอ้นกลบัท่ีใชใ้นการประเมินผลลพัธ์ 

 หน้าท่ีของผูจ้ดัการในระดับปฏิบติัการ ได้แก่ ทาํการตดัสินใจจากข้อมูลท่ีถูกเก็บไว ,้ 
กาํหนดหน้าท่ีในการทาํงาน, และตรวจสอบการขนส่งให้เป็นไปตามนโยบายหรือกฎท่ีผูจ้ดัการ
ระดบัยทุธวธีิกาํหนดไว ้โดยสารสนเทศท่ีใชใ้นการจดัการระดบัน้ีจะตอ้งมีรายละเอียดมาก, มีความ
แม่นยาํสูงและเกิดข้ึนมาจากการทาํงานท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํและประกอบดว้ยรายการขอ้มูลรายวนัท่ี
แสดงถึงการผลิต, การขายและการเงินในแต่ละวนั 

การปฏิบัติงานในระดับยุทธวิธี (Tactical) 
  การควบคุมการจดัการในระดบัยุทธวิธีจะเก่ียวกบัการจดัหาและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัการระดบัสูง ผูจ้ดัการใน
ระดบัน้ีทาํหนา้ท่ีในการวางแผนงานสําหรับหน่วยปฏิบติังานระดบัล่าง เช่น ศูนยก์ลางการขายและ
การผลิต เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององคก์ร ผูจ้ดัการระดบักลางน้ีตอ้งการรายงานสรุปจากการ
ปฏิบติังานของบริษทั เพื่อใชใ้นการ ตดัสินใจเชิงยทุธวธีิ เพื่อท่ีจะปฏิบติัตามนโยบายการตดัสินใจท่ี
ถูกกาํหนดมาจากระดบับนหรือระดบักลยทุธ์ของบริษทั  

ส่ิงสําคญัท่ีผูจ้ดัการในระดบัปฏิบติัการและระดบัยุทธวิธีตอ้งการใชใ้นการตดัสินใจไดแ้ก่ 
รายงานสรุปท่ี เหมาะสมกบัความตอ้งการ โดยสารสนเทศในระดบัน้ีจะเป็นสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะยาวมากข้ึน เช่น สารสนเทศเก่ียวกบัสถานภาพทางการเงินของบริษทั สามารถนาํมาใชใ้นการ
ทาํนายสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตไดแ้ม่นยาํมากข้ึน 

การปฏิบัติงานในระดับกลยุทธ์ (Strategic) 
การจดัการเชิงกลยทุธ์เก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยหน่วยงานต่างๆ 

จะตอ้งปฏิบติัตามกลยุทธ์ท่ีกาํหนด เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร ผูจ้ดัการระดบักลยุทธ์จะ
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ทาํการกาํหนดนโยบายและตดัสินใจดา้นการเงิน, ดา้นบุคลากร, ดา้นสารสนเทศและดา้นแหล่ง
เงินทุนท่ีต้องการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร การตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนจะเก่ียวกับการ
กาํหนดทิศทางขององคก์ร รวมทั้งการผลิตสินคา้ใหม่, ลงทุนในตลาดใหม่และการใชเ้ทคโนโลยีใน
การผลิตใหม่ๆ  สัดส่วนระหวา่งจาํนวนบุคคลภายในองคก์ร ท่ีทาํการตดัสินใจในระดบัการจดัการ
ระดบัต่างๆ และแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการตดัสินใจในทั้ง 3 ระดบั จากรูปสรุปไดว้า่ในองคก์ร
จะมีผูท่ี้ทาํงานในระดับปฏิบติัการ(ทาํงานในระดบัล่าง) จาํนวนมากและท่ีระดบัสูงข้ึน (ระดับ
ยุทธวิธี) มีจาํนวนผูท้าํงานนอ้ยลงและท่ีระดบักลยุทธ์จะมีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด การตดัสินใจจะเกิดข้ึน
จากระดบับนลงมาระดบัล่าง การตดัสินใจของระดบัล่างจะข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของระดบัท่ีสูง
กว่า ในขณะท่ีสานสนเทศท่ีใช้ในการตดัสินใจจะเกิดข้ึนจากระดับล่างข้ึนไปสู่ระดับบน โดย
สารสนเทศระดบับนเกิดจากการสรุปขอ้มูลท่ีไดจ้ากระดบัท่ีอยูต่ ํ่ากวา่ 

ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems) 
ระบบประมวลผลรายการ หมายถึง ระบบสารสนเทศท่ีใชใ้นการเปล่ียนขอ้มูลดิบจากการ

ปฏิบติังานให้อยู่ในรูปแบบท่ีเคร่ืองจกัรสามารถอ่านได,้ เก็บรายละเอียดรายการ, ประมวลผล
รายการและสั่งพิมพร์ายละเอียดรายการ ออกมาได ้รายการ (Transaction) คือ การกระทาํพื้นฐานท่ี
เกิดข้ึนระหวา่งการดาํเนินการทางธุรกิจ เช่น การขายสินคา้ การจองตัว๋เคร่ืองบิน การซ้ือสินคา้ผา่น
เครดิตการ์ดและการสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั จดัเป็นรายการทั้งส้ิน ระบบประมวลผล
รายการนิยมใชใ้นการประมวลผลบญัชี, การขาย, หรือประมวลผลขอ้มูลสินคา้คงคลงั เน่ืองจาก
ขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นท่ีตอ้งการของระบบสารสนเทศอ่ืนๆในองคก์ร   

ในการดาํเนินการของระบบประมวลผลรายการ ขอ้มูลถูกนาํเขา้ไปยงัคอมพิวเตอร์ของ
ระบบสารสนเทศ โดยใชแ้ป้นพิมพห์รืออุปกรณ์อ่ืนๆ ขอ้มูลจะถูกเก็บอยูใ่นคอมพิวเตอร์จนกระทัง่
พร้อมท่ีจะถูกประมวลผล หลงัจากท่ีขอ้มูลถูกป้อนเขา้ไปแลว้ จะเกิดการประมวลผลเพื่อเปล่ียน
ขอ้มูลเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการจดัการ โดยระบบประมวลผลรายการจะทาํการบนัทึก
รายการลงในฐานขอ้มูลและผลิตเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการนั้นออกมา อาจอยู่ในรูปแบบของ
รายงาน, ตาราง, กราฟ,ภาพเคล่ือนไหว และเสียงฯลฯ ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ชส้ารสนเทศ
นั้นๆ 

ระบบประมวลผลรายการสามารถแบ่งตามวธีิการประมวลผลข้อมูล ไดแ้ก่ 
1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing System) ขอ้มูลจากหลายๆ รายการ 

จากผูใ้ช้หลายๆ คน หรือจากช่วงเวลาหลายๆ ช่วง ถูกรวมเขา้ด้วยกนั, นาํเขา้ และประมวลผล
เหมือนเป็นกลุ่มเดียว ตวัอยา่งเช่น ยอดขายรายวนัซ่ึงถูกประมวลผลเพียงวนัละหน่ึงคร้ัง จะใชร้ะบบ
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การประมวลผลแบบกลุ่มน้ีเม่ือขอ้มูลไม่จาํเป็นตอ้งปรับปรุงทนัที และเม่ือมีขอ้มูลจาํนวนมากท่ี
คลา้ยกนั ตอ้งถูกประมวลผลในคร้ังเดียวกนั 

2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์ (Online Processing System) รายการถูกประมวลผล
เม่ือเกิดรายการนั้นข้ึน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

2.1 การประมวลผลเชิงรายการ (Transactional Processing) ขอ้มูลถูกประมวลผลเม่ือ
ป้อนขอ้มูลเขา้โดยไม่ตอ้งเก็บไวป้ระมวลผลในภายหลงั เช่น ระบบเช็ครายการสินคา้ออกของร้าน
ขายของชาํ โดยระบบจะทาํการออกใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการสินคา้ทนัทีหลงัจากรายการสินคา้
ต่างๆ ท่ีซ้ือ ถูกประมวลผล 

2.2 การประมวลผลแบบทนัที (Real-time Processing) ใชใ้นระบบควบคุม หรือระบบท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดผลสะทอ้นกลบั เช่นขบวนการควบคุมอุณหภูมิของหา้งสรรพสิน การทาํงานของการ
ประมวลผลแบบทนัที สามารถไปมีผลกระทบกบัตวัรายการนั้นๆ เอง ถา้ผูใ้ช้หลายรายแข่งขนักนั
เพื่อใชท้รัพยากรเดียวกนั เช่นท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน หรือในชั้นเรียนพิเศษ 
 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

ในการใช้การประมวลผลรายการทาํให้การประมวลผลการดาํเนินการด้านธุรกิจทาํได้
รวดเร็วข้ึนและลด ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานลงได้ แต่จะเห็นได้ชัดว่าขอ้มูลท่ีเก็บได้จากการ
ประมวลผลรายการ สามารถช่วยให้ผูบ้ริหารนาํมาใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินงานไดดี้ข้ึน จึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยสนบัสนุนการทาํงานดา้นการจดัการของผูบ้ริหารข้ึน
เรียกวา่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการหมายถึงกลุ่มของบุคคล, ขบวนการ,ซอฟตแ์วร์, ฐานขอ้มูล 
และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีถูกจดัการเพื่อใช้ในการจดัการสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํให้แก่ผูบ้ริหาร
หรือผูท้าํการตดัสินใจ จุดประสงค์หลกัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ อยู่ท่ีการดาํเนินการ
อยา่งมีประสิทธิภาพในดา้นการตลาด, การผลิต, การเงิน และส่วนงานอ่ืนๆ โดยใชแ้ละจดัเก็บขอ้มูล
ลงในฐานขอ้มูล  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเป็นระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการผลิตรายงานด้านการ
จดัการ ซ่ึงจะใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจในระดบัปฏิบติังาน, ระดบัยุทธวิธี และระดบักลยุทธ์ 
โดยรายงานท่ีเกิดข้ึนมีหลายรูปแบบข้ึนอยู่กับระดับของการจัดการในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 
ประเภทหลกัคือรายงานตามตารางเวลา (Scheduled Report), รายงานกรณียกเวน้ (Exception 
Report) และรายงานตามคาํขอ (Demand Report) 

1. รายงานตามตารางเวลา แสดงขอ้มูลการดาํเนินงานขององค์กรท่ีเกิดข้ึนตามช่วงเวลา 
อาจจะเป็นช่วงรายวนั, รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี มีลกัษณะคลา้ยกบัขอ้มูลตน้ฉบบัท่ีผา่นการ
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ประมวลผลมาจากหน่วยงานต่างๆ แต่เพิ่มการจดักลุ่มขอ้มูลและการสรุปขอ้มูลลงไป เพื่อช่วยให้
ผูจ้ ัดการในระดับล่างสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ของผูจ้ ัดการ
ระดบัสูงกว่าได ้ตวัอย่างเช่น ผูจ้ดัการดา้นการผลิตตอ้งการรายงานรายวนัของสินคา้ท่ีมีตาํหนิจาก
ฝ่ายการผลิตและรายงานรายสัปดาห์ของจาํนวนชัว่โมงการทาํงานล่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนในสัปดาห์นั้น 

2. รายงานกรณียกเวน้ เป็นรายงานท่ีเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางอย่าง ซ่ึงมกัจะไม่ปกติ จึง
จาํเป็นจะตอ้งมี รายงานออกมา โดยในรายงานจะมีขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อผูจ้ดัการในการตรวจสอบหา
สาเหตุของขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนเท่านั้น เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทาํการผลิตรายงาน
กรณียกเวน้เม่ือมีการทาํงานล่วงเวลามากกวา่ 10% ของเวลาการทาํงานรวมทั้งหมด เม่ือผูจ้ดัการฝ่าย
ผลิตไดรั้บรายงาน จะทาํการหาสาเหตุท่ีมีการทาํงานล่วงเวลาเกินกวา่ท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมา
จากมีงานการผลิตมากหรือเกิดจากการวางแผนงานไม่ดี ถา้เกิดข้ึนจากการวางแผนไม่ดีแลว้จะไดท้าํ
การปรับปรุงแกไ้ขแผนงานต่อไป 

3. รายงานตามคาํขอ เกิดข้ึนตามคาํขอของผูจ้ดัการในหวัขอ้ท่ีตอ้งการ ซ่ึงรายงานอาจจะถูก
กาํหนดมาก่อนแลว้ แต่ไม่ทาํการผลิตออกมาหรืออาจเป็นรายงานท่ีมีผลมาจากเหตุการณ์ท่ีไม่เคย
คาดคิดมาก่อนใน รายงานอ่ืน หรือจากข้อมูลภายนอก เช่น ถ้าผูจ้ดัการฝ่ายผลิตเห็นการทาํงาน
ล่วงเวลามากเกินกาํหนดจากรายงานกรณียกเวน้ อาจจะทาํการร้องขอรายงานท่ีแสดงถึงสาเหตุท่ี
เป็นไปไดใ้นการทาํให้เกิดการทาํงานล่วงเวลาเกินกาํหนด อาจจะไดแ้ก่รายงานท่ีแสดงงานในดา้น
การผลิตทั้งหมด, จาํนวนชัว่โมงท่ีตอ้งการในการทาํงานแต่ละงาน, และจาํนวนการทาํงานล่วงเวลา
ของแต่ละงาน จะเห็นว่ารายงานน้ีจะตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีรวบรวมอยูใ่นฐานขอ้มูล เพื่อนาํเสนอขอ้มูลท่ี
จาํเป็นต่อผูจ้ดัการต่อไป 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ในความเป็นจริงแล้วรายงานชนิดต่างๆ ยงัไม่สามารถตอบคาํถามท่ีเกิดข้ึนในขบวนการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เน่ืองจากรายงานเหล่านั้นยงัไม่สามาถนาํมาใชไ้ดท้นัต่อเหตุการณ์และยงั
ไม่สามารถนาํมาทดสอบเพื่อดูผลของการตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว จึงจาํเป็นต้องพฒันาระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจข้ึนเพื่อช่วยให้ผูจ้ดัการสามารถหาคาํตอบของคาํถามต่างๆ เพื่อทาํการ
ตดัสินใจดว้ยการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตร์หรือแผนภาพไดดี้ข้ึน ความหมายของระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจคือ ระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยผูต้ดัสินใจท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีมีโครงสร้าง
ระดบัต่างๆ โดยสามารถทดสอบผลการตดัสินใจในการแก้ปัญหาด้วยตวัแบบขอ้มูลและทาํการ
วเิคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจช่วยในการตดัสินใจปัญหาได้หลากหลายรูปแบบ สามารถ
ช่วยในการแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น เช่น ผูผ้ลิตตอ้งการหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการสร้างโรงงานผลิตแห่ง



24 
 

ใหม่หรือโรงงานนํ้ ามนัตอ้งการเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการขุดเจาะหานํ้ ามนั ซ่ึงจะเห็นว่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการทัว่ไปไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ แต่ระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจสามารถช่วยแนะนาํทางเลือกในการปฏิบติัและช่วยในการตดัสินใจเพื่อหาคาํตอบของ
ปัญหาเหล่าน้ีได ้นอกจากน้ีระบบสนบัสนุนการตดัสินใจยงัเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจการบริหาร
รูปแบบต่างๆ ดงันั้นจึง จาํเป็นตอ้งสามารถรองรับรูปแบบการตดัสินใจของผูใ้ชท่ี้หลากหลายดว้ย 

ส่วนประกอบท่ีจาํเป็นของระบบสนับสนุนการตัดสินใจได้แก่ กลุ่มของตวัแบบท่ีใช้
สนบัสนุน ผูต้ดัสินใจหรือผูใ้ช้ (Model base), กลุ่มของค่าความจริงและสารสนเทศท่ีช่วยในการ
ตดัสินใจ (Database), และระบบและขบวนการท่ีช่วยให้ผูต้ดัสินใจและผูใ้ชอ่ื้นๆ สามารถตอบโต้
กบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจได ้(User Interface) จากรูปจะเห็นวา่ผูใ้ชไ้ม่ไดท้าํการใชต้วัแบบ
โดยตรง แต่จะใชง้านผา่นซอฟตแ์วร์จดัการตวัแบบ (Model Management Software : MSS) และใช้
ฐานขอ้มูลผา่นระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Mangement System :DBMS) 

ระบบสารสนเทศเพือ่ผู้บริหาร 
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีจุดประสงคเ์พื่อแกปั้ญหาและตอบคาํถามลกัษณะ "อะไรจะ

เกิดข้ึนถา้…" หรือลกัษณะตอ้งทาํอยา่งไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการและคาํถามในลกัษณะมี
ความเส่ียงเข้ามาเก่ียวข้อง ซ่ึงผูท่ี้ ตดัสินใจและต้องการใช้ระบบน้ีส่วนมากมกัจะเป็นผูบ้ริหาร
ระดบักลางซ่ึงจะตอ้งเก่ียวขอ้งบัปัญหาและการทาํงานหลกั แต่สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจมกัจะไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงได ้
   เน่ืองจากผูบ้ริหารระดับสูงต้องมองในระดบักวา้งขององค์กรและผูบ้ริหารมีเวลาน้อย 
ระบบสารสนเทศเพื่อ ผูบ้ริหารจึงจาํเป็นตอ้งใชง้านง่ายและสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบจะตอ้งอยูใ่น
รูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย แหล่งขอ้มูลท่ีใชอ้าจจะมาจากแหล่งขอ้มูลภายนอกและแหล่งขอ้มูลภายในเช่น
ระบบประมวลผลรายการหรือระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ทาํให้ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถหา
สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดผลลพัธ์ต่างๆได ้ 
     ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารมีประสิทธิภาพและความสามารถในการจดัเก็บขอ้มูลสูงดว้ย
การใช้เคร่ือง เมนเฟรม ใช้งานง่ายและมีความสามารถในการแสดงผลด้วยรูปภาพได้ดว้ยการใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยสารสนเทศถูกถ่ายโอนจากเคร่ืองเมนเฟรมหรือฐานขอ้มูลขอ้มูล
ภายนอกเขา้มายงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และผูบ้ริหารสามารถใช้อุปกรณ์ช้ีตาํแหน่งเช่น 
เมาส์ เพื่อเลือกจากรายการของผลลพัธ์และรูปแบบการแสดงผลได ้เน่ืองจากผูบ้ริหารมกัจะทาํการ
คน้หาขอ้มูลและตอบคาํถามท่ีตอ้งการมากกวา่การป้อนขอ้มูล ในระบบสารสนเทศเพื่อ ผูบ้ริหารน้ี
จึงไม่นิยมใชแ้ป้นพิมพ ์ผลลพัธ์ท่ีไดม้กัจะอยูใ่นรูปแบบของแผนภาพหรือแผนภาพและตาราง ทาํ
ใหผู้บ้ริหารสามารถเขา้ใจแนวโนม้และนาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชต้ดัสินปัญหาไดต้รงตามความตอ้งการ 
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 ระบบผู้เช่ียวชาญ 
ระบบผูเ้ช่ียวชาญได้รับความสําเร็จได้ด้วยการนําคุณสมบัติทางด้านปัญญาประดิษฐ ์

(Artificial Intelligence : AI) ซ่ึงเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณลักษณะความฉลาดเหมือนกบัมนุษย ์
เขา้มาใชร่้วมดว้ย ระบบผูเ้ช่ียวชาญช่วยในการตดัสินใจไดโ้ดยขบวนการทางคอมพิวเตอร์ท่ีทาํการ
รวบรวมเหตุผลทางตรรกะเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงระบบผูเ้ช่ียวชาญเรียกใชค้วามรู้เฉพาะดา้นหน่ึงๆ ไดจ้าก
ฐานความรู้ (Knowledge Base) ข้ึนอยูก่บัค่าความจริงของเหตุการณ์ใดๆ ท่ีตอ้งการตดัสินใจ ผา่น
กลไกในการสรุปขอ้มูลและให้เหตุผล เพื่อให้คาํแนะนาํพร้อมทั้งมีคาํอธิบายของคาํแนะนาํแก่ผูใ้ช้
ดว้ย  

ส่วนประกอบท่ีจาํเป็นของฐานความรู้คือ ฮิวริสติก (Heuristic) ซ่ึงหมายถึงส่วนของความรู้
ภายในขอบเขตของระบบผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตดัสินใจ ซ่ึงไม่มีรูปแบบตายตวั เช่นการสํารวจ
นํ้ ามันหรือการประเมินราคาหุ้น โดยฐานความรู้จะถูกพฒันาข้ึนโดยการนําความรู้และความ
เช่ียวชาญมาจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีตอ้งการ 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถนาํไปใชร่้วมกบัระบบสารสนเทศในองคก์รทุกประเภทไม่วา่จะ
เป็นระบบการประมวลผลรายการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการหรือในระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจหรือจะใช้เป็นเคร่ืองมือในการให้ คาํแนะนาํเด่ียวๆ เลยก็ได้ ตวัอย่างเช่น การนาํระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญมาใช้ร่วมกบัระบบประมวลผลรายการสําหรับการสั่งซ้ือสินคา้ ระบบผูเ้ช่ียวชาญอาจ
กาํหนดราคาสั่งซ้ือโดยการพิจารณาจากกลุ่มลูกคา้, ปริมาณการสั่งซ้ือและรายการส่งเสริมการขายท่ี
มีอยูท่ ั้งหมดของสินคา้ท่ีถูกสั่งซ้ือนั้น เน่ืองจากบริษทัต่างๆมีรายการส่งเสริมการขายท่ีแตกต่างกนั มี
ทั้งแบบในระยะเวลาสั้ นๆ, แบบท่ีให้เฉพาะบางพื้นท่ีฯลฯ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีไม่ง่ายนักสําหรับ
พนกังานรับสั่งสินคา้ท่ีจะสามารถจดัการแจง้ให้ลูกคา้ทราบไดท้นัทีทางโทรศพัท ์ความยุง่ยากของ
งานเหล่าน้ีมีมากมายจึงมีการนาํระบบผูเ้ช่ียวชาญเขา้มาช่วย จดัการ แต่ในความเป็นจริงแลว้ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญมิไดเ้ขา้มาแทนท่ีผูเ้ช่ียวชาญระบบตวัจริง เพียงแต่ช่วยให้ผูต้ดัสินใจ ทาํการตดัสินใจได้
ง่ายข้ึนเท่านั้น 

กลุ่มของระบบท่ีรวมกนัเพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถตรวจสอบขบวนการผลิต เพื่อให้เกิด
การใชว้ตัถุดิบในการผลิตท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยการตรวจสอบน้ีทาํไดโ้ดยดูจากรายงาน
สรุปท่ีไดจ้ากระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ รายงานเหล่าน้ีสามารถไดม้าจากการกรองและการ
วิเคราะห์รายละเอียดขอ้มูลท่ีอยู่ในฐานขอ้มูลการประมวลผลรายการและแสดงผลขอ้มูลท่ีไดใ้น
รูปแบบท่ีมีความหมายหรือรูปแบบท่ีเขา้ใจไดง่้ายต่อ ผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ  

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแต่ละระบบจะประกอบด้วยกลุ่มของระบบย่อย ซ่ึงทาํ
หน้าท่ีในการดาํเนินงานเฉพาะอย่างภายในองค์กร ดงันั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการด้าน
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การเงินจะมีระบบย่อยท่ีทาํการออกรายงานดา้นการเงิน, ระบบยอ่ยท่ีทาํการวิเคราะห์ผลกาํไรและ
ขาดทุน, วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและระบบยอ่ยท่ีทาํการใช้และบริหารเงินทุน ระย่อยต่างๆ สามารถใช้
ทรัพยากรดา้นฮาร์ดแวร์, ขอ้มูล และบุคคลร่วมกนัได ้ 

ถึงแม้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการจะเพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจให้กับ
ผูบ้ริหารได้ แต่บทบาทสําคญัท่ีทาํให้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการสามารถเพิ่มประสิทธิผล
ใหก้บัองคก์รไดก้็คือ ช่วยในการจดัการขอ้มูลท่ี ถูกตอ้งให้กบับุคคลท่ีถูกตอ้ง ในรูปแบบและเวลาท่ี
เหมาะสม 

ส่วนทีน่ าเข้าไปในระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
ขอ้มูลท่ีเขา้ไปยงัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาจากแหล่งขอ้มูลภายในและภายนอก 

แหล่งข้อมูลภายในท่ีสําคญัมาจากระบบการประมวลผลรายการ ซ่ึงการทาํงานหลักของระบบ
ประมวลผลรายการไดแ้ก่การจดัเก็บขอ้มูล ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการดาํเนินรายการทางธุรกิจ ซ่ึงเม่ือเกิด
รายการทางธุรกิจใดๆ ข้ึนระบบประมวลผลรายการจะตอ้ง ปรับปรุงขอ้มูลท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลดว้ย
เสมอ ตวัอย่างเช่น โปรแกรมการออกบิลช่วยเก็บฐานข้อมูลของบญัชีรายรับ ซ่ึงจะต้องมีการ
ปรับปรุงเพื่อให้บริหารทราบวา่ลูกคา้รายใดบา้งท่ีเป็นหน้ีบริษทั ฐานขอ้มูลท่ีปรับปรุงแลว้เหล่าน้ี
เป็นแหล่งกาํเนิดขอ้มูลภายในพื้นฐาน เพื่อใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ชุดโปรแกรม
ทางดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หรือขอ้มูลภายในจากส่วนงานเฉพาะดา้นอ่ืนๆ ของบริษทัก็สามารถ
นาํเขา้ขอ้มูลท่ีสาํคญัมาสู่ระบบไดเ้ช่นกนั แหล่งขอ้มูล ภายนอกไดแ้ก่ ลูกคา้, แหล่งผลิต, คู่แข่งและ
ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นเจา้ของข้อมูลท่ียงัไม่ผ่านการประมวลผลรายการ และแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ หลายๆ 
บริษทัพยายามท่ีจะนาํเอ็กทราเน็ตเขา้มาใช้เช่ือมโยงแหล่งขอ้มูลภายนอกต่างๆ เขา้ด้วยกนั เพื่อ
สะดวกในการแลกเปล่ียนขอ้มูลและสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการใชข้อ้มูลท่ีไดม้าจากแหล่งกาํเนิดเหล่าน้ีและประมวลผลให้
กลายเป็น สารสนเทศท่ีผูบ้ริหารสามารถนาํไปใชไ้ด ้ซ่ึงมกัจะอยูใ่นรูปแบบของรายงานนัน่เอง 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าระบบ

สารสนเทศดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานขององค์กร เน่ืองจากการทาํงาน
ของทรัพยากรมนุษยจ์ะเก่ียวขอ้งกบัทุกส่วนงานขององคก์ร ดงันั้นระบบสารสนเทศดา้นบุคลากรจึง
มีบทบาทท่ีมีผลต่อความสําเร็จขององค์กร โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการด้านทรัพยากร
มนุษยค์วรจะมีคุณสมบติัในการวิเคราะห์และวางแผนภาระงาน , การจา้งบุคลากร, การฝึก อบรม
พนักงาน การกําหนดงานให้กับพนักงานและงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลากร โดยระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพควรจะสามารถจดัการเร่ืองค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรให้นอ้ยท่ีสุดในขณะท่ียงัคงสามารถ
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สนองตอบความตอ้งการบุคลากรในการดาํเนินงานต่างๆ เพื่อดาํเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
องคก์รได ้ 

ส่วนทีน่ าเข้าไปยงัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 
1. แผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายของบริษทั ไดแ้ก่ขอ้มูลดา้นวตัถุประสงค์และนโยบายใน

ดา้นบุคลากร เช่นนโยบายในการควบคุมคุณภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนกังาน, มีการกระตุน้ให้มี
ส่วนร่วมในการทาํงาน, มีการสลบัหนา้ท่ีการทาํงานและการกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีในการทาํงาน
ของบุคลากรในองคก์ร เป็นตน้ 

2. ระบบประมวลผลรายการ ไดแ้ก่ขอ้มูลเงินเดือน, ขอ้มูลการประมวลผลการสั่งซ้ือ, ขอ้มูล
บุคลากร ขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบประมวลผลรายการ ไดแ้ก่ 

- ขอ้มูลเงินเดือน ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นค่าจา้ง, ค่าประกนัสุขภาพ และเงินสวสัดิการต่างๆของ
บุคลากรในองค์กร โดยขอ้มูลท่ีระบบประมวลผลรายการไดรั้บอาจไดแ้ก่ชัว่โมงการทาํงาน อตัรา
ค่าจา้งของพนกังาน และทาํการคาํนวณเงินเดือนค่าจา้งออกมาให ้ 

- ขอ้มูลการสั่งซ้ือของพนักงานขายสามารถนํามาใช้ในการวางแผนงานการกาํหนด
บุคลากรได ้โดยพิจารณาจาํนวนพนกังานขายท่ีตอ้งการ ในการให้บริการหรือขายสินคา้ขององคก์ร
ท่ีจะมีการขยายตวัต่อไปในอนาคต  

- ขอ้มูลบุคลากร ใชใ้นการแบ่งระดบัทกัษะในการทาํงาน โดยพิจารณาจากประสบการณ์
การทาํงาน, การประเมินประสิทธิภาพในการทาํงาน, และสารสนเทศอ่ืนๆ ช่วยในการวางแผนงาน
การกาํหนดงานใหก้บัพนกังานในดา้นต่างๆ 

3. แหล่งขอ้มูลภายนอก ไดแ้ก่ขอ้มูลเงินเดือนขององค์กรอ่ืน, ขอ้มูลสถิติการว่าจา้ง ซ่ึง
ขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถนาํมาใชใ้นการกาํหนดอตัรา ค่าจา้งหรอเงินเดือนให้กบัพนกังานในองคก์รได ้
ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจไดจ้ากบริษทัท่ีทาํการวจิยัและพฒันาในดา้นเงินรายไดห้รืออาจไดจ้ากอินเทอร์เน็ต
ท่ีมีการสรุปขอ้มูลของบริษทัท่ีทาํการวิจยัและพฒันาทางดา้นเงินเดือนก็ได ้นอกจากน้ียงัสามารถ
ศึกษาไดจ้ากขอ้กาํหนดทางดา้นกฎหมายเร่ืองค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่า โดยพิจารณาตามแหล่ง ขอ้มูล
ทอ้งถ่ิน, สมาคมดา้นแรงงานต่างๆ เป็นตน้ 

ระบบย่อยและผลทีไ่ด้จากระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์  
ระบบย่อยในระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการดา้นทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ระบบในการ

วางแผนทรัพยากรมนุษย,์ การวา่จา้ง, การฝึกอบรมและการเสริมทกัษะและการบริหารเงินเดือนและ
ค่าจา้ง โดยผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบไดแ้ก่รายงานการวางแผนทรัพยากรมนุษย,์ ประวติัการทาํงาน, 
รายงานการเสริมทกัษะบุคลากร, การสาํรวจเงินเดือน โดยรายงานเหล่าน้ีจะช่วยให้ผูบ้ริหารกาํหนด
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งานให้กบัพนกังาน เพื่อให้บริการแก่ลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล, และช่วยใน
การจดัตารางการทาํงาน เพื่อใหไ้ดง้านตามท่ีตอ้งการได ้

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการด้านการบัญชี 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการดา้นการบญัชี จะสนบัสนุนการทาํบญัชีให้กบัองคก์ร โดย

ในระบบน้ีประกอบดว้ยการทาํงานท่ีสาํคญัมากมาย เช่น ทาํการรวมกลุ่มสารสนเทศในบญัชีรายจ่าย
, บญัชีรายรับ , บญัชีเงินเดือน ฯลฯ โดยการใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากระบบประมวลผลรายการขององค์กร 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการระดับกลุ่มงาน 
กลุ่มงาน หมายถึง ระบบท่ีถูกจดัการของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปซ่ึงทาํงานเก่ียวขอ้งกนั 

เพื่อใหร้ะบบนั้นปฏิบติังานบางอยา่ง โดยมีกลุ่มบทบาทมาตรฐานของความสัมพนัธ์ของสมาชิกใน
กลุ่มและมีกลุ่มของค่ามาตรฐานซ่ึงกาํหนดการปฏิบติังานของกลุ่มนั้นและสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม 

แนวคิดของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการระดับกลุ่มงาน 
กลุ่มงานท่ีประกอบดว้ยส่วนท่ีเหมือนกนั (Homogeneous Workgroups)หมายถึงกลุ่มงานท่ี

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาทและงานท่ีทาํเหมือนกนั (ยกเวน้ผูบ้ริหาร) เช่น กลุ่มการ ส่งสินคา้
จากคลงัสินคา้ ซ่ึงอาจมีหวัหน้าหน่ึงคน การทาํงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ แต่ละรอบมีผูดู้แลรอบละ
หน่ึงคน พนกังานท่ีเหลือจะทาํงานอยู่ในกลุ่มรอบท่ีหน่ึงหรือรอบท่ีสอง การทาํงานของพนกังาน
เหล่าน้ีจะเหมือนกนั ดงันั้นเม่ือเพิ่มพนกังานข้ึนอีกหน่ึงคนเขา้ไปในกลุ่ม จะทาํให้ไดง้านเพิ่มข้ึน
จาํนวนหน่ึง ถา้เพิ่มพนกังานคนท่ีสอง, สาม,ส่ี และมากข้ึน เขา้ไปในกลุ่มจะไดง้านเพิ่มเท่าๆ กนั
สาํหรับพนกังานแต่ละคน 

ระบบสารสนเทศสําหรับกลุ่มงานลักษณะน้ีสามารถสร้างได้ง่าย เน่ืองจากสมาชิกทุก
คนทาํงานเหมือนกนั เม่ือระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนสามารถสนบัสนุนการทาํงานของพนกังาน
ไดห้น่ึงคน ก็เท่ากบัสามารถสนบัสนุนการทาํงานของสมาชิกรายอ่ืนๆ ในกลุ่มไดเ้ช่นเดียวกนั 

กลุ่มงานท่ีประกอบดว้ยส่วนท่ีไม่เหมือนกนั (Heterogeneous Workgroups) หมายถึงกลุ่ม
งานท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาทและงานท่ีทาํแตกต่างกนั เช่น กลุ่มให้การช่วยเหลือลูกคา้ ใน
กลุ่มมีบุคคลท่ีมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงแตกต่างกนั ในกลุ่มให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าอาจแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มท่ีให้ความช่วยเหลือด้านสินค้าประเภทโปรแกรม
ประมวลผลคาํ กลุ่มท่ีให้ความช่วยเหลือเก่ียวกบัสินคา้ประเภทระบบจดัการฐานขอ้มูล กลุ่มท่ีให้
ความช่วยเหลือเก่ียวกบัสินคา้ประเภทแผน่งาน หรือกลุ่มท่ีทาํการฝึกอบรมพนกังานในกลุ่มเพื่อให้
ความช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 
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การพฒันาระบบสารสนเทศสําหรับกลุ่มงานลกัษณะน้ีทาํไดค้่อนขา้งยากและเสียค่าใชจ่้าย
สูง เน่ืองจากระบบจะตอ้งพยายามท่ีจะรองรับการทาํงานของสมาชิกแต่ละคน ซ่ึงมีงานท่ีตอ้งทาํ
แตกต่างกนั 
ประเภทของกลุ่มงาน 

กลุ่มงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. กลุ่มงานถาวร (Permanent Workgroups) ไดแ้ก่แผนกหรือการทาํงานท่ีจดัตั้งข้ึนอยา่ง

เป็นทางการในองคก์ร เช่นกลุ่มงานเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกคา้ 
2. กลุ่มงานชัว่คราว (Temporary Workgroups) ไดแ้ก่กลุ่มงานท่ีถูกจดัตั้งข้ึนเพื่อแกปั้ญหา

บางอยา่ง หรือเม่ือมีโอกาสพิเศษเกิดข้ึน เช่น กลุ่มงานเพื่อพฒันาสินคา้ออกใหม่ 
กลุ่มงานส่วนมากมกัจะอยูท่ี่เดียวกนั (Single-Site) แต่ในปัจจุบนักลุ่มงานสามารถกระจาย

อยูใ่นท่ีต่างๆ ได(้Distributed) เช่น กลุ่มพนกังานท่ีทาํงานในสาขาต่างๆ ทัว่โลก โดยระบบส่ือสาร
ขอ้มูลสามารถเขา้มาช่วยสนบัสนุนการทาํงานของกลุ่มงานท่ีกระจายอยูต่่างท่ีกนัได ้

ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการระดับกลุ่มงาน 
คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศเชิงกลุ่ม ไดแ้ก่การท่ีผูใ้ช้ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป หรือเรียกว่า

สมาชิกกลุ่มซ่ึงทาํงานโดยมีมุมมองบางอย่างและจุดประสงค์ร่วมกัน จุดประสงค์ของระบบ
สารสนเทศระดบักลุ่มงาน คือเพื่อสนบัสนุนการทาํงานในระดบักลุ่มงานให้เกิด ประสิทธิผล โดย
ประสิทธิผลของกลุ่มงานสามารถพิจารณาไดจ้าก 

1. ระบบสามารถใหผ้ลลพัธ์ไดต้ามท่ีคาดหวงัไวห้รือมากกวา่ 
2. สามารถทาํใหเ้กิดความพอใจของสมาชิกในกลุ่มได ้
3. มีความสามารถในการสนบัสนุนการทาํงานของกลุ่ม ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
คุณสมบัติของระบบสารสนเทศระดับกลุ่มงาน 
ความแตกต่างระหว่างระบบสารสนเทศระดับบุคคลและระดับกลุ่มงาน คือ ระบบ

สารสนเทศระดบักลุ่มงานตอ้งสนับสนุนการควบคุมการใช้ขอ้มูล, สารสนเทศ, ความรู้ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆร่วมกนัได ้เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องกลุ่มงานในการเพิ่มผลของงาน ทาํไดโ้ดย
การเพิ่มความพยายามและความรู้และปรับปรุงกลยุทธ์ในการทาํงานให้ดีข้ึนและสมาชิกในกลุ่ม
จะตอ้งไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ใชท้รัพยากรของสมาชิกอ่ืน หรือกลุ่มงานอ่ืนได ้

การควบคุมการใช้งานร่วมกัน 
การควบคุมการใชง้านร่วมกนัทาํให้สมาชิกของกลุ่มงานสามารถเขา้ใชท้รัพยากรเดียวกนั

ได้ แต่จะตอ้งไม่ รบกวนการทาํงานของสมาชิกหรือกลุ่มงานอ่ืนและสมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่
จาํเป็นตอ้งสามารถเขา้ใช้ทรัพยากรของกลุ่มได้ทั้งหมด ดงันั้นระบบสารสนเทศระดบักลุ่มงาน



30 
 

จะตอ้งมีส่วนของการรักษาความปลอดภยั เช่น มีการใช้รหัสผ่าน, การใช้บญัชีรายช่ือผูใ้ช้หรือ
รูปแบบอ่ืนๆท่ีจาํกัดสิทธ์ิในการเข้าใช้งานทรัพยากรต่างๆ ในกลุ่มได้ การใช้งานร่วมกัน แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

1. การใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกนั ได้แก่การอนุญาตให้สมาชิกของกลุ่มงานสามารถ เขา้ใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ราคาแพง ซ่ึงสมาชิกไม่สามารถทาํงานของตนไดห้ากปราศจากความสามารถ
ของอุปกรณ์นั้น เช่น เม่ือสมาชิกในระบบสารสนเทศบุคลากรตอ้งการใชเ้คร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ ซ่ึงไม่มี
ทุนพอท่ีจะซ้ือเป็นของตนเอง สามารถท่ีจะใช้เคร่ืองพิมพท่ี์มีอยูใ่นกลุ่มงานอ่ืนได ้นอกจากการใช้
เคร่ืองพิมพร่์วมกนัแลว้ อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ร่วมกนั ไดแ้ก่ กลอ้งถ่ายรูป พล็อตเตอร์ และอุปกรณ์
แสดงผลอ่ืนๆ หรือหน่วยความจาํสาํรองท่ีมีความจุและความเร็วสูง สามารถนาํมาแบ่งเป็นส่วนและ
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านส่วนนั้นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

2. การใช้ขอ้มูลร่วมกนั การใช้ขอ้มูลร่วมกนัของระบบสารสนเทศท่ีนาํมาใชใ้นกลุ่มงาน 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ 

- เพื่อปรับปรุงผลงานแต่ละส่วนไดดี้ข้ึน ไดแ้ก่การใชข้อ้มูลร่วมกนัเพื่อให้เกิดผลงานของ
แต่ละส่วนเพิ่มมากข้ึน 

- เพื่อให้เกิดการร่วมมือกนัของการปฏิบติังานของกลุ่ม ไดแ้ก่การนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ทาํงานรายวนัของกลุ่ม อาจไดจ้ากระบบประมวลผลรายการ หรือระบบอ่ืนๆมาใชร่้วมกนั 

- เพื่อแกปั้ญหาและทาํการตดัสินใจระดบักลุ่ม ไดแ้ก่ การใชข้อ้มูลร่วมกนัในการแกปั้ญหา
หรือ ตดัสินใจ ในการตดัสินใจแต่ละคร้ังผูร่้วมตดัสินใจมีเวลาในการออกความเห็นในท่ีประชุมไม่
มากทาํให้แสดงความคิดเห็นได้ไม่เต็มท่ี ระบบสารสนเทศระดบักลุ่มสามารถช่วยให้ผูเ้ขา้ร่วม
ตดัสินใจแสดงความคิดเห็นไดม้ากข้ึนผ่านทางแป้นพิมพ ์อีกทั้งยงัช่วยให้ผูมี้ส่วนในการตดัสินใจ
ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะกระทบต่อตาํแหน่งงานของตน 

ซอฟต์แวร์ทีส่นับสนุนการท างานเชิงกลุ่ม 
ซอฟตแ์วร์เชิงกลุ่ม หมายถึง ซอฟตแ์วร์ท่ีสนบัสนุนการทาํงานของสมาชิกในกลุ่มธุรกิจท่ีมี

การทาํงานร่วมกนั โดยสนับสนุนดา้นการส่ือสารและการทาํงานร่วมกนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
ซอฟตแ์วร์เชิงกลุ่มใชใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การทาํงานโตต้อบกนัของมนุษยท์าํไดส้ะดวกข้ึน 
โดยปกติแลว้จะทาํงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซ่ึงมีการเช่ือมต่อเขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ของสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มและคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ บนโลก ในปัจจุบนัการทาํงานของซอฟต์แวร์เชิง
กลุ่มอาจนาํไปใช้ร่วมกบัเครือข่ายอินทราเน็ต ซ่ึงเป็นเครือข่ายภายในองค์กร โดยการทาํงานหลกั
ของซอฟตแ์วร์เชิงกลุ่มไดแ้ก่ 
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1. การใช้สารสนเทศร่วมกนั (Information Sharing) 
สมาชิกในกลุ่มตอ้งสามารถใช้สารสนเทศและความรู้ร่วมกนัเพื่อให้สามารถทาํงานบน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั และคอมพิวเตอร์ส่วนรวมได้ เช่นการนาํชุดซอฟต์แวร์เชิงกลุ่ม เช่น 
โลตสัโนต้(Lotus Notes) ของบริษทัไอบีเอม็ สามารถใชส้ารสนเทศซ่ึงประกอบดว้ยเอกสารส่ือผสม 
(Document Multimedia) ไดแ้ก่ขอ้ความ รูปภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ร่วมกนัได้ระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม โดยสมาชิกสามารถบนัทึกสารสนเทศใหม่, ใช้แบบฟอร์ม และการเรียกใช้
สารสนเทศโดยใชค้าํสาํคญัได ้โดยโลตสัโน้ตมี คุณสมบติในการสําเนาชุดขอ้มูล (Replication) การ 
ปรับปรุงสารสนเทศในเคร่ืองท่ีอยูร่ะยะไกลเม่ือมีการป้อนสารสนเทศใหม่เขา้ไปในระบบไดอ้ยา่ง
อตัโนมติั การใชซ้อฟต์แวร์เชิงกลุ่มทาํให้สมาชิกในกลุ่มสามารถรวบรวมสารสนเทศตามหัวขอ้ท่ี
ตอ้งการได,้ วจิารณ์งานของสมาชิกอ่ืนและรวบรวมสารสนเทศของกลุ่มได ้
  2. การเขียนเอกสาร (Document Authoring) 

ในกลุ่มงานจาํเป็นตอ้งมีการผลิตเอกสารทางในการดาํเนินการ, รายงาน หรือขอ้เสนอทาง
ธุรกิจ ดังนั้นซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในกลุ่มจึงต้องสามารถผลิตเอกสารส่ือผสมต่างๆ ได้แก่เอกสารท่ี
ประกอบดว้ยขอ้ความ,แผนภาพ และรูปภาพได ้โดยสมาชิกสามารถแทรกขอ้ความเพิ่มเติมและเสียง
วิจารณ์ต่อทา้ยเอกสารนั้นๆ ได ้หรืออาจมีคุณสมบติัในดา้นการนาํเสนอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
หรือสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยีของไฮเปอร์เท็กซ์(Hypertext) และไฮเปอร์มีเดีย(Hypermedia) 
เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงไปยงัเอกสารหรือส่ือผสมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารท่ีกาํลงัอ่านอยูด่ว้ยก็
ได ้

3. ระบบการรับ-ส่งข้อความ (Messaging Systems) 
ไดแ้ก่ ระบบท่ีสนบัสนุนการทาํงานของการใชบ้ริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 

Mail: E-Mail) ไม่วา่จะเป็นการรับส่งขอ้ความระหวา่งภายในหรือภายนอกกลุ่มงานก็ตาม เพื่อให้
เกิดการส่ือสารระหว่างการประชุมได ้โดยระบบการรับ-ส่งขอ้ความท่ีใช้จะตอ้งสามารถจดัการใน
เร่ืองของรายช่ือของผูท่ี้จะไดรั้บขอ้ความได้, มีการเตือนเม่ือมีขอ้ความเขา้มาใหม่, มีการยืนยนักลบั
เม่ือไดรั้บขอ้ความแลว้และอาจมีความสามารถในการติดตามการรับ-ส่ง ขอ้ความท่ีผ่านมาแลว้ได ้
ในบางระบบสามารถใหผู้ใ้ชก้าํหนดโครงสร้างของการส่ือสารดว้ยขอ้ความได ้เช่น กาํหนดให้มีการ
เตือนสมาชิกในกลุ่มเม่ือถึงกาํหนดส่งงานได ้
   4. การอภิปรายทางคอมพวิเตอร์ (Computer Conference) 

ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานของกลุ่ม โดยโปรแกรมท่ีสนับสนุนการอภิปรายกลุ่มอาจมี
คุณสมบติัในการ แลกเปล่ียนรายงานความก้าวหน้า และการอภิปรายถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนโดยการ
แลกเปล่ียนขอ้ความระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้ โดยขอ้ความในการอภิปรายจะถูกบนัทึกไวแ้ละ
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สมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่มสามารถค้นหาและอ่านข้ออภิปรายท่ีเกิดข้ึนได้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือผูท่ี้มี
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบั ขอ้อภิปรายนั้นสามารถทาํการให้ขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้ความ
กระจ่างต่อขอ้อภิปรายนั้นได ้

5. การท าปฏิทนิกลุ่ม (Group Calendaring) 
ไดแ้ก่ คุณสมบติัในการติดตามตารางนดัหมายของสมาชิกแต่ละคน เพื่อให้ง่ายต่อการจดั

ตารางการนัดพบกนั ตวัอย่างเช่น เม่ือตอ้งการนัดพบกลุ่มการผลิต สามารถป้อนรายช่ือของผูท่ี้
ตอ้งการนดัพบใหก้บัระบบ ระบบจะทาํการตรวจสอบตารางนดัหมายของบุคคลเหล่านั้นวา่วา่งช่วง
ใด เม่ือตรวจสอบพบจะทาํการกาํหนดการนดัหมายลงในช่วงเวลานั้นให้โดยอตัโนมติัและร้องขอ
การยนืยนักลบัจากส่วนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. การจัดการโครงงาน (Project Management) 
ไดแ้ก่ คุณสมบติัในการติดตามความกา้วหนา้ของโครงงาน โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการ

โครงงานไดแ้ก่ แกนตช์าร์ต (Gantt Chart) ซ่ึงแสดงลาํดบัการทาํงานต่างๆ ของโครงงาน ท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงเวลาต่างๆ ดว้ยกราฟแท่ง แนวนอนและแสดงสถานะของโครงงานในขณะนั้นว่าเสร็จส้ิน
แลว้, กาํลงัดาํเนินการอยูห่รือเกินกาํหนดไปแลว้ได ้ทาํให้สามารถคาํนวณค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งได้
ง่ายข้ึน 

7. การสนับสนุนการสร้างกลุ่มงาน (Support for Team Building) 
ได้แก่ เคร่ืองมือท่ีช่วยกาํหนดนโยบายร่วมของกลุ่ม โดยบริหารเร่ืองการสอบถามความ

ตอ้งการของสมาชิกกลุ่ม เพื่อกาํหนดรูปแบบการส่ือสารระหวา่งกนั, การกาํหนดขอ้บงัคบัในการ
ทาํงานกลุ่มและการหาผูน้าํกลุ่ม โดยใหเ้ลือกช่ือ ผูน้าํกลุ่มท่ีตอ้งการ เป็นตน้ 

การพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
การเขา้ใจขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นเร่ืองสําคญัไม่เฉพาะกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ

สารสนเทศเท่านั้น ในระบบธุรกิจปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัการ หรือพนักงานทัว่ไปต่างก็ปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนโดยใชร้ะบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งส้ิน ระบบสารสนเทศท่ีประสบผลสําเร็จจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือต่างๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูใ้ชร้ะดบัสูงหรือผูใ้ชร้ะดบัล่างก็ตาม 

วงจรการพฒันาระบบ 
การเขา้ใจขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นเร่ืองสําคญัไม่เฉพาะกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ

สารสนเทศเท่านั้น ในระบบธุรกิจปัจจุบนัไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัการ หรือพนักงานทัว่ไปต่างก็ปฏิบติั
หนา้ท่ีของตนโดยใชร้ะบบสารสนเทศทางธุรกิจทั้งส้ิน ระบบสารสนเทศท่ีประสบผลสําเร็จจะตอ้ง
ไดรั้บความร่วมมือต่างๆ จากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูใ้ชร้ะดบัสูงหรือผูใ้ชร้ะดบัล่างก็ตาม 
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 วงจรการพฒันาระบบ 
ขบวนการในการพฒันาระบบเรียกวา่วงจรชีวิตในการพฒันาระบบ (System Development 

Life Cycle : SDLC) โดยแต่ละระบบท่ีกาํลงัจะถูกสร้างข้ึนจะเร่ิมขบวนการในการสร้างไป
จนกระทัง่ถึงกาํหนดท่ีวางไวแ้ละขั้นตอน สุดทา้ยคือการติดตั้งระบบและเกิดการยอมรับระบบ ชีวิต
ของระบบยงัรวมไปถึงขั้นตอนในการดูแลรักษาและการทดลองใช้ดว้ย ถา้ระบบจาํเป็นตอ้งไดรั้บ
การปรับปรุงภายใต้ข้อกาํหนดของการดูแลรักษา ถ้าระบบเก่าจาํเป็นต้องถูกแทนท่ีเน่ืองจากมี
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดข้ึน หรือถ้าองค์กรมีความจาํเป็นตอ้งเปล่ียนระบบ โครงงานใหม่และวงจร
ชีวติของระบบก็จะเร่ิมตน้ข้ึน  

วงจรชีวิตของการพฒันาระบบมกัจะแบ่งออกเป็น 5 ระยะได้แก่ การศึกษาระบบ, การ
วเิคราะห์ระบบ, การ ออกแบบระบบ, การนาํระบบไปใชง้าน และการดูแลรักษาระบบ  

การศึกษาระบบ 
ไดแ้ก่การหาวา่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร คุม้ค่าแก่การแกไ้ขหรือไม่ ผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนน้ีคือ

โครงงานระบบ สารสนเทศจะถูกกาํหนดข้ึนเพื่อแกปั้ญหาหรือเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้
ขอ้จาํกดัทางดา้นทรัพยากรท่ีองคก์รมีอยู ่

แนะนาํในการปฏิบติั เช่น ควรจะทาํการพฒันาระบบต่อไปในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ
หรือไม่ หรือควรจะแกไ้ขการทาํงานในส่วนใด หรือควรยกเลิกการทาํงานในส่วนใด โดยรายงานท่ี
ไดอ้าจประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่างๆ เช่น วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร, ปัญหาและโอกาสท่ี
เกิดข้ึนในระบบ, ความเป็นไปไดข้อง โครงการ, ค่าใชจ่้ายของโครงการ, ขอ้ดีของโครงการ และ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงการ เป็นตน้ 

เทคโนโลยี ท่ี น่าสนใจในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการแลกเปล่ียนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่การส่ือสารขอ้มูลในรูปแบบมาตรฐาน
หรือรูปแบบท่ีผูรั้บอนุญาตเพื่อท่ีจะสามารถนําไปดาํเนินรายการทางด้านธุรกิจตามมาตรฐาน 
ระหวา่งบริษทัหรือระหวา่งชุดโปรแกรมกบัชุดโปรแกรมของบริษทัได ้ 

การแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบเครือข่ายท่ีเช่ือมโยงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
องค์กรต่างๆ และดาํเนินตามมาตรฐานและขบวนการซ่ึงอนุญาตให้ผลลพัธ์จากระบบหน่ึง ถูก
ประมวลผลโดยตรงเพื่อเป็นขอ้มูลนาํเขา้ไปยงัระบบอ่ืนๆได ้โดยไม่ตอ้งให้มนุษยเ์ป็นผูด้าํเนินการ
ระหว่างขบวนการเหล่าน้ีเลยด้วยการแลกเปล่ียนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ของลูกคา้ , 
ผูผ้ลิต และแหล่งผลิต สามารถถูกเช่ือมโยงเขา้ดว้ยกนั  
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การพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ได้แก่การดาํเนินรายการ (Transaction)ทางดา้นธุรกิจผ่านส่ือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างฝ่ายต่างๆ เช่น ระหว่างบริษทั (ธุรกิจกบัธุรกิจ) ระหว่างบริษทักบัลูกค้า 
(ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค) ระหวา่งธุรกิจกบัส่วนงานสาธารณะหรือระหว่างลูกคา้กบัส่วนสาธารณะ คน
โดยทัว่ไปมกัคิดวา่พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์หมายถึงการท่ี ผูบ้ริโภคเขา้ไปยงัเวบ็ไซทใ์ดๆ เพื่อทาํการ
ซ้ือสินคา้แบบออนไลน์ แต่ในความเป็นจริงแลว้การซ้ือขายสินคา้ผ่านเวบ็ไซทเ์ป็นเพียงส่วนเล็กๆ 
ส่วนหน่ึงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น การใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วยให้การ 
ดาํเนินงานในการซ้ือ-ขายของบริษทัใหญ่ๆ ทาํได้ง่ายข้ึนหรือแม้กระทัง่กบับริษทัเล็กๆ เองก็มี
โอกาสท่ีจะขายสินคา้ในราคาตํ่า ในกลุ่มตลาดต่างๆ ทัว่โลก ขอ้ดีของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์สําหรับ
ผูบ้ริโภค ไดแ้ก่การซ้ือสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเบียดเสียดกบัฝงูคนมากมายในหา้งสรรพสินคา้, สามารถ
ช้ือสินคา้ไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการเม่ืออยูท่ี่บา้นหรือท่ีทาํงาน และไดรั้บสินคา้โดยตรงถึงบา้นไม่ตอ้ง
ขนส่งเอง 

สรุปได้ว่า 
     ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเป็นการรวมกลุ่มของฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, คน, 
ขบวนการ, ฐานขอ้มูล และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการจดัการกบัขอ้มูลและสารสนเทศช่วยให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายได ้โดยระบบสารสนเทศเพื่อการ จดัการจะช่วยใหผู้จ้ดัการมองเห็นภาพรวมของการ
ปฏิบติังานขององค์กร ทาํให้สามารถควบคุม, จดัการและวางแผน การปฏิบติังานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      ระบบสารสนเทศขององคก์ร อาจประกอบดว้ยระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการดา้นต่างๆ 
ในองคก์ร เช่น ดา้นการเงิน, การตลาด, การผลิตฯลฯ โดยแต่ละระบบตอ้งการขอ้มูลเขา้ท่ีแตกต่าง
กนั, ประกอบดว้ยระบบยอ่ยๆ ท่ีสนบัสนุนการทาํงานดา้นนั้นๆ ท่ีแตกต่างกนัและยงัให้ผลลพัธ์ของ
ระบบท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย  
     ส่วนขั้นตอนของการพฒันาระบบสารสนเทศ แต่ละระบบจะเป็นไปตามวงจรชีวิตของการ
พฒันาระบบ โดยจะเร่ิมท่ีการศึกษาระบบเพื่อคน้หาปัญหาท่ีเกิดข้ึน, การวิเคราะห์ระบบ เพื่อเก็บ
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องและส่ิงท่ีตอ้งพฒันา, การออกแบบระบบ ซ่ึงแบ่งออกเป็นการ
ออกแบบเชิงตรรกะและการออกแบบทางกายภาพ เพื่อกาํหนดวิธีการในการพฒันาระบบ, การ
นาํไปใช ้ไดแ้ก่การพฒันาระบบตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ละนาํระบบท่ีพฒันาข้ึนไปใชแ้ละขั้นสุดทา้ย
เป็นการดูแลรักษา เพื่อตรวจสอบและแก้ไขระบบ เม่ือมีขอ้ผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
เกิดข้ึน 
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3. แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติัการของทุกองคก์ารส่ิงท่ีเป็นเป้าหมายของผูบ้ริหาร คือ ตอ้งการเป็นองคก์ารท่ี

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซ่ึงทั้งสองคาํนั้นมกัจะมีผูเ้ขา้ใจสับสนเสมอ สําหรับคาํว่า
ประสิทธิภาพ (efficiency) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัในเร่ืองน้ีมีผูใ้หค้าํจาํกดัความไว ้ดงัน้ี 

ณัฐพล ชวลิตชีวิน และ ปราโมทย ์ ศุภบญัชา (2545, หนา้ 105) ไดใ้ห้ความหมายวา่ เป็น
อตัราส่วนของผลผลิต (output) เม่ือเทียบกบัปัจจยัการผลิต (input) ถา้เพิ่มผลผลิตโดยใชปั้จจยัการ
ผลิตเท่าเดิม ถือวา่มีประสิทธิภาพ 

ศิริชยั กาญจนวาสี (2545, หน้า 138) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน
ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพในการประหยดั ซ่ึงเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั คุม้ค่า ก่อให้เกิด
ผลสูงสุด และประสิทธิภาพในการผลิต ซ่ึงเป็นการลดค่าใชจ่้ายต่อการสร้างผลผลิตหน่ึงหน่วย 

ชยัยศ สันติวงษ์ และ นิตยา เจรียงประเสริฐ (2546, หนา้ 116) ให้คาํจาํกดัความไวว้า่ คือ
วธีิการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ในการไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารงานโดยใชท้รัพยากร
อยา่งประหยดั คุม้ค่า และก่อใหเ้กิดผลท่ีตอ้งการสูงสุด ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวดัผลการปฏิบติัใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการ ผูว้จิยัจะใชอ้งคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง การบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 
2. ความประหยดั (economy) หมายถึง การประหยดัทรัพยากร 
3. ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การสร้างผลผลิต สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ

ไดแ้ก่ 
3.1 ประสิทธิภาพเชิงการจดัสรร (allocative efficiency) ซ่ึงเป็นการจดัสรรทรัพยากร

สารสนเทศท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์หรือความพึงพอใจสูงสุดสาํหรับผูบ้ริโภค 
3.2 ประสิทธิภาพเชิงการผลิต (productive efficiency) ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายต่อหน่ึงหน่วย

การผลิต 

4. ประวตัิกรมการแพทย์ 
 กรมการแพทยก่์อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ. ศ. 2485 จวบจนถึงวนัน้ี เป็นเวลากวา่ 60 ปี 
ไดผ้า่นพบกบัความเปล่ียนแปลงมากมาย ทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม บุคคลและเหตุการณ์ใน
อดีตเป็นประวติัศาสตร์และความทรงจาํท่ีทรงคุณค่า ซ่ึงชาวกรมการแพทยค์วรได้รับทราบและ
ไดรั้บการบนัทึกไว ้เพื่อเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างงาน สร้างคนและพฒันาความมัน่คงให้แก่
การแพทย ์ตลอดมาตราบจนทุกวนัน้ี 
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ย้อนอดีต 
แต่เดิมงานการแพทยแ์ละสาธารณสุขยงัไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบอยา่งเป็นทางการ ในรัช

สมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 6 แห่งราชวงศ์จกัรีไดท้รงพระกรุณาโปรด
เกลา้ฯ ใหร้วมการสุขาภิบาล กระทรวงนครบาล และกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็น 
กรมสาธารณสุข 

สังกดักระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน พ. ศ. 2461 (ปัจจุบนัถือเป็นวนัคลา้ยวนั
สถาปนา กระทรวงสาธารณสุข) โดยมีพระเจา้น้องยาเธอ กรมหม่ืนชัยนาทนเรนทร (พระยศใน
ขณะนั้นของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระยาชยันาทนเรนทร) ดาํรงตาํแหน่งอธิบดี 

จากจุดเร่ิมต้น 
ต่อมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชการท่ี 8 รัฐบาลจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม พิจารณาว่างานด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีความซํ้ าซ้อนและกระจายอยู่ใน
กระทรวงและกรมหลายแห่ง จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาจดัการปรับปรุงเพื่อรวบรวม
กิจการแพทยแ์ละสาธารณสุข ยกเวน้การแพทย์ของทหาร ตาํรวจและการรถไฟ และมีมติให้ตั้ ง 
กระทรวงสาธารณสุข เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ. ศ. 2485 และประกาศใช้พระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัท่ี 3) พ. ศ. 2485 ประกอบดว้ย 
 สาํนกังานเลขานุการรัฐมนตรี 

สาํนกังานปลดักระทรวง 
กรมการแพทย ์
กรมประชาสงเคราะห์ 
กรมมหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ 
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์
กรมสาธารณสุข 
กรมการการแพทยจึ์งถือกาํเนินมาตั้งแต่วาระนั้น โดยมีหน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการบาํบดัโรค 

การจดัตั้ง และการควบคุมโรงพยาบาล ดาํเนินกิจการของโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบาํบดัโรค
ทัว่ไปและโรงพยาบาลเฉพาะโรค ตลอดจนการจดัตั้งโรงเรียนผดุงครรภแ์ละโรงเรียนผูช่้วยพยาบาล 
โดยมีพนัโทนิตย์ เวชชวิศิษฏ์ เป็นอธิบดีท่านแรก และมีพระราชกฤษฎีกาวางระเบียบราชการ
กรมการแพทย ์พ . ศ. 2485 แบ่งเป็น 
 สาํนกังานเลขานุการกรม 

กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
กองโรงพยาบาลโรคจิต 
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โรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลวชิระ 
บา้นเดิม : มหาดไทย – วงัสุโขทยั – วงัเทวะเวสม ์
ท่ีทาํการของกรมการแพทยตืั้งอยูบ่ริเวณเดียวกบักระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ในช่วง

แรกอาศยัอยูใ่นบริเวณกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ. ศ. 2485 ไดย้า้ยท่ีทาํการ
ไปยงัวงัสุโขทยั ถนนสุโขทยั โดยเช่าอาคารจากสาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์ต่อมาในปี 
พ. ศ. 2493 สํานกัพระราชวงัตอ้งการใชว้งัสุโขทยัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนางเจา้รําไพพรรณี 
กระทรวงสาธารณสุขจึงขออนุมัติ ซ้ือว ัง เทวะเวสม์ ตําบลบางขุนพรหม อํา เภอพระนคร 
กรุงเทพมหานคร และกรมการแพทย์ก็ได้ยา้ยท่ีทาํการไปยงัวงัเทวะเวสม์ พร้อมกับกระทรวง
สาธารณสุข 

ววิฒันาการกรมการแพทย์ช่วงต้น 
ระหวา่งปี พ. ศ. 2485 – 2505 มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบักรมการแพทยม์ากมาย ในช่วง

แรกมีการโอนกิจการโรงพยาบาลมาอยูใ่นสังกดักรมการแพทยอี์ก 34 แห่ง ต่อมาประเทศไทยอยูใ่น
ภาวะสงครามต่อเน่ืองระหวา่งสงครามอินโดจีน สงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลงั
สงครามสงบมีการเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาล และต่อมามีการโอน รับโอน ปรับปรุง และก่อสร้าง
โรงพยาบาลเพิ่มเติม รวมโรงพยาบาลในสังกดักรมการแพทยท์ั้งส้ินถึง 102 แห่ง เป็นโรงงพยาบาล
ส่วนกลาง 11 แห่ง สถาบนั 2 แห่ง และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 89 แห่ง 

ช่วงของการเปลีย่นแปลง 
30 ปี หลงัการก่อตั้งกรมการแพทย ์คณะปฏิวติัไดมี้ประกาศฉบบัท่ี 216 และ 218 เม่ือวนัท่ี 

29 กนัยายน พ. ศ. 2515 ให้รวมงานของกรมแพทย ์งานบางส่วนของกรมอนามยั และงานบางส่วน
ของสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และตั้งเป็นกรมการแพทยแ์ละอนามยั ต่อมาในปี พ. ศ. 
2516 คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบในการแบ่งกรมการแพทยแ์ละอนามยั ออกเป็น 2 กรม คือ กรมการ
แพทย ์และ กรมอนามยั เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ. ศ. 2517 แบ่งส่วนราชการกรมการแพทยอ์อกเป็น 
 สาํนกังานเลขานุการกรม 

กองคลงั 
กองการเจา้หนา้ท่ี 
กองวชิาการ 
กองสุขภาพจิต 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
สถาบนัโรคผวิหนงั 
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สถาบนัพยาธิ 
โรงพยาบาลหญิง ( พ. ศ. 2520 ไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่ โรงพยาบาลราชวถีิ) 
โรงพยาบาลเด็ก 
โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ ์
โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา 
โรงพยาบาลศรีธญัญา 
โรงพยาบาลประสาท ( พ. ศ. 2537 เปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัประสาทวทิยา) 
โรงพยาบาลปัญญาอ่อน ( พ. ศ. 2522 ไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่โรงพยาบาลราชนุกลู) 
โรงพยาบาลธญัญารักษ ์( ไดรั้บพระราชทานนามในปี พ. ศ. 2510) 
นับตั้งแต่ปี พ. ศ. 2516 เป็นตน้มา กรมการแพทย ์ได้รับการกาํเนิดบทบาทให้เป็นกรม

วิชาการของกระทรวงสาธารณสุข ในดา้นการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยพฒันาเทคนิค
วิชาการเพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม นิเทศ ฝึกอบรม ยกระดบัขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
ระบบงานบริการ สาธารณสุข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการ 
 ในปี พ. ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโรงพยาบาลชานพระนคร ซ่ึงต่อมาได้รับ
พระราชทานนามใหม่วา่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
 ปี พ. ศ. 2531 มีหน่วยงานเพิ่ม คือ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ ต่อมา
เปล่ียนช่ือเป็นศูนยสิ์ริธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 
 ปี พ. ศ. 2532 มีการก่อตั้งหน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงได้รับพระราชทานนามว่า 
ศูนยพ์ฒันาควบคุมโรคไม่ติดต่อ ( โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ วดัไร่ขิง) และต่อมา มีพระราช
กฤษฎีกากาํหนดช่ือเป็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์( วดัไร่ขิง) และมีการก่อตั้งศูนยท์นัตกรรม 
ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัทนัตกรรม 
 ปี พ. ศ. 2535 มีการโอนอาํนาจหน้าท่ีและกิจการบริหารบางส่วนของกรมการแพทย ์เพื่อ
จดัตั้งสถาบนัสุขภาพจิต เป็นกรมหน่ึงในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบนั คือ กรมสุขภาพจิต 
 บา้นใหม่ : นนทบุรี 

ท่ีทาํการกระทรวงสาธารณสุข ณ วงัเทวะเวสม ์ซ่ึงมีเน้ือท่ีกวา้งขวางเพียงพอ แต่ต่อมาไดมี้
หน่วยงานและการขยายงานเพิ่มข้ึน เร่ิมเกิดปัญหาความแออัดทั้ งในด้านสถานท่ีทาํงานและ
การจราจร นบัวนัปัญหาก็ยิ่งพอกพูนมากข้ึน ผูบ้ริหารจึงแนวคิดท่ีจะยา้ยกระทรวงฯ เพื่อแกปั้ญหา
ความแออดั ประกอบกบัทางธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อกระกระทรวงฯ มีความ
ประสงค์จะขยายพื้นท่ีปฏิบัติงานในปี พ. ศ. 2526 ทั้ ง 2 หน่วยงานเห็นชอบและตกลงกันว่า
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กระทรวงสาธารณสุขจะยา้ยไปปลูกสร้างใหม่ท่ีจงัหวดันนทบุรี โดยขอใชท่ี้ดินส่วนหน่ึงประมาณ 
400 ไร่ ของโรงพยาบาลศรีธัญญา ท่ีดินดงักล่าว ศาสตราจารยน์ายแพทยห์ลวงวิเชียรแพทยาคม 
อดีตผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลโรคจิต ธนบุรี ( โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา) ไดม้องเห็นการณ์ไกล
จดัซ้ือไว ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อขยายโรงพยาบาลและสร้างนิคมโรคจิต ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติั
หลกัการในการเสนอโครงการยา้ยกระทรวง การก่อสร้างกระทรวงสาธารณสุขแห่งใหม่ได้เร่ิม
ดาํเนินการในปี พ. ศ. 2534 
 ปี พ. ศ. 2537 การก่อสร้างท่ีทาํการกระทรวงสาธารณสุข ในบริเวณพื้นท่ีของโรงพยาบาล 
ศรีธญัญา จงัหวดันนทบุรี ไดด้าํเนินการเสร็จเรียบร้อย หน่วยงานของกรมการแพทยไ์ดย้า้ยจากท่ีทาํ
การ วงัเทวะเวสม ์มาปฏิบติังานใน สาํนกังานแห่งใหม่ เม่ือประมาณกลางเดือนกนัยายน พ. ศ. 2537 
 ปรับโครงสร้าง 

ปี พ. ศ. 2536 กรมการแพทยเ์สนอขอแบ่งส่วนราชการและได้รับการตราเป็นพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2537 ( ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 21 ก หน้า 7 วนัท่ี 3 มิถุนายน 2537) เป็นหน่วยงานระดับกอง 21 
หน่วยงาน ดงัน้ี 
 สาํนกังานเลขานุการกรม 

กองคลงั 
กองการเจา้หนา้ท่ี 
กองประสานการปฏิบติัการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาเสพติด 
กองแผนงาน 
โรงพยาบาลเด็ก ( ปี พ. ศ. 2539 ไดรั้บพระราชทานนามใหม่วา่ สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติ

มหาราชินี 
โรงพยาบาลธญัญารักษ์ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์( วดัไร่ขิง) 
โรงพยาบาลราชวถีิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ ์
ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 
สาํนกัพฒันาวชิาการแพทย ์
สถาบนัการแพทยด์า้นอุบติัเหตุและสาธารณภยั 
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สถาบนัทนัตกรรม 
สถาบนัประสาทวทิยา 
สถาบนัพยาธิวทิยา 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
สถาบนัโรคผวิหนงั 
สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ 
ในฐานะกรมวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงรับผิดชอบงานวิชาการแพทยฝ่์ายการ 

และมีการบริการทางการแพทยใ์นระดบัตติยภูมิ กรมการแพทยมี์บทบาทหน้าท่ีดาํเนินการและ
ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทัว่ไปและต่างประเทศ ดา้นการศึกษา คน้ควา้ วิเคราะห์ วิจยั 
พฒันาวิชาการทางการแพทยฝ่์ายกาย ส่งเสริม สนบัสนุนและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีดา้น
การแพทยฝ่์ายกาย ให้แก่หน่วยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงาน อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บาํบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์
โดยเฉพาะในระดับตติยภูมิ และให้บริการเฉพาะทางต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการทาง
การแพทยฝ่์ายการ 
 กรมการแพทยไ์ดส้นบัสนุนให้มีการศึกษา คน้ควา้วิจยั ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย ์
แก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และกาํหนดแผนงานเพื่อเร่งรัดให้มีการแกไ้ขปัญหาสาธารณสุขท่ีมี
แนวโนม้รุนแรง คือ อุบติัเหตุ มะเร็งโรคหวัใจและหลอดเลือด และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ปัญหาการติด
ยาและสารเสพติดและบุหร่ี โดยดาํเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนปัญหาของชาติในเร่ืองโรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
ซ่ึงกรมการแพทยมี์หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ตลอด 6 ทศวรรษ ท่ีกรมการแพทยไ์ดก่้อตั้งข้ึน เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2485 จนถึงปัจจุบนั 
นบัเป็นระยะเวลาอนัยาวนานท่ีกรมการแพทยไ์ดมี้โอกาศรับใชป้ระเทศชาติโดยปฏิบติังานในความ
รับผดิชอบ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล โดยยึดหลกัวิชาการและความมัน่คง
พฒันาไปสู่เป้าหมายและสร้างสรรคง์านใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 ช่วงแรกของการปฏิรูประบบราชการ 

ในปี พ. ศ. 2545 รัฐบาล พนัตาํรวจโททกัษิณ ชินวตัร ไดพ้ิจารณาเห็นว่า โครงสร้างของ
หน่วยงานราชการหลายแห่งมีบทบาทภารกิจท่ีซํ้ าซ้อน กระจดักระจาย ขาดเอกภาพ ขณะท่ีโลก
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว แต่กลไกภาครัฐโดยรวมยงัคงลา้สมยั และเป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน
ดา้นต่างๆ รับบาลจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิรูประบบราชการ เพื่อยกระดบัขีดความสามารถของราชการ
ไทยใหท้นัต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบนั โดยปรับโครงสร้างและระบบการบริหาร
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ราชการให้มีความยืดหยุ่น มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตลอดจนมีผูรั้บผดิชอบในแต่ละภารกิจอยา่งชดัเจน 
 กรมการแพทยเ์ป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกดักระทรวงสาธารณสุขซ่ึงตอ้งเตรียมความพร้อม
รับการเปล่ียนแปลงปรับปรุงบทบาท และโครงสร้างของกรมเพื่อกา้วไปสู่ความเป็นองคก์รท่ีมีความ
แขง็แกร่งทางดา้นวชิาการ ทั้งดา้นการวิเคราะห์ การศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีศกัยภาพ ทาํ
หน้าท่ีส่งเสริม สนบัสนุน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนเป็นแกนกลางในการ
ประสานงานของหน่วยงานอ่ืนๆ อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2546 เป็นช่วงแรกของการปรับโครงสร้างและระบบการบริหาร
ราชการ มีการปรับเปล่ียน โครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม สร้างกลไกให้มีผูรั้บผิดชอบ ถ่ายโอน 
และเตรียมความพร้อมดา้นกาํลงัคนตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ. ศ. 2545 
กรมการแพทย์ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 21 หน่วยงาน ตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2545 ดงัน้ี 
 สาํนกังานเลขานุการกรม 

กองการเจา้หนา้ท่ี 
กองคลงั 
กองแผนงาน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์( วดัไร่ขิง) 
โรงพยาบาลราชวถีิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ ์
ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 
สถาบนัทนัตกรรม 
สถาบนัพยาธิวทิยา 
สถาบนัประสาทวทิยา 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
สถาบนัธญัญารักษ์ 
สถาบนัโรคทรวงอก 
สถาบนัโรคผวิหนงั 
สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ 
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สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
สาํนกัการพยาบาล 
สาํนกัพฒันาวชิาการแพทย ์
ปัจจุบนักรมการแพทยมี์หน่วยงานในสังกดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ. ศ. 2545 จาํนวน 21 หน่วยงาน (1-21) และ
มีหน่วยงานตํ่ากวา่ระดบักอง ซ่ึงตั้งข้ึนตามโครงสร้างท่ี ก. พ. กาํหนด จาํนวน 17 หน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานท่ีกรมการแพทยต์ั้งข้ึนเป็นการภายใน จาํนวน 3 หน่วยงาน ดงัน้ี 
 สาํนกังานเลขานุการกรม 

กองการเจา้หนา้ท่ี 
กองคลงั 
กองแผนงาน 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์( วดัไร่ขิง) 
โรงพยาบาลราชวถีิ 
โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ ์
ศูนยสิ์รินธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 
สถาบนัทนัตกรรม 
สถาบนัพยาธิวทิยา 
สถาบนัประสาทวทิยา 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 
สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
ศูนยม์ะเร็ง ชลบุรี 
ศูนยม์ะเร็ง ลพบุรี 
ศูนยม์ะเร็ง ลาํปาง 
ศูนยม์ะเร็ง อุบลราชธานี 
ศูนยม์ะเร็ง อุดรธานี 
ศูนยม์ะเร็ง สุราษฎร์ธานี 
ศูนยม์หาวชิราลงกรณ ธญับุรี 
สถาบนัธญัญารักษ์ 
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ศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติด เชียงใหม่ 
ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด สงขลา 
ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด ขอนแก่น 
ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด ปัตตานี 
ศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพติด แม่ฮ่องสอน 
สถาบนัโรคทรวงอก 
สถาบนัโรคผวิหนงั 
ศูนยโ์รคผิวหนงัเขตร้อนภาคใต ้จงัหวดัตรัง 
สถาบนัเวชศาสตร์ผูสู้งอายุ 
ศูนยส์มเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผูสู้งอายจุงัหวดัชลบุรี 
สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
สาํนกัการพยาบาล 
สาํนกัพฒันาวชิาการแพทย ์
กลุ่มงานพฒันาระบบบริหาร 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สถาบนัร่วมผลิตแพทย ์กรมการแพทย ์– มหาวทิยาลยัรังสิต 
ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร กรมการแพทย  ์

ปี ประวตัิ 

27 พ.ย. 2461 

     งานการแพทยแ์ละสาธารณสุขยงัไม่มีหน่วยงานรับผดิชอบอยา่งเป็น
ทางการ ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 6 
แห่งราชวงศจ์กัรีไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วมการสุขาภิบาล 
กระทรวงนครบาล และกรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ตั้งเป็น 
กรมสาธารณสุข สังกดักระทรวงมหาดไทย 

10 มี.ค. 2485 

     ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชการท่ี 8 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พิจารณาวา่งานดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขมีความซํ้ าซอ้นและกระจายอยูใ่นกระทรวงและกรมหลาย
แห่ง จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาจดัการปรับปรุง เพื่อ
รวบรวมกิจการแพทยแ์ละสาธารณสุข ยกเวน้การแพทยข์องทหาร 
ตาํรวจและการรถไฟ และมีมติใหต้ั้ง กระทรวงสาธารณสุข กรมการ
แพทยจึ์งถือกาํเนินมาตั้งแต่วาระนั้น โดยมีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการบาํบดั
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ปี ประวตัิ 
โรค การจดัตั้ง และการควบคุมโรงพยาบาล ดาํเนินกิจการของ
โรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลบาํบดัโรคทัว่ไปและโรงพยาบาลเฉพาะ
โรค ตลอดจนการจดัตั้งโรงเรียนผดุงครรภแ์ละโรงเรียนผูช่้วยพยาบาล 
โดยมีพนัโทนิตย ์เวชชวศิิษฏ ์เป็นอธิบดีท่านแรก ท่ีทาํการของกรมการ
แพทยต์ั้งอยูบ่ริเวณเดียวกบักระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอดใน
ช่วงแรกอาศยัอยูใ่นบริเวณกระทรวงมหาดไทย 

23 พ.ค. 2485 
     ไดย้า้ยท่ีทาํการไปยงัวงัสุโขทยั ถนนสุโขทยั โดยเช่าอาคารจาก
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์

พ.ศ. 2493 

     สาํนกัพระราชวงัตอ้งการใชว้งัสุโขทยัเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระ
นางเจา้รําไพพรรณี กระทรวงสาธารณสุขจึงขออนุมติัซ้ือวงัเทวะเวสม ์
ตาํบลบางขนุพรหม อาํเภอพระนคร กรุงเทพมหานคร และกรมการ
แพทยก์็ไดย้า้ยท่ีทาํการไปยงัวงัเทวะเวสม ์พร้อมกบักระทรวง
สาธารณสุข 

พ.ศ. 2485 – 2505 

     มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบักรมการแพทยม์ากมาย ในช่วงแรกมี
การโอนกิจการโรงพยาบาลมาอยูใ่นสังกดักรมการแพทยอี์ก 34 แห่ง 
ต่อมาประเทศไทยอยูใ่นภาวะสงครามต่อเน่ืองระหวา่งสงครามอินโด
จีน สงครามเอเชียบูรพา และสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลงัสงครามสงบมี
การเปล่ียนแปลงคณะรัฐบาล และต่อมามีการโอน รับโอน ปรับปรุง 
และก่อสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติม รวมโรงพยาบาลในสังกดักรมการ
แพทยท์ั้งส้ินถึง 102 แห่ง เป็นโรงงพยาบาลส่วนกลาง 11 แห่ง สถาบนั 
2 แห่ง และโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 89 แห่ง 

29 ก.ย. 2515 
     ใหร้วมงานของกรมแพทย ์งานบางส่วนของกรมอนามยั และงาน
บางส่วนของสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และตั้งเป็นกรมการ
แพทยแ์ละอนามยั 

พ.ศ. 2516 

     คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบในการแบ่งกรมการแพทยแ์ละอนามยั 
ออกเป็น 2 กรม คือ กรมการแพทย ์และ กรมอนามยั กรมการแพทย ์
ไดรั้บการกาํเนิดบทบาทให้เป็นกรมวชิาการของกระทรวงสาธารณสุข 
ในดา้นการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยพฒันาเทคนิควชิาการ
เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริม นิเทศ ฝึกอบรม ยกระดบัขีดความสามารถใน
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ปี ประวตัิ 
การใชเ้ทคโนโลยใีนระบบงานบริการ สาธารณสุข เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริการ 

18 ก.ย. 2517 

     แบ่งส่วนราชการกรมการแพทยอ์อกเป็น สาํนกังานเลขานุการกรม 
กองคลงั กองการเจา้หนา้ท่ี กองวชิาการ กองวชิาการ สถาบนัมะเร็ง
แห่งชาติ สถาบนัโรคผวิหนงั สถาบนัพยาธิ โรงพยาบาลหญิง 
โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ ์โรงพยาบาล
สมเด็จเจา้พระยา โรงพยาบาลศรีธญัญา โรงพยาบาลประสาท 
โรงพยาบาลปัญญาอ่อน โรงพยาบาลธญัญารักษ ์

พ.ศ. 2520 
    ไดรั้บอนุมติัใหก่้อสร้างโรงพยาบาลชานพระนคร ซ่ึงต่อมาไดรั้บ
พระราชทานนามใหม่วา่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

พ.ศ. 2531 
     มีหน่วยงานเพิ่ม คือ ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพทางการแพทยแ์ห่งชาติ 
ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นศูนยสิ์ริธรเพื่อการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ 

พ.ศ. 2532 

     มีการก่อตั้งหน่วยงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงไดรั้บพระราชทาน
นามวา่ ศูนยพ์ฒันาควบคุมโรคไม่ติดต่อและต่อมา มีพระราชกฤษฎีกา
กาํหนดช่ือเป็น โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วดัไร่ขิง) และมีการ
ก่อตั้งศูนยท์นัตกรรม ซ่ึงภายหลงัเปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัทนัตกรรม 

พ.ศ. 2535 
     มีการโอนอาํนาจหนา้ท่ีและกิจการบริหารบางส่วนของกรมการ
แพทย ์เพื่อจดัตั้งสถาบนัสุขภาพจิต เป็นกรมหน่ึงในสังกดักระทรวง
สาธารณสุข ปัจจุบนั คือ กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ. 2536 

     กรมการแพทยเ์สนอขอแบ่งส่วนราชการและไดรั้บการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ. 
ศ. 2537 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 21 ก หนา้ 7 
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2537) เป็นหน่วยงานระดบักอง 21 หน่วยงาน 

พ.ศ. ปัจจุบนั 

     กรมการแพทยมี์หน่วยงานในสังกดั ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข พ. 
ศ. 2545 จาํนวน 21 หน่วยงาน (1-21) และมีหน่วยงานตํ่ากวา่ระดบักอง 
ซ่ึงตั้งข้ึนตามโครงสร้างท่ี ก.พ. กาํหนด จาํนวน 17 หน่วยงาน รวมถึง
หน่วยงานท่ีกรมการแพทยต์ั้งข้ึนเป็นการภายใน จาํนวน 3 หน่วยงาน 
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5. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัการประเมินผลระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 
รัฐนีสิงหบุตรา (2543) ในหวัขอ้ “ประสิทธิผลจากการนาํระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ

มาใชใ้นหน่วยงานของ กรุงเพทมหานคร กรณีศึกษา ฝ่ายปกครอง สํานกังานเขตพญาไท” โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาผลการดาํเนินการจากการนาํระบบสารสนเทศ  เพื่อการจดัการมาใช้ใน
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายปกครองของสาํนกังานเขตพญาไท ตลอดจนหลงัจากการติดตั้งระบบดงักล่าว
แล้วเสร็จ ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้นช่วงระยะเวลาท่ีกาํหนด และเป้าหมายของการ
ปฏิบติังานของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เน่ืองจากกระบวนการดาํเนินงานของฝ่าย
ปกครอง สํานกังานเขตพญาไทนั้น เป็นการดาํเนินงานท่ีไดป้ระยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
พฒันา ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบติัการอย่างเป็นรูปธรรม จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียน
กระบวนการปฏิบติังานใหม่ ท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการพฒันาองคก์าร 

ผลการศึกษาพบวา่ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการของฝ่ายปกครอง สาํนกังานเขตพญาไท 
มีการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในระดบัพื้นฐาน โดยติดตั้งคอมพิวเตอร์แบบมีการเช่ือมโยงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทั้งยงัไดท้ราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการนาํระบบสารสนเทศ เพื่อการจดัการมาใช้
ในหน่วยงานของฝ่ายปกครอง ไดแ้ก่ 

1. ปัญหาดา้นบุคลากร ยงัขาดบุคลากรท่ีมีความชาํนาญในการปฏิบติังาน 
2. ปัญหาดา้นการเงิน มีงบประมาณท่ีจาํกดัมาก 
3. ปัญหาดา้นการจดัการ ยงัขาดการประสานงานท่ีดีจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ มีจาํนวนจาํกดัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
การดาํเนินงานดงักล่าวน้ี ส่งผลต่อการพฒันาองค์การของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงหากการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัมีประสิทธิผล จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชนในทาง
ท่ีดีข้ึนมาก กล่าวคือ รวดเร็วข้ึน โปร่งใสมากข้ึน สร้างความเสมอภาค และประชาชนยงัสามารถ
ติดตามความกา้วหนา้ของการใหบ้ริการ รวมถึงประชาชนยงัสามารถรับรู้ข่าวสารของทางราชการท่ี
ถูกตอ้งและทนัสมยัไดต้ลอดเวลา 
เสริมสุข ธัญญะวนั (2542: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
ของหัวหน้างานการพยาบาล  โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) เน้ือเร่ืองท่ีหวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาลตอ้งตดัสินใจ  2) สารสนเทศท่ีใช้
สนบัสนุนการตดัสินใจแต่ละเน้ือเร่ือง 3) คุณสมบติัของสารสนเทศท่ีใชส้นบัสนุนการตดัสินใจของ
แต่ละเร่ือง ผลการวิจยัพบว่า   เน้ือเร่ืองการตดัสินใจทั้งหมด 11 เร่ือง จาํแนกออกเป็น 3 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารบุคลากร  ดา้นการบริหารการเงิน  และดา้นการบริหารการพยาบาล  สารสนเทศท่ีใช้
สนบัสนุนการตดัสินใจ  มีทั้งหมด  47 รายการ  จาํแนกเป็น 4 กลุ่ม  ไดแ้ก่  กลุ่มสารสนเทศเก่ียวกบั
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งานบริการพยาบาล   ผูป่้วย  การเงิน และบุคลากร   ส่วนคุณสมบติัของสารสนเทศท่ีใชมี้ 4 ประการ
คือ  1) มีความเป็นปัจจุบนัและพน้เวลา  2) มีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ  3) ความมีคุณค่าเห็นผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการใชแ้ละไม่ใชส้ารสนเทศนั้นอยา่งชดัเจน  4) มีความสมบูรณ์ในเน้ือหา แต่สารสนเทศท่ี
ใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจในปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บการพฒันาถึงขั้นท่ีควรจะเป็นเพียงร้อยละ 68 
 ประภาพร  บรรยงค์ (2540: บทคัดย่อ)  ได้ทาํการวิจัย เร่ือง การพฒันารูปแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารงานสาธารณสุข ระดบัจงัหวดั  โดยมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบนัและปัญหาในการดาํเนินงานระบบสารสนเทศ  เพื่อใชใ้นการบริการงานสาธารณสุข
ระดับจงัหวดั 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการพฒันารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวดั 3) เพื่อเสนอรูปแบบในการพฒันาระบบสารสนเทศให้
เหมาะสมใชป้ระชากร 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติั  พบวา่ สภาพปัจจุบนัและปัญหามีดงัน้ี  
ปัญหาด้านการเก็บรวบรวมขอ้มูล  คือมีแบบฟอร์มรายงานมากเกินไป  ซํ้ าซ้อน ปัญหาด้านการ
รักษาขอ้มูล คือ ไม่สามารถเก็บขอ้มูล คือ ไม่สามารถเก็บขอ้มูลไดเ้ป็นระบบเน่ืองจากการเอกสาร
มากเกินไป วสัดุการ เก็บรักษาข้อมูลไม่ทนัสมยั ปัญหาการประมวลผล คือ ขาดเคร่ืองในการ
ประมวลผล ปัญหาของการนาํเสนอขอ้มูลคือ  มีเอกสารในการนาํเสนอมากเกินไป  และผูบ้ริหารนาํ
ขอ้มูลไปใช้ประโยชน์น้อย ส่วนปัญหาอุปสรรคทัว่ไป  คือ ขาดเจา้หน้าท่ีงบประมาณและวสัดุ  
ความคิดเห็นในด้านการพฒันารูปแบบระบบสารสนเทศให้มีความถูกตอ้ง  การดาํเนินการโดย
บนัทึกขอ้มูลท่ีหน่วยรับขอ้มูลขั้นตน้และกรอกขอ้มูลให้ชดัเจน  ครบถว้น  แลว้นาํไปประมวลผล
ดว้ยคอมพิวเตอร์  เช่ือมโยงขอ้มูลด้วยระบบออนไลน์ รูปแบบในการพฒันาระบบสารสนเทศท่ี
เหมาะสม คือ จดัตั้งใหมี้ศูนยส์ารสนเทศระดบัอาํเภอและจงัหวดัรายงานผลขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ เพื่อสร้างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัก าหนดขั้นตอน
การวจิยั โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
  1. ขั้นตอนการวิจยั 
  2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้

1. ขั้นตอนการวจัิย 
 ส าหรับขั้นตอนการวจิยั ผูว้ิจยัก าหนดขั้นตอนการวจิยัดงัน้ี 

1. ศึกษาปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

1.1 ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

1.2 ก าหนดกรอบเพื่อสร้างเคร่ืองมือ และปรับปรุงเคร่ืองมือในการวิจยัโดยก าหนด
ขอบข่ายของเคร่ืองมือในการวจิยั 

2. สร้างรูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

2.1 ผูว้ิจยัน าประเด็นของปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 

2.2 น าประเด็นปัญหาท่ีจดัอนัดบัจากขอ้ 1  น ามาสร้างรูปแบบ (Model) การพฒันา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 

2.3 ไดรู้ปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงาน
ของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังาน เจา้หนา้ท่ี ท่ีปฏิบติังานของโรงพยาบาล

สังกดักรมการแพทยใ์นเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ ์และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานของโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีมาจาก
การเปิดตาราง Taro Yamane ค่าความคลาดเคล่ือน  +- 5 %  จ านวน 385 คน ซ่ึงแต่ละโรงพยาบาลมี
กลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

โรงพยาบาล จ านวน(คน) กลุ่มตวัอยา่ง(คน) 
โรงพยาบาลราชวถีิ   3,400 132 
โรงพยาบาลเลิดสิน 2,000 78 
โรงพยาบาลสงฆ ์ 2,500 97 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 2,000 78 

รวม 9,900 385 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของ

กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) สอบถามเก่ียวกบัต าแหน่ง

หนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และสังกดัโรงพยาบาล 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามเก่ียวกับการบริหารจดัการข้อมูล

สารสนเทศของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบ
ขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการระบบข้อมูล

สารสนเทศ 
2. ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างกรอบแนวคิดใหค้รอบคลุมขอบเขตเน้ือหา 
3.  สร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ตอน  ตามกรอบแนวคิดใหค้ลอบคลุมขอบเขตเน้ือหา 
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4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จใหผู้เ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อหาความ
เท่ียงตรง (Validity) เชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

5.  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ข  ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ และเสนอแนะต่อท่ี
ปรึกษา 

6.  น าแบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช้ (try out)  กบักลุ่มบุคลากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 20 คน จากนั้นน ามาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
ของครอนบาด  

7.  น าเสนอแบบสอบถามเพื่อเก็บและรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม โดยเก็บและรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง รับคืน

จากผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง ศึกษาจากเอกสารของทางราชการ หรือศึกษาจาก Best Practice 
ของประเทศอ่ืน (ถา้เป็นไปได)้  

5. การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อแบบสอบถามวเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าร้อยละ  
2. ตอนท่ี 2  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การ
จดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard   Deviation) การแปลผลคะแนนรายขอ้และโดยรวม 

การใหค้ะแนนน ้าหนกัของค าตอบในแต่ละขอ้โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ของลิเคิร์ต (Likert) ดงัน้ี 
 มากท่ีสุด คะแนน 5 คะแนน 
 มาก  คะแนน 4 คะแนน 
 ปานกลาง คะแนน 3 คะแนน 
 นอ้ย  คะแนน 2 คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด คะแนน 1 คะแนน 

วิเคราะห์ขอ้มูลระดบัการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น
กรุงเทพมหานคร โดยใชเ้กณฑป์ระเมินค่าเฉล่ีย (ประคอง,2538,หนา้ 77) ดงัน้ี 

 



51 

 

คะแนนเฉล่ีย  4.50 – 5.00 หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหน้า ท่ีในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน กบัปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น
กรุงเทพมหานคร ดว้ยวธีิการทดสอบค่า F – test  
  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนที่ 1  การศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)  สอบถาม
เก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง  
สถานท่ีปฏิบติังาน 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี  2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
ตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล การจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช ้

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน กับปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
ส่วนกลางกรมการแพทย ์ดว้ยวธีิการทดสอบค่า F – test  

ส่วนที่ 2  การสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

น าเสนอผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
ส่วนที่ 1  การศึกษาพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ

แพทย์ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1  แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)  สอบถาม

เก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังาน ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  และสังกัด
โรงพยาบาล 
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ตารางท่ี 1 จ  านวน และร้อยละ จ าแนกตามสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สถานภาพทัว่ไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน   

1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูง 4 1.04 
1.2 หวัหนา้กลุ่ม / ฝ่ายต่างๆ  16 4.16 
1.3 บุคลากรต าแหน่ง แพทย ์พยาบาล เภสัชกร 

นกัเทคนิคการแพทย ์ 
130 33.77 

1.4 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 235 61.04 
2. ระดบัการศึกษา   

2.1 ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 80 20.78 
2.2 ปริญญาตรี 230 59.74 
2.3 ปริญญาโท 75 19.48 

3. ประสบการณ์ท างาน   
3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 74 19.22 
3.2 ระหวา่ง 5 -10 ปี 140 36.36 
3.3 มากกวา่ 10 ปี 171 44.42 

4. สังกดัโรงพยาบาล   
4.1 โรงพยาบาลราชวถีิ  132 34.29 
4.2 โรงพยาบาลเลิดสิน 78 20.26 
4.3 โรงพยาบาลสงฆ ์ 97 25.19 
4.4 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 78 20.26 

รวม 385 100.00 

จากตารางพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานเป็น  
ระดับเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบติัการจ านวน 235 คนคิดเป็นร้อยละ 61.04   ตามมาด้วย   บุคลากร
ต าแหน่ง แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์จ านวน 130  คนคิดเป็นร้อยละ 33.77   
หวัหนา้กลุ่ม / ฝ่ายต่างๆจ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 4.16   ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั
ปริญญาตรีจ านวน 230 คนคิดเป็นร้อยละ 59.74  ตามมาดว้ย ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี จ านวน 80 คน
คิดเป็นร้อยละ 20.78  และ   ระดบัปริญญาโทจ านวน  79 คนคิดเป็นร้อยละ 19.48   ประสบการณ์
ท างานพบวา่ส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปี จ  านวน  171  คนคิดเป็นร้อยละ 44.42  ระหวา่ง 5 – 10 ปี



54 
 

จ านวน 140 คนคิดเป็นร้อยละ 36.36 และน้อยกว่า 5 ปีจ  านวน 74 คนคิดเป็นร้อยละ 19.22 
โรงพยาบาลท่ีสังกดัส่วนใหญ่ปฏิบติัหน้าท่ีในโรงพยาบาลราชวิถี จ  านวน132 คนคิดเป็นร้อยละ 
34.29 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การ
ตรวจสอบข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศ และการน าข้อมูล
สารสนเทศไปใช ้

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 

การบริหารจัดการข้อมูล X  SD ความหมาย 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล     2.27 0.91 ระดบันอ้ย 
2. การตรวจสอบขอ้มูล 2.20 1.03 ระดบันอ้ย 
3. การประมวลผลขอ้มูล 2.45 1.00 ระดบันอ้ย 
4. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 2.44 1.04 ระดบันอ้ย 
5. การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ 2.33 0.87 ระดบันอ้ย 

รวม 2.32 0.88 ระดบันอ้ย 

จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32 ขอ้ท่ีมีระดบัการ
บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ 
การประมวลผลขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.45  ตามมาดว้ย การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.44 และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.33 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล     

ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล     X  SD ความหมาย 

1. ไม่ไดจ้ดัท าปฏิทินหรือก าหนดช่วงเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน 

2.48 1.09 ระดบันอ้ย 

2. ไม่มีการแต่งตั้ง/ มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

1.84 1.06 ระดบันอ้ย 
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ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล     X  SD ความหมาย 

3. บุคลากรท่ีรับผดิชอบขาดความรู้และประสบการณ์ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.23 1.30 ระดบันอ้ย 

4. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 

2.19 1.10 ระดบันอ้ย 

5. ไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ 

2.36 1.01 ระดบันอ้ย 

รวม 2.27 0.91 ระดบันอ้ย 

จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.27 ข้อท่ีมีระดับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่ไดจ้ดัท าปฏิทินหรือก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48  ตามมาดว้ยไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 และบุคลากรท่ีรับผิดชอบขาดความรู้และประสบการณ์ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดา้นการตรวจสอบขอ้มูล 

ด้านการตรวจสอบข้อมูล X  SD ความหมาย 

1. ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

2.05 1.08 ระดบันอ้ย 

2. ไม่มีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็น
ระบบ 

2.21 1.16 ระดบันอ้ย 

3. ไม่มีการปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหมี้ความ
ถูกตอ้ง 

2.24 1.70 ระดบันอ้ย 

4. ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั 2.26 1.07 ระดบันอ้ย 
5. ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบั

ขอ้มูลเพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการ 
2.26 1.12 ระดบันอ้ย 

รวม 2.20 1.03 ระดบันอ้ย 
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จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการตรวจสอบขอ้มูลในภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.20 ข้อท่ีมีระดับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัและไม่มีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26  ตามมาดว้ย
ไม่มีการปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดให้มีความถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 และไม่มีขั้นตอน
การติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 

ด้านการประมวลผลข้อมูล X  SD ความหมาย 

1. บุคลากรท่ีรับผดิชอบไม่มีความรู้ ทกัษะในการ
ประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2.24 1.22 ระดบันอ้ย 

2. บุคลากรไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือการพฒันาดา้นการ
ประมวลผลขอ้มูล 

2.31 1.21 ระดบันอ้ย 

3. ไม่มีการจดัท าดชันีขอ้มูลทางการแพทยท่ี์จ าเป็นไว ้ 2.57 1.17 ระดับปาน
กลาง 

4. ไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผล
ขอ้มูล 

2.44 1.26 ระดบันอ้ย 

5. วธีิการท่ีใชใ้นการประมวลผลไม่ทนัสมยั ท าให้
เสียเวลามากเกิดความล่าชา้ 

2.51 1.16 ระดับปาน
กลาง 

รวม 2.45 1.00 ระดบันอ้ย 

จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการประมวลผลขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.45 ข้อท่ีมีระดับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่มีการจดัท าดชันีขอ้มูลทางการแพทยท่ี์จ าเป็นไวมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.57 ตามมาด้วยวิธีการท่ีใช้ในการประมวลผลไม่ทนัสมยั ท าให้เสียเวลามากเกิดความล่าช้ามี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 และไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผลขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.44 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 

ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ X  SD ความหมาย 

1. บุคลากรไม่มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการจดัเก็บ
ขอ้มูล 

2.26 1.13 ระดบันอ้ย 

2. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศไม่เป็นระบบ โดยไม่มี
การจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ประเภทของขอ้มูลและ
สารสนเทศแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

2.33 1.09 ระดบันอ้ย 

3. ไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

2.51 1.09 ระดบั 
ปานกลาง 

4. ไม่มีการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณ หรือจดัใหมี้
วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และเทคโนโลยใีนการจดัเก็บ
ขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

2.48 1.30 ระดบันอ้ย 

5. ไม่มีสถานท่ี ท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2.61 1.24 ระดบั 
ปานกลาง 

รวม 2.44 1.04 ระดบันอ้ย 

จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครด้านการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่มีสถานท่ี ท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ
ท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.61 ตามมาดว้ยไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 และไม่มีการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณ 
หรือจดัให้มีวสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอย่าง
เพียงพอค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของ
กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดา้นการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้ 

ด้านการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ X  SD ความหมาย 

1. ไม่ไดแ้ต่งตั้งหรือมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบดา้นการ
บริการขอ้มูลและสารสนเทศ 

1.94 1.07 ระดบันอ้ย 

2. ไม่มีการวางแผน หรือไม่แจง้ความประสงคใ์นการน า
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใชไ้วล่้วงหนา้ 

2.20 1.02 ระดบันอ้ย 

3. ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ของหน่วยงาน ขาดรูปแบบ วิธีการน าเสนอท่ี
หลากหลายเพื่อใหมี้ความน่าสนใจและเขา้ใจง่าย 

2.24 0.97 ระดบันอ้ย 

4. ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานในการน าขอ้มูลและ
สารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสม 

2.60 1.23 ระดบั 
ปานกลาง 

5. ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอหรือครอบคลุม
ภาระงานของหน่วยงาน 

2.33 1.01 ระดบันอ้ย 

รวม 2.23 0.87 ระดบันอ้ย 

จากตารางพบว่าในภาพรวม การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้นการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดได้แก่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานในการน าข้อมูลและ
สารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60  ตามมาดว้ยขอ้มูลและสารสนเทศท่ี
มีอยูไ่ม่เพียงพอหรือครอบคลุมภาระงานของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33 และผูป้ฏิบติังานดา้น
การจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงาน ขาดรูปแบบ วิธีการน าเสนอท่ีหลากหลาย
เพื่อใหมี้ความน่าสนใจและเขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24  ตามล าดบั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 3  การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างาน กับปัญหาการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศของ
ส่วนกลางกรมการแพทย ์ดว้ยวธีิการทดสอบค่า F – test  
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ตารางท่ี  8 เปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครกบัต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 

 
 
 

การบริหารจดัการขอ้มูล 

ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  
 
t 

 
 

P 
ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

หวัหนา้
กลุ่ม / 

ฝ่ายต่างๆ 

บุคลากร
ต าแหน่ง
ทาง

การแพทย ์

เจา้หนา้ท่ี
ระดบั

ปฏิบติัการ 

X  X  X  X  
1.การเก็บรวบรวมขอ้มูล     2.27 2.28 2.17 2.30 0.07 0.94 
2.การตรวจสอบขอ้มูล 2.22 2.19 2.24 2.23 0.23 0.82 
3.การประมวลผลขอ้มูล 2.43 2.48 2.45 2.50 0.34 0.73 
4.การจัดเก็บข้อมูลและ
สารสนเทศ 

2.43 2.44 2.53 2.41 0.06 0.95 

5.การน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใช ้

2.15 2.30 2.17 2.34 1.13 0.26 

รวม 2.30 2.34 2.21 2.43 0.28 0.78 

การเปรียบเทียบการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกบัต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานแตกต่างกัน ให้ความส าคญักับการเก็บรวบรวมข้อมูล   การ
ตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี  9 เปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครกบัระดบัการศึกษา 

 
การบริหารจดัการขอ้มูล 

ระดบัการศึกษา  
 
t 

 
 

P 
ต ่ากวา่ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

X  X  X  
1.การเก็บรวบรวมขอ้มูล     2.26 2.30 2.48 0.30 0.77 
2.การตรวจสอบขอ้มูล 2.18 2.25 2.44 0.37 0.71 
3.การประมวลผลขอ้มูล 2.48 2.40 2.30 0.48 0.63 
4.การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 2.44 2.43 2.17 0.54 0.96 
5.การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ 2.25 2.18 2.21 0.44 0.66 

รวม 2.32 2.31 2.43 0.06 0.95 

การเปรียบเทียบการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกับระดบัการศึกษาพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี  10 เปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครกบัประสบการณ์ท างาน 

 
 

การบริหารจดัการขอ้มูล 

ประสบการณ์ท างาน  
 
t 

 
 

P 
นอ้ยกวา่ 

 5 ปี 
5 -10 ปี มากกวา่ 

10 ปี 

X  X  X  
1.การเก็บรวบรวมขอ้มูล     2.15 2.43 2.38 0.53 0.95 
2.การตรวจสอบขอ้มูล 2.17 2.15 2.24 0.47 0.65 
3.การประมวลผลขอ้มูล 2.38 2.45 2.32 0.36 0.94 
4.การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ 2.48 2.23 2.19 0.21 0.81 
5.การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้ 2.15 2.20 2.25 0.34 0.74 

รวม 2.36 2.39 2.43 0.08 0.85 
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การเปรียบเทียบการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกบัประสบการณ์ท างานพบวา่ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผล
ขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 

ตารางท่ี  11 เปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานครกบัสังกดัโรงพยาบาล 

 
 

การบริหารจดัการ
ขอ้มูล 

ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน  
 
t 

 
 

P 
โรงพยาบาล
ราชวถีิ                      

โรงพยาบาล
เลิดสิน 

โรงพยาบาล
สงฆ ์

โรงพยาบาล
นพรัตน 
ราชธานี 

X  X  X  X  
1.การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล     

2.27 2.18 2.16 2.32 0.08 0.84 

2.การตรวจสอบ
ขอ้มูล 

2.42 2.29 2.17 2.21 0.13 0.84 

3.การประมวลผล
ขอ้มูล 

2.53 2.38 2.35 2.40 0.24 0.77 

4.การจดัเก็บขอ้มูล
และสารสนเทศ 

2.63 2.33 2.43 2.43 0.36 0.85 

5.การน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใช ้

2.35 2.34 2.37 2.32 1.23 0.36 

รวม 2.30 2.34 2.21 2.43 0.28 0.78 

การเปรียบเทียบการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกบัสังกดัโรงพยาบาลพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผล
ขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสรุปขอ้เสนอแนะสรุปไดด้งัน้ี 
1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลควรมีการประชุมปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการวิธีการและแนว

ทางแก้ไขปัญหาในการท่ีจะท าให้สามารถติดต่อประสานงาน และควรใช้ระบบบริหารจดัการ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน เพื่อใหก้ารบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

2. การตรวจสอบขอ้มูลในการจดัเก็บควรมีการด าเนินการในการจดัเก็บขอ้มูลให้ละเอียด
ในคราวเดียวกนั  เพื่อลดภาระในการจดัท าขอ้มูล 

3. การประมวลผลขอ้มูลควรมีการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการประมวลผล
ขอ้มูลใหมี้ความสะดวกในการใชง้านมากยิง่ข้ึน  

4. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณในการจดัสรร
วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และเทคโนโลยใีนการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง  เพื่อจะไดมี้การ
น าไปใชใ้นการบริหารจดัการโรงพยาบาลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้  ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานการน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้อยา่งเพียงพอ  และมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลและ
สารสนเทศให้ทราบอย่างทัว่ถึง เพื่อท่ีจะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะได้เขา้มาให้การช่วยเหลือ 
ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัเก็บขอ้มูลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

ส่วนที่ 2  การสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ปัญหาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลโดยแยกเป็น
รายละเอียดดงัน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  พบวา่มีปัญหาไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูลซ ้ าซ้อนกนัระหวา่งกลุ่ม 
หน่วยงานต่างๆ   ความถูกต้อง และทนัต่อเวลาท่ีต้องการใช้ข้อมูล  มีระบบการจดัเก็บ ส ารวจ 
รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็นปัจจุบนั  

2. การตรวจสอบขอ้มูล ไดแ้ก่มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  แกไ้ขขอ้มูลท่ีผิดพลาดให้มีความถูกตอ้ง  ขอ้มูลให้มี
ความทนัสมยั 

3. การประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีรับผิดชอบความรู้ ทกัษะในการประมวลผล
ขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  ไดรั้บการฝึกอบรมหรือการพฒันาดา้นการประมวลผลขอ้มูล  
การจดัท าดชันีขอ้มูลทางการแพทยท่ี์จ าเป็นไว ้
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4. การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ มีปัญหาดา้นงบประมาณส าหรับด าเนินการ แผนงาน 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการสาสนเทศของ
หน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 

5. การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้พบวา่มีปัญหาไดแ้ก่ การจดัเก็บสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ 
เพื่อสะดวกต่อการคน้หาและน าไปใช ้  มีเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกเช่น แบบฟอร์มท่ีดี เคร่ือง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการบนัทึก วิเคราะห์ รายงานผลและคน้หา  พร้อมทั้ง
วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

ซ่ึงสรุปได้ดังรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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บุคลากรท่ีรับผิดชอบความรู้ ทกัษะในการประมวลผลขอ้มูล
โดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์  ไดรั้บการฝึกอบรมหรือการ
พฒันาดา้นการประมวลผลขอ้มูล  การจดัท าดชันีขอ้มูลทาง
การแพทยท่ี์จ าเป็นไว ้

 

3.การประมวลผลขอ้มูล 

มีการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของขอ้มูล  ตรวจสอบขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  แกไ้ขขอ้มูลท่ี
ผิดพลาดใหมี้ความถูกตอ้ง  ขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั 

2.การตรวจสอบขอ้มูล 

การจัดเก็บขอ้มูลซ ้ าซ้อนกันระหว่างกลุ่ม หน่วยงานต่างๆ   
ความถูกตอ้ง และทนัต่อเวลาท่ีตอ้งการใชข้อ้มูล  มีระบบการ
จัดเก็บ ส ารวจ รวบรวมขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ ขอ้มูล
ถูกตอ้งเช่ือถือได ้และเป็นปัจจุบนั 

1.การเกบ็รวบรวมขอ้มูล    

4.การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ 

ปัญหาดา้นงบประมาณส าหรับด าเนินการ แผนงาน โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงาน  มีการจัดท า
แผนปฏิบติัการสาสนเทศของหน่วยงานอยา่งเป็นระบบ 

 

5.การน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้

การจดัเก็บสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ เพ่ือสะดวกต่อการคน้หา
และน าไปใช ้  มีเคร่ืองช่วยอ านวยความสะดวกเช่น แบบฟอร์ม
ท่ีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการบันทึก 
วิเคราะห์ รายงานผลและคน้หา  พร้อมทั้งวิเคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

 

รูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงาน 
ของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 



บทที ่5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง “การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร” ในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร  2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร และ3. เพื่อสร้าง
รูปแบบการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์
ในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาได้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบติังานของโรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี  โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard   
Deviation) การแปลผลคะแนนรายข้อและโดยรวมการเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหนา้ท่ีในการ
ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน กบัปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร ดว้ยวธีิการทดสอบค่า F – test  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานเป็นบุคลากรต าแหน่ง 
แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 45.00   ระดบัเจา้หนา้ท่ี
ระดบัปฏิบติัการจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 30.00  หวัหนา้กลุ่ม / ฝ่ายต่างๆจ านวน 15 คนคิดเป็น
ร้อยละ 15.00  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรีจ านวน 55 คนคิดเป็นร้อยละ 55.00  
ตามมาด้วยระดบัปริญญาโทจ านวน  35 คนคิดเป็นร้อยละ 35.00 และต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 10 คนคิดเป็นร้อยละ 10.00  ประสบการณ์ท างานพบวา่ส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปี จ  านวน  50 
คนคิดเป็นร้อยละ 50.00 ระหวา่ง 5 – 10 ปีจ  านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 38.00 และนอ้ยกวา่ 5 ปี
จ  านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 12.00  

5.1.2 ระดบัการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร
ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและ
สารสนเทศ และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้
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การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.32 ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ การประมวลผลขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  2.45  ตามมาดว้ย การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.44 และการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใชมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.33 
 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่ได้
จดัท าปฏิทินหรือก าหนดช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48  ตามมา
ดว้ยไม่มีการวางแผนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 และบุคลากรท่ี
รับผดิชอบขาดความรู้และประสบการณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ตามล าดบั 
 2. การตรวจสอบข้อมูล 

การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้น
การตรวจสอบขอ้มูลในภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.20  ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่มีการ
ตรวจสอบขอ้มูลให้มีความทนัสมยัและไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคล้องกบัขอ้มูล
เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26  ตามมาดว้ยไม่มีการปรับปรุง แก้ไขขอ้มูลท่ี
ผดิพลาดใหมี้ความถูกตอ้งมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 และไม่มีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ตามล าดบั 
 3. การประมวลผลข้อมูล 

การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้น
การประมวลผลขอ้มูลในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45  ขอ้ท่ีมีระดบัการบริหาร
จดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุดไดแ้ก่ไม่มีการ
จดัท าดชันีขอ้มูลทางการแพทยท่ี์จ าเป็นไวมี้ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57 ตามมาดว้ยวิธีการท่ีใช้ในการ
ประมวลผลไม่ทนัสมยั ท าให้เสียเวลามากเกิดความล่าชา้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 และไม่มีเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการประมวลผลขอ้มูลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 ตามล าดบั 
 4. การจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ 

การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้น
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศในภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44  ขอ้ท่ีมีระดบั
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การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด
ไดแ้ก่ไม่มีสถานท่ี ท่ีใช้เป็นแหล่งในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเหมาะสม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.61  ตามมาด้วยไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51  และไม่มีการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณ หรือจดัให้มีวสัดุ 
อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และเทคโนโลยีในการจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเพียงพอค่าเฉล่ียเท่ากบั 
2.48 ตามล าดบั 
 5. การน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ 

การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครดา้น
การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชใ้นภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.23 ขอ้ท่ีมีระดบั
การบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด
ได้แก่ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานในการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60  ตามมาดว้ยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอหรือครอบคลุม
ภาระงานของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33 และผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศของหน่วยงาน ขาดรูปแบบ วิธีการน าเสนอท่ีหลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจและ
เขา้ใจง่ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24  ตามล าดบั 

5.1.3 การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น
กรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหน้า ท่ีในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ท างาน กบัปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของส่วนกลางกรมการแพทย ์
ดว้ยวธีิการทดสอบค่า F – test  

1. ต าแหน่งหน้าทีใ่นการปฏิบัติงาน 
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานครกบัต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบติังานแตกต่างกัน ให้ความส าคญักับการเก็บรวบรวมข้อมูล   การ
ตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
 2. ระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกบัระดับการศึกษาพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
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 3. ประสบการณ์ท างาน 
การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานครกบัประสบการณ์ท างานพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผล
ขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 
 4. สังกดัโรงพยาบาล 

การเปรียบเทียบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครกับสังกัดโรงพยาบาลพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผล
ขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนั 

5.2 อภิปรายผล 
ในการศึกษาเร่ือง “การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ

แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร” ศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจและน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
1. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน

กรุงเทพมหานครพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเป็น
บุคลากรต าแหน่ง แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์  ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัปริญญาตรีมีประสบการณ์ท างานพบวา่ส่วนใหญ่มากกวา่ 10 ปี  

2. การพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ใน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย  เม่ือพิจารณาปัญหารายดา้น ไดแ้ก่ การเก็บ
รวบรวมขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ และ
การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใช้พบปัญหาอยู่ในระดับน้อยเช่นกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถาน
ไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณหรือจดัใหมี้ วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และเทคโนโลยีในการ
จดัการระบบข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ท าให้หน่วยงานสามารถจดัระบบข้อมูลและ
สารสนเทศไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัตามท่ีเกรียงไกร จนัทโรทยั (2542 : บทคดัยอ่) 
ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านกังานการศึกษาธิการอ าเภอ ใน
เขตการศึกษา 6 พบว่าปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศของศึกษาธิการอ าเภอ ตามความ
คิดเห็นของศึกษาธิการอ าเภอและนกัวชิาการ โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง
แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจุบนัปัญหาการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศมีแนวโนม้ลดนอ้ยลง 

3. การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทยใ์น
กรุงเทพมหานครโดยการจ าแนกต าแหน่งหน้า ท่ีในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และ
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ประสบการณ์ท างาน กบัปัญหาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศของส่วนกลางกรมการแพทยมี์
ดงัน้ี 

3.1 ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์

ในกรุงเทพมหานครกบัต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังานพบวา่ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูล
สารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดอกไม ้เจริญชยั (2545 : บทคดัยอ่) 
ได้เปรียบเทียบผูบ้ริหารกับครูผูป้ฏิบติังานด้านสารสนเทศ มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหาร
สารสนเทศในสถานศึกษา มทัธยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสกลนคร ในภาพรวมและ
รายดา้นไม่แตกต่างกนั 

3.2 ระดบัการศึกษา 
การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์

ในกรุงเทพมหานครกบัระดบัการศึกษาพบว่าในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  
การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ไม่แตกต่างกนัทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่าการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ ถือไดว้า่เป็นหัวใจส าคญั เพราะในปัจจุบนัขอ้มูล
และสารสนเทศเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในวง 

3.3 ประสบการณ์ท างาน 
การเปรียบเทียบการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์

ในกรุงเทพมหานครกบัประสบการณ์ท างานพบวา่ในภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์
ท างานแตกต่างกนั ใหค้วามส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล   การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผล
ขอ้มูล  การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ  และการน าขอ้มูลสารสนเทศไปใชไ้ม่แตกต่างกนัซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกรียงไกร จนัทโรทยั (2542 : บทคดัย่อ) ไดเ้ปรียบเทียบปัญหาการ
ด าเนินงานระบบสารสนเทศของส านกังานศึกษาธิการอ าเภอ ในเขตการศึกษา 6 จ าแนกตามขนาด
ของส านกังานศึกษาธิการอ าเภอแลว้พบวา่มีปัญหาการด าเนินงานระบบสารสนเทศโดยรวมไม่แกต
ต่างกนั 

 
 
 



70 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา 

ในการศึกษา “การพฒันาการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการ
แพทยใ์นกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. หน่วยงานควรให้ความส าคญัของการจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศทุกฝ่าย
สามารถน าไปใช้ในการวางแผนให้เขา้กบังานของตนเองได้เป็นอย่างดี เพื่อให้การจดัการระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีความสอดคลอ้งเป็นระบบเดียวกนั รวดเร็ว ครอบ
คุลม ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการและวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้

2. ควรน าผลการวิจยัและจดัให้มีการประชุมสัมมนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการ
จดัการระบบข้อมูลและสารสนเทศและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์และก าหนด
รายการของขอ้มูลท่ีตอ้งการใช้ พร้อมทั้งวางแผนจดัท าปฏิทินในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถวางแผนในการจดัเตรียมขอ้มูลและสารสนเทศท่ีตอ้งมีและใช้
ร่วมกนัอยา่งเพียงพอ ทนักบัความตอ้งการ ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ชแ้ละลดความซ ้ าซ้อนของ
การจดัการระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
จากผลการศึกษา“การพฒันาการบริหารจดัการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของ

กรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร” มีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1. ควรมีการศึกษามีความตอ้งการและความพึงพอใจต่อการจดัการระบบขอ้มูลและ

สารสนเทศทางการศึกษาของโรงพยาบาล เพื่อน าผลการวิจยัไปพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ
ใหมี้ประสิทธิภาพและกวา้งขวางครอบคลุมยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการและปัญหาในการน าโปรแกรมส าเร็จรูปท่ี
เก่ียวขอ้งกบัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ เช่น โปรแกรม SMS  โปรแกรม Student’44 เป็นตน้ มาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก 



แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
การพฒันาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานของกรมการแพทย์ 

ในกรุงเทพมหานคร 

*************** 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน  และโปรดกรอกขอ้ความลงใน
ช่องวา่งตามความเป็นจริง 

ขอ้มูลตอนท่ี 1  แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)  สอบถามเก่ียวกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ท างาน 

ขอ้มูลตอนท่ี 2  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  สอบถามเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
ขอ้มูลสารสนเทศของกรมการแพทยใ์นกรุงเทพมหานครไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
การตรวจสอบขอ้มูล  การประมวลผลขอ้มูล  การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศ และการ
น าขอ้มูลสารสนเทศไปใช ้

ขอ้มูลตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่1  แบบสอบถามตรวจสอบรายการ 

1.ต าแหน่งหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน 
 1.1.ผูบ้ริหารระดบัสูง 
 1.2 หวัหนา้กลุ่ม / ฝ่ายต่างๆ  
 1.3 บุคลากรต าแหน่ง แพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์ 
 1.4 เจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ 

2.ระดบัการศึกษา 
 2.1 ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 
 2.2 ปริญญาตรี 
 2.3 ปริญญาโท 

3. ประสบการณ์ท างาน 
 3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 3.2 ระหวา่ง 5 -10 ปี 
 3.3 มากกวา่ 10 ปี 
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4. สังกดัโรงพยาบาล 
 4.1 โรงพยาบาลราชวถีิ  
 4.2 โรงพยาบาลเลิดสิน 
 4.3 โรงพยาบาลสงฆ ์
 4.4 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

ข้อมูลตอนที่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของกรมการ
แพทย์ในกรุงเทพมหานคร 

 
การบริหารจัดการข้อมูล 

ระดับการบริหารจัดการข้อมูล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ด้านการเกบ็รวบรวมข้อมูล          
1. ไม่ไดจ้ดัท าปฏิทินหรือก าหนดช่วงเวลาในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีชดัเจน 
     

2. ไม่มีการแต่งตั้ง/ มอบหมายผูรั้บผดิชอบในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     

3. บุคลากรท่ีรับผดิชอบขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     

4. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไม่เห็นความส าคญัในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

     

5. ไม่มีการวางแผนในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 

     

รวม      
ด้านการตรวจสอบข้อมูล      
1. ไม่มีการมอบหมายผูรั้บผดิชอบในการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
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การบริหารจัดการข้อมูล 

ระดับการบริหารจัดการข้อมูล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2. ไม่มีขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบขอ้มูลอยา่ง
เป็นระบบ 

     

3. ไม่มีการปรับปรุง แกไ้ขขอ้มูลท่ีผดิพลาดใหมี้
ความถูกตอ้ง 

     

4. ไม่มีการตรวจสอบขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยั      
5. ไม่มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและสอดคลอ้ง

กบัขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการ 
     

รวม      
ด้านการประมวลผลข้อมูล      
1. บุคลากรท่ีรับผดิชอบไม่มีความรู้ ทกัษะในการ

ประมวลผลขอ้มูลโดยการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ 
     

2. บุคลากรไม่ไดรั้บการฝึกอบรมหรือการพฒันา
ดา้นการประมวลผลขอ้มูล 

     

3. ไม่มีการจดัท าดชันีขอ้มูลทางการแพทยท่ี์จ าเป็น
ไว ้

     

4. ไม่มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการ
ประมวลผลขอ้มูล 

     

5. วธีิการท่ีใชใ้นการประมวลผลไม่ทนัสมยั ท าให้
เสียเวลามากเกิดความล่าชา้ 

     

รวม      
ด้านการจัดเกบ็ข้อมูลและสารสนเทศ      
1. บุคลากรไม่มีความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคใ์นการ

จดัเกบ็ขอ้มูล 
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การบริหารจัดการข้อมูล 

ระดับการบริหารจัดการข้อมูล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

2. การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศไม่เป็นระบบ 
โดยไม่มีการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ ประเภทของ
ขอ้มูลและสารสนเทศแต่ละประเภทไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

3. ไม่มีการปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัเกบ็
ขอ้มูลและสารสนเทศใหมี้ประสิทธิภาพ 

     

4. ไม่มีการส่งเสริม สนบัสนุนงบประมาณ หรือจดั
ใหมี้วสัดุ อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และเทคโนโลยใีน
การจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศอยา่งเพียงพอ 

     

5. ไม่มีสถานท่ี ท่ีใชเ้ป็นแหล่งในการจดัเกบ็ขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

     

รวม      
ด้านการน าข้อมูลและสารสนเทศไปใช้      
1. ไม่ไดแ้ต่งตั้งหรือมอบหมายใหมี้ผูรั้บผดิชอบ

ดา้นการบริการขอ้มูลและสารสนเทศ 
     

2. ไม่มีการวางแผน หรือไม่แจง้ความประสงคใ์น
การน าขอ้มูลและสารสนเทศไปใชไ้วล่้วงหนา้ 

     

3. ผูป้ฏิบติังานดา้นการจดัการระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศของหน่วยงาน ขาดรูปแบบ วธีิการ
น าเสนอท่ีหลากหลายเพื่อใหมี้ความน่าสนใจ
และเขา้ใจง่าย 

     

4. ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานในการน า
ขอ้มูลและสารสนเทศไปใชท่ี้เพียงพอและ
เหมาะสม 
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การบริหารจัดการข้อมูล 

ระดับการบริหารจัดการข้อมูล 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5. ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอหรือ
ครอบคลุมภาระงานของหน่วยงาน 

     

รวม      
ภาพรวมทั้งหมด      

ข้อมูลตอนที ่3 ข้อเสนอแนะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 



ประวตัิผู้จัดท าเอกสารการศึกษาส่วนบุคคล 

ช่ือ – ช่ือสกุล แพทยห์ญิงวายพุา  วงศว์กิรม 

วนั เดือน ปีเกิด 18 สิงหาคม พ.ศ. 2511 

สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 

วฒิุการศึกษา - ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี แพทยศาสตรบณัฑิต          

ปีการศึกษา 2536 

 - ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงทาง

วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขารังสีวทิยาทัว่ไปจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  ปีการศึกษา 2540 

 - วฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ  

เวชกรรม สาขารังสีวทิยาทัว่ไป จากแพทยสภา ปี 2542 

 - อนุมติับตัรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากกระทรวง

สาธารณสุข ปี 2544 

การฝึกอบรม  - หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดินส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4   

ปี 2558 

 - หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 18 จากสถาบนัพระปกเกลา้    

ปี 2557 

 - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 

รุ่น 4 จากสถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2555 

ต าแหน่งหนา้ท่ี นายแพทยเ์ช่ียวชาญ (ดา้นเวชกรรม) ต าแหน่งเลขท่ี 7748 

หวัหนา้กลุ่มงานจริยธรรมการวจิยัในคน 

การงานปัจจุบนั - นายแพทยเ์ช่ียวชาย (ดา้นเวชกรรม) ต าแหน่งเลขท่ี 7748 

หวัหนา้กลุ่มงานจริยธรรมการวจิยัในคนสถาบนัวิจยัและ



ประเมินเทคโนโลยทีางการแพทย ์กรมการแพทย ์ กระทรวง

สาธารณสุข 

 - นายแพทย ์ระดบั 5 – 9 โรงพยาบาลศูนยช์ลบุรีรังสีแพทย ์

 - แพทยป์ระจ าบา้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

หนา้ท่ีและงานดา้นการเมือง - อนุกรรมาธิการการกีฬา สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 - คณะท างานดา้นการศึกษา สมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

 - อนุกรรมาธิการพฒันาคุณภาพสิทธิประโยชน์และความ

มัน่คงของกองทุนเงินทดแทน 

ประวติัการฝึกอบรมท่ีส าคญั - 2551 วทิยาลยับริหารสาธารณสุข สธ. จ.นครปฐม หลกัสูตร

ผูบ้ริหารแนวใหม่รุ่น 2 

 - 2553 สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี

หลกัสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาประเทศ

ส าหรับผูบ้ริหารรุ่น 4 

 - 2555 สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง

การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่น 4 

 - 2557 สถาบนัพระปกเกลา้ หลกัสูตรการเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่น 18 

 - 2558 หลกัสูตรภูมิพลงัแผน่ดินส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง    

รุ่นท่ี 4 

 - 2559 หลกัสูตรการพฒันาการเมืองและการเลือกตั้งระดบัสูง 

รุ่นท่ี 7 (พตส.7) 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ธนัวาคม 2554 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
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