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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของ

โรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนําวงจรการ

พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) มาเปนกรอบในการวิเคราะหกระบวนการทํางาน โดยพัฒนา

ระบบผานโปรแกรม Adobe Dreamweaver และฐานขอมูล MySQL ซึ่งระบบสามารถแสดงผลบนเว็บแอพพลิเคชันได 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาล

หัวหิน และ 2) แบบสอบถามออนไลนเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ กลุมตัวอยางในการประเมินประกอบดวย

เจาหนาที่ของหนวยงานภายในโรงพยาบาลจํานวน 40 คน และใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงดวยเทคนิคการสุม

ตามโอกาสที่ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา นํามาวิเคราะหผลทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา 1) มี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหินเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน และ 2) ผูใชงานมีความพึงพอใจสูงสดุในดานการออกแบบ โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.75 อยูในระดับดีมาก ระบบที่พัฒนาชวย

นําเสนอวิธีแกไขปญหาเบื้องตนใหผูใชงานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับครุภัณฑและเครือขายอินเทอรเน็ตไดดวย

ตนเอง 

คําสําคัญ:  ระบบการจัดการองคความรู ระบบสารสนเทศ จัดการองคความรู โรงพยาบาล 

Abstract 

This research aims: 1) to develop of information systems for information management knowledge 

of Hua-Hin Hospital and 2) to assess the satisfaction of the use of information systems for information 

management knowledge of Hua-Hin Hospital. System Development Life Cycle (SDLC) has been adopted 

as a framework for analyzing work processes. Develop the system via Adobe Dreamweaver and MySQL 

database. The system can be displayed on the web application. The instruments used for satisfaction 

assessment are: 1) information systems for information management knowledge of Hua-Hin Hospital and 

2) an online questionnaire. The sample group consisted of 40 staff members of the hospital, and the 

sample group was selected using a random sampling techniques for the purpose of research. Statistical 
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analysis using descriptive statistics. The results of the research are as follows: 1) there is an information 

system for management of information knowledge of Hua-Hin Hospital to help work more efficiently and 

2) users have the highest satisfaction in design with an average of 4.75 at a very good level. Developed 

systems help to provide basic solutions for users to be able to solve basic problems with equipment and 

internet networks on their own. 

Keywords: Knowledge management systems, Information system, Knowledge Management, Hospital 

1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุบันหนวยงานภาครัฐและเอกชนตางใหความสําคัญกับการจัดการองคความรู โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู

และนําความรูนั้นไปใชใหเกิดประโยชนในดาน 1) ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานปจจุบันขององคกร 2) พัฒนาผลิตภัณฑ

และบริการใหมๆ และ 3) ปรับปรุงเทคนิคและกระบวนการ (พรธิดา, 2547) ซึ่งนับเปนมือเคร่ืองสําคัญในการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานองคกรใหประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใตความรวมมือกันของผูปฏิบัติงานในองคกรหรือ

หนวยงานยอยภายในองคกร โดยรวบรวมองคความรูของผูปฏิบัติงานและเอกสาร นํามาจัดระเบียบและพัฒนาอยางระบบ 

เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเองใหเปนผู รูและนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพตอไป อีกทั้งองคความรูที่เกิดข้ึนนี้จะชวยใหองคกรสามารถคนหา คัดเลือก จัดการ เผยแพร และสงมอบขาวสาร 

ซึ่งจะเปลี่ยนขอมูลและขาวสารใหอยูในรูปขององคความรูที่สามารถนําไปใชในการแกไขปญหา และยังสามารถนําไป

ประยุกตใชกับหนวยงานยอยอ่ืนภายในองคกรไดเชนกัน (อุรัชชา, 2560) โดยมีเทคโนโลยีซึ่งเปนองคประกอบหลักในการชวย

คนหา แลกเปลี่ยน และที่สําคัญคือชวยจัดเก็บขอมูลและนําเสนอขอมูล ทําใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูตางๆ ไดอยาง

สะดวกและรวดเร็วข้ึน สงผลดีตอการพัฒนาองคกรตอไป 

โรงพยาบาลหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวยหนวยงานภายในทั้งหมด 125 

หนวยงาน หนึ่งในนั้นคือ กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย มีหนาที่ รับดูแลการใชครุภัณฑคอมพิวเตอรทั้งหมดของ

โรงพยาบาล โดยมีการแบงหนาที่รับผิดชอบภายในกลุมงานดังนี้ 1) ฝาย Support ทําหนาที่แกไขปญหาครุภัณฑ, 2) ฝาย 

Data ทําหนาที่ดูแลฐานขอมูล, 3) ฝาย Software ทําหนาที่พัฒนาระบบตามความตองการหนวยงานตางๆ และ 4) ฝาย 

Network ทําหนาดูแลระบบเครือขายภายในหนวยงาน โดยปจจุบันกลุมงานสารสนเทศทางการแพทยไดพัฒนาระบบแจงซอม

หรือระบบบริหารงาน IT เพื่อเพิ่มชองทางใหหนวยงานยอยภายในโรงพยาบาล สามารถแจงปญหาเก่ียวกับครุภัณฑหรือปญหา

เครือขายอินเทอรเน็ตที่นอกจากการแจงผานทางโทรศัพท แตเนื่องจากมีการแจงปญหาผานระบบบริหารงาน IT เขามาเปน

จํานวนมาก ทําใหเจาหนาที่ของกลุมงานสารสนเทศทางการแพทยไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดทันกับการใชงาน

ของผูใช สงผลกระทบตอการใหบริการระหวางเจาหนาที่กับผูปวยในชั่วโมงเรงดวน อีกทั้งยังพบวาบางปญหาที่มีการแจงซอม

ผานระบบนั้น ผูใชงานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนไดหากมีการแนะนําวิธีการแกไขที่ชัดเจน  

ดวยเหตุนี้ทางคณะผูจัดทําจึงไดมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดาน

สารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน สําหรับเปนชองทางนําเสนอวิธีแกไขปญหาเบื้องตน เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถแกไข

ปญหาเบื้องตนเก่ียวกับครุภัณฑและเครือขายอินเทอรเนต็ไดดวยตนเอง 

 

 

 



 

 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของ

โรงพยาบาลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 3.1 การจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

  ปาณิศา (2557) ไดอธิบายวา การจัดการองคความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการรวบรวมองค

ความรูที่มีอยูในองคกร บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพื่อใหบุคลากรทุกงานสามารถเขาถึงความรู พัฒนาตนเอง

นําความรูไปใชในการปฏิบัติงานพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดการพัฒนาฐานความรูหรือทุนปญญาขององคกร

อยางตอเนื่อง สงผลใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู Learning Organization ที่สามารถเพิ่มความรูไดสูงสุด สอดคลอง

กับการศึกษาของ ตรีเนตร (2561) ที่ศึกษาเร่ือง การจัดการความรูและการพัฒนาการเรียนรูของผูใหญในองคการ ซึ่งพบวา 

การพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาและเปนไปอยางยั่งยืนและถาวรดวยวิธีการจัดการความรูที่เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการ

สรางความสามารถในการพัฒนาองคการ สรางความสามารถในการรวมกัน สรางสรรคผลงานที่มีคุณภาพ และสราง

ความสามารถในการทํางานที่ยากในระดับ “เปนไปไมได” ใหเปนไปไดหรือเรียกวา เพื่อใหไดประสิทธิผล  

 3.2 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)  

  SDLC คือ การแบงข้ันตอนกระบวนการพัฒนาระบบงานหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยแกปญหาทาง

ธุรกิจหรือตอบสนองความตองการขององคกร โดยระบบที่พัฒนานั้นอาจเปนระบบใหมหรือปรับปรุงระบบเดิมใหดีข้ึน (เกียรติ

พงษ, 2560) ขณะที่ พูลศักดิ์และนําคุณ (2559) ไดนําหลักการพัฒนาระบบแบบ SDLC ไปใชในการออกแบบและพัฒนา

ระบบในรูปของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) เพื่อชวยในการจัดการงานบริการของสายงานเทคโนโลยีและ

สารสนเทศภายในบริษัท: กรณีศึกษา บริษัทประกันภัยแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบวาระบบชวยแกไขปญหา และทําให

การบริหารจัดการในงานบริการของสายงานนัน้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และการศึกษาของ นิตยาและคณะ (2561) ที่นําหลักการ

พัฒนาระบบแบบ SDLC ไปใชพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการหองเรียนและหองประชุมของมหาวิทยาลัยเอกชน 

ซึ่งผลการศึกษาพบวา ระบบที่พัฒนาสามารถชวยแกไขปญหาการจองหองผานเอกสารโดยเปลี่ยนเปนการอนุมัติการจองหอง

ผานระบบออนไลน ซึ่งทําใหข้ันตอนการจองหอง ตรวจสอบสถานะของการจองหอง และอนุมัติการจองหองสามารถทําได

อยางรวดเร็วและถูกตองมากข้ึน 

4. วิธีดําเนินการวิจัย  

 ข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน  

ที่ดําเนินงานภายใตกรอบแนวคิดของวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) แบงออกเปน 7 

ข้ันตอนหลักแสดงรายละเอียดดังรูปที่ 1 



 

 

 

รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการดาํเนนิโครงงาน 
 

 4.1 ศึกษาปญหาของระบบการทํางานในปจจุบนั 

  จากการศึกษาปญหาของการดําเนินงานแกไขครุภัณฑและเครือขายอินเทอรเน็ตภายในกลุมงานสารสนเทศทาง

การแพทย พบปญหาดังนี้ 

   4.1.1 หนวยงานภายในโรงพยาบาลหัวหิน : หนวยงานภายในไมสามารถแกไขปญหาของครุภัณฑและเครือขาย

อินเทอรเน็ตเบื้องตนได เนื่องจากขาดชองทางที่นําเสนอวิธีแกไขปญหาเบื้องตน 

   4.1.2 สวนของกลุมงานสารสนเทศทางการแพทย : เจาหนาที่ของกลุมงานสารสนเทศทางการแพทยไมสามารถ

ดําเนินการแกไขปญหาตางๆ ไดทันกับการใชงานของผูใช สงผลกระทบตอการใหบริการระหวางเจาหนาที่กับผูปวยในชั่วโมง

เรงดวน  

 4.2 การวิเคราะหระบบ 

 รวมรวมความตองการของผู ใชโดยการสัมภาษณแบบเจาะจง (Focused Interview) จากนักวิชาการ

คอมพิวเตอร 2 ทาน และเจาพนักงานคอมพิวเตอร 2 ทาน ถึงรายละเอียดในการพัฒนาระบบบริหารการจัดองคความรู โดย

ไดรวมกันระบุถึงปญหาของระบบงานเดิม และกําหนดความตองการของระบบ (Requirement) ใหมใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชและนําเสนอวิธีแกไขปญหาเบื้องตนใหผูใชงานที่ไมมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาใจวิธีแกไข

ปญหาไดมากที่สุด 

 4.3 การออกแบบระบบ 

 
รูปที่ 2 แสดงการกระบวนการออกแบบระบบ 



 

 

  จากรูปที่ 2 แสดงกระบวนการออกแบบระบบ โดยนําขอมูลการแจงซอมจากฐานขอมูลระบบบริหารงาน IT มา

สังเคราะหเพื่อจัดทําหมวดของปญหาครุภัณฑและเครือขายอินเทอรเน็ตที่พบออกเปน 4 หมวด ดังนี้ 1. ปญหาคอมพิวเตอร 

2. ปญหาเคร่ืองพิมพเอกสาร 3. ปญหาอินเทอรเน็ต และ 4. ปญหาซอฟตแวร จากนั้นนํามาออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน โดยผูใชงานระบบซึ่งเปนหนวยงานยอยตางๆ สามารถเขา

ดูขอมูลการจัดการปญหาเบื้องตน  สวนของผูดูแลระบบซึ่งเปนเจาหนาที่ของกลุมงานสารสนเทศทางการแพทยสามารถแกไข 

ลบ เพิ่มขอมูล และสามารถเรียกใชรายงานสถิติการเขาชม 

 4.4 การพัฒนาระบบ 

  4.4.1 สวนของผูดูแลระบบ ประกอบไปดวย 

  - เมนูการเขาสูระบบ ที่มีการตรวจสอบสิทธิผ์ูดูแลระบบกอนเขาใชงาน 

  - เมนู เพิ่ม / ลบ / แก ไขขอมูล  ประกอบไปดวย 1. ปญหาคอมพิวเตอร 2. ปญหาเคร่ืองพิมพ เอกสาร 

3. ปญหาเครือขายอินเทอรเน็ต 4. ปญหาซอฟตแวร และ 5. รายชื่อผูดูแลระบบ 

  - เมนูรายงานขอมูลสถิติการเขาชม ประกอบไปดวย 1.รายงานสถิติปญหาและการเขาชม 2.รายงานสถิติปญหา

คอมพิวเตอรและการเขาชม 3. รายงานสถิติปญหาเคร่ืองพิมพเอกสารและการเขาชม 4.รายงานสถิติปญหาเครือขาย

อินเทอรเน็ตและการเขาชม และ 5.รายงานสถิติปญหาซอฟตแวรและการเขาชม ซึ่งจะแสดงขอมูลของปญหาในแตละหมวด

เรียงตามลําดับของปญหาที่พบมากที่สุดจากสถิติการเปดเขาชมหนาเว็บไซตนั้น 

  4.4.2 สวนของผูใชงาน ประกอบไปดวย 

  - เมนูขอมูลการจัดการปญหาเบือ้งตน 

  - เมนูการตอบกลับการใชงานระบบวาสามารถแกไขปญหาดวยตนเองไดสําเร็จหรือไม 

 4.5 การทดสอบระบบ 

  ทดสอบความถูกตองของระบบโดยนักวิชาการคอมพิวเตอรประจําหนวยงานสารสนเทศทางการแพทย 

จํานวน 2 ทาน โดยทดสอบฟงกชั่นตางๆ ของระบบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลลัพธ  

4.6 การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ 

 4.6.1 สรางแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจ 

   แบบสอบถามมีการตรวจสอบความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค (IOC) จากผู เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณในการพัฒนาระบบ จํานวน 3 ทาน หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยพิจารณาจากคา

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s AlphaCoefficient) (Cochran, I.J., 1951) พบวา มีคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามโดยรวมมากกวา 0.8 ซึ่งผานเกณฑ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

                  สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

และหนวยงาน/แผนก 

                  สวนที่ 2 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดาน

สารสนเทศโรงพยาบาลหัวหิน ประกอบดวยการประเมินความพึงพอใจที่มีตอระบบของระบบ 3 ดาน ประกอบดวย ดานการ

ใชงาน ดานการจัดการขอมลู และดานการออกแบบ  

         สวนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

  4.6.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 



 

 

   ประชากรที่ ใช ในการวิจั ยในค ร้ังนี้  เป นหน วยงานต าง ๆ  ภายใน โรงพยาบาลหัวหินที่ เข าใช งาน 

ระบบบริหารงาน IT (แจงซอม) 

   กลุมตัวอยาง คัดเลือกแบบเจาะจงดวยเทคนิคการสุมตามโอกาสที่ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษากลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเจาหนาที่ของหนวยงานภายในโรงพยาบาลจํานวน 40 คน 

 4.7 การวิเคราะหผล: วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก รอยละและคาเฉลี่ย  

5. ผลและวิจารณ 

5.1 ผลการออกแบบระบบ 

 5.1.1 สวนของผูใชงานทัว่ไป  

 
รูปที่ 3 แสดงผลการออกแบบระบบในสวนของผูใชงานทั่วไป 

 

จ าก รูป ที่  3  แส ด งผ ล ก ารอ อ ก แ บ บ ระ บ บ ใน ส วน ข อ งผู ใช ง าน ทั่ ว ไป  โด ย เข า ใช ง าน ผ าน  URL 

https://bit.ly/2Xqju3C ซึ่งหนาจอหลักเมื่อเขาใชงานจะแสดงรายละเอียดของปญหาที่มีผูใชงานไปชมมากที่สุด 10 ลําดับ

แรก และเมื่อกดดูรายละเอียดระบบจะแสดง ขอมูล รูปภาพ วีดิโอ และเมนูการตอบกลับการใชงานระบบวาสามารถแกไข

ปญหาดวยตนเองไดสําเร็จหรือไม อีกทั้งผูใชยังสามารถคนหาปญหาและวิธีแกปญหาตางๆ ในแตละหมวดหมูตามที่ตองการได 

5.1.2 สวนของผูดูแลระบบ  

 
รูปที่ 4 แสดงผลการออกแบบระบบในสวนของผูดูแลระบบ 

 

จากรูปที่ 4 แสดงผลการออกแบบระบบในสวนของผูดูแลระบบ โดยผูดูแลระบบเขาใชงานผาน URL เดียวกับ

ผูใชงานทั่วไป หลังจากนั้นเลือกเมนูผูดูและระบบซึ่งจะตองกรอก Username และ Password เพื่อเขาสูระบบ หากไมถูกตอง



 

 

จะมีขอความแจงเตือน ซึ่งผูดูแลระบบสามารถจัดการขอมูลตางๆ ภายในระบบได ไมวาจะเปนขอมูล 1. ปญหาคอมพิวเตอร 

2. ปญหาเคร่ืองพิมพเอกสาร 3. ปญหาเครือขายอินเทอรเน็ต 4. ปญหาซอฟตแวร และ 5. รายชื่อผูดูแลระบบ 

 5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของ

โรงพยาบาลหัวหิน พบวา  

 5.2.1 ดานการออกแบบระบบ: ผูใชมีความพึงพอใจดานสีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมตอการอาน มี

คาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 4.83 อยูในเกณฑคุณภาพดีมาก และมีคาเฉลี่ยรวมดานการออกแบบระบบเทากับ 4.75 สอดคลองกับ

งานวิจัยของอังคณา และอัชฌาพร (2560) ไดทําวิจัยเร่ือง “การพัฒนาแอปพลิเคชันดวยการประยุกตใชระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรเพื่อใชคนหา เสนทางที่เหมาะสมสําหรับแหลงทองเที่ยวชุมชนในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ“ ซึ่งพบวา 

สวนของผูเชี่ยวชาญมีความพึงพอใจดานการออกแบบระบบอยูในระดับคุณภาพดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.63  

 5.2.2 ดานการจัดการขอมูล: ผูใชมีความพึงพอใจดานการคนหาหรือเขาถึงขอมูลที่ตองการไดงาย มีคาเฉลี่ยสูงสุด

อยูที่ 4.78 ซึ่งอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก และมีคาเฉลี่ยรวมดานการจัดการขอมูลเทากับ 4.62 สอดคลองกับงานวิจัยของ กมล

มาศ และมัชฌกานต (2558) ไดทําการศึกษาเร่ือง “การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ” ซึ่งพบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจดานขอมูลและสารสนเทศสหกิจศึกษาในระดับดี โดย

คาเฉลี่ยรวมทั้งหมดอยูที่ 3.99 

 5.2.3 ดานการใชงานระบบ: ผูใชมีความพึงพอใจดานความถูกตองของการประมวลผล มีคาเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 4.78 

ซ่ึงอยูในเกณฑคุณภาพดีมาก และมีคาเฉลี่ยรวมดานการใชงานเทากับ 4.63 สอดคลองกับงานวิจัยของ จารุณีและคณะ 

(2560) ที่ศึกษา “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา ชุมชนในพื้นที่ชุมชนก่ึงเมืองตําบล

สารภีอําเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน” ซึ่งผล

การศึกษาพบวา ความพึงพอใจดานการใชงานระบบจากผูประเมินทั้ง 5 กลุม มีความพึงพอใจอยูในระดับคุณภาพดีมาก โดย

คาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.51  

6. สรุปผล 

 จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองคความรูดานสารสนเทศของโรงพยาบาลหัวหิน คณะผูจัดได

ทําการสุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่เขาใชงานระบบจํานวนทั้งหมด 40 ทาน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 31 – 40 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานราชการและอยูในหนวยงาน OPD แผนกอายุ

รกรรม ซึ่งผลการประเมินความความพึงพอใจตอการใชงานระบบพบวา ดานการออกแบบมีผลประเมินดานการออกแบบอยูที่

คาเฉลี่ย 4.75 ระดับคุณภาพดีมาก ดานการจัดการขอมูลมีผลประเมินดานการจัดการขอมูลอยูที่คาเฉลี่ย 4.62 ระดับคุณภาพ

ดีมาก และดานการใชงานระบบมีผลประเมินดานการใชงานระบบอยูที่คาเฉลี่ย 4.69 ระดับคุณภาพดีมาก ระบบที่พัฒนาชวย

นําเสนอวิธีแกไขปญหาเบื้องตนใหผูใชงานสามารถแกไขปญหาเบื้องตนเก่ียวกับครุภัณฑและเครือขายอินเทอรเน็ตไดดวย

ตนเอง 
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