ปั จจัยทีส่ งผลต่ อความสําเร็จในการนําระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลมาใช้ งาน

โดย
นายนิพัธ กุลเผือก

การค้ นคว้ าอิสระนีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

บทคัดย่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เข้ ามามีบทบาทสําคัญ ในการดําเนินงานของโรงพยาบาล
แม้ ปัจจุบนั โรงพยาบาลในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยได้ นําระบบสารสนเทศทางการแพทย์มาใช้
งาน แต่ยงั ขาดข้ อมูลในภาพรวมเกียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในโรงพยาบาลทําให้
ผู้บริ หารไม่สามารถวางแผนและกํ าหนดนโยบายทีเหมาะสมเพื อกระตุ้นให้ มี การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ อย่างแพร่หลาย การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในกิ จ การต่า งๆ ของโรงพยาบาลให้ ส ามารถดํ า เนิ น การต่า งๆ ได้ อ ย่า งถูก ต้ อ ง และตรงตาม
เป้าหมายหลักของโรงพยาบาลรวมทังสนับสนุนการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องเพือใช้ ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาถึงปั จจัยทีส่งผลต่อความสําเร็ จในการนํา
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ งาน โดยศึกษาถึงปั จจัยด้ านการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูง
ส่งผลต่อองค์ประกอบด้ านความพร้ อมและองค์ประกอบด้ านความพร้ อมส่งผลต่อความสําเร็ จใน
การนําระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ งาน การศึกษาวิจยั นีผู้วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงปริ มาณโดย
การเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยแจกแบบสอบถามไปยังผู้ทีเกี ยวข้ องในการใช้ งานระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลหลายแห่งทังรัฐ บาลและเอกชนในประเทศไทยที มี ก ารใช้ ระบบ
สารสนเทศในโรงพยาบาล
งานวิจยั นีได้ นําแนวความคิดเกียวกับความสําเร็ จทางด้ านสารสนเทศ แนวความคิด
ด้ านความพร้ อมทีมีต่อการเปลียนแปลงในองค์กร และองค์ประกอบด้ านการประเมินความพร้ อม
เป็ นพืนฐาน ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้ านการสนับสนุนจากผู้บริ หารระดับสูงเป็ นปั จจัยทีส่งผล
ต่อความพร้ อมในการมีส่วนร่ วมของผู้ใช้ งาน ความพร้ อมด้ านสังคม ความพร้ อมด้ านเทคโนโลยี
และความพร้ อมหลัก ตามลําดับ ยังพบว่า ความพร้ อมด้ านสังคม ความพร้ อมในการมีสว่ นร่วมของ
ผู้ใช้ และความพร้ อมหลักเป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเพิมผลิตภาพ อีกทังความพร้ อมในการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้ และความพร้ อมด้ านสังคมเป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อการเพิมคุณภาพ นอกจากนี คุณภาพ
และผลิตภาพจากการใช้ งานระบบเป็ นปัจจัยทีส่งผลต่อการเพิมความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ผลงานวิจยั นีสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ในทางปฏิบตั ิ โรงพยาบาลทีมีแผนจะนํา
ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ งานควรจะพิจารณาปั จ จัยด้ านการสนับ สนุน จากผู้บริ หาร
ระดับ สูง ซึงมี ค วามสํ าคัญ อย่างยิงและควรคํ านึงถึง องค์ ประกอบด้ านความพร้ อมด้ านต่า งๆที
นําไปสู่ความสําเร็ จของการนําระบบสารสนเทศโรงพยาบาลมาใช้ งานทังด้ านผลิตภาพ คุณภาพ
และความพึงพอใจของผู้ใช้ งานเพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในระดับองค์กร
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Abstract
Information technology has played a significant role in operating and
managing a hospital. However, various hospitals in developing countries still lack of
overviews about such technologies, which cause executives unable to plan and
determine appropriate policies to encourage information technology adoption. Along
with supporting accurate decisions, using Information technology and information
systems in various activities of the hospital to meet the main goal of the hospital leads to
optimal use of resources. This research looks for critical success factors for
implementing hospital information systems. Factors consist of top management support
affecting to readiness constructs and the readiness constructs impacting on Information
System Success. In this study, the researchers used the quantitative research
approach to collect data using questionnaires. The study results show that the top
management support is the factor that affects Engagement readiness, Societal
readiness, Technological readiness and Core readiness. While Societal readiness,
Engagement readiness and Core readiness affect productivity, only Engagement and
Societal readiness have effect on the quality. Consequently, quality and productivity
affect the satisfaction of the users. The results of this study can be applied to
hospitals which plan to implement hospital information systems, which would maximize
quality, productivity, and satisfaction of users.
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