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เป็นผูใ้ชร้ะบบ PACS จ านวน 150 คน (อตัราตอบกลบั ร้อยละ 96.0) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน เปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดย Independent t-test และ One-way 
ANOVA  
 ผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิง ร้อยละ 93.3 อายุ 25-34 ปี ร้อยละ 44.0 ปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลแห่งน้ีนาน 1-5 ปี ร้อยละ 55.3 มีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS โดยรวมระดบั
มาก (x= 4.11) และรายด้านระดับมากทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความทันเวลา (x= 4.18) ด้านความ
ปลอดภยั(x= 4.18) ดา้นความเช่ือมัน่ (x= 4.04) ดา้นการเขา้ถึงง่าย (x= 4.03) มีความรู้และทกัษะ
คอมพิวเตอร์ ความรู้และทกัษะการใช้ระบบ PACS อยูใ่นระดบัสูง มีทศันคติท่ีดีต่อคอมพิวเตอร์ 
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(<0.001) ไดแ้ก่ ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน (r = 0.433, r = 0.281) ความรู้เก่ียวกบั 
PACS และทกัษะการใช ้PACS (r = 0.405, r = 0.543) และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ (r = 
0.416)  
 ขอ้เสนอแนะ ผูบ้ริหารควรสนับสนุนโยบายการพฒันาทกัษะการใช้ระบบ PACS ของ
ผูป้ฏิบติังาน และจดัการฝึกอบรมการใช้ PACS เพื่อสนบัสนุนให้สามารถใชร้ะบบ PACS ในงาน
การดูแลบริการผูป่้วยใหมี้คุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจต่อระบบ PACS เพิ่มข้ึน 
  

ค าส าคญั: ความพึงพอใจของผูใ้ช/้ ระบบภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล/ รังสีวทิยา 
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Abstract 
This descriptive cross-sectional study aimed to assess the satisfaction toward picture   

archiving and communication among personnel in a university hospital and to investigate the 
related factors. Using questionnaire. The samples were one hundred fifty personnel who had used 
PACS (response rate 96.0%). The Spearman Rank correlation coefficient, t-test, and one  way 
ANOVA were used for hypothesis testing.  

Results showed that of the 150 participants, 93.3% were female, 44.0% were  25 – 34 
years old, and 55.3% worked in the hospital for 1 – 5 years. The overall satisfaction of the 
 personnel toward PACS was at a high level (mean=4.11). Considering each of the four 
dimensions, the satisfaction level toward PACS was at high level in all dimensions: 
timely(x=4.18), security(x=4.18), reliability(x=4.04), and accessibility (x=4.03).The basic 
computer knowledge and skills and knowledge and skills of using PACS were at a high level. The 
attitude toward computer use was positive. The factors that related the satisfaction of the hospital 
personnel were basic computer knowledge (r= 0.433), basic computer skills (r = 0.281), 
knowledge of PACS (r = 0.405), skills of using PACS    (r = 0.543), and attitude toward computer 
using (r = 0.416) with a statistical significance (<0.001).  

The research recommends that managers should have a policy to improve the skills in 
using PACS and manage training for the personnel in using PACS to support their work  in 
 patient  care. Also, their satisfaction toward using PACS should be increased.  
  

Keywords: USER SATISFACTION/ PACS SYSTEM/ RADIOLOGY 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัวิวฒันาการทางเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และได้เข้ามามี

บทบาทเก่ียวพนักบัการด าเนินชีวิตของประชากรโลกเพิ่มข้ึนและทวีความส าคญัมากข้ึน แมก้ระทัง่

ระบบการรักษาพยาบาลมีการน าเอาเทคโนโลยมีาใชก้บัทางการแพทย ์สมาชิกของสังคมจ าเป็นตอ้ง

มีความรู้ ทกัษะ และความเขา้ใจถึงศกัยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิต

และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการใชเ้ทคโนโลยี

(สถาบนัวิจยัและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 2555)   

เทคโนโลยีทางการแพทย ์มีความเจริญกา้วหนา้มากยิ่งข้ึน มีการพฒันา และสร้างสรรค์นวตักรรม

เคร่ืองมือแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีทั้งเคร่ืองมือในการตรวจวินิจฉัยโรค และเคร่ืองมือในการรักษา

โรคเช่น เคร่ือง Ultrasound เคร่ือง CT scan  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อให้บริการมีคุณภาพ รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

แม่นย  า และ เพื่อเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่แพทยแ์ละผูป่้วยไดม้ากข้ึน 

โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงน าแผนยทุธศาสตร์ของคณะปี 2561-2565 มาใชเ้พื่อเป็น

แนวทางในการพฒันาการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อความเป็นผูน้ าใน

ดา้นการบริการสุขภาพและวิชาการโรคเขตร้อน จึงไดน้ าระบบท่ีใช้งานดา้นการเก็บรูปภาพทาง

การแพทย ์หรือภาพถ่ายทางรังสี โดยมีการรับ-ส่งขอ้มูลภาพในรูปแบบดิจิตอล หรือท่ีเรียกวา่ ระบบ 

PACS (Picture Archiving and Communication System) มาใชใ้นการจดัเก็บและการรับส่งขอ้มูล

ผา่นทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่ึงนบัวา่เป็นการพฒันาระบบโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมาก (ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศ์าสตร์รามาธิบดี, 2549) ระบบ PACS จึงถือ

เป็นปัจจยัน าเขา้ของการบริการตรวจวินิจฉยั เพื่อการรักษาพยาบาล การประเมินความพึงพอใจต่อ

ระบบ PACS จากบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ PACS ของโรงพยาบาลโดยตรง จะช่วย

ให้โรงพยาบาลมีข้อมูลยืนยนัได้ว่าการน าระบบระบบ PACS มาใช้น้ีสามารถสนับสนุน

ประสิทธิภาพของการท างานของบุคลากรและสนับสนุนการด าเนินงานตามพนัธกิจหลักของ
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โรงพยาบาลได ้ซ่ึงขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ความรู้และทกัษะ มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของบุคคล 

 จากความส าคญัการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ PACS ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความพึงพอใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ (ยศวดี งามสอาด, 

2551) ของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อระบบ PACS ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง โดยน าตวัแปร

ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ 

PACS มาเป็นตวัแปรอิสระใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS เพื่อให้ขอ้มูล

ผลการวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ต่อผู ้บริหารของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงได้ทราบว่า

ผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นผูใ้ชร้ะบบ มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระดบัใด และหาโอกาสพฒันางาน 

ของแผนรังสีให้ผูใ้ชง้านระบบ PACS  มีความสะดวกในการใชง้าน สามารถใชร้ะบบระบบ PACS 

ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลให้กระบวนการรักษาพยาบาลมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป 

 

กรอบแนวคดิการวจิัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดบัความ

พึงพอใจและ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานท่ีมีต่อระบบ PACS ในโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง โดยน าตวัแปร ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะดา้นคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS มาเป็นตวัแปรอิสระใช้อธิบายความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจต่อระบบ PACS (Stair, R. M., & Reynolds, G. W., 2003) (Stair, R. M., 1999) (Vroom, 

W.H., 1964) (Shelley, Maynard W., 1975) ดงัแสดงในแผนภูมิท่ี 1 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. ประเมินระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
 2. เพื่อวดัระดบัความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน วดัระดบัความรู้และทกัษะ
การใชร้ะบบ PACS และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล
มหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง  
 3.เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์
พื้นฐาน ความรู้และทกัษะการใชร้ะบบ PACS และทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ กบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง 
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วธิีด าเนินการวจิัย  

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive research )     
ประชากร คือบุคลากรผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ แพทย ์

พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล นกักายภาพ นกัรังสีการแพทย ์ ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบ 
PACS ในโรงพยาบาลแห่งน้ีอยา่งนอ้ย 6 เดือน จ านวน 197 คน      

กลุ่มตัวอย่าง การก าหนดขนาดตวัอยา่ง ใชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่ง ตามวธีิการค านวณ
แบบทราบประชากรแน่นอน ดงันั้นขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดในการวิจยัน้ี เท่ากบั 158 คน ผูว้จิยั
น าขนาดกลุ่มตวัอยา่งมาก าหนดจ านวนตวัอยา่งกระจายตามสัดส่วนของผูป้ฎิบติังานแต่ละแผนก
เกณฑ์คัดเข้ากลุ่มตัวอย่าง (Inclusion Criteria)      
 1. ผูป้ฏิบติังานทุกต าแหน่ง ไดแ้ก่  แพทย ์พยาบาล  ผูช่้วยพยาบาล  นกักายภาพ/เจา้หนา้ท่ี
กายภาพ  นกัรังสีการแพทย/์เจา้หนา้ท่ีรังสี  ปฎิบติังานท่ีในการท างานตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน
ระบบ PACS ทั้งในแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  

2.ใชง้านระบบ PACS ในโรงพยาบาลแห่งน้ีอยา่งนอ้ย 6 เดือน    
3. ยนิดีเขา้ร่วมการวิจยัน้ีโดยสมคัรใจ      

เกณฑ์คัดออกกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion Criteria)       
1. ผูท่ี้ปฏิเสธเขา้ร่วมการวิจยัในระหวา่งการตอบแบบสอบถาม    
2. ผูป้ฏิบติังานท่ีอยูร่ะหวา่งการลาป่วย ลาศึกษาต่อ ลาคลอด 

 

เคร่ืองมอืการวจิัย      

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด
วตัถุประสงคข์องการวจิยั จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจสอบความตรง
ของเน้ือหา (Content validity) โดยการน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนผา่นการตรวจจากอาจารยท่ี์
ปรึกษา น าไปให้ผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 ท่านปราะกอบดว้ยอาจารยแ์พทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นรังสีวิทยา
และอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์และท าการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการน า
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาแลว้ น าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีมี
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ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะท าการศึกษาในคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน น าข้อมูลท่ีได้มา
ค านวณหาความความเช่ือมัน่ ของแบบสอบถามโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาช 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ขอ้มูลส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา  ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน  ลกัษณะการใชง้านระบบ PACS โดยค าถามมีทั้งค  าถามท่ี
มีลกัษณะเป็นปลายเปิดและปลายปิด    

ส่วนที ่2 แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบ PACS ผูว้จิยัสร้างขอ้ค าถามโดยไดน้ าค า
ส าคญัตามแนวคิดของสเตียร์ (Stair, R. M., & Reynolds, G. W., 2003) (Stair, R. M., 1999) ซ่ึงได้
ศึกษาคุณลกัษณะของสารสนเทศท่ีดีมีคุณภาพ และศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างขอ้
ค าถามความพึงพอใจ 4 ดา้น แบบสอบถามประกอบดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 26 ขอ้ เป็นการวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามแบบวดัของลิเคิร์ท  คะแนนรวมมีค่าอยูร่ะหวา่ง 
26 -130 คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS มาก ค่าความ
เช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.95 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 3.1 แบบวัดความรู้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน ลกัษณะค าถามปลายปิดมีจ านวน 10 ขอ้ 

ลกัษณะค าตอบเป็นแบบสามค าตอบ คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยให้ผูต้อบเลือกค าตอบเพียง

ค าตอบเดียว คะแนนรวมมีค่าอยูร่ะหว่าง 0 – 10  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีความรู้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัมาก  

  3.2 แบบสอบถามทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐานมีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ให้

ผูต้อบประเมินทกัษะของตนเอง ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดบั 

คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 10 – 30  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัสูง ค่าความเช่ือมัน่โดยการใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 

0.88 
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 ส่วนที ่4 แบบวดัความรู้ และทกัษะเก่ียวกบัการใชร้ะบบ PACS    

          4.1 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับระบบ PACS ลกัษณะค าถามมีสามค าตอบ คือ ใช่ 

ไม่ใช่ และไม่ทราบ โดยเลือกตอบแบบสอบถามเพียงค าตอบเดียวมีจ านวน  19 ขอ้โดยให้ผูต้อบ

เลือกค าตอบเพียงค าตอบเดียว คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 19  คะแนน โดยคะแนนรวมมาก

หมายถึง มีความรู้ระบบ PACSระดบัมาก 

  4.2  แบบประเมินทกัษะการใช้ระบบ PACS ขอ้ค าถามจ านวน 12 ขอ้  ค  าตอบแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คะแนนรวมมีค่าอยู่ระหวา่ง 12 – 60  คะแนน โดย

คะแนนรวมมากหมายถึง มีทกัษะการใชร้ะบบ PACS ระดบัสูง ค่าความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่า

สัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.93 

 ส่วนที่ 5 แบบวดัทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ มีขอ้ค าถามจ านวน 10 ขอ้ ขอ้ถามทศันคติ

มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั คะแนนรวมมีค่า

อยู่ระหว่าง 10 – 50  คะแนน โดยคะแนนรวมมากหมายถึง มีทศันคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ดี ค่า

ความเช่ือมัน่โดยการใชสู้ตรค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบาชเท่ากบั 0.80    

 

การพทิกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของคณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล เลขท่ี  TMEC 17-041 วนัที 11 สิงหาคม 2560 ผูว้ิจยัไดเ้ชิญ
ชวนผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์เขา้ร่วมวิจยัดว้ยความสมคัรใจ โดยช้ีแจงวตัถุประสงค์
การวจิยั วธีิการวิจยั และสิทธ์ิของผูเ้ขา้ร่วมการวจิยั โดยสามารถยติุการร่วมการวิจยัได ้โดยไม่ส่งผล
ต่อการท างานใดๆ 
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วธิีการรวบรวมข้อมูล          
ผูว้ิจยัท าหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผูอ้  านวยการโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง เพื่อขออนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจยั และติดต่อขออนุญาตเข้าพบ หัวหน้า
พยาบาลหอผูป่้วย หัวหน้างานกายภาพ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย และ แพทยผ์ูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อช้ีแจง
โครงการวิจยั วตัถุประสงคก์ารวิจยั และขอความร่วมมือเก็บขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้อนุญาต
ด าเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บข้อมูลแบบสอบถามตอบกลับด้วยตนเอง  จากนั้ นส่ง
แบบสอบถามและใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยั ไปยงักลุ่มตวัอย่างท่ีก าหนด โดยผูว้ิจยัให้ผูต้อบน า
แบบสอบถามตอบกลบัและใบยินยอม รวมไวท่ี้หัวหน้าหน่วยงานและนดัขอรับแบบสอบถามคืน 
ดว้ยตวัเองภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามแยกใบยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัใส่
ซองท่ีเตรียมไวใ้ห้ แยกจากแบบสอบถาม เพื่อไม่ให้ผูว้ิจยัเช่ือมโยงขอ้มูลแบบสอบถามกบัช่ือของ
ผูต้อบแบบสอบถามน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและน าไปวิเคราะห์ตาม
วธีิทางสถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล         

 1.วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และ 
ทกัษะการใชร้ะบบ PACS ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์และความพึงพอใจต่อระบบ PACS ดว้ย 
สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
 2. วเิคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียระหวา่งกลุ่ม ดว้ยสถิติ t-test  และ One way ANOVA  
 3. วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้
และทกัษะการใชร้ะบบ PACS ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ กบัคะแนนความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน ( Spearman’s Rank Correlation Coefficient) 
 4. ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ผลการวจิัย 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของและประสบการณ์ใช้งานระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงาน 
    กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้ฏิบติังาน และเป็นผูใ้ช้งานระบบ PACS ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง จ านวน 150 คน พบว่า  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 93.3) มีอายุอยู่
ระหวา่ง 25 – 34 ปี (ร้อยละ 44.0) ระดบัการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 49.3) ต  าแหน่งผูช่้วยพยาบาล 
(ร้อยละ 50.7) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 55.3) 
ประสบการณ์ใชง้านระบบ PACS ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ พบวา่ มีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ 
PACS รวมจากท่ีอ่ืนด้วย 3 – 4 ปี (ร้อยละ 38.0)และมีประสบการณ์ใช้งานระบบ PACS ของ
โรงพยาบาลน้ี มากกวา่ 3 - 4 ปี (ร้อยละ 40.0) ลกัษณะการใชง้านระบบ PACS ภายในระยะเวลา
หน่ึงเดือนท่ีผา่นมา  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไดใ้ช้งานระบบ PACS เฉล่ียในหน่ึงสัปดาห์ 1-3 วนั 
(เป็นบางวนั) (ร้อยละ 55.3) จ านวนผูป่้วยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชร้ะบบ PACS ดูภาพทางรังสีใน 1 วนั อยู่
ระหว่าง 1-2 คนมากท่ีสุด (ร้อยละ 47.3) ช่วงเวลาท่ีมีการใชง้านระบบ PACS มากท่ีสุด คือ เวลา 
8.30 น.  – 10.30 น. (ร้อยละ 53.3)โดยแหล่งความรู้ท่ีไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัระบบ PACS ของกลุ่ม
ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ไดจ้ากการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน (ร้อยละ 86.0) มีผูไ้ดค้วามรู้จากจาก
การอบรมของแผนกรังสีวินิจฉยัท่ีโรงพยาบาลน้ี เพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 22.0) ส่วนประสบการณ์
อบรมการใชร้ะบบ PACS ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ส่วนใหญ่ ไม่เคยฝึกอบรม (ร้อยละ 74.7) 

2. ความพงึพอใจต่อระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงาน 
ระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ผูป้ฏิบติังาน  โดยรวมและรายดา้น  

พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 4.11 
±0.49) เม่ือพิจารณารายดา้น จากทั้ง 4 ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS ราย
ดา้นระดบัมากทุกดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยตามค่าเฉล่ียรายดา้นดงัน้ี  ดา้นความปลอดภยั
และดา้นความทนัเวลา (Mean = 4.18 ±0.53, Mean = 4.18 ±0.55 ) รองลงมาคือดา้นความเช่ือมัน่ 
(Mean = 4.04 ±0.57) และดา้นการเขา้ถึงง่าย(Mean = 4.03 ±0.62) ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ระดบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 
   แห่งหน่ึง โดยรวมและรายดา้น ( n = 150 ) 

 
 
 3. ความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน ความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบ PACS
และทศันคติต่อการใช้คอมพวิเตอร์ ของผู้ปฏิบัติงาน      
  พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานระดบัมาก (ร้อยละ 64.0)
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานอยูใ่นระดบัสูง (ร้อยละ 58.7) ความรู้ระบบ PACS มีระดบัมาก 
(ร้อยละ 70.0) ทกัษะระบบ PACS อยู่ในระดบัสูง (ร้อยละ 54.0) และระดบัทศันคติต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดี  (ร้อยละ 80.7) ดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2 จ านวน ร้อยละ ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง จ าแนกตามความรู้ 

    และทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน ความรู้และทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS และ 
    ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์ ( n = 150 ) 

 
 
 
 
 
 



บทความฉบับเตม็ 
โครงการการประชุมวชิาการระดบัชาติเครือข่ายการศึกษา วจิยัและความสมัพนัธ์ทางวชิาการ 
ดา้นรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) คร้ังท่ี 3  
 
 

244 
 
 

 
 
4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน แตกต่างกนั มีคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อระบบ 

PACS แตกต่าง  
พบวา่ ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS แตกต่างกนัตามตวัแปรอิสระอยา่งมี 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05และ 0.01ตามล าดบั ได้แก่ ระดับการศึกษา และ ต าแหน่ง  โดย
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด  และต าแหน่งแพทยมี์ความ
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พึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด เม่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS ตามต าแหน่งรายคู่  
พบวา่ แพทยมี์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS สูงกวา่พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนกักายภาพบ าบดั/
เจา้หนา้ท่ีกายภาพบ าบดั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 ดงัตารางท่ี 3 และ 4 
 
ตารางที ่3 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระหวา่งขอ้มูล 
ส่วนบุคคล ( n =150 ) 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS ระหวา่งต าแหน่งรายคู่ 
   จาก Post Hoc test scheffe 

 
 
 5. ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกบัความพงึพอใจต่อระบบPACS ด้วย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สเปียร์แมน 
  พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ PACS ของผูป้ฏิบติังาน ใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ได้แก่ ความรู้การใช้
คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน ( r = 0.433) ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์ ( r = 0.281) ความรู้เก่ียวกบั PACS        
( r  = 0.405) ทกัษะการใช ้PACS  ( r = 0.543) และ ทศันคติต่อการใชค้อมพิวเตอร์  ( r = 0.416)     
ดงัตารางท่ี 5 
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 6.  ปัญหาทีพ่บในการใช้ระบบ PACS ใน 1 เดือนทีผ่่านมา    
   พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีพบปัญหามีเพียง (ร้อยละ 31.3) โดยพบขอ้ขดัขอ้งจากการใช้
ระบบ ( n = 47) จ  านวน 1-2 คร้ัง (ร้อยละ87.2)  และ พบขอ้ขดัขอ้ง 3 คร้ังข้ึนไป (ร้อยละ 12.8) 
ปัญหาท่ีผูใ้ชง้านพบส่วนใหญ่ ( n = 47) ไดแ้ก่ โหลดภาพชา้ (ร้อยละ31.9) ดา้นความเหมาะสมของ
ขนาดหน้าจอท่ีใช้งานส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ มีความเหมาะสม (ร้อยละ94.0) ความเพียงพอของ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชร้ะบบ PACS ในหน่วยงาน  ส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ เพียงพอ (ร้อยละ 84.7)
ขอ้เสนอแนะจากผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ อยากใหจ้ดัอบรมการใชง้านระบบ PACS (ร้อยละ 62.5)  
(n = 24) 

 
การอภิปรายผล      

 1. ระดับความพงึพอใจต่อระบบ PACS ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวทิยาลยั 
แห่งหน่ึง     

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก  ซ่ึงผลการวิจยัน้ีเป็นการประเมิน
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านกลุ่มท่ีเป็นบุคลากรของโรงพยาบาล สามารถอธิบายไดว้า่ ระบบ PACS 
นั้นเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทยท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดดี้
มาก ท าใหผู้ใ้ชส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์กบังานท่ีเก่ียวขอ้งไดจ้ริงโดยเม่ือพิจารณารายดา้นมีความ
พึงพอใจอยูร่ะดบัมากทุกดา้น แสดงให้เห็นวา่ระบบ PACS เป็นระบบท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจ ทั้งน้ี
อาจเป็น เพราะปัจจุบนัการดูแลผูป่้วยให้ความส าคญักบัการจดัระบบงาน และการน าเทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพด้านการรักษาพยาบาล ซ่ึงระบบการจัดเก็บและรับส่ง
ขอ้มูลภาพทางการแพทยแ์บบดิจิตอล (PACS) เป็นระบบใหม่ท่ีมีการพฒันาทางเทคโนโลยีเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของโรงพยาบาลดา้นการดูแลวนิิจฉยัผูป่้วย ท าใหก้ารตรวจรักษาดูแลผูป่้วย
ท าไดร้วดเร็วและปลอดภยัมากยิ่งข้ึน  สอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ (Claude Sicotte, Guy Pare, 
Kobena Kra Bini, Marie - Pierre Moreault and Guy Laverdure, 2010) ซ่ึงไดศึ้กษาความพึงพอใจ
ของผูใ้ชร้ะบบภาพทางการแพทยข์องเครือข่ายองคก์รซ่ึงเช่ือมโยงกนัดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว่าความพึงพอใจโดยรวมด้านคุณภาพข้อมูลอยู่ในระดับมาก โดยอธิบายว่า กลุ่ม
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ตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อระบบภาพทางการแพทยใ์นดา้นความถ่ีในการใช ้และดา้นความตั้งใจใน
การใช ้และ สอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ ( Richard A. Lewis and See Ling Tan, 2009)ไดศึ้กษา
ความพึงพอใจ และประสบการณ์ของผูใ้ช้ระบบ PACS ในหลายสถาบนั พบว่าผูใ้ช้งานระบบ 
PACS ส่วนใหญ่เห็นว่าระบบ PACS ดีกว่าการใช้ฟิล์มท่ีเป็นระบบเก่า  เน่ืองจากระบบ PACS 
สามารถเรียกข้อมูลเก่าท่ีเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเรียกข้อมูลภาพทางรังสีได้
ตลอดเวลาโดยไม่มีการเส่ือมสภาพของภาพทางรังสี ท าให้แพทย ์สามารถเปรียบเทียบภาพถ่ายทาง
รังสีเพื่อดูการเปล่ียนแปลงของโรคไดต้ลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้การวินิจฉยัถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว
ยิง่ข้ึน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS แตกต่างกนั   

ผลการวิจยัพบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อระบบ PACS แตกต่างกนั ตามตวัแปรอิสระ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา และ ต าแหน่ง ซ่ึงการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด  อาจเพราะว่า การศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระดับ
การศึกษาท่ีมีการเรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีมามากพอสมควร จึงให้ความสนใจและติดตามในเร่ืองของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยา่งระบบ PACS มากกวา่ โดยเฉพาะยุคน้ีเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ท าให้กลุ่มคนในระดบัการศึกษาน้ีมีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นอย่างดี และท าให้ง่ายต่อ
การใชง้านระบบ  PACS และ ต าแหน่งแพทยมี์ความพึงพอใจต่อระบบ PACS มากท่ีสุด   สามารถ
อธิบายได้ว่า เน่ืองจากแพทยมี์การใช้งานระบบ PACS มากกว่าพยาบาล ผูช่้วยพยาบาล และนัก
กายภาพบ าบดั และยงัมีประสบการณ์การใชร้ะบบ PACS มาจากโรงพยาบาลอ่ืนดว้ย จึงท าใหแ้พทย์
มีความช านาญเช่ียวชาญในการใชร้ะบบ PACS และมองเห็นความส าคญั และประโยชน์จากการใช้
ท่ีสามารถรับรู้ไดว้า่ระบบ PACS ท าใหแ้พทยมี์ความพึงพอใจในดา้นต่างๆของระบบ และแพทยเ์คย
ผ่านประสบการณ์การใช้ระบบฟิล์มมาก่อน จึงสามารถเปรียบเทียบไดว้่าระบบ PACS มีความ
ทนัสมยัของเทคโนโลย ีความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกตอ้งแม่นย  า มากกวา่ระบบฟิลม์ท่ีเป็นระบบ
เก่ามากจึงยิ่งเป็นการเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการใชร้ะบบ PACS ให้สูงข้ึน จึงส่งผลให้แพทยมี์
ความพึงพอใจในระบบ PACS มาก สอดคลอ้งกบั วสันต ์เรือนทอง (วสันต์ เรือนทอง, 2551)ได้
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ท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการใชง้านระบบ SAP โดยพบว่า ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความแตกต่างของความพึงพอใจในการใชง้านระบบ ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง 
แผนก รวมถึงระบบงาน 

3. ความรู้และทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อระบบ 
PACS ของผู้ปฏิบัติงาน      

พบวา่ ความรู้การใชค้อมพิวเตอร์พิน้ฐาน มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.433) (< 0.01) และพบวา่ ทกัษะการใช้
คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดับต ่ากับความพึงพอใจต่อระบบ PACS อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.281) (< 0.01) ซ่ึงพบวา่บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง มีความรู้
และทกัษะเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงซ่ึงการปฏิบติังานในปัจจุบนัน้ี
องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภายในโรงพยาบาลไดมี้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยใน
การปฏิบติังานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการ
ท างาน ผูป้ฏิบติังานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเร่ืองการใช้
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อสามารถดูแล บ ารุงรักษาหรือแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นได้ จึงจะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจต่อการใชร้ะบบ PACS เพราะระบบ PACS คือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการแพทยท่ี์น าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัเก็บและรับส่งขอ้มูลภาพทางรังสีของ
ผูป่้วย สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบัวิจยัต่างประเทศ (Havelka D, 2002) กล่าววา่ ผูใ้ชท่ี้มีความรู้เร่ือง
คอมพิวเตอร์ จะท าให้การส่ือสารระหวา่งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอยา่งราบร่ืน เน่ืองจากผูใ้ช้
สามารถเขา้ใจศพัทเ์ฉพาะทางของคอมพิวเตอร์ได ้

4. ความรู้และทกัษะการใช้ระบบ PACS  มีความสัมพนัธ์กบัความพงึพอใจต่อระบบ PACS
ของผู้ปฏิบัติงาน          
 พบวา่ ความรู้และทกัษะการใชร้ะบบ PACS มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลางกบัความ
พึงพอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r = 0.405) (r = 0.543) (< 0.01) ผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัระบบ PACS จะส่งผลให้มีความพึงใจต่อระบบ PACS ซ่ึง
บุคลากรโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึง มีความรู้และทกัษะเก่ียวกบัการใชร้ะบบ PACSโดยรวม
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อยู่ในระดบัสูง นัน่แสดงให้เห็นว่าผูป้ฏิบติังานเห็นความส าคญัของแผนยุทธศาสตร์คณะปี 2561-
2565 ท่ีให้ความส าคญัในดา้นการพฒันาการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อ
ความเป็นผูน้ าในดา้นการบริการสุขภาพและวชิาการโรคเขตร้อน โรงพยาบาลจึงไดน้ าระบบ PACS 
มาใชเ้พื่อช่วยใหผู้ป้ฏิบติัท างานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผล
ให้การบริการผูป่้วยมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ดังนั้นผูป้ฏิบติังานจึงศึกษาและพฒันาตนเองเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถในระบบ PACS ซ่ึงความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบ PACS ไดม้าจากการ
รับรู้ การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานท่ีเคยมีประสบการณ์การใชร้ะบบมาก่อน หรือจากผูท่ี้เคยผา่นการ
ฝึกอบรมมาก่อน หรือเกิดจากการเรียนรู้ดว้ยตวัของผูป้ฏิบติังานเอง จากการทดลองใชร้ะบบทนัที 
และศึกษาคู่มือของระบบ PACS เม่ือผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบ PACS ใน
ดา้นต่างๆของระบบอยา่งดีอยูแ่ลว้ ยอ่มสามารถท่ีจะใช้งานระบบ PACS ไดอ้ย่างรวดเร็ว ว่องไว 
และถูกตอ้ง มากข้ึนส่งผลให้มีความสุขในการท างาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบ 
PACS สอดคลอ้งกบั วจิยัต่างประเทศ (Petter, S., DeLone, W. H., & McLean, E. R., 2013) กล่าววา่ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชง้านจะสามารถวดัไดง่้ายข้ึน หากเกิดจากการใชง้านโดยสมคัรใจของผูใ้ชง้าน
ระบบ เพตเตอร์และคณะกล่าวเพิ่มเติมว่า ในหลาย ๆ บริบท การใช้งานระบบดว้ย ความสมคัรใจ
สามารถวดัความพึงพอใจไดเ้ป็นอยา่งดีอย่างนอ้ยท่ีสุดก็มีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพการท างาน
ตามภาระงานของผูป้ฏิบติังาน 

5. ทัศนคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อระบบ PACSของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

พบว่า ทศันคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางกบัความพึง
พอใจต่อระบบ PACS อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (r= 0.416) (< 0.001) ผูป้ฏิบติังานท่ีมีทศันคติใน
ทางบวกกับการใช้คอมพิวเตอร์ จะมีความพึงใจต่อระบบ PACS ซ่ึงระดับทศันคติต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง ภาพรวมอยู่ในระดับดี 
ผู ้ปฏิบัติงานท่ีมีความคิดเห็นท่ีดี มีทัศนคติท่ีดี  และมีความรู้ทักษะความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์ดีอยู่แล้วเม่ือน ามาประยุกต์กบัการปฏิบติังานร่วมกับระบบ PACS ก็จะส่งผลให้
ผูป้ฏิบติังานสามารถใชร้ะบบ PACS ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งมี
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ประสิทธิภาพและคุม้ค่า คล่องแคล่ว ถูกตอ้ง และปลอดภยั ท าใหผู้ป้ฏิบติัเกิดความสุขในภาระงานท่ี
ตวัเองรับผดิชอบ ยอ่มส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจต่อระบบ PACS สอดคลอ้งกบัวสันต ์
เรือนทอง (วสันต ์เรือนทอง, 2551)ไดศึ้กษาความพึงพอใจของพนกังานโดยผลการศึกษาพบวา่ ดา้น
ทกัษะ ดา้นความรู้และดา้นทศันคติ  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานต่อระบบ SAP 
โดยดา้นทศันคติมีผลต่อความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 

ข้อจ ากดัในการวจิัย          

 1. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional study) ซ่ึงอธิบาย
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ได ้ณ ช่วงเวลานั้น เน่ืองจากไม่ไดมี้การติดตามในระยะยาว  
 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในช่วงท่ีมีการใช้งานระบบในช่วงปกติ กล่าวคือ ถ้ามี
การศึกษาในช่วงเวลาท่ีมีการนดัตรวจผูป่้วยตามโครงการต่างๆ ซ่ึงจะมีผูม้าใช้บริการมากกว่าปกติ 
ผลการวจิยัอาจมีความแตกต่างได ้

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวจิัย  
 จากผลการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อระบบการจดัเก็บและรับส่งขอ้มูลภาพทางการแพทย์
แบบดิจิตอล (PACS) ของผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ
จากผลการวิจยั เพื่อการน าไปใชส้ าหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาล และผูป้ฏิบติังานท่ีดูแลระบบบริการ 
ของฝ่ายรังสีวนิิจฉยั ดงัน้ี 
 1. ส่งเสริมการจดัอบรมการใชร้ะบบ PACS เพื่อพฒันาทกัษะและความรู้แก่ผูป้ฏิบติังาน
เก่ียวกบัระบบ PACS (หน่วยงานรังสีวนิิจฉยั) โดยเฉพาะทกัษะดา้นการเขา้สู่ระบบ PACS การเปิดดู
ภาพทางรังสีของผูป่้วย การปรับภาพขยายภาพเปรียบเทียบภาพ และการดูภาพ CT MRI และความรู้
เร่ืองการน าภาพจากระบบ PACS ไปใช้ต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืน ความรู้เร่ืองผลดีจากการน าระบบ 
PACS มาใช ้
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2. ติดต่อประสานงานกบัผูดู้แลระบบของบริษทั PACS เพื่อแกไ้ขปั้ญหาการขดัขอ้งของ
ระบบอย่างเร่งด่วน โดยเสนอให้มีการแก้ไขผ่านช่องทางเครือข่ายอินเตอร์เนต ซ่ึงไม่ต้องส่ง
บุคลากรเขา้มาแกไ้ขหนา้งาน เพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานมีความมัน่ใจในระบบมากข้ึน 

3. พฒันาดา้นคุณภาพของจอภาพท่ีใช้ในการดูภาพถ่ายทางรังสีให้มีความละเอียดของ
จอภาพท่ีเหมาะสมทนัสมยัอยู่เสมอ เพื่อให้การดูภาพทางรังสีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลดีต่อการ
รักษาพยาบาลผูป่้วย 
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