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Original article 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน�าโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้

ในโรงพยาบาลนครพนม

ภัสรา พลศรี

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ

กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาลนครพนม 

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเชิงส�ารวจแบบภาคตัดขวาง(Cross-sectional Survey) มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความ

คิดเห็นของบุคลากรในด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการโรงพยาบาลนครพนม 

2)เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ

โรงพยาบาลนครพนมและ3)เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้และทกัษะในการปฏิบตังิานและเจตคตต่ิอการเปล่ียนแปลง

ด้านเทคโนโลยกีบัประสิทธผิลการปฏบิติังานของบคุลากรในการน�าโปรแกรมติดตามประเมนิผลโครงการมาใช้ในโรงพยาบาล

นครพนม กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ ของหน่วยงานภายใน 

โรงพยาบาลนครพนมจ�านวน 120 คนใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปด้วยค่าสถิติ คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานการทดสอบสมมติฐาน t-test   

One way ANOVAFisher’s Least-Significant Differenceและ Pearson product moment correlation difference

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ และ

ความคิดเห็นด้านเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับเห็นด้วยผลการ

ทดสอบสมมติฐานสถานภาพส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาและระยะเวลาในการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและ

เจตคตต่ิอการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยมีคีวามสัมพนัธ์กบัประสทิธผิลการปฏบิตังิานของบคุลากรในการน�าโปรแกรมตดิตาม

ประเมินผลโครงการ มาใช้ในโรงพยาบาลนครพนม  ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางใน

ทิศทางเดียวกัน
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมากมาย 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศการติดต่อ

สือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลู การเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั กระแสการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิดความจ�าเป็นที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านบริหารองค์การจากเดิมไปสู่

กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งเป็นโลกแห่งปัญญาและความรู้ที่เรียก

ว่า KBES (Knowledge-Based Economy and Society) 

และจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (คณะ

กรรมการพัฒนาระบบราชการ. 2546 :4) ได้มีการก�าหนด 

ยุทธศาสตร ์การเสริมสร ้างระบบราชการให ้ทันสมัย  

มีมาตรการให้ส่วนราชการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน โดยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาระบบ

ราชการไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ บริหารราชการแผ่น

ดินแนวใหม่ 

ระบบบรหิารราชการโดยเฉพาะการตดิตามประเมนิ

ผล เป็นเงื่อนไขจ�าเป็นที่จะท�าให้เห็นถึงการเดินทางของแผน

งานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี/แผนพัฒนาสุขภาพ

จังหวัดไปสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างถูกต้อง การด�าเนินแผนงาน/

โครงการพืน้ทีท่ีม่ปีระสทิธภิาพจ�าเป็นต้องรบัรูข้้อมลูของแผน

งาน/โครงการ ซ่ึงท�าให้ทราบการด�าเนินงานนั้นจะบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือไม่ มีความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการ  

มีปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ แนวทางแก้ไขอย่างไรข้อมูล

ทั้งหมดนี้มีความส�าคัญต่อการควบคุม ก�ากับ ดูแล รวมถึง

การตัดสินใจในระหว่างด�าเนินโครงการ ซ่ึงสามารถเร่งรัด 

แก้ไขปัญหาหรือด�าเนินการอื่นใดเพื่อน�าแผนงาน/โครงการ

เดนิไปสูจ่ดุมุง่หมายได้อย่างถกูต้องก่อนทีจ่ะสิน้สดุระยะเวลา

ด�าเนินโครงการ ในขณะโรงพยาบาลนครพนม การติดตาม

ประเมนิผลยงัเป็นจดุอ่อนของระบบรหิารการพฒันาตามแผน

ปฏิบัติราชการประจ�าปีจึงมีการพัฒนาโปรแกรมติดตามและ

ประเมินผลโครงการ  เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ ประสทิธิผลในการปฏบัิตงิาน และมุง่เน้นการ

บริหารจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ปรับปรุงระบบ

การท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการท�างานที่

ไม่จ�าเป็นโดยน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานแผนงาน

โครงการ  สามารถให้บริการสืบค้นติดตามงานเป็นประโยชน์

ในการตัดสินใจส�าหรับงานด้านบริหารจัดการ แก้ปัญหาได้

ทันท่วงที แต่ในทางปฏิบัติ พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและข้อ

จ�ากัดในการปฏิบัติงานหลายด้าน เช่น เจ้าหน้าที่บางคนมี

ความรู้ ทักษะไม่ครอบคลุมงานทั้งระบบไม่สามารถท�างาน

แทนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม

ขัน้ตอนทีก่�าหนดบคุลากรไม่เหน็ความส�าคญัในการน�าระบบ

สารสนเทศมาใช้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผล

การปฏิบตังิานของบคุคลากรในการน�าระบบโปรแกรมตดิตาม

ประเมินโครงการมาใช้ในโรงพยาบาลนครพนมเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บคุลากรผูใ้ช้โปรแกรมตดิตามประเมนิผลโครงการในอนาคต

ได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในด้าน

ประสทิธผิลการปฏบิติังานเกีย่วกบัโปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการโรงพยาบาลนครพนม

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรด้าน

ประสทิธผิลการปฏบิติังานเกีย่วกบัโปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการโรงพยาบาลนครพนม

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้และ

ทักษะในการปฏิบัติงานและเจตคติต่อการเปล่ียนแปลงด้าน

เทคโนโลยีกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

การน�าโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช ้ใน 

โรงพยาบาลนครพนม

วิธีด�าเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey 

Research) ศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

การน�าโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ในโรง

พยาบาล ประชากรที่เป็นบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม 

จ�านวน 1,077 คน ค�านวณขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

ครั้งนี้โดยสูตรYamaneได้จ�านวน 120 คน ใช้แบบสอบถาม

เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 1) ข้อมลู

สถานภาพบุคคล 2) ข้อมูลความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน 

และ 3) ข้อมูลเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดย
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เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองระหว่างเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน 2557 แล้วน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
ลักษณะสถานภาพบุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้วยค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใช้
ทดสอบสมมตฐิานข้อมลูสถานภาพบคุคลกบัประสทิธผิลการ
ปฏิบัติงานฯด้วยสถิติ Independent t-test และone way 
ANOVA หากพบความแตกต่างมีนัยส�าคัญจะทดสอบ 
ความแตกต่างรายคู ่ด้วย Fisher’s Least-Significant  
Differenceโดยก�าหนดความเช่ือมั่นในการทดสอบทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 และใช้ Pearson product  
momentcorrelation differenceทดสอบความสัมพันธ ์
ความรู้ทักษะ และเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน�า
โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ในโรงพยาบาล
นครพนม

สรุปผลการศึกษา
1.ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม

จ�านวน 120 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.66 เมื่อ
จ�าแนกตามอายุส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 มีอายุ36-50 โดยอายุ
เฉลี่ย 40.45 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 80.04 รองลงมาร้อยละ 
17.60 อยูใ่นระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีระยะเวลาในการปฏบิตัิ
งานบุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 66.86 อยู่ในช่วง 11-20 ปี 
และร้อยละ19.03มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 20ปี 

ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร พบ
ว่าบคุลากรทีป่ฏิบตังิานเกีย่วกบัโปรแกรมตดิตามประเมนิผล
โครงการมาใช้ในโรงพยาบาลนครพนมมีความคิดเห็นด้าน
ความรูแ้ละทกัษะในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบั พอใช้
(X=3.35 ,SD.=1.301) ด้านความรู้ในการปฏิบัติงานพบว่า
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าความรู้ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือระดับ
มาก-มากที่สุด ร้อยละ 26.7 โดยรวมอยู่ในระดับ พอใช้
(X=3.24 ,SD.=1.244) ด้านทักษะในการปฏิบัติงานพบว่า
บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ามีทักษะในการปฏิบัติงาน
อยู ่ในระดับเห็นด้วย-เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร ้อยละ 62.5  
รองลงมาคอืไม่แน่ใจ ร้อยละ 23.3 โดยรวมอยูใ่นระดบั พอใช้ 
(X=3.44,SD.=1.432)

เจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีพบว่า
บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโปรแกรมติดตามประเมินผล
โครงการในโรงพยาบาลนครพนมมีความคิดเห็นด้านเจตคติ
ต่อการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับ 
เห็นด้วย (X=3.81,SD.=0.718) 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติ
งานเกี่ยวกับโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการใน 
โรงพยาบาลนครพนม พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย 
(X=3.83,SD.=0.704) โดยด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ด้านความรวดเร็วในการท�างาน ด้านลดขั้นตอนการท�างาน
ด้านประหยัดด้านความสะดวก อยู ่ในระดับ เห็นด้วย  
(ดังตารางที่1.1)

ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายข้อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน SD

แปลผล

ด้านความรวดเร็วในการท�างาน

1.โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการฯท�าให้การติดตามประเมินความ
ก้าวหน้าโครงการรวดเร็วขึ้น

3.98 0.763 เห็นด้วย

2.ไฟล์เอกสารโครงการส่งสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ
แบบฟอร์มโครงการที่ใช้อยู่

3.87 0.698 เห็นด้วย

3.การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสนับสนุนให้งานบริการเป็นไป
อย่างรวดเร็วด้วย

4.00 0.675 เห็นด้วย

รวม 3.93 0.677 เห็นด้วย
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ตารางที่ 1.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลการปฏิบัติงานรายข้อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย (X)  ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน SD

แปลผล

ด้านลดขั้นตอนการท�างาน

4.การลดขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าหรือสรุปผลโครงการโดยให้

ใช้ระบบออนไลน์แทน ท�าให้ลดขั้นตอนให้น้อยลง และการเก็บเอกสารใน

หน่วยงาน

3.8 0.921 เห็นด้วย

5. การแนบไฟล์โครงการกับเอกสารอ้างอิงส�าคัญในโครงการท�าให้จัดเก็บ

หนังสือที่เหมือนตัวจริง สามารถด�าเนินการตามระเบียบปฏิบัติการบริหาร

โครงการต่อไปได้

3.55 0.732 เห็นด้วย

รวม 3.68 0.793 เห็นด้วย

ด้านความประหยัด

6.การท�างานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ท�าให้ลดจ�านวน

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

3.77 0.823 ไม่แน่ใจ

7.การน�าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ท�าให้ลดงบประมาณ

บางส่วนลงได้ เช่นค่าเอกสารรายงาน ค่าโทรศัพท์

3.97 0.814 เห็นด้วย

รวม 3.88 0.806 เห็นด้วย

ด้านความสะดวก

8.การใช้โปรแกรมบริหารโครงการฯท�าให้ลดการ สูญหายของโครงการ

และข้อมูลส�าคัญได้

4.02 0.792 เห็นด้วย

9. การใช้คอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการฯท�าให้การ เรียกใช้ข้อมูล

ที่เกี่ยวกับโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถน�าไปใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.87 0.621 เห็นด้วย

10. ระบบการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลสามารถจัดเก็บ ค้นหาและท�าลาย

เอกสารได้อย่างเป็นระบบ

3.99 0.771 เห็นด้วย

รวม 3.95 0.711 เห็นด้วย

รวมทั้งหมด 3.83 0.704 เห็นด้วย
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2. ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการน�าโปรแกรมติดตาม

ประเมนิผลโครงการมาใช้ในโรงพยาบาลนครพนมมผีลการ

วิเคราะห์พบว่า

เพศ พบว่าบุคลากรมีเพศต่างกัน มีความคิดเห็น

ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม แตกต่างกันอย่างมี

นยัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.01 ด้านความรวดเรว็การท�างาน 

ด้านความประหยดั ด้านความสะดวก บคุลากรมคีวามคดิเหน็

ด้านประสทิธผิลการปฏิบตังิานทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคัญ

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนด้านลดขัน้ตอนการท�างานไม่แตก

ต่างกัน (ดังตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศกับความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพศ X SD t Sig

ด้านความรวดเร็วการท�างาน ชาย 4.24 0.772 3.041 0.003**

หญิง 3.84 0.652

ด้านลดขั้นตอนการท�างาน ชาย 3.82 0.976 1.154 0.277

หญิง 3.74 0.768

ด้านความประหยัด ชาย 4.52 0.943 3.267 0.001**

หญิง 3.66 0.813

ด้านความสะดวก ชาย 3.94 0.881 2.644 0.007**

หญิง 3.77 0.721

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม ชาย 4.00 0.862  5.441  0.000**

หญิง 3.74 0.744

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อายุ พบว่าความคดิเหน็ด้านประสิทธผิลการปฏิบตัิ

งานของบุคลากรท่ีมีกลุ่มอายุแตกต่างกันโดยรวมมีความ 

แตกต่างกนั อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ด้านความ

สะดวก มีความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (P- value=0.024) ที่

ระดับ 0.05 และเมื่อวิ เคราะห ์ต ่อโดยเปรียบเทียบ 

ความคดิเห็นด้านประสิทธผิลการปฏบิตังิานบคุลากรกลุ่มอายุ

แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ด้านประสทิธผิลการปฏบิตังิานใน

การน�าโปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ด้านความ

สะดวกโดยรวม พบว่าบคุลากรกลุ่มอาย3ุ5-60ปีมค่ีาเฉล่ียของ

ความคดิเหน็แตกต่างกบับคุลากรกลุม่อายไุม่เกนิ 35 ปี อย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ดังตารางที่ 2.2-2.2.1)
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ตารางที่ 2.2 วิเคราะห์ความแปรปรวน ด้านความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานจ�าแนกตามกลุ่มอายุ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แหล่งความ
แปรปรวน

SS df MS F Sig

ด้านความรวดเร็วการท�างาน ระหว่างกลุ่ม 0.641 2 0.321 0.906 0.343

ภายในกลุ่ม 37.674 117 0.322

รวม 38.315 119

ด้านลดขั้นตอนการท�างาน ระหว่างกลุ่ม 0.284 2 0.142 0.324 0.786

ภายในกลุ่ม 48.204 117 0.412

รวม 48.488 119

ด้านความประหยัด ระหว่างกลุ่ม 0.566 2 0.283 0.577 0.520

ภายในกลุ่ม 52.767 117 0.451

รวม 53.333 119

ด้านความสะดวก ระหว่างกลุ่ม 0.672 2 0.336 2.323 0.024*

ภายในกลุ่ม 25.038 117 0.214

รวม 25.710 119

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม ระหว่างกลุ่ม 0.536 2 0.268 1.804 0.043*

ภายในกลุ่ม 15.327 117 0.131

รวม 15.863 119

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ตารางที่ 2.2.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านความสะดวก จ�าแนกตามกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ ค่าเฉลี่ย
กลุ่มอายุ

ไม่เกิน 35 ปี 35-50 ปี 51 ปีขึ้นไป

ไม่เกิน35ปี 3.44 - * -

35-50 ปี 4.23 * - -

51ปีขึ้นไป 3.28 - - -

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ระดับการศกึษา พบว่าความคดิเหน็ด้านประสทิธผิล

การปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน 

โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ด้านลดขั้นตอนการท�างาน มีความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ (P- value=0.044) ที่ระดับ 0.05 โดยผลการศึกษายัง

พบบุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าป.ตรีมีค่าเฉลี่ยของ

ความคดิเหน็แตกต่างกบับคุลากรบคุลากรทีม่รีะดับการศกึษา

ต�่ากว่าป.ตรี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่าความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกันโดยรวม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านความรวดเร็วในการท�างาน 

และด้านความสะดวก มีความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการ

ปฏิ บั ติ ง านแตกต ่ า ง กันอย ่ า ง มีนั ย ส� า คัญทา งสถิ ติ  

(P-value=0.031 และ0.003) ทีร่ะดบั 0.05 โดยผลการศึกษา

พบบุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-10 ปี มีค่าเฉลี่ยของ

ความคิดเห็นแตกต่างกับบุคลากรมีระยะเวลาปฏิบัติงาน  

11-20ปี อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห์ความรู้และทักษะการปฏิบัติ

งานมีความสัมพันธ์กับด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บคุลากรในการน�าโปรแกรมตดิตามประเมนิผลโครงการมา

ใช้ในโรงพยาบาลนครพนม

ทดสอบด้วยสถิติ Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient พบว่าด้านความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.01 โดยมีระดับปาน

กลางในทิศทางเดียวกัน(r=0.449) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ทีต่ัง้ไว้ (ดงัตารางที3่.1) และด้านความรูใ้นการปฏิบตังิานโดย

รวม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้านประสิทธิผลการ

ปฏบิตังิานอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั0.01โดยมรีะดบั

ปานกลางในทศิทางเดยีวกนั(r=0.423) ส่วนด้านทกัษะในการ

ปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่

ระดบั0.01โดยมรีะดบัปานกลางในทศิทางเดียวกนั(r=0.422) 

(ดังตารางที่3.1)

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

ความรู้ในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

1. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ

ระดับโครงการ

0.144** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการบริหารโครงการ 0.268** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

3. มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเสนอโครงการ 0.341** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

4. มีความรู้เกี่ยวกับการน�าเข้าข้อมูลที่จ�าเป็นเข้าโปรแกรมฯ 0.189** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

5. มีความรู้เกี่ยวกับการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ 0.249** 0.000 ระดับต�่า

ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต�า่

ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

ความรู้ในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

6.มีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 0.334** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

7.การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสารและประสานงานกับหน่วย

งานอื่น

0.391** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

8.มีความรู้ในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดข้อ
ขัดข้องการบันทึก ส�ารองข้อมูล

0.275** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

9.ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม 0.315** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

10.ได้ให้ค�าแนะน�าวิธีการใช้ระบบแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นได้ 0.289** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

ความรู้ในการปฏิบัติงานโดยรวม 0.423** 0.000 ระดับต�า่

ในทิศทางเดียวกัน

ทักษะในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

11. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 0.255** 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

12. สามารถใช้โปรแกรมส�านักงานMicrosoft word/excel 0.125* 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

13. สามารถประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft

excelได้

0.171* 0.000 ระดับต�่า

ในทิศทางเดียวกัน

14. สามารถน�าเข้าข้อมูลโครงการเข้าโปรแกรมฯได้ 0.344** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

15. สามารถดูและติดตามข้อมูลรายงานโครงการได้ 0.394** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

16. สามารถค้นหาโครงการภายในโปรแกรมได้ 0.412** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

17. สามารถสื่อสารอุปสรรค ข้อเสนอแนะโครงการผ่านโปรแกรม

กับผู้บริหารได้

0.443** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

18. สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดโครงการในโปรแกรมได้รวมถึง

การบันทึก ส�ารองข้อมูล

0.381** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน

ทักษะในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

19.สามารถพิมพ์รายงานโครงการจากโปรแกรมได้ 0.384** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

20.สามารถแนะน�าวิธีการใช้ระบบแก่ผู้ปฏิบัติงานอื่นได้ 0.314** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

ทักษะในการปฏิบัติงานโดยรวม 0.422** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยรวม 0.449** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

4. ผลการวิเคราะห์เจตคติต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ

งานของบุคลากรในการน�าโปรแกรมติดตามประเมินผล

โครงการมาใช้ในโรงพยาบาลนครพนม

ทดสอบด้วยสถิติ(Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient พบว่าเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีโดยรวม มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นด้าน

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ที่

ระดบั0.01 โดยมรีะดบัปานกลางในทิศทางเดียวกนั (r=0.716)

เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกับความคิดเห็นด้านประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร

เจตคติในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

1. การเปลี่ยนแปลงวิธีการท�างานด้านบริหารโครงการด้วย

โปรแกรมจะท�าให้การท�างานดีขึ้นกว่าเดิม

0.389** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

2. การน�าเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์มาใช้ในการบริหาร

โครงการท�าให้งานดีขึ้น

0.574** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

3. การพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วยโปรแกรมนี้ ช่วยให้งาน

อื่น ๆ ประสบความส�าเร็จ

0.569** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

4. ท่านยินดีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แทนการท�างานแบบเดิม 0.476** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

5. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้กับงานบริหารโครงการมีความ

เหมาะสม

0.537** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีกับความคิดเห็นด้านประสิทธิผล

การปฏิบัติงานของบุคลากร

เจตคติในการปฏิบัติงาน r   Sig ระดับความสัมพันธ์

6. การท�างานในระบบบริหารโครงการออนไลน์ท�าให้ลดความขัด

แย้งในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น

0.549** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

7. การน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท�างานในระบบราชการ

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันของประเทศ

0.492** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

8. นโยบายการไม่เพิ่มอัตราก�าลังของรัฐ ซึ่งท�าให้มีผู้ปฏิบัติงาน

น้อย เอกสารอาจล่าช้า การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการ

ท�างานถือว่าเหมาะสม

0.479** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

9. ผู้ปฏิบัติงานควรมีส่วนร่วมในการน�าเสนอเพื่อการพัฒนา

โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการ

0.448** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

10. การใช้โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการเป็นการลดขั้น

ตอนในการท�างานโดยไม่ขัดต่อระเบียบ

0.535** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

เจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยรวม 0.716** 0.000 ระดับปานกลาง

ในทิศทางเดียวกัน

** มีนัยส�าคัญทางสถิติทีระดับ0.01

อภิปรายผลการศึกษา
1. ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในด ้าน

ประสทิธผิลการปฏบิติังานเกีย่วกบัโปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการโรงพยาบาลนครพนมพบว่า บุคลากรมีความคิด

เห็นด้านประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับเห็นด้วย 

บุคลากรเห็นว่าด้านความรวดเร็วในการท�างานน�าโปรแกรม

ติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ท�าให้การติดตามประเมิน

ความก้าวหน้าโครงการรวดเร็วขึ้นและการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในงานสนับสนุนให้งานบริการเป็นไปอย่าง

รวดเร็วด้วย ด้านลดข้ันตอนการท�างาน การรายงานความ

ก้าวหน้าหรือสรุปผลโครงการโดยให้ใช้ระบบออนไลน์แทน

ท�าให้สามารถลดข้ันตอนการท�างานด้านความประหยดั ท�าให้

ลดงบประมาณบางส่วนลงได้ และการใช้โปรแกรมบริหารโค

รงการฯท�าให้ลดการสญูหายของโครงการได้ การจดัเกบ็ข้อมลู

ในฐานข้อมูลสามารถค้นหาและท�าลายเอกสารได้อย่างเป็น

ระบบ และการเรียกใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงการเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว สามารถน�าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรด้าน

ประสทิธผิลการปฏบิติังานเกีย่วกบัโปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการโรงพยาบาลนครพนมจ�าแนกตามสถานภาพส่วน

บุคคลดังนี้

เพศ พบว่าเพศชายมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล

การปฏิบัติงานแตกต่างกับเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องพิภพ วชัง

เงนิ (2547 : 49) อ้างว่าภาวะความเป็นเพศชายและเพศหญงิ 

(Masculinity / Femininity) เป็นแนวทางของวัฒนธรรม

เพื่อใช้วิเคราะห์สังคม โดยเน้นค่านิยมของเพศชายและเพศ

หญิง มีความแตกต่างกันในเรื่อง การปรับตัวทางสังคม ความ

สามารถในการเรยีนรู ้แรงจูงใจความสามารถในการแก้ปัญหา

การงาน ทักษะในการปฏิบัติวิเคราะห์ แรงกระตุ้นให้มีการ

แข่งขัน ฯลฯ เพศชายมีความคิดเชิงรุก คาดหวังความส�าเร็จ

มากกว่าเพศหญิง

อายุบุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของที่แตกต่างกัน โดยพบว่า

บุคลากรกลุ่มอายุไม่เกิน 35 ปีมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ
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บคุลากรกลุม่อาย3ุ5-60ปีในการใช้โปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการด้านความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับพิภพ วชังเงิน 

(2547: 49) อ้างถึงบุคคลในองค์กรย่อมจะมีพฤติกรรมต่าง ๆ  

กัน บางคนกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น เนื่องจากปัจจัยคือ 

เพศ อายุสถานภาพ ความสามารถ สติปัญญา ความฉลาด

ทางอารมณ์ (E.Q) ว่าอายุกับการท�างาน (Age and Job 

Performance) คนยิ่งอายุมากข้ึนในช่วงสูงอายุ ผลงานจะ

ยิ่งลดลงและปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ (2530: 72) ได้กล่าว

ว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีส่วนสัมพันธ์กับความ

ส�าเร็จและความมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมากการ

ปฏบิตังิานของคนในองค์กรเกีย่วข้องกบัตวัแปรหลายประการ 

เช่น อายุ ประสบการณ์การท�างาน การศึกษา การกระตือ

รือร้นใคร่เรียนรู้ของคนท�างานวัย 45 ปี ย่อมแตกต่างไปจาก

ความกระตอืรือร้นของคนท�างานวยั 25 ปี ซึง่เป็นไปในทศิทาง

กับ ปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) ได้กล่าวว่าคนมีลักษณะ

ประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมลีกัษณะทางจติวิทยาต่างกนั อายุ 

เป็นปัจจัยที่ท�าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิด

และพฤตกิรรม คนทีอ่ายนุ้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนียิม ยดึถอื

อดุมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายมุาก ในขณะ

ที่อายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติ 

ระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนที่มีอายุน้อย เน่ืองมา

จากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน

ระดับการศกึษาบคุลากรทีม่รีะดับการศึกษาต่างกัน

มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธผิลการปฏบิติังาน แตกต่างกนั และ

บคุลากรทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีคีวามคดิเหน็

ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันกับบุคลากรที่มี

ระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรีในด้านลดขั้นตอนการ

ท�างานทั้งนี้อาจเป็นเพราะระดับการศึกษาส่งผลให้บุคคลมี

ความรู ้ความเข้าใจท่ีต่างกัน ความคดิเหน็ต่อประสิทธผิลการ

ปฏิบัติงานจึงแตกต่างกันด้วยสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน 

(2533: 112) ได้กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท�าให้คนมี

ความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มี

การศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี 

เพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี ในขณะที่

คนมีการศึกษาต�่ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และ

ภาพยนตร์ หากผู ้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อ 

สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ�ากัด

ก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น 

และสอดคล้องกับ ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ (2530: 72) ได้

กล่าวว่าคนหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีส่วนสัมพันธ์กับ

ความส�าเร็จและความมีประสิทธิภาพขององค์กรอย่างมาก

การปฏิบัติงานของคนในองค์กรเกี่ยวข้องกับตัวแปรหลาย

ประการ เช่น อายุ ประสบการณ์การท�างาน การศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบตังิานบคุลากรทีมี่ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกันด้วย โดยพบว่าบุคลากรที่มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 - 10 ปีมีความคิดเห็นด้าน

ประสิทธผิลการปฏิบัตงิานแตกต่างกบับคุลากรทีม่รีะยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน11 - 20 ปี เนื่องจากบุคลากรที่มีระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 11-20 ปี ยังคงใฝ่รู้พัฒนาศักยภาพของ

ตนเองมากกว่า สนใจเรียนรู้แนวคิดการท�างานรูปแบบ วิธี

การใหม่ๆ ต้องการเหน็ผลจากอะไรทีร่วดเรว็ เพราะบคุลากร

เห็นด้วยว่าการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในงานสนบัสนนุ

ให้งานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเห็นว่าโปรแกรมติดตาม

ประเมินผลโครงการท�าให้การติดตามประเมินความก้าวหน้า

โครงการรวดเร็วขึ้น และจึงท�าให้บุคลากรที่มีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานต่างกัน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะในการ

ปฏิบัติงานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานผลการศึกษาพบว่า

มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ ปานกลาง โดยด้านความรู้ และ

ด้านทกัษะในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์ อยูใ่นระดบั ปาน

กลาง เช่นกัน เพราะบุคลากรได้รับการอบรมให้ความรู้และ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม มีความรู้เกี่ยวกับการใช้

คอมพิวเตอร์ และมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลโครงการ 

ซึง่มคีวามสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัผลงาน

วิจัยของนิพนธ์ ลือกิตินันท์ (2547 : 71)อ้างถึง ความรู้ ความ

เข้าใจระบบสารสนเทศ และลักษณะของระบบสารสนเทศใน

ด้านความสะดวกในการใช้งานและด้านความน่าเช่ือถือ มี

ความสัมพันธ์กับความส�าเร็จขององค์กรในการใช้ระบบ

สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่านโยบาย

ขององค์กรในการเสรมิสร้างทกัษะ และเพิม่เตมิอบรมให้องค์

ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานเพื่อใช้ส�าหรับ การปฏิบัติงาน

และด�าเนินการตามขั้นตอนของการท�าธุรกรรมขององค์กร 
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เจตคติต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการน�า

โปรแกรมติดตามประเมินผลโครงการมาใช้ในโรงพยาบาล

นครพนม ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับไพโรจน์ บุตร

ชีวัน (2550 : 182 - 185) อ้างว่า ทัศนคติของครูและพนัก

งานวชิรวุธวิทยาลัยที่มีผลต่อการท�างานด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า กลุม่

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศในระดับสูง ทัศนคติท่ีมีต่อความ

ส�าเร็จในการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานด้าน

ประสทิธภิาพและประสทิธิผลของการใช้งานระบบสารสนเทศ 

ด้านทศันคตต่ิอการท�างานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เหน็ด้วย

กับการน�าระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทัศนคติ

ของกลุม่ตวัอย่างทีม่ต่ีอการท�างานด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่ามีความสัมพันธ์

ระดับต�่าในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการศึกษาอนุทิน จิตตะสิริ 

(2541 : 74) พบว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้านบริหารเอกสารที่

มีทัศนคติท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง เนื่องจากเทคโนโลยีทาง

คอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้าและมีบทบาทในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างานของส�านักงานให้มีความทันสมัย 

ถูกต้องและรวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
จากผลการศึกษาบคุลากรโรงพยาบาลนครพนมยงั

มีความรู้ และทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม

ติดตามประเมินผลโครงการอยู่ในระดับ ปานกลาง ในขณะที่

การปฏิบัติงานด้านบริหารโครงการยังมีความจ�าเป็นที่

บคุลากรต้องมคีวามรูเ้กีย่วกับการบรหิารยทุธศาสตร์เชือ่มโยง

สู่การปฏิบัติระดับโครงการ ระเบียบการปฏิบัติการบริหาร

โครงการการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ ตลอด

จนความรู้เก่ียวกับการประเมินผลโครงการ ซ่ึงจากผลการ

ศกึษานีย้งัอยูใ่นระดบัพอใช้ ในขณะทีด้่านทกัษะบคุลากรควร

สามารถดูและติดตามข้อมูลรายงานโครงการได้สามารถ

สื่อสารอุปสรรค ข้อเสนอแนะโครงการผ่านโปรแกรมกับ 

ผู้บริหารได้ซึ่งจากผลการศึกษานี้ยังอยู่ในระดับ พอใช้ ตลอด

จนเจตคติการน�าระบบออนไลน์มาใช้ในการบริหารโครงการ

ท�าให้งานดีขึ้น และการพัฒนาระบบบริหารโครงการด้วย

โปรแกรมนี้ ช่วยให้งานอื่น ๆ ประสบความส�าเร็จเพื่อให้

สอดคล้องกบัการบรหิารราชการแนวใหม่ทีมุ่่งผลสัมฤทธิ ์และ

ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน บรรลุเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้ ผู้

วิจัยใคร่ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโดยการจัดอบรม

พฒันาความรูแ้ละทกัษะการใช้งานโปรแกรมตดิตามประเมนิ

ผลโครงการแก่บุคลากรในประเด็นที่ยังเป็นโอกาสที่จะต้อง

พัฒนาจากผลการศึกษานี้ และเพิ่มศักยภาพการใช้งานด้าน

คอมพิวเตอร์ให้มีการฝึกปฏิบัติให้เกิดความช�านาญมากขึ้น 

เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพการใช้งานของระบบบรหิารจดัการ

ในโปรแกรมตดิตามประเมนิผลโครงการ และให้มีการตดิตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และควรออกแบบ

ระบบบริหารโครงการในส่วนที่สามารถน�าเข้าไว้ในระบบ

โปรแกรมนี้ได้เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ 

2. ข้อเสนอแนะในการท�าศึกษาครั้งต่อไป
ควรต่อยอดการศึกษาในด้านประสิทธิผลของ

การน�าข้อมูลภายในระบบไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

โครงการให้มุง่ผลสมัฤทธิ ์และประเมนิประสทิธภิาพด้านต่างๆ

ที่มีผลจากการใช้โปรแกรมนี้บริหารโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์
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