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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวัง และความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาล

ธนบุรี” จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาถึง ความคาดหวัง ความพึงพอใจ พฤติกรรมการเปิดรับและแนวโน้ม

พฤติกรรมของพนักงานโรงพยาบาลธนบุรี  

ผลการศึกษามีดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุระหว่าง 20-30 

ปี การศึกษาปริญญาตรี  อายุงานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป สังกัดฝ่ายการพยาบาลมากที่สุด  ด้านความ

คาดหวัง แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ  1. ด้านข้อมูลข่าวสาร 2. ด้านปฎิสัมพันธ์กับสังคม 3. ด้านความ

บันเทิง 4. ด้านเอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคล พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในทุกๆ ด้านอยู่ใน

ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในข้อมูลข่าวสารที่มี

ความทันสมัย ทันเหตุการณ์มากท่ีสุด ด้านความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

คือ 1. ความพึงพอใจต่อลักษณะของอินทราเน็ต 2. ความพึงพอใจต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบ

อินทราเน็ต 3. ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตในเรื่องของ

การลดปริมาณกระดาษมาก ด้านพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการ

เปิดรับน้อยโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อวัน และ 3 วันต่อสัปดาห์ และแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบ

อินทราเน็ตอยู่ในระดับมาก  
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ผลการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับ

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคาดหวังที่มีต่อ

ระบบอินทราเน็ต ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านความบันเทิง ด้านเอกลักษณ์ทาง

ปัจเจกบุคคล เนื่องจากความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีค่าเป็นบวก 

ผลการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับ

ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับ

ระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต ต่อลักษณะของอินทราเน็ต 

ต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต ต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต ความสัมพันธ์ดังกล่าวมี

ค่าเป็นบวก 

ผลการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต

ทุกด้านมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่า

เป็นบวก 

 

ค าส าคัญ : ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ,ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต, โรงพยาบาลธนบุรี 

 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันองค์กรที่มีขนาดใหญ่ พนักงานมีจ านวนมาก การติอต่อสื่อสารจ าเป็นต้องใช้วิธีการ
สื่อสารที่รวดเร็วและได้รับการตอบกลับอย่างเร็วเช่นกัน การน าเอา “อินทราเน็ต” (INTRANET) มาใช้
ในการสื่อสารภายในองค์กรก็เป็นที่นิยมในบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลธนบุรี 
ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลมากว่า 36 ปี ในการด าเนินธุรกิจจะต้องอาศัยความรวดเร็วและ
ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องอาศัยการจัดการด้าน
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ข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบเป็นขั้นตอน เน้นเรื่องการกระจายการสื่อสารทั้งองค์กรอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้
พนักงานที่มีอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงกัน จึงได้มีการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารโดยน าเอา ระบบอินทราเน็ตมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
เพราะเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการน าเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือกระจาย
ข่าวสารด้วยความรวดเร็วและทั่วถึง ตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าและพนักงาน ส าหรับการแจ้งเรื่องหลักปฎิบัติในการท างานที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตามสถานการณ์จึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยการสื่อสารที่สามารถส่งผ่านข้อมูลให้กระจายไป
อย่างทั่วถึงในเวลาเดียวกันให้พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ทราบ  

ทางโรงพยาบาลธนบุรีจึงใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระบบอินทราเน็ตเข้ามาช่วยในการติดต่อ
ประสานงาน กระจายข่าวสารให้พนักงานทุกแผนกรับทราบข้อมูลโดยพร้อมเพรียงและต่อเนื่อง 
นอกจากจะสร้างความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารแล้วระบบอินทราเน็ตยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ของกระดาษลดปริมาณเอกสารในหน่วยงานและลดเวลาการเดินทางของข่าวสารที่จะส่งผ่านไปหลาย
หน่วยงานในลักษณะของจดหมายเวียนที่จะต้องจัดท าส่งไปยังหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องจาก
ประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตดังกล่าวข้างต้น ทางโรงพยาบาลธนบุรีได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
สื่อสารด้วยวิธีดังกล่าวจึงมีนโยบายใช้ระบบอินทราเน็ตในการสื่อสารภายในโรงพยาบาลธนบุรีเมื่อปี  
พ.ศ.2552 โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบท าหน้าที่ดูแลระบบอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลในการลงข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงานส่งมา ในการสื่อสารด้วยวิธีนี้ทางโรงพยาบาลธนบุรีจะ
ให้พนักงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท าการสื่อสารส่งถึงกันผ่านระบบอินทราเน็ต
ภายในโรงพยาบาลคือ http://kortex_server/th_intranet/templates/index.htm และพนักงาน
ทุกคนจะมี User และ Password ในการเข้าไปใช้งานในเว็ปเพจนี้  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและแนวโน้มพฤติกรรมการ
เปิดรับระบบอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายในของโรงพยาบาลธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังและพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลธนบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
อินทราเน็ตของโรงพยาบาลธนบุรี 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบ
อินทราเน็ตของโรงพยาบาลธนบุรี 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ

โรงพยาบาลธนบุรี” เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ

ของการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  โดยการเก็บข้อมูลเพียงครั้ ง เดียว โดยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และศึกษาเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง 

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากร 

 กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้แก่ พนักงานโรงพยาบาลธนบุรีจ านวน  330 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น

เพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี รองลงมาคือ อายุ 31 -40 ปี การศึกษาอยู่

ในระดับปริญญาตรี รองลงมาระดับปวช./มัธยมศึกษา อายุการท างานสูงสุดอยู่ที่ มากกว่า 15 ปีขึ้นไป 

รองลงมาได้แก่ อายุงานระหว่าง 1-5  ปี กลุ่มตัวอย่างปฎิบัติงานในสังกัดฝ่ายการพยาบาลมากที่สุด 

รองลงมาคือ ฝ่ายบริหาร 

ส่วนที่ 2 ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต 

จากการศึกษาความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 (มาก) รองลงมาคือ ด้าน

เอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 (มาก) ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.58 (มาก) ด้านความบันเทิงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 (มาก) ตามล าดับ 

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวัง

ที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในด้านข้อมูลข่าวสาร โดยเฉลี่ยมีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงได้แก่ “เพ่ือได้รับ

ข้อมูลข่าวสารมีความทันสมัยทันเหตุการณ์” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 รองลงมา “เพ่ือได้รับความรู้ที่

เกี่ยวข้องกับที่ตนเองสนใจ”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 “ท าให้เกิดความชัดเจนในเรื่องแนวทางการ

ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ “ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 “ได้รับข่าวสารใหม่ๆ นอกเหนือจาก
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ข้อมูลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน”  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 “เพ่ือให้การติดต่อประสานงานง่ายถึงผู้รับ

ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93  “เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสารระหว่าง

พนักงาน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ 

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม โดยเฉลี่ยมีความคาดหวังอยู่ในระดับสูง

ได้แก่ “เพ่ือน าเรื่องราวที่ได้รับจากระบบอินทราเน็ตไปเป็นหัวข้อสนทนากับบุคคล” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.61 และ “เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ตามล าดับ 

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตด้านความบันเทิงพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่

มีต่อระบบอินทราเน็ตในด้านความบันเทิงโดยเฉลี่ยมีความคาดหวังอยู่ในระดับสูงได้แก่  เพ่ือใช้เวลา

ว่างให้เกิดประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  เพ่ือผ่อนคลายความเครียด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เพ่ือ

ได้รับความเพลิดเพลินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 ตามล าดับ 

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตด้านเอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในด้านเอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคลโดยเฉลี่ยมีความคาดหวังอยู่

ในระดับสูงได้แก่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เพ่ือ

ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  เพ่ือตอกย้ าและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ

ตนเองในด้านการเป็นผู้แสวงหาความรู้ 3.70 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต 

กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับอินทราเน็ตสูงสุดวันละ 1 ครั้ง จ านวน 171 ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

51.8 รองลงมาได้แก่ วันละ 2 ครั้ง จ านวน 92 ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 27.9  วันละ 3 ครั้ง จ านวน 40 

ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.1 วันละ 5 ครั้ง จ านวน  14 ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 วันละ 4 ครั้ง จ านวน 

11 ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3 และวันละ 6-7 ครั้ง จ านวน 1 ราย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูงสุด 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 74 ราย คิดเป็นร้อยละ 

22.4 รองลงมาได้แก่ 3 วัน/สัปดาห์ จ านวน 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.2  5 วัน/ สัปดาห์ จ านวน 51 

ราย คิดเป็นร้อยละ 15.5 2 วัน/สัปดาห์ จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.9 4 วัน/สัปดาห์ จ านวน 
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44 ราย  คิดเป็นร้อยละ 13.3 7 วัน/สัปดาห์ จ านวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.06 วัน/สัปดาห์ 

จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.6 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างจะเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูงสุดน้อยกว่า 10 นาที/ครั้ง จ านวน 204 ราย คิด

เป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาได้แก่ 11-15 นาที/ครั้ง จ านวน 82 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.9 มากกว่า 20 

นาที/ครั้ง จ านวน 26 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.9  16-20 นาที/ครั้ง จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.4 

ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจะเปิดรับข้อมูลสูงสุดได้แก่หนังสือเวียน มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.53 รองลงมาได้แก่ ข่าวสารและกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.47  ข่าวสารหน่วยงานต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  บริการต่างๆ ในโรงพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.32  ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในโรงพยาบาล 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 ข้อมูลทางการตลาดและคณะกรรมการทีมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 ระบบ

ยาฝ่ายเภสัชกรรมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต 

จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

ประเด็นความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.58 (มาก) รองลงมาคือ ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อลักษณะของอินทราเน็ต มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.09 (ปานกลาง) และความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อความคาดหวังที่มีต่อ

ระบบอินทราเน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 (ปานกลาง) 

ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อลักษณะของอินทราเน็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

พึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อลักษณะของอินทราเน็ต โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง

ได้แก่ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 การแบ่งประเภทเนื้อหา

ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เนื้อหาที่สื่อสารในอินทราเน็ตมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10 

ความหลากหลายของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และรูปแบบอินทราเน็ตมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 2.92 ตามล าดับ 
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ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับสูงได้แก ่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  ด้านการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์กับ

บุคคลในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04  ด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

2.93  และด้านการให้ความบันเทิง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.79 ตามล าดับ 

ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ตโดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงได้แก่   ลด

เอกสารของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ลดปริมาณการใช้กระดาษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  ลด

ระยะเวลาการสื่อสารให้สั้นลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70   รับทราบความเคลื่อนไหวระหว่างหน่วยงานได้

รวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  และช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11  

ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 แนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต 

กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต โดยเฉลี่ ยมีแนวโน้มอยู่ใน

ระดับสูงได้แก่ ความตั้งใจที่จะเปิดรับอินทราเน็ตต่อไป มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56  และมีความตั้งใจที่จะ

แนะน าผู้อ่ืนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ตามล าดับ 

 

การอภิปราย 

จากการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อระบบเครือข่ายอินทราเน็ตของ

โรงพยาบาลธนบุรี สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การเปิดรับระบบอินทราเน็ต 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1 ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่ (ครั้งต่อวัน) 
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ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต(ครั้งต่อวัน) มีความสัมพันธ์กับ

ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคาดหวังที่มีต่อ

ระบบอินทราเน็ต ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านความบันเทิง ด้านเอกลักษณ์ทาง

ปัจเจกบุคคล เนื่องจากความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีค่าเป็นบวก นั่นคือ ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตใน

แต่ละด้านสูง พฤติกรรมการเปิดรับก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุญดาริกา  จารุ

สกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ 

http://www.prd.go.th ของเจ้ าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลาง Expectations and 

Satisfaction in Content Style and Benefit of http:// www.prd.go.th of the Relation 

Department’s Official in Central Office จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังใน

เนื้อหารูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ขึ้นมากก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรม

การเปิดเว็บไซต์   http://www.prd.go.th  มากขึ้นด้วยในทางกลับกัน กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวัง

ในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ http://www.prd.go.th ลดลงด้วย ดังนั้นควรมีการ

สร้างทัศนคติที่ดีในการเปิดรับเว็บไซต์แก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์   

สมมติฐานการวิจัยที่ 1.2  ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่ (วันต่อสัปดาห์) 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต (วันต่อสัปดาห์) มีความสัมพันธ์

กับความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความคาดหวังที่มี

ต่อระบบอินทราเน็ต ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคม ด้านความบันเทิง ด้านเอกลักษณ์

ทางปัจเจกบุคคล เนื่องจากความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีค่าเป็นบวก นั่นคือ ความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตใน

แต่ละด้านสูง พฤติกรรมการเปิดรับก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุญดาริกา  จารุ

สกุล จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังในเนื้อหารูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ 

http://www.prd.go.th มากขึ้น ก็จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการเปิดเว็บไซต์   http://www.prd.go.th  

มากขึ้นด้วย และยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ กิตตินราภรณ์ ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรม

การเปิดรับเว็ปไซต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอยู่ในระดับมาก ด้านความถี่ในการ

http://www.prd.go.th/
http://www.prd.go.th/
http://www.prd.go.th/
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เปิดรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมีความถี่ในการเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้านการเปิดรับเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยใช้เวลาในการเปิดรับในแต่ละครั้งประมาณ 15-30 นาที  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1  พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่ (ครั้งต่อวัน) มี

ความ สัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต 

ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่  (ครั้ งต่อวัน) มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ านพบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต ต่อ
ลักษณะของอินทราเน็ต ต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต ต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูง ความพึงพอใจที่
มีต่อระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุญดาริกา  จารุสกุล ความถี่ใน
การเปิดรับเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่ายิ่งเปิดรับเว็บไซต์มากครั้งเท่าใดก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในเนื้อหา 
รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการเปิดรับเว็บไซต์ส่วนใหญ่เพ่ือ
ติดตามข่าวสาร และใช้ในการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดรับเว็บไซต์ทุกวัน 
การเปิดรับในระดับมากจึงส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬ
ธิดา  อภัยโรจน์ (2549) ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดอ่านเว็บไซต์สุขภาพ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เปิดอ่านเว็บไซต์สุขภาพน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน และใช้เวลาในการเปิดอ่านเว็บไซต์สุขภาพใน
แต่ละครั้งคือ 15-30 นาที (อ้างในปุญดาริกา  จารุสกุล น.31) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของศลีลา 
ปิ่นเพชร ได้ท าการศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสารด้านการบริการ ลักษณะการสื่อสารด้านการบริการ 
และความพึงพอใจในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์ ผลการวิจัยพบว่า  
1. การเปิดรับข่าวสารด้านการบริการของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การบริการของศูนย์บริการรถยนต์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  2. ความพึงพอใจในลักษณะการสื่อสาร
ด้านการบริการ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก กับความพึงพอใจในการบริการของศูนย์บริการรถยนต์ 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2  พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต  
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ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตความถี่ (วันต่อสัปดาห์) มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้าน   เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ต ต่อ

ลักษณะของอินทราเน็ต ต่อความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ต,ต่อประโยชน์ของระบบอินทราเน็ต 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก นั่นคือ พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ตสูง ความพึงพอใจที่

มีต่อระบบอินทราเน็ตก็จะสูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปุญดาริกา  จารุสกุล ได้

ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวัง และความพึงพอใจในเนื้อหา รูปแบบและประโยชน์จากเว็บไซต์ 

http://www.prd.go.th ของเจ้ าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนกลาง Expectations and 

Satisfaction in Content Style and Benefit of http:// www.prd.go.th of the Relation 

Department’s Official in Central Office จากการศึกษาพบว่า ส่วนตัวแปรที่ยอมรับสมมติฐาน 

คือ ความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่ายิ่งเปิดรับเว็บไซต์มากครั้งเท่าใดก็จะยิ่งมีความพึง

พอใจในเนื้อหา รูปแบบ และประโยชน์จากเว็บไซต์มากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากการเปิดรับเว็บไซต์

ส่วนใหญ่เพ่ือติดตามข่าวสาร และใช้ในการท างาน ท าให้เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์มีการเปิดรับ

เว็บไซต์ทุกวัน การเปิดรับในระดับมากจึงส่งผลให้มีความพึงพอใจในระดับมาก 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต 

ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม

พฤติกรรมการเปิดรับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อระบบอินทราเน็ตทุกด้านมี

ความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการเปิดรับระบบอินทราเน็ต ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีค่าเป็นบวก

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสริมพงศ์  หล่อวิริยะนนท์ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึง

พอใจและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึง

พอใจด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการใช้บริการมากขึ้นในอนาคตในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ

ให้บริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

http://www.prd.go.th/
http://www.prd.go.th/
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ด้านการใช้บริการมากขึ้นในอนาคตในระดับต่ า ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการในอนาคตอยู่ในระดับ

ปานกลาง ความพึงพอใจ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการให้บริการ ด้าน

บุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการในอนาคต ความพึง

พอใจด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการใช้สินค้าและ

บริการใหม่ๆ ในอนาคตในระดับปานกลาง ความพึงพอใจ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ด้านส่งเสริมการให้บริการ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ มีความสัมพันธ์

กับแนวโน้มการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้านการใช้สินค้าและบริการใหม่ๆ ในอนาคตระดับต่ า(อ้าง

ใน ชาตรี  คุ้มอนุวงศ์ 2553) และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิน  พลีพรกุล (2552) ความคาดหวัง

ต่อการให้บริการระบบ  3G ความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับระบบ 3G และพฤติกรรมการใช้

โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบ 

3G  ด้านการใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าบุคคลอ่ืนมาใช้บริการ (อ้างใน ชาตรี  คุ้มอนุวงศ์ 

2553)  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตในทุกด้านอยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสารที่ต้องการความทันสมัย ทันเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่มี

ประโยชน์ในการน าไปปฎิบัติงาน  จึงเสนอแนะว่าควรปรับปรุงข้อมูล (Update) ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

และมีเนื้อหาที่หลากหลายในการให้ความรู้กับพนักงานเพ่ือช่วยในการท างานและการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

2. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับน้อยและมีความพึงพอใจที่มี

ต่อระบบอินทราเน็ตอยู่ในระดับปานกลาง ถึงแม้จะมีความสัมพันธ์กันก็ตาม จึงเสนอแนะว่า ควรมีการ

ปรับปรุงรูปแบบของอินทราเน็ตใหม่เพ่ิมสีสันที่สดใสเพ่ือจูงใจพนักงาน การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและมี

การจัดเรียงหมวดหมู่เพ่ือการสืบค้นที่ง่าย 
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3. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

อินทราเน็ตให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น อย่างเช่น การเชื่อมโยงระบบผู้ป่วยที่มาใช้

บริการของโรงพยาบาลในแต่ละวันทั้งผู้ป่วย OPD และ IPD เพ่ือเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการลูกค้า อีกทั้งเป็นการรักษาลูกค้าเก่าและสร้างลูกค้าใหม่  จึงเสนอแนะว่า ควรพัฒนาระบบ

อินทราเน็ตให้มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลและปรับปรุงระบบอินทราเน็ตเพ่ือ

สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

4. จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังที่มีต่อระบบอินทราเน็ตสูง พฤติกรรม
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