49251803 : สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
คําสําคัญ : การจัดการความรู ้/ตัวบ่งชีด้านสุ ขภาพ/สถานีอนามัย
ปริ ญญา จิ ตอร่ าม : การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย. อาจารย์ทีปรึ กษาดุ ษ ฎี นิพนธ์ : ผศ.ดร.ชิ ดชงค์ นันทนาเนตร, ผศ.ดร.ทรงพล ต่ อนี และ
ดร.ปริ ทศั น์ เจริ ญช่าง. 334 หน้า.
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย และ 2) วัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประชากร
ทีศึกษา ประกอบด้วย สถานี อนามัยทัวประเทศ จํานวน 9,759 แห่ ง ตัวอย่างการวิจยั ได้มาจากการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบหลายขันตอน ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 370 แห่ ง
ผลการวิจยั พบว่า
1.ตัว บ่ ง ชี การจั ด การความรู ้ ด้ า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย ประกอบด้ ว ย
4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านบุคลากร ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ การเสริ มพลังอํานาจ การจูงใจ
2) องค์ประกอบด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน ได้แก่ การกําหนดความรู ้
การค้นหาความรู ้ การเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ การได้ความรู ้ใหม่ การดําเนินการใช้ความรู้ใหม่
และการประเมินผลการใช้ความรู ้ 3) องค์ประกอบด้านองค์กร ได้แก่ โครงสร้ างของสถานี อนามัย
วิ สั ย ทัศน์ / พันธกิ จ /กลยุท ธ์ วัฒนธรรมองค์ก ร บรรยากาศการทํา งาน และ 4) องค์ป ระกอบด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สถานี อนามัยทัวประเทศ มีการจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.22,
SD = 0.49) เมื อจําแนกตามองค์ประกอบ พบว่าทุ กองค์ประกอบมี ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก และ
องค์ประกอบด้านบุคลากรมี การจัดการความรู ้อยูใ่ นระดับสู งสุ ด ( x = 3.97, SD = 0.70) เมือเทียบกับ
องค์ประกอบอืนๆ

ภาควิชาการศึกษาเพือการพัฒนามนุ ษย์และสังคม บัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี การศึกษา 2553
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7KH SXUSRVHV RI WKLV UHVHDUFK ZHUH    WR GHYHORS WKH LQGLFDWRUV RQ NQRZOHGJH
PDQDJHPHQW LQ FRPPXQLW\ KHDOWK RIILFHV LQ 7KDLODQG   WR DVVHVV KHDOWK NQRZOHGJH
PDQDJHPHQW LQ FRPPXQLW\ KHDOWK RIILFHV 7KH VDPSOH JURXS FRQVLVWHG RI  FRPPXQLW\
KHDOWKRIILFHUVVHOHFWHGE\PXOWLVWDJHGUDQGRPVDPSOLQJWHFKQLTXH
7KHUHVXOWVRIWKLVUHVHDUFKZHUHDVIROORZV
,QGLFDWRUVRI+HDOWKNQRZOHGJHPDQDJHPHQWLQFRPPXQLW\KHDOWKRIILFHVFRQVLVWHG
RI  FRPSRQHQWV QDPHO\   3HUVRQQHO  FRQVLVWHG RI LQGLFDWRUV UHODWHG WR /HDGHUVKLS
(PSRZHUPHQW DQG 0RWLYDWLRQ   .QRZOHGJH 0DQDJHPHQW 3URFHVV  FRQVLVWHG RI LQGLFDWRUV
UHODWHG WR .QRZOHGJH ,GHQWLILFDWLRQ .QRZOHGJH &DSWXUH .QRZOHGJH 6HOHFWLRQ .QRZOHGJH
&UHDWLRQ .QRZOHGJH 6KDULQJ DQG .QRZOHGJH (YDOXDWLRQ   2UJDQL]DWLRQ RI &RPPXQLW\
+HDOWK 2IILFHV  FRQVLVWHG RI LQGLFDWRUV UHODWHG WR 6WUXFWXUHV 9LVLRQ0LVVLRQ6WUDWHJ\
2UJDQL]DWLRQ &XOWXUH DQG $WPRVSKHUH RI WKH RI FRPPXQLW\ KHDOWK RIILFHV FRPSRQHQWV  DQG
 ,QIRUPDWLRQ7HFKQRORJ\


7KH VWXG\ UHYHDOHG WKDW NQRZOHGJH PDQDJHPHQW LQ FRPPXQLW\ KHDOWK RIILFHV

ZDV DW D KLJK OHYHO
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กิตติกรรมประกาศ
ดุษฏีนิพนธ์ เรื อง “การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย” ฉบับนี สําเร็ จลุ ล่วงได้ด้วยความกรุ ณาจากผูช้ ่ วยศาสตราจารย์ ดร.ชิ ดชงค์ นันทนาเนตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพล ต่อนี และ ดร.ปริ ทศั น์ เจริ ญช่าง ทีกรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา แนะนํา และ
ข้อคิดทางด้านวิชาการ รวมทังตรวจสอบความถูกต้องในการทําดุษฏีนิพนธ์ รวมทังให้กาํ ลังใจและให้
ความช่วยเหลือแก่ผวู ้ จิ ยั เป็ นอย่างดี ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และ อ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ
ทีกรุ ณาเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบดุษฏีนิพนธ์ และขอขอบคุณ อ.ดร ภัทรพล มหาขันธ์ หัวหน้า
ภาควิชาการศึกษาเพือการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร และ
คุณพิสมร วิญ ูกุล ทีคอยแนะนําและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการทําดุษฏีนิพนธ์
ขอขอบคุ ณผูเ้ ชี ยวชาญทุกท่านทีกรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิงของท่านในการเสนอแนะ
แนวคิดเพือการพัฒนาดุษฏีนิพนธ์ ฉบับนี และขอบคุณเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานในสถานี
อนามัยทัวประเทศทุกท่านทีกรุ ณาตอบแบบสอบถามการวิจยั จนทําให้งานวิจยั สําเร็ จลงได้
ขอบคุ ณ ครอบครั ว อัน เป็ นที รั ก เพื อนร่ ว มงาน นัก ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก หลัก สู ต ร
การศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์ รุ่ นที 1 รุ่ นที 2 และรุ่ นที 3 รวมทังลูกศิษย์ทุกคนทีค่อยให้
กําลังใจ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
ผลแห่งคุณค่าอันเกิดจากดุษฏีนิพนธ์ ฉบับนี ผูว้ ิจยั ขอมอบแด่ บิดา มารดา คณาจารย์
ญาติมิตร และผูม้ ีพระคุณอันบริ สุทธิของผูว้ ิจยั ทุกท่านทีได้มอบสิ งดีงามแก่ผวู้ ิจยั มาตลอดจนทําให้
ผูว้ จิ ยั ได้พบกับความสําเร็ จในครังนี
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