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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\
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ความเป็ นมาและความสํ าคัญของการวิจัย
สภาพปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพของประชาชนไทยในปั จ จุ บ ัน เป็ นปั ญ หาที มี เ หตุ ปั จ จัย ที
หลากหลายทังปั จจัย ด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ สัง คม สิ งแวดล้อม อี ก ทังในปั จจุ บ นั ปั ญ หาสุ ข ภาพได้
เปลียนแปลงรู ปแบบ และสาเหตุของปัญหาแตกต่างไปจากอดีตทีผ่านมา เนืองจากสาเหตุทีทําให้เกิด
ปั ญ หาทางด้า นสุ ข ภาพของคนไทยในปั จ จุ บ นั นัน มี ปั จ จัย สาเหตุ เ พิ มขึ นมากมายหลายสาเหตุ
(ดาริ วรรณ เศรษฐีธรรม, กาญจนา นาถะพินธุ และวรรณภา อิชิดะ : 2547) อาทิเช่น ปั จจัยด้านบุคคล
พันธุ กรรม จิตวิทยา วิถีการดํารงชี วิต ครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิ จ สภาพทางสังคม การศึกษา
การเมือง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สภาพแวดล้อมชีวภาพ ระบบบริ การด้านสุ ขภาพ
นโยบายต่าง ๆ ความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของคนในชุ มชนล้วนแต่เป็ นสาเหตุที
เสี ยงต่อการเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ การเกิ ดโรคระบาด การกระจายของโรคที ร้ ายแรงใหม่ ๆ รวมถึ ง
ปั ญหาทางด้านสุ ขภาพจิต และปั ญหาทางด้านสุ ขภาพอืน ๆ ซึ งล้วนแล้วแต่เป็ นปั ญหาทีสําคัญต่อ
สุ ขภาพของประชาชนไทยในปัจจุบนั ทังสิ น โดยสถานการณ์ดา้ นสุ ขภาพในปั จจุบนั นัน มีเหตุปัจจัย
ต่าง ๆ ทีเข้ามาเกียวข้องโยงใยกันจนเกิดเป็ นระบบสุ ขภาพ (กองสุ ขศึกษา : 2541)ซึ งเป็ นระบบต่าง ๆ
ในสั ง คมที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน เป็ นองค์ร วม และส่ ง ผลทังทางตรงและทางอ้อ มต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชนทังประเทศ ซึ งระบบสุ ขภาพนี จะมี ค วามสั ม พันธ์ เชื อมโยงกับ ปั จจัย ต่ า งๆ ดัง ที กล่ า ว
มาแล้วข้างต้น ซึ งปั จจัยทีเกียวข้องกับระบบสุ ขภาพนี จะมีผลโดยตรงต่อสุ ขภาพของปั จเจกบุคคล
ครอบครัว ชุมชนและสังคม
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization 1986) ได้นิยามความหมายของคําว่า
Health ไว้วา่ “ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity ” ซึ งแปลความหมายได้วา่ สุ ขภาพ คือ สภาวะทีมี
ความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ขมิใช่เพียงแต่ปราศจาก
โรคและความพิการเท่านัน ดังนันกระทรวงสาธารณสุ ขของประเทศไทยได้นาํ เอานิยามของสุ ขภาพ
มาเป็ นเป้ าหมายในการดําเนินงานเพือให้บรรลุตามความหมายของสุ ขภาพตามทีองค์การอนามัยโลก
ได้บ ญ
ั ญัติไ ว้ โดยสิ งที สํา คัญ คื อ ต้องทํา ให้ บุ ค คล กลุ่ ม คนหรื อ องค์ก รต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้องต้อ ง
ดําเนินงานเพือสร้างให้ประชาชนมีความสามารถในการส่ งเสริ ม รักษาและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
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ซึงเป็ นสิ งทีมีความสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของ
ตนเอง ด้วยตนเอง และผสมผสานกับการตัดสิ นใจในการใช้บริ การทางด้านสุ ขภาพต่าง ๆ จากผูอ้ ืน
อาทิเช่ น จากสถานี อนามัย โรงพยาบาล โรงเรี ยน ชุ มชนหรื อแม้แต่บุคคลหรื อหน่วยงานอืน ๆ ทีมี
ส่ วนเกี ยวข้องกับสุ ขภาพอย่างมีดุลพินิจและมี ดุลยภาพ โดยอยู่บนพืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม
รวมทังความเป็ นมนุ ษย์ ซึ งในการพัฒนาดังกล่าว ต้องพัฒนาให้ประชาชนเกิ ดความพร้อม โดยการ
ให้ความรู้และข้อมูลทีแท้จริ ง รวมทังสร้างกระบวนการคิดในการดูแลสุ ขภาพให้แก่ประชาชน โดย
การพัฒนาประชาชนทางด้านสุ ขภาพนี เป็ นบทบาทและหน้าที ทีสําคัญของบุคลากรสาธารณสุ ขที
ปฏิบตั ิงานในสถานีอนามัย (สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ 2547 : 25) ซึ งเป็ นสถานบริ การ
ด้านสุ ขภาพในระดับแรกของระบบบริ การสาธารณสุ ข (First line health services / Interface) ซึ งมี
หน้าทีรับผิดชอบดูแลสุ ขภาพของประชาชนอย่างต่อเนืองร่ วมกับประชาชน โดยประยุกต์ความรู ้ทงั
ทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุ ข จิตวิทยา และสังคมศาสตร์ มาดําเนินงาน ในลักษณะบูรณาการ
ผสมผสาน (Integrated) ทังทางด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาโรคเบืองต้น และ
การฟื นฟูสภาพได้อย่างต่อเนื อง (Continuous) ด้วยแนวคิดแบบองค์รวม (Holistic) ให้แก่บุคคล
ครอบครัว และชุมชน (Individual, Family and Community) โดยมีระบบการส่ งต่อและเชื อมโยงกับ
โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทังประสานกับองค์กรชุ มชนในท้องถิ น เพือพัฒนาความรู้ของ
ประชาชนในการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเอง และสามารถดูแลตนเองเมือเจ็บป่ วยได้อย่างสมดุล
จากแนวคิ ด และหลัก การของการดํา เนิ น งานของสถานี อ นามัย ในการให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนในชุมชนนันกระทรวงสาธารณสุ ขได้กาํ หนดให้สถานี อนามัยเปิ ดให้บริ การแก่ประชาชน
ในพืนทีต่าง ๆ ซึ งตังกระจายอยู่ในชุ มชนทังในระดับตําบลและหมู่บา้ นทัวประเทศไทย (สมาคม
อนามัยแห่ งประเทศไทย 2550 : 263 - 265) ทังสิ นจํานวน 9,759 แห่ ง โดยในแต่ละแห่ งนันจะมี
บุคลากรสาธารณสุ ข ปฏิ บตั ิหน้าทีในการให้บริ การทางด้านสุ ขภาพแก่ ประชาชน 4 ด้าน คือ การ
ควบคุ มป้ องกันโรค การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การรั กษาพยาบาลเบืองต้น และการฟื นฟูสุขภาพ โดย
บทบาทหน้ า ที หลัก ทัง 4 ด้ า นนั น มี ค วามจํา เป็ นที จะต้อ งให้ ค วามรู้ ข้อ เท็ จ จริ ง และสร้ า ง
กระบวนการคิดในการดูแลสุ ขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน ดังนัน เมือพิจารณาจากบทบาทหน้าที
ของสถานี อนามัย จะพบว่า สถานี อนามัยนันเป็ นหน่ วยงานทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาความรู้
ทางด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชนเพือให้ประชานมีความสามารถในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง
ครอบครัว และชุ มชน ซึ งบทบาทหน้าที ดังกล่ าวจะอยู่ในรู ปของงานสุ ขศึ กษาทีสถานี อนามัยได้
ดําเนินการให้บริ การแก่ประชาชน
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หลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 และ 2) ส่ งเสริ มบุคลากรและหน่วยงาน
ภาครั ฐ ให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ แ ละพัฒนาอย่า งต่ อ เนื องอัน จะนํา ไปสู่ ก ารเพิ มผลิ ตภาพของ
ข้าราชการได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญา การจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรี ยนรู ้ การ
ปรับเปลียนกระบวนทัศน์ ค่านิ ยมและวัฒนธรรม โดยทุกหน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานของตนเอง ซึ งหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ดาํ เนิ นการจัดการความรู้มาช่วงระยะเวลาหนึ งแล้ว แต่ในการจัดการความรู ้ของสถานีอนามัยใน
ปั จจุบนั ยังไม่มีการติดตาม การปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพเพือดูวา่ มีปัญหาอุปสรรคใน
ดําเนินการจัดการความรู้ ต่าง ๆ หรื อไม่ และลักษณะของปั ญหาในการจัดการความรู้ เป็ นอย่างไร โดย
การติดตามและวัดสภาพการจัดการความรู้ จะเป็ นการบ่งชี เพือให้ได้ทราบถึงผลของการปฏิบตั ิงาน
ของสถานี อนามัย ในการดําเนิ นงานจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน และเพือใช้เป็ นข้อมูลใน
การปรับปรุ งและเพิมพูนประสิ ทธิ ภาพของการปฏิบตั ิงานของสถานี อนามัยและสามารถนําผลของ
การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ของสถานี อนามัยมาใช้เป็ นข้อมูลป้ อนกลับสําหรับการปรับปรุ ง
และพัฒนาสถานี อนามัยให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ดังนันจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องอาศัย
การวัดผลการปฏิ บ ตั ิ ง านโดยใช้เครื องชี วัดเป็ นตัวแสดงผลการจัดการความรู ้ ในรู ปของตัวแปรเชิ ง
รู ปธรรม เป็ นมาตรฐานเดียวกันทังระบบอย่างเป็ นรู ปธรรมทีจะสามารถนําผลการปฏิบตั ิงานเพือใช้
เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ การกําหนดนโยบาย และการวางแผนการจัดการความรู้เพือพัฒนาสุ ขภาพ
ของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนันจึงควรมีการสร้างตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัยขึน
ดังนันผูว้ ิจยั จึงสนใจทีจะศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานี อนามัย เพือสร้ างเครื องบ่ งชี สํา หรั บวัดผลการจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยทีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน และเป็ นการติดตาม วัดสภาพการดําเนินงานจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชน อีกทังสามารถนําผลการศึกษามาเป็ นข้อมูล ป้ อนกลับสําหรับการปรับปรุ งและ
พัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุ ขภาพของกระทรวงสาธารณสุ ขต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ ดังนี
1. เพือพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
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คําถามการวิจัย
1. การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละ
องค์ประกอบมีตวั บ่งชีอะไรบ้าง
2. สภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยเป็ นอย่างไร
ขอบเขตการวิจัย
การพัฒนาตัวบ่ ง ชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย ในครั งนี
กําหนดขอบเขตการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยในแต่ละขันตอนมีขอบเขตการวิจยั ดังนี
ระยะที 1
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) มีการกําหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี
1. ศึกษาเอกสารงานวิจยั ทีเกียวข้องในประเด็นของการจัด การความรู ้ แนวคิดเกียวกับการ
ปฏิบตั ิงานของสถานี อนามัย เพือสร้างเป็ นกรอบแนวคิดเรื ององค์ประกอบของตัวบ่งชี การจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญเพือสร้างตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุม ชนของสถานี
อนามัย โดยผูเ้ ชียวชาญ ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ บุคลากรทางด้านสาธารณสุ ข ทีมีผลงาน
วิชาการ บทความ งานวิจยั และมีบทบาท เกียวกับการจัดการความรู ้ จํานวน 17 คน
ระยะที 2
การวัดสภาพการจัด การความรู้ ด้านสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย มีการกําหนด
ขอบเขตของการวิจยั ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานีอนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข ทัง 18 เขต
ทัวประเทศ รวมทังสิ น 9,759 แห่ง (สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย 2550 : 263 - 265) โดยมีผตู้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ในสถานีอนามัย แห่งละ 1 คน
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กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานี อนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข ทัง 18 เขต
ทัวประเทศ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
Krejcie และ Morgan (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 303) ได้จาํ นวน 370 แห่ง หลังจากนันดําเนินการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขันตอน(Multistage sampling) ดังนี
ขันที 1 สุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling) โดยสุ่ มเลือกจังหวัด จากเขต
สาธารณสุ ข ทัง 18 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่จงั หวัด พระนครศรี อยุธยา ลพบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ชุมพร ตรัง สงขลา จันทบุรี อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น อํานาจเจริ ญ นครราชสี มา ลําปาง
พะเยา พิษณุโลก และนครสวรรค์ หลังจากนันกําหนดจํานวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดโดย
การหาสัดส่ วน
ขันที 2 การสุ มเลือกสถานีอนามัยด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดย
สุ่ มด้วยวิธี ก ารจับฉลากเลื อ กสถานี อ นามัย ตามจํา นวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดทีได้จาก
จังหวัดการสุ่ มในขันที 1
กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดของนักวิชาการและองค์กรทีเกียวข้อง
กับเรื อง การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี 1) แนวคิด
เกียวกับความรู้ ประกอบด้วย ความหมายของความรู้ และประเภทของความรู้ 2) แนวคิดเกียวการ
จัดการความรู้ ประกอบด้วย ความเป็ นมาของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้
เป้ าหมายของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ปั จจัยส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้ กรอบความคิดของการจัดการความรู้ กระบวนการในการจัดการความรู้ วิธีการจัดการความรู้
อย่างง่าย เครื องมือทีใช้ในการจัดการความรู้ การตรวจสอบความรู้ ประโยชน์ของการจัดการความรู้
ปั ญหาของการจัดการความรู้ และ กรอบแนวคิดองค์ประกอบและขันตอนการจัดการความรู ้ทีผูว้ ิจยั
สร้างขึน 3) แนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย ประกอบด้วย แนวคิดการจัดบริ การสาธารณสุ ขระดับ
สถานีอนามัย แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที 10 (2550 – 2554) ประเภทของสถานี อนามัย
กรอบอัตรากํา ลังของเจ้า หน้า ที ในสถานี อนามัย ระบบบริ ก ารของสถานี อนามัย องค์ป ระกอบ
กิจกรรมการบริ การของสถานีอนามัย บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ความหมายของการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ ระบบบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทีพึงประสงค์ การ
พัฒนางานบริ การสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิ องค์ประกอบของการพัฒนางานบริ การสุ ขภาพระดับ
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ปฐมภูมิ และ แนวทางการพัฒนางานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ 4) แนวคิดเกียวกับการพัฒนาตัว
บ่งชี ประกอบด้วย ความหมายของตัวบ่งชี ลักษณะของตัวบ่งชี ประเภทของตัวบ่งชี การสร้างและ
การพัฒนาตัวบ่งชี หลักการสร้างตัวบ่งชี ทางการศึกษา และ การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี และ
5) งานวิจยั ทีเกียวข้อง ประกอบด้วย งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ งานวิจยั ทีเกียวข้องกับ
สถานีอนามัย และ งานวิจยั ทีเกียวข้องกับตัวบ่งชี
กรอบแนวคิดในการพัฒนาองค์ป ระกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ข ภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัยผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาหลอมรวมเพือเป็ นกรอบในการพัฒนา
ตัวบ่งชีต่อไป โดยปรากฏกรอบแนวคิดเบืองต้นของการวิจยั ดังภาพประกอบ 1
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แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้

แนวคิดเกียวกับสุ ขภาพชุ มชน

การสร้ างตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนโดยผู้เชี ยวชาญ

กําหนดองค์ ประกอบ และตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนโดยผู้เชี ยวชาญ

การคัดเลือกและการกําหนดนําหนักความสํ าคัญขององค์ ประกอบ และตัวบ่ งชี โดยผู้เชี ยวชาญ

การกําหนดเกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดยผู้เชียวชาญ

ตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย

วัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยทัวประเทศ
โดยใช้ ตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย

ผลของการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยทัวประเทศ
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดเบืองต้นในการวิจยั การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
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ในชุมชน
นิยามศัพท์
การจั ดการความรู้ ด้ านสุ ขภาพในชุ มชน หมายถึ ง การรวบรวมองค์ความรู้ ด้า นต่า งๆที
เกียวข้องกับสุ ขภาพทีมีอยูภ่ ายในชุมชนหรื อภายนอกชุ มชนซึ งมีทงความรู
ั
้ทีฝังอยูใ่ นคน และความรู้
ทีชัดแจ้ง มาจัดการพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็ นผูร้ ู้
ความรู้ ทฝัี งอยู่ในคน หมายถึง ความรู้ทีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาตญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ งต่างๆ เป็ นความรู ้ทีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูด
หรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิ งวิเคราะห์ บางครัง
จึงเรี ยกว่าเป็ นความรู้แบบนามธรรม
ความรู้ ทีชั ดแจ้ ง หมายถึง ความรู ้ ทีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆเช่ น
การบันทึก ทฤษฎี คู่มือต่างๆ เรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบรู ปธรรม
สุ ขภาพ หมายถึง สภาวะหรื อสภาพของประชาชนในชุมชนทีมีความสมบูรณ์ของร่ างกาย
จิตใจ และสามารถดํารงตนเองอยูร่ ่ วมกับบุคคลอืนในชุมชนได้อย่างมีความสุ ข
องค์ ประกอบของการจั ดการความรู้ หมายถึ ง ส่ วนประกอบของการดําเนิ นการจัดการ
ความรู้ ซึงประกอบด้วย คน สถานที ความรู้ และกระบวนการจัดการความรู้
กระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน หมายถึง ขันตอนในการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ประกอบด้วย (1) ขันกําหนดความรู ้ (2) ขันค้นหา
แหล่งความรู้ (3) ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ (4) ขันได้ความรู ้ใหม่ (5) ขันดําเนิ นการใช้
ความรู้ใหม่ และ(6) ขันประเมินผลการนําความรู ้มาใช้
ตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ หมายถึง ตัวทีบอกสภาพหรื อสภาวะในเชิ งปริ มาณหรื อเชิ ง
คุณภาพของการจัดการความรู้ใช้วดั หรื อสะท้อนลักษณะการจัดการความรู้ดา้ นการสุ ขภาพในชุมชน
ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ความรู้ ด้านสุ ขภาพ คือ สิ งทีสังสมมาจากการศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์
รวมทังความสามารถเชิ งปฏิบตั ิและทักษะความเข้าใจหรื อสารสนเทศทางด้านสุ ขภาพโดยได้รับมา
จากการอ่าน การได้ยนิ ได้ฟัง การคิด หรื อการปฏิบตั ิ
บ◌ุ คลากรสาธารณสุ ข หมายถึง เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้
ในสถานี อ นามัย ซึ งอาจจะดํา รงตํา แหน่ ง ดัง ต่ อ ไปนี คื อ หั ว หน้ า สถานี อ นามัย นัก วิ ช าการ
สาธารณสุ ข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน หรื อ เจ้าพนักงานงานทันตสาธารณสุ ข
ทางด้านสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิราชการอยูใ่ นสถานีอนามัยหรื อศูนย์สุขภาพชุมชน
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สถานีอนามัย หมายถึ ง หน่ วยงานของกระทรวงสาธารณสุ ขที มีบทบาทหน้าที ในการ
ให้บริ การและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนในพืนทีระดับตําบลและหมู่บา้ น
ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ได้ตวั บ่งชีสําหรับประเมินการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ทีเป็ นมาตรฐานเดี ยวกันเพือเป็ นเครื องมือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชน
2. ทราบระดับการจัดการความรู ้ ของเจ้า หน้าที สาธารณสุ ขตามตัวบ่งชีการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนทีพัฒนาขึน
3. เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขนําตัวบ่งชีสําหรับประเมินการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ไปใช้เพือประเมิ นการจัดการความรู ้ ใ นหน่ วยงานเพื อนําผลมาใช้ใ นการปรั บปรุ ง การดําเนินการ
จัดการความด้านสุ ขภาพในชุมชนต่อไป

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
ในการวิจยั เรื อง การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังนี
1. แนวคิดเกียวกับความรู้ ประกอบด้วย
1.1 ความหมายของความรู้
1.2 ประเภทของความรู้
2. แนวคิดเกียวการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
2.1 ความเป็ นมาของการจัดการความรู้
2.2 ความหมายของการจัดการความรู้
2.3 เป้ าหมายของการจัดการความรู้
2.4 องค์ประกอบของการจัดการความรู้
2.5 ปั จจัยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
2.6 กรอบความคิดของการจัดการความรู้
2.7 กระบวนการในการจัดการความรู้
2.8 วิธีการจัดการความรู ้อย่างง่าย
2.9 เครื องมือทีใช้ในการจัดการความรู้
2.10 การตรวจสอบความรู้
2.11 ประโยชน์ของการจัดการความรู้
2.12 ปัญหาของการจัดการความรู้
2.13 กรอบแนวคิดองค์ประกอบและขันตอนการจัดการความรู ้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
3. แนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย ประกอบด้วย
3.1 แนวคิดการจัดบริ การสาธารณสุ ขระดับสถานีอนามัย
3.2 แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550 – 2554)
3.3 ประเภทของสถานีอนามัย
3.4 กรอบอัตรากําลังของเจ้าหน้าทีในสถานีอนามัย
3.5 ระบบบริ การของสถานีอนามัย
12
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3.6 องค์ประกอบกิจกรรมการบริ การของสถานีอนามัย
3.7 บทบาทหน้าที และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
3.8 ความหมายของการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
3.9 ระบบบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทีพึงประสงค์
3.10 การพัฒนางานบริ การสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิ
3.11 องค์ประกอบของการพัฒนางานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
3.12 แนวทางการพัฒนางานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
4. แนวคิดเกียวกับการพัฒนาตัวบ่งชี
4.1 ความหมายของตัวบ่งชี
4.2 ลักษณะของตัวบ่งชี
4.3 ประเภทของตัวบ่งชี
4.4 การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี
4.5 หลักการสร้างตัวบ่งชีทางการศึกษา
4.6 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
5.2 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับสถานีอนามัย
5.3 งานวิจยั ทีเกียวข้องกับตัวบ่งชี
6. กรอบแนวคิดในการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย
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แนวคิดเกียวกับความรู้
ความหมายของความรู้
ความหมายของความรู้นนมี
ั ผใู้ ห้ความหมายไว้หลายท่านด้วยกัน ดังนี
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539 : 235) ได้ให้คาํ นิ ยมไว้วา่ ความรู ้ คือ
สิ งทีสังสมมาจากการศึกษาล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิงปฏิบตั ิและ
ทักษะความเข้าใจหรื อสารสนเทศทีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ งทีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การ
คิด หรื อการปฏิบตั ิตามองค์วชิ าในแต่ละสาขา
วิจารณ์ พานิช (2545 : 4) ได้อธิ บาย ความหมาย ความแตกต่างของ ข้อมูล ข้อสนเทศ และ
ความรู้ ดังนี
ข้อมูล (Data) เป็ นสิ งทีค้นหาหรื อรวบรวมมาจากการทดลอง จากเอกสาร คําบอกเล่า
แบบสอบถาม หรื อโดยวิธีอืนๆ ยังไม่ได้ผา่ นการกรอง ไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบ ข้อมูลอาจมีลกั ษณะ
เป็ นตัวเลข เป็ นสถิติหรื อเป็ นข้อมูลในเชิงพรรณา หรื อเชิงบรรยายก็ได้
ข้อสนเทศ หรื อสารสนเทศ (Information) เกิดจากการนําข้อมูลมาคัดเลือก จัดหมวดหมู่
ใส่ แบบแผน ใส่ บริ บทเข้าไป ทีเรี ยกว่า การประมวลข้อมูล (Data Processing) ทําให้เห็นความหมาย
ได้ง่ายขึน หรื อชัดเจนขึน
ความรู้ (Knowledge) เกิดจากการนําข้อมูลมาตีความหาความหมายโดยในการตีความนัน
จะต้องตรวจสอบกับข้อมูลหรื อความรู ้ อืน โดยตรวจสอบกับบริ บท กาลเทศะ บุคคล องค์กร
วัฒนธรรม ค่านิยม ฯลฯ ความรู้จะมีประโยชน์ต่อเมือมีการนําไปใช้ในการกระทํา เช่น การตัดสิ นใจ
การกําหนดนโยบาย หรื อใช้ในการประกอบกิจการ
วีระพจน์ กิมาคม (2549 : 22) ได้ให้ความหมายของความรู ้ และคําทีเกียวข้องกับความรู ้ที
มีความจําเป็ นต้องทําความเข้าใจก่อนทีจะศึกษาเนือหาของการจัดการความรู ้ดงั นี
1. ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริ ง สถิติ รายการทียังไม่ได้แปลความหมาย และยังไม่ผา่ นการ
คัดกรอง เป็ นข้อมูลทีได้เบืองต้น ข้อมูลนีอาจจะใช้ได้ หรื อใช้ไม่ได้ก็ได้
2. สารสนเทศ (Information) คือ สิ งทีได้จากการนําข้อมูลเบืองต้น มารวบรวม คัดกรอง
และวิเคราะห์และแปลความหมายให้ตรงตามความต้องการของผูท้ ีต้องการใช้ขอ้ มูล
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3. ความรู้ หรื อองค์ความรู้ (Knowledge) ความรู ้มีความหมายหลักๆ อยู่ 2 ประการ คือ
3.1 ความรู้ หมายถึ ง เนื อหาข้อมูล ที ประกอบด้วยข้อเท็จจริ ง ความคิ ด เห็ น ทฤษฎี
หลักการและรู ปแบบ หรื อกรอบความคิดอืนๆ หรื อข้อมูลอืนๆ
3.2 ความรู้ หมายถึง การทีบุคคลได้กล่าวอ้างถึงข้อมูล หรื อข้อเท็จจริ งทีเกิ ดจากการ
กระทําของมนุ ษย์ หรื อเกิ ดจากปรากฏการณ์ ท างธรรมชาติ โดยนํา มาพูดถึ ง ด้วยความเชื อถือหรื อ
ความศรัทธา
ฮิเดโอะ (Hideo Yamazaki, อ้างถึ งใน สํานักงานพัฒนาระบบราชการ 2548 : 3) ได้ให้
ความหมายของความรู้ คือ สารสนเทศทีผ่านกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ เชื อมโยงกับความรู ้อืนๆ
จนเกิดเป็ นความเข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่างๆโดย
ไม่จาํ กัดช่วงเวลา
นิทศั น์ วิเทศ (2542 : 16) กล่าวว่า ความรู้ หมายถึง กรอบของการประสมประสานระหว่าง
ประสบการณ์ ค่านิ ยม ความรอบรู้ในบริ บท และความรู ้แจ้งอย่างชําชอง เป็ นการประสมประสานที
ให้กรอบสําหรับการประเมินค่า และการนําเอาประสบการณ์กบั สารสนเทศใหม่ๆ มาผสมรวมเข้า
ด้วยกัน สําหรับในแง่ขององค์กรนัน ความรู ้มกั สังสมอยูใ่ นรู ปของเอกสาร หรื อแฟ้ มเก็บเอกสารต่างๆ
รวมไปถึงสังสมอยูใ่ นการทํางาน อยูใ่ นกระบวนการ อยูใ่ นการปฏิบตั ิงาน และอยูใ่ นบรรทัดฐานของ
องค์กรนันเอง
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ว่า ความรู้ คื อ ข้อ มู ล ที เป็ นข้อ เท็จ /จริ ง ที ผ่า นการการสั งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรี ยน การค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิ งปฏิบตั ิและทักษะความ
เข้าใจ หรื อสารสนเทศทีได้รับมาจากประสบการณ์ สิ งทีได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรื อ
การปฏิบตั ิ ซึ งเป็ นสิ งทีใช้อธิ บายสิ งต่างๆ ทีพบเห็นได้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูล ทักษะ และ
ประสบการณ์ทีมีอยูเ่ ป็ นส่ วนสนับสนุนการตัดสิ นใจ เป็ นสิ งทีอยูใ่ นตัวบุคคลเมือนําไปใช้ จะไม่หมด
หรื อสึ กหรอ แต่จะงอกเงยหรื องอกงามขึน ซึ งมีลาํ ดับขันของความรู ้ ดังภาพประกอบ 2
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ปัญญา
(Wisdom)
ความรู ้
(Knowledge)
สารสนเทศ
(Information)
ข้อมูล
(Data)

ภาพประกอบ 2 ลําดับชันของความรู ้
จากภาพประกอบ 2 สามารถอธิ บายได้ว่า ข้อมูล (Data) เป็ นสิ งต่างๆทียังไม่ได้ผ่านการ
แปลความหมาย ส่ วนสารสนเทศ (Information) นันเป็ นข้อมูลทีผ่านกระบวนการเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์
ตีความ ส่ วนความรู้ (Knowledge) เกิ ดจากกระบวนการที บุคคลลําดับชันของความรู ้ รับรู้ขอ้ มูล
ข่ า วสารผ่า นการคิ ด และเปรี ย บเที ย บ เชื อมโยงกับ ความรู ้ อืนจนเกิ ด เป็ นความเข้า ใจและมี ก าร
นําไปใช้ ปัญญา (Wisdom) เป็ นส่ วนของความรู ้ทีได้ตกผลึกในความคิดของบุคคลต่างๆ ซึ งยากมาก
ทีคนเราจะสร้างได้
ประเภทของความรู้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ (2548 : 3)
แบ่งประเภทของความรู้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ทีฝังอยูใ่ นคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรื อสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ งต่างๆ เป็ นความรู ้ทีไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็ นคําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครังจึงเรี ยกว่าเป็ นความรู ้แบบนามธรรม
2. ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครังเรี ยกว่าเป็ นความรู ้
แบบรู ปธรรม
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สามารถนําความรู้มาใช้เพือการตัดสิ นใจในการดําเนิ นชี วิตทังในชี วิตส่ วนตัว หรื อการทํางาน ใน
องค์กรต่างๆต้องใช้ความรู้เป็ นเครื องมือช่วยในการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ ดังนันจึงเกิดคําถามว่าจะ
ทําอย่างไรจึงจะสามารถใช้ความรู้ทีมีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้เกิด
กระบวนการของการจัดการความรู้ ซึ งการจัดการความรู ้นนเป็
ั นคํากว้างๆ ทีมีความหมายครอบคลุม
เทคนิค กลไกต่างๆ มากมาย เพือสนับสนุนให้การทํางานของผูท้ ีใช้ความรู ้ (Knowledge Worker) มี
การดําเนิ นงานทีมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ น ซึ งกลไกดังกล่า วได้แก่ การรวบรวมความรู ้ ทีกระจัด
กระจายอยูท่ ีต่างๆ มารวมไว้ทีเดียวกัน การสร้ างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรี ยนรู ้ สร้างความรู ้ใหม่ๆ
ขึน การจัดระเบียบความรู้ในเอกสาร และทําสมุดหน้ารวบรวมรายชื อผูม้ ีความรู ้ในด้านต่างๆ และที
สําคัญทีสุ ด คือ การสร้ า งช่ องทาง และเงื อนไขให้คนเกิ ดการแลกเปลี ยนความรู ้ ระหว่างกัน เพื อ
นําไปใช้พฒั นางานของตนให้สัมฤทธิ ผล โดยในกระบวนการจัดการความรู ้ นนั มีองค์ประกอบที
สําคัญ คือ ความรู้ คน เทคโนโลยี และกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Process) ดังนันการ
วิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาองค์ประกอบต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ ซึงมีรายละเอียดดังนี
ความเป็ นมาของการจัดการความรู้
ไอกูจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka 2002 : 45-51) นักการจัดการชาวญีปุ่ นซึ งเป็ นผูท้ ี
บุกเบิกการจัดการความรู้ให้เป็ นทีรู้จกั ได้เสนอแนวคิดของการจัดการความรู้และอธิ บายแบบจําลอง
ของการจัดการความรู้ทีมีชือเรี ยกว่า SECI Model (Socialization Externalization Combination
Internalization Model) ซึ งเป็ นแบบจําลองหลักสําคัญของการสร้างความรู้ คือ การสังเคราะห์หรื อ
หลอมรวมความรู้ทีชัดแจ้ง กับความรู ้ทีฝังลึก โดยกระดับขึนไปเป็ นความรู ้ทีสู งขึน ลึกซึ งมากยิงขึน
มีความเป็ นองค์รวมยิงขึน โดยผ่านกระบวนการ 4 ส่ วน ทีเรี ยกว่า SECI ได้แก่
1. การแลกเปลี ยนเรี ย นรู้ (Socialization : S)เป็ นการสร้ า งความรู้ ด้ว ยการแบ่งปั น
ประสบการณ์ดว้ ยการพบปะ สมาคม หรื อการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน เช่น การพูดคุย ใช้เวลาอยูด่ ว้ ย
การ การสอนงาน ฝึ กงาน เป็ นต้น ซึงจะเป็ นการถ่ายทอด แบ่งปั น ความรู ้ทีอยูใ่ นตัวบุคคลไปให้ผอู้ ืน
2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization : E) เป็ นการถ่ายทอดความรู้โดยการ
อธิ บายหรื อแสดงความรู้ทีอยู่ในตัวบุคคลออกมาให้เป็ นทีประจักษ์ เพือให้ผอู ้ ืนได้รับการแบ่งปั น
โดยการแปลงความรู้ทีอยูใ่ นตัวบุคคลออกมาเป็ นแนวคิด ภาษาสัญลักษณ์ ลายลักษณ์อกั ษร เช่น
คู่มือ ตํารา ภาพ การบันทึกเสี ยง เป็ นต้น
3. การควบรวมหรื อผนวกความรู้ (Combination : D) เป็ นการผสมผสาน โดยนําความรู้ที
ชัดแจ้งมาสร้างสรรค์ หรื อเปลียนแปลงให้เป็ นความรู ้ทีชัดแจ้งในเรื องใหม่ ๆ มีความซับซ้อนมากขึน
หรื อเป็ นขันเป็ นตอนมากขึน เพือให้สามารถนําความรู ้นนไปใช้
ั
ในทางปฏิบตั ิได้ง่ายขึน
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4. การฝังหรื อผนึกความรู้ (Internalization : I) เป็ นการนําความรู ้ทีได้มาใหม่ไปใช้ปฏิบตั ิ
หรื อลงมือทําจริ ง ๆ จนกลายเป็ นความรู้ของตนเอง ซึงจะเป็ นการเปลียนความรู้ทีชัดแจ้งให้กลายเป็ น
ความรู้ทีอยูใ่ นตัวบุคคล
จากแนวคิดของไอกูจิโร โนนากะนัน ไอกูจิโรได้สรุ ปยุคของการจัดการความรู้ไว้ดงั นี
ยุคที 1 Pre- SECI
ประมาณปี ค.ศ.1978 เป็ นยุคเริ มต้นในการจัดการความรู ้ โดยรู ปแบบทีใช้จะถูกกําหนดให้
การจัดการความรู้เป็ นระบบทีมีโครงสร้างตายตัว มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สนับสนุน
การใช้ความรู้ เพือช่วยตัดสิ นใจ
ยุคที 2 SECI
ประมาณปี ค.ศ.1995 ซึงยุคทีมีการจําแนกประเภทความรู ้และอธิ บายความรู ้ไว้อย่างชัดเจน
มีการแยกความรู้เป็ น 2 ประเภท คือ ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) และความรู ้ทีฝังอยูใ่ นตัวคน
(Tacit Knowledge) ความรู้ดงั กล่าวสามารถปรับเปลียนสถานะได้ โดยมีการสร้างและแลกเปลียน
เรี ยนรู้ตามแบบจําลองทีเรี ยกว่า SECI Model ของไอกูจิโร โนนากะซึงเริ มได้รับความนิยมอย่าง
แพร่ หลาย เป็ นยุคทีเริ มกระบวนการจัดการความรู ้อย่างเป็ นระบบมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด โดย
นําระบบคอมพิวเตอร์ มาอํานวยความสะดวกมากขึน ทําให้การจัดการความรู ้แพร่ หลายมากขึนแต่
การจัดการความรู้โดยใช้ SECI Model ยังมีขอ้ จํากัดบางเรื องเนืองจากความรู ้เป็ นเรื องทีซับซ้อนยาก
เกินจะจําแนกเป็ นความรู้ทีฝังอยู่ในคนหรื อความรู ้ ทีชัดแจ้ง ดังนันการจัดการความรู ้ตอ้ งไม่อยูใ่ น
รู ปแบบใดรู ปแบบหนึงแต่ตอ้ งสมดุลจึงเป็ นทีมาของยุคที 3
ยุคที 3 Post- SECI
ประมาณปี ค.ศ.2001 เป็ นต้นมา ถือเป็ นยุคที 3 โดยจะมีอธิ บายให้เห็นว่าการจัดการความรู ้
เป็ นเรื องทีซับซ้อน เพราะความรู้ไม่ใช่ สิงของทีจับต้องได้ อีกทังความรู ้มีหลายมิติ อาจไม่สามารถ
แสดงให้เห็นการจัดการความรู้อย่างเป็ นเหตุและผลได้โดยง่าย มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มา
เป็ นเครื องมือในการจัดการความรู้ โดยอาศัยหลักการธรรมชาติและระบบซับซ้อน(Complex Adaptive
System) มาใช้ วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู ้ในยุคนี เพือพัฒนาวัตถุประสงค์ของการตัดสิ นใจ
และสร้างนวตกรรมมากกว่าการสร้างประสิ ทธิ ภาพเพียงอย่างเดียวโดยให้ความสําคัญกับพฤติกรรม
มนุ ษย์และเชือว่าความรู้และการแลกเปลียนจะเกิดขึนได้เมือผูใ้ ห้ความรู ้สมัครใจทีจะแบ่งปั นให้กบั
ผูอ้ ืนเท่านัน
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ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Knowledge Management หรื อเรี ยกย่อๆ ว่า KM
ซึ งมีผใู้ ห้ความหมายไว้ดงั นี
วิจารณ์ พานิ ช (2545 : 5) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ ว่าเป็ นกิจกรรมที
ซับซ้อนและกว้างขวาง ไม่สามารถให้นิยามด้วยถ้อยคําสันๆ ได้ ต้องให้นิยามหลายข้อ จึงจะ
ครอบคลุมความหมายของการจัดการความรู้ ซึงมีความหมายดังต่อไปนี
1. การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการ
เข้าถึงข้อมูล เพือสร้างเป็ นความรู้ เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลและด้านคอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือช่วยเพิม
พลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและคอมพิวเตอร์ โดยตัวของมันเองไม่ใช่ การ
จัดการความรู้
2. การจัดการความรู้เกียวข้องกับการแบ่งปั นความรู้ (Knowledge Sharing) ถ้าไม่มีการ
แบ่งปั นความรู้ ความพยายามในการจัดการความรู ้จะไม่ประสบผลสําเร็ จ พฤติกรรมภายในองค์การ
เกียวกับวัฒนธรรมองค์กร พลวัตกลุ่ม และวิธีปฏิบตั ิ มีผลต่อการแบ่งปั นความรู ้ ประเด็นด้านวัฒนธรรม
และสังคม มีความสําคัญยิงต่อการจัดการความรู ้
3. การจัดการความรู้ตอ้ งการผูท้ ีมีความรู้ความสามารถในการตีความและการประยุกต์ใช้
ความรู้ ในการสร้างนวัตกรรมและเป็ นผูน้ าํ ทางขององค์การ รวมทังต้องการผูเ้ ชียวชาญในแต่ละสาขา
สําหรับช่วยแนะนําวิธีประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ดังนันกิจกรรมทีเกียวกับคนได้แก่ การดึงดูดคน
เก่งและดี การพัฒนาคน การติดตามความก้าวหน้าของคน และการดึงคนมีความรู้ความสามารถไว้
ในองค์การ ถือเป็ นส่ วนหนึงของการจัดการความรู้
4. การจัดการความรู้เป็ นเรื องของการเพิมประสิ ทธิ ผลขององค์การเนื องจากการจัดการ
ความรู้เกิดขึนเพราะมีความเชือว่าจะช่วยสร้างความมีชีวิตและความสําเร็ จให้แก่องค์การ การประเมิน
ต้นทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital) และผลสําเร็ จของการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ เป็ นดัชนี
บอกว่าองค์กรมีการจัดการความรู้อย่างได้ผลหรื อไม่
5. การจัดการความรู้ เป็ นเครื องมือไม่ใช่ เป้ าหมาย เพราะการจัด การความรู้ เ ป็ นวิ ธี ก าร
ไม่ใช่ เป้ าหมาย ตัวเป้ าหมาย คือ ภารกิ จขององค์กรหรื อสังคม และการสร้างสรรค์อุดมการณ์หรื อ
เป้ าหมายใหม่ๆ ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ให้แก่องค์กรหรื อสังคม
สมชาย นําประเสริ ฐชัย (2553) กล่าวว่าการบริ หารความรู้ของบุคคลหรื อองค์กรเพือให้
บรรลุเป้ าหมายทีต้องการนัน บุคลากรแต่ละคนหรื อองค์กรล้วนแล้วแต่มีเป้ าหมายทีอาจจะเหมือนหรื อ
แตกต่างกัน ดังนันกระบวนการย่อยๆในการจัดการความรู้จึงมีการนําเสนอในมุมมองและแนวคิดต่างๆ
เป็ นจํานวนมาก ทังนีขึนอยูก่ บั นิยามของการจัดการความรู ้ของแต่ละคนหรื อแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม
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กระบวนการจัดการความรู้สามารถแบ่งออกเป็ นกระบวนการย่อยๆดังนี 1) การกําหนดความรู ้และ
แหล่งของความรู้ (Knowledge Identification) 2) การแสวงหาความรู้จากภายนอก (Knowledge
Acquisition) 3) การพัฒนาหรื อสร้างองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge Creation /Development) 4) การ
ผสานความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Knowledge Integration) 5) การถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge Transfer)
และ 6) การจัดเก็บความรู้ในรู ปแบบต่างๆ (Knowledge Storage and Maintenance) เพือนําไปใช้ใหม่
ในอนาคต
เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ (2547 : 63) กล่าวว่า การจัดการความรู ้ คือ ความรู้ทีเกิดจาก
การประมวลสังเคราะห์ และจําแนกแยกแยะสารสนเทศ เพือนําไปสู่ การตีความและทําความเข้าใจกับ
สารสนเทศจนกลายเป็ นความรู้ ซึ งความรู ้นีครอบคลุมทังส่ วนของความรู ้แฝง(Tacit Knowledge)ที
ซ่อนอยูใ่ นความคิดของบุคคล และทีฝังตัวอยูใ่ นองค์กร กับความรู ้เด่นชัด (Explicit Knowledge) ที
ปรากฏในเอกสารทีบันทึกหรื อรายงานต่าง ๆ ขององค์กร การจัดการความรู ้ทงสองประเภทนี
ั
ควรทําให้
เป็ นระบบระเบียบ เพือให้คนทีต้องการเข้าถึงได้ง่าย และดึงออกมาใช้งานได้โดยสะดวก การจัดการ
ความรู้จะเกิดขึนในระดับทีมงาน หรื อระดับกลุ่มในองค์กรทีต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแต่ละคน
เพราะการจัดการความรู้จะเกิดขึนได้ ต่อเมือมีการปฏิสัมพันธ์ เพือให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้ระหว่าง
ทีม ซึงอาจเป็ นปฏิสมั พันธ์บนเครื อข่าย (Cyber Space) หรื ออาจผ่านการพบปะพูดคุยกันต่อหน้าก็ได้
ศุภามนต์ ศุภกานต์ (2547 : 28-29) กล่าวว่าการจัดการความรู ้เป็ นเรื องทีองค์กรจะสกัด
คุณค่าจากทรัพย์สินทางปัญญาของคนออกมาให้ประโยชน์อย่างสู งสุ ดได้อย่างไร จุดสําคัญสําหรับการ
ริ เริ มเกียวกับการจัดการความรู้ คือ ความรู ้ทีถือว่ามีค่าสําหรับองค์กรมักจะเกียวข้องกับประสบการณ์
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่
บุญดี บุญญากิจ และคนอืนๆ (2547 : 23 ) กล่าวว่าการจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการใน
การนําความรู้ทีมีอยู่ หรื อเรี ยนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น
การสร้าง รวบรวม แลกเปลียน และใช้ความรู้ เป็ นต้น
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2548 : 3) กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ
การรวบรวมองค์ความรู้ทีมีอยู่ในส่ วนราชการซึ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุ คคลหรื อเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็ นระบบเพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทัง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2549 : ก) กล่าวว่า การจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการทีสําคัญทีจะทํา
ให้คนรู้จกั หาความรู้ และนําความรู้ มาใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ การ
จัดการความรู้จาํ เป็ นต้องมีการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื อง (Continuous Learning) อยู่ตลอดเวลา เพราะการ
เรี ยนรู้อย่างต่อเนื องจะทําให้เป็ นคนมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล รู ้ว่าควรทําอะไรไม่ควรทํา
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อะไรในช่ ว งเวลาไหน รั บ รู้ ถึ ง ข้อ ดี ข ้อ เสี ย จากการเลื อ กปฏิ บ ัติ ใ นแนวทางใดทางหนึ ง ซึ ง
ความสามารถต่าง ๆ เหล่านีเองทีจะสะท้อนถึงคุณค่า (Value) ของความรู้
วีระพจน์ กิมาคม (2549 : 5) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการ
อย่างเป็ นระบบเกียวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณ์
ของบุ ค คลเพือสร้ า งเป็ นความรู้ หรื อนวัตกรรม และจัด เก็ บ ในลัก ษณะของแหล่ ง ข้อมูล ที บุ ค คล
สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ทีองค์การจัดเตรี ยมไว้ เพือนําความรู ้ทีมีอยูไ่ ปประยุกต์ใช้
ในการปฏิ บ ัติ ง านซึ งก่ อ ให้ เ กิ ด การแบ่ ง ปั น และถ่ า ยโอนความรู ้ และในที สุ ด ความรู ้ ที มี อ ยู่จ ะ
แพร่ กระจายและไหลเวียนทัวทังองค์กรอย่างสมดุล เพือเพิมความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและ
องค์การ
วิภาดา เวทย์ประสิ ทธิ (2549 : 7) ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ คือ การรวบรวม
องค์ความรู้ ทีมี อยู่ในส่ วนราชการซึ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุ คคลหรื อเอกสารมาพัฒนาให้เป็ น
ระบบ เพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
อรจรี ย ์ ณ ตะกัวทุ่ง (2549 : 8) ให้ความหมายการจัดการความรู้ คือ กลไกหรื อเครื องมือที
จะนําองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization : LO) โดยมีจุดประสงค์เพือ
การพัฒนาตัวบุคลากร ให้มีการแลกเปลียนความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ และเพือพัฒนาองค์กรไปเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้
กรมวิชาการเกษตร (2550 : 2 )ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ ไว้ว่า เป็ นการ
รวบรวมองค์ความรู้ทีมีอยูใ่ นองค์กร ซึ งกระจัดกระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อเอกสาร มาพัฒนาให้เป็ น
ระบบเพือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู ้ รวมทังปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสู งสุ ด
ไสว โลจนะศุภฤกษ์ (2550 : 5) ให้ความหมายของการจัดการความรู ้ว่าเป็ นกระบวนการ
ในการนําความรู้ทีมีอยูห่ รื อเรี ยนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรโดยผ่านกระบวนการต่างๆ
เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลียนและใช้ความรู ้ เป็ นต้น การจัดการความรู ้เป็ นระบบการบริ หาร
องค์กร หรื อเครื องมือเพือการบรรลุเป้ าหมายอย่างน้อย 4 ประการ
1. บรรลุเป้ าหมายของงาน พัฒนางาน
2. บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน การทํางานอย่างผูร้ ู ้จริ ง
3. บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
4. บรรลุเป้ าหมายของการบริ การ แก่ผรู ้ ับบริ การ และชุมชน
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จากความหมายของการจัดการความรู ้ของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ ข้างต้นสามารถ
สรุ ปได้ว่า การจัดการความรู้ เป็ นแนวคิด การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ทีกระจัด
กระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อสื อต่าง ๆ ภายในองค์กรมาพัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะ
ส่ งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ได้ โดยความรู ้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ทีไม่เป็ นทางการ(Tacit Knowledge) เป็ นความรู ้ทีอาจเกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรื อสัญชาติญาณของแต่ละบุคคล และสื อสารออกมาเป็ นคําพูด หรื อตัวหนังสื อได้ยาก เช่น ทักษะ
การทํางาน กระบวนการในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็ นต้น
2. ความรู้ทีเป็ นทางการ (Explicit Knowledge)เป็ นความรู ้ ทีสามารถถ่ายทอดออกมาเป็ น
คําพูดหรื อลายลักษณ์อกั ษรตามสื อต่าง ๆ ได้ เป็ นเหตุเป็ นผล เช่น คู่มือต่างๆ สู ตร ทฤษฎี ข้อมูลจาก
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็ น
กล่าวโดยสรุ ป การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์
ความรู้ ทีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อสื อต่าง ๆ ภายในหน่ วยงาน องค์กร หรื อชุ มชน มา
พัฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้ทุกคนในสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทัง
ปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถสู งสุ ดและจะต้องมีการ
จัดเก็บความรู้ ในลักษณะทีผูใ้ ช้สามารถเข้าถึ ง ได้โดยอาศัยช่ องทางทีสะดวก เพือนําความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดการโอนถ่ายความรู ้ และมีการแพร่ กระจายไหลเวียนไปทัง
องค์กร
เป้าหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ คือ เครื องมือ เพือใช้ในการปฏิบตั ิการเพือให้บรรลุเป้ าหมายทีสําคัญ
ของการพัฒนา ทังบรรลุเป้ าหมายของงาน บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้ าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ย นรู ้ โดยมี นักวิชาการหลายท่า นได้ให้นิย ามของ
เป้ าหมายการจัดการความรู้ ดังนี
ประพนธ์ ผาสุ ขยืด (2547 : 23) ได้กล่าวถึงเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ ไว้ 4 ประการคือ
1. การทําการจัดการความรู้เพือพัฒนาสมรรถนะสู่ ความเป็ นเลิศ (Performance Excellence)
2. การทําการจัดการความรู้ เพือพัฒนาคุณภาพและได้การรับรองมาตรฐาน (Accreditation)
3. การทําการจัดการความรู้เพือพัฒนาขีดความสามารถการบริ หารงานแบบบูรณาการ
4. การทําการจัดการความรู้ เพือพัฒนาเครื อข่ายการถ่ายโอนความรู ้
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วิจารณ์ พานิช (2547 : 94) กล่าวว่าการจัดการความรู ้มีเป้ าหมาย คือ
1. เพือให้บุคคลสามารถทํางานร่ วมกันอย่างสร้างสรรค์
2. เพือพัฒนางานในรู ปแบบใหม่ๆ
3. เพือการทดลองและเรี ยนรู้ ในการหาแนวทางในการปฏิบตั ิงานแบบใหม่ ๆ ทีดีกว่าเดิม
เพือให้เกิดผลการปฏิบตั ิงานดีขึน
4. เพือเป็ นการนําเอาความรู ้ ทีมีอยู่ในองค์กรทังเชิ งทฤษฎี และเชิ งบริ บท มาใช้ร่วมกับ
ความรู้จากภายนอกองค์ในการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม
วีระพจน์ กิมาคม (2549 : 7) กล่าวถึงผลของการจัดการความรู้ ว่าจะทําให้เกิดผลของการ
จัดการได้อย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
1. จะเกิดผลสัมฤทธิ ของงานในระดับดีขึน และอาจจะได้นวัตกรรมใหม่ ๆ ของงาน
2. พนักงานเกิดการพัฒนา เกิดการเรี ยนรู้ มีความมันใจตนเองและเป็ นบุคคลทีมีการเรี ยนรู้
3. ความรู้ของบุคคล และขององค์กรได้รับการยกระดับ มีการสังสมและจัดระบบให้พร้อม
ในการนําไปใช้ประโยชน์
4. องค์กรมีสภาพเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นองค์ก รทีเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับ
องค์กรอืนได้
ดังนันสามารถกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่าการจัดการความรู ้ มีเป้ าหมายใหญ่ๆ 3 ประการ คือ
1) เพือพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ ทีดียงขึ
ิ น 2) เพือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในองค์กร 3) เพือการพัฒนาฐานความรู้ ขององค์กร เป็ นการเพิมพูนทุนความรู ้หรื อทุนปั ญญาของ
องค์การ ซึงจะช่วยทําให้องค์กรมีศกั ยภาพในการดําเนินงานได้ดีขึน
องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
มีนกั วิชาการและองค์กรต่าง ๆ ทีเกี ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ได้กล่าวถึ งองค์ประกอบ
ของการจัดการความรู้ ดังนี
สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพือสังคม (2545 : 7) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคัญของ
การจัดการความรู้ ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่ วน ทีจะต้องมีความเชือมโยงและบูรณาการกัน
อย่างสมดุล คือ
1. คน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญที สุ ด ของการจัดการความรู ้ เพราะเป็ นแหล่ ง ของ
ความรู้ และเป็ นผูน้ าํ เอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
2. เทคโนโลยี เป็ นเครื องมื อเพื อช่ วยให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี ยนความรู ้
รวมทังนําเอาความรู้ไปใช้ได้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึน
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3. กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นการบริ หารจัดการเพือนําความรู ้จากแหล่งความรู ้ต่าง ๆ
ไปใช้เพือทําให้เกิดการปรับปรุ ง และการสร้างนวัตกรรม
ชนาธิป พรกุล (2544 : 17) กล่าวว่าองค์ประกอบของการสร้างความรู ้ประกอบด้วย
1. ความรู้เดิมของผูเ้ รี ยนโดยผูเ้ รี ยนทุกคนย่อมมีความรู ้ทีติดตัวมา และความรู ้นนมี
ั คุณค่าที
จะนํามาใช้เป็ นพืนฐานในการเชือมโยงกับสิ งทีศึกษาใหม่
2. จุดมุ่งหมายของการเรี ยนรู้โดยผูเ้ รี ยนควรมีเป้ าหมาย หรื อมีความต้องการในเรี ยนรู้ซึงจะ
ทําให้ผเู้ รี ยนมีความพยายามในการหาทางไปสู่ เป้ าหมายของการเรี ยนรู ้
3. ข้อมูลเฉพาะทีเป็ นเรื องใหม่ ได้แก่ ข้อเท็จจริ ง ประสบการณ์ ทักษะ เป็ นต้น
4. ประสบการณ์เพิมเติมทีท้าทายหรื อขยายความคิด ซึงจะทําให้ผเู้ รี ยนได้ใช้ความรู้ เดิมและ
ความรู้ใหม่ เพือเป็ นการยืนยัน ปฏิเสธ หรื อขยายความตามสิ งทีกําลังคิดอยู่
5. กระบวนการสร้างความเข้าใจหรื อกระบวนการทางสติปัญญา ทีผูเ้ รี ยนใช้คน้ หาวิธีการ
นําข้อมูลใหม่ไปเชือมโยงสัมพันธ์กบั ความรู ้เดิม โดยทีผูเ้ รี ยนต้องตังคําถามกับตัวเอง มีการไตร่ ตรอง มี
การอภิปรายกับผูอ้ ืน มีขอ้ โต้แย้ง แล้วสรุ ปประเด็น
บุญดี บุญญากิจ (2547 : 46) กล่าวว่าการจัดการความรู ้ ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี
1. มีการเปลียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการทํางาน
2. มีการสื อสารให้เข้าใจว่าทําไมจึงต้องมีการจัดการความรู้
3. มีกระบวนการและเครื องมือในการจัดการความรู้
4. มีการฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ในเรื องการจัดการความรู้
5. มีการวัดผลการจัดการความรู้
6. มีการยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพือเป็ นแรงจูงใจในการจัดการความรู ้
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2549 : ค) กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
1. การสร้างวัฒนธรรมการทํางานในองค์กร
2. การเปลียนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการทํางานของบุคคล
3. การสื อสารให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย เป้ าหมาย ขององค์กร
4. กระบวนการและเครื องมือในการจัดการความรู้ และกระบวนการทางสติปัญญา
5. การประเมินและการวัดผลการจัดการความรู้
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ นนั ประกอบไปด้วย
1. คน ซึงอาจเป็ น พนักงาน ลู ก จ้า ง ลู ก ค้า หรื อ ผู ม้ ี ผ ลกระทบกับ องค์ก ร ซึ งในการการ
จัดการความรู้ จะรวบรวมว่าใครเชี ยวชาญในด้านใดบ้างถ้ามีงานใหม่เข้ามาจะมอบหมายให้ใครเป็ น
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ผูร้ ับผิดชอบ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูน้ าํ ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
2. สถานที คือ แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถระดมความคิ ดร่ วมกันได้ อาจอยูใ่ นรู ป
ของเว็บบอร์ ด การประชุมทางไกล หรื อ โปรแกรมออนไลน์อืนๆ
3. ข้อมูล คือ ทุกสิ งทีนําเก็บและให้ผูใ้ ช้เข้าถึ ง ข้อมูล เหล่ านันได้โดยง่ าย การวิเคราะห์
แยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูลเป็ นเรื องสําคัญ
4. เทคโนโลยี เป็ นเครื องมือเพือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลียน รวมทังนําความรู ้
ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึน
5. กระบวนการความรู้ เป็ นการบริ หารจัดการ เพื อนํา ความรู ้ จากแหล่ งความรู ้ ไปให้ผูใ้ ช้
เพือทําให้เกิดการปรับปรุ ง และนวัตกรรม
ปัจจัยส่ งเสริมการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2545) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ ในการบรรยาย
ในการประชุมวิชาการมูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ ครังที 1 เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2545 ในหัวข้อ
สุ ขภาพบนฐานของปั ญญา ว่าปัจจัยทีช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ มี 8 ประการ คือ
1. ภาวะผูน้ าํ ผูน้ าํ ทีแสดงความเอาจริ ง เอาจัง ต่ อ การจัด การความรู ้ ส่ ง เสริ ม การเรี ยนรู ้
ของสมาชิกองค์กรให้เป็ นบุคคลเรี ยนรู้ (Learning person) พัฒนาความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning
Organization) เน้นการให้อาํ นาจ (Empowerment) แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีความสําคัญยิงต่อความสําเร็ จใน
การจัดการความรู้ภายในองค์กร
2. โครงสร้างขององค์กร ทีเน้นความเป็ นเครื อข่าย (Network) ไม่เน้นการเป็ นแท่งอํานาจ
หรื อปี ระมิดแห่งอํานาจ จะสามารถช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ รวมทังโครงสร้างองค์กรทีเน้น
การเปิ ดสู่ สภาพแวดล้อมภายนอกให้สามารถรับรู้ เรี ยนรู้ และแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั สิ งแวดล้อมและ
ปัจจัยภายนอกองค์กรในทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน จะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู ้
3. วัฒนธรรมองค์กร พฤติ ก รรมและการสื อสาร วัฒ นธรรมองค์ก รที เน้น การสื อสาร
แนวราบ มีความสัมพันธ์เป็ นแบบแนวราบ มีความเป็ นเครื อข่าย เน้นความเป็ นเพือนร่ วมงานมากกว่า
การบังคับบัญชา มีการแลกเปลียนข้อคิดเห็น จะช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู้ พฤติกรรม
ของสมาชิกภายในองค์กร ในส่ วนงานเดียวกันหรื อต่างส่ วนงานทีมีการพบปะแลกเปลียนประสบการณ์
และความรู้กนั อย่างไม่เป็ นทางการ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลียนและถ่ายทอดความรู ้ทีฝังลึกอยูใ่ นคน
(Tacit Knowledge) วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมภายในองค์กร ทีมีความเคารพในศักดิศรี และ
ศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ ให้ความสําคัญแก่คุณค่า ความดี คํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคม
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ส่ วนรวม เคารพในความเห็นและพฤติกรรม ความเชือทีแตกต่าง จะช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่
กระบวนการจัดการความรู้
4. เทคโนโลยี ด้านการสื อสารและสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการขุดค้นข้อมูล
(Data Mining) ช่ วยในการสื อสารเพือแลกเปลียนข้อมูลและความรู ้ ช่ วยในการถ่ายทอด ข้อมูล
ข้อสนเทศ และความรู้ การออกแบบการทํางานให้พนักงานต้องบันทึกการปฏิบตั ิงานลงในคอมพิวเตอร์
ให้สามารถนํามารวบรวมเป็ นข้อมูลภาพรวมขององค์กร ผ่านอินเทอร์เนต (Internet) อินทราเนต
(Intranet) หรื อโลตัสโน้ต (Lotus Notes) ช่วยให้ความรู ้ทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานยังคงอยูก่ บั
องค์กรไม่สูญหายไปกับพนักงานทีลาออกไป
5. ระบบการให้รางวัล และการยกย่อง ระบบทีเน้นการแข่งขันระหว่างพนักงาน ให้รางวัล
แก่ผลงานในระดับบุคคล จะมีผลลบต่อการจัดการความรู ้ ทําให้พนักงานไม่ค่อยแลกเปลียนความรู ้
ระหว่างกัน แต่ระบบการให้รางวัลและการยกย่องทีเน้นผลงานของกลุ่ม เน้นให้การยกย่องกระบวนการ
ความร่ วมมือ การแลกเปลียนเรี ยนรู้ระหว่างกัน จะช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
6. ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ และความสามารถทังส่ วนบุคคล และ
เมือทํางานร่ วมกันเป็ นทีมหรื อเป็ นเครื อข่าย มีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้
7. การวัด (Measurement) การวัดเป็ นเครื องมื อของการประเมิ น และการประเมิ น เป็ น
เครื องมือในการทําความเข้าใจกระบวนการจัดการความรู ้ ข นตอนต่
ั
าง ๆ ผลลัพธ์ จากกิ จกรรม
เหล่านัน รวมทังผลกระทบทีเกิดขึน ทังเชิงบวกและเชิงลบ การวัดและการประเมินจึงเป็ นเครื องมือ
ให้เกิดการป้ อนกลับ (Feedback) ช่วยให้สามารถปรับปรุ งพัฒนากิจกรรมจัดการความรู ้ให้มีคุณภาพ
มีประสิ ทธิผลดียงขึ
ิ น
8. การจัดการองค์ก รในภาพรวมเป็ นหัว ใจของการจัด การความรู้ การจัด การให้ เ กิ ด
จุดประสงค์ร่วมกัน (Shared Purpose) และวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ของคนในองค์กร เป็ นการ
จัดการทีสําคัญในการจัดการความรู้
กรอบความคิดของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ มีรูปแบบของการจัดการทีหลากหลายรู ปแบบ แต่การจัดการความรู ้ทีดี
ต้องเป็ นการจัดการความรู้ ทีทําให้คนเคารพความคิดของคนอืน ๆ เป็ นรู ปแบบการจัดการทีเชื อว่าทุก
คนมีความรู้ ความชํานาญที ต่างกัน เคารพความรู ้ ทีอยู่ในคน เพราะหากถ้า เคารพความรู ้ ในตํารา
วิชาการอย่างเดียวก็เท่ากับว่าเป็ นการมองว่า คนทีไม่ได้เรี ยนหนังสื อ เป็ นคนทีไม่มีความรู ้ และใน
สังคมแห่ งความรู้ (Knowledge Society) ถื อว่าความรู ้ เป็ นทรัพยากรหลักทีมีค่ายิงซึ งแตกต่างจาก
ปัจจัยการผลิตอืนๆ เนืองจากความรู้เป็ นสิ งทีเปลียนแปลงและสร้างขึนใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ งสภาวะ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิงในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู ้
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(Knowledge-Based Economy) ความรู ้ได้กลายเป็ นตัวขับเคลือนทีสําคัญ ดังนันแนวคิดและหลักการ
บริ หารจัดการความรู้ จึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิงสําหรับองค์กรในทุกระดับ โดยแนวคิดและกรอบ
ความคิ ดเกี ยวกับการจัดการความรู้ นันได้มีผูเ้ สนอแนวคิ ดและกรอบความคิ ดเกี ยวกับการจัดการ
ความรู้ ไว้หลากหลายแนวคิด แตกต่างกันตามมุมมอง และการนําไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่างๆ
โดยมีผใู้ ห้แนวคิดและกรอบความคิดไว้ดงั นี
1. กรอบแนวคิดแบบวงจรของการจัดการความรู้
เป็ นกรอบแบบคิดทีพบมากทีสุ ด ซึงมักจะใช้อธิ บายถึ งการพัฒนาการของความรู้ใน
องค์กรหรื อทีเรี ยกว่าวงจรความรู้ (Knowledge Cycle) ซึ งแต่ละกรอบแบบคิดจะมีความแตกต่างกัน
ในองค์ประกอบของวงจรความรู้ ลําดับขององค์ประกอบของวงจร และขึนตอนต่าง ๆ ทีเป็ น
องค์ประกอบย่อย โดยในการวิจยั ฉบับนีจะขอยกตัวอย่าง ดังต่อไปนี (บุญดี บุญญากิจ 2547:31-3)
1.1 เค วิก (K.Wiig 1998) ได้แบ่งองค์ประกอบของการจัดการความรู้ เป็ น 3 กลุ่ม
เรี ยกว่า เสาหลักของการจัดการความรู ้ (Pillar of Knowledge Management) โดยแต่ละเสาจะ
ประกอบด้วยกิ จกรรมต่างๆ ทีทําให้วงจรความรู้ มีความครบถ้วน ซึ งประกอบด้วย 1) การสร้ าง
ความรู้ (Create) 2) การนําเสนอความรู้ (Manifest) 3)การใช้ความรู้ (Use) 4)การถ่ายทอดความรู้
(Transfer) ซึงแสดงในภาพประกอบ 3 (บุญดี บุญญากิจ 2547 : 32)
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ความรู้
การสร้าง

การนําเสนอ

การใช้

แผนหลักที 1

แผนหลักที 2

* สํารวจและแบ่งประเภทของความรู้

* ประเมินค่าของความรู้และ
กิจกรรมอืน ๆ ทีเกียวข้อง

การถ่ายทอด

แผนหลักที 3
* สังเคราะห์กิจกรรมต่างๆที
เกียวข้องกับความรู้

* วิเคราะห์ความรู้และกิจกรรมที
เกียวข้อง

* ใช้จดั การและควบคุมความรู้

* เรี ยบเรี ยงและนําเสนอความรู้

* เผยแพร่ และทําให้นาํ ความรู้ไป
ใช้ได้ง่าย

ภาพประกอบ 3 เสาหลักของการจัดการความรู้
ทีมา : บุญดี บุญญากิจ, “การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ,” สานปฏิรูป 80 (ธันวาคม 2547) : 32.
1.2 ไอกูจิโร โนนากะ (Ikujiro Nonaka 1991) ได้นาํ เสนอวงจร “SECI Model” ซึง
ได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ และผูเ้ ชียวชาญเป็ นจํานวนมาก โดยวงจร “SECI Model” กล่าวถึง
การเปลียนแปลงความรู้ ระหว่างความรู้แฝง และความรู ้เด่นชัดทําให้เกิดความรู ้ใหม่ขึนซึงจะหมุน
เป็ นเกลียวไปเรื อยๆ อย่างไม่มีทีสิ นสุ ดเพราะมีการเรี ยนรู ้เกิดขึนอย่างตลอดเวลา
โดยเกลียวความรู้ SECI Model เป็ นเครื องมืออย่างหนึ งในการยกระดับความรู้
และนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเริ มจาก การแลกเปลียนเรี ยนรู้ (S - Socialization) เป็ นการจัดให้
คนมามีปฏิสัมพันธ์ (Socialize) ร่ วมกันในรู ปแบบต่างๆทําให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้ในคน หรื อ
ประสบการณ์ ตามมาด้วย การสกัดความรู ้ออกจากตัวคน (E - Externalization ) เป็ นกระบวนการสื อ
ความรู้จากประสบการณ์ ในการทํางานออกมาเป็ นภาษาพูดหรื อภาษาเขี ยนเท่ากับเป็ นการเปลี ยน
ความรู้ในคน ออกมาเป็ นความรู้ทีเด่นชัด ซึ งเป็ นความรู ้ทีสามารถแลกเปลียนกันได้โดยง่าย โดยผ่าน
วิธีการควบรวมหรื อผนวกความรู้ (C – Combination) โดยใช้เทคโนโลยีสือสารและสารสนเทศ
กระบวนการผนวกรวมหรื อสังเคราะห์ ความรู ้ เข้าด้วยกันจะได้ความรู ้ ทีกว้างขวางและลึ กซึ งขึ น
สามารถบันทึกเป็ นความรู้ทีเด่นชัดได้ และกระบวนการสุ ดท้ายในวงจร SECI คือ การฝังหรื อผนึ ก
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ความรู้ (I – Internalization) ซึ งเป็ นการจารึ กความรู้ในไปเป็ นความรู้ทีฝังลึกในตัวคน หรื อฝังเข้าไป
ในผลิตภัณฑ์หรื อกระบวนการทํางาน ซึ งผลิ ตภัณฑ์หรื อกระบวนการนี จะไปสัมพันธ์กบั ลูกค้าหรื อ
ผูใ้ ช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ และเกิ ด ข้อมู ล ความพึ ง พอใจหรื อประสบการณ์ ใ นการใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ห รื อ ใช้
กระบวนการทํางานนัน เป็ นข้อมูลใหม่หรื อเพิมเติม เข้ามาในกระบวนการจัดการความรู้ ยกระดับ
เกลียวความรู้ขึนไปอีก วงจร SECI จะดําเนินการต่อเนืองไม่มีสินสุ ด
1.3 กรอบความคิดของ เลอร์ โบวิตส์ (Leibowitz : 1998) ครอบคลุมวงจรความรู้ ดังนี
1.3.1 การกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้ (Identification) หมายถึง การกําหนดความ
ถนัดเฉพาะ กลยุทธ์ การค้นหาแหล่งความรู ้และแหล่งความรู ้
1.3.2 การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture) หมายถึง การดักจับ และเก็บความรู ้
1.3.3 การคัดเลือกความรู้ (Select ) หมายถึ ง การประเมิ นความรู ้ ว่ามี คุณค่า เป็ น
จริ ง และตรงกับความต้องการรวมทังการพิจารณาความรู ้ทีขัดแย้งกัน
1.3.4 การจัดเก็บความรู ้ (Store) หมายถึง การจัดเก็บความรู ้ขององค์กรในฐานความรู้
1.3.5 การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Share) หมายถึง การกระจายความรู้ไปยัง
ผูใ้ ช้โดยดูจากความสนใจและชนิดของงานทีทํา
1.3.6 การประยุก ต์ใ ช้ (Apply) หมายถึ ง การนําความรู้ ม าใช้ใ นการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา ช่วยในการทํางานหรื อการฝึ กอบรม
1.3.7 การสร้างความรู้ (Create) หมายถึ ง การสร้ างความรู ้ ใ หม่ ๆ โดยการวิจยั
ทดลอง และการคิดอย่างสร้างสรรค์
1.3.8 การพัฒนาและการตลาด (Sell) หมายถึง การพัฒนาและนําการตลาด ผลิตภัณฑ์
และบริ การใหม่ ๆ ทีเป็ นผลมาจากการใช้ความรู ้
1.4 ความรู้ 5 กลุ่ม
กรอบแนวคิดความรู้ 5 กลุ่มของเดวิด สโนว์เดน แห่งศูนย์พฒั นาศาสตร์ ดา้ นการ
จัดการความรู้ ได้เสนอให้จาํ แนกความรู้ออกเป็ น 5 กลุ่ม คือ
1. Artefact หมายถึง วัตถุซึงห่อหุ ม้ ความรู ้หรื อเทคโนโลยีไว้หรื อกล่าวอีกนัยหนึง
มีความรู้ฝังอยูภ่ ายใน
2. Skills หมายถึง ทักษะในการปฏิบตั ิงานหรื อกระทํากิจการต่างๆ อันเป็ นผลจาก
การได้ฝึกทําหรื อทํางานจนเกิดเป็ นทักษะ
3. Heuristics หมายถึง กฎแห่งสามัญสํานึก หรื อเหตุผลพืนฐานทัวไป
4. Experience หมายถึง ประสบการณ์จากการได้ผา่ นงานหรื อกิจการเช่นนันมาก่อน
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5. Talent หรื อ Natural talent หมายถึง พรสวรรค์ อันเป็ นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว
ทีมีมาแต่กาํ เนิด
คุ ณสมบัติทงั 5 กลุ่ ม เดวิด สโนว์เดนถื อเป็ นความรู ้ ทงสิ
ั นและจะต้องนํามาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการจัดการความรู้
1.5 จตุรภาคแห่ งการจัดการความรู้ (The Cynefin Framework of Knowledge Management)
ในการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของจตุรภาคแห่ งการจัดการความรู ้ นนั ต้องนํา
องค์การเข้าไปอยูใ่ น 4 ภาค (4 Quadrants) ของสถานการณ์ ในการจัดการความรู้ อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม องค์กรจึงจะเกิ ดการจัดการความรู ้ ทีมีพลังและเกิ ดการสร้างสรรค์ ซึ งในการดําเนิ นงาน
ตามปกตินนั องค์กรอยูใ่ นสภาพของพืนทีล่างขวา (ดังภาพประกอบ 4) ซึ งเป็ นพืนทีแห่ งงานประจํา
การปฏิบตั ิงานจะมีแบบแผนกฎเกณฑ์ทีแน่ นอนชัดเจน เจ้าหน้าทีทํางานด้วยความคุน้ เคย จะไม่มี
ความยากลําบาก ทุกคนมีความสะดวกใจทีจะทํางานในลักษณะนี แต่ถา้ ทํางานในลักษณะนี นานไป
เมือสภาพการณ์สังคมและโลกเปลียนแปลงไป แต่องค์กรยังปฏิบตั ิงานแบบเดิม ก็เท่ากับองค์กรล้า
หลังตามไม่ทนั สภาพการณ์ทีเปลี ยนแปลงไป ดังนันหากจะให้องค์กรมีความเจริ ญก้าวหน้า ผูน้ าํ
จะต้องนําองค์กรเข้าสู่ พืนทีล่างซ้าย ซึ งเป็ นพืนทีแห่ งความไร้ระเบียบ (Chaos) ซึ งเจ้าหน้าทีและ
องค์กรจะมีความรู้ความเข้าใจน้อย ไม่มีความคุน้ เคย ทุกคนในองค์กรจะถูกบังคับโดยสถานการณ์ให้
มีความตื นตัว และรวมตัวกันคิ ด เพื อหาแนวทางใหม่ๆ และเมื อองค์กรเริ มตังตัวได้ องค์ก นก็ จะ
เคลือนสู่ พืนทีบนซ้าย ซึ งเป็ นพืนทีแห่งความความซับซ้อนและปรับตัว (Complex Adaptive) มีการ
ผุดบังเกิด (Emergence) ของความคิดและวิธีการใหม่ๆ อย่างหลากหลาย และเข้าสู่ พืนทีบนขวา ซึ ง
เป็ นพืนทีแห่งการทดลองและปรับปรุ ง (Improvement) โดยนําเอาวิธีการใหม่ๆ ทีคิดขึนได้ในพืนที
แห่งความซับซ้อนและปรับตัว มาทดลองใช้และปรับปรุ งจนในทีสุ ด จะได้วิธีทาํ งานแบบใหม่ (หรื อ
ได้สินค้าชนิ ดใหม่) จากนันองค์กรจะเคลือนลงสู่ พืนทีล่างขวา กลายเป็ นมาตรฐานการทํางานใหม่
(Best Practice) ดังภาพประกอบ 4
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The Cynefin Framework of KM
ขีดความสามารถสู ง
COMPLEX

KNOWABLE

ก้ าวกระโดด

ปรับปรุง
รู้ บ้าง

รู้ ไม่ ชัด

KNOW

CHAOS
ประคองตัว

งานประจํา

ขีดความสามารถไม่ สูงนัก
ภาพประกอบ 4 จตุรภาคแห่ งการจัดการความรู ้
ทีมา : ทิพวรรณ หล่ อสุ วรรณรั ตน์, องค์การแห่ งความรู ้ : จากแนวคิ ดสู่ การปฏิ บตั ิ , พิมพ์ครังที 3
(กรุ งเทพฯ : รัตนไตร, 2549), 38.
ในการดําเนิ นการจัดการความรู้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจะต้องรู้ จกั ใช้หลักการและ
วิธีการ วงจรจตุรภาค (4 Quadrants) ของการจัดการความรู ้อย่างชาญฉลาด หลักการนีเป็ นวิธีการ
ยกระดับความรู้ขา้ มแดน (Cross-Leveling) หรื อเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) รู ปแบบหนึง
1.6 วงจรยกระดับความรู้
วิจารณ์ พานิช (2545 : 25-44)ได้กล่าวถึงวงจรยกระดับความรู ้วา่ ความรู ้มี 3 กลุ่ม คือ
1. ความรู้ทีเปิ ดเผย (explicit knowledge)
2. ความรู้ทีแฝงอยูใ่ นองค์กร (embedded knowledge)
3. ความรู้ทีฝังลึกในคน (tacit knowledge)
โดยวงจรยกระดับ ความรู้ ก ล่ า วว่า ความรู ้ ที ฝั ง ลึ ก ในคนกับ ความรู ้ ที แฝงอยู่ใ น
องค์กรเป็ นกลุ่มเดียวกัน โดยใช้คาํ ย่อว่า “คฝ” ส่ วนความรู ้ทีเปิ ดเผยใช้คาํ ย่อ “คป” วงจรยกระดับ
ความรู้จะต้องดําเนินการผ่านคน ผ่านกระบวนการระหว่างคน โดยทีการเปลียนความรู้ทีฝังลึก “คฝ”
ให้เป็ นความรู้ทีเปิ ดเผย จะต้องใช้กระบวนการเปิ ดใจ บันทึกใจ คุยกันด้วยใจ ใช้ถอ้ ยคําผ่านใจ หรื อ
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วาดภาพใจ ภาพความคิด หากทําได้อย่างมีคุณภาพก็จะเป็ นการยกระดับความรู ้ขึนไปอีกระดับหนึ ง
จากความรู้ทีเปิ ดเผย สามารถยกระดับขึนไปเป็ นความรู ้ทีเปิ ดเผยในระดับทีสู งขึน ผ่านการร่ วมกันทํา
ความเข้าใจ ตีความเปรี ยบเทียบ ฯลฯ การยกระดับความรู้ทีเปิ ดเผยไปเป็ นความรู้ทีฝังลึกในระดับที
สู งขึนทําได้โดยกระบวนการ "ฝัง" ความรู้เข้าไปในสมองคน ผ่านการกระทําสลับกับการคิดทบทวน
ไตร่ ตรอง ซึ งอาจทําคนเดียวหรื อทําเป็ นกลุ่มก็ได้ ขันตอนทียากทีสุ ดคือการถ่ายทอด แลกเปลียน
และยกระดับความรู้ทีฝังลึก ซึ งทําได้โดยการจัดกระบวนการให้คนได้พูดคุ ยกัน ยกเอาความคิด
ความเชื อ คุ ณค่า ขึนมาคุยแลกเปลี ยนกัน วงจรยกระดับความรู ้ นี หากองค์กรใดหรื อบุคคลใด
สามารถพัฒนาทักษะในการหมุนและยกระดับวงจร องค์กรและบุคคลนันจะมีพลังแห่ งการเรี ยนรู ้สูง
มากและเกิดปัญญาในระดับทีสู ง โดยวงจรยกระดับความรู้แสดงดังภาพประกอบ 5
วงจรยกระดับความรู้

คฝ
คฝ

แลกเปลียน

เปิ ดใจ

ฝัง

ร่ วมกัน

คป

คป
ภาพประกอบ 5 วงจรยกระดับความรู้
ทีมา : วิจารณ์ พานิช, โครงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลระบบบริ หาร แผนพัฒนาบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์ (กรุ งเทพฯ : สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพือสังคม, 2547), 41.
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2. กรอบความคิดแบบอธิบายขันตอนการจัดการความรู้
เป็ นกรอบความคิ ดที อธิ บ ายถึ ง ขันตอนการจัด การความรู ้ กระบวนการการจัด การ
ความรู้ และปั จจัยทีมีผลต่อความสําเร็ จและความล้มเหลวของการจัดการความรู ้ เช่ น วัฒนธรรม
องค์กร การเชือมโยงการจัดการความรู ้กบั ทิศทางองค์กร การทีต้องมีขอ้ มูลป้ อนกลับเพือปรับการ
จัดการความรู้ ให้ทนั ต่อการเปลียนแปลงต่าง ๆ เป็ นต้น ตัวอย่างของกรอบความคิดแบบอธิ บาย
ขันตอนการจัดการความรู้ (Descriptive process) ได้แก่
2.1 ดี ลีโอนาร์ ด บาร์ ตัน (D. Leonard – Barton 1995) ได้นาํ เสนอความคิดเกียวกับการ
จัดการความรู้ทีประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ
2.1.1. กิจกรรมทีเกียวกับการสร้างความรู ้ใหม่ๆ
2.1.2 ศักยภาพหลักขององค์กร (Organizational Core Competencies)
โดยศักยภาพหลักขององค์กรจะเป็ นตัวกําหนด กิจกรรมต่างๆ ทีสร้างความรู ้ใหม่ๆ
ให้กบั องค์กร ดังตารางที 1
ตารางที 1 กรอบความคิดการจัดการความรู้ของ D. Leonard-Barton
องค์ ประกอบ
ก. กิจกรรมทีสร้างความรู้ใหม่ ๆ
* การแก้ไขปัญหา
* การนําความรู้และเครื องมือใหม่ ๆ มาใช้และ
บูรณาการ
* การนําความรู้จากภายนอกองค์กรมาใช้
* การทดลองและพัฒนาต้นแบบ

วัตถุประสงค์ /ตัวอย่าง
* เพือใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
ทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
* เพือให้การดําเนินการมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผลดีขึน
* เพือสร้างความสามารถ/ศักยภาพสําหรับ
อนาคต
* เป็ นคลังความรู้ขององค์กร

ข. ศักยภาพขององค์กร
* ระบบต่าง ๆ ทีเป็ นทีรวมของความรู ้ของ
องค์กร เช่น ฐานข้อมูล ซอฟท์แวร์ ต่าง ๆ เป็ นต้น
* ความรู้และทักษะของบุคคลากร
* ระบบบริ หารจัดการ
* เป็ นกลไกทีใช้ในการควบคุมและกําหนด
* ค่านิยมหลักการทํางาน
กระบวนการความรู้ขององค์กร
ทีมา : บุญดี บุญญากิจ, “การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ,” สานปฏิรูป 80 (ธันวาคม 2547) :34.
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2.2 คาร์ ลา โอเดล (Carla O’Dell 1998) ได้นาํ เสนอกรอบความคิดทีใช้ในการจัดการ
ความรู้ในองค์กรซึงมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ
2.2.1 การกําหนดสิ งสําคัญทีองค์กรต้องทําให้เสร็ จ เป็ นขันตอนนี สําคัญกําหนด
วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ เพือนําไปสู่ ความเป็ นเลิศในการปฏิบตั ิการ
2.2.2 ปัจจัยทีทําให้องค์กรสามารถจัดการความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล โดยองค์กร
ต้องสร้างปัจจัยหลัก 4 ด้านทีจะช่วยให้การจัดการความรู ้ ได้แก่
2.2.2.1 ด้านวัฒนธรรมองค์กร ซึ งได้แก่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ในการเป็ นแบบอย่างทีดี สร้างบรรยากาศทีทําให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทําเปิ ดเผยต่อกัน มีการทํางาน
เป็ นทีม และทําให้การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของบุคลากรเป็ นส่ วนหนึ งของระบบการประเมินผลและ
พัฒนาบุคลากร
2.2.2.2 ด้านเทคโนโลยีทีช่ วยทําให้การจัดการความรู ้ทาํ ได้รวดเร็ วขึน เช่ น
อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ต เป็ นต้น
2.2.2.3 ด้า นโครงสร้ างขององค์ก รที เอื อต่อ การจัด การความรู ้ เช่ น การ
กําหนดบุ ค คลหรื อ ที ม รั บ ผิด ชอบในการจัดการความรู้ ในองค์ก ร และการกําหนดเครื อ ข่ า ยการ
แลกเปลียนความรู้ทีชัดเจน เป็ นต้น
2.2.2.4 ด้านการวัดผลการจัดการความรู้ ซึงเป็ นเรื องสําคัญเพราะจะเป็ นฐาน
ทีทําให้ทราบถึงประโยชน์ทีจะเกิดขึนจากการจัดการความรู ้ในองค์กร
2.2.3 กระบวนการเปลียนแปลง เมือได้กาํ หนดวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู ้
และมันใจว่ามีปัจจัยทัง 4 อย่างทีกล่าวมาข้างต้นแล้ว องค์กรจะต้องใช้กระบวนการเปลียนแปลงเพือ
ขับเคลือนการเปลียนแปลงทีต้องการ ซึงกระบวนการประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ
2.2.3.1 การวางแผน
2.2.3.2 การออกแบบ
2.2.3.3 การปฏิบตั ิ
2.2.3.4 การขยายผล
โดยมีรายละเอียดกรอบความคิดของคาร์ลา โอเดล ดังภาพประกอบ 6
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โครงสร้าง
1.วางแผน

4.ขยายผล

เทคโนโลยี

การกําหนดสิงสําคัญทีองค์ กร

วัฒนธรรมองค์กร

2.ออกแบบ

ต้ องทําให้ สําเร็จ
3.ปฏิบตั ิ

การวัด

ภาพประกอบ 6 กรอบความคิดการความรู้ของ Carla O’Dell
ทีมา : O’Dell Carla , Knowledge Management[Online], Accessed 24 January 2009. Available
from http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/carla-odell
3. กรอบความคิดแบบผสมผสาน
เป็ นกรอบความคิ ดทีผสมผสานกรอบความคิด แบบวงจรของการจัดการความรู้ และ
แบบอธิ บายขันตอนการจัดการความรู ้ เข้าด้วยกัน ดังนันกรอบความคิดแบบนี จึงประกอบ องค์
ความรู้ ขององค์กร องค์ประกอบกระบวนการจัดการความรู้ ปั จจัยทีทําให้องค์กรสามารถจัดการ
ความรู้ได้ และอาจรวมถึงขันตอนในการจัดการความรู้ดว้ ย โดยมีตวั อย่างของกรอบความคิดแบบนี
ได้แก่
3.1 อาร์ เทอร์ แอนเดอร์ สัน และ อเมริกัน โปรดัคทิวิที แอนควอลิที เซ็นเตอร์ (Arthur
Anderson and American Productivity & Quality Center (APQC) 1996) ได้นาํ เสนอกรอบความคิด
ทีประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่
3.1.1 องค์ความรู้ขององค์กร
3.1.2 กระบวนการจัดการความรู้
3.1.3 ปัจจัยทีทําให้องค์กรจัดการความรู้ได้สาํ เร็ จ
โดยองค์ประกอบ 3 ประการ แสดงดังตาราง 2
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ตารางที 2 แสดงกรอบแนวคิดการจัดการความรู้ ของ Arthur Anderson and American Productivity &
Quality Center (APQC)
องค์ ประกอบ
1. องค์ ความรู้ ขององค์ กร
2. กระบวนการจัดการความรู้
แบ่งปัน  สร้าง  กําหนด  รวบรวม  ปรับแต่ง  เรี ยบเรี ยง  นํามาใช้  แบ่งปั น
3. ปัจจัยทีทําให้ จัดการความรู้ได้
- ภาวะผูน้ าํ
- วัฒนธรรมองค์กร
- เทคโนโลยี
- การวัดผล
ทีมา: บุญดี บุญญากิจ, “การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ,” สานปฏิรูป 80 (ธันวาคม 2547) : 37.
3.2 สิ งคโปร์ โปรดัคทิวที ี และ อินโนเวชัน บอร์ ด (SPRING) (Singapore Productivity
and Innovation Board : 2001) เป็ นหน่วยงานระดับชาติทางด้านการผลิตของสิ งค์โปร์ ได้นาํ เสนอ
กรอบความคิดของการจัดการความรู้ ซึงมีองค์ประกอบหลัก 2 ประการ คือ ห่วงโซ่ความรู ้
(Knowledge value chain) และปัจจัยทีทําให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็ จ (Enables) ซึงมี
รายละเอียดดังนี
3.2.1 ห่วงโซ่ความรู ้ หรื อกระบวนการความรู ้ มีชือเรี ยกว่า “GREAT” ซึ งมาจาก
ตัวอักษรแรกขององค์ประกอบหลักของกระบวนการ (Generate, Represent, Access และ Transfer)
กระบวนการนีครอบคลุมกิจกรรมทังหมดทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ในองค์กร ซึ งผลสุ ดท้ายที
ต้องการคือ การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพือองค์กร ซึ งกระบวนการนี เป็ นวงจรย้อนกลับไป
ที จุ ด เริ มต้นให้ เป็ นวงจรไม่มี ที สิ นสุ ด หมายถึ ง การแบ่ ง ปั น ความรู ้ จ ะทํา ให้เ กิ ด การเรี ย นรู ้ และ
ความคิดใหม่ เกิดขึนตลอดเวลา เป็ นการเพิมพูนองค์ความรู ้ ของบุคลากรและองค์กรอย่างต่อเนื อง
แสดงดังภาพประกอบ 7
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ผู้ขับเคลือนความรู้ (Knowledge Driver)
กลวิธีในการเป็ นผู้นํา (Leadership Strategy)

การเรียนรู้ (Learn)

เครืองมือ
และ

Generate

Represent

Access

Transfer

การควบคุม

-identify

-organise

-store

-share

(Measure

-Create

-codify

-distribute

Knowledge

-learn

And

-acquire

-add value

outcome

Monitor)

GREAT Knowledge Value Chine

วัฒนธรรม (Culture)

เทคโนโลยี (Technology)

Knowledge Infrastructure
ภาพประกอบ 7 กรอบความคิดการจัดการความรู้ของ PSB
ทีมา : บุญดี บุญญากิจ, “การจัดการความรู ้จากทฤษฎีสู่การปฏิบตั ิ,” สานปฏิรูป 80 (ธันวาคม 2547) : 38.
3.2.2 ปัจจัยทีทําให้เกิ ดการจัดการความรู ้ ทีประสบความสําเร็ จ (Enables) การที
กระบวนการ GREAT จะหมุนได้อย่างต่อเนืองนันจําเป็ นต้องอาศัยปัจจัยเอือหลัก 4 ประการ คือ
ภาวะผูน้ าํ และกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวัดผล
จะเห็ นได้ว่า กรอบความคิ ดของ SPRING ครอบคลุ ม ทังกระบวนการ
ความรู ้ ปั จจัยทีทําให้การจัดการความรู ้ ประสบความสําเร็ จ ภาวะผูน้ าํ และกลยุท ธ์ขององค์ก ร
รวมทังผลลัพธ์ของการจัดการความรู ้ ซึ งต้องมีการวัดเป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อไม่
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3.3 โฮลแซบเพล (Holsapple 2002) ได้สังเคราะห์ กรอบความคิดของการจัดการ
ความรู้ โดยนําเอาองค์ประกอบต่างๆ และนําเอาเนื อหาทีสําคัญๆ ของแต่ละกรอบความคิดทีเกียวกับ
การจัดการความรู้มาสังเคราะห์พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 3 ประการ คือ
3.3.1 แหล่งความรู ้ (Knowledge Resource)
3.3.2 กิจกรรมการจัดการความรู ้ (Knowledge Activity)
3.3.3 ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ (Knowledge Influence)
3.4 การดําเนินการจัดการความรู้ ในองค์ กร ตามแนวทางของหนังสื อ Learning to Fly
Chris Collison & Geoff Parcell ผูแ้ ต่งหนังสื อ Learning to Fly (Collison C 2001)
ให้คาํ แนะนําว่า การดําเนิ นการจัดการความรู ้ในองค์การควรเน้นความเรี ยบง่าย (Simplicity) ทําจาก
ง่ายไปหายาก โดยมีหลักสําคัญ 5 ประการ
3.4.1 หาวิธีทาํ งานยอดเยียม (Best Practices) ที มี อยู่แ ล้ว ในองค์ก าร โดยการ
ตรวจสอบหาวิธีการจัดการความรู้ทีนําไปสู่ วิธีทาํ งานยอดเยียมนัน และหาสาเหตุและปัจจัยทีทํา
กิจกรรมประสบผลสําเร็ จ เพือนํามาดําเนินการขยายผลต่อไป
3.4.2 หาวิธีทาํ งานยอดเยียมจากภายนอกองค์การ นํามาปรับใช้ภายในองค์การ
3.4.3 มุ่งเน้นทีวิธีการจัดการความรู้เ พี ย ง 2-3 วิธี โดยปฏิ บ ัติ จ นชํา นาญและทํา
อย่างเรี ยบง่าย อย่าพยายามสร้างวิธีการหรื อใช้เครื องมือทีมีความสลับซับซ้อน
3.4.4 มุ่งจัดการความรู ้ใน ประเด็นทีมีความสําคัญต่อองค์การ และสามารถพิสูจน์
คุณค่าของการดําเนินการจัดการความรู ้ได้
3.4.5 ตรวจสอบกระบวนการทํางานภายในองค์การ แล้วปลูกฝังแนวคิดและวิธีการ
จัดการความรู้
3.5 สถาบันส่ งเสริมการจั ดการความรู้ เพือสั งคม ได้สร้ างโมเดลปลาทู ซึ งเป็ นโมเดล
อย่างง่าย ทีเปรี ยบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึงตัวทีมี 3 ส่ วน คือ
3.5.1 ส่ วนหัวปลาหรื อส่ วนของการกํา หนดเป้ าหมายของการจัด การความรู ้
(Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่ วนทีเป็ นเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ หรื อทิศทางของการจัดการความรู้
3.5.2 ส่ วนตัวปลาหรื อส่ วนของการแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing-KS) เป็ น
ส่ วนของการแลกเปลียนเรี ยนรู้ ซึงถือว่าเป็ นส่ วนสําคัญมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ โดยเฉพาะ
ความรู้ซ่อนเร้นทีมีอยูใ่ นตัว บุคคล ให้เกิดการหมุนเวียนความรู ้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม
3.5.3 ส่ วนหางปลาหรื อส่ วนของการนําเอาความรู ้ทีได้มาเก็บไว้เป็ นแหล่งความรู ้
(Knowledge Assets-KA) ซึงเป็ นส่ วนของคลังความรู ้ทีมีการเก็บสะสมความรู ้ทีได้จากกระบวนการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ซึงอาจเก็บความรู้ดว้ ยวิธีต่างๆ เช่น หนังสื อ ตํารา ซึ งเป็ นการสกัดความรู ้ทีแฝงให้
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เป็ นความรู้ทีเด่นชัด นําไปเผยแพร่ และแลกเปลียนหมุนเวียนใช้ พร้อมยกระดับต่อไปโดยโมเดลปลา
ทู แสดงดังภาพประกอบ 8
ส่วนหัว ส่วนตา มองว่ากําลังจะไป

ส่วนหางสร้างคลังความรู ้เชือมโยง

ทางไหน ต้องตอบได้วา่ “ทํา KM

เครื อข่าย ประยุกต์ใช้ ICT “สะบัด

ไปเพืออะไร”

หาง” สร้างพลังจาก CoPs

Knowledge Vision (KV)

Knowledge Assets (KA)

Knowledge Sharing (KS)
ส่วนกลางลําตัว ส่วนทีเป็ น “หัวใจ” ให้ความสําคัญกับ
การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือ เกือกูลซึงกันและกัน

ภาพประกอบ 8 โมเดลปลาทู
ทีมา : สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพือสังคม, สิ งดีๆ ทีหลากหลายสไตล์ KM (Best Practice
KM Style) ในรายงานประจําปี 2549 (กรุ งเทพฯ : สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพือสังคม
(สคส.), 2549),35.
3.6 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการและสถาบั นเพิมผลผลิต แห่ งชาติ มี
แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) โดยได้นาํ แนวคิด
เรื องกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริ หารจัดการ
การเปลียนแปลง (Change Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทําแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plan) ดังนี
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3.6.1 กระบวนการจัด การความรู้ (Knowledge Management Process) เป็ น
กระบวนการหนึ งที จะช่ วยให้องค์ก รเข้าใจถึ งขันตอนในการจัดการความรู้ หรื อพัฒนาการของ
ความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองค์กร
3.6.2 กระบวนการบริ หารจัดการการเปลี ยนแปลง (Change Management Process)
เป็ นกรอบความคิดเพือให้องค์กรทีต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กรได้มุ่งเน้นถึงปั จจัยแวดล้อม
ภายในองค์กร ทีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู ้ ซึงประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี
3.6.2.1 การเตรี ยมการและปรับเปลียนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
และสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร โครงสร้างพืนฐานขององค์กร ทีม/ หน่วยงานทีรับผิดชอบ มีระบบการ
ติดตามและประเมินผล กําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็ จชัดเจน
3.6.2.2 การสื อสาร เช่น กิ จกรรมที ทําให้ทุกคนเข้าใจถึ งสิ งที องค์ก รจะทํา
ประโยชน์ทีจะเกิดขึนกับทุกคน และทําให้แต่ละคนจะมีส่วนร่ วม
3.6.2.3 กระบวนการและเครื องมือทีช่วยให้การค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอด และ
แลกเปลียนความรู้สะดวกรวดเร็ วขึน โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื องมือ ขึนกับชนิดของ
ความรู้ ลักษณะขององค์กร ลักษณะการทํางาน วัฒนธรรมองค์กร ทรัพยากร
3.6.2.4 การเรี ยนรู้เพือสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการ
ของการจัดการความรู้ โดยการเรี ยนรู ้ตอ้ งพิจารณา เนือหา กลุ่มเป้ าหมาย วิธีการ การประเมินผลและ
ปรับปรุ ง
3.6.2.5 การวัดผลเพือให้ทราบว่าการดําเนิ นการได้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้หรื อไม่
มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนินการให้ดีขึน มีการนําผลการวัดมาใช้
ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผลต้อง
พิจารณาด้วยว่าจะวัดผลทีขันตอนไหนได้แก่ วัดระบบ วัดทีผลลัพธ์ หรื อวัดทีประโยชน์ทีจะได้รับ
3.6.2.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัลเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้เกิ ดการ
ปรับเปลียนพฤติกรรมและการมีส่วนร่ วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหา
ความต้องการของบุคลากร, แรงจูงใจระยะสันและระยะยาว บูรณาการกับระบบทีมีอยู่ ปรับเปลียน
ให้เข้ากับกิจกรรมทีทําในแต่ละช่วงเวลา
โดยกระบวนการบริ หารจัดการการเปลียนแปลง (Change Management Process)
แสดงดังภาพประกอบ 9
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การเรียนรู้
(Learning)

การยกย่องชมเชย
การวัดผล
และการให้ รางวัล
(Measurements) (Recognition and Reward)
เป้าหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
กระบวนการ
การสื อสาร
ปรับเปลียนพฤติกรรม
และเครืองมือ
(Communication)
(Transition and Behavior)
(Process & Tools)
ภาพประกอบ 9 กระบวนการบริ หารจัดการการเปลียนแปลง
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ, คู่มือการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาส่ วนราชการ ให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และการจัดการ
ความรู้ในส่ วนราชการ (กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2548), 45.
จากกรอบแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร. )และ
สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ พบว่าองค์กรจะต้องมองภาพรวมของปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ทีจะ
ส่ งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการความรู ้ ขององค์กรโดยการนํากระบวนการบริ หารจัดการการ
เปลียนแปลงมาเชือมโยง เพือจะผลักดันให้เกิดการเปลียนแปลงและเสริ มสร้างสภาพแวดล้อม ซึ งจะ
ทําให้กระบวนการจัดการความรู้ สามารถหมุนต่อไปได้อย่างต่อเนื องและทําให้การจัดการความรู้
ขององค์กรมีประสิ ทธิ ผลโดยจัดทําเป็ นแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และนําไปสู่ การ
ปฏิบตั ิให้เกิดขึนจริ ง
กล่ า วโดยสรุ ป จากการศึ กษากรอบความคิ ด ในการจัดการความรู้ ท งั 3 แบบ ซึ ง
ประกอบด้วย 1) กรอบแนวคิดแบบวงจรของการจัดการความรู้ 2) กรอบความคิดแบบอธิ บาย
ขันตอนการจัดการความรู้ และ 3) กรอบความคิดแบบผสมผสาน พบว่า แต่ละกรอบแนวคิดจะมี
ความเหมือน หรื อความแตกต่างกันในเนื อลําดับ ขันตอนและองค์ประกอบ ของกรอบความคิด ซึ ง
สามารถสรุ ปกรอบความคิดการจัดการความรู ้และจัดทําเป็ นลําดับขันตอนเพือให้เข้าใจง่ายมากยิงขึน
ได้ดงั นี
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1. กําหนดความรู้ทีต้องการ คือ การกําหนด ความรู้ทีสําคัญ ในการดําเนินงานเพือทําให้
งานบรรลุเป้ าหมาย ว่าความรู้นนคื
ั ออะไร อยูท่ ีใคร ยังขาดความรู ้อะไร
2. การสร้างทีมความรู้ คือ ตัวบุคคลทีดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึงประกอบไป
ด้วย ผูท้ าํ หน้าทีหลักในกระบวนการจัดการความรู้ ผูเ้ ชียวชาญความรู้ วิศวกรความรู้ ผูบ้ ริ หารความรู้
3. การแสวงหาความรู้ คือ เป็ นขันตอนในการดึ งความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ ทีมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สําหรับ
ความรู้ทีจําเป็ นต้องมีแต่ยงั ไม่มีนนั องค์กรอาจสร้างความรู้จากความรู้เดิมทีมีหรื อนําความรู้จากภายนอก
องค์กรมาใช้ก็ได้ ปัจจัยสําคัญทีทําให้ขนตอนนี
ั
ประสบความสําเร็ จ คือ บรรยากาศและวัฒนธรรม
ขององค์กรทีเอือให้บุคคลากรกระตือรื อร้นในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกันและกัน
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือยกระดับความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลือก
เอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ นสําหรับการใช้ประโยชน์ ทังจากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร
นํามาตรวจสอบความน่าเชื อถือและความเหมาะสมกับบริ บทของสังคมและขององค์กรถ้าไม่เหมาะสม
ก็ดาํ เนินการปรับปรุ ง
5. การสร้างความรู้ใหม่ เป็ นการสร้างความรู้ ทังทีเป็ นการสร้างจากกระบวนการและ
ขันตอนในการทํางานภายในองค์ก ร และการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูล จากภายนอกมา
สังเคราะห์เป็ นความรู้สาํ หรับใช้ในการทํางาน
6. การตรวจสอบความรู้ การทบทวนความรู้ทีองค์กร หน่วยงาน หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องการเพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้อย่างดี ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความ
ต้องการ 2) การวิเคราะห์สารสนเทศ 3) การตรวจสอบขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร และ
4) การทบทวนปฏิสัมพันธ์และการเลือนไหลของความรู้ และก่อนนําเข้าสู่ ระบบจะต้องปรับปรุ ง
เนือหา การใช้ภาษาให้เป็ นภาษาเดียวกัน รวมทังรู ปแบบของข้อมูล เพือความสะดวกในการป้ อนเข้า
สู่ ระบบ
7. การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้ างความรู้ เพื อเตรี ย มพร้ อม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
8. การเข้าถึงความรู้ เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ สู่ผูใ้ ช้ เป็ นการทําให้ผูใ้ ช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เว็บบอร์ด
(Web board) บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
9. การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ ซึงทําได้หลาย
วิธีการ โดยกรณี เป็ นความรู้เด่นชัดอาจจัดทําเป็ น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี
เป็ นความรู้แฝงอาจทําเป็ นระบบทีมข้ามสายงาน ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ระบบพีเลียง การสับเปลียน
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งาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น หรื อการเอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคน มีถ่ายทอด เล่าสู่
กันฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแบ่งปั นความรู ้หรื อแลกเปลียน
10. การประยุกต์ใช้ความรู้ หากไม่มีขนตอนของการประยุ
ั
กต์ใช้ความรู้ การจัดการ
ความรู้ ก็ไม่ก่อผลใดๆ การประยุกต์ใช้ความรู้ จะทําให้เกิ ดผลจากการใช้ความรู ้ นนั ทังเพือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาสมาชิกขององค์กร
11. การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ เมือความรู ้ขององค์กรมีการนําไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู ้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลียนแบ่งปันให้ผอู ้ ืนนําไปใช้อีก การเรี ยนรู ้เป็ น
ส่ วนสําคัญในการทําให้เกิดองค์ความรู ้ขององค์กรเพิมขึน ซึ งองค์กรควรจะมีวธิ ีการสนับสนุนให้เกิด
การเรี ยนรู้
12. การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้ าหมายทีตัง
ไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนินการให้ดีขึน มีการนําผล
การวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการ
วัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลทีขันตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดทีผลลัพธ์ (Out put)
หรื อวัดทีประโยชน์ทีจะได้รับ (Out come)
13. สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนินงานในองค์กรภายหลังจากการ
นําความรู้ทีสร้ างใหม่มาใช้ในการดําเนิ นงานว่าสามารถทําให้บรรลุ เป้ าหมายของงานหรื อองค์กร
หรื อไม่
กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ กรอบความคิดเกียวกับการจัดการความรู ้ซึงมีหลากหลายแนวคิด
ซึ งแนวคิดแต่ละแนวคิดมีขอ้ ดีแตกต่างกันไป สิ งทีสําคัญและยากทีสุ ดคือ องค์กรจะเลือกใช้แนวคิด
หรื อกรอบความคิ ด แบบใดจึ ง จะจะสามารถตอบสนองต่ อ ความต้องการขององค์ก รได้ การนํา
แนวคิดทีกล่าวมาไปประยุกต์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมถึ งการเชื อมโยงองค์ความรู ้ระหว่างการ
วัดผลประเมินผลไปสู่ การจัด การความรู ้ ไ ด้เป็ นอย่างดี ย่อมจะนํา ไปสู่ การพัฒนาในทางที ดี ของ
องค์กรต่อไป
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กระบวนการในการจัดการความรู้
กระบวนการในการจัดการความรู ้เป็ นขันตอนหนึงในการดําเนินการของการจัดการความรู้
โดยในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอกระบวนการในการจัดการความรู้ทีนํามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั
ดังนี
1. กระบวนการจัดการความรู้ ของพิเชฐ บัญญัติ (2548 : 5-8) ซึงประกอบด้วยกิจกรรม 3
ขันตอน ได้แก่
1.1 การกําหนดเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ (Knowledge Vision) โดยการมองว่าเรา
จะไปทางไหน จะทําไปทําไม
1.2 การแบ่งปันความรู ้ (Knowledge Sharing) คือ การเอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคนให้มี
การถ่ายทอด เล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแบ่งปั นความรู ้หรื อแลกเปลียน โดยวิธีการนีเรี ยกว่า
เป็ น ชุมชนของการปฏิบตั ิทีดี (Community of Practices)
1.3 การนําเอาความรู้ทีได้มาเก็บไว้เป็ นแหล่งความรู ้ (Knowledge Assets)
2. กระบวนการจัดการความรู้ ของบุญดี บุญญากิจ และคนอืนๆ (2547 : 22) ได้สรุ ป
ขันตอนหลัก ๆ ของกระบวนการความรู้ (Knowledge Process)ไว้ดงั นี
2.1 การค้นหาความรู้ (Knowledge Identification)
2.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation Acquisition)
2.3 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization)
2.4 การประมวลและกลันกรองความรู ้(Knowledge Codification and Refinement)
2.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
2.6 การแบ่งปันแลกเปลียนความรู ้ (Knowledge Sharing)
2.7 การเรี ยนรู้ (Learning)
โดยทัง 7 ขันตอนนี จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู ้ทงที
ั มีอยูเ่ ดิม ภายใน
องค์กรและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. กระบวนการจัดการความรู้ ของวิจารณ์ พานิช (2546) ซึ งได้กล่าวว่า กระบวนการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นกระบวนการทีจะช่ วยให้เกิ ดพัฒนาการของความรู้
หรื อการจัดการความรู้ทีจะเกิดขึนภายในองค์กร มีทงหมด
ั
7 ขันตอน คือ
3.1 การบ่งชี ความรู้ เป็ นการพิ จารณาว่า องค์ก รมี วิสัย ทัศน์ พันธกิ จ ยุทธศาสตร์
เป้ าหมายอะไร และเพื อให้บ รรลุ เป้ าหมาย องค์ก รจํา เป็ นต้องใช้อะไร ขณะนี องค์ก รมี ค วามรู้
อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร
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3.2 การสร้ างและแสวงหาความรู ้ เช่น การสร้ างความรู ้ ใหม่ แสวงหาความรู ้ จาก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า รวมทังกําจัดความรู ้ทีใช้ไม่ได้แล้ว
3.3 การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
3.4 การประมวลและกลันกรองความรู ้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนือหาให้สมบูรณ์
3.5 การเข้าถึงความรู้ เป็ นการทํา ให้ ผูใ้ ช้ค วามรู ้ เ ข้า ถึ ง ความรู ้ ที ต้อ งการได้ง่ า ยและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
3.6 การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ ทําได้หลายวิธีก ารโดยกรณี เป็ นความรู ้ ทีชัดแจ้ง
(Explicit Knowledge) อาจจัดทําเป็ นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อกรณี เป็ นความรู้
แฝงเร้น (Tacit Knowledge) จัดทําเป็ นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น
3.7 การเรี ยนรู้ ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของงาน เช่นเกิดระบบการเรี ยนรู ้จาก
สร้างองค์ความรู้ การนําความรู้ในไปใช้ เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อย่างต่อเนื อง
อีกทังในการบรรยายในการประชุ มวิชาการมูลนิ ธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ ครังที 1 เรื อง
สุ ขภาพบนฐานของปั ญญา เมือวันที 26 พฤศจิกายน 2545 วิจารณ์ พานิช ยังได้กล่าวอีกว่ากิจกรรม
ของการจัดการความรู้ จะประกอบด้วยขันตอนย่อยทีสําคัญ 5 ขันตอน คือ
1. การกําหนด (Define) ความรู ้ทีต้องการใช้ในการดําเนิ นการกิจกรรม ทังนีเพือให้การ
จัดการความรู้มีจุดมุ่งหมายหรื อจุดเน้น (Focus) โดยไม่รวบรวมเอาความรู ้ทีไม่จาํ เป็ นต่อภารกิจของ
งานเข้ามาจน เกิดความสับสน ทําให้การจัดการความรู ้เกิดความสิ นเปลือง ไม่คุม้ ค่า ในขันตอนนี คือ
ขันตอนของการนําเอาความมุ่งมัน (Purpose), วิสัยทัศน์ (Vision), พันธกิจ (Mission), เป้ าหมาย
(Goal), วัตถุประสงค์ ขององค์กรเป็ นตัวตัง ใช้ในการกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้
2. การสร้าง (Create) ความรู้ ทังนีเป็ นการสร้างจากกระบวนการและขันตอนในการ
ทํางานภายในองค์กร และการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูลจากภายนอกมาสังเคราะห์เป็ นความรู้
สําหรับใช้ในการทํางาน
3. การเสาะหาและยึดกุม (Capture) ความรู้ จากความเชื อว่าความรู ้มีอยูท่ วไป
ั ทังภายใน
องค์กร องค์กรจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหาและยึดกุมความรู้ทีกระจัดกระจาย และ
แฝงอยูต่ ามทีต่างๆ มาใช้ประโยชน์ และดําเนินการอย่างสมําเสมอ จนเกิดทักษะความชํานาญในการ
เสาะหาและยึดกุมความรู้ รวมทังนีพัฒนาวิธีการใหม่ๆ เพือการเสาะหาและยึดกุมความรู้
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4. การแลกเปลียน (Share) ความรู้ เป็ นขันตอนทีสําคัญทีสุ ด และเป็ นขันตอนทีทํายาก
ทีสุ ด ในองค์กร โดยเฉพาะในองค์กรทีมีสมาชิกขององค์กรทีมีพฤติกรรมปกปิ ดความรู้ เพือเอาไว้ใช้
แสดงความเหนื อคนอืน เพือประโยชน์ในการแข่งขันเลื อนตําแหน่ งหน้าที ดังนันกระบวนการ
จัดการความรู้จะต้องสร้างเงือนไขและกติกาทีส่ งเสริ มการแลกเปลียนแบ่งปั นความรู ้ ให้ผลประโยชน์
แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมแลกเปลียนแบ่งปันความรู ้ ไม่ให้ผลประโยชน์แก่ผมู ้ ีพฤติกรรมกักตุนความรู ้
5. ประยุกต์ใช้ (Use) ความรู้ ถ้าไม่มีขนตอนของการประยุ
ั
กต์ใช้ การจัดการความรู ้ก็ไม่
ก่อผลใด ๆ เป็ นการลงทุนทีสู ญเปล่า การประยุกต์ใช้ความรู้ ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้นนั ทัง
เพือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ พัฒนากระบวนการทํางาน และพัฒนาสมาชิกขององค์กร เป็ นเรื อง
สําคัญยิง และจะมีผลในเชิงป้ อนกลับ (Feed Back) ต่อขันตอนของการจัดการความรู ้ 4 ขันตอนที
กล่าวมาแล้วด้วย
กิจกรรมเกียวกับการจัดการความรู ้ 5 ขันตอนย่อย จึงมีความสัมพันธ์เชื อมโยงซึ งกัน
และกันเป็ นวงจรหรื อวัฏจักร ไม่ใช่ เป็ นความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงก่อน - หลัง แต่เป็ นวัฏจักรที
หมุนเวียนผลิตซําและพัฒนายกระดับขึนไปไม่มีทีสิ นสุ ด ในการปฏิบตั ิจริ ง ผูจ้ ดั การความรู้และ
สมาชิกขององค์กร สามารถร่ วมกันใช้จินตนาการและความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เพือปฏิบตั ิการจัดการ
ความรู้ได้โดยไม่มีขอบเขตจํากัด
4. กระบวนการจัดการความรู้ ของสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (2550)
กล่าวว่า การจัดการความรู้ ประกอบด้วย กิจกรรมและกระบวนการต่อไปนีเป็ นอย่างน้อย
4.1 การขุดค้นและรวบรวมความรู้ คัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ นสําหรับการใช้
ประโยชน์ ทังจากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร นํามาตรวจสอบความ น่าเชื อถือและความ
เหมาะสมกับบริ บทของสังคม และขององค์กรถ้าไม่เหมาะสมก็ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง
4.2 การจัดหมวดหมู่ความรู ้ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
4.3 การจัดเก็บ ความรู้ เพือให้คน้ หาง่าย
4.4 การสื อสารเพือถ่ายทอดความรู ้
4.5 การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพือให้เกิดการแลกเปลียนความรู ้
4.6 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือยกระดับความรู้
4.7 การสร้างความรู้ใหม่
4.8 การประยุกต์ใช้ความรู้
4.9 การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้
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5. กระบวนการจัดการความรู้ ของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวถึง
ขันตอนการจัดการความรู้วา่ มี 7 ขันตอน คือ
5.1 บ่งชีความรู้ เป็ นการค้นหาว่า ความรู ้ทีสําคัญ ต่อการบรรลุเป้ าหมาย คืออะไร อยูท่ ี
ใคร ยังขาดความรู้อะไร
5.2 การสร้างและแสวงหาความรู ้ เป็ นการหาวิธีในการดึงเอาความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ ถ้า
หากในองค์กรบางส่ วนความรู้ทียังขาดอยู่จะสร้างอย่างไร อาจจะศึกษาต่อยอดความรู ้เดิ มหรื อนํา
ความรู้ภายนอกองค์กรมาใช้
5.3 การจัดความรู้ให้เป็ นระบบ เมือได้เนื อหาความรู ้ ม าแล้วต้องมี ก ารแบ่ ง ประเภท
ความรู้จดั ทําสารบัญเพือให้การเก็บรวบรวมและการค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ ว
5.4 การประมวลและกลันกรองความรู ้ ก่อนนําเข้าสู่ ระบบจะต้องปรับปรุ งเนือหา การ
ใช้ภาษาให้เป็ นภาษาเดียวกัน เพือไม่ให้ผทู ้ ีนําความรู้ไปใช้สับสน รวมทังรู ปแบบของข้อมูล เพือ
ความสะดวกในการป้ อนเข้าสู่ ระบบ
5.5 การเข้าถึงความรู้ เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้สู่ผใู้ ช้ ซึงอาจจัดเก็บเป็ น
รู ปแบบง่ายๆ เช่น ทําเป็ นฐานความรู้ IT การจัดอบรม การจัดให้มีระบบสอนงานแบบพีเลียง และซึง
มีวธิ ีการอืนๆ อีกหลายวิธีทีทําให้ความรู ้นนถู
ั กคนในองค์กรนําไปใช้
5.6 การแบ่งปั นแลกเปลียนแบ่งปั นความรู ้ เป็ นการจัดให้มีช่องทางการถ่ายทอดความรู้
จากผูร้ ู้ ทังทีเป็ นความรู้แฝงสู่ ความรู้ทีเด่นชัด เช่น ผูร้ ู ้จดั ทําเอกสารคู่มือ บันทึกประสบการณ์ จัดทํา
บันทึกลงในแผ่นโปรแกรม (CD) วีดิทศั น์ (VDO) การปฏิบตั ิงานสําหรับผูส้ นใจไว้ศึกษาเป็ นต้น
ส่ วน ความรู้แฝงสู่ ความรู้แฝง เช่น การเป็ นพีเลียงสอนงาน การจัดเวทีแลกเปลียนความรู ้ การจัด
สายด่วนผูเ้ ชียวชาญ เป็ นต้น
5.7 การเรี ยนรู้ (Learning) เมือองค์กรมีการนําความรู้ไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู ้และเกิด
องค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยการแลกเปลียนแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนนําไปใช้ ซึงเป็ นสิ งสําคัญทีทํา
ให้เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพิมขึน โดยองค์กรควรมีวธิ ีการสนับสนุนให้เกิดการเรี ยนรู ้
โดยขันตอนในการจัดการความรู ้ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร)
ทัง 7 ขันตอน แสดงดังภาพประกอบ 10 ซึ งมีขนตอนดั
ั
งนี
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ความรู ้หลักคืออะไร
อยูท่ ีไหน ยังขาดอะไร
(บ่งชีความรู ้)

จะหามาได้อย่างไร
(สร้าง/แสวงหา)
ประมวลและกลันกรอง

ทํา Road map ให้รู้วา่ ความรู ้เรื อง
จะเข้าถึงได้อย่างไร

จัดหมวดหมู่ เก็บเป็ นระบบ

ประชาสัมพันธ์/สนับสนุน
ให้มีการนําความรู ้ไปใช้

จัดช่องทางการแลกเปลียน
แบ่งปันความรู ้

ส่งเสริ มให้เกิด
การเรี ยนรู ้ในองค์กร

เกิดองค์ ความรู้ ใหม่

ภาพประกอบ 10 กระบวนการจัดการความรู้ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ทีมา : สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, Knowledge Managementการจัดการความรู้ (กรุ งเทพฯ :
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, 2548), 29.
6. กระบวนการจั ด การความรู้ ของไสว โลจนะศุ ภ ฤกษ์ (2550 : 55) กล่ า วถึ ง
กระบวนการจัดการความรู้หรื อพัฒนาการของความรู ้ทีเกิดขึนในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขันตอน
หลัก ดังนี
6.1 การค้นหาความรู้ (Knowlege Identification) ขันตอนแรกทีต้องดําเนิ นการก็คือ
การค้นหาความรู้ทีจําเป็ นว่าองค์กรมีความรู ้อะไรบ้างรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร และความรู้อะไรทีองค์กร
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จําเป็ นต้องมี เพือให้องค์กรวางขอบเขตการจัดการความรู ้ และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
6.2 การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็ น
ขันตอนในการดึ งความรู้จากแหล่งต่างๆ ทีมีอยู่อย่างกระจัดกระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ สําหรับความรู ้ทีจําเป็ นต้องมีแต่ยงั ไม่มีนนั องค์กรอาจ
ั
สร้างความรู้จากความรู้เดิมทีมีหรื อนําความรู ้จากภายนอกองค์กรมาใช้ก็ได้ ปั จจัยสําคัญทีทําให้ขนตอน
นีประสบความสําเร็ จคือบรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรทีเอือให้บุคคลากรกระตือรื อร้นในการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกัน
6.3 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ (Knowledge Organization) เป็ นขันตอนในการ
จัดทําสารบัญ และจัดแบ่งความรู้ประเภทต่างๆ เพือให้รวบรวม การค้นหา การนําไปใช้ทาํ ได้ง่าย
และรวดเร็ ว สามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ได้โดยง่าย
6.4 การประมวลและกลันกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็ นขึนตอนการปรับปรุ งและประมวลผลความรู ้ ให้อยู่ในรู ปแบบและภาษาทีเข้าใจและใช้ได้ง่าย
กําจัดความรู้ทีไม่เกิดประโยชน์ตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์หรื อเป็ นขยะความรู ้
6.5 การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ในการเข้าถึงความรู้ องค์กรต้องมีวธิ ีการ
ในการจัดเก็บและกระจายความรู้เพือให้ผอู้ ืนใช้ประโยชน์ได้โดยการกระจายความรู้มี 2 ลักษณะ คือ
6.5.1 การป้ อนความรู้ (Push) เป็ นการส่ งข้อมูล/ความรู ้ให้ผรู ้ ับโดยผูร้ ับไม่ได้ร้องขอ
เช่น การส่ งหนังสื อเวียนแจ้ง
6.5.2 การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ (Pull)โดยผูร้ ั บ สามารถเลื อกรั บ หรื อใช้แ ต่
เฉพาะข้อมูล/ความรู้ทีต้องการเท่านัน
6.6 การแบ่งปันแลกเปลียนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็ นขันตอนในการนํา
ความรู้ทีได้จดั เก็บมาเผยแพร่ แบ่งปันและแลกเปลียนกัน มี 2 ลักษณะ ดังนี
6.6.1 การแบ่งปันความรู ้ประเภทความรู ้ทีชัดเจน(Explicit Knowledge) วิธีทีนิยม
เช่น การจัดทําเป็ นเอกสาร วี ดีโอ ซีดี จัดทําฐานความรู ้โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจะทํา
ให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ วยิงขึน
6.6.2 การแบ่งปั นความรู ้ ที อยู่ในคน(Tacit Knowledge) สามารถทําได้หลาย
รู ป แบบขึ นอยู่กบั ความต้องการและวัฒนธรรมองค์ก ร ส่ วนใหญ่มกั จะใช้วิธี ผสมผสานเพื อผูใ้ ช้
ข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ตามความสะดวก ได้แก่
6.6.2.1 ระบบทีมข้ามสายงาน
6.6.2.3 ชุมชนนักปฏิบตั ิ
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6.6.2.4 ระบบพีเลียง
6.6.2.5 การสับเปลียนงานและการยืมตัวบุคลากรกรมมาช่วยงาน
6.6.2.6 เวทีสาํ หรับการแลกเปลียนเรี ยนรู้
6.7 การเรี ยนรู้ (Learning) วัตถุประสงค์ทีสําคัญทีสุ ดในการจัดการความรู้ คือ
การเรี ยนรู้ของบุคลากรและนําความรู้นนไปใช้
ั
ประโยชน์ในการตัดสิ นแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งองค์กร
การเรี ยนรู้ ข องบุ คลากรจะทําให้เกิ ดความรู ้ ใ หม่ๆ ขึ นซึ งจะไปเพิ มพูนองค์ค วามรู้ ของ
องค์กรทีมีอยูแ่ ล้วให้มากขึนเรื อย ๆ ความรู ้นีก็จะถูกนําไปใช้เพือสร้างความรู ้ใหม่อีกเป็ นวงจรทีไม่มี
ทีสิ นสุ ด ทีเรี ยกว่า “วงจรการเรี ยนรู้” แสดงดังภาพประกอบ 11

องค์ ความรู้

วงจรการเรียนรู้
การนําความรู้ไปใช้

เกิดการเรี ยนรู้
และประสบการณ์ใหม่ ๆ

ภาพประกอบ 11 กระบวนการจัดการความรู้ของไสว โลจนะศุภฤกษ์
ทีมา : ไสว โลจนะศุภฤกษ์, Knowledge Management คณะกรรมการบริ หารจัดการความรู้ใน กรอ
(กรุ งเทพมหานคร: สํานักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2550), 54.
7. กระบวนการจัดการความรู้ ตามแนวทางของ ไอกูจิโร โนนากะ
ไอกูจิโร โนนากะ (1991 : 125) ได้เสนอกิจกรรม 7 ประการในการดําเนินการจัดการ
ความรู้คือ
7.1 การสร้างวิสัยทัศน์เกียวกับความรู ้ ซึงเป็ น หน้า ที ของผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ที จะต้อ ง
กําหนดวิสัยทัศน์ทีเกียวกับความรู้เพือเป็ นแนวทางหลักในการจัดการความรู้ขององค์กร โดยในการ
กําหนดวิสัยทัศน์เกียวกับความรู้ขององค์กรนัน ควรเป็ นวิสัยทัศน์ทีมีความเชือและก่อให้เกิดค่านิยม
ร่ วมกันทัวทังองค์การ

52
7.2 สร้างทีมจัดการความรู้ขององค์การ การจัดการความรู้ควรเริ มทีตัวบุคคล และต้อง
ดําเนินการร่ วมกันเป็ นทีม จนเป็ นระบบทัวทังองค์การ จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู ้ ดังนัน
สมาชิกขององค์การจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการความรู้ โดยทีมจัดการความรู้ของ
องค์การ จะประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
7.2.1 ผูป้ ฏิบตั ิการจัดการความรู้ คือ พนักงานในระดับปฏิบตั ิการต่างๆ ซึ งเป็ น
ผูจ้ ดั การความรู้ตวั จริ ง มีหน้าทีหลักเกียวกับความรู ้ 4 ประการคือ การเสาะหาความรู้ (Acquire) สร้าง
ความรู้ (Create) สังสมความรู้ (Accumulate) และใช้ประโยชน์จากความรู้ (Exploit) โดยผูป้ ฏิบตั ิ
จัดการความรู้ประกอบด้วยคน 2 กลุ่ม คือ
7.2.1.1 กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิ (Knowledge Operator) เป็ นผูท้ าํ งานหลักขององค์กร
และสังสมประสบการณ์ จากการปฏิ บตั ิ งาน ความรู ้ ทีเกิดขึนในตัวพนักงานจะอยู่ในรู ปของทักษะ
ดังนันบทบาทหลักของการจัดการความรู ้ในองค์การของคนเหล่านีจะเกียวข้องกับความรู ้ทีแฝงอยูใ่ น
คนของตนเอง และขององค์กร การจัดการความรู้ ข องผูป้ ฏิ บ ตั ิ จะเน้นที ขันตอนการเอาความรู ้ ที
เด่นชัดมาปฏิบตั ิ และนําเอาความรู้แฝงมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ระหว่างกัน
7.2.1.2 กลุ่มผูเ้ ชียวชาญความรู้ (Knowledge Specialist)เป็ นทีทําหน้าที
จัดการเกียวกับความรู้ทีเด่นชัดให้สามารถนําไปเก็บไว้เพือให้สามารถค้นหา จัดหมวดหมู่ และจัดส่ ง
ให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิได้ง่าย
7.2.2 วิศวกรความรู้ เป็ นผูบ้ ริ หารระดับกลางทีมีหน้าทีหลักในการตีความและแปลง
ความรู้ แฝงให้เป็ นความรู้ ทีเด่นชัด และนําไปปฏิ บตั ิ วิศวกรความรู้ จะทําหน้าที เชื อมโยงระหว่าง
ผูบ้ ริ หารระดับ สู ง กับ พนัก งานระดับ ปฏิ บ ตั ิ โดยตี ค วามวิ สัย ทัศ น์เกี ยวกับ ความรู ้ ข ององค์ก ารที
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง กําหนดเอามาแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ทาํ ความเข้าใจกับพนักงานระดับปฏิ บตั ิ เพือให้
พนักงานระดับปฏิบตั ิเกิดวิสัยทัศน์ความรู ้ของตนในระดับบุคคล และในระดับทีมงาน
7.2.3 ผูบ้ ริ หารความรู้ คือ ผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด ขององค์กร มี หน้าที คื อ กําหนด
วิสัยทัศน์เกียวกับการจัดการความรู้ขององค์กร สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์ กติกาขององค์กรให้
เอื อต่อการแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ และตรวจสอบความรู ้ ทีทรงคุ ณค่าที เกิ ดขึนจากกระบวนการจัดการ
ความรู้ขององค์กร
7.3 สร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุ่มพนักงานระดับล่าง โดยบรรยากาศ
ทีดีทีสุ ด ควรมีสภาพบรรยากาศทีพนักงานสามารถหาประสบการณ์ตรงสําหรับใช้ในการทํางาน คือ
เน้นทีความรู้จากประสบการณ์ตรง ทีได้มาจากการสัมผัสโดยตรงด้วยตนเอง เช่น ศึกษาดูงาน พูดคุย
แลกเปลียนประสบการณ์ และทีสําคัญทีสุ ด คือ ได้ทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง
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7.4 ควบคุมการจัดการความรู ้ ไปกับการพัฒนาสิ นค้า หรื อรู ปแบบการทํางานใหม่ๆ
ในทางธุ รกิจนัน การจัดการความรู้มกั มีความสัมพันธ์กบั การพัฒนาสิ นค้าตัวใหม่ หรื อพัฒนาวิธีการผลิต
แต่ในองค์การทีมีเป้ าหมายเชิ งสังคม หรื อด้านการบริ การ การจัดการความรู ้ควรดําเนินการควบคู่ไป
กับการพัฒนาคุณภาพงาน หรื อพัฒนาประสิ ทธิผล (Effectiveness) ของงาน
7.5 เน้นการจัดการองค์การแบบใช้พนักงานระดับกลางเป็ นพลังขับเคลือนหลัก โดย
โนนากะ แนะนําว่ารู ปแบบของการจัดการองค์การทีเหมาะสมต่อการจัดการความรู ้ ควรเป็ นแบบ
"กลาง-ขึน-ลง" (Middle-Up-Down) ซึงเน้นการใช้พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารระดับกลางเป็ นหลักในการ
ขับเคลือน โดยทีพนักงานระดับกลางจะเป็ นผูเ้ ชื อมโยงวิสัยทัศน์ของผูบ้ ริ หารระดับสู ง เข้ากับการ
ปฏิบตั ิของพนักงานระดับล่าง
7.6 เปลียนโครงสร้างองค์การไปเป็ นแบบพหุ บาท องค์การแบบพหุ บาท (Hypertext)
หมายถึง องค์การทีมีหลายบริ บท (Context) อยูใ่ นเวลาเดียวกันในแต่ละบริ บทมีพนักงานทํางานของ
ตนเต็มเวลา และมีภารกิจอยู่ในบริ บทเดี ยว โดยในการจัดการความรู้ ขององค์กรนี จะมี 3 บริ บท
ด้วยกัน ได้แก่ 1) บริ บทของระบบงานตามปกติ เป็ นรู ปแบบองค์กรแบบพีระมิด 2)บริ บทของ
Project Team ซึงทํางานเพือบรรลุเป้ าหมายอย่างใดอย่างหนึ งแล้วสลายตัวกลับสู่ ระบบงานตามปกติ
ในบริ บทนีการจัดการองค์การจะเป็ นรู ปพีระมิดหัวกลับ 3)บริ บทฐานความรู้ (Knowledge-base) ทํา
หน้า ที คอยสกัด รวบรวม และสัง เคราะห์ ยกระดับ ความรู ้ ที เกิ ดขึ นจาก 2 บริ บ ทข้า งต้น ให้มี
ความหมายต่อองค์การยิงขึนและอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ของพนักงาน
ทุกระดับและทุกบริ บท โดยมีรูปแบบดังภาพประกอบ 12

54

ระดับชันของแผน
การตลาด

การส่งเสริ มการสร้างความรู้
ของคนในองค์กร
วิสยั ทัศน์ของบุคลากรในองค์กร

การเข้าถึงเครื อข่ายของ

ความสามารถในการเข้าถึง

สมาชิก

ฐานความรู้ของสมาชิก

ระบวงจรการพัฒนา

ระดับชันของผูใ้ ช้ความรู้

องค์ความรู้
ระบบชันธุรกิจ

วิสยั ทัศน์ร่วม วัฒนธรรมองค์กร
เทคโนโลยี ข้อมูลพืนฐาน ฯลฯ

ภาพประกอบ 12 โครงสร้างองค์การแบบ "พหุบาท"
ทีมา : Ikujro Nonaka, The Knowledge Creating Company (Harvard Business Review, USA,
November – December, 1991), 19.
7.7 สร้างเครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก การสร้างเครื อข่ายความรู ้กบั โลกภายนอก
ในเรื องทีเกียวข้องกับงานหลักขององค์กรนัน จะมีประเด็นทีสําคัญ 3 ประเด็นทีเกียวข้องกับการ
จัดการความรู้ คือ
7.7.1 การมีระบบการรับรู ้และตรวจสอบข่าวสาร ความก้าวหน้าของความรู ้
7.7.2 การแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั ภาคีหรื อเครื อข่ายทีมุ่งทําประโยชน์หรื อทําความดี
ให้แก่สังคม
7.7.3 การเชือมโยงและสกัด ความรู้จากลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การโดยเฉพาะความรู้
ในคนทีเกิดจากการบริ โภคสิ นค้าหรื อใช้บริ การขององค์การ
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8. กระบวนการจัดการความรู้ ตามหนังสื อ Learning to Fly
คอลลิสัน และพาร์เซล (Collison C 2001 : 26) ได้เขียนหนังสื อ Learning to Fly ซึง
แนะนําให้เริ มการดําเนิ นการจัดการความรู้โดยเริ มจากเล็กไปหาใหญ่ และพิสูจน์ผลงานโดยใช้โมเดลที
เรี ยกว่า วงจรเรี ยนรู้ยกกําลังสามบวกคว้า ซึงมีเป้ าหมาย เพือเป็ นวงล้อให้องค์กรหมุนไปสู่ เป้ าหมาย
ของงานตามทีกําหนดไว้ให้ไปสู่ ความสําเร็ จ ซึงแสดงดังภาพประกอบ 13

ภาพประกอบ 13 วงจรแลกเปลียนเรี ยนรู ้ยกกําลังสาม บวก คว้า
ทีมา : Parcell G. Collison C, Learning to Fly : Practical Lessons form one of the World's Leading
Knowledge Companies (Oxford : Capstone, 2001), 25.
จากภาพประกอบ 13 ในวงล้อหลัก จะประกอบด้วยการเรี ยนรู ้ร่วมกันของทีมงาน ทัง
เรี ยนรู้ร่วมกันก่อนเริ มงาน (Learning Before) (รก) จะใช้เทคนิ คทีเรี ยกว่า เพือนช่วยเพือน (Peer
Assist) คือ ทีมทีจะทํางานชินนันจะดําเนิ นการเสาะหากลุ่มหรื อทีมงานทีมีความสามารถในการ
ทํางานนัน ซึ งอาจเป็ นกลุ่มภายในองค์การเดียวกัน หรื ออยูภ่ ายนอกองค์การก็ได้, การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ระหว่างทํางาน (Learning During) (รร) ใช้เทคนิ คทีเรี ยกว่า AAR (After-action Review), และ
เรี ย นรู้ ร่ว มกันหลัง งานชิ นนันสําเร็ จ (Learning After) (รล)ใช้เทคนิ ค การประชุ มทบทวนงาน
(Retrospect)โดยวงจรแลกเปลียนเรี ยนรู้ พลังสาม เมือดําเนิ นการอย่างต่อเนื องกันสมําเสมอจะเกิ ด
ความรู้ทีได้จากการดําเนินงานขององค์กร แต่ยงั ไม่สามารถทีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายของการจัดการ
ความรู้ ข ององค์ก รได้ท งหมด
ั
จึ ง ต้อ งใช้อี ก วงจรหนึ งรวมในการดํา เนิ น การ คื อ วงจร “คว้า ”
(Capture) ความรู้จากภายนอก ทังทีเป็ นความรู ้ ทีเด่นชัด และความรู้ แฝง เพิมนําเอามาปรับปรุ งใช้
งานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร และคอย คว้าความรู ้ทีเกิดจากการทํางานขององค์กรเอง
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เอามาตีความแลกเปลี ยนยกระดับความรู ้ความเข้าใจและบันทึกไว้เป็ นองค์ความรู ้ทีสังสมไว้ภายใน
กลุ่ มและภายในองค์การ ให้สามารถนําไปแลกเปลียนเรี ยนรู ้ กนั ได้กว้างขวางขึ น และพร้ อมที จะ
ใช้ได้ทนั การณ์ ซึ งมีขนตอนการดํ
ั
าเนินงานดังนี
8.1 สร้างบรรยากาศทีส่ งเสริ มการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ โดยดําเนิ นการขจัดอุปสรรคของ
การแลกเปลียน การเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศทีมีคุณภาพและให้
สามารถเข้า ถึ ง ได้ง่า ย สร้ า งวัฒนธรรมที เปิ ดเผยข้อมูล ต่อพนักงาน และวัฒนธรรมของการถาม
คําถาม ถามสิ งที ตนไม่รู้จากเพือนร่ วมงาน ส่ งเสริ มปฏิ สัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงาน เพือนช่ วย
เพือน เพือนช่วยตรวจสอบ และเพือนร่ วมแลกเปลียนวิธีการทํางาน ส่ งเสริ มให้พนักงานมีทกั ษะใน
การเรี ยนรู้เป็ นทีม และส่ งเสริ มการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ขา้ มสายงาน
8.2 ลงมือทํา โดยดําเนินการในเรื องทีเป็ นงานหลักขององค์การ โดยมีการตังเป้ าหมาย
ร่ วมกันว่าจะทําเรื องอะไร หรื อเพือพัฒนางานอะไร มีเป้ าหมายอย่างไร แล้วเริ มดําเนิ นการไปสู่
เป้ าหมายนัน ตามโมเดล "วงจรเรี ยนรู ้ยกกําลังสามบวกคว้า" แล้วหมันตรวจสอบความก้าวหน้า และ
วางแนวทางหรื อยุทธศาสตร์ การทํางานต่อไปทังในส่ วนของเนื องานและในส่ วนของการจัดการ
ความรู้ เมือจะเริ มลงมือทํา เรื องใดเรื องหนึงตามหัวข้อทีแล้ว ขันตอนแรกของการจัดการความรู ้คือ
หาข้อมูล (ความรู้ ) ว่าเรื องนันๆ มีใคร ทีไหน หน่วยงานใด ทีทําได้ผลดีมาก(Best Practice) แล้วไป
ขอความรู้จากเขา ไปเรี ยนรู้ จากหน่วยงานจะโดยวิธีไปดูงาน โทรศัพท์หรื อ e-mail ไปถาม เชิ ญมา
บรรยาย หรื อวิธีอืนๆ ก็ได้ โดยมีหลักคิดในเรื องนี ก็คือ มีคนอืนทีทําได้ดีอยูแ่ ล้ว ในเรื องทีจะพัฒนา
หรื อปรับปรุ ง ดังนันจึงไม่ควรเสี ยเวลาคิดขึนใหม่ดว้ ยตนเอง ควรเรี ยนลัดโดยคัดลองแบบอย่างจากผู้
ทีทําได้ดีอยูแ่ ล้ว เอามาปรับใช้กบั งานของเรา แล้วพัฒนาให้ดียงขึ
ิ น
8.3 เรี ยนรู้ระหว่างทํางาน เป็ นกิจกรรมทีในการการตรวจสอบการเรี ยนรู้และนํา ไปใช้
ปรับปรุ งงานเป็ นระยะๆ เพือจะได้ใช้สรุ ปบทเรี ยนเมือการดําเนินงานนันเสร็ จสิ น
8.4 เรี ยนรู้หลังจากงานหรื อโครงการเสร็ จสิ น การเรี ยนรู ้หลังเสร็ จงานเรี ยกว่า การประชุม
ทบทวนงาน เป็ นกิจกรรมทีมุ่งเน้นรายละเอียด ภายหลังการดําเนินการหลังงานเสร็ จ และแต่ไม่ควร
เกิน 2-3 สัปดาห์
8.5 การจัดการความรู้โดยเน้นการเชือมโยงคน ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ ทีเน้น
การเชือมโยงคนนันต้องอํานวยความสะดวกในการเสาะหาคนทีมีความรู้ ตามทีต้องการและอํานวย
ความสะดวกในการเข้าถึงบุคคลผูน้ นั
8.6 ส่ งเสริ มเครื อข่ายและชุมชนนักปฏิบตั ิ โดยในความเป็ นจริ งเครื อข่าย (Networks)
และชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice) นันเป็ นเรื องมือเชือมโยงคนโดยเครื อข่ายเชื อมโยง
คนอาจมีรูปแบบ และมีวตั ถุประสงค์ทีแตกต่างตามเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ในแต่ละเรื อง
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8.7 องค์กรจะต้องมีวธิ ี เกาะกุมความรู้ (Capture) ความรู้ ที เกิ ด ขึ นในกระบวนการ
ทํางานตามปกติเป็ นความรู้ขององค์กร ทําให้ความรู้ขององค์กรมีการยกระดับ (3everage) ขึน ซึง
ความรู้ทีเกิดขึนจากการทํางานในเบืองต้นเป็ นความรู ้ของบุคคล (Individual Knowledge) จะต้องมี
กระบวนการจารึ ก (Embed) ความรู้เหล่านีไว้ในองค์การ ให้เป็ นความรู ้ขององค์การ (Organizational
Knowledge) โดยวิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกกิจกรรมประชุมทบทวนงาน, การบันทึกประสบการณ์
การทํางานของแต่ละคนในลักษณะการบันทึกความคิด เล่าเรื องทีประทับใจ รายงานเข้าสู่ ฐาน
สารสนเทศขององค์การอย่างสมําเสมอ, การบันทึกวิธีทาํ งานแบบยอดเยียม (Best Practices) ภายใน
องค์การ, การจัดประชุมนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ ฯลฯ
8.8 จารึ กไว้ในองค์การ (Embed) ขีดความสามารถในการจัดการความรู้ขององค์กรนัน
ควรปฏิบตั ิจนเคยชิน จนมีความสามารถดําเนิ นการจัดการความรู ้ได้โดยไม่ตอ้ งคิด ไม่ตอ้ งใช้ความ
พยายาม ไม่ตอ้ งรอความคิดเป็ นขันตอน แต่การดําเนินการทุกอย่างเป็ นไปตามอัตโนมัติ เมือองค์กร
สามารถจารึ กความสามารถในการจัดการความรู้ไว้ในองค์การได้
9. กระบวนการจัดการความรู้ ของสถาบันส่ งเสริมการจัดการความรู้ เพือสั งคม
สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ เพือสังคมได้กล่าวถึ งบุคคลทีมีความสําคัญต่อการ
ดําเนินการจัดการความรู้ 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มที 1 ผู้บริหารสู งสุ ด
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดควรเป็ นผูร้ ิ เริ มกิจกรรมจัดการความรู ้ ถ้าผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเห็นคุณค่า และ
ดําเนินการผลักดัน การจัดการความรู้ จะทําให้การจัดการความรู ้เป็ นสิ งทีง่ายขึน โดยผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ควรกําหนดตัวบุคคลทีจะทําหน้าทีสนับสนุน การจัดการความรู้ ซึงควรเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง เช่น
รองอธิบดี, รองผูอ้ าํ นวยการใหญ่ (Vice President)
กลุ่มที 2 ผู้จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer-CKO)
ถ้าการริ เริ มการจัดการความรู ้มาจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด ผูจ้ ดั การความรู้ ก็ไม่ตอ้ งนําแนวคิด
การจัดการความรู้ไปรายงานให้ผบู้ ริ หารทราบ แต่ถา้ การริ เริ มการจัดการความรู ้ไม่ได้มาจากผูบ้ ริ หาร
สู งสุ ด บทบาทแรกของ ผูจ้ ดั การความรู้ คือ นําเอาความคิดเกียวกับการจัดการความรู ้ไปนําเสนอให้
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดเพือให้ทาํ ดําเนิ นการผลักดัน การจัดการความรู้ และบทบาทต่อไปของ ผูจ้ ดั การ
ความรู้ คือ การหา ผูอ้ าํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู้ และร่ วมกับ ผูอ้ าํ นวยความสะดวกใน
การจัดการความรู้ จัดให้มีการกําหนดเป้ าหมายของการจัดการความรู้ในระดับย่อยๆของ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ในการจัดการความรู้ คอยเชือมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรจัด
บรรยากาศแนวราบ และการบริ หารงาน เพือประโยชน์ในการดําเนิ นการจัดการความรู้โดยตรง
พร้ อมคอยเชื อมโยงการจัดการความรู ้เข้ากับกิ จกรรมสร้ างสรรค์อืนๆ ทังภายในและนอกองค์กร,
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ติดตามความเคลื อนไหวของการดําเนิ นการ ให้คาํ แนะนําบางเรื อง และแสดงความชื นชมใน
ความสําเร็ จ โดยการยกย่องในผลสําเร็ จและการให้รางวัล ทีอาจไม่เน้นสิ งของ แต่เน้นการสร้างความ
ภาคภูมิใจในความสําเร็ จ
กลุ่มที 3 ผู้อาํ นวยความสะดวกในการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator-KF)
เป็ นผูค้ อยอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ และจุดประกายความคิด และโดย
เชือมโยงระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ กับผูบ้ ริ หาร เชือมโยงระหว่างผู้จัดการความรู้ ต่างกลุ่มภายในองค์กร และ
เชือมโยง การจัดการความรู้ภายในองค์กรกับภายนอกองค์กร
กลุ่มที 4 ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Practitioner-a KP)
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นผูด้ าํ เนินกิจกรรมจัดการความรู ้
กลุ่มที 5 ผู้ประสาน (Network Manager)
เป็ นผูท้ ีคอยประสานเชือมโยงเครื อข่ายการจัดการความรู ้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการ
แลกเปลี ยนเรี ยนรู้ในวงทีกว้างขึน เกิดพลังร่ วมมือทางเครื อข่ายในการเรี ยนรู ้ และยกระดับความรู ้
แบบทวีคูณ
โดยผูท้ ีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ทงั 5 กลุ่ม ร่ วมกันดําเนินกิจกรรมในการจัดการ
ความรู้ซึงมีวธิ ี การและขันตอนการจัดการความรู ้ ดังนี
9.1 ผูท้ ีเข้าร่ วมการจัดการความรู้ทุกคนศึกษาตํารา การจัดการความรู้
9.2 จัดการแบ่งงานแต่ละกลุ่มทีรับผิดชอบให้ชดั เจน
9.3 กําหนดเป้ าหมายความรู้ให้ชดั เจน
9.4 ตีโจทย์เป้ าหมายของการจัดการความรู้ให้กระจ่าง
9.5 มีการเลือกหรื อเตรี ยมผูอ้ าํ นวยความสะดวก (Facilitator) ทําหน้า ที ดํา เนิ น การ
ประชุมและสรุ ปประเด็นเป็ นระยะ ๆ เพือช่วยเหลือให้การประชุมราบรื น สร้างบรรยากาศของความ
ชืนชม ความคิดเชิงบวก
9.6 กําหนดให้มีกลุ่มเล็ก เพือให้มีความรู้สึกใกล้ชิด เป็ นกันเอง ไม่เป็ นทางการ เพือทํา
ให้ความรู้แฝงซ่อนอยู่ ถูกปลดปล่อยออกมาได้ง่ายขึน
9.7 การจัดแบ่งกลุ่ม โดยอาจให้สมาชิกกลุ่มประกอบด้วยคนทีมีความแตกต่างกันหรื อ
เหมื อนกันได้ ขึนอยู่กบั โจทย์เป้ าหมายของการจัดการความรู้ เช่ น หัวข้อการจัดการความรู้ ดา้ น
งานวิจยั
9.8 ควรให้สมาชิกกลุ่มเตรี ยมเรื องเล่าเกี ยวกับความสําเร็ จของตนตาม โจทย์เป้ าหมาย
ของการจัดการความรู้มาก่อน หรื อเขียนเรื องทีจะเล่าส่ งมาก่อน เพือเก็บไว้เป็ นข้อมูลพืนฐาน
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9.9 การเล่าเรื องโดย ให้เล่าเพียงประเด็นเดียวต่อหนึงเรื องโดยเล่าสัน ๆ และเล่าตาม
ความเป็ นจริ ง เล่าให้เห็นตัวคน เห็นพฤติกรรมหรื อการกระทํา เห็นความคิดหรื อความเชือทีมี
9.10 ในการเล่าเรื องต้องเล่าแบบให้ขอ้ มูลดิ บ ทีไม่ผ่านการตี ความของผูเ้ ล่า คือ เล่า
เหตุการณ์ ไม่ใช่เล่าความเข้าใจของผูเ้ ล่าทีได้จากเหตุการณ์ ไม่ใช่เล่าการตีความของผูเ้ ล่า ถือว่าเรื อง
เล่ าเป็ นข้อมูลดิบ สําหรับให้สมาชิ กกลุ่มผลัดกันตีความ เพือดึงความรู้ สู่โจทย์เป้ าหมายของการ
จัดการความรู้
9.11 เมือสมาชิกแต่ละคนเล่าเรื องจบ สมาชิกทีเหลือจะช่วยกันสรุ ป ออกมาเป็ นความรู้
เพือการบรรลุโจทย์เป้ าหมาย
9.12 ให้ตวั แทนกลุ่ม นําเสนอความรู้ทีได้จากแต่ละกลุ่ม เสนอต่อกลุ่มใหญ่
9.13 นําความรู้มารวมกัน ให้สมาชิกทุ กคนทีรวมกันเป็ นกลุ่ มใหม่ช่วยกันพิจารณาว่า
ความรู้ ใดบ้างทีซํากัน ความรู้ ใดบ้างทีจัดอยูใ่ นกลุ่มหรื อประเภทเดี ยวกัน ให้กลุ่มช่ วยกันจัดกลุ่ม
ความรู้ออกเป็ นหมวดหมู่
9.14 จับคู่แลกเปลียนเรี ยนรู ้ ซึงเมือเสร็ จสิ นกระบวนการจัดการความรู ้ ซึงสิ งทีได้จะทํา
ให้เห็นความเชือมโยงในการทํางาน
9.15 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้เป็ นงานประจํา และควรมี ก ารแลกเปลี ยนเรี ย นรู ้ ผ่ า น
วิธีการต่างๆ เช่น บล็อก (blog) โดยให้มีการบรรยายเรื องของโจทย์เป้ าหมายในบล็อก
10. กระบวนการจัดการความรู้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบัน
เพิมผลผลิตแห่ งชาติ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)และสถาบันเพิมผลผลิตแห่ งชาติ
กล่าวถึ งกระบวนการจัดการความรู้ ทีเป็ นกระบวนการหนึ งที จะช่ วยให้องค์กรเข้าใจถึ งความรู ้ ที
เกิดขึนภายในองค์กรโดยประกอบด้วย 7 ขันตอน ดังนี
10.1 การบ่งชีความรู้ เช่น พิจารณาว่าวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ าหมายคืออะไร และเพือให้
บรรลุเป้ าหมาย เราจําเป็ นต้องรู้อะไร ขณะนีเรามีความรู ้อะไรบ้าง อยูใ่ นรู ปแบบใด,อยูท่ ีใคร
10.2 การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู ้ใหม่,แสวงหาความรู้จากภายนอก
รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ทีใช้ไม่ได้แล้ว
10.3 การจัดความรู้ให้เป็ นระบบเป็ นการวางโครงสร้างความรู้เพือเตรี ยมพร้ อมสําหรับ
การเก็บความรู้ อย่างเป็ นระบบในอนาคต
10.4 การประมวลและกลันกรองความรู ้ เช่น ปรับปรุ งรู ปแบบเอกสารให้เป็ นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุ งเนือหาให้สมบูรณ์
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10.5 การเข้าถึงความรู้เป็ นการทําให้ผใู้ ช้ความรู ้ นนเข้
ั าถึ งความรู ้ ทีต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
10.6 การแบ่งปันแลกเปลียนความรู ้ทาํ ได้หลายวิธีก าร ในกรณี เป็ นความเด่ นชัดอาจ
จัดทําเป็ นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณี เป็ นความรู้แฝงอาจทําเป็ นกิจกรรมกลุ่ม
นวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น
10.7 การเรี ยนรู้ ควรทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนหนึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรี ยนรู ้
จาก การสร้างองค์ความรู้ >นําความรู้ไปใช้>เกิดการเรี ยนรู ้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียน
ต่อไปอย่างต่อเนือง
โดยกระบวนการจัดการความรู้แสดงดังภาพประกอบ 14
ความรู ้ทีต้องการ

1.การบ่งชีความรู ้

แหล่ง/รู ปแบบ/วิธีการค้นหาความรู ้

2.การสร้างและการแสวงหาความรู ้

ประเภทของความรู ้

3.การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ

การวิเคราะห์/สังเคราะห์ความรู ้

4.การประมวลและกลันกรองความรู ้ความรู ้

วิธีการใช้ความรู ้

5.การเข้าถึงความรู ้

การแลกเปลียนเรี ยนรู ้

6.การแลกเปลียนเรี ยนรู ้

ประโยชน์ของความรู ้

7.การเรี ยนรู ้

ภาพประกอบ 14 กระบวนการจัดการความรู้ ของสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และ สถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิมผลผลิตแห่งชาติ. คู่มือการ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ โครงการพัฒนาส่ วนราชการ ให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ และการ
จัดการความรู้ในส่ วนราชการ (กรุ งเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบัน
เพิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548),10.
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เมือนํามาสังเคราะห์ขนตอนของกระบวนการจั
ั
ดการความรู ้ทีได้ศึกษามาทังหมดข้างต้นมา
ดําเนินสังเคราะห์พบว่าได้ขนตอนของกระบวนการจั
ั
ดการความรู ้ 6 ขันตอน คือ
1. ขันกําหนดความรู้ (หัวข้อ/เรื อง)ในการจัดการ คือ การกําหนดความรู ้ทีสําคัญ โดยอาจจะ
เป็ นเรื องหรื อหัวข้อในการจัดการความรู ้โดยอาจมาจากปั ญหาทีต้องการแก้ไข หรื อจากเป้ าหมายของ
งานเพือทําให้งานบรรลุเป้ าหมาย
2. ขันค้ นหาแหล่ งความรู้ คือ การพิจารณาว่าความรู ้ทีต้องการนัน อยูใ่ นแหล่งใดบ้างซึ ง
อาจจะเป็ นความรู้ทีเด่นชัดหรื อความรู ้แฝง ประกอบด้วย
2.1 การสร้างทีมความรู้ คือ ตัวบุคคลทีดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึงประกอบไป
ด้วย ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู้ (ผูท้ าํ หน้าทีหลักในกระบวนการจัดการความรู้ ) ผูเ้ ชียวชาญความรู้ วิศวกร
ความรู้ ผูบ้ ริ หารความรู้
2.2 การแสวงหาความรู้ คือ เป็ นขันตอนในการดึงความรู ้จากแหล่งต่างๆ ทีมีอยูอ่ ย่าง
กระจัดกระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
3. ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใดในการจัดการ
หรื อดําเนินการเพือให้ได้ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพือยกระดับความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลือก
เอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ นสําหรับการใช้ประโยชน์ จากทังภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร
4. ขันได้ ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย
4.1 การสร้างความรู้ใหม่ เป็ นการสร้างความรู้ ทังทีเป็ นการสร้างจากกระบวนการและ
ขันตอนในการทํางานภายในองค์กร และการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูลจากภายนอกมา
สังเคราะห์เป็ นความรู้สาํ หรับใช้ในการทํางาน
4.2 การตรวจสอบความรู้ การทบทวนความรู้ทีองค์กร หรื อกลุ่มผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องการ
เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้อย่างดี ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการ 2)
การวิเคราะห์สารสนเทศ 3) การตรวจสอบขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร และ 4) การ
ทบทวนปฏิสัมพันธ์และการเลือนไหลของความรู้
5. ขันดําเนินการใช้ ความรู้ ใหม่ คือ การนําความรู ้ใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุ
เป้ าหมายของงาน ประกอบด้วย
5.1 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
5.2 การเข้าถึงความรู้ เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ สู่ ผใู ้ ช้ เป็ นการทําให้ผใู้ ช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
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5.3 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ซึงทําได้หลาย
วิธีการ โดยกรณี เป็ นความรู้เด่นชัด อาจจัดทําเป็ น เอกสาร กรณี เป็ นความรู้แฝงอาจจัดทําเป็ นระบบ
ทีมข้ามสายงาน ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น หรื อการ
เอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคน มีถ่ายทอด เล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแบ่งปั นหรื อแลกเปลียน
ความรู้
5.4.การประยุกต์ใช้ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้ ทังเพือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การพัฒนากระบวนการทํางาน และการพัฒนาสมาชิกขององค์กร
5.5.การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ เมือความรู ้ขององค์กรมีการนําไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู ้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลียนแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนนําไปใช้อีก การเรี ยนรู ้เป็ น
ส่ วนสําคัญในการทําให้เกิดองค์ความรู ้ขององค์กรเพิมขึน ซึ งองค์กรควรจะมีวธิ ีการสนับสนุนให้เกิด
การเรี ยนรู้
6. ขันประเมินผลการนําความรู้มาใช้ คือ การประเมินผลการนําความรู ้ในขันดําเนินการมา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุเป้ าหมายของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย
6.1 การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้ าหมายทีตัง
ไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนิ นการให้ดีขึนหรื อไม่ มีการ
นําผลการวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้
6.2 สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนินงานในองค์กรภายหลังจากการ
นําความรู้ทีสร้ างใหม่มาใช้ในการดําเนิ นงานว่าสามารถทําให้บรรลุ เป้ าหมายของงานหรื อองค์กร
หรื อไม่
เครืองมือทีใช้ ในการจัดการความรู้
เครื องมือทีถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย เพือช่วยให้องค์กรสามารถถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง
กลุ่มงานและบุคลากรรวมถึงอํานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1. เครื องมือทีช่วยในการเข้าถึงความรู ้ ซึงเหมาะสําหรับความรู ้ประเภทเด่นชัด (Explicit
Knowledge)
2. เครื องมือทีช่ วยในการถ่ายทอดความรู ้ ซึ งเหมาะสําหรับความรู ้ประเภทแฝง (Tacit
Knowledge)
เครื องมือทีใช้ในการจัดการความรู ้ ทีมีอยู่หลากหลาย สามารถนํามาสรุ ปเป็ นขันตอน ตาม
ลักษณะการใช้งาน รวมถึงประเภทของเครื องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ดงั นี
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1. การค้นหาความรู้ เป็ นการสร้างความคิดใหม่ โดยเครื องมือทีใช้จะจัดอยูใ่ นประเภทของ
เทคโนโลยี
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ เป็ นการช่วยสกัดเอาความคิดใหม่ ๆ แนวโน้มต่าง ๆ รวมถึง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ เครื องมือทีใช้ จะได้แก่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต (Computer and
Internet)
3. การจัดการความรู้ใ ห้เป็ นระบบ เป็ นเรื องที มี ความสํา คัญมาก เพราะเป็ นการช่ วยกัน
กลันกรองและจัดลําดับของข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อ การเก็บไฟล์เอกสารข้อมูล
ต่างๆเครื องมือและเทคโนโลยีทีนํามาใช้ และเป็ นเรื องของระบบเอกสาร (Document Management
System) ซึงโปรแกรมต่าง ๆ ของ คอมพิวเตอร์ (Computer) จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการ
4. การประมวลและการกลันกรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็ น
การจัดข้อมูลให้เป็ นระบบและช่วยแปลความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ เพือนําไปจัดเก็บไว้ในฐานะ
ความรู้ เครื องมือทีใช้ได้แก่ แผนผังมโนภาพ (Visual Maps Directories), ระบบข้อมูลความรู ้พืนฐาน
(Data Knowledge Based)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ในสังคมเศรษฐกิจความรู ้ (Knowledge Based
Society) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร (Information Communication and Technology :
ICT) ได้เข้ามาเกี ยวข้องกับการดําเนิ นชี วิต และกิ จกรรมต่างๆ ของคนเราเป็ นอย่างมาก นอกจาก
คอมพิวเตอร์ จะเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ สิงต่างๆ แล้ว การมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถ
วิเคราะห์ข่าวสารเหล่านันมาเป็ นความรู ้ และนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้ การเข้าถึงความรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นเทคโนโลยีทีมีคุณประโยชน์ต่อมนุ ษย์อย่างมากเช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail), เว็บไซด์ (Web Site) ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ งผูใ้ ช้สามารถทีจะเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทีมีอยู่
อย่างมากมายในโลกเสมือน (Syber)
กล่าวได้วา่ การใช้เทคโนโลยีเข้าถึงไม่วา่ จะเป็ นการรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ซึ ง
เป็ นกิจกรรมทีได้รับความนิยมมากทีสุ ดผูใ้ ช้สามารถรับและส่ งจดหมายผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้
จากทุกมุมโลก และในทางการศึ กษาก็สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตในการส่ งรายงานได้อีกด้วยรวมถึ ง
ผูใ้ ช้ซึงสามารถเข้ากลุ่มสนทนาแลกเปลี ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้หลากหลายจึงเป็ นการ
เข้าถึงข้อมูลได้เป็ นอย่างดี
6. การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นการช่วยเชื อมโยงบุคลากรทัง
ที อยู่ภายในองค์ก รและที อยู่ต่า งสถานที เข้า ไว้ด้วยเพื อแลกเปลี ยนความรู้ โดยการจัดทําเอกสาร
ฐานความรู้ รวมทังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ซึงจะช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
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7. การเรี ยนรู้ (Learning) การเรี ยนรู้ของบุคลากรจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ ขึนมากมาย ซึ งจะมี
ผลต่อการเพิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรทีมีอยูใ่ ห้เพิมมากขึนอีก ดังนันจึงมีความจําเป็ นจะต้องมีการ
ฝึ กอบรม และการบันทึ กการอบรม รวมทังหน่ วยงานต้องสนับสนุ นให้บุ คลากรทุกคนเรี ยนรู้ ด้ว ย
ตนเอง โดยผ่านเครื องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื อ ซึ งได้แก่ การมีห้องปฏิบตั ิการฝึ กภาษา
ห้อ งคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งโสตทัศ นู ป กรณ์ เป็ นต้น โดยมี ก ารบริ ห ารจัด การที ดี ซึ งการเรี ย นรู ้ นี มี
ความสัมพันธ์ และการทํางานทีเกือกูลกัน รวมถึงเป็ นการสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกสําหรับ
การเรี ยนรู้อีกด้วย (บุญดี บุญญากิจ 2547 : 135)
การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit)
การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เป็ นเครื องมือช่ วยให้การดําเนิ นการจัดการ
ความรู้ประสบผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย โดยการตรวจสอบความรู้ หมายถึง การตรวจสอบการ
ดําเนินงานด้านความรู้ขององค์กรหรื อหน่วยงาน
อีกนิยามหนึงของ การตรวจสอบความรู้ หมายถึง การทบทวนความรู้ทีองค์กร หน่วยงาน
หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการ เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ความต้องการ
2. การวิเคราะห์สารสนเทศ
3. การตรวจสอบขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร
4. การทบทวนปฏิสัมพันธ์และการเลือนไหลของความรู้
สิ งทีตรวจสอบในการทําการตรวจสอบความรู้ ได้แก่
1. การกําหนดความรู้ทองค์
ี กรต้ องการ
การกําหนดความรู้ทีองค์กรต้องการ อย่าเน้นทีความครบถ้วน แต่ควรเน้นความรู้ทีเป็ น
เป้ าหมายของการทํางาน เน้นทีงานหลักหรื องานสําคัญ และเน้นทีปั ญหาหรื ออุปสรรคสําคัญๆ ทีทํา
ให้งานนันไม่ประสบผลสําเร็ จ วิธีก ารหาความต้องการดังกล่ าว ทีใช้ก ันโดยทัวไป คือ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม
2. จัดทํารายการความรู้ (knowledge inventory) เป็ นจัดรายการและหมวดหมู่ของความรู ้
ทีมีอยูใ่ นองค์กรซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
2.1 ในส่ วนของความรู้ทีชัดแจ้ง ควรทํารายการตัวอย่าง ได้แก่
2.1.1 มีความรู้อะไรอยูบ่ า้ ง เป็ นการทํารายการจํานวน ชนิด และประเภทของเอกสาร
ฐานข้อมูล ห้องสมุด เว็บไซต์ภายในองค์กร การเชื อมโยงหรื อบอกรับเป็ นสมาชิกของแหล่งภายนอก
เป็ นต้น
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2.1.2 ความรู้เหล่านันอยูท่ ีไหน เป็ นรายการทีบอกตําแหน่งของความรู้ภายในองค์กร
และภายในระบบต่าง ๆ
2.1.3 การจัดระบบและการเข้าถึง เป็ นการจัดระบบความรู ้เหล่านันให้คนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
2.1.4 คุณภาพ และตรงความต้องการ เป็ นการบอกแหล่งความรู ้เหล่านันว่ามีไว้เพือ
อะไร ลักษณะของความรู้ นนตรงจุ
ั
ดมุ่งหมายหรื อไม่ คุณภาพดีพอหรื อไม่ (ทันสมัย แม่นยํา มี
หลักฐานสนับสนุน ฯลฯ)
2.1.5 การใช้ประโยชน์ เป็ นการบอกว่ามีคนใช้ความรู้อยูเ่ สมอหรื อไม่ ใครเป็ นผูใ้ ช้
ใช้บ่อยแค่ไหน ใช้เพือประโยชน์อะไร
2.2 ในกรณี ของความรู ้ ทีจับต้องไม่ได้หรื อฝังลึกอยู่ในคน รายการความรู้จะเน้นทีคน
โดยคํานึงถึงสิ งต่อไปนีเป็ นตัวอย่าง
2.2.1 บุคลากรทีมีความรู้มีจาํ นวนเท่าไหร่ และประเภทความรู้อะไรบ้าง
2.2.2 บุคคลนันอยูท่ ีไหน จุดทํางานในแผนก, ทีมงาน, อาคาร
2.2.3 บุคคลเหล่านันทําอะไร : ระดับงาน และชนิดของงาน
2.2.4 ความรู้ของคนเหล่านัน : คุ ณวุฒิทางวิชาการและวิชาชี พ , ความรู้หลัก และ
ประสบการณ์
2.2.5 คนเหล่านันกําลังเรี ยนรู ้อะไร : การฝึ กฝนโดยการปฏิ บตั ิงาน การเรี ยนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
3. ช่ องว่ างของความรู้ (Knowledge Gap)
เมื อนํา ความรู้ ที มี อ ยู่ ม าเที ย บกับ ความรู ้ ที ต้อ งการ ก็ จ ะทราบช่ อ งว่ า งของความรู ้
(Knowledge Gap) ซึงเป็ นปัญหาทีต้องการแก้ไขต่อไป
4. การวิเคราะห์ การเลือนไหลของความรู้
เป็ นการตรวจสอบการเคลือนไหวของความรู้ภายในองค์กร จากแหล่งความรู ้ไปสู่ จุดที
ต้องการใช้ ควรตรวจสอบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานแสวงหาความรู ้ ทีต้องการอย่างไร และดูว่าผูป้ ฏิ บตั ิงาน
แลกเปลี ยนความรู้ระหว่างกันอย่างไร และต้องตรวจสอบการเลือนไหลของความรู้ชนิ ดที เด่นชัด
และความรู้ฝังลึก รวมทังควรมีการตรวจสอบทีคน, กระบวนการ และระบบ ดังนี
4.1 คน ตรวจสอบ ทัศนคติ นิสัย และทักษะในการแลกเปลียนความรู้และใช้ความรู้
4.2 กระบวนการ ตรวจสอบทีการปฏิบตั ิงานประจําวันว่า การแสวงหาความรู้ แลกเปลียน
ความรู้ และใช้ความรู้ เป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ เพียงใด หน่วยงานใดทีมีกระบวนการ
ทีดี เพราะอะไร หน่วยงานใดทีไม่มีกระบวนการดังกล่าว เพราะอะไร มีนโยบายหรื อวิธีปฏิบตั ิ
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ใดบ้างทีช่วยส่ งเสริ ม (หรื อขัดขวาง) กระบวนการดังกล่าว เช่น ระบบข้อมูล ระบบการจัดการ
เอกสาร การตีพิมพ์เผยแพร่ บนเว็บขององค์กร
4.3 ระบบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเนือความรู ้ (Content Management)
ความยากง่ายในการใช้ ระดับความบ่อยในการใช้ในปั จจุบนั ตรวจสอบเพือตอบคําถามว่า ระบบของ
องค์กรอํานวยความสะดวกต่อการเลือนไหลของความรู ้เพียงใด
การตรวจสอบการเลือนไหลของความรู้ จะช่วยให้เห็นช่องว่างของความรู ้ชดั เจนขึน
และในขณะเดียวกันก็จะพบความซําซ้อนของความรู ้ ตรวจพบตัวอย่างของการปฏิ บตั ิทีดี ดา้ นการ
จัดการความรู้ ตรวจพบสิ งขัดขวางการเลือนไหลของความรู ้และการใช้ความรู ้ ทีสําคัญทีสุ ดจะช่วย
บอกว่า การจัดการความรู้ขององค์กรทีจะดําเนิ นการควรมุ่งไปทีจุดใดประเด็นใดเป็ นพิเศษ
5. การจัดทําแผนทีความรู้
แผนทีความรู้ช่วยให้มองเห็นความรู ้ขององค์กร สามารถทําแผนทีความรู้ได้ 2 แบบ คือ
5.1 แบบภาพนิง ให้รู้วา่ มีความรู ้อะไร อยูท่ ีไหนภายในองค์กร
5.2 แบบภาพเคลื อนไหว ซึ งจะบอกให้รู้ว่าความรู้ เลื อนไหลจากทีไหนไปทีไหนและ
อย่างไร
ขันตอนของการตรวจสอบความรู้ มี 3 ขันตอน คือ
1. วางแผนและเตรี ยมการ ได้แก่ การแนะนําให้พนักงานมีความรู้เรื องการจัดการความรู้ใน
เชิงหลักการและวิธีการ และให้ทราบความมุ่งหมายและขันตอนในการดําเนิ นการตรวจสอบความรู ้
ให้ทุกคนแจ่มชัดว่ากิจกรรมนีจะก่อประโยชน์แก่พนักงานและองค์กรอย่างไรบ้าง
2. ขันดําเนิ นการตรวจสอบความรู ้
3. ขันรายงานข้อค้นพบและนําเสนอข้อเสนอแนะ
จะเห็นว่าการตรวจสอบความรู ้เป็ นเพียงขันต้นของการเตรี ยมจัดระบบการจัดการความรู ้
ภายในองค์กร แต่กิจกรรมนีจะมีผลกระทบหลายประการ
ผลกระทบจากการดําเนินการตรวจสอบความรู้
1.ทําให้ทราบพฤติกรรมความรู้ขององค์กร
2.พนักงานเกิดความเข้าใจเรื องการจัดการความรู ้ และตระหนักในผลดีต่อตนเองและต่อ
องค์กรถ้ามีการปฏิบตั ิร่วมกันเป็ นชุมชนภายใต้ระบบนิเวศขององค์กร
3. ได้รายการของการปฏิบตั ิทีดีของความรู้ (Best Knowledge Practice) ภายในองค์กร อัน
ได้แก่ ตัวอย่างทีดีของการสร้างความรู ้ การแลกเปลียนความรู้ ทีดําเนินการโดยพนักงาน สําหรับ
นํามาสนับสนุน ยกย่อง และขยายผลไปยังส่ วนอืน ๆ ขององค์กร
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4. ได้รายการของชุมชนนักปฏิบตั ิจดั การความรู้ (Community of Practice, CoP) สําหรับ
นํามายกย่อง สนับสนุน และขยายผลต่อ
5. รายชือของพนักงานทีมีศกั ยภาพในการเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวกด้านความรู้ (knowledge
facilitator) และผูส้ ่ งเสริ มกิจกรรมความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ
6. ได้แนวทางส่ งเสริ ม ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ (CoP) และสร้าง CoP เพิมขึน
7. ได้แนวทางทํางานแบบใหม่ที เน้นความรู ้ ทดแทนแนวทางแบบเดิ ม ซึ งเป็ นรู ปแบบ
อุตสาหกรรม ไม่ใช่แนวทางแห่งยุคความรู ้เป็ นฐาน
8. ได้แนวทางใหม่ในการดําเนิ นการฝึ กอบรม, การพัฒนาขีดความสามารถ, การจัดการ
เครื องมือเครื องใช้ และการวัดผลการปฏิบตั ิงาน
9. ได้ยทุ ธศาสตร์การเปลียนแปลงแบบบูรณาการ และองค์ประกอบ สําหรับเคลือนองค์กร
ไปเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และใช้ความรู้เป็ นฐาน
ประโยชน์ ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ภายในองค์การทีมีประสิ ทธิภาพ จะส่ งผลให้เกิดประโยชน์ต่อคน งาน
และองค์การ ดังนี
1. ช่วยลดขันตอนในการทํางานได้ ตัวอย่างเช่น เมือมีปัญหาในการทํางานเกิดขึนผูป้ ฏิบตั ิงาน
ก็จะสามารถหาแนวทางหรื อวิธีการแก้ปัญหาได้รวดเร็ ว โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู ้ ในปฏิ บตั ิ
ในเรื องนันๆ ทางสื อ (Computer and Internet) เพือศึกษาค้นคว้าว่าแนวทางการแก้ปัญหาทีเคยทําสําเร็ จ
มาแล้ว ซึ งได้มีการรวบรวมเก็บไว้บนฐานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นนั มีแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
วิธีนีจะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิทีมีปัญหาสามารถเข้าถึงแหล่งความรู ้ในเรื องทีตนประสบปั ญหาได้โดยตรง จึงเป็ น
การลดขันตอนการปฏิบตั ิงานทําให้สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
2. การจัดการความรู้ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่ตอ้ งทํางานด้วยการลองผิดลองถูก เพราะก่อน
ทํางานถ้ามี การเรี ยนรู้ ความผิดพลาดของคนอื นจากบทเรี ยนในอดี ตได้ก่อน เพื อเป็ นการต่ อยอด
ความรู้ก็จะทําให้ช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทีใช้การทีใช้ในการทํางานได้มากกว่าและไม่
ต้องเสี ยเวลาลองผิดลองถูก
3. การจัดการความรู้ทีได้มาโดยวิธีการแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกันในงานทีปฏิบตั ิใน
เรื องเดี ยวกันก็จะทําให้ปฏิบตั ิงานสามารถขจัดปั ญหาทีตนกําลังเผชิ ญอยู่ได้ เมื อมีการแลกเปลียน
ความรู้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานอืนๆ ในเรื องเดียวกัน ทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
4. องค์กรทีมีระบบการจัดการความรู ้ทีดีจะทําให้ผทู ้ ีจะแสวงหาความรู ้มีช่องทางการเข้าถึง
ความรู้ทีต้องการได้อย่างรวดเร็ ว เช่น ระบบอินเตอร์ เน็ต(Internet) ทําให้สามารถค้นหาความรู้ได้
ตลอดเวลาเป็ นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิตซึ งทังต่อตนเองและต่อสถานศึกษา
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5. การแลกเปลียนความรู้ระหว่างครู ผสู ้ อนเป็ นการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) โดย
การเรี ยนรู้ต่อยอดจากความรู้ทีแฝงในตัวตน (Tacit knowledge) ของผูส้ อนทีมีประสบการณ์การสอนมา
ก่อน
6. องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยเวลาทําวิจยั และพัฒนาในบางเรื องเพราะสามารถใช้ความรู้ มาต่อยอด
ความรู้ได้
7. ทําให้เกิดแหล่งความรู้ในองค์กรทีสามารถเรี ยกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ วและเผยแพร่
ให้องค์กรอืนได้รับรู้และได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
8. งานบางเรื องผูป้ ฏิ บตั ิไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ตนเองเพราะบางทีจะเกิ ดผลเสี ย
มากกว่าเพราะต้องลองผิดลองถูกแต่ถา้ เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของต้นแบบ และประสบความสําเร็ จ
ในการสอนมาก่อนก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานได้มากกว่า
9. การจัดการความรู้ จะเกิ ดได้ต่อเมื อวัฒนธรรมการทํางานของคนในองค์กรปรับเปลียน
จากเดิมมาสู่ การมีวินยั ในตนเอง มีการศึกษา ค้นคว้า เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อืนมีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเป็ นผูใ้ ห้ และมีจิตใจเป็ น
ประชาธิปไตยดังนัน การจัดการความรู ้จะสําเร็ จได้ บุคลากรทกคนในองค์กรก็จะต้องมีการปรับเปลียน
วัฒนธรรมการทํางานใหม่ให้สอดคล้องกับ “การจัดการความรู้”
ปัญหาของการจัดการความรู้
1. การถ่ า ยทอดความรู ้ ระหว่า งบุ ค คลกับ องค์ก ร พบว่า มี ปั ญ หาการไม่แบ่ง ปั น ความรู ้
องค์กรหนึงมีการส่ งพนักงานไปสัมมนา หรื อฝึ กอบรม หลังจากทีกลับมาแล้ว ก็เก็บความรู ้เอาไว้คน
เดียว หรื ออาจจะรายงานให้หัวหน้าทราบเพียงเท่านัน แต่พนักงานคนอืนอีกหลายคนในองค์กรที
ไม่ได้ไปจะไม่รับรู้เลยว่าคนทีไปฝึ กอบรม หรื อไปสัมมนามานัน ได้อะไรกลับมา เพราะมีไม่การเก็บ
บันทึ ก รายงานหรื อสิ งที น่ าสนใจที ได้จ ากการอบรม หรื อสัม มนาในครั งนัน ไว้ในฐานข้อมู ล
อินทราเน็ต หรื อเว็บไซต์ หากองค์กรไม่มีนโยบายทีชัดเจนในเรื องเช่นนี ก็จะให้การลงทุนไปกับการ
ส่ งพนักงานไปฝึ กอบรม หรื อเข้าร่ วมสัมมนา อาจจะเป็ นการลงทุนทีสู ญเปล่า
2. การจัดเก็บความรู ้ขององค์กร จัดเก็บไว้หลากหลายแหล่ง หลายรู ปแบบ มีทงที
ั เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็ นอิเล็กทรอนิ กส์ กระจัดกระจาย ในยามทีต้องการข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
แบบด่วน จะทําไม่ได้เพราะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนาน ทําให้เสี ยผลประโยชน์ต่อองค์กร
3. การไม่นาํ ความรู้ขององค์กรมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง ในองค์กรมีความรู้มากมาย ทีได้จากการวิจยั หรื อประสบการณ์จากการทํางาน แต่วจิ ยั
แล้วก็จบไปไม่นาํ ไปประยุกต์เพือทําให้เกิดผลทางธุ รกิจต่อไป หรื องบโครงการหมดก็จบโครงการ
ไปไม่มีการสานต่อหรื อองค์กรมีผรู้ ู้ ผูเ้ ชียวชาญทีสามารถออกไปสอนองค์กรอืนให้ประสบความสําเร็ จ
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มีความรู้ แต่ในขณะเดียวกัน ท่านเหล่านันกลับยุง่ และไม่มีเวลาเหลือพอทีจะพัฒนาคนในองค์กร
เดียวกันเลย ก็กลายเป็ นความสู ญเปล่าทีไม่น่าจะเกิดขึน
4. การสร้างความรู้ใหม่ สิ งนีจะไม่เกิดขึนถ้าไม่มีการสะสมความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมอย่างเป็ นระบบ
เมือไม่เกิดความรู้ใหม่ อีกทังความรู้เดิมไม่ได้เก็บไว้ดว้ ยแล้ว องค์กรก็จะไม่เหลืออะไร และจะตาย
ลงในทีสุ ด
5. การไม่นาํ ความรู้ภายนอกมาปรับใช้ อาจจะทําให้ตามสถานการณ์โลก และคู่แข่งไม่ทนั
6. ปัญหาทีเกิดจากความรู้ในองค์กรความรู ้ทีนํามาใช้ไม่เชือมโยงกับงานและไม่สอดคล้อง
กับบริ บทในการปฏิบตั ิงาน
กรอบแนวคิดองค์ ประกอบและขันตอนการจัดการความรู้ ทผูี ้ วจิ ัยสร้ างขึน
จากการศึกษาเอกสารทีเกี ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ในเรื องของแนวคิดเกียวกับความรู ้
ความเป็ นมาของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ ,ความสําคัญของการจัดการ
ความรู้,เป้ าหมายของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้,ปั จจัยส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้,กรอบความคิดของการจัดการความรู้,กระบวนการในการจัดการความรู้ เครื องมือทีใช้ในการ
จัดการความรู้ ,การตรวจสอบความรู้ ประโยชน์ของการจัดการความรู้ ปั ญหาของการจัดการความรู้
และการศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ขา้ งต้นแล้วนัน ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาสร้างเป็ นกรอบ
ั
ประกอบตามทีผูว้ ิจยั ได้สังเคราะห์เป็ นกรอบ
แนวความคิดในการจัดการความรู้ทีมีขนตอนและองค์
โดยอาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย
1. คน คือ บุคลากรหรื อพนักงานทังหมดในองค์กรหรื อผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร การจัดการ
ความรู้จะรวบรวมว่าใครเชียวชาญในด้านใดบ้าง คน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ น
ทังแหล่งความรู้ เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการความรู ้และเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใน
การวิจยั ครังนี คน คือ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยหรื อศูนย์สุขภาพชุมชน
ซึ งเป็ นผูท้ ีดําเนินการในการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2. สถานที คือ แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถระดมความคิดร่ วมกันได้ อาจอยูใ่ นรู ป
ของ การประชุมในหมู่บา้ น ห้องผักผ่อน ลานหมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เป็ น
สถานทีใดก็ได้ที บุคลากรในหน่วยงานสามารถมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ร่วมกันได้
3. ความรู้ คือ สิ งทีนํามาดําเนินการในการจัดการความรู ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความรู้ที
เด่นชัดเป็ นความรู้ทีอยูใ่ นรู ปแบบทีเป็ นเอกสาร ตํารา คู่มือต่างๆ หรื อวิชาการ ส่ วนความรู้อีก
ประเภท คือ ความรู้แฝง เป็ นความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล องค์กร เป็ นประสบการณ์ทีถูกสังสมมา
ยาวนาน เป็ นภูมิปัญญา พรสวรรค์ และความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นองค์กร ความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นกระบวนการ
หรื อขันตอนการทํางาน แฝงอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร กฎเกณฑ์กติกาหรื อข้อตกลงต่าง ๆ
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4. กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นขันตอนการบริ ห ารจัดการ เพื อนําความรู ้ จากแหล่ ง
ความรู้ไปให้ผใู้ ช้ เพือทําให้เกิดการปรับปรุ งและนวัตกรรมและให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านันได้โดยง่าย
ซึงกระบวนการในการจัดการความรู้ทีผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ จากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ต่างและนํามา
สังเคราะห์ขนตอนของกระบวนการจั
ั
ดการความรู้ได้ 5 ขันตอน คือ
4.1 ขันกําหนดความรู้ คือ การกําหนดหัวข้อหรื อเรื องของความรู ้ ที สํา คัญ ที ต้องการ
นําไปใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน
4.2 ขันค้ นหาแหล่งความรู้ คือ การพิจารณาว่าความรู ้ทีต้องการนัน อยูใ่ นแหล่งใดบ้าง
ซึงอาจจะเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งหรื อความรู้แฝง โดยขันนีประกอบด้วย
4.2.1 การสร้ า งที มความรู้ คื อ ตัวบุ ค คลที ดําเนิ น การในการจัดการความรู้ ซึ ง
ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ประชาชนในชุมชน
4.2.2 การแสวงหาความรู้ เป็ นขันตอนในการค้นหาความรู ้จากแหล่งต่างๆทีมีอยูม่ า
รวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ในการดําเนิ นการแก้ปัญหาและพัฒนา
สุ ขภาพของประชาชน
4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใดในการจัดการ
หรื อดําเนิ นการเพือให้ได้ความรู้ ใหม่ตามที ต้องการในขันกําหนดความรู ้ (ขันตอนที 4.1) โดยมี
วิธีการด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือยกระดับความรู้ คัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ นสําหรับ
การใช้ประโยชน์ ทังความรู้ทีได้จากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร โดยนําความรู้มาตรวจสอบ
ความน่าเชือถือและความเหมาะสมกับบริ บทของชุมชน ถ้าไม่เหมาะสมก็ดาํ เนินการปรับปรุ ง
4.4 ขันได้ ความรู้ ใหม่ คือ ขันของการได้ความรู ้ ทีได้กาํ หนดไว้ในขัน 4.1 ขันกําหนด
ความรู้ โดยในขันตอนนี ต้องมีการตรวจสอบความรู้ ซึ งเป็ นการการทบทวนความรู้ ทีต้องการนํามาใช้
เพือการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนว่าเป็ นความรู ้ทีสามารถนํามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชนได้จริ งสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและบริ บทของ
ชุมชน
4.5 ขันดําเนินการใช้ ความรู้ ใหม่ คือ การนําความรู ้ ใหม่มาใช้ในการปฏิ บตั ิ งานเพือให้
บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน ประกอบด้วย
4.5.1 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ ทีได้มาใหม่มา
ดําเนินการจัดการให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ เช่น ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความรู ้ดา้ นการ
ป้ องกันโรค ความรู้ดา้ นการรักษาพยาบาลเบืองต้น เป็ นต้น ซึงเป็ นการดําเนินเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้ให้เป็ นระบบเพือง่ายสําหรับการนําไปใช้ในอนาคต
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4.5.2 การเข้าถึงความรู ้เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ เป็ นการทําให้ประชาชน
เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น เสี ยงตามสาย หอกระจาย บอร์ ดประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้น
4.5.3 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ซึงทําได้
หลายวิธีการ เช่น จัดทําเป็ น เอกสาร ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้นหรื อการ
เอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคนให้มีการถ่ายทอด โดยการเล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้
4.5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ การนําความรู ้ใหม่ทีได้มาใช้เพือพัฒนาสุ ขภาพของ
ประชาชน
4.5.5 การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ คือ สิ งทีได้จากการนําความรู้ ไปใช้จนเกิ ดการ
เรี ยนรู้และเกิดความรู้ใหม่กลับมาให้ชุมชน
4.6 ขันประเมินผลการนําความรู้ มาใช้ คือ การประเมินผลการนําความรู ้ในขันดําเนินการ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุเป้ าหมายของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย
4.6.1 การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้ าหมาย
ทีตังไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนินการให้ดีขึน, มีการ
นําผลการวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้
4.6.2 สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนิ นงานในชุ มชนภายหลังจาก
การนําความรู้ทีสร้างใหม่มาใช้ในการดําเนินงานว่าสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหา
และพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน หรื อไม่
แนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย
การจัดบริ การสาธารณสุ ขให้แก่ประชาชนในประเทศไทยนัน มีแนวคิดในการให้บริ การที
ขึนอยูก่ บั ค่านิยมและปรัชญาความคิดทีสังคมไทยยึดถือซึงค่านิยมทีเกียวข้องกับการจัดระบบบริ การ
สาธารณสุ ขในประเทศไทยอยู่ 4 ประการ คือ
1. หลักของความเสมอภาค (Equality) ในการจัดบริ การสาธารณสุ ขของประเทศไทยให้แก่
ประชาชนจะต้องยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของประชาชนทัวทังสังคม โดยไม่
คํานึ งถึงความแตกต่างกันในด้านรายได้ เชื อชาติ ศาสนา หรื อถินทีอยูอ่ าศัยในการนีรัฐจะต้องขยาย
บริ การอย่างทัวถึงกันทัวประเทศ
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2. หลักของความเป็ นธรรม (Equity) การจัดบริ การสาธารณสุ ขจะต้องมีความสัมพันธ์กบั
ความจําเป็ นทางด้านสุ ขภาพ (Normative needs) ของประชาชนโดยความจําเป็ นทางด้านสุ ขภาพนีจะ
ถู กกําหนดโดยประชาชนและผูเ้ ชี ยวชาญต่า งๆ ซึ งประชาชนแต่ละกลุ่ มที มีความจําเป็ นทางด้า น
สุ ขภาพเท่ากันจะต้องได้รับบริ การจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน
3. หลักของเสรี ภาพ (Freedom) บุคคลย่อมมีเสรี ภาพในการเลือกบริ โภคบริ การทางสาธารณสุ ข
ได้ตามความสมัครใจ ขึนอยู่กบั ความสามารถในการจ่าย (Ability to pay) ของแต่ละบุ คคล ซึ ง
เสรี ภาพนี เกียวข้องกับอํานาจซื อและรายได้ของแต่ละบุคคลด้วย เช่ น การเลือกเข้ารับบริ การใน
โรงพยาบาลของรัฐหรื อโรงพยาบาลของเอกชนย่อมขึนอยูก่ บั ความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การถ้าเขามี
อํานาจซือทีเพียงพอ
4.หลักของประโยชน์สูงสุ ด(Optimality) หรื อหลักของประสิ ทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง
การจัดบริ การสาธารณสุ ขของสังคมจะต้องคํานึงถึงประสิ ทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของสังคมให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ค่านิยมนีจะเกียวข้องกับการจัดบริ การทีดีโดยใช้ตน้ ทุนหรื อทรัพยากรตําทีสุ ด
การจัดบริ การสาธารณสุ ขต่างๆในประเทศไทยจะขึนอยู่กบั ค่านิ ยมทัง 4 ประเภทของ
สัง คมและผูก้ ํา หนดนโยบายในสั ง คมโดยที อาจจะมี ก ารผสมผสานค่า นิ ย มเหล่ า นี ควบคู่ ก ันไป
นอกจากค่า นิ ย มดัง กล่ าวแล้วการจัด ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ยัง ขึ นอยู่ก ับ ระบบของสั ง คมและ
การเมืองด้วย ซึงระบบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1. การจัดบริ การสาธารณสุ ขแบบตลาดแข่ง ขัน เสรี (Entrepreneurial Health System)
เป็ นการจัดระบบบริ การสาธารณสุ ขแบบเน้นระบบตลาดการแข่งขันอย่างเสรี โดยมีเอกชนเป็ นผู้
ดําเนิ นธุ รกิจเกี ยวกับบริ การสุ ขภาพ เช่ น โรงพยาบาลเอกชน และคลิ นิก การบริ การมุ่งการแข่งขัน
เพือให้เกิดกําไรสู งสุ ดแก่สถานบริ การสาธารณสุ ข ประชาชนมีเสรี ภาพในการใช้บริ การอย่างเต็มที
บริ ก ารส่ วนใหญ่ จะมี คุ ณ ภาพสู ง เนื องจากต้องแข่ ง ขันกัน ในการให้บ ริ ก าร แต่ ใ นระบบบริ ก าร
สาธารณสุ ขแบบนี ค่าบริ การสุ ขภาพจะมีราคาแพงประชาชนทีมีรายได้นอ้ ยไม่สามารถเข้าถึงบริ การ
ได้ มีการใช้เทคโนโลยีระดับสู งและมีราคาแพง
2. การจัดระบบบริ การสาธารณสุ ขแบบรัฐสวัสดิการ (Welfare-Oriented Health System)
เป็ นการจัดบริ การสาธารณสุ ขทีรัฐเป็ นผูด้ าํ เนิ นการให้กบั ประชาชนของตน ทังในแบบการให้เปล่า
และประชาชนมีส่วนร่ วมในการจ่ายค่า ใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพส่ วนใหญ่จะมาจากภาษีอากรหรื อกองทุน
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ด้านสุ ขภาพอืนๆ สถานบริ การสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่จะเป็ นของรัฐหรื อองค์กรทีไม่แสวงกําไร การ
จัดบริ การสาธารณสุ ขในรู ปแบบรัฐสวัสดิการนีประชาชนจะมีความเสมอภาคกันในการเข้าถึงสถาน
บริ การแต่เสรี ภาพในการเลือกใช้บริ การของประชาชนมีนอ้ ยกว่าในระบบตลาดแข่งขันเสรี อันนีเข้า
ได้กบั หลักเสมอภาคและความเป็ นธรรม
3. การจัดบริ การสาธารณสุ ขแบบครอบคลุ มทังหมด (Comprehensive Health System)
การจัดบริ การสาธารณสุ ขแบบครอบคลุมทังหมดนี รัฐจะมีหน้าทีในการให้หลักประกันการบริ การ
สาธารณสุ ขทุ กชนิ ดแก่ประชาชนโดยการจัดบริ การครอบคลุ มประชาชนทุกกลุ่มและครอบคลุ ม
บริ การทุ กชนิ ด โดยรัฐบาลจะเป็ นผูส้ นับสนุ นทางด้านการเงิ นแก่สถานบริ การสาธารณสุ ข ระบบ
บริ การสาธารณสุ ขของประเทศไทยมีลกั ษณะบางส่ วนทีคล้ายกับระบบของประเทศสหรัฐอเมริ กา
โดยทีประชาชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพของตนเองถึงร้อยละ 60-70 และประชาชน
มีเสรี ภาพในการเลือกใช้บริ การสาธารณสุ ขตามฐานะและรายได้ของตนเอง ปั ญหาของระบบบริ การ
สาธารณสุ ขในแบบการแข่งขันเสรี คือ ประชาชนทียากจนไม่สามารถเข้าถึงบริ การได้ การแข่งขัน
นําไปสู่ ค่ าบริ การที แพงขึน มี ก ารให้บ ริ การมากเกิ นความจํา เป็ น มี การใช้เทคโนโลยีทีเกิ นความ
จําเป็ นในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพของประเทศจะสู ง สําหรับทิศทางการจัดบริ การ
สุ ขภาพของประเทศไทย มีความพยายามทีจะเน้นไปสู่ ระบบรัฐสวัสดิการโดยกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้สนับสนุ นให้มีการประกันสุ ขภาพโดยสมัครใจมากยิงขึน แต่ในขณะเดี ยวกันก็มีการแข่งขันกัน
ในเชิ งธุ รกิ จมากขึน โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนมี การนําเอาธุ รกิ จด้านโรงพยาบาลเข้าสู่ ตลาด
หลักทรัพย์ซึงในลักษณะเช่นนีไม่มีอยูใ่ นระบบริ การสาธารณสุ ขของประเทศใดแม้แต่สหรัฐอเมริ กา
ทีเน้นการแข่งขัน แต่โรงพยาบาลทีไม่ใช่ของรัฐบาลก็ยงั คงเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหารกําไรอยู่ เช่ น
ของมูลนิธิ และคริ สต์จกั ร
แนวคิดการจัดบริการสาธารณสุ ขระดับสถานีอนามัย
แนวคิดเกียวกับการจัดบริ การสาธารณสุ ขในระดับ “ สถานีอนามัย “ เกิดขึนครังแรกใน
ประเทศอังกฤษเมือปี พ.ศ. 2463 เรี ยกว่า Primary Health Centre ต่อมา ในปี พ.ศ. 2473 มีการ
กําหนดนิยามของ Rural health centre ว่าเป็ นสถานบริ การทีทําหน้าทีทังส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันโรค
และรั ก ษาพยาบาลในสถานที เดี ย วกัน แนวคิ ด ของสถานี อ นามัย ได้ก ระจายไปทัวโลก หลัง
สงครามโลกครังที 2 ในทวีปยุโรปและบางประเทศให้บริ ก ารโดยแพทย์ ในประเทศทีกําลังพัฒนา
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ส่ วนใหญ่ให้บริ การโดยเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข (Health Auxiliary) การจัดบริ การสาธารณสุ ขสามารถ
แบ่งออกเป็ นหลายชนิด เช่น แบ่งตามระดับการให้บริ การ (Level of care) แบ่งตามชนิ ดของการ
ให้บริ การ(Type of care) เป็ นต้น การแบ่งตามระดับการให้บริ การนัน สามารถแบ่งออกเป็ น 4
ประเภทด้วยกัน คือ
1. การบริ การสาธารณสุ ขมูลฐาน (Primary health case level) การบริ การสาธารณสุ ขที
ดําเนิ นการโดยประชาชนด้วยกันเอง สามารถกระทําได้ในระดับชุ มชนเป็ นงานสาธารณสุ ขแบบ
ผสมผสานทังการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื นฟูสภาพ โดยใช้องค์
ความรู้วทิ ยาการทางการแพทย์และการสาธารณสุ ขทีใช้ไม่สูงมากนัก ซึ งเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ขนบธรรมเนียม รวมทัง ความต้องการของชุมชน การบริ การสาธารณสุ ขในระดับผูใ้ ห้บริ การ เช่น
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น(อสม.) หรื ออาสาสมัครประเภทอืนทีเป็ นประชาชนด้วยกันเอง
ไม่ใช่เจ้าหน้าทีของรัฐ การจัดบริ การสาธารณสุ ขในระดับที 1 (Primary care level) เป็ นการ
จัดบริ การด้า นการแพทย์และสาธารณสุ ขทีดําเนิ นการโดยเจ้า หน้าทีสาธารณสุ ขประเภทต่าง ๆ
ประกอบด้วยหน่วยบริ การดังนี คือ
1.1 สถานบริ การสาธารณสุ ขชุมชน เป็ นหน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับหมู่บา้ น ทีให้บริ การ
ครอบคลุมประชากรประมาณ 500-1,000 คน มีพนักงานสุ ขภาพชุมชนปฏิบตั ิงาน โดยมีสถานภาพ
เป็ นลูกจ้างประจําของกระทรวงสาธารณสุ ข การให้บริ การจะเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
รวมทังการรักษาพยาบาลโรคง่ายๆ เบืองต้น
1.2 สถานี อนามัย เป็ นหน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับตําบล หรื อ ระดับหมู่บา้ น ครอบคลุม
ประชากรประมาณ 1,000 – 5,000 คน มีเจ้าหน้าทีปฏิบตั ิงานประจํา คือ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ชุมชน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุ ข ซึงเจ้าหน้าทีส่ วนใหญ่
จบการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธรและวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี บรรจุเข้าทํางาน
ในระดับสถานีอนามัย
1.3โรงพยาบาลชุ ม ชนเป็ นหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ที ให้บ ริ ก ารด้า นการแพทย์และ
สาธารณสุ ขระดับอําเภอหรื อกิงอําเภอ มีเตียงผูป้ ่ วยสําหรับผูป้ ่ วยภายในตังแต่ 10 เตียงขึนไปจนถึง
120 เตี ยง ครอบคลุมประชากรตังแต่ 10,000 คนขึ นไป มีแพทย์และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขอื นๆ
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ปฏิบตั ิงานประจํา การให้บริ การเน้นหนักในด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าหน่วยบริ การในข้อ 1.1
และ 1.2
2. การจัดบริ การสาธารณสุ ขระดับที 2 (Secondary care level) เป็ นการจัดบริ การทางด้าน
การแพทย์และสาธารณสุ ขทีดําเนิ นการโดยแพทย์และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขอืนๆ ทีมีความรู้ความ
ชํานาญสู งปานกลาง ประกอบด้วยหน่วยบริ การต่างๆ คือ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชน ดําเนินการ
โดธุ รกิจเอกชนหรื อองค์การทีไม่หวังผลกําไรอื น ๆ(Non-profit organization)โรงพยาบาลทัวไป
(General hospital ) เป็ นโรงพยาบาลทีตังอยูใ่ นจังหวัดหรื ออําเภอขนาดใหญ่ มีขนาดและจํานวนเตียง
ผูป้ ่ วยตังแต่ 120-240 เตียง
3. การจัดสถานบริ การสาธารณสุ ขระดับที 3 (Tertiary care level ) เป็ นการจัดบริ การด้าน
การแพทย์และสาธารณสุ ขอืน ๆ ทีต้องปฏิบตั ิงานโดยผูเ้ ชียวชาญพิเศษ ประกอบด้วยหน่วยบริ การ
ดังต่อไปนี คือโรงพยาบาลทัวไปขนาดใหญ่ ซึ งมีจาํ นวนผูป้ ่ วยตังแต่ 241 เตียงขึนไป โรงพยาบาล
ศูนย์ (Region hospital) เป็ นโรงพยาบาลทีมีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ มีเตียงไว้รักษาผูป้ ่ วยในตังแต่ 361
เตียงขึนไป เป็ นโรงพยาบาลทีตังอยูใ่ นจังหวัดทีตังของเขตหรื อเป็ นศูนย์กลางจังหวัดต่าง ๆ ของเขต
นันๆ ตามเป้ าหมายของกระทรวงสาธารณสุ ขจะพัฒนาเป็ นสถานบริ การทีมีขีดความสามารถสู งสุ ด
ทัดเทียมกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุ งเทพฯโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันทีมีผเู ้ ชียวชาญ
พิเศษอยูเ่ ป็ นจํานวนมากและเป็ นสถาบันผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข ระดับนักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้กบั กระทรวงสาธารณสุ ข นอกจากการจัดบริ การทัง 4 ระดับ ดังกล่าวแล้ว ยังมี
หน่วยบริ การสาธารณสุ ขภาคเอกชนอืน ๆ อีก เช่น ร้านขายยา และหน่วยบริ การอืนๆ ของทาง
ราชการ ทีไม่ได้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข เช่น โรงพยาบาลของกรุ งเทพมหานคร โรงพยาบาล
ตํารวจ โรงพยาบาลของส่ วนราชการอืน ๆ การแบ่งระดับหน่วยบริ การออกเป็ นระดับต่าง ๆ นี เป็ น
การแบ่งคร่ าว ๆ แต่ในทางปฏิบตั ิตามความเป็ นจริ งแล้ว สถานพยาบาลระดับสู งๆ ก็มกั จะมีบริ การ
ระดับต้นปนอยูเ่ สมอ
กล่าวโดยสรุ ปการจัดบริ การสาธารณสุ ขในระดับสถานีอนามัยนัน เป็ นหน่วยบริ การสาธารณสุ ข
ของกระทรวงสาธารณสุ ข ทีมีหน้าทีในการนําการให้บริ การสาธารณสุ ขด้านต่างๆไปสู่ ประชาชนใน
เขตพืนทีรับผิดชอบ การบริ หารจัดการหน่วยงานขึนตรงต่อสํานักงานสาธารณสุ ขระดับอําเภอ และ
เนืองจากนโยบายการมีสุขภาพดีถว้ นหน้าในปี 2543 ทําให้การดําเนินงานสาธารณสุ ขของประเทศ
ซึ งรวมถึงการจัด ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชนของประเทศมี ก ารปรั บ เปลี ยนทิศทาง
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โดยเฉพาะอย่างยิงการปรับเปลียนบทบาทของผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุ ขโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขที
ปฏิ บ ตั ิง านอยู่ใ นสถานี อ นามัย ที ต้อ งปรั บ เปลี ยนจากผูใ้ ห้บ ริ ก ารโดยตรงมาเป็ นผูส้ นับสุ นนให้
ประชาชนในชุ มชนได้มีส่วนร่ วมในบริ การพืนฐานด้านสุ ขภาพมากขึน ซึ งได้แก่ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การป้ องกันโรคการฟื นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาล (ประพนธ์ ปิ ยรัตน์ 2532 : 1) อีกทัง
ในปั จจุบนั กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาํ หนดแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที 10 (2550 – 2554) ที
ได้มีการน้อมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางการพัฒนาสุ ขภาพ” และยึดหลักการ
“สุ ขภาพดีเป็ นผลจากสังคมดี ” เพือมุ่งสู่ จุดมุ่งหมายในการสร้างสุ ขภาพทีดี ทังทางกาย ทางใจ ทาง
สังคม และทางจิตวิญญาณของทุกคน ซึงแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที 10 มีรายละเอียดดังนี
แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที 10 (2550 – 2554)
วิสัยทัศน์ คือ มุ่งสู่ ระบบสุ ขภาพพอเพียง เพือสร้างให้สุขภาพดี บริ การดี สังคมดี ชี วติ มี
ความสุ ขอย่างพอเพียง
เป้าหมายการพัฒนาระบบสุ ขภาพพอเพียง ได้มีการกําหนดเป้ าหมายของการพัฒนาสุ ขภาพ
10 ประการ คือ
1. เอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุ ขภาพทีสมดุลและยังยืน
2. งานสร้างเสริ มสุ ขภาพเชิงรุ กทีสามารถสร้างปั จจัยพืนฐานของการมีสุขภาพดี
3. วัฒนธรรมสุ ขภาพและวิถีชีวติ ทีมีความสุ ขพอเพียงอย่างเป็ นองค์รวม
4. ระบบสุ ขภาพของชุมชนและเครื อข่ายบริ การปฐมภูมิทีเข้มแข็ง
5. ระบบบริ การสุ ขภาพและการแพทย์ทีมีประสิ ทธิ ภาพ มีการใช้เทคโนโลยีอย่างพอประมาณ
ตามหลักวิชาการอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทําให้ผรู ้ ับบริ การมีความอุ่นใจ และผูใ้ ห้บริ การมีความสุ ข
6. หลักประกันสุ ขภาพทีเป็ นธรรม ทัวถึง มีคุณภาพ
7. ระบบภูมิคุม้ กันและความพร้อมรองรับ เพือลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพ
ได้อย่างทันการณ์
8. ทางเลือกสุ ขภาพทีหลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากลอย่างรู ้ เท่าทันและ
พึงตนเองได้
9. ระบบสุ ขภาพฐานความรู ้ดว้ ยการจัดการความรู ้อย่างมีเหตุผลรอบด้าน
10. สังคมทีไม่ทอดทิงคนทุ กข์ยาก เป็ นสัง คมที ดู แลรั ก ษาคนจน คนทุกข์ค นยาก และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างเคารพในคุณค่าและศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุ ขภาพไทย เพือสร้างระบบสุ ขภาพพอเพียงในสังคมทีอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข จึงได้กาํ หนดยุทธสาสตร์ หลักในการพัฒนา ดังนี
ยุทธศาสตร์ที 1 การสร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดระบบสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ที 2 การสร้างวัฒนธรรมสุ ขภาพและวิถีชีวติ ทีมีความสุ ขในสังคมแห่งสุ ขภาวะ
ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างระบบบริ การสุ ขภาพและการแพทย์ทีผูร้ ับบริ การอุ่นใจ ผูใ้ ห้บริ การ
มีความสุ ข
ยุทธศาสตร์ที 4 การสร้างระบบภูมิคุม้ กันเพือลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ที 5 การสร้างทางเลือกสุ ขภาพทีหลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล
ยุทธศาสตร์ที 6 การสร้างระบบสุ ขภาพฐานความรู้ดว้ ยการจัดการความรู้
โดยในยุทธศาสตร์ ที 6 เป็ นยุทธศาสตร์ ทีกล่าวถึงการสร้างระบบสุ ขภาพฐานความรู้ดว้ ย
การจัดการความรู้ ซึ งเป็ นการสร้างระบบการจัดการทีเน้นการใช้ความรู้เป็ นฐานการตัดสิ นใจ ด้วย
การสร้างวัฒนธรรมการวิจยั และการจัดการความรู้ในทุก ระดับองค์กรด้านสุ ขภาพซึ งมีแนวทางการ
พัฒนา ดังนี
1. จัดระบบเพือให้เกิดการตรวจสอบ ติดตามและประเมิ น ผลนโยบายและการตัดสิ นใจ
ด้านการบริ หารให้มีหลักประกันว่าดําเนินไปบนพืนฐานของความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง โดยมีการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินงานทุกขันตอน
2. สร้างและสนับสนุนให้เกิดองค์กรเรี ยนรู ้และการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการความรู้
ในองค์กรด้านสุ ขภาพต่าง ๆ เพือให้เกิดวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ในทุกระดับ
3. สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา ทังในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ การ
วิจยั เพือพัฒนาระบบการจัดการสุ ขภาพ การวิจยั ด้านสังคมและพฤติกรรมสุ ขภาพ และการวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบสุ ขภาพพอเพียง
4. พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุ ขและคลังความรู้ดา้ นสุ ขภาพให้มีความทันสมัยเชื อถือได้
และเอือต่อการเข้าถึงและการนําไปใช้ประโยชน์ได้
จากความสําคัญของแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ฉบับที 10 (2550 – 2554) ทีได้กาํ หนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบสุ ขภาพไทย ทัง 6 ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ที 6 การสร้ าง
ระบบสุ ขภาพฐานความรู้ดว้ ยการจัดการความรู้ ได้กาํ หนดให้หน่วยงานทุกระดับขององค์กรสุ ขภาพ
ดําเนิ นการจัดการความรู้เพือพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน ซึ งพบว่าสถานี อนามัยเป็ นองค์กรหนึ ง
ของระบบสุ ขภาพทีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที สุ ดและมี หน้าทีสําคัญในการดําเนิ นการพัฒนา
สุ ขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพทีสมบูรณ์และแข็งแรง
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ประเภทของสถานีอนามัย
สถานีอนามัยแบ่งเป็ น 2 ลักษณะตามโครงสร้าง และระดับขีดความสามารถในการบริ การ
ประชาชน ดังนี (กระทรวงสาธารณสุ ข กองสาธารณสุ ขภูมิภาค 2535 : 1)
1. สถานี อนามัยทัวไป หมายถึง สถานีอนามัยส่ วนใหญ่ของประเทศ มีบทบาท และความ
รับผิดชอบตามทีกําหนดไว้ 4 งาน ได้แก่ การบริ การสาธารณสุ ขผสมผสานสนับสนุ น งาน
สาธารณสุ ขมูลฐาน และการพัฒนาชุมชน งานบริ หาร และงานวิชาการ มีกรอบอัตรากําลัง และ
อาคารบ้านพัก ตลอดจนครุ ภณั ฑ์ตามทีกําหนด
2. สถานีอนามัยขนาดใหญ่ หมายถึง สถานีอนามัยทีพัฒนาขึนมาจากสถานีอนามัยทัวไป มี
บทบาทหน้าทีความรับผิดชอบตามทีกําหนดมีขีดความสามารถ และมาตาฐานการปฏิบตั ิงานบางอย่าง
สู งกว่าสถานี อนามัยทัวไป เช่น งานบริ การทันตสาธารณสุ ขขันพืนฐาน และทําหน้าทีเป็ นสถานี
อนามัยพีเลียงคอยสนับสนุนสถานีอนามัยทัวไป
กรอบอัตรากําลังของเจ้ าหน้ าทีในสถานีอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั กรอบอัตรากําลังในสถานี อนามัยขนาดใหญ่ ให้มีจาํ นวนบุคลากร
จํานวน 5 อัตรา คือ ตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัย 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุ ข จํานวน 1 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชนจํานวน 2 อัตรา (อาจเปลียนเป็ นทัน
ตาภิบาล 1 อัตรา) ลูกจ้างชัวคราว 1 อัตรา ส่ วนสถานี อนามัยทัวไปมีอตั รากําลังบุคลากร 3 อัตรา คือ
ตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัย 1 อัตรา นักวิชาการสาธารณสุ ขจํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ขชุมชนจํานวน 1 อัตรา (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข 2538 : 38, อ้างถึงใน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กองการพยาบาล 2541: 8)
ระบบบริการของสถานีอนามัย
สถานี อนามัยเป็ นระบบการจัดบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ถือได้ว่า
เป็ นบริ การด่านแรกทีอยูใ่ กล้ชิดกับชุมชนและประชาชนมากทีสุ ด เนืองจากประชาชนจะต้องมาใช้
บริ การในระดับนี ก่อนไปสู่ บริ การระดับอืนทีสู งขึน ซึ งจะช่วยกลันกรองให้ประชาชนทีไม่มีความ
จําเป็ นต้องรั บบริ ก ารในระดับอืนที สู ง ขึ น ได้รับบริ การที เหมาะสมและมี คุณ ภาพที สถานบริ การ
ระดับปฐมภูมิ ซึ งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของระบบบริ การสุ ขภาพโดยรวมดีขึน ซึ งความจําเป็ นที
จะต้องมีการดูแลระดับปฐมภูมิ (ปรี ดา แต้อารักษ์และคณะ 2543)ในพืนทีชุมชนของประเทศไทย คือ
1. ประชาชนไทยยังไม่ได้รับสิ ทธิ การมีสุขภาพดีอย่างเพียงพอ ดังนันรัฐจึงจัดให้มีหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า อันถือเป็ นองค์ประกอบสําคัญของความมันคงทางสังคม
2. ประชาชนมีความสามารถและมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพตนเองน้อยซึ งพบว่า ยังคง
มีแบบแผนการเจ็บป่ วยด้วยโรค หรื อสาเหตุของการเจ็บป่ วยทีป้ องกันได้อยูใ่ นระดับสู ง
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3. ระบบสุ ขภาพมีความไม่เป็ นธรรมและเข้าถึงยาก
4. ระบบบริ การสุ ขภาพยังไม่ได้มาตรฐานและไม่มีคุณภาพ
5. ระบบบริ การสุ ขภาพยังไม่มีประสิ ทธิภาพ ยังไม่สามารถใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดคุม้ ค่าได้
องค์ ประกอบกิจกรรมการบริการของสถานีอนามัย
การให้บริ การทางด้านสุ ขภาพแก่ประชาชนของสถานี อนามัยนันจะดําเนินการครอบคลุม
ภารกิจทางด้านสุ ขภาพ 4 ด้าน คือ การป้ องกันโรค การควบคุ มโรค การรักษาพยาบาลเบืองต้น ละ
การฟื นฟูสุขภาพ โดยสถานีอนามัยได้ดาํ เนินภารกิจทัง 4 ด้าน ตามองค์ประกอบกิจกรรมการบริ การ
ของสถานีอนามัย ดังนี
1. ด้ านบริการ มีองค์ประกอบ 3 กิจกรรม ดังนี
1.1 บริ การในชุ มชน ได้แก่ การสํารวจชุ มชน การวินิจฉัยชุมชน การจัดกิ จกรรมใน
ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่ วม การแก้ไขปัญหาชุมชนแบบเชิงรุ ก ทังนีเพือให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้และ
เป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
1.2 บริการในสถานบริการ ได้แก่ การจัดบริ การให้เป็ นไปตามชุดสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ น
การส่ งเสริ ม ป้ องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื นฟูสมรรถภาพแก่ผรู ้ ับบริ การโดยครอบคลุมทัง
ทางร่ างกาย จิตใจ สังคม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ ความเชือ ขนบธรรมเนียม ศาสนาวัฒนธรรมและ
การดําเนินชีวติ ในระดับตัวบุคคลและครอบครัวโดยมีทิศทางเพือการสร้างสุ ขภาพเป็ นหลัก
1.3 บริการต่ อเนือง เป็ นการจัดบริ การทีเชื อมโยงกับบริ การหลักในศูนย์สุขภาพชุ มชน
เพื อให้ เกิ ด ความสมบู รณ์ ต่อ เนื องของระบบบริ ก าร เช่ น การจัดให้มี ระบบปรึ ก ษาด้า นสุ ข ภาพ
(Counselling) ระบบส่ งต่อ (Referral System) ระบบเยียมบ้าน (Home Visit) ทังนี เพือให้ครอบครัว
และชุมชนมีส่วนร่ วมในการดูแลผูป้ ่ วย เพือป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและการกลับเป็ นซํา รวมถึงการ
เฝ้ าระวังโรคในชุมชน
2. ด้ านบริหารจัดการ ได้แก่ การบริ หารจัดการทีมี คุณภาพทังด้านพัฒนาบุ คลากร และ
ประเมินผลงาน เพือให้ได้การบริ การทีมีคุณภาพ
3. ด้ านวิชาการ ได้แก่ มีคู่มือการให้บริ การของศูนย์สุขภาพชุมชน ตลอดจนการดําเนินงาน
วิจยั ในพืนที
บทบาทหน้ าที และความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ข
กองสาธารณสุ ขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุ ข (2535 : 2-5) ได้กาํ หนดบทบาทหน้าทีและ
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในระดับตําบลเป็ น 4 กลุ่ม งานใหญ่ ได้แก่
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1. กลุ่มงานบริการสาธารณสุ ขผสมผสาน ประกอบด้ วย 5 สาขา ได้ แก่
1.1 ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ ให้บริ การประชาชนในพืนทีรับผิดชอบครอบคลุ มกิ จกรรม
บริ การสาธารณสุ ขขันพืนฐานทุกกลุ่มเป้ าหมาย และเน้นการพัฒนากลวิธีเชิงรุ กทีเหมาะสม ได้แก่
1.1.1 การบริ การอนามัยแม่ และเด็ก ให้การดูแลแม่ ตังแต่เริ มมีครรภ์ การคลอดการ
ดูแลหลังคลอด ดูแลเด็ก 0-5 ปี ในด้านการเจริ ญเติบโต การพัฒนาการของเด็ก ภาวะโภชนาการ
รวมทังค้นหาเฝ้ าระวังและติดตามทางโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์ เด็ก0-5 ปี และเด็กวัยเรี ยน
1.1.2 การบริ การวางแผนครอบครัว ในสถานบริ การ ตลอดจนค้นหาติดตาม และ
รณรงค์ วางแผนครอบครัวให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมาย
1.1.3 การดูแลเด็กวัยเรี ยน และเยาวชน ให้บริ การอนามัยเด็กวัยเรี ยน วางแผนและ
ให้ บ ริ ก ารอนามัย โรงเรี ย นที รั บ ผิด ชอบละดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพให้ บ ริ ก ารรั ก ษาพยาบาล
ตลอดจนการ ดูแลด้านโภชนาการเด็กในวัยเรี ยน การส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่เยาวชนนอกระบบโรงเรี ยน
1.1.4 การดูแลสุ ขภาพบุคคลทัวไป บริ การส่ ง เสริ มการออกกําลัง กายเพื อสุ ข ภาพ
ตลอดจนการให้บริ การไอโอดีนในพืนทีทีมีปัญหาการขากไอโอดีน
1.1.5 การบริ การทันตสาธารณสุ ขจัดบริ การทันตสาธารณสุ ขผสมผสานทัวไปสนับสนุน
ประชาชน และชุมชนในการพัฒนางานทันตสาธารณสุ ขตามกลวิธีสาธารณสุ ขมูลฐานตลอดจนการ
พัฒนาวิชาการ และฝึ กอบรมอาสาสมัคร
1.1.6 การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่ งเสริ มให้
ประชาชนมีความรู้ ทราบข่าวสารทีถูกต้อง สามารถเลือกบริ โภคอาหารทีมีคุณภาพได้มาตรฐาน เฝ้ า
ระวังผลิตภัณฑ์ทีผิดกฎหมาย และสนับสนุนการดําเนิ นงานของกลุ่มคุม้ ครอง
1.2 ด้านการรั ก ษาพยาบาล โดยการให้บ ริ ก ารตามสภาพปั ญ หาของชุ ม ชนในเขต
รับผิดชอบ โดยสามารถปฏิบตั ิการได้ตามเกณฑ์ทงใน
ั
และนอกสถานบริ การมีขีดความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานตลอดจนรักษาพยาบาลได้ตามเกณฑ์ทงโรคทั
ั
วไป และโรคประจําถิน ดังนี
1.2.1 เกณฑ์การปฏิบตั ิงาน สามารถพัฒนาการรั กษาพยาบาลได้ตามสภาพปั ญหา
สุ ขภาพอนามัยของแต่ละท้องถินทังโรคทัวไป และโรคประจําถิน โดยสามารถตรวจหาทางห้องปฏิบตั ิการ
เบืองต้น และคัดกรองผูป้ ่ วยให้การช่วยเหลือเบืองต้น และส่ งต่อผูป้ ่ วยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทัง
ผูป้ ่ วยทีมีอาการรุ นแรง ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ และอุบตั ิภยั นอกจากนันแล้วสามารถให้การรักษาพยาบาล
ผูป้ ่ วยเรื อรัง ผูป้ ่ วยพิการ โดยจัดระบบส่ งต่อได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 ขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงานในการปฐมพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
การดูแล และรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยเรื อรังต่อจากโรงพยาบาลผูป้ ่ วยด้านศัลยกรรม ด้านสู ติกรรม
1.2.3 การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคต่าง ๆ การส่ งต่อ
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1.3 ด้านการควบคุม และป้ องกันโรค เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาดําเนิ นการป้ องกันการ
เกิดโรคทังโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อไม่ให้เกิดการกระจายของโรค
1.3.1 การควบคุม และการป้ องกันโรคติดต่อดําเนินการควบคุม และป้ องกันโรคติดต่อ
อย่างเหมาะสมเพือลดอัตราความชุกชุม และความรุ นแรงของโรคด้วยการเฝ้ าระวังโรคออกสอบสวน
โรคให้ภูมิคุม้ กันโรคลดปัจจัยเสี ยงการเกิดโรค ให้สุขศึกษา และฝึ กอบรมประชาชนครู นักเรี ยน ใน
การรณรงค์ทาํ ลายแหล่งนําโรคตามลักษณะของกลุ่มโรคติดต่อ ดังนี
1.3.1.1 กลุ่มโรคติดต่อทัวไป ได้แก่ โรคติดทางอาหารและนํา โรคติดเชื อ
ระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในเด็กโรคหนอนพยาธิ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
1.3.1.2 กลุ่มโรคติดต่อทีนําโดยแมลงหรื อยุงเป็ นพาหะ ได้แก่ ไข้มาลาเรี ย
ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง
1.3.1.3 กลุ่มโรคติดต่อทีเกิดจากการสัมผัส โรคเรื อน วัณโรค โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์
1.3.1.4 กลุ่มโรคติดต่อทีป้ องกันได้ดว้ ยวัคซี น เช่น คอตีบ ไอกรน โปลิโอ
บาดทะยัก
1.3.2 การควบคุม และป้ องกันโรคไม่ติดต่อเน้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพเพือป้ องกันโรค
หรื อลดปัจจัยเสี ยงรวมทังการให้สุขศึกษาเพือปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพทีไม่เหมาะสมตลอดจน
คัดกรองผูป้ ่ วยในประชากรกลุ่มเป้ าหมาย เพือให้การรักษาพยาบาลทีเหมาะสม ได้แก่โรคไม่ติดต่อ
ทัวไป และโรคไม่ติดต่อเฉพาะ เช่น โรคทีเกิดจากพฤติกรรมอุบตั ิเหตุ พันธุกรรม และอืน ๆ
1.3.3 การอนามัยสิ งแวดล้อมให้บริ การเพือการควบคุ มป้ องกันโรค ซึ งมาจากนํา
อาหาร และอากาศ พัฒนาการให้บริ การตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพืนทีโดยใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสม
1.3.3.1 จัดหานําสะอาดส่ งเสริ มให้ประชาชนในพืนทีได้บริ โภคนําทีสะอาด
ปราศจากเชื อโรค ปลอดภัยในการบริ โภค
1.3.3.2 สุ ขาภิบาลสิ งแวดล้อม สิ งเสริ ม และให้บริ การ ประชาชนในการ
ปรับปรุ งสุ ขาภิบาลสิ งแวดล้อมในพืนทีรับผิดชอบ สนับสนุนให้มี และใช้ส้วมทีถูกหลักสุ ขาภิบาล
การป้ องกัน และกําจัดแมลงพาหะนําโรค การกําจัดนําเสี ยจากบ้านเรื อนการรักษาความสะอาด และ
ความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้อยของบ้านเรื อนทุกหลังคาเรื อนตลอดจนการปรับปรุ งสุ ขาภิบาลสิ งแวดล้อม
ในโรงเรี ยน และสถานประกอบการ
1.3.3.3 งานควบคุมคุณภาพสิ งแวดล้อม ตรวจสอบ และเฝ้ าระวังสภาพแวดล้อม
ได้แก่ การปนเปื อนสารเคมี และเชือโรคในแหล่งนําส่ วนใหญ่ตลอดจนมลพิษในอากาศ
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1.3.3.4 งานสุ ขาภิบาลอาหาร ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการบริ โภคอาหารทีสะอาด ปลอดภัย เปลียนแปลงนิสัยการบริ โภคให้
ถูกต้อง สามารถพิทกั ษ์ผลประโยชน์ และดูแลตนเองได้รวมทังส่ งเสริ มให้สถานทีปรุ งประกอบ และ
จํา หน่ า ยอาหารทังในชุ ม ชน และโรงเรี ย นมี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ไ ด้มาตรฐานตามข้อกําหนดทาง
สุ ขาภิบาลอาหาร
1.3.4 ด้านอาชี วอนามัย ส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัยผูป้ ระกอบอาชี พทุกประเภทตาม
ความแตกต่า งแต่ล ะพื นที ตลอดจนป้ องกัน และควบคุ ม โรค และอุบ ตั ิเหตุอนั เนื องมาจากการ
ประกอบอาชีพ
1.4 ด้านฟื นฟูสภาพ และดูแลผูป้ ่ วยพิการ โดยให้การ ฟื นฟูสภาพผูป้ ่ วยให้คืนสู่ สภาพ
ปกติหรื อป้ องกันไม่ให้เกิดความพิการ และช่วยเหลือดูแลผูพ้ ิการในชุ มชนรับผิดชอบอย่างครอบคลุม
กลุ่มเป้ าหมาย
1.5 ด้านสนับสนุนบริ การอืน ๆ ในการให้สุขศึกษา ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นสาธารณสุ ขใน
เรื อง การควบคุมป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพตลอดจนการฟื นฟูสภาพ โดย
วิธีการทางสุ ขศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ทีรับบริ การสาธารณสุ ขใน และนอกสถานบริ การ
2. งานสนับสนุนการสาธารณสุ ขมูลฐาน และพัฒนาชุ มชน
2.1 ด้านสนับสนุนการสาธารณสุ ขมูลฐาน พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้สามารถ
ดูแลสุ ขภาพตนเอง และชุมชน โดยการสนับสนุน และดําเนินงานสาธารณสุ ขมูลฐาน ให้ครอบคลุม
พืนทีรับผิดชอบ และสนับสนุนองค์กรชุมชนด้านทรัพยากร การนิเทศงาน และการให้ความรู้ในการ
แก้ไขปั ญหา
2.2 ด้า นพัฒ นาชุ ม ชน วินิ จ ฉัย ชุ ม ชน และประสานงานกับ 6 กระทรวงหลัก ใน
ดําเนินการตามแผน และควบคุมกํากับงาน และประเมินความสําเร็ จของงาน
3. งานบริหาร
3.1 ด้านบริ หารงานทัวไป จัดระบบงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
ยานพาหนะ การซ่อมบํารุ งอาคารสิ งก่อสร้าง และครุ ภณั ฑ์
3.2 ด้านวางแผน และประเมินผล วางแผน จัดทํารายงาน ประสานข้อมูลข่าวสารและ
ระบาดวิทยา
3.3 ด้านประสานงาน และประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับหน่วยงาน 6 กระทรวงหลัก
องค์กรท้องถิน ตลอดจนองค์กรเอกชน และเผยแพร่ กิจกรรมของหน่วยงานให้เป็ นทีแพร่ หลายในทุก
ระดับ
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4. งานวิชาการ
สามารถวิเคราะห์สภาพปั ญหาของสถานบริ การ และสภาวะสุ ขภาพของประชาชนใน
เขตทีรับผิดชอบ ตลอดจนร่ วมโครงการวิจยั ต่าง ๆ ในพืนทีรับผิดชอบ
กล่าวโดยสรุ ปถึงบทบาทหน้าทีของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล ทีปฏิบตั ิงานอยู่
ในสถานีอนามัยนันต้องปฏิบตั ิงานให้ครอบคลุมทัง 4 กลุ่มงาน แต่ในการปฏิบตั ิงานทีเกียวข้องกับ
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขนัน พบว่าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจะ
ใช้กระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในกลุ่มงานบริ การสาธารณสุ ขแบบผสมผสาน และ
กลุ่มงานสนับสนุนการสาธารณสุ ขมูลฐาน และพัฒนาชุมชนโดยในกลุ่มงานบริ การสาธารณสุ ขแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วย 5 สาขา ได้แก่ 1) ด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพ 2) ด้านการรักษาพยาบาล 3)ด้าน
การควบคุม และป้ องกันโรค 4) ด้านฟื นฟูสภาพ และดูแลผูป้ ่ วยพิการ และ 5) ด้านสนับสนุนบริ การ
อืน ๆ ส่ วนในกลุ่มการสนับสนุนการสาธารณสุ ขมูลฐาน และพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ
1) ด้านสนับสนุ นการสาธารณสุ ขมูลฐาน และ2)ด้านพัฒนาชุ มชน วินิจฉัยชุ มชน โดยทังหมดเป็ น
บทบาทหน้าทีของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในระดับสถานีอนามัยทีต้องบริ การแก่ประชาชน ซึ งส่ งผล
ต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนโดยตรง ต่างจากการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับ
อําเภอและจังหวัดทีเป็ นหน่วยงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพซึ งไม่ได้ให้บริ การโดยตรงแก่ประชาชน
ความหมายของการดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ
วิจิตร ศรี สุพรรณและคณะ (2544 : 26) กล่าวว่า การดูแลสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ (Primary
Care) หมายถึง การดูแลสุ ขภาพขันพืนฐานทีรัฐต้องจัดให้กบั ประชาชนทุกคนทุกครอบครัวอย่าง
เป็ นองค์รวมและต่อเนื อง ในทุกภาวะของสุ ขภาพ ตังแต่มีสุขภาพดี มีภาวะเสี ยงภาวะเจ็บป่ วยและ
ระยะสุ ดท้ายของชีวติ โดยครอบคลุมการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาโรคเบืองต้น การ
ดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) และการฟื นฟูสภาพ รวมทังการประสานงานเชือมโยง
กับหน่วยงานบริ การอืนๆ และการส่ งต่อผูป้ ่ วยไปรับบริ การทีเหมาะสม โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของประชาชน ครอบครัวและชุมชนในการดูแลตนเอง การใช้ภูมิปัญญาเทคโนโลยีทีเหมาะสมและ
การมีส่วนร่ วม โดยความหมายของระบบปฐมภูมินนั อาจแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความหมายของระบบบริ การปฐมภูมิ ในเชิงปฏิบัติการ
1.1 เป็ นหน่วยงานทีรับผิดชอบต่อสุ ขภาพของประชาชนในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื อง
โดยมิได้จาํ กัดเฉพาะประชากรทีมาใช้บริ การทีสถานพยาบาลแต่ตอ้ งดูแลทังหมด ทังทีเป็ นการรู ้
สภาวะสุ ขภาพ และหามาตรการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
1.2 เป็ นทีปรึ กษาของประชาชนในด้านการดูแลสุ ขภาพในภาพรวม
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1.3 ให้บริ การพืนฐานที จํา เป็ นแก่ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม อายุ และบริ ก ารทังที เป็ นการ
รักษาพยาบาล การส่ งเสริ มฯ การป้ องกันโรค และการฟื นฟูสภาพ โดยเรี ยงลําดับตามความสําคัญ
และตามลักษณะการดําเนินงานดังนี
1.3.1ให้บริ การด้านส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค โดยตรง ซึ งประกอบด้วยการ
ให้บริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพทีผสมผสานกับการรักษาพยาบาล ดําเนินการคัดกรองปั ญหา ความเสี ยง
ให้วคั ซี น ควบคุมป้ องกันโรคในระดับบุคคล ให้คาํ แนะนํา ความรู้และทักษะเพือการสร้างศักยภาพ
ประชาชนในการดูแลสุ ขภาพพืนฐาน และการดูแลเบืองต้นเมือเจ็บป่ วย
1.3.2 ร่ วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ ทีเป็ นการปรับเปลียน
พฤติกรรมในระดับชุมชนตลอดจนการปรับเปลียนสภาพแวดล้อมให้เอือต่อการมีสุขภาพดี โดยงาน
ส่ วนนีหน่วยบริ การปฐมภูมิจะมีบทบาทเกียวข้องโดยตรง
1.3.3 ให้บริ การรักษาดูแลเบืองต้นในปั ญหา/โรค ทีพบบ่อย โดยมีการกําหนดขอบเขต
ของสภาพปัญหาหรื อรายชือโรคทีควรดูแลให้ชดั เจน
1.3.4 ติดตาม ประสาน การให้บริ การประเภทต่างๆ เพือให้เกิดบริ การทีบูรณาการ
ต่อเนือง
2. ความหมายบริการปฐมภูมิ เมือพิจารณาเชิ งกระบวนการ บริ การปฐมภูมิมีลกั ษณะดังนี
2.1 เป็ นบริ การด่านแรกที ประชาชนเข้า ถึ ง บริ ก ารได้ส ะดวก (Front-line care) ดูแล
สุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ และทุกกลุ่มโรค เป็ นทีให้คาํ ปรึ กษาด้านสุ ขภาพแก่ประชาชน
ก่อนทีจะไปรับบริ การเฉพาะทางอืนๆ
2.2 เป็ นบริ การทีรับผิดชอบดูแลสุ ขภาพของประชาชนอย่างต่อเนือง (On going/Longi tudinal care) ตังแต่ก่อนป่ วยจนถึงขณะป่ วย และการฟื นฟูสภาพ ตังแต่เกิดจนตาย รวมทังหมายถึง
การมีความเข้าใจกัน รู้จกั กันระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับผูร้ ับบริ การ/ประชาชนอย่างต่อเนือง
2.3 เป็ นบริ การทีดูแลประชาชนอย่างผสมผสาน คํานึงถึงปั จจัยทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ
สังคม และเศรษฐกิจทีเกียวข้อง (Comprehensive care) ให้บริ การทีผสมผสานทุกด้านตามความ
จําเป็ นของผูร้ ับบริ การทังทางด้านการรักษาพยาบาล การส่ งเสริ มสุ ขภาพ และการป้ องกันโรค
2.4 เป็ นหน่วยทีทําหน้าทีส่ งต่อและประสานเชื อมต่อการบริ การอืนๆ ทังด้านการแพทย์
ด้านสังคม เมือจําเป็ น รวมทังการเชื อมต่อข้อมูล เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับประชาชน (Coordinated care)
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ระบบบริการสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทพึี งประสงค์
ระบบบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทีพึงประสงค์นนควรมี
ั
ลกั ษณะ (ปรี ดา แต้อารักษ์และ
คณะ 2543 ; วิจิตร ศรี สุพรรณและคณะ 2544 ) ดังนี
1. ยึดปรัชญาสุ ขภาพแบบองค์ร วม โดยที ม สุ ข ภาพต้อ งปรั บ กระบวนทัศ น์ ใ นการมอง
สุ ขภาพใหม่ให้กว้างขวางขึน ซึ งสุ ขภาพไม่ได้มีความหมายแคบเพียงแค่เรื องทางเทคนิ คการแพทย์
การรักษาพยาบาล ทีมีเฉพาะโรงพยาบาล ทีเกี ยวข้องกับแพทย์ พยาบาลหรื อคนเจ็บป่ วยอีกต่อไป
แต่สุขภาพมีความหมายกว้าง เป็ นเรื องของวิถีชีวิตทังหมดของประชาชน ซึ งหมายถึ ง สุ ขภาวะที
สมบูรณ์ทงทางกาย
ั
ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ ซึ งสุ ขภาพจะมีความสัมพันธ์เชื อมโยงกับ
ปั จจัยต่างๆ ทังด้านปั จเจกบุ คคล ด้านสภาพแวดล้อม เช่ น เศรษฐกิ จ สิ งแวดล้อม การเมือง รวม
ทังตัวระบบบริ การ สุ ขภาพเองโดยทุกส่ วนจะต้องเชื อมโยงเป็ นหนึงเดียวกันและมีความสมดุลจึงจะ
เกิดสุ ขภาพทีดี
2. การทําให้ประชาชนพึงตนเองได้ การจัดบริ การต้องมุ่งเสริ มสร้างการพึงตนเองทางด้าน
สุ ขภาพของประชาชน การตระหนักถึงความเหมาะสมเพียงพอในการแสวงหาการรับบริ การและการ
ใช้บริ การสุ ขภาพ ควรสร้างให้เกิดดุลยภาพการพึงตนเองและการพึงบริ การสุ ขภาพของประชาชน
3. การมีส่วนร่ วมในการดูแลสุ ขภาพประชาชน ครอบครั วและองค์กรท้องถิ นได้รับ การ
เสริ มสร้างพลังอํานาจและมีส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนาสุ ขภาพและเป็ นผูจ้ ดั หา มีส่วนร่ วมใน
การควบคู่กาํ กับการให้บริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิการควบคุมปั ญหาทีคุกคามสุ ขภาพของตนเอง
และชุมชน
4. มีหน่วยบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิทีชัดเจนและครอบคลุม หน่วยบริ การนีมีบทบาท
และหน้าทีในการดูแลสุ ขภาพของประชาชน ตังแต่ก่อนป่ วยไปจนถึงการดูแลเบืองต้นเมือเจ็บป่ วย
รวมทังการส่ งต่อ การส่ งกลับทีเป็ นระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนือง
5. มีลกั ษณะของการบริ การเป็ นการบริ การสุ ขภาพขันพืนฐานทีมีคุณภาพ มีความเท่าเทียม
กันและเหมาะสม ซึ งมีลกั ษณะดังนี
5.1 เป็ นบริ การสาธารณสุ ขที อยู่ใกล้ชิดประชาชนซึ งสามารถเข้าถึ งบริ การได้สะดวก
โดยมีการกําหนดพืนทีในให้บริ การทีชัดเจน โดยมีแนวคิดการให้บริ การทีมุ่งเน้นการเสริ มสร้างพลัง
อํานาจของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้สามารถพึงตนเองด้านสุ ขภาพได้
5.2 เป็ นการให้บริ การทีมีการเชือมโยงกับหน่วยงานอืนๆและมีเครื อข่ายเพือการจัดการ
สุ ขภาพในทุกมิติของประชาชน
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5.3 เป็ นการบริ การในด้านการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรคและการรักษาโรค
เบืองต้น การดูแลสุ ขภาพและการฟื นฟูสมรรถภาพอย่างต่อเนืองและครอบคลุมแก่ประชาชนทุกคน
ทุกกลุ่มทุกวัยในทุกภาวะสุ ขภาพ
5.5 มีการจัดการบริ การทีหลากหลาย ทังการแพทย์แผนปั จจุบนั และการแพทย์ทางเลือก
อืนๆ เช่น แพทย์แผนไทย เพือให้ประชาชนมีทางเลื อกมากขึนมีเครื อข่ายและเชื อมโยงกับสถาน
บริ การอืนในระบบบริ การสุ ขภาพ
5.6 มีรูปแบบการบิการทีหลากหลาย โดยมี ผูใ้ ห้บ ริ ก ารที หลากหลายซึ งอาจเป็ นทัง
หน่ วยงานของรัฐบาล เอกชนและหน่ วยบริ การระดับท้องถิน ซึ งให้บริ การทีมีมาตรฐานเดียวกัน
ครอบคลุมประชาชนทุกคน
การพัฒนางานบริการสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิġ
ชุ มชนเป็ นหน่ ว ยสัง คมที มี ค วามสํา คัญต่องานสาธารณสุ ขโดยเฉพาะอย่า งยิงในพื นที
ชนบททังในแง่ของการเกิดปั ญหาสาธารณสุ ข และการแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ข ดังนันการพัฒนา
งานบริ การสาธารณสุ ขทีมีประสิ ทธิภาพ และยังยืนจึงต้องเริ มทีชุ มชนโดยมีชุมชนรองรับการพัฒนา
เป้ าหมายสําคัญของงานบริ การสาธารณสุ ขในระดับชุมชน คือ การทีบุคคลต่างๆ มีสุขภาพดี มีปัจจัย
เสี ยงทางสุ ขภาพน้อยทีสุ ด มีการเจ็บป่ วยน้อยลงซึ งจะทําให้ครอบครัวต่างๆ มีสุขภาพดี และใน
ระดับชุ มชนก็มีสุขภาพดี ดว้ ย งานบริ การสาธารณสุ ขที ประชาชนส่ วนใหญ่ในชุ มชนต้องการ คือ
งานบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิซึงจะให้การดูแลสุ ขภาพ และเป็ นหลักประกันทางสุ ขภาพของ
บุคคลต่างๆ และของครอบครัวต่างๆ ทีจะมีสุขภาพดีและเจ็บป่ วยน้อยลง ส่ งผลให้ปริ มาณการใช้
บริ การในระดับทุติยภูมิและระดับตติยภูมิลดลงหรื ออยูใ่ นขอบเขตทีสามารถจัดบริ การให้ได้อย่าง
ทัวถึ งและมีคุณภาพ สามารถช่ วยชี วิตให้ได้มากทีสุ ดและลดอัตราความพิการให้น้อยทีสุ ดตาม
มาตรฐานของระบบบริ ก ารที กํา หนดไว้ไ ด้โดยไม่มี ก ารขาดแคลนของกํา ลัง คนในสายงานการ
รักษาพยาบาล และขาดแคลนงบประมาณทีจําเป็ นต้องใช้สําหรับการให้บริ การการรักษาพยาบาล
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งในการพัฒนางานบริ การสาธารณสุ ขในระดับปฐมภูมิ ġ นันมีองค์ประกอบ
และแนวทางการพัฒนา ดังนีġ
องค์ ประกอบของการพัฒนางานบริการสุ ขภาพระดับปฐมภูมġิ
องค์ประกอบของการพัฒนางานสาธารณสุ ขหรื อการบริ การสุ ขภาพในระดับปฐมภูมิอย่าง
ยังยืนนันจะประกอบด้วยการดําเนินงาน 4 ด้าน คือ
1. การจัดหากําลังคนในงานบริ การปฐมภูมิให้พอเพียง
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุ ข
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3. การพัฒนาการบริ หารจัดการด้านงบประมาณและการช่วยเหลือต่าง ๆ ทีจําเป็ นสําหรับ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค และการควบคุมโรค
4 . การมีกฎหมายมาควบคุมกํากับ หรื อรองรับมาตรฐานการปฏิบตั ิงานของวิชาชีพสาธารณะ
ในระดับปฐมภูมิ เพือเป็ นหลักประกันทางสุ ขภาพให้กบั ประชากรว่าจะได้รับบริ การสุ ขภาพระดับ
ปฐมภูมิทีได้มาตรฐานคุณภาพตามสิ ทธิ ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550
และธรรมนูญสุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
แนวทางการพัฒนางานบริการสุ ขภาพระดับปฐมภูมิġ
การพัฒนางานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิตามองค์ประกอบทัง 4 องค์ประกอบดังกล่าว
แล้วข้างต้น มีแนวทางดังต่อไปนี
1. การจัดทํากรอบอัตรากําลังบุคลากรสาธารณสุ ขในระบบบริ การปฐมภูมิ ทีเน้นการสร้าง
สุ ขภาพโดยการให้บริ การสาธารณสุ ขตามหลักการสร้างสุ ขภาพ คือ การให้การดูแลรักษาพยาบาล
ขันต้นแก่ผรู้ ับบริ การทีเจ็บป่ วยไม่มาก ไม่จาํ เป็ นต้องได้รับการส่ งตัวไปรับการรักษาทีโรงพยาบาล
โดยแพทย์และบุคลากรสายงานรักษาพยาบาล การป้ องกันโรคทังโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ การ
ควบคุมโรค การควบคุมป้ องกันภัยคุกคามทางสุ ขภาพ และการดูแลรักษาสุ ขภาพตามแนวทางการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยกําหนดจากจํานวนประชากรในพืนทีบริ การ ปั ญหาสาธารณสุ ขพืนที และความ
ยากง่ายของการปฏิ บตั ิงานพร้ อมทังจัดให้มีบุคลากรสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานในหน่ วยบริ การให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรอบอัตรากําลังนี สามารถเพิมหรื อลดได้ เมือมีการ
เปลียนแปลงของประชากร พืนที เศรษฐกิจและสังคม และปัญหาสาธารณสุ ข
2. การพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสาธารณสุ ขให้กบั บุคลากรสาธารณสุ ขในระบบบริ การ
ปฐมภูมิ ในอดี ตนันคุ ณวุฒิขนต้
ั นของบุ คลากรสาธารณสุ ขในชุ มชนส่ วนใหญ่เป็ นวุฒิในระดับ
ประกาศนียบัตรในสาขาสาธารณสุ ขชุมชน และทันตภิบาลซึ งไม่สามารถจะบรรจุองค์ความรู ้ ดา้ น
สาธารณสุ ขทีเพียงพอต่อการปฏิ บตั ิ งานสาธารณสุ ขได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพราะตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลกนัน บุคลากรสาธารณะต้องมีความรู้และทักษะหลักในด้านสาธารณสุ ข 5 ด้าน
ด้วยกัน คือ วิทยาการระบาด การอนามัยสิ งแวดล้อมและครัวอนามัย การป้ องกันและควบคุ ม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การวิจยั สาธารณสุ ขและพฤติกรรมสุ ขภาพ โดยมีการบูรณาการของการ
วางแผนและประเมิน และการบริ หารจัดการในงานสาธารณสุ ขเข้าไว้ในจังหวัดต่าง ๆ ทีเป็ นวิชาชีพ
หลักของงานสาธารณสุ ข ซึงหลักสู ตรในระดับประกาศนียบัตรหรื อหลักสู ตรเทียบเท่าอนุ ปริ ญญาไม่
สามารถจะพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทีจําเป็ นได้เพียงพอต้องการปฏิบตั ิงาน
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ดังนัน บุคลากรในสายงานสาธารณสุ ขระดับบริ การปฐมภูมิ จําเป็ นต้องเริ มต้นจากระดับ
ปริ ญญาตรี เช่นเดี ยวกับสายงานการศึกษาและสายงานอืนๆ ทีเกี ยวข้องเพือยกระดับคุ ณภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของบริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานบริ การเช่นเดียวกับวิชาชี พ
สาธารณสุ ขอืนๆ ในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ งสามารถทําได้โดยไม่ยากนักโดยการจัดการมีมา
ต่อเนื องของสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุ ขทังของรัฐ และของเอกชนพร้อมทังกําหนดคุณวุฒิ
ทางการศึกษาเฉพาะตําแหน่งเสี ยใหม่ให้สูงขึนเป็ นระดับปริ ญญาตรี ส่ วนคุ ณวุฒิของผูบ้ ริ หารงาน
สถานบริ การสุ ขภาพระดับสถานี อนามัย ศูนย์สุขภาพชุ มชนหรื อโรงพยาบาลสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ระดับตําบล ควรกําหนดให้เป็ นวุฒิปริ ญญาโทด้านสาธารณสุ ข รวมทังตําแหน่งสาธารณสุ ขอําเภอ
ด้วย เช่นเดียวกับตําแหน่งผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
3. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการงานสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ เพือให้มีแพทย์เวช
ปฏิบตั ิครอบครัวและพยาบาลเวชปฏิบตั ิมาดูแลในด้านการรักษาพยาบาลในระดับปฐมภูมิของชุมชน
ให้ครอบคลุ มงานเวชปฏิ บตั ิครอบครัว เพือการพัฒนาสุ ขภาพองค์รวมของครอบครัวได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทีสําคัญทีสุ ด คือมี การบริ หารงบประมาณและการจ่ายค่ าตอบแทนให้กบั บุ คลากร
สาธารณสุ ขตามบริ บทของงานสาธารณสุ ขในแต่ละพืนที และในทุกด้านของงานสาธารณสุ ข ไม่วา่
จะเป็ นในด้านงานรักษาพยาบาล งานป้ องกันโรค งานควบคุมโรค และงานส่ งเสริ มสุ ขภาพทีมี
ลักษณะยืดหยุน่ ตามสภาพปั ญหาและการดําเนินงานสาธารณสุ ขของแต่ละชุมชน แต่ละสถานบริ การ
และแต่ละพืนที เพือการใช้ประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาสุ ขภาพระบบองค์รวมของประชากรทุกคน
4. เนืองจากมีสถานบริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ จาํ นวนมากและมี บุคลกรสาธารณสุ ขที
ให้บริ การอยูใ่ นสถานบริ การ ทังในภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชนจํานวนมาก ในการนี
ประชาชนจําเป็ นต้องได้รับบริ การทีมีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานทังในด้านมาตรฐาน
สถานบริ การ มาตรฐานบริ การ มาตรฐานบุคลกรและมาตรฐานการจัดการ ดังนัน จึงมีความจําเป็ นที
จะต้องมีกฎหมายทังในลักษณะของการควบคุมทํากับการดําเนินงาน การควบคุมกํากับทางวิชาการ
มาตรฐานบริ การและคุณวุฒิของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน และในลักษณะของการส่ งเสริ มให้สถานบริ การ
ระบบบริ การ และบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานหรื อผูใ้ ห้บริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ขนพื
ั นฐานของประชาชนในอันทีจะมีสุขภาพดี ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย
กล่าวโดยสรุ ปบทบาทหน้าทีของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในการปฏิบตั ิงานในสถานีอนามัย
เพื อแก้ปั ญ หาและพัฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนในพื นที เพือให้บ รรลุ ต ามจุ ดมุ่ ง หมายที ตังไว้มี
บทบาทและหน้าที ทีหลากหลาย ซึงสามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ด้านหลัก ดังนี
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1. ด้านการบริ หารซึงเป็ นกระบวนการในการจัดการทียึดเป้ าหมายของการปฏิบตั ิงานทีได้
กําหนดล่วงหน้ามีการวางแผนในกลวิธีร่วมกันระหว่างบุคลากรผูร้ ่ วมงานทุกระดับ ยึดหลักการ
บริ หารงานทีเสมอภาคสุ จริ ตและโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วมดําเนิ นการส่ งเสริ มการพัฒนา และ
ร่ วมมือกับชุ มชนในการสร้ างทีมงานสาธารณสุ ขให้มีศกั ยภาพเข้มแข็งมีความสามัคคีในหน่วยงาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองพร้อมทีจะบริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การให้ได้รับ
ผลประโยชน์สูงสุ ดและมีความพึงพอใจมากทีสุ ด ในด้านการบริ หารงบประมาณและเงินบํารุ งของ
สถานบริ การ ยึดหลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ของงานเป็ นหลัก เพือให้เกิด
ความคุม้ ค่า มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย
และระเบียบอืนทีเกียวข้อง
2. ด้านการบริ การดําเนินการการส่ งเสริ มงานด้านการรักษาพยาบาลและการฟื นฟูสภาพ
โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางให้บริ การทีถูกต้องตามหลักวิชาการทันเวลาและเหตุการณ์ให้เกิดความ
พึงพอใจทังผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การเน้นการพัฒนาคุ ณภาพสถานบริ การให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนและดําเนินการพัฒนาเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขให้มีความรู้  ความสามารถ
ในการให้บริ การทีเอือต่อการบริ การประชาชนด้านการสร้างสุ ขภาพเน้นการสร้างสุ ขภาพมากกว่า
การรักษาพยาบาลเมือเจ็บป่ วย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นในกิจกรรมการสร้างสุ ขภาพ เน้นการดําเนินงาน
เชิงรุ กในชุมชนโดยทีมสุ ขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผนู้ าํ ชุมชนประชาชนและองค์กรในชุมชน
ได้เรี ยนรู้ปัญหาด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ในการสร้าง
สุ ขภาพอันจะส่ งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีดีขึนทังทางด้านร่ างกายและจิตใจอย่างยังยืน
ด้านการควบคุมและป้ องกันโรค จัดให้มีการดําเนินงานตามโครงการด้านการควบคุมและป้ องกัน
โรคโดยการวางแผนงานร่ วมกับองค์กรต่างๆและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในพืนทีดําเนินการ
ร่ วมกันเป็ นทีมวิชาการ โดยกําหนดทีมงานผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการติดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นระยะโดยดําเนิ นการเปรี ยบเทียบอัตราเสี ยง และอัตราการเกิ ดโรคกับเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุ ขเพือให้การป้ องกันและควบคุมโรคอย่างทันเวลา
3. ด้านวิชาการดําเนินการพัฒนางานวิชาการ งานวิจยั เกียวกับสุ ขภาพและเน้นการค้นคว้า
นวัตกรรมใหม่ๆ เพือการพัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุ ข โดยสนับสนุนและสร้างความรู้ ความ
เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที และดําเนินการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานที
รับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยการจัดฝึ กอบรมในส่ วนทีสามารถดําเนิ นการเองได้ และส่ งเข้ารับ
การฝึ กอบรมในสถาบัน หรื อหน่วยงานทีจัดการอบรม โดยดําเนิ นการตามความสนใจและความ
เหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในแต่ละบุคคลโดยการสอบถามความคิดเห็นในแต่ละบุคคล และประเมิน
จากการปฏิบตั ิงานทีรับผิดชอบของแต่ละคน และจะนําเทคโนโลยีทีทันสมัย ทังทีเป็ นเทคโนโลยี
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ด้านการแพทย์ และการสาธารณสุ ข ตลอดจนองค์ความรู ้ต่างๆในการดูแลสุ ขภาพและเทคโนโลยี
อืนๆ เช่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื อสาร มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
แนวคิดเกียวกับการพัฒนาตัวบ่ งชี
ตัวบ่งชีเป็ นคําทีตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Indicator” ซึงตามพจนานุกรมออกฟอร์ ด (Oxford
Dictionary, n.d.) ได้ให้ความหมายของ Indicator ไว้วา่ หมายถึง สิ งทีบ่งชี สิ งใดสิ งหนึ ง (That which
points out, or direct attention to something) ส่ วนพจนานุ กรมเวบส์ เตอร์ (Webster Dictionary, n.d)
ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็ นสิ งทีบ่งชี หรื อสิ งทีชี บอกสิ งใดสิ งหนึ งที อาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่า
ความเป็ นจริ งได้บา้ ง ในภาษาไทยมีใช้อยูห่ ลายคํา เช่น ตัวบ่งชี ตัวชีวัด เครื องชีวัด เป็ นต้น
ในการเลือกนําคําต่างๆ เหล่านี มาใช้มีความแตกต่างกัน ขึนอยู่กบั ความต้องการและการ
เลื อ กใช้ข องแต่ ล ะบุ ค คล เช่ น สํ า นัก งานโครงการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข กระทรวง
สาธารณสุ ข (2549) ใช้คาํ ว่า “ตัวชีวัด” สถาบันวิจยั และพัฒนา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ใช้คาํ ว่า “ดัชนี” เป็ นต้น และในการวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั จะขอโดยใช้คาํ ว่า ตัวบ่งชี
ความหมายของตัวบ่ งชี
เนืองจากตัวบ่งชี ถูกนํามาใช้อย่างหลากหลาย ทังนี ขึนอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของผูใ้ ช้ ดังนัน
จึงมีผใู้ ห้ความหมายของคําว่า “ตัวบ่งชี” ไว้ในลักษณะต่าง ๆ กันหลายความหมาย ดังนี
ศักดิ ชาย เพชรช่วย (2541 : 14) ได้กล่าวไว้ว่า ตัวบ่งชี หมายถึง สารสนเทศทีบ่งบอก
สภาพการณ์หรื อสภาวะอย่างใดอย่างหนึ งในเชิ งปริ มาณ หรื อเชิ งคุณภาพ ซึ งสารสนเทศดังกล่าวอยู่
ในรู ปของค่าทีสังเกตได้เป็ นตัวเลข ข้อความ องค์ประกอบ ตัวแปร หรื อปั ญหาทีเกิ ดขึนในช่ วงใด
ช่วงหนึง โดยการนําตัวแปร หรื อข้อเท็จจริ งสัมพันธ์กนั เพือให้เกิดคุณค่า ซึ งสามารถทีจะชี ให้เห็นถึง
สภาพการณ์การดําเนินงานทีต้องการศึกษา เมือเทียบกับเกณฑ์และมาตรฐานทีตังไว้
เอมอร จังศิริพรปกรณ์ ( 2542 : 5) ได้กล่าวถึ งตัวบ่งชี ไว้ว่า หมายถึ ง สารสนเทศเชิ ง
ปริ มาณ หรื อตัวประกอบ ตัวแปรทีบ่งบอกถึงสิ งทีต้องการตรวจสอบ หรื อสถานการณ์ทีสะท้อน
ลัก ษณะการดําเนิ น งาน ทํา ให้ส ามารถวินิจฉัย ชี ภาวะและช่ ว ยชี บทบาทหน้า ที ตลอดจนปั ญหา
อุปสรรคของการดําเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึง
อุทุมพร จามรมาน (2544 : 5) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ตัวบ่งชี หมายถึงสิ งทีบอกข้อมูลที
นํามาใช้เพือให้เห็นอะไรบางอย่าง เช่ น ตัวบ่งชี ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการ ตัวบ่งชี คุณภาพ
ผลผลิต ตัวบ่งชี ประสิ ทธิ ผลของโครงการ ตัวบ่งชี ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ขององค์กรกับ
แผนชาติ ตัวบ่งชีความชัดเจนของแนวคิด หรื อตัวบ่งชีความคุม้ ค่าของการลงทุน เป็ นต้น
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เดวิส (Davis 1972) ได้ให้ความหมายตัวบ่งชี หมายถึง ข้อความทีบ่งบอกหรื อเครื องมือที
ใช้ในการติดตามการดํา เนินงานหรื อสภาวะของระบบ
จอห์นสโตน (Johnstone 1981) กล่าวไว้วา่ ตัวบ่งชี หมายถึง สารสนเทศทีบ่งบอกปริ มาณ
เชิงสัมพันธ์หรื อสภาวะของสิ งทีมุ่งวัดในเวลาใดเวลาหนึงโดยไม่จาํ เป็ นต้องบ่งบอกสภาวะทีเจาะจง
หรื อชัดเจนแต่บ่งบอกหรื อสะท้อนภาพของสถานการณ์ ทีเราสนใจเข้าไปตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ
หรื อให้ภาพเชิงสรุ ปโดยทัวไป ซึ งอาจมีการเปลียนแปลงได้ในอนาคต
บรู สเทียน โอค และกูตนั (Burstein Oakes and Guiton 1992) ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี
ไว้วา่ ตัวบ่งชี เป็ นค่าสถิติทีให้สารสนเทศเกียวกับสถานะ คุณภาพ หรื อผลการปฏิบตั ิงานของระบบ
การศึ ก ษา ซึ งอาจจะเป็ นค่ า สถิ ติเ ฉพาะเรื องหรื อค่ า สถิ ติ รวมก็ ไ ด้ โดยจะต้องมี เกณฑ์ม าตรฐาน
สําหรับการตัดสิ นใจ
จากความหมายของตัวบ่งชี ทีกล่าวมาแล้วนัน แสดงให้เห็นถึ งความหลากหลายของการ
มองตัวบ่งชี ในลักษณะต่างๆ แต่ถึงแม้จะมีการใช้คาํ ทีต่างกัน แต่ความหมายทีปรากฏกล่าวได้วา่ ตัว
บ่งชี เป็ นสิ งทีบอกถึงข้อมูลทีนํามาใช้เพือชีให้เห็นอะไรบางอย่าง
โดยสรุ ป ตัวบ่งชี หมายถึง สิ งทีบอกสภาพหรื อสภาวะในลักษณะใดลักษณะหนึ งในเชิ ง
ปริ มาณ หรื อเชิงคุณภาพของสถานการณ์ หรื อปั ญหาทีเกิดขึนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ ง ณ ทีใดทีหนึง
ซึ งลักษณะดังกล่าวเป็ นการนํา ข้อมูล หรื อตัวแปร หรื อข้อความจริ งมาสัมพันธ์กนั เพือให้เห็นคุณค่า
ทีสามารถชีให้เห็นลักษณะของสถานการณ์ของสิ งทีต้องการวัดได้
ลักษณะของตัวบ่ งชี
ลักษณะหรื อคุ ณสมบัติของตัวบ่งชี ที ดี ต้องมี การแสดงค่าเชิ งปริ มาณ และคุ ณ ภาพเป็ น
ตัวเลขเพือนําไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ทีกําหนดไว้ได้ ลักษณะหรื อคุ ณสมบัติของตัวบ่งชี ที ดี มีผู้
กล่าวถึงไว้อย่างหลากหลาย พอสรุ ปได้ดงั นี
คุณสมบัติทีสําคัญของตัวบ่งชีต้องประกอบด้วย
1. มีความตรง สามารถวัดในสิ งทีต้องการวัดได้
2. มี ความไวสามารถแสดงความแตกต่า งได้แม้ว่า สถานการณ์ ทีวัด จะเปลี ยนแปลงไป
เล็กน้อยก็ตาม
3. มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลียนแปลงก็แต่เฉพาะสถานการณ์ทีเกียวข้องกับตัวแปรนัน
โดยตรงเท่านัน
4. มีความเชื อถือได้ ค่าทีได้ทงเชิ
ั งปริ มาณและคุ ณภาพควรจะสอดคล้องกัน ถ้าวัดในสิ ง
เดียวกัน ไม่วา่ ผูว้ ดั จะเป็ นกลุ่มใดก็ตาม
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การสร้างทฤษฎีโดยอาศัยตัวบ่งชีนี มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ 3 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 กําหนดข้อความบรรยายสภาวะที จะศึ กษา กําหนดแนวคิ ดที เกี ยวข้องกับ
สภาวะนัน ให้นิยามเชิงปฏิบตั ิการ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างตัวบ่งชี
ขันตอนที 2 แนวคิ ดทีกํา หนดขึ น จะเป็ นแนวคิ ดอย่า งกว้างๆ เกี ยวกับสภาวะ หรื อ
สถานการณ์ทีจะศึกษา ( Broad Concept )
ขันตอนที 3 แนวคิดอย่างกว้างๆ ทีกําหนดไว้แล้วนัน จะเป็ นตัวแทนของตัวแปรหลายๆตัว
ซึ งตัวแปรต่าง ๆ เหล่านี จะถูกนํามาใช้ตามขันตอนของการวิจยั โดยพยายามหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรกับแนวคิดอย่างกว้างๆ ทีกําหนดขึน เพือนําไปสู่ การสร้างทฤษฎี
ลักษณะทีสําคัญของตัวบ่งชีไว้ 3 ประการ คือ
1. ต้องกําหนดเป็ นตัวเลขได้หรื ออยูใ่ นรู ปเชิงปริ มาณมิใช่เป็ นข้อความบรรยายเท่านัน และ
ในการตีความค่าตัวเลขของตัวบ่งชี แต่ละตัวต้องนํามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ทีตังไว้จึงจะบอกได้วา่
ค่าตัวเลขนันสู งหรื อตํา ได้มาตรฐานเพียงใด
2. ค่าหรื อคุณลักษณะทีได้จากตัวบ่งชีมีความหมายภายใต้เงือนไข 2 ประการ คือ
2.1 เงือนไขของเวลา ตัวบ่งชีจะบ่งบอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึง ทังนีขึนอยูก่ บั
ตัวแปร หรื อข้อมูลว่าจัดเก็บในช่วงใด ตัวบ่งชีอาจมีค่า 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 5 เดือน 1 ปี หรื อช่วง
5 ปี ก็ได้ ขึนอยูก่ บั ระยะเวลาทีจะนําข้อมูลมาใช้และการตีค่า
2.2 เงือนไขของสถานที ตัวบ่งชีจะบอกความหมายเฉพาะในเขตพืนที หรื อส่ วนใดส่ วนหนึง
ของระบบหรื อหน่วยงานทีต้องการตรวจสอบ เช่น ตัวบ่งชีด้านคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ
จังหวัด อําเภอ ตําบล, ตัวบ่งชีด้านปัจจัย กระบวนการหรื อผลลัพธ์ เป็ นต้น
3. บ่งชีการดํา เนิ นงานตามภารกิ จของหน่ วยงานหรื อองค์กร ว่าดํา เนิ น งานเป็ นอย่างไร
บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อไม่
คุณสมบัติทีดีของตัวบ่งชีไว้ดงั นี
3.1 ความเป็ นกลาง (Neutrality) หมายถึง ความไม่ลาํ เอียง (Bias) ของตัวบ่งชีทีผลของ
การประเมินอาจเกื อกูล ต่อกิ จกรรม โครงการหรื อแผนงานที เป็ นประเภทเดี ยวกันแต่ จดั ทํา โดย
หน่วยงานทีแตกต่างกัน
3.2 ความเป็ นวัตถุวสิ ัย (Objectivity) หมายถึง การตัดสิ นใจเกียวกับค่าของดัชนี มิได้เกิด
จากการคิดเอาเองตามความรู้สึกของผูป้ ระเมิน หรื อทีเรี ยกว่าตามจิตวิสัย (Subjectivity) แต่อยู่กบั
สภาวะทีเป็ นอยูห่ รื อเป็ นรู ปธรรมของคุณสมบัติทีผูป้ ระเมินจะประเมิน
3.3 ความว่องไวต่อความแตกต่างของ (Sensitivity) หมายถึง ความสามารถของตัวบ่งชี
ที จะวัดความแตกต่า ง ระหว่า งหน่ ว ยวิเคราะห์ ไ ด้อย่า งถู ก ต้อง ตัวอย่างเช่ น ในการประเมิ นผล
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โครงการทีให้ประชาชนร่ วมประเมิน เช่น เรื อง อัตราความพึงพอใจ แทนทีจะให้ระบุเพียงความพอ
หรื อไม่พอ ซึ งจะมีการผันแปรแคบมากคือ 1 เท่านัน ควรจะให้กลุ่มทีมีความพอใจและไม่พอใจนัน
บอกว่ามีความพอใจมากน้อยเท่าใด
3.4 ค่าของมาตรวัดหรื อตัวบ่งชีทีได้ ควรมีความหมาย หรื อตีความหมายได้อย่างสะดวก
(Meaningfulness and Interpretability) กล่าวคือ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสู งสุ ดและตําสุ ดง่ายแก่ความ
เข้าใจ
3.5 ความถูกต้องในเนื อหาของตัวบ่ ง ชี ที นํา มาใช้ใ นการประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติง าน
(Content validity) ไม่มีปัญหาสําหรับการประเมินสิ งทีเป็ นกายภาพ แต่เป็ นปั ญหาค่อนข้างมากใน
การประเมินสิ งทีไม่ใช่กายภาพ เช่น การประเมินผลโครงการเกียวกับการพึงพาตนเอง(Self Reliance)
อะไรคือเนื อหาของการพึงพาตนเอง
3.6 ความถูกต้องในการสร้างตัวบ่งชี (Construct Validity) เป็ นประเด็นปั ญหาทันทีทีตัว
บ่งชีผลการปฏิบตั ิงานต้องประกอบด้วยตัวแปรหลาย ๆ ตัวด้วยกัน ในการสร้างตัวบ่งชีหรื อการ
นําเอาตัวแปรหลายตัวเหล่านีมารวมกัน วิธีการรวมตัวแปรหลายตัวเข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะนํามาบวกกัน
หารกันหรื อคูณกันนันถูกต้องหรื อไม่และตีความได้อย่างไร
ลักษณะทีสําคัญของตัวบ่งชี (Johnstone 1981) กล่าวว่าควรมีลกั ษณะดังนี
1. เป็ นสิ งทีบ่งบอกถึงสภาวะของสิ งทีมุ่งวัดอย่างกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อาจไม่จาํ เป็ นต้อง
ถูกต้องแม่นยํา แต่สามารถชีให้เห็นถึงภาวะของสิ งนันอย่างกว้างๆ ได้
2. ตัวบ่งชีต่างจากตัวแปร ตัวแปรจะเป็ นข้อมูลย่อยๆ แต่ดชั นี จะเป็ นการรวมตัวแปรหลาย
ตัวทีมีความสัมพันธ์กนั เข้าด้วยกัน
3. แสดงในเชิงปริ มาณได้ ซึงไม่ใช่การบรรยายข้อความเท่านัน และในการตีความค่าตัวเลข
ของตัวบ่งชีแต่ละตัว ต้องนํามาเทียบกับเกณฑ์ทีกําหนดไว้
4. ค่าของตัวบ่งชี เป็ นค่าชัวคราว เป็ นสิ งทีบอกถึงสภาวะของสิ งนันในช่วงระยะเวลาหนึ ง
ซึงสามารถผันแปรได้ตามเวลาและสถานที
ประเภทของตัวบ่ งชี
การแบ่งประเภทของตัวบ่งชีขึนอยูก่ บั วิธีและเกณฑ์ในการแบ่ง ซึ งมีความแตกต่างกัน บาง
เกณฑ์อาศัย วิธี การนําไปใช้ แต่บ างเกณฑ์อาศัย แนวคิดในการสร้ า ง ดัง นัน ตัวบ่ง ชี จึ งมี อยู่หลาย
ประเภทตามเกณฑ์ในการแบ่ง ดังนี
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1. ตัวบ่งชีทีเป็ นตัวแทน ( Representative Indicator )
ตัวบ่งชีประเภทนีได้มาจากการเลือกตัวแปรตัวใดตัวหนึ งมาเป็ นตัวแทน เพือช่วยชี หรื อ
สะท้อนให้เห็ นแง่ มุ ม ของระบบการศึ ก ษา หรื อสภาวะที ต้องการศึ ก ษา ในการเลื อกตัวแปรเพื อ
นํามาใช้ตอ้ งให้ความระมัดระวังพอสมควร ดัชนีทีขาดเหตุผลอ้างอิง อาจไม่เป็ นตัวบ่งชีทีดีนกั
2. ตัวบ่งชีเดียว ( Disaggregative Indicator )
ตัวบ่งชี ประเภทนีได้มาจากการจําแนกตัวแปรแต่ละตัว แล้วกําหนดความหมายของตัว
แปรทุกๆ ตัว เพืออธิ บายเรื องใดเรื องหนึ ง ซึ งตัวแปรแต่ละตัวจะเป็ นอิสระจากกัน ดังนัน ตัวบ่งชี ที
อาศัยความหมายของ แต่ละตัวแปรจึงไม่เหมาะสมในการนํามาอธิบายระบบการศึกษา
3. ตัวบ่งชีรวม ( Composite Indicator )
ตัวบ่งชีประเภทนี ได้มาจากการรวมตัวแปรต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการถ่วงนําหนักของ
ตัวแปรแต่ละตัว เพราะตัวแปรแต่ละตัวมีค่านําหนักไม่เท่ากัน แล้วจึงคํานวณค่าตัวบ่งชี รวมออกมา
การนําตัวแปรหลายๆ ตัวทีเกียวข้องสัมพันธ์กนั มารวมกันเป็ นตัวบ่งชี รวม จะช่ วยอธิ บายลักษณะ
หรื อสถานการณ์ของการศึกษาได้ดีกว่าการใช้ตวั แปรเพียงตัวเดียว
การแบ่งตัวบ่งชี โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงระบบ (System Analysis Theory) ออกเป็ น
3 ประเภท ดังนี
1. ตัวบ่งชีด้านปัจจัย (Input Indicators) ได้แก่ ดัชนีเกียวกับทรัพยากรทีใช้ในการศึกษา
เช่น อาคารสถานที อัตรากําลังคน และงบประมาณ
2. ตัวบ่งชีด้านกระบวนการ (Process Indicators) เป็ นตัวบ่งชีทีแสดงถึงการดําเนินงาน
หรื อการใช้กระบวนการของสถาบันหรื อองค์กร
3. ตัวบ่งชี ด้านผลผลิต (Output Indicators) เป็ นดัชนีทีแสดงถึงผลผลิตของการศึกษาใน 2
ความหมาย คือ ผลผลิตหมายถึง ความรู้และทักษะและอีกความหมายหนึง คือผลผลิตหมายถึง ความ
พึงพอใจในระบบการศึกษา
อุทุมพร จามรมาน (2544 ) ได้จาํ แนกประเภทของตัวบ่งชี เป็ น 3 ประเภท คือ
1. ตัวบ่งชีเดียว เช่น อัตราการเข้าเรี ยน อัตราการตก-ออก อัตราการอ่านออกเขียนได้
2. ตัวบ่งชีรวมหรื อผสม (Composite) เป็ นการรวมตัวบ่งชี หลายตัวเข้าด้วยกันโดยอาศัย
สู ตรทางคณิ ตศาสตร์ (เช่นบวก ลบ คูณ หาร หรื อสมการ) ซึ งถ้าเป็ นการใช้สมการจะมีการถ่วง
นําหนักของตัวบ่งชีบางตัวด้วย (เทคนิควิธี เช่น การวิเคราะห์ตวั ประกอบ การใช้สมการถดถอย เป็ น
ต้น) ตัวอย่าง ตัวบ่งชี รวม เช่น คุณภาพของการศึกษา คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจยั คุณภาพของ
การบริ หารจัดการ เป็ นต้น
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3. ตัวบ่งชีเดียวกับตัวบ่งชีรวม (ผสม) ตัวบ่งชีเดียว เป็ นตัวบ่งชีทีให้ค่าทุกๆ ตัวบ่งชีเท่ากัน
หรื อนําหนักเท่ากัน เช่น เป็ น 1 ส่ วนตัวบ่งชีผสม มาจากการนําตัวบ่งชี เดียวหลายตัวมาพิจารณา
ร่ วมกัน หรื อนําตัวบ่งชี รวมมาพิจารณานําหนัก
การกําหนดนําหนักของตัวบ่งชีแต่ละตัว เพือทําเป็ นตัวบ่งชีรวม สามารถทําได้ดงั นี
1.โดยผูท้ รงคุณวุฒิตามความสําคัญ
2. แหล่งข้อมูลของตัวบ่งชี ถ้าต้องใช้หลายแหล่ง แสดงว่าตัวบ่งชีนันควรมีนาหนั
ํ กมาก
3. การเก็บข้อมูลจากผูเ้ กียวข้อง แล้วนํามาหาค่าด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ หรื อใส่ ใน
สมการถดถอย
การสร้ างและการพัฒนาตัวบ่ งชี
วิธีการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชีทางการศึกษามี 3 วิธีดว้ ยกัน คือ
1. การสร้างตัวบ่งชีโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างและการนําไปใช้การสร้างตัวบ่งชี ประเภทนี
แบ่งได้เป็ น 2 วิธี วิธีแรก คือ การสร้างตัวบ่งชีในลักษณะทีเป็ นตัวบ่งชี ตัวแทน (Representative
Indicator) โดยการเลือกตัวแปรทีมีอยูม่ าใช้ ส่ วนวิธีทีสอง คือ การสร้างตัวบ่งชีรวม โดยการนําเอาตัวแปร
จํานวนหนึงมารวมกัน หรื อผสมกัน โดยมีขอ้ ตกลงเบืองต้นว่าตัวแปรเหล่านันมีความสัมพันธ์กนั แต่
อาจไม่มีการกําหนดค่านําหนักให้กบั ตัวบ่งชีแต่ละตัว
การรวมตัวแปรแบบนีมักกําหนดขึนเพือนําไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ งอาจมีความลําเอียง
ได้ ขึนอยูก่ บั บุคคลทีเลือกหรื อจัดกลุ่มตัวแปร
2. การสร้างตัวบ่งชี โดยอาศัยทฤษฎี การสร้ างตัวบ่งชี ประเภทนี เป็ นการสร้างโดยอิ ง
ผูเ้ ชียวชาญ มีวธิ ีการคือ การรวม ตัวแปรจํานวนหนึงเข้าด้วยกันโดยวิธีการทางเลขคณิ ต ซึงตัวแปร
เหล่านันจะถูกเลือกมาตามลําดับความสําคัญ และมีความสัมพันธ์กนั โดยกําหนดค่านําหนักให้กบั ตัว
แปรแต่ละตัวโดยอาศัยฐานแนวคิดหรื อทฤษฎีทีมีอยู่ และสังเคราะห์ขึนเป็ นตัวบ่งชี ซึ งวิธีการนีมี
ข้อดีคือ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลน้อย แต่มีขอ้ เสี ยคือ เป็ นความคิดของคน
เพียงกลุ่มเดียว
3. การสร้างตัวบ่งชีโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีนีคล้ายกับวิธีทีสอง แต่มีส่วนทีต่างกัน
คือ ในการสร้างตัวบ่งชี โดยอาศัยทฤษฎี การเลือกกําหนดนําหนักนันกําหนดจากลําดับความสําคัญ
แต่การสร้างตัวบ่งชี โดยอาศัยข้อมูลเชิ งประจักษ์เป็ นการกําหนดนําหนักจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลชุ ด
หนึ ง และดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ งเป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิ ติ เช่ น
Factor Analysis , Cluster Analysis , Regression และ Guttman Scale แล้วนําผลการาวิเคราะห์มาจัด
กลุ่มตัวแปร ซึงวิธีการนีมีขอ้ ดีคือ ข้อมูลมีความน่าเชือถือ แต่ใช้เวลามาก และสิ นเปลืองค่าใช้จ่าย
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ในการสร้างตัวบ่งชี นีไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีการใด เพราะมีสิงทีต้องพิจารณา
หลายประการ เช่น ข้อจํากัดในเรื องของเวลา / งบประมาณ ประโยชน์ในการนําไปใช้ ลักษณะของ
ตัวแปรทีนํามากําหนดเป็ นตัวบ่งชี เป็ นต้น ซึ งในบางครังอาจใช้หลายวิธีผสมกันได้ ขึนอยูก่ บั ความ
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
หลักการสร้ างตัวบ่ งชี ทางการศึกษา
จากวิธีการสร้างตัวบ่งชีทัง 3 วิธีทีกล่าวไปแล้วนัน ไม่วา่ จะใช้วิธีการใดก็ตาม การสร้างตัว
บ่งชีทางการศึกษามีสิงทีควรคํานึงถึงอยู่ 3 ประการ คือ
1. การคัดเลือกตัวแปร
ขันตอนนี จะเริ มจากการจัดกลุ่มตัวแปรทีพิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กบั สภาพการณ์ ที
ต้องการศึกษา โดยระบุลกั ษณะของตัวแปรให้ครอบคลุมกับสภาพทีต้องการศึกษาอย่างละเอียด และ
ชัดเจน โดยอาศัยจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หรื อผูเ้ ชียวชาญร่ วมกันพิจารณาการนําตัวแปร
ทีจะสร้างเป็ นตัวบ่งชี ควรจะหลีกเลียงการใช้ตวั แปรหลายตัวทีมุ่งวัดคุณลักษณะเดียวกันและตัวแปร
ทีมีความคลาดเคลือนในการวัด ซึ งควรจะพิจารณาคัดเลือกตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กนั สู งกับสิ งที
ต้องการศึกษา หากมีตวั แปรใดทีความสัมพันธ์กนั สู ง และมุ่งวัดในสิ งเดียวกัน ควรตัดสิ นใจเลือกใช้
ตัวแปรใดตัวแปรหนึง เพือลดความยุง่ ยากและซับซ้อนในการประเมินสิ งทีศึกษาภายหลังซึ งแสดง
ดังภาพประกอบ 15
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ตัวแปรที 1

สัมพันธ์ตาํ
สัมพันธ์สูง

สัมพันธ์สูง

สิ งทีต้องการวัด

สัมพันธ์ปานกลาง

ตัวแปรที 3

สัมพันธ์สูง
ตัวแปรที 2

สัมพันธ์ตาํ

ภาพประกอบ 15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆทีนํามาสังเคราะห์เป็ นตัวบ่งชี
ทีมา : J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London : Ancher Press. , 1981), 73.
จากภาพประกอบ 15 จะเห็ นได้ว่าตัวแปรที 1 และ 2 มีแนวโน้มว่ามีความสัมพันธ์กบั
สภาวการณ์ทางการศึกษาทีต้องการวัด ในขณะเดียวกันตัวแปรทังสองนี ก็มีความสัมพันธ์กนั เองสู ง
ซึ งเนืองมาจากตัวแปรทังสองอาจจะวัดลักษณะทีคล้ายคลึ งกัน จึงไม่ควรคัดตัวแปรทังสองไว้ทงคู
ั ่
เพือสร้างตัวบ่งชี ทางการศึกษา ส่ วนตัวแปรที 3 มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรที 1 และ 2 ตํา แต่มี
แนวโน้มว่าจะสัมพันธ์กบั สภาวการณ์ทางการศึกษาในระดับปานกลาง ดังนันจึงมีความเป็ นอิสระที
จะอธิ บายสภาวการณ์ทางการศึกษาได้มากกว่า จากกรณี ดงั กล่าวนี ควรเลือกตัวแปรที 1 หรื อตัวแปร
ที 2 ตัวใดตัวหนึงร่ วมกับตัวแปรที 3
2. วิธีการสั งเคราะห์ ตัวแปร
แนวคิดสําหรับการรวมตัวแปรทีมีขอ้ ตกลงเบืองต้นแตกต่างกันไว้ 2 แนวทาง ดังนี
2.1 การรวมเชิงบวก (Aadditive) มีแนวคิดและข้อตกลงเบืองต้นทีว่า ตัวแปรแต่ละตัวมี
ความเท่าเทียมกันสามารถทดแทนหรื อชดเชยกันได้ดว้ ยตัวแปรอีกตัวหนึง ซึ งทําให้ค่าของตัวบ่งชี
ไม่เปลียนไปแสดงได้ดงั สมการ
I = V1 + V2
V1
V2

เมือ
คือ
คือ

I คือ ตัวบ่งชี
ค่าของตัวแปรที 1
ค่าของตัวแปรที 2
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การรวมด้ว ยวิธี นี มี วตั ถุ ป ระสงค์เพือต้องการทราบค่ า ความแตกต่ า งของระบบ
การศึกษาสองระบบ ขึนไป ซึ งค่าของตัวบ่งชี ทีได้จากสมการจะนําเสนอในรู ปของสมการ ตาม
วิธีการรวม ตัวแปรดังนี
ก. การสังเคราะห์ตวั แปรด้วยการหาค่าเฉลียมัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmatic mean) ของ
ตัวแปรองค์ประกอบ สามารถทําได้ 2 กรณี ดังสมการ
กรณี ที 1

เมือกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรเท่ากัน
I = ( V1 + V2 + V3 + … + Vn) / n

กรณี ที 2

เมือกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรต่างกัน
I = ( W1 V1 + W2 V2 + W3 V3 + … Wn Vn) / W

เมือ

W คือ ค่านําหนักรวมของจํานวนตัวแปรเท่ากับ n
n คือ จํานวนตัวแปร

ข. การสังเคราะห์โดยการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนํามาจัดกลุ่มตัวแปรโดยอาศัย
หลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) เขียนสมการแสดงได้ดงั นี
I = W 1 Z 1 + W 2 Z 2 + W 3 Z 3 + … W n Z n)
เมือ

I คือ ค่าตัวบ่งชีรวม
W คือ ค่านําหนักตัวประกอบของตัวแปร
Z คือ คะแนนมาตรฐานของตัวแปร

จากการรวมตัวแปรทัง 2 วิธี จะเห็นว่า วิธี ก. เป็ นการรวมตัวแปรโดยใช้ผเู้ ชียวชาญ
กําหนดนําหนักของตัวแปร โดยทัวไปจะกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรแต่ละตัวทังเท่ากันและไม่เท่ากัน
ซึ งอาจจะได้จากการใช้แบบสอบถามอย่างง่าย ใช้เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม
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2.2 การรวมแบบทวีคูณ (Multiplicative) มีแนวคิดและข้อตกลงเบืองต้นว่า ค่าตัวแปร
แต่ละตัวไม่สามารถทดแทนหรื อชดเชยกันได้ แสดงดังสมการ
I = V1 * V2
เมือ I คือ ตัวบ่งชี
V1 คือ ค่าของตัวแปรที 1
V2 คือ ค่าของตัวแปรที 2
การรวมวิธีนี ตัวบ่งชี ทีสร้างขึนจะมีค่าสู งได้ ก็ต่อเมือตัวแปรองค์ประกอบทุกตัวมี
ค่าสู งทังหมด โดยทัวไปวิธีนีจะใช้เปรี ยบเทียบระบบการศึกษาสองระบบขึนไปว่าระบบหนึ งมีค่าตัว
บ่งชีสู งกว่าอีกระบบหนึงอยูก่ ีเท่า หรื อคิดเป็ นร้อยละเท่าไร ซึ งมีการรวมตัวแปร 2 กรณี ดังสมการ
กรณี ที 1 เมือกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรเท่ากัน
I = n V1 x V2 x V3 x … x Vn
กรณี ที 2 เมือกําหนดให้นาหนั
ํ กตัวแปรต่างกัน
I = n V1wl x V2w2 x V3w3 x … x Vwn
จาก 2 สมการข้างต้น เรี ยกว่า การหาค่าเฉลียแบบทวีคูณ (Geometric Means) ซึงวิธี
นีไม่นิยมใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชีในการวิจยั
3. การกําหนดนําหนักของตัวแปร
ในการกําหนดค่านําหนักของตัวแปรองค์ประกอบมีวธิ ีการ 2 วิธีคือ
3.1 การลงความเห็นในหมู่นกั วิจยั และนักวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอค่า นําหนัก
ของตัวแปรแล้วจึงพิจารณาหาข้อยุติ ด้วยการใช้ค่าเฉลียหรื อด้วยการอภิปรายลงความเห็น นอกจากนี
หากต้องการความคิดเห็นทีหลากหลายออกไป อาจขอความเห็ นจากผูเ้ ชี ยวชาญในแขนงต่าง ๆ ที
เกียวข้องโดยใช้แบบสอบถาม เพือตรวจสอบดูค่าร้อยละทีผูต้ อบเห็นด้วยกับความสําคัญของตัวแปร
ทีร่ วมอยูใ่ นองค์ประกอบ หรื ออาจใช้วธิ ีการทีเป็ นระบบมากขึน เช่น การใช้เทคนิ คเดลฟาย (Delphi)
เพือสํารวจความคิดเห็ นจากกลุ่มคนทีได้คดั เลือกเป็ นพิเศษโดยสัมภาษณ์และทดสอบความคิดเห็ น
จนได้คาํ ตอบทีชัดเจน แล้วจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้หาค่านําหนักของตัวแปรองค์ประกอบต่อไป

100
3.2 การใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เพือกําหนดค่านําหนัก เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ
(Factor Analysis)โดยใช้ค่านําหนักของตัวแปรทีอธิบายลักษณะขององค์ประกอบอันหนึง หรื อ อาจ
ใช้ค่าสัมประสิ ทธิ การถดถอย (Multiple Regression Coefficient) จากสมการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
นอกจากนี ในการสร้ างตัวบ่ งชี ทางการศึกษา เพื อใช้ ในการวางแผน และเพือให้เกิ ด
ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา ยังมีวิธีการที สําคัญที ควรกล่ าวถึ งอีก 3 วิธี ซึ งแต่ละวิธีจะให้
ข้อมูลในลักษณะทีแตกต่างกันไป ดังนี
1. การสร้างตัวบ่งชี ความก้าวหน้า (Self - Referenced Indicator Formation) เป็ นการ
แสดงข้อมูลของระบบการศึกษาในช่วงเวลาต่างกัน เพือให้เห็นความก้าวหน้าของการดําเนินงานจาก
ช่วงระยะเวลาหนึงถึงอีกช่วงระยะเวลาหนึง ตามปกติจะเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างปี โดยกําหนดปี ที
เริ มต้น และปี ที สิ นสุ ด เนื องจากช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า วมี ก ารดําเนิ น โครงการที นักวางแผนหรื อ
ผูบ้ ริ หาร มีความประสงค์อยากทราบความก้าวหน้าทีเกิดขึน ข้อมูลทีจําเป็ นสําหรับตัวบ่งชี ประเภท
นี คือ ข้อมูลระยะยาวโดยกําหนดข้อมูลในปี ฐานเท่ากัน คือเท่ากับ 100 ข้อมูลปี อืน ๆ ทีย้อนหลัง
รวมทังปี ต่อมา มาจากปี ฐานก็จะคิดคํานวณจากค่าทีกําหนดในปี ฐาน ค่าตัวบ่งชีของปี ใดทีตํากว่า 100
หมายความว่ามีระดับตํากว่าปี ฐาน ส่ วนค่าใดทีสู งกว่า 100 แสดงว่า ระดับของตัวบ่งชี ในปี นันสู งกว่า
ในปี ฐาน ค่าความแตกต่างนีคือค่าร้อยละทีเปลียนแปลงไปในช่วงระยะเวลาทีคิดจากปี ฐาน
2. การสร้างตัวบ่งชี โดยอิงเกณฑ์ (Criterion - Referenced Indicator Formation) ตัว
บ่ ง ชี ประเภทนี จะต้อ งนํา ไปเปรี ย บเที ย บกับ เกณฑ์ ม าตรฐานที มัก จะกํา หนดไว้ใ นแผนพัฒ นา
การศึกษาหรื อแผนปฏิบตั ิการ โดยระบุไว้วา่ ในช่ วงระยะเวลาทีอยูใ่ นแผน จะพยายามปรับปรุ งการ
ดําเนินงานในด้านต่าง ๆ เพือให้ผลตามเป้ าหมายทีวางไว้ เป้ าหมายดังกล่าวประกอบกับระยะเวลาที
ระบุไว้ในแผนจึงเป็ นเกณฑ์ทีจะบ่งชีว่า การดําเนินงานได้บรรลุผลตามทีกําหนดไว้หรื อไม่อย่างไร
3. การสร้างตัวบ่งชี โดยอิงปทัสฐาน (Norm-Referenced Indicator Formation) ตัวบ่งชี
ประเภทนีสร้างขึนเพือแสดงสถานภาพของระบบการศึกษาต่าง ๆ ว่าอยูใ่ นระดับใด โดยเปรี ยบเทียบ
กันระหว่างระบบการศึกษาทีคล้ายคลึ งกัน หรื อเปรี ยบเทียบระบบการศึกษาย่อยทีอยู่ภายใต้ระบบ
ใหญ่ เดี ย วกัน วิธีก ารสร้ า งตัวบ่ง ชี โดยอิ งปทัสฐานจึ งมีค วามเหมาะสมทีจะนํา มาใช้ สํา หรับ การ
พัฒนาระบบการศึกษา เพือให้เกิดความเสมอภาคในด้านการจัดสรรทรัพยากร ด้านกระบวนการ
บริ หาร การนิ เทศและการเรี ยนการสอน ทังนี โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดในการสร้ างความเสมอภาคใน
ด้านคุณภาพการศึกษา ซึงอาจวัดได้จากผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นต้น
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การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่ งชี
ศักดิชาย เพชรช่วย (2541 : 20-21) กล่าวถึงการตรวจสอบตัวบ่งชี ว่าสิ งหนึ งทีจะต้องให้
ความสําคัญในหลักการพัฒนาตัวบ่งชี ก็คือ การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี ทีจะนําไปใช้ประโยชน์
ซึ งในขันตอนนีประกอบด้วยหลักการสําคัญ 2 ประการ คือ
1. การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ซึ งในขันตอนนีถือว่า
มีความสําคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชีเริ มต้นจากกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีทีขาดคุณภาพแล้ว
ไม่วา่ จะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลทีได้จากการพัฒนาก็ยอ่ มด้อยคุณภาพไปด้วย
2. การตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ งในขันตอนนีมีความสําคัญน้อยกว่าขันตอนแรกที
กล่าวมา เพราะเป็ นเพียงการนําข้อมูลทีได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชีเท่านัน
จากหลักการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชีทีกล่าวมาข้างต้น สามารถดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชีได้ตามขันตอนต่อไปนี คือ
ขันที 1 การตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและการคัดเลือกตัวแปรจะต้องมีกรอบแนวคิด
ในเชิงทฤษฎีทีชัดเจน มีความครอบคลุมในการวัดตัวแปร และความเป็ นตัวแทนของตัวแปรมีนิยาม
เชิ งปฏิบตั ิการทีถูกต้อง สอดคล้องกับเป้ าหมายในการนําดัชนี ชีวัดไปใช้ประโยชน์ รวมถึงลักษณะ
ประเภท ระดับการวัดและการสร้างโมเดล และการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ งสิ งทีกล่าว
มาจะช่วยให้สารสนเทศทีได้มีคุณภาพมากขึน
ขันที 2 ควรศึกษาและพิจารณาวิธีการรวบรวมหรื อการสังเคราะห์ตวั แปรแต่ละวิธี แต่ละ
เงือนไข และความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันเพือให้ได้ดชั นี ชีวัดทีมีคุณภาพ
สอดคล้องกับเป้ าหมายในการนําไปใช้มากขึน
ขันที 3 การกําหนดนําหนักของตัวแปร ควรเลือกวิธีการทีเหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปร
และเป้ าหมายในการนําไปใช้ประโยชน์
โดยสรุ ปแล้ว การสร้ างและการพัฒนาตัวบ่งชี ทางการศึกษา มีวิธีการและจุดมุ่งหมายที
แตกต่างกันขึนอยูก่ บั การนําตัวบ่งชี ไปใช้ประโยชน์ การจะเลือกใช้วิธีการใดนันมีสิงทีต้องพิจารณา
หลายประการ เช่ น ลักษณะของตัวแปรทีนํามากําหนดเป็ นดัชนี ชีวัด ความเหมาะสมทางด้านเวลา
และงบประมาณ ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล วัตถุประสงค์ในการนํา
ดัชนี หรื อตัวบ่งชี ทางการศึกษาไปใช้ ไม่ ว่าจะเป็ นการติ ดตามผลการศึก ษา การบ่งชี คุ ณภาพการ
ปฏิ บตั ิงานของบุคลากรทางการศึกษา การบ่งชีคุ ณภาพการดําเนิ นงานของสถานศึกษา / องค์กร/
หน่วยงานต่างๆ เป็ นต้น
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สรุปกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบ่ งชี
กระบวนการพัฒนาตัวบ่งชี ในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยนี
ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการนิ ยามเชิ งทฤษฎีตามแนวคิดของจอห์นสโตน ทีทําการกําหนดองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีแล้วคัดเลือกและกําหนดนําหนักของดัชนี ชีวัดโดยผูเ้ ชี ยวชาญ เนื องจากเป็ นวิธีการพัฒนาตัว
บ่งชี ทีเหมาะสมสําหรับตัวบ่งชี ทียังไม่มีการนําไปปฏิบตั ิอย่างชัดเจน โดยผูว้ ิจยั ทําการรวบรวมจาก
ข้อมูลเชิงทฤษฎี จึงต้องใช้ความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญในด้านต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุ มชน ทํา การคัดเลื อกและทํา การรวมตัวบ่ ง ชี ด้วยวิธีก ารรวมทางเลขคณิ ต โดย
กําหนดขันตอนในการพัฒนาตัวบ่งชีเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
1.การกําหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนโดยการ
กําหนดจากการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี ทีได้จากการศึกษาเอกสารตํารา งานวิจยั และความคิดเห็ น
ของผูเ้ ชียวชาญทีมีผลงานการศึกษาวิจยั เกียวกับการจัดการความรู ้และทีเกียวกับงานด้านสุ ขภาพ
2.การคัดเลื อกตัวบ่งชี การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบและตัวบ่งชีการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนโดยใช้ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญด้านสาธารณสุ ขทีมีบทบาท
ในการกําหนดนโยบายด้านสาธารณสุ ข และการจัดการความรู ้รวมทังจากนักวิชาการสาธารณสุ ขที
ปฏิบตั ิหน้าทีเกียวกับการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
3.การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี เป็ นการตรวจสอบความเทียงตรงและความเชื อมัน
ของตัวบ่งชีในการนําไปใช้ โดยใช้ขอ้ มูลจากผูเ้ ชียวชาญซึงเป็ นผูม้ ีบทบาทในการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชน
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับการจัดการความรู้
เกล็ดนที ไชยชนะ (2549 : บทคัดย่อ)ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ของ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาระบบการจัดการความรู้ในรู ปแบบออนไลน์
ด้ว ยการออกแบบระบบให้ส ามารถใช้ง านได้ง่ า ยด้วยการพัฒนาระบบในรู ป แบบของ Web
Application ให้เป็ นแหล่งความรู้เกียวกับช่างยนต์ โดยผูว้ ิจยั แบ่งผูใ้ ช้ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูด้ ูแล
ระบบ กลุ่มสมาชิก และกลุ่มบุคคลทัวไป พบพบว่า กลุ่มผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการความรู้ได้ทุก
อย่างเกียวกับระบบ เช่น การเพิม การแก้ไข การลบ การค้นหา แสดงความคิดเห็นและเป็ นผูค้ วบคุม
การแสดงผลของบทความ กลุ่มของสมาชิกสามารถจัดการความรู้ได้โดย การเพิม การแก้ไข การ
ค้นหา แสดงความคิดเห็นและจะแสดงผลได้เช่นกัน แต่ตอ้ งได้รับอนุญาตจากผูด้ ูแลระบบก่อน ส่ วน
บุคคลทัวไปสามารถเข้ามาอ่าน ค้นหา ตอบแบบสํารวจ แต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นและทํา
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อย่างอืนได้ ซึ งภายหลังการดําเนินการทําให้ผวู้ ิจยั ได้ความรู ้ทีซ่ อนเร้น(Tacit Knowledge) ด้านช่าง
ยนต์จากผูเ้ ชี ยวชาญ และได้ถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบนี สู่ ผทู ้ ี มีความสนใจเกี ยวกับช่ างยนต์ คือ
นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ และพบว่านักศึกษาได้แลกเปลียนความรู้ทีตนเองมีให้แก่กนั และ
กัน และสามารถจัดการความรู้ ได้ เช่น การนําเสนอบทความ, การแสดงความคิดเห็น และส่ วนอืนๆ
อีกมากมาย ผลของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ไปใช้ พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้ระบบ มีความพึงพอใจ
ในระดับดี และสามารถนําไปใช้จดั การความรู้เพือเผแพร่ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ธนู บุญญานุวตั รและคณะ (2549 : บทคัดย่อ) ดําเนินการวิจยั การจัดการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิน เรื อง โรตีสายไหม ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) เพือศึกษาการ
สื บทอดภูมิปัญญาท้องถินด้านการผลิตโรตีสายไหม 2) เพือรวบรวมความรู้การผลิตโรตีสายไหม
และ 3) เพือศึกษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาอาชี พโรตีสายไหมในชุ มชนป่ าตองและชุ มชน
ประตูชยั ดําเนินการวิจยั โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์บุคคล และ
การสนทนากลุ่ม เพือนําไปสู่ การจัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทงในเชิ
ั
ง
ปริ มาณและคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า การสื บทอดภูมิปัญญาท้องถินการผลิตโรตีสายไหมเป็ น
รู ปแบบการเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการโดยมีถ่ายทอดกันในครอบครัวและเครื อญาติ และถ่ายทอด
ให้กบั ลูกจ้างทีมาช่วยงานด้วยการเป็ นลูกมือช่วยงานจนสามารถทําเองได้ ด้านความรู้ในการผลิต
โรตีสายไหมมี 5 ขันตอน คือ การหม่าแป้ ง การแต้มแป้ ง การทําหัวเชื อ การเคียวนําตาล และการดึง
เส้นสายไหม และ
บุญส่ ง หาญพานิ ช (2546 : บทคัดย่อ)ได้วิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดทีเกียวกับธรรมชาติของ
ความรู้ องค์ความรู้ และการบริ หารจัดการอุดมศึกษาไทย ปั จจัยทีมี อิทธิ พลต่อการบริ หารจัดการ
ความรู้ กระบวนการ โครงสร้างพืนฐานการบริ หารจัดการความรู ้ สิ งท้าทายและยุทธศาสตร์ ในการ
บริ หารจัดการความรู้ และรู ปแบบการบริ หารจัดการความรู้ ในสถาบันอุดมศึกษาไทยทีเน้นการ
แลกเปลียนและการบริ การความรู้ โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์ อธิ การบดี จํานวน 19
คน การตอบแบบสอบถามโดยรองอธิ ก ารบดี ผู ้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี คณะบดี และผูอ้ ํา นวยการ ที
ปฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาทังของรัฐและเอกชน 19 แห่ง จํานวน 130 คน ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผูบ้ ริ หารสถาบันอุดมศึกษา ต้องการให้มีการบริ หารจัดการความรู้ ทีประกอบด้วย การสร้างความรู้
การจัดเก็บความรู้ การนําความรู้ไปใช้ การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ การบริ การความรู ้ การสื อสาร
ความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมร่ วมกับผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านความรู้ และยุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก 2) ผูบ้ ริ หารต้องการให้สถาบันอุดมศึกษานําความรู ้ ซึงเกิ ดจากการ
จัด การความรู้ ไ ปใช้ ใ นการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา การพัฒนาการเรี ย นการสอน การพัฒนา

104
หลักสู ตร การพัฒนาห้องสมุด การวิจยั การประเมินความดีความชอบ การธํารงรักษาบุคลากร การ
สร้างนักวิชาการ การกําหนดภาระงานของบุคลากร และการบริ การความรู้ อยู่ในระดับมาก 3)
ผูบ้ ริ หารมีความประสงค์ให้มีการแบ่งปั นแลกความรู ้ขา้ มหน่ วยงานทังแบบเป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการ ให้มีการบริ การความรู้ ในลักษณะของการร่ วมมือทังผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ และ4)
รู ปแบบการบริ หารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย มี 9 ด้าน คือ (1) ด้านวิสัยทัศน์ (2) ด้าน
ภารกิ จ (3) ด้านนโยบาย (4) ด้านเป้ าหมาย (5) ด้านการประเมิน (6) ด้านยุทธศาสตร์ (7) ด้านการ
บริ หารจัดการความรู้ (8) ด้านกระบวนการแบ่งปั นแลกเปลี ยนและบริ การความรู ้ และ (9) ด้านผล
การดําเนินการ ซึ งทัง 9 ด้านเน้นการแบ่งปันแลกเปลียนความรู ้และการบริ การความรู ้
ปรี ชา ย้อยศิริ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั การจัดการความรู้ โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของ
โรงเรี ยนวัดเอียมประดิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีจุดประสงค์เพือดําเนินการจัดการความรู้
ตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ และศึกษารู ปแบบการจัดการความรู้ ของโครงการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตามความคิดเห็นของครู ผสู้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรี ยน
รวมทังเพื อเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ นของครู ผูส้ อน คณะกรรมการสถานศึ ก ษา และผูป้ กครอง
นักเรี ยน เกียวกับการดําเนินการจัดการความรู้ต ามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยมีขนตอน
ั
การวิจยั 2 ขัน คือ 1) ดําเนินการจัดการความรู ้ตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ 7 ขันตอน
ตามแนวทางที ผู้วิจ ัย พัฒ นาขึ นและ 2)เก็ บ รวบรวมความคิ ด เห็ น ของคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการความรู ้ตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ในขันที 1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ ผูม้ ีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วน
ร่ วม จํานวน 185 คน ขันที 2 การเก็บรวบรวมความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขันพืนฐาน และผูป้ กครองนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการความรู ้ตามโครงการ เครื องมือทีใช้ในการศึกษา
วิจยั มี 2 ชุ ด คือ คู่มือการจัดการความรู ้ โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยนวัดเอียม
ประดิ ษฐ์ และแบบสอบถามความคิดเห็ นทีมี ต่อการจัดการความรู ้ ตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของโรงเรี ยนวัดเอียมประดิษฐ์ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและ ค่าสถิติเอฟ (F –test) ผลการวิจยั พบว่า
การดําเนินงานจัดการความรู้มี 7 ขันตอน คือ 1. การกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้ 2.การเสาะหาและ
ยึดกุมความรู้ 3.การสร้างความรู้ 4.การกลันกรอง 5. การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ 6. การประยุกต์ใช้
ความรู้ และ 7. การประเมินและปรับปรุ งความรู้ 2) ครู ผสู ้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
และผูป้ กครองนักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อสภาพการดําเนินการจัดการความรู้ของโครงการอยูใ่ นระดับ
มากทีสุ ด และ 3) ผลการเปรี ยบเทียบสภาพการดําเนิ นการจัดการความรู้ ของโครงการตามความ
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คิดเห็ นของครู ผูส้ อน คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานและผูป้ กครองนักเรี ยน โดยภาพรวม
และรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
วิทยา ใจวิถี (2548 : บทคัดย่อ)ดําเนิ นการพัฒนารู ปแบบการนิ เทศโดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ เพือส่ งเสริ มทักษะการวิจยั ในชันเรี ยนของครู ผสู ้ อนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชี วศึกษา เขตภาคเหนื อ มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือพัฒนารู ปแบบการนิ เทศ
โดยกระบวนการจัดการความรู้ ทีส่ งเสริ มทักษะการวิจยั ในชันเรี ยนของครู ผสู ้ อน และเพือศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบการนิเทศ โดยกระบวนการจัดการความรู้ ทีส่ งเสริ มทักษะการวิจยั ในชันเรี ยนของ
ครู ผูส้ อน กลุ่มตัวอย่างเป็ นครู ผสู้ อน จํานวน 704 คน ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการนิ เทศโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้เพือส่ งเสริ มทักษะการวิจยั ในชันเรี ยน มี 5 ขันตอน คือ 1) กําหนดความ
ต้องการ 2) การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ 3) การพัฒนา 4) การนําไปใช้ ประกอบด้วย 7 ขันตอนย่อย
คือ 4.1)การบ่งชี ความรู้ 4.2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 4.3) การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ
4.4) การประมวลและกลันกรองความรู ้ 4.5)การเข้าถึงความรู้ 4.6) การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้
4.7 ) การเรี ยนรู้ และ 5) การสรุ ปและประเมินผล และภายหลังการใช้รูปแบบการนิ เทศโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึน พบว่า มีครู ผสู ้ อนส่ งผลงานการวิจยั ในชันเรี ยนมากขึน
จํานวน 653 เรื อง คิดเป็ นร้อยละ 82.45 และพบว่าครู ผสู้ อนมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการนิเทศใน
กระบวนการจัดการความรู้ อยู่ในระดับมาก และครู ผูส้ อนได้เสนอให้มีการใช้รูปแบบการนิ เทศ
ลักษณะนี ในการนิ เทศ การฝึ กอบรมในเรื องอืนๆ เกี ยวกับการพัฒนาครู ผสู ้ อนในด้านการจัดการ
เรี ยนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษาด้วย
ยุวศักดิ ประชาชิตร (2549 : บทคัดย่อ) ดําเนินการศึกษาการจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ขันพืนฐาน โรงเรี ยนบ้านสี แยกสมเด็จ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื อศึ ก ษาการจัดการความรู้ ในสถานศึ ก ษาขันพืนฐานโรงเรี ย นบ้า นสี แยกสมเด็ จ
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 34 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการรายงานผล การตีความ และการวิเคราะห์วิจารณ์ ผลการวิจยั พบว่า 1)
ผูบ้ ริ หารทราบถึ ง ศักยภาพขององค์ความรู้ ใ นการพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้ า งความตระหนักให้
เกิ ดขึน กับบุคลากรด้วยการร่ วมกันพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ 2) สถานศึกษานํากระบวนการจัดการ
ความรู้มาพัฒนาระบบงานของโรงเรี ยน เช่น มีการจัดระบบการติดต่อสื อสารได้เหมาะสม มีระบบ
และกลไกการนิเทศการศึกษาทีมีประสิ ทธิ ภาพ 3) บุคลากรในสถานศึกษามีความเชือและค่านิ ยมว่า
ควรมีแนวทางในการแลกเปลียนและแบ่งปั นความรู ้ระหว่างบุคลากร เช่น เข้าร่ วมประชุ ม การจัด
อบรมสัมมนา วัฒนธรรมขององค์กร และข้อเสนอแนะในการวิจยั เสนอว่าควรมีการปลูกจิตสํานึ ก
ให้แก่ครู ในโรงเรี ยน เช่น ผูบ้ ริ หารให้เกียรติและยอมรับฟั งความคิดเห็นจากผูร้ ่ วมงาน ควรมีการ
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แลกเปลียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรี ยน และควรให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการ
จัด การความรู้ ใ นสถานศึ ก ษาโดยมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ ใ ห้ ชุ ม ชนรั บ ทราบข้อ มู ล ข่ า วสารของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนือง
อรุ โณทัย สิ งหวราช (2549 : 69-79) ได้ดาํ เนิ นการศึก ษาการจัดการความรู้ ข องบริ ษ ทั
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตอุดรธานี มีจุดมุ่งหมายการวิจยั คือ 1)เพือศึกษาการ
จัดการความรู้ของบริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานเขตอุดรธานี และ 2)ศึกษาความ
คิดเห็ นของบุคลากรทีมีต่อการจัดการความรู ้ ของบริ ษทั ซึ งมี 5 ด้าน คือ การกําหนดความรู ้ และ
แหล่งความรู้ การพัฒนาและสร้างความรู ้ใหม่ การนําความรู้ไปใช้ การจัดเก็บความรู ้ และการ
ถ่ายทอดความรู้ และ 3)เพือศึกษาและเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของบุคลากรเกียวกับการจัดการ
ความรู้ ตามตัวแปรทีศึกษา คือ ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อายุ และเพศ โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นบุคลากรบริ ษทั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน) สํานักงาน
เขตอุดรธานี จํานวน 152 คน ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรของบริ ษทั มีความคิดเห็นเกียวกับการจัดการ
ความรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือแยกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการกําหนดความรู ้และแหล่งความรู ้
ด้านการพัฒนาและสร้างความรู้ใหม่ และด้านการนําความรู้ไปใช้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ส่ วน
ด้านการถ่ายทอดความรู้ และด้านการจัดเก็บความรู ้ ใช้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง และพบว่า
ผูบ้ ริ หารเห็นด้วยกับการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู ้ นอ้ ยกว่าพนักงาน แต่ผบู้ ริ หารเห็น
ด้วยกับด้านการนําความรู้ไปใช้มากกว่าพนักงาน และบุคลากรเพศชายมีความคิดเห็นเกียวกับการ
จัดการความรู้ ด้านการพัฒนาและสร้างความรู ้ใหม่ และด้านการจัดเก็บความรู ้ มากกว่าเพศหญิง
บุคลากรทีมีการศึกษาระดับอนุ ป ริ ญญาและปริ ญญาตรี มีความคิดเห็ นเกียวกับการจัดการความรู ้
ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการพัฒนาและสร้างความรู้ ด้านการถ่ายทอดความรู ้ และด้านการ
จัดเก็บความรู้ มากกว่าบุคลากรทีมีการศึกษาระดับปริ ญญาโทขึนไป และบุคลากรทีมีประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี ขึนไป มีความคิดเห็ นเกียวกับการจัดการความรู ้ ด้านการแสวงหาความรู้ และด้านการ
นําความรู้ไปใช้มากกว่าบุคลากรทีมีประสบการณ์ 6 – 10 ปี ส่ วนบุคลากรทีมีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
5 ปี มีความคิดเห็ นเกี ยวกับการจัดการความรู ้เพียงด้านการนําความรู ้ ไปใช้ มากกว่าบุคลากรทีมี
ประสบการณ์ 6 – 10 ปี สําหรับบุคลากรทีมีสถานภาพ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับการ
จัดการความรู้ของบริ ษทั โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน(p>0.5)
ชุติมา เมฆวัน (2549 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั การจัดการความรู ้ของกลุ่มธุ รกิจชุมชนในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาการจัดการความรู ้ของกลุ่มธุ รกิจชุ มชน
และปัญหาในการจัดการความรู้ของกลุ่มธุ รกิจชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้ าหมาย คือ กลุ่มธุ รกิจ
ชุมชนทีสังกัดหรื อขึนทะเบียนกับสํานักงานพัฒนาชุมชนและมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับคัดเลือกให้
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เป็ นสิ นค้าหนึงตําบลหนึ งผลิตภัณฑ์ในระดับ 3-5 ดาวของจังหวัด จํานวน 64 กลุ่ม เครื องมือวิจยั คือ
แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการพรรณนา ตีความ จัดหมวดหมู่ การแจกแจงความถี จัดลําดับความถีจากน้อยไปหามาก
และการหาอัตราส่ วนร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการความรู ้ของกลุ่มมีการระบุความรู้โดย
การเลือกและตัดสิ นใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ดว้ ยตนเอง ร้อยละ 81.25 เลือกและตัดสิ นใจจากการ
ประชุม ปรึ กษาในกลุ่ม ร้อยละ 37.49 จากการศึกษาดูงาน ร้อยละ 96.88 และจากการนําความรู้เดิม
มาพัฒนาปรับปรุ ง ร้อยละ 81.25 การใช้และพัฒนาความรู ้ของกลุ่ม พบว่า กลุ่มนําความรู ้ทีได้มาจาก
กระบวนการแสวงหาความรู้ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 45.46 รองลงมา คือ
ความรู้ทีได้มาจากกระบวนการแสวงหาความรู้มาปฏิบตั ิตาม และปรับปรุ งจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
สู ตรเฉพาะของกลุ่ม ร้อยละ 27.27 กระบวนการการถ่ายทอดความรู ้ให้แก่สมาชิ กใช้การสาธิ ตร้อย
ละ 100 รองลงมา คือ การบอกกล่าวและการอบรม ร้อยละ 65.63 และการแจกเอกสารแผ่นพับ ร้อย
ละ 34.38 และด้านกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั กลุ่มคนทีสนใจ พบว่า มีการถ่ายทอดความรู ้
ให้กบั กลุ่มคนทีสนใจ ร้อยละ 92.19 โดยมีการถ่ายทอดความรู ้โดยการสาธิ ต ร้อยละ81.25 การบอก
กล่าว ร้อยละ 62.50 และ การอบรม ร้อยละ50.00 กระบวนการจัดเก็บความรู ้ของกลุ่มโดยเก็บจาก
การจดจําผ่านตัวบุคคล ร้อยละ 100 รองลงมา คือ จดจําจากตัวอย่างชิ นงาน ร้อยละ 65.63 และจาก
การรักษาจดจําโดยการจดบันทึก ร้อยละ50.00 2) ปั ญหาการจัดการองค์ความรู้ พบว่ามีปัญหาการ
เลือก และการตัดสิ นใจผลิตผลิตภัณฑ์ โดยปั ญหาทีพบส่ วนมาก คือ การเลือกและตัดสิ นใจผลิตโดย
ขาดการวิเคราะห์ดา้ นตลาด ปั ญหากระบวนการแสวงหาความรู ้ของกลุ่ม พบว่า กลุ่มส่ วนมากขาด
การแสวงหาความรู้ทกั ษะการผลิตเพือให้ได้มาตรฐาน และขาดความรู้ความเข้าใจทีแท้จริ ง ปั ญหา
การใช้และพัฒนาความรู้ของกลุ่ม พบว่า มีปัญหาทีผูท้ าํ งานไม่สามารถใช้และพัฒนาความรู ้ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพทําให้ผทู้ าํ งานด้อยทักษะฝี มือ และความชํานาญในการผลิต ปั ญหากระบวนการการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม พบว่า กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ไม่สามารถทําให้สมาชิ ก
จดจํา ปฏิบตั ิได้ทุกคน และสมาชิกไม่ค่อยให้ความสนใจและให้ความสําคัญในการรับความรู ้จากการ
ถ่ายทอด ส่ วนปัญหาด้านกระบวนการการถ่ายทอดความรู ้ให้กบั กลุ่มคนทีสนใจ พบว่า การถ่ายทอด
ความรู้ไม่สามารถทําให้ผเู้ รี ยนนําความรู้ทีได้ไปปฏิบตั ิได้จริ ง รองลงมา คือ ขาดเครื องมือและสื อใน
การอบรมทีเหมาะสม ผูอ้ บรมไม่มีพืนฐานความรู ้ และขาดงบประมาณในการถ่ายทอด ปั ญหา
กระบวนการเก็บรักษาจดจําความรู้ ของกลุ่ม พบว่า มีการสู ญหายของข้อมูล การลบเลือน และ
สมาชิกจดจําความรู้คลาดเคลือน
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จิราพร ชายสวัสดิ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้ในสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 1โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อ
กระบวนการจัดการความรู้ ประชากรในการวิจยั ประกอบด้วย ศึกษานิ เทศก์ จํานวน 29 คนและ
หัวหน้ากลุ่มหัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั ิงาน จํานวน 74 คน เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสอบถาม แบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย และค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นต่อขันตอนการจัดการความรู ้ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมือพิจารณารายด้านพบว่าด้านการเรี ยนรู ้ และด้านการค้นหาความรู้ อยูใ่ นระดับ
มาก ส่ วนด้านการเข้าถึงความรู้ ด้านการสร้าง และแสวงหาความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู ้ให้เป็ น
ระบบ ด้านการประมวลและกลันกรองความรู ้ และด้านการแบ่งปั นแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้อยู่ในระดับ
ปานกลาง
พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ดําเนินการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 36 คน มี
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผอู้ าํ นวยการจัดการความรู้ ของหน่วยงานภาครัฐใยระดับ
กรม สังกัดกระทรวงต่างๆ จํานวน 20 คน และจากการสนทนากลุ่มของนักจัดการความรู้ภาครัฐ
ของประเทศ จํานวน 11 คน และจากแบบสอบถาม ได้แก่นกั การจัดการความรู ้ ของประเทศจาก
หน่วยงานภาครัฐ จํานวน 5 คน ผลการวิจยั พบว่า จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารรายงานคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ของหน่วยงานต่างๆมีขนตอนการสร้
ั
างและการแสวงหาความรู ้ ขันตอน
การประมวลและกลันกรองความรู้ ขันตอนการเข้าถึงข้อมูลคล้าย ขันตอนการแบ่งปั นแลกเปลี ยน
ความรู้ ทีมีวธิ ี การคล้ายกัน และหน่วยงานส่ วนใหญ่ให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบความถูกต้องของความรู ้
2. ผูอ้ าํ นวยการจัดการความรู้ส่วนใหญ่เห็นว่าเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ภาครัฐต้องมุ่งเน้นการ
นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน บุคลากรต้องสามารถนําความรู้ไปใช้พฒั นาตนเองได้
ต้องจัดทํา คู่ มื อ การปฏิ บ ตั ิ ง านจากการสร้ างและพัฒ นาความรู ้ วิช าการใหม่ ๆ 3. ผูเ้ ชี ยวชาญมี
ความเห็นว่าขันตอนการนําความรู้ไปใช้เป็ นขันตอนสําคัญของการจัดการและให้ลดขันตอนโดยการ
รวมการประมวลและการกลันกรองร่ วมกับการสร้ างความรู ้ ให้เป็ นขันตอนการสร้ างความรู ้ 4.
พบว่ารู ปแบบการจัดการความรู้ ของหน่วยงานภาครัฐ มี 7 ขันตอน คือ 1) การกําหนดความรู ้ ได้แก่
การตังคณะทํางาน ประชุมคณะทํางาน สํารวจและรวบรวมความรู ้ จัดลําดับความสําคัญของความรู้
และกําหนดแหล่งความรู้ทีจําเป็ น 2) การแสวงหาความรู ้จากภายในและภายนอกหน่วยงาน 3) การ
สร้างความรู้ ได้แก่ กําหนดทีมสร้างความรู ้ ประชุ มทีมสร้างความรู ้ และบูรณาการความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาการปฏิ บตั ิงาน 4) การจัดเก็บความรู ้ ให้เป็ นระบบ ได้แก่ กําหนดโครงสร้ างความรู ้
รวบรวมและจัดเก็บความรู้ให้เป็ นระบบ 5) การแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการเผยแพร่ ความรู ้ 6) การนํา
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ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาหน่วยงาน และ 7) การติดตามและประเมินผล
ทังในด้านปั จจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และองค์ประกอบของการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานภาครัฐ มี4 องค์ประกอบ คือ 1) การเรี ยนรู้ ทีมีวิธีการเรี ยนรู ้จาํ แนกตามระดับ ได้แก่ ระดับ
บุ คคล ระดับกลุ่ ม ระดับหน่ วยงาน และทักษะการเรี ยนรู้ 2)หน่ วยงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศ น์
เป้ าหมาย วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ ดา้ นการเตรี ยมการ การปรับเปลี ยนพฤติกรรมองค์กร การ
สื อสาร กระบวนการและเครื องมือ การยกย่องชมเชย การให้รางวัล และโครงสร้างองค์กร 3) คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร บุคลากร และผูร้ ับบริ การ และ 4) เทคโนโลยี ประกอบด้วย ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพือยกระดับการเรี ยนรู้
จิรศักดิ ศิริรัตนพล (2550 : บทคัดย่อ) ดําเนิ นการวิจยั รู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการ
สอนของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพือพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู้ ดา้ นการสอน
ของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพือตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการ
สอนของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมี กลุ่มทดลองเป็ นคณะจัดการความรู้ ทีมี
อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ทีมีภาระงานสอนในภาคการศึกษาที 2 ปี การศึกษา
2549 จํานวน 15 คน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทีมีผลการประเมินการสอนสู งในลําดับต้นๆ ของ
แต่ละคณะ จํานวน 6 คน และกลุ่มอาสาสมัครเข้าร่ วมทดลอง จํานวน 9 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ
สัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์เชิ ง เนื อหา และการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากแบบสอบถาม ด้วยค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี ย และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน วิธีดาํ เนิ นการวิจยั มี 5 ขันตอน คื อ 1) ศึ กษาเพือกําหนด
โครงสร้างและองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู้ พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ ปั จจัยทีเอือ
ต่อการจัดการความรู้ในองค์การ กระบวนการการจัดการความรู้ และการประเมินการจัดการความรู้
2) ศึกษาและสังเคราะห์กระบวนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษา ภารกิจการสอนของ
อาจารย์และปั จจัยเกี ยวข้องกับการสอน ทําการสังเคราะห์การสอนทีเป็ นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และแนวทางการประเมินการสอน 3) ศึกษาและสังเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้ใน
ประเทศไทย โดยการศึกษาองค์กรทีใช้การจัดการความรู ้ เช่น สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู ้เพือ
สังคม (สคส.) สถาบันเพิมผลผลิ ตแห่ งชาติ 4) ร่ างรู ปแบบการจัดการความรู ้ ดา้ นการสอนของ
คณาจารย์ ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน 5) ตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู้ โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ และตรวจสอบโดยการทดลองใช้รูปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการสอนของ
คณาจารย์ ทีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิ ตกุล ผลการวิจยั พบว่า การจัดการความรู้ ด้านการสอนของ
คณาจารย์ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1.ปั จจัยการสอน ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ วัฒนธรรม ภาวะผูน้ าํ
โครงสร้าง เทคโนโลยี อาจารย์ และนักศึกษา 2. การจัดการความรู้ดา้ นการสอน ประกอบด้วย 4
ขันตอน คือ ขันกําหนดเป้ าหมายความรู ้ ขันจัดทําแผนกลยุทธ์และกระบวนการ ขันเลื อกเทคนิ ค
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สร้างและถ่ายทอดความรู้ดา้ นการสอน และขันจัดกิจกรรมการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ 3. การประเมินผล
การจัดการความรู้ดา้ นการสอน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ประเมินระบบ ประเมินผลผลิต และ
ประเมิ นประโยชน์ที ได้รับ ผลการตรวจสอบรู ปแบบการจัดการความรู้ พบว่า วัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือกันเป็ นทังจุดแข็งและโอกาส และเทคโนโลยีเป็ นอุปสรรคในการจัดการความรู้ 2. การมี
กระบวนการสอนแบบบรรยายทีดีเป็ นเป้ าหมายของความรู้ 3. กลุ่มทีเป็ นอาสาสมัครมีความพึงพอใจ
สู งกว่ากลุ่มทีมีผลการประเมินการสอนสู ง
อนันตพร ภูกิงหิน (2550 : 100-109 ) ได้วจิ ยั ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้กบั ผล
การดําเนิ นงานของธุ รกิ จ SMEsในจังหวัดกาฬสิ นธุ์ โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั คือ 1) เพือ
ศึกษาการจัดการความรู้ของธุ รกิจ SMEs 2) เพือศึกษาผลการดําเนินงานของธุ รกิ จ SMEs 3) เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้กบั ผลการดําเนินงานของธุ รกิจ SMEs 4) เพือศึกษา
ผลกระทบของการจัดการความรู้ทีมีต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ SMEs 5) เพือเปรี ยบเทียบการ
จัดการความรู้ของธุ รกิจ SMEs ทีมีรูปแบบธุ รกิจ ประเภทธุ รกิจ จํานวนพนักงาน และระยะเวลา
แตกต่างกัน 6) เพือเปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ SMEs ทีมีรูปแบบธุ รกิจ ประเภทธุ รกิจ
จํานวนพนักงาน และระยะเวลาแตกต่างกัน โดยดําเนิ นการวิจยั กับกลุ่มธุ รกิจ SMEs ในจังหวัด
กาฬสิ นธุ์ จํานวน 304 แห่ ง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุ คูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ SMEs ใน
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีแหล่งความรู้ทีใช้ในการดําเนิ นธุ รกิจทีเป็ นประสบการณ์ในอดีต มีความคิดเห็น
ด้วยเกียวกับการจัดการความรู้โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ อยูใ่ นระดับมาก ด้านการใช้ความรู้ และด้านการจัดเก็บและ
ค้นคืนความรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูป้ ระกอบการธุ รกิจทีมีจาํ นวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกียวกับการจัดการความรู้ ด้านการจัดเก็บและค้นคืนความรู้ ด้านการใช้ความรู้ ด้านการ
เคลือนย้าย กระจาย การแบ่งปันความรู ้ และการสร้างความรู ้ใหม่แตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการธุ รกิจที
มีระยะเวลาในการประกอบกิจการต่างกัน มีความคิดเห็ นด้วยเกียวกับการจัดการความรู ้ ด้านการ
จัดหาความรู้และด้านการสร้างความรู ้ใหม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 โดยสรุ ป
พบว่า การจัดการความรู้ มีผลกระทบทางบวกต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิ จ SMEsในจังหวัด
กาฬสิ นธุ์
อนันต์ ภวภูตานนท์ (2551 :98-111) ได้วิจยั ผลกระทบของศักยภาพการจัดการความรู้ทีมี
ต่อผลการดําเนินงานของธนาคารออมสิ น โดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจยั คือ 1) เพือศึกษาศักยภาพ
การจัดการความรู้ของธนาคารออมสิ น 2) เพือศึกษาผลการดําเนินงานของธนาคารออมสิ น 3) เพือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพการจัดการความรู ้กบั ผลการดําเนิ นงานของธนาคารออมสิ น 4)
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เพือศึกษาผลกระทบของศักยภาพการจัดการความรู้ ทีมีต่อผลการดําเนิ นงานของธนาคารออมสิ น5)
เพือเปรี ยบเทียบศักยภาพการจัดการความรู้ของธนาคารออมสิ นทีมีจาํ นวนพนักงานและลูกจ้างใน
สาขา ภูมิภาคทีสังกัดและพืนทีตังสาขาแตกต่างกัน และ 6) เพือเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานของ
ธนาคารออมสิ นทีมีจาํ นวนพนักงานและลูกจ้างในสาขา ภูมิภาคทีสังกัดและพืนทีตังสาขาแตกต่าง
กันโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ น จํานวน
198 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุ คูณ และ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ น มีความคิดเห็นด้วย
เกี ยวกับการมีศกั ยภาพการจัดการความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็ นด้วยเกี ยวกับผลการ
ดําเนินงานจัดการความรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นทีมีภูมิภาคทีสังกัดแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็ นด้วยเกี ยวกับการมี ศกั ยภาพการจัดการความรู ้ โดยรวม ด้านการจัดการกับการ
เปลียนแปลงและพฤติกรรม ด้านการสื อสาร ด้านกระบวนการและเครื องมือ ด้านการฝึ กอบรมและ
การเรี ยนรู้ ด้านการวัดผล ด้านการยกย่องชมเชย การให้รางวัลแตกต่างกัน และมีความคิดเห็น ด้าน
การเรี ยนรู้และพัฒนาแตกต่างกัน ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นทีมีจาํ นวนพนักงานและลูกจ้างในสาขา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา แตกต่าง
กัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ศักยภาพการจัดการความรู้ดา้ นการวัดผล มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการดําเนินงานโดยรวม 2) ศักยภาพการจัดการความรู้
ด้านการยกย่องชมเชยและให้รางวัล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกต่อผลการดําเนิ นงาน
โดยรวม
รจนา แข็งขัน (2551 :88-99) ได้วิจยั ผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ทีมีต่อ
คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง านของนั ก บัญ ชี ธุ ร กิ จ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบนโดยมีจุดมุ่งหมายของการวิจยั คือ เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพการจัดการ
ความรู้ คุณภาพการปฏิบตั ิงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้กบั คุณภาพการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ผลกระทบของประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การความรู้ กับ คุ ณ ภาพการปฏิ บ ัติ ง าน และ
เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพการจัดการความรู้และคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ธุรกิจ SMEs ทีมี
จํานวนทุนจดทะเบียนเริ มต้น ระยะเวลาในการดําเนิ นจํานวนพนักงาน และประเภทของกิ จการที
แตกต่างกัน เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักบัญชี ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนบน
จํานวน 300 คน และใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบว่า นักบัญชี ธุรกิจ
มีความคิดเห็นด้วยเกียวกับการมีประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ และด้านการถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์ มีความ
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คิดเห็นด้วยเกียวกับการมีประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านการ
จัดเก็บ มีความคิดเห็ นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการ ความรู้ ด้านการสร้างความรู้ กับการมี
คุณภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพผลงานและด้านความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน(p < .05) นัก
บัญชี ธุรกิ จทีมีประเภทของกิจการต่างกัน มีความคิดเห็ นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้
ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ และด้านการจัดเก็บความรู ้แตกต่างกัน(p < .05) จาก
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า 1) ประสิ ทธิภาพการจัดการความรู้ดา้ นการแสวงหา
ความรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับคุณภาพการปฏิ บตั ิงานด้านคุณภาพผลงาน ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความชํานาญ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 2)ประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู้
ด้านการจัดเก็บความรู้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพ
ผลงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความชํานาญ และด้านความคิดสร้างสรรค์ 3) ประสิ ทธิ ภาพการ
จัดการความรู้ ด้านการถ่ายทอดความรู ้และการใช้ประโยชน์มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับคุ ณภาพการปฏิบตั ิงาน ด้านคุณภาพผลงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความชํานาญและด้าน
ความคิดสร้างสรรค์
ชฏารัตน์ สุ ขศีล (2551 : 93-103 ) วิจยั ความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้
กับผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ
ศึกษาประสิ ทธิภาพการจัดการความรู ้ของธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ศึกษาผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจ
ผลิ ตภัณฑ์ผา้ ไหม เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพการจัดการความรู้ ผลการดํา เนิ น งาน ของธุ รกิ จ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม ทีมีระยะเวลาในการดําเนินธุ รกิ จ จํานวนสมาชิ กใน
กลุ่ม ทุนดําเนินการและทีมาของแหล่งเงินทุนแตกต่างกัน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิ ทธิ ภาพ
การจัด การความรู้ ก ับ ผลการดํา เนิ น งานของธุ ร กิ จ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ ้า ไหมและศึ ก ษาผลกระทบ
ประสิ ทธิ ภาพของการจัดการความรู้ทีมีต่อผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นประธานกลุ่มธุ รกิจผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม ในเขตจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 185 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื องมือ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติค่าที (t–test) ค่าเอฟ (F-test) การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ประธานกลุ่มธุ รกิจ
ผลิตภัณฑ์ผา้ ไหม มีความคิดเห็นด้วยเกี ยวกับการมีประสิ ทธิ ภาพการจัดกเรความรู้ ด้านการนํา
ความรู้มา ด้านการกําหนดความรู้ทีต้องการ ด้านการจัดหาความรู้ทีต้องการ และด้านการถ่ายทอด
ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และประธานกลุ่ม ทีมีทุนดําเนิ นการ และทีมาของแหล่งเงิ นทุน
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกียวกับการมีประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ ด้านการกําหนดความรู ้
ทีต้องการ และด้านการจัดหาความรู ้ ทีต้องการแตกต่างกัน (P < 0.05) และจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู้ดา้ นการจัดหาความรู้ทีต้องการ
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มีความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิ งบวกกับผลการดําเนิ นงาน ด้านการเงิ น ด้านลูกค้า และด้าน
กระบวนการทํางานภายใน ด้านการสร้างพัฒนาความรู ้ใหม่ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับผลการดําเนิ นงานโดยรวมด้านการเงิน และด้านกระบวนการภายใน ด้านการจัดเก็บความรู ้มี
ความสั ม พัน ธ์ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกกับ ผลการดํา เนิ น งานโดยรวม ด้า นการเงิ น และด้า น
กระบวนการภายใน ด้า นการนําความรู ้ มาใช้มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ ง บวกกับผลการ
ดําเนินงานโดยรวม ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรี ยนรู้และพัฒนา
และ ด้านการกําหนดความรู้ทีต้องการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิ งบวกกับผลการดําเนิ นงาน
ด้านกระบวนการภายใน
เอพสเตียน (Epstein 2000 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับการแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้
ในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาว่าบุ คคลในองค์กรใช้อุปกรณ์ สือสารเพือสื อสารกันได้
อย่างไร โดยผูว้ ิจยั ได้นิยามความรู้ภายในและภายนอกบุคคล (Tacit and Explicit knowledge) ใน
รู ป แบบและวิ ธี ก ารสื อสาร ผลของการวิ จ ัย พบว่า อุ ป กรณ์ ก ารสื อสารมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การ
แพร่ กระจายความรู้ทีซับซ้อนมากกว่าความรู ้ธรรมดาทัวไป ในการแบ่งปั นแลกเปลียนประสบการณ์
และความรู้ทีซ่อนเร้นในตัวบุคคลนัน พบว่า การใช้วิธีการติดต่อสื อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรง
จะให้ผลดีกว่าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (e-mail) ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดจะมีบทบาทสําคัญมาก
ต่อการแพร่ กระจายความรู้ การเป็ นเพือนจะทําให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์หรื อความรู ้ทีซ่ อน
เร้นในบุคคลได้มากกว่าการขาดความสัมพันธ์ของความเป็ นเพือน นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังพบว่า ความ
คล้ายคลึงกันทางสังคมของบุคคล ไม่สามารระบุได้แน่ ชดั ว่ามีผลต่อการเผยแพร่ และการแบ่งปั น
แลกเปลียนความรู้ระหว่างบุคคล ส่ วนผูท้ ีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะสื อสารความรู ้ทีซับซ้อนและความรู ้
ธรรมดาทัวไปได้ดีกว่าผูท้ ีไม่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย
ชอย (Choi 2000 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาจําแนกปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการนําการ
บริ หารจัดการความรู้ไปใช้แล้วบรรลุ ผลการดําเนิ นงาน 11 ประการ คือ การฝึ กทักษะบุคลากร
(Employee Training) การมีส่วนรวมของบุคลากร (Employee Involvement) การทํางานเป็ นทีม
(Teamwork) การเอืออํานาจแก่บุคคลากร (Employee Empowerment) ผูบ้ ริ หารระดับสู งและพันธกิจ
(Top-Management Leadership and Commitment) ข้อจํากัดองค์กร (Organizational Constrains)
โครงสร้างพืนฐานระบบสารสนเทศ (Information Systems Infrastructure) การวัดการดําเนินการ
(Performance Measurement) สารสนเทศ (Information Systems Infrastructure) การวัดการ
ดําเนินการ (Performance Measurement) บรรยากาศเสมอภาค (Egalitarian Climate) การเทียบวัด
(Benchmarking)และโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
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กรู เวอร์ (Grover 2001 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์กรว่ามีผลกระทบต่อการใช้
ความรู้ร่วมกันหรื อไม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที ผูบ้ ริ หารระดับกลางและผูบ้ ริ หารระดับสู ง
จํานวน 29 คน ของหน่วยงานการวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั เทคโนโลยีระดับสู ง (High-Techology
Company) ผลของการวิจยั พบว่า ปั จจัยต่อไปนี มีอิทธิ พลช่วยสนับสนุ นต่อการใช้ความรู ้ร่วมกันของ
องค์กร คือ วัฒนธรรมทีมีการเปิ ดเผยและไว้วางใจกัน ช่องทางการสื อสาร การให้การสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ด และการมีระบบการให้รางวัล ผูว้ ิจยั ได้ให้เสนอแนะว่าระบบการให้รางวัลเป็ นปั จจัย
สําคัญของวัฒนธรรมทีจะส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ความรู ้ร่วมกันในองค์กร จะต้องมีการออกแบบให้มี
ความโปร่ งใส เปิ ดเผยโดยผูเ้ ชียวชาญนอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังได้เสนอแนะว่า องค์กรควรมุ่งเน้นให้เกิ ด
ความเข้าใจและให้การสนับสนุ นด้านวัฒนธรรมซึ งส่ งเสริ มให้เกิ ดการแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู้
และใช้ความรู้ร่วมกัน มากว่าการเน้นทีเทคโนโลยี
เมคเคลอร์ (Meckler 2001 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับอิทธิ พลทีมีต่อการดําเนินการ
ในการส่ งผ่านความรู้ในองค์กร ผูว้ ิจยั มีความเชือว่าความรู ้คือทรัพยากรและเป็ นสิ นทรัพย์ทีสําคัญที
องค์กรหยิบยกขึนมาเพือบรรลุเป้ าหมาย ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันนัน ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของการส่ งผ่านความรู้ภายในองค์การเป็ นความจําเป็ นในเชิ งยุทธศาสตร์ ในแต่ละ
องค์กรต้องออกแบบและกําหนดเป็ นระเบียบจึงทําให้การลืนไหลของความรู ้เป็ นไปอย่างมีระบบ ใน
ทุกหน่วยงานทีต้องการ การลื นไหลของทรัพยากรความรู ้ ขึนอยู่กบั คุ ณลักษณะตามบริ บทของตัว
ความรู้เองและตัวองค์กร ผูว้ จิ ยั จึงสํารวจคุณลักษณะทีมีผลต่อความลืนไหลของความรู ้ภายในองค์กร
ระหว่างหน่วยงานกับประเภทบุคลากร การศึกษาการส่ งผ่านความรู ้อยู่ในขอบเขตของการบริ หาร
จัดการความรู้ เชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทฤษฎี องค์กร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ผูว้ ิจยั นําผลของการ
สํารวจมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วนําเสนอรู ปแบบทีสามารถทดสอบได้ซึงอธิ บายถึง อิทธิ พล
ของสมาชิกในหน่วยงาน ทิศทางกลยุทธ์ วิถีทางของความสนใจ อุปกรณ์การสื อสาร แหล่งความรู ้ที
มีความหมายและยอมรับ พฤติกรรมมองไกลความรู้ นาํ มาพิจารณาและการดําเนิ นการของการ
ถ่ายทอดความรู้องค์กร
ริ แบร์ (Ribiere 2001 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็ จ
ของการนําเอาการบริ หารจัดการความรู ้ไปใช้กบั ทิศทางและคุณสมบัติวฒั นธรรมองค์กรโดยพัฒนา
เครื องมือเครื องทีเป็ นแบบสอบถามทีประกอบด้วยคําถามทีเกียวกับ วัฒนธรรมองค์กรการบริ หาร
จัดการความรู้ และดัชนี บ่งชี ความสําเร็ จของการบริ หารจัดการความรู ้ ประชากร ผูบ้ ริ หารและ
พนัก งานขององค์ ก รในอเมริ ก าและยุ โ รป จํา นวนผู ้ต อบแบบสอบถามผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ มีทงสิ
ั น 88 คน ผลของการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมธรรมด้านการ
แลกเปลียนผลประโยชน์กบั โอกาสการบรรลุผล มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวก
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คียเ์ ซอร์ (Keyser 2004 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู ้และ
ผลการปฏิบตั ิงานของลูกจ้างบริ ษทั ไฟฟ้ า รัฐเทนเนสซี เป็ นการศึกษาเพือวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของการจัดการความรู ้ในองค์กรและผลงานของลูกจ้างจํานวน 1,870
คน ซี งเดิมการจัดการความรู้มุ่งเน้นการรับรู ้ของผูบ้ ริ หารระดับกลางและระดับสู งการศึกษานี จึงมุ่ง
ไปทีกลุ่มพนักงานระดับล่างซึ งมีการศึกษาไม่สูง ผลการศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในเชิ งบวก
ระหว่างการจัดการความรู้และผลการปฏิบตั ิงานของลูกจ้าง และยังมีความแตกต่างในการรับรู ้และ
เข้าใจเรื องการจัดการความรู้ระหว่างลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆในองค์กร
งานวิจัยทีเกียวข้ องกับสถานีอนามัย
พะยอม ระวังพันธ์ (2541: บทคัดย่อ) ได้วิจยั เพือศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล จังหวัดสุ พรรณบุรีโดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ น เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบลทีปฏิบตั ิงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านอาหารจํานวน 147
คน พบว่า ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มระดับปานกลาง ร้อยละ 61.9 และระดับสู ง ร้อยละ 21.1
ตามลําดับ
สมศักดิ กรี ชยั (2542: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั การนิเทศงานกับการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที
ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขระดับตําบลทีกําลังปฏิบตั ิงานในสถานี อนามัยซึ งอยู่ในฐานนะผูร้ ับการนิ เทศโดยได้รับ
การนิเทศอย่างน้อย 1 ครัง ในปี งบประมาณ 2541 จํานวน 183 คน พบว่า การปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าทีโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 53.0 เมือเปรี ยบเทียบรายด้าน พบว่า ด้านบริ หารอยูใ่ นระดับดี
มากทีสุ ด ร้อยละ 65.0 ด้านบริ การสาธารณสุ ขผสมผสาน ร้อยละ 60.1 และด้านวิชาการควรปรับปรุ ง
มากทีสุ ด ร้อยละ 31.7
ราชัน พิมพา (2544 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั เพือศึกษาความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบตั ิงาน
ด้านสิ งแวดล้อม ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล จังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ น
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล จังหวัดนครปฐมทีปฏิบตั ิงานด้านสิ งแวดล้อม จํานวน 346 คน
พบว่า เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขระดับตําบล มีความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบตั ิงานด้านสิ ง
สิ งแวดล้อมอยูใ่ นระดับมาก
กองเพชร อิมใจ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนินการประเมินการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที
ของนักวิชาการสาธารณสุ ขในสถานีอนามัย พืนทีสาธารณสุ ขเขต 1 โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือ
ประเมินการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักวิชาการสาธารณสุ ขในสถานีอนามัย กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักวิชาการสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานในสถานีอนามัย พืนทีสาธารณสุ ข เขต 1 จํานวน 124 คน
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามส่ งทางไปรษณี ย ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี ย
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ส่ วน เบียงเบนมาตรฐาน สถิติ Pearsons Product Moment Correlation Coefficient และสถิติค่าที (ttest ) ผลการวิจยั พบว่า นักวิชาการสาธารณสุ ขการมากกว่า ร้อยละ 50 ได้รับการฝึ กอบรมและศึกษา
ดูงาน ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีพบว่านักวิชาการสาธารณสุ ข ส่ วนใหญ่มีการปฏิบตั ิงาน
ตามบทบาทหน้าทีรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง ร้อยละ 58.1 การปฏิบตั ิงานด้านการสนับสนุน
งานสาธารณสุ ขมูลฐาน ด้านการวางแผนงานโครงการสาธารณสุ ข และด้านการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลงาน ส่ วนใหญ่ในระดับสู ง การปฏิบตั ิงานด้านการศึกษาวิจยั ทางด้านสาธารณสุ ข และ
ด้านการฝึ กอบรมปรึ กษาแนะนํา ส่ วนใหญ่ในระดับปานกลางและสู งใกล้เคียงกัน การปฏิ บตั ิงาน
ด้าน การประสานงาน ส่ วนใหญ่อยู่ในระดับกลาง ร้อยละ 45.2 นักวิชาการสาธารณสุ ขในสถานี
อนามัย ส่ วนใหญ่มีทศั นคติและแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ์ กับ
การปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักวิชาการสาธารณสุ ขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
วิพุธ พูลเจริ ญ และคณะ (2546 : 780-788) ได้ศึกษาและวิเคราะหความคิดเห็นของของ
นักวิชาการสาธารณสุ ขรวมกับประชาชน ถึ งผลของระบบสุ ขภาพของประชาชนโดยการวิเคราะห์
รวมกับวิกฤติทางระบบสุ ขภาพทีสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ สถานะสุ ขภาพของคนไทยอันเป็ นผลจาก
การพัฒนาทีขาดสมดุล ค่าใช้จ่ายทางสุ ขภาพทีเพิมสู งขึน ระบบสุ ขภาพทีพึงพาเทคโนโลยีทาง
สุ ขภาพทีนําเข้าจากต่างประเทศ และเงือนไขการปฏิรูประบบสุ ขภาพตามสิ ทธิ ในรัฐธรรมนูญ จาก
การศึกษา ส่ งผลให้เกิดแนวคิดทีสามารถกําหนดกลไกและระบบของระบบสุ ขภาพใหม่ โดยพบว่า
พระราชบัญญัติสุขภาพเป็ นจุดเริ มต้นของการปฏิรูประบบสุ ขภาพทีใช้ความรู ้ เป็ นพืนฐานสําคัญใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ และระบบสุ ขภาพของสังคมไทยจะเปลี ยนไปเป็ นสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู้ทีมุ่งมันต่อการสร้างสุ ขภาวะของประชาชน
อําพล จินดาวัฒนะ (2546 : บทคัดย่อ)ได้วจิ ยั แนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพด้าน
การศึกษาและการสาธารณสุ ข โดยดําเนินการวิจยั ในรู ปแบบของ การวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษาแนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพบริ การการศึกษาและบริ การการสาธารณสุ ขและ
สรุ ปเป็ นบทเรี ยนในการประกันคุณภาพบริ การ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษา ผูท้ รงคุณวุฒิทางด้านการสาธารณสุ ข และผูร้ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
และในสถานพยาบาล จํานวน 22 คน เครื องมือทีใช้เป็ นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนือหา แล้วนําเสนอผลการวิจยั เบืองต้นต่อผูท้ รงคุณวุฒิจาํ นวน 32 ท่าน โดยมี ศ.นพ.เกษม
วัฒนชัย องคมนตรี เป็ นประธานในการประชุม สัมมนาวิพากษ์การวิจยั เพือตรวจสอบความเทียงตรง
และการเรี ยนรู้ร่วมกัน ผลการวิจยั พบว่า ปรัชญา หลักการ แนวคิดของการประกันคุณภาพบริ การ คือ
ต้องการพัฒนาคุ ณ ภาพในระบบบริ ก ารการศึ ก ษาและบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ดี ขึนอย่า งต่ อเนื อง
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั เสนอว่าควรมีการสร้างกลไกเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน องค์กรที
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ดูแลเรื องการประกันคุณภาพบริ การการศึกษาและการประกันคุณภาพบริ การการสาธารณสุ ขอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื อง เพือแลกเปลียนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นําจุดเด่นของแต่ละระบบมาเสริ ม
ศักยภาพซึงกันและกัน
ชิต เจริ ญประเสริ ฐ (2547 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั ผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ .ศ.2545

ต่ อ สั ง คมไทยโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อประเมิ น ผลกระทบของ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ต่อสถานบริ การ ผูใ้ ห้บริ การ และผูร้ ับบริ การ
ประชากรทีวิจยั คือ โรงพยาบาลทีเข้าร่ วมนโยบาย ในปี พ.ศ. 2546 (ทังภาคราชการและเอกชน)
จํานวน 91แห่ง รวบรวมข้อมูลทังเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่
เห็นว่าพระราชบัญญัตินีทําให้มีผมู้ าใช้บริ การมากขึน และมีความคาดหวังสู ง ต่อผลการรักษา และ
พระราชบัญญัตินีมีผลทําให้ การให้บริ การดีขึน มีการปรับปรุ งการบริ หารโรงพยาบาล แต่ไม่มี
ผลกระทบต่อรายได้ของผูใ้ ห้บริ การ ไม่มีผลกระทบต่องานวิชาชีพและผูใ้ ห้บริ การมีนความพึงพอใจ
ต่อนโยบายนีในระดับปานกลาง ด้านผูร้ ับบริ การ เห็นว่าระยะเวลาการให้บริ การอยู่ในเกณฑ์ดี
คุณภาพบริ การอยูใ่ นเกณฑ์ดี การให้บริ การเมือเปรี ยบเทียบกับช่วงก่อนมีพระราชบัญญัตินีส่ วนใหญ่
เห็นว่าดีขึน และผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่ยงั ไม่เคยได้รับคําแนะนําจาก เจ้าหน้าทีในเรื องส่ งเสริ มสุ ขภาพ
และป้ องกันโรค จากการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะว่า รัฐบาลควรจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรให้เหมาะสม
เพียงพอ ตลอดทังสร้างขวัญกําลังใจใน รู ปแบบต่าง ๆ เช่น เพิมเงินเดือน ค่าตอบแทนตามปริ มาณ
งานทีเพิมขึน
สิ ปาง กิ จจะและคณะ (2548 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการวิจยั รู ปแบบการพัฒนาการ
ให้บริ การสุ ขภาพระดับปฐมภูมิและประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การในระบบ
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ในสถานบริ การเครื อข่ายสุ ขภาพ โรงพยาบาลสกลนครมีวตั ถุประสงค์
เพือศึกษารู ปแบบและการพัฒนาการจัดบริ การสุ ขภาพของศูนย์สุขภาพชุ มชน สถานบริ การเครื อข่าย
สุ ขภาพโรงพยาบาลสกลนคร จํานวน 5 แห่ ง ซึ งมีศกั ยภาพเพียงพอทีจะพัฒนาให้เป็ นศูนย์สุขภาพ
ชุ ม ชนต้น แบบของสถานบริ ก ารเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพ โรงพยาบาลสกลนคร โดยเปรี ย บเที ย บกับ
มาตรฐานงานศูนย์สุขภาพชุ มชนและสํารวจความคิดเห็ นและความพึงพอใจของผูใ้ ห้บริ การ กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพทีศูนย์สุขภาพชุ มชน 25 แห่ง เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี ยและความถี ผลการวิจยั พบว่า การจัด
ให้บริ การสุ ขภาพตามกระบวนหลักตามมาตรฐานงานบริ การ ทัง 5 แห่ ง มี 2 แห่ ง ทีจัดบริ การได้
ครอบคลุ ม และพบว่ า ศู น ย์สุ ขภาพชุ ม ชนทุ ก แห่ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ การเชิ ง รุ กได้ อ ย่ า งมี
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ประสิ ทธิภาพและขาดความชัดเจนในระบบส่ งต่อโดยเฉพาะกลุ่มผูป้ ่ วยทีต้องการดูแลต่อเนื องทีบ้าน
ส่ ว นประเด็ นความคิ ด เห็ น และความพึ ง พอใจของผูใ้ ห้ บ ริ ก าร พบว่า มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานในระดับปานกลางและพึงพอใจมากทีสุ ด คือ ด้านเพือนร่ วมงาน รองลงมาคือ ความเป็ น
ส่ วนหนึ งของหน่ วยงานและประเด็นทีไม่พอใจมากทีสุ ด คือ ด้านรายได้ ส่ วนการประมวลความ
คิดเห็นจากการวิจยั พบว่า ผูใ้ ห้บริ การจะยังคงปฏิ บตั ิงานทีศูนย์สุขภาพชุ มชนต่อไป ข้อเสนอแนะ
ของการวิจยั ครั งนี คือ สถานบริ ก ารเครื อข่ ายสุ ข ภาพควรจะพิจารณาหาแนวทางและสนับสนุ น
บุคลากรทีเป็ นสหวิชาชี พลงไปให้บริ การให้ครบตามเกณฑ์ของการเป็ นศูนย์สุขภาพชุ มชน และ
สนับสนุ นให้สามารถทํางานเชิ งรุ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้มีก ารพัฒนาและเสริ มสร้ างความ
เข้มแข็งทางวิชาการการ ให้ค่าตอบแทนทีคุม้ ค่าแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สมใจ วินิจกุล และคณะ (2549 : 35-42) ได้ดาํ เนินการวิจยั เรื อง การพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุ มชนและอาสาสมัครสาธารณสุ ข โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษากระบวนการเรี ยนรู ้ ร่วมกันเพือ
พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุ ข โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วม กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยประธานชุ มชน กรรมการ อาสาสมัครสาธารณสุ ข และ
ประชาชนชุมชนวัดดาวดึงษาราม ชุมชนศรี อุลยั ชุมชนคลองเจ้าครุ ฑ และชุ มชนโค้งถ่าน แขวงบางยี
ขัน เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต
การสนทนากลุ่ม และการใช้กระบวนการประชุ มแบบมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนาและการวิเคราะห์เชิ งเนื อหา ผลการศึกษาพบว่า ศูนย์สุขภาพชุ มชนและ
อาสาสมัค รสาธารณสุ ข มี ก ารเรี ย นรู ้ ร่ว มกันในทุ ก ขันตอนของการพัฒนาตังแต่ก ารรั บ รู ้ ปั ญหา
วิเคราะห์ปัญหา กําหนดวิธีดาํ เนิ นการแก้ปัญหา เพือให้เกิ ดการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุ มชนและ
อาสาสมัครสาธารณสุ ข โดยจัดทําโครงการต่างๆซึ งได้รับการสนับสนุ นจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
จากผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า กลยุทธ์การมีส่วนร่ วมของชุ มชน เป็ นแนวทางทีควรได้รับการส่ งเสริ ม
เนื องจากการมีส่วนร่ วมคิดค้นและลงมื อแก้ไขปั ญหา เป็ นกระบวนการที นําไปสู่ การเรี ยนรู ้ของ
ชุมชนซึงสามารถนําผลการศึกษาทีได้มาพัฒนาชุ มชนและก่อให้เกิดพลังความรักสามัคคีของคนใน
ชุมชน เกิดการพัฒนาทียังยืนอย่างต่อเนือง และควรขยายผลการศึกษานีไปยังชุมชนอืนๆด้วย
คุณากร สุ วรรณพันธุ์ และประจักร บัวผัน (2550 : 58-70) ได้ดาํ เนินการวิจยั เรื อง แรงจูงใจ
และการสนั บ สนุ น จากองค์ ก ารที มี ผ ลต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้ า ที ของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุ ขระดับตําบลในจังหวัดหนองคาย ซึ งเป็ นการศึกษาเชิงพรรณา มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีของนักวิชาการ
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สาธารณสุ ขระดับตําบลในจังหวัดหนองคาย ประชากรในการวิจยั คือ นักวิชาการสาธารณสุ ขระดับ
ตําบล จํานวน 134 คน เก็บข้อมูลจากตัวอย่าง 111 คน โดยการสุ่ มเป็ นแบบระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและสัมภาษณ์เชิง ลึก วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่า ร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขันตอน ผลการวิจยั พบว่า
แรงจูงใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก การสนับสนุ นจากองค์การอยูใ่ นดับปานกลาง การปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับมาก แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิงาน
และตัวแปรทีสามารถร่ วมพยากรณ์การปฏิ บตั ิงานได้แก่ ปั จจัยคําจุนด้านชี วิตความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ปั จจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง ปั จจัยคําจุนด้านนโยบายในการบริ หาร ปั จจัยจูงใจด้าน
ความรับผิดชอบ และปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ พยากรณ์ได้ร้อยละ 53.0 ปั ญหาและอุปสรรค
ทีพบส่ วนใหญ่ พบว่าเป็ นเรื องแรงจูงใจดานปัจจัยจูงใจด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน
ปาริ ฉัตร อุทยั พันธ์และคณะ (2553 : 120-135 )ดําเนิ นการวิจยั เพือประเมินผลโครงการ
วิชาการสาธารณสุ ขของวิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดยะลา โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการจัดโครงการ ศึกษาปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อโครงการ และศึกษาผลของโครงการต่อการพัฒนาความรู ้ในผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ โดย
มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นประชาชนทีเข้าร่ วมโครงการ จํานวน 572 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าความถี
ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน สถิ ติ Chi-Square และสถิ ติ Paired-Samples t Test
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสามารถถ่ายทอดความรู ้จากกิ จกรรมโครงการไปสู่ คนอืนได้
ร้อยละ 99.1 ระดับความพึงพอใจต่อความสามารถของวิทยากรหรื อนักศึกษาในการให้ความรู ้อยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด ด้านทัศนคติ พบว่า การมีส่วนร่ วมในการทําโครงการมีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ
ของนักศึกษาต่อโครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ 0.05 และผลของโครงการวิชาการ
สาธารณสุ ขต่อการพัฒนาความรู้ในผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีคะแนนทดสอบเพิมขึนหลังจากการเข้าร่ วม
โครงการ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ทีระดับ 0.05
ชาญชัย ชัยสว่าง และคณะ(2553 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั การพัฒนาการดําเนิ นงานกองทุน
หลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ นอําเภอเฝ้ าไร่ จังหวัดหนองคาย มีความมุ่งหมายเพือศึกษา
พัฒนาการดําเนิ นงานกองทุ นหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ น โดยมี ขนตอนการวิ
ั
จยั เป็ น
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ลักษณะวงรอบ ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนผล กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นบุคลากรกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิน จํานวน 49 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบ พบว่า ผลการดําเนิ นงานกองทุนหลักประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ น
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน มีระดับการดําเนินงานหลังการพัฒนา ดีขึนกว่าก่อนการพัฒนา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยหลังการพัฒนามีระดับการดําเนินงาน โดยรวมและรายด้านทุก
ด้านส่ วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการสนับสนุ นติดตาม กํากับ ประเมินผล ด้านการ
ให้บริ การตามขอบข่ายงานของกองทุนฯ ด้านการจัดทําแผนงานโครงการ ตามลําดับ
ทัศพร ชูศกั ดิ และคณะ (2553: 45-56) ได้ดาํ เนิ นการวิจยั ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันในการเป็ นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) เครื อข่ายบริ การ
สุ ขภาพอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาระดับความผูกพันในการ
เป็ นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ขและปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในการเป็ น
อาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ข เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุ ข จํานวน 292
คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ และหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
โดยใช้สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันและการทดสอบด้วยไคสแควร์ ผลการวิจยั พบว่าความ
ผูกพันในการเป็ นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีความผูกพันในการเป็ นอาสาสมัคร อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในการเป็ นอาสาสมัคร ได้แก่ ลักษณะงาน
แรงจูงใจ และแรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ.05 ปั จจัยลักษณะ
บุคคล ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ระยะเวลาทีปฏิบตั ิงาน ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในการเป็ นอาสาสมัคร ปั จจัยด้านแรงจูงใจ มีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันในการเป็ นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ขอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05 โดย
ภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจด้านการได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนมีระดับความคิดเห็นสู งมากกว่าด้านอืนๆ ปั จจัยด้านแรงสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันในการเป็ นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุ ขอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 โดยภาพรวมอาสาสมัครสาธารณสุ ขมีแรงสนับสนุนทางสังคมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยแรงสนับสนุนทางสังคมด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารมีระดับความคิดเห็ นสู งมากกว่าด้าน
อืนๆ แสดงให้เห็ นว่า การให้ขอ้ มูลข่าวสารทีทัวถึ งรวดเร็ วและทันเหตุการณ์มีความเกียวข้องกับ
ความผูกพันในการเป็ นอาสาสมัคร ดังนันเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขและผูเ้ กียวข้องควรมีการประชุ ม
ประจําเดือนเพือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้มากยิงขึนและควรมีการนิเทศงาน ติดตาม เยียมเยียน ให้
คําแนะนําในการปฏิบตั ิงาน
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งานวิจัยทีเกียวข้ องกับตัวบ่ งชี
บุญใจ ศรี สถิตย์นรากูร (2543 : บทคัดย่อ) ได้วิจยั การพัฒนาดัชนีรวมของคุณภาพการจัด
การศึกษาสําหรับหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ พัฒนาดัช นีรวมของ
คุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การนําดัชนีรวมทีได้จากการวิจยั ไปกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มีวิธีดาํ เนินการ
วิจยั 3 ขันตอน คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเพือนําสาระทีได้มากําหนดกรอบความคิดในการ
วิจยั 2) พัฒนาดัชนี รวมของคุณภาพการจัดการศึกษาสําหรับหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
โดยใช้เทคนิค Ethnographic Delphi Future Research (EDFR) ทําการคัดสรรดัชนีโดยพิจารณาจาก
ค่ามัธยฐานของความเหมาะสม และค่ามัธยฐานของการนําไปใช้ได้จริ ง ตังแต่ระดับมากขึนไป และ
เป็ นความคิดเห็นทีสอดคล้องกันของผูเ้ ชียวชาญจํานวน 20 ท่าน และ 3) ศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
นํา ดัช นี ที ได้จ ากการวิ จ ัย ไปกํา หนดเกณฑ์ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาสํา หรั บ หลัก สู ต ร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต โดยพิจารณาจากความคิดเห็ นทีสอดคล้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
อาจารย์ประจําหลักสู ตรทีเปิ ดสอนหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตจํานวน 7 แห่ ง รวมทังสิ น 21
คน ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสู ตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ และดัชนีจาํ นวน 57 ดัชนี
เอือมพร หลินเจริ ญ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาตัวบ่งชีความสําเร็ จของการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาขันพื นฐานโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื อพัฒ นาและตรวจสอบคุ ณ ภาพของตัว บ่ ง ชี
ความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาขันพืนฐาน ดําเนินการวิจยั โดยใช้วิธีผสมผสานระหว่างวิธีการ
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ มี 5 ขันตอน คือ 1) ศึกษาวรรณกรรมเพือสร้างกรอบความคิดสําหรับการ
วิจยั 2) พัฒนาและคัดเลือกตัวบ่งชีด้วยเทคนิคเดลฟาย 3) กําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี ด้วย
วิธีการเชิงประจักษ์ 4) พัฒนาเกณฑ์ตดั สิ นความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาขันพืนฐาน และ 5)
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีพัฒนาด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ ง
เป็ นศึกษานิเทศก์ จํานวน 25 คน ในการรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์มีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผูบ้ ริ หาร
ครู นักเรี ยน กรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครองจากโรงเรี ยน ในเขตพืนทีการศึกษาสุ โขทัย รวม
5,196 คน การรับฟั งความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณ วุฒิและนักการศึกษาผูเ้ กียวข้อง จํานวน 150 คน
เครื องมือทีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสําหรับเทคนิคเดลฟาย แบบสอบถามสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิ งประจักษ์ แบบสอบถามสําหรับพัฒนาเกณฑ์บอกระดับความสําเร็ จ และแบบสอบถาม
สําหรับการรับฟังความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื อหา สถิติ
บรรยาย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการวิจยั พบว่า 1) ตัวบ่งชี ความสําเร็ จของการ
ปฏิรูปการศึกษาขันพืนฐานทีพัฒนาขึนมี 8 องค์ประกอบ 2) ผลการตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี
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ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่าโมเดลตัวบ่งชี ความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษา มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 3) ผลการพัฒนาเกณฑ์
ในการวัดความสําเร็ จของการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา พบว่า เกณฑ์ผา่ นของคะแนนรวมของการ
ดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาตามตัวบ่งชี ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 4) ผลการรับฟังความ
คิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มส่ วนใหญ่เห็น ด้วยกับตัวบ่งชี และเกณฑ์ตดั สิ น
ความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาทีผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน
พีรภาว์ บุญเพลิง (2550 : บทคัดย่อ) ได้การพัฒนาตัวบ่งชี รวมความสําเร็ จในการดําเนินงาน
ของโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพือพัฒนาตัวบ่งชีรวม
ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และตรวจสอบ
ความสอดคล้องของโมเดลความสําเร็ จในการดําเนินงานของโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ โรงเรี ยนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการขับเคลือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา
ทีผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิ การ ประจําปี การศึกษา 2550 จํานวน 119 โรงเรี ยน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน และกลุ่มผูบ้ ริ หารและครู
ในโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 336 คน เครื องมือทีใช้ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน
คือ 1) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือคัดเลือกตัวบ่งชี ความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผูท้ รงคุณวุฒิ 2) ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและ
ครู ในโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที 1
เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิเพือคัดเลือกตัวบ่งชี ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผนวกกับการ
ใช้แบบสอบถาม และระยะที 2 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามตัวบ่งชี ทีผ่านการพิจารณามาแล้วในระยะที 1 เพือนําผลทีได้มา
พัฒนาตัวบ่งชีรวมความสําเร็ จในการดําเนิ นงานของโรงเรี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือคัดเลือกตัวบ่งชีทีมีความเหมาะสมจากผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาจากค่าเฉลียเลขคณิ ต
(Mean) ของตัวบ่งชี ทีมีค่าตังแต่ 3.00 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีหรื อ
ความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี ความสําเร็ จในการดําเนินงานของโรงเรี ยนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ งเป็ นโมเดลสมมติฐานทางทฤษฎีทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนตามกรอบแนวคิด ด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ดิ ศ กุล เกษมสวัส ดิ (2551 : บทคัดย่อ) ได้พฒั นาตัวบ่ งชี รวมความเป็ นองค์ก รแห่ งการ
เรี ยนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน โดยมีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพือพัฒนาตัวบ่งชี รวมความเป็ น
องค์ก รแห่ งการเรี ย นรู้ ของศูนย์การศึ กษานอกโรงเรี ยนจังหวัด เพือทดสอบความสอดคล้องของ
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โมเดลโครงสร้ างความเป็ นองค์กรแห่ ง การเรี ยนรู้ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดในเชิ ง
ทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์และเพือนําเสนอแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี รวมไปใช้ในการสร้างศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดให้เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที
ในสั ง กัด ศูนย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ย นจังหวัด จํานวน 480 คน ใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลาย
ขันตอน เครื องมื อที ใช้ใ นการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์ ค่าสถิ ติพืนฐานโดยใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ป ผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรทีเป็ นองค์ประกอบหลักทีมีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ ข องศู น ย์ก ารศึ ก ษานอกโรงเรี ยนจัง หวัด ประกอบด้ ว ย 3 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่
องค์ประกอบหลักด้านการเรี ยนรู้ องค์ประกอบหลักด้านองค์การ และองค์ประกอบหลักด้านการ
จัดการความรู้ ซึ งทัง 3 องค์ประกอบหลัก จะต้องปฏิบตั ิผา่ นตัวแปรทีเป็ นองค์ประกอบย่อย ทังหมด
20 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี ความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ 80 ตัว ตัวบ่งชี รวมความเป็ นองค์การ
แห่งการเรี ยนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัด ประกอบด้วยตัวบ่งชี ทีเป็ นองค์ประกอบหลัก
รวม 3 องค์ประกอบ เรี ยงตามนําหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้แก่ องค์การ การจัดการความรู ้
และการเรี ยนรู้ ผลการตรวจสอบความเทียงตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลความเป็ นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยนจังหวัดกับข้อมูลเชิ งประจักษ์โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนี วดั
ระดับความกลมกลืน และค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีปรับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
กฤติมา เหมวิภาต (2551: บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาตัวบ่งชี เกณฑ์และรู ปแบบการ
ประเมินหลักสู ตรระดับปริ ญญาบัณฑิ ต กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมี
วัตถุ ประสงค์ ดัง นี 1) เพือพัฒนาตัวบ่ง ชี เกณฑ์ก ารประเมิ นตัวบ่ งชี การประเมิ นหลัก สู ตรระดับ
ปริ ญญาบัณฑิ ต กลุ่ มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2) พัฒนารู ปแบบการประเมิน
หลักสู ตรระดับปริ ญญาบัณฑิต กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารหลักสู ตรของสถาบันอุ ดมศึกษาทีเปิ ดสอนในกลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย รองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ผูอ้ าํ นวยการสํานักวิชาการ ผูอ้ าํ นวยการ
สํานักบริ หารวิชาการ คณบดี รองคณบดี ผูช้ ่ วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน 60 สถาบัน
ได้มาด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบชันภูมิหลายขันตอน (Multistage Stratified Simple Random
Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ ิจยั นําส่ งแบบสอบถาม ไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 800 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติร้อยละ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีสอง ด้วยโปรแกรมลิ
สเรล ค่าไค-แสควร์ พบว่า องค์ประกอบการประเมินหลักสู ตร 8 องค์ประกอบ 71 ตัวบ่งชี ต่างเป็ น
องค์ ป ระกอบที มี ค วามสั ม พัน ธ์ ส นับ สนุ น ซึ งกัน และกัน ผลการประเมิ น องค์ป ระกอบใด
องค์ประกอบหนึงจะส่ งผลต่อองค์ประกอบการประเมินองค์ประกอบอืนๆ การตรวจสอบความตรง
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ของโมเดล และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับทีสอง(Second Order Confirmatory Factor
Analysis) พบว่า โมเดลการวัดตัวแปรแฝงทุกองค์ประกอบ และโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันอันดับทีสอง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
อาทิกา เพชรทับ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนินการศึกษาตัวบ่งชี และสมรรถภาพการวิจยั
ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี 1) เพือพัฒนา
ตัวบ่งชี สมรรถภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา 2) เพือศึกษา
สมรรถภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โดยมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
ครู วทิ ยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัด
นครศรี ธรรมราช จํานวน 211 คน มีเครื องมือการศึกษาเป็ นแบบสอบถาม โดยมีขนตอนการดํ
ั
าเนินการ
วิจยั ดังนี 1) การพัฒนาตัวบ่งชี ได้ตวั บ่งชีสมรรถภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษา มี 3 ด้าน 6 องค์ประกอบ จํานวน 120 ตัวบ่งชี 2) นําตัวบ่งชี ให้ผเู ้ ชียวชาญตรวจสอบ
ผลทีได้เหลือตัวบ่งชีจํานวน 100 ตัวบ่งชี 3) นําตัวบ่งชี พัฒนาเป็ นเครื องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามเพือ
ศึกษาสมรรถภาพการวิจยั ปฏิบ ตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา มีทงหมด
ั
100 ข้อ 4) นําเครื องมือวิจยั ทีได้มาศึกษากับตัวอย่างประชากร คือ ครู วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรี ยนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 211
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเบืองต้นด้วยการแจกแจงความถี หาค่าเฉลียและค่าร้อย
ละ ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับสมรรถภาพ
การวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนของครู วิทยาศาสตร์ สามารถแบ่งสมรรถภาพการวิจยั ปฏิบตั ิการในชัน
เรี ยนได้ 3 ด้าน ด้านความรู้ในการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยนมีตวั บ่งชี 39 ตัวบ่งชี ด้านความสามารถ
ในการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน มีองค์ประกอบเดียวคือระเบียบวิธีวิจยั มีตวั บ่งชี 40 ตัวบ่งชี สําหรับ
ด้านจรรยาบรรณและลักษณะนิสัยในการวิจยั ปฏิบตั ิการในชันเรี ยน มี 21 ตัวบ่งชี
วารุ ณี ลัภนโชคดี (2551 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการการพัฒนาตัวบ่งชี รวมการประเมิ น
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินตนเอง
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา และสังเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพของรายงานการประเมินตนเองและรายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบัน
อุดมศึกษา รวมทังเพือพัฒนาตัวบ่งชีรวมคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบ่งชีรวมคุณภาพของรายงาน
การประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา และตัวบ่งชี รวมคุ ณภาพของรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถาบันอุ ดมศึกษา โดยดําเนินศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง จํานวน 173 ฉบับ
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 200 ฉบับ ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจากรายงานการ
ประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก เพือทําความเข้าใจเกียวกับลักษณะและ
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เนือหาสาระให้เห็นภาพรวม ผลการวิจยั พบว่า 1) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษามี
คุณภาพทีใกล้เคียงกัน 2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
มีคุณภาพทีใกล้เคียงกัน 3) ผลการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของตัวบ่งชี รวมทีพัฒนาขึนเพือแสดง
คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า มีความแปรปรวนทีเกิดจากการใช้รูปแบบการรวมทีแตกต่าง
กัน 4) ผลการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของลําดับทีคุณภาพของรายงานจากการประเมินรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกและรายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาทีได้จากการรวม
ค่าผลการประเมินใน 4 มาตรฐาน พบว่า ความแปรปรวนของลําดับทีทีเกิดจากการใช้รูปแบบการ
รวมทีแตกต่างกันมีนอ้ ยมาก ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครังต่อไป 1. ควรมีการวิจยั เพือพัฒนา
แบบประเมินคุณภาพของรายงานการประเมินฯ ทีมี การประเมินระดับคุณภาพ หรื อความมากน้อย
ของการดําเนิ นการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี 2. การพัฒนาตัวบ่งชี รวมเพือแสดงถึ งคุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ผล หรื อประสิ ทธิ ภาพของสิ งใดๆ นัน ควรมีการวิจยั ในลักษณะของการวิเคราะห์ความไม่
แน่นอนและวิเคราะห์ความไวด้วยทุกครัง เพือศึกษาความเปลียนแปลงของค่าตัวบ่งชี รวมทีเป็ นผล
จากการใช้รูปแบบทีแตกต่างกันในการพัฒนาตัวบ่งชีรวม
สมศรี ศิริขวัญชัย (2552 : บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนินหารวิจยั กระบวนการสร้างตัวชี วัดคุณภาพ
ชี วิตโดยการมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตัวชี วัดคุณภาพชี วิตของประชาชนทีอาศัยในชุ มชน
บ้านจัดสรร จากมุมมองของประชาชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วม และใช้กระบวนการวิจยั เป็ น
เครื องมือสร้างการเรี ยนรู้แก่ประชาชน กลุ่มเป้ าหมายเป็ นประชาชนในชุมชน ผูน้ าํ ชุมชน นักวิจยั ชุมชน
ในพืนทีชุ มชนบ้านจัดสรรในเขตอําเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการที
หลากหลายจากข้อมูลเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และ
การจัดเวทีประชุม ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบและตัวชี วัดคุณภาพชี วิตในความเห็นของประชาชน มี
6 องค์ประกอบ 16 ตัวชี วัด จากการวิจยั เสนอแนะให้หน่ วยงานทีเกียวข้องทังภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ควรปรับวิธีคิดเรื องการสร้างตัวชี วัดคุณภาพชี วิต จากเดิมทีมอง
ตัวชี วัดในฐานะผลผลิ ตของการสร้ างเพือใช้ในการวัดคุ ณภาพชี วิตเป็ นการใช้กระบวนการสร้ าง
ตัวชีวัดเพือเป็ นเครื องมือสร้างการเรี ยนรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมาย และควรนําชุ ดตัวชี วัดทีได้จากกระบวนการสร้าง
ของประชาชน ไปเป็ นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุ งในส่ วนของกิจการทีหน่วยงานรับผิดชอบ รวมถึง
การประยุกต์ใช้กระบวนการสร้างตัวชีวัดเป็ นเครื องมือสร้างการมีส่วนร่ วมเพือแก้ปัญหาด้านอืนๆ ของ
ชุมชน
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ครังนี ผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาเอกสาร บทความ งานวิจยั ตํารา ทางวิชาการทังในประเทศและต่างประเทศ ซึ งประกอบด้วย
แนวคิดทีเกียวข้องกับความรู้ แนวคิดเกียวการจัดการความรู้ แนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย แนวคิด
เกียวกับการพัฒนาตัวบ่งชี งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ งานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับสถานี
อนามัยและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องกับตัวบ่งชี สามารถสรุ ปได้ว่าในการจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัยนันควรทีจะมีการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัยเพือเป็ นมาตรฐานเดียวกันในการการติดตามและวัดสภาพการดําเนินงานจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชน ของสถานีอนามัย และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวในการพัฒนา
ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยดังทีได้กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถ
กํา หนดเป็ นกรอบแนวคิ ด โดยรวมที ใช้ใ นการทบทวนเอกสารงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อ ง (Concept
Framework) แสดงดังภาพประกอบ 16
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สุ ขภาพชุ มชน

องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
1. องค์ ประกอบด้ านองค์ กร
1.1โครงสร้างของสถานีอนามัย
1.2 วิสยั ทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์
1.3วัฒนธรรม องค์กร
1.4 บรรยากาศการทํางาน
2. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้
2.2 การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร
2.3 การจูงใจ

- ด้านส่งเสริ มสุขภาพ
- ด้านการรักษาพยาบาลเบืองต้น
- ด้านการควบคุม และป้ องกันโรค
- ด้านฟื นฟูสภาพ และดูแลผูป้ ่ วยพิการ
- ด้านสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
- ด้านพัฒนาชุมชน วินิจฉัยชุมชน
- ด้านสนับสนุนบริ การสุขภาพอืน ๆ

3. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการ
ความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชน
4.4 ขันกําหนดความรู ้
4.2 ขันค้นหาแหล่งความรู ้
4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้
4.4 ขันได้ความรู ้ใหม่
4.5 ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่
4.6 ขันประเมินผลการนําความรู ้มาใช้
การพัฒนาตัวบ่ งชี

ตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ภาพประกอบ 16 กรอบแนวคิดในการศึกษาเพือพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชน

บทที 3
การดําเนินการวิจัย
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยครังนี เป็ นการ
วิจยั เชิงพรรณนา (Descriptive Research) ประเภทการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจยั แบบเทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) มีวตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย และเพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย โดยใช้สถานี อนามัยเป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ
ผูเ้ ชียวชาญ และบุคลากรสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ในสถานีอนามัย ในเขตพืนที
สาธารณสุ ข ทัง 18 เขต ทัวประเทศ สถานีอนามัยแห่งละ 1 คน เพือให้การวิจยั นี มีประสิ ทธิ ภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้ ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี
ผูว้ จิ ยั แบ่งการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย
ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการกําหนด
เกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยในแต่ละขันตอนมีวธิ ี ดาํ เนินการวิจยั ดังนี
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดยใช้ ระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ในระยะที 1 นี ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ดําเนินการวิจยั
กับผูเ้ ชียวชาญ ซึงเป็ นบุคคลทีมีความรู ้ ประสบการณ์เกียวกับการจัดการความรู ้ทางด้านสาธารณสุ ข
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แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ ผูเ้ ชียวชาญทีปฏิบตั ิหน้าทีในตําแหน่งของผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ชียวชาญทีปฏิบตั ิงานใน
ตําแหน่งนักวิชาการ และผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ รวมทังสิ น 17 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั เลือกกลุ่มผูเ้ ชียวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผูเ้ ชียวชาญทีมี
ประสบการณ์เกียวกับการจัดการความรู ้ทางด้านสาธารณสุ ข จํานวน 3 กลุ่ม ดังนี
กลุ่มที 1 ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน ประกอบด้วยผูม้ ีคุณสมบัติดงั นี
1. เป็ นผูท้ ีดํารงตําแหน่งผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ขตังแต่ระดับอําเภอขึนไป และ
2. เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้
กลุ่มที 2 ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นนักวิชาการ จํานวน 5 คน ประกอบด้วยผูม้ ีคุณสมบัติดงั นี
1. เป็ นนักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทีมีบทบาทหน้าที
ในการจัดการความรู้ หรื อ
2. เป็ นนักวิชาการทีมีประสบการณ์การดําเนิ นงานการจัดการความรู ้ โดยดํารงตําแหน่ง
ระดับชํานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าขึนไป หรื อ
3. สอนหรื อวิจยั เกียวกับการจัดการความรู ้หรื องานด้านสาธารณสุ ขในชุมชน
กลุ่มที 3 ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ จํานวน 7 คน ประกอบด้วยผู้
มีคุณสมบัติดงั นี
1.เป็ นผูท้ ีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข และ
2. เป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ดา้ นงานสาธารณสุ ขในชุมชนไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
ในระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึงมีขนตอน
ั
ในการสร้างเครื องมือวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย ดําเนินการดังนี
1. สร้างกรอบแนวคิดเกี ยวกับองค์ประกอบการจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั ดังนี
1.1 การศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั ที เกียวข้องกับการจัดการความรู้ การ
สาธารณสุ ขในชุ มชน แนวคิดเกี ยวกับสถานี อนามัย และแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี ทังในและ
ต่างประเทศ
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1.2 วิเคราะห์เอกสารเนื อหาจากข้อมู ล ที ได้โ ดยการจัด จํา แนกประเภทตามคํา สํา คัญ
แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทที 1 เป็ นแนวคิดและหลักการในการจัดการความรู้ ประเภทที 2
เป็ นแนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย และประเภทที 3 เป็ นแนวคิดและหลักการการพัฒนาตัวบ่งชี
1.3 นําผลทีได้จากการศึกษาเอกสารทัง 3 ส่ วน มาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดเบืองต้นในการ
กําหนด (ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
1.4 นํากรอบแนวคิดเบืองต้นในการกําหนด(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มาสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์(ร่ าง)องค์ประกอบและตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือใช้สาํ หรับสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ
2. การสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญเพือกําหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2.1 ผูว้ จิ ยั นําแบบสัมภาษณ์(ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย ไปสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญและนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมา วิเคราะห์
และสังเคราะห์เนือหาทีได้จากการสัมภาษณ์ โดยเปรี ยบเทียบประเด็นทังทีเหมือนกันและแตกต่างกัน
มาสรุ ปเป็ น องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย
2.2 ภายหลัง จากที ผูว้ ิจยั สัม ภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิ ดที ได้จากการ
สัมภาษณ์ มาปรับปรุ งแล้วสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ยืนยันความคิดเห็นเดิม
หรื อเปลียนแปลงความคิดเห็น
3. การคัดเลือกตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
3.1 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานี อนามัย ให้ผเู้ ชี ยวชาญกลุ่มเดิ มได้ตอบแบบสอบถามเพือยืนยันความคิ ดเห็ นเดิมหรื อ
เปลียนแปลงความคิดเห็น และดําเนิ นการคัดเลื อกตัวบ่งชี โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินทีได้จาก
ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญได้ให้ความคิดเห็น โดยกําหนดคะแนนดังนี
คะแนน 1 เมือผูเ้ ชียวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี นันมีความสอดคล้อง
คะแนน 0 เมือผูเ้ ชียวชาญเห็นว่าตัวบ่งชี นันไม่มีความสอดคล้อง
3.2 ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์ หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Consistency : IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 117) เพือเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัวบ่งชี หากพบว่า
ตัวบ่งชีตัวใดมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตังแต่ 0.75 ขึนไปแสดงว่าตัวบ่งชีนันมีความความตรงตาม
เกณฑ์ผา่ นการคัดเลือก
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3.3 ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือการคัดเลือกตัวบ่งชีตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย โดยกําหนดเกณฑ์ ดังนี
3.2.1 ตัวบ่งชีทีผ่านเกณฑ์ตอ้ งมีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึนไป
3.2.2 ตัวบ่งชี ทีผ่านเกณฑ์ตอ้ งมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile range)ไม่เกิน
1.50
3.4 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลทีผูเ้ ชียวชาญได้ยืนยันความคิดเห็นให้คณะกรรมการควบคุมดุษฏี นิพนธ์
พิจารณา แล้วปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี เพือให้ผเู ้ ชียวชาญได้ทาํ การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบ
หลักและตัวบ่งชี
4. กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย
โดยใช้แบบสอบถามการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ ด้า นสุ ข ภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย ซึ งจะนํามาพัฒนาในขันตอนที 2 ต่อไป
จากขันตอนที 1 การพัฒนา (ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัยนัน สามารถสรุ ปเป็ นตารางแสดงวิธีดาํ เนินการพัฒนาได้ดงั ตารางที 3
ตารางที 3 วิธีดาํ เนินการพัฒนา (ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย
ลําดับ
เครืองมือ
1.
แบบสัมภาษณ์(ร่ าง)
องค์ประกอบและตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย
2.
แบบสอบถามเพือการ
คัดเลือก
ตัวบ่งชี การจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ผูเ้ ชียวชาญ
สัมภาษณ์
จํานวน 17 คน

ผูเ้ ชียวชาญ
จํานวน 17 คน

ตอบแบบ
สอบถาม

ผลลัพธ์
แบบสอบถามเพือการ
คัดเลือกตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย
แบบสอบถามการกําหนด
นําหนักความสําคัญของ
องค์ประกอบหลักและตัว
บ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย
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ตารางที 3 (ต่อ)
ลําดับ
เครืองมือ
กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
3.
แบบสอบถามการกําหนด ผูเ้ ชียวชาญ
ตอบแบบ
นําหนักความสําคัญของ
จํานวน 17 คน สอบถาม
องค์ประกอบหลักและตัว
บ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย

ผลลัพธ์
ค่านําหนักความสําคัญ
องค์ประกอบหลักของตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ ที
นําไปใช้ในขันตอนที 2

ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสํ าคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี และการกําหนด
เกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ดังนี
การดําเนินการวิจยั ในขันตอนที 2 นีแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอนย่อย คือ
1. การกําหนดนําหนัก ความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
โดยมีรายละเอียด ดังนี
การกํา หนดนําหนั ก ความสํ า คัญ องค์ ป ระกอบหลัก และตัว บ่ ง ชี การจั ด การความรู้ ด้าน
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
1. การสร้างแบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ป ระกอบหลัก และตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู ้ ชียวชาญทําการกําหนดนําหนัก
ความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีขนตอนดั
ั
งนี
1.1 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
1.2 ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เสนอคณะกรรมการทีปรึ กษาดุษฎีนิพนธ์
พิจารณาความถูกต้อง แล้วนํากลับมาปรับปรุ ง แก้ไขจนได้แบบสอบถามสมบูรณ์
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ส่ งไปยังผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วย
ตนเองและทางไปรษณี ย ์ โดยภายในแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดระยะเวลาในการส่ งแบบสอบถาม
คืนไว้ดว้ ย
2.2 ผูว้ จิ ยั รับแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญคืนด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย์ นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังติดต่อสอบถามไปยังผูเ้ ชี ยวชาญในกรณี ทียังไม่ได้ส่งแบบสอบถาม
กลับคืนตามทีกําหนดไว้ตามวันเวลาทีกําหนด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลัก
และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือการกําหนดนําหนักความสําคัญ
ขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี
3.1 การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักโดยให้ผเู ้ ชียวชาญกําหนดค่า
นําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักเป็ นค่าร้อยละ ด้วยการหาค่าเฉลียของร้อยละ โดยผลรวม
ของทุกองค์ประกอบหลักเป็ น 100
3.2 การกําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานี อนามัย โดยให้ผเู้ ชี ยวชาญเป็ นผูใ้ ห้ค่านําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี ด้วยมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แสดงดังตารางที 4
ตารางที 4 แสดงคะแนนค่านําหนักและระดับความสําคัญของตัวบ่งชี
คะแนนค่ านําหนักตัวบ่ งชี
1
2
3
4
5

ระดับความสํ าคัญของตัวบ่ งชี
น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีสุ ด
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หาค่าเฉลียของคะแนนความสําคัญแต่ละตัวบ่งชี ทังนีผูว้ ิจยั แปลผลความสําคัญของ
ตัวบ่งชี โดยใช้เกณฑ์การกําหนดความหมายตามขอบเขตของค่าเฉลียตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสิงห์
(2538) มีรายละเอียดแสดงดังตารางที 5
ตารางที 5 แสดงการแปลผลความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ตามค่าเฉลียของคะแนน
ค่ าเฉลีย
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 - 4.49
4.50 - 5.00

ความสํ าคัญในระดับการปฏิบัติ
น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีสุ ด

3.3 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการเรี ยงลําดับองค์ประกอบหลักและตัวบ่ง ชี การจัด การความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ตามค่านําหนักความของสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
แล้วนํามาเป็ นกรอบในการสร้างเป็ นแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย เพือนําไปวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ซึงจะดําเนินการในระยะที 2 ต่อไป
การกําหนดเกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผูว้ ิจยั นําข้อมูลจากแบบสอบถามการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ ด้าน
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดยผูเ้ ชียวชาญ มาสร้างเป็ นเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยมีขนตอนดํ
ั
าเนินการดังนี
1. กําหนดเกณฑ์การวัดการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best : 204-208) โดยใช้สูตร

พิสัย

=

คะแนนมากทีสุ ด - คะแนนตําทีสุ ด
ระดับช่วงชัน
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2. กําหนดระดับการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เป็ น 5 ระดับ คือ
2.1 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2.2 มีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
2.3 มีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.4 มีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย
2.5 มีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
3. สรุ ปผลการกําหนดเกณฑ์สาํ หรับในการวัดการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย
4. ผูว้ จิ ยั นําเกณฑ์สาํ หรับการวัดการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ให้คณะกรรมการควบคุมดุษฏีนิพนธ์พิจารณา แล้วนํามาเป็ นเกณฑ์ในการวัดสภาพการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ในระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย ต่อไป
จากขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการ
กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยนันสามารถสรุ ป
เป็ นตารางแสดงวิธีดาํ เนินการพัฒนาได้ดงั ตารางที 6
ตารางที 6 วิธีดาํ เนินการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการกําหนด
เกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ลําดับ
แบบสอบถาม
1.
แบบสอบถามเพือกําหนด
นําหนักความสําคัญ
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย
2.
แบบสอบถามการกําหนด
เกณฑ์การวัดสภาพการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย

กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ
ผลลัพธ์
ผูเ้ ชียวชาญ
ตอบแบบ ค่านําหนักความสําคัญ
จํานวน 17 คน สอบถาม ขององค์ประกอบหลัก
และตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย
ผูเ้ ชียวชาญ
ตอบแบบ เกณฑ์วดั การจัดการ
จํานวน 17 คน สอบถาม ความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย
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ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ จิ ยั กําหนดประชากร
ในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานีอนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข ทัง 18 เขต ทัวประเทศ รวมทังสิ น
9,759 แห่ง (สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย 2550 : 263 - 265)โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ น
บุคคลากรสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ สถานีอนามัยละ 1 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานี อนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข ทัง 18
เขต ทัวประเทศ โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
Krejcie และ Morgan (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2543 : 303) ได้จาํ นวน 370 แห่ง หลังจากนันผูว้ จิ ยั
ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลายขันตอน(Multistage Sampling) ดังนี
ขันที 1 สุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling)โดยสุ่ มเลือกจังหวัด จากเขต
สาธารณสุ ข ทัง 18 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดนครราชสี มา จังหวัด
ลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนันกําหนดจํานวนของ
สถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดโดยการหาสัดส่ วน
ขันที 2 การสุ่ มเลือกสถานีอนามัยด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยสุ่ มด้วยวิธีการจับฉลากเลือกสถานีอนามัยตามจํานวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดทีได้จาก
จังหวัดการสุ่ มในขันที 1
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนีมีรายละเอียดแสดงดังตารางที 7
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ตารางที 7 แสดงจํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเขตสาธารณสุ ข
เขต
1
(กลาง)

2
(กลาง)

3
(กลาง)

4
(กลาง)

5
(กลาง)

6
(ใต้)

จังหวัด
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
ชัยนาท
ลพบุรี
สิ งห์บุรี
อ่างทอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
นครนายก
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี
นครปฐม
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
ชุมพร
พัทลุง
สุราษฎร์ธานี
นครศรี ธรรมราช

จํานวนสถานีอนามัย
(แห่ ง)
76
79
206
127
72
134
47
76
118
93
110
56
61
142
133
161
174
80
118
50
56
94
125
166
250

รวม
(แห่ ง)

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(แห่ ง)

488

19

329

13

438

17

610

23

304

12

635

24
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ตารางที 7 (ต่อ)
เขต
7
(ใต้)

8
(ใต้)

9
(กลาง)

10
(ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)

11
(ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
12
(ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)

13
(ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)

จังหวัด
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี
ตรัง
สงขลา
สตูล
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
จันทบุรี
ชลบุรี
ระยอง
ตราด
หนองคาย
เลย
อุดรธานี
หนองบัวลําภู
นครพนม
มุกดาหาร
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
ขอนแก่ น
มหาสารคาม
กาฬสิ นธุ์
อํานาจเจริญ
ศรี สะเกษ
ยโสธร
อุบลราชธานี

จํานวนสถานีอนามัย
(แห่ ง)
45
64
21
72
125
175
54
125
80
111
106
120
94
66
135
127
214
83
151
78
167
230
248
175
157
77
255
112
310

รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง
(แห่ ง)

327

12

545

20

386

15

559

21

396

15

810

30

754

29
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ตารางที 7 (ต่อ)
เขต

จังหวัด

14
สุรินทร์
(ตะวันออกเฉี ยงเหนือ) นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ชัยภูมิ
15
เชียงใหม่
(เหนือ)
แม่ฮ่องสอน
ลําปาง
ลําพูน
16
น่าน
(เหนือ)
พะเยา
เชียงราย
แพร่
17
ตาก
(เหนือ)
พิษณุโลก
สุโขทัย
เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
18
กําแพงเพชร
(เหนือ)
พิจิตร
นครสวรรค์
อุทยั ธานี
รวม

จํานวนสถานีอนามัย
(แห่ ง)
208
350
225
167
269
71
142
71
123
94
210
118
115
143
118
153
89
124
109
189
90
9,759

รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่ าง

950

36

553

21

545

21

618

23

512

19
370
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การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ ิจยั ได้
ดําเนินการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
1. เครืองมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการในระยะที 2 คือ แบบสอบถามการพัฒนาตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ซึงเป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึนมาจาก ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือวัดสภาพการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ซึงแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยนี ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล ซึงประกอบด้วย ตําแหน่ง ระดับ สถานทีปฏิบตั ิงาน
เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มีขอ้
คําถามจํานวน 45 ข้อ
2. การสร้ างและพัฒนาเครืองมือทีใช้ ในงานวิจัย
2.1 ผูว้ จิ ยั นําชุดตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีพัฒนา
ได้จากระยะที 1 มาปรับสร้างเป็ นแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย
2.2 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย เสนอคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ เพือตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและ
ความถูกต้องของภาษา แล้วแก้ไขตามคําเสนอแนะของกรรมการ
2.3 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เพือความเทียงตรงในเนือหา (content validity)
ภาษาทีใช้และความสอดคล้อง (Index of Consistency : IOC)โดยผูท้ รงคุณวุฒิมีคุณสมบัติเป็ น
บุคลากรทางด้านสุ ขภาพที มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกทางด้านสาธารณสุ ข หรื อดํารงตําแหน่ งใน
ระดับผูช้ าํ นาญการพิเศษขึนไป
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2.4 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try - out) กับสถานีอนามัย
ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 แห่ งแล้วนําแบบสอบถามทีได้รับกลับคืนมาหาค่าความเชื อมัน
(Reliability) โดยกําหนดให้มีค่าความเชือมัน พบว่าแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ชุดที 4 มีค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.97
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ระยะที 2 ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลตาม
ขันตอน ดังนี
3.1 ผูว้ จิ ยั ทําหนังสื อถึงหัวหน้าสถานี อนามัยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพือขอความอนุเคราะห์
ในการให้ขอ้ มูลเพือการวิจยั
3.2 ผูว้ ิจยั ส่ งแบบสอบถามไปยังสถานี อนามัยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างทางไปรษณี ย ์ เป็ น
จํานวน 2 เท่า ของขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดวันทีขอให้ส่งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ จิ ยั
พร้อมนี ผูว้ จิ ยั ได้แนบซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผูว้ จิ ยั สําหรับการส่ งแบบสอบถามคืนผูว้ จิ ยั
ทางไปรษณี ย ์
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมือผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาได้นาํ แบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์
จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส แล้วนํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ดังนี
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับสถานภาพส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถามใช้ค่าความถี
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage)
4.2 การวิเคราะห์ส ภาพการจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ใช้
ค่าเฉลีย ( x ) และค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทังนีผูว้ จิ ยั แปลผลโดยใช้เกณฑ์การวัดสภาพการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best : 204-208) โดย
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ ด

บทที 4
การวิเคราะห์ ผลข้ อมูล
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยครังนี ผูว้ ิจยั ขอ
นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย 3 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ส่ วนที 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี
สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพือความเข้าใจในการอ่านผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ขอกําหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
Mode
แทน ค่าฐานนิยมของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้
Medium
แทน ค่ามัธยฐานของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้
TQR
แทน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)
IOC
แทน ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวบ่งชี
n
แทน จํานวนสถานีอนามัยทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
แทน ค่าเฉลียของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้
X
S.D.
แทน ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐานของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย ครังนี ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1. วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 1 เพือพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย
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2. วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 2 เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี
1. วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที 1 เพือพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย มีรายละเอียดดังนี
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิ คเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ งมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลตาม
ขันตอนการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย มีรายละเอียดการดําเนินการ ดังนี
1. สร้างกรอบแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัยโดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั ทังในประเทศ
และต่างประเทศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื อหาจากเอกสารและจําแนกข้อมูลตามประเภท
คําสําคัญ มาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดเบืองต้นในการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย แล้วนํากรอบแนวคิดเบืองต้นในการกําหนด(ร่ าง)
องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย มาสร้างเป็ นแบบ
สัมภาษณ์(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
เพือใช้สาํ หรับสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําแบบสัมภาษณ์ (ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ไปสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญและนําความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญ แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์เนื อหาทีได้จากการสัมภาษณ์ มาสรุ ปเป็ น องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย หลังจากนัน
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดทีได้จากการสัมภาษณ์ มาปรับปรุ งแล้วสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ยืนยันความคิดเห็น
และดําเนินการคัดเลือกตัวบ่งชี โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินทีได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือคัดเลือกตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency :
IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540 : 117) เพือเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัวบ่งชี โดยกําหนดให้ตวั บ่งชีที
ผ่านเกณฑ์ ดังนี
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3.1 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตังแต่ 0.75 ขึนไป
3.2 มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึนไป
3.3 มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile range)ไม่เกิน 1.50
4. ผูว้ จิ ยั สรุ ปผล แล้วปรับปรุ งเป็ นแบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสําคัญ
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ทาํ การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลัก
และตัวบ่งชี และการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ซึ งจะนํามาพัฒนาในขันตอนที 2 ต่อไป
ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการ
กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั
2 ขันตอน คือ
1. การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ทัง 2 ขันตอนย่อยโดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ดังนี
1.1 การสร้างแบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัว
บ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย เพือให้ผเู ้ ชียวชาญทําการกําหนดนําหนัก
ความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามเพื อกําหนดนําหนัก ความสําคัญ
องค์ป ระกอบหลัก และตัวบ่งชี การจัด การความรู ้ ด้า นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ส่ งไปยัง
ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทางไปรษณี ย ์ โดยภายในแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนด
ระยะเวลาในการส่ งแบบสอบถามคืนไว้ดว้ ย และผูว้ จิ ยั รับแบบสอบถามจากผูเ้ ชียวชาญคืนด้วยตนเอง
และรอรับแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี ผูว้ จิ ยั ยังติดต่อสอบถามไปยังผูเ้ ชียวชาญในกรณี ที
ยังไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนตามทีกําหนดไว้ตามวันเวลาทีกําหนด
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเพื อกําหนดนําหนัก
ความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย
เพือการกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี
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1.3.1 การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วย
การหาค่าเฉลียของร้อยละ โดยผลรวมของทุกองค์ประกอบหลักเป็ น 100
1.3.2 การกําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย ( X )
1.4 ผูว้ จิ ยั สรุ ปผลการเรี ยงลําดับองค์ประกอบหลักและตัว บ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ตามค่านําหนักความของสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
แล้วนํามาเป็ นกรอบในการสร้ างเป็ นแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย เพือนําไปวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ซึงจะดําเนินการในระยะที 2 ต่อไป
2. การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการวิจยั ดังนี
2.1 ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย โดยกําหนดระดับของการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ออกเป็ น 5
ระดับ คือ
2.1.1 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
2.1.2 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับมาก
2.1.3 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง
2.1.4 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับน้อย
2.1.5 มีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
2.2 ผูว้ จิ ยั นําค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักทัง 4 องค์ประกอบทีกําหนด
โดยผูเ้ ชียวชาญ มาเป็ นตัวถ่วงนําหนักตามสัดส่ วนความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ
2.3 ผูว้ จิ ยั นําเกณฑ์สาํ หรับการวัดการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย แล้วนํามาเป็ นเกณฑ์ในการวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ในระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที 2 เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย ซึ งมีรายละเอียดดังนี
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั กําหนดประชากรในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานี อนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข
ทัง 18 เขต ทัวประเทศ รวมทังสิ น 9,759 แห่ง โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคลากรสาธารณสุ ขที
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ สถานีอนามัยละ 1 คน
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กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ระยะที 2 คือ สถานีอนามัยในเขตพืนทีสาธารณสุ ข ทัง
18 เขต ทัวประเทศ จํานวน 370 แห่ง ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ มแบบหลาย
ขันตอน(Multistage Sampling) ดังนี
2.1.1 ขันที 1 สุ่ มแบบแบ่งชัน (Stratified random sampling)โดยสุ่ มเลือกจังหวัด
จากเขตสาธารณสุ ข ทัง 18 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดลพบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอํานาจเจริ ญ จังหวัดนครราชสี มา
จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุ โลก และจังหวัดนครสวรรค์
2.1.2 ขันที 2 การสุ่ มเลือกสถานีอนามัยด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยสุ่ มด้วยวิธีการจับฉลากเลือกสถานีอนามัยตามจํานวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัด
ทีได้จากจังหวัดการสุ่ มในขันที 1
2.2 เครื องมือทีใช้ในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือวัดสภาพการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั และการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
2.2.1 เครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระยะที 2 คือ แบบสอบถามการ
พัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ซึงประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย ครังนี ผูว้ จิ ยั แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามระยะของการวิจยั ดังนี
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดย
ใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ป ระกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย ซึงประกอบด้วย
1. ผลการศึกษาเอกสาร
2. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญเกียวกับองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
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3. ผลการคัดเลือกตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
4. ผลการสรุ ปองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยทีได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการกําหนด
เกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ซึงประกอบด้วย
1. ผลการกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. สรุ ปผลค่านําหนักเรี ยงลําดับตามความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
3. สรุ ปผลการกําหนดเกณฑ์ ก ารวัด สภาพการจัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของ
สถานีอนามัย
ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ประกอบด้ วย
1. ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
2. วัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยแต่ละขันตอนมีรายละเอียด ดังนี
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดย
ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย
การดําเนินการวิจยั ในระยะนี แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ 1) การศึกษาองค์ประกอบหลักและ
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยการวิเคราะห์เนื อหาจากเอกสาร
ตํารา และรายงานการวิจยั ต่างๆทีเกียวข้อง 2) การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 17 คน
3) ผลการคัดเลือกตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย โดยมีรายละเอียด
ผลของการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
และ 4) ผลการสรุ ปองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัยทีได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญดังนี
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1. ผลการศึกษาเอกสาร
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั ต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้,
การสาธารณสุ ขในชุมชน, แนวคิดเกียวกับสถานี อนามัย และแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี ทังในประเทศ
และต่างประเทศ ผูว้ ิจยั ได้ (ร่ าง) องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แสดงดังตารางที 8
ตารางที 8 (ร่ าง)องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ ตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัยจากผลของการศึกษาเอกสาร
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบย่ อย
ตัวบ่ งชี
หลัก
1. ด้านองค์กร 1.1 โครงสร้าง
1) มีสายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน
ของสถานี
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย
อนามัย
3) มีการกําหนดงานด้านการจัดการความรู ้และมีผรู ้ ับผิดชอบทีชัดเจน
4) มีการแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการความรู ้
1.2 วิสยั ทัศน์/
1) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
พันธะกิจ/
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
กลยุทธ์
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
1.3 วัฒนธรรม
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย
4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหาความรู ้
5) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
การทํางาน
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย

149
ตารางที 8 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบย่ อย
หลัก
2. ด้านบุคลากร 2.1 ภาวะผูน้ าํ ที
เอือต่อการ
จัดการ
ความรู ้
2.2 การเสริ มพลัง
อํานาจให้
บุคลากร

ตัวบ่ งชี

1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนา
การทํางาน
3) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ
3. ด้าน
3.1 เทคโนโลยี
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
สารสนเทศ 2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
4 . ด้าน
4.1 ขันกําหนด
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ
กระบวนการ
ความรู ้
ในการ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
จัดการ
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
ความรู ้ดา้ น
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
สุขภาพใน 4.2 ขันค้นหา
1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
ชุมชน
ความรู ้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
5) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้
4.3 ขันเลือกวิธีการ 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด
ในการจัดการ
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
ความรู ้
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ตารางที 8 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

4.4 ขันได้ความรู ้
ใหม่
4.5 ขันดําเนินการ
ใช้ความรู ้ใหม่

1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีระบบการจัดเก็บความรู ้ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย
5) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.6 ขันประเมินผล 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
การใช้ความรู ้ 2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง

จากตารางที 8 (ร่ าง) องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ที ได้จากการวิเคราะห์ และสัง เคราะห์ เอกสาร ตํารา และ
รายงานการวิจยั ต่างๆพบว่ามีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี 49 ตัวบ่งชี
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ (ร่ าง)องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มาปรับปรุ งแล้วสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์ (ร่ าง)องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือนําไปสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ รวม
ทังสิ น 17 คน (ดังรายชื อในภาคผนวก) มีวตั ถุ ประสงค์เพือให้ผูเ้ ชี ยวชาญได้พิจาณาความถูกต้อง
สอดคล้องของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย โดย ผูว้ ิจยั นําแบบ
สัมภาษณ์ (ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย
ไปสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญและนําความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญมา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือหาทีได้
จากการสัมภาษณ์ โดยเปรี ยบเทียบประเด็นทังทีเหมือนกันและแตกต่างกัน มาสรุ ปเป็ น องค์ประกอบ
หลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
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2. ผลการสั มภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ผูว้ จิ ยั นําแบบสัมภาษณ์(ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ แล้วนําผลทีได้จากการสัมภาษณ์มา
สังเคราะห์เนือหาร่ วมกับผลการศึกษาเอกสาร ซึงแสดงดังตารางที 9
ตารางที 9 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัยจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
องค์ ประกอบ
หลัก
1. ด้านองค์กร

องค์ ประกอบย่ อย

1.1 โครงสร้างของ 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สถานีอนามัย 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอก
สถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1.2 วิสยั ทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์
1.3 วัฒนธรรม
องค์กร

2. ด้าน
บุคลากร

ตัวบ่ งชี

1) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
การทํางาน
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ต่อการจัดการ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
ความรู ้
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
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ตารางที 9 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย
2.2 การเสริ มพลัง
อํานาจให้
บุคลากร

2.3 การจูงใจ

3. ด้าน
3.1 เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
4 . ด้าน
4.1 ขันกําหนด
กระบวนการ
ความรู ้
ในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ
4.2 ขันค้นหา
ในชุมชน
ความรู ้

4.3 ขันเลือกวิธีการ
ในการจัดการ
ความรู ้
4.4 ขันได้ ความรู ้
ใหม่

ตัวบ่ งชี
1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนา
การทํางาน
3) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานี
อนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู ้
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ที
กําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
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ตารางที 9 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

4.5 ขันดําเนินการ 1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ใช้ความรู ้ใหม่ 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.6 ขันประเมินผล 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
การใช้ความรู ้ 2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง

จากตารางที 9 แสดงให้เห็นถึงตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย ที ผูว้ ิจ ัย ได้สัม ภาษณ์ ความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี ยวชาญ ทัง 17 คน มาดํา เนิ น วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาเอกสารสรุ ปเปรี ยบเทียบประเด็นทังทีเหมือนกันและแตกต่างกัน แล้ว
สรุ ปเป็ นองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย และตัวบ่ง ชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานี อนามัย ซึ งสามารถแสดงรายละเอียดการเปรี ยบเทียบระหว่างการศึกษาเอกสารกับ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ แสดงดังตารางที 10

1. ด้านองค์กร

องค์ ประกอบหลัก องค์ ประกอบย่ อย

การศึกษาเอกสาร
การสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
ตัวบ่ งชี
1.1 โครงสร้าง
1) มีสายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน
1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
ของสถานี
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
อนามัย
3) มีการกําหนดงานด้านการจัดการความรู้และมีผรู้ ับผิดชอบทีชัดเจน
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน
4) มีการแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการความรู้
1.2 วิสัยทัศน์/
1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
พันธะกิจ/กลยุทธ์ 2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
1.3 วัฒนธรรม
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่ สถานี
อนามัย
อนามัย
4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหาความรู้
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
5) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
การทํางาน
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย

ตารางที 10 แสดงรายละเอียดการเปรี ยบเทียบของตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยระหว่างการศึกษาเอกสารกับการสัมภาษณ์
ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
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การศึกษาเอกสาร
การสัมภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
องค์ ประกอบ
องค์ ประกอบย่ อย
หลัก
ตัวบ่ งชี
2. ด้าน
2.1 ภาวะผูน้ าํ ที 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
บุคลากร
เอือต่อการจัดการ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
ความรู ้
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ มพลัง 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
อํานาจให้
บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนาการ 2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนาการ
ทํางาน
ทํางาน
3) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
3) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา ความ 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา ความ
ดีความชอบ
ดีความชอบ

ตารางที 10 (ต่อ)
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3.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

3. ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 . ด้าน
กระบวน
การในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพใน
ชุมชน

4.2 ขันค้นหา
ความรู ้

4.1 ขันกําหนด
ความรู ้

องค์ ประกอบ
ย่ อย

องค์ ประกอบ
หลัก

ตารางที 10 (ต่อ)
ตัวบ่ งชี

3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
5) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้

1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย

การศึกษาเอกสาร

1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการ
พัฒนา สุขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานี
อนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู ้

การสั มภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
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4 . ด้าน
กระบวนการ
ในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพใน
ชุมชน

องค์ ประกอบ
หลัก

ตารางที 10 (ต่อ)

4.6 ขันประเมินผล
การใช้ความรู ้

4.5 ขันดําเนินการ
ใช้ความรู ้ใหม่

4.4 ขันได้ความรู ้
ใหม่

4.3 ขันเลือกวิธีการ
ในการจัดการความรู ้

องค์ ประกอบย่ อย

การสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ

ตัวบ่ งชี
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับ
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ที
ความรู ้ทีกําหนด
กําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง 1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายใน
ั
และภายนอกสถานีอนามัย
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีระบบการจัดเก็บความรู ้ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
5) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู ้ใหม่
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง
3) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง

การศึกษาเอกสาร
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จากตารางที 10 การเปรี ยบเทียบของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานี อนามัยระหว่างการศึกษาเอกสารกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ พบว่าผูเ้ ชียวชาญ
มีความคิดเห็นทีเหมือนกับการศึกษาเอกสาร คือ ตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย มี 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย คือ
1. องค์ประกอบหลัก ด้านองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
1.1 โครงสร้าง ของสถานีอนามัย
1.2 วิสัยทัศน์/ พันธะกิจ/กลยุทธ์
1.3 วัฒนธรรมองค์กร
1.4 บรรยากาศการทํางาน
2. องค์ประกอบหลัก ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้
2.2 การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร
2.3 การจูงใจ
3. องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบย่อย คือ
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. องค์ประกอบหลัก ด้า นกระบวนการในการจัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ มชน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ
4.1 ขันกําหนดความรู ้
4.2 ขันค้นหาความรู้
4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้
4.4 ขันได้ความรู้ใหม่
4.5 ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่
4.6 ขันประเมินผลการใช้ความรู้
ในส่ วนของตัวบ่งชีนันผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากการศึกษาเอกสาร คือ
1. องค์ประกอบหลักด้านองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ประกอบย่อยโครงสร้างของสถานีอนามัยจากการศึกษาเอกสารมี 4 ตัวบ่งชี 1) มี
สายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย 3) มีการกําหนดงานด้านการจัดการความรู ้และมีผรู ้ ับผิดชอบทีชัดเจน และ 4) มีการแต่งตัง
คณะทํางานด้านการจัดการความรู้ การสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญมีความคิดเห็นปรับปรุ ง ตัวบ่งชี 1) มีสาย
บังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน เป็ นหัวหน้าสถานี อนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน และรวมตัวบ่งชี
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3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ กับ 4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระ
ในการทํางานรวมกันเป็ นมีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน ซึงผล
ให้องค์ประกอบย่อยโครงสร้างของสถานีอนามัย มีตวั บ่งชี 3 ตัวบ่งชี 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจน
ง่ายต่อการปฏิบตั ิ 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี อนามัยและ
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
องค์ป ระกอบย่อยวิสัยทัศน์ /พันธะกิ จ/กลยุทธ์ จากการศึกษาเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีวสิ ัยทัศน์และ
พันธะกิจด้านการจัดการความรู้ 2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้และ3) บุคลากรมี
ส่ วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมองค์กร จากการศึกษาเอกสารมี 5 ตัวบ่งชี คือ 1) บุคลากร
มีการทํางานเป็ นทีม 2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน 3) บุคลากรตระหนักว่าการ
จัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี อนามัย 4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหา
ความรู้ และ 5) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน การสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญมี
ความคิดเห็นปรับปรุ ง ตัวบ่งชี 2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน เป็ น บุคลากรมีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน และให้ตดั ตัวบ่งชี 4) บุคลากรมีอิสระในการ
คิดและการแสวงหาความรู้ ออกไปส่ งผลให้องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมองค์กรมีตวั บ่งชี 4 ตัว คือ
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม 2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการ
ทํางาน 3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่ สถานี อนามัย และ4)
สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
องค์ประกอบย่อยบรรยากาศการทํางาน จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คือ 1) มีบรรยากาศในการทํางาน
ทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง 2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน 3) บุคลากรสามารถแสดงความ
คิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย และ4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
2. องค์ประกอบหลัก ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ประกอบย่อยภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ จากการศึกษาเอกสารและจาก
การสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึงประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คือ 1) หัวหน้า
สถานี อนามัยเป็ นแบบอย่างทีดี ในการทํางาน 2) หัวหน้าสถานี อนามัยมีการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กบั
บุคลากร 3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ และ4) หัวหน้าสถานีอนามัย
ให้อิสระในการทํางาน
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องค์ประกอบย่อยการเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร จากการศึกษาเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี คือ1) หัวหน้าสถานี
อนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่ บุคลากร 2) สถานี อนามัยเน้นการพัฒนาทักษะ
เรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน และ3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
องค์ประกอบย่อยการจูงใจ จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ
พบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี คือ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับ
การจัดการความรู้ และ 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา ความดี
ความชอบ
3. องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ประกอบย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี ยวชาญพบว่ามีความคิดเห็ นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีระบบสารสนเทศที
เชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน 2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย และ 3)
มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
4. องค์ประกอบหลัก ด้า นกระบวนการในการจัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ประกอบย่อย ขันกําหนดความรู ้ จากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึงประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คือ 1) มีการวิเคราะห์สถานี อนามัย
เพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ 2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย 3) มีการ
สํารวจองค์ความรู้ และแหล่งความรู ้ ภายนอกสถานี อนามัย และ4) มีการกําหนดองค์ความรู ้ จาก
ประชาชน
องค์ประกอบย่อย ขันค้นหาความรู ้ จากการศึกษาเอกสารมี 5 ตัวบ่งชี คือ 1) บุคลากร
ทราบองค์ความรู้ภายในสถานี อนามัย 2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอก
สถานี อนามัย 3) บุคลากรใช้วิธีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย 4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้
และแหล่งของความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย และ5) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ จากกการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็นให้ตดั ตัวบ่งชี ที
4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย ออกไป
ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขันค้นหาความรู ้มีตวั บ่งชี 4 ตัว คือ 1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายใน
สถานีอนามัย 2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานี อนามัย 3) บุคลากร
ใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย และ4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของ
การจัดการความรู้
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องค์ประกอบย่อย ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ จากการศึกษาเอกสารและจาก
การสัมภาษณ์ผูเ้ ชี ยวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี คือ 1) มีการ
คัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนดและ2) ใช้วิธีการทีหลากหลายใน
การจัดการความรู้
องค์ป ระกอบย่อย ขันได้ความรู ้ ใหม่ จากการศึ กษาเอกสารมี 2 ตัวบ่ งชี คื อ 1) มี
ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง และ2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ใน
การพัฒนาสุ ขภาพ และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชี ยวชาญเสนอให้เพิม ตัวบ่งชี ที 3) มีการจัดทําทะเบียน
องค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขัน
ได้ความรู้ใหม่ มีตวั บ่งชี 3 ตัว คือ 1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ และ3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่ง
ของความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย
องค์ประกอบย่อย ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่ จากการศึกษาเอกสารมี 5 ตัวบ่งชี คือ
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่ 3) มีการเผยแพร่
ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย 4) มีระบบการจัดเก็บความรู ้ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย และ
5) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ จากกการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญมีความคิดเห็นให้ตดั ตัว
บ่งชี ที4) มี ระบบการจัดเก็บความรู ้ ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขัน
ดําเนิ นการใช้ความรู้ใหม่ มีตวั บ่งชี 4 ตัว คือ 1) นําความรู ้ ใหม่มาใช้ในการทํางาน 2) บุคลากรมี
ทักษะในการใช้ความรู้ ใหม่ 3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย และ4) มีแหล่ง/
สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
องค์ประกอบย่อย ขันประเมินผลการใช้ความรู ้ จากการศึกษาเอกสารมี 3 ตัวบ่งชี คือ
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้ 2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู้ ใหม่
และ 3) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง จากกการสัมภาษณ์ ผเู ้ ชียวชาญมี
ความคิดเห็นให้ตดั ตัวบ่งชีที 2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู ้ ใหม่ ส่ งผลให้องค์ประกอบ
ย่อย ขันประเมินผลการใช้ความรู้ มีตวั บ่งชี 2 ตัว คือ 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้
ความรู้ และ2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง
3. ผลการคัดเลือกตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ให้ผเู้ ชียวชาญได้คดั เลือกตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ผลของการสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญมาสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือ
การคัดเลือกตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยเพือให้ผเู้ ชียวชาญกลุ่ม
เดิมได้ตอบแบบสอบถามยืนยันความคิดเห็นหรื อเปลียนแปลงความคิดเห็น พร้อมทังข้อเสนอแนะ
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ในเรื องของความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนโดย
ใช้เกณฑ์ในการประเมินทีได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ ให้คะแนน 1 แสดงว่ามีความคิดเห็นว่า
ตัวบ่งชีนันมีความสอดคล้อง และให้คะแนน 0 เมือมีความคิดเห็นว่าตัวบ่งชีนันไม่มีความสอดคล้อง
หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลความคิ ดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญทัง 17 ท่านมาดําเนิ นการ
วิเคราะห์ค่าหาค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวบ่งชี (Index of Consistency : IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์
2540 : 117) โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาถ้าหากตัวบ่งชี ตัวใดมีค่าดัชนี ความสอดคล้องตังแต่ 0.75 ขึน
ไปแสดงว่าตัวบ่งชี นันมีความความตรงตามเกณฑ์ผา่ นการคัดเลือก ซึ งผลของการพิจารณาคัดเลื อก
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยผูเ้ ชียวชาญแสดงตารางที 11
ตารางที 11 ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัยจากการประเมินของผูเ้ ชียวชาญ
องค์ ประกอบ
หลัก
1. ด้านองค์กร

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

IOC

1.1 โครงสร้างของ
สถานีอนามัย

1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ที
ชัดเจน
1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการ
ทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย

0.92
0.91

1.2 วิสัยทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์
1.3 วัฒนธรรม
องค์กร

1.4 บรรยากาศ
การทํางาน

0.91
0.88
0.91
0.90
0.91
0.89
0.85
0.88
0.90
0.92
0.92
0.90
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ตารางที 11 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก
2. ด้านบุคลากร

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

IOC

2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ
ต่อการจัดการ
ความรู้

1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือ
พัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนา
สุ ขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้จากประชาชน
1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานี
อนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู้
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู้
ทีกําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายใน
ั
และภายนอกสถานีอนามัย

0.87
0.91
0.89
0.88
0.91

2.2 การเสริ มพลัง
อํานาจให้
บุคลากร

2.3 การจูงใจ

3. ด้าน
เทคโนลยี
สารสนเทศ

3.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.ด้าน
กระบวนการ
ในการจัดการ
ความรู้ดา้ น
สุ ขภาพใน
ชุมชน

4.1 ขันกําหนด
ความรู้

4.2 ขันค้นหา
ความรู้

4.3 ขันเลือกวิธีการ
ในการจัดการ
ความรู้
4.4 ขันได้ ความรู้
ใหม่

0.92
0.90
0.89
0.89
0.89
0.92
0.91
0.92
0.91
0.91
0.87
0.90
0.91
0.92
0.90
0.92
0.87
0.88
0.88
0.92
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ตารางที 11 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

IOC

4.5 ขันดําเนินการ
ใช้ความรู้ใหม่

1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้

0.94
0.92
0.89
0.90

4.6 ขันประเมินผล
การใช้ความรู้

1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง

0.92
0.83

จากตารางที 11 พบว่าตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
มีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือ ตัวบ่งชี ต้องมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of
Consistency : IOC) ตังแต่ 0.75 ขึนไป ทัง 45 ตัว โดยมีตวั บ่งชี ทีมีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากทีสุ ด
คือ ตัวบ่งชีนําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง 0.94 ซึ งอยูใ่ นองค์ประกอบย่อย
ขันดําเนินการใช้ความรู้ใหม่ องค์ประกอบหลัก ด้านกระบวนการในการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชน ส่ วนตัวบ่ง ชี ที มีค่าดัช นี ค วามสอดคล้องน้อยทีสุ ด คือ ตัวบ่ง ชี มีก ารประเมินผลการใช้
ความรู ้ อ ย่า งน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั ง มี ค่า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง 0.83 อยู่ใ นองค์ป ระกอบย่อ ย
ขันประเมินผลการใช้ความรู้ องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชน
และผูว้ จิ ยั ได้นาํ เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคัด เลื อ กตัว บ่ ง ชี แต่ ล ะตัว ที กํา หนดไว้วา่ ต้องมี
ค่ามัธยฐาน 3.50 ขึนไป และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile range)ไม่เกิน 1.50 ซึ งผลของ
การคัดเลือกตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย โดยความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ แสดงดังตารางที 12

1. ด้านองค์กร

ตัวบ่ งชี

1.1 โครงสร้างของ 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สถานีอนามัย 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1.2 วิสยั ทัศน์/
1) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
พันธะกิจ/
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
กลยุทธ์
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
1.3 วัฒนธรรม
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ
1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
การทํางาน
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย

องค์ ประกอบหลัก องค์ ประกอบย่ อย
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Medium Mode
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

TQR

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผลการคัดเลือก

ตารางที 12 ค่ามัธยฐาน (Medium) ค่าฐานนิยม(Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range(TQR)) ของตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย
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องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ต่อการจัดการ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
ความรู ้
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ มพลัง 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
อํานาจให้
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
บุคลากร
3) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
3. ด้านเทคโนโลยี 3.1 เทคโนโลยี
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
สารสนเทศ
สารสนเทศ
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้

2. ด้านบุคลากร

องค์ ประกอบหลัก

ตารางที 12 (ต่อ)

4.00
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.00
5.00
5.00

4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00

Medium Mode

0.20
0.20
0.30

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

TQR

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

ผลการคัดเลือก
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4.1 ขันกําหนด
ความรู ้

4 . ด้านระบวน
การในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ
ในชุมชน

ตัวบ่ งชี

1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
4.2 ขันค้นหา
1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
ความรู ้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้
4.3 ขันเลือกวิธีการ 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด
ในการจัดการความรู ้ 2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
4.4 ขันได้ความรู ้
1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
ใหม่
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอก
ั
สถานีอนามัย

องค์ ประกอบย่ อย

องค์ ประกอบหลัก

ตารางที 12 (ต่อ)

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00
4.00
5.00
5.00
4.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Medium Mode

0.20

0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.30
0.20
0.20
0.20
0.20

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

TQR ผลการคัดเลือก
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4 . ด้านระบวน
การในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ
ในชุมชน(ต่อ)

ตัวบ่ งชี

4.5 ขันดําเนินการ 1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ใช้ความรู ้ใหม่ 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.6 ขัน
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
ประเมินผล
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง
การใช้ความรู ้

องค์ ประกอบหลัก องค์ ประกอบย่ อย

ตารางที 12 (ต่อ)

5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

5.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

Medium Mode
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์

TQR ผลการคัดเลือก
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จากตารางที 12 ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ ด้า นสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อยซึงมีตวั บ่งชี 45 ตัว มีค่ามัธยฐานผ่านเกณฑ์ที
กําหนดไว้ คือมากกว่า 3.50 ขึนไป ทัง 45 ตัวบ่งชี และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartilerange)ไม่เกิน 1.50 ทัง 45 ตัว
4. ผลการสรุ ปองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยทีได้ จากการศึกษาเอกสารและการสั มภาษณ์ ความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญ
จากการดําเนิ นการวิจยั ในขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย สามารถองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย
และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แสดงรายละเอียดดังตารางที 13
ตารางที 13 ผลสรุ ปองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัยทีได้จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบย่ อย
ตัวบ่ งชี
หลัก
1. ด้าน
1.1โครงสร้างของ 1.มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สถานีอนามัย 2.มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและ ภายนอกสถานีอนามัย
องค์กร
3.มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1.2 วิสยั ทัศน์/
1.มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
พันธะกิจ/
2.มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
กลยุทธ์
3.บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
1.3 วัฒนธรรม
1.บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2.บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการทํางาน
3.บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี
อนามัย
4.สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ
1.มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
การทํางาน
2.มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้เชิงบวกในการทํางาน
3.บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4.บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย

170
ตารางที 13 (ต่อ)
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบย่ อย
ตัวบ่ งชี
หลัก
2.ด้าน
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ 1.หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
บุคลากร
ต่อการจัดการ 2.หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
ความรู ้
3.หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4.หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ มพลัง 1.หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
อํานาจให้
2.สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
บุคลากร
3.มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1.ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2.นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
3.ด้าน
3.1 เทคโนโลยี
1.มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3.มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
สารสนเทศ
4.ด้าน
4.1 ขันกําหนด
1. มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
ความรู ้
2. มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
กระบวนการ
3. มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
ในการ
4. มีการกําหนดองค์ความรู ้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน
จัดการ
4.2 ขันค้นหา
1.บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
ความรู ้ดา้ น ความรู ้
2.บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
สุขภาพใน
3.บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
ชุมชน
4.มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู ้
4.3ขันเลือกวิธีการ 1.มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด
ในการจัดการ
2.ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
ความรู ้
4.4 ขันได้ ความรู ้ 1.มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
ใหม่
2.มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
3. มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
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ตารางที 13 (ต่อ)
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบย่ อย
ตัวบ่ งชี
หลัก
4.5 ขันดําเนินการ 1.นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ใช้ความรู ้ใหม่ 2.บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3.มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4.มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
6.ขันประเมินผล 1.มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
การใช้ความรู ้
2.มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง

จากตารางที 13 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45
ตัวบ่งชี
ขันตอนที 2 การคัดเลือกตัวบ่ งชี และการกําหนดนําหนักความสํ าคัญขององค์ ประกอบ
หลัก และตัว บ่ งชี การจั ด การความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามั ย ซึ งประกอบด้วย 2
ขันตอนย่อย คือ
1. การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ทัง 2 ขันตอนย่อยโดยมีรายละเอียด ดังนี
1. การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบ
หลักและตัวบ่งชี และการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย เพือการกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีการจัดการความรู้
ด้า นสุ ข ภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย โดยให้ผูเ้ ชี ยวชาญได้กาํ หนดนําหนัก ความสําคัญของ
องค์ประกอบหลักด้วยการหาค่าร้ อยเฉลี ยของร้ อยละซึ งผลรวมของทุก องค์ประกอบหลักเป็ น 100
และให้ผเู้ ชียวชาญได้ให้ค่านําหนักความสําคัญของตัวบ่งชีด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง
สามารถสรุ ปค่านําหนักขององค์ประกอบหลัก และตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย แสดงดังตารางที 14 และ ตารางที 15 ดังนี
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ตารางที 14 ค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย
องค์ ประกอบหลัก
ด้านองค์กร
ด้านบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
รวม

นําหนักความสํ าคัญ
ร้ อยละ
20.29
31.18
18.82
29.71
100.00

จากตารางที 14 พบว่าค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีกําหนดค่านําหนักโดยผูเ้ ชี ยวชาญสามารถเรี ยงลําดับค่านําหนัก
ความสําคัญขององค์ประกอบหลักเรี ยงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงั นี องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร
มีนาหนั
ํ กความสําคัญ ร้อยละ 31.18 ซึ งค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด รองลงมา คือ องค์ประกอบ
หลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีนาหนั
ํ กความสําคัญ ร้อยละ 29.71
องค์ป ระกอบหลัก ด้านองค์กร มี นาหนั
ํ ก ความสํา คัญ ร้ อยละ 20. 29 และองค์ป ระกอบหลัก ด้า น
ํ กความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ ร้อยละ 18.82 ตามลําดับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีนาหนั
ตารางที 15 ค่านําหนักความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ของแต่ละตัวบ่งชี
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบ
ย่ อย

1. ด้านองค์กร

1.1 โครงสร้าง 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
ของสถานี 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ที
ชัดเจน
1.2 วิสัยทัศน์/ 1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
พันธะกิจ/ 2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
กลยุทธ์
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้

ตัวบ่ งชี

นําหนัก
ความสํ าคัญ
(x)
4.65
4.59
4.59
4.41
4.59
4.53
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ตารางที 15 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบ
ย่ อย

2. ด้าน
บุคลากร

1.3 วัฒนธรรม 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการ
ทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ 1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
การทํางาน 2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
2.1 ภาวะผูน้ าํ 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ทีเอือต่อ
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
การจัดการ 3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
ความรู้
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ ม 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
พลังอํานาจ
บุคลากร
ให้บุคลากร 2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือ
พัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ

ตัวบ่ งชี

นําหนัก
ความสํ าคัญ
(x)
4.59
4.47
4.29
4.41
4.52
4.65
4.64
4.52
4.35
4.58
4.47
4.41
4.58
4.64
4.64
4.59
4.58
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ตารางที 15 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย

3. ด้าน
3.1 เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
4 . ด้าน
4.1 ขันกําหนด
ความรู้
กระบวน
การในการ
จัดการ
ความรู้ดา้ น
สุ ขภาพ
ในชุมชน 4.2 ขันค้นหา
ความรู้

4.3 ขันเลือกวิธี
การในการ
จัดการความรู้
4.4 ขันได้ความรู้
ใหม่

4.5 ขันดําเนินการ
ใช้ความรู้
ใหม่
4.6ขันประเมินผล
การใช้ความรู้

ตัวบ่ งชี
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้
1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการ
พัฒนาสุ ขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานี
อนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้จากประชาชน
1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอก
สถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการ
จัดการความรู้
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับ
ความรู้ทีกําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1
เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงั
ภายในและภายนอกสถานีอนามัย
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง

นําหนัก
ความสํ าคัญ
(x)
4.47
4.64
4.58
4.64
4.58
4.58
4.35
4.52
4.58
4.64
4.52
4.64
4.35
4.41
4.47
4.64
4.70
4.64
4.47
4.52
4.64
4.17
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จากตารางที 15 พบว่า ค่า นําหนัก ความสํา คัญของตัวบ่ง ชี การจัด การความรู ้ ด้า น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยทีกําหนดโดยผูเ้ ชี ยวชาญทัง 17 ท่าน สามารถจําแนกตามนําหนัก
ความสําคัญโดยจําแนกตามองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ดังนี
องค์ประกอบหลักด้านองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ
ย่อยที 1.1 โครงสร้างของสถานี อนามัย มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1)มีสาย
บังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.65 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนัก
ความสําคัญน้อยทีสุ ด มีเท่ากัน 2 ตัวบ่งชี คือ 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและ
ภายนอกสถานีอนามัย และ3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน มี
ค่านําหนัก เท่ากับ 4.59 องค์ประกอบย่อยที 1.2 วิสัยทัศน์/ พันธะกิ จ/ กลยุทธ์ มีตวั บ่งชีทีมีค่า
นําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) ซึงมีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้ มีค่านําหนัก
ความสําคัญ เท่ากับ 4.59 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 3) มีวิสัยทัศน์และ
พันธะกิจด้านการจัดการความรู้ นําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.41 องค์ประกอบย่อยที 1.3 วัฒนธรรม
องค์กร มีตวั บ่งชีทีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม มีค่านําหนัก
ความสําคัญ เท่ากับ 4.59 รองลงมา ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 3) บุคลากร
ตระหนักว่าการจัดการความรู้ เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี อนามัย มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ
4.29 และองค์ประกอบย่อยที1.4 บรรยากาศการทํางาน มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด
คือ 1) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.65 ส่ วนตัวบ่งชี ที
มีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด มีเท่ากัน 2 ตัวบ่งชี คือ 3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส /
เป็ นกันเอง และ 4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย มีค่านําหนัก เท่ากับ
4.52
องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร ประกอบด้วย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
องค์ประกอบย่อยที2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ มีตวั บ่งชีทีมีค่านําหนักความสําคัญมาก
ทีสุ ด คื อ 1) หัวหน้าสถานี อนามัย มี การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ กบั บุ ค ลากร มี ค่า นําหนัก ความสํา คัญ
เท่ า กับ 4.58 ส่ ว นตัวบ่ง ชี ที มี ค่า นําหนัก ความสํา คัญน้อยที สุ ด คื อ 4) หัวหน้า สถานี อ นามัย เป็ น
แบบอย่างทีดีในการทํางาน มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.35 องค์ประกอบย่อยที 2.2 การเสริ ม
พลังอํานาจให้บุคลากร มีตวั บ่งชีทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
สิ งใหม่ๆอย่างต่อเนือง มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.65 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญ
น้อยทีสุ ด คือ 3) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร มีค่านําหนัก
ความสําคัญ เท่ากับ 4.58 องค์ประกอบย่อยที 2.3 การจูงใจ มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมาก
ทีสุ ด คือ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ
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4.59 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ น
ส่ วนหนึงในการพิจารณาความดีความชอบ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.58
องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบ
ย่อยที 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) มีเทคโนโลยีที
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่า
นําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 3) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน นําหนัก
ความสําคัญ เท่ากับ 4.47
องค์ประกอบหลัก ด้า นกระบวนการในการจัด การความรู ้ ด ้า นสุ ข ภาพในชุมชน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ องค์ประกอบย่อยที 4.1 ขันกําหนดความรู ้ มี ตวั บ่งชี ทีมี ค่า
นําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) มีการวิเคราะห์สถานี อนามัยเพือกําหนดความรู ้ ทีใช้ในการพัฒนา
สุ ขภาพ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชีทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 3)
มีมีการกําหนดองค์ความรู้จากประชาชน มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.35 องค์ประกอบย่อยที4.2
ขันค้นหาความรู้ มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) บุคลากรใช้วิธีการแสวงหา
ความรู้ทีหลากหลาย มีค่านําหนักความสําคัญ คือ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อย
ทีสุ ด มี 2 ตัวบ่งชี คือ 3) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย และ 4) มีการประชาสัมพันธ์
ให้บุ ค ลากรเห็ น ความสํา คัญ ของการจัด การความรู ้ มี ค่ า นําหนัก ความสํา คัญ เท่ า กับ 4.52
องค์ประกอบย่อยที4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ มีตวั บ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด
คือ 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด มีค่านําหนักความสําคัญ
เท่ากับ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 2) ใช้วิธีการทีหลากหลายในการ
จัดการความรู้ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.35 องค์ประกอบย่อยที4.4 ขันได้ ความรู ้ใหม่ มี
ตัวบ่งชีทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู้
ทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนัก
ความสําคัญน้อยทีสุ ด คือ 3) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง มีค่า
นําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.41 องค์ประกอบย่อยที4.5 ขันดําเนิ นการใช้ความรู ้ใหม่ มีตวั บ่งชี ทีมีค่า
นําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1)นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางานมีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ
4.70 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 4) มีการเผยแพร่ ความรู ้ ใหม่ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.47 และองค์ประกอบย่อยที4.6 ขันประเมินผลการใช้
ความรู้ มีตวั บ่งชีทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้
ความรู้ มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.64 ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด คือ 2)
มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง มีค่านําหนักความสําคัญ เท่ากับ 4.17
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ภายหลังจากที ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ข ภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัยทัง 2 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย และขันตอนที 2 การกํา หนดนําหนัก
ความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
แล้วนัน สามารถสรุ ปผลค่านําหนักเรี ยงลําดับตามความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แสดงดังตารางที 16
ตารางที 16 สรุ ปผลการเรี ยงลําดับตามค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
องค์ ประกอบ
หลัก
1. ด้านบุคลากร

องค์ ประกอบย่ อย

ตัวบ่ งชี

1) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
2) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
3) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
4) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
1.2 การเสริ มพลัง
1) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือ
พัฒนาการทํางาน
อํานาจให้
บุคลากร
2) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
3) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
บุคลากร
1.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ
2. ด้านกระบวน 2.1 ขันกําหนความรู ้ 1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนา
สุขภาพ
การในการ
จัดการความรู ้
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
ด้านสุขภาพ
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
ในชุมชน
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
2.2 ขันค้นหาความรู ้ 1) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานี
อนามัย
3) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
1.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ
ต่อการจัดการ
ความรู ้
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ตารางที 16 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย

2.3 ขันเลือกวิธีการ
ในกาจัดการ
ความรู ้
2.4 ขันได้ความรู ้
ใหม่

2.5 ขันดําเนินการ
ใช้ความรู ้ใหม่

3. ด้านองค์กร

2.6 ขันประเมินผล
การใช้ความรู ้
3.1 โครงสร้างของ
สถานีอนามัย

3.2 วิสยั ทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์
3.3 วัฒนธรรม
องค์กร

ตัวบ่ งชี
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู ้
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ที
กําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้
1) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพ
3) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1ครัง
1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
2) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
3) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการ
ทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
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ตารางที 16 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบย่ อย
3.4 บรรยากาศการ
ทํางาน

4. ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวบ่ งชี
1) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
2) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส / เป็ นกันเอง
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย
1) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
2) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
3) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน

จากตารางที 16 เป็ นสรุ ป ผลค่ า นําหนัก ของความสํา คัญ ขององค์ ป ระกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ทีเรี ยงลําดับ
ตามค่านําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัยที
ผูเ้ ชี ยวชาญเป็ นผูก้ าํ หนดเรี ยงลําดับความสําคัญของแต่ละ องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และ
ตัวบ่งชีจากมากไปน้อย
กล่าวโดยสรุ ป ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที 1 เพือพัฒนา
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยขันตอนการพัฒนาและผลการ
พัฒนาโดยสรุ ปดังนี
1. การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย โดยผูว้ ิจยั สร้างกรอบแนวคิดเกียวกับองค์ประกอบการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัยจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั
ทังในประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื อหาจากเอกสารและจําแนกข้อมูล
ตามประเภทคําสําคัญ มาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดเบืองต้นในการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แล้วนํากรอบแนวคิดเบืองต้นในการกําหนด
(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย มาสร้างเป็ น
แบบสัมภาษณ์(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย
เพือใช้สําหรับสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญและนําความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญมาสรุ ปเป็ น องค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย หลังจากนัน
ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทีได้จากการสัมภาษณ์ มาปรับปรุ งแล้ว สร้างเป็ นแบบสอบถามเพื อการคัดเลือก
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ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ยืนยันความคิดเห็น
และดําเนินการคัดเลือกตัวบ่งชี โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินทีได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญเพือ
เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาตัวบ่งชี โดยกําหนดให้ตวั บ่งชี ทีผ่านเกณฑ์ ต้องมี ค่าดังต่อไปนี 1) มี ค่า
ดัชนี ความสอดคล้อง ตังแต่ 0.75 ขึนไป 2) มี ค่ามัธยฐาน 2.50 ขึนไป และ 3) มีค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐาน มีค่าไม่เกิน 1.00 หลังจากนัน ผูว้ ิจยั สรุ ปผลพิจารณาตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ ด้านสุ ข ภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ซึ งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14
องค์ประกอบย่อย และ 45 ตัวบ่งชี หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวบ่งชี ทีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มาสร้าง
เป็ นแบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลัก และตัวบ่งชี และแบบสอบถาม
การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย เพือให้
ผูเ้ ชียวชาญได้ทาํ การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการกําหนด
เกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ซึ งจะนํามาพัฒนาใน
ขันตอนที 2 ต่อไป
2. การกําหนดนําหนัก ความสํา คัญองค์ประกอบหลัก และตัว บ่งชี และการกําหนด
เกณฑ์ก ารวัด สภาพการจัด การความรู ้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย โดยผูว้ ิจ ยั สร้ า ง
แบบสอบถามเพือกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย เพือให้ผเู้ ชียวชาญทําการกําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี
การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย ซึ งกําหนดนําหนัก ความสํา คัญของ
องค์ประกอบหลัก โดยผลรวมของทุกองค์ประกอบหลักเป็ น 100 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าเฉลีย
ของร้อยละของแต่ละองค์ประกอบหลัก หลังจากนันผูว้ ิจยั สรุ ปผลการเรี ยงลําดับองค์ประกอบหลัก
และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ตามค่านําหนักความของสําคัญ
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี ซึ งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกบเรี ยงลําดับตามค่า
นําหนักความสําคัญ คือ องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการ
จัด การความรู ้ด า้ นสุ ข ภาพในชุ ม ชน องค์ประกอบหลัก ด้านองค์ก ร และองค์ป ระกอบหลัก ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best : 204-208) โดยแบ่งระดับการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีสุ ดเพือใช้สําหรั บ การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที 2 เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย ซึ งมีรายละเอียดดังนี
ระยะที 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ในการวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ จิ ยั สรุ ปผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ส่ วน ดังนี
ส่ วนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
ส่ วนที 2 วัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยมีรายละเอียดการวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี
ส่ วนที 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพของ
สถานีอนามัย แสดงดังตารางที 17
ตารางที 17 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพของ
สถานีอนามัย
ข้ อมูลทัวไป

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

นักวิชาการสาธารณสุ ข
พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข
รวม

280
40
49
1
370

75.68
10.81
13.24
0.27
100.00

ชาย
หญิง
รวม

160
210
370

43.20
56.80
100.00

รวม

16
92
185
77
370

4.32
24.87
50.00
20.81
100.00

ตําแหน่ ง

เพศ

อายุ
23-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
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ตารางที 17 (ต่อ)
ข้ อมูลทัวไป
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ประกาศนียบัตรสาธารณสุ ขศาสตร์
รวม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
1.00 - 10.00 ปี
11.00 - 20.00 ปี
21.00 - 30.00 ปี
31.00 - 40.00 ปี
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

293
41
36
370

79.20
11.10
9.70
100.00

23
119
170
58
370

6.22
32.16
45.95
15.67
100.00

จากตารางที 17 พบว่า เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ในสถานี
อนามัยทีดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขมากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 75.68 รองลงมา คือ ผูด้ าํ รง
ตําแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน คิดเป็ นร้ อยละ 13.24 และผูด้ าํ รงตําแหน่งพยาบาลวิชาชี พ
คิดเป็ นร้อยละ 10.81 ส่ วนตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข มีจาํ นวนน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ
0.27
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ในสถานีอนามัยส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.80 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 43.20 และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ส่ วนใหญ่มีอายุเฉลียอยู่ที 44.33 ปี ซึ งอยู่ระหว่างช่ วงอายุ 41-50 ปี มากทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 50.00
รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ24.87 ช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.81 และช่วง
อายุ 23-30 ปี มีจาํ นวนน้อยทีสุ ด คิดเป็ นร้อยละ 4.32 ตามลําดับ
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ในสถานี อนามัย
ส่ วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 79.20 รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท
คิดเป็ นร้อยละ 11.10 และระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุ ขศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 9.70 ตามลําดับ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้
ในสถานี อนามัยส่ วนใหญ่มี ประสบการณ์ ในการปฏิ บ ตั ิ งานเฉลี ยอยู่ที 22.33 ปี ซึ งอยู่ระหว่าง
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ระยะเวลา 21 - 30 ปี มากทีสุ ดคิดเป็ นร้อยละ45.95 รองลงมา คือ ระยะเวลาระหว่าง 11 - 20 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 32.61 ระยะเวลาระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.67 และระยะเวลาระหว่าง 1 - 10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 6.22 ตามลําดับ
ส่ วนที 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิ บตั ิงานในการจัดการความรู้ ด้า นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย แสดงดังตารางที 18
ตารางที 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ
ตัวบ่ งชี
หลัก
ย่ อย
1.ด้าน
1.1 ภาวะผูน้ าํ 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
บุคลากร
กับบุคลากร
ทีเอือต่อ
การจัดการ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุน
ความรู ้
ความคิดใหม่ๆ
3) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
4) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการ
ทํางาน
1.2 การเสริ ม 1) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู ้ของ
พลังอํานาจ
บุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
ให้บุคลากร 2) มีการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
3) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจ
ในการทํางานแก่บุคลากร
1.3 การจูงใจ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการ
ความรู ้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่วน
หนึง ในการพิจารณาความดี ความชอบ

x

SD

ระดับ

3.86

0.75

มาก

4.11

0.76

มาก

4.23

0.73

มาก

3.89

0.74

มาก

4.02

0.71

มาก

3.98

0.73

มาก

4.04

0.67

มาก

3.97

2.18

มาก

3.82

0.90

มาก
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ตารางที 18 (ต่อ)
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ
หลัก
ย่ อย
2. ด้าน
2.1 ขันกําหนด
กระบวน
ความรู ้
การในการ
จัดการ
ความรู ้ดา้ น
สุขภาพ
ในชุมชน
2.2 ขันค้นหา
ความรู ้

ตัวบ่ งชี

1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนด
ความรู ้ทีใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้
ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
1) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ที
หลากหลาย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของ
ความรู ้ ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานี
อนามัย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู ้
2.3 ขันเลือก
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้
วิธีการในการ
ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด
จัดการความรู ้ 2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการ
ความรู ้
2.4 ขันได้
1) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่ง
ความรู ้ใหม่
ของความรู ้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนา
สุขภาพ
3) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่าง
น้อย ไตรมาสละ 1 เรื อง
2.5 ขันดําเนิน
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
การใช้
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
ความรู ้ใหม่
3) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย

x

SD

ระดับ

3.64

0.72

มาก

3.52

0.72

มาก

3.41

0.73

ปานกลาง

3.40

0.75

ปานกลาง

3.71

0.70

มาก

3.62

0.66

มาก

3.68

0.70

มาก

3.63

0.74

มาก

3.55

0.72

มาก

3.63

0.71

มาก

3.44

0.79

ปานกลาง

3.66

0.76

มาก

3.77

0.77

มาก

3.79
3.66
3.47

0.71
0.69
0.79

มาก
มาก
ปานกลาง

3.53

0.74

มาก
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ตารางที 18 (ต่อ)
องค์ ประกอบ
หลัก

องค์ ประกอบ
ย่ อย
2.6 ขันประเมิน
ผลการใช้
ความรู ้

3. ด้านองค์กร 3.1 โครงสร้าง
ของสถานี
อนามัย

3.2 วิสยั ทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์

3.3 วัฒนธรรม
องค์กร

3.4 บรรยากาศ
การทํางาน

ตัวบ่ งชี
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้
ความรู ้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครัง
1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทัง
ภายในและภายนอกสถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการ
ความรู ้
2) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการจัดการความรู ้
3) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการ
ความรู ้
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการ
แสวงหาความรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ น
การเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับ
หน่วยงานอืน
1) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
2) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การทํางานอย่างเปิ ดเผย
3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส เป็ น
กันเอง
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญ
ของสถานีอนามัย

x

SD

ระดับ

3.36

0.83

ปานกลาง

3.44

0.84

ปานกลาง

4.05

0.73

มาก

3.89

0.68

มาก

3.88

0.79

มาก

3.73

0.76

มาก

3.64

0.76

มาก

3.70

0.80

มาก

3.95

0.72

มาก

3.78

0.67

มาก

3.87

0.69

มาก

3.94

0.68

มาก

3.91

0.66

มาก

3.98

0.70

มาก

4.16

0.74

มาก

3.97

0.72

มาก
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ตารางที 18 (ต่อ)
องค์ ประกอบ องค์ ประกอบ
หลัก
ย่ อย
4. ด้านเทคโน 4.1 เทคโนโลยี
โลยีสาร
สารสนเทศ
สนเทศ

ตัวบ่ งชี
1) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
2) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่
ความรู ้
3) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่าง
หน่วยงาน

x

SD

ระดับ

4.03

0.70

มาก

3.85

0.70

มาก

3.99

0.77

มาก

จากตารางที 18 พบว่าการปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยสถานีอนามัยทัวประเทศมีผลการปฏิ บตั ิงานเรี ยงลําดับตามค่านําหนักความสําคัญของ
องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนจําแนกตามตัวบ่งชี ดังนี
1. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร ซึงประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1.1 ภาวะผู้นําทีเอือต่ อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัย
ทัวประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) หัวหน้าสถานี อนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, SD = 0.75) 2) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุ น
ความคิดใหม่ๆมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.11, SD = 0.76) 3)หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระ
ในการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.23, SD = 0.73) และ 4) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ น
แบบอย่างทีดีในการทํางาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.74)
1.2 การเสริมพลังอํานาจให้ บุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัว
ประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) สถานี อนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ ของบุคลากรเพือ
พัฒนาการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.02, SD = 0.67) 2) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สิง
ใหม่ๆอย่างต่อเนือง มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.98, SD = 0.73) และ 3) หัวหน้าสถานีอนามัย
มอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.04, SD = 0.67)
1.3 การจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมีระดับของตัว
บ่งชี ดังนี 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.97, SD = 2.18) และ 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึ งในการ
พิจารณาความดี ความชอบบุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.82, SD = 0.90)
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2. องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจั ดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน ซึง
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1 ขันกําหนดความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมี
ระดับของตัวบ่งชี ดังนี เรี ยงลําดับตามค่านําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีการวิเคราะห์
สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64, SD
= 0.72) 2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.52, SD =
0.72) 3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง
( x = 3.41, SD = 0.73) และ 4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง
( x = 3.40, SD = 0.75)
2.2 ขันค้ นหาความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมีระดับ
ของตัวบ่งชี ดังนี 1) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลายมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.71, SD = 0.70) 2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัยมีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.62, SD = 0.66) 3) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัยมีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.68, SD = 0.70) และ 4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญ
ของการจัดการความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.63, SD = 0.74)
2.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัย
ทัวประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีการคัดเลื อกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับ
ความรู้ทีกําหนดมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.55, SD = 0.72) และ 2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายใน
การจัดการความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.63, SD = 0.71)
2.4 ขันได้ ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมีระดับ
ของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอก
ั
สถานีอนามัยมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.44, SD = 0.79) 2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่
ในการพัฒนาสุ ขภาพมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.66, SD = 0.76) และ3) มีความรู ้ใหม่ในการ
พัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.77, SD = 0.77)
2.5 ขันดําเนินการใช้ ความรู้ ใหม่ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัว
ประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x
= 3.79, SD = 0.75) 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.66,
SD = 0.69) 3) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x =
3.47, SD = 0.79) และ 4) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.53, SD = 0.74)
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2.6 ขันประเมินผลการใช้ ความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัว
ประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้ มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ( x = 3.36, SD = 0.83) และ 2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ
1 ครัง มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.44, SD = 0.84)
3. องค์ ประกอบหลักด้ านองค์ กร ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
3.1 โครงสร้ างของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัว
ประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.05, SD = 0.74) 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและ ภายนอกสถานีอนามัย
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.68) และ 3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ทีชัดเจนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.88, SD = 0.79)
3.2 วิสัยทัศน์ /พันธะกิจ/กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยทัว
ประเทศมีระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.73, SD = 0.76) 2) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการ
ความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64, SD = 0.76) และ 3) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการ
จัดการความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.70, SD = 0.80)
3.3 วัฒนธรรมองค์ กร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมีระดับ
ของตัวบ่งชี ดังนี 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีมมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.95, SD = 0.72)
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.78, SD = 0.67) 3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี
อนามัยมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.87, SD = 0.69) และ4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางาน
ร่ วมกับหน่วยงานอืนมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.94, SD = 0.68)
3.4 บรรยากาศการทํางาน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมี
ระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.91, SD = 0.66) 2) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผยมีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.98, SD = 0.70) 3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส เป็ นกันเองมีค่าเฉลียของ
การปฏิบตั ิการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีค่าเฉลียอยูอ่ ยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.16, SD =
0.74) และ 4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัยมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.97, SD = 0.72)
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4. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงมี 1 องค์ประกอบย่อย คือ
4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมี
ระดับของตัวบ่งชี ดังนี 1) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่ายมีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 4.03, SD = 0.70) 2) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้มีค่าเฉลียอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.85, SD = 0.70) และ 3) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงานมี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.99, SD = 0.77)
ตารางที 19 ผลการวิเคราะห์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
จําแนกตามองค์ประกอบย่อย องค์ประกอบหลัก และเกณฑ์การวัดสภาพรวมการวัดการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
องค์ ประกอบหลัก
1.ด้ านบุคลากร

องค์ ประกอบย่อย
x SD ระดับ
1.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ 4.02 0.63
มาก
1.2 การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร
4.01 0.62
มาก
1.3 การจูงใจ
3.84 0.77
มาก
3.97 0.70
มาก
รวมด้ านบุคลากร
3.49 0.64 ปานกลาง
2. ด้ านกระบวนการในการ 2.1 ขันกําหนดความรู ้
3.66 0.59
มาก
จัดการความรู้ด้านสุ ขภาพ 2.2 ขันค้นหาความรู ้
2.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ 3.58 0.67
มาก
ในชุ มชน
2.4 ขันได้ความรู ้ใหม่
3.62 0.69
มาก
2.5 ขันดําเนิ น การใช้ความรู ้ใหม่
3.61 0.64
มาก
2.6 ขันประเมินผลการใช้ความรู ้
3.40 0.81 ปานกลาง
3.56 0.58
มาก
รวมด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
3.1 โครงสร้างของสถานีอนามัย
3.94 0.59
มาก
3. ด้ านองค์ กร
3.2 วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์
3.68 0.69
มาก
3.3 วัฒนธรรมองค์กร
3.88 0.55
มาก
3.4 บรรยากาศการทํางาน
4.00 0.60
มาก
3.88 0.47
มาก
รวมด้ านองค์ กร
4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ด้ านเทคโนโลยี
3.95 0.65
มาก
สารสนเทศ
รวมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.95 0.65
มาก
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จากตารางที 19 พบว่าการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัยทัวประเทศจําแนกตามองค์ป ระกอบหลัก และองค์ป ระกอบย่อยมีผลการปฏิบตั ิงาน
ดังนี
1. ด้านบุคลากรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.97, SD = 0.70) จําแนกตาม
องค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 1.1) ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
4.02, SD = 0.64) 1.2 )การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.01, SD =
0.62) และ 1.3) การจูงใจ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 1.30)
2. ด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.56, SD = 0.59) จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 2.1) ขันกําหนดความรู ้ มีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.65) 2.2) ขันค้นหาความรู ้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.66,
SD = 0.59) 2.3) ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD =
0.67) 2.4) ขันได้ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.62, SD = 0.69) 2.5) ขันดําเนินการ
ใช้ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.61, SD = 0.64) และ2.6) ขันประเมินผลการใช้
ความรู้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.40, SD = 0.81)
3. ด้านองค์กรมีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88, SD = 0.48)จําแนกตาม
องค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 3.1) โครงสร้างของสถานีอนามัยมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.94, SD
= 0.59) 3.2) วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.68, SD = 0.69) 3.3)
วัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.56) และ 3.4) บรรยากาศการทํางาน
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.00, SD = 0.60)
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.69, SD = 0.65)
ตารางที 20 ผลการวิเคราะห์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
สั ดส่ วนค่ านําหนัก
องค์ ประกอบหลัก
ความสํ าคัญ
x
(W)
3.97 (X1)
0.31 (W1)
ด้านบุคลากร
0.30 (W2)
ด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน 3.56 (X2)
ด้านองค์ กร
3.88 (X3)
0.20 (W3)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมการวัดการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน

3.95 (X4)
0.19 (W4)
(X1W1+ X2W2+X3W3+X4W4)/4

คะแนน
(X×W)

ระดับ

1.23
1.06

มาก
มาก

0.99

มาก

0.94
4.22

มาก
มาก
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จากตารางที 20 พบว่าผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอ นามัย ทัวประเทศเมื อดํา เนิ น การถ่ ว งนําหนัก ด้ว ยค่ า นําหนัก ความสํา คัญ ของแต่ละ
องค์ประกอบแล้วพบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศ มีผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.22, SD = 0.49)

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ครังนี มี
วัตถุ ประสงค์เพือพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัยและวัด
สภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยมีขนตอนการวิ
ั
จยั ดังนี
สรุ ปการวิจัย
ผูว้ จิ ยั แบ่งการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที 1 การพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดย
ใช้ ระเบียบวิธีการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
การพัฒนา(ร่ า ง)องค์ประกอบและตัวบ่ง ชี การจัดการความรู ้ ด้า นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานี อนามัย โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ขอ้ มูลจากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั ที
เกียวข้องกับการจัดการความรู้ การสาธารณสุ ขในชุมชน แนวคิดเกียวกับสถานี อนามัย และแนวคิด
การพัฒนาตัวบ่งชี ทังในและต่างประเทศด้วยการวิเคราะห์เอกสาร แล้วนําผลทีได้จากการศึกษา
เอกสารทัง 3 ส่ วน มาสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดเบืองต้นในการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ซึ งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14
องค์ประกอบย่อย และ 49 ตัวบ่งชี แล้วนํากรอบแนวคิ ดเบืองต้นในการกําหนด(ร่ าง)องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย มาสร้ างเป็ นแบบสัมภาษณ์
(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย เพือใช้
สํ า หรั บ สั ม ภาษณ์ ผู้เ ชี ยวชาญ ซึ งเป็ นผู้ที มี ป ระสบการณ์ เ กี ยวกับ การจัด การความรู ้ ท างด้ า น
สาธารณสุ ข จํานวน 3 กลุ่ ม คือ กลุ่ มที 1 ผูเ้ ชี ยวชาญทีเป็ นผูบ้ ริ หารจํานวน 5 คน กลุ่ มที 2 กลุ่ ม
ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นนักวิชาการ จํานวน 5 คน และกลุ่มที 3 ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการจัดการ
ความรู้ จํานวน 7 คน รวมทังสิ น จํานวน 17 คน ภายหลังจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ ผูว้ ิจยั ได้นาํ
ข้อคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญมา วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื อหาทีได้จากการสัมภาษณ์ โดยเปรี ยบเทียบ
ประเด็นทังทีเหมือนกันและแตกต่างกันมาสรุ ปเป็ นองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิดทีได้จากการสัมภาษณ์
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มาปรับปรุ งแล้ว สร้ างเป็ นแบบสอบถามเพือการคัดเลื อกตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุ มชนของสถานี อนามัย เพือให้ผเู้ ชี ยวชาญได้ยืนยันความคิดเห็ น และดําเนิ นการคัดเลื อกตัวบ่งชี
โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินทีได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ กําหนดให้ตวั บ่งชี ทีผ่านเกณฑ์
ต้องมีค่าดังต่อไปนี 1) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ตังแต่ 0.75 ขึนไป 2) มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึนไป และ
3) มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile Range)ไม่เกิน 1.50 พบว่า ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45
ตัวบ่งชี หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวบ่งชี ทีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก มาสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือการ
กําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลัก และตัวบ่งชี เพือให้ผูเ้ ชี ยวชาญได้ท าํ การกําหนด
นําหนัก ความสํ า คัญ ขององค์ ป ระกอบหลัก และตัว บ่ ง ชี ในการกํา หนดนําหนั ก ความสํ า คัญ
องค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี ได้กาํ หนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลัก โดยกําหนดให้
ผลรวมของทุกองค์ประกอบหลักเป็ น 100 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าร้อยเฉลียของร้อยละของแต่
ละองค์ประกอบหลัก สรุ ปผลการเรี ยงลําดับองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ตามค่านําหนักความของสําคัญองค์ประกอบหลัก เรี ยงลําดับตาม
ค่านําหนักความสําคัญ คือ องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการใน
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน องค์ประกอบหลักด้านองค์กร และองค์ประกอบหลัก ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best 1970: 204-208) เพือนําไปวัด
สภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แบ่งระดับของการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ออกเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ทีสุ ด หลังจากนันผูว้ ิจยั นําเกณฑ์สําหรับการวัดการจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย มาเป็ นเกณฑ์ในการวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ใน
การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ต่อไป
ระยะที 2 ผลการวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
พบว่า เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ในสถานีอนามัยส่ วนใหญ่
ดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ข คิดเป็ นร้อยละ 75.70 และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.80 มี
อายุเฉลียอยูท่ ี 44.33 ปี คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 79.20 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเฉลียอยูท่ ี 22.33 ปี ตามลําดับ
ผลการปฏิ บตั ิงานด้า นการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย สถานี
อนามัยทัวประเทศมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 4.22, SD = 0.49) เมือจําแนกตามองค์ประกอบ
หลักและองค์ประกอบย่อยมีผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี 1) ด้านบุคลากรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x =
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3.97, SD = 0.70) จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 1.1) ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 4.02, SD = 0.64) 1.2 )การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร มีค่าเฉลียอยู่
ในระดับมาก( x = 4.01, SD = 0.62) และ 1.3) การจูงใจ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD
= 1.30) 2) ด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.56, SD = 0.59) จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 2.1) ขันกําหนดความรู ้ มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.65) 2.2) ขันค้นหาความรู ้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.66, SD =
0.59) 2.3) ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.67)
2.4) ขันได้ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62, SD = 0.69) 2.5) ขันดําเนินการใช้
ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.61, SD = 0.64) และ2.6) ขันประเมินผลการใช้ความรู ้
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.40, SD = 0.81) 3) ด้านองค์กรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.88, SD = 0.48)จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 3.1) โครงสร้างของสถานีอนามัยมี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.59) 3.2) วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.68, SD = 0.69) 3.3) วัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89,
SD = 0.56) และ 3.4) บรรยากาศการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.00, SD = 0.60) และ
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.69, SD =
0.65)
อภิปรายผล
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ครังนี ผูว้ จิ ยั
แบ่งการดําเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1. เพือพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1. วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที 1 เพือพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย
การดําเนิ นการวิจยั เพือตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ในข้อนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ในวิธี การ
ดําเนิ นการวิจยั ระยะที 1 เพือการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัยโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผูว้ จิ ยั แบ่งขันตอนการวิจยั
ออกเป็ น 2 ขันตอน คือ
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ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย
ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี และการ
กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามขันตอนของการวิจยั แต่ละขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 การพัฒนา(ร่ าง) องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพใน
ชุ มชนของสถานีอนามัย
การอภิปรายผลในขันตอนการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ผูว้ ิจยั ขออภิปรายผลการวิจยั ตามขันตอนการพัฒนา(ร่ าง)
องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี
1. สร้ างกรอบแนวคิดเกียวกับองค์ ประกอบการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยโดยการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ จากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจัย
ผูว้ ิจยั ดําเนินการวิจยั ในการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี ด้วยวิธีการการสร้างตัวบ่งชี
โดยอิงผูเ้ ชี ยวชาญซึ งตัวบ่งชี เหล่านันจะถู กเลื อกมาตามลําดับความสําคัญ และมีความสัมพันธ์กนั
โดยการกํา หนดค่ า นําหนัก ให้ก ับ ตัว แปรแต่ ล ะตัว โดยอาศัย ฐานแนวคิ ด หรื อ ทฤษฎี ที มี อ ยู่จ าก
ผูเ้ ชี ยวชาญ และสังเคราะห์ขึนเป็ นตัวบ่งชี ซึ งวิธีการนี มีขอ้ ดีคือ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ใช้เวลาใน
การเก็บข้อมูลน้อย โดยผูว้ ิจยั ดําเนินการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยในขันแรกโดยการ ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั
ทังในประเทศและต่างประเทศ ในเรื องทีเกี ยวข้องกับการจัดการความรู ้ การสาธารณสุ ขในชุ มชน
แนวคิดเกียวกับสถานีอนามัย และแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี แล้ววิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
เนือหาจากเอกสารและจําแนกข้อมูลตามประเภทคําสําคัญ
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ ซึ งประกอบด้วยแนวคิดเกียวกับ
ความรู้ ความเป็ นมาของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ ความสําคัญของการ
จัดการความรู้ เป้ าหมายของการจัดการความรู้ องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ปั จจัยส่ งเสริ มการ
จัด การความรู้ กรอบความคิ ด สํา คัญ ของการจัด การความรู้ กระบวนการในการจัดการความรู้
เครื องมือที ใช้ใ นการจัดการความรู้ การตรวจสอบความรู้ ประโยชน์ของการจัด การความรู้ แ ละ
ปั ญหาของการจัดการความรู้ รวมทังงานวิจยั ต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั สามารถ
สังเคราะห์องค์ความรู้ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้สรุ ปได้วา่ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการ
ความรู้ ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) คน คือ บุคลากรหรื อพนักงานทังหมดในองค์กรหรื อ
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ผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร ซึ งในการจัดการความรู ้นนจะมี
ั
การรวบรวมว่าใครเชี ยวชาญในด้านใดบ้าง
ดังนันจึงถือได้วา่ คนเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญเพราะเป็ นทังแหล่งความรู ้ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการ
ความรู้ แ ละเป็ นผูน้ ํา ความรู้ ไ ปใช้ใ ห้เ กิ ด ประโยชน์ โดยในการวิ จ ัย ครั งนี คน คื อ เจ้า หน้า ที
สาธารณสุ ขที ปฏิ บตั ิงานอยู่ในสถานี อนามัยหรื อศูนย์สุข ภาพชุ ม ชนซึ งเป็ นผูท้ ี ดํา เนิ นการในการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุ มชน 2) สถานที คือ แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถ
ระดมความคิดร่ วมกันในการดําเนินการจัดกาความรู้ ได้ซึงอาจอยูใ่ นรู ปของห้องการประชุม ห้องพัก
ผ่อน หรื ออาจเป็ นห้องโถงใต้อาคาร ลานหมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน โดยอาจกล่าวได้ว่าเป็ นสถานทีใดก็
ได้ที บุคลากรในหน่วยงานสามารถมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ร่วมกันได้ 3) ความรู้ คือ สิ งทีนํามา
ดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึ งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความรู ้ทีเด่นชัดเป็ นความรู ้ทีอยูใ่ น
รู ปแบบทีมีการบันทึกเป็ นลาบลักษณ์อกั ษรทีชัดเจน เช่น เอกสาร ตํารา คู่มือต่างๆ ส่ วนความรู ้อีก
ประเภท คือ ความรู้แฝงเป็ นความรู้ทีแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล องค์กร อาจเป็ นประสบการณ์ทีสังสมมา
ยาวนาน เป็ นภูมิปัญญา พรสวรรค์ ทักษะต่างๆและความรู้ทีแฝงอยูใ่ นองค์กร เช่น ความรู ้ทีแฝงอยูใ่ น
กระบวนการหรื อขันตอนการทํางาน แฝงอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร กฎเกณฑ์กติกาหรื อข้อตกลงต่าง ๆ
4) กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นขันตอนการบริ หารและจัดการเพือนําความรู ้จากแหล่งความรู ้ไป
ให้ผใู้ ช้ เพือทําให้เกิดกระบวนการปรับปรุ งเปลียนแปลง และสร้างนวัตกรรม รวมถึงให้ผใู้ ช้ความรู้
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เหล่านันได้ง่าย ซึ งกระบวนการในการจัดการความรู้ทีผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์
จากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ต่างและนํามาสังเคราะห์ พบว่ามี ขนตอนของกระบวนการจั
ั
ดการ
ความรู้ได้ 5 ขันตอน คือ 4.1) ขันกําหนดความรู ้ คือ การกําหนดหัวข้อหรื อเรื องของความรู้ทีสําคัญที
ต้องการนําไปใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน 4.2) ขันค้นหาแหล่ง
ความรู้ คือ การพิจารณาว่าความรู้ทีต้องการนัน อยูใ่ นแหล่งใดบ้างซึ งอาจจะเป็ นความรู ้ทีชัดแจ้งหรื อ
ความรู้ แ ฝง โดยขันนี ประกอบด้วย การสร้ า งทีม ความรู้ คือ ตัวบุค คลทีดํา เนิ นการในการจัดการ
ความรู้ ซึงประกอบไปด้วย เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ประชาชนในชุมชน และการแสวงหาความรู้ เป็ น
ขันตอนในการค้นหาความรู้จากแหล่งต่างๆทีมีอยูม่ ารวมไว้เพือจัดทําเนือหาให้เหมาะสมและตรงกับ
ความต้องการ ในการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน 4.3) ขันเลือกวิธีการใน
การจัดการความรู้ เป็ นการพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใดในการจัดการหรื อดําเนิ นการเพือให้ได้ความรู ้
ใหม่ ตามที ต้องการในขันกําหนดความรู้ โดยใช้ วิธี การวิเคราะห์ สัง เคราะห์ เพือยกระดับความรู้
คัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู้ ทีจําเป็ นสําหรับการใช้ประโยชน์ ทังความรู ้ ทีได้จากภายในองค์กรและ
จากภายนอกองค์กร โดยนําความรู้ มาตรวจสอบความน่ าเชื อถื อและความเหมาะสมกับบริ บทของ
องค์กร ถ้าไม่เหมาะสมก็ดาํ เนิ นการปรับปรุ ง 4.4) ขันได้ความรู ้ใหม่ เป็ นขันของการได้ความรู้ตามที
ได้กาํ หนดไว้ในขันกําหนดความรู้ โดยในขันตอนนี ต้องมีการตรวจสอบความรู้ ซึ งเป็ นการทบทวน
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ความรู้ทีต้องการนํามาใช้เพือการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนว่าเป็ นความรู ้
ทีสามารถนํามาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชนได้จริ งสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริ บทของชุมชน 4.5) ขันดําเนิ นการใช้ความรู ้ใหม่เป็ นการนําความรู ้ใหม่มาใช้ใน
การปฏิ บ ัติ ง านเพื อให้ บ รรลุ เ ป้ าหมายของการแก้ปั ญ หาและพัฒ นาสุ ขภาพของประชาชน
ประกอบด้วย การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ ทีได้มาใหม่มาดําเนิ นการ
จัดการให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ เช่ น ความรู ้ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความรู ้ ด้านการป้ องกันโรค
ความรู้ดา้ นการรักษาพยาบาลเบืองต้น เป็ นต้น ซึ งเป็ นการดําเนิ นเตรี ยมความพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้ให้เป็ นระบบเพือง่ายสําหรับการนําไปใช้ในอนาคต การเข้าถึงความรู ้เป็ นการกําหนดวิธีการ
กระจายความรู้ เป็ นการทําให้ประชาชนเข้าถึงความรู ้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น เสี ยงตามสาย
หอกระจาย บอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้น การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การ
ถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปั นความรู้ ซึงทําได้หลายวิธีการ เช่น จัดทําเป็ น เอกสาร ชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู้ เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้นหรื อการเอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคนให้มีการถ่ายทอด โดยการ
เล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ การนําความรู ้ใหม่ที
ได้มาใช้เพือพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน และการเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ คือ สิ งทีได้จากการนํา
ความรู้ไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู้และเกิดความรู ้ใหม่กลับมาให้ชุมชน และ 4.6) ขันประเมินผลการนํา
ความรู้ มาใช้ คือ การประเมินผลการนําความรู ้ ใ นขันดํา เนิ นการมาใช้ในการปฏิ บ ตั ิ ง านว่าบรรลุ
เป้ าหมายของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย การประเมินผลการใช้ความรู ้ เพือให้ทราบว่าการดําเนิ นการ
ได้บ รรลุ เ ป้ าหมายที ตังไว้ห รื อ ไม่ มี ก ารนํา ผลของการวัด มาใช้ใ นการปรั บ ปรุ ง แผนและการ
ดําเนินการให้ดีขึน, มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์
ของการจัดการความรู้ และสรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนินงานในชุมชนภาย
หลังจากการนําความรู้ทีสร้างใหม่มาใช้ในการดําเนิ นงานว่าสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน หรื อไม่
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวกับการสาธารณสุ ขในชุมชน แนวคิดเกียวกับสถานี อนามัย
ผูว้ ิจยั สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ทีการสาธารณสุ ขในชุมชน แนวคิดเกียวกับสถานี อนามัย สรุ ปได้
พบว่าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในการปฏิ บตั ิงานในสถานี อนามัย มี บทบาทหน้าที เพือแก้ปัญหาและ
พัฒนาสุ ขภาพของประชาชนในพืนทีเพือให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายทีตังไว้ซึงเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
นันจะมีบทบาทและหน้าที ทีหลากหลาย สามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ด้านหลัก ดังนี  1) ด้านการบริ หาร
ซึ งเป็ นกระบวนการในการจัด การที ยึดเป้ าหมายของการปฏิ บ ตั ิ งานที ได้ก าํ หนดล่ วงหน้า มี ก าร
วางแผนในกลวิธีร่วมกันระหว่างบุคลากรผูร้ ่ วมงานทุกระดับ ยึดหลักการบริ หารงานทีเสมอภาค
สุ จริ ตและโปร่ งใสหลักการมีส่วนร่ วมดําเนิ นการส่ งเสริ มการพัฒนาและร่ วมมือกับชุมชนในการ
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สร้างทีมงานสาธารณสุ ขให้มีศกั ยภาพเข้มแข็งมีความสามัคคีในหน่วยงาน ส่ งเสริ มและสนับสนุ น
บุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง พร้อมทีจะบริ การแก่ผมู ้ ารับบริ การ ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด
และมีความพึงพอใจมากทีสุ ด ในด้านการบริ หารงบประมาณ และเงินบํารุ งของสถานบริ การ ยึด
หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ของงานเป็ นหลัก เพือให้เกิ ดความคุ ม้ ค่า มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลสู งสุ ดภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายและระเบียบอืนที
เกียวข้อง 2) ด้านการบริ การดําเนินการการส่ งเสริ มงานด้านการรักษาพยาบาลและการฟื นฟูสภาพ
โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลางให้บริ การทีถูกต้องตามหลักวิชาการทันเวลาและเหตุการณ์ให้เกิดความ
พึงพอใจทังผูใ้ ห้ และผูร้ ับบริ การเน้นการพัฒนาคุณภาพสถานบริ การให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชนและดําเนินการพัฒนาเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขให้มีความรู้  ความสามารถ
ในการให้บริ การทีเอือต่อการบริ การประชาชนด้านการสร้างสุ ขภาพเน้นการสร้างสุ ขภาพมากกว่า
การรักษาพยาบาลเมือเจ็บป่ วย โดยมีนโยบายมุ่งเน้นในกิจกรรมการสร้างสุ ขภาพ เน้นการดําเนินงาน
เชิงรุ กในชุมชนโดยทีมสุ ขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนให้ผนู้ าํ ชุมชนประชาชนและองค์กรในชุมชน
ได้เรี ยนรู้ปัญหาด้วยตนเอง และมีส่วนร่ วมในการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมปฏิ บตั ิ ในการสร้าง
สุ ขภาพอันจะส่ งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยทีดีขึนทังทางด้านร่ างกายและจิตใจอย่างยังยืน
ด้านการควบคุมและป้ องกันโรค จัดให้มีการดําเนิ นงานตามโครงการด้านการควบคุมและป้ องกัน
โรคโดยการวางแผนงานร่ วมกับองค์กรต่างๆและองค์กรปกครองส่ วนท้องถินในพืนทีดําเนินการ
ร่ วมกันเป็ นที มวิชาการ โดยกําหนดที มงานผูร้ ั บผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการติดตามผลการ
ปฏิ บตั ิงานเป็ นระยะโดยดําเนิ นการเปรี ยบเทียบอัตราเสี ยง และอัตราการเกิ ดโรคกับเกณฑ์ของ
กระทรวงสาธารณสุ ขเพือให้การป้ องกัน และควบคุ มโรคอย่างทันเวลา และ 3) ด้านวิชาการ
ดําเนินการพัฒนางานวิชาการ งานวิจยั เกียวกับสุ ขภาพและเน้นการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ เพือการ
พัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุ ข โดยสนับสนุนและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที และ
ดําเนินการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรในแต่ละกลุ่มงานทีรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
โดยการจัดฝึ กอบรมในส่ วนทีสามารถดําเนิ นการเองได้ และส่ งเข้ารับการฝึ กอบรมในสถาบัน หรื อ
หน่วยงานทีจัดการอบรม โดยดําเนินการตามความสนใจและความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานในแต่
ละบุคคลโดยการสอบถามความคิดเห็นในแต่ละบุคคล และประเมินจากการปฏิบตั ิงานทีรับผิดชอบ
ของแต่ละคน และจะนําเทคโนโลยีทีทันสมัย ทังทีเป็ นเทคโนโลยีด้านการแพทย์ และการ
สาธารณสุ ข ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆในการดูแลสุ ขภาพและเทคโนโลยีอืนๆ เช่น เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื อสาร มาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จากการสังเคราะห์องค์ความรู ้ ทีเกี ยวกับการจัดการความรู ้และแนวคิดเกี ยวกับการ
สาธารณสุ ข ในชุ มชนรวมทังแนวคิ ดเกี ยวกับสถานี อนามัย ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิ ด
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เบื องต้นในการพัฒนา(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานี อนามัย พบว่า มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชี 49 ตัวบ่งชี
2. การสั มภาษณ์ผู้เชียวชาญเพือกําหนดองค์ ประกอบหลัก องค์ ประกอบย่อย และตัวบ่ งชี
การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ กรอบแนวคิดเบืองต้นในการพัฒนา(ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มาพัฒนาเป็ นแบบสัมภาษณ์(ร่ าง)องค์ประกอบและ
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือใช้สําหรับสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ
ทีเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์เกียวกับการจัดการความรู ้ทางด้านสาธารณสุ ข โดยแบ่งผูเ้ ชี ยวชาญออกเป็ น
3 กลุ่ม คือ กลุ่มที 1 ผูเ้ ชี ยวชาญทีเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 5 คน เป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติ คือ เป็ นผูท้ ีดํารง
ตําแหน่ งผูบ้ ริ หารของกระทรวงสาธารณสุ ขตังแต่ ระดับ อําเภอขึ นไปและมีประสบการณ์ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ กลุ่มที 2 ผูเ้ ชี ยวชาญทีเป็ นนักวิชาการ จํานวน 5 คน เป็ นผูท้ ีมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี คือ เป็ นนักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุ ขหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้องทีมี
บทบาทหน้าทีในการจัดการความรู้หรื อ เป็ นนักวิชาการทีมีประสบการณ์การดําเนิ นงานการจัดการ
ความรู้ โดยดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าขึนไป หรื อสอน หรื อวิจยั เกียวกับการ
จัดการความรู้ หรื องานด้านสาธารณสุ ขในชุมชน และกลุ่มที 3 ผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการ
จัดการความรู้ จํานวน 7 คน ซึ งเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี คือ เป็ นผูท้ ีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข และเป็ นผูท้ ีมีประสบการณ์ดา้ นงานสาธารณสุ ขใน
ชุ มชนไม่น้อยกว่า 5 ปี เมื อผูว้ ิจยั ดํา เนิ นการคัด เลื อกผูเ้ ชี ยวชาญด้วยวิธีก ารคัดเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสัมภาษณ์(ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย ไปสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญทัง 17 ท่ า น มี
วัตถุประสงค์เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้พิจาณาความถูกต้อง สอดคล้องของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย โดยผูว้ ิจยั นําแบบสัมภาษณ์(ร่ าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย ไปสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญและนําความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญมา วิเคราะห์และสังเคราะห์เนือหาทีได้จากการสัมภาษณ์ โดยเปรี ยบเทียบประเด็นทัง
ทีเหมื อนกันและแตกต่ างกัน มาสรุ ปเป็ น องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่ง ชี การ
จัด การความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย จากการสั ม ภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญพบว่ า
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย พบว่ามีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี
45 ตัวบ่งชี ซึ งจากการเปรี ยบเทียบของตัวบ่งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
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อนามัยระหว่างการศึกษาเอกสารกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ พบว่าผูเ้ ชี ยวชาญมี
ความคิดเห็นทีเหมือนกับการศึกษาเอกสาร คือ ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานี อนามัย มี 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย ซึ งประกอบด้วย คือ 1) องค์ประกอบ
หลักด้านองค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1 โครงสร้าง ของสถานี อนามัย 1.2
วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์ 1.3 วัฒนธรรมองค์กร 1.4 บรรยากาศการทํางาน 2) องค์ประกอบหลัก
ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ 2.2
การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร 2.3 การจูงใจ 3) องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบย่อย คือ 3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) องค์ประกอบหลักด้าน
กระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 4.1
ขันกําหนดความรู้ 4.2 ขันค้นหาความรู ้ 4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ 4.4 ขันได้ความรู้
ใหม่ 4.5 ขันดําเนินการใช้ความรู้ใหม่ และ 4.6 ขันประเมินผลการใช้ความรู ้
โดยในองค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบย่อย ผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นทีเหมือนกับ
การศึกษาเอกสารของผูว้ จิ ยั ทัง 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย คือ
1. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร ซึงในองค์ประกอบนี นับได้ว่าเป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญต่อการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยเป็ นอย่างมาก
เนืองจากองค์ความรู้ต่างๆ ทีเกิดขึนในสถานีอนามัยนัน เกิดขึนจากกระบวนการจัดการความรู ้ซึงเป็ น
กระบวนการที เจ้า หน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการความรู ้ ทงสิ
ั น จึงมีผลทําให้เจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขได้รู้จกั หาความรู้ และนําความรู ้มาใช้ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ น
ระบบ อีกทังในการจัดการความรู้นนเจ้
ั าหน้าทีสาธารณสุ ขจําเป็ นจะต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องอยู่
ตลอดเวลา เพราะการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื องจะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นคนมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์
ทีกว้างไกล มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานทีสอดรับการเจริ ญก้าวหน้าของสังคมในปั จจุบนั ซึ ง
สถาบันส่ งเสริ มการจัดการความรู้เพือสังคม (2545: 7) ได้กล่าว คน ถือเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ด
เพราะเป็ นแหล่งของความรู้ และเป็ นผูน้ าํ เอาความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และอาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์
(2549 : ค) กล่าวว่าคน คือ พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้าหรื อผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร เป็ นองค์ประกอบที
สําคัญทีสุ ดในการจัดการความรู้เพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูท้ ีนําความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
อาจกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบหลักด้านบุคลากรนัน คือ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทังหมดใน
สถานีอนามัยหรื อผูม้ ีผลกระทบกับสถานีอนามัย โดยในการจัดการความรู ้จะมีการรวบรวมว่าบุคลากร
คนใดในองค์กร เป็ นผูท้ ีมีความเชี ยวชาญ ชํานาญการในด้านใดบ้าง ดังนันบุคลากรจึงถื อว่าเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นทังแหล่งความรู ้ เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดการความรู้ และเป็ นผูน้ าํ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในการวิจยั ครังนี คือ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
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สถานี อนามัย หรื อศูนย์สุข ภาพชุ มชนซึ งเป็ นผูท้ ี ดํา เนิ นการในการจัดการความรู ้ ด้า นสุ ข ภาพแก่
ประชาชนในชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญโดยให้ผเู ้ ชียวชาญได้ระบุวา่ ในองค์ประกอบ
หลักด้านบุคลากร นันประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ คือ
1.1 องค์ ป ระกอบย่ อ ยด้ า นภาวะผู้ นํา ที เอื อต่ อ การจั ด การความรู้ โดยใน
องค์ประกอบย่อยด้านภาวะผูน้ าํ นี หมายถึงผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของสถานี อนามัย คือ หัวหน้าสถานี อนามัย
ควรมีภาวะของผูน้ าํ ทีแสดงออกถึงความเอาจริ งเอาจังต่อการจัดการความรู้ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัยให้เป็ นบุคคลให้ความสําคัญของการเรี ยนรู้เพือ
พัฒนาให้สถานีอนามัยมีความเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ เน้นการให้อาํ นาจแก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ งเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญยิงต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู ้ภายในองค์กร
ซึ งจากการวิจยั ของ ยุวศักดิ ประชาชิตร (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ผูบ้ ริ หารควรเข้าใจศักยภาพของ
องค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึก ษาโดยสร้างความตระหนักให้เกิดขึนกับบุคลากรโดยการร่ วมกัน
พัฒนากลยุทธ์ และจิรศักดิ ศิริรัตนพล (2550 : บทคัดย่อ) กล่าวว่าบริ หารการศึกษาควรกําหนด
นโยบายเกี ยวกับการจัดการความรู้ และนํารู ปแบบดังกล่ าวไปเป็ นเครื องมือในการจัดการความรู้
รวมทังสนับสนุ นการจัดการความรู ้ ในการดําเนิ นกิ จกรรมทุ ก องค์ประกอบ โดยทําตัวเป็ นคุณเอือ
เช่น การกําหนดการจัดการความรู้เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัย ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญ
มีความคิดเห็ นตรงกับการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คื อ 1) หัวหน้าสถานี
อนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน 2) หัวหน้าสถานี อนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ และ4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระ
ในการทํางาน
1.2 องค์ ประกอบย่ อยด้ านการเสริ มพลังอํานาจให้ บุคลากร เป็ นแนวคิดทีใช้สําหรับ
การสร้างเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข รวมถึงการสร้างพลังอํานาจยังเป็ น
การทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถมองเห็นถึงสมรรถนะตนเองในการดําเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ได้
โดยเฉพาะในการดําเนินการจัดการความรู ้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัย
ทีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทุกคนจะต้องรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการความรู ้ ซึ งการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจเป็ นเหมือนแรงจูงใจทีจะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขปฏิบตั ิงานอย่างเต็มใจ และมีความ
พึงพอใจในงานโดยการทีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขได้รับการสนับสนุ นได้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้รับทรัพยากร
และได้รับโอกาส หรื อให้การเสริ มสร้างพลังอํานาจด้านจิตใจ เพือให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขผูป้ ฏิบตั ิงาน
เกิดความรู้สึกร่ วมในความเป็ นเจ้าของสถานีอนามัยและมีความรับผิดชอบต่อสถานี อนามัย มีส่วนร่ วม
ในการปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื อง ซึ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาสถานีอนามัยให้มีประสิ ทธิ ภาพ
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และนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของสถานี อนามัยในทีสุ ด นอกจากนี การเสริ มสร้ างพลังอํานาจแก่
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ก็เพือให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเหล่านันไปเสริ มสร้างพลังอํานาจแก่ผอู ้ ืนได้แต่
ถ้าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขยังอยูใ่ นความรู ้สึกไร้อาํ นาจ (Powerlessness) เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขจะไม่มี
พลังอํานาจทีจะช่วยเหลือตนเองและผูอ้ ืน หากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขได้รับการเสริ มสร้างพลังอํานาจ
ในงานจากองค์กรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพแล้ว จะช่ วยเพิมสมรรถนะของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขให้มี
ความมันใจในการทํางานของตนมากขึน ซึ งเป็ นผลสะท้อนโดยตรงถึงความสามารถทางการปฏิบตั ิงาน
ตามแนวคิดของ กรี สเลย์ และคิง (Greasley and King 2005 : 27) กล่าวว่าการเสริ มสร้างพลังอํานาจใน
ด้านองค์กรและการจัดการ คือ การให้อาํ นาจและความรับผิดชอบแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทําให้เกิดความรู ้สึก
ถึงความเป็ นเจ้าของและการควบคุมงานได้ดว้ ยตนเอง การทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็ น ตรงกับการศึกษาเอกสารของผูว้ จิ ยั
ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี คือ1) หัวหน้าสถานี อนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน และ3) มีการส่ งเสริ ม
การเรี ย นรู้ สิ งใหม่ ๆ อย่า งต่ อ เนื อง ซึ งทัง 3 ตัว บ่ ง ชี เป็ นการนํา แนวคิ ด ในการพัฒนาเจ้าหน้า ที
สาธารณสุ ขและทีมงานของสถานีอนามัยโดยมาเป็ นตัวชี วัดความสําเร็ จของการดําเนิ นการจัดการความรู้
ทังนีเนืองจากการกระตุน้ และส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข โดยมีผบู้ ริ หารหรื อ
หัวหน้าสถานี อนามัยเป็ นผูอ้ าํ นวยความสะดวก หรื อเป็ นผูแ้ นะนําแก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในการ
ทํางานจะทําให้บรรลุความสําเร็ จของงานไดเป็ นอย่างดี ซึ งในการเสริ มสร้างพลังอํานาจลักษณะนี มี
ส่ วนช่วยให้สถานีอนามัยสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีกําหนดไว้ และการเสริ มสร้าง
พลังอํานาจยังเป็ นการเพิมความเชือมันจากการได้ลงมือปฎิบตั ิงานบางสิ งทีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขคิดว่า
ตนเองไม่สามารถทําได้เปลี ยนเป็ นความคิดว่าตนเองมี ความสามารถทีจะปฏิบตั ิงานนันได้สําเร็ จ
รวมทังการให้ขอ้ มูลข่า วสารและการเปิ ดโอกาสให้มี ก ารพัฒ นาตนเอง คิ ด ค้น นวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ใ นสถานี อนามัย ก็เป็ นส่ วนหนึ งของการการพัฒ นาความสามารถในการปฏิ บ ตั ิง านและ
พัฒนางาน การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง ก็จะส่ งผล
ให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลขององค์กร นอกจากสถานี อนามัยจะได้งานตามที ตังเป้ าหมายไว้แล้ว การ
ร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยมีหวั หน้าสถานีอนามัยเป็ นผูเ้ สริ มสร้างพลังอํานาจ
ให้ในหลาย ๆ ด้าน (Kinlaw 1995) เช่น ให้โอกาสทุกคนมีส่วนร่ วมในการคิดและร่ วมตัดสิ นใจ การ
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ให้โอกาสทุกคนได้พฒั นาความรู้ ความสามารถ และมีระบบการให้รางวัลทียุติธรรม ซึ งกลยุทธ์
เหล่านี จะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เกิดความพึงพอใจในงาน
สามารถปฏิ บ ตั ิง านให้หน่ ว ยงานอย่า งเต็ม ความสามารถ มีค วามสุ ข กับ การทํา งาน และในทีสุ ด
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทุกคนจะมีความยึดมันผูกพันต่อองค์กรต่อไป
1.3 องค์ ประกอบย่อยด้ านการจูงใจ เป็ นการสร้ างสิ งดึ งดูดเพือชักนําและจูงใจให้
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเกิดความรู้สึก หรื อทัศนคติทีดี ต่อการจัดการความรู้อนั จะนํามาซึ งพลังทีต้องการ
จะปฏิบตั ิงาน โดยจะมีการเชือมโยงระหว่างความคาดหวัง ความต้องการของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขกับ
สิ งจูงใจและผลงานทีสถานีอนามัยต้องการ กล่าวคือ เมือหัวหน้าสถานีอนามัยจะสร้างแรงจูงใจใน
การทํางาน ก็ควรทีจะวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขแล้วนํามา
เชื อมโยงกับการเลื อกสิ งจูงใจเพือกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิ บตั ิงานมีพลัง เกิ ดความรู ้ สึกอยากทํางาน ตังใจ
ทํางาน เพือทีจะได้รับประโยชน์ตอบแทนตามทีคาดหวังเมืองานสําเร็ จ ดังนันหากผูบ้ ริ หารสามารถ
เชือมโยงปั จจัยต่าง ๆ เหล่านีเข้าด้วยกันได้ก็เท่ากับว่าทุกฝ่ ายจะได้รับในสิ งทีตนคาดหวัง หรื อต้องการ
ผูบ้ ริ หารจะได้ผลงานในขณะทีผูป้ ฏิบตั ิงานได้ประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ นันเอง การสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานเป็ นวิธีการทางจิตวิทยาทีถูกนํามาใช้ในทางการบริ หารโดย เชือว่าสามารถดึงดูดใจ และ
เพิมพลังในการทํางานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน อันจะนํามาซึ งประสิ ทธิ ภาพขององค์กรได้ ในการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนันมีปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน 2 ประการ (ดวงดาว เสวันนา
และวิไลวรรณ เขตพงศ์ 2547 : 109) คือ ประการที 1 เป็ นปั จจัยภายใน (Motivation Factor)ซึ งเป็ น
ปัจจัยด้านความรู้สึกนึกคิด ความคาดหวัง ความต้องการของตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเองว่าจะมีพลังในการทํางาน
เพิมขึนมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานจนบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนด รวมถึงการได้รับ
การยกย่องยอมรับในความสามารถทีจะทํางานได้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบปั จจัยเหล่านีมีความสําคัญ
ต่อผูป้ ฏิบตั ิงานมากและเป็ นเรื องละเอียดอ่อน เนื องจากสภาพการปฏิบตั ิงานจริ งผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคน
มีความคาดหวัง ความต้องการแตกต่างกัน จึงเป็ นเรื องค่อนข้างยากทีผูบ้ ริ หารจะทราบได้วา่ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
แต่ละคนต้องการอะไร ถ้าปัจจัยเหล่านีได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องถือว่าเกิดแรงจูงใจกับผูป้ ฏิบตั ิงาน
ซึงจะทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานรู้สึกอยากทํางานมากขึน ในทางกลับกันหากไม่ได้รับการตอบสนองก็อาจจะ
รู ้สึกไม่อยากทํางาน หรื อขาดพลังในการทํางาน ประการที 2 เป็ นปัจจัยภายนอก (Hygiene Factor)ซึ ง
เป็ นปั จจัยด้านสิ งแวดล้อมของผูป้ ฏิบตั ิงาน อันได้แก่ นโยบายองค์กร การบังคับบัญชาความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับ บัญชา ผูร้ ่ ว มงานและผูใ้ ต้บ งั คับ บัญชา เงื อนไขที เกี ยวข้องกับ การปฏิ บ ตั ิ ง านรวมถึ ง
สิ งจูงใจทีเป็ นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ปั จจัย
ภายนอกนี ผูบ้ ริ หารสามารถทราบได้ค่อนข้างชัดเจน เนื องจากเป็ นสิ งทีเกิดขึนภายนอกซึ งส่ งผลให้
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ผูป้ ฏิ บตั ิงานมักแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ออกมาเมือได้รับ หรื อไม่ได้รับการสนองตอบ
ความคาดหวัง หรื อความต้องการนัน อย่างไรก็ตาม ปั จจัยภายนอกหรื อปั จจัยคําจุนจะมีผลต่อการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผปู้ ฏิบตั ิงานได้ในระดับเบืองต้น และจะคงอยูใ่ นช่วงระยะเวลาหนึงเท่านัน
เมือเปรี ยบเทียบกับปั จจัยภายในทีมีสภาพการจูงใจได้ค่อนข้างยาวนานกว่า จากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้
พลังในการทํางานของผูป้ ฏิบตั ิงานอาจเพิมขึนหรื อลดลง เมือได้รับการกระตุน้ เสริ มแรงจากปั จจัยต่าง ๆ
เช่น เมือเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถทํางานสําเร็ จตามเป้ าหมาย องค์กรให้การยอมรับ ส่ งเสริ ม
ความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงานอย่างเป็ นธรรม หรื อได้รับสิ งตอบ แทนทีเป็ นตัวเงิน ได้รางวัล
สวัสดิการต่าง ๆ ทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขมีความสุ ขก็จะเกิดความรู ้สึกอยากทํางาน มีพลังทีจะ
ต่อสู ้กบั งาน เพราะทราบดีวา่ เมืองานสําเร็ จก็จะได้รับสิ งตอบแทน ในทางกลับกันหากองค์กรไม่สร้าง
สิ งจูงใจในการทํางานเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขอาจเกิดความรู ้สึกเบือหน่าย ท้อถอยกับงาน เพราะทราบดีวา่
ต่อให้ตนทํางานสําเร็ จได้ตามเป้ าหมายเพียงใด ก็จะไม่ได้รับสิ งตอบแทน เช่น ไม่ได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบ ไม่ได้รับการส่ งเสริ มให้เจริ ญก้าวหน้าในหน้าทีการงาน ไม่ได้รับคําชม ยกย่อง
หรื อแม้กระทังไม่ได้รับรางวัลทีเป็ นตัวเงิน เป็ นต้น ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็น
ตรงกับการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั ซึ งผูเ้ ชียวชาญได้พิจารณาแล้วพบว่า องค์ประกอบย่อยการจูงใจ
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี คือ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ และ 2) นํา
ผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณา ความดีความชอบ โดยตัวบ่งชี 1) ยกย่อง
ชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้นนั บุญดี บุญญากิจ (2547 : 46) กล่าวว่า การจัดการ
ความรู้นนควรมี
ั
การยกย่องชมเชยและให้รางวัล เพือเป็ นแรงจูงใจในการจัดการความรู ้ และสอดคล้อง
กับทฤษฎีลาํ ดับขันความต้องการของ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow)ทีกล่าวว่า ความต้องการ
ทีจะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็ นความต้องการที จะได้รับการยกย่องเชิ ดชู เกี ยรติ
ชือเสี ยง จากผูอ้ ืนเมือตนพบกับความสําเร็ จใด ๆ การจัดสิ งจูงใจเพือตอบสนองความต้องการขันนี
คือ การประกาศเกียรติคุณ การให้โล่รางวัล การยกย่อง เมือผูป้ ฏิบตั ิงานทํางานสําเร็ จให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
อยากทํางานและสามารถตอบสนองความต้องการของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งแท้จริ ง และพรพิม ล
หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) พบว่า องค์ประกอบของรู ปแบบการจัดการความรู ้สําหรับ
หน่ วยงานภาครัฐ นันควรมีการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล แก่บุคคลกรที ปฏิ บตั ิงานด้านการ
จัดการความรู ้ และ ตัวบ่ง ชี 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณา
ความดี ความชอบ ซึ งอนันต์ ภวภูตานนท์ (2551 : 98-111) กล่าวว่าศักยภาพการจัดการความรู ้
ด้านการยกย่องชมเชยและให้รางวัล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อผลการดําเนิ นงานโดยรวม ซึ งผลลัพธ์
ทีได้จากการวิจยั สามารถนําไปใช้เป็ นแนวทางสําหรับส่ งเสริ มให้บุคลากรมี การเรี ยนรู้ ดา้ นต่าง ๆ
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และสามารถนําไปเป็ นข้อสนเทศในการบริ หารจัดการ การกําหนดกลยุทธ์นโยบายและการวางแผน
การดําเนินงาน ให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีผลการดําเนินงานทีดีมากขึน
2. องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจั ด การความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพในชุ มชน
เนืองจากองค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนเป็ นกลไกทีสําคัญ
ทีทําให้การดําเนิ นการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดยเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ประสบผลสําเร็ จ ซึ งมีขนตอนการดํ
ั
าเนิ นกิจกรรมตังแต่เริ มแรกจนสิ นสุ ดการดําเนิ นงานโดยในวิจยั
เพือพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัยในครังนี มีโดยขันตอน
ในการจัดการความทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนจากการศึกษาเอกสารต่างๆทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
องค์ความรู้ทีเกียวกับการปฏิบตั ิงาน บทบาท หน้าทีของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข รวมทังการสร้างและ
การพัฒนาตัวบ่งชี แล้ววิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสารจนนี เป็ นขันตอนการจัดการความรู ้ ทีและนํามา
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ โดยให้ผเู้ ชียวชาญได้กาํ หนดองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี รวมทังคัดเลือกตัวบ่งชี
และการกําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ซึ งผูเ้ ชียวชาญได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานและบริ บทด้านต่าง ๆ
ของสถานี อนามัยและเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัย ได้เป็ นกระบวนการใน
การจัดการความรู้ จํานวน 6 ขันตอน คือ 1) ขันกําหนดความรู ้ 2) ขันค้นหาความรู ้ 3) ขันเลือกวิธีการ
ในการจัดการความรู้ 4) ขันได้ความรู ้ใหม่ 5) ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่ และ 6) ขันประเมินผลการ
ใช้ความรู้ โดยขันตอนทัง 6 ขันนี สอดคล้องกับขันตอนการจัดการความรู ้ในการวิจยั ของ ปรี ชา ย้อยศิริ
(2548 : บทคัดย่อ) ทีได้ดาํ เนิ นการศึกษาการจัดการความรู ้ตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
พบว่า มีกระบวนการในการจัดการความรู้ 7 ขันตอน คือ 1) การกําหนดความรู ้ทีต้องการใช้ 2) การเสาะหา
และยึดกุมความรู้ 3)การสร้างความรู้ 4) การกลันกรอง 5) การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ 6) การ
ประยุกต์ใช้ และ 7) การประเมินและปรับปรุ งความรู้ โดยในส่ วนของการกลันกรองนันผูว้ ิจยั ได้
นําไปรวมอยู่ในขันตอนที 4)ขันได้ความรู ้ ใหม่ของผูว้ ิจยั ส่ วนการแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้และ
การประยุกต์ใช้นนผู
ั ว้ ิจยั ได้นาํ ไปรวมอยูใ่ นขันตอนที5) ขันดําเนิ นการใช้ความรู ้ใหม่ และพรพิมล
หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบการจัดการความรู ้สําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ พบว่ารู ปแบบการจัดการความรู้สาํ หรับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 7 ขันตอน คือ 1) การกําหนด
ความรู้ 2) การแสวงหาความรู้ 3) การสร้างความรู้ 4) การจัดเก็บความรู ้ ให้เป็ นระบบ 5) การ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ 6) การนําความรู้ไปใช้ใน และ 7) การติดตามและประเมินผล และการวิจยั ครังนี
พบว่ามีองค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบย่อยจํานวน 6 องค์ประกอบ คือ
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2.1 องค์ ประกอบย่ อยด้ านขันกํา หนดความรู้ คื อ การกํา หนดความรู ้ ที สําคัญใน
การดําเนินงานเพือทําให้งานบรรลุเป้ าหมาย ว่าความรู ้นนั คือ อะไร อยูท่ ีใคร ยังขาดความรู ้อะไร ซึ ง
เป็ นการกําหนดเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ เพือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นการจัดการความรู้ว่า
สถานี อ นามัย จะไปทางไหน จะทํา ไปเพื อสิ งใด เพื อใคร ในส่ ว นของตัว บ่ง ชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมี
ความคิดเห็นตรงกับการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั ซึ งผูเ้ ชี ยวชาญได้พิจารณาแล้วพบว่า องค์ประกอบย่อย
ขันกําหนดความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คือ 1) มีการวิเคราะห์สถานี อนามัยเพือกําหนดความรู ้ ที
ใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ 2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย 3) มีการสํารวจองค์ความรู้และ
แหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย และ4) มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
2.2 องค์ ประกอบย่อยด้ านขันค้ นหาความรู้ เป็ นขันตอนทีสองทีจะต้องดําเนิ นการว่า
สถานีอนามัยมีความรู้อะไรบ้าง อยูใ่ นลักษณะรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร และความรู้อะไรทีสถานีอนามัย
จําเป็ นต้องมี เพือให้สถานีอนามัยสามารถวางขอบเขตการจัดการความรู้และสามารถจัดสรรทรัพยากร
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การค้นหาความรู ้ เป็ นขันตอนในการดึงความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ
ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
สําหรับความรู้ทีจําเป็ นต้องมีแต่ยงั ไม่มีนนั สถานีอนามัยอาจสร้างความรู ้จากความรู ้เดิมทีมีหรื อนํา
ความรู้จากภายนอกสถานี อนามัยมาใช้ สิ งสําคัญที ทําให้ขนตอนนี
ั
ประสบความสําเร็ จ คือ การมี
บรรยากาศและวัฒนธรรมขององค์กรทีเอือให้บุคคลากรกระตือรื อร้นในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ซึงกัน
และกันโดยการดึงความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนื อหาให้
เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็นที
แตกต่างไปจากการศึกษาเอกสารของผูว้ จิ ยั โดยตัวบ่งชีทีได้จากการศึกษาเอกสารนันมี 5 ตัวบ่งชี คือ
1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย 2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้
ภายนอกสถานี อนามัย 3) บุคลากรใช้วิธีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย 4) มีการจัดทําทะเบียน
องค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย และ5) มีการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ และจากกการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญมีความคิดเห็น
ให้ตดั ตัวบ่งชีที 4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย ออกไป ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขันค้นหาความรู ้ มีตวั บ่งชี 4 ตัว คือ 1) บุคลากรทราบ
องค์ความรู้ภายในสถานี อนามัย 2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานี
อนามัย 3) บุคลากรใช้วิธีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย และ4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เห็นความสําคัญของการจัดการความรู้
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2.3 องค์ ประกอบย่อยด้ านขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาว่า
จะใช้วิธีการใดในการจัดการหรื อดําเนิ นการเพือให้ได้ความรู ้ใหม่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ สังเคราะห์
เพือยกระดับความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลื อกความรู ้ เอาไว้เฉพาะความรู ้ ที จําเป็ น
สําหรับการใช้ประโยชน์ จากทังภายในสถานี อนามัยและจากภายนอกสถานี อนามัย รวมทังความรู ้
ทีมาจากชุ มชน โดยเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นผูล้ งมือปฏิ บตั ิมีการตังเป้ าหมายร่ วมกันว่าจะจัดการ
ความรู้เรื องอะไร หรื อเพือพัฒนางานอะไร มีเป้ าหมายอย่างไร แล้วเริ มดําเนินการไปสู่ เป้ าหมายนัน
ซึ งขันตอนแรกของการจัดการความรู ้ คือหาข้อมูลหรื อความรู ้ ว่า ความรู ้เรื องนัน ๆ มีใคร ที ไหน
หน่ วยงานใด ทีทําได้ผลดีมาก(Best Practice) แล้วไปขอความรู้จากหน่วยงานนันๆ ไปเรี ยนรู้จาก
หน่วยงาน เช่น ศึกษาดูงาน การโทรศัพท์ ไปถาม การเชิญมาบรรยาย หรื อวิธีอืนๆ ก็ได้ โดยมีหลัก
คิดในเรื องนี ก็คือ มีคนอืนทีทําได้ดีอยูแ่ ล้วในเรื องทีจะพัฒนาหรื อปรับปรุ ง การเลือกวิธีการจัดการ
ความรู้โดยใช้วิธีการเรี ยนรู้ ระหว่างทํางานเป็ นกิจกรรมทีสามารถดําเนิ นการได้โดยการตรวจสอบ
การเรี ยนรู้และนําไปใช้ปรับปรุ งงานเป็ นระยะ ๆ เพือจะได้ใช้สรุ ปบทเรี ยนเมือการดําเนิ นงานนัน
เสร็ จสิ น หรื อการเรี ยนรู้หลังจากงานหรื อโครงการเสร็ จสิ น การเรี ยนรู ้หลังเสร็ จงานเรี ยกว่า การประชุม
ทบทวนงานเป็ นกิจกรรมทีมุ่งเน้นรายละเอียด ภายหลังการดําเนิ นการหลังงานเสร็ จแต่ไม่ควรเกิน
2-3 สัปดาห์ อีกทังในการจัดการความรู ้โดยเน้นการเชื อมโยงคนในการดําเนิ นการจัดการความรู้ที
เน้นการเชื อมโยงคนนันต้องอํา นวยความสะดวกในการเสาะหาคนที มี ความรู้ตามทีต้องการและ
อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงบุคคลผูน้ นั ส่ งเสริ มการสร้างเครื อข่ายและชุ มชนนักปฏิบตั ิ โดยใน
ความเป็ นจริ งเครื อข่าย (Networks) และชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice) นันเป็ นเครื องมือ
ทีใช้ในการเชือมโยงคน โดยอาจมีเครื อข่ายการเชื อมโยงคนนันอาจมีรูปแบบ และมีวตั ถุประสงค์ที
แตกต่างตามเป้ าหมายของการจัดการความรู ้ในแต่ละเรื อง สถานี อนามัยจะต้องมีวิธีเกาะกุมความรู ้ที
เกิดขึนในกระบวนการทํางานตามปกติเป็ นความรู ้ของสถานีอนามัยทําให้ความรู้ของสถานีอนามัยมี
การยกระดับขึน ซึ งความรู้ทีเกิ ดขึนจากการทํางานในเบืองต้นทีเป็ นความรู ้ของบุคคลนันจะต้องมี
กระบวนการจารึ กความรู้เหล่านีไว้ในองค์การ ให้เป็ นความรู ้ขององค์การ (Organizational Knowledge)
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกกิจกรรมประชุ มทบทวนงาน การบันทึกประสบการณ์การทํางาน
ของแต่ละคนในลักษณะการบันทึกความคิด เล่าเรื องทีประทับใจ รายงานเข้าสู่ ฐานสารสนเทศของ
สถานอนามัยอย่างสมําเสมอ การบันทึกวิธีทาํ งานแบบยอดเยียม (Best Practices) ภายในสถานี
อนามัย การจัดประชุมนําเสนอผลงานสร้างสรรค์ เป็ นต้น โดยในการจารึ กความรู้ไว้ในองค์การ ซึ ง
เป็ นการเพิมขีดความสามารถในการจัดการความรู ้ของสถานี อนามัยนันควรปฏิบตั ิจนเคยชิ น จนกระทัง
มีความสามารถดําเนิ นการจัดการความรู ้ได้โดยไม่ตอ้ งคิด ไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม ไม่ตอ้ งรอความคิด
เป็ นขันตอน แต่การดําเนินการทุกอย่างเป็ นไปอย่างอัตโนมัติ โดยในขันเลือกวิธีการในการจัดการ
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ความรู้นนั ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็น ตรงกันกับการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั
ซึงผูเ้ ชียวชาญได้พิจารณาแล้วพบว่า สามารถจําแนกตัวบ่งชีขององค์ประกอบย่อยขันเลือกวิธีการใน
การจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี คือ 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ที
เหมาะสมกับความรู้ทีกําหนดและ2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
2.4 องค์ ประกอบย่ อ ยด้ า นขั นได้ ค วามรู้ ใหม่ การสร้ า งความรู ้ ใ หม่เ ป็ นการได้
ความรู้ใหม่ทงที
ั มาจากการสร้างความรู ้จากกระบวนการและขันตอนในการทํางานภายในสถานี อนามัย
และการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูลจากภายนอกสถานีอนามัย มาสังเคราะห์เป็ นความรู้สําหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และการตรวจสอบความรู้ การทบทวนความรู้ทีองค์กร หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน
ต้องการเพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้อย่างดี ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชี ยวชาญมี
ความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากการศึกษาเอกสารของผูว้ ิจยั โดยจากการศึกษาเอกสาร พบว่าองค์ประกอบย่อย
ขันได้ความรู้ ใหม่ มี 2 ตัวบ่งชี คือ 1) มีความรู ้ ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1
เรื อง และ2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญเสนอ
ให้เพิม ตัวบ่งชี ที 3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอก
ั
สถานีอนามัย ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขันได้ความรู ้ใหม่ มีตวั บ่งชี 3 ตัว คือ 1) มีความรู ้ ใหม่ใน
การพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง 2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
และ3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย
2.5 องค์ ประกอบย่ อยด้ านขันดําเนินการใช้ ความรู้ ใหม่ คือ การนําความรู ้ใหม่มา
ใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุเป้ าหมายของงาน ซึ งประกอบด้วย การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ
เป็ นการวางโครงสร้างความรู ้ เพือเตรี ยมพร้ อมสําหรับการเก็บความรู ้ อย่างเป็ นระบบในอนาคต
การเข้าถึงความรู้เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้สู่ผใู ้ ช้เป็ นการทําให้ผใู ้ ช้ความรู ้เข้าถึงความรู ้ที
ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น การมีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอด
ความรู้ การแบ่งปั นความรู้ซึงทําได้หลายวิธีการ เช่น กรณี เป็ นความรู ้เด่นชัดอาจจัดทําเป็ น เอกสาร
ส่ วนในกรณี ทีเป็ นความรู้แฝงอาจจัดทําเป็ นระบบทีมข้ามสายงาน ระบบพีเลี ยง การสับเปลียนงาน
การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น หรื อการเอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคนโดยวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ดว้ ยการเล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแบ่งปั นหรื อแลกเปลียนความรู ้ และการประยุกต์ใช้
ความรู้ ซึ งในการประยุกต์ใช้ความรู ้จะทําให้เกิดผลจากการใช้ความรู ้ ทังเพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การของสถานี อนามัย การพัฒนากระบวนการทํางาน และการพัฒนาสมาชิ กขององค์กร
รวมทังการเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ เมือความรู ้ขององค์กรมีการนําไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู ้และเกิด
องค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลียนแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนนําไปใช้อีก การเรี ยนรู ้เป็ นส่ วนสําคัญ
ในการทําให้เกิดองค์ความรู ้ของสถานีอนามัยเพิมขึน ซึ งสถานี อนามัยควรจะมีวิธีการสนับสนุ นที
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หลากหลายทีทําให้เกิดการนําความรู ้ใหม่มาใช้ในการปฎิบตั ิงาน ในส่ วนของตัวบ่งชีนันผูเ้ ชียวชาญมี
ความคิ ด เห็ น ที แตกต่า งไปจากการศึ ก ษาเอกสารของผูว้ ิจ ยั โดยจากการศึ ก ษาเอกสาร พบว่า
องค์ประกอบย่อย ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่ จากการศึกษาเอกสารมี 5 ตัวบ่งชี คือ 1) นําความรู้
ใหม่มาใช้ในการทํางาน 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่ 3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ย
วิธีการทีหลากหลาย 4) มีระบบการจัดเก็บความรู ้ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย และ 5) มีแหล่ง/
สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ จากกการสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญมีความคิดเห็ นให้ตดั ตัวบ่งชีที 4) มี
ระบบการจัดเก็บความรู้ใหม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย ส่ งผลให้องค์ประกอบย่อย ขันดําเนิ นการใช้
ความรู้ใหม่ มีตวั บ่งชี 4 ตัว คือ 1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้
ความรู้ใหม่ 3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย และ 4) มีแหล่ง/สถานทีในการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้
2.6 องค์ ประกอบย่อยด้ านขันประเมินผลการใช้ ความรู้ คือ การประเมินผลการนํา
ความรู้ ใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุ เป้ าหมายของงานหรื อไม่ ซึ งประกอบด้วย การประเมินผล
การใช้ความรู้เพือให้ทราบว่าการดําเนิ นการได้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัด
มาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนิ นการให้ดีขึนหรื อไม่ มีการนําผลการวัดมาใช้ในการสื อสาร
กับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้ และการสรุ ปผลการใช้ความรู ้ คือ
การสรุ ปผลของการดําเนิ นงานในสถานี อนามัยภายหลังจากการนําความรู ้ ทีสร้างใหม่มาใช้ในการ
ดําเนิ นงานว่าสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของงานหรื อของสถานี อนามัยหรื อไม่ มีการตรวจสอบ
ความรู้ การทบทวนความรู้ทีสถานี อนามัย หรื อกลุ่มเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขต้องการเพือให้สามารถ
บรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้อย่างดี โดยในองค์ประกอบย่อยนี ในส่ วนของตัวบ่งชี นันผูเ้ ชียวชาญมี
ความคิ ด เห็ น ที แตกต่ า งไปจากการศึ ก ษาเอกสารของผูว้ ิจยั โดยจากการศึ ก ษาเอกสาร พบว่า
องค์ประกอบย่อย ขันประเมินผลการใช้ความรู ้ จากการศึกษาเอกสารมี 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้ 2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู ้ใหม่ และ 3) มี
การประเมินผลการใช้ความรู้ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง จากกการสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญมีความคิดเห็น
ให้ตดั ตัวบ่ง ชี ที 2) มี ค ณะทํางานเพื อประเมิ น ผลการใช้ค วามรู ้ ใ หม่ ส่ ง ผลให้องค์ป ระกอบย่อย
ขันประเมินผลการใช้ความรู้ มีตวั บ่งชี 2 ตัว คือ 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
และ2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง
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3. องค์ ประกอบหลักด้ านองค์ กร นับได้วา่ เป็ นองค์ประกอบทีมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อ
การจัดการความรู้ เนืองจากองค์กรทีกล่าวถึงในงานวิจยั ฉบับนีหมายถึงสถานี อนามัยซึ งเป็ นสถานที
ทีรวมของเจ้าหน้าทีและเป็ นทีรวมของงานด้านต่างๆทีเกี ยวข้องกับสุ ขภาพของประชาชนในพืนที
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที ทีได้รับหมายหมาย
ตามตําแหน่งหน้าทีของตนเองให้ประพฤติปฏิบตั ิและในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีแต่ละงานนัน
ยังมีการเชือมสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพือนําไปสู่ การดําเนิ นงานทีบรรลุวตั ถุประสงค์ของสถานี อนามัย
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยองค์ประกอบหลักด้านองค์กรนันมีความสัมพันธ์เชื อมโยงต่อการจัดการ
ความรู้ภายในสถานีอนามัยและสถานีอนามัยยังสามารถนําผลของการจัดการความรู ้ทีเกิดขึนจากการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีภายในสถานีอนามัยนํามาใช้ในการการพัฒนางานของสถานี อนามัยส่ งจะ
ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการปฏิบตั ิงานของสถานีอนามัย โดยการนําปั จจัยต่าง ๆ ทีเป็ นส่ วนประกอบ
ของสถานีอนามัยมาจัดให้เป็ นระบบเพือให้เจ้าหน้าทีทุกคนในสถานีอนามัยสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ และเป็ นกลไกสําคัญทีจะนําองค์กรไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning
Organization : LO) และเป็ นแนวทางให้องค์กรมีความสามารถในการปฏิบตั ิงานทีบรรลุเป้ าหมาย
ขององค์ก ร และผูร้ ับ บริ ก าร รวมทังชุม ชน ในองค์ป ระกอบหลัก ด้านองค์ก ร นันประกอบด้ว ย
องค์ประกอบย่อยจํานวน 4 องค์ประกอบ คือ
3.1 องค์ ประกอบย่ อยด้ านโครงสร้ างของสถานี อนามัย โดยโครงสร้างของสถานี
อนามัยทัวประเทศจะเน้นความเป็ นเครื อข่าย (Network) มีการเชือมโยงความสัมพันธ์ของสถานี อนามัย
แต่ละแห่งไม่เน้นการเป็ นแท่งอํานาจหรื อปี ระมิดแห่ งอํานาจ ซึ งเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู้
รวมทังโครงสร้ างของสถานี อนามัยทีเน้นการเปิ ดสู่ ส ภาพแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะในชุมชน
ซึ งเป็ นพืนทีเป้ าหมายในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข จึงทําให้สถานีอนามัยมีโอกาสใน
การรับรู้ เรี ยนรู้ และแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ต่างๆกับปั จจัยภายนอกสถานี อนามัยในทุกจุดของการ
ปฏิบตั ิงาน ซึงเป็ นการช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู ้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงาน
ในสถานีอนามัย ในส่ วนของตัวบ่งชีนันผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นทีแตกต่างไปจากการศึกษาเอกสาร
ของผูว้ ิจยั โดยจากการศึกษาเอกสาร พบว่าองค์ประกอบย่อยโครงสร้างของสถานีอนามัยจากการศึกษา
เอกสารมี 4 ตัวบ่งชี 1) มีสายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทัง
ภายในและภายนอกสถานี อนามัย 3) มีการกําหนดงานด้านการจัดการความรู ้ และมี ผรู ้ ับผิดชอบที
ชัดเจน และ 4) มีการแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการความรู ้ การสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี ยวชาญมีค วาม
คิดเห็นปรับปรุ ง ตัวบ่งชี 1) มีสายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน เป็ นหัวหน้าสถานี อนามัยเป็ นแบบอย่าง
ทีดีในการทํางาน และรวมตัวบ่งชี 3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ กับ
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4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางานรวมกันเป็ นมีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ทีชัดเจน ในองค์ประกอบย่อยนี ผูเ้ ชียวชาญได้ระบุว่าควรมีตวั บ่งชี ซึ งเป็ นตัวชี วัด
ขององค์ประกอบย่อย จํานวน 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ 2) มี
ความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี อนามัย และ3) มีการกําหนดงาน
และมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน ซึ งในการดําเนิ นการจัดการความรู้เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายของการจัดการความรู้และของสถานีอนามัยนัน โครงสร้างของสถานีอนามัยควรมีลกั ษณะ
แบบแบนราบไม่มีความซับซ้อนในการปฏิบตั ิงาน ทังนี เนื องจากการจัดการความรู ้เป็ นการรวบรวม
องค์ความรู้ทีมีอยูใ่ นสถานี อนามัย ซึ งกระจัดกระจายอยู่ในทังในตัวของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข และ
เอกสาร รายงานต่างๆ มาพัฒนาให้เป็ นระบบเพือให้ทุกคนในสถานี อนามัยสามารถเข้าถึงความรู้
และนําความรู้ มาพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิ บตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันโครงสร้ างของ
สถานีอนามัยทีมีความเหมาะสมสอดคล้องต่อการจัดการความรู ้นนควรมี
ั
สายบังคับบัญชาชัดเจนง่าย
ต่อการปฏิบตั ิซึงสอดคล้องกับโครงสร้างของสถานี อนามัยซึ งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที 2 ระดับ คือ
1)ระดับ ผูบ้ ริ ห ารซึ งมี จ าํ นวน 1 คน คื อ ตํา แหน่ ง ของหัว หน้า สถานี อนามัย และ 2) ระดับ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ซึ งประกอบไปด้วย นักวิชาการสาธารณสุ ข พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ชุมชน และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุ ข ซึ งบุคลากรในสายปฏิบตั ิ งานนี ทุกคนจะขึนตรงอยูภ่ ายใน
การบังคับบัญชาของหัวหน้าสถานีอนามัย โดยในสายการบังคับบัญชาของสถานี อนามัยนี จะเห็นว่า
เป็ นระบบของสายการบัง คับ บัญ ชาที ดี ค วรมี ล ัก ษณะ-ของจํา นวนระดับ ชันแต่ ละสายไม่ควรให้
มีจาํ นวนมากเกินไปทําให้สะดวกวกแก่การควบคุม มีสายบังคับบัญชาทีมีลกั ษณะชัดแจ้งว่าใครเป็ น
ผูม้ ีอาํ นาจสังการและสังไปยังผูใ้ ด ในทํานองเดียวกัน ถ้าจะมีการรายงานจะต้องรายงานต่อใคร มี
ทางเดินไปในทิศทางใด รวมทังสายการบังคับบัญชาของสถานีอนามัยยังไม่มีการก้าวก่ายหน้าทีหรื อ
มีหน้าทีการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าทีซ้อนกัน ซึ งทําให้เจ้าหน้าทีของสถานีอนามัยสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถ
3.2 องค์ ประกอบย่ อยด้ านวิสัยทัศน์ / พันธะกิจ/กลยุทธ์ กําหนดวิสัยทัศน์ เนืองจาก
วิสัยทัศน์เป็ นจุดเริ มต้นของการปฏิบตั ิทีจะนําไปสู่ ความสําเร็ จหรื อการบรรลุ เป้ าประสงค์ของงาน
พันธะกิจเป็ นเสมือน สิ งทีต้องกระทําเพือให้นาํ ไปสู่ วิสัยทัศน์ทีได้กาํ หนดไว้ มีลกั ษณะเป็ นกรอบที
ต้องปฏิบตั ิมากกว่าภารกิจทีผูกพันด้วยอํานาจของกฎหมายหรื อหน้าที เป็ นสิ งทีกระทําด้วยใจ มีขอ้ ผูกมัด
(commitment) และคุ ณค่าหลัก (core value) ส่ วนกลยุทธ จะเป็ นวิธีการหรื อแผนการคิดทีคิดขึน
อย่างรอบคอบ มีลกั ษณะเป็ นขันเป็ นตอน มีความยืดหยุน่ สามารถเปลียนแปลง พลิกแพลงได้ตาม
สถานการณ์ เพือหลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ จนสามารถบรรลุเป้ าหมายทีต้องการดังนันในการจัดการ
ความรู้ ของสถานี อนามัยนันจึงควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิ จ และกลยุทธ์ของการจัดการ
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ความรู้ ซึ งพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนิ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้สําหรับหน่ วยงานภาครัฐซึ งพบว่าหน่วยงานภาครัฐควรกําหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย รวมทัง
วัฒนธรรมองค์กรและแผนกลยุทธ์เพือเป็ นการเตรี ยมการและปรับเปลียนพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์กร ในส่ วนของตัวบ่งชี ผูเ้ ชียวชาญได้ระบุวา่ ควรมีตวั บ่งชี ซึ งเป็ นตัวชี วัดขององค์ประกอบย่อย
จํานวน 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้ ทังนีเนื องจากแผนงาน
โครงการเป็ นสิ งทีเกิ ดขึนต่อเนืองมาจากวิสัยทัศน์และพันธกิ จของสถานี อนามัย 2) บุคลากรมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้ ในการวางแผนทีดีควรให้ทุกคนในหน่วยงานเข้า
มามีส่วนร่ วมในการวางแผน และ 3) มีวิสัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้ ซึ งในการ
ดําเนิ นงานของสถานี อนามัยนันควรมีการกําหนดให้จดั การความรู ้เป็ นส่ วนหนึงของวิสัยทัศน์และ
พันธะกิจของสถานี อนามัยซึ งการจัดการความรู ้ เป็ นกระบวนการที สํา คัญที จะทํา ให้ เจ้าหน้าทีใน
สถานีอนามัยรู้จกั หาความรู้ และนําความรู ้มาใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ
อีกทังในการดําเนิ นการการจัดการความรู ้นนเจ้
ั าหน้าทีสาธารณสุ ขจําเป็ นต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง
(Continuous Learning) อยูต่ ลอดเวลา (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ 2549 : ก) เพราะการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื องจะ
ทําให้เป็ นเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ทีกว้างไกล รู ้ ว่าควรปฏิ บตั ิอะไร ไม่ควร
ปฏิบตั ิอะไรในช่วงเวลาไหน สามารถรับรู ้ถึงข้อดีขอ้ เสี ยจากการเลือกปฏิบตั ิในแนวทางใดทางหนึ ง
ซึ งความสามารถต่าง ๆ เหล่านี เองทีจะสะท้อนถึงคุณค่า(Value)ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขและคุณค่า
ของงานที เกิ ดขึ นจากการดําเนิ นงาน ซึ งจากตัวบ่ งชี ทัง 3 ตัวในองค์ประกอบย่อยด้านวิสัยทัศน์ /
พันธะกิจ/กลยุทธ์ ทีผูว้ ิจยั ได้พฒั นาขึนยังสอดคล้องกับการวิจยั ของรจนา แข็งขัน (2551 :88-99) ได้
ศึกษาผลกระทบของประสิ ทธิ ภาพการจัดการความรู ้ทีมีต่อคุณภาพการปฏิบตั ิงานของนักบัญชี ธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อตอนบน พบว่าการกําหนดให้
จัดการความรู้ ไว้ในนโยบายขององค์กรและมีแผนกลยุทธรวมทังการวางแผนการปฏิบตั ิงานทีสอดคล้อง
กับคุณภาพในงานจะนําไปสู่ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กรสร้างความเป็ นเลิศ และความ
ได้เปรี ยบทางการแข่งขันของธุรกิจต่อไป
3.3 องค์ ประกอบย่ อยด้ านวัฒนธรรมองค์ กร ในการจัดการความรู้ของสถานี อนามัย
นัน เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัยนัน ควรมีวฒั นธรรมองค์กรทีเน้นความสัมพันธ์
เป็ นแบบแนวราบ มีความเป็ นเครื อข่าย เน้นความเป็ นเพือนร่ วมงานมากกว่าการบังคับบัญชา มีการ
แลกเปลียนข้อคิดเห็น ซึ งจะช่วยส่ งเสริ มกิ จกรรมการจัดการความรู ้ ทังในส่ วนของงานทีมีลกั ษณะ
หรื อรู ปแบบเดียวกันหรื อต่างกัน ให้ทีมีการพบปะแลกเปลี ยนประสบการณ์ และความรู ้ กนั อย่า ง
ไม่เป็ นทางการ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลียนและถ่ายทอดความรู ้ทีฝังลึกอยูใ่ นตัวของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
(Tacit Knowledge) อีกทังวัฒนธรรมของสถานี อนามัย และพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขใน
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สถานีอนามัย ยังมีความเคารพในศักดิศรี และศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์ ให้ความสําคัญแก่คุณค่า
ความดี คํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม เคารพในความเห็นและพฤติกรรม ความเชือที
แตกต่างตามจรรยาวิชาชี พของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ซึ งมีผลสําคัญทีช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่
กระบวนการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในสถานีอนามัยดําเนินการไปด้วยความเรี ยบร้อย
ซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของคาร์ ลา โอเดล (Carla O’Dell 1998) ทีได้เสนอกรอบความคิดทีใช้ใน
การจัดการความรู้ในองค์กรว่าวัฒนธรรมขององค์กรซึ งได้แก่ การสนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ในการเป็ นแบบอย่างทีดี สร้างบรรยากาศทีทําให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทําเปิ ดเผยต่อกัน มีการทํางาน
เป็ นทีม และทําให้การแลกเปลียนเรี ยนรู้ของบุคลากร รวมทัง สอดคล้องกับการวิจยั ของกรู เวอร์
(Grover 2001 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบต่อการใช้ความรู ้ร่วมกันหรื อไม่
ผลของการวิจยั พบว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นปั จจัยทีมีอิทธิ พลช่ วยสนับสนุ นการใช้ความรู ้ ร่วมกัน
ขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรทีมีวฒั นธรรมแบบเปิ ดเผยและไว้วางใจกัน และมีการให้การสนับสนุ น
จากผูบ้ ริ หารสู งสุ ด รวมทังการมีระบบการให้รางวัล ซึ งผูว้ ิจยั ได้ให้เสนอแนะว่าระบบการให้รางวัล
เป็ นปั จจัยสําคัญของวัฒนธรรมทีจะส่ งเสริ มให้เกิดการใช้ความรู ้ร่วมกันในองค์กร จะต้องมีการออกแบบ
ให้มีความโปร่ งใส เปิ ดเผยโดยผูเ้ ชี ยวชาญนอกจากนี กรู เวอร์ ได้เสนอแนะว่า องค์กรควรมุ่งเน้นให้
เกิดความเข้าใจและให้การสนับสนุนด้านวัฒนธรรมซึ งส่ งเสริ มให้เกิดการแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้
และใช้ความรู้ร่วมกัน มากว่าการเน้นทีเทคโนโลยี และสอดคล้องกับการศึกษาของริ แบร์ (Ribiere
2001 : บทคัดย่อ) ทีได้ศึกษาวิจยั เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความสําเร็ จของการนําเอาการบริ หาร
จัดการความรู้ไปใช้กบั ทิศทางและคุณสมบัติวฒั นธรรมองค์กร ผลของการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมธรรมด้านการแลกเปลียนผลประโยชน์กบั โอกาสในการบรรลุผลความสําเร็ จของ
การปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบวก ในส่ วนของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยวัฒนธรรม
องค์กร จากการศึกษาเอกสารมี 5 ตัวบ่งชี คือ 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม 2) บุคลากรมีการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน 3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่
สถานีอนามัย 4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหาความรู้ และ 5) สถานี อนามัยมีเครื อข่าย
การทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน การสัมภาษณ์ผเู ้ ชียวชาญมีความคิดเห็นปรับปรุ ง ตัวบ่งชี 2) บุคลากรมี
การแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน เป็ น บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ใน
การทํางาน และให้ตดั ตัวบ่งชี 4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหาความรู้ ออกไปส่ งผลให้
องค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมองค์กรมีตวั บ่งชี 4 ตัวบ่งชี คือ 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม ซึ ง
สอดคล้องกับการวิจยั ของชอย (Choi 2000 : บทคัดย่อ) ทีทําการศึกษาจําแนกปั จจัยทีมีผลกระทบต่อ
การนําการบริ หารจัดการความรู้ไปใช้แล้วบรรลุ ผลการดําเนิ นงานซึ งพบว่ามีปัจจัยทังหมด 11 ประการ
คือ การฝึ กทักษะบุคลากร การมีส่วนรวมของบุคลากร การทํา งานเป็ นทีม การเอื ออํานาจแก่
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บุคคลากร ผูบ้ ริ หารระดับสู งและพันธกิจ ข้อจํากัดองค์กร โครงสร้างพืนฐานระบบสารสนเทศ การ
วัดการดําเนินการ สารสนเทศ การวัดการดําเนิ นการ บรรยากาศเสมอภาค การเทียบวัด และ
โครงสร้างความรู้ ซึ งจากการวิจยั ของชอยพบว่าการทํางานเป็ นทีมเป็ นปั จจัยหนึ งใน 11 ปั จจัยที
ส่ งผลต่อการบรรลุผลการดําเนินงาน 2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ใน
การทํางาน สอดคล้องกับการวิจยั ของเอพสเตียน (Epstein 2000 : บทคัดย่อ) ซึ งได้ศึกษาวิจยั เกียวกับ
การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้ในองค์กร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาว่าบุคคลในองค์กรใช้อุปกรณ์
สื อสารเพือสื อสารกันได้อย่างไร ผลของการวิจยั พบว่าในการแบ่งปั นแลกเปลียนประสบการณ์และ
ความรู้ทีซ่ อนเร้นในตัวบุคคลนัน พบว่า การใช้วิธีการติดต่อสื อสารแบบพบปะสนทนาโดยตรงจะ
ให้ผลดีกว่าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดจะมีบทบาทสําคัญมากต่อ
การแพร่ กระจายความรู้ การเป็ นเพือนจะทําให้มีการแลกเปลียนประสบการณ์หรื อความรู ้ทีซ่ อนเร้น
ในบุคคลได้มากกว่าการขาดความสัมพันธ์ของความเป็ นเพือน นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังพบว่า ความ
คล้ายคลึงกันทางสังคมของบุคคล ไม่สามารระบุได้แน่ชดั ว่ามีผลต่อการเผยแพร่ และการแบ่งปั น
แลกเปลียนความรู้ระหว่างบุคคล ส่ วนผูท้ ีบุคลิกภาพเปิ ดเผยจะสื อสารความรู ้ทีซับซ้อนและความรู ้
ธรรมดาทัวไปได้ดีกว่าผูท้ ีไม่มีบุคลิกภาพเปิ ดเผย 3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการ
เพิมพูนคุณค่าแก่ สถานีอนามัย สอดคล้องกับการวิจยั ของจิรศักดิ ศิริรัตนพล (2550 : บทคัดย่อ) ทีได้
ศึกษารู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการสอนของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพือพัฒนา
รู ปแบบการจัดการความรู้ดา้ นการสอนของคณาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ งจากการวิจยั
จิรศักดิ ศิริรัตนพล มีขอ้ เสนอแนะแนวทางการขับเคลือนการจัดการความรู ้ดา้ นการสอน ว่าการนํา
รู ป แบบการจัด การความรู ้ดา้ นการสอนของคณาจารย์ไ ปใช้ ควรดําเนิ นการอย่า งต่อเนื อง เมื อ
ดําเนิ นการจัดการความรู ้อ ย่างต่อเนื อง จะส่ งผลให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ตลอดเวลา และส่ งผลให้
บุคลากรเป็ นผูท้ ีกระตือรื อร้นหาความรู้ตลอดเวลา เกิ ดเป็ นวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ ทีดี และส่ งผลต่อ
สถาบันฯ ให้กลายเป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ และ 4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับ
หน่วยงานอืนซึ งการดําเนิ นงานของสถานีอนามัยนันจะมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันเป็ นเครื อข่ายโดยมี
การรวมกลุ่มสถานี อนามัยทีมีพืนทีใกล้เคียงกันเป็ นกลุ่มหรื อทีเรี ยกว่าโซน (Zone) ซึ งในการรวมกลุ่มนี
จะมีลกั ษณะของกลุ่มแบบโครงสร้างขององค์กร ทีเน้นความเป็ นเครื อข่าย (Network) ไม่เน้นการ
เป็ นแท่งอํานาจหรื อปี ระมิดแห่งอํานาจ ทําให้สามารถช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ รวมทังโครงสร้าง
เครื อข่ายทีเน้นการเปิ ดสู่ สภาพแวดล้อมภายนอกให้สามารถรับรู ้ เรี ยนรู้ และแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั
สิ งแวดล้อมและปัจจัยภายนอกของสถานีอนามัยในทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน จะเป็ นการช่วยส่ งเสริ ม
กิจกรรมการจัดการความรู้
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3.4 องค์ ประกอบย่อยด้ านบรรยากาศการทํางาน ซึ งบรรยากาศในการทํางานนันมี
ความสําคัญต่อการจัดการความของสถานี อนามัยเป็ นอย่างมากเนื องจากในการดําเนินการจัดการ
ความรู้ของสถานี อนามัยเป็ นกิ จกรรมทีเกี ยวข้องกับตัวของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยตรง เพราะใน
ระหว่างช่วงเวลาทีมีกิจกรรมการการจัดการความรู ้เกิดขึนจะช่วยสร้ างความมีชีวิตชี วาแก่เจ้าหน้าที
สาธารณสุ ข เนืองจากต้องมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ แลกเปลียนข้อคิดเห็นทังในลักษณะทีเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ เช่น การพูดคุยการสื อสารซึ งเป็ นกิ จกรรมทีทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทุกคน
เข้าใจถึงสิ งทีสถานีอนามัยจะทําให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนทุกคนและเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขแต่ละคน
จะมีส่วนร่ วมได้อย่างไร การสร้างบรรยากาศของการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ในกลุ่มเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขนัน
การสร้างบรรยากาศทีดีทีสุ ด สถานีอนามัยควรมีสภาพบรรยากาศทีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถหา
ประสบการณ์ตรงสําหรับใช้ในการทํางาน คือ เน้นทีความรู้จากประสบการณ์ตรง ทีได้มาจากการ
สัมผัสโดยตรงด้วยตนเอง เช่น ศึกษาดูงาน พูดคุยแลกเปลียนประสบการณ์ และทีสําคัญทีสุ ด คือ ได้
ทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิดว้ ยตนเอง อีกทังบรรยากาศในการทํางานภายในสถานีอนามัยนัน ควรได้รับ
การสนับสนุ นจากหัวหน้าสถานี อนามัยในการเป็ นแบบอย่างทีดี สร้ างบรรยากาศทีทําให้เจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขกล้าคิด กล้าทํากิจกรรม มีความเปิ ดเผยต่อกัน ซึ งจะส่ งผลให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถ
ทํางานรวมกันเป็ นทีม และทําให้การแลกเปลียนเรี ยนรู ้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นส่ วนหนึ งของ
การปฏิบตั ิงาน ในส่ วนของตัวบ่งชีขององค์ประกอบย่อยบรรยากาศการทํางาน จากการศึกษาเอกสาร
และจากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี ยวชาญพบว่ามีความคิดเห็ นตรงกัน ซึ งประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี คือ 1) มี
บรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู้ในการทํางาน 2) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่าง
เปิ ดเผย 3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส เป็ นกันเอง ซึ งสอดคล้องกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ของคอลลิสัน และพาร์ เซล (Collison C and Parcell G : 2001 : 26) ทีกล่าวว่าการสร้าง
บรรยากาศทีส่ งเสริ มการแลกเปลียนเรี ยนรู้ โดยการดําเนินการขจัดอุปสรรคของการแลกเปลียน การ
เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศทีมีคุณภาพและให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
สร้างวัฒนธรรมทีเปิ ดเผยข้อมูลต่อพนักงาน และวัฒนธรรมของการถามคําถาม ถามสิ งทีตนไม่รู้จาก
เพือนร่ วมงาน ส่ งเสริ มปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพือนร่ วมงาน เพือนช่วยเพือน เพือนช่วยตรวจสอบ และ
เพือนร่ วมแลกเปลียนวิธีการทํางาน ส่ งเสริ มให้พนักงานมีทกั ษะในการเรี ยนรู ้เป็ นทีม และส่ งเสริ ม
การแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ขา้ มสายงาน เป็ นปั จจัย หนึ งที ส่ ง ผลให้ก ระบวนการในการจัด การความรู ้
ประสบความสําเร็ จ และ 1.4.4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของ สถานีอนามัย ซึ ง
ไอกูจิโร โนนากะ (1991 : 125) ได้กล่าวว่าการสร้างทีมจัดการความรู ้ขององค์การควรเริ มทีตัวบุคคล
และต้องดําเนินการร่ วมกันเป็ นทีม จนเป็ นระบบทัวทังองค์การ จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู้
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ดังนันเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัยจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการ
ความรู้ตระหนักว่าตนเองเป็ นผูท้ ีมีส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู ้ของสถานีอนามัย
4. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์ประกอบหลักทีสําคัญเนือง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื องมือช่วยพัฒนาให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถค้นหา จัดเก็บ
แลกเปลียน รวมทังนําความรู้ ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึน ทังนี เนื องจากเทคโนโลยี ด้านการ
สื อสารและสารสนเทศจะเป็ นตัวช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นข้อมูล (Data Mining)ช่วยในการ
สื อสารเพือแลกเปลียนข้อมูลและความรู้ ช่วยในการถ่ายทอด ข้อมูล ข้อสนเทศ และความรู้ การ
ออกแบบการทํางานให้พนักงานต้องบันทึกการปฏิบตั ิงานลงในคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนํามารวบรวม
เป็ นข้อมูลภาพรวมขององค์กร ผ่านอินเทอร์ เนต (Internet) อินทราเนต (Intranet) ช่วยให้ความรู ้ที
เกิดขึนจากการปฏิบตั ิงานยังคงอยูก่ บั องค์กรไม่สูญหายไปกับพนักงานทีลาออกไป และจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชี ยวชาญโดยให้ผเู้ ชี ยวชาญได้กาํ หนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี และคัดเลื อกตัวบ่งชี รวมทังการ
กําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชีการการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ในส่ วนของตัวบ่งชี ขององค์ประกอบย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการศึกษาเอกสารและจากการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญพบว่ามีความคิดเห็นตรงกัน โดยผูเ้ ชี ยวชาญได้ระบุวา่ ในองค์ประกอบหลักด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศนัน ประกอบด้ว ยองค์ป ระกอบย่อ ยจํา นวน 1 องค์ป ระกอบ คือ 1)
องค์ประกอบย่อยเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์ประกอบย่อยนี ผูเ้ ชี ยวชาญได้ระบุวา่ ควรมีตวั บ่งชี ซึ ง
เป็ นตัวชี วัดขององค์ประกอบย่อยจํานวน 3 ตัวบ่งชี คือ 1) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย ซึ งคาร์ ลา โอเดล (Carla O’Dell 1998) กล่ าวว่าเทคโนโลยีทีช่วยทําให้การ
จัดการความรู้ทาํ ได้รวดเร็ วขึนการเข้าถึงความรู ้ เป็ นการทําให้ผใู้ ช้ความรู้เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้
ง่ายและสะดวก เช่น การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ ดประชาสัมพันธ์ทีเป็ น
ตัวกลางในการประสานของการใช้ความรู้ โดยในการเข้าถึงความรู ้ นัน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื อสาร ได้เข้ามาเกียวข้องกับการดําเนิ นชี วิต และกิจกรรมต่างๆ ของคนเราเป็ นอย่างมาก นอกจาก
คอมพิวเตอร์ จะเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ สิงต่างๆ แล้ว การมีความรู ้ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถ
วิเคราะห์ข่าวสารเหล่านันมาเป็ นความรู ้ และนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ได้ การเข้าถึงความรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็ นเทคโนโลยีทีมีคุณประโยชน์ต่อมนุ ษย์อย่างมากเช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซด์ ต่างๆ เป็ นต้น ซึ งผูใ้ ช้สามารถทีจะเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทีมีอยูอ่ ย่างมากมายในโลก
เสมือน กล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีเข้าถึ งไม่ ว่าจะเป็ นการรั บ-ส่ งจดหมายอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ งเป็ น
กิจกรรมทีได้รับความนิยมมากทีสุ ดผูใ้ ช้สามารถรับและส่ งจดหมายผ่านเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตได้จาก
ทุกมุมโลก และในทางการศึกษาก็สามารถใช้อินเทอร์ เน็ตในการส่ งรายงานได้อีกด้วยรวมถึงผูใ้ ช้ซึง
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สามารถเข้ากลุ่มสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ ได้หลากหลายจึงเป็ นการเข้าถึงข้อมูล
ได้เป็ นอย่างดี 2) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้ ในการดําเนินการจัดการความรู้ นนั
ควรทีจะต้องมีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้ ทีง่ายและสะดวกในการใช้องค์ความรู้
ทีสถานี อนามัยได้ดาํ เนิ นการจัดการ และในการทําให้องค์ความรู ้ ต่างๆที มีอยู่ในสถานี อนามัยมา
จัดทําให้เป็ นระบบ เป็ นเรื องทีมีความสําคัญมาก เพราะเป็ นการช่วยกันกลันกรองและจัดลําดับของ
ข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อ การเก็บไฟล์เอกสารข้อมูลต่างๆเครื องมือและเทคโนโลยีที
นํามาใช้ และเป็ นเรื องของระบบเอกสาร (Document Management System) ซึ งโปรแกรมต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ (Computer) จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการให้มีความสะดวกและรวดเร็ วใน
การใช้ความรู้ ซึ งส่ ง ผลให้บุค ลากรสามารถเข้า ถึ ง ข้อมูล /ความรู ้ ไ ด้ง่า ย 3) มี ระบบสารสนเทศที
เชื อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน การมีระบบทีเชื อมโยงกันระหว่างสถานี อนามัยและระหว่างเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขด้วยกันจะทําให้การดําเนินการการแบ่งปันและแลกเปลียนความรู้ สามารถดําเนินการได้
อย่างสะดวกและต่อเนื อง ซึ งการมีระบบสารสนเทศทีเชื อมโยงบุคลากรทังทีอยูภ่ ายในองค์กรและที
อยูต่ ่างสถานทีเข้า ไว้ด้ว ยเพื อสามารถดํา เนิ น การให้ก ารแลกเปลี ยนความรู ้ ซึ งสามารถจัดทําได้
ด้วยรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การจัดทํา เอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ฐานความรู ้ รวมทังการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ซึงจะช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน รวมทังจะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
มีการเรี ยนรู้ร่วมกัน (บุญดี บุญญากิจ 2547 : 135) ซึ งจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ เกิดขึนมากมาย และมี
ผลต่อการเพิมพูนองค์ความรู้ของสถานอนามัยทีมีอยูใ่ ห้เพิมมากขึนอีก ดังนันจึงมีความจําเป็ นจะต้อง
มีการสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยผ่านเครื องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ น
สื อการเรี ยนรู้อีกด้วย
3. การคัดเลือกตัวบ่ งชี การจัด การความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามั ย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดทีได้จากการสัมภาษณ์ มาปรับปรุ งแล้วสร้างเป็ นแบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู ้ ชี ยวชาญได้ยืนยันความคิดเห็น
และดําเนิ นการคัดเลือกตัวบ่งชี โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินที ได้จากความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ
โดยกําหนดเกณฑ์ในการคัดเลื อกตัวบ่งชี 2 ส่ วน คื อ เกณฑ์ในการคัดเลื อกตัวบ่งชี ส่ วนที 1 การ
คัดเลื อกตัวบ่งชี โดยผูเ้ ชี ยวชาญเป็ นผูพ้ ิจารณาความสอดคล้องของตัวบ่งชี โดยกําหนดเกณฑ์การ
พิจารณาว่าหากผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาแล้วเห็นว่าตัวบ่งชี นันมีความสอดคล้อง ให้คะแนนตัวบ่งชี นัน
1 คะแนน ตัวบ่ง ชี ทีผ่านเกณฑ์ในการคัดเลื อกตัวบ่ง ชี ส่ วนที 1 จะต้องมี ค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Consistency : IOC) ตังแต่ 0.75 และเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี ส่ วนที 2 โดยกําหนดให้
ตัวบ่งชี ทีผ่านเกณฑ์ จะต้องประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี นันต้องมีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึ นไป และมี พิสัย
ระหว่างควอไทล์(Interquartile range)ไม่เกิน 1.50 โดยตัวบ่งชี ต้องผ่านเกณฑ์ในการคัดเลื อกทัง
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2 ส่ วน หลังจากนันผูว้ ิจยั ได้นาํ แบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ยืนยันความคิดเห็น และดําเนิ นการคัดเลือกตัวบ่งชี
ซึ งผลการคัดเลือกตัวบ่งชี พบว่า ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่ามัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์(Interquartile range)ของตัวบ่งชี ผ่าน
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ ทัง 45 ตัว โดยมีตวั บ่งชี ทีมีค่าดัชนี ความสอดคล้องมากทีสุ ด โดยมีค่าดัชนี ความ
สอดคล้อง เท่า กับ 0.94 คือ นํา ความรู ้ ใ หม่ม าใช้ใ นการทํา งาน ซึ งอยู่ใ นองค์ประกอบย่อยขัน
ดําเนิ นการใช้ความรู้ใหม่ องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชน ส่ วนตัวบ่งชี ทีมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยทีสุ ด คือ ตัวบ่งชี มีการประเมินผลการใช้ความรู้
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง มีค่าดัชนี ความสอดคล้อง 0.83 อยูใ่ นองค์ประกอบย่อย ขันประเมินผล
การใช้ความรู้ องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน ทังนีตัว
บ่งชี ทัง 45 ตัว ทีผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทัง 2 ส่ วน เนืองมาผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการพัฒนาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยอย่างเป็ นขันตอนตามแนวคิด
การพัฒนาตัวบ่งชี ทีผูว้ ิจยั กําหนดขึนตังแต่ขนตอนของการศึ
ั
กษาเอกสารทีเกียวข้องกับตัวบ่งชี แล้ว
กําหนดเป็ นแบบร่ างของตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย แล้วจึงไป
สัมภาษณ์ผเู้ ชียวชาญ ซึงขันตอนนีสอดคล้องกับการสร้างตัวบ่งชี โดยอาศัยทฤษฎีของวัฒนา ล่วงลือ
( 2538 : 99-100 ) ได้กล่าวไว้ว่าขันตอนในการสร้ างตัวบ่งชี โดยอาศัยทฤษฎี มี 3 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 กําหนดข้อความบรรยายสภาวะทีจะศึกษา กําหนดแนวคิดทีเกียวข้องกับสภาวะนัน ให้
นิยามเชิงปฏิบตั ิการ วางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างตัวบ่งชี ขันตอนที 2 แนวคิดทีกําหนดขึน
จะเป็ นแนวคิดอย่างกว้างๆ เกียวกับสภาวะ หรื อสถานการณ์ทีจะศึกษา ( Broad Concept ) ขันตอนที
3 แนวคิดอย่างกว้างๆ ทีกําหนดไว้แล้วนัน จะเป็ นตัวแทนของตัวแปรหลายๆตัว ซึ งตัวแปรต่างๆ
เหล่านี จะถูกนํามาใช้ตามขันตอนของการวิจยั โดยพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับ
แนวคิดอย่างกว้างๆ ทีกําหนดขึ น การดําเนิ นการตามขันตอนดังกล่ าวจึงทําให้ตวั บ่งชี การจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย ทัง 45 ตัวบ่งชี ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี ทัง 2
ส่ วน ทุกตัวบ่งชี หลังจากนันผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลทีผูเ้ ชียวชาญได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกตัวบ่งชี มาปรับปรุ ง
เป็ นแบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัว
บ่งชี เพือให้ผเู้ ชียวชาญได้ทาํ การกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
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ขันตอนที 2 การกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี และการกําหนด
เกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
การอภิปรายผลในขันตอนการกําหนดนําหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักและตัวบ่งชี
และการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ ิจยั
ขออภิปรายผลการวิจยั ตามขันตอน ดังนี
1. การกําหนดนําหนักความสํ าคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้าน
สุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผูว้ ิจยั ได้นํา แบบสอบถามเพื อการกําหนดนําหนักความสํา คัญองค์ประกอบหลัก
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี ส่ งมอบให้ผเู ้ ชี ยวชาญกลุ่มเดิม ทัง 17 ท่าน ได้ทาํ การกําหนดนําหนัก
ความสําคัญของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย โดยส่ งแบบสอบถาม
ไปยังผูเ้ ชียวชาญทีเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทางไปรษณี ย ์ โดยภายในแบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้
กําหนดระยะเวลาในการส่ งแบบสอบถามคืนไว้ดว้ ย และผูว้ ิจยั รับแบบสอบถามจากผูเ้ ชี ยวชาญคืน
ด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ นอกจากนี ผูว้ ิจยั ยังติดต่อสอบถามไปยังผูเ้ ชียวชาญใน
กรณี ทียังไม่ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนตามทีกําหนดไว้ตามวันเวลาทีกําหนด โดยกําหนดค่านําหนัก
ความสําคัญขององค์ประกอบหลักทุกองค์ประกอบหลักเป็ น 100 และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่า
ร้อยเฉลียของร้อยละ และในการกําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย ( X ) ซึ งผลการกําหนดนําหนักความสําคัญ
องค์ประกอบหลัก พบว่า ค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีกําหนดค่านําหนักโดยผูเ้ ชี ยวชาญนัน สามารถเรี ยงลําดับค่านําหนัก
ความสําคัญจากมากไปน้อยได้ดงั นี องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร มีนาหนั
ํ กความสําคัญ ร้อยละ
31.18 ซึ งค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด รองลงมา คือ องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการ
จัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน มี นาหนั
ํ กความสําคัญ ร้ อยละ 29.71 องค์ประกอบหลักด้า น
องค์กร มีนาหนั
ํ กความสําคัญ ร้อยละ 20. 29 และองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
นําหนัก ความสํา คัญน้อยที สุ ด คื อ ร้ อยละ 18.82 ตามลํา ดับ จากค่ า นําหนัก ความสํ า คัญ ของ
องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย พบว่าองค์ประกอบ
หลักด้านบุ คลากร มีนาหนั
ํ กความสําคัญมากที สุ ด เนื องจากในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ ของ
สถานีอนามัยนัน ผูท้ ีมีส่วนสําคัญในการดําเนิ นการจัดการ คือ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยู่
ในสถานีอนามัยซึงเป็ นบุคลากรขององค์กรทีจะขับเคลือนให้สถานีอนามัยเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ทางด้านสุ ขภาพซึ งจะส่ งผลทังทางตรงและทางอ้อมสู่ การมีสุขภาพทีดี ของประชาชน ทังนี ความสําเร็ จ
ของงานทีเกิดขึนนันไม่วา่ สถานีอนามัยจะปรับปรุ งเปลียนแปลงไปในทางใดก็ตามทังการเปลียนแปลง
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ทีสนองตอบต่อนโยบายหรื อการเปลียนแปลงของตนเองเพือสนองตอบต่อความต้องการของสังคมก็ตาม
ย่อมต้องเกียวข้องกับบุคลากรทังสิ น จึงอาจกล่าวได้วา่ ตัวชีวัดความสําเร็ จอย่างยังยืนของสถานี อนามัยนัน
ส่ วนสําคัญอยูท่ ี คุณภาพของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ในสถานีอนามัยนันๆ ดังนันในการ การบริ หาร
จัดการบุคลากรของสถานีอนามัย ควรจะให้ความสําคัญกับเรื องของการสร้างสัมพันธภาพของเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขในสถานีอนามัย เพราะการทีจะทําให้สถานีอนามัย มีผลการปฏิบตั ิงานทีดีขึน สถานี อนามัย
จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการ ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขในสถานี อนามัย ให้เหมาะสม
และเมือเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขได้รับการตอบสนองทีดี ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ ทําให้สถานีอนามัย
เกิดพัฒนา อันจะนําไปสู่ คุณภาพและปริ มาณงานทีดีขึน โดยในการบริ หารจัดการบุคลากรของสถานี
อนามัยนันควรใช้หลักการพัฒนาทีให้นาหนั
ํ กความสําคัญไปที เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข มากกว่าการ
บริ หารจัดการ โดยเชื อว่าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ทุ กคนเป็ นทรัพยากรที มีคุณค่าอยู่ในตนเอง ดังนัน
แนวทางการพัฒนามนุ ษย์ทีมองการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ว่าเป็ นวิธีการหนึ งทีจะต้องช่วย
ปลดปล่อยพลังศักยภาพทังมวลของทรัพยากรมนุ ษย์ออกมา การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์แนวนี จึง
เน้นในเรื องของการสร้างความไว้เนือเชือใจกัน การหาแนวทางทีจะสร้างความรู ้สึกถึงการ มีพนั ธกิจ
ผูกพัน (commitment) เกียวข้อง (involvement) และการมีส่วนร่ วม (participation) ให้เกิดขึนในหมู่
มวลพนักงาน ซึ งสอดคล้องกับกระบวนการในการจัดการความรู้ ซึ งมีค่ามีนาหนั
ํ กความสําคัญ เป็ น
อันดับ 2 ทังนีเนืองจากเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยจะต้องเป็ นรู ้ดาํ เนินการ
จัดการความรู้ตามกระบวนการทัง 6 ขันตอน ทีมีความเป็ นขันตอนทีสื บเนื องกันจึงจะเกิ ดผลลัพธ์
ของการจัดการความรู้ทีตังเป้ าหมายไว้ได้
2. การกําหนดเกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสอบถามการกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุ มชนของสถานีอนามัยโดยผูเ้ ชี ยวชาญ เพือนําไปวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย โดยผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย ตามแนวคิดของเบสท์ (Best : 204-208) แบ่งระดับของการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุ มชนของสถานี อนามัย ออกเป็ น 5 ระดับ คื อ มากทีสุ ด มาก ปานกลาง น้ อย และน้อยทีสุ ด
หลังจากนันผูว้ ิจยั นําเกณฑ์สําหรับการวัดการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย
มาเป็ นเกณฑ์ในการวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ใน การวัด
สภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัยข้ อที 2 เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานี อนามัย ซึ งการดําเนิ นการวิจยั เพือตอบวัตถุ ประสงค์การวิจยั ในข้อนี ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดไว้ใน
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วิธีการดําเนินการวิจยั ระยะที 2 เพือ การวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการวิจยั ระยะที 1 ดังนี
ส่ วนที 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพของสถานีอนามัย การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัยนัน พบว่า
เจ้าหน้าที สาธารณสุ ขทีปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ ในสถานี อนามัยส่ วนใหญ่ดาํ รงตําแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุ ข รองลงมา คื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุ มชน และผูด้ าํ รง
ตําแหน่งพยาบาล ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 56.80 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็ นร้อยละ
43.20 อายุเฉลียอยูท่ ี 44.33 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเฉลียอยูท่ ี 22.33 ปี การศึกษาส่ วนใหญ่
ในระดับปริ ญญาตรี ทังนี เนื องจาก กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั กรอบอัตรากําลังในสถานี อนามัย
ขนาดใหญ่ ให้มีจาํ นวนบุคลากรจํานวน 5 อัตรา คือ ตําแหน่ งหัวหน้าสถานี อนามัย 1 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุ ข จํานวน 1 อัตรา พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
ชุมชนจํานวน 2 อัตรา (อาจเปลียนเป็ นทันตาภิบาล 1 อัตรา) และลูกจ้างชัวคราว 1 อัตรา ส่ วนสถานี
อนามัยทัวไปมีอตั รากําลังบุคลากร 3 อัตรา คือ ตําแหน่งหัวหน้าสถานี อนามัย 1 อัตรา นักวิชาการ
สาธารณสุ ขจํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชนจํานวน 1 อัตรา และในการแบ่งบทบาท
หน้าทีและภาระงานนัน พบว่า งานการจัดการความรู ้ เป็ นงานทางด้านวิชาการผูท้ ีรั บหน้าทีด้านนี
ส่ วนใหญ่ตามโครงสร้างของสถานีอนามัย คือ นักวิชาการสาธารณสุ ข ส่ วนในสถานี อนามัยทีไม่มีผู ้
ทีดํารงตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุ ขก็จะมอบหมายให้เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุ มชนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
หน้าทีหลักในการจัดการความรู้ บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุ ขส่ วนใหญ่ทีปฏิบตั ิงานเกี ยวกับ
การจัด การความรู้ พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง ทังนี ในการดําเนิ น การจัด การความรู้ ท างด้า น
สุ ขภาพนันความแตกต่ า งในเรื องเพศไม่ ไ ด้มี ส่ ว นสํา คัญ ต่ อ กระบวนการในการจัด การความรู้
ด้านสุ ขภาพเช่นเดียวกับการให้บริ การสุ ขภาพด้านอืนๆแก่ประชาชน ซึ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ
จันธร จองทองหลางและคณะ พบว่า คุณลักษณะการให้บริ การระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ต่อ
การให้บริ การด้านสุ ขภาพของนิ สิตพยาบาลศาสตร์ ต่อผูร้ ับบริ การไม่แตกต่างกัน และเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ในสถานีอนามัย ส่ วนใหญ่มีอายุเฉลียอยูท่ ี 44.33 ปี มี
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานเฉลียอยูท่ ี 22.33 ปี ซึ งตามทฤษฎีของโอเร็ ม (1985) ทีกล่าวว่า
อายุเป็ นข้อบ่งชี ถึงวุฒิภาวะ หรื อความสามารถในการจัดการเกียวกับตัวเอง นิสัย การรับรู้ และการ
แปลความหมาย ความเข้าใจ และการตัดสิ นไจ ซึ งมีความแตกต่างกันตามระดับ พัฒนาการของอายุ
อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับพัฒนาการและประสบการณ์ต่างไในชีวิต ซึ งส่ งผลถึงความแตกต่างใน
การแสดงออกเกียวกับความอดทน การมองปัญหา ความเข้าใจ การใช้เหตุผล กล่าวคือ เมือมีอายุมาก

222
ขึนเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขย่อมสามารถ ประเมินสถานการณ์ ตัดสิ นใจเลือกแนวทางในการดูแลสุ ขภาพ
รวมทังมีความเข้าใจเกียวกับการเจ็บป่ วย และ การรักษามากกว่าบุคคลทีมีอายุนอ้ ย ส่ วนการศึกษา
ั าเร็ จ
ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขที ปฏิ บตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ ในสถานี อนามัยส่ วนใหญ่นนสํ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 79.20 รองลงมา คือ ระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ
11.10 และระดับประกาศนียบัตรสาธารณสุ ขศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 9.70 การศึกษาเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญอย่างหนึงทีช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสิ งแวดล้อมมีสติปัญญาในการพิจารณา
สิ งต่างๆอย่างมีเหตุผล ทําให้มองเห็นปั ญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาในลักษณะทีกว้างขึน
ซึ งบุคคลมีระดับการศึกษาทีสู งขึ นจะใช้สติ ปัญญาพิจารณาสิ งต่าง ๆ อย่างมี เหตุ ผลมากกว่าผูท้ ี มี
การศึกษาน้อย ผูท้ ีมีการศึกษาสู งย่อมใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆเพือประกอบการตัดสิ นใจ เลือก
แหล่งความรู้ต่างๆทีเอือประโยชน์สูงสุ ดและยังกล่าวได้วา่ ระดับการศึกษามีความเชื อมโยงต่อกระบวนการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ส่ วนที 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ข้อมูลการปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ผูว้ จิ ยั
ขออภิปรายผลวิจยั ดังนี
การปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยสถานี อนามัย
ทัวประเทศมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.84, SD = 0.49) เมือจําแนกตามองค์ประกอบหลักและ
องค์ประกอบย่อยมีผลการปฏิบตั ิงานซึงสามารถอภิปรายผลการวิจยั ดังนี
1. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร เป็ นองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยที มีค่านําหนักความสําคัญไว้อยูใ่ นลําดับที 1 โดยผลของการ
วัดสภาพการปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยในองค์ประกอบ
หลักด้านบุคลากรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.97, SD = 0.70) จําแนกตามองค์ประกอบย่อย
พบว่า 1) ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.02, SD = 0.64) 2 )
การเสริ มพลังอํานาจให้บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.01, SD = 0.62) และ 3) การจูงใจ
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 1.30) ทังนี อาจเนืองมาจาก เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขที
ปฎิ บตั ิงานอยู่ในสถานี อนามัยดําเนิ นการจัดการความรู้ ทงจากตามความต้
ั
องการของตนเองและ
ดําเนินงานการคําสังซึ งเป็ นแนวนโยบายของหน่วยงานในสายบังคับบัญชาระดับสู ง เช่น สํานักงาน
สาธารณสุ ขจังหวัด จะเป็ นผูก้ าํ หนดเรื องของการจัดการความรู ้ ซึ งจากกการสัมภาษณ์ เจ้าหน้า ที
สาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัยนันได้อธิ บายว่าการดําเนิ นการจัดการความรู ้ของสถานี อนามัย
ในปั จจุบนั ตัวของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นพียงผูด้ าํ เนินกระจัดการจัดการความรู้ตามหัวข้อเรื องที
สํานักงานสาธารณสุ ข จังหวัดกําหนดให้ เช่ น เรื องทีเกียวข้องกับอนามัยแม่และเด็ก การดูแลผูป้ ่ วย
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โรคเรื อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น ดังนันจึงทําให้องค์ประกอบหลักด้าน
บุคลากร ซึ งประกอบไปด้วย 1) ภาวะผูน้ าํ ทีเอื อต่อการจัดการความรู ้ 2 )การเสริ มพลังอํานาจให้
บุคลากร และ 3) การจูงใจ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ซึ งจากการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย พบว่า โดยในองค์ประกอบด้านบุคลากร นี เป็ นองค์ประกอบทีมี
ความสําคัญต่อการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นอย่างมาก เนืองจากองค์ความรู ้ต่าง ๆ
ทีเกิดขึนในสถานี อนามัย นันจะเกิ ดขึ นจากกระบวนการที เจ้าหน้า ที สาธารณสุ ข เป็ นผูด้ าํ เนินการ
จัดการความรู้ทงสิ
ั น ดังนันบุคลากรจึงถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นทังแหล่งความรู้
เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการความรู ้ และเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ ไปใช้ใ ห้เกิ ดประโยชน์ ดังนันบุคลากรหรื อ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ทางด้านสุ ขภาพควรส่ งเสริ มให้ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัย หรื อศูนย์สุขภาพชุมชนเป็ นผูท้ ีดําเนินการในการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชนด้วยตัวเอง โดยดําเนินการพัฒนาให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขมีองค์ประกอบ
ต่อไปนี คือ ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ ทังนีผลการวัดสภาพตามตัวบ่งชี พบว่า 1) หัวหน้า
สถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.86, SD = 0.75)
2) หัวหน้าสถานี อนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.11,
SD = 0.76) 3)หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.23, SD
= 0.73) และ 4) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.89, SD = 0.74) ดังนันควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขโดยเฉพาะในระดับหัว หน้าสถานี
อนามัย ซึงเป็ นผูท้ ีมีบทบาทในการบริ หารจัดการสถานีอนามัย ให้ มีความตังใจต่อการจัดการความรู ้
และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิ บตั ิงานอยู่ในสถานี อนามัยให้เป็ นบุคคลให้
ความสําคัญของการเรี ยนรู้เพือพัฒนาให้สถานีอนามัยมีความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยเน้นการ
เสริ มพลังอํานาจให้แก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานีอนามัย โดยผลการวัดสภาพ
ตามตัวบ่งชี พบว่า 1) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางานมี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.02, SD = 0.67) 2) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนื อง
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.98, SD = 0.73) และ 3) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการ
ตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.04, SD = 0.67) ซึ งการเสริ ม
พลังอํานาจให้แก่เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นปั จจัยทีมีความสําคัญยิงต่อความสําเร็ จในการจัดการความรู้
เนืองจากการเสริ มพลังอํานาจเป็ นแนวคิดทีใช้สําหรับการสร้างเสริ มแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถมองเห็นถึงสมรรถนะของตนเองในการ
ดําเนิ นกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ งการเสริ มสร้างพลังอํานาจเป็ นเหมือนแรงจูงใจทีจะทําให้เจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขปฏิบตั ิงานอย่างเต็มใจ และมีความพึงพอใจในผลลัพธ์และความสําเร็ จของการจัดการความรู้
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เพือให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเกิดความรู ้สึกร่ วมในความเป็ นเจ้าของสถานี อนามัยและมีความรับผิดชอบ
ต่อสถานีอนามัย มีส่วนร่ วมในการปรับปรุ งและพัฒนางานอย่างต่อเนื อง ซึ งจะส่ งผลต่อการพัฒนา
สถานีอนามัยให้มีประสิ ทธิภาพและนําไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของสถานีอนามัยในทีสุ ด ซึ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ได้ดาํ เนินการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ความรู้สําหรับหน่ วยงานภาครัฐ ซึ งพบว่าองค์ประกอบของรู ปแบบการจัดกาความรู ้ สําหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ นันควรมีการยกย่องชมเชยและการให้รางวัล แก่บุคคลกรทีปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้
และอนันต์ ภวภูตานนท์ (2551 : 98-111) กล่าวว่าการพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ ด้านการยกย่อง
ชมเชยและให้รางวัล มีความสัมพันธ์เชิ งบวกต่อผลการดําเนินการจัดการความรู้และ การปฏิบตั ิ งาน
โดยรวม แต่ผลการวัดสภาพตามตัวบ่งชี ในองค์ประกอบย่อยด้านการจูงใจ พบว่า1) ยกย่องชมเชย
บุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้บุคลากร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.97, SD = 2.18)
และ 2) นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึ งในการพิจารณาความดี ความชอบบุคลากร
มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก ( x = 3.82, SD = 0.90) ดังนันกล่าวโดยสรุ ปในภาพรวมได้ว่า
องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร จึงค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
2. องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน เป็ น
องค์ประกอบหลักของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยทีมีค่านําหนัก
ความสําคัญอยูใ่ นลําดับที 2 ซึ งเป็ นองค์ประกอบทีเป็ นกระบวนการในการจัดการความรู้ จํานวน 6
ขันตอน คือ 1) ขันกําหนดความรู้ 2) ขันค้นหาความรู ้ 3) ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ 4) ขัน
ได้ความรู้ใหม่ 5) ขันดําเนิ นการใช้ความรู ้ใหม่ และ 6) ขันประเมินผลการใช้ความรู ้ โดยผลของการ
วัดสภาพการปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยในองค์ประกอบ
หลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.56, SD = 0.59) จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี 2.1) ขันกําหนดความรู ้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง( x = 3.49, SD = 0.65) 2.2) ขันค้นหาความรู ้มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 3.66, SD =
0.59) 2.3) ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.67)
2.4) ขันได้ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62, SD = 0.69) 2.5) ขันดําเนินการใช้
ความรู้ใหม่มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.61, SD = 0.64) และ2.6) ขันประเมินผลการใช้ความรู ้
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง( x = 3.40, SD = 0.81)ทังนีเนื องจากกระบวนการจัดการความรู ้ 6 ขัน
จะต้องดําเนินการตามลําดับขันทีวางไว้ โดยเริ มต้นที ขันกําหนดความรู้ พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศ
มีการวิเคราะห์สถานี อนามัยเพือกําหนดความรู ้ ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.64, SD = 0.72) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก( x = 3.52, SD = 0.72)
มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานี อนามัย อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.41,
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SD = 0.73) และมีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.40, SD =
0.75) ดังนันจึงส่ งผลให้องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง ทังนีเนืองจากในการดําเนิ นการจัดการความรู ้นนควรที
ั
จะต้องมีการ
วิเคราะห์องค์กร มีการสํารวจองค์ความรู้ ภายในและภายนอกสถานี อนามัย และมีการกําหนดองค์
ความรู้จากประชาชน แต่ในช่วงระยะเวลาทีผ่านมาสถานีอนามัยไม่ได้เป็ นผูท้ ีกําหนดความรู ้เพือการ
จัดการเองแต่ปฏิบตั ิตามคําสังของหน่วยงานในระดับทีสู งกว่า ส่ วนขันที 2 ขันค้นหาความรู ้ พบว่า
สถานีอนามัยทัวประเทศมี บุคลากรทีใช้วิธีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก ( x =
3.71, SD = 0.70) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย อยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.62, SD = 0.66) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก( x =
3.68, SD = 0.70) และ มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้ อยูใ่ น
ระดับมาก ( x = 3.63, SD = 0.74) เช่นกัน ซึ งตัวบ่งชีทีชีวัดผลการจัดการความรู ้ในขันค้นหาความรู้
ทัง 4 ตัวบ่งชี มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทุกตัว โดยในขันค้นหาความรู้ นัน เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
สมควรอย่างยิงทีจะต้องดําเนิ นการว่า สํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ว่า สถานี อนามัย มีความรู้
อะไรบ้าง อยูใ่ นลักษณะรู ปแบบใด อยูท่ ีใคร และความรู้อะไรทีสถานีอนามัยจําเป็ นต้องมี เพือให้
สถานีอนามัยสามารถวางขอบเขตการจัดการความรู ้และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิผล ขันที 3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมีการ
คัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด อยูใ่ นระดับมาก( x = 3.55, SD
= 0.72) และใช้วิธีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้ มี อยูใ่ นระดับมาก( x = 3.63, SD = 0.71)
เช่ นกัน ทังนี ในการจัดการเพือให้ได้ความรู ้ใหม่นนต้
ั องมีการดําเนิ นการ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลือกความรู้เอาไว้เฉพาะความรู้ทีสําคัญและจําเป็ นเพือการ
ใช้ประโยชน์ ทังนี ความรู้นนควรมาจากภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย รวมทังจากชุมชน โดยมี
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นผูล้ งมือ ดําเนิ นการจัดการด้วยรู ปแบบ วิธีการหลากหลายเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริ บทของสถานีอนามัย ขันที 4 ขันได้ความรู ้ใหม่ พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมี มี
การจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( x = 3.44, SD = 0.79) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ อยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 3.66, SD = 0.76) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง อยู่
ในระดับมาก( x = 3.77, SD = 0.77) ซึ งจากผลของการวัดสภาพตามตัวบ่งชี ส่ วนใหญ่มีค่าเฉลียอยู่
ในระดับมากดังนันในขันตอนการได้ความรู ้ใหม่เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขควรมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ความรู้ของสถานีอนามัยด้วยตัวเอง รวมทังมี การวิเคราะห์สารสนเทศด้านต่างๆของสถานีอนามัย ว่า
มีขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร และทบทวนปฏิสัมพันธ์และการเลื อนไหลของความรู้
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รวมทังควรมีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้ และแหล่งของความรู ้ ทังภายในและภายนอกสถานี อนามัย
เพือสะดวกต่อการใช้ความรู้ มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ และ รวมทังควรมีการ
กําหนดเป็ นเป้ าหมายของสถานี อนามัย ว่า ควรมี ก ารจัด การความรู ้ เพือให้ได้ความรู้ ใหม่อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 เรื อง ขันตอนที 5 ขันดําเนิ นการใช้ความรู ้ใหม่ พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมีการ
นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.79, SD = 0.75) 2) บุคลากรมีทกั ษะใน
การใช้ความรู้ใหม่ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.66, SD = 0.69) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง( x = 3.47, SD = 0.79) และมีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.53, SD = 0.74)ซึ งจากผลของการวัดสภาพตามตัวบ่งชี ส่ วน
ใหญ่มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้ อยูใ่ นระดับมากดังนัน
ควรมีการกําหนดเป้ าหมายของการดําเนิ นงานจัดการความรู้ไว้ในแผนปฏิบตั ิการของสถานีอนามัย
ว่าควรมีการนําความรู้ ใหม่ทีได้จากการจัดการความรู้ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุเป้ าหมาย
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม รวมทังควรมีแหล่งสําหรับการแลกเปลียนเรี ยนรู้ เพือให้เจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ เพือเป็ นการกระจายความรู้ ไปสู่ ผใู ้ ช้ โดยควรมีวิธีการหรื อ
รู ปแบบการดําเนินกิจกรรมทีง่ายและสะดวก เช่น การมีบอร์ ดประชาสัมพันธ์ หรื อมีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้ ด้วยวิธีการอืนๆเช่น การสร้างระบบทีมงาน ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว การมี
เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น ขันที 6 ขันประเมินผลการใช้ความรู ้ พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศ
มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( x = 3.36, SD = 0.83)
และมีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง อยูใ่ นระดับปานกลาง( x = 3.44,
SD = 0.84) สถานีอนามัยควรทีจะมีการประเมินผลการนําความรู้ ใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้
ทราบว่าการดําเนิ นการได้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุ งแผนงานและการดําเนินการให้ดีขึน โดยอาจดําเนินการในรู ปของคณะกรรมการประเมิน ผล
การจัดการความรู้ โดยดําเนินการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง แล้วรายงาน
การประเมินให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบรวมทังเผยแพร่ ผลการประเมินให้กบั เจ้าหน้าทีสาธารสุ ขคนอืนๆ
ทราบต่อไป
3. องค์ ประกอบหลักด้ านองค์ กร เป็ นองค์ประกอบหลัก ของตัวบ่ง ชี การจัด การความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีค่านําหนักความสําคัญไว้อยูใ่ นลําดับที 3 จากการวัดสภาพ
การปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย พบว่า องค์ประกอบหลัก
ด้านองค์กรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.88, SD = 0.48) จําแนกตามองค์ประกอบย่อยได้ดงั นี
3.1) โครงสร้างของสถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.94, SD = 0.59) วิสัยทัศน์/พันธะกิจ/กล
ยุทธ์ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.68, SD = 0.69) วัฒนธรรมองค์กรมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x =
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3.89, SD = 0.56) และบรรยากาศการทํางานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x = 4.00, SD = 0.60) จาก
การวัดสภาพการปฏิ บ ตั ิ งานในการจัดการความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย พบว่า
องค์ประกอบหลักด้านองค์กร ทีมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อการจัดการความรู ้ โดยตรงเนืองจากสถานี
อนามัยเป็ นสถานที เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขปฏิบตั ิงาน ซึ งแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที ความรับผิดชอบ
ทีได้รับหมายหมาย แตกต่างกัน ตามตําแหน่งหน้าทีของตนเองซึ ง สถานี อนามัยสามารถนําผลของ
การจัดการความรู้ทีเกิดขึนจากการปฏิ บตั ิงานของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขมาใช้ในการการพัฒนางาน
ของสถานีอนามัยส่ งจะส่ งผลต่อความสําเร็ จในพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน โดยการนําปั จจัยต่าง ๆ
ทีเป็ นส่ วนประกอบของสถานี อนามัยมาจัดให้เป็ นระบบเพือให้เจ้า หน้า ที ทุก คนในสถานีอนามัย
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองเพือพัฒนาสถานีอนามัยเป็ นไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
(Learning Organization : LO) ซึ งดิศกุล เกษมสวัสดิ (2551 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบ
หลักทีมีอิทธิ พลต่อความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักโดยมีนาหนั
ํ ก
องค์ประกอบจากมากไปน้อยได้แก่ องค์การ การจัดการความรู ้ และการเรี ยนรู้ จากการวัดสภาพการ
จัดการความรู้ของสถานีอนามัยทัวประเทศ พบว่า องค์ประกอบย่อยด้านโครงสร้างของสถานี อนามัย
ซึ งประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี พบว่าสถานี อนามัยมีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิ บตั ิ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.05, SD = 0.74) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอก
สถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.89, SD = 0.68) และมีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ทีชัดเจน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.88, SD = 0.79) ทังนีตัวบ่งชี ด้านโครงสร้างของ
สถานี อนามัย 2 ตัวบ่ง ชี มีค่า เฉลี ยอยู่ใ นระดับ มากซึ งเป็ นผลดี ต่อ การดํา เนิ น การจัด การความรู้
เนื องจากการมีส ายบัง คับ บัญ ชาชัด เจนง่ า ยต่อ การปฏิ บ ตั ิ แ ละสถานี อ นามัย มี ความคล่องตัวใน
การประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย จะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข มีโอกาสในการ
รับรู้ เรี ยนรู้ และแลกเปลียนเรี ยนรู้ ในทุกหน่วยของงาน และทุกขันตอนของการปฏิบตั ิงาน จึงเป็ น
การช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู ้ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิ บตั ิงานในสถานี อนามัย
แต่ในตัวบ่งชี ด้านการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน ซึ งมีค่าเฉลียอยู่
ในระดับปานกลางนัน สถานีอนามัยควรทีจะมีการกําหนดผูร้ ับผิดชอบหลักทีทําหน้าทีในการดูแล
การจัดการความรู้ ทีชัดเจนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยอาจจัดทําเป็ นคําสังแต่งตังหรื อกําหนดไว้ใน
ภาระงานว่าเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทกคนต้องมีการดําเนิ นงานการจัดการความรู ้ เพิมอีก 1 ภาระงาน
ซึงจะมีผลทําให้ดีสะดวกแก่การควบคุม ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ ของสถานีอนามัย
ส่ วนในด้านองค์ประกอบย่อยวิสัยทัศน์/ พันธะกิจ/กลยุทธ์ กําหนดวิสัยทัศน์ พบว่าสถานี อนามัยทัว
ประเทศมีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.73, SD = 0.76)
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.64, SD
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= 0.76) และมีวิสัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.70, SD =
0.80) เนื องจากมี แผนงาน/โครงการทีเกี ยวกับการจัดการความรู ้ อยู่ในระดับมาก จึงส่ งผลให้การ
ดําเนินงานจัดการความรู้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย สถานี อนามัยทัวประเทศมีค่าเฉลี ย
อยูใ่ นระดับมาก( x = 3.84, SD = 0.49) ดังนันสถานี อนามัยจึงควรมีการกําหนดให้การจัดการ
ความรู้ไว้เป็ นส่ วนหนึ งในแผนงาน/โครงการ ของสถานี อนามัย แต่ในตัวบ่งชี ด้านบุคลากรมีส่วน
ร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้ และวิสัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
ทัง 2 ตัวบ่งชี มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลาง สถานีอนามัยจึงควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ทุกคนในสถานีอนามัยให้มีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ กําหนดวิสัยทัศน์และพันธะกิจด้านการ
จัดการความรู้ มากขึนซึ งผลของการดําเนิ นงานทีเสนอนี จะสอดคล้องกับบุญส่ ง หาญพานิ ช (2546 :
บทคัดย่อ)ซึ งกล่าวว่ารู ปแบบการบริ หารจัดการความรู้ ควรเน้นการแบ่งปั นแลกเปลี ยนความรู ้ และ
การบริ การ อีกทังควรมีการกําหนดวิสัยทัศน์ทีเกียวกับการจัดการความรู ้ คือ การเป็ นสถาบันแห่ ง
การเรี ยนรู้ และสอดคล้องพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่าหน่วยงานภาครัฐ
ควรกําหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย ร่ วมทังวัฒนธรรมองค์กรและแผนกลยุทธ์เพือเป็ นการเตรี ยมการ
และปรับเปลียนพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร โดยการวางแผนให้การจัดการความรู ้สามารถ
ปฏิบตั ิงานจนเป็ นเนือเดียวกับการดําเนิ นงานอืนๆของสถานี อนามัย ซึ งจะเป็ นกระบวนการทีสําคัญ
ทีจะทําให้เจ้าหน้าทีในสถานี อนามัย รู ้ จกั หาความรู ้ และนํา ความรู ้ ม าใช้ใ นการทํา งานได้อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นระบบ ส่ วนองค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมองค์กร ในการจัดการความรู ้ของ
สถานี อนามัยนัน พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมีบุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม มี อยู่ในระดับมาก
( x = 3.95, SD = 0.72) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน อยู่
ในระดับมาก ( x = 3.78, SD = 0.67) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่า
แก่สถานีอนามัย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.87, SD = 0.69) และสถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางาน
ร่ วมกับหน่วยงานอืน อยูใ่ นระดับมาก( x = 3.94, SD = 0.68) โดยในตัวบ่งชี ทีมีค่าน้อยทีสุ ด คือ
บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ ในการทํางาน เนื องด้วยเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข
ทีปฏิ บตั ิงานอยู่ในสถานี อนามัยไม่ได้ดาํ เนิ นการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู้ในการ
ทํางานเท่าทีควรจะเป็ นทังนีอาจเนื องมาจากสถานี อนามัย มี ก ระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุ มชน มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับน้อย และองค์ประกอบหลัก ด้านองค์กร ซึ งประกอบด้วย
โครงสร้างของสถานี อนามัย ที ไม่เอื อต่อการจัดการความรู ้ สถานี อนามัยมีการกําหนดวิสัยทัศน์/
พันธะกิจ/กลยุทธ์มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับน้อย รวมทังบุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหา
ความรู้ในการทํางาน อยูใ่ นระดับน้อยจึงส่ งผลให้วฒั นธรรมองค์กรในการจัดการความรู้ของสถานี
อนามัยอยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนันสถานี อนามัยควรส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงาน
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อยูใ่ นสถานีอนามัยนัน ควรมีการกําหนดวัฒนธรรมองค์กรร่ วมกัน โดยควรเน้นการสร้างความสัมพันธ์
แบบแนวราบ มีความเป็ นเครื อข่าย เน้นความเป็ นเพือนร่ วมงานมากกว่าการบังคับบัญชา มีการ
แลกเปลียนข้อคิดเห็นพบปะแลกเปลียนประสบการณ์และความรู ้กนั อย่างไม่เป็ นทางการ จะช่วยให้
เกิดการแลกเปลียนและถ่ายทอดความรู ้ทีฝังลึกอยูใ่ นตัวของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข และควรส่ งเสริ ม
และสร้างความเคารพในศักดิศรี และศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ ให้ความสําคัญแก่คุณค่า ความดี
คํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม เคารพในความเห็นและพฤติกรรม ความเชื อทีแตกต่างตาม
จรรยาวิชาชี พของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ให้กลายเป็ นวัฒนธรรมของสถานี อนามัย และองค์ประกอบ
ย่อยด้านบรรยากาศการทํางาน พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมี มีบรรยากาศแห่ งการเรี ยนรู ้ในการ
ทํางาน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.91, SD = 0.66) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางาน
อย่างเปิ ดเผย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.98, SD = 0.70) 3) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส เป็ น
กันเองมีค่าเฉลี ยของการปฏิบตั ิการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน มี อยู่ในระดับมาก ( x =
4.16, SD = 0.74) และบุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานี อนามัย อยูใ่ นระดับมาก
( x = 3.97, SD = 0.72) จากตัวบ่งชีทัง 4 ตัวขององค์ประกอบย่อยด้านบรรยากาศการทํางาน ส่ วนใหญ่
มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับปานกลางแต่ ตัวบ่งชี ทีเกียวกับบุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของ
สถานีอนามัยมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด ดังนันสถานีอนามัยควรสร้างบรรยากาศทีดีทีสุ ด สถานี
อนามัยควรมีสภาพบรรยากาศทีเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถหาประสบการณ์ตรงสําหรับใช้ในการ
ทํางาน อีกทังบรรยากาศในการทํางานภายในสถานี อนามัยนัน ควรได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า
สถานี อนามัยในการสร้ างบรรยากาศทีทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขกล้าคิด กล้าทํากิ จกรรม มีความ
เปิ ดเผยต่อกัน ซึ งจะส่ งผลให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถทํางานรวมกันเป็ นทีม และทําให้การ
แลกเปลียนเรี ยนรู้ ของเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขเป็ นส่ วนหนึ งของการปฏิ บตั ิงาน ซึ งไอกูจิโร โนนากะ
(1991 : 125) ได้ก ล่ า วว่า การสร้ า งที ม จัด การความรู ้ ขององค์ก ารควรเริ มที ตัวบุ ค คล และต้อ ง
ดําเนิ นการร่ วมกันเป็ นทีม จนเป็ นระบบทัวทังองค์การ จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู ้ ดังนัน
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองในการจัดการ
ความรู้ตระหนักว่าตนเองเป็ นผูท้ ีมีส่วนสําคัญในการดําเนินการจัดการความรู ้ของสถานีอนามัย
4. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์ประกอบหลักของตัว บ่งชี การ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานี อนามัยทีผูเ้ ชียวชาญได้กาํ หนดค่านําหนักความสําคัญ
ไว้อยูใ่ นลําดับที 4 จากการวัดสภาพการปฏิบตั ิงานในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย พบว่าองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก( x =
3.69, SD = 0.65) จําแนกตามองค์ประกอบย่อย พบว่าสถานี อนามัยทัวประเทศมี เทคโนโลยีที
บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล /ความรู ้ได้ง่าย อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.03, SD = 0.70) 2) มีระบบ

230
จัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.85, SD = 0.70) และ มีระบบ
สารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงานมีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.99, SD = 0.77) ทังนี
นับได้ว่าเป็ นผลดีทีสถานี อนามัยมีปัจจัยทีเอื อต่อการจัดการความรู ้ ดังนันสถานี อนามัยควรมี การ
ส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่ายขึน ซึ งสอดคล้องกับคาร์ ลา โอเดล
(Carla O’Dell. 1998) ทีกล่าวว่าเทคโนโลยีทีช่วยทําให้การจัดการความรู ้ทาํ ได้รวดเร็ วขึนการเข้าถึง
ความรู้ เป็ นการทํา ให้ผูใ้ ช้ความรู ้ เข้าถึ ง ความรู ้ ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่ น การมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ ดประชาสัมพันธ์ทีเป็ นตัวกลางในการประสานของการ
ใช้ความรู้ หรื อมีระบบ สารสนเทศทีเชือมโยงบุคลากรทังทีอยูภ่ ายในและภายนอกสถานีอนามัยและ
ทีอยูต่ ่างสถานทีเข้าไว้ด้วยเพือสามารถดําเนิ นการให้ก ารแลกเปลี ยนความรู ้ ซึ งควรจัดทํา ได้ดว้ ย
รู ปแบบต่างๆ เช่น การจัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานความรู ้ รวมทังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ซึงจะช่วยให้เข้าถึ งความรู้ ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ วขึนจะทําให้เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขมี การเรี ยนรู้
ร่ วมกันซึงผลของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ควรมีการประเมินโดยกลุ่มผูใ้ ช้ระบบว่ามีความ
พึงพอใจในระดับใด เพือนําผลการประเมินไปปรับปรุ งให้สอดคล้องกับความต้องการของเจ้าหน้าที
สาธารณสุ ขทีปฎิบตั ิงานด้านการจัดการความรู ้ในสถานีอนามัยมากขึน
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการดําเนิ นการวิจยั การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานี อนามัย ผูว้ จิ ยั ขอเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจยั ในการนําผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขควรกําหนดให้นาํ
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยไปใช้ในสถานี อนามัยทัวไปประเทศ
1.2 กระทรวงสาธารณสุ ข โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขควรนําตัวบ่งชีการ
จัดการความรู้ด้า นสุ ข ภาพในชุ มชนของสถานี อนามัยที ได้ไปใช้เป็ นข้อมูลพืนฐานในการบริ หาร
จัดการและสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู ้ รวมถึงสิ งเอืออํานวย และปั จจัยเสริ มต่าง ๆ ทีจะ
ส่ งเสริ มให้สถานีอนามัยมีการดําเนินการจัดการความรู ้ทีเข้มแข็ง
2. ข้ อเสนอแนะในเชิงปฎิบัติการ
2.1 จากการดําเนินการวิจยั ทีผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาขึน พบว่าตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานีอนามัยประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี 45 ตัวบ่งชี ดังนันในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้สถานี อนามัยมีการ
ดําเนินการจัดการความรู้ทีเข้มแข็งควรพิจารณาองค์ประกอบหลักทัง 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ
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ด้านบุคลากร องค์ประกอบด้านองค์กร องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชน และองค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึงจะส่ งผลให้สถานีอนามัยเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ต่อไป
2.2 จากการกําหนดค่านําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลัก พบว่า องค์ประกอบ
หลักด้านบุคลากร ซึงประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ ทีเอือต่อการจัดการความรู ้ การเสริ มพลังอํานาจให้
บุคลากร และการจูงใจ เป็ นองค์ประกอบหลักทีมีค่านําหนักความสําคัญมากทีสุ ด ดังนันผูบ้ ริ หาร
และเจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขควรให้ความสําคัญต่อองค์ประกอบหลักด้านบุคลากร ซึ งถือได้วา่ เป็ น
องค์ประกอบทีมีความสําคัญในการพัฒนาการจัดการความรู ้ ของสถานี อนามัยให้เป็ นองค์กรแห่ ง
การเรี ยนรู้ต่อไป
2.3 จากผลการวิจยั พบว่า ในการดําเนิ นการจัดการความรู ้ของสถานีอนามัยส่ วนใหญ่
มีการกําหนดความรู้ทีนํามาใช้เพือการจัดการความรู้จากแนวนโยบายของหน่วยงานในระดับทีสู งกว่า
สถานี อ นามัย เช่ น สํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด หรื อ หน่ ว ยงานในระดับ กรมของกระทรวง
สาธารณสุ ขแต่มีการกําหนดความรู้ ทีเกิ ดขึ นจากากความต้องการของประชาชนในพืนที ยังอยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนันการกําหนดหัวข้อของความรู ้ ทีควรนํามาใช้ในการจัดการความรู ้ ของสถานี
อนามัยนันควรมาจากความต้องการในการแก้ปัญหาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพจากประชาชนในพืนที
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพสําหรับหน่วยงานอืนๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอ สํานักงานงานสาธารณสุ ขจังหวัด เป็ นต้น
2. ควรมีการต่อยอดการวิจยั ในครังนีโดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีผูว้ ิจยั พัฒนาขึนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในพืนที
3. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรหรื อปั จจัยอืน ๆ ทีส่ งผลต่อความสําเร็ จของการจัดการความรู ้
ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยและหน่วยงานทางด้านสุ ขภาพอืนๆ
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วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุ งเทพมหานครและวชิรพยาบาล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ(ด้านการสอน)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี

ภาคผนวก ข
แบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 1
แบบสั มภาษณ์ (ร่ าง)องค์ ประกอบและตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย
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หนังสื อนําส่ งแบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 1
แบบสั มภาษณ์ (ร่ าง)องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย
เรียน อาจารย์ผ้เู ชี ยวชาญ
เอกสารทีแนบมาพร้อมนี มีจาํ นวน 4 ชิน ดังนี
1. หนังสื อเชิญผูเ้ ชียวชาญ (เอกสารที 1)
2. แบบสัมภาษณ์(ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย (สําหรับผูเ้ ชียวชาญ) (เอกสารที 2)
3. กรอบแนวคิดองค์ประกอบและขันตอนการจัดการความรู ้ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน (เอกสารที 3)
4. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงผูว้ จิ ยั
อนึ งเมื อท่านได้ตรวจสอบ พิจารณาและให้ขอ้ เสนอแนะตัวบ่ง ชี การจัด การความรู ้ ด้า น
สุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย เรี ย บร้ อยแล้ว ผูว้ ิจยั ขอความกรุ ณ าจากท่า น กรุ ณ านํา แบบ
สัมภาษณ์ (ร่ าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
(สําหรับผูเ้ ชี ยวชาญ) ส่ งกลับให้ผวู้ ิจยั โดยบรรจุแบบสอบถามการวิจยั ในซองจดหมายที แนบมา
พร้อมนี จะเป็ นพระคุณอย่างยิง
ขอบขอพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งยิง

ปริ ญญา จิตอร่ าม
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
ผูว้ จิ ยั
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กรอบแนวคิดองค์ ประกอบและขันตอนการจัดการความรู้ ทผูี ้ วจิ ัยสร้ างขึน
จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั ได้นาํ มาสร้างเป็ นกรอบ
แนวความคิดในการจัดการความรู้ทีมีขนตอนและองค์
ั
ประกอบตามทีผูว้ จิ ยั ได้สังเคราะห์เป็ นกรอบ
โดยอาจกล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี
1. คน คือ พนักงานทังหมดในองค์กรหรื อผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร การจัดการความรู้จะ
รวบรวมว่าใครเชียวชาญในด้านใดบ้าง คน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นทังแหล่ง
ความรู้ เป็ นผูด้ าํ เนิ นการจัดการความรู ้และเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในการวิจยั
ครังนี คน คือ เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานีอนามัยหรื อศูนย์สุขภาพชุมชนซึงเป็ น
ผูท้ ีดําเนินการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
2. สถานที คือ แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถระดมความคิดร่ วมกันได้ อาจอยู่ในรู ป
ของ การประชุมในหมู่บา้ น ห้องผักผ่อน ลานหมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น กล่าวโดยสรุ ปได้วา่ เป็ น
สถานทีใดก็ได้ที บุคลากรในหน่วยงานสามารถมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ร่วม กันได้ก็ได้
3. ความรู้ คือ สิ งทีนํามาดําเนินการในการจัดการความรู ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความรู้ที
เด่นชัดเป็ นความรู้ทีอยูใ่ นรู ปแบบทีเป็ นเอกสาร ตํารา คู่มือต่างๆ หรื อวิชาการ ส่ วนความรู ้ อีก
ประเภท คือ ความรู้แฝง เป็ นความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล องค์กร เป็ นประสบการณ์ทีถูกสังสมมา
ยาวนาน เป็ นภูมิปัญญา พรสวรรค์ และความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นองค์กร ความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นกระบวนการ
หรื อขันตอนการทํางาน แฝงอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร กฎเกณฑ์กติกาหรื อข้อตกลงต่าง ๆ
4. กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นขันตอนการบริ หารจัดการ เพือนําความรู ้ จากแหล่ ง
ความรู้ไปให้ผใู้ ช้ เพือทําให้เกิดการปรับปรุ งและนวัตกรรมและให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านันได้โดยง่าย
ซึงกระบวนการในการจัดการความรู้ทีผูว้ จิ ยั ได้วิเคราะห์ จากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ต่างและนํามา
สังเคราะห์ขนตอนของกระบวนการจั
ั
ดการความรู้ได้ 5 ขันตอน คือ
4.1 ขันกําหนดความรู้ คือ การกําหนดหัวข้อหรื อเรื องของความรู้ทีสําคัญทีต้องการนําไปใช้
ในการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน
4.2 ขันค้ นหาแหล่งความรู้ คือ การพิจารณาว่าความรู ้ทีต้องการนัน อยูใ่ นแหล่งใดบ้าง
ซึงอาจจะเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งหรื อความรู้แฝง โดยขันนีประกอบด้วย
4.2.1 การสร้างทีมความรู้ คือ ตัวบุคคลทีดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึงประกอบ
ไปด้วย เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ประชาชนในชุมชน
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4.2.2 การแสวงหาความรู้ เป็ นขันตอนในการค้นหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ ทีมีอยูม่ า
รวมไว้เพือจัดทําเนือหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ในการดําเนิ นการแก้ปัญหาและพัฒนา
สุ ขภาพของประชาชน
4.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาว่าจะใช้วธิ ีการใดในการจัดการ
หรื อดําเนิ นการเพือให้ได้ความรู้ ใหม่ตามทีต้องการในขันกําหนดความรู ้ (ขันตอนที 4.1) โดยมี
วิธีการด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือยกระดับความรู้ คัดเลือกเอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ น
สําหรับการใช้ประโยชน์ ทังความรู ้ทีได้จากภายในชุมชนและจากภายนอกชุมชน โดยนําความรู้มา
ตรวจสอบความน่าเชื อถือและความเหมาะสมกับบริ บทของชุมชน ถ้าไม่เหมาะสมก็ดาํ เนินการปรับปรุ ง
4.4 ขันได้ ความรู้ใหม่ คือ ขันของการได้ความรู ้ทีได้กาํ หนดไว้ในขัน 4.1 ขันกําหนด
ความรู้ โดยในขันตอนนี ต้องมีการตรวจสอบความรู้ ซึ งเป็ นการการทบทวนความรู้ ทีต้องการ
นํามาใช้เพื อการดํา เนิ น การแก้ปั ญ หาและพัฒนาสุ ข ภาพของประชาชนว่าเป็ นความรู ้ ทีสามารถ
นํามาใช้ในการแก้ปั ญหาและพัฒนาสุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชนได้จริ งสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริ บทของชุมชน
4.5 ขันดําเนินการใช้ ความรู้ใหม่ คือ การนําความรู ้ใหม่มาใช้ในการปฏิ บตั ิงานเพือให้
บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน ประกอบด้วย
4.5.1 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ ทีได้มาใหม่มา
ดําเนิ นการจัดการให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ เช่น ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความรู ้ดา้ นการ
ป้ องกันโรค ความรู้ดา้ นการรักษาพยาบาลเบืองต้น เป็ นต้น ซึ งเป็ นการดําเนินเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้ให้เป็ นระบบเพือง่ายสําหรับการนําไปใช้ในอนาคต
4.5.2 การเข้าถึงความรู ้เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ เป็ นการทําให้ประชาชน
เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น เสี ยงตามสาย หอกระจาย บอร์ ดประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็ นต้น
4.5.3 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ซึงทําได้
หลายวิธีการ เช่น จัดทําเป็ น เอกสาร ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้นหรื อการ
เอาความรู้ทีฝังลึกในตัวคนให้มีการถ่ายทอด โดยการเล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้
4.5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ การนําความรู ้ใหม่ทีได้มาใช้เพือพัฒนาสุ ขภาพ
ของประชาชน
4.5.5 การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ คือ สิ งทีได้จากการนําความรู้ไปใช้จนเกิ ดการ
เรี ยนรู้และเกิดความรู้ใหม่กลับมาให้ชุมชน
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4.6 ขันประเมินผลการนําความรู้ มาใช้ คือ การประเมินผลการนําความรู ้ในขันดําเนินการ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุเป้ าหมายของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย
4.6.1 การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้ าหมาย
ทีตังไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนิ นการให้ดีขึน, มีการ
นําผลการวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้
4.6.2 สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนินงานในชุมชนภายหลัง
จากการนําความรู้ทีสร้างใหม่มาใช้ในการดําเนินงานว่าสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหา
และพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน หรื อไม่

257
แบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 1
แบบสั มภาษณ์ (ร่ าง)องค์ ประกอบและตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพ
ในชุ มชนของสถานีอนามัย
คําชี แจง
1.แบบสอบถามชุดนีมี 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ความคิดเห็นทีมีต่อองค์ประกอบของตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย ซึงมี 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี จํานวน 49 ตัว มีจาํ นวน
ข้อคําถามทังสิ น 49 ข้อ ซึงลักษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ
2.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามนี มีจุดมุ่งหมายเพือรวบรวมความคิดเห็นเกี ยวกับ
ตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัยโดยผูเ้ ชียวชาญจากกลุ่มผูบ้ ริ หารของ
กระทรวงสาธารณสุ ขตังแต่ระดับอําเภอขึนไป กลุ่มนักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุ ขทีมีประสบการณ์
การดําเนินงานการจัดการความรู้ โดยดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษหรื อเทียบเท่าขึนไปหรื อ
สอนหรื อวิจยั เกียวกับการจัดการความรู ้หรื องานด้านสาธารณสุ ขในชุ มชนและกลุ่มผูท้ ีปฏิบตั ิงานด้าน
การจัดการความรู้ของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ข ด้วยเทคนิดเดลฟายประยุกต์โดยใช้แบบสอบถาม
ทีมีโครงสร้างทีพัฒนามาจากโครงสร้ างแนวคิดองค์ประกอบตัวแบบทฤษฎี โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครังนี เพือให้ผเู้ ชี ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ
เพิมเติมเพือนําไปใช้ในการการพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
3.การพิจารณาตัวบ่งชี ให้ท่านพิจ ารณาความเหมาะสมของตัวบ่ง ชี แต่ละตัวว่ามี ความ
เหมาะสมในระดับมากน้อยเพี ยงใด จากมากที สุ ดถึ ง น้อยทีสุ ด (จากระดับ 5 ถึ ง 1 ) หากท่ า นมี
ข้อเสนอแนะเพิมเติมโปรดให้ขอ้ เสนอแนะในช่องข้อเสนอแนะด้านขวามือของแบบสอบถาม
4.ความเหมาะสมของตัวบ่งชี หมายถึ ง ตัวบ่งชี นันมีความสําคัญเหมาะสมทีจะนําไปใช้
เป็ นเกณฑ์สาํ หรับบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
5.ข้อมูลทีได้จากการตอบแบบสอบถามของท่านในครังนี ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการเก็บไว้เป็ น
ความลับ
6. การตอบแบบสอบถามตอนที 1 และตอนที 2 ขอให้ท่านกรุ ณาทําเครื องหมาย / ลงในช่องว่าง
ทีตรงกับความเป็ นจริ งและความคิดเห็นของท่านตามลําดับ
ขอแสดงความขอบคุณ
ปริ ญญา จิตอร่ าม
ผูว้ จิ ยั
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ตอนที 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
1. ชือ...................................................................นามสกุล...................................................................
2. ตําแหน่ง................................................................ระดับ..................................................................
3. สถานทีปฎิบตั ิงาน............................................................................................................................
4. เพศ

( ) ชาย
( ) หญิง

5. อายุ

(
(
(
(

6. การศึกษา

( ) ปริ ญญาตรี สาขา......................................................................
( ) ปริ ญญาโท สาขา......................................................................
( ) ปริ ญญาเอก สาขา......................................................................

) ตํากว่า 40 ปี
) 41 – 50 ปี
) 51 – 60 ปี
) มากกว่า 60 ปี

7. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
( ) 5 - 10 ปี
( ) 11 – 15 ปี
( ) 16 – 20 ปี
( ) 21 ปี ขึนไป
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ตอนที 2 ความคิดเห็นทีมีต่อองค์ ประกอบของตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย
1.องค์ ประกอบหลักด้ านองค์ กร

องค์ประกอบ
ย่อย

ตัวบ่งชี

1.1 โครงสร้าง 1) มีสายบังคับบัญชาทีไม่ซบั ซ้อน
ของสถานี
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายใน
อนามัย
และภายนอกสถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานด้านการจัดการความรู้และมี
ผูร้ ับผิดชอบทีชัดเจน
4) มีการแต่งตังคณะทํางานด้านการจัดการความรู้
1.2 วิสัยทัศน์/ 1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการ
พันธกิจ/กล
ความรู้
ยุทธ
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการ
ความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์
ด้านการจัดการความรู้
1.3 วัฒนธรรม 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการ
เพิมพูนคุณค่าแก่ สถานีอนามัย
4) บุคลากรมีอิสระในการคิดและการแสวงหา
ความรู้
5) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับ
หน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ 1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใสเป็ น
การทํางาน
กันเอง
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญ
ของสถานีอนามัย

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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2. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร
องค์ประกอบ
ย่อย
2.1 ภาวะผูน้ าํ
ทีเอือต่อการ
จัดการความรู้

ตัวบ่งชี

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการ
ทํางาน
2) หัวหน้าสถานี อนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้
กับบุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุน
ความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน

2.2 การเสริ ม 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจ
พลังอํานาจให้
ในการทํางานแก่บุคลากร
บุคลากรใน
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของ
องค์กร
บุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการ
จัดการความรู้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วน
หนึงในการพิจารณาความดีความชอบ

3. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์ประกอบ
ย่อย

ตัวบ่งชี

3.1 เทคโนโลยี 1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่าง
สารสนเทศ
หน่วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/
ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่
ความรู้

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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4 . องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน

องค์ประกอบ
ย่อย

ตัวบ่งชี

4.1 ขันกําหนด 1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนด
ความรู้
ความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้
ภายนอกสถานี อนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้จากประชาชน
4.2 ขันค้นหา 1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
ความรู้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของ
ความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ที
หลากหลาย
4) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของ
ความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย
5) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู้
4.3 ขันเลือก
วิธีการในการ
จัดการความรู้

1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ที
เหมาะสมกับความรู้ทีกําหนด

4.4 ขันได้
ความรู้ใหม่

1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนา
สุ ขภาพ
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย
4) มีระบบการจัดเก็บความรู้ใหม่สามารถค้นหา
ได้โดยง่าย
5) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้

4.5 ขัน
ดําเนินการใช้
ความรู้ใหม่

2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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4 . องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน (ต่อ)

องค์ประกอบ
ย่อย
4.6 ขัน
ประเมินผล
การใช้ความรู้

ตัวบ่งชี
1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้
ความรู้
2) มีคณะทํางานเพือประเมินผลการใช้ความรู้
ใหม่
3) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยไตร
มาสละ 1ครัง

ระดับความเหมาะสม
5
4
3
2
1
ข้อ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด

ภาคผนวก ค
แบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 2
แบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย
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แบบสอบถามการวิจัย ชุ ดที 2
แบบสอบถามเพือการคัดเลือกตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
(สํ าหรับผู้เชี ยวชาญ)
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี มีจุดมุ่งหมายเพือรวบรวมความคิดเห็นของท่านในการพิจารณา
ตัวบ่งชี การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยผูว้ ิจยั ใคร่ ขอความกรุ ณาจาก
ท่านพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี ทีจะนําไปใช้เป็ นเกณฑ์บอกสภาพการจัดการความรู้ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือนําไปใช้ในการพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชนของสถานี อนามัย ให้มีความสมบูรณ์มากยิงขึน และขอรับรองว่าการตอบแบบสอบถาม
ของท่านในครังนี ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการเก็บไว้เป็ นความลับ
2. แบบสอบถามทังหมดประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 แบบสอบถามข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคําตอบ จํานวน
ข้อคําถาม 7 ข้อ
ส่ วนที 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพใน
ชุมชนของสถานีอนามัย มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน
ข้อคําถาม 45 ข้อ (ซึงมี 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย 45 ตัวบ่งชี ) เมือท่านพิจารณา
ตัวบ่งชีแล้วหากมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติมกรุ ณาแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องข้อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณผูเ้ ชียวชาญทุกท่านทีกรุ ณาให้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามเป็ น
อย่างดีไว้ ณ โอกาสนี

ปริ ญญา จิตอร่ าม
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวติ และการพัฒนามนุษย์
ผูว้ จิ ยั

265
ส่ วนที 1 แบบสอบถามข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
1. ตําแหน่ง............................................................ระดับ
......................................................................
2. สถานทีปฎิบตั ิงาน............................................................................................................................
3. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

4. อายุ…………………ปี
5. การศึกษา

(
(
(
(

) ปริ ญญาตรี สาขา......................................................................
) ปริ ญญาโท สาขา......................................................................
) ปริ ญญาเอก สาขา......................................................................
) อืนๆ..........................................................................................

6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน……………………ปี
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ส่ วนที 2 แบบสอบถามความเหมาะสมของตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัย

องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบด้านองค์ กร
1.1 โครงสร้าง 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการ
ของสถานี
ปฏิบตั ิ
อนามัย
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทัง
ภายในและภายนอกสถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้าน
การจัดการความรู้ทีชัดเจน
1.2 วิสัยทัศน์/ 1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการ
พันธะกิจ/
ความรู้
กลยุทธ์
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการ
ความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกล
ยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
1.3 วัฒนธรรม 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการ
แสวงหาความรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้
เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางาน
ร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยา1) มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส /
กาศการทํางาน
เป็ นกันเอง
2) มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วน
สําคัญของสถานีอนามัย

ระดับความเหมาะสมของการเป็ นตัว
บ่ งชี
ข้ อ
5
4
3
2
1
เสนอแนะ
มาก มาก ปาน น้ อ น้ อย
ทีสุ ด
กลาง ย ทีสุ ด
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องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

2. องค์ ประกอบหลักด้านบุคลากร
2.1 ภาวะผูน้ าํ ที 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดี
เอือต่อการ
ในการทํางาน
จัดการความรู้ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียน
เรี ยนรู้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและ
สนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการ
ทํางาน
2.2 การเสริ ม 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการ
พลังอํานาจให้
ตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้
ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้สิงใหม่ๆอย่าง
ต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการ
จัดการความรู้
2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ น
ส่ วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
3. องค์ ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1เทคโนโลยี 1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่าง
สารสนเทศ
หน่วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/
ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่
ความรู้

ระดับความเหมาะสมของการเป็ นตัว
บ่ งชี
5
4
3
2
1
ข้ อ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย เสนอแนะ
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
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ระดับความเหมาะสมของการเป็ นตัว
บ่ งชี
ข้ อ
องค์ ประกอบ
ตัวบ่ งชี
5
4
3
2
1
เสนอแนะ
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีสุ ด
กลาง
ทีสุ ด
4 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
4.1 ขันกําหนด 1) มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู้
ความรู้
ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้
ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้จากประชาชน
4.2 ขันค้นหา 1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานี อนามัย
ความรู้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของ
ความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ที
หลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู้
4.3 ขันเลือก
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ที
วิธีการใน
เหมาะสมกับความรู้ทีกําหนด
การจัดการ
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
ความรู้
4.4 ขันได้
1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อย
ความรู้ใหม่
ไตรมาสละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของ
ความรู้ทงภายในและภายนอกสถานี
ั
อนามัย
4.5 ขัน
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ดําเนินการ
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
ใช้ความรู้ใหม่ 3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการที
หลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
4.6 ขันประเมิน 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
ผลการใช้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อย
ความรู้
ไตรมาสละ 1ครัง

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามการวิจัย ชุ ดที 3
แบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสํ าคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี
การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
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หนังสื อนําส่ งแบบสอบถามการวิจัย ชุ ดที 3
แบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสํ าคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี
การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
เรียน อาจารย์ผ้ เู ชียวชาญ
ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านในการตอบแบบสอบถามการวิจยั เรื อง การพัฒนาตัว
บ่ง ชี การจัดการความรู้ ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื อนําหนัก
ความสําคัญของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดยผูเ้ ชียวชาญ
ในการนีจึงขอความกรุ ณาท่านพิจารณาตอบแบบสอบถามประเด็นต่อไปนี
1. ส่ วนที 1 กําหนดนําหนักความสํ าคัญขององค์ ประกอบหลัด ของการจัดการความรู้
ด้ านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย แต่ ละองค์ ประกอบ ซึ งมีอยู่ทงหมด
ั
4 องค์ประกอบ คือ
ด้านองค์กร ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านกระบวนการในการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชน โดยขอให้ท่านพิจารณาค่านําหนักความสําคัญเป็ นร้อยละทีรวมกันทุกองค์ประกอบ
เป็ น ร้อยละ 100
2. ส่ วนที 2 กําหนดนําหนักความสํ าคัญของตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพใน
ชุ มชนของสถานีอนามัยของแต่ ละองค์ ประกอบโดยพิจารณากําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี
แต่ละตัวบ่งชีโดยให้ค่านําหนักความสําคัญด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
อนึ งเมือท่านได้พิจารณาแล้ว ผูว้ ิจยั ขอความกรุ ณาจากท่าน กรุ ณานําแบบสอบถาม
การวิจยั ส่ งกลับให้ผวู้ จิ ยั โดยบรรจุแบบสอบถามการวิจยั ในซองจดหมายทีแนบมาพร้อมนี จะเป็ น
พระคุณอย่างยิง
ขอบขอพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งยิง
ปริ ญญา จิตอร่ าม
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ผูว้ จิ ยั
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แบบสอบถามเพือการกําหนดนําหนักความสํ าคัญองค์ ประกอบหลักและตัวบ่ งชี และการกําหนด
เกณฑ์ การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
(สํ าหรับผู้เชียวชาญ)
คําชีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี มีจุดมุ่งหมายเพือกําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบตัวบ่งชี
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยใช้ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
2. แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 นําหนักความสําคัญขององค์ประกอบการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัยของแต่ละองค์ประกอบ
ส่ วนที 2 นําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยของแต่ละองค์ประกอบ
3. ในการตอบแบบสอบถามนี ขอให้ท่านพิจารณาตามลําดับดังนี
3.1 พิจารณากําหนดนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบโดยให้
ค่านําหนักความสําคัญเป็ นร้อยละทีรวมกันทุกองค์ประกอบเป็ น ร้อยละ 100
3.2 พิจารณากําหนดนําหนักความสําคัญของตัวบ่งชี แต่ละตัวบ่งชี โดยให้ค่านําหนัก
ความสําคัญด้วยมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
เมือ
5 หมายถึง ตัวบ่งชีนันมีค่านําหนักความสําคัญในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง ตัวบ่งชีนันมีค่านําหนักความสําคัญในระดับมาก
3 หมายถึง ตัวบ่งชีนันมีค่านําหนักความสําคัญในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ตัวบ่งชีนันมีค่านําหนักความสําคัญในระดับน้อย
1 หมายถึง ตัวบ่งชีนันมีค่านําหนักความสําคัญในระดับน้อยทีสุ ด
เพือความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการวิจยั ขอท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทังฉบับ
และผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งทีได้กรุ ณาสละเวลาอันมีค่ายิงในการตอบแบบสอบถามนี
ปริ ญญา จิตอร่ าม
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุ ษย์
ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที 1 กําหนดนําหนักความสํ าคัญขององค์ ประกอบการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของ
สถานีอนามัยของแต่ ละองค์ ประกอบ
นําหนักความสําคัญ
ร้ อยละ

องค์ ประกอบ
ด้านองค์กร
ด้านบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านกระบวนการในการจัดการความรู ้ดา้ นสุขภาพในชุมชน
รวม

100

ส่ วนที 2 กําหนดนําหนักความสํ าคัญของตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้าง 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
ของสถานี
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอก
อนามัย
สถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1.2 วิสยั ทัศน์/ 1) มีวสิ ยั ทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
พันธะกิจ/กล 2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
ยุทธ์
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้
1.3 วัฒนธรรม 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการ
ทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่า
แก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศ 1) มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
การทํางาน
2) มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้เชิงบวกในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่วนสําคัญของสถานีอนามัย

ระดับความสําคัญ
5 4 3 2 1
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ส่ วนที 2 กําหนดนําหนักความสํ าคัญของตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย (ต่ อ)
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

2. องค์ ประกอบหลักด้านบุคลากร
2.1 ภาวะ
1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ผูน้ าํ ทีเอือต่อ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
การจัดการ
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
ความรู้
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ ม 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
พลังอํานาจ
บุคลากร
ให้บุคลากร 2) สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ 1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้
2)นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณา
ความดีความชอบ
3. องค์ ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
เทคโนโลยี 2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
สารสนเทศ 3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้
4 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
4.1 ขัน
1) มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
กําหนด
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
ความรู้
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน
4.2 ขันค้นหา 1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
ความรู้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู้
4.3 ขันเลือก 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู้ที
วิธีการใน
กําหนด
การจัดการ
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
ความรู้

ระดับความสํ าคัญ
5 4 3 2 1
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ส่ วนที 2 กําหนดนําหนักความสํ าคัญของตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี
อนามัย (ต่ อ)
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

4 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
4.4 ขันได้
1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
ความรู้ใหม่
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายใน
ั
และภายนอก สถานีอนามัย
4.5 ขัน
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ดําเนินการใช้ 2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ ใหม่
ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
4.6 ขันประเมิน 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
ผลการใช้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง
ความรู้

ระดับความสํ าคัญ
5 4 3 2 1

ภาคผนวก จ
เครืองมือชุ ดที 4
แบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
ของสถานีอนามัย
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แบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 4
การพัฒนาตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
คําชีแจง
1. แบบสอบถามการวิจยั เรื อง “การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
ของสถานีอนามัย” ฉบับนี มีจุดประสงค์เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย
2. แบบสอบถามฉบับนีประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคําตอบ จํานวนข้อคําถาม 7 ข้อ
ส่ วนที 2 ข้อมูลการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านองค์กร 2) องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร 3) องค์ประกอบหลัก
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพ
ในชุมชน ซึงมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
โดยกําหนดให้ 5 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับน้อยทีสุ ด
โดยให้ ท่านประเมินว่ าสถานีอนามัยของท่านมีการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนมากน้ อยเพียงใด
3. ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง โดยข้อมูล
ทีได้ผวู้ จิ ยั จะรวบรวมวิเคราะห์ และนําเสนอผลการศึกษา โดยภาพรวมระดับประเทศ ซึ งจะไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านและองค์กรของท่าน
4.เมือท่านได้ตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั ใคร่ ขอความกรุ ณาจากท่านกรุ ณานํา
แบบสอบถามการวิจยั ส่ งกลับคืนผูว้ จิ ยั โดยบรรจุแบบสอบถามการวิจยั ในซองจดหมายทีแนบมา
พร้อมนี และหากมีปัญหาข้อสงสัยหรื อต้องการรายละเอียดเพิมเติมในการตอบแบบสอบถาม กรุ ณา
ติดต่อ อ.ปริญญา จิตอร่ าม หมายเลขโทรศัพท์ 089-2129949
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุ ณาให้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีไว้ ณ
โอกาสนี
ปริ ญญา จิตอร่ าม
ผูว้ จิ ยั
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
1. ตําแหน่ง...............................................................ระดับ
...................................................................
2. ปฏิบตั ิงานทีสถานีอนามัย................................................................................................................
หมู่ที.............ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด......................................
3. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

4. อายุ....................................ปี
5. การศึกษา

(
(
(
(

) ปริ ญญาตรี
) ปริ ญญาโท
) ปริ ญญาเอก
) อืนๆ..........................................................................................

6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน....................................ปี
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ส่ วนที 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบหลักด้านบุคลากร
1.1 ภาวะผูน้ าํ ที
เอือต่อการ
จัดการความรู้

1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน

1.2 การเสริ ม
พลังอํานาจ
ให้บุคลากร
1.3 การจูงใจ

1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้

2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
2. องค์ ประกอบด้านองค์ กร
2.1 โครงสร้าง
ของสถานี
อนามัย

1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ

2.2 วิสัยทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์

1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้

2.3 วัฒนธรรม
องค์กร

1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม

2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน

3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน

2.4 บรรยากาศ
การทํางาน

1) มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
2) มีบรรยากาศของการเรี ยนรู้เชิงบวกในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย

ระดับ
การจัดการความรู้ ทีมี
5 4 3 2 1
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ระดับ
การจัดการความรู้ ทีมี
5 4 3 2 1

ตัวบ่ งชี

3 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
3.1 ขันกําหนด
ความรู้

1) มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน

3.2 ขันค้นหา
ความรู้

1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้

3.3 ขันเลือก
วิธีการในการ
จัดการความรู้
3.4 ขันได้
ความรู้ใหม่

1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู้ที
กําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
3.5 ขัน
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ดําเนินการ
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
ใช้ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
3.6 ขันประเมิน 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
ผลการใช้ความรู้ 2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง
4. องค์ ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้

จบการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู ง

ภาคผนวก ฉ
คุณภาพเครืองมือ
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ค่ าความเชือมันของแบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 4
การพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics

อ111
อ112
อ113
อ121
อ122
อ123
อ131
อ132
อ133
อ134
อ141
อ142
อ143
อ144
บ211
บ212
บ213
บ214
บ221
บ222
บ223
บ231
บ232
ท311
ท312
ท313
ก411
ก412
ก413
ก414
ก421
ก422
ก423
ก424
ก431
ก432
ก441
ก442
ก443
ก451
ก452
ก453
ก454

Scale
Mean
if Item
Deleted
171.2667
171.4000
171.2000
171.5333
171.6000
171.6667
171.2333
171.3667
171.5000
171.4333
171.1000
171.4333
171.3667
171.4333
171.4333
171.5000
171.4333
171.1667
171.5333
171.5333
171.5667
171.7333
171.7000
171.6000
171.5333
171.5333
171.5667
171.8000
171.9667
171.9667
171.7333
171.7667
171.8000
171.9333
171.8000
171.8333
171.5333
171.6333
171.7333
171.4000
171.6333
171.7000
171.7667

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted
Correlation Deleted
501.8575
.2247
.9740
493.4897
.5354
.9732
493.7517
.4765
.9734
486.1195
.6922
.9727
491.4207
.6300
.9730
489.7471
.5518
.9732
487.6333
.6079
.9730
487.8264
.6160
.9730
488.0517
.6501
.9729
486.8057
.7563
.9726
487.4034
.6238
.9729
487.2195
.6297
.9729
490.2402
.4730
.9735
485.4264
.6875
.9727
475.7713
.7095
.9727
478.8103
.7216
.9726
479.0816
.7144
.9727
491.5230
.5457
.9732
490.5333
.5916
.9730
487.7057
.6934
.9727
481.4954
.7697
.9724
482.5471
.7573
.9725
480.2172
.7488
.9725
490.5241
.4549
.9736
490.1885
.6040
.9730
488.8782
.5589
.9732
483.7713
.7480
.9725
479.0621
.7973
.9723
478.3092
.8008
.9723
477.6195
.7441
.9725
484.9609
.7311
.9726
486.8747
.7100
.9727
487.6138
.6734
.9728
480.9609
.7680
.9724
482.0966
.8038
.9724
487.9368
.5070
.9734
485.4989
.6645
.9728
490.7920
.5747
.9731
473.3057
.8154
.9723
484.1793
.7574
.9725
486.1713
.6828
.9728
483.5966
.7920
.9724
484.8747
.7223
.9726

282
ค่ าความเชือมันของแบบสอบถามการวิจัยชุ ดที 4 (ต่ อ)
การพัฒนาตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
ก461
ก462

171.6667
171.5000

Scale
Corrected
Variance
ItemAlpha
if Item
Total
if Item
Deleted Correlation
Deleted
480.8506
483.0862

.7037
.7633

Reliability Coefficients
N of Cases =
Alpha =

.9734

30.0

N of Items = 45

.9727
.9725
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี ยวชาญทีมีต่อแบบสอบถาม
เรือง การพัฒนาตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
คําชีแจง
แบบสอบถามนี ใช้สําหรับ ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชี ยวชาญ ทีมีต่อแบบสอบถาม
เรื อง การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โยมีวตั ถุประสงค์
เพือนําไปใช้ในการปรับปรุ งแบบสอบถามการวิจยั เรื อง การพัฒนาตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ น
สุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ต่อไป
วิธีการประเมิน
แบบประเมินนีเป็ นแบบตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามของแบบสอบถาม เรื อง
การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนโดยให้
ผูเ้ ชียวชาญพิจารณาความสอดคล้องของข้อคําถาม โดยมีซึงมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า 3 ระดับ คือ
เมือท่านแน่ใจว่าสอดคล้อง ให้คะแนน
+1
เมือท่านไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง ให้คะแนน
0
-1
เมือท่านแน่ใจว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
ขอให้ท่านพิจารณาเอกสาร แล้วทําเครื องหมาย / ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน
และได้โปรดให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติมลงในช่ องว่างท้าย รายการประเมินแต่ละหัวข้อ ทังนี เพือ
ประโยชน์ต่อผูร้ ายงานในการปรับปรุ งและพัฒนาแบบสอบถาม เรื อง การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการ
ความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยให้มีคุณภาพสู งขึน
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งในความร่ วมมือของท่าน

ปริ ญญา จิตอร่ าม
นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบณั ฑิต
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์
ผูว้ จิ ยั

284

องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบด้านองค์ กร
1.1 โครงสร้างของ 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สถานีอนามัย
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน
1.2 วิสัยทัศน์/
1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
พันธะกิจ/กลยุทธ์ 2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
1.3 วัฒนธรรม
1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี
อนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
1.4 บรรยากาศการ 1) มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
ทํางาน
2) มีบรรยากาศของการเรี ยนรู้เชิงบวกในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
2. องค์ ประกอบหลักด้านบุคลากร
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ 1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ต่อการจัดการ
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
ความรู้
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ มพลัง 1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
บุคลากร
อํานาจให้บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง
2.3 การจูงใจ
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้
2)นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณาความ
ดีความชอบ

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1
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3. องค์ ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 เทคโนโลยี
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
สารสนเทศ
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้
4 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
4.1 ขันกําหนด
1) มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ความรู้
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน
4.2 ขันค้นหา
1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
ความรู้
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู้
4.3 ขันเลือกวิธีการ 1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู้ที
ในการจัดการ
กําหนด
ความรู้
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
4.4 ขันได้ ความรู้ 1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
ใหม่
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
4.5 ขันดําเนินการ 1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ใช้ความรู้ใหม่
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้

ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1
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ระดับความคิดเห็น
+1
0
-1

4 . องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุขภาพในชุมชน
4.6 ขันประเมินผล 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
การใช้ความรู ้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง

ความเห็นอืนๆ......................................................................................................................................
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ค่ าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัยโดยผู้เชี ยวชาญ

องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบด้ านองค์ กร
1.1 โครงสร้างของ
1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
สถานีอนามัย
2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานี
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
1.2 วิสัยทัศน์/พันธะ
กิจ/กลยุทธ์

1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู ้

1.3 วัฒนธรรม
องค์กร

1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้และการแสวงหาความรู ้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานี
อนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน

1.4 บรรยากาศการ
ทํางาน

1) มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
2) มีบรรยากาศของการเรี ยนรู ้เชิงบวกในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย

2. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร
2.1 ภาวะผูน้ าํ ทีเอือ
1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
ต่อการจัดการความรู ้ 2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุ นความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
2.2 การเสริ มพลัง
อํานาจให้บุคลากร

2.3 การจูงใจ

1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่
บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนือง
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้

2)นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณาความ
ดีความชอบ
3. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1 เทคโนโลยี
1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
สารสนเทศ
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
คน คน คน คน คน
ที 1 ที 2 ที 3 ที 4 ที 5

รวม

ค่ า
IOC

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

1.00
1.00

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
5
5

1.00
1.00
1.00
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4 . องค์ ประกอบหลักด้ านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชน
4.1 ขันกําหนด
1) มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ความรู ้
2) มีการสํารวจองค์ความรู ้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู ้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน
4.2 ขันค้นหาความรู ้

1) บุคลากรทราบองค์ความรู ้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู ้ทีหลากหลาย

4.3 ขันเลือกวิธีการ
ในการจัดการความรู ้

4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการ
ความรู ้
1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ที
กําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู ้

4.4 ขันได้ ความรู ้
ใหม่

4.5 ขันดําเนิ นการใช้
ความรู ้ใหม่

1) มีความรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู ้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
1) นําความรู ้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
3) มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู ้

4.6 ขันประเมินผล
การใช้ความรู ้

1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู ้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง

ระดับความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
คน คน คน คน คน
ที 1 ที 2 ที 3 ที 4 ที 5

รวม

ค่ า
IOC

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

5

1.00

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
5

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ที สธ ๐๒๐๓.๐๘๗/

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร จ.พรรณบุรี
๗๗ หมู่ ๔ ตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ธันวาคม ๒๕๕๒

เรือง ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
เรียน หัวหน้าสถานีอนามัย
สิงทีส่ งมาด้ วย ๑. แบบสอบถามการวิจยั เรื อง “การพัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้
ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย” จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะดําเนินการวิจยั เรื อง “การ
พัฒนาตัวบ่งชีการจัดการความรู ้ดา้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนาตัวบ่งชีการ
จัดการความรู ้และวัดสภาพการจัดการความรู ้ดา้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
ในการนี วิทยาลัยฯ จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับการจัดการ
ความรู ้ในสถานีอนามัยของท่าน รายละเอียดตามสิ งทีส่งมาด้วย อนึงเมือท่านได้ตอบแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว
ได้โปรดส่งแบบสอบถามกลับคืนผูว้ จิ ยั ภายในวันที ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ เพือจะได้ดาํ เนินการต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดให้ความอนุเคราะห์ต่อไปด้วย จักเป็ นพระคุณยิง
ขอแสดงความนับถือ
ธนบูรณ์ ศิริจิตร
(นายธนบูรณ์ ศิริจิตร)
วิทยาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๒-๕๗๓๐-๗ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๕๗๓๐-๗ ต่อ ๑๐๖

ภาคผนวก ซ
คู่มือการใช้ ตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
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คู่มือการใช้
ตัวบ่ งชีการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย

299

คํานํา

คู่มือการใช้ตวั บ่งชี การจัดการความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ฉบับนี จัดทํา
ขึนเพือเป็ น เอกสารสําหรับใช้ในการวัดสภาพการจัดความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพืออํานวยความสะดวกให้กบั บุคลากรสาธารณสุ ขที ปฏิ บตั ิ งานอยู่ใ นสถานี
อนามัยได้นาํ เอาแบบประเมินการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ไปใช้ในการ
วัดสภาพการจัดความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชนของสถานี อนามัย ด้วยตัวเอง ทังนี เพือให้ทราบระดับ
การจัดความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาและส่ งเสริ ม
การจัดความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยให้สูงขึน ซึ งจะส่ งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสุ ข
ภาวะของประชาชนในพืนทีอย่างชัดเจน ต่อเนืองและยังยืน
ปริ ญญา จิตอร่ าม

300
สารบัญ
หน้ า
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพประกอบ
บทที 1 แนวคิดเกียวกับความรู้
ความหมายของความรู้
ประเภทของความรู้
บทที 2 แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้
ความหมายของการจัดการความรู้
เป้ าหมายของการจัดการความรู้
องค์ประกอบของการจัดการความรู้
ปัจจัยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้
กระบวนการในการจัดการความรู้
เครื องมือทีใช้ในการจัดการความรู้
การตรวจสอบความรู้
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บทที 1
แนวคิดเกียวกับความรู้
ความหมายของความรู้
ความรู้ คื อ ข้อมูลที เป็ นข้อเท็จ /จริ งที ผ่านการการสังสมมาจากการศึ กษาเล่ าเรี ยน การ
ค้นคว้าหรื อประสบการณ์ รวมทังความสามารถเชิ งปฏิบตั ิและทักษะความเข้าใจ หรื อสารสนเทศที
ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ งทีได้รับมาจากการได้ยนิ ได้ฟัง การคิด หรื อการปฏิ บตั ิ ซึ งเป็ นสิ งทีใช้
อธิ บายสิ งต่างๆ ทีพบเห็นได้อย่างมีเหตุผล โดยอาศัยข้อมูล ทักษะ และประสบการณ์ทีมีอยูเ่ ป็ นส่ วน
สนับสนุนการตัดสิ นใจ เป็ นสิ งทีอยูใ่ นตัวบุคคลเมือนําไปใช้ จะไม่หมดหรื อสึ กหรอ แต่จะงอกเงย
หรื องอกงามขึน ซึงมีลาํ ดับขันของความรู ้ ดังภาพประกอบ 1

ปัญญา
(Wisdom)
ความรู ้
(Knowledge)
สารสนเทศ
(Information)

ข้อมูล
(Data)

ภาพประกอบ 1 ลําดับชันของความรู้
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ข้อมูล (Data)
เป็ นสิ งต่างๆทียังไม่ได้ผ่านการแปลความหมาย ส่ วนสารสนเทศ (Information) นันเป็ น
ข้อมูลทีผ่านกระบวนการเรี ยบเรี ยง วิเคราะห์ ตีความ

ความรู้ (Knowledge)
เกิ ดจากกระบวนการทีบุคคลลําดับชันของความรู ้ รับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารผ่านการคิด และ
เปรี ยบเทียบ เชือมโยงกับความรู้อืนจนเกิดเป็ นความเข้าใจและมีการนําไปใช้

ปัญญา (Wisdom)
ปัญญาเป็ นส่ วนของความรู ้ทีได้ตกผลึกในความคิดของบุคคลต่างๆ ซึ งยากมากทีคนเราจะ
สร้างได้

ประเภทของความรู้
ความรู้อาจแบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ความรู้ทีเด่นชัดเป็ นความรู ้ทีอยูใ่ นรู ปแบบทีเป็ นเอกสาร ตํารา คู่มือต่างๆ
2. ความรู้แฝงหรื อความรู่ ทีซ่อนเร้ น อยูใ่ นตัวบุคคล เป็ นประสบการณ์ ทีถูกสังสมมา
ยาวนาน เป็ นทักษะ เป็ นภูมิปัญญา
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บทที 2
แนวคิดเกียวกับการจัดการความรู้
การจัดการความรู้เป็ นกระบวนการ ทีเป็ นขันตอน และมีการนํามาใช้เป็ นเวลานานมาแล้ว
นับตังแต่ทีมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากคนรุ่ นหนึ งมาสู่ อีกรุ่ นหนึ งด้วยวิธีการและ
รู ปแบบต่างๆทีเป็ นธรรมชาติ เช่น การอ่าน การพูดคุย การสังสอน การจดจํา การสังเกต
โดยในปั จจุบนั เป็ นยุคของสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ ทีมีแหล่งความรู ้ มีอยูม่ ากมาย และ
กระจัดกระจายอยูใ่ นหลายรู ปแบบ ซึ งประกอบด้วย ข้อเท็จจริ ง ความคิดเห็น ทฤษฎี หลักการ และ
กรอบแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยมนุษย์สามารถนําความรู้
มาใช้เพือการตัดสิ นใจในการดําเนินชีวิตทังในชี วิตส่ วนตัว หรื อการทํางาน ในองค์กรต่างๆต้องใช้
ความรู้เป็ นเครื องมือช่วยในการตัดสิ นใจในเรื องต่าง ๆ
ดังนันจึงเกิดคําถามว่าจะทําอย่างไรจึงจะสามารถใช้ความรู ้ทีมีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ั น
สู งสุ ด จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้เกิดกระบวนการของการจัดการความรู ้ ซึ งการจัดการความรู ้นนเป็
คํากว้างๆ ทีมีความหมายครอบคลุมเทคนิ ค กลไกต่างๆ มากมาย เพือสนับสนุ นให้การทํางานของผู ้
ทีใช้ความรู้ (Knowledge Worker) มีการดําเนิ นงานทีมีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึน ซึ งกลไกดังกล่าว
ได้แก่ การรวบรวมความรู้ทีกระจัดกระจายอยูท่ ีต่างๆ มารวมไว้ทีเดี ยวกัน การสร้างบรรยากาศให้
คนคิดค้น เรี ยนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึน การจัดระเบียบความรู ้ในเอกสาร และทําสมุดหน้ารวบรวม
รายชื อผูม้ ีความรู้ในด้านต่างๆ และทีสําคัญทีสุ ด คือ การสร้างช่องทาง และเงื อนไขให้คนเกิ ดการ
แลกเปลียนความรู้ระหว่างกัน เพือนําไปใช้พฒั นางานของตนให้สัมฤทธิผล
ในกระบวนการจัดการความรู ้นนั มีองค์ประกอบทีสําคัญ คือ
- ความรู้
- คน
- เทคโนโลยี
- กระบวนการจัดการความรู้
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ความหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ทีกระจัด
กระจายอยูใ่ นตัวบุคคลหรื อสื อต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน องค์กร หรื อชุมชน มาพัฒนาให้เป็ นระบบ
เพือให้ทุกคนในสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูร้ ู้ รวมทังปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถสู งสุ ดและจะต้องมีการจัดเก็บความรู้ใน
ลักษณะทีผูใ้ ช้สามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางทีสะดวก เพือนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน ทําให้เกิดการโอนถ่ายความรู ้ และมีการแพร่ กระจายไหลเวียนไปทังองค์กร

เป้ าหมายของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้มีเป้ าหมายใหญ่ๆ 3 ประการ คือ
1) เพือพัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ ทีดียงขึ
ิ น
2) เพือการพัฒนาคน คือ พัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์กร
3) เพือการพัฒนาฐานความรู้ขององค์กร เป็ นการเพิมพูนทุนความรู ้ หรื อทุนปั ญญาของ
องค์การ ซึงจะช่วยทําให้องค์กรมีศกั ยภาพในการดําเนินงานได้ดีขึน
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องค์ ประกอบของการจัดการความรู้
องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้นนั ประกอบไปด้วย
1. คน ซึ งอาจเป็ น พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้าหรื อผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร ซึ งในการการ
จัดการความรู้จะรวบรวมว่าใครเชียวชาญในด้านใดบ้างถ้ามีงานใหม่เข้ามาจะมอบหมายให้ใครเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบ ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นแหล่งความรู ้ และเป็ นผูน้ าํ ความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
2. สถานที คือ แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถระดมความคิดร่ วมกันได้ อาจอยูใ่ นรู ป
ของเว็บบอร์ ด การประชุมทางไกล หรื อ โปรแกรมออนไลน์อืนๆ
3. ข้อมูล คือ ทุกสิ งทีนําเก็บและให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านันได้โดยง่าย การวิเคราะห์
แยกแยะหมวดหมู่ของข้อมูลเป็ นเรื องสําคัญ
4. เทคโนโลยี เป็ นเครื องมือเพือให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี ยน รวมทังนํา
ความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็ วขึน
5. กระบวนการความรู้ เป็ นการบริ หารจัดการ เพือนําความรู ้จากแหล่งความรู ้ไปให้ผใู้ ช้
เพือทําให้เกิดการปรับปรุ ง และนวัตกรรม
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ปัจจัยส่ งเสริมการจัดการความรู้
ปัจจัยทีช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้ มี 8 ประการ คือ

1. ภาวะผู้นํา
ผูน้ าํ ทีแสดงความเอาจริ งเอาจังต่อการจัดการความรู ้ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของสมาชิ กองค์กร
ให้เป็ นบุคคลเรี ยนรู้ (Learning person) พัฒนาความเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Organization)
เน้นการให้อาํ นาจ (Empowerment) แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีความสําคัญยิงต่อความสําเร็ จในการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กร

2. โครงสร้ างขององค์ กร ทีเน้ นความเป็ นเครือข่ าย (Network)
ไม่เน้นการเป็ นแท่งอํานาจหรื อปี ระมิดแห่งอํานาจ จะสามารถช่วยส่ งเสริ มการจัดการ
ความรู้ รวมทังโครงสร้างองค์กรทีเน้นการเปิ ดสู่ สภาพแวดล้อมภายนอกให้สามารถรับรู้ เรี ยนรู้ และ
แลกเปลียนเรี ยนรู้กบั สิ งแวดล้อมและปั จจัยภายนอกองค์กรในทุกจุดของการปฏิบตั ิงาน จะเป็ นการ
ช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู ้

3. วัฒนธรรมองค์ กร พฤติกรรมและการสื อสาร
วัฒนธรรมองค์กรทีเน้นการสื อสารแนวราบ มีความสัมพันธ์เป็ นแบบแนวราบ มีความ
เป็ นเครื อข่าย เน้นความเป็ นเพือนร่ วมงานมากกว่าการบังคับบัญชา มีการแลกเปลียนข้อคิดเห็น จะ
ช่วยส่ งเสริ มกิจกรรมการจัดการความรู ้ พฤติกรรมของสมาชิกภายในองค์กร

4. เทคโนโลยี
การสื อสารและสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล (Data Mining)
ช่วยในการสื อสารเพือแลกเปลียนข้อมูลและความรู ้ ช่วยในการถ่ายทอด ข้อมูล ข้อสนเทศ และ
ความรู้ การออกแบบการทํางานให้สามารถนํามารวบรวมเป็ นข้อมูลภาพรวมขององค์กร ผ่านอิน
เทอร์เนต (Internet) อินทราเนต (Intranet) หรื อโลตัสโน้ต (Lotus Notes) ช่วยให้ความรู ้ทีเกิดขึนจาก
การปฏิบตั ิงานยังคงอยูก่ บั องค์กรไม่สูญหายไปกับพนักงานทีลาออกไป
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ปัจจัยส่ งเสริมการจัดการความรู้
5. ระบบการให้ รางวัล และการยกย่ อง
ระบบทีเน้นการแข่งขันระหว่างพนักงาน ให้รางวัลแก่ผลงานในระดับบุคคล จะมีผลลบ
ต่อการจัดการความรู้ ทําให้พนักงานไม่ค่อยแลกเปลียนความรู ้ระหว่างกัน แต่ระบบการให้รางวัล
และการยกย่องทีเน้นผลงานของกลุ่ม เน้นให้การยกย่องกระบวนการความร่ วมมือ การแลกเปลียน
เรี ยนรู้ระหว่างกัน จะช่วยส่ งเสริ มการจัดการความรู ้

6. ความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถทังส่ วนบุคคล และเมือทํางานร่ วมกันเป็ นทีมหรื อเป็ น
เครื อข่าย มีความสําคัญต่อการจัดการความรู ้

7. การวัด (Measurement)
การวัดเป็ นเครื องมือของการประเมิน และการประเมินเป็ นเครื องมือในการทําความเข้าใจ
าง ๆ ผลลัพธ์จากกิจกรรมเหล่านัน รวมทังผลกระทบทีเกิดขึน
กระบวนการจัดการความรู้ขนตอนต่
ั
ทังเชิงบวกและเชิงลบ การวัดและการประเมินจึงเป็ นเครื องมือให้เกิดการป้ อนกลับ (Feedback) ช่วยให้
สามารถปรับปรุ งพัฒนากิจกรรมจัดการความรู ้ให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ผลดียงขึ
ิ น

8. การจัดการองค์ กรในภาพรวม
เป็ นหัวใจของการจัดการความรู้ การจัดการให้เกิดจุดประสงค์ร่วมกัน (Shared Purpose)
และวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ของคนในองค์กร เป็ นการจัดการทีสําคัญในการจัดการความรู้
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กระบวนการในการจัดการความรู้
กระบวนการจัดการความรู้ มีขนตอนของกระบวนการ
ั
6 ขันตอน คือ
1. ขันกําหนดความรู ้
2. ขันค้นหาแหล่งความรู ้
3. ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้
4. ขันได้ความรู้ใหม่
5. ขันดําเนินการใช้ความรู ้ใหม่
6. ขันประเมินผลการนําความรู ้มาใช้

1. ขันกําหนดความรู้
การกําหนดความรู้ทีสําคัญ โดยอาจจะเป็ นเรื องหรื อหัวข้อในการจัดการความรู้โดยอาจมา
จากปั ญหาทีต้องการแก้ไข หรื อจากเป้ าหมายของงานเพือทําให้งานบรรลุเป้ าหมาย

2. ขันค้ นหาแหล่งความรู้
การพิจารณาว่าความรู้ทีต้องการนัน อยูใ่ นแหล่งใดบ้างซึ งอาจจะเป็ นความรู ้ ทีเด่นชัดหรื อ
ความรู้แฝง ประกอบด้วย
2.1 การสร้ างทีมความรู้ คือ ตัวบุคคลทีดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึงประกอบไปด้วย
ผูป้ ฏิบตั ิจดั การความรู้(ผูท้ าํ หน้าทีหลักในกระบวนการจัดการความรู้ ) ผูเ้ ชียวชาญความรู้ วิศวกรความรู้
ผูบ้ ริ หารความรู้
2.2 การแสวงหาความรู้ คือ เป็ นขันตอนในการดึงความรู ้จากแหล่งต่างๆ ทีมีอยูอ่ ย่างกระจัด
กระจายมารวมไว้เพือจัดทําเนือหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
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3. ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้
การพิจารณาว่า จะใช้วิธี ก ารใดในการจัด การหรื อดํา เนิ น การเพื อให้ไ ด้ความรู ้ ใหม่
ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพือยกระดับความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลือก
เอาไว้เฉพาะความรู้ทีจําเป็ นสําหรับการใช้ประโยชน์ จากทังภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร

4. ขันได้ ความรู้ ใหม่
ขันได้ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย
4.1 การสร้างความรู้ใหม่ เป็ นการสร้างความรู้ ทังทีเป็ นการสร้างจากกระบวนการและ
ขันตอนในการทํางานภายในองค์กร และการนําความรู้ ข้อสนเทศ หรื อข้อมูลจากภายนอกมา
สังเคราะห์เป็ นความรู้สาํ หรับใช้ในการทํางาน
4.2 การตรวจสอบความรู้ การทบทวนความรู้ทีองค์กร หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการ
เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงานได้อย่างดี ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ความต้องการ 2)
การวิเคราะห์สารสนเทศ 3) การตรวจสอบขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร และ 4) การทบทวน
ปฏิสัมพันธ์และการเลือนไหลของความรู้
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5. ขันดําเนินการใช้ ความรู้ ใหม่
การนําความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเพือให้บรรลุเป้ าหมายของงาน ประกอบด้วย
5.1 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ เพือเตรี ยมพร้อมสําหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็ นระบบในอนาคต
5.2 การเข้าถึงความรู้ เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ สู่ ผใู้ ช้ เป็ นการทําให้ผใู้ ช้
ความรู้เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
5.3 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปันความรู ้ซึงทําได้หลาย
วิธีการ โดยกรณี เป็ นความรู้เด่นชัด อาจจัดทําเป็ น เอกสาร กรณี เป็ นความรู้แฝงอาจจัดทําเป็ นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน ระบบพีเลียง การสับเปลียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลียนความรู้ เป็ นต้น หรื อการเอา
ความรู้ทีฝังลึกในตัวคน มีถ่ายทอด เล่าสู่ กนั ฟัง หรื อการจัดเวทีให้มีการแบ่งปั นหรื อแลกเปลียน
ความรู้
5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ การประยุกต์ใช้ความรู้ ทําให้เกิ ดผลจากการใช้ความรู ้ ทัง
เพือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การพัฒนากระบวนการทํางาน และการพัฒนาสมาชิกขององค์กร
5.5 การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ เมือความรู ้ขององค์กรมีการนําไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู้
และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร โดยแลกเปลียนแบ่งปั นให้ผอู ้ ืนนําไปใช้อีก การเรี ยนรู ้
เป็ นส่ วนสําคัญในการทําให้เกิดองค์ความรู ้ขององค์กรเพิมขึน ซึ งองค์กรควรจะมีวธิ ี การสนับสนุน
ให้เกิดการเรี ยนรู้
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6. ขันประเมินผลการนําความรู้ มาใช้
การประเมินผลการนําความรู ้ในขันดําเนิ นการมาใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุเป้ าหมาย
ของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย
6.1 การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนินการได้บรรลุเป้ าหมายทีตัง
ไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนิ นการให้ดีขึนหรื อไม่ มี
การนําผลการวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้
6.2 สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนิ นงานในองค์กรภายหลังจาก
การนําความรู้ทีสร้ า งใหม่มาใช้ในการดํา เนิ น งานว่าสามารถทําให้บรรลุ เป้ าหมายของงานหรื อ
องค์กรหรื อไม่
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เครืองมือทีใช้ ในการจัดการความรู้
1. เครื องมือทีถูกนํามาใช้อย่างแพร่ หลาย เพือช่วยให้องค์กรสามารถถ่ายทอดข้อมูลระหว่าง
กลุ่มงานและบุคลากรรวมถึงอํานวยความสะดวกในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 เครื องมือทีช่ ว ยในการเข้า ถึ ง ความรู ้ ซึ งเหมาะสํา หรั บ ความรู ้ ป ระเภทเด่นชัด
(Explicit Knowledge)
1.2 เครื องมือทีช่วยในการถ่ายทอดความรู ้ ซึ งเหมาะสําหรับความรู ้ประเภทแฝง (Tacit
Knowledge)
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ เป็ นการช่วยสกัดเอาความคิดใหม่ ๆ แนวโน้มต่าง ๆ รวมถึง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ เครื องมือทีใช้ จะได้แก่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์ เน็ต (Computer and
Internet)
3. การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นเรื องทีมีความสําคัญมาก เพราะเป็ นการช่ วยกัน
กลันกรองและจัดลําดับของข้อมูล เช่น การจัดหมวดหมู่ของหนังสื อ การเก็บไฟล์เอกสารข้อมูล
ต่างๆเครื องมือและเทคโนโลยีทีนํามาใช้ และเป็ นเรื องของระบบเอกสาร (Document Management
System) ซึงโปรแกรมต่าง ๆ ของ คอมพิวเตอร์ (Computer) จะเข้ามามีบทบาทสําคัญในการจัดการ
4. การประมวลและการกลันกรองความรู ้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็ นการจัดข้อมูลให้เป็ นระบบและช่วยแปลความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ เพือนําไปจัดเก็บไว้ใน
ฐานะความรู้ เครื องมือทีใช้ได้แก่ แผนผังมโนภาพ (Visual Maps Directories), ระบบข้อมูลความรู้
พืนฐาน (Data Knowledge Based)
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ในสังคมเศรษฐกิจความรู ้ (Knowledge Based
Society) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร (Information Communication and Technology :
ICT) ได้เข้ามาเกียวข้องกับการดําเนินชีวิต และกิจกรรมต่างๆ ของคนเราเป็ นอย่างมาก นอกจาก
คอมพิวเตอร์ จะเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้สิงต่างๆ แล้ว การมีความรู ้ความสามารถในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ พียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จึงจําเป็ นต้องเรี ยนรู ้ในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร และสามารถ
วิเคราะห์ข่าวสารเหล่านันมาเป็ นความรู ้และนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การเข้าถึงความรู้โดยใช้
คอมพิวเตอร์ เป็ นเทคโนโลยีทีมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากเช่น การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(E-mail), เว็บไซด์ (Web Site) ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ งผูใ้ ช้สามารถทีจะเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทีมี
อยูอ่ ย่างมากมายในโลกเสมือน (Syber)
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เครื องมือทีใช้ในการจัดการความรู้ทีมีอยูห่ ลากหลาย สามารถนํามาสรุ ปเป็ นขันตอน ตาม
ลักษณะการใช้งาน รวมถึงประเภทของเครื องมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สารสนเทศ ได้ดงั นี
1. การค้นหาความรู้ เป็ นการสร้างความคิดใหม่ โดยเครื องมือทีใช้จะจัดอยูใ่ นประเภทของ
เทคโนโลยี
กล่าวได้วา่ การใช้เทคโนโลยีเข้าถึงไม่วา่ จะเป็ นการรับ-ส่ งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ซึ งเป็ นกิ จ กรรมที ได้รั บ ความนิ ย มมากที สุ ด ผู ้ใ ช้ ส ามารถรั บ และส่ ง จดหมายผ่ า นเครื อข่าย
อิ นเตอร์ เน็ ตได้จากทุ กมุ มโลก และในทางการศึ กษาก็สามารถใช้อินเทอร์ เน็ ตในการส่ งรายงาน
ได้อีกด้วยรวมถึงผูใ้ ช้ซึงสามารถเข้ากลุ่มสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ได้หลากหลาย
จึงเป็ นการเข้าถึงข้อมูลได้เป็ นอย่างดี
2. การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู ้ (Knowledge Sharing) เป็ นการช่วยเชื อมโยงบุคลากรทัง
ทีอยูภ่ ายในองค์ก รและที อยู่ต่า งสถานที เข้า ไว้ด ้วยเพื อแลกเปลี ยนความรู ้ โดยการจัดทํา เอกสาร
ฐานความรู้ รวมทังการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ซึงจะช่วยให้เข้าถึงความรู ้ได้ง่ายและรวดเร็ วขึน
9 คลากรจะทําให้เกิดความรู ้ใหม่ๆ ขึนมากมาย ซึ งจะมี
3. การเรี ยนรู้ (Learning) การเรี ยนรู ้ของบุ
ผลต่อการเพิมพูนองค์ความรู้ขององค์กรทีมีอยูใ่ ห้เพิมมากขึนอีก ดังนันจึงมีความจําเป็ นจะต้องมีการ
ฝึ กอบรม และการบันทึกการอบรม รวมทังหน่ วยงานต้องสนับสนุ นให้บุ คลากรทุ กคนเรี ย นรู้ ด้ว ย
ตนเอง โดยผ่านเครื องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นสื อ ซึ งได้แก่ การมีห้องปฏิบตั ิการฝึ กภาษา
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เป็ นต้น
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การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit)
การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เป็ นเครื องมือช่วยให้การดําเนินการจัดการความรู้
ประสบผลสําเร็ จตามความมุ่งหมาย
โดยการตรวจสอบความรู้ หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานด้านความรู้ขององค์กร
หรื อหน่วยงาน และหมายถึงการทบทวนความรู้ทีองค์กร หน่วยงาน หรื อกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานต้องการ
เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของงาน ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์ความต้องการ
2. การวิเคราะห์สารสนเทศ
3. การตรวจสอบขีดความสามารถและการติดต่อสื อสาร
4. การทบทวนปฏิสัมพันธ์และการเลือนไหลของความรู้
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สิ งทีตรวจสอบในการทําการตรวจสอบ ได้แก่
1. การกําหนดความรู้ ทองค์
ี กรต้ องการ
การกําหนดความรู้ทีองค์กรต้องการ อย่าเน้นทีความครบถ้วน แต่ควรเน้นความรู้ทีเป็ น
เป้ าหมายของการทํางาน เน้นทีงานหลักหรื องานสําคัญ และเน้นทีปั ญหาหรื ออุปสรรคสําคัญๆ ทีทํา
ให้งานนันไม่ประสบผลสําเร็ จ วิธีการหาความต้องการดังกล่าว ที ใช้กนั โดยทัวไป คือ การใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม
2. จัดทํารายการความรู้ (knowledge inventory) เป็ นจัดรายการ/หมวดหมู่ของความรู ้ทีมี
อยูใ่ นองค์กรมี 2 ประเภท
2.1 ในส่ วนของความรู ้ทีชัดแจ้ง ควรทํารายการตัวอย่าง ได้แก่
2.1.1 มีความรู้อะไรอยูบ่ า้ ง เป็ นการทํารายการจํานวน ชนิด และประเภทของเอกสาร
ฐานข้อมูล ห้องสมุด เว็บไซต์ภายในองค์กร
2.1.2 ความรู้เหล่านันอยูท่ ีไหน เป็ นรายการทีบอกตําแหน่งของความรู้ภายในองค์กร
และภายในระบบต่าง ๆ
2.1.3 การจัดระบบและการเข้าถึง เป็ นการจัดระบบความรู ้เหล่านันให้คนในองค์กร
สามารถเข้าถึงได้สะดวก
2.1.4 คุณภาพ และตรงความต้องการ เป็ นการบอกแหล่งความรู ้ เหล่านันว่ามีไว้
เพืออะไร ลักษณะของความรู้นนตรงจุ
ั
ดมุ่งหมายหรื อไม่ คุณภาพดีพอหรื อไม่
2.1.5 การใช้ประโยชน์ เป็ นการบอกว่ามีคนใช้ความรู้อยูเ่ สมอหรื อไม่ ใครเป็ น
ผูใ้ ช้ ใช้บ่อยแค่ไหน ใช้เพือประโยชน์อะไร
2.2 ในกรณี ของความรู ้ทีจับต้องไม่ได้หรื อฝังลึกอยูใ่ นคน รายการความรู้จะเน้นทีคน
โดยคํานึงถึงสิ งต่อไปนีเป็ นตัวอย่าง
2.2.1 บุคลากรทีมีความรู้มีจาํ นวนเท่าไหร่ และประเภทความรู้อะไรบ้าง
2.2.2 บุคคลนันอยูท่ ีไหน จุดทํางานในแผนก, ทีมงาน, อาคาร
2.2.3 บุคคลเหล่านันทําอะไร : ระดับงาน และชนิดของงาน
2.2.4 ความรู้ของคนเหล่านัน : คุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ, ความรู้หลัก และ
ประสบการณ์
2.2.5 คนเหล่านันกําลังเรี ยนรู้อะไร : การฝึ กฝนโดยการปฏิบตั ิงาน การเรี ยนรู้และ
พัฒนาตนเอง
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3. ช่ องว่างของความรู้ (Knowledge Gap)
เมือนําความรู้ทีมีอยูม่ าเทียบกับความรู ้ทีต้องการ ก็จะทราบช่องว่างของความรู ้(Knowledge
Gap) ซึ งเป็ นปัญหาทีต้องการแก้ไขต่อไป

4. การวิเคราะห์ การเลือนไหลของความรู้
เป็ นการตรวจสอบการเคลือนไหวของความรู้ภายในองค์กร จากแหล่งความรู ้ไปสู่ จุดที
ต้องการใช้ ควรตรวจสอบว่าผูป้ ฏิบตั ิงานแสวงหาความรู ้ทีต้องการอย่างไร และดูว่าผูป้ ฏิ บตั ิงาน
แลกเปลี ยนความรู้ระหว่างกันอย่างไร และต้องตรวจสอบการเลือนไหลของความรู้ชนิดที เด่นชัด
และความรู้ฝังลึก รวมทังควรมีการตรวจสอบทีคน, กระบวนการ และระบบ ดังนี
4.1 คน ตรวจสอบ ทัศนคติ นิสัย และทักษะในการแลกเปลียนความรู้และใช้ความรู้
4.2 กระบวนการ ตรวจสอบทีการปฏิบตั ิงานประจําวันว่า การแสวงหาความรู้ แลกเปลียน
ความรู้ และใช้ความรู้ เป็ นส่ วนหนึงของการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ เพียงใด หน่วยงานใดทีมีกระบวนการทีดี
เพราะอะไร หน่วยงานใดทีไม่มีกระบวนการดังกล่าว เพราะอะไร มีนโยบายหรื อวิธีปฏิบตั ิใดบ้างที
ช่วยส่ งเสริ ม (หรื อขัดขวาง) กระบวนการดังกล่าว เช่น ระบบข้อมูล ระบบการจัดการเอกสาร การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ บนเว็บขององค์กร
4.3 ระบบ ได้แก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเนื อความรู ้ (Content Management)
ความยากง่ายในการใช้ ระดับความบ่อยในการใช้ในปั จจุบนั ตรวจสอบเพือตอบคําถามว่า ระบบ
ขององค์กรอํานวยความสะดวกต่อการเลือนไหลของความรู ้เพียงใด
การตรวจสอบการเลือนไหลของความรู้ จะช่วยให้เห็นช่องว่างของความรู ้ชดั เจนขึน
และในขณะเดียวกันก็จะพบความซําซ้อนของความรู ้ ตรวจพบตัวอย่างของการปฏิบตั ิทีดีดา้ นการ
จัดการความรู้ ตรวจพบสิ งขัดขวางการเลือนไหลของความรู ้และการใช้ความรู ้ ทีสําคัญทีสุ ดจะช่วย
บอกว่า การจัดการความรู้ขององค์กรทีจะดําเนินการควรมุ่งไปทีจุดใดประเด็นใดเป็ นพิเศษ
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5. การจัดทําแผนทีความรู้
แผนทีความรู้ช่วยให้มองเห็นความรู ้ขององค์กร สามารถทําแผนทีความรู้ได้ 2 แบบ คือ
5.1 แบบภาพนิง
ให้รู้วา่ มีความรู้อะไร อยูท่ ีไหนภายในองค์กร
5.2 แบบภาพเคลือนไหว
จะบอกให้รู้วา่ ความรู ้เลือนไหลจากทีไหนไปทีไหนและอย่างไร

ประโยชน์ ของการจัดการความรู้
การจัดการความรู้ภายในองค์การทีมีประสิ ทธิภาพ จะส่ งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ คน งาน
และองค์การ ดังนี
1. ช่วยลดขันตอนในการทํางานได้
ตัวอย่างเช่ น เมื อมีปัญหาในการทํางานเกิ ดขึนผูป้ ฏิ บตั ิงานก็จะสามารถหาแนวทางหรื อ
วิ ธี การแก้ปั ญหาได้รวดเร็ ว โดยค้นคว้าจากผลการจัดการความรู ้ ในปฏิ บ ัติ ในเรื องนันๆ ทางสื อ
(Computer and Internet) เพือศึกษาค้นคว้าว่าแนวทางการแก้ปัญหาทีเคยทําสําเร็ จมาแล้ว ซึ งได้มีการ
รวบรวมเก็บไว้บนฐานเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ นัน มีแนวทางวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร วิธีนีจะทําให้ผู ้
ปฏิ บ ตั ิ ที มี ปั ญหาสามารถเข้าถึ งแหล่ งความรู ้ ในเรื องที ตนประสบปั ญหาได้โดยตรง จึ งเป็ นการลด
ขันตอนการปฏิบตั ิงานทําให้สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาได้
2. การจัดการความรู้ช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่ตอ้ งทํางานด้วยการลองผิดลองถูก เพราะก่อน
ทํางานถ้ามีการเรี ยนรู้ความผิดพลาดของคนอืนจากบทเรี ยนในอดีตได้ก่อน เพือเป็ นการต่อยอดความรู้
ก็จะทําให้ช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทีใช้การทีใช้ในการทํางานได้มากกว่าและไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาลองผิดลองถูก
3. การจัดการความรู้ทีได้มาโดยวิธีการแลกเปลียนความรู ้ซึงกันและกันในงานทีปฏิบตั ิใน
เรื องเดี ยวกันก็จะทําให้ปฏิบตั ิงานสามารถขจัดปั ญหาทีตนกําลังเผชิ ญอยู่ได้ เมือมีการแลกเปลี ยน
ความรู้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานอืนๆ ในเรื องเดียวกัน ทําให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
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ประโยชน์ ของการจัดการความรู้
4. องค์กรทีมี ระบบการจัดการความรู ้ ที ดี จะทําให้ผูท้ ี จะแสวงหาความรู ้ มีช่ องทางการ
เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้อย่างรวดเร็ ว เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้สามารถค้นหา
ความรู้ได้ตลอดเวลาเป็ นการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาตลอดชีวิตซึงทังต่อตนเองและต่อสถานศึกษา
5. การแลกเปลียนความรู้ระหว่างครู ผสู ้ อนเป็ นการสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation) โดย
การเรี ยนรู้ต่อยอดจากความรู้ทีแฝงในตัวตน (Tacit knowledge) ของผูส้ อนทีมีประสบการณ์การสอน
มาก่อน
6. องค์กรไม่ตอ้ งเสี ยเวลาทําวิจยั และพัฒนาในบางเรื องเพราะสามารถใช้ค วามรู ้มาต่อยอด
ความรู้ได้
7. ทําให้เกิดแหล่งความรู้ในองค์กรทีสามารถเรี ยกใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ วและเผยแพร่
ให้องค์กรอืนได้รับรู้และได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
8. งานบางเรื องผูป้ ฏิบตั ิไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ ตนเองเพราะบางทีจะเกิดผลเสี ย
มากกว่าเพราะต้องลองผิดลองถูกแต่ถา้ เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของต้นแบบ และประสบความสําเร็ จใน
การสอนมาก่อนก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานได้มากกว่า
9. การจัดการความรู้จะเกิดได้ต่อเมือวัฒนธรรมการทํางานของคนในองค์กรปรั บเปลียน
จากเดิมมาสู่ การมีวินยั ในตนเอง มีการศึกษา ค้นคว้า เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน
อืนมีพลังในการคิดสร้างสรรค์ มีความขยัน อดทน มีจิตสํานึกของการเป็ นผูใ้ ห้ และมีจิตใจเป็ น
ประชาธิ ปไตยดังนัน การจัดการความรู ้จะสําเร็ จได้ บุคลากรทกคนในองค์กรก็จะต้องมีการปรับเปลียน
วัฒนธรรมการทํางานใหม่ให้สอดคล้องกับ “การจัดการความรู้”
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ปัญหาของการจัดการความรู้
1. การถ่ายทอดความรู ้ ระหว่า งบุ คคลกับองค์ก ร พบว่ามีปั ญหาการไม่แบ่งปั นความรู ้
องค์กรหนึงมีการส่งพนักงานไปสัมมนา หรื อฝึ กอบรม หลังจากทีกลับมาแล้ว ก็เก็บความรู ้เอาไว้คนเดียว
หรื ออาจจะรายงานให้หวั หน้าทราบเพียงเท่านัน แต่พนักงานคนอืนอีกหลายคนในองค์กรทีไม่ได้
ไปจะไม่รับรู้เลยว่าคนทีไปฝึ กอบรม หรื อไปสัมมนามานัน ได้อะไรกลับมา เพราะมีไม่การเก็บ
บันทึกรายงานหรื อสิ งทีน่าสนใจทีได้จากการอบรม หรื อสัมมนาในครังนัน ไว้ในฐานข้อมูล
อินทราเน็ต หรื อเว็บไซต์ หากองค์กรไม่มีนโยบายทีชัดเจนในเรื องเช่นนี ก็จะให้การลงทุนไปกับ
การส่ งพนักงานไปฝึ กอบรม หรื อเข้าร่ วมสัมมนา อาจจะเป็ นการลงทุนทีสู ญเปล่า
2. การจัดเก็บความรู้ขององค์กร จัดเก็บไว้หลากหลายแหล่ง หลายรู ปแบบ มีทงที
ั เป็ น
อิเล็กทรอนิกส์และไม่เป็ นอิเล็กทรอนิกส์ กระจัดกระจาย ในยามทีต้องการข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
แบบด่วน จะทําไม่ได้เพราะต้องใช้เวลารวบรวมข้อมูลนาน ทําให้เสี ยผลประโยชน์ต่อองค์กร
3. การไม่นาํ ความรู้ขององค์กรมาสร้างความสามารถในการแข่งขัน หรื อก่อให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริ ง ในองค์กรมีความรู้มากมาย ทีได้จากการวิจยั หรื อประสบการณ์จากการทํางาน แต่วจิ ยั
แล้วก็จบไปไม่นาํ ไปประยุกต์เพือทําให้เกิดผลทางธุรกิจต่อไป หรื องบโครงการหมดก็จบโครงการ
ไปไม่มีการสานต่อหรื อองค์กรมีผรู้ ู้ ผูเ้ ชียวชาญทีสามารถออกไปสอนองค์กรอืนให้ประสบความสําเร็ จ
มีความรู้ แต่ในขณะเดียวกัน ท่านเหล่านันกลับยุง่ และไม่มีเวลาเหลือพอทีจะพัฒนาคนในองค์กร
เดียวกันเลย ก็กลายเป็ นความสู ญเปล่าทีไม่น่าจะเกิดขึน
4. การสร้างความรู้ใหม่ สิ งนีจะไม่เกิดขึนถ้าไม่มีการสะสมความรู ้ทีมีอยูเ่ ดิมอย่างเป็ นระบบ
เมือไม่เกิดความรู้ใหม่ อีกทังความรู ้เดิมไม่ได้เก็บไว้ดว้ ยแล้ว องค์กรก็จะไม่เหลืออะไร และจะตาย
ลงในทีสุ ด
5. การไม่นาํ ความรู้ภายนอกมาปรับใช้ อาจจะทําให้ตามสถานการณ์โลก และคู่แข่งไม่ทนั
6. ปัญหาทีเกิดจากความรู้ในองค์กรความรู้ทีนํามาใช้ไม่เชื อมโยงกับงานและไม่สอดคล้อง
กับบริ บทในการปฏิบตั ิงาน
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องค์ ประกอบและขันตอนการจัดการความรู้
คน
บุคลากรทังหมดในองค์กรหรื อผูม้ ีผลกระทบกับองค์กร การจัดการความรู ้จะรวบรวมว่า
ใครเชียวชาญในด้านใดบ้าง คน ถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ดเพราะเป็ นทังแหล่งความรู ้ เป็ น
ผูด้ าํ เนิ นการจัดการความรู้และเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในการวิจยั ครังนี คน คือ
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขทีปฏิบตั ิงานอยูใ่ นสถานี อนามัยหรื อศูนย์สุขภาพชุ มชนซึ งเป็ นผูท้ ีดําเนินการ
ในการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพแก่ประชาชนในชุมชน

สถานที
แหล่งทีทุกคนในองค์กรสามารถระดมความคิดร่ วมกันได้ อาจอยูใ่ นรู ปของ การประชุมใน
หมู่บา้ น ห้องผักผ่อน ลานหมู่บา้ น วัด โรงเรี ยน เป็ นต้น กล่าวโดยสรุ ปได้ว่าเป็ นสถานทีใดก็ได้ที
บุคลากรในหน่วยงานสามารถมาแลกเปลียนเรี ยนรู ้ความรู ้ร่วมกันได้

ความรู้
สิ งทีนํามาดําเนิ นการในการจัดการความรู ้ แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ความรู ้ทีเด่นชัดเป็ น
ความรู้ทีอยูใ่ นรู ปแบบทีเป็ นเอกสาร ตํารา คู่มือต่างๆ หรื อวิชาการ ส่ วนความรู ้ อีกประเภท คือ
ความรู้แฝง เป็ นความรู้ทีแฝงอยูใ่ นตัวบุคคล องค์กร เป็ นประสบการณ์ทีถูกสังสมมายาวนาน เป็ น
ภูมิปัญญา พรสวรรค์ และความรู้ทีแฝงอยูใ่ นองค์กร ความรู ้ทีแฝงอยูใ่ นกระบวนการหรื อขันตอน
การทํางาน แฝงอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร กฎเกณฑ์กติกาหรื อข้อตกลงต่าง ๆ
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กระบวนการจัดการความรู้
เป็ นขันตอนการบริ หารจัดการ เพือนําความรู ้จากแหล่งความรู้ไปให้ผใู้ ช้ เพือทําให้เกิ ด
การปรับปรุ งและนวัตกรรมและให้ผูใ้ ช้เข้าถึ งข้อมูลเหล่านันได้โดยง่าย ซึ งกระบวนการในการ
จัดการความรู้ทีผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์จากเอกสาร ตําราและงานวิจยั ต่างและนํามาสังเคราะห์ขนตอนของ
ั
กระบวนการจัดการความรู้ได้ 5 ขันตอน คือ
1. ขันกําหนดความรู้ คือ การกํา หนดหั ว ข้อ หรื อเรื องของความรู้ ที สํา คัญ ที ต้อ งการ
นําไปใช้ในการดําเนินการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน
2. ขันค้ นหาแหล่งความรู้ คือ การพิจารณาว่าความรู ้ ทีต้องการนัน อยู่ในแหล่งใดบ้างซึง
อาจจะเป็ นความรู้ทีชัดแจ้งหรื อความรู้แฝง โดยขันนีประกอบด้วย
2.1 การสร้างทีมความรู้ คือ ตัวบุคคลทีดําเนินการในการจัดการความรู้ ซึงประกอบไปด้วย
เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ข ประชาชนในชุมชน
2.2 การแสวงหาความรู้ เป็ นขันตอนในการค้นหาความรู ้จากแหล่งต่างๆทีมีอยูม่ ารวม
ไว้เพือจัดทําเนื อหาให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการ ในการดําเนิ นการแก้ปัญหาและพัฒนา
สุ ขภาพของประชาชน
3. ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ คือ การพิจารณาว่าจะใช้วิธีการใดในการจัดการ
หรื อดําเนิ นการเพือให้ได้ความรู้ใหม่ตามที ต้องการในขันกําหนดความรู ้ (ขันตอนที 4.1) โดยมี
วิธี ก ารด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื อยกระดับความรู้ คัดเลื อกเอาไว้เฉพาะความรู้ ที จําเป็ น
สําหรับการใช้ประโยชน์ ทังความรู ้ ทีได้จากภายในองค์กรและจากภายนอกองค์กร โดยนําความรู้
มาตรวจสอบความน่ าเชื อถือและความเหมาะสมกับบริ บทของชุ มชน ถ้าไม่เหมาะสมก็ดาํ เนิ นการ
ปรับปรุ ง
4. ขันได้ ความรู้ ใหม่ คือ ขันของการได้ความรู ้ทีได้กาํ หนดไว้ในขัน 4.1 ขันกําหนดความรู้
โดยในขันตอนนีต้องมีการตรวจสอบความรู้ ซึ งเป็ นการการทบทวนความรู้ทีต้องการนํามาใช้เพือ
การดําเนิ นการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนว่าเป็ นความรู ้ ทีสามารถนํามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชนได้จริ งสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและบริ บท
ของชุมชน
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5. ขันดําเนินการใช้ ค วามรู้ ใ หม่ คื อ การนํา ความรู ้ ใหม่มาใช้ใ นการปฏิ บตั ิ งานเพือให้
บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหาและพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน ประกอบด้วย
5.1 การจัดการความรู้ให้เป็ นระบบ เป็ นการวางโครงสร้างความรู้ ทีได้มาใหม่มา
ดําเนินการจัดการให้เป็ นระบบ หมวดหมู่ เช่น ความรู ้ดา้ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความรู ้ดา้ นการ
ป้ องกันโรค ความรู้ดา้ นการรักษาพยาบาลเบืองต้น เป็ นต้น ซึงเป็ นการดําเนิ นเตรี ยมความพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้ให้เป็ นระบบเพือง่ายสําหรับการนําไปใช้ในอนาคต
5.2 การเข้าถึงความรู ้เป็ นการกําหนดวิธีการกระจายความรู ้ เป็ นการทําให้ประชาชน
เข้าถึงความรู้ทีต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น เสี ยงตามสาย หอกระจาย บอร์ ดประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์ เป็ นต้น
5.3 การแลกเปลียนเรี ยนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู ้ การแบ่งปั นความรู ้ซึงทําได้หลาย
วิธีการ เช่น จัดทําเป็ น เอกสาร ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ เวทีแลกเปลียนความรู้ หรื อการเอาความรู้ทีฝัง
ลึกในตัวคนให้มีการถ่ายทอด โดยการเล่าสู่ กนั ฟังการจัดเวทีให้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้
5.4 การประยุกต์ใช้ความรู้ คือ การนําความรู ้ ใหม่ทีได้มาใช้เพือพัฒนาสุ ขภาพของ
ประชาชน
5.5 การเรี ยนรู้จากการใช้ความรู้ คือ สิ งทีได้จากการนําความรู้ไปใช้จนเกิดการเรี ยนรู ้
และเกิดความรู้ใหม่กลับมาให้ชุมชน
6. ขันประเมินผลการนําความรู้ มาใช้ คือ การประเมินผลการนําความรู ้ในขันดําเนิ นการ
มาใช้ในการปฏิบตั ิงานว่าบรรลุเป้ าหมายของงานหรื อไม่ ประกอบด้วย
6.1 การประเมินผลการใช้ความรู้ เพือให้ทราบว่าการดําเนิ นการได้บรรลุเป้ าหมายทีตัง
ไว้หรื อไม่ มีการนําผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุ งแผนและการดําเนินการให้ดีขึน, มีการนําผล
การวัดมาใช้ในการสื อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู ้
6.2 สรุ ปผลการใช้ความรู้ คือ การสรุ ปผลของการดําเนินงานในชุมชนภายหลังจากการ
นําความรู้ทีสร้างใหม่มาใช้ในการดําเนิ นงานว่าสามารถทําให้บรรลุเป้ าหมายของการแก้ปัญหาและ
พัฒนาสุ ขภาพของประชาชน หรื อไม่
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บทที 3
ตัวบ่ งชีและเกณฑ์ การประเมิน
การจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย

ตัวบ่ งชี การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45 ตัวบ่งชี ดังนี
1. องค์ ประกอบหลักด้ านบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ
1.1 ภาวะผู้นําทีเอือต่ อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
1.1.1 หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้กบั บุคลากร
1.1.2 หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
1.1.3 หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน
1.1.4 หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
1.2 การเสริมพลังอํานาจให้ บุคลากร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี
1.2.1 สถานีอนามัยเน้นการพัฒนาทักษะเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
1.2.2 มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้สิงใหม่ๆอย่างต่อเนือง
1.2.3 หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
1.3 การจูงใจ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี
1.3.1 ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู ้
1.3.2 นําผลงานด้านการจัดการความรู ้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
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2. องค์ ป ระกอบหลั ก ด้ า นกระบวนการในการจั ด การความรู้ ด้ า นสุ ข ภาพในชุ ม ชน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ
2.1 ขันกําหนดความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
2.1.1 มีการวิเคราะห์สถานีอนามัยเพือกําหนดความรู ้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2.1.2 มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
2.1.3 มีการสํารวจองค์ความรู ้และแหล่งความรู ้ภายนอกสถานีอนามัย
2.1.4 มีการกําหนดองค์ความรู ้จากประชาชน
2.2 ขันค้ นหาความรู้ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
2.2.1 บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
2.2.2 บุคลากรทราบองค์ความรู ้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
2.2.3 บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
2.2.4 มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้
2.3 ขันเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี
2.3.1 มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู ้ทีเหมาะสมกับความรู ้ทีกําหนด
2.3.2 ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้
2.4 ขันได้ ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี
2.4.1 มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู ้ทงภายในและภายนอก
ั
สถานีอนามัย
2.4.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
2.4.3 มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ 1 เรื อง
2.5 ขันดําเนินการใช้ ความรู้ใหม่ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
2.5.1 นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
2.5.2 บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู ้ใหม่
2.5.3 มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
2.5.4 มีการเผยแพร่ ความรู ้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
2.6 ขันประเมินผลการใช้ ความรู้ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี
2.6.1 มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
2.6.2 มีการประเมินผลการใช้ความรู ้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง
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3. องค์ ประกอบหลักด้ านองค์ กร ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ
3.1 โครงสร้ างของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี
3.1.1 มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
3.1.2 มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและ ภายนอกสถานีอนามัย
3.1.3 มีการกําหนดงานและมีผรู ้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู ้ทีชัดเจน
3.2 วิสัยทัศน์ /พันธะกิจ/กลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี
3.2.1 มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู ้
3.2.2 บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้
3.2.3 มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู ้
3.3 วัฒนธรรมองค์ กร ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
3.3.1 บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
3.3.2 บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน
3.3.3 บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู ้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
3.3.4 สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
3.4 บรรยากาศการทํางาน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี
3.4.1 มีบรรยากาศแห่งการเรี ยนรู ้ในการทํางาน
3.4.2 บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
3.4.3 มีบรรยากาศในการทํางานทีโปร่ งใส เป็ นกันเองมีค่าเฉลียของการปฏิบตั ิการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน
3.4.4 บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
4. องค์ ประกอบหลักด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย คือ
4.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี
4.1.1 มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู ้ได้ง่าย
4.1.2 มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู ้
4.1.3 มีระบบสารสนเทศทีเชื อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน
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วิธีการประเมินการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
1. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยกําหนดให้
คะแนนค่ านําหนักตัวบ่ งชี
1
2
3
4
5

ระดับความสํ าคัญของตัวบ่ งชี
น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีสุ ด

2. วิเคราะห์หาค่าเฉลีย(Mean)ของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้โดยจําแนกตามองค์ประกอบ
หลัก 4 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี 45 ตังบ่งชี
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3. วิเคราะห์หาค่าเฉลียของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้รวม โดยใช้สูตร
ค่าเฉลียของตัวบ่งชีการจัดการความรู ้รวม =
เมือ

(X1W1+ X2W2+X3W3+X4W4) / n

X1 คือ ค่าเฉลียขององค์ประกอบหลักด้านบุคลากร
X2 คือ ค่าเฉลียขององค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้
ด้านสุ ขภาพในชุมชน
X3 คือ ค่าเฉลียขององค์ประกอบหลักด้านองค์กร
X4 คือ ค่าเฉลียขององค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
W1 คือ ค่าสัดส่ วนนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักด้านบุคลากร
มีค่าเท่ากับ 0.31
W2 คือ ค่าสัดส่ วนนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักด้านกระบวนการใน
การจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชน มีค่าเท่ากับ 0.30
W3 คือ ค่าสัดส่ วนนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักด้านองค์กร
มีค่าเท่ากับ 0.20
W4 คือ ค่าสัดส่ วนนําหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีค่าเท่ากับ 0.19
N คือ จํานวนองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ
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4. นําค่าเฉลีย(Mean)ของตัวบ่งชี การจัดการความรู ้ โดยจําแนกตามองค์ประกอบหลัก 4
องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 14 องค์ประกอบ และตัวบ่งชี 45 ตังบ่งชี มาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินดังนี
ค่ าเฉลีย
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 - 4.49
4.50 - 5.00

ความสํ าคัญในระดับการปฏิบัติ
น้อยทีสุ ด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากทีสุ ด
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ภาคผนวก
แบบประเมินการจัดการความรู้
แบบสอบถาม
การจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
คําชีแจง
1. แบบสอบถามการจัดการความรู้ ด้า นสุ ขภาพในชุ ม ชนของสถานี อนามัย ฉบับนี มี
จุดประสงค์เพือวัดสภาพการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. แบบสอบถามฉบับนีประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที 1 ข้อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล มีลกั ษณะเป็ นแบบเติมคําตอบ จํานวนข้อคําถาม 7
ส่ วนที 2 ข้อมูลการจัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย
4 องค์ ป ระกอบ คื อ 1) องค์ ป ระกอบด้ า นองค์ ก ร 2) องค์ ป ระกอบหลัก ด้ า นบุ ค ลากร 3)
องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการ
จัดการความรู้ดา้ นสุ ขภาพในชุ มชน ซึ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ
โดยกําหนดให้ 5 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับมากทีสุ ด
4 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับมาก
3 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับน้อย
1 หมายถึง มีการดําเนินการในระดับน้อยทีสุ ด
โดยให้ ท่านประเมินว่าสถานีอนามัยของท่ านมีการจัดการความรู้ด้านสุ ขภาพในชุ มชนมา
น้ อยเพียงใด
3. ขอความร่ วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง ซึงจะไม่มีผลกระทบ
ต่อท่านและองค์กรของท่าน
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณทุกท่านทีกรุ ณาให้ขอ้ มูลในการตอบแบบสอบถามเป็ นอย่างดีไว้ ณ
โอกาสนี
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลสถานภาพส่ วนบุคคล
1. ตําแหน่ง...............................................................ระดับ
...................................................................
2. ปฏิบตั ิงานทีสถานีอนามัย................................................................................................................
หมู่ที.............ตําบล................................อําเภอ...............................จังหวัด......................................
3. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

4. อายุ....................................ปี
5. การศึกษา

(
(
(
(

) ปริ ญญาตรี
) ปริ ญญาโท
) ปริ ญญาเอก
) อืนๆ..........................................................................................

6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน....................................ปี
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ส่ วนที 2 ข้ อมูลการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชนของสถานีอนามัย
องค์ ประกอบ

ตัวบ่ งชี

1. องค์ ประกอบหลักด้านบุคลากร
1.1 ภาวะผูน้ าํ
ทีเอือต่อการ
จัดการความรู้

1) หัวหน้าสถานีอนามัยเป็ นแบบอย่างทีดีในการทํางาน
2) หัวหน้าสถานีอนามัยมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้กบั บุคลากร
3) หัวหน้าสถานีอนามัยยอมรับและสนับสนุนความคิดใหม่ๆ
4) หัวหน้าสถานีอนามัยให้อิสระในการทํางาน

1.2 การเสริ ม
พลังอํานาจ
ให้บุคลากร
1.3 การจูงใจ

1) หัวหน้าสถานีอนามัยมอบอํานาจการตัดสิ นใจในการทํางานแก่บุคลากร
2) สถานีอนามัยเน้นพัฒนาการเรี ยนรู้ของบุคลากรเพือพัฒนาการทํางาน
3) มีการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้และสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนือง
1) ยกย่องชมเชยบุคลากรทีเกียวข้องกับการจัดการความรู้

2) นําผลงานด้านการจัดการความรู้มาเป็ นส่ วนหนึงในการพิจารณาความดี
ความชอบ
2. องค์ ประกอบด้านองค์ กร
2.1 โครงสร้าง 1) มีสายบังคับบัญชาชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
ของสถานี 2) มีความคล่องตัวในการประสานงานทังภายในและภายนอกสถานีอนามัย
อนามัย
3) มีการกําหนดงานและมีผรู้ ับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ทีชัดเจน
2.2 วิสัยทัศน์/
พันธะกิจ/
กลยุทธ์

1) มีวสิ ัยทัศน์และพันธะกิจด้านการจัดการความรู้
2) มีแผนงาน/โครงการทีเกียวกับการจัดการความรู้
3) บุคลากรมีส่วนร่ วมในการวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการจัดการความรู้

2.3 วัฒนธรรม 1) บุคลากรมีการทํางานเป็ นทีม
องค์กร
2) บุคลากรมีการแลกเปลียนเรี ยนรู้และการแสวงหาความรู้ในการทํางาน
3) บุคลากรตระหนักว่าการจัดการความรู้เป็ นการเพิมพูนคุณค่าแก่สถานีอนามัย
4) สถานีอนามัยมีเครื อข่ายการทํางานร่ วมกับหน่วยงานอืน
2.4 บรรยากาศ 1) มีบรรยากาศในการทํางานทีเป็ นกันเอง
การทํางาน 2) มีบรรยากาศของการเรี ยนรู้เชิงบวกในการทํางาน
3) บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นในการทํางานอย่างเปิ ดเผย
4) บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็ นส่ วนสําคัญของสถานีอนามัย
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ระดับ
การจัดการความรู้ ทีมี
5 4 3 2 1

ตัวบ่ งชี

3 . องค์ ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรู้ ด้านสุ ขภาพในชุ มชน
3.1 ขันกําหนด 1) มีการวิเคราะห์องค์กรเพือกําหนดความรู้ทีใช้ในการพัฒนาสุ ขภาพ
ความรู้
2) มีการสํารวจองค์ความรู้ในสถานีอนามัย
3) มีการสํารวจองค์ความรู้และแหล่งความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
4) มีการกําหนดองค์ความรู้ทีต้องการพัฒนาจากประชาชนในชุมชน
3.2 ขันค้นหา
ความรู้

1) บุคลากรทราบองค์ความรู้ภายในสถานีอนามัย
2) บุคลากรทราบองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ภายนอกสถานีอนามัย
3) บุคลากรใช้วธิ ีการแสวงหาความรู้ทีหลากหลาย
4) มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเห็นความสําคัญของการจัดการความรู้

3.3 ขันเลือก
วิธีการในการ
จัดการความรู้
3.4 ขันได้
ความรู้ใหม่

1) มีการคัดเลือกวิธีการในการจัดการความรู้ทีเหมาะสมกับความรู้ทีกําหนด
2) ใช้วธิ ีการทีหลากหลายในการจัดการความรู้

1) มีความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 เรื อง
2) มีกระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ในการพัฒนาสุ ขภาพ
3) มีการจัดทําทะเบียนองค์ความรู้และแหล่งของความรู้ทงภายในและ
ั
ภายนอกสถานีอนามัย
3.5 ขัน
1) นําความรู้ใหม่มาใช้ในการทํางาน
ดําเนินการ
2) บุคลากรมีทกั ษะในการใช้ความรู้ใหม่
ใช้ความรู้ใหม่ 3) มีการเผยแพร่ ความรู้ใหม่ดว้ ยวิธีการทีหลากหลาย
4) มีแหล่ง/สถานทีในการแลกเปลียนเรี ยนรู้
3.6 ขันประเมิน 1) มีระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ความรู้
ผลการใช้
2) มีการประเมินผลการใช้ความรู้อย่างน้อยปี ละ 1ครัง
ความรู้
4. องค์ ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 เทคโนโลยี 1) มีระบบสารสนเทศทีเชือมโยงกันระหว่างหน่ วยงาน
สารสนเทศ
2) มีเทคโนโลยีทีบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรู้ได้ง่าย
3) มีระบบจัดเก็บ สื บค้น สรรหาและเผยแพร่ ความรู้

จบการตอบแบบสอบถาม
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ างสู ง
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ-นามสกุล
ทีอยู่ปัจจุบัน
ทีทํางานในปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2539
พ.ศ.2541
พ.ศ.2545
พ.ศ.2549

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2539-2543
พ.ศ.2544-2545
พ.ศ.2545-2546
พ.ศ.2546-2547

พ.ศ.2547 -2551
พ.ศ.2552-ปัจจุบนั

นายปริ ญญา จิตอร่ าม
บ้านเลขที 45 หมู่ที 5 ตําบลวัดยางงาม อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
ฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุ ข
สําเร็ จการศึกษา ประกาศนียบัตรสาธารณสุ ขศาสตร์ (สาธารณสุ ขชุมชน)
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดชลบุรี
สําเร็ จการศึกษา ปริ ญญาสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุ ขศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
สําเร็ จการศึกษา ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สุ ขศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวติ และ
การพัฒนามนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
เจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน 2-3
สถานีอนามัยตําบลห้วยยางโทน อําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุ ข 3 สํานักงานสาธารณสุ ขอําเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
นักวิชาการสาธารณสุ ข 3-5
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี
นักวิชาการสาธารณสุ ข 3-5
รักษาการรองผูอ้ าํ นายการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิทยาจารย์ 6 – 8 รองผูอ้ าํ นายการฝ่ ายกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี
วิทยาจารย์ชาํ นาญการพิเศษ รองผูอ้ าํ นายการฝ่ ายวิจยั และบริ การวิชาการ
วิทยาลัยการสาธารณสุ ขสิ รินธร จังหวัดสุ พรรณบุรี

