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Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the health knowledge management
indicators on community health offices 2) to assess health knowledge management in community
health offices. The study had 2 phases; the first phase used Delphi-technique for constructing the
health community indicators by consensus from 17 experts who have experiences in studying,
researching and administrating on knowledge management concept. The second phase used survey
research for evaluating the knowledge management in community health offices. The samples were
370 community health officers, selected by Multistage sampling technique. Statistical analysis was
used Descriptive statistic (Frequencies, Percentage, Mean, Standard Deviation, Medium, Mode) and
Interquartile range.
The results of this research were as follows: The first phase: the health knowledge
management indicators on community health offices included 4 elements, 14 sub-elements and 45
indicators that were 1) the personal elements included 3 sub-elements: 4 indicators of leadership, 3
indicators of empowerment and 2 indicators of motivation 2) the knowledge management process
elements included 6 sub-elements: 4 indicators of identification, 4 indicators of capture, 2 indicators of
selection, 3 indicators of creation, 4 indicators of sharing and 2 indicators of knowledge evaluation 3)
*
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the organization elements included 4 sub-elements: 3 indicators of structures, 3 indicators of vision,
mission and strategy, 4 indicators of cultural organization and 4 indicators of organizational condition
and 4) the information technology elements included 1 sub-elements and 3 indicators.
The second phase:the assessment on health knowledge management in community health
offices revealed that the personal elements,the knowledge management process elements, the
organization elements and the information technology elements were high level and the personal
elements at highest score.
Key Word : Knowledge Management,Indicators ,Health , Community Health Offices

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย และ 2) เพื่อวัดสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีการดําเนินการวิจยั 2
ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย และระยะที่ 2
การวัดสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยดําเนินการวิจยั ในสถานีอนามัยทัวประเทศ
่
จํานวน 9,759 แห่ง สุม่ กลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 370 แห่ง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีย่ ( X )ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard deviation)
ค่ามัธยฐาน (Medium) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range)
ผลการวิจยั พบว่า ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) องค์ประกอบหลัก
ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านภาวะผูน้ ําทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการความรู้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
ด้านการเสริมพลังอํานาจให้บุคลากร จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านองค์ประกอบย่อยด้านการจูงใจ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้
2)องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการในการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ย่อย คือ ขัน้ กําหนดความรู้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ขัน้ ค้นหาความรู้ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ ขัน้ เลือกวิธกี ารในการจัดการ
ความรู้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ ขัน้ ได้ความรูใ้ หม่ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ขัน้ ดําเนินการใช้ความรูใ้ หม่ จํานวน 4 ตัวบ่งชี้
และขัน้ ประเมินผลการใช้ความรู้ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 3) องค์ประกอบหลักด้านองค์กร
ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบย่อย คือ ด้านโครงสร้างของสถานีอนามัย จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านวิสยั ทัศน์ /พันธะกิจ/กลยุทธ์
จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านวัฒนธรรมองค์กร จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านบรรยากาศการทํางาน จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ และ 4)
องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี 1 องค์ประกอบย่อย คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 3 ตัว
บ่งชี้
ระยะที่ 2 การวัด สภาพการจัด การความรู้ด้า นสุข ภาพในชุม ชนของสถานี อ นามัย พบว่า ผลการ
ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทัวประเทศ
่
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เมื่อจําแนกจําแนกองค์ประกอบหลัก พบว่า องค์ประกอบหลักด้านบุคลากร, องค์ประกอบหลักด้านกระบวนการ
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ในการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน, องค์ประกอบหลักด้านองค์กร, องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก และพบว่าองค์ประกอบหลักด้านบุคลากรมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
คําสําคัญ : การจัดการความรู้ ตัวบ่งชี้ สุขภาพ สถานีอนามัย

บทนํา
ปจั จุบนั สภาพปญั หาด้านสุขภาพของประชาชนไทยได้เปลีย่ นรูปแบบ และสาเหตุของปญั หาแตกต่าง
ไปจากอดีต เนื่องจากมีปจั จัยสาเหตุเพิม่ ขึน้ มากมาย(ดาริวรรณ เศรษฐีธรรม,กาญจนา นาถะพินธุ และวรรณภา
อิชดิ ะ : 2547) เช่น ปจั จัยด้านบุคคล จิตวิทยา วิถกี ารดํารงชีวติ เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง สภาพแวดล้อม
ระบบบริการสุขภาพ ความเจริญทางด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของคน ล้วนแต่เป็ นสาเหตุของการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ และปญั หาทางด้านสุขภาพ ซึง่ เป็ นปญั หาทีส่ าํ คัญต่อสุขภาพของประชาชน โดยสถานการณ์ดา้ น
สุขภาพในปจั จุบนั มีปจั จัยต่างๆเข้ามาเกีย่ วข้องโยงใยกันจนเกิดเป็ นระบบสุขภาพ (กองสุขศึกษา : 2541)ซึง่ เป็ น
ระบบทีม่ คี วามสัมพันธ์เป็ นองค์รวม และมีผลทัง้ ทางตรงและอ้อมต่อสุขภาพของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม
องค์การอนามัยโลก(World Health Organization, WHO.1986) ได้ให้ความหมายของ “สุขภาพ คือ สภาวะทีม่ ี
ความสมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ และสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขมิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคและความ
พิการเท่านัน้ ” กระทรวงสาธารณสุขได้นําเอานิยามของสุขภาพมาเป็ นเป้าหมายในการดําเนินงาน เพื่อให้บรรลุ
ตามความหมายของสุขภาพสิง่ ทีส่ าํ คัญ คือต้องทําให้ประชาชนมีความสามารถในการส่งเสริม รักษาและพัฒนา
สุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยตนเอง
และผสมผสานกับการตัดสินใจในการใช้บริการทางด้านสุขภาพต่างๆ จากผูอ้ ่นื เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล
ชุมชนหรือแม้แต่บุคคลอื่นๆ ที่มสี ว่ นเกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างมีดุลพินิจและมีดุลยภาพ โดยอยู่บนพืน้ ฐานทาง
สังคม วัฒนธรรม รวมทัง้ ความเป็ นมนุษย์
จากแนวคิดและหลักการของการให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขได้สร้างสถานี
อนามัยให้เป็ นหน่วยงานในการให้บริการแก่ประชาชนในชุมชนทัวประเทศไทย
่
(สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย.
2550 : 263 - 265) มีทงั ้ สิน้ จํานวน 9,759 แห่ง แต่ละแห่งจะมีบุคลากรสาธารณสุขให้บริการแก่ประชาชนตาม
บทบาทหน้าที่ 4 ด้าน คือ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น และการฟื้นฟู
สุขภาพ บทบาทหน้าทีท่ งั ้ 4 ด้าน มีความจําเป็ นทีจ่ ะต้องให้ความรู้ ข้อเท็จจริง และสร้างกระบวนการคิดในการ
ดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน เมื่อพิจารณาบทบาทหน้าทีพ่ บว่าสถานีอนามัยเป็ นหน่ วยงานทีม่ บี ทบาทสําคัญใน
การพัฒนาความรูท้ างด้านสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อให้มคี วามสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ซึง่ บทบาทนี้จะอยูใ่ นงานสุขศึกษาที่ ซึง่ กระบวนการในการให้ความรูเ้ พื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
นัน้ เป็ นวิธกี ารที่ถอื ได้ว่าเป็ นกระบวนการจัดการความรู้ เนื่องจากความหมายของกระบวนการทางสุขศึกษามี
ความสอดคล้องกับความหมายของการจัดการความรู้ ดังทีอ่ าภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2549 : ก) กล่าวว่า “การจัดการ
ความรู้เป็ น กระบวนการที่ใ ห้ค วามสํา คัญ ในการส่งเสริม ให้ค นรู้จ กั หาความรู้ และนํ า ความรู้ม าใช้ไ ด้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและเป็ นระบบ และการจัดการความรูจ้ ําเป็ นต้องมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพราะการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่ องจะทําให้เป็ นคน มีโ ลกทัศน์ และวิสยั ทัศน์ ท่ีกว้างไกล รู้ว่าควรทํา อะไรไม่ค วรทําอะไรใน
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ช่วงเวลาไหน รับรูถ้ งึ ข้อดีขอ้ เสียจากการเลือกปฏิบตั ใิ นแนวทางใดทางหนึ่ง ซึง่ ความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้เองที่
จะสะท้อนถึงคุณค่าของตนเอง” และสอดคล้องกับวิจารณ์ พานิช (2546 : 5) ทีก่ ล่าวว่า “กระบวนการจัดการ
ความรู้ เป็ นกระบวนการทีจ่ ะช่วยให้เกิดพัฒนาการของความรู้ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงาน”
อาจกล่าวได้วา่ การดําเนินงานทางสุขศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน
ในการจัด การความรู้ด้า นสุ ข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย มีจุ ด มุ่ ง หมายเพื่อ พัฒ นาความรู้
ความสามารถ เจตคติ และทักษะต่างๆทางด้านสุขภาพแก่ประชาชนให้เป็ นผู้ท่มี พี ฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
ส่งผลให้มสี ุขภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง โดยการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยเป็ นการระดม
ภูมคิ วามรูด้ า้ นสุขภาพทีม่ อี ยูท่ วไปทั
ั ่ ง้ ในสถานีอนามัยและชุมชน และความรูจ้ ากภายนอกชุมชน ทัง้ ทีเ่ ป็ นความรู้
ทีป่ รากฏชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) (วีระพจน์ กิมาคม. 2549 : 5) ซึง่ เป็ นความรูท้ ส่ี ามารถรวบรวมถ่ายทอด
ได้โดยผ่านวิธกี ารต่างๆ เช่น การบันทึก เป็ นความรูท้ อ่ี ยูใ่ นรูปแบบของเอกสาร ตํารา ทฤษฎี คู่มอื และความรู้
ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็ นความรูท้ แ่ี ฝงอยูใ่ นตัวคน เป็ นประสบการณ์ทส่ี งสม
ั ่ ภูมปิ ญั ญา พรสวรรค์ หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาพแต่เป็ นความรูท้ ไ่ี ม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูด หรือลายลักษณ์อกั ษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะการทํางาน งานฝีมอื หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ โดยเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขได้นําเอาความรูท้ ป่ี รากฏชัดแจ้ง และความรูซ้ ่อนเร้นมาประยุกต์เป็ นเกลียว
ความรูร้ ่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อนํ ามาจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามบทบาทหน้าที่หลัก 4 ด้าน โดยใช
รูปแบบการจัดการความรูท้ ห่ี ลากหลาย เช่น การให้ความรูเ้ ป็ นรายบุคคล รายกลุม่ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน
การสนทนา การให้คําปรึกษา โดยประโยชน์ของการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยนัน้ มี
มากมาย เพราะนอกจากจะทําให้ประชาชนเป็ นผูท้ ่มี สี ุขภาพที่สมบูรณ์แล้วยังเป็ นเป็ นการอนุ รกั ษ์และรักษา
ความรูท้ แ่ี ฝงเร้นอยูภ่ ายในชุมชนไม่สญ
ู หาย
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย เพื่อ สร้า งเครื่อ งบ่ ง ชี้สํา หรับ วัด ผลการจัด การความรู้ด้า นสุข ภาพในชุ ม ชนของสถานี อ นามัย ที่เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน และเป็ นการติดตาม วัดสภาพการดําเนินงานจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน อีกทัง้
สามารถนําผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลป้อนกลับสําหรับการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตและพัฒนากําลังคนด้าน
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
2. เพือ่ วัดสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย

ความสําคัญของการวิ จยั
ผลของการวิจยั นี้จะทําให้ทราบว่าตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยและ
ทราบสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทัวประเทศ
่
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ขอบเขตการวิ จยั
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย การวิจยั
ระยะที่ 1 นี้ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)
ประชากร
ประชากร คือ ผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่มคี วามรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรูท้ างด้านสาธารณสุข
แบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ ผูบ้ ริหาร นักวิชาการ และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรู้
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วจิ ยั เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ม ี
ประสบการณ์ เ กี่ย วกับการจัด การความรู้ท างด้า นสาธารณสุข จํา นวน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริห าร จํา นวน 5 คน
นักวิชาการ จํานวน 5 คน และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรู้ จํานวน 7 คน
ระยะที่ 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ประชากร
สถานีอนามัยทัวประเทศ
่
รวมทัง้ สิน้ 9,759 แห่ง (สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย. 2550 : 263 265) โดยมีผตู้ อบแบบสอบถามเป็ นบุคคลากรสาธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรู้ สถานีอนามัยละ 1
คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ระยะที่ 2 นี้คอื สถานีอนามัย โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง
Krejcie และ Morgan (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2543 : 303) ได้จาํ นวน 370 แห่ง หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเลือก
กลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน(Multistage Sampling) ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 สุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified random sampling)โดยสุม่ เลือกจังหวัด จากเขตสาธารณสุข ทัง้
18 เขต เขตละ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุร ี จังหวัดปราจีนบุร ี จังหวัดราชบุร ี
จังหวัดเพชรบุร ี จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดจันทบุร ี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุ โลก และ
จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนัน้ กําหนดจํานวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดโดยการหาสัดส่วน
ขัน้ ที่ 2 การสุม่ เลือกสถานีอนามัยด้วยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุม่ ด้วย
การจับฉลากเลือกสถานีอนามัยตามจํานวนของสถานีอนามัยในแต่ละจังหวัดทีไ่ ด้จากจังหวัดการสุม่ ในขัน้ ที่ 1
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิดต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้ 1)แนวคิดเกีย่ วกับความรู้ ประกอบด้วย ความหมายของ
ความรู้ และประเภทของความรู้ 2)แนวคิดเกีย่ วการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ความเป็ นมา ความหมาย
เป้าหมาย องค์ประกอบ ปจั จัยส่งเสริม ประโยชน์ กรอบความคิดของการจัดการความรู้ กระบวนการ วิธกี าร
จัดการความรู้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดการความรู้ การตรวจสอบความรู้ ปญั หาของการจัดการความรู้ และ กรอบ
แนวคิด องค์ประกอบและขัน้ ตอนการจัดการความรู้ 3)แนวคิดเกีย่ วกับสถานีอนามัย ประกอบด้วยแนวคิดการ
จัดบริการสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550–2554) ประเภทของ
สถานีอนามัย กรอบอัตรากําลัง ระบบบริการ องค์ประกอบกิจกรรมการบริการ บทบาทหน้ าที่และความ
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รับผิดชอบ ความหมายของการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูม ิ ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ พ่ี งึ ประสงค์ การ
พัฒนางานบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูม ิ องค์ประกอบของการพัฒนางานบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ และ
แนวทางการพัฒนางานบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย
ความหมาย ลักษณะ ประเภท การสร้างและการพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ และ 5)งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้องทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการความรู้ สถานีอนามัย และตัวบ่งชี้

วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย มี
ขัน้ ตอนในการวิจยั ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนา(ร่าง)องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ ้านสุขภาพในชุมชนของ
สถานีอนามัย ดําเนินการดังนี้
1. สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และรายงานการวิจยั
2. การสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญเพือ่ กําหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้
3. การคัดเลือกตัวบ่งชีโ้ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยกําหนดให้ 1 เมื่อเห็นว่าตัวบ่งชีม้ คี วามสอดคล้อง และให้
0 เมือ่ เห็นว่าตัวบ่งชีไ้ ม่มคี วามสอดคล้อง
4.คัดเลือ กตัวบ่งชี้โ ดยตัวบ่งชี้ท่ีผ่านเกณฑ์ต้องค่าดัช นีความสอดคล้อง(IOC) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ .
2543:117) ตัง้ แต่ 0.75 ขึน้ ไป มีค่ามัธยฐาน 3.50 ขึน้ ไป และมีค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)
ไม่เกิน 1.50
ขัน้ ตอนที่ 2 การกําหนดนํ้ าหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลัก และการกําหนดเกณฑ์การวัด
สภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ดังนี้
1. การกําหนดนํ้าหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักของ ดําเนินการดังนี้
1.1 การสร้างแบบสอบถามเพื่อกําหนดนํ้ าหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักของตัวบ่งชี้การ
จัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญทําการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญของ
ตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามเพื่อกําหนดนํ้าหนักความสําคัญองค์ประกอบ
หลักและตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ส่งไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญรับแบบสอบถาม
จากผูเ้ ชีย่ วชาญคืนด้วยตนเองและรอรับแบบสอบถามทางไปรษณีย์
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการกําหนดนํ้าหนักความสําคัญองค์ประกอบหลักโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
กําหนดค่านํ้ าหนักความสําคัญขององค์ประกอบหลักเป็ นค่าเฉลี่ยของร้อยละ โดยผลรวมของทุกองค์ประกอบ
หลักเป็ น 100
2. การกําหนดเกณฑ์การวัดสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีขนั ้ ตอน
ดําเนินการดังนี้
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2.1 กําหนดเกณฑ์การวัดการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best. 1970 : 204-208)
2.2 กําหนดระดับการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย เป็ น 5 ระดับ คือ
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยทีส่ ดุ
2.3. การกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ตามแนวคิดของวิเชียร เกตุสงิ ห์ (2538)
คือ
ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสําคัญในระดับการปฏิบตั นิ ้อยทีส่ ดุ
ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสําคัญในระดับการปฏิบตั นิ ้อย
ค่าเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสําคัญในระดับการปฏิบตั ปิ านกลาง
ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสําคัญในระดับการปฏิบตั มิ าก
ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสําคัญในระดับการปฏิบตั มิ ากทีส่ ดุ
ระยะที่ 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย มีขนั ้ ตอนใน
การสร้างเครือ่ งมือวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ น
สุขภาพในชุม ชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลซึ่ง
ประกอบด้วย ตําแหน่ง ระดับ สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน เพศ อายุ การศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ าน ตอนที่
2 แบบสอบถามเกีย่ วกับการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) มีขอ้ คําถามจํานวน 45 ข้อ
2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในงานวิ จยั
2.1 ผูว้ จิ ยั นําชุดตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีพ่ ฒ
ั นาได้จาก
ระยะที่ 1 มาปรับสร้างเป็ นแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ ้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย
2.2 นําแบบสอบถามการพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
เสนอให้ผทู้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ภาษาทีใ่ ช้และความ
สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC)
2.3 ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try-out)กับสถานีอนามัยทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 30 แห่ง พบว่ามีความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ 0.97
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล ผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถามไปยังสถานีอนามัยทีเ่ ป็ น
กลุ่ ม ตัว อย่ า งทางไปรษณี ย์ เ ป็ น จํ า นวน 2 เท่ า ของขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยผู้วิจ ัย ได้กํ า หนดวัน ที่ข อให้ส่ ง
แบบสอบถามกลับคืน พร้อมนี้ผวู้ จิ ยั ได้แนบซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผูว้ จิ ยั สําหรับการส่งแบบสอบถาม
คืนผูว้ จิ ยั ทางไปรษณีย์

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

235

4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ สถานภาพส่ ว นตัว ของผู้ต อบแบบสอบถาม ใช้ค่ า ความถี่
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลสภาพการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัยใช้คา่ เฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

สรุปการวิ จยั
ระยะที่ 1 การพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยโดยใช้ระเบียบ
วิธกี ารวิจยั แบบเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) แบ่งขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ ้านสุขภาพในชุมชนของสถานี
อนามัย พบว่า ตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45 ตัวบ่งชี้ ซึง่ เรียกลําดับตามค่านํ้าหนักความสําคัญได้ดงั นี้
1.ด้านบุคลากร มีค่านํ้ าหนักความสําคัญ ร้อยละ 31.18 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1)
ภาวะผูน้ ําทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการความรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 2) การเสริมพลังอํานาจให้บุคลากร มี 3 ตัวบ่งชี้ 3) การจูงใจ
มี 2 ตัวบ่งชี้
2.ด้านกระบวนการในการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน มีค่านํ้าหนักความสําคัญ ร้อยละ 29.71
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ขัน้ กําหนความรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 2) ขัน้ ค้นหาความรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 3) ขัน้
เลือกวิธกี ารในการจัดการความรู้ มี 2 ตัวบ่งชี้ 4)ขัน้ ได้ความรูใ้ หม่ มี 3 ตัวบ่งชี้ 5) ขัน้ ดําเนินการใช้ความรูใ้ หม่
มี 4 ตัวบ่งชี้ 6) ขัน้ ประเมินผลการใช้ความรู้ มี 2 ตัวบ่งชี้
3.ด้านองค์กร มีค่านํ้าหนักความสําคัญ ร้อยละ 20.29 ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย คือ 1)
โครงสร้างของสถานีอนามัย มี 3 ตัวบ่งชี้ 2) วิสยั ทัศน์/พันธะกิจ/กลยุทธ์ มี 3 ตัวบ่งชี้ 3) วัฒนธรรมองค์กร มี 4
ตัวบ่งชี้ 4)บรรยากาศการทํางาน มี 4 ตัวบ่งชี้
4.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่านํ้าหนักความสําคัญ ร้อยละ 18.82 ประกอบด้วย 1 องค์ประกอบ
ย่อย คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ตัวบ่งชี้
ระยะที่ 2 การวัดสภาพการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานี อนามัย
ผลการวัดสภาพการจัดการความรู้ พบว่าเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขที่ปฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรู้
ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ งนักวิชาการสาธารณสุข ร้อยละ 75.70 และเป็ นเพศหญิง ร้อยละ 56.80 มีอายุเฉลีย่ อยู่ท่ี
44.33 ปี ระดับ การศึก ษาปริญ ญาตรี ร้อ ยละ 79.20 มีป ระสบการณ์ ใ นการปฏิบ ัติง านเฉลี่ย อยู่ท่ี 22.33 ปี
ตามลําดับ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยสถานีอนามัยทัว่
ประเทศมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก( X = 4.22,S = 0.49) จําแนกตามองค์ประกอบหลัก พบว่า 1) ด้านบุคลากรมี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.97,S = 0.70) 2) ด้านกระบวนการในการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน มี
ค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56, S = 0.59) 3) ด้านองค์กรมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.88, S = 0.48)
และ4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 1 องค์ประกอบย่อย มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก( X = 3.69,S = 0.65)
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อภิ ปรายผล
การพัฒนาตัวบ่งชีก้ ารจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปราย
ผลการวิจยั ดังนี้
1. สร้างกรอบแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสาร ตํารา และวิจยั สรุปได้วา่ องค์ประกอบสําคัญของการจัดการความรู้
4 องค์ประกอบ คือ 1) คน คือ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นสถานี 2) สถานที่ คือ แหล่งทีเ่ จ้าหน้าที่
สาธารณสุขสามารถระดมความคิดร่วมกันในการดําเนินการจัดการความรู้ 3) ความรู้ คือ สิง่ ทีน่ ํามาดําเนินการใน
การจัดการความรู้ 4) กระบวนการจัดการความรู้ มี 6 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ กําหนดความรู้ ขัน้ ค้นหาแหล่งความรู้ ขัน้
เลือกวิธกี ารในการจัดการความรู้ ขัน้ ได้ความรูใ้ หม่ ขัน้ ดําเนินการใช้ความรูใ้ หม่ และขัน้ ประเมินผลการนําความรู้
มาใช้
จากการสังเคราะห์องค์ความรู้ ผูว้ จิ ยั สรุปได้เป็ นกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นในการพัฒนา(ร่าง)องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย
พบว่า มี 4 องค์ป ระกอบหลัก 14
องค์ประกอบย่อย และ 49 ตัวบ่งชี้
2. สัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อกําหนดองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งชี้การจัดการ
ความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจาณาความถูกต้อง ความ
สอดคล้องของตัวบ่งชี้ พบว่ามี 4 องค์ประกอบหลัก 14 องค์ประกอบย่อย และ 45 ตัวบ่งชี้ ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านบุคลากร มี 3 องค์ประกอบย่อ คือ ด้านภาวะผูน้ ํ าทีเ่ อื้อต่อการจัดการความรู้ ด้านการเสริม
พลัง อํ า นาจให้บุ ค ลากร และด้า นการจู ง ใจ นับ ได้ว่า องค์ป ระกอบหลัก ด้า นบุ ค ลากรเป็ น องค์ป ระกอบที่ม ี
ความสําคัญเป็ นลําดับที่หนึ่งของการจัดการความรูใ้ นสถานีอนามัยเนื่องจากมีค่านํ าหนักความสําคัญมากที่สุด
คือ ร้อยละ 31.18 อีกทัง้ องค์ความรูต้ ่างๆ เกิดขึน้ มาจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็ นผูด้ าํ เนินการทัง้ สิน้ ซึง่ มีผลทํา
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รจู้ กั หาความรู้ และนําความรูม้ าใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ น
ระบบ อีกทัง้ ในการจัดการความรูน้ นั ้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจําเป็ นจะต้องมีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องอยูต่ ลอดเวลา
และการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องจะทําให้เป็ นคนมีโลกทัศน์และวิสยั ทัศน์กว้างไกล สามารถปฏิบตั งิ านทีส่ อดรับความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมได้ อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบหลักด้านบุคลากรถือว่าเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีส่ ุด
เพราะเป็ นทัง้ แหล่งความรู้ เป็ นผูจ้ ดั การความรู้ และเป็ นผูน้ ําความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ และจากการวัดสภาพ
การจัดการความรู้ พบว่ามีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.97, S = 0.70) ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มีการจัดการความรู้ทงั ้ จากตามความต้องการของตนเองและจากคําสังซึ
่ ่งเป็ นแนวนโยบายของ
หน่วยงานในสายบังคับบัญชา เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขได้
อธิบายว่าการจัดการความรูข้ องสถานีอนามัยนัน้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดการความรูต้ าม
หัวข้อเรื่องที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนดให้ เช่น เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อพิจารณาแล้วจะ
พบว่าองค์ประกอบด้านบุคลากรเป็ นองค์ประกอบที่มคี วามสําคัญต่อการจัดการความรูเ้ ป็ นอย่างมาก เนื่องจาก
องค์ความรูต้ ่างๆ ที่เกิดขึน้ ในสถานีอนามัยจะเกิดขึน้ จากกระบวนการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็ นผูด้ ําเนินการ
จัดการความรู้ทงั ้ สิ้น
ดังนัน้ ผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ทางด้านสุขภาพควรส่งเสริมให้เจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขเป็ น ผู้ท่ดี ํา เนิ นการจัดการความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุ มชนด้วยตัวเอง ด้วยการพัฒ นา
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เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขให้เป็ นผูท้ ม่ี ภี าวะผูน้ ําทีเ่ อื้อต่อการจัดการความรู้ เน้นการเสริมพลังอํานาจให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข ซึ่งการเสริมพลังอํานาจเป็ นปจั จัยทีม่ คี วามสําคัญต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ รวมทัง้ การ
สร้างเสริมแรงจูงใจซึง่ จะทําให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทราบถึงสมรรถนะของตนเองในการจัดการความรู้ ซึง่ ทําให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบตั งิ านอย่างเต็มใจ และมีความพึงพอใจในผลลัพธ์และความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้
2. องค์ ป ระกอบหลัก ด้ า นกระบวนการในการจัด การความรู้ด้ า นสุ ข ภาพในชุ ม ชน เป็ น
องค์ประกอบที่ มีคา่ นํ้าหนักความสําคัญเป็ นลําดับทีส่ อง ร้อยละ 29.71 โดยมีกระบวนการในการจัดการความรู้ 6
ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ กําหนดความรู้ 2) ขัน้ ค้นหาความรู้ 3) ขัน้ เลือกวิธกี ารในการจัดการความรู้ 4) ขัน้ ได้ความรู้
ใหม่ 5) ขัน้ ดําเนินการใช้ความรูใ้ หม่ และ 6) ขัน้ ประเมินผลการใช้ความรู้ องค์ประกอบนี้จะเป็ นขัน้ ตอนของการ
จัดการความรูต้ งั ้ แต่เริม่ แรกจนสิน้ สุดการดําเนินงาน และจากการวัดสภาพการปฏิบตั งิ านในการจัดการความรู้
พบว่า มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.56, S = 0.59) ทัง้ นี้เนื่องจากกระบวนการจัดการความรู้ ทัง้ 6
ขัน้ ตอน จะต้องดําเนินการตามลําดับขัน้ ทีว่ างไว้ โดยเริม่ ทีข่ นั ้ ที่ 1 การดําเนินการจัดการความรูน้ นั ้ ควรทีจ่ ะต้อง
มีการวิเคราะห์สถานีอนามัย มีการสํารวจองค์ความรู้ ภายในและภายนอกสถานีอนามัย และมีการกําหนดองค์
ความรูจ้ ากประชาชน ส่วนขัน้ ที่ 2 ขัน้ ค้นหาความรู้ พบว่าควรมีวธิ กี ารแสวงหาความรูท้ ห่ี ลากหลาย และบุคลากร
ควรทราบองค์ความรูแ้ ละแหล่งของความรูภ้ ายในและภายนอกสถานีอนามัย โดยขัน้ นี้เจ้าหน้ าที่สาธารณสุข
สมควรทีจ่ ะต้องมีการสํารวจ วิเคราะห์ และสังเคราะห์วา่ สถานีอนามัยมีความรูอ้ ะไรบ้าง อยูใ่ นลักษณะรูปแบบใด
อยูท่ ใ่ี คร และความรูอ้ ะไรทีส่ ถานีอนามัยจําเป็ นต้องมี เพื่อให้สถานีอนามัยสามารถวางแผนการจัดการความรู้
และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขัน้ ที่ 3 ขัน้ เลือกวิธีการในการจัดการ
ความรู้ พบว่าสถานีอนามัยมีการคัดเลือกวิธกี ารในการจัดการความรู้ท่เี หมาะสมกับความรู้ท่กี ําหนด และใช้
วิธกี ารที่หลากหลายในการจัดการความรู้ ทัง้ นี้ในการจัดการเพื่อให้ได้ความรูใ้ หม่นัน้ ต้องมีการดําเนินการ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ การค้นหาและรวบรวมความรู้ คัดเลือกความรูเ้ อาไว้เฉพาะความรูท้ ส่ี าํ คัญและจําเป็ น
เพื่อการใช้ประโยชน์ ทัง้ นี้ความรู้นัน้ ควรมาจากภายในและภายนอกสถานี อนามัย รวมทัง้ จากชุมชน โดยมี
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็ นผูด้ ําเนินการจัดการด้วยรูปแบบ วิธกี ารหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของสถานีอนามัย ขัน้ ที่ 4 ขัน้ ได้ความรูใ้ หม่ พบว่าสถานีอนามัยควรมีการจัดทําทะเบียนองค์ความรูแ้ ละแหล่ง
ของความรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกสถานีอนามัย และควรมีความรูใ้ หม่ในการพัฒนาสุขภาพอย่างน้อยไตรมาสละ
1 เรือ่ ง ขัน้ ตอนที่ 5 ขัน้ ดําเนินการใช้ความรูใ้ หม่ พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมี
่
การนําความรูใ้ หม่มาใช้ในการ
ทํางาน อยู่ในระดับมาก ซึง่ จากผลของการวัดสภาพตามตัวบ่งชีส้ ว่ นใหญ่มคี ่าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ ควรมี
การกําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานจัดการความรูไ้ ว้ในแผนปฏิบตั กิ ารว่าควรมีการนําความรูใ้ หม่ทไ่ี ด้มาใช้
ในการปฏิบ ัติง านเพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายอย่ า งน้ อ ย 1 โครงการ/กิจ กรรม รวมทัง้ ควรมีแ หล่ ง สํา หรับ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ พื่อให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทุกคนสามารถเข้าถึงความรูเ้ พื่อเป็ นการกระจายความรูไ้ ปสูผ่ ใู้ ช้
โดยควรมีวธิ กี ารหรือรูปแบบการดําเนินกิจกรรมที่ง่ายและสะดวก เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือมีการการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารอื่นๆเช่น การสร้างระบบทีมงาน ระบบพีเ่ ลีย้ ง การสับเปลีย่ นงาน เวทีแลกเปลีย่ น
ความรู้ ขัน้ ที่ 6 ขัน้ ประเมินผลการใช้ความรู้ พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมี
่
ระบบการติดตามและประเมินผล
การใช้ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง และมีการประเมินผลการใช้ความรูอ้ ย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ อยูใ่ นระดับ
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ปานกลาง ดังนัน้ สถานีอนามัยควรทีจ่ ะมีการประเมินผลการนําความรูใ้ หม่มาใช้ในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ทราบว่า
การดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้หรือไม่ มีการนําผลของการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผนงานและ
การดําเนินการให้ดขี น้ึ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ แล้วรายงานการประเมินให้ผูบ้ งั คับบัญชาทราบรวมทัง้
เผยแพร่ผลการประเมินให้กบั เจ้าหน้าทีส่ าธารสุขคนอื่นๆทราบต่อไป
3. องค์ประกอบหลักด้านองค์กร มี 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) องค์ประกอบย่อยด้านโครงสร้าง
ของสถานีอนามัย 2) องค์ประกอบย่อยด้านวิสยั ทัศน์/ พันธะกิจ/กลยุทธ์ และ 3) องค์ประกอบย่อยด้านวัฒนธรรม
องค์กร โดยองค์ประกอบหลักด้านองค์กรมีค่านํ้ าหนักความสําคัญไว้อยู่ในลําดับที่ 3 และจากการวัดสภาพการ
ปฏิบตั งิ านในการจัดการความรูด้ ้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัย พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( x =
3.88, S = 0.48) เนื่องจากองค์กรมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการจัดการความรู้ เพราะสถานีอนามัยเป็ นสถานทีท่ ่ี
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถนํ าผลของการจัดการความรูท้ ่เี กิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ านของแต่คนมาใช้ในการ
พัฒนาสถานีอนามัยทีจ่ ะส่งผลต่อความสําเร็จในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยการนํ าปจั จัยต่างๆที่เป็ น
ส่วนประกอบของสถานีอนามัยมาจัดให้เป็ นระบบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานีอนามัยสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองเพือ่ พัฒนาสถานีอนามัยเป็ นไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
ซึ่งดิศกุล เกษมสวัสดิ ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่าองค์ประกอบหลักที่มอี ทิ ธิพลต่อความเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์การ การจัดการความรู้ และการเรียนรู้ ส่วนในด้านองค์ประกอบ
ย่อยวิสยั ทัศน์ / พันธะกิจ/กลยุทธ์ กําหนดวิสยั ทัศน์ พบว่าสถานีอนามัยมีการปฏิบตั ิ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550: บทคัดย่อ) ได้กล่าวว่าหน่ วยงานภาครัฐควรกําหนดวิสยั ทัศน์และ
เป้ าหมาย รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กรและแผนกลยุทธ์เพื่อเป็ นการเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรในองค์กร โดยการวางแผนให้การจัดการความรูส้ ามารถปฏิบตั งิ านจนเป็ นเนื้อเดียวกับการดําเนินงาน
อื่นๆของสถานีอนามัย ซึง่ จะเป็ นวิธกี ารสําคัญทีท่ ําให้เจ้าหน้าทีใ่ นสถานีอนามัยรูจ้ กั หาความรู้ และนําความรูม้ า
ใช้ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ ส่วนองค์ประกอบย่อยวัฒนธรรมองค์กร ในการจัดการ
ความรูข้ องสถานีอนามัยนัน้ ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขร่วมกันกําหนดวัฒนธรรมองค์กร และเน้นการ
สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื แบบแนวราบเครือข่าย เน้นความเป็ นเพื่อนร่วมงานมากกว่าการบังคับบัญชา มีการ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นพบปะแลกเปลีย่ นประสบการณ์และความรูก้ นั อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการแลกเปลีย่ น
และถ่ายทอดความรูท้ ฝ่ี งั ลึกอยู่ในตัวของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และควรส่งเสริมและสร้างความเคารพในศักดิ ์ศรี
และศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์ ให้ความสําคัญแก่คุณค่า ความดี คํานึงถึงผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวม
เคารพในความเห็นและพฤติกรรมความเชื่อทีแ่ ตกต่างตามจรรยาวิชาชีพของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขให้กลายเป็ น
วัฒนธรรมของสถานีอนามัยซึง่ จะส่งผลให้สถานีอนามัยมีบรรณยากาศทีเ่ หมาะสม สามารถหาประสบการณ์ตรง
สําหรับใช้ในการทํางาน อีกทัง้ บรรยากาศในการทํางานภายในสถานีอนามัยนัน้ ควรได้รบั การสนับสนุ นจาก
หัว หน้ าสถานี อนามัยในการสร้างบรรยากาศที่ทํา ให้เจ้า หน้ า ที่สาธารณสุข กล้า คิด กล้า ทํา กิจกรรม มีค วาม
เปิ ดเผยต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้ าที่สาธารณสุขสามารถทํางานร่วมกันเป็ นทีม และทําให้การแลกเปลี่ยน
เรียนรูข้ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิบตั งิ าน ซึง่ โนนากะ (Nonaka,1991: 125) ได้กล่าวว่า
การสร้างทีมจัดการความรูข้ ององค์การควรเริม่ ทีต่ วั บุคคล และต้องดําเนินการร่วมกันเป็ นทีม จนเป็ นระบบทัวทั
่ ง้
องค์การ จึงจะเกิดพลังของการจัดการความรู้
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4. องค์ประกอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นองค์ประกอบที่ค่านํ้าหนักความสําคัญอยู่ใน
ลําดับที่ 4 และพบว่ามีค่าเฉลีย่ ของการปฎิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก( X = 3.69, S = 0.65) จําแนกตามองค์ประกอบ
ย่อย พบว่าสถานีอนามัยทัวประเทศมี
่
เทคโนโลยีทบ่ี ุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรูไ้ ด้งา่ ยอยูใ่ นระดับมาก มี
ระบบจัดเก็บ สืบค้น สรรหาและเผยแพร่ความรู้ อยู่ในระดับมาก และมีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
หน่ วยงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน ทัง้ นี้นับได้ว่าเป็ นผลดีทส่ี ถานีอนามัยมีปจั จัยที่เอื้อต่อการจัดการ
ความรู้ ดังนัน้ สถานีอนามัยควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขสามารถเข้าถึงข้อมูล/ความรูไ้ ด้งา่ ยขึน้ ทัง้ นี้
เนื่องจากเทคโนโลยีทช่ี ่วยทําให้การจัดการความรูท้ ําได้รวดเร็วขึน้ ให้ผใู้ ช้ความรูเ้ ข้าถึงความรูท้ ต่ี อ้ งการได้งา่ ย
และสะดวก เช่น การมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นตัวกลางในการประสานของการใช้ความรู้ หรือมีระบบ
สารสนเทศที่เชื่อมโยงบุคลากรทัง้ ที่อยู่ภายในและภายนอกสถานีอนามัยและที่อยู่ต่างสถานที่เข้าไว้ด้วยเพื่อ
สามารถดํ า เนิ น การให้ก ารแลกเปลี่ย นความรู้ซ่ึง ควรจัด ทํ า ได้ด้ว ยรูป แบบต่ า งๆ เช่ น การจัด ทํ า เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ฐานความรู้ รวมทัง้ การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ซ่งึ จะช่วยให้เข้าถึงความรูไ้ ด้ง่าย สะดวก
รวดเร็วขึน้ จะทําให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมีการเรียนรูร้ ่วมกันซึ่งผลของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ควรมี
การประเมินโดยกลุ่มผูใ้ ช้ระบบว่ามีความพึงพอใจในระดับใด เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีป่ ฏิบตั งิ านด้านการจัดการความรูใ้ นสถานีอนามัยมากขึน้

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1.กระทรวงสาธารณสุขนํ าตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ ้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยไปใช้
ประเมินการจัดการความรูข้ องสถานีอนามัย
2.ส่งเสริมสนับสนุ นให้สถานีอนามัยพัฒนา 4 องค์ประกอบหลักของการจัดการความรู้ คือ ด้าน
บุคลากร ด้านองค์กร ด้านกระบวนการในการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพในชุมชน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึง่ จะส่งผลให้สถานีอนามัยเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
3.จากการดําเนิ นการวิจ ยั พบว่า องค์ป ระกอบหลัก ด้านบุคลากร เป็ นองค์ป ระกอบหลัก ที่ม ีค่า
นํ้าหนักความสําคัญมากทีส่ ุด ดังนัน้ จึงควรให้ความสําคัญกับบุคลากร ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นทรัพยากรทีม่ คี วามสําคัญ
ในการพัฒนาการจัดการความรูข้ องสถานีอนามัย

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1.ควรมีการวิจยั การพัฒนาตัวบ่งชี้การจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพสําหรับหน่ วยงานอื่นๆของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานงานสาธารณสุขจังหวัด เป็ นต้น
2.ควรมีการต่อยอดการวิจยั ในครัง้ นี้โดยการวิเคราะห์ความสอดคล้องของตัวบ่งชี้การจัดการความรู้
ด้านสุขภาพในชุมชนของสถานีอนามัยทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ในพืน้ ที่
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