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บทคัดยอ 
 การวิจัยเร่ือง “การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูของ

โรงพยาบาลราชวิถี” มีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการกําหนดประเด็นความรู และ

นําเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับงานดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี (2) เพ่ือศึกษา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือสาร ถายทอด แลกเปล่ียนองคความรูท่ีเก่ียวกับงาน

ดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี (3) เพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ส่ือสารแลกเปล่ียนและเรียนรูเก่ียวกับงานดานการรักษาพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ในรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยวิจัย

เชิงคุณภาพใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก จากผูเช่ียวชาญในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีมีตําแหนงระดับ

ชํานาญการขึ้นไป จํานวน 4 คน วิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล จากกลุมเปาหมายในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีมีตําแหนงระดับปฏิบัติการข้ึนไป โดยทําการ

คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 380 คน และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก 

คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการความรูของบุคลากร โดยสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 1. กระบวนการคนหา การสรางหรือการกําหนดประเด็นความรูในโรงพยาบาลราชวิถี
นั้น เปนหนาท่ีของบุคลากรและหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีตองชวยกันคนหา คัดเลือก

ประเด็นความรู และกล่ันกรองกอนทําการจัดเก็บอยางเปนระบบ ซึ่งปจจัยในการคัดเลือกประเด็น

ความรูประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรหลักจากกรมการแพทย (2) สถิติการเกิดโรค (3) โรคท่ี

สังคมกําลังใหความสนใจ และ (4) ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน สวนการนําเสนอ

องคความรูแบงออกเปน (1) การนําเสนอองคความรูตอบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ใน

รูปแบบการจัดประชุมวิชาการหรือการจัดประชุมเครือขายทางการแพทย (2) การนําเสนอองค
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ความรูตอบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี มีการจัดประชุมท้ังแบบเปนทางการ คือ การ

นําเสนอผลการวิจัย สถิติทางการแพทย และไมแบบเปนทางการ คือการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ 

(CoPs) (3) การนําเสนอองคความรูตอประชาชน เปนการใหความรูแบบตรงจุด อธิบายลักษณะ

อาการและแนวทางการรักษาท่ีชัดเจนตอผูปวยหรือผูมารับบริการ 

 2. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการสื่อสารและจัดการความรู มีท้ัง

เทคโนโลยีประเภทการสื่อสารไดแก อีเมล (E-Mail) และส่ือเครือขายสังคม (Social Media) 

เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกัน ไดแก ดรอปบอกซ (Dropbox) สวนเทคโนโลยีประเภท

ของการจัดการความรู ไดแก แคมตาเซียสตูดิโอ (Camtasia Studio) เว็บบล็อก (Web blog) 

เว็บไซต (Website)         อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) และออรัสมา (Aurasma) ซึ่งการเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนอยูกับความตองการ ความสะดวกและความเชี่ยวชาญเฉพาะของแตละ

บุคคลหรือหนวยงานดวย 

 3. การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการความรูของบุคลากรโรงพยาบาล
ราชวิถีจากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ประกอบอาชีพพยาบาล มี

อายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และเคยเขารับการฝกอบรมพัฒนา

สารสนเทศกับศูนยพัฒนาการจัดการความรู ดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและความ

เหมาะสมของเทคโนโลยี พบวามีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท เว็บไซต มากเปน

อันดับหนึ่ง ดานปริมาณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุผลท่ีเลือกใช พบวา บุคลากรใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครือขายในการติดตอส่ือสารมากเปนอันดับหนึ่ง และดานความ

คิดเห็นท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บุคลากรใชเพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวย

ตนเองมากเปนอันดับหนึ่ง ท้ังนี้การเลือกใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาล

ราชวิถีข้ึนอยูกับความเช่ียวชาญ ความตองการในการใชประโยชน วัตถุประสงคหรือความพึงพอใจ

สวนตัวของบุคลากรดวย 

 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 
 ในโลกยุค “สังคมแหงความรู ยุคโลกาภิวัฒนและยุคแหงการเปล่ียนแปลง” 

หนวยงานราชการจะตองปรับตัวเปล่ียนกระบวนทัศนใหม และเปล่ียนวิธีทํางานใหม มิฉะนั้น

สังคมไทยก็จะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก ซึ่งในปจจุบันมีองคกรหลายแหงท่ัวโลกไดริเร่ิม

นําแนวคิดเก่ียวกับการดําเนินการจัดการความรูมาประยุกตใชในองคกร (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ, 2555) การจัดการความรูเปนแนวทางการบริหารจัดการสมัยใหมท่ีให

ความสําคัญกับคนหรือบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคา ประกอบกับกระแสของการเปล่ียนแปลง

ของสังคมอยางรวดเร็ว องคกรสมัยใหมจึงจําเปนท่ีจะตองปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมโลก ตองสามารถทํางานรวมกันเปนทีมเพ่ือผลักดันใหองคกรมีประสิทธิภาพ (ศิริชัย ตันจอ, 

2555 น. 1-2) 
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 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

มาตราท่ี 11 ตอนหนึ่งระบุวา “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ” โรงพยาบาลราชวิถีในฐานะท่ีเปนหนวยงานราชการก็ได

พัฒนาและริเร่ิมการจัดการความรูในองคกร 
 โรงพยาบาลราชวิถีถือเปนโรงพยาบาลศูนยวิชาการที่ใหญท่ีสุดในสังกัดกรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข (60 ปโรงพยาบาลราชวิถี, 2554 น.24) มีอุปกรณทางการแพทย ท่ีทันสมัย 

และบุคลากรผูเช่ียวชาญมีการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในหลาย ๆ ดาน จึงให

ความสําคัญกับการจัดการความรู ซึ่งการจัดการความรูนั้นเปน 1 ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตรของ

โรงพยาบาล ในปจจุบันพบวา ความรูตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลเร่ิมเลือนหายไปพรอมการ

เกษียณอายุของราชการ หรือการโยกยายหนาท่ีการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหความรูโดยนัย

หรือความรูแฝง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูในตัวบุคคลเลือนหายไป เพราะไมมีการจัดเก็บความรู

เพ่ือถายทอดตอไปยังผูปฏิบัติงานใหม การละเลยความสําคัญตอองคความรูเหลานี้ นอกจากจะทํา

ใหความรูคอยๆเลือนหายไป ยังทําใหการพัฒนาในดานตางๆ ลดลงดวย 
ประเด็นสําคัญของการจัดการความรูสําหรับบุคลากร คือ จะทําอยางไรใหบุคคลากร

ของหนวยงานตางๆในโรงพยาบาล สามารถรับรู เขาใจ จัดเก็บความรูและเขาถึงความรูท่ีมีอยูจน

นําไปปรับปรุงพัฒนางานไดจริง การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การจัดการความรู กรมการแพทย จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการปรับเปลี่ยนองคกรไปสูการเปน

องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เพ่ือพัฒนาระบบและโครงสรางพ้ืนฐานโดยรวม 

ใหมีระบบการจัดการความรู ประสานสรางเครือขายและส่ือสารกับหนวยงานตางๆท้ังภายในและ

ภายนอก 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการความรูของโรงพยาบาลราชวิถีเพ่ือใหทราบถึงการส่ือสารในการคัดเลือกประเด็นความรู 

การนําเสนอองคความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุนการ

แลกเปล่ียนเรียนรูท้ังภายในและภายนอกองคกร เปนแนวทางในการนําไปประยุกตใชแกไขปญหา

หรืออุปสรรคตางๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร เกิดประโยชนกับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานและประชาชนผูมารับบริการ 

 
2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการกําหนดประเด็นความรู และนําเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับ

งานดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 

2. เ พ่ือศึกษาการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือสาร ถายทอด 

แลกเปล่ียนองคความรูท่ีเก่ียวกับงานดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 
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3. เพ่ือศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารแลกเปลี่ยนและเรียนรูเก่ียวกับ

งานดานการรักษาพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 

 
3. ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูของ

โรงพยาบาลราชวิถี มุงศึกษาเฉพาะการสื่อสารในเร่ืองของการกําหนดประเด็นความรู การนําเสนอ

องคความรู และแลกเปล่ียนเรียนรูดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของโรงพยาบาล

ราชวิถีตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไปเทานั้น โดยมีระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือน

พฤศจิกายน 2556 จนถึง เดือนมิถุนายน 2557 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 สวน ตาม

วัตถุประสงค ของการวิจัย   
สวนแรก ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก กลุมเปาหมาย

ท่ีใชในการศึกษา คือ แพทย พยาบาล บุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีมีตําแหนงระดับชํานาญ

การข้ึนไป จํานวน 4 คนรวมท้ังทําการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการสังเกตแบบมีสวนรวม 

โดยใชวิธีการนําเสนอขอมูลเชิงพรรณนา (Analytical Description)  

สวนท่ีสอง เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี

เคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) มีรูปแบบการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey 

Research) กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษา คือ แพทย พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลราช

วิถี ท่ีมีตําแหนงระดับปฏิบัติการข้ึนไป โดยทําการคัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 380 คน 

 
5.  การวิเคราะหขอมูล 
 5.1 วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยจะนําผลจากการสัมภาษณจาก

กลุมเปาหมายจํานวน 4 คน ขอมูลจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ รวมท้ังเอกสารทางวิชาการและการ

สังเกตแบบมีสวนรวม มาประมวลผลในประเด็นตางๆ แลวนํามาวิเคราะหขอมูลและนําเสนอใน

รูปแบบของการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 5.2 วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เก่ียวกับขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู ดานการ
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เลือกใชเทคโนโลยี ดานความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยี ดานปริมาณการใชเทคโนโลยี ดาน

วัตถุประสงคการใชเทคโนโลยี และดานความคิดเห็นท่ีมีตอการใชเทคโนโลยี 

 
6.  สรุปผลการวิจัย 
 6.1  สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสรุปไดวา 

 กระบวนการคนหา การสรางหรือการกําหนดประเด็นความรูในโรงพยาบาลราชวิถีนั้น 

เปนหนาท่ีของบุคลากรและหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีตองชวยกันคนหา คัดเลือกประเด็น

ความรู และทําการประมวลกล่ันกรองกอนทําการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยปจจัยในการคัดเลือก

ประเด็นความรูเก่ียวของกับ (1) ยุทธศาสตรหลักท่ีไดรับมอบหมาย (2) สถิติการเกิดโรค (3) 

โรคท่ีสังคมกําลังใหความสนใจ (4) ความเช่ียวชาญเฉพาะดานของหนวยงาน 

 การนําเสนอองคความรูในโรงพยาบาลสวนใหญจะถายทอดออกมาในลักษณะของการ

จัดการประชุมวิชาการ และการออกนิเทศงานตามโรงพยาบาลในภูมิภาคสําหรับเครือขายทาง

การแพทยและประชาชน โดยรูปแบบของการนําเสนอองคความรูแบงออกเปน 3 รูปแบบ อาจมี

ความแตกตางกันไปตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ไดแก 

 (1) การนําเสนอองคความรูตอบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ในลักษณะของ

การประชุมทางวิชาการ (Conference) การประชุมเครือขายทางการแพทย  

 (2) การนําเสนอองคความรูตอบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี จะมีการจัดประชุม

ท้ังแบบเปนทางการ คือ การนําเสนอผลการวิจัย สถิติทางการแพทย และไมแบบเปนทางการ คือ

การประชุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  

 (3) การนําเสนอองคความรูตอประชาชนจะเปนการใหความรูแบบ Pure Side หรือ

การใหความรูแบบตรงจุด อธิบายลักษณะอาการ และแนวทางการรักษาอยางชัดเจน  

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือสาร ถายทอด แลกเปลี่ยนองคความรู 

จะเปนการนําเทคโนโลยีหลายอยางมาประยุกตใชรวมกัน ซึ่งในสวนนี้ข้ึนอยูกับความสะดวก และ

ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคลหรือหนวยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชในการจัดการ

ความรูแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 (1) เทคโนโลยีประเภทของการส่ือสารท่ีนํามาใชคือ อีเมล (E-Mail) และโซเชียล

มีเดีย (Social Media)  

 (2) เทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการทํางานรวมกัน คือ ดรอปบอกซ (Dropbox)  
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 (3) เทคโนโลยีประเภทของการจัดการความรู คือ แคมตาเซียสตูดิโอ (Camtasia 

Studio) เว็บบล็อก (Web blog) เว็บไซต (Website) อีเลิรนนิ่ง (E-Learning) และออรัสมา 

(Aurasma) 

 
 6.2  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ แพทย พยาบาล และบุคลากรที่เก่ียวของกับ

งานดานการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 380 คน ผูวิจัยไดทําการคัดเลือก

กลุมเปาหมายแบบเจาะจง โดยคัดเลือกจากผูท่ีมีตําแหนงระดับปฏิบัติการข้ึนไป และมีการใช

อินเตอรเน็ตหรือคอมพิวเตอรเปนประจํา ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สามารถ

สรุปไดดังนี้ 

 6.2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการศึกษาพบวา บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 380 

คน เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมีอาชีพเปน

พยาบาล ซึ่งเคยเขารับการฝกอบรมพัฒนาสารสนเทศในการจัดการความรูกับศูนยพัฒนาการ

จัดการความรู โรงพยาบาลราชวิถี  
 6.2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู 

 ผลการศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู ของโรงพยาบาลราชวิถี

สรุปได 5 ดาน ดังนี้ 

 (1) ดานการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูในปจจุบัน พบวามีการ

ใชงานเว็บไซตมากเปนอันดับท่ีหนึ่ง รองลงมาเปนการใชงานเว็บบล็อก แตมีการใชงานวีดีทัศน

และหนังสืออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับนอย 
 (2) ดานความเหมาะของเทคโนโลยีตอการจัดการความรู พบวามีการใชงานเว็บไซต 

มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการใชงานเว็บบล็อก สวนวีดีทัศน หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

โปรแกรมสําเร็จรูป และอุปกรณพกพา มีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 
 (3) ดานปริมาณการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเปนเครือขายในการติดตอส่ือสารมากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ืองานแผนการดําเนินงาน วางแผนเชิงกลยุทธ อยูลําดับสุดทาย 
 (4) ดานเหตุผลท่ีเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู พบวา มีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครือขายในการติดตอส่ือสาร มากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาเปน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่องานแผนการดําเนินงาน วางแผนเชิงกลยุทธอยูลําดับสุดทาย 
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 (5) ดานความคิดเห็นท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู พบวา

บุคลากรคิดวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ มากเปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมา คิดวาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหกาวทันเทคโนโลยีใหมๆ และบุคลากรคิดวาการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและบริการอยูในลําดับสุดทาย  
 
7.  การอภิปรายผล 

 กระบวนการกําหนดประเด็นความรู การนําเสนอองคความรูท่ีเก่ียวกับงานดานการ

รักษาพยาบาล และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือสาร ถายทอด แลกเปล่ียนองค

ความรูท่ีเก่ียวกับงานดานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี จากการสรุปผลการวิจัย

สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

องคความรูท่ีเกิดข้ึนการจากทํางานแบบวิชาชีพเฉพาะเชนโรงพยาบาลนั้นจะแบง

ความรูออกเปน 2 ลักษณะคือ ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) จากเอกสาร ตําราทาง

วิชาการ และความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) จากความเช่ียวชาญเฉพาะตัวของบุคคล สามารถ

นําไปแลกเปล่ียนเรียนรูได โดยเฉพาะความรูท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญเฉพาะ เปนความรูท่ี

เหมาะสมจะนํามาจัดการความรูมากท่ีสุด สอดคลองกับ เรียวโกะ โทยามา (Ryoko Toyama, 9) 

ท่ีไดกลาวเกี่ยวกับการจัดการความรูวา คือการจัดการเพื่อเอ้ือใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูท่ีมี 

และประสบการณของคนในองคกรอยางเปนระบบ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมท่ีจะทําใหไดเปรียบเหนือ

คูแขง  

สรุปไดวากระบวนการจัดการความรูจะชวยใหองคกรสามารถสรางและจัดการความรูท่ี

มีอยูเดิมภายในองคกรและความรูท่ีสรางใหมไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหนั้น

องคกรประสบความสําเร็จ 

 การกําหนดองคความรูจากประเด็นยุทธศาสตร สถิติการเกิดโรค โรคที่สังคมกําลังให

ความสนใจ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยขึ้นอยูกับบุคลากรและหนวยงานวาจะให

ความสําคัญกับประเด็นความรูเร่ืองใด ผูรับสารหรือประชาชนก็จะไดรับรูขาวสารที่เก่ียวกับ

ประเด็นความรูเร่ืองนั้นมากตามไปดวย สอดคลองกับแบบจําลองการกําหนดวาระสารของมัล

คอลัม แมคคอมส และโดนัล ชอว (M.E.McCombs and D.S. Shaw, 34) กลาวโดยสรุปคือ ถา

ส่ือมวลชนย่ิงเลือกเสนอขาวหรือสนใจเก่ียวกับประเด็นปญหาใดมาก ประชาชน ผูรับสารก็จะ

ตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นหรือปญหานั้นมากข้ึนตามไปดวย ผลจากการสัมภาษณกลาว

โดยสรุปไดวา ผูท่ีทําหนาท่ีเปนส่ือมวลชวน คอยกําหนดวาระขาวสารประเด็นความรูก็คือบุคลากร

และหนวยงานน่ันเอง 

เม่ือทําการกําหนดประเด็นความรูไดแลว ความรูท่ีไดไมสามารถนําไปใชไดทันที 

จะตองผานกรบวนการกลั่นกรอง ซึ่งสอดคลองกับ มารควอตส (Marquardt, 12) ท่ีกลาวถึงส่ิง

สําคัญในการแสวงหาความรูวา ความจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงท่ีถูกรวบรวมไว ไมไดมีความสอดคลอง
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เปนหนึ่งตอหนึ่งเสมอไป ขอมูล สารสนเทศท่ีไดรับมาท้ังจากภายนอก ภายในจะตองไดรับการ

กล่ันกรองเสียกอน ดังนั้นหัวหนาของหนวยงานจะทําหนาท่ีเสมือนนายประตูขาวสาร ทําการ

กล่ันกรองตัดสินใจวาประเด็นความรูท่ีคัดเลือกมาจะสงผลกระทบตอสังคมในวงกวาง จัดลําดับ

ความสําคัญของความรู กอนท่ีจะเผยแพรไปสูสาธารณ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีผูเฝาประตูขาวสาร 

(Gatekeeper, 28) ท่ีผูเฝาประตูขาวสาร จะเปนผูตัดสินวา ขาวอะไรควรจะสงตอไป และขาวอะไร

ควรจะสงชาหนอย หรือขาวสารอะไรควรจะตัดออกไปท้ังหมด โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบ

เรียงขาวสาร ตลอดจนกําหนดเวลาและจัดลําดับความสําคัญของขาวสารนั้น ๆ หรือกลาวอีกนัย

หนึ่งเปนผูท่ีทําหนาท่ีปดและเปดประตูขาวสาร โดยยืนอยูระหวางตัวขาวสารและผูรับสาร  

กลาวไดวาบุคลากรเปนผูมีอิทธิพลในการควบคุมความรู ซึ่งความรูบางอยางท่ีได

กําหนดประเด็นมา อาจไมมีการนําเสนอเลยก็เปนได ข้ึนกับระดับความสําคัญขององคความรูและ

บริบทแวดลอมในขณะนั้นดวย 

นอกจากกระบวนการจัดการความรูท่ีกลาวมาแลวนั้น การส่ือสารและเคร่ืองมือการ

ส่ือสารท่ีทันสมัยถือเปนปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการความรู เปนหัวใจสําคัญของการทําความเขาใจ

กันระหวางบุคคลในองคกร โดยใชขอมูล ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน 

ดวยการใชส่ือหรือชองทางตางๆ อาจหมายถึงการส่ือสารระหวางบุคลากรสงถึงบุคลากรใน

หนวยงานและตางหนวยงาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาลสงถึงสาธารณะ หากไมมีการสื่อสารท่ีดี

การจัดการความรูก็ไมสามารถเกิดข้ึนได  

ผนวกกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีท่ี

สนับสนุนการทํางานรวมกัน และเทคโนโลยีในการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือ ทําใหการจัดเก็บ 

ถายทอด และแลกเปล่ียนองคความรูในโรงพยาบาลทําไดงาย สะดวกรวดเร็วมากย่ิงข้ึน สอดคลอง

กับแนวคิดเก่ียวกับส่ือใหมและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของและมีบทบาทในการจัดการความรู

ของ บอลอิงเจอร และ สมิธ (Bollinger and Smith, 22) ท่ีอธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการจัดการความรูท่ีเหมาะสม เปนการชวยใหการปฏิบัติงานในกระบวนการเรียนรู

เปนไปอยางท่ัวถึง และใหมีการเก็บประมวลถายทอดขอมูลกันไดอยางรวดเร็ว ถูกตองเหมาะสม

กับแตละบุคคลและสถานการณ การจัดการความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มา

ใชเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญ จะเปนการชวยสงเสริมสนับสนุนการจัดการความรู โดยทําใหระบบ

จัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล เผยแพรและการนําความรูไปใช มีประสิทธิภาพ เกิดความถูกตอง

และรวดเร็วย่ิงข้ึน ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีสวนชวยให การ

จัดการความรูแพรหลาย และมีความเปนไปไดมากข้ึน ชวยใหบุคลากรคนหาความรู ดึงความรูมา

ใช การวิเคราะหขอมูล การจัดท่ีเปนระเบียบ เชน ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) และ อินทราเน็ต 

(Intranet) ท่ีชวยใหมีการแลกเปล่ียน การแบงปนความรูไดงาย รวมท้ังระบบฐานขอมูล และ

ระบบในการคนหาขอมูล (Knowledge Portal) ท่ีทันสมัย มีสวนชวยทําใหการจัดการความรูเกิด

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
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การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี จากผลการศึกษา

สวนใหญพบวา มีการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทเว็บไซต เว็บบล็อก และอุปกรณพกพา 

แตอาจมีความแตกตางกันบางตามความเหมาะสมของงาน ความสะดวกในการเขาถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ และความเช่ียวชาญของบุคลากร สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ีเก่ียวของและมีบทบาทในการจัดการความรูของบอลอิงเจอร และสมิธ (Bollinger and Smith, 

22) ท่ีอธิบายวา เทคโนโลยีการสื่อสาร ชวยใหบุคลากรสามารถเขาถึงความรูไดงายข้ึน สะดวกข้ึน 

รวมถึงสามารถติดตอส่ือสารกับผูเช่ียวชาญในสาขาตาง ๆ คนหาขอมูล สารสนเทศ และความรูท่ี

ตองการไดผานทางเครือขายอินทราเน็ต (Intranet) และ อินเทอรเน็ต (Internet)  

ดานปริมาณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผลในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีมีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

ความรูนั้น จากผลการศึกษาสวนใหญมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนเครือขายในการ

ติดตอส่ือสาร และเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ กลาวคือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

โรงพยาบาลราชวิถีท่ีมีตอการจัดการความรู ข้ึนอยู กับความตองการในการใชประโยชน 

วัตถุประสงค หรือความพึงพอใจสวนตัวของบุคลากร สอดคลองกับแบบจําลองการใชประโยชน

และความพึงพอใจในการใชส่ือของเวนเนอร (Wenner, 35) ท่ีอธิบายถึงกระบวนการเลือกใชส่ือ

ของบุคคลหรือกลุมบุคคล วาข้ึนอยูกับความตองการ หรือแรงจูงใจของผูใช ซึ่งแตละบุคคลยอมมี

วัตถุประสงค มีความตั้งใจ ความตองการในการใชประโยชนจากสื่อเพ่ือตองการสนองความพึง

พอใจของตนเองดวยเหตุผลตางกัน 

ดังนั้นการท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีจะเลือกใชประโยชนจากส่ือประเภทไหน 

จึงข้ึนอยูกับวาส่ือเหลานั้นสามารถนํามาใชประโยชน และตอบสนองความตองการหรือความพึง

พอใจของบุคลากรไดมากนอยเพียงใด 

 
8.  ขอจํากัดในการทําวิทยานิพนธ 
  การศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะเร่ืองการกําหนดประเด็นความรูและการนําเสนอองค

ความรูและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถีจากผูเช่ียวชาญจํานวน 

4 คน ท่ีมีตําแหนงระดับชํานาญการ และบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี จํานวน 380 คน ท่ีมี

ตําแหนงระดับปฏิบัติการข้ึนไปเทานั้น 
 
9.  ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะตอองคกร 

 ระยะส้ัน 

  1. จากผลการศึกษาและสังเกตแบบมีสวนรวม พบวาบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี

ยังขาดความรู ความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการฝกอบรมใหความรู
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เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพ่ือนํามาประยุกตใชในการจัดการความรูใหกับ

บุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถีมากย่ิงข้ึน 

  2.  จากการสังเกตแบบมีสวนรวมพบวา บางหนวยงานมีการจัดเก็บความรูท่ีลาสมัยไม

เปนประโยชนตอองคกร ทําใหส้ินเปลืองทรัพยากร จึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีการจัดการความรู

ใหมๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ เพราะองคความรูเหลานี้สามารถชวยลดภาระและ

ความซ้ําซอนในการการทํางาน ท้ังยังชวยใหบุคลากรรุนใหมไดเรียนรูและนําไปประยุกตใชในการ

ทํางานอีกดวย 

 ระยะยาว 
  1.  ผูบริหารของโรงพยาบาลราชวิถี ควรใหความสําคัญและตระหนักถึงประโยชนท่ี

องคกรจะไดรับจากการจัดการความรู เพ่ือท่ีจะสามารถส่ือสารและผลักดันใหการจัดการความรู

ขององคกรขับเคล่ือนไปไดอยางรวดเร็ว 

  2.  บางหนวยงานมีการจัดการความรูแบบไมสมํ่าเสมอ ทําใหการจัดการความรูไมมี

ความตอเนื่อง จึงสรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ใหบุคลากรตระหนักและ

เล็งเห็นถึงประโยชนของการจัดการความรู เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  การศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะเร่ืองการกําหนดประเด็นความรู และการ

นําเสนอองคความรูเทานั้น การวิจัยคร้ังตอไปจึงควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน

จากกระบวนการท้ัง 7 ข้ันตอนใหครบถวน เพ่ือเปนแนวทาง และลดความผิดพลาดในแตละ

กระบวนการของการจัดการความรู 
  2.  จากการศึกษาพบวา มีเทคโนโลยีบางประเภทมีขอจํากัด ไมยืดหยุนตอการจัดการ

ความรู จึงควรมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการความรู เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหรือประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสมกับ

ประเภทความรู 
  3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การทํางานของ

บุคลากรกอนและหลังท่ีหนวยงานนําเร่ืองการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให

เห็นผลลัพธของการจัดการความรูท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน 
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