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บทคัดย่อ 

 
การจดัการความรู้มีบทบาทส าคญัและเป็นเคร่ืองมือเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการ

ปรับปรุงองค์กรให้มีแรงขบัเคล่ือนเพื่อแข่งขนัในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การประเมินผลของ
การจดัการความรู้นั้นเป็นส่วนส าคญัส่วนหน่ึงของกระบวนการจดัการความรู้ และเป็นแนวทาง
ส าคญัท่ีจะท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจดัการความรู้ เพื่อน าผลไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
และใชส่ื้อสารกบับุคลากรในทุกระดบัใหท้ราบถึงปัญหาของการด าเนินงาน และประโยชน์ของการ
จดัการความรู้ ในปัจจุบนัโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทยไดจ้ดัตั้งกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (กสพท.) ซ่ึงไดเ้ห็นความส าคญัในเร่ืองการจดัการความรู้ โดยมีการสร้างเครือข่ายการ
จดัการความรู้ และมีการจดักิจกรรมการจดัการความรู้อยูอ่ยา่งต่อเน่ือง  อยา่งไรก็ตามทางเครือข่าย
ยงัไม่มีแนวทางในการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน  

งานวิจยัน้ีจึงได้น าเสนอการศึกษาแนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทย โดยระเบียบวิธีวิจยัในงานวิจยัน้ี ประกอบดว้ย การเก็บขอ้มูลจาก
การสัมภาษณ์ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ของเครือข่ายโรงเรียนแพทยจ์  านวน 5 สถาบนั 
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์แนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้  เปรียบเทียบ
ขอ้มูลสถิติ สร้างแบบสอบถาม และน าไปเก็บขอ้มูลจากคณะท างานการจดัการความรู้ รวมไปถึง
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เชิงสถิติ และ
สรุปผล  
 ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ในภาพรวม
ตามความคิดเห็นของผูป้ระเมิน ไดแ้ก่ วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย อยูใ่นระดบัเหมาะสม (X  = 3.92) 
รองลงมา คือ การใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสม (X  = 3.79) และแผน
ปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสม (X  = 3.76) ตามล าดบั  นอกจากน้ียงัสามารถ
ประเมินผลการจดัการความรู้จากผลลพัธ์ในด้านต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ ได้แก่ มีองค์
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ความรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน รองลงมา คือ มีนวตักรรมหรือวธีิการแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดใหม่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี และมีวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อยา่งไรก็
ตามบริบทการท างานของคณะแพทยศ์าสตร์มีความแตกต่างจากองค์กรอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเน้นทั้งในดา้น
การศึกษาและบริการ จึงมีปัจจยัในการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างจากองคก์รอ่ืนๆ คือ 
ปัจจยัในดา้นการพยาบาล ดา้นนกัศึกษาแพทย ์และดา้นงานวิจยั ท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเหมาะสม 
ดว้ยค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.46 – 3.77 
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ABSTRACT 
 

  Knowledge management plays a vital role as a strategic and efficient tool to improve 
organizational performance so that an organization can compete in a knowledge-based economy. 
Evaluation of knowledge management is an important part of knowledge management process 
and also a critical approach to determine the effectiveness of knowledge management. The results 
of knowledge management process can be used to improve operations and performance. 
Knowledge management brings about efficient communication between personnel at all levels. 
Organizational personnel can thus aware of the operating problems and also recognize benefits of 
knowledge management. Presently, Consortium of Thai Medical Schools (CTMS) has been 
established by Schools of Medicine in Thailand. The organization has emphasized knowledge 
management by building knowledge management network and holding continuously knowledge 
management activities. However, the organization lacks a clear method for evaluating knowledge 
management performance.          
  This research proposed a knowledge management performance assessment method for 
Thai Medical Schools. Data was collected by interviewing presidents of knowledge management 
working group in five Medical Schools. Data was analyzed to identify a knowledge management 
performance assessment method. Statistical data were compared and questionnaire was 
established to collect data from knowledge management working group including participants in 
Medical Schools’ knowledge management activities. With data, statistical analysis then was 
conducted and results were concluded.    
  Results found that factors affecting knowledge management performance assessment 
based on assessor’s opinion were objectives and policies of knowledge management, which were 
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at moderate level (   = 3.92). Followed by, the implementation of knowledge management tools 
was at moderate level (   = 3.79) and operating plan for knowledge management was at moderate 
level (   = 3.76), respectively. Besides, it could also evaluate the knowledge management 
performance in various aspects including the new body of knowledge gained from information 
sharing, followed by innovation and way to solve new errors annually, and the emergence of new 
best practices annually. However, the operational context of the Faculty of Medicine, which 
focuses on education and service, is different from other organizations. Therefore, its distinct 
factors for evaluating knowledge management performance included factors such as nursing, 
medical students and research. Those factors were perceived to be at moderate level with the 
average of between 3.46 and 3.77. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันปริมาณการเ กิด ข้ึนของความ รู้ มีจ านวนมาก ข้ึนทวี คูน เ น่ืองจาก
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆท าให้สารสนเทศและความรู้เกิดข้ึนไดเ้กือบทุกเส้ียว
วนิาที จากการท่ีสารสนเทศและความรู้มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้ง
มีระบบและวิธีการในการจดัการความรู้เหล่านั้นให้เป็นระบบระเบียบ และสามารถใช้ประโยชน์
ของความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รองศาสตราจารยพ์ิชยั เส่ียมจิตต,์ 2550: 1) 

นอกจากปริมาณความรู้ท่ีมีมากข้ึน โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกยุคสังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-Based Society and Economy)  (พิชัย เส่ียมจิตต์, 2550 อา้งถึงใน 
Whitefield, 1975: 3 และ บงกช ลิมปะพนัธ์ุ, 2549: 281) คือ เป็นยุคท่ีมีแนวคิดว่าความรู้เป็น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค่าอยา่งยิง่ การพฒันาความรู้ใหม่ๆเพื่อการแข่งขนัและเสริมสร้างความเขม้แข็งเป็น
ฐานท่ีส าคญัอยา่งยิ่งของกระบวนการพฒันาประเทศ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547: 12) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างสูง รวมถึงการเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรฐกิจ 
การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กรหรือเพื่อรักษาความเป็นเลิศท่ีย ัง่ยืน 
การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้ทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น ความรู้จึงเป็นเร่ืองท่ี
องคก์รต่างๆก าลงัใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะความรู้เปรียบเสมือนทรัพยสิ์นท่ีมีคุณค่าขององคก์ร 
องคก์รต่างๆจึงแสวงหาวิถีทางท่ีจะสร้าง รวบรวม แนวความคิด ความรู้ ทกัษะ ความช านาญ ของ
พนักงานในองค์กรให้เป็นระบบ มีการจัดท ากระบวนการท่ีจะสามารถส่ือสาร ถ่ายโอน
แนวความคิด ความรู้ ทกัษะนั้นๆให้พนักงานในองค์การได้รับรู้ และสามารถน าไปสู่การปฎิบติั 
ประยุกต์ใช้ การแก้ไขปรับปรุง ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้และยงัสร้างความย ัง่ยืนให้
องค์กรอีกด้วย (อดิศร จนัทพิมพะ อา้งถึงใน Nonaka, 1991; Drucker, 1998; ฐิติพฒัน์  
พิชญธาดาพงศ,์ 2548) 

ดงันั้นเป็นท่ียอมรับกนัอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนัวา่การจดัการความรู้มีความส าคญักบั
ทุกหน่วยงานในองค์กร การจดัการความรู้ท่ีดีน ามาซ่ึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชนก์บัองคก์รโดยรวม องคก์รต่างๆพยายามใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเคร่ืองมือในการ
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สร้าง จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ โดยมีเป้าหมายท่ีจะท าให้บุคคลในองค์กรเกิดการเรียนรู้ 
แลกเปล่ียนสะสมความรู้ ตลอดจนสร้างความรู้ใหม่ นวตักรรม และแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ  
(Best Practice) ซ่ึงมีผลให้องคก์รมีกระบวนการท างาน (Work Process) ท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด (อดิศร จนัทพิมพะ อา้งถึงใน Senge, 1990; Sloman, 1994)  ทั้งน้ีการจดัการ
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั และกระบวนการ
จดัการความรู้เท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงความสามารถขององคก์รท่ีจะผลกัดนั กระตุน้ให้พนกังานเกิด
การเรียนรู้หรือส่งเสริมให้พนกังานน าความรู้ออกมาประยุกตใ์ชก้บัการท างานไดม้ากน้อยเพียงใด 
รวมทั้งกระตุน้ใหพ้นกังานเขา้มามีส่วนร่วมในการแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนัไดอ้ยา่งไร 
(พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) การแบ่งปันความรู้จดัเป็นปัจจยัส าคญัในการจดัการองค์ความรู้ของ
องค์กรให้ประสบผลส าเร็จ การปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานมีการแลกเปล่ียนความรู้ไม่ใช่เร่ืองท่ี
องคก์รจะสามารถท าไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น เพราะการสร้างองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้นั้น 
(Learning Organization) องคก์รจะตอ้งส่งเสริมและมีกระบวนการจดัการให้บุคลากรในองคก์รรัก
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ และยงัตอ้งผลกัดนัให้พนกังานมีการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้อยู่
ตลอดเวลา (อดิศร จนัทพิมพะ อา้งถึงใน O’ Dell and Grayson, 1998; Choi and Lee, 2002) 

อยา่งไรก็ตามการจดัการความรู้ให้ประสบความส าเร็จนั้นเป็นเร่ืองยาก เน่ืองจากสภาพ
บริบทของแต่ละองคก์รแตกต่างกนั เช่น ความตอ้งจริตของผูใ้ชร้ะบบ การไดรั้บการสนบัสนุนจาก
ผูบ้ริหาร การให้ความส าคญักบัการจดัการองคค์วามรู้ขององค์กร ความสามารถของทีมงานการ
จดัการความรู้ (KM Team) และเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา ดงันั้นการประเมินผลการ
จดัการความรู้ท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นการสะท้อนภาพสถานการณ์ปัจจุบัน 
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการจดัการความรู้ขององค์กรออกมาอย่างเป็นรูปธรรม และ 
สามารน าผลท่ีไดม้าส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้เห็นขอ้ดีของการจดัการความรู้ รวมไปถึงใช้
ในการปรับปรุงการจดัการความรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทั้งน้ีโรงเรียนแพทยมี์พนัธกิจในการจดัการศึกษาเพื่อผลิตบณัฑิตทางการแพทย ์ท าการ
วิจยั ให้บริการทางการแพทย ์รวมทั้งช้ีน าสังคมดา้นสุขภาพอนามยั (จิณณภกัด์ิ ศรีศิลารักษ,์ 2553: 
31-32) ในปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดให้การจดัการความรู้เป็นตวัช้ีวดัตวั
หน่ึงของการประเมินคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันรวมทั้งโรงเรียนแพทย์ต่างๆ ดังนั้ น
โรงเรียนแพทยต่์างๆจึงมีการต่ืนตวัในการด าเนินงานการจดัการความรู้ โดยมีการสร้างเครือข่ายการ
จดัการความรู้ และมีการท าการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ภายในหน่วยงานและจดักิจกรรม
ระหวา่งเครือข่ายเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 3 ปี โดยมอบหมายให้โรงเรียนแพทยใ์นเครือข่ายแต่ละท่ีเวียน
กนัเป็นเจา้ภาพการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ในเครือข่ายโรงเรียนแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง  แต่ปัญหา
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ท่ีตามมาภายหลงัท่ีมีการด าเนินงานการจดัการความรู้คือ หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ทราบวา่แนวทางท่ี
ไดท้  ามาถูกตอ้ง เป็นประโยชน์กบัการพฒันาองค์กรมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากยงัไม่มีแนวทางใน
การประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีชดัเจน และโรงเรียนแพทยย์งัเป็นหน่วยงานท่ีมีความแตกต่าง
จากหน่วยงานอ่ืนๆ กล่าวคือ เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการโดยไม่ไดเ้นน้วตัถุประสงคด์า้นรายไดเ้ป็น
หลัก แต่เน้นในด้านการพฒันาคน การให้บริการสังคมและการวิจัยค้นพบความรู้ใหม่ๆ เป็น
หน่วยงานท่ีใชค้วามรู้และผูเ้ช่ียวชาญเป็นวตัถุดิบหลกัในการด าเนินการองคก์ร โรงเรียนแพทยจึ์งมี
ความแตกต่างจากหน่วยงานรัฐและองคก์รดา้นธุรกิจอ่ืนๆ  

งานวิจยัน้ีจึงน าเสนอแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ท่ี
เหมาะสมกบัโรงเรียนแพทยใ์นประเทศไทย โดยมีการศึกษาถึงปัจจยัและผลลพัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ เพื่อเป็นภาพสะทอ้นให้เห็นถึงสถานการณ์และความส าเร็จในการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการพัฒนาด้านคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการเรียน การสอนและการพฒันาบริการดา้นการรักษาพยาบาลของโรงเรียนแพทย ์
ภายใตค้วามเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ประชากร ตลอดจน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1.2 ประเด็นปัญหำกำรวจัิย 

1. แนวทางในการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมส าหรับโรงเรียนแพทย์ควรเป็น
แบบใด 

2. ปัจจยัและผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียน
แพทย ์
 
1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์
2. เพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์

 
1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดแ้นวทางในการประเมินผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์
2. ทราบถึงปัจจยัท่ีเหมาะสมในดา้นต่างๆของการประเมินผลการจดัการความรู้ในโรงเรียน

แพทย ์
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3. โรงเรียนแพทยส์ามารถน าแนวทางการประเมินไปประเมินผล และน าผลท่ีได้มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานการจดัการความรู้ และส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้
เห็นถึงปัญหาการด าเนินงาน และประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

 
1.5  นิยำมศัพท์ 

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบ
เก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อ
สร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงได้
โดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์ารจดัเตรียมไว ้เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจายและไหลเวียน
ทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล เพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิตและองคก์าร 

กำรประเมิน หมายถึง กระบวนการวดัคุณค่าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 
กบัเป้าหมาย หรือวตัถุประสงคข์องโครงการ (ธนรัตน์ ทองหยดั อา้งถึงใน สุทธนู ศรีไสย,์ ม.ป.ป.) 

นวตักรรม หมายถึง  การท าส่ิงต่างๆดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลง
ทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองคก์ร ไม่วา่การเปล่ียนนั้นจะเกิดข้ึนจากการปฏิวติั การ
เปล่ียนอยา่งถอนรากถอนโคน หรือการพฒันาต่อยอด แต่จะตอ้งมีความแปลกใหม่อย่างเห็นไดช้ดั 
เป้าหมายของนวตักรรม คือ การเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้ส่ิงต่างๆเกิดเปล่ียนแปลงในทาง
ท่ีดีข้ึน  

บริบท หมายถึง  สภาพ หรือสถานการณ์แวดลอ้ม เช่น บริบททางสังคม บริบททาง
เศรษฐกิจ บริบททางการเมือง บริบททางศิลปะ 

สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้ (Knowledge-based Economy – KBE) หมายถึง การ
ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยการสร้างสรรค ์และวจิยัพฒันาเทคโนโลยขีองเราเอง รวมทั้งหาวิธีการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาบุคลากร 
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บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาแนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ในสถาบนัอุดมศึกษากรณีศึกษา

โรงเรียนแพทย ์มีทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นความรู้ในการท าวจิยัดงัต่อไปน้ี 
2.1  การประเมินผลการจดัการความรู้ 
2.2  การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวจิยั 
2.3  การประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  การประเมินผลการจัดการความรู้ 

การประเมินผลการจัดการความรู้ท่ีนิยมในปัจจุบันมี 3 ประเภท ได้แก่ Balanced 
Scorecard Benchmarking และKnowledge Management Assessment Tool (KMAT) เป็นตน้ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1.1  Balanced Scorecard  
Balanced Scorecard เป็นกลยทุธ์ในการบริหารงานสมยัใหม่ และไดรั้บความนิยมไปทัว่

โลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced Scorecard ไดถู้กพฒันาข้ึนเม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan 
จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้ง
ช่ือระบบน้ีว่า “Balanced Scorecard” เพื่อท่ีผูบ้ริหารขององคก์รจะไดรั้บรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่
ชดัเจนของการบริหารงานท่ีผา่นมา balanced scorecard จะช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในการจดัการ
องค์กรได้ชัดเจน โดยดูจากผลของการวดัค่าได้จากทุกมุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆด้าน 
มากกวา่ท่ีจะใชมุ้มมองดา้นการเงินเพียงดา้นเดียว อยา่งท่ีองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ค านึงถึง เช่น รายได ้
ก าไร ผลตอบแทนจากเงินปันผล และราคาหุ้นในตลาด เป็นตน้ การน า balanced scorecard มาใช ้
จะท าใหผู้บ้ริหารมองเห็นภาพขององคก์รชดัเจนยิง่ข้ึน (ณรงคศ์กัด์ิ บุณยมาลิก, มปป:  5 มิถุนายน) 

ระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจดัหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลท่ีเกิดข้ึนของกระบวนการท างานภายในองคก์ร และผลกระทบจาก
ลูกคา้ภายนอกองคก์ร น ามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน เม่ือ

DPU



6 

องคก์รไดป้รับเปล่ียนเขา้สู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแลว้ Balanced Scorecard จะช่วย
ปรับเปล่ียนแผนกลยุทธ์ขององคก์รจากระบบ “การท างานตามค าสั่งหรือส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้สืบทอดกนั
มา (academic exercise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหน่ึงเดียวขององค์กร (nerve center of an 
enterprise)” 

Balanced Scorecard เป็นการประเมินผลท่ีมีการวดัผลทางการเงิน (financial measures) 
แต่ผลลพัธ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะบอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัองค์กรในช่วงท่ีผ่านมา บอกถึงเร่ืองราว
ของความสามารถกบัอายขุองบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม แต่ไม่ไดบ้อกถึงความส าเร็จขององคก์ร ท่ี
จะมีต่อผูล้งทุนท่ีจะมาลงทุนระยะยาวโดยการซ้ือหุ้นของบริษัท และความสัมพนัธ์ของลูกค้า 
(customer relationships) ดงันั้นการวดัผลทางการเงินดา้นเดียวไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการ
วดัผลด้านการเงินสามารถใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลประกอบการขององค์กรได ้ใช้เป็น
ขอ้มูลท่ีจะเพิ่มมูลค่าขององค์กรในอนาคตและสร้างแนวทางส าหรับ ลูกคา้ (customers) ผูข้าย
วตัถุดิบหรือสินคา้ (suppliers) ลูกจา้ง (employees) การปฏิบติังาน (processes) เทคโนโลย ี
(technology) และ การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ Balance Scorecard จะท าให้เราไดเ้ห็นภาพของ
องคก์รใน 4 มุมมอง และน าไปสู่การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล โดยวิธีการรวบรวมขอ้มูลและน าผลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดงักล่าว ประกอบดว้ย 

1. The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 
เช่น การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน, ความพึงพอใจของพนกังาน, การพฒันาระบบ
อ านวยความสะดวกในการท างาน เป็นตน้ 

2. The Business Process Perspective เป็นมุมมองดา้นกระบวนการท างานภายใน
องค์กรเอง เช่น การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ การจัดโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ  
การประสานงานภายในองคก์ร การจดัการดา้นสายงานผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

3. The Customer Perspective เป็นมุมมองด้านลูกคา้ เช่น ความพึงพอของลูกคา้ 
ภาพลกัษณ์ กระบวนการดา้นการตลาด การจดัการดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ 

4. The Financial Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน เช่น การเพิ่มรายได ้
ประสิทธิภาพในการผลิตท่ีมีตน้ทุนต ่าและมีการสูญเสียระหวา่งผลิตน้อย การหาแหล่งเงินทุนท่ีมี
ตน้ทุนต ่า เป็นตน้ 

การใช ้Balanced Scorecard จะท าใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน ์ดงัน้ี 
1. ช่วยใหม้องเห็นวสิัยทศัน์ขององคก์รไดช้ดัเจน 
2. ได้รับการความเห็นชอบและยอมรับจากผูบ้ริหารทุกระดับ ท าให้ทุกหน่วยงาน

ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งกนัตามแผน 

DPU



7 

3. ใชเ้ป็นกรอบในการก าหนดแนวทางการท างานทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ช่วยใหมี้การจดัแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
5. เป็นการรวมแผนกลยุทธ์ของทุกหน่วยงานเข้ามาไวด้้วยกัน ด้วยแผนธุรกิจของ

องคก์ร ท าใหแ้ผนกลยทุธ์ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกนั  
6. สามารถวดัผลไดท้ั้งลกัษณะเป็นทีมและตวับุคคล  

2.1.2  Benchmarking 
ผนฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2544: 52) ให้ความเห็นไวว้า่ Benchmark มิใช่ค าศพัทใ์หม่ท่ี

เพิ่งก าหนดข้ึน แต่เป็นค าศพัท์ในการส ารวจทางธรณีวิทยาท่ีใชใ้นการวดัระยะโดยเปรียบเทียบกบั
จุดอา้งอิง ซ่ึงถูกยืมมาใชใ้นการพฒันาระบบการบริหารงานท่ีถูกพฒันาข้ึนในทศวรรษท่ี 1980 และ
ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั  พอล เจมส์ โรแบร์ (2543: 10 -11) กล่าวเพิ่มเติมไวว้า่ มีการน า Benchmark 
มาใชใ้นการส ารวจธรณีวทิยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey) เป็นการวดัระยะ
โดยเปรียบเทียบกบัจุดท่ีใชอ้า้งอิง และผูบุ้กเบิกการท า Benchmark ท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุด
รายหน่ึงคือบริษทั Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา บุญดี  บุญญากิจและกมลวรรณ  ศิริพานิช (2545: 
3-4) ไดก้ล่าววา่ สาเหตุส าคญัท่ีบริษทัน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใช ้เน่ืองจาก Xerox ซ่ึงเป็นบริษทัชั้น
น าในเร่ืองการผลิตเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประสบปัญหาด้านการตลาดอย่างรุนแรง บริษทัสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขนัให้แก่บริษทัเคร่ืองถ่ายเอกสารของประเทศญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาตีตลาดดว้ย
ราคาสินคา้ท่ีต ่ากวา่และคุณภาพดีกวา่ Xerox จึงตอ้งคน้หาเคร่ืองมือและปรับปรุงองคก์รท่ีจะช่วยให้
บริษทัสามารถกลบัมาแข่งขนัในตลาดได้อีกคร้ัง และ Benchmarking คือเคร่ืองมือหลกัท่ี Xerox 
เลือกมาใชป้รับปรุงองคก์รของตน 
  บุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ  ศิริพานิช (2545: 9-11) ได้ให้ความหมายไวว้่า 
Benchmark หมายถึง Best-in-class คือเก่งท่ีสุดหรือดีท่ีสุดระดบัโลกอนัจะเป็นตน้แบบท่ีจะใชว้ดั
เพื่อเปรียบเทียบความสมารถของตนเอง ส่วน Benchmarking คือวิธีการในการวดัและเปรียบเทียบ
ผลิตภณัฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบติักบัองคก์รท่ีสามารถท าไดดี้กวา่ เพื่อน าผลการเปรียบเทียบมา
ใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ Best Practices คือวิธีการ
ปฏิบติัท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จหรืออาจกล่าวไดว้่าคือวิธีการท่ีท าให้องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ กล่าวคือกระบวนการท า Benchmarking น าไปสู่การคน้พบผูท่ี้เป็น Benchmark หรือผูป้ฏิบติัได้
ดีท่ีสุดวา่เป็นใคร และผูท่ี้เป็น Benchmark สามารถตอบค าถามเราไดว้า่ Best Practices หรือวิธีการ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศนั้นเขาท าไดอ้ยา่งไรซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
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 Benchmarking                                Benchmark                                  Best Practices  

                   
 
ภาพท่ี 2.1  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการท า Benchmarking และ Best Practices 
 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545: 11) 

 พอลล์ เจมส์ โรแบร์ (2543: 11-13) ไดก้ล่าวไวว้า่ Benchmark หมายถึงขั้นตอนท่ีเป็น
ระบบในการคน้หาวิธีการ แนวปฏิบติัและกระบวนการท่ีดีท่ีสุดอยา่งต่อเน่ือง และน าส่วนท่ีดีมาใช้
ปรับและด าเนินการตามส่ิงท่ีดีท่ีสุด   ซ่ึง David T. Kearns (อา้งถึงใน ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์, 2545: 
52-54) การท า Benchmark เป็นกระบวนการต่อเน่ืองในการวดัผลิตภณัฑ ์บริการและการด าเนินงาน
ของธุรกิจ เปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีเขม้แข็งท่ีสุด (Toughest) หรือบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็น
ผูน้ าในอุตสาหกรรม (Industry Leader)   ซ่ึงจะมีส่วนประกอบท่ีส าคญั (Key Elements) 3 ดา้นคือ 
การวดั (Measuring) การเปรียบเทียบ (Comparison) และความต่อเน่ือง (Continuous)  

เน่ืองจาก Benchmarking  เป็นการเน้นความส าคญัไปยงักระบวนการ (Process) ท่ี
ส าคญัๆ ในทางธุรกิจของแต่ละองคก์ร ซ่ึง พอลล์ เจมส์ โรแบร์ (2543: 20-21) ไดใ้ห้เหตุผลในการ
ท า Benchmarking วา่ Benchmark จะช่วยปรับปรุงผลการปฏิบติังานขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี การ
วิจยัและการเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกบัองค์กรท่ีได้รับการยอมรับว่าดีท่ีสุด (best-in-
class) จะให้ประโยชน์มหาศาลในระยะเวลาอนัสั้ น เช่นเดียวกบั ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2544:  
55-56) ท่ีมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัวา่ Benchmark จะมีความส าคญัต่อองคก์รธุรกิจ 4 ประการ 
คือ1.  การ Benchmark ท าให้ธุรกิจรู้จกัตนเองจากการวดัผลการด าเนินงาน เปรียบเทียบกบัองคก์ร
อ่ืนท่ีมีการด าเนินงานท่ีดี (ท่ีสุด) 

2.  การ Benchmark เป็นแนวทางในการพฒันาตนเองอยา่งเป็นระบบต่อเน่ืองและเป็น
รูปธรรมท่ีสามารถวดัและตรวจสอบได ้มิใช่แค่เพียงนึกหรือคิดเอาเองเท่านั้น 

3.  การ Benchmark เป็นการสั่งสมความรู้ ทกัษะ และ ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์   
ในการแกปั้ญหาขององคก์รในอนาคต 

4.  การ Benchmark มิใช่เทคนิคการปฏิบติัการเพื่อสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพในการผลิตและบริการเท่านั้น แต่จะเป็นเคร่ืองมือในระดบักลยุทธ์ท่ีจะพฒันาศกัยภาพ แสดง
ความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร  
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2.1.3 Knowledge Management Assessment Tool (KMAT) 
Knowledge Management Assessment Tool หรือ (KMAT) ถูกพฒันาโดย American 

Productivity & Quality Center (APQC) และ Arthur Andersen ในปี 1995 เพื่อช่วยให้องคก์ร
สามารถ ประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กรในดา้นวฒันธรรมองค์กรแล้วยงัคลอบคลุมถึง
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดว้ย เพื่อคน้หาจุดแข็งและโอกาสในเร่ืองการจดัการความรู้ 
โดยแบบประเมินประกอบดว้ย 5 หมวด ดงัน้ี 

หมวด 1 กระบวนการจดัการความรู้ 
หมวด 2 ภาวะผูน้ า  
หมวด 3 วฒันธรรมในเร่ืองการจดัการความรู้ 
หมวด 4 เทคโนโลยใีนการจดัการความรู้ 
หมวด 5 การวดัผลการจดัการความรู้ 
โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน มีดงัน้ี 
1 หมายถึง องคก์รมีการจดัการความรู้ในขอ้นั้นๆ ระดบันอ้ยมาก หรือไม่มีเลย 
2 หมายถึง องคก์รมีการจดัการความรู้ในขอ้นั้นๆ ระดบันอ้ย 
3 หมายถึง องคก์รมีการจดัการความรู้ในขอ้นั้นๆ ระดบัปานกลาง 
4 หมายถึง องคก์รมีการจดัการความรู้ในขอ้นั้นๆ ระดบัดี 
5 หมายถึง องคก์รมีการจดัการความรู้ในขอ้นั้นๆ ระดบัดีมาก 

 
2.2  การสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวจัิย 

ในการท าวิจัยในคร้ังน้ีได้ใช้เคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลมาใช้ในการวิเคราะห์ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งสามารถสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

2.2.1 การสร้างแบบสอบถาม 
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลส าหรับการท าวิจยั หรือแบบสอบถาม

มีปัญหาใหญ่ๆ 3 ประการดงัน้ี นวลเสน่ห์  วงศเ์ชิดธรรม (2549: 40-47)  
1.  ไม่เขา้ใจว่า “การสร้างแบบสอบถาม” ตอ้งสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัช่ือเร่ืองการ

วิจยั (ถา้มี) ขอบเขตการวิจยั วตัถุประสงคข์องการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยั นิยามศพัทเ์ฉพาะ
หรือนิยามเชิงปฎิบติัการตลอดจนเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยไม่ไดต้รวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม หรือตรวจสอบ
แต่ตรวจสอบไม่ถูกตอ้ง  ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามนั้นเป็นกรณีท่ีจะหาความตรง 
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(Validity) และความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถาม ก่อนจะหาความตรงของแบบสอบถาม 
จะตอ้ง ตรวจสอบคุณภาพร่างแบบสอบถามด้วยตนเองซ่ึงการตรวจสอบแก้ไขและบรรณาธิการ
แบบสอบถามท่ียกร่างข้ึนว่า ถูกต้องมากน้อยเพียงไร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการสร้าง
แบบสอบถามท่ีดีหรือไม่ เพียงใด นอกจากน้ีควรพิจารณาถอ้ยค าของภาษาและประโยคในแง่ความ
กระทดัรัด ชัดเจน ความจ าเป็นและ ความไม่จ  าเป็นของขอ้ค าถามและการเรียงล าดบัข้อค าถาม
ต่อจากนั้น จึงน าแบบสอบถามไปหาความตรงและความเท่ียงต่อไป 

3.  เลือกใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณไม่ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
การวจิยั 

2.2.2 การสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลประเภทหน่ึง แต่เป็นการส่ือสารท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการสนทนาทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสัมภาษณ์จะตอ้งมีจุดมุ่งหมาย
แน่นอนและบทบาทของผูส่ื้อสารนั้นก็ตอ้งเด่นชดักวา่การสนทนาทัว่ไป (เมตตา กฤตวทิย,์ 2534: 2) 

การสัมภาษณ์มีประเภทและลกัษณะแตกต่างกนัมากมายตามจุดมุ่งหมาย ธรรมชาติและ
ขอบเขตของการสัมภาษณ์ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2536: 190) สามารถแบ่งเทคนิคการ
สัมภาษณ์ไดด้งัน้ี (อ านวยวทิย ์ชูวงษ,์ 2519: 234) 

1. การสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอนหรือการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานหรือการ
สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured Interview or Standardized Interview or Formal Interview) 
โดยการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างแน่นอนเป็นเทคนิครวบรวมข้อมูลแบบมีมาตรฐาน โดยการ
สัมภาษณ์ตอ้งสัมภาษณ์ไปตามค าถามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์ไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะ
ดดัแปลงค าถามไดโ้ดยเสรี (อ านวยวทิย ์ชูวงษ,์ 2519: 234) 

2. การสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือการสัมภาษณ์แบบไม่มีมาตรฐานหรือ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Unstructured Interview or Unstandardized Interview or 
Informal Interview) โดยการสัมภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้างแน่นอน เป็นเทคนิครวบรวมข้อมูลท่ี
ยืดหยุ่นกว่าเทคนิคแบบมีมาตรฐานแน่นอน ผูส้ัมภาษณ์มีอิสระในการดดัแปลงสถานการณ์ ให้
เหมาะสมตามวตัถุประสงคใ์นขณะสัมภาษณ์ได ้(อ านวยวทิย ์ชูวงษ,์ 2519: 234) 

 
 
 

2.3  การประกนัคุณภาพสถานศึกษา 
2.3.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

DPU



11 

การศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยพฒันาคนให้มีคุณภาพให้มีความตอ้งการของสังคม คนจะ
มีคุณภาพตอ้งอาศยัการศึกษาท่ีมีคุณภาพดว้ย (ผอ่งพรรณ วงคจ์นัทร์เขียว, 2545: 22) ค าวา่คุณภาพ
การศึกษานั้นไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 

เริงชยั  จงพิพฒันสุข (2543: 21) กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษา คือการรับรอง
วา่จะด าเนินการศึกษาใหมี้คุณภาพตามท่ีก าหนดไว ้คุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดไวเ้รียกวา่ มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ซ่ึงอาจปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมไดต้ามความเหมาะสม ส่วนมาตรฐาน
คือ ส่ิงท่ีถือเอาเป็นหลกัส าหรับเทียบก าหนด 

สงบ ลกัษณะ (2541: 2) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพทางการศึกษาเป็นกระบวนการ
วางแผนและกระบวนการจดัการของผูท่ี้รับผิดชอบจดัการศึกษา ท่ีจะรับประกนัให้สังคมเช่ือมัน่วา่
จะพฒันาให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรง
กบัความมุ่งหวงัของสังคม 

2.3.2 ความหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การประเมินคุณภาพการศึกษา หมายถึงการกะประมาณวา่ การจดัการท่ีศึกษามีคุณภาพ

ครบถว้นตามมาตรฐานต่างๆมากนอ้ยเพียงใดหรือไม่ (จงกลณี ปราบภยั, 2548: 30)  
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 

ไดแ้บ่งการประเมินออกเป็น 2 ประเภท คือ การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นผูป้ระเมินตนเอง (ปีละ 1 คร้ัง) และการประเมินคุณภาพภายนอกเป็น
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นผูป้ระเมิน (อยา่งนอ้ย 1 คร้ังในทุก 5 ปี) 

2.3.3 การประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
กรอบแนวคิดเบ้ืองตน้ก่อนประกาศนโยบาย (จงกลณี ปราบภยั, 2548: 32-33) 

  2.3.3.1 ทบวงมหาวทิยาลยั ตระหนกัดีวา่ ในอดีตแมไ้ม่มีระบบการประกนัคุณภาพ 
แต่สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพได ้เน่ืองจาก 
  1. มีครูท่ีมีจิตส านึก และความรับผดิชอบของความเป็นครูอยูม่าก ปัจจุบนัมีนอ้ยลง 
ครูกลายเป็นวชิาชีพอยา่งหน่ึง 
  2. จ านวนนกัศึกษามากข้ึน ท าใหดู้แลไม่ทัว่ถึง 
  3. เน้ือหาสาระวชิาความรู้เปล่ียนแปลงไปมาก 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ท าใหต้อ้งมีการประกนัคุณภาพ 
  2.3.3.2 ทบวงมหาวทิยาลยั ตระหนกัดีวา่ สถาบนัอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีกลไกท่ีท า
ให้มีคุณภาพอยู่แล้ว แต่ทบวงมหาวิทยาลยัประกาศนโยบายเพื่อก าชบัให้แต่ละสถาบนัท าวิธีการ
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ประกนัคุณภาพท่ีมีอยู่แล้วให้เป็นระบบ เพื่อให้สังคมภายนอกเกิดความมัน่ใจว่ามีการท าให้เป็น
ระบบเพื่อน าไปสู่คุณภาพ 
  2.3.3.3 ทบวงมหาวทิยาลยัตอ้งการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของถาบนัอุดมศึกษา
ทุกแห่งเพื่อให้สามารถแข่งขนักับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงแนวโน้ม
อุดมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 การศึกษาจะเป็น Mass มากข้ึน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มามี
บทบาทมาก รูปแบบการบรรยายเปล่ียนแปลงไป หากท าไดไ้ม่ดีปฎิสัมพนัธ์ระหว่างอาจารยแ์ละ
นกัศึกษาจะเปล่ียนแปลงไป ท าอยา่งไรจึงจะสร้างจิตส านึกของมนุษยใ์ห้เป็นมนุษยม์ากข้ึน ซ่ึงเป็น
ส่ิงส าคญั 
  2.3.3.4 ระบบการประกนัคุณภาพ หรือ ควบคุมคุณภาพของแต่ละสถาบนัอาจ
แตกต่างกนัทั้งน้ีข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละสถาบนั ดงันั้นทบวงมหาวิทยาลยัจึงมีมาตรการให้แต่ละ
สถาบนัก าหนดแนวคิดในการประกันคุณภาพด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามบนพื้นฐานของความ
แตกต่างก็มีความเหมือนกนัในเร่ืองคุณภาพในเน้ือหาวิชาการ แต่ต่างกันในด้านความคิด ความ
ช านาญเฉพาะดา้น ซ่ึงต่างกนัไดใ้นคุณลกัษณะของบณัฑิตแต่ละแห่ง ซ่ึงสถาบนัควรมีบทบาทใน
การก าหนดเกณฑม์าตรฐานดว้ยตนเอง 
  2.3.3.5 ทบวงมหาวิทยาลยัจะเป็นเพียงผูริ้เร่ิม และประสานให้เกิดการประกนั
คุณภาพภายในสถาบนัเท่านั้น ส่วนสถาบนัอุดมศึกษาเป็นผูคิ้ด และด าเนินการดว้ยตนเอง ส าหรับ
การตรวจสอบ จะพิจารณาในเชิงระบบวา่ สถาบนัไดมี้ระบบการควบคุมคุณภาพภายในหรือไม่โดย
การตรวจสอบจะมีการก าหนดกิจกรรมต่างๆ อย่างชดัเจนว่า จะดูอะไรบา้ง แลว้จะให้ใครไปดูซ่ึง
บุคคลท่ีจะไปตรวจสอบจะเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั โดยทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษามีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้จะให้
ไปตรวจสอบ 
  2.3.3.6 ในการพฒันากลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา จะพฒันาร่วมกนัระหวา่ง
ทบวงมหาวิทยาลยั และสถาบนัอุดมศึกษา โดยทบวงมหาวิทยาลยัจะดึงสมาคมวิชาชีพเขา้มาช่วย 
และดึงผูใ้ชบ้ณัฑิตเขา้ไปดูวา่ระบบ เกณฑ์มาตรฐานแต่ละดา้นควรเป็นอย่างไร โดยจะใชน้โยบาย
ร่วมคิดร่วมท าเป็นหลกั 
  ผลของการประเมิน จะเป็นตัวช้ีทิศทางของการพฒันาต่อไป ซ่ึงหากผลการ
ประเมินดี ก็จะพฒันาให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ถา้มีขอ้แกไ้ขปรับปรุง ก็ตอ้งถามผูป้ระเมิน
วา่จะแกไ้ขปรับปรุงอะไร จึงจะท าใหดี้ข้ึน การท่ีมีจุดอ่อนนั้น เป็นเพราะอะไร 
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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งานวิจยัน้ีได้ท าการศึกษาทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินผลการจดัการ
ความรู้ท่ีมีผูน้  าเสนอตวัช้ีวดัไวห้ลากหลาย เช่น European Foundation for Quality Management 
(EFQM) ไดพ้ฒันา KM Assessment (Kankanhalli, A. and Tan, B. C. Y., 2004) โดยใช ้ European 
Excellence Framework ซ่ึงไดด้ดัแปลงมาจากเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality โดยมีการ
ประเมินการจดัการความรู้ใน 5 มิติคือ ภาพรวมขององค์กร ลกัษณะของผูน้ า กลยุทธ์ กระบวนการ
การจดัการความรู้ บุคลากร เป็นตน้และในปี 1997 Arthur Andersen ร่วมกบั The American 
Productivity and Quality Center (APQC) ไดน้ าเสนอ The Knowledge Management Assessment 
Tool (KMAT) (Kaplan,  R.S. and Norton, D.P., 1996) ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีประเมินเก่ียวกบั
วฒันธรรมองคก์ร และครอบคลุมถึงปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ดว้ย เช่น การน าองคก์ร 
กระบวนการ การจดัการความรู้ การวดัผลการจดัการความรู้ เป็นตน้ 

Lee, K. C. et al. (2005) and Arthur Andersen (1997) น าเสนอตวัช้ีวดัและเทคนิคการ
ประเมินผลการจดัการความรู้ หรือ Knowledge Management Performance Index (KMPI) โดยเนน้
ประเมินผลกระบวนการในการจดัการความรู้ เปรียบเทียบกบัรายไดข้ององคก์ร ผลการประเมินจะ
ช่วยปรับปรุงการตดัสินใจในการลงทุนระบบสารสนเทศให้ดีข้ึน ช่วยปรับปรุงให้องคก์รใชค้วามรู้
ท่ีมีอยา่งเตม็ท่ีมากข้ึน 

นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัอีกหลายช้ินท่ีน าเสนอตวับ่งช้ีในการประเมินผลการจดัการ
ความรู้ (Lee, K. C. et. al., (2005) and Jin, F. et. al., 2007) โดยมีการแบ่งเป็นหมวดใหญ่ และแต่ละ
หมวดจะประกอบดว้ยตวัช้ีวดัยอ่ยๆอีก 3 – 5 ตวัช้ีวดั เช่น ในหมวดองคก์ร การบริหาร และทีมงาน
การจดัการความรู้ ประกอบดว้ยโครงสร้างการจดัการ การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร ลกัษณะของผูน้ า 
และกลยุทธ์ เป็นตน้อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานภายในประเทศไทยท่ีมีการพฒันาเคร่ืองมือส าหรับ
การประเมินการจัดการความรู้ท่ีคลอบคลุมในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ Knowledge Management 
Assessment, KMA (ไกรวุฒิ ใจค าปัน, 2553) โดย Mr. Robert Osterhoff ท่ีปรึกษาโครงการน าร่อง
การจดัการความรู้ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไดพ้ฒันาแบบสอบถามท่ีใชใ้นการตรวจประเมิน
การจดัการความรู้เพื่อใหเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงานในประเทศไทย 

รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ หรือ PMQA (Public Sector Management 
Quality Award) (Hasson, F., Keeney, S. and McKenna, H., 2000) ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้ประยุกต์จากรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (MBNQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (TQA)โดยเป็น
การส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินและปรับปรุงองคก์รอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัเป็นหมวดต่างๆ และการจดัการ
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ความรู้เป็นเกณฑก์ารประเมินในหมวดท่ี 4 ในเร่ือง การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ โดย
รายละเอียดจะเก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ กล่าวคือหน่วยงานจะตอ้ง
มีการด าเนินการจดัการความรู้ ท่ีมีการถ่ายทอดและรักษาความรู้ไวท่ี้องคก์รอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

นอกจากน้ียงัมีการน าแนวทางการประเมินผลองคก์รโดยใช ้Balanced Scorecard (BSC) 
(Kaplan,  R.S. and Norton, D.P., 1996) มาประยุกตใ์ชใ้นการประเมินผลการจดัการความรู้ซ่ึง BSC
เป็นการวดัผลการปฏิบติังานขององค์การท่ีครอบคลุมดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไวค้รบถว้น เช่น ดา้น
การเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกิจการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์าร 
 

ตารางท่ี 2.1  ตารางเปรียบเทียบตวัช้ีวดัในการประเมินผลการจดัการความรู้ 

 

งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
องค์กร การบริหาร 

และทมีงาน 
การจดัการความรู้ 

บุคลากร 
และ

วฒันธรรม 

กระบวน 
การ 

เทคโนโลยี 
ผลลพัธ์
ทางธุรกจิ 

การ
ประเมนิ 
ผล 

European foundation (EFQM) 
(1988) 

      

Kaplan and Norton (BSC) (1996)       
Arthur Andersen & The American 
Productivity and Quality Center 
(KMAT) (1997) 

      

Lee, K. C. et al. (KMPI) (2005)       
Jin, F. et al. (2007)       
Zheng, W. and Hu, Y. (2009)       
Osterhoff, R. (KMA) (n.d.)       
ก.พ.ร. (PMQA) (2000)       
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
การศึกษาเร่ือง “การศึกษาแนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียน

แพทยใ์นประเทศไทย” คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการ
จดัการความรู้ และศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียน
แพทย์ เพื่อน าแนวทางการประเมินผล และน าผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ และส่ือสารกบับุคลากรในทุกระดบัให้เห็นถึงปัญหาการด าเนินงาน 
และประโยชน์ของการจดัการความรู้  

การศึกษาวิจยัน้ีผูว้ิจยัใช้เทคนิคการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ได้แก่ 
ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยั
มีขั้นตอนการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 3.1  ประชากร และวธีิการสุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.3  วธีิการเก็บรวมรวมขอ้มูล 
 3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากร และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากร 

ประชากร ส าหรับการสัมภาษณ์ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
ถึงกระบวนการวิธีการประเมินผลการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 แห่ง จาก 18 
สถาบนั โดยสัมภาษณ์ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ ในช่วงระหวา่งเดือน มกราคม 2553 – 
พฤษภาคม 2553 (เป็นระยะเวลา 5 เดือน) 
 ประชากร ส าหรับการรวบรวมแบบสอบถาม คือ กลุ่มคณะท างานการจดัการความรู้ 
และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ จ  านวน 18 สถาบนั ในช่วงระหวา่งเดือน มีนาคม 2555 – 
เมษายน 2555 (เป็นระยะเวลา 2 เดือน)  
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 3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความรู้ในองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 2 กลุ่ม คือ 1) คณะท างานการจัดการความรู้ ได้แก่ ประธานการจัดจัดการความรู้ 
คณะกรรมการท่ีมาจากตวัแทนในแต่ละฝ่าย เลขานุการการจดัการความรู้ หรือผูด้  าเนินการในเร่ือง
การจัดการความรู้ขององค์กร รวมไปถึงคณะกรรมการท่ีเป็นจิตอาสาเข้ามามีเป็นร่วมในการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ เป็นตน้ 2) ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ได้แก่ ผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรม CoP (Community  of Practice) กิจกรรมการเรียนรู้ระหวา่งท างาน AAR (After Action 
Review) หรือ BAR (Before Action Review) กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากวิธีการท างาน (Best 
Practice) เป็นตน้ เน่ืองจากการจดักิจกรรมการจดัการความรู้ในองคก์รส่วนใหญ่บุคลากรในองคก์ร
อาจผลดัเปล่ียนหมุนเวียนกนัเขา้ร่วมกิจกรรมท าให้ไม่สามารถระบุกลุ่มประชากรท่ีแทจ้ริงเพื่อ
อา้งอิงจ านวนท่ีถูกตอ้งของคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้
ได ้ดงันั้นการศึกษาในคร้ังน้ีจึงส่งแบบสอบถามจ านวน 450 ชุด ไปยงัโรงเรียนแพทยท์ั้ง 18 สถาบนั 
และไดรั้บการตอบกลบั จ านวน 6 สถาบนั 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

เคร่ืองมือท่ีผูว้จิยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ใน

การสัมภาษณ์ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองการจัดการความรู้ของโรงเรียนแพทย์ คือ ประธาน
คณะท างานการจดัการความรู้ จ  านวน 5 สถาบนั ซ่ึงหวัขอ้ในการสัมภาษณ์ประกอบไปดว้ย 2 หวัขอ้ 
ดงัน้ี 

1.1)  การจดัการความรู้ขององค์กร ประกอบไปด้วยความเก่ียวขอ้งของผูใ้ห้การ
สัมภาษณ์ ระยะเวลาของการด าเนินการจดัการความรู้ วตัถุประสงค์ของการจดัการความรู้ของ
องคก์ร และมีรูปแบบในการจดัการความรู้อยา่งไร เป็นตน้  

1.2)  การประเมินผลการจดัการความรู้ ประกอบไปดว้ย ใครเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง
ในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กร การประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กร
ประเมินอย่างไร ผลท่ีได้เป็นอย่างไร เพื่อให้เขา้ใจถึงการด าเนินงานการจดัการความรู้ และการ
ประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์รในภาพรวมของแต่ละแห่ง 
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2. แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลองคก์ร ส่วน
ท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และส่วนท่ี 3 ปัจจยัในการประเมินผลการจดัการความรู้
ขององค์กร ทั้งน้ีค  าถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบสอบถามปลายเปิด และแบบ
ประเมินค่าความเหมาะสมดงัน้ี 

2.1)  แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) เป็นลกัษณะขอ้ค าถามแบบ
เลือกตอบ เก่ียวกบัข้อมูลองค์กร และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เช่น ระยะเวลาการ
ด าเนินการจดัการความรู้ขององค์กรระดบัการศึกษา อายุ อายุงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบในเร่ือง
การจดัการความรู้ขององคก์ร เป็นตน้  

2.2)  แบบสอบถามปลายเปิด (Open Questionnaire) เป็นลักษณะท่ีให้ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นในส่วนทา้ยของแบบสอบถามในส่วนขอ้คิดเห็น 

2.3)  แบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามประเมินค่า
เพื่อวดัระดับความเหมาะสมเก่ียวกับปัจจยัในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กรใน
ภาพรวม ประกอบดว้ย 6 ปัจจยัไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงค ์และนโยบาย 2) แผนปฎิบติัการการจดัการ
ความรู้ 3) กระบวนการท่ีใช้ในการจดัการความรู้ 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรม
องค์กร 5) การใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ 6) ผลลพัธ์ต่างๆ ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ 
ประกอบไปดว้ย ผลลพัธ์ในภาพรวม ดา้นการพยาบาล ดา้นนกัศึกษาแพทย ์ดา้นงานวจิยั 
 3.2.2  การสร้างเคร่ืองมือและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลและตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบกับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดกรอบแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม 
 2. การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ให้ครอบคลุมใน
ส่วนของการจดัการความรู้ขององคก์ร และวิธีด าเนินการจดัการความรู้ขององคก์ร รวมไปถึงผลท่ี
ได้จากการด าเนินการจัดการความรู้ประกอบกับค าแนะน าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ในส่วนของ
แบบสอบถามส าหรับคณะท างานการจัดการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ของ
องคก์ร โดยศึกษาปัจจยั และประเด็นขอ้ค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบกบั
ค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีครอบคลุมในการประเมินผลการจดัการ
ความรู้ในโรงเรียนแพทยใ์นภาพรวม 
 3.  ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยัเพื่อออกหนงัสือขอเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอเขา้สัมภาษณ์
ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ ในโรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 สถาบนั เพื่อน าขอ้มูลจากการ
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สัมภาษณ์มาปรับปรุงและแกไ้ขเพื่อให้คลอบคลุมในการออกแบบแบบสอบถามในปัจจยัต่างๆของ
การประเมินผลในโรงเรียนแพทย ์
 4.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษาท่ีใช้ ความสอดคลอ้ง และความคลอบคลุมของขอ้ค าถาม และน ามาปรับปรุงแก้ไขขอ้
ค าถามตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขแลว้ไปตรวจสอบ
คุณภาพ โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นผูต้รวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถาม และวตัถุประสงค ์(Index of Item – 
Objective Congruence: IOC) ตามวิธีการของ Rovinlli และ Hambleton (1996) รวมทั้งตรวจสอบ
ความเหมาะสมของเน้ือหา ภาษาท่ีใช ้ความสอดคลอ้งและความครอบคลุมของเน่ือหาโดยใชเ้กณฑ์ 
ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนนความตรงของเน้ือหา 

 

คะแนน หมายถึง 
+ 1 แน่ใจวา่ถูกตอ้ง  สอดคลอ้งตรงกบัวตัถุประสงค ์
0 ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้ง 

- 1 ยงัไม่ถูกตอ้ง  ไม่สอดคลอ้ง  ไม่ตรงกบัวตัถุประสงค ์
  
 หากค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ท่ีค  านวณไดม้ากกว่า
หรือเท่ากบั 0.5 แสดงวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคส์ามารถน าขอ้ค าถามไปใชไ้ด ้
หากว่าค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและวตัถุประสงค์ท่ีค  านวณได้น้อยกว่า 0.5 ขอ้
ค าถามนั้นควรถูกตดัออกหรือตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ขใหม่ให้ดีข้ึน แลว้น ามาปรับปรุงแก้ไขขอ้
ค าถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ผลการตรวจสอบค่าดชันี IOC พบว่าไม่มีขอ้ค าถามใดมีค่า 
IOC นอ้ยกวา่ 0.5 รายละเอียดดงั (ภาคผนวก ข) 
 และผูเ้ช่ียวชาญไดเ้สนอแนะในการปรับภาษาท่ีใชใ้นขอ้ค าถามของแบบสอบถาม และ
เพิ่มขอ้ค าถามในปัจจยัท่ี 3.6 ผลลพัธ์ในด้านต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ ในด้านนกัศึกษา
แพทย ์จ านวน 4 ขอ้ค าถาม 1) นกัศึกษาแพทยย์อมรับฟังความคิดเห็นของพยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี 2) 
นกัศึกษาแพทยส์ามารถวินิจฉยัและแกไ้ขปัญหาผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 3) นกัศึกษาแพทยส์ามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองขณะรักษาผูป่้วย 4) นกัศึกษาแพทยมี์สติในการรักษาผูป่้วย 
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 5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตามค าแนะน าผูเ้ช่ียวชาญ และเสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ด าเนินการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียง
แบบสอดคลอ้งภายในของ Cronbach’s Alpha ดว้ยการหาความเท่ียงรายปัจจยั โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามคือกลุ่มคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการความรู้ จ  านวน 30 คน โดยใช้เกณฑ์ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามควรมีค่า
สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 0.7 ข้ึนไป เพื่อหาขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือก่อนไปใช้จริง และวดัค่า
ความเช่ือมัน่และความเท่ียงตรง เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ดงัตารางท่ี 3.2 พบว่าความเท่ียงของแบบสอบถามในแต่ละปัจจยัมีความเท่ียงอยู่
ระหวา่ง .877 – .975 แสดงวา่แบบสอบถามมีคุณภาพ มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้ก็บรวมรวม
ขอ้มูลต่อไปได ้
 
ตารางท่ี 3.2 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 

 

ปัจจัยในด้านต่างๆ ค่าความเทีย่ง 
1. วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย .973 
2. แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ .975 
3. กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ .963 
4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร .968 
5. การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ .877 
6. ผลลพัธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ .946 

 
3.3  วธีิการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยการรวบรวมขอ้มูล
เชิงคุณภาพผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์ และส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดส้ร้าง
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม โดยผูว้ิจยัด าเนินการน าส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอความ
ร่วมมือในการขอเขา้สัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถาม ซ่ึงออกในนามบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย ์
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 3.3.1  การวจิยัเชิงคุณภาพ  
ในการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพผูว้ิจยัได้สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง กบัประธานคณะท างานการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 แห่ง เพื่อให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลทราบถึงกรอบการสัมภาษณ์ และเตรียมขอ้มูลเพื่อให้ขอ้มูลต่อผูว้ิจยัอย่างครบถว้น โดยใช้
หนงัสือน าเพื่อขอความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งขอวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีจะสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจยัขอ
เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ระหวา่งการสัมภาษณ์ผูว้จิยัไดบ้นัทึกเสียงระหวา่งสัมภาษณ์
เพื่อใชใ้นการถอดความเน้ือหาการสัมภาษณ์ไดถู้กตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ 
 3.3.2 การวจิยัเชิงปริมาณ  

การวิจยัในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณจะใช้การวิจยัเชิงส ารวจทางไปรณีย์ (Mail 
Survey Research) โดยผูว้ิจยัแนบหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล ถึงคณะบดีคณะ
แพทยศาสตร์ พร้อมแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ รวมไปถึงซองจ่าหน้าซองถึงตวัผูว้ิจยัเอง และติด
แสตมป์เพื่อความสะดวกในการส่งคืนแบบสอบถามท่ีตอบค าถามเสร็จเรียบร้อยแลว้ รวมไปถึงการ
ก าหนดวนัเวลาท่ีตอ้งรับแบบสอบถามคือ ประมาณ 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีส่งแบบสอบถาม 
 
3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
 3.4.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  
  กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Analyzing Qualitative Data) ประกอบดว้ย 3 
ขั้นตอน คือ การจดัระเบียบขอ้มูล การแสดงและเสนอผล และการอภิปรายผลสรุป (ชาย โพธิสิตา, 
2552) 

1) การจดัระเบียบขอ้มูล เป็นการจดัท าให้ขอ้มูลเป็นระบบพร้อมจะน าไปวิเคราะห์ซ่ึง
แบ่งออกเป็นการจดัระเบียบทางกายภาพของขอ้มูล และการจดัระเบียบเน้ือหาขอ้มูล โดยการจดั
ระเบียบทางกายภาพข้อมูลผูว้ิจยัจะท าการถอดความจากการสัมภาษณ์ท่ีได้บนัทึกไวใ้นเคร่ือง
บนัทึกเสียงของการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในส่วนของการจดัระเบียบของเน้ือหาขอ้มูลเป็น
กระบวนการคน้หาความหมายของขอ้ความต่างๆในขอ้มูลดว้ยการทอนขอ้มูลลง เพื่อเป็นการคดั
สรรเอาขอ้ความต่างๆ ท่ีกระจายอยูใ่นขอ้มูลและก าหนดรหสัสั้นๆ เพื่อก าหนดหมวดหมู่เน้ือหา เป็น
ขอ้ความสั้นๆเพื่อความสะดวกในการจดัประเภทของเน้ือหานั้นๆ 

2) การแสดงและเสนอผล เป็นการน าขอ้ความท่ีไดถู้กการเขา้รหัสเพื่อแบ่งประเภท
ของเน้ือหาในการสัมภาษณ์ น ามาแบ่งเป็นกลุ่ม ตามประเด็นต่างๆ ด้วยการบรรยายตาม
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาท่ีมีต่อกนั 
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3) การอภิปรายสรุปผล ผูว้ิจยัจะใชก้ารจดักลุ่มเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ต่างๆ ท่ีผูว้ิจยัได้
ก าหนดรหัสไวภ้ายใตป้ระเด็นเดียวกนัเพื่อหาขอ้สรุปของการวิจยัเชิงคุณภาพและน าผลท่ีได้มา
ปรับปรุงเน้ือหาของแบบสอบถามของผูว้จิยัต่อไป 
 3.4.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  

ในส่วนของการวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณนั้ นการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต้นจะ
ด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นคือการลง
รหสัของขอ้มูลลงในแบบฟอร์มการลงรหสัทัว่ไป (General Coding Form) เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูล
ท่ีจะใช้ในการกรอกรหัสลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS ต่อจากนั้นจึงวิเคราะห์
ประมวลผลเพื่อหาค่าทางสถิติ และน าเสนอในลกัษณะเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยก าหนดวธีิการวเิคราะห์ขอู้ลทางสถิติ ดงัน้ี 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอ้มูลองค์กร และขอ้มูลส่วนตวัของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยสถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ในส่วนของขอ้มูลท่ีใชแ้บบประเมิน
ค่า (Rating Scale) คือ ขอ้มูลส่วนปัจจยัต่างๆท่ีคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการความรู้ในทุกระดับกับความคิดเห็นว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในปัจจยัต่างๆใน
แบบสอบถามเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) โดยผูว้ิจยั
ใช้มาตรวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) เพื่ออธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้ โดยเกณฑค์่าประเมินท่ีใหผู้ต้อบแบบสอบถามพิจารณา 5 ระดบั ดงัตารางท่ี 3.3 
 
ตารางท่ี 3.3  เกณฑก์ารประเมินส าหรับผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ค่าประเมิน (คะแนน) ระดับความส าคัญ 

5 หมายถึง เหมาะสมอยา่งยิง่ 

4 หมายถึง เหมาะสม 

3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 

2 หมายถึง ไม่เหมาะสม 

1 หมายถึง ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 
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 ส าหรับการแปรผลค่าเฉล่ียจะใชเ้กณฑ์ในการแบ่งระดบัการหาช่วงกวา้งของอนัตรภาค
ชั้น (Class Interval) ตามตารางท่ี 3.4 โดยใช้วิธีการค านวณหาช่วงกวา้งระหวา่งชั้นตามหลกัการ
ค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) โดยค านวณหาค่าพิสัยไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น         =    คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
           จ  านวนระดบัชั้น 
     =      5 - 1 
               5 
 =     0.80 
 

ตารางท่ี 3.4 เกณฑค์ะแนนในการแปลผลค่าเฉล่ีย 

 

  ระดับความเหมาะสม 

ระดับค่าเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 – 5.00 เหมาะสมอยา่งยิง่ 
3.41 – 4.20 เหมาะสม 
2.61 – 3.40 ไม่แน่ใจ / N&A 
1.81 – 2.60 ไม่เหมาะสม 
1.00 – 1.80 ไม่เหมาะสมอยา่งยิง่ 

   

 2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การหาค่าความแตกต่างของตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ของค่าความแปรปรวนประชากรทั้ง 2 เท่ากนัหรือไม่ (Independent-Sample  
T Test) ระหวา่งคณะท างานการจดัการความรู้ กบัผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทยใ์น

ประเทศไทย ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสาน ระหวา่งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ
กล่าวคือ ในการวิจยัเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก คือ
คณะท างานการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจดัการความรู้ และวิธีการ
ด าเนินการประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์ร จากนั้นน าขอ้มูลดงักล่าวสรุปผลการด าเนินการ
การจดัการความรู้ในภาพรวมของโรงเรียนแพทยไ์ดด้ าเนินการอยา่งไร และใชป้ระกอบกบัการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อหาปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์
ก่อนท่ีจะน ามาประมวลผลทางสถิติและวเิคราะห์ต่อไป 

ดงันั้นในการน าเสนอผลการวิจยัในบทน้ี จึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
น าเสนอผลการวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงได้จากวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส่วนท่ีสองเป็นการ
น าเสนอผลการวจิยัเชิงปริมาณท่ีไดจ้ากการวจิยัเชิงส ารวจ และส่วนท่ีสามเป็นการสรุปผล 

 
4.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ 

การวิจยัเชิงคุณภาพซ่ึงไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
หลกั ไดแ้ก่ ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ หรือต าแหน่งรักษาการการจดัการความรู้ จ  านวน 
5 องคก์ร ประกอบไปดว้ย 

1)  คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
2)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา 
3)  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
4)  คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
5)  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทั้ง 5 องคก์รสามารถสรุปผลในภาพรวมโดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ภาคผนวก จ) 
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 4.1.1 การจดัการความรู้ขององคก์ร 
 4.1.1.1 ความเก่ียวขอ้งของผูใ้หก้ารสัมภาษณ์กบักิจกรรมการจดัการความรู้ในโรงเรียน
แพทย ์
 จากการสัมภาษณ์คณะท างานการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 สถาบนั 
ต าแหน่งของผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 1) รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 2) รองคณบดีฝ่าย
การจดัการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและประธาน
โครงการการจดัการความรู้ 4) ประธานอนุกรรมการการจดัการความรู้ 5) รักษาการหัวหน้างาน
จดัการความรู้ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์ไดแ้ก่ การดูแล
การจดัการความรู้ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ หรือเป็นผูริ้เร่ิมน าการจดัการความรู้เขา้มาพฒันา
องคก์ร หรือเป็นตวัแทนเขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ของเครือข่ายโรงเรียนแพทย ์และในส่วน
สุดทา้ยคือมีส่วนเก่ียวขอ้งในส่วนวางแผนนโยบาย การด าเนินการ และติดตามประเมินผลในคณะ
แพทยศาสตร์ 
 4.1.1.2 ระยะเวลาการด าเนินการการจดัการความรู้ขององคก์ร 
 การจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่มีจุดเร่ิมตน้ในการด าเนินการการจดัการ
ความรู้ในช่วงเร่ิมตน้ระหว่างปี พ.ศ. 2546 – 2549 โดยเร่ิมจากงานในส่วนโรงพยาบาล และจึงน า
การจัดการความรู้มาใช้ในส่วนของคณะแพทยศาสตร์ซ่ึงมีระยะเวลาด าเนินการประมาณ 
1 – 2 ปี 
 4.1.1.3 วตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ขององคก์ร  
 วตัถุประสงค์ของการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย์สามารถสรุปไดด้งัน้ี การน าการ
จดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันาคน พฒันางานประจ า พฒันาหน่วยงาน พฒันา
องค์กร น าไปสู่เป้าหมายวิสัยทศัน์ขององค์กรท่ีตั้งไว ้และน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อใหอ้งคก์รสามารถขบัเคล่ือนไดด้ว้ยความรู้ 
 4.1.1.4 รูปแบบการจดัการความรู้ในองคก์ร  
 รูปแบบการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทยจ์ะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 1) การจดัการ
ความรู้ในฝ่ังของโรงพยาบาล จะเน้นทางด้านบริการเป็นหลกั 2) การจดัการความรู้ในฝ่ังของ
คณะแพทยศ์าสตร์ โดยรูปแบบของการจดัการความรู้จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบั การเรียนการสอน 
การวจิยั การด าเนินการทางวิชาการ การบริหารจดัการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนคือ 1) ใน
รูปแบบกิจกรรม สนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่นกิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติั งานมหกรรม
คุณภาพ กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเป็นตน้ เพื่อให้บุคลากรในองค์กร ไดพ้บกนั มีสังคมร่วมกนั มี
ความสนใจในเร่ืองเดียวกนั โดยอ านวยความสะดวกทั้ง เวลา สถานท่ี 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สนบัสนุนการจดัเก็บ เผยแพร่ การคน้คืน ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์E-Library Web Blog 3) การให้รางวลั ใน
รูปแบบต่างๆ 
 สรุปรูปแบบของการจดัการความรู้คือการเช่ือมโยงคนให้เขา้กนั ให้เกิดการแลกเปล่ียน 
และการเรียนรู้ 
 4.1.2 การประเมินผลการจดัการความรู้ 
 4.1.2.1 ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์ร 
 ผูมี้หน้าท่ีประเมินผลการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทย ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) คณะกรรมการภายในองค์กรท าหน้าท่ีในการประเมินตนเอง โดยเป็นตวัแทนจาก
หน่วยงานภายในต่างๆ เช่น คณะอนุกรรมการฝ่ายประกนัคุณภาพ บางแห่งเรียกวา่คณะกรรมการ
การจดัการความรู้ หรือบางแห่งเป็นการใชบุ้คลากรโดยการแต่งตั้งจากท่ีปรึกษา ฝ่ายทีมบริหาร ทั้ง
ฝ่ายท่ีปรึกษาของคณะและรองคณบดีจากฝ่ายต่างๆ หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ซ่ึงมีการจดัการความรู้ท่ีเป็นตวัช้ีวดัดว้ย เป็นตน้ 2) คณะกรรมการจากโรงเรียนแพทยภ์ายนอกท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้ง เขา้มาประเมินผลกิจกรรมการจดัการความรู้ นอกจากน้ีโรงเรียนแพทยบ์างแห่งมี
การสร้างความร่วมมือกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็น
ผูใ้หค้  าปรึกษาในการการด าเนินการต่างๆและประเมินผล เป็นตน้ 
 4.1.2.2 องคก์รมีการประเมินผลการจดัการความรู้อยา่งไร 
 รูปแบบการประเมินผลการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทยเ์ป็นแบบการติดตามแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 1) แบบไม่เป็นทางการได้แก่ การติดตาม และผลักดันการ
ด าเนินงานอยู่ในระดบัใด 2) แบบเป็นทางการ เช่นรายงานประจ าปี รายงานการด าเนินงานในท่ี
ประชุมเป็นตน้ ในรูปแบบกิจกรรมการจดัการความรู้โดยการให้ผูท้  ากิจกรรมการจดัการความรู้
น าเสนอผลงาน โดยคณะกรรมการประเมินและให้คะแนนรวมไปถึงให้ขอ้เสนอแนะ บางแห่งใช้
แบบสอบถามในส่วนของการประเมินผลกิจกรรม และติดตามผลการพฒันาของกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมชุมชนนกัปฏิบติัเป็นตน้ บางองคก์รมีกระบวนการท่ีสามารถแบ่งการประเมินผลไดเ้ป็น 2 
ส่วนคือ 1) กระบวนการการจดัการความรู้ของภาพรวมทั้งหมดขององคก์รไดโ้ดยใชแ้บบสอบถาม 
KMA ท่ีพฒันาร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2) การประเมินความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
เรียกว่า ดชันีองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามใช้แนวคิดของ ไมเคิล มาร์ค
วอร์ท (Marquardt) โดยการส ารวจทุกๆ 2 ปี นอกจากน้ีบางแห่งประเมินผลการจดัการความรู้โดยยดึ
หลกัของมาตรฐาน TQA เป็นหลกั 
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 4.1.2.3 ผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการจดัการความรู้เป็นอยา่งไร 
 การสรุปผลท่ีได้จากการประเมินของการสัมภาษณ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ 1) 
ส่วนของการท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ E-library ของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ในทุกภาควชิาต่างๆท าไปไดพ้อสมควร 2) ส่วนของผลการประเมินกิจกรรม ของคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงผลของชุมชนนักปฏิบติัมีหลากหลาย บางกลุ่มก็ท า
ออกมาไดดี้ บางกลุ่มยงัท าไดไ้ม่ดีนกั เกิดการยุบกลุ่ม หรือบางกลุ่มสามารถประเมินผลกิจกรรม
ออกมาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมและผลออกมาดีประสบผลส าเร็จ ซ่ึงท่ีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ได้
จ  าแนกผลท่ีไดข้องการประเมินเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติทางดา้นกระบวนการ สามารถท าไดต้าม
เป้าหมาย กล่าวคือสามารถจดักิจกรรมในทุกๆเดือนไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงยกเวน้ช่วงท่ี
เ กิด เหตุการณ์ไม่สงบจึงท าให้ไม่สามารถด า เ นินงานได้ตามเ ป้าหมาย  เ ป็นระยะเวลา  
2 – 3 เดือน 2) ทางดา้นบุคลากร สามารถทราบถึงความพึงพอใจของกิจกรรมต่างๆ แต่ยงัไม่สามารถ
ติดตามการน าองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้3) ทางดา้นองคค์วามรู้หรือนวตักรรม ส่วนใหญ่มีการ
สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก แต่ไม่สามารถระบุไดว้า่องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึน
ในโรงเรียนแพทยน์ั้นเกิดจากกิจกรรมการจดัการความรู้อยา่งแทจ้ริง  
 4.1.2.4 ความเหมาะสมของกระบวนการ/ขั้นตอน ในการประเมินผลการจดัการความรู้ 
 ส่วนใหญ่มีการปรับปรุงในส่วนของเกณฑ์การให้คะแนน สัดส่วน ผลลพัธ์ความส าเร็จ
ทุกปี ซ่ึงการจดัการความรู้และการประเมินผลตอ้งสอดคลอ้งไปกบัความเขา้ใจของบุคลากรเพราะ
การจดัการความรู้เร่ิมในระยะแรก บุคลากรเพิ่งเร่ิมตน้เรียนรู้ในส่วนของการจดัการความรู้ แต่เม่ือมี
การด าเนินการต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึงก็ตอ้งมีการปรับรูปแบบการประเมินผลให้มีระดบัความ
เขม้ขน้ตามความเหมาะสม 
 4.1.2.5  การประเมินผลการจดัการความรู้ ไดแ้บ่งเป็นขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
และผลลพัธ์หรือไม่ และผลท่ีไดเ้ป็นอยา่งไร 
 ส่วนใหญ่จะมุ่งใหค้วามส าคญักบักระบวนการและผลผลิต ซ่ึงสามารถประเมินไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆท่ีมีการใส่กระบวนการของการจดัการความรู้เขา้ไป และส่งผลให้
เกิดผลผลิต เช่นความรู้จากกิจกรรมท่ีจดัเก็บข้ึนระบบสารสนเทศ จ านวนเขา้ชมความรู้ เน้ือหาท่ีเกิด
การแลกเปล่ียนภายในระบบ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม และไดใ้ห้เหตุผลในส่วนของผลลพัธ์ เช่น
การน าไปใช้ยากท่ีจะติดตามผลให้ออกมาเป็นการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ยกเวน้ในส่วนของ
ชุมชนนกัปฏิบติัในส่วนของการบริการของฝ่ังโรงพยาบาลสามารถติดตามผลไดใ้นส่วนของการ
น าไปใช้และส่งผลให้การบริการต่างๆพฒันาไปในทางท่ีดียิ่งข้ึน ซ่ึงในฝ่ังของคณะแพทยศ์าสตร์
จะตอ้งมีการด าเนินการจดัการความรู้ในหลายๆดา้น เช่น การวิจยั การด าเนินการทางวิชาการ การ
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บริหารจดัการ จึงท าให้การประเมินผลและวดัผลในส่วนของผลผลิตนั้นออกมาได้อยากเป็น
รูปธรรมไดย้าก 
 4.1.2.6  ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีผา่นมาเป็นอยา่งไร 
และมีการปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถดัไป 
 ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจดัการความรู้เกิดจากหลายๆปัจจยัได้แก่  
1) การใหก้ารสนบัสนุนท่ีดีจากผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ า 2) งบประมาณในการสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ 3) ปัญหาการติดตามผลการจดัการความรู้ในหน่วยงานอ่ืนๆ 4) ขาดความรู้ความเขา้ใจใน 
และไม่เห็นความส าคญัของการจดัการความรู้ 5) ขาดแรงจูงใจท่ีมากพอ เช่นรางวลัจูงใจในรูปแบบ
ต่างๆ 6) กิจกรรมขาดความน่าสนใจ 7) ขาดบุคลากรท่ีมีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการจดัการ
ความรู้โดยตรง 8) ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถในการดูแลระบบสารสนเทศในส่วนของการจดัการ
ความรู้ 9) ภาระงานปัจจุบนั 10) เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้มากแต่การเรียนรู้หรือน าไปใชน้อ้ย 
11) การประเมินผลการจดัการความรู้บางส่วนยากต่อการเช่ือมโยงผลท่ีไดรั้บเกิดจากการจดัการ
ความรู้โดยตรง 
 
4.2  การวจัิยเชิงปริมาณ 
 หลงัจากไดข้อ้สรุปในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ท าให้สามารถเขา้ใจถึงภาพรวมใน
ดา้นการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทย ์และวธีิการประเมินผลการจดัการความรู้ และในส่วนของ
การวิจยัเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) และ
ค่าความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ และน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกับ
โรงเรียนแพทยโ์ดยการส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์พร้อมแบบสอบถาม ไปยงัโรงเรียนแพทย ์18 
สถาบนั ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจ านวน 136 ชุด ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณประกอบด้วย  
1) ผลวเิคราะห์ขอ้มูลองคก์ร และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ผลวิเคราะห์ปัจจยัในการ
ประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์รในภาพรวม 
 4.2.1 ผลวเิคราะห์ขอ้มูลองคก์ร และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นการแสดงผลวิเคราะห์ทัว่ไปขององคก์ร และขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผูรั้บผิดชอบในด้านการจดัการความรู้โดยเฉพาะ ระยะเวลาการด าเนินการ
จดัการความรู้ ระดบัการศึกษา อายุของผูต้อบแบบสอบถาม ความเก่ียวขอ้งในการจดัการจดัการ
ความรู้ เป็นตน้ โดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามองค์กรท่ีมีบุคลากรรับผิดชอบในเร่ือง 
 การจดัการความรู้ 

 
ผู้รับผดิชอบการจัดการความรู้ จ านวน ร้อยละ (%) 

มี 121 89.63 
ไม่มี 14 10.37 

รวม 135 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า จากจ านวนบุคลากรท่ีเป็นคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ จากผูต้อบแบบสอบถามในหวัขอ้น้ีทั้งหมด 135 ชุด ส่วนใหญ่
ทราบว่าองคก์รมีบุคลากรท่ีท างานดา้นการจดัการความรู้โดยเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 89.63 และไม่
ทราบ หรือหน่วยงาน/แผนก ท่ีตนสังกดัไม่ไดมี้บุคลากรท่ีท างานดา้นการจดัการความรู้โดยเฉพาะ 
คิดเป็นร้อยละ 10.37 

ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินงานการจดัการ 

  ความรู้ขององคก์ร 

 
ระยะเวลาการด าเนินการการจดัการความรู้ขององคก์ร จ านวน ร้อยละ (%) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 76 67.25 
ตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป 37 32.75 

รวม 113 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินงานการจดัการความรู้ขององค์กรของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการด าเนินการการจดัการความรู้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 67.25 และตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 32.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ (%) 
ปริญญาตรี 69 51.11 
ปริญญาโท 48 35.55 
ปริญญาเอก 9 6.67 

อ่ืนๆ 9 6.67 
รวม 135 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความรู้ทั้งในส่วน
คณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
ในระดบั ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 51.11 รองลงมา คือ 35.55 และ 
6.67 ตามล าดบั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.4  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ

 
อายุ จ านวน ร้อยละ (%) 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี 73 54.48 
36-45 ปี 26 19.41 
ตั้งแต่ 46 ปี ข้ึนไป 35 26.11 

รวม 134 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความรู้ ในส่วนของ
คณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 35 ปี รองลงมามีอายุตั้งแต่ 46 ปีข้ึนไป และมีอายุอยูร่ะหวา่ง 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.48 
รองลงมา 26.11 และ 19.41 ตามล าดบั  

 

 

DPU



30 
 

ตารางท่ี 4.5  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายงุาน 
 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ปี 69 52.28 

11 - 20 ปี 33 25.00 
ตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 30 22.72 

รวม 132 100.0 
  

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความรู้ทั้งในส่วน
ของคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีอายุงานนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 10 ปี รองลงมามีอายงุานระหวา่ง 11-20 ปีข้ึนไป และมีอายุงานอยูต่ ั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 52.28 รองลงมา 25.00 และ 22.72 ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 4.6  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามประเภทของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองการจดัการความรู้ 

 
ประเภทของบุคลากรทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในเร่ืองการจัดการความรู้ จ านวน ร้อยละ (%) 
คณะท างานการจดัการความรู้ 61 44.9 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ 75 55.1 

รวม 136 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ประเภทของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการความรู้ 
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ รองลงมาคือคณะท างาน
การจดัการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 44.9 และ 55.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7  จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานะของคณะท างานจดัการความรู้ 
 

สถานะของคณะท างานจัดการความรู้ จ านวน ร้อยละ (%) 
ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า 4 6.6 
รองประธานคณะท างานการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า 3 4.9 
คณะกรรมการการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า 34 55.7 
เลขานุการการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า 12 19.7 
อ่ืนๆ 8 13.1 

รวม 61 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในส่วนของคณะท างานการจดัการความรู้ท่ี
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า รองลงมาคือ
เลขานุการการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า และคณะท างานการจดัการความรู้ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
ส่วนอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมาคือ 19.7 และ 13.1 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.8  จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 39 72.23 
4-6 ปี 8 14.82 
ตั้งแต่ 7 ปี ข้ึนไป 7 12.97 

รวม 54 100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของคณะท างานการจดัการความรู้ส่วน
ใหญ่อยูท่ี่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี รองลงมา ระหวา่ง 4-6 ปี และตั้งแต่ 7 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
72.23 รองลงมา 14.82 และ 12.97 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9  จ  านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีไดเ้ขา้ร่วม 

 
กจิกรรมการจัดการความรู้ จ านวน ร้อยละ (%) 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากวธีิการท างานแบบ Best practices 55 40.44 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน ชุมชนนกัปฎิบติั  
(Community of Practice - CoP) 

32 23.52 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งท างาน AAR  
(After Action Review) 

43 31.62 

อ่ืนๆ 6 4.42 
รวม 136 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ร่วม
กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ จากวิธีการท างานแบบ Best Practices รองลงมา คือการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งท างาน AAR (After Action Review) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนกั
ปฎิบติั (Community of Practice - CoP) คิดเป็นร้อยละ 40.44 รองลงมา 31.62 และ 23.52 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.10  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 คร้ัง 44 69.84 
7-12 คร้ัง 17 26.98 
ตั้งแต่ 13 คร้ัง ข้ึนไป 2 3.18 

รวม 63 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการความรู้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 คร้ัง รองลงมาคือ ระหวา่ง 7-12 คร้ัง และ ตั้งแต่ 13 คร้ัง 
ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 69.84 รองลงมา 26.98 และ 3.18 ตามล าดบั 
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4.2.2   ผลวเิคราะห์ปัจจยัในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์รในภาพรวม  
ขอ้มูลต่อไปน้ีเป็นขอ้คิดเห็นของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ขององคก์ร ซ่ึง

ประกอบดว้ยคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีมีความเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยั
ต่างๆไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ และนโยบาย แผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ กระบวนการท่ีใชใ้นการ
จดัการความรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร การใช้เคร่ืองมือในการจดัการ
ความรู้ และผลลพัธ์ต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ โดยแจกแจงเป็นค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.11 ภาพรวมปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ภาพรวมทั้งหมดโดย  

แบ่งตามปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
 

ปัจจยั     แปลผล 
1) วตัถุประสงค ์และนโยบาย 3.92 เหมาะสม 
2) แผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ 3.76 เหมาะสม 
3) กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ 3.60 เหมาะสม 
4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร 3.72 เหมาะสม 
5) การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ 3.79 เหมาะสม 
6) ผลลพัธ์ต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ 3.67 เหมาะสม 

  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ปัจจยัท่ีเหมาะสมเรียงตามล าดบัความคิดเห็นของผูป้ระเมิน 
วตัถุประสงค์และนโยบาย อยู่ในระดบัเหมาะสม (    = 3.92) รองลงมาคือการใช้เคร่ืองมือใน 
การจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 3.79) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยูใ่น
ระดบัเหมาะสม (    = 3.76) ตามล าดบั 
 นอกจากน้ียงัสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัย่อย
ต่างๆท่ีมีต่อในแต่ละปัจจยัหลกัดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.12  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของวตัถุประสงค ์และนโยบาย 
 

วตัถุประสงค์ และนโยบาย      แปลผล 
1) องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการความรู้ 4.00 เหมาะสม 
2) องค์กรมีการก าหนดตัวช้ีวัดขององค์กรในเร่ืองการจัดการความรู้
โดยเฉพาะ 

3.86 เหมาะสม 

3) องคก์รมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการการจดัการ
ความรู้โดยเฉพาะ 

3.90 เหมาะสม 

4) องค์กรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการท่ีท าหน้าท่ีประเมินผลการจัดการ
ความรู้ในองคก์ร 

3.74 เหมาะสม 

5) ผูบ้ริหารมีการแจง้ให้บุคลากรทราบเก่ียวกบัการท าการจดัการความรู้ของ
องคก์ร 

3.94 เหมาะสม 

6) ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพื่อให้
เกิดวิธีการแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

3.99 เหมาะสม 

7) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน 4.04 เหมาะสม 
8) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม 4.03 เหมาะสม 
9) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองคก์ร 3.97 เหมาะสม 
10) ผูบ้ริหารส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางขององคก์รท่ีมีอยู่ให้ดียิง่ข้ึน 
รวมถึงการพฒันาความสามารถเฉพาะทางขององคก์รในดา้นใหม่ 

3.85 เหมาะสม 

11) ผูบ้ริหารก าหนดใหก้ารมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้แก่องคก์ร เป็น
เกณฑห์น่ึงในการพิจารณาผลตอบแทนต่างๆแก่บุคลากร 

3.84 เหมาะสม 

12) ผูบ้ริหารให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณและเวลาในการจัด
กิจกรรมการจดัการความรู้ 

3.88 เหมาะสม 

รวม 3.92 เหมาะสม 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ปัจจยัในส่วนของวตัถุประสงค์ และนโยบาย ส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน อยู่ในระดบัเหมาะสม (    = 4.04) 
รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อย่างเป็นรูปธรรม (    = 4.03) และ
องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการความรู้ (    = 4.00) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้      แปลผล 
1) มีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญั

ขององคก์ร 
3.79 เหมาะสม 

2) มีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

3.82 เหมาะสม 

3) องคก์รมีการวดัผลของการแบ่งปันความรู้ในดา้นต่างๆ 3.63 เหมาะสม 
4) องคก์รมีแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนและบุคลากรทุก

คนรับทราบแผนปฏิบติังาน 
3.71 เหมาะสม 

5) แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
และพนัธกิจขององคก์ร 

3.85 เหมาะสม 

รวม 3.76 เหมาะสม 
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ในส่วนของแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่คือ
แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององค์กรสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ และพนัธกิจขององค์กร อยู่ใน
ระดบัเหมาะสม (   = 3.85) รองลงมาคือมีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญั
ท่ีท าให้องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 3.82) และมีวิธีการเช่ือมโยงการ
จดัการความรู้กับแผนการด าเนินการท่ีส าคญัขององค์กร อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 3.79) 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.14  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของกระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ 
 

กระบวนการที่ใช้ในการจัดการความรู้      แปลผล 
1) องคก์รมีการวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดดอ้ยในเร่ืองกระบวนการ

ท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ข หรือ
ปรับปรุง 

3.61 เหมาะสม 

2) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบเพื่อดึงความรู้และทกัษะท่ีอยูใ่น
ตวับุคลากรมาจดัเกบ็ 

3.58 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.14 (ต่อ)  

3) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดความรู้และ
ทกัษะท่ีอยูใ่นตวัผูเ้ช่ียวชาญไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

3.65 เหมาะสม 

4) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดวิธีปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุด (Best Practices) อยา่งเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ี
ไดจ้ากการเรียนรู้ 

3.71 เหมาะสม 

5) องคก์รมีศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)ใน
องคก์ร และมีสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยน้ี์ 

3.43 เหมาะสม 

6) มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันไปต่อยอดภายในองคก์ร 3.69 เหมาะสม 
7) มีการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจดัท าระบบใหง่้ายและ

สะดวกต่อการคน้หาและการใชง้าน 
3.46 เหมาะสม 

8) มีการจดัท าดชันีค  าศพัทใ์หเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

3.35 ไม่แน่ใจ 

9) มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยูเ่สมอเพื่อใหท้นัสมยัและตรง
กบัความตอ้งการ 

3.73 เหมาะสม 

10) มีการวางแผน และมีการเรียนรู้ระหว่างท างานโดยใชเ้ทคนิค Before 
Action Review  (BAR) และ After Action Review (AAR) ในการท า
กิจกรรม 

3.65 เหมาะสม 

11) มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือใหร้างวลัแก่ผูแ้บ่งปัน
ความรู้ 

3.70 เหมาะสม 

12) มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือใหร้างวลัแก่ผูน้ าความรู้ไป
ปฏิบติั 

3.60 เหมาะสม 

รวม 3.60 เหมาะสม 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ในส่วนของกระบวนการท่ีใช้ในการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่

คือ มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยู่เสมอเพื่อให้ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ อยู่ใน
ระดบัเหมาะสม (    = 3.73) รองลงมาคือองคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดวิธี
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) อยา่งเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ อยูใ่น
ระดบัเหมาะสม (    = 3.71) และมีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกย่องหรือให้รางวลัแก่ผูแ้บ่งปัน
ความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.70) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร 
 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร      แปลผล 
1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้แบบเทียบเคียง 

(Benchmarking) 
3.57 เหมาะสม 

2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practice) 

3.66 เหมาะสม 

3) บุคลากรมีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รแก่เพื่อนร่วมงาน 3.69 เหมาะสม 
4) บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและสนใจรับรู้

เหตุการณ์ปัจจุบนั 
3.73 เหมาะสม 

5) มีการสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นในคณะผูท้  างานงาน ส่งผลให้
เกิด ความคิดใหม่ๆ และวธีิการแกไ้ขปัญหาภายในองคก์ร 

3.70 เหมาะสม 

6) บุคลากรมกัจะมีการท างานกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม 3.77 เหมาะสม 
7) บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปัน

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
3.76 เหมาะสม 

8) ทกัษะหรือความรู้ส่วนใหญ่ของบุคลากรไดรั้บการพฒันาจาก
ผลลพัธ์การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานภายในองคก์ร 

3.68 เหมาะสม 

9) การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร 3.84 เหมาะสม 
10) การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นองคก์ร 
3.84 เหมาะสม 

รวม 3.72 เหมาะสม 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ในส่วนของการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร 
ส่วนใหญ่คือการแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร และการแบ่งปันความรู้ 
เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นองคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
ท่ีเท่ากนั คือ (   = 3.84) รองลงมาคือบุคลากรมกัจะมีการท างานกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.77) และบุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของการใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ 
 

การใช้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้    แปลผล 
1) มีการจดักิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice – CoP) 3.65 เหมาะสม 
2) มีการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองคก์รเป็นประจ า 3.93 เหมาะสม 
3) มีการใชว้ธีิต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง 

(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง,  การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-
Functional Team) เป็นตน้ 

3.88 เหมาะสม 

4) มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพ
ขององคก์ร เช่น เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

3.85 เหมาะสม 

5) มีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้ 3.86 เหมาะสม 
6) มีการจดัเก็บความรู้ท่ีส าคญัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 

ก่อใหเ้กิดคลงัความรู้ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 
3.63 เหมาะสม 

7) มีการน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนในการติดต่อส่ือสารอยา่งทัว่ถึงทั้งภายใน และ
ภายนอกองคก์ร 

3.79 เหมาะสม 

8) มีเทคโนโลยท่ีีช่วยป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล สารสนเทศ และ
ความรู้ท่ีเป็นความลบัขององคก์ร 

3.71 เหมาะสม 

รวม 3.79 เหมาะสม 
 
จากตาราง 4.16 พบวา่ ในส่วนของการใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่คือมี

การจดัการประชุมทางวชิาการภายในองคก์รเป็นประจ า อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.93) รองลงมา
คือมีการใช้วิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling), ระบบ 
พี่เล้ียง, การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ อยู่นระดบัเหมาะสม  
(   = 3.88) และมีการใชเ้ทคโนโลยีในองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้ อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.86) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของผลลพัธ์ในดา้นต่างๆ ท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ 
 

ผลลพัธ์ในด้านต่างๆทีเ่กดิจากการจัดการความรู้      แปลผล 

1) มีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน 3.85 เหมาะสม 
2) มีวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 3.81 เหมาะสม 
3) มีนวตักรรมหรือวธีิการแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 3.82 เหมาะสม 
4) อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆท่ีตามมาของผูป่้วยในช่วงใหก้าร

พยาบาลในโรงพยาบาลลดลง เช่น แผลกดทบั, การติดเช้ืออ่ืนๆใน
โรงพยาบาล 

3.74 เหมาะสม 

5) ระยะวนันอนเฉล่ียของผูป่้วยในโรงพยาบาลลดลง 3.61 เหมาะสม 
6) ประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยในภาพรวมดีข้ึน 3.74 เหมาะสม 
7) อตัราการฟ้องร้อง การร้องเรียนเก่ียวกบักระบวนการ การรักษาพยาบาล

ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดสูง ลดลง 
3.62 เหมาะสม 

8) ความพึงพอใจโดยเฉล่ียในการท างานของบุคลากรเพิ่มข้ึน 3.66 เหมาะสม 
9) ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูป่้วยต่อบริการพยาบาลเพิ่มข้ึน 3.73 เหมาะสม 
10) นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
3.65 เหมาะสม 

11) นกัศึกษาแพทยมี์ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติและสมเหตุผล 

3.62 เหมาะสม 

12) นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 3.63 เหมาะสม 
13) นกัศึกษาแพทยย์อมรับฟังขอ้คิดเห็นของพยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี 3.46 เหมาะสม 
14) นกัศึกษาแพทยส์ามารถวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 3.49 เหมาะสม 
15) นกัศึกษาแพทยส์ามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองขณะรักษาผูป่้วย 3.53 เหมาะสม 
16) นกัศึกษาแพทยมี์สติในการรักษาผูป่้วย 3.52 เหมาะสม 
17) งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและใน
ระดบันานาชาติ 

3.77 เหมาะสม 

18) มีงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์องคก์รพฒันาช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือเวลา
ในการดูแลรักษาผูป่้วย 

3.75 เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4.17 (ต่อ) 
 

ผลลพัธ์ในด้านต่างๆทีเ่กดิจากการจัดการความรู้      แปลผล 
19) มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน

ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 
3.77 เหมาะสม 

รวม 3.67 เหมาะสม 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ในส่วนของการใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่ อยู่
ในส่วนของผลลพัธ์ในภาพรวม คือมีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน อยูใ่นระดบัเหมาะสม 
(   = 3.85) รองลงมาคือมีนวตักรรมหรือวธีิการแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อยู่
ในระดบัเหมาะสม (   = 3.82) และมีวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อยู่
ในระดบัเหมาะสม (   = 3.81) ตามล าดบั 
 4.2.3 ผลวิเคราะห์ปัจจยัโดยเปรียบเทียบกบัประเภทของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการ
จดัการความรู้ขององคก์ร 

 
ตารางท่ี 4.18 ปัจจยัท่ีเหมาะสมโดยแบ่งตามประเภทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการ

ความรู้ขององคก์ร 
 

ปัจจัย 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

 t-test 
       S.D. แปลผล        S.D. แปลผล 

1) วตัถุประสงค ์และนโยบาย 4.02 .528 เหมาะสม 3.83 .527 เหมาะสม .387 

2) แผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ 3.85 .686 เหมาะสม 3.69 .588 เหมาะสม .542 

3) กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการ
ความรู้ 

3.63 .624 เหมาะสม 3.57 .675 เหมาะสม .747 

4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร และ
วฒันธรรมองคก์ร 

3.74 .538 เหมาะสม 3.71 .597 เหมาะสม .798 

5) การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ 3.92 .480 เหมาะสม 3.68 .508 เหมาะสม .563 

6) ผลลพัธ์ต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการ
ความรู้ 

3.70 .513 เหมาะสม 3.65 .466 เหมาะสม .456 

 

หมายเหตุ:  *p > .05        
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จากตารางท่ี 4.18 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .387 - .798 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
วา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (*p > .05) และพบวา่ ปัจจยัท่ีเหมาะสมโดย
แบ่งตามประเภทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองการจดัการความรู้ขององค์กร ในส่วนสามารถ
เรียงล าดบัไดด้งัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ให้ความเห็นในส่วนของวตัถุประสงค ์และนโยบาย อยู่
ในระดบัเหมาะสม (   = 4.02) รองลงมาคือการใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.92) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.85) 
ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่ให้ความเห็นในส่วนของวตัถุประสงค ์และนโยบาย อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.83) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.71) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.69) 
ตามล าดบั  

 
ตารางท่ี 4.19  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของวตัถุประสงค ์และนโยบายโดยการเปรียบเทียบระหวา่ง 

คณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 
 

วตัถุประสงค์ และนโยบาย 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

1) องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกั
ของการจดัการความรู้ 

4.10 .597 เหมาะสม 3.92 .587 เหมาะสม .848 

2) องคก์รมีการก าหนดตวัช้ีวดัขององคก์ร
ในเร่ืองการจดัการความรู้โดยเฉพาะ 

3.93 .727 เหมาะสม 3.80 .637 เหมาะสม .822 

3) องคก์รมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินการการจดัการ
ความรู้โดยเฉพาะ 

4.13 .718 เหมาะสม 3.71 .731 เหมาะสม .826 

4) องคก์รมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีท า
หนา้ท่ีประเมินผลการจดัการความรู้ใน
องคก์ร 

3.95 .717 เหมาะสม 3.57 .619 เหมาะสม .397 

5) ผูบ้ริหารมีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบเก่ียว 
กบัการท าการจดัการความรู้ขององคก์ร 

4.10 .625 เหมาะสม 3.81 .692 เหมาะสม .136 
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ตารางท่ี 4.19  (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ และนโยบาย 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

6) ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การแกไ้ขปัญหา
ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพื่อใหเ้กิด
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

4.03 .706 เหมาะสม 3.95 .695 เหมาะสม .733 

7) ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการ
ติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน 

4.10 .625 เหมาะสม 3.99 .668 เหมาะสม .832 

8) ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการ
แลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4.10 .700 เหมาะสม 3.97 .788 เหมาะสม .977 

9) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรู้
เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองคก์ร 

4.08 .666 เหมาะสม 3.88 .677 เหมาะสม .525 

10) ผูบ้ริหารส่งเสริมความสามารถเฉพาะ
ทางขององคก์รท่ีมีอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน 
รวมถึงการพฒันาความสามารถเฉพาะ
ทางขององคก์รในดา้นใหม่ 

3.95 .740 เหมาะสม 3.77 .746 เหมาะสม .221 

11) ผูบ้ริหารก าหนดใหก้ารมีส่วนร่วมใน
การสร้างองคค์วามรู้แก่องคก์ร เป็น
เกณฑห์น่ึงในการพิจารณา
ผลตอบแทนต่างๆแก่บุคลากร 

3.89 .839 เหมาะสม 3.80 .771 เหมาะสม .355 

12) ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทางดา้น
งบประมาณและเวลาในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ 

3.93 .772 เหมาะสม 3.84 .717 เหมาะสม .750 

รวม 4.02 .702 เหมาะสม 3.83 .694 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ: *p > .05 
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จากตารางท่ี 4.19 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .136 - .977 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (*p > .05)  และพบว่าในส่วนของ
วตัถุประสงค ์และนโยบายเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม สามารถจดัล าดบัได้
ดงัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนขององค์กรมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อ
สนบัสนุนการด าเนินการการจดัการความรู้โดยเฉพาะ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 4.13) รองลงมา
คือองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์หลกัของการจดัการความรู้ ผูบ้ริหารมีการแจง้ให้บุคลากร
ทราบเก่ียวกับการท าการจดัการความรู้ขององค์กร ผูบ้ริหารสนับสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสาร
ภายในกลุ่มท างาน และผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ใน
ระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือ (   = 4.10) และผูบ้ริหารสนบัสนุนให้การจดัการความรู้
เป็นกลยุทธ์ท่ีส าคญัในองคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 4.08) ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่
ใหค้วามเหมาะสมในส่วนของผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน อยูใ่น
ระดบัเหมาะสม (   = 3.99) รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็น
รูปธรรม อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.97) และผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ี
เก่ียวข้องกับงานเพื่อให้เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ อยู่ในระดับ
เหมาะสม (   = 3.95) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.20  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้โดยการเปรียบเทียบ
ระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

 t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

1) มีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้
กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัของ
องคก์ร 

3.89 .709 เหมาะสม 3.71 .673 เหมาะสม .416 

2) มีการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

3.90 .746 เหมาะสม 3.76 .694 เหมาะสม .943 

3) องคก์รมีการวดัผลของการแบ่งปัน
ความรู้ในดา้นต่างๆ 

3.75 .888 เหมาะสม 3.53 .704 เหมาะสม .056 

4) องคก์รมีแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้ท่ีชดัเจนและบุคลากรทุกคน
รับทราบแผนปฏิบติังาน 

3.79 .755 เหมาะสม 3.65 .668 เหมาะสม .684 

5) แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ของ
องคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และ
พนัธกิจขององคก์ร 

3.93 .750 เหมาะสม 3.79 .643 เหมาะสม .744 

รวม 3.85 .769 เหมาะสม 3.69 .676 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ: *p > .05 
 

จากตารางท่ี 4.20 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .056 - .943 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
วา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (*p > .05) และพบวา่ในส่วนของแผนปฏิบติั
การการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นสอดคล้องกนัในทุกๆประเด็น โดยความเห็นส่วนใหญ่คือ 
แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององค์กรสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ และพนัธกิจขององค์กร อยู่ใน
ระดบัเหมาะสม (   = 3.93) และ (   = 3.79) รองลงมาคือมีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.90) และ 
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(   = 3.76) และมีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัขององคก์ร อยูใ่น
ระดบัเหมาะสม (   = 3.89) และ (   = 3.71) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.21 ปัจจัยท่ี เหมาะสมในส่วนของกระบวนการท่ีช้ในการจัดการความรู้โดยการ

เปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 
 

กระบวนการทีใ่ช้ในการจดัการความรู้ 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

1) องคก์รมีการวเิคราะห์เพ่ือหาจุดเด่นและจุดดอ้ย
ในเร่ืองกระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ 
และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ข หรือ
ปรับปรุง 

3.69 .672 เหมาะสม 3.55 .703 เหมาะสม .252 

2) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบเพ่ือดึง
ความรู้และทกัษะท่ีอยูใ่นตวับุคลากรมาจดัเก็บ 

3.70 .715 เหมาะสม 3.48 .760 เหมาะสม .252 

3) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบใน
การถ่ายทอดความรู้และทกัษะท่ีอยูใ่นตวั
ผูเ้ช่ียวชาญไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

3.66 .750 เหมาะสม 3.64 .765 เหมาะสม .778 

4) องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบใน
การถ่ายทอดวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practices) อยา่งเป็นระบบ และมีการ
จดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการเรียนรู้ 

3.77 .804 เหมาะสม 3.65 .846 เหมาะสม .523 

5) องคก์รมีศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ 
(Center of Excellence)ในองคก์ร และมี
สมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยน้ี์ 

3.38 .734 ไม่แน่ใจ 3.47 .844 เหมาะสม .425 

6) มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันไปต่อ
ยอดภายในองคก์ร 

3.69 .765 เหมาะสม 3.69 .716 เหมาะสม .732 

7) มีการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ 
เพื่อจดัท าระบบใหง่้ายและสะดวกต่อการ
คน้หาและการใชง้าน 

3.46 .923 เหมาะสม 3.45 .827 เหมาะสม .255 
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ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 

กระบวนการทีใ่ช้ในการจดัการความรู้ 
คณะท างาน ผู้เข้าร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

8) มีการจดัท าดชันีค  าศพัทใ์หเ้ป็นรูปแบบ
เดียวกนัเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัทัว่
ทั้งองคก์ร 

3.25 .869 ไม่แน่ใจ 3.44 .904 เหมาะสม .594 

9) มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยู่
เสมอเพื่อใหท้นัสมยัและตรงกบัความ
ตอ้งการ 

3.80 .792 เหมาะสม 3.67 .827 เหมาะสม .382 

10) มีการวางแผน และมีการเรียนรู้
ระหว่างท างานโดยใชเ้ทคนิค Before 
Action Review (BAR) และ After 
Action Review (AAR) ในการท า
กิจกรรม 

3.64 .753 เหมาะสม 3.67 .741 เหมาะสม .657 

11) มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่ง
หรือใหร้างวลัแก่ผูแ้บ่งปันความรู้ 

3.79 .968 เหมาะสม 3.63 .955 เหมาะสม .931 

12) มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่ง
หรือใหร้างวลัแก่ผูน้ าความรู้ไปปฏิบติั 

3.70 .937 เหมาะสม 3.52 .891 เหมาะสม .791 

รวม 3.63 .807 เหมาะสม 3.57 .815 เหมาะสม  
 

หมายเหตุ: *p > .05 
 

จากตารางท่ี 4.21 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .252 - .931 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (*p > .05) และพบว่าในส่วนของ
กระบวนการท่ีช้ในการจดัการความรู้เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม สามารถ
จดัล าดบัไดด้งัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ใหค้วามเหมาะสมในส่วนของมีการปรับปรุงรูปแบบของ
กิจกรรมอยู่เสมอเพื่อให้ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 3.80) 
รองลงมาคือมีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกย่องหรือให้รางวลัแก่ผูแ้บ่งปันความรู้ อยู่ในระดับ
เหมาะสม (   = 3.79) และองคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
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(Best Practices) อย่างเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
เหมาะสม (   = 3.77) ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของมีการน า
ความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันไปต่อยอดภายในองคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.69) รองลงมาคือ
มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยูเ่สมอเพื่อให้ทนัสมยัและตรงกบัความตอ้งการ มีการวางแผน 
และมีการเรียนรู้ระหวา่งท างานโดยใชเ้ทคนิค Before Action Review (BAR) และ After Action 
Review (AAR) ในการท ากิจกรรม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับท่ีเท่ากนั  อยู่ในระดับเหมาะสม  
(   = 3.67) และองค์กรมีกระบวนการอย่างเป็นระบบในการถ่ายทอดวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  
(Best Practices) อย่างเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีได้จากการเรียนรู้ อยู่ในระดับ
เหมาะสม (   = 3.65) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.22 ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์รโดย
การเปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 

 
การมีส่วนร่วมของบุคลากร  
และวฒันธรรมองค์กร 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 
t-test 

     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 
1) บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

แสวงหาความรู้แบบ
เทียบเคียง (Benchmarking) 

3.61 .781 เหมาะสม 3.53 .759 เหมาะสม .948 

2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
แสวงหาวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practice) 

3.67 .747 เหมาะสม 3.65 .797 เหมาะสม .544 

3) บุคลากรมีการแจง้ข่าวสาร
เก่ียวกบัองคก์รแก่เพื่อน
ร่วมงาน 

3.67 .724 เหมาะสม 3.71 .767 เหมาะสม .910 

4) บุคลากรมีความสนใจในการ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและสนใจ
รับรู้เหตุการณ์ปัจจุบนั 

3.74 .705 เหมาะสม 3.72 .763 เหมาะสม .833 

5) มีการสนบัสนุนใหแ้สดง
ความคิดเห็นในคณะผู้
ท  างานงาน ส่งผลใหเ้กิด 
ความคิดใหม่ๆ และวธีิการ
แกไ้ขปัญหาภายในองคก์ร 

3.79 .755 เหมาะสม 3.63 .731 เหมาะสม .477 

6) บุคลากรมกัจะมีการท างาน
กนัเป็นทีมหรือกลุ่ม 

3.80 .703 เหมาะสม 3.75 .737 เหมาะสม .410 

7) บุคลากรมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ขั้นตอนการท างาน 
และแบ่งปันประสบการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

3.77 .589 เหมาะสม 3.76 .654 เหมาะสม .375 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
และวฒันธรรมองค์กร 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 
t-test 

     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 
8) ทกัษะหรือความรู้ส่วนใหญ่ของ

บุคลากรไดรั้บการพฒันาจากผลลพัธ์
การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงาน
ภายในองคก์ร 

3.70 .641 เหมาะสม 3.67 .704 เหมาะสม .477 

9) การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของ
การฝึกอบรมในองคก์ร 

3.87 .645 เหมาะสม 3.81 .651 เหมาะสม .663 

10) การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของ
การพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์น
องคก์ร 

3.82 .619 เหมาะสม 3.85 .692 เหมาะสม .549 

รวม 3.74 .691 เหมาะสม 3.71 .726 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ: *p > .05 
 

จากตารางท่ี 4.22 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .375 - .948 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
วา่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (*p > .05) และพบวา่ในส่วนของการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์รเม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม สามารถ
จดัล าดบัไดด้งัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของการแบ่งปันความรู้ เป็น
ส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 3.87) รองลงมาคือการแบ่งปัน
ความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในองค์กร อยู่ในระดบัเหมาะสม 
(   = 3.82) และบุคลากรมกัจะมีการท างานกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.80) 
ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของการแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึง
ของการพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในองคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.85) รองลงมาคือ
การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.81) และ
บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.76) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.23 ปัจจัย ท่ีเหมาะสมในส่วนของการใช้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้โดยการ
เปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 

 

การใช้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

1) มีการจดักิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั 
(Communities of Practice – CoP) 

3.70 .919 เหมาะสม 3.61 .733 เหมาะสม .688 

2) มีการจดัการประชุมทางวิชาการ
ภายในองคก์รเป็นประจ า 

4.05 .717 เหมาะสม 3.83 .778 เหมาะสม .092 

3) มีการใชว้ธีิต่างๆเพื่อส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง 
(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง, การ
จดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-
Functional Team) เป็นตน้ 

4.03 .730 เหมาะสม 3.75 .737 เหมาะสม .037 

4) มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทาง
ต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพ
ขององคก์ร เช่น เสียงตามสาย, บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

4.02 .645 เหมาะสม 3.71 .731 เหมาะสม .016 

5) มีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รเพื่อช่วย
ในกระบวนการแบ่งปันความรู้ 

4.03 .632 เหมาะสม 3.72 .669 เหมาะสม .058 

6) มีการจดัเก็บความรู้ท่ีส าคญัในระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
ก่อใหเ้กิดคลงัความรู้ซ่ึงทุกคน
สามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

3.77 .824 เหมาะสม 3.52 .760 เหมาะสม .862 

7) มีการน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนใน
การติดต่อส่ือสารอยา่งทัว่ถึงทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร 

3.90 .700 เหมาะสม 3.69 .636 เหมาะสม .455 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 
 

การใช้เคร่ืองมือ 
ในการจัดการความรู้ 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 
t-test 

     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 
8) มีเทคโนโลยท่ีีช่วยป้องกนั

ความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล 
สารสนเทศ และความรู้ท่ี
เป็นความลบัขององคก์ร 

3.89 .68553 เหมาะสม 3.57 .68128 เหมาะสม .149 

รวม 3.92 .732 เหมาะสม 3.68 .716 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ: *p > .05 
 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .016 - .037 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 หมายความ
วา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (*p > .05)  และพบวา่ในส่วนของการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กรเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม สามารถ
จดัล าดบัไดด้งัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของมีการจดัการประชุมทาง
วิชาการภายในองคก์รเป็นประจ า อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 4.05) รองลงมาคือมีการใชว้ิธีต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling), ระบบพี่เล้ียง, การจดัตั้งทีมงาน
ขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ และมีการใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพื่อช่วยใน
กระบวนการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 4.03) และมีการ
ติดต่อส่ือสารโดยใช้ช่องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพขององค์กร เช่น เสียงตามสาย 
บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 4.02) ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่ให้
ความเหมาะสมในส่วนของมีการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองค์กรเป็นประจ า อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.85) รองลงมาคือมีการใชว้ิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่า
เร่ือง (Story Telling), ระบบพี่เล้ียง, การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ 
อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.75) และมีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปัน
ความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.72) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.24 ปัจจยัท่ีเหมาะสมในส่วนของผลลพัธ์ในด้านต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้โดย
การเปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม 

 

ผลลพัธ์ในด้านต่างๆทีเ่กดิ
จากการจัดการความรู้ 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 

t-test 
     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 

1) มีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้าก
การแลกเปล่ียน 

3.98 .671 เหมาะสม 3.75 .617 เหมาะสม .138 

2) มีวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ า
ทุกปี 

3.89 .733 เหมาะสม 3.75 .699 เหมาะสม .416 

3) มีนวตักรรมหรือวธีิการ
แกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดใหม่
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี 

3.82 .671 เหมาะสม 3.81 .692 เหมาะสม .576 

4) อตัราการเกิด
ภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆท่ี
ตามมาของผูป่้วยในช่วงให้
การพยาบาลในโรงพยาบาล
ลดลง เช่น แผลกดทบั, การ
ติดเช้ืออ่ืนๆในโรงพยาบาล 

3.82 .827 เหมาะสม 3.68 .738 เหมาะสม .411 

5) ระยะวนันอนเฉล่ียของ
ผูป่้วยในโรงพยาบาลลดลง 

3.69 .786 เหมาะสม 3.55 .722 เหมาะสม .631 

6) ประสิทธิภาพการดูแล
ผูป่้วยในภาพรวมดีข้ึน 

3.77 .693 เหมาะสม 3.71 .731 เหมาะสม .520 

7) อตัราการฟ้องร้อง การ
ร้องเรียนเก่ียวกบั
กระบวนการ การ
รักษาพยาบาลท่ีมีความเส่ียง
ท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดสูง 
ลดลง 

3.66 .704 เหมาะสม 3.59 .699 เหมาะสม .954 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 

ผลลพัธ์ในด้านต่างๆทีเ่กดิ
จากการจัดการความรู้ 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 
t-test 

     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 
8) ความพึงพอใจโดยเฉล่ีย
ในการท างานของบุคลากร
เพิ่มข้ึน 

3.70 .667 เหมาะสม 3.63 .712 เหมาะสม .406 

9) ความพึงพอใจโดยเฉล่ีย
ของผูป่้วยต่อบริการพยาบาล
เพิ่มข้ึน 

3.77 .616 เหมาะสม 3.69 .592 เหมาะสม .817 

10) นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะ
ในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.64 .754 เหมาะสม 3.65 .626 เหมาะสม .194 

11) นกัศึกษาแพทยมี์
ความสามารถในการคิดอยา่ง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
สติและสมเหตุผล 

3.61 .759 เหมาะสม 3.63 .632 เหมาะสม .167 

12) นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะ
การท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

3.61 .690 เหมาะสม 3.65 .626 เหมาะสม .554 

13) นกัศึกษาแพทยย์อมรับ
ฟังขอ้คิดเห็นของพยาบาล
หรือเจา้หนา้ท่ี 

3.48 .622 เหมาะสม 3.44 .642 เหมาะสม .799 

14) นกัศึกษาแพทยส์ามารถ
วนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหา
ผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน 

3.49 .622 เหมาะสม 3.48 .644 เหมาะสม .735 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 

ผลลพัธ์ในด้านต่างๆทีเ่กดิ
จากการจัดการความรู้ 

คณะท างาน ผูเ้ขา้ร่วม 
t-test 

     S.D. แปลผล      S.D. แปลผล 
15) นกัศึกษาแพทยส์ามารถ
ควบคุมอารมณ์ของตนเอง
ขณะรักษาผูป่้วย 

3.46 .565 เหมาะสม 3.59 .595 เหมาะสม .666 

16) นกัศึกษาแพทยมี์สติใน
การรักษาผูป่้วย 

3.48 .648 เหมาะสม 3.56 .598 เหมาะสม .509 

17) งานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ 
ไดรั้บการจดทะเบียน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ระดบัชาติและในระดบั
นานาชาติ 

3.84 .800 เหมาะสม 3.72 .708 เหมาะสม .381 

18) มีงานวจิยัและงาน
สร้างสรรคท่ี์องคก์รพฒันา
ช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือเวลาใน
การดูแลรักษาผูป่้วย 

3.75 .809 เหมาะสม 3.75 .680 เหมาะสม .113 

19) มีแหล่งใหบ้ริการทาง
วชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ 

3.85 .771 เหมาะสม 3.71 .673 เหมาะสม .290 

รวม 3.70 .513 เหมาะสม 3.65 .466 เหมาะสม  
 
หมายเหตุ: *p > .05 
 

จากตารางท่ี 4.24 แสดงให้เห็นว่าความคิดเห็นของคณะท างานการจดัการความรู้ และ
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีค่า t-test อยูร่ะหวา่ง .113 - .954 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 หมายความ
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วา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (*p > .05)  และพบวา่ในส่วนของการผลลพัธ์
ในดา้นต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งคณะท างาน และผูเ้ขา้ร่วม สามารถ
จดัล าดบัไดด้งัน้ี 1) คณะท างาน ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของมีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้าก
การแลกเปล่ียน อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.98) รองลงมาคือมีวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) 
เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.89) และในดา้นงานวิจยัซ่ึงมีค่าเฉล่ียแตกต่าง
กนัเพียง 0.01 คือมีแหล่งให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือ
ระดบันานาชาติ และงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์น
ทางปัญญา หรือน าไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดบัชาติและในระดบันานาชาติ อยู่ในระดบัเหมาะสม 
(   = 3.85) และ (   = 3.84) ตามล าดบั 2) ผูเ้ขา้ร่วม ส่วนใหญ่ให้ความเหมาะสมในส่วนของมี
นวตักรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาข้อผิดพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี อยู่ในระดบัเหมาะสม  
(   = 3.81) รองลงมาคือ มีองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการแลกเปล่ียน และมีวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด  
(Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงอยูใ่นส่วนของดา้นผลลพัธ์ในภาพรวม และในส่วนดา้น
งานวจิยัคือ มีงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์องคก์รพฒันาช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือเวลาในการดูแลรักษา
ผูป่้วย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียนท่ีเท่ากนั อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม(   = 3.75) และงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์
ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติ
และในระดบันานาชาติ อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม (   = 3.72) ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

  
การศึกษาเร่ืองแนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทยใ์นประเทศ

ไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียน
แพทย ์และเพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์
โดยการศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงค์
ดงักล่าว โดยผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลปัจจยั ประเด็นขอ้ค าถามในการประเมินผลการจดัการความรู้ 
จากเอกสารงานวิจยัต่างๆ และการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกบัคณะท างานการจดัการความรู้ของ
โรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 สถาบนั เพื่อศึกษาถึงภาพรวมของการจดัการความรู้ขององคก์ร และวิธีการ
ด าเนินงานในดา้นการประเมินผลการจดัการความรู้ และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากปัจจยัต่างๆจากการสัมภาษณ์
มาพฒันาแบบสอบถาม ประกอบกับการรวบรวมข้อค าถามจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการ
ประเมินผลการจดัการความรู้ เพื่อให้ครอบคลุมกบัปัจจยัต่างๆของโรงเรียนแพทย ์ซ่ึงในการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ ประกอบไปด้วยการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีไดไ้ม่มีขอ้ค าถาม
ใดมีค่าต ่ากวา่ 0.5 และน าไปทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิความเท่ียงแบบ
สอดคลอ้งภายในของ Cronbach’s Alpha ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่อยูร่ะหวา่ง .877 – .975 ซ่ึงมีค่าความเช่ือมัน่
มากกว่า 0.7 แบบสอบถามดงักล่าวจึงน าไปใชเ้ก็บรวมรวบขอ้มูลต่อไปได ้ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลประกอบไปดว้ยดงัน้ี 1) คณะท างานการจดัการความรู้ 2) ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ ในโรงเรียนแพทย ์การเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการจดัการความรู้ใน
โรงเรียนแพทย์ด้วยการวิจยัเชิงส ารวจโดยส่งแบบสอบถามทางไปรณียไ์ปยงัโรงเรียนแพทยท์ั้ ง 18 
สถาบนั และน าข้อมูลจากการตอบกลับแบบสอบถามไปประมวลผลทางสถิติด้วยสถิติพื้นฐานคือ
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมตรฐาน และการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย 
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5.1  สรุปผลการวจัิย 
การสรุปผลการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสรุปผลการวิจยัเชิงคุณภาพ และการ

สรุปผลการวจิยัเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ  
  ผลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ คณะท างานการจดัการความรู้ใน
โรงเรียนแพทย ์จ านวน 5 สถาบนั สามารถสรุปผลการวจิยัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 5.1.1.1  ภาพรวมของการจดัการความรู้ขององคก์ร  
 ผูใ้หข้อ้มูลในการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างประกอบไปดว้ยคณะท างานการจดัการความรู้
ในระดบัต าแหน่ง ไดแ้ก่ 1) รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 2) รองคณบดีฝ่ายการจดัการความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและประธานโครงการการจดัการความรู้ 4) 
ประธานอนุกรรมการการจดัการความรู้ 5) รักษาการหัวหน้างานจดัการความรู้ ซ่ึงลว้นแลว้มีความ
เก่ียวขอ้งในเร่ืองของการจดัการความรู้ขององค์กรทั้งส้ิน ซ่ึงระยะเวลาการจดัการความรู้ขององค์กร
ทั้งหมดมีการด าเนินการมาไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี โดยวตัถุประสงคข์องการจดัการความรู้ของโรงเรียนแพทย์ 
ได้แก่ การน าการจัดการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพัฒนาคน พัฒนางานประจ า พัฒนา
หน่วยงาน พฒันาองคก์ร น าไปสู่เป้าหมายวิสัยทศัน์ขององคก์รท่ีตั้งไว ้น าไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้ เพื่อให้องค์กรสามารถขบัเคล่ือนได้ด้วยความรู้ และรูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กร  
ประกอบด้วยการจดัการความรู้ในส่วนของโรงพยาบาล และการจัดการความรู้ในส่วนของคณะ
แพทยศาสตร์  ซ่ึงมีรูปแบบการจดัการความรู้ดงัน้ี 1) การจดัการความรู้ในส่วนของโรงพยาบาล ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ ซ่ึงประกอบไปดว้ยการจดักิจกรรม เช่น ชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) การ
เรียนรู้หลงัการท างาน (AAR) และวธีิการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) เป็นตน้ 2) การจดัการความรู้ในส่วน
ของคณะแพทยศาสตร์  ซ่ึงกระบวนการจดัการความรู้นั้นจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบั การเรียนการสอน 
การวิจยั การด าเนินการทางวิชาการ การบริหารจดัการ เป็นตน้ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีน ามาใช้สนับสนุนการ
จดัการความรู้นั้นประกอบไปด้วย 1) กิจกรรม ซ่ึงก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2) เทคโนโลยี
สารสนเทศ ช่วยในการจดัเก็บ คน้คืน และเผยแพร่ความรู้ 3) การให้รางวลั ในรูปแบบต่างๆช่วยในการ
ส่งเสริม หรือแรงจูงใจในการใหค้วามร่วมมือกบัการจดัการความรู้ขององคก์ร 
 5.1.1.2  ภาพรวมของการประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์ร  
 ผูท้  าหนา้ท่ีในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององคก์รสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1) คณะกรรมการภายในองค์กรจากหน่วยงานภายในต่างๆท าหน้าท่ีในการประเมินตนเอง เช่น 

DPU



58 

คณะอนุกรรมการฝ่ายประกนัคุณภาพ บางแห่งเรียกว่าคณะกรรมการการจดัการความรู้ หรือบางแห่ง
เป็นการใช้บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง โดยคดัเลือกจากท่ีปรึกษา ทีมบริหารของคณะและรองคณบดี
จากฝ่ายต่างๆ หรือจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 2) คณะกรรมการภายนอกท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้ งจากโรงเรียนแพทย์ เช่น บางแห่งท าความร่วมมือกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซ่ึงเป็น
หน่วยงานภายนอกเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษา วิธีการด าเนินการต่างๆในการประเมินผล เป็นตน้ โดยองคก์รมี
การประเมินผลการจดัการความรู้ สามารถแบ่งการติดตามและประเมินผลได ้2 แบบคือ 1) แบบเป็น
ทางการ ไดแ้ก่จากรายงานประจ าปี หรือรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 2) แบบไม่เป็นทางการ 
ไดแ้ก่ การติดตามผลการด าเนินงาน และผลกัดนัวา่ผลการด าเนินงานนั้นอยูใ่นระดบัใดแลว้ ในส่วนของ
กิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั (CoP) จะให้กลุ่มต่างๆน าเสนอผลงานของตนเองโดยคณะกรรมการท่ี
ได้รับการแต่งตั้งจะให้คะแนน และขอ้เสนอแนะ หรืออาจใช้แบบสอบถามเขา้มามีส่วนช่วยในการ
ประเมินผลกิจกรรม และติดตามผลการพฒันาของกิจกรรม ในบางแห่งจะมีการประเมินใน 2 ส่วนคือ 
1) ในภาพรวมทัว่ทั้งองคก์รของการจดัการความรู้ 2) การประเมินความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ใน
ส่วนของความเหมาะสมของกระบวนการ/ขั้นตอนของการประเมินผลการจดัการความรู้นั้นโดยส่วน
ใหญ่ใหค้วามเห็นวา่กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินผลการจดัการความรู้มีความเหมาะสมตาม
สภาพบริบทของแต่ละองคก์ร เพราะในทุกๆปีจะมีการปรับปรุงกระบวนการอยู่เสมอ ซ่ึงบุคลากรจะมี
การเรียนรู้ในเร่ืองของการจดัการความรู้ไปพร้อมๆกบัคณะท างานในเร่ืองการจดัการความรู้ และการ
จดัการความรู้ขององค์กร โดยในแต่ละปีจะมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์การให้คะแนน ความเขม้ขน้ใน
เน้ือหาสาระท่ีไดจ้ากกิจกรรม หรือองค์ความรู้ต่างๆอยู่เสมอ ซ่ึงในฝ่ังของคณะแพทยศ์าสตร์จะตอ้งมี
การด าเนินการจดัการความรู้ในหลายๆดา้น เช่น การวิจยั การด าเนินการทางวิชาการ การบริหารจดัการ 
จึงท าให้การประเมินผลและวดัผลในส่วนของผลผลิตนั้นออกมาได้อยากเป็นรูปธรรมได้ยาก และ
ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจดัการความรู้เกิดจากหลายๆปัจจยัได้แก่ 1) การให้การ
สนบัสนุนท่ีดีจากผูบ้ริหาร และภาวะผูน้ า 2) งบประมาณในการสนบัสนุนการจดัการความรู้ 3) ปัญหา
การติดตามผลการจดัการความรู้ในหน่วยงานอ่ืนๆ 4) ขาดความรู้ความเขา้ใจและไม่เห็นความส าคญัของ
การจดัการความรู้ 5) ขาดแรงจูงใจท่ีมากพอ เช่นรางวลัจูงใจในรูปแบบต่างๆ 6) กิจกรรมขาดความ
น่าสนใจ 7) ขาดบุคลากรท่ีมีส่วนรับผิดชอบในส่วนของการจดัการความรู้โดยตรง 8) ผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในการดูแลระบบสารสนเทศในส่วนของการจดัการความรู้ 9) ภาระงานปัจจุบนัมีปริมาณ
มาก 10) เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้มากแต่การเรียนรู้หรือน าไปใชน้้อย 11) การประเมินผลการ
จดัการความรู้บางส่วนยากต่อการเช่ือมโยงผลท่ีไดรั้บเกิดจากการจดัการความรู้โดยตรง 
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 5.1.2 การวจิยัเชิงปริมาณ 
 5.1.2.1 ขอ้มูลพื้นฐาน   
 โรงเรียนแพทยส่์วนใหญ่มีผูรั้บผิดชอบในเร่ืองของการจดัการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 89.63 
มีระยะเวลาด าเนินการการจดัการความรู้ ไม่ต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.26 ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 51.12 รองลงมาคือรับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 35.56 มีส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.48 รองลงมามีอายุตั้งแต่ 46 
ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 26.12 บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองการจดัการความรู้ทั้ งในส่วนของ
คณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีอายุงานนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 10 ปี รองลงมามีอายุงานระหวา่ง 11-20 ปีข้ึนไป และมีอายุงานอยูต่ ั้งแต่ 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 52.28 รองลงมา 25.00 และ 22.73 ตามล าดบั ประเภทของบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการ
จดัการความรู้ ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ รองลงมาคือ
คณะท างานการจดัการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 55.14 และ 44.85 ตามล าดบั ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในส่วน
ของคณะท างานการจัดการความรู้ส่วนใหญ่เป็นคณะกรรมการการจัดการความรู้ หรือเทียบเท่า 
รองลงมาคือเลขานุการการจดัการความรู้ หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 55.7 รองลงมา คือ 19.7 
ระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งของคณะท างานการจดัการความรู้ส่วนใหญ่อยูท่ี่ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 3 ปี คิด
เป็นร้อยละ 72.23 ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ จากวิธีการท างานแบบ Best Practices รองลงมา คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั
ระหว่างท างาน AAR (After Action Review) และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนนักปฎิบติั 
(Community of Practice - CoP) คิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมา 31.62 และ 23.53 ตามล าดบั และในส่วน
ของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 6 คร้ัง รองลงมา
คือ ระหวา่ง 7-12 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 69.85 รองลงมา 26.99 
 5.1.2.2 ปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ภาพรวมทั้งหมดโดยแบ่งตาม
ปัจจยัต่างๆ 
 จากการแปลผลจากการศึกษาพบวา่ทุกๆปัจจยัมีค่าคะแนนอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสม จึงจ าแนก
ตามค่าเฉล่ียท่ีมีค่าสูงสุด  3 อนัดบั คือปัจจยัท่ีเหมาะสมเรียงตามล าดบัความคิดเห็นของผูป้ระเมิน 
วตัถุประสงคแ์ละนโยบาย อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 3.92) รองลงมาคือการใชเ้คร่ืองมือในการจดัการ
ความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 3.79) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม 
(    = 3.76) ตามล าดบั ในส่วนของวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย อยูใ่นระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
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และมีปัจจยัย่อยๆท่ีแปลผลและมีความเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ใน 3 อนัดบัแรก คือ ปัจจยัในส่วนของ
วตัถุประสงค์ และนโยบาย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจัยท่ีส าคัญ ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 4.04) รองลงมาคือ
ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม (    = 4.03) และองคก์รมีการก าหนด
วตัถุประสงค์หลกัของการจดัการความรู้ (   = 4.00) ตามล าดบั ในส่วนของการใช้เคร่ืองมือในการ
จดัการความรู้อยู่ในระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรองลงมา และมีปัจจยัย่อยๆท่ีแปลผลและมีความ
เหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ใน 3 อนัดบัแรกคือ ในส่วนของการใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองคก์รเป็น
ประจ า อยูใ่นระดบัเหมาะสม (    = 3.93) รองลงมาคือมีการใชว้ิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling), ระบบพี่เล้ียง,  การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional 
Team) เป็นต้น อยู่นระดับเหมาะสม (   = 3.88) และมีการใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพื่อช่วยใน
กระบวนการแบ่งปันความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3. 86) ตามล าดบั ในส่วนของแผนปฏิบติัการ
การจดัการความรู้อยู่ในระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในอนัดบัท่ี 3 และมีปัจจยัย่อยๆท่ีแปลผลและมี
ความเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย ใน 3 อนัดบัแรกคือ ในส่วนของแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส าคญั ได้แก่ แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององค์กร
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ และพนัธกิจขององค์กร อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 3.85) รองลงมาคือมีการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.82) และมีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัขององคก์ร 
อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.79) ตามล าดบั 
 5.1.2.3 ปัจจยัท่ีเหมาะสมโดยแบ่งตามประเภทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัการ
ความรู้ขององคก์ร  
 จากการแปลผล ในปัจจยัท่ีเหมาะสมโดยแบ่งตามประเภทของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งอยู่ใน
ระดับ เหมาะสม จึงจ าแนกตามค่า เฉ ล่ีย ท่ี มี ค่ าสูง สุด  3  อันดับ  สามารถเ รียงล าดับได้ดัง น้ี  
1) คณะท างานการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นว่าปัจจยัวตัถุประสงค์ และนโยบาย อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 4.02) รองลงมาคือการใช้เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสม  
(   = 3.92) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสม (   = 3.85) ตามล าดบั 2) 
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นว่าปัจจยั วตัถุประสงค์ และนโยบาย อยู่ในระดบั
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เหมาะสม (   = 3.83) รองลงมาคือการมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.71) และแผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.69) ตามล าดบั  
 ในส่วนของคณะท างานการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นส่วนใหญ่ในส่วนของวตัถุประสงค ์
และนโยบาย อยู่ในระดบัเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจยัย่อย สามารถเรียงล าดบัความเหมาะสมตาม
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ี คณะท างานดา้นการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ องคก์รมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการการจดัการความรู้โดยเฉพาะ 
อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 4.13) รองลงมาคือองคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการ
ความรู้ ผูบ้ริหารมีการแจง้ให้บุคลากรทราบเก่ียวกับการท าการจดัการความรู้ขององค์กร ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน และผูบ้ริหารสนับสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ในระดบัเหมาะสม ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนัคือ (   = 4.10) และผูบ้ริหาร
สนับส นุนให้ ก า รจัดก ารคว าม รู้ เ ป็นกลยุท ธ์ ท่ี ส า คัญในองค์ก ร  อยู่ ใ นระดับ เหมาะสม  
(   = 4.08) ตามล าดบั  
 ในส่วนของคณะท างานการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นรองลงมาในส่วนของการใช้
เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจยัยอ่ย สามารถเรียงล าดบัความ
เหมาะสมตามค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ี คณะท างานการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่
ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองค์กรเป็นประจ า อยู่ในระดบัเหมาะสม  
(   = 4.05) รองลงมาคือมีการใช้วิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง  
(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง, การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ และมี
การใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนั อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 4.03) และมีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพของ
องคก์ร เช่น เสียงตามสาย, บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 4.02) ตามล าดบั 
 ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นรองลงมาในส่วนของการใช้
เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจยัยอ่ย สามารถเรียงล าดบัความ
เหมาะสมตามค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ มีการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองค์กรเป็นประจ า อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.83) รองลงมาคือมีการใชว้ิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง 
(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง, การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ อยูใ่น
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ระดบัเหมาะสม (   = 3.75) และมีการใชเ้ทคโนโลยีในองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้ 
อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.72) ตามล าดบั 
 ในส่วนของคณะท างานการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นล าดบัท่ี 3 ในส่วนของแผนปฏิบติั
การการจัดการความรู้ อยู่ในระดับเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจัยย่อย สามารถเรียงล าดับความ
เหมาะสมตามค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้ดงัน้ี ในส่วนของแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ มีความ
คิดเห็นสอดคลอ้งกนัระหว่างคณะท างานการจดัการความรู้และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ใน
ทุกๆประเด็น โดยความเห็นส่วนใหญ่คือ แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององคก์รสอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์ และพนัธกิจขององคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.93) และ (   = 3.79) รองลงมาคือมีการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.90) และ (   = 3.76) และมีวิธีการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ี
ส าคญัขององคก์ร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.89) และ (   = 3. 71) ตามล าดบั 
 ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้มีความส่วนใหญ่ในส่วนของวตัถุประสงค ์
และนโยบาย อยู่ในระดบัเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจยัย่อย สามารถเรียงล าดบัความเหมาะสมตาม
ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัไดด้งัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าปัจจยัท่ี
ส าคญั ได้แก่ ผูบ้ริหารสนับสนุนให้เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน อยู่ในระดบัเหมาะสม  
(   = 3.99) รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม อยูใ่นระดบั
เหมาะสม (   = 3.97) และผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพื่อให้เกิด
วธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.95) ตามล าดบั 
 ในส่วนของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ มีความคิดเห็นรองลงมาในส่วนของการ
การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร อยู่ในระดบัเหมาะสมโดยจ าแนกตามปัจจยัย่อย 
สามารถเรียงล าดบัความเหมาะสมตามค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัได้ดงัน้ี ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ปัจจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันา
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในองค์กร อยูใ่นระดบัเหมาะสม (   = 3.85) รองลงมาคือการแบ่งปันความรู้ 
เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองค์กร อยู่ในระดับเหมาะสม (   = 3.81) และบุคลากรมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปันประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน อยู่ในระดบั
เหมาะสม (   = 3.76) ตามล าดบั 
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5.2  การอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาท่ีสรุปในขอ้ 5.1 ขา้งตน้ สามารถอธิบาย อภิปรายและขยายความในแต่ละ

วตัถุประสงคข์องการศึกษานคร้ังน้ี 
 5.2.1 แนวทางในการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์ 

จากการศึกษาพบว่าผูท่ี้ท  าหน้าท่ีในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กรสามารถ
แบ่งผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการประเมินได ้4 ดงัน้ี  
  5.2.1.1  ระดบัภายในหน่วยงาน หรือแผนก หรือฝ่ายของแต่ละฝ่าย จะท าการประเมินการ
จดัการความรู้ของตนเองและสรุปเป็นรายงาน  
  5.2.1.2  หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีติดตามและประเมินผลทัว่ทั้ งองค์กร ซ่ึงรูปแบบในการ
ประเมินผลและติดตามผล ประกอบไปดว้ย 4 รูปแบบคือ 1) แบบไม่เป็นทางการ ในลกัษณะการติดตาม
ผลการด าเนินงานการจดัการความรู้ด าเนินการไปไดม้ากน้อยเพียงไร 2) แบบเป็นทางการ เป็นการ
ติดตามรายงานประจ าปี หรือการสรุปผลการด าเนินงานจากเอกสาร 3) การประเมินผลภาพรวมทัว่ทั้ง
องค์กร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ KMA ท่ีพฒันาร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
4) การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือ เรียกว่าดชันีองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยลกัษณะ
ของแบบสอบถามใชแ้นวคิดของ ไมเคิล มาร์ควอร์ท (Marquardt) 
  5.2.1.3  การประเมินจากหน่วยงานท่ีมีลกัษณะเหมือนกนั  โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จากต่างสถาบนัเขา้มามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการความรู้โดยใช้มาตรฐาน TQA เขา้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการประเมิน 
  5.2.1.4  การเขา้ร่วมการประเมินกบัหน่วยงานภายนอกท่ีมีลกัษณะการด าเนินงานแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีผูเ้ช่ียวชาญในเร่ืองการจดัการความรู้ และให้
ค  าปรึกษา และในการประเมินผลการจดัการความรู้ 
  ซ่ึงเกณฑ์ในการประเมินผลการจดัการความรู้นั้นจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเกณฑ์การให้
คะแนนในการประเมินผลให้มีความเขม้ขน้ข้ึนเร่ือยๆตามความเหมาะสมของการด าเนินการจดัการ
ความรู้ขององคก์รเน่ืองจากในระยะเร่ิมน ากระบวนการจดัการความรู้เขา้มาใชภ้ายในองคก์รนั้น องคก์ร
และบุคลากรต่างยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการจดัการความรู้ ซ่ึงในระยะแรกๆจ าเป็นจะตอ้ง
สร้างความรู้ความเขา้ใจ การท างานร่วมกนั รวมไปถึงไม่ท าใหบุ้คลากรรู้สึกวา่การจดัการความรู้นั้นเป็น
เร่ืองท่ียาก โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ในการประเมินผลต่างๆจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกบับริบทปัจจุบนั
ของบุคลากรอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
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 5.2.2  ผลการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆระหว่างคณะท างานการ
จดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ พบว่า มีค่า t-test อยู่ระหว่าง .387 - .798 ซ่ึง
หมายความว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และในส่วนของการทดสอบความ
แตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้ค าถามย่อยในทุกปัจจยัพบว่า ปัจจยัท่ี 5 การใชเ้คร่ืองมือในการ
จดัการความรู้ ในส่วนของขอ้ค าถามยอ่ยระหวา่งคณะท างานการจดัการความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
การจดัการความรู้ซ่ึงให้ความคิดเห็นของระดบัความเหมาะสม คือ “มีการใชว้ิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling) ระบบพี่เล้ียง การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-
Functional Team) เป็นตน้” และ “มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพ
ขององค์กร เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร” มีค่า t-test คือ .016 และ .037 ซ่ึง
หมายความวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงค่าเฉล่ียระหวา่งคณะท างานการจดัการ
ความรู้ และผูเ้ข้าร่วมการจัดการความรู้ในข้อค าถามเก่ียวกับ “มีการใช้วิธีต่างๆเพื่อส่งเสริมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling), ระบบพี่เล้ียง การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-
Functional Team) เป็นตน้” คือ 4.03 และ 3.75 ตามล าดบั และค่าเฉล่ียระหวา่ง คณะท างานการจดัการ
ความรู้ และผูเ้ขา้ร่วมการจดัการความรู้ ในขอ้ค าถาม “มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความ
เหมาะสมตามสภาพขององค์กร เช่น เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร”  คือ 4.02 และ 3.71 
ตามล าดบั ซ่ึงเป็นขอ้ค าถามยอ่ยท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนการน าเคร่ืองมือมาใชเ้พื่อสนบัสนุน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคลากรในองค์กร ซ่ึงความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนอาจ
เน่ืองมาจากปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัคณะท างานการจดัการความรู้ในการวางแผนและ
เลือกใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ซ่ึงแตกต่างจากผูเ้ขา้ร่วมการจดัการความรู้ท่ีอาจจะยงัไม่เห็นความส าคญัในการ
ใชเ้ลือกเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเหล่าน้ีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการความรู้ 

 5.2.3  ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานการจดัการความรู้ส าหรับโรงเรียนแพทย ์ปัจจยัท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ในภาพรวมทั้งหมดโดยแบ่งตามปัจจยัต่างๆของผูต้อบ
แบบสอบถามไดใ้หร้ะดบัความเหมาะสม ส่วนใหญ่คือวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้
ค าถามยอ่ยโดยจดัอนัดบัของขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัประกอบไปดว้ย ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้
เกิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน รองลงมาคือผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้
อย่างเป็นรูปธรรม และองค์กรมีการก าหนดวตัถุประสงค์หลักของการจัดการความรู้ ซ่ึงมีความ
สอดคล้องกบัผูท่ี้มีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัในการประเมินผลการจดัการความรู้ (European foundation. 
(1988)., Arthur Andersen & The American Productivity and Quality Center. (1997)., Jin, F. et al., 
(2007)., Zheng, W. and Hu, Y. (2009)., Osterhoff, R. KMA).  
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  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ในภาพรวมทั้งหมดโดยแบ่งตามปัจจยั
ต่างๆของผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ระดบัความเหมาะสม รองลงมาคือการใช้เคร่ืองมือในการจดัการ
ความรู้ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามยอ่ยโดยจดัอนัดบัของขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัประกอบ
ไปด้วยการจดัการประชุมทางวิชาการภายในองค์กรเป็นประจ า รองลงมาคือมีการใช้วิธีต่างๆเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง (Story Telling) ระบบพี่เล้ียง การจดัตั้งทีมงานขา้มสาย
งาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ และมีการใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพื่อช่วยในกระบวนการ
แบ่งปันความรู้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัผูท่ี้มีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัในการประเมินผลการจดัการความรู้ 
(European foundation, 1988; Kaplan and Norton, 1996; Arthur Andersen & The American 
Productivity and Quality Center, 1997;  Lee, K. C. et al. ,2004; Jin, F. et al. 2007; Zheng, W. and Hu, 
Y., 2009; Osterhoff, R., 2000) 
  ปัจจยัท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ในภาพรวมทั้งหมดโดยแบ่งตามปัจจยั
ต่างๆของผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ระดบัความเหมาะสม ในล าดบัท่ี 3 คือแผนปฏิบติัการการจดัการ
ความรู้ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามยอ่ยโดยจดัอนัดบัของขอ้ค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบั ประกอบ
ไปด้วย แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององค์กรสอดคล้องกบักลยุทธ์ และพนัธกิจขององค์กร 
รองลงมาคือมีการจดัสรรทรัพยากรให้กบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้องคค์วามรู้ขององคก์ร
เพิ่มข้ึน และมีวิธีการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัขององค์กร ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัผูท่ี้มีการวิจยัถึงตวัช้ีวดัในการประเมินผลการจดัการความรู้ (European foundation, 1988; 
Arthur Andersen & The American Productivity and Quality Center, 1997; Jin, F. et al., 2007; Zheng, 
W. and Hu, Y., 2009; Osterhoff, R., 2000) 
  สรุป ปัจจยัท่ีผูต้อบแบบสอบถามให้ความเหมาะสมในภาพรวมของการประเมินผลการ
จดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์3 อนัดับ มีความสอดคล้องกับองค์กรทัว่ไปท่ีมีการจดัการความรู้ 
อยา่งไรก็ตามโรงเรียนแพทยมี์วตัถุประสงคใ์นการจดัการความรู้ท่ีแตกต่างจากจากองคก์รทัว่ไปในบาง
บริบท โดยในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัการประเมินผลท่ีมีความเหมาะสมนอกเหนือจากองคก์รอ่ืนๆ 
คือ ปัจจยัท่ี 6 ผลลพัธ์ในดา้นต่างๆท่ีเกิดจากการจดัการความรู้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า
ปัจจยัท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ในภาพรวม มีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน รองลงมาคือมี
นวตักรรมหรือวิธีการแกปั้ญหาขอ้ผิดพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี และมีวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัในดา้นการพยาบาล ดา้นนกัศึกษาแพทย ์และ
ดา้นงานวจิยั ท่ีมีระดบัความเหมาะสม ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.46 – 3.77 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 การน าไปประยกุตใ์ช ้ 
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัในภาพรวมของการประเมินผลการจดัการความรู้เพื่อ
เขา้ใจถึงความเหมาะสมในปัจจยัต่างๆวา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงไร เพื่อเป็นแนวทางให้ผูส้นใจ
น าไปประยกุตใ์ชก้บัการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกบัปัจจยัต่างๆเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 1) 
วตัถุประสงค์ และนโยบาย 2) แผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ 3) กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการ
ความรู้ 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร 5) การใชเ้คร่ืองมือในการจดัการความรู้ 6) 
ผลลัพธ์ต่างๆท่ีเกิดจากการจัดการความรู้ ซ่ึงจ าเป็นจะต้องเลือกใช้ในส่วนข้อค าถามย่อยตาม
กระบวนการการจดัการความรู้ขององคก์รท่ีไดจ้ดัท าข้ึนใหเ้หมาะสมกบับริบทขององคก์รของตน ซ่ึงใน
ส่วนของ วตัถุประสงค ์และนโยบาย แผนปฎิบติัการการจดัการความรู้ กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการ
ความรู้ การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองคก์ร นั้นเป็นในส่วนของภาพรวมใหญ่ ซ่ึงมีความ
จ าเป็นจะตอ้งประเมินผลและติดตามผลเป็นระยะเพื่อทราบถึงปัจจยัใดท่ีมีความเขม้แข็ง หรือปัจจยัใดท่ี
ดอ้ยลงเพื่อน าผลไปวางแผนและแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในภาพรวมของการประเมินผลการจดัการความรู้ส าหรับ
โรงเรียนแพทย ์ซ่ึงการประเมินผลนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีเกณฑ์การให้คะแนนท่ีแตกต่างกนัไปของแต่ละ
ช่วงเวลาของระยะการด าเนินงานการจดัการความรู้ขององคก์รซ่ึงในส่วนของ เกณฑ์การให้คะแนนใน
ระดบัการจดัการความรู้ในระยะเร่ิมตน้จนถึงระดบัท่ีองคก์รเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ โดยศึกษาถึงการ
แบ่งช่วงระยะการด าเนินการการจดัการความรู้ในแต่ละระดบั ให้สอดคลอ้งกบัเกณฑ์ในการประเมินผล
ของการจดัการความรู้ในแต่ละระดบัต่อไป  
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ประเด็นการประเมิน 

ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) รวม IOC 

ความ 
หมาย 

1. วตัถุประสงค์และนโยบาย (1) (2) (3) 
1.องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการความรู้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.องคก์รมีการก าหนดตวัช้ีวดัขององคก์รในเร่ืองการจดัการความรู้
โดยเฉพาะ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3.องคก์รมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการการ
จดัการความรู้โดยเฉพาะ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4.องคก์รมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีประเมินผลการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5.ผูบ้ริหารมีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบเก่ียวกบัการท าการจดัการความรู้
ขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

6.ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
เพื่อใหเ้กิดวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

7.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8.ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองคก์ร +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10.ผูบ้ริหารส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางขององคก์รท่ีมีอยูใ่หดี้
ยิง่ข้ึน รวมถึงการพฒันาความสามารถเฉพาะทางขององคก์รในดา้นใหม่ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

11.ผูบ้ริหารก าหนดใหก้ารมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้แก่องคก์ร 
เป็นเกณฑห์น่ึงในการพิจารณาผลตอบแทนต่างๆแก่บุคลากร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

12.ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเวลาในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ประเด็นการประเมิน ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) รวม IOC 

ความ 
หมาย 

2. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (1) (2) (3) 
1.มีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัของ
องคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2.มีการจดัสรรทรัพยากรใหก้บักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าให้
องคค์วามรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3.องคก์รมีการวดัผลของการแบ่งปันความรู้ในดา้นต่างๆ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.องคก์รมีแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนและบุคลากรทุกคน
รับทราบแผนปฏิบติังาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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5.แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
และพนัธกิจขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ประเด็นการประเมิน ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

รวม IOC ความ 
หมาย 

3. กระบวนการทีใ่ช้ในการจัดการความรู้ (1) (2) (3) 
1.องคก์รมีการวเิคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดดอ้ยในเร่ืองกระบวนการท่ี
ใชใ้นการจดัการความรู้ และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ข หรือ
ปรับปรุง 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบเพื่อดึงความรู้และทกัษะท่ีอยูใ่น
ตวับุคลากรมาจดัเก็บ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

3.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะ
ท่ีอยูใ่นตวัผูเ้ช่ียวชาญไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practices) อยา่งเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5.องคก์รมีศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)ในองคก์ร 
และมีสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยน้ี์ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

6.มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันไปต่อยอดภายในองคก์ร +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.มีการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจดัท าระบบใหง่้ายและ
สะดวกต่อการคน้หาและการใชง้าน 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8.มีการจดัท าดชันีค าศพัทใ์หเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อความเขา้ใจท่ี
ตรงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

9.มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยูเ่สมอเพื่อใหท้นัสมยัและตรง
กบัความตอ้งการ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

10.มีการวางแผน และมีการเรียนรู้ระหวา่งท างานโดยใชเ้ทคนิค Before 
Action Review 
   (BAR) และ After Action Review (AAR) ในการท ากิจกรรม 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

11.มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือให้รางวลัแก่ผูแ้บ่งปันความรู้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
12.มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือให้รางวลัแก่ผูน้ าความรู้ไป
ปฏิบติั 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ประเด็นการประเมิน 
ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) 

รวม IOC ความ 
หมาย 

4. การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร (1) (2) (3) 
1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้แบบเทียบเคียง 
(Benchmarking)  

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.บุคลากรมีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รแก่เพื่อนร่วมงาน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4.บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและสนใจรับรู้เหตุการณ์
ปัจจุบนั 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5.มีการสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นในคณะผูท้  างานงาน ส่งผลให้
เกิด ความคิดใหม่ๆ และวธีิการแกไ้ขปัญหาภายในองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

6.บุคลากรมกัจะมีการท างานกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8.ทกัษะหรือความรู้ส่วนใหญ่ของบุคลากรไดรั้บการพฒันาจากผลลพัธ์
การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานภายในองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

9.การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
10.การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ประเด็นการประเมิน 
ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) รวม IOC 

ความ 
หมาย 

5. การใช้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ (1) (2) (3) 
1.มีการจดักิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice – 
CoP) 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

2.มีการจดัการประชุมทางวชิาการภายในองคก์รเป็นประจ า +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.มีการใชว้ธีิต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง 
(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง,  
   การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

4.มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพ
ขององคก์ร เช่น เสียง 
   ตามสาย, บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5.มีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.มีการจดัเก็บความรู้ท่ีส าคญัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
ก่อใหเ้กิดคลงัความรู้ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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7.มีการน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนในการติดต่อส่ือสารอยา่งทัว่ถึงทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8.มีเทคโนโลยท่ีีช่วยป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล สารสนเทศ 
และความรู้ท่ีเป็นความลบัขององคก์ร 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ประเด็นการประเมิน ความคดิเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ (คนที่) รวม IOC 

ความ 
หมาย 

6. ผลลพัธ์ในด้านต่างๆ ทีเ่กดิจากการจัดการความรู้ (1) (2) (3) 
ผลลพัธ์ในภาพรวม       

1.มีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2.มีวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3.มีนวตักรรมหรือวธีิการแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ า
ทุกปี 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ด้านการรักษาพยาบาล       
4.อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆท่ีตามมาของผูป่้วยในช่วงใหก้าร
พยาบาลในโรงพยาบาลลดลง เช่น แผลกดทบั, การติดเช้ืออ่ืนๆใน
โรงพยาบาล 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

5.ระยะวนันอนเฉล่ียของผูป่้วยในโรงพยาบาลลดลง +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6.ประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยในภาพรวมดีข้ึน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7.อตัราการฟ้องร้อง การร้องเรียนเก่ียวกบักระบวนการ การ
รักษาพยาบาลท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดสูง ลดลง 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

8.ความพึงพอใจโดยเฉล่ียในการท างานของบุคลากรเพิ่มข้ึน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
9.ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูป่้วยต่อบริการพยาบาลเพิ่มข้ึน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ด้านนักศึกษาแพทย์       
10.นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

11.นกัศึกษาแพทยมี์ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิด
สร้างสรรคต์ดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติและสมเหตุผล 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

12.นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
13.นกัศึกษาแพทยย์อมรับฟังขอ้คิดเห็นของพยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
14.นกัศึกษาแพทยส์ามารถวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
15.นกัศึกษาแพทยส์ามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองขณะรักษาผูป่้วย +1 +1 0 2 .67 ใชไ้ด ้
16.นกัศึกษาแพทยมี์สติในการรักษาผูป่้วย +1 +1 0 2 .67 ใชไ้ด ้

ด้านงานวจัิย       
17.งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียน +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและใน
ระดบันานาชาติ 
18.มีงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์องคก์รพฒันาช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือ
เวลาในการดูแลรักษาผูป่้วย 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

19.มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

+1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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              ภาคผนวก ค 
              รายนามคณะท างานการจัดการความรู้ผู้ให้สัมภาษณ์ 
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คณะท างานการจัดการความรู้ผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
  1. ผศ.พญ.งามจิตต ์เกษตรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ 
   คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยั 
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  2. ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์ รองคณบดีฝ่ายจดัการความรู้และ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ 
   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 3. พญ.ลกัษณาพร  กรุงไกรเพชร ประธานอนุกรรมการการจดัการความรู้ 
  คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 
 4. ผศ.นพ.ปิยะ สมานคติวฒัน์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายคุณภาพ ประธานโครงการการ
  จดัการความรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
  รามาธิบดี 
 5. คุณสมใจ  เนียมหอม รักษาการหวัหนา้งานจดัการความรู้  
  คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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              ภาคผนวก ง 
              กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ 
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 

 

ช่ือ-สกลุ ผู้ให้สมัภาษณ์ ________________________________________________________ 

ช่ือหนว่ยงานท่ีสมัภาษณ์ _______________________________________________________ 

วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสมัภาษณ์ _________________________________________________ 

การจัดการความรู้ขององค์กร 

1. ทา่นเก่ียวข้องกบักิจกรรมการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
2. การจดัการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเทา่ใดแล้ว 

3. วตัถปุระสงค์ในการจดัการความรู้คืออะไร 
4. มีรูปแบบการจดัการความรู้ในองค์กรอยา่งไร 

การประเมินผลการจัดการความรู้ 

1. ใครเป็นผู้ มีหน้าท่ีในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กร 
2. องค์กรมีการประเมินผลการจดัการความรู้อยา่งไรบ้าง 
3. ผลท่ีได้รับจากการประเมินผลการจดัการความรู้เป็นอยา่งไร 
4. ทา่นคิดวา่กระบวนการ/ขัน้ตอน ในการประเมินผลการจดัการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไมอ่ยา่งไร 
5. ในการประเมินผลการจดัการความรู้ขององค์กรได้แบง่เป็น ข้อมลูน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม ่และผลท่ีได้  
6.ปัญหาและอปุสรรคในการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีผา่นมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อยา่งไร รวมไปถึงการปรับปรุงในครัง้ถดัไป 
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              ภาคผนวก จ 
              ถอดความการสัมภาษณ์ 
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
ช่ือหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ ฝ่ายประกนัคุณภาพ การจดัการความรู้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 31 ส.ค. 2553 คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
1. ท่านเกีย่วข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
 คณะแพทยศาสตร์จุฬากบัโรงพยาบาลจุฬามีคณะบดีsitทางดา้นโครงสร้างของคณะแพทย์อนัเดอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในขณะท่ีโรงพยาบาลจุฬาก็ท่านคณะบดีคนเดียวกนัแต่อนัเดอร์โรงพยาบาลจุฬา
สภากาชาติไทยเพราะฉะนั้นสองหน่วยงานน้ีจะท างานประสานกนัก็คือคณะแพทยซ่ึ์งมีอาจารยส่์วนใหญ่
ของคณะแพทยอ์ยู่ท่ีคณะแพทยอ์าจารยค์ณะแพทยจ์ะท างานในโรงพยาบาลจุฬาดว้ยแต่ในขณะเดียวกนั
โรงพยาบาลจุฬาจะมีหมอ หมอธรรมดาอยูท่ี่โรงพยาบาลจุฬาแต่ 80% ของหมอท่ีท างานในโรงพยาบาล
จุฬามาจากคณะแพทยเ์หมือนกบัเป็นคู่คา้กนัพาร์ทเนอร์กนัประมาณนั้นการจดัการความรู้ของเราคู่ขนาน
กนัในเร่ืองของการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลจุฬาก็ท าไปในดา้นโดยส่วนใหญ่ไปทางดา้นบริการใน
ขณะท่ีการจดัการความรู้ทางด้านของคณะแพทย์ก็จดัเป็นรูปแบบหน่ึงซ่ึงมีนโยบายทางด้านนโยบาย 
ทางการเรียนการสอน การวิจยั การด าเนินการทางวิชาการ และการบริหารจดัการประมาณนั้น ถามวา่ขาพ
เจ้าตวัเองน้ีเก่ียวข้องอะไรก็คือว่า อยู่ในฝ่ายประกันคุณภาพเป็นรองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพ งาน
ประกนัคุณภาพซ่ึงเป็นการจดัการความรู้ เป็นงานในซีกของคณะแพทย ์
 
2. การจัดการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
 อยา่งท่ีเรียนคือวา่เราตอ้งคุยกนัสองอยา่งการจดัการความรู้ทางการด าเนินการทางวิชาชีพทางดา้น
โรงพยาบาลก็ค่อนขา้งท่ีจะมีรูปแบบง่าย เช่น เข็มต า มีการด าเนินการนานหลายปีแลว้ซีกน้ีซ่ึงโคมไปโคม
มาซีกในคณะแพทยย์งัไม่ไดแ้ยกออกมาเป็นรูปร่างชดัเจนอย่างท่ีเรียนให้ฟัง เช่น นโยบายการเรียนการ
สอน ทางการวิจยั การด าเนินการทางวิชาชีพ ถามว่าท ามานานหรือยงัตอ้งเรียนว่าท ามาโดยการใช้ส่วน
ต่างๆ ไม่ต ่ากว่า 4-5 ปี ทางดา้นด าเนินการทางวิชาชีพ แต่ซีกทางด้านคณะด าเนินการมาเกือบ 2 ปีอย่าง
ชดัเจนเป็นอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
3. วตัถุประสงค์ในการจัดการความรู้คืออะไร 
 เราตอ้งการใหเ้ราเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้หมายความวา่ความรู้ท่ีอยูใ่นองคก์รไม่วา่จะเป็นความรู้
ในแบบทกัษะหรือความรู้ทัว่ไปหรือในส่ิงท่ีจะแชร์กนัไดใ้ห้มีความกา้วหนา้เราจะน ามารวมกนัเป็นความรู้
ขององคก์รซ่ึงใครจะน าไปใชก้็น าไปใชไ้ดท้  าใหต่้อยอดไดดี้ข้ึนความกา้วกระโดดในดา้นต่างๆอยา่งท่ีเรียน
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มาทางดา้นนโยบาย ทางดา้นซีกการเรียนการสอนการจดัการความรู้ดา้นการเรียนการสอน ท าอยา่งไร สอน
อยา่งไรถึงดี ทางดา้นการวจิยัวจิยัอยา่งไรใหมี้ publication , fascination การบริหารจดัการคนเราอยูไ่ม่ไดถ้า้
การเรียนการสอนไม่มีการบริหารจดัการฉนั้นการบริหารจดัการอย่างไรของแต่ละหน่วยย่อยหน่วยใหญ่
และท าใหมี้การบริการจดัการไปไวไปเป็นระบบ 
 

 4. มีรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร 
 รูปแบบโครงสร้างของการจดัการความรู้ของคณะแพทย ์Medical Chulalongkorn University Knowledge 

Management System ซ่ึงเราจะมีฝ่ายประกนัคุณภาพนัง่อยูแ่ละก็มีอนุกรรมการการจดัการความรู้ มีนโยบาย
อยา่งท่ีเม่ือสักครู่เล่า เสร็จแลว้เป็นการรวบรวมและจดักลุ่มเร่ือง ซ่ึงการรวบรวมและจดักลุ่มเร่ืองมีอะไรบา้ง 
การคน้หาเชิงรุก การตรวจด าเนินคุณภาพภายใน ผลงานตรงน้ีดว้ย ขอ้มูลจากหน่วยวิจยัสถาบนั  ขอ้มูลจาก
ฝ่ายต่างๆ ฝ่ายก็คือว่า คณะแพทยศ์าสตร์จะแบ่งเป็น 8 ฝ่าย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบณัฑิตย ์ ฝ่ายประกนัคุณภาพ 
ฝ่ายนวตักรรม ฝ่ายวิจยั ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผน น้ีคือข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลจากหน่วยงาน
ภายนอกตรงน้ี กลุ่มน้ีจะดึงขอ้มูลเขา้มารวบรวมและจดักลุ่มพอรวบรวมและจดักลุ่มท าอยา่งไรต่อไปก็คือวา่
ถ้ารวบรวมและจัดกลุ่มและจบก็คือว่าเข้าสู่ต าแหน่งรวบรวมเข้าไปอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ตแล้วแต่
ความส าคญัหรือพอรวบรวมแลว้จดักิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ จากการท่ีตรงน้ีแลว้เราจดั
กิจกรรมแลว้ ถา้เราสามารถน าไปปฎิบติัไดก้็ไปเลย ถา้สามารถมีการสร้างนวตักรรมได ้ มีการสร้างอะไร
ข้ึนมาใหม่ ท่ีกา้วกระโดด น าไปสู่แหล่งเก็บ และน าไปสู่ Strategic Planning Process (SPP)  จากนวตักรรม
เป็นรูทีนก็จะกลายเป็นวงจรไปเร่ือยๆโดยใช ้Result based analysis 
การประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
1. ใครเป็นผู้มีหน้าทีใ่นการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร 
 ทางซีกของคณะเรามีกลุ่มอนุกรรมการอยูแ่ลว้อยูภ่ายใตฝ่้ายน้ีคือภาพใหญ่ของคณะแต่จริงๆแลว้
ในการจดัการความรู้ในส่วนย่อยๆแต่ละหน่วยงานแต่ละฝ่ายก็จะมีการจดัการความรู้กิจกรรมของเขาอยู่
แล้วด้วยส่วนย่อยเป็นการประเมินแต่ใน ภาพใหญ่ในล าดับคณะก็จะเป็น ฝ่ายประกันคุณภาพโดย
คณะอนุกรรมการKM  
 
2. องค์กรมีการประเมินผลการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
 กลุ่มย่อยๆเขาก็จะประเมินของเขาเองแต่ถ้ากลุ่มใหญ่ๆคณะอนุกรรมการจะตามเร่ืองและคอย
ผลกัดนัให้เกิดข้ึนมา สร้างนวตักรรม ตวัอย่างการประเมินเช่น มีทั้ง formal และ informal ซ่ึงในด้าน 
informal การจดัการความรู้การท า E library ของแต่ละภาควชิาก็จะเชิญแต่ละภาควชิามาคุยกนัและเชิญท่าน
รองนวตักรรมท่ีดูเก่ียวกบัห้องสมุด E library มาคุยกนัว่าจะท าอย่างไรหลงัจากนั้นก็จะมีการจดั small 
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group แลว้ถา้ซ้ือแลว้คนซ้ือวา่ดีจริงทุกคนเห็นดว้ยก็จะเป็นการสร้างนวตักรรม มี E library มีรูปแบบท่ีเรา
เช็คแลว้วา่โอเคและทุกคนตอ้งการจะเสริมอะไรข้ึนไปท า small group เพื่อท าให้มนัเด่นข้ึนมาก็จะเป็น
นวตักรรมมาจากจุดน้ีคนรับเร่ืองต่อไปคนน้ีก็จะคอยตามตรงท่ีทางเรา (ฝ่ายประกนัคุณภาพ) ตามก็คือตาม
เซท แต่ formal ในท่ีประชุมกรรมการ ในเร่ืองของการน าเสนอหรือการประเมินผลการด าเนินงานเราจะมี
รายงานผลการด าเนินงานของเราวา่เร่ืองKMท่ีเราชงไปเรามีการสร้างไปถึงไหนแลว้และส่งกลบัเขา้มาว่า
เรียบร้อยยงั นั้นคือ informal ประชุมกลุ่มของเขาและตามเช็ครายงานประจ าปี หรือแบบ formal คือรายงาน
ของเราวา่ KM ของเราไปถึงไหนเขียนเป็นรายงานเลย 
 
3. ผลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการจัดการความรู้เป็นอย่างไร 
 ถา้ไม่นบัทางซีกโรงพยาบาล ทางวิชาชีพค่อนขา้งดี เพราะวา่เข็มต าอยา่ไปสนใจทางนั้นก็ท าไดดี้
ข้ึนมาในส่วนน้ีตอ้งยอมรับวา่มนัยาก การท าKMในการเรียนการสอน วิจยัท าอยา่งไร การบริหารจดัการตวั
แรกท่ีเรายงิออกไปคือเร่ืองของ E library น้ีก็โอเคทุกคนไดไ้ปพฒันาของตวัเองต่างคนต่างท าพอสมควรแต่
ละฝ่าย แต่ท่ีเราถือเป็นนวตักรรมของคณะเราคือเร่ืองการท า HR human resource ก็คือวา่เรามา present ท่ี E 
library ของแต่ละภาควิธีการเก็บการบริหารจดัการเขา้สู้นโยบายเร่ืองการบริหารจดัการตรงน้ีมนัเป็น
อยา่งไรการเก็บขอ้มูลฐานขอ้มูลต่างๆ งานสารบญังานอะไรต่างๆพวกน้ีเป็นโปรแกรมข้ึนมาใหม่ตอนน้ีก็
คืออยูใ่นระหวา่งใหบ้ริษทัเขา้มาสร้างโปรแกรมซ่ึงเป็นโปรแกรมกลางส าหรับทุกภาควิชาเอาไปใชไ้ดโ้ดย
ท่ีแต่ละภาควิชาก็จะถูกโปรแกรมเข้ามาและร่วมดูโปรแกรมและร่วมแอดอัพอะไรเข้าไปอนัน้ีอยู่ใน
ระหวา่งท่ีท าอยูค่าดวา่ในท่ีประชุมกรรมการตอนนั้นสรุปผลแลว้กรรมการบริหารสูงสุดคงจะเสร็จภายใน
ปลายทีน้ี 
 การท า KM ในงาน HR ซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่านรองบริหารท่านดูแลเร่ือง HR ท่านมา
นัง่ฟังดว้ยท่านเห็นดีดว้ยเป็นอยา่งมากเลยก็เลย form team เป็นกลุ่มท่ีตอ้งท าโปรแกรมใหม่โดยท่ีมีท่าน
รองบริหารเป็นหวัหอกและหวัหนา้ภาควิชาเป็นผูท่ี้แอดอพัข้ึนไปชวนบริษทัเขียนโปรแกรมกลางคุยกนัวา่
เราตอ้งการโปรแกรมของคณะแพทยศาสตร์โปรแกรมน้ีตอ้งการให้เป็นแบบไหนโปรแกรมท่ีเหมือนๆกนั
ทุกภาควิชา ราวๆ70% ส่วนอีก 30% เป็นinformationของแต่ละภาควิชาจะป้อนให้ programmer วา่ของแต่
ละภาควิชาตอ้งการแอดอพัอะไรบา้ง ถา้ท าตรงน้ีจบต่อไปการดูการท างานตรงน้ีก็กลายเป็นส่ิงปรกติของ
การท างานรูทีนไม่ใช่วา่ภาคน้ีท าอยา่งน้ีจบ ภาคน้ีใชคี้ย ์Excell ภาคน้ีใชโ้ปรแกรม Access โดยการท างาน
ทุกภาคเป็นหน่ึงเดียว 
 
 
 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการ/ข้ันตอน ในการประเมินผลการจัดการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
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 การประเมินผลการท า KM ยากและมนัก็เก่ียวกบัคนอ่ืนเราไม่สามารถท่ีจะท าคนเดียวไดเ้ราจะเป็น
หน่วยท่ีเสาะแสวงหาและก็showตรงน้ีท ากิจกรรมข้ึนมาหลงัจากท่ีเราท ากิจกรรมแลว้งานจะเป็นของคนอ่ืน
นอกจากแปะตวัElectronicคืออินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต แต่งานจริงๆท่ีจะสร้างข้ึนมาให้เป็นนวตักรรมแลว้
ไม่ใช่งานของคณะอนุกรรมการ KM แลว้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนและการท างานดา้นวิชาการตอ้ง
รับไปเราก็ตอ้งไปประเมินตรงนั้นซ่ึงก็ตอ้งบอกตรงๆวา่เราจะไปยุง่กบังานดา้นวิชาการแค่ไหนอนัน้ีตอ้งมี
connection ท่ีดีทั้งแบบ informal และformal ตรงน้ีตอ้งใชเ้ทคนิคเหมือนกนัตรงน้ีก็เป็นปัญหาอยูบ่า้งใน
การประเมินอยู่บา้งในการท า KM ของเราในซีกของการสร้างนวตักรรมยากแต่ในซีกของการเขา้ถึงเรา
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เราคอนโทรลไดห้รือเปล่า 
 
5. ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรได้แบ่งเป็น ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลทีไ่ด้เป็นอย่างไร 
 ถา้กระบวนการน้ีเราคงจะครบแลว้เพราะเรามีระบบของเราเลย ก็คือ input processตรงน้ีเขา้ไปสู้
การเก็บเอาไวซ่ึ้งใครจะเขา้มาใชก้็ไดข้ึ้นอยูก่บัวา่ขอ้มูลลบัแค่ไหนขอ้มูลก็คือการสร้างนวตักรรมพอเสร็จ
แลว้ก็จะมีการประเมินดว้ยคณะอนุกรรมการดว้ยวิธีการประเมินแบบ result based analysis ก็จะครบวงจร
ของระบบ 
 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
 เราคุยกบัอนุกรรมการวา่ระบบน้ีโอเคไหมติดอยูอ่ะไรบา้งกลุ่มแรกคือการน าเขา้ตรงน้ีตอ้งใชแ้รงดี
ในการท า ท าอยา่งไรคือวา่การคน้หาเชิงรุก กลุ่มอนุกรรมการในการคน้หาเชิงรุกตอ้งใชเ้ทคนิคอยา่งไรบา้ง 
เช่นเป็น project พิเศษหรือวา่เราจะใชก้ารส่งจดหมายผูรั้บผิดชอบตรงน้ีเรามีการปรับปรุงวา่กระบวนการ
น าเขา้น้ีเรามีการปรับปรุงอยา่งไร ตรงน้ีเราถึงขั้นวา่เราจะน าเร่ืองปีน้ีท่ีเราท าคือ ประชุมปลายปีน้ีหรือตน้ปี
หนา้เราจะเอางานของหน่วยวจิยัสถาบนัตรงน้ีเขา้จะปลายปีน้ีคราวท่ีแลว้เราใชเ้ชิงรุก เชิงรุกมนัก็ยาก ตรงท่ี
เราจะใช้ขอ้มูลจากหน่วยวิจยัสถาบนัมาท าก็มีการวิเคราะห์กนัว่าเชิงรุกทุกๆปีก็ไม่ไหวตรงน้ีเรามีงานอยู่
แลว้ 3 ปีติดต่อกนัเป็น Trend ไดล้ะเอามาท าน้ีก็เป็นการปรับปรุงอยา่งไรก็คือใช ้Result ตรงน้ีจะปรับปรุงก็
หมายความวา่เชิงรุกอยา่งเดียวทุกๆปีภาควิชาก็คงไม่มีอะไรใหม่ๆจะใชว้ิธีน้ี กรรมการก็เห็นวา่ใชว้ิธีน้ี ใน
ขั้นตอนการรวบรวมจดักลุ่มเร่ือง และการจดัเก็บน้ีมี KM อยูท่ี่ website ของคณะฝ่ายประกนัคุณภาพเรามี
การปรับปรุงหน้าตารูปแบบของตวั internet ของเราให้ดูดีข้ึนและมีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบให้มีKMท่ี
ชดัเจนติดต่อกบัภายนอกคลา้ยๆกบัPR เร่ืองของKM ภายในคณะก็คือการติดต่อกบั กสพท. กลุ่มสถาบนั
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยปรับปรุงให้มีผูรั้บผิดชอบมากข้ึนให้ความส าคญักับตวัระบบ 
Electronic ตรงน้ีมากข้ึนส่วนกิจกรรม ก็คือการติดตามผลอนัน้ีก็คือปัญหาพอสมควร ถา้อนัไหนท่ีไม่อยูใ่น
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มือเรา เราไปตามมากก็ไม่ได้เพราะเป็นงานของคนอ่ืนเขาท าได้ในระดับหน่ึงเราก็ต้องท าตัวเป็นตา
สับปะรดท าจดหมายอย่างเป็น formal บา้ง ใช้เวทีของการสัมมนาคณะการรายงานผลของแต่ละฝ่าย 
ยกตวัอยา่งเช่นการรายงานผล KM ในท่ีประชุมคณะ DPU
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
ช่ือหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ การจดัการความรู้คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 30 มิ.ย. 2553 คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
1. ท่านเกีย่วข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
 เป็นคนเร่ิมน าเอาการจดัการความรู้เขา้มาโดยการสนบัสนุนจากท่านคณะบดี เสนอให้น าเอาการ
จดัการความรู้เขา้มาพฒันาองคก์รก็เร่ิมน าเอาเขา้มาตั้งแต่ปี 49 เป็นเวลา 5 ปี 
 
2. การจัดการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
 
3. วตัถุประสงค์ในการจัดการความรู้คืออะไร 
 เพื่อพฒันาคนคนเราเก่งคนเราสามารถจดัการความรู้ดว้ยตนเองไดเ้ขาก็จะเอาทกัษะตรงน้ีจดัการ
ความรู้ของหน่วยงานของเขาเองไดก้็จะท าใหอ้งคก์รของเราขบัเคล่ือนไดด้ว้ยความรู้ 
 
4. มีรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร 
 รูปแบบก็เร่ิมโดยการพฒันาคนใหค้นรู้เทคนิครู้วธีิการเพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยเร่ิมดว้ย
การจบัคนมาเจอกนัเพื่อคน้หาความสนใจร่วมกนัจดัอ านวยความสะดวกให้คนมาพบกนั ในช่วงปีแรกๆเรา
ก็บอกวา่ทุกกลุ่มท่ีจดัตั้งข้ึนมาสามารถใชเ้วลาอาทิตยล์ะ 3 ชัว่โมงออกจากงานประจ าไปพูดคุยกนัไดโ้ดย
เจา้นายอนุญาตโดยเจา้นายอนุญาต โดยใหก้รอบกวา้งๆวา่ให้พยายามหาความรู้อะไรท่ีพฒันาองคก์รพฒันา
ส่วนรวมสนใจเร่ืองอะไรบา้งให้เขาเลือกมาเอง เช่น มีกลุ่มหน่ึงสนใจวา่จะท าอยา่งไรถึงจะประหยดัค่าน ้ า
ค่าไฟใหก้บัคณะได ้ตอ้งมีความรู้เร่ืองอะไรท่ีจะเอามาช่วยประหยดัพลงังานให้กบัคณะ เราก็อนุญาตให้เขา
ตั้งกลุ่มน้ีไดโ้ดยตั้งช่ือกลุ่มวา่การจดัการความรู้ดา้นการประหยดัพลงังาน โดยสมาชิกในกลุ่มตอ้งไปหาวา่
การประหยดัน ้ าประหยดัไฟจะตอ้งมีเทคนิคอะไรบา้ง เสร็จแลว้ก็เอามาเผยแพร่ให้คนในคณะและเคา้ก็มี
หนา้ท่ีวดัว่าหลงัจากท่ีเผยแพร่ความรู้เร่ืองน้ีแลว้ประหยดัน ้ าไดจ้ริงไหมประหยดัไฟไดจ้ริงไหม เขาก็จะมี
กระบวนการไปวดัผลของเขา จะมีคนไปจดมิเตอร์น ้ า มิเตอร์ไฟ ทุกเดือนและก็มานัง่ประเมินกนัวา่ท าไม
มนัเวิกท าไมมนัไม่เวิก ก็มาพร้อมกบัการใช้ อินทราเน็ต อย่างเม่ือก่อนน้ียงัไม่มี อินทราเน็ต พอเรามี 
อินทราเน็ต โดยให้บุคลากรทุกคนมีแอคเคา้โดยสามารถใช้อินทราเน็ต  ส่งเร่ืองเด่น พูดคุยกบัทุกคนได้
หมดก็เป็นระบบ E-office ฉนั้นบุคลากรทุกคนก็ใช้ระบบตวัน้ีในการส่ือสารกบัทุกคนเช่นกลุ่มประหยดั
พลงังานก็คลิกทีเดียวมนัก็จะเวียนเทคนิคการประหยดัน ้ าทีเดียวให้คนทั้งองคก์รผา่นทางอินทราเน็ต โดย
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ไม่ตอ้งซีร็อกซ์เอกสารแจก โดยกลุ่มของเขาก็มีการพูดคุยกนัผา่น E-office โดยมี 2 ทางคือจดัประชุมพบ
หนา้กนัและอีกทางหน่ึงผา่นอินทราเน็ตก็จะตอ้งสรุปเน้ือหาท่ีพอจะเป็นองคค์วามรู้ไดเ้ราก็จะให้เขาส่งข้ึน
คลงัความรู้บนเวบ็ไซต ์โดยรวบรวมความรู้จากทุกกลุ่มและมีค่าตอบแทนเป็นเงินรางวลัให้การประเมินผล
การจดัการความรู้ 
 
1. ใครเป็นผู้มีหน้าทีใ่นการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร 
 ภายในก็คือคณะกรรมการ คณะกรรมการ การจดัการความรู้มี 3 ระดบันะ 1) คือระดบับุคคล 2) คือ
ระดบักลุ่มบุคคล 3) คือหน่วยงาน ทุกระดบัตอ้งมาพรีเซ้น ผลงานปีละ 2 คร้ัง ให้คณะกรรมการประเมิน
และปรับและก็จะมีการให้คะแนนมีการฟีดแบ็ค และก็จดัอนัดบัท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 แจกรางวลัปีใหม่ทุกปี โดย
ตดัสินจากการลุล่วงประสบความส าเร็จของผลงาน ส่วนใหญ่จะกลุ่มประมาณ 10 คนไม่เกินน้ี มีบางกลุ่ม
ใหญ่เช่น เพราะเขาตอ้งการคนเขา้ร่วมกิจกรรมเยอะ กลุ่มแอโรบิค อยู่ภายใตก้ลุ่มการจดัการความรู้ท า
อยา่งไรใหแ้ขง็แรงโดยทดลองใหเ้ตน้แอโรบิค วดัส่วนสูงวดัน ้าหนกั เขาจะมีกระบวนการของเขาวา่เตน้แอ
โรบิคท าใหร่้างกายแขง็แรงจริงหรือเปล่า 
 
2. องค์กรมีการประเมินผลการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
 ก็ประเมินอยา่งท่ีกล่าวมา พอปลายปีก็ฟีดแบค็ไปตอนตน้ปีก็เขา้มาปรับกนัปรับกิจกรรมบางกลุ่มก็
ยุบไปเพราะเสร็จส้ินภารกิจแลว้ การจดัการความรู้น้ีเสร็จแลว้ก็ยุบกลุ่มไปและตั้งกลุ่มใหม่แต่ละปีก็จะมี
การปรับกิจกรรมทุกปี ทุกวนัน้ีก็มีความรู้ประมาณ 30 เร่ือง เพราะไม่ได้ใส่ทุกเร่ืองเพราะจะมีคณะ
บรรณาธิการคดัเร่ืองท่ีจะน าข้ึนบางเร่ืองเป็นเร่ือเล็กนอ้ยเกินไปก็ไม่ไดน้ าข้ึน 
 
3. ผลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการจัดการความรู้เป็นอย่างไร 
 มีหลากหลายบางคนก็ท าได้ดีบางคนก็ท าไม่ได้เร่ืองบางกลุ่มก็บอกว่าสมาชิกกลุ่มไม่ให้ความ
ร่วมมือขอยบุกลุ่ม ถา้หากกลุ่มไหนประสบความส าเร็จก็ไดรั้บรางวลัไป 
 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการ/ข้ันตอน ในการประเมินผลการจัดการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 มนัก็ปรับมาทุกปีในปีท่ีผ่านมาจะมีการปรับเกณฑ์การให้คะแนน สัดส่วน ว่าจะเน้นความส าเร็จ
โครงการมากน้อยเพียงไหนเน้นผลลพัธ์ ปรับอยู่ทุกๆปี ความเหมาะสมหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะเราปรับไป
เร่ือยๆสักระยะหน่ึงเช่นแรกๆ การประเมินก็จะเน้นไปในความสามคัคีภายในกลุ่มเนน้ในเร่ืองความตั้งใจ
ท าไม่ไดเ้นน้ในเร่ืองเน้ือความรู้เท่าไหร่เพราะมนัยงัเร่ิมตน้เพราะกลวัวา่จะไม่ไดเ้น้ือความรู้องคค์วามรู้องค์
ความรู้ พอข้ึนปีท่ี 3-4 ก็เร่ิมเนน้วา่จะตอ้งไดค้วามรู้มาปฏิบติัจริงเพราะฉนั้นปีหลงัๆจะเนน้วา่ตอ้งให้ไดเ้น้ือ
ความรู้ ช่วงแรกก็จะเนน้การท างานร่วมกนั สร้างบรรยากาศของกลุ่ม สร้างบรรยากาศในองคก์ร ปีหลงัๆก็
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จะเน้นเน้ือความรู้เพิ่มข้ึน เช่นกรรมการก็จะตั้งค  าถามว่าการจดัการความรู้ของกลุ่มคุณ ท าให้เกิดความรู้
อะไรท่ีน ามาใชก้บัองคก์รเราได ้
 
5. ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรได้แบ่งเป็น ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลทีไ่ด้เป็นอย่างไร 
 Input ไม่มีการประเมินกระบวนการมีการประเมินแต่ละกลุ่ม CoP ประเมินกนัเอง ในส่วนของ
ระบบมีอยู่แลว้ตอ้งการให้เพิ่ม 10 % Output / Outcome ก็จะประเมินจากตวักลุ่ม CoP เอง เช่น กลุ่ม
ประหยดัพลงังาน Output แต่ละกลุ่มก็ไปหาวิธีลดค่าใช้จ่าย น ้ า ไฟ มาและเผยแพร่ ทั้งทางอินทราเน็ต 
ภายในองค์กร ติดประกาศ และส่วน Outcome ก็จะดูว่าลดค่าใช้จ่ายไดจ้ริงไหม แต่ละช่วงก็แตกต่างกนั
เพราะ ฤดูแตกต่างกนั ก็จะไปเทียบเคียงขอ้มูลจากปีก่อนๆในเดือนเดียวกนั 
 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
 ปัญหามีคนไม่เขา้ใจวา่ท าไมเอาคนของฉนัออกไปอาทิตยล์ะ 2 ชัว่โมง 
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
ช่ือหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ การจดัการความรู้คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 
วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 28 ก.ย. 2553 คณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยับูรพา 
 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
1. ท่านเกีย่วข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
 ประธานอนุกรรมการการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ ม .บูรพา เป็นตัวแทนคณะ
แพทยศาสตร์ ม.บูรพา เขา้ร่วมประชุมเวลาท่ีโรงเรียนแพทยเ์ครือข่ายท่ีมีการประชุมทุกคร้ังจริงๆโดยหนา้ท่ี
คือตอ้งเขา้ร่วมประชุมทุกๆคร้ัง ยกเวน้วา่ติดคนไขต้รวจต่างประเทศก็จะให้เลขา ซ่ึงก็คือคุณสุกญัญา ยิม้ใย 
เป็นตวัยนืท่ีจะไปแทนและรองประธานก็คือคุณ เวธกา กล่ินวชิิต ซ่ึงเป็นรองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล อนัน้ี
ก็จะเป็นตวัยืน 3 – 4 คน อีกคนหน่ึงก็คือผูช่้วยฝ่ายวิชาการคือคุณ พวงทอง อ่ิมใจ และนอ้งวชิระพร ก็จะ
เป็นคนหลกัๆท่ีจะเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและเป็นกรรมการ 
 
2. การจัดการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
 คือถา้ของคณะเองก็จะเร่ิมไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี ช่วงปี 2552 แต่วา่ในส่วนโรงพยาบาลเขาตั้งมา 25 
ปีแลว้ ก็จะมีการท าการจดัการความรู้มาแลว้ 3 – 4  ปี 
 
3. วตัถุประสงค์ในการจัดการความรู้คืออะไร 
 การจดัการความรู้ของเราตอ้งการให้องค์กรเขา้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้หรือองค์กรอจัฉริยะ ซ่ึง
จริงๆมนัเป็นยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัเลยอนัน้ีก็คือมหาวทิยาลยัพึ่งประกาศยทุธศาสตร์ไปในปี 54 เป็น
ตน้ไปภายใน 10 ปีจะใหเ้ป็นองคก์รอจัฉริยะซ่ึงคณะก็ตอ้งลอ้ตามมหาวิทยาลยัซ่ึงในส่วนของมหาวิทยาลยั
เขาก็ยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนแน่นอน ก็มีแต่ท่ีคณะแพทยบ์า้ง บางคณะท่ีเพิ่งเร่ิมกระเถิบมาซักพึ่ง LV. 1  
LV.2 ในบางท่ีแต่ยงัไม่มีภาพรวมว่ามหาวิทยาลยัจะตอ้งไปในทิศทางไหนแนวไหน ซ่ึงตอนน้ีเราเป็น
เครือข่ายโรงเรียนแพทยเ์ราก็ไปจอยอยูซ่ึ่งบางคร้ังเราก็ไปแชร์ไอเดียใหม้หาวทิยาลยัวา่เราไดรู้ปแบบน้ีมา 
 
4. มีรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร 
 รูปแบบก็คือในส่วนของโครงสร้างของคณะแพทยแ์พทยก์็จะลงมาท่ีฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่าย
กิจการนิสิต และก็ฝ่ายบริการ ซ่ึง KM จะเป็นส่วนของของฝ่ายวิชาการเราจะอยูใ่นรูปของอนุกรรมการการ
จดัการความรู้ซ่ึงอยู่ในส่วนหน่ึงของกรรมการดา้นวิชาการ ซ่ึงในของคณะก็จะมีแบ่งออกซ่ึงในส่วนของ
คณะเองการเรียนการสอน และในส่วนโรงพยาบาลก็จะท าเก่ียวกบัการบริการ ในทางปฏิบติัก็คือเป็น
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อนุกรรมการร่วมกนัแต่ก็แบ่งงานกนัไปท าในส่วนของใครของมนัแต่ก็เป็นกรรมการร่วมของคณะแพทย ์
เม่ือก่อนเราจะแยกเลย โรงบาลก็ของโรงบาล คณะก็ของคณะซ่ึงเราคิดว่าก็ไม่น่าจะเวิร์คพอมาปีน้ีก็ตั้ง
คณะกรรมการมาจอยกนัในตอนน้ีเพิ่งตั้งกรรมการมารวมกนั แต่เดิมของโรงพยาบาลก็จะมีกรรมการทาง 
ไอทีของเขาอยูซ่ึ่ง KM ก็จะอยูใ่นส่วนน้ีดว้ยเขาก็จะมี Web blog แยกอยูใ่นส่วนของโรงพยาบาลซ่ึงในส่วน
ของคณะน้ีก็เพิ่งจะมี Web site ของคณะและก็มีในส่วนของ KM ของคณะอยูใ่นส่วนของงานวิชาการท่ี
หอ้ยอยูต่รงนั้น ละก็พยายามท่ีจะใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร เขา้มาโพสความรู้พยายามเขา้มาจอยกนัซ่ึงตอนน้ี
เพิ่งเร่ิมตน้ยงัไม่ได้ขอ้มูลว่าอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่คาดว่าถ้าประชุมกนัคราวหน้าก็คงหาเทคนิคเป็น
แรงจูงใจเล็กนอ้ยใครลงบทความก็จะมีค่าตอบแทนใหบ้า้งเล็กนอ้ย 
การประเมินผลการจัดการความรู้ 
1. ใครเป็นผู้มีหน้าทีใ่นการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร 
 ภายนอกยงัไม่มี มีในส่วนภายในคือผูบ้ริหารของคณะเขา้มาประเมินซ่ึงโรงเรียนแพทยพ์ึ่งจะเปิด
ไดใ้หม่จึงยงัมีหน่วยงานท่ีเขา้มานอ้ย แต่ในอนาคตก็จะค่อยๆมีหน่วยงานต่างๆเขา้มา 
 
2. องค์กรมีการประเมินผลการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
 ส่วนใหญ่ก็คือเราท าแผนเราก็จะประเมินแผนแจง้ผูบ้ริหารวา่เราท าไดม้ากนอ้ยแค่ไหนวา่เราท าได้
ตรงตามเป้าหรือเปล่า จริงๆเรามี 3 LV. คณะแพทยข์องเราก็จะท าจาก 1 ไปถึง 2 ก่อน แต่ในส่วนของ 
โรงพยาบาลเองก็จะเป็น LV. ท่ี 2 แลว้ 
 
3. ผลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการจัดการความรู้เป็นอย่างไร 
 1 ปีท่ีผา่นมา เท่าท่ีเราท ากนัมา 1. ผูบ้ริหารเอาจริงๆก็คือผูบ้ริหารยงัไม่ค่อยเห็นความส าคญัมากมาย
สักเท่าไหร่ เน่ืองจากคณะใหม่ยงัตอ้งเนน้ไปในเร่ืองการเรียนการสอน การวิจยั อยูซ่ะส่วนใหญ่ซ่ึงเร่ืองการ
จดัการความรู้มนัก็เป็นอะไรท่ียงัไม่ถึงกบัจะตอ้งประเมินหรือมีตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนเพราะท่ีผา่นมายงัไม่ไดเ้ป็น
ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนเลยของมหาลยั เพราะฉะนั้นคณะยงัไม่ไดเ้นน้เลย พดูตามตรง ละก็เร่ืองงบประมาณยงันอ้ย
อยู ่งบประมาณไม่ถึงแสน และก็ความสนใจของอาจารยก์็ยงันอ้ยมาก เน่ืองจากก็อยา่งท่ีบอกทุกคนก็สนใจ
เร่ืองการเรียนการสอน งานวิจยัก็ยงัไม่รอดเท่าไหร่ก็ยงัตอ้งวิจยักนัอยู ่ซ่ึงตอนน้ีเราก็ไดจ้ดัการอบรมณ์การ
จดัการความรู้เบ้ืองตน้ให ้ท่ีผา่นมาปีหน่ึงน้ีปีแรกก็เขา้กนัไม่ถึง 50 % เขา้กนันอ้ย ปีท่ี 2 เราก็จดัให้เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานของทั้ง 2 ท่ีเขาเรียกว่าพนกังานสายสนนัสนุน ปีน้ีก็ไดรั้บการตอบรับค่อนขา้งดีก็เขา้ร่วมเกือบ 
100 % และก็เบ้ืองตน้ความส าคญัยงัไม่มากปัญหาอยู่ท่ียงัไม่เห็นความส าคญั ต่อไปก็ตอ้งคุยให้ผูบ้ริหาร
เห็นความส าคญัก่อนมนัถึงจะลงไปถึงบุคลากร อาจารย ์นิสิตไม่ตอ้งพูดถึงตอนน้ียงัไม่รู้จกัเลยวา่ KM คือ
อะไรแต่ในส่วนโรงพยาบาลเขาท าไดพ้อสมควร COP ชุมชนนกัปฏิบติัของเขาเร่ืองเบาหวานอะไรพวกน้ี
เขาท าไดพ้อสมควรเลยเพราะวา่อาจจะเป็นเพราะวา่เก่ียวกบัเซอร์วิสแต่ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ี 
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พยาบาลอะไรอยา่งน้ีแต่อาจารย ์แพทยก์็ยงัมีส่วนร่วมยงัไม่มากแต่ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีอ่ืนมีความเขม้แข็ง
พอสมควรส่วนใหญ่มนัติดกนัตรงแพทยเ์พราะเวลามนัไม่แมชกนัดว้ยซ่ึงเราประเมินตรงน้ีแลว้หละว่า % 
มนันอ้ย ก็พยายามท่ีจะเอามาเป็นตวัชีวดัในระดบัองคก์รแพทยโ์ดยท่ีบงัคบัวา่ปีหนา้ KM พยายามให้เขา้ให้
ไดน้ะเป็นตวับงัคบัข้ึนมา แต่ไม่รู้ว่าจะเวิร์คหรือเปล่า อาจจะมาแต่ตวัแต่หัวใจไม่มาหรือเปล่า คือเคยไป 
palliative ของอาจารยส์กล เป็นตวัน าท่ีดีซ่ึงจริงๆเราก็ขาดตวัน าท่ีเก่งๆท่ีเวิร์คในเร่ืองการจดัการความรู้ดว้ย 
คือเราไม่มีตรงน้ีก็เลยกลายเป็นวา่ให้ผูบ้ริหารคนหน่ึงในคณะลงมาช่วยดูซ่ึงประสบการณ์ตรงน้ีตรงน้ีเรา
เยอะไหมเราก็ยงัไม่เยอะมากเหมือน มศว. อาจารยว์ฒิุชยั 
 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการ/ขั้นตอน ในการประเมินผลการจัดการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 กระบวนการก็ยงัไม่เหมาะสมหรอก อาจจะตอ้งมีการพฒันามากกว่าน้ีคือจะเอาจริงๆจงัๆเลยตอ้ง
เร่ิมตั้งแต่ผูน้ าในการท า KM เลยและผูท่ี้มีใจในการเขา้ร่วม KM หลายอย่างรวมกนัและก็วสัดุอุปกรณ์
งบประมาณอะไรหลายๆอยา่ง ถา้ไม่มีมนัก็ไปไม่ได ้
 
5. ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรได้แบ่งเป็น ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลทีไ่ด้ 
 ท่ีผา่นมาก็แค่ LV.1 ประมาณวา่อบรมความรู้ CoP ท่ีมีก็ตอ้งท าต่อไปใหต่้อเน่ือง 
 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
 ส่วนผูบ้ริหารก็พูดท าความเขา้ใจให้เห็นวา่ KM มนัส าคญัต่อองคก์รอย่างไร ถา้คุยกบัคณะบดีได้
ในการจดักิจกรรมคนอ่ืนก็คงจะเกรงใจให้ความร่วมมือส่วนของงบประมาณก็ตอ้งให้ท่านเขา้ใจ เพราะ
งบประมาณไดแ้ค่ 50000 จดัอบรมไดแ้ค่ 1 2 คร้ังก็หมดแลว้ในส่วนของอาจารยก์็ตอ้งมีกระบวนการและ
เทคนิคเขา้ไปกระตุน้ จดัรูปแบบ KM ให้น่าสนใจมากข้ึน คนท่ีผ่าน Basic cause แลว้ก็อาจจะไป Step 
ต่อไปเช่น KM Café ท าให้บรรยากาศไม่วิชาการมากนกั ให้เขาสนุกนิดหน่ึงในส่วนของนิสิตปี3ก่อนท่ีจะ
ข้ึนปี4ก็ตอ้งปูความรู้ใหเ้ขาบา้ง ก็จะตอ้งปูพื้นความรู้ให้เขาบา้งกระบวนการ KM คืออะไร อาจจะมีจดันอก
หลกัสูตรนดัเขา้มาก่อนข้ึนปี 4 อาจจะใชว้ิชาท่ีตนเองสอน indent base แทรกๆเขา้ไปบา้งอยา่งนอ้ยให้เขา
เขา้ใจบา้งเพราะ นกัเรียนปี 4 ตอ้งออกจากเราไปแลว้ตอ้งไปข้ึนท่ีโรงพยาบาลสมเด็จ และโรงพยาบาลอภยั
ภูเบศร 
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
ช่ือหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ การจดัการความรู้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 10 ส.ค. 2553 คณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
 รามาธิบดี 
 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
1. ท่านเกีย่วข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
 ผมได้รับการมอบหมายจากทางคณะโดยจากทางคณะบดีผ่านทางรองคณะบดีให้ท าหน้าท่ีเป็น
ผูช่้วยคณะบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพโดยดูแลการจดัการความรู้โดยตรงท าหน้าท่ีโดยต าแหน่งเป็นประธาน
คณะท างานการจดัการความรู้ 
 
2. การจัดการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
 ทา้วความกลบัไปประมาณปี 2549 นะครับซ่ึงช่วงนั้นเป็นปีแรกท่ีเราไดมี้การเปิดตวัของ website 
การจดัการความรู้ของคณะ ซ่ึงเวลาประมาณการพอดีผมเองจ าเวลาท่ีแน่นอนไม่ไดน่้าจะราวๆ 5-6ปี ท่ีเรา
เร่ิมด าเนินการกิจกรรมของ KM 
 
3. วตัถุประสงค์ในการจัดการความรู้คืออะไร 
 วตัถุประสงค์หลกัเลยคือตอ้งการให้บุคลากรของคณะสามารถท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้กบักนัและ
กนัเพื่อใชพ้ฒันางานประจ าอนันั้นเป็นหวัใจหลกั 
 
4. มีรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร 
 รูปแบบท่ีส าคญัก็คืออยูใ่น 2 ลกัษณะก็คือพดูในแง่ของรูปแบบกิจกรรมละกนันะครับกิจกรรมก็จะ
มี2ลักษณะใหญ่ๆคือลักษณะท่ี 1. ก็เป็นลักษณะแบบ face-to-face หรือแบบ confrontation หรือ 
Socialization ก็คือวา่ผูค้นพบปะหนา้กนัโดยท่ีมีกลุ่มของ community of practice ท่ีเขารวมตวักนัจดัตั้งข้ึน
โดยท่ีเขาสมคัรใจและดว้ยการจดัตั้งก็มี และมีเวทีของการแลกเปล่ียนเรียนรู้นอกจาก CoP แลว้ก็จะมีเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงมีการเชิญผูท่ี้มีความรู้ความสามารถภายในคณะมาแนะน าหรือมาให้ความรู้โดยทัว่ไป
ก่ึงๆบรรยายมาแลกเปล่ียนความรู้กนัในกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนซ่ึงจดัเดือนละ 1 คร้ัง อนันั้นเป็นอนัท่ี 2. 
ส่วนอนัท่ี 3 น้ีก็จะมีล าดบัอนัใหญ่ของคณะอนัน้ีจะเป็นกิจกรรมท่ีจดัเป็นประจ าจดัปีละคร้ังก็คือจดังาน 
มหกรรมคุณภาพ ซ่ึงลกัษณะของการจดัการก็จะน าผลงานท่ีเกิดข้ึนภายในรอบปีทั้งหมดของคณะ น ามา
ประกวดก่อนและเลือกเร่ืองท่ีเด่นเอามาน ้ าเสนอแบบเป็น Oral presentation ก็จะมีการวิภาคมีการ
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แลกเปล่ียนกนัมีการshareกนัระหวา่งผูท่ี้แลกเปล่ียนผูท่ี้น าเสนอกบัผูท่ี้เขา้ฟัง อนัน้ีคือกลุ่มท่ี 1 ส่วนกลุ่มท่ี 
2 ในลกัษณะ virtual ก็คือทางคณะมีการจดัท า website KM RAMA ซ่ึงเราไดเ้ร่ิมมีการเปิดตวั Web ในปี 
2549 ซ่ึงตอนนั้นไดรั้บความนิยมเยอะมากเพียงแต่ว่าในช่วงหลงัเรามีปัญหาในเร่ืองบุคลากรท่ีดูแล Web 
ท าให้ตวัของ Web KM ยงัไม่ค่อยเดินหน้าเท่าท่ีควรส่วนมากกลุ่ม CoP จะมีมากในส่วนของสายการ
พยาบาลกบัสายปฏิบติัการดา้นการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นเกิดจากความสนใจในดา้นเดียวกนัของกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานท่ีมารวมตวักนัเองและตั้งช่ือกลุ่มเอง เช่นกลุ่มปัจจุบนัท่ีมี End of life care คือส าหรับผูช่้วย
ระยะสุดทา้ยหรือกลุ่มของพวกแผลเร้ือรัง หรือกลุ่มของผูป่้วยท่ีมีรูทวารเทียมเพราะตอ้งโดนตดัล าไส้ออก
เพราะวา่ถ่ายทางกน้ไม่ไดต้อ้งถ่ายอุจจาระจากล าไส้ท่ีเปิดทางหนา้ทอ้งแบบน้ีอนัน้ีก็เป็นการรวมกลุ่มของ
พยาบาลซ่ึงเขาก็จะจดักิจกรรมของเขาเองโดยท่ีวา่เราเองคือในทางคณะเป็นผูอ้อฟเซิฟ เฉยๆเป็นผูร้วบรวม
เฉยๆเป็นผูร้วบรวมผลท่ีไดผ้ลพลอยไดจ้ากกิจกรรมเท่านั้น คือการให้เวลาให้สถานท่ีตามท่ีเขาขอมาถ้า
ไม่ไดร้รเควส โดยตรงเราก็จะไม่ไดช่้วยในจุดนั้น 
 
การประเมินผลการจัดการความรู้ 
1. ใครเป็นผู้มีหน้าทีใ่นการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร 
 เราก็มีหลายระดบันะค่อยๆไล่ไปละกนั จากท่ีเราไดท้  างานกนัมาและไดมี้การประเมินกนัมาเป็น
ระยะ อนัดบัท่ี 1 คือการประเมินภายใน ก็มีเป็นกลุ่มของอาจารย์ท่ีปรึกษาและฝ่ายทีมบริหารทั้งฝ่ายท่ี
ปรึกษาของคณะและก็รองคณะบดีฝ่ายต่างๆโดยจดัตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในก็จะมีโหมด
ของการจดัการความรู้ดว้ยโดยท่ีจะ Base on มาตรฐาน TQA ส่วนองคก์รจากภายนอกก็จะมีการประเมินใน
ระดบัมหาวิทยาลยัก็จะมีกรรมการจากมหาวิทยาลยัมหิดลเป็นคณะประเมินทีมงานประเมินท่ีได้รับการ
แต่งตั้งโดยตรงจากมหาวิทยาลยัซ่ึงโดยทัว่ไปก็จะเป็นอาจารยท่ี์อยู่ภายนอกคณะเป็นกรรมการท่ีจะตรวจ
ประเมินโดยมาตรฐานของมหิดลเองก็จะมีการเซทมาตรฐานในการประเมินเฉพาะของมหิดลเองเขาโดยอิง
มาตรฐานคลา้ยๆ TQA แต่ไม่ไดล้อก TQA มาทั้งหมด โดยจะมี ทีมและแบบประเมินดว้ย โดยเขาจะมี 
criteria เลยว่าการประเมินจะใช้อะไรบา้ง ดูอะไรเป็นหลกัโดยทัว่ไปของทางมหิดลเองจะมี 7 ระดบั 1 
ต ่าสุด 7 น้ีเป็น Best Practice ไดเ้ลย โดยดูกระบวนการของ PDCA เขาใชร้ะบบ PDCA เขา้มาจบั ในระดบั
คณะอยา่งท่ีเรียนให้ทราบวา่เขาใชเ้กณฑ์อย่างท่ีบอก CQI PDCA คือถา้มีการคือถา้มีการพฒันาจนถึงขั้น 
Best practice แลว้มีการ improve อยูต่ลอดเวลาก็ไดค้ะแนนเต็ม นอกจากน้ีก็จะมีในระดบัคณะแลว้ก็จะมี
การประเมิน กพร. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ก็จะมีการประเมินของ กพร. อีก และก็มี 
สถาบันพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงในโหมดหน่ึงในการประเมินของ สถาบันพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ก็จะมี KM ดว้ย และของ กสพท. กลุ่มสถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย เขาก็จะเป็นกลุ่ม
คณะแพทยศ์าสตร์ 17 สถาบนัก็จะมีการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้การเยี่ยมกนัไม่ไดเ้ป็นการ
ประเมินเป็น formal  
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2. องค์กรมีการประเมินผลการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
 ในปัจจุบนัน้ีเราตอ้งยอมรับว่าเราท ามาในระยะหน่ึงก็จริงแต่ในด้านการประเมินเป็นผูเ้ร่ิมต้น
เพราะฉะนั้นเราก็จะน าวิธีการประเมินคือเราจะดูจากวตัถุประสงค์ตวัช้ีวดัท่ีเราเซทอพัข้ึนมาละก็ใช้การ
ประเมินโดยการอภิปรายในระหว่างคณะกรรมการ คณะท างานการจดัการความรู้ อนัน้ีคือการประเมิน
ตนเองคือสัมฤทธ์ิตามตวัช้ีวดัตามเป้าหมายเท่านั้นเอง ขอ้น้ียงัไม่มีการลงพื้นท่ี การออกแบบสอบถาม การ
ออกแบบสอบถามเป็นแค่การประเมินกิจกรรมเฉยๆ ยงัไม่ไดป้ระเมิน KM ทั้งระบบ เกณฑ์การให้คะแนน
คือความพึงพอใจในเร่ืองเน้ือหาสาระก็คือเกณฑ์ 1 – 5  ตามล าดบั ตอ้งปรับปรุง พอใช ้ปานกลาง ดี ดีมาก 
อนันั้นก็คือเกณฑ์ท่ีเราใช้แต่ว่าเป็นการประเมินกิจกรรมเฉยๆไม่ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานการ
จดัการความรู้ทั้งองค์กร เพราะประเมินค่อนขา้งยาก แต่เรามีบางส่วนท่ีเราประเมินได้เช่นว่า เราดูการ
พฒันาของ CoP เราดูการพฒันาจนเกิดเป็น innovation จากการมีกิจกรรม CoP หรือมีกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ 
 
3. ผลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการจัดการความรู้เป็นอย่างไร 
ผลยงัไม่ค่อยไดต้ามเป้าหมายก็ถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัต ่า ก็คือปัญหาใหญ่คือผลการด าเนินงานของ KM เป็น
ส่ิงท่ีจบัตอ้งไดย้าก ก็คงตอ้งดูตาม มิติ เราตอ้งดูตามมิติ 3 ดา้นเป็นหลกั 1. มิติทางดา้นกระบวนการ อนัน้ีได้
ตามเป้าหมาย อนัน้ีเรามีการจดักิจกรรมทุกเดือนๆเราก็ท าไดใ้นทุกปีท่ีผา่นมาแต่ในปีน้ีเราไม่สามารถท าได้
เน่ืองจากเกิดจากเหตุการณ์ไม่สงบท าให ้2 – 3 เดือนเราไม่สามารถท ากิจกรรมได ้อยูใ่นเง่ือนไขของเวลา 
มิติทางดา้นกระบวนการเราไม่มีปัญหา มิติท่ี 2 ทางดา้นบุคคล เราไดแ้ค่เพียงดา้นความพึงพอใจท่ีบรรลุ
เป้าหมายนะ แต่ท่ีไม่บรรลุคือการติดตามการน าเอาไปใชย้งับอกยาก เพราะฉะนั้นดา้นบุคคลคือความพึง
พอใจส่วนอีกอนัหน่ึงทางดา้นองคค์วามรู้ อนัน้ีเอ่อยงัจบัวดัยากเพราะวา่องคค์วามรู้เกิดข้ึนใหม่เยอะเพราะ 
ณ ท่ีน้ีมนัเป็นโรงเรียนแพทยด์งันั้นจะบอกจริงๆวา่บรรลุเป้าหมายน้ียงัไม่สามารถตอบไดแ้น่ชดัในขณะน้ี 
แต่ท่ีแน่ๆเราไม่สามารถจบัไดว้า่เราบรรลุจริงๆอาจจะไม่ไดบ้รรลุอาจจะไม่ไดห้มายความว่าเราไม่บรรลุ 
อาจจะบรรลุเพียงแต่ว่าเรายงัไม่มีโอกาสท่ีเราจะไปจบัมนัได ้เรามี innovation เกิดข้ึนทุกปีแต่มนัยงัเป็น
ปัจเจกชนก็คือว่า innovation ได้จากคนคนเดียวหรือกลุ่มคนเล็กๆไม่ได้ท างานร่วมกันหรือท างาน
ประสานกนั เพราะฉะนั้นเรายงัไม่เห็นภาพชดัเจนว่า innovation นั้นเกิดข้ึนจากกิจกรรม KM จริงๆหรือ
เปล่าหรือวา่เกิดข้ึนเพราะเขาท าเองคนเดียวหรือเปล่า มนัมี innovation บางอยา่งท่ีเกิดจากกิจกรรม KM เช่น 
วา่ innovation ดา้นหลกัสูตรการเรียนการสอน อนัน้ีเกิดจากกลุ่มท่ีท างาน KM อยา่งท่ีผมบอกว่าลกัษณะ
โรงเรียนแพทยคื์อทุกคนตอ้งพฒันาตนเองและมีกลุ่มคนหน่ึงคืออาจารยท่ี์ตอ้งพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 
เพราะเป็นผูท่ี้ตอ้งพฒันาองคค์วามรู้ ดงันั้นมนัจะเกิดข้ึนดว้ยตนเองอยูแ่ลว้ ไม่ตอ้งมี KM ก็เกิดข้ึนเพียงแต่
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วา่เขาไม่ไดถ่้ายทอดให้คนอ่ืนต่อเลยไม่ไดเ้รียกว่า KM เพียงแต่วา่ตวัองคค์วามรู้พฒันาไดต้ลอดเวลา ถา้ดู 
outcome แค่ความรู้มนัวดั KM ไม่ได ้
 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการ/ข้ันตอน ในการประเมินผลการจัดการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 ในขณะท่ีท าตอนน้ีเหมาะสมแล้วตามบริบทเท่าท่ีเรามีเน่ืองจากว่ารูปแบบการท างานของ
คณะท างานการจดัการความรู้ในรามาธิบดีเรา ไม่ไดใ้ชบุ้คลากรประจ า แต่อาศยัจิตรอาสาหรือบงัคบันิดๆ
ให้มาเป็นกรรมการ และก็ท างานด้วยกนัดังนั้นทุกคนมีงานประจ าของตนเองเรายงัไม่มีบุคลากรเพียง
พอท่ีจะท าการประเมินออกแบบสอบถามและลงพื้นท่ีเราก าลงัจะเร่ิมการประเมินความรู้ความเขา้ใจการ
จดัการความรู้ในบุคลากรในปีน้ีเราก าลงัออกแบบสอบถามอยูแ่ต่วา่เรายงัไม่ไดน้ ามาใชคิ้ดวา่ตรงจุดน้ีเรายงั
ไม่เกิดข้ึนส่วนการลงพื้นท่ีเขา้ไปส ารวจอยู่เรายงัไม่สามารถท าไดเ้น่ืองจากบุคลากรเรายงัไม่เพียงพอ เรา
ตอ้งใช้วิธีการสอบถามทางโทรศพัท์ และตามการลงทะเบียนของ CoP ปัญหาคือคณะยงัไม่มีนโยบาย
ทางดา้นนั้นดงันั้นนโยบายคณะยงัใชบุ้คคลท่ีมีจิตรอาสาอยู ่
 
5. ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรได้แบ่งเป็น ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลทีไ่ด้เป็นอย่างไร 
ถา้ไดด้า้นขอ้มูลอาจไม่สมบูรณ์อาจไดบ้างส่วน และบางส่วนในบางมิติดว้ย ขอ้มูลในดา้นกระบวนการใน
การจดัท าอนัน้ีเราได ้แต่ว่าขอ้มูลทั้งหมดในภาพรวมทั้งหมดเพราะองคก์รเราใหญ่ พื้นท่ีมนักวา้งดว้ย คือ
พื้นท่ีทางกายภาพมนักวา้งดว้ย และก็ส่วนยอ่ยๆมีห้องเต็มไปหมดเราไดไ้ม่หมด ซ่ึงตอนน้ีถามวา่ถา้มี CoP 
เกิดข้ึน หรือมีการจดักลุ่ม CoP ก่ีอยา่งผมตอบไม่ไดเ้ลยเพราะเยอะมาก เพราะบางกลุ่มไม่ไดล้งทะเบียน เรา
ไม่ได้มีกฎบงัคบัว่า CoP ต้องลงทะเบียน หรือว่า CoP ต้องลงทะเบียนกบัทางมหาวิทยาลยัแต่ทาง
มหาวิทยาลยัก็อยากไดเ้ช่นนั้นแต่ด้วยเราไม่ไดมี้แรงจูงใจท่ีมากเพียงพอผลบงัคบัใช้ท่ีมีโทษท่ีรุนแรงส่ิง
เหล่าน้ีจะไม่เกิดข้ึนเพราะเขามีการ form team แบบ informal ไดเ้พราะฉะนั้นเราจะได ้Group อยา่งท่ีเป็น
ทางการมากกว่าขอ้มูลน าเขา้เราไดห้รือขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจความคิดเห็นแบบ exit poll เรามีเท่า
นั้นเอง ส ารวจความคิดเห็นของการจดักิจกรรมเป็นอย่างไรมีการติดตามการน าไปใช้ โดยเฉพาะส่ิงท่ีจบั
ตอ้งได ้คือ งานมหกรรมคุณภาพเรารู้วา่กลุ่มไหนท่ีลงทะเบียนกบัทางเราอนัน้ีเราจะตามติดไดว้า่อนัน้ีเขา
ไดเ้อาไปใชข้นาดไหน หรือมีคนน าผลงานของเขาไปใชไ้ดข้นาดไหน แต่ในดา้นของกระบวนการอยา่งท่ี
เรียนใหท้ราบเม่ือสักครู่น้ีในการประเมินไดแ้บ่งเป็นน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต และผลลพัธ์ ผลท่ีไดอ้ยา่ง
ท่ีบอกไดแ้ค่ในบางมิติในบางส่วนของมิตินะ เอาง่ายๆอยา่ง output และ outcomes มีคนถามผมวา่ถา้ใช ้KM 
แล้วเอาง่ายๆในการรักษาพยาบาลมันช่วยลดต้นทุนไหม เอาจริงๆปัจจยัท่ีมีผลในการลดต้นทุนมีอยู่
เยอะแยะเลยไม่ใช่แค่เร่ือง KM เช่นเร่ืองการวางนโยบาย just in time การวางนโยบายเร่ือง inventory ให้
มนัดีมนัก็ลดตน้ทุนไดเ้ราก็ไม่ตอ้งท า KM ก็ยงัได ้ดงันั้นเราจะพูดถึงวา่ output outcomes ท่ี relate กบั KM 
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โดยตรงโดยไปมองทางด้าน finance ด้านอ่ืนๆนั้นผมว่ายากในใจผมส าหรับท่ีน้ีนั้นเพราะว่าถา้เรามอง
ยอ้นกลบัไปท่ีพื้นท่ีของคณะแพทยเ์องในบริบทน้ีมนัมีพนัธกิจเยอะมนัไม่ไดมี้แค่ product แค่เป็นช้ินงาน
เพียวๆหรือช้ินงานท่ีในรูปแบบเดียวหรือช้ินงานท่ีสัมผสัได้เพียงอย่างเดียว มนัมีช้ินงานท่ีสัมผสัไม่ได้
หลายๆอยา่งยกตวัอยา่งเช่น เรามีพนัธกิจดา้นการสอนอนันั้น product ของเราคือบณัฑิตยแ์พทย ์อนัน้ีเราก็
จบัตอ้งไดว้า่จบก่ีคนก่ีคนแต่ผลงานท่ีออกไปนั้น relate กบั KM ไหมนั้นเราตอบยาก พนัธกิจอนัท่ี 2 ก็คือ
พนัธกิจทางดา้นการบริการรักษาพยาบาล product ของเราก็คือการบริการรักษาพยาบาล ตรงน้ีก็จบัตอ้งยาก
มนัดีเพราะอะไร มนัดีเพราะวา่หมอเก่งก็พอแลว้หรือวา่ดีเพราะพยาบาลเก่งช่วยกนัดูแลผูป่้วยได ้มนัก็ดีนะ
ตรงนั้นมนัก็ดีอยูแ่ลว้ฉนั้นมนั improve หรือเปล่าผมก็วา่มนัน่าจะ improve ไดต้รงนั้น อยู่แลว้โดยดูจาก
จ านวนคนไข ้อตัราการหายของคนไข ้อนัตราการเสียชีวิตก็นอ้ย แลว้มนั relate กบั KM หรือเปล่า อาจจะ
เป็นส่วนหน่ึงเท่านั้นเองแต่ไม่ไดท้ั้งหมด เป็นตน้ มิติท่ี 3 หรือพนัธกิจท่ี 3 คือการวิจยัตวัน้ียงัพอจบัตอ้งได ้
คือตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีตอ้งกลัน่ออกมา และตีพิมพ ์มิติถดัไป การบริการทางวิชาการก็ไดใ้นรูปแบบของ
กิจกรรม ความพึงพอใจแต่ตวัองคค์วามรู้เองน้ีจบัตอ้งไดจ้ริงๆแต่ความรู้จาก CoP ก็มีตวัอยา่งอยูบ่า้งคือน า
ความรู้ตรงนั้นไปใช้ แต่พวกน้ีเราไดเ้ก็บ document แบบรายงานเฉยๆวา่มีคนน ากิจกรรมน้ีไปใช้มีคนน า
กิจกรรมน้ีไป share ต่อในส่วนของเทคโนโลยี website นั้นตอนน้ีมนัน่ิงไปเยอะแต่ในตอนท่ี Active มากๆ
นั้นก็คือวา่มนัมีทั้งในส่วนของการ 1) share ความรู้กนัเองเวทีสนทนาแบบ forum    2)  Post ความรู้ท่ีได้
จากเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เขา้ไป 3) เปิด link โยงเขา้ไปใน CoP ต่างๆอยา่งท่ีเราวาง platform ในช่วง 2-3 ปี
ท่ีผา่นมามนัยงัไม่ดีเท่าท่ีควรเพราะบุคคลากรท่ีดูแล web โดยตรงไม่มีมนัเลยน่ิงไป 
 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
 ปัญหาและอุปสรรคเราเคยสรุปกนั เราเคยประชุมกรรมการคณะท างานการจดัการความรู้นัง่ list 
ปัญหาเพื่อการในการเปล่ียนถ่ายคณะท างานจะไดส่้งมอบงานให้เขาไดมี้เยอะเลยหลายขอ้ตั้งแต่ ในดา้น
ของ 1) มิติทางดา้นผูน้ า มีวิสัยทศัน์ชดัเจนไหมในดา้นการจดัการความรู้ ในช่วงแรกเหมือนจะดีเพราะเรา
มุ่งหนา้ไปทางดา้น TQA ก็เหมือนจะไดรั้บวิสัยทศัน์ท่ีดีแต่ในช่วงหลงัๆ เราไม่ไดมี้การทบทวนในเร่ือง
วิสัยทศัน์ในเร่ืองภาวะผูน้ าท าให้เราไม่ไดรั้บแรงขบัเคล่ือนเร่ือง KM ไดไ้ม่เต็มท่ี 2) หน่วยงานเราไม่ได้
จดัตั้งเป็นหน่วยงาน KM ท่ีชดัเจนดว้ยอ านาจหนา้ท่ีท าให้ขบัเคล่ือนอะไรไดไ้ม่มาก 3) ภาระงานประจ า
ของคณะกรรมการ ไม่มีเวลาท่ีจะเขา้มาช่วยงานเขา้ร่วมประชุม โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเร่ืองบุคลากร 
4) ดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรยงัขาดอยูเ่ยอะทางดา้นผูน้ าเองเราตอ้งท าแผนข้ึนไปเสนอ คือเราไป
บอกเองให้ top down เป็นไปไม่ไดแ้ละทางเบ้ืองบนเองจะ top down หรือเปล่า แต่ส่วนตวัของเราเองใน
ส่วนไหนเราท าไดเ้ราก็ท าไปเรามุ่งประโยชน์ขององคก์รมุ่งการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นหลกัเสียก่อนในดา้น
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ภาวะผูน้ าในการน าองคก์รท่ีมนับกพร่องไปเราคิดวา่คงไม่มีวิธีการท่ีจะด าเนินงานให้อยา่งชดัเจนนอกจาก
เราจะท าโครงการไปเสนอใหผู้น้  าสูงสุดเรามีการขบัเคล่ือนนะใหท้่านเห็นความส าคญัปรับวสิัยทศัน์กนัไป 
จริงๆในระดบัมหาวิทยาลยัดว้ยกนัในดา้นน้ีคงไม่ค่อยยากมากโดยทัว่ไปทางคณะบดีท่านจะคิดวา่มนัเป็น
เร่ืองเดียวกบัการวิจยัหรือวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองการสร้างองคค์วามรู้มนัจะไม่ค่อยอยากนกัแต่ส่ิงท่ีท่านมกัจะ
มองไม่เห็นคือการจดัการความรู้นั้นไม่ใช่แค่อาจารย ์ตอ้งเนน้ทุกระดบั ทั้งสายสนบัสนุน สายบริการ สาย
ธุรการ ส่ิงตรงน้ีท่านมกัจะมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นจะท าอยา่งไรถึงจะ recognize ไดผู้น้  าคือคุณเอ้ือ ถา้ผูน้  า
ไม่เห็นความส าคญัแลว้ผูจ้ะตามก็ไม่รู้วา่ท าไปเพื่ออะไร DPU
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กรอบแนวทางการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินผลการจัดการความรู้ 
 
ช่ือหน่วยงานท่ีสัมภาษณ์ การจดัการความรู้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
วนั / เวลา และสถานท่ีท่ีสัมภาษณ์ 29 ต.ค. 2553 คณะแพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
การจัดการความรู้ขององค์กร 
1. ท่านเกีย่วข้องกบักจิกรรมการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์อย่างไร 
 ตอนน้ีอยูใ่นต าแหน่งรักษาการการจดัการความรู้อยูใ่นส่วนวางแผน นโยบายและด าเนินการและก็
ติดตามประเมินผลในคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล 
 
2. การจัดการความรู้ขององค์กรมีการด าเนินการเป็นระยะเวลาเท่าใดแล้ว 
 ของศิริราชมี 3 พนัธกิจ ถา้ KM ของศิริราชเร่ิมมาตั้งแต่ปี กุมภา 46 – สิงหา 47 อยูใ่นช่วงโครงการ
น าร่องจะด าเนินการอยูใ่นส่วนฝ่ังโรงพยาบาลเร่ืองการให้บริการหลงัจากนั้นปี 47 ก็จะเป็นงานการจดัการ
ความรู้เป็นผูรั้บผิดชอบในส่วนของส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้และก็พฒันาระบบสารสนเทศให้การ
จดัการความรู้ของคณะแพทยศ์าสตร์ทั้งหมด ถา้พดูถึงพนัธกิจการศึกษาท่ีเรามีการวางแผนอยา่งชดัเจนก็จะ
ประมาณปีน้ีอยา่งชดัเจน คือของศิริราชจะมีการทบัซอ้นอยูบ่า้งระหวา่งบริการกบัการศึกษาแต่เราไม่ไดเ้ขา้
ไปเต็มระบบแต่ในปีน้ีเรามีการไปประสานงานกบัทางดา้นรองคณะบดีฝ่ายการศึกษาพอดีของศิริราชจะมี
การศึกษามีรอง 2 ท่านคือก่อนปริญญาคือนกัศึกษาแพทย ์กบัหลงัปริญญาพวกแพทยป์ระจ าบา้น เราก็มีการ
ประสานงานพูดคุยกนัวา่จะมีการด าเนินงานการจดัการความรู้ก็ฝ่ายการศึกษาก็ประสานงานกนัไปละก็จะ
ด าเนินการในปีน้ีแต่ถา้วจิยัก็จะไปพร้อมๆกนักบับริการแต่จริงๆมนัก็ไม่ไดช้ดัขนาดนั้นมนัก็ทบัซ้อนกนัอยู่
แต่วา่ถา้จะพดูถึงในเชิงระบบท่ีเราเขา้ไปท าใหอ้ยา่งชดัเจนทางดา้นการศึกษาก็คือปีน้ี 
 
3. วตัถุประสงค์ในการจัดการความรู้คืออะไร 
 หลกัๆก็คือพฒันาคนพฒันางานพฒันาองคก์รและก็เพื่อใหใ้ชต้วัการจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาองคก์รไปสู้เป้าหมายวสิัยทศัน์ท่ีเราตั้งเอาไว ้
 
4. มีรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างไร 
 รูปแบบมนัก็ข้ึนอยูก่บัช่วงพฒันาการการจดัการความรู้ก็ถา้ในช่วงโครงการน าร่องเลยน้ีก็จะใช ้6 
Step Model ในช่วงแรกนะคือโครงการน าร่องในช่วงท่ี 2 ก็ศิริราชก็จะมีการพฒันารูปแบบการจดัการ
ความรู้ในช่วงท่ี 2 ก็จะมี Model ของศิริราชในช่วงน้ีก็จะมี Model ของศิริราชอีกตวัหน่ึงก็จะอยูใ่นบริบท
ของศิริราช ณ ปัจจุบนัน้ีเราใช ้Model น้ีและเราก็มี KM Strategy หรือกลยุทธ์ในเร่ืองของการจดัการความรู้ 
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เพราะว่าเราด าเนินการไปสักระยะหน่ึงเราก็พบว่าเม่ือเราวิเคราะห์องค์กรเราก็คน้พบว่าเรามีจุดแข็ง ขอ้ท่ี
ควรพฒันาและก็คน้พบวา่ในการผลกัดนัองคก์รสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ทางดา้น KM เราตอ้งพฒันาตรงน้ี
ข้ึนมา ก็ศิริราชก็จะมีในส่วนของ LINK SHARE LEARN ตรงน้ีเป็นกลยุทธของศิริราชในเร่ืองของการท า 
KM 
 
การประเมินผลการจัดการความรู้ 
1. ใครเป็นผู้มีหน้าทีใ่นการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กร 
 หน้าท่ีการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรก็จะอยู่ในส่วนการจัดการความรู้เป็น
ผูรั้บผิดชอบโดยตรงโดยมีทางคณะกรรมการเป็นผูม้อบหมายให้ประเมินผลและติดตามความกา้วหนา้ใน
เร่ืองของ KM หน่วยงานภายนอกถา้จะมองในส่วนท่ีจะเป็นศิริราชมีการท าการจดัการความรู้อยา่งต่อเน่ือง
เราก็อยากจะรู้ว่าผลท่ีเราท าออกมาแลว้เป็นอย่างไร ก็ได้เขา้ร่วมกบัทางสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ใน
โครงการเขาเรียกวา่ KMA ในเร่ืองของ Knowledge Management Assessment ท่ีใชเ้กณฑข์อง TQA 
และก็จะมีท่ีปรึกษาของสถาบนัเพิ่ม คือ Mr.robert J.osterhock มาช่วยในการพฒันาแบบประเมินตวัน้ีแบบ
ประเมินการบริหารการจดัการความรู้ พฒันาแบบประเมินเพื่อใชใ้นประเทศไทย ก็คือพฒันาแบบประเมิน 
วิธีการประเมิน ระบบการประเมิน เพื่อน าตรงน้ีไปขยายผลองค์กรท่ีตอ้งการจะประเมินผลการจดัการ
ความรู้เพื่อความเป็นเลิศในประเทศไทยซ่ึงศิริราชเขา้ร่วมมาตั้งแต่ปี 2549 แลว้ก็มีการพฒันาแบบประเมิน
และก็เอาไปขยายผลในเร่ืองของการประเมิน KMA เราก็ท าร่วมกบัสถาบนัเพิ่มผลผลิตและก็มีการประเมิน
ไปคร้ังแรกในปี 2551 และก็สถาบนัเพิ่มก็น าไปขยายผล 45 องคก์รน าร่องปีต่อมาก็มีการน าไปขยายผลไป
ใน 3 องคก์รและก็ท่ีผา่นมาเม่ือ 30 กนัยาก็ไดต้วัแบบประเมินและก็ไดว้ธีิการประเมินผลและมนัก็ข้ึนอยูก่บั
วา่ Measurity ของKM ขององค์กรอยู่ในระดบัไหนแลว้ คือถา้เกิดในช่วงแรกก็อาจจะประเมินง่ายๆแค่
ประเมิน input หรือประเมิน process หรือจะประเมิน outcome indicator ข้ึนอยูก่บัระดบัการเจริญเติมโต
ของ Measurity ของKM ถา้เกิดท ามาสักระยะหน่ึงเราตอ้งการวดัการบริหารการจดัการความรู้ทางสถาบนัก็
แนะน าวา่ใหพ้ฒันาแบบประเมิน KMA น้ีข้ึนมาเพื่อประเมินผลการบริหารการจดัการความรู้ในองคก์รก็คือ
จะใชต้วั KMA และมนัเป็นการประเมินผลในเชิงระบบท่ีท าให้เราเห็นภาพรวมโดยทั้งหมดซ่ึงของศิริราช
จะประเมินตวัน้ี แลว้ก็อีกส่วนหน่ึงเราจะมีการประเมินทั้ง process ประเมินทั้งการบริหารจดัการและก็อีก
ส่วนหน่ึงท่ีศิริราชท าก็คือการประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีเราเรียกว่าดชันีองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยใช ้แบบสอบถามและก็แนวคิดของ ไมเคิล มาร์ควอร์ท (Marquardt) มาใชซ่ึ้งศิริราช ก าหนดให้มี
การส ารวจทุกๆ 2 ปี ในปี 51 ส ารวจเฉพาะบุคลากรทางคลินิก ปีน้ีจะส ารวจใหค้รบบุคลากรทุกกลุ่ม 
 
 
2. องค์กรมีการประเมินผลการจัดการความรู้อย่างไรบ้าง 
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 ก็ตามท่ีพี่กล่าวไว ้ประเมินทั้ง process ประเมินการบริหารการจดัการความรู้ KMA ถา้ประเมิน
ความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้คือ LO 
 
3. ผลทีไ่ด้รับจากการประเมินผลการจัดการความรู้เป็นอย่างไร 
ก็ข้ึนอยูก่บัว่าเราด าเนินการในเร่ืองไหนข้ึนอยูก่บัระดบัการจดัการความรู้ในช่วงแรกอยา่งท่ีบอก ก็อาจจะ
ประเมินแค่ input process output หรือขอบเขตท่ีเราท า คือถา้เราท าในเร่ืองใดเราก็วดัในเร่ืองนั้นก็วดั input 
ถา้เราท าเร่ือง web ก็วดัทางดา้น web ถา้เราท าดา้น CoP ก็จะมีตวัชีวดัทางดา้น CoP ถา้เรามีการด าเนินการ
ดา้นกระบวนการหลกัใดใดเราก็จะมีกระบวนการในการท า outcome ของกระบวนการหลกันั้นๆส่วนผลท่ี
เราได้เราก็จะใช้มาก าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนินการหรือกิจกรรมหรือมาประเมินว่าเราควรมีการ
พฒันาอยา่งไรเราก็ท าโครงการเพื่อปิด Gap แต่ส่วนดีท่ีเราใช ้KMA เราก็จะเห็นภาพรวมของการท า KM 
ทั้งหมดโดยใชเ้กณฑ์ TQA เราก็จะรู้วา่ในแต่ละหมวดเราขาดในเร่ืองอะไรพอเราทราบจุดอ่อนแลว้เราก็มา
วางแผนโครงการเพื่อจะปิด Gap โดยหลกัการเราก็จะประเมินตวัเองในขอ้ไหนเราท าไดดี้เราก็เก็บไวเ้ป็น
จุดแข็งในขอ้ไหนท่ีเรายงัมี Gap อยู ่ยงัมีขอ้ควรพฒันาเราก็วางแผนการด าเนินการเราก็น าลงสู่การปฏิบติั
และก็กลบัมาประเมินผลอีกคร้ังหน่ึงวา่ผลท่ีเราท าผลมนัดีข้ึนอยา่งไรก็น าผลมาปรับปรุง 
แต่คงไม่ไดว้า่ท ากิจกรรมหรือด าเนินการใดโดยไม่ไดต้ั้งวตัถุประสงค ์
 
4. ท่านคิดว่ากระบวนการ/ข้ันตอน ในการประเมินผลการจัดการความรู้นี ้เหมาะสมหรือไม่อย่างไร 
 อาจจะเหมาะกบับริบทของศิริราช เพราะว่าเราท าเพื่อพฒันา Monitor ตวัเองแลว้ก็ดูว่าเรายงัมีขอ้
ตรงไหนท่ีเราตอ้งพฒันาเพิ่ม แล้วก็ท่ีส าคญัก็คือว่า KMA มนัก็ช่วยให้เราเห็นภาพรวมของการบริหาร
จดัการทั้งระบบบางทีเราคิดวา่เราจะไป focus ในเร่ืองน้ีแต่ในหมวดน้ีมนัยงัขาดอยูก่็ไม่ไดใ้นบางอยา่งมนัก็
ต้องด าเนินการไปพร้อมๆกันของเราตอนน้ีมันใช้หลายตัวถ้าพูดในส่วนของ KMA มันจะเป็น
แบบสอบถามท่ีใชแ้นวคิดหลกัการของ TQA ของแต่ละหมวดเสร็จแลว้มนัจะตอ้งไปประเมินตนเองในแต่
ละหมวดเสร็จแลว้มนัก็จะตอ้งไปประเมินตนเองในแต่ละหมวดนั้นมนัก็จะมีขอ้ค าถามของ TQA แต่จะ
เนน้ไปในเร่ืองของ KM และเราก็มาดูวา่เราขอ้น้ีเราท าหรือยงัท าไดไ้หมมีปัญหาอะไรไหมคือวา่เราก็พฒันา
ตรงนั้นข้ึนมาแลว้ก็เราก็ประเมินตวัเองเสร็จเราก็จะมีท่ีปรึกษามาเยี่ยมยืนยนัวา่ขอ้น้ีเราท าไดดี้นะ คะแนน
เต็ม 5 เราไดเ้ท่าไหร่ ซ่ึง tool ตวัอ่ืนๆก็จะมี tool หลายๆตวัก็ข้ึนอยูก่บัว่า บางอนัเราก็จะใชเ้ม่ือหลายๆปี
ก่อนก็จะเป็น tool ง่ายๆมนัจะเป็น Quiz ถามง่ายๆเลยวา่ใช่ หรือไม่ซ่ึงถามวา่ไดไ้หมก็อาจจะไดใ้นระดบั
หน่ึงมนัข้ึนอยูก่บัว่าเราท าเพื่อวตัถุประสงค์อะไรถา้เกิดเราท าเต็มแลว้เราไม่ท าอีกแลว้เราเต็มแลว้มนัก็คง
ไม่ใช่เพราะวา่เราจะท าเพื่อพฒันาเพราะฉะนั้น tool อนัน้ีมนัจะเหมาะกบัช่วงเวลาหน่ึงแต่พอท าไปเยอะ
แลว้เอาอนัน้ีมาประเมินเราก็ได้อนัน้ีเต็ม ฉะนั้นเราเรามาถามว่าเราจะท าอะไรต่อหละ เราก็ตอ้งเอาแบบ
ประเมินตวัน้ี เพราะมนัเป็นการประเมินสากลตวัน้ีนะเพราะ TQA KMA มนัใชแ้นวคิดของ TQA และใน 
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Quiz TQA มนัก็มาจาก Malcolm Borish เพราะฉนั้นก็คือวา่ถา้เราตอ้งการยกระดบัใหเ้ราเป็นระดบัสากลเรา
ก็ตอ้งเอามาตรฐานระดบัสากลมาจบัหรือมาวดัการท างานของเราโดยมีการประเมินซ ้ า ทุกๆ 2 ปี 
เราท าเร่ืองไหนเราก็ประเมินเร่ืองนั้น 
 
5. ในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรได้แบ่งเป็น ข้อมูลน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ผลลพัธ์หรือไม่ และผลทีไ่ด้ 
 มี ก็มีการประเมิน ถา้ระบบใหม่ท่ีเราไดใ้ช้ KM เต็มระบบเราก็ประเมินไดเ้ต็มท่ีเลยเน่ืองจาก
องคก์รเป็นองคก์รใหญ่เช่นในเร่ืองน้ีเราไม่ไดใ้ช ้KM น้ีมนัจะตอบไดไ้หมวา่เราไดม้าจากผลท่ีเราท า KM 
คนอ่ืนมกัจะมองแบบนั้นเราก็เลยมีการด าเนินการ กระบวนการหลกัเลยคือ เราใชก้ระบวนการท า KM เขา้
ไปเต็มๆเลยก็คือเช่นในเร่ืองการท าวิจยั R-To-R จากโครงการงานประจ าสู่งานวิจยั โครงการน้ีจะใช้
กระบวนการ KM ในการพฒันาส่งเสริมผลกัดนัและก็ตอนน้ีท่ีระบบส าคญัของโรงพยาบาลท่ีเรามีการใช้
กระบวนการ KM ขบัเคล่ือนก็จะเป็นในเร่ืองของกระบวนการให้ยา ความปลอดภยัในการให้ยาผูป่้วย ซ่ึง
ตรงน้ีเราใชก้ระบวนการ KM เพราะฉะนั้นก็คือวา่ 2 ระบบน้ีเราสามารถ refer ไดว้า่เกิดจากการท า KM แต่
จากระบบอ่ืนๆมนัอาจจะ เขาเอาไปใชห้รือไม่ใชบ้างทีมนัวดัยาก แต่เรามองวา่ถา้หน่วยงานมีการใช ้คือจะ
บอกวา่อนัน้ีใชห้รือไม่ใชม้นัตอบไม่ไดเ้พราะเวลาเราใหก้ลุ่ม คือมนัจะมีกลุ่มท่ีเราให้ อุปกรณ์ทั้งหมด หรือ
วา่ใหเ้ฉพาะกลุ่มใด มนัก็จะมี contaminate หรือ contact กนัอยูแ่ลว้ซ่ึงจากผลงานท่ีเรามีการท า KM มนัก็จะ
มีตวัวดัตวัอ่ืนๆท่ีใกลเ้คียงก็คือวา่จากเดิมท่ีเรามีโครงการ CQI หรือโครงการนวตักรรมอะไรต่างๆจากเดิมท่ี
มีการ จากเดิมแต่ละปีจะมีการส่งเขา้ประกวดเราก็มีจ  านวนโครงการท่ีส่งเพิ่มข้ึนเร่ือยๆอนัน้ีคือจ านวน
โครงการท่ีส่งเข้าและได้รับรางวลั แต่ท่ีเรารู้สึกมีผลท่ีชัดเจนจ านวนโครงการเหล่าน้ีมีผลตอบรับจาก
บุคลากรในการเขา้มามีส่วนร่วมส่งเขา้โครงการมากข้ึนตอนน้ีก็เกือบทุกหน่วยงานมีการส่ง จากบรรยากาศ
ท่ีเราใชพ้วก tool พวก KM ต่างๆพวกน้ีคือจากหลกั 10 เป็นหลกั 100 และ หลาย 100 หรือตอนน้ีก็ 700-800 
โครงการแต่ 500-600 รายการก็ไดรั้บรางวลั 200 300 โครงการแต่ตอนหลงัเกณฑ์เราก็เขม้ขน้มากข้ึนเราก็
จะมีในส่วนเกณฑ์การจดัการความรู้เขา้ไปผนวกดว้ยในส่วนของพวกโครงการเหล่าน้ีถา้ทาง outcomes 
ทางเทคโนโลยี ก็จะเป็นพวก Click Weight พวกน้ีก็จะเป็น process ทั้งหมดแต่ถา้ outcomes ก็จะเป็น
จ านวน download ไปใชห้รือจ านวน comment ท่ีออกมาแต่ในส่วนความรู้ CoP ก็นอกจากเราดูจ านวนคร้ัง
ในการจดัประชุมจ านวนสาระท่ีเราจดัท าข้ึนในปีน้ีก็จะดูว่าสาระความรู้จากหน่วยงานของเขาเขาก็ได้
น าไปใชใ้นหน่วยงานของเขาอยูแ่ลว้แต่ส่ิงท่ีเราตอ้งการอยูใ่นช่วงของการยกระดบัหรือวา่มีการตรวจสอบ
ตรงน้ีแค่อยู่ในระดบักลุ่มให้อยูใ่นความรู้ขององคก์รซ่ึงจะตอ้งมีกระบวนการในการตรวจพิจารณาและก็
ขยายผลความรู้ของ CoP และเป็นความรู้ขององค์กรและน าลงสู่การปฏิบัติในส่วนตรงน้ีก็ต้องมี
กระบวนการในการบริหารจดัการ ซ่ึงตอนน้ีเขาใชโ้ดยสมคัรใจหรือวา่สมาชิกเขาใชใ้นหน่วยงานหรือว่า
ความรู้บางเร่ืองมนัเป็นเร่ืองท่ีดีนะน่าจะขยายผลนะน่าจะยกระดบัไม่ใช่แค่เพียงเฉพาะกลุ่มนะถา้ให้เป็นไป
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อยา่งธรรมชาติการน ากลบัเอาไปใชก้็จะชา้อนัน้ีอาจจะตอ้งมี process หรือมีการบริหารจดัการบางเร่ืองถา้
เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัหรือเร่ืองเร่งด่วนจะตอ้งพิจารณาวา่ควรเป็น นโยบายไหมหรือถา้บางเร่ืองเป็นเร่ือง
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเราจะท าอยา่งไรให้คนท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้นั้นหรือหน่วยงานท่ีจะตอ้งใชค้วามรู้นั้นทราบ
หรือวา่น าความรู้นั้นไปใชก้็ตอ้งมีการบริหารจดัการ 
 
6.ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการจัดการความรู้ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร รวมไปถึงการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 
 ตอบยากเพราะวา่ 1. เรามีความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้หรือเปล่า process หรือวงลอ้มนัมีก่ี
วงแลว้เราท าไปถึงขั้นไหน สุดทา้ยท่ีเราตอ้งการคือการน าความรู้นั้นไปใช ้แต่ไอต้รงวดัความรู้บางทีมนัก็
วดัยากบางเร่ืองมนัเป็นเร่ืองท่ีเด่ียวๆ วดัเฉพาะหน่วยไดแ้ต่บางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีมี impact หรือมี involve 
ค่อนขา้งเยอะมนัก็จะวดัยาก ประการท่ี 2. มนัมีการวดัค่อนขา้งยาก มนัไม่ใช่ระบบปิด บางคนจะบอกวา่มนั
ใช่แค่ KM เร่ืองเดียวหรือเปล่า  มนัก็เคยมีความยากก็เลยไม่มีความกลา้ มนัก็เลยเป็นท่ีมา แลว้ยงัไง 
ท่ีจริงมนัไปวดัแค่ KM อย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ จริงๆแล้วมนัตอ้งไปวดัตวัผลลพัธ์ขององค์กรหรือ
ผลลพัธ์ของงานนั้นและเราใช้กระบวนการของ KM ในกระบวนการนั้นต่างหากเพราะฉะนั้นส่ิงท่ีเรา
ตอ้งการวดัเราไม่ไดว้ดั KM แต่เราวดักระบวนการงานอนันั้นท่ีใช้ KM ในการพฒันามนัจะเป็นอีก shot 
หน่ึงสรุปแลว้ก็คือวา่เราคงไม่ไดว้ดัวา่ท า KM หรอกเราคงวดัวา่ งานนั้นเราใชก้ระบวนการ KM แลว้งาน
นั้นมนัดีข้ึนหรือไม่อยา่งไรและเราไดใ้ชก้ระบวนการ KM ทุกขั้นตอนหรือเปล่า ไม่ใช่วา่เราใชข้ั้นตอนเดียว
แลว้เราไปบอกวา่มนัดีข้ึนก็ตอ้งกลบัมาทบทวนดู ส่วนใหญ่ปัญหาท่ีเจอ ก็คือวา่เวลาท่ีเราเขา้ไปท า KM เรา
ไม่ไดมี้การท า ไม่มีความเขา้ใจในเร่ืองของกระบวน KM ว่าในเร่ืองของงานตวัน้ีนะตอ้งมีการก าหนด
ความรู้ท่ีส าคญั จดัให้เป็นหมวดหมู่ ท  าให้คนเขา้ถึงไดง่้าย และก็ท าให้คนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั Share ไม่
พอ น าไปใชอ้ยา่งไร ตอนน้ีมนัไม่ใช่แค่แลกเปล่ียนอยา่งเดียวนะ ปัญหาคือการแลกเปล่ียนกนัเยอะมาก แต่
การน าไปใช้มีน้อย เม่ือเราท าไปถึงระดบัหน่ึงขั้นตอนไหนเราท าไดไ้ม่ดีเราก็ไปเสริมและพฒันาตรงนั้น
ไม่ใช่วา่เนน้กระบวนการใดกระบวนการหน่ึงก็ตอ้งท าใหค้รบวง วงไหนขั้นตอนไหนท่ีเราท าไดดี้เราก็ตอ้ง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
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              แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเร่ืองแนวทางการประเมินผลการจัดการความรู้ในโรงเรียนแพทย์ 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการจดัการ
ความรู้ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เร่ือง "การศึกษาแนวทางการประเมินผลการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย์" 
แบบสอบถามน้ีส าหรับบุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบในเร่ืองการจดัการความรู้หรือผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ขององคก์ร 
แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการจดัการความรู้ในโรงเรียนแพทย ์
ค าช้ีแจง แบบสอบถามมทีั้งหมด 3 ส่วน จ านวน 6 หน้า 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลองค์กร  
 ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที ่3 ปัจจยัในการประเมนิผลการจดัการความรู้ขององค์กรในภาพรวม 
นิยามศัพท์ 
การจดัการความรู้ คือ การรวบรวม, สร้าง, จดัระเบียบ, แลกเปล่ียน และประยกุตใ์ชค้วามรู้ในองคก์ร โดยการจดัให้คน
มามีปฏิสมัพนัธ์กนัในรูปแบบต่างๆ ท าใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู้ หรือประสบการณ์ และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน  
Best Practices คือ วธีิปฏิบติัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดผลท่ีเป็นเลิศ หรือวิธีปฏิบติัท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ หรือสู่
ความเป็นเลิศ 
BAR หรือ Before Action Review คือ การพดูคุยกนัของสมาชิกในกลุ่มกิจกรรมนั้นๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการ
ท ากิจกรรม โดยมุ่งเนน้ประเด็นไปท่ีเป้าหมายของการท ากิจกรรมนั้น 
AAR หรือ After Action Review  การเรียนรู้หลังการท างาน คือ การทบทวนวิธีการท างานทั้งดา้นความส าเร็จและ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัการท างาน หรือหลงัการจดักิจกรรม 
นวัตกรรม คือ ความคิดริเร่ิมท่ีน ามาประยุกตใ์ชอ้ย่างสัมฤทธ์ิผลในเชิงบวก เพ่ือท าให้ส่ิงต่างๆเกิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีข้ึนโดยการเปล่ียนแปลงนั้นจะตอ้งเพ่ิมคุณค่าใหก้บัลูกคา้ หรือผูผ้ลิต 
*หมายเหตุ 1. กรุณารวบรวมและส่งแบบสอบถามคนื (ภายในวนัพุธที ่28 มนีาคม 2555) 
                 2. ท่านสามารถเลอืกตอบแบบสอบถามได้อกีช่องทางหนึ่งผ่านทางอนิเตอร์เน็ต ตาม URL นี ้
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVmcGZ3U2d6QUI0SjVvQlA4V3NROXc6MQ
  

 
                   ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
                      มนต์ชัย พงษ์นุ่มกลุ 
 
 
 
ทีอ่ยู่ผู้วจิยั 7 ซ. 8/9 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 ถ. ตวิานนท์ อ. เมอืง จ. นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์  087-700-3238  
E-mail  Monchai.pon@dpu.ac.th 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลองค์กร 
1.1 องค์กรของท่านมบุีคลากรทีท่ างานด้านการจดัการความรู้โดยเฉพาะหรือไม่ 
     (  ) ม ี
     (  ) ไม่ม ี
1.2 ระยะเวลาการด าเนินการจดัการความรู้ขององค์กร ______ ปี 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2.1 ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน 
      (  ) ปริญญาตรี 
      (  ) ปริญญาโท 
      (  ) ปริญญาเอก 
      (  ) อืน่ๆ ________________ 
2.2 อายุ ______ ปี 
2.3 อายุงาน ______ ปี 

หากท่านเกีย่วข้องในส่วนของคณะท างานการจดัการความรู้กรุณาตอบค าถามข้อ 2.4 – 2.5 หรือ หากท่านเป็นผู้เข้าร่วม
กจิกรรมการจดัการความรู้กรุณาตอบค าถามข้อ 2.6 – 2.7 

ส าหรับคณะท างานการจดัการความรู้ 
2.4 ท่านเกีย่วข้องกบัการจดัการความรู้ในส่วนใด 
      (  ) ประธานคณะท างานการจดัการความรู้ หรือเทยีบเท่า 
      (  ) รองประธานคณะท างานการจดัการความรู้ หรือเทยีบเท่า 
      (  ) คณะกรรมการการการจดัการความรู้ หรือเทยีบเท่า  
      (  ) เลขานุการการจดัการความรู้ หรือเทยีบเท่า 
      (  ) อืน่ๆ โปรดระบุต าแหน่ง ___________________________ 
2.5 ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่ง ______ ปี ______ เดอืน 

ส าหรับผู้เข้าร่วมกจิกรรมการจดัการความรู้ 
2.6 ผู้เข้าร่วมกจิกรรมการจดัการความรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
       (  ) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ จากวธีิการท างานแบบ Best practices 
       (  ) การแลกเปลีย่นเรียนรู้ใน ชุมชนนักปฏิบัต ิ(Community of Practice - CoP) 
       (  ) การเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างท างาน AAR (After Action Review) 
       (  ) อืน่ๆ โปรดระบุกจิกรรมทีท่่านเข้าร่วม ___________________________ 
2.7 จ านวนคร้ังเฉลีย่ต่อปีในการเข้าร่วมกจิกรรมทั้งหมด ______ คร้ัง 
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ส่วนที ่3 ปัจจัยในการประเมินผลการจัดการความรู้ขององค์กรในภาพรวม 
       ท่านคิดวา่หวัขอ้เหล่าน้ีสามารถน ามาประเมินผลการจดัการความรู้ไดห้รือไม่ 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง ท่ีท่านคิดวา่เหมาะสม โดยใชเ้กณฑ ์ดงัน้ี 
1 หมายถึง ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ 
2 หมายถึง ไม่เหมาะสม 
3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
4 หมายถึง เหมาะสม 
5 หมายถึง เหมาะสมอย่างยิง่ 

3.1 วตัถุประสงค์ และนโยบาย 

ไม่
เห
มา
ะส

มอ
ย่า
งย
ิง่ 

ไม่
เห
มา
ะส

ม 

ไม่
แน่

ใจ
 

เห
มา
ะส

ม 

เห
มา
ะส

มอ
ย่า
งย
ิง่ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.องคก์รมีการก าหนดวตัถุประสงคห์ลกัของการจดัการความรู้      

2.องคก์รมีการก าหนดตวัช้ีวดัขององคก์รในเร่ืองการจดัการความรู้
โดยเฉพาะ 

   
  

3.องคก์รมีการแต่งตั้งทีมงานหลกัเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการการจดัการ
ความรู้โดยเฉพาะ 

   
  

4.องคก์รมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีประเมินผลการจดัการ
ความรู้ในองคก์ร 

   
  

5.ผูบ้ริหารมีการแจง้ใหบุ้คลากรทราบเก่ียวกบัการท าการจดัการความรู้
ขององคก์ร 

   
  

6.ผูบ้ริหารส่งเสริมใหมี้การแกไ้ขปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเพื่อให้
เกิดวธีิการแกไ้ขปัญหาท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงใหม่ๆ 

   
  

7.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหเ้กิดการติดต่อส่ือสารภายในกลุ่มท างาน      
8.ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็นรูปธรรม      
9.ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหก้ารจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในองคก์ร      
10.ผูบ้ริหารส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางขององคก์รท่ีมีอยูใ่หดี้ยิง่ข้ึน 

รวมถึงการพฒันาความสามารถเฉพาะทางขององคก์รในดา้นใหม่ 
   

  

11.ผูบ้ริหารก าหนดใหก้ารมีส่วนร่วมในการสร้างองคค์วามรู้แก่องคก์ร 
เป็นเกณฑห์น่ึงในการพิจารณาผลตอบแทนต่างๆแก่บุคลากร 

   
  

12.ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณและเวลาในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ 
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3.2 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ 

ไม่
เห
มา
ะส

มอ
ย่า
งย
ิง่ 

ไม่
เห
มา
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ไม่
แน่

ใจ
 

เห
มา
ะส

ม 

เห
มา
ะส

มอ
ย่า
งย
ิง่ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1.มีวธีิการเช่ือมโยงการจดัการความรู้กบัแผนการด าเนินการท่ีส าคญัของ

องคก์ร 
   

  

2.มีการจดัสรรทรัพยากรใหก้บักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีท าใหอ้งค์
ความรู้ขององคก์รเพิ่มข้ึน 

   
  

3.องคก์รมีการวดัผลของการแบ่งปันความรู้ในดา้นต่างๆ      
4.องคก์รมีแผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนและบุคลากรทุกคน

รับทราบแผนปฏิบติังาน 
   

  

5.แผนปฏิบติัการการจดัการความรู้ขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ และ
พนัธกิจขององคก์ร 

   
  

3.3 กระบวนการทีใ่ช้ในการจัดการความรู้ 

1.องคก์รมีการวเิคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุดดอ้ยในเร่ืองกระบวนการท่ีใช้
ในการจดัการความรู้ และมีแนวทางท่ีชดัเจนในการแกไ้ข หรือปรับปรุง 

     

2.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบเพื่อดึงความรู้และทกัษะท่ีอยูใ่นตวั
บุคลากรมาจดัเก็บ 

   
  

3.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดความรู้และทกัษะท่ี
อยูใ่นตวัผูเ้ช่ียวชาญไปยงับุคคลอ่ืนๆ 

   
  

4.องคก์รมีกระบวนการอยา่งเป็นระบบในการถ่ายทอดวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด 
(Best Practices) อยา่งเป็นระบบ และมีการจดัท าขอ้สรุปส่ิงท่ีไดจ้ากการ
เรียนรู้ 

   
  

5.องคก์รมีศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)ในองคก์ร 
และมีสมาชิกเขา้ร่วมกิจกรรมของศูนยน้ี์ 

   
  

6.มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการแบ่งปันไปต่อยอดภายในองคก์ร      
7.มีการแบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจดัท าระบบใหง่้ายและ

สะดวกต่อการคน้หาและการใชง้าน 
   

  

8.มีการจดัท าดชันีค าศพัทใ์หเ้ป็นรูปแบบเดียวกนัเพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนั
ทัว่ทั้งองคก์ร 
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3.3 กระบวนการท่ีใชใ้นการจดัการความรู้ (ต่อ) 

ไม่
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มา
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ย่า
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เห
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(1) (2) (3) (4) (5) 
9.มีการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมอยูเ่สมอเพื่อใหท้นัสมยัและตรงกบั

ความตอ้งการ 
   

  

10.มีการวางแผน และมีการเรียนรู้ระหวา่งท างานโดยใชเ้ทคนิค Before 
Action Review 

   (BAR) และ After Action Review (AAR) ในการท ากิจกรรม 
   

  

11.มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือให้รางวลัแก่ผูแ้บ่งปันความรู้      
12.มีการสร้างแรงจูงใจ โดยการยกยอ่งหรือให้รางวลัแก่ผูน้ าความรู้ไป

ปฏิบติั 
   

  

3.4 การมีส่วนร่วมของบุคลากร และวฒันธรรมองค์กร 
1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้แบบเทียบเคียง 

(Benchmarking)  
   

  

2.บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสวงหาวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)      
3.บุคลากรมีการแจง้ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์รแก่เพื่อนร่วมงาน      
4.บุคลากรมีความสนใจในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆและสนใจรับรู้เหตุการณ์

ปัจจุบนั 
   

  

5.มีการสนบัสนุนใหแ้สดงความคิดเห็นในคณะผูท้  างานงาน ส่งผลใหเ้กิด 
ความคิดใหม่ๆ และวธีิการแกไ้ขปัญหาภายในองคก์ร 

   
  

6.บุคลากรมกัจะมีการท างานกนัเป็นทีมหรือกลุ่ม      
7.บุคลากรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขั้นตอนการท างาน และแบ่งปัน

ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
   

  

8.ทกัษะหรือความรู้ส่วนใหญ่ของบุคลากรไดรั้บการพฒันาจากผลลพัธ์
การท างานร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานภายในองคก์ร 

   
  

9.การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการฝึกอบรมในองคก์ร      
10.การแบ่งปันความรู้ เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นองคก์ร 
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3.5 การใช้เคร่ืองมือในการจัดการความรู้ 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
1.มีการจดักิจกรรมของชุมชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice – CoP)      

2.มีการจดัการประชุมทางวชิาการภายในองคก์รเป็นประจ า      
3.มีการใชว้ธีิต่างๆเพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น การเล่าเร่ือง 

(Story Telling), ระบบพี่เล้ียง,  
   การจดัตั้งทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functional Team) เป็นตน้ 

   
  

4.มีการติดต่อส่ือสารโดยใชช่้องทางต่างๆตามความเหมาะสมตามสภาพ
ขององคก์ร เช่น เสียง 

   ตามสาย, บอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 
   

  

5.มีการใชเ้ทคโนโลยใีนองคก์รเพื่อช่วยในกระบวนการแบ่งปันความรู้      
6.มีการจดัเก็บความรู้ท่ีส าคญัในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร 
ก่อใหเ้กิดคลงัความรู้ซ่ึงทุกคนสามารถเขา้ถึงไดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ 

   
  

7.มีการน าเทคโนโลยมีาสนบัสนุนในการติดต่อส่ือสารอยา่งทัว่ถึงทั้ง
ภายใน และภายนอกองคก์ร 

   
  

8.มีเทคโนโลยท่ีีช่วยป้องกนัความปลอดภยัใหก้บัขอ้มูล สารสนเทศ และ
ความรู้ท่ีเป็นความลบัขององคก์ร 

   
  

3.6 ผลลพัธ์ในด้านต่างๆ ทีเ่กิดจากการจัดการความรู้ 
ผลลพัธ์ในภาพรวม 

1.มีองคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียน      
2.มีวธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เกิดข้ึนเป็นประจ าทุกปี      
3.มีนวตักรรมหรือวธีิการแกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดใหม่เกิดข้ึนเป็นประจ าทุก

ปี 
   

  

ด้านการรักษาพยาบาล 
4.อตัราการเกิดภาวะแทรกซอ้นอ่ืนๆท่ีตามมาของผูป่้วยในช่วงใหก้าร

พยาบาลในโรงพยาบาลลดลง เช่น แผลกดทบั, การติดเช้ืออ่ืนๆใน
โรงพยาบาล 

   
  

5.ระยะวนันอนเฉล่ียของผูป่้วยในโรงพยาบาลลดลง      
6.ประสิทธิภาพการดูแลผูป่้วยในภาพรวมดีข้ึน      
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ด้านการรักษาพยาบาล (ต่อ) 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
7.อตัราการฟ้องร้อง การร้องเรียนเก่ียวกบักระบวนการ การรักษาพยาบาล

ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขอ้ผิดพลาดสูง ลดลง 
   

  

8.ความพึงพอใจโดยเฉล่ียในการท างานของบุคลากรเพิ่มข้ึน      
9.ความพึงพอใจโดยเฉล่ียของผูป่้วยต่อบริการพยาบาลเพิ่มข้ึน      

ด้านนักศึกษาแพทย์ 
10.นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
   

  

11.นกัศึกษาแพทยมี์ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติและสมเหตุผล 

   
  

12.นกัศึกษาแพทยมี์ทกัษะการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้      
ด้านนักศึกษาแพทย์ 

13.นกัศึกษาแพทยย์อมรับฟังขอ้คิดเห็นของพยาบาลหรือเจา้หนา้ท่ี      

14.นกัศึกษาแพทยส์ามารถวนิิจฉยัและแกไ้ขปัญหาผูป่้วยไดเ้ร็วข้ึน      
15.นกัศึกษาแพทยส์ามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองขณะรักษาผูป่้วย      
16.นกัศึกษาแพทยมี์สติในการรักษาผูป่้วย      

ด้านงานวจัิย 
17.งานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพเ์ผยแพร่ ไดรั้บการจดทะเบียน

ทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งในระดบัชาติและใน
ระดบันานาชาติ 

     

18.มีงานวจิยัและงานสร้างสรรคท่ี์องคก์รพฒันาช่วยลดค่าใชจ่้ายหรือเวลา
ในการดูแลรักษาผูป่้วย 

   
  

19.มีแหล่งใหบ้ริการทางวชิาการและวชิาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ 

   
  

 
ขอ้คิดเห็น________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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