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บทคัดย่อ 
 

 การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี” มีวตัถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษากระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ และ
น าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี (2) เพื่อศึกษาการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้น
การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี (3) เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร
แลกเปล่ียนและเรียนรู้เก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
และวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยวิจยัเชิง
คุณภาพใชว้ิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผูเ้ช่ียวชาญในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีมีต  าแหน่งระดบัช านาญ
การข้ึนไป จ านวน 4 คน วิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากกลุ่มเป้าหมายในโรงพยาบาลราชวิถี ท่ีมีต  าแหน่งระดบัปฏิบติัการข้ึนไป โดยท าการคดัเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 380 คน และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถ่ี  (Frequency) ค่ าร้อยละ  (Percentage) ค่ าเฉ ล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู้ของบุคลากร โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. กระบวนการคน้หา การสร้างหรือการก าหนดประเด็นความรู้ในโรงพยาบาลราชวิถี
นั้น เป็นหนา้ท่ีของบุคลากรและหวัหนา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งช่วยกนัคน้หา คดัเลือกประเด็น
ความรู้ และกลัน่กรองก่อนท าการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงปัจจยัในการคดัเลือกประเด็นความรู้
ประกอบดว้ย (1) ยทุธศาสตร์หลกัจากกรมการแพทย ์(2) สถิติการเกิดโรค (3) โรคท่ีสังคมก าลงัให้
ความสนใจ และ (4) ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของหน่วยงาน ส่วนการน าเสนอองค์ความรู้แบ่ง

ฆ 
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ออกเป็น (1) การน าเสนอองค์ความรู้ต่อบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ในรูปแบบการจดั
ประชุมวิชาการหรือการจัดประชุมเครือข่ายทางการแพทย ์(2) การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากร
ภายในโรงพยาบาลราชวิถี มีการจดัประชุมทั้งแบบเป็นทางการ คือ การน าเสนอผลการวิจยั สถิติ
ทางการแพทย ์และไม่แบบเป็นทางการ คือการประชุมชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) (3) การน าเสนอองค์
ความรู้ต่อประชาชน เป็นการให้ความรู้แบบตรงจุด อธิบายลกัษณะอาการและแนวทางการรักษาท่ี
ชดัเจนต่อผูป่้วยหรือผูม้ารับบริการ 
 2. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการส่ือสารและจดัการความรู้ มีทั้งเทคโนโลยี
ประเภทการส่ือสารได้แก่ อีเมล์ (E-Mail) และส่ือเครือข่ายสังคม (Social Media) เทคโนโลยีท่ี
สนับสนุนการท างานร่วมกัน ได้แก่ ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) ส่วนเทคโนโลยีประเภทของการ
จัดการความรู้ ได้แก่  แคมตาเซียสตู ดิโอ (Camtasia Studio) เว็บบล็อก (Web blog) เว็บไซต ์
(Website) อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) และออรัสมา (Aurasma) ซ่ึงการเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ ความสะดวกและความเช่ียวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงานดว้ย 
 3. การใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลราช
วิถีจากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพพยาบาล มีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และเคยเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาสารสนเทศกบั
ศูนยพ์ัฒนาการจัดการความรู้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและความเหมาะสมของ
เทคโนโลยี พบว่ามีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภท เว็บไซต์ มากเป็นอนัดบัหน่ึง ดา้น
ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและเหตุผลท่ีเลือกใช้ พบว่า บุคลากรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อส่ือสารมากเป็นอนัดบัหน่ึง และดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า บุคลากรใช้เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเองมากเป็น
อนัดบัหน่ึง ทั้งน้ีการเลือกใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีข้ึนอยู่กบั
ความเช่ียวชาญ ความตอ้งการในการใช้ประโยชน์ วตัถุประสงค์หรือความพึงพอใจส่วนตวัของ
บุคลากรดว้ย 
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    ABSTRACT 
 

 The objectives of this research are to study the procedure controlling knowledge 
issue and presenting the knowledge about the medication task of Rajavithi Hospital, to study 
information technology usage in communication management, broadcast, and discussion about 
the medication task in Rajavithi Hospital, and to study information technology usage in 
communication management, broadcast, and learning about the medication task in Rajavithi 
Hospital. 
 This is a qualitative and quantitative research in the form of survey research. In a part 
of qualitative research, the four excellent experts in Rajavithi Hospital are interviewed in depth, 
whereas in a part of quantitative research, 380 specific samples who work in practical operation in 
Rajavithi Hospital are collected data with questionnaires. All data are evaluated by Statistics 
Package for the Social Science: SPSS. 
 The Statistics, which is used for analyzing the data, are Descriptive; Frequency, 
Percentage, Mean, and Standard Deviation, in order to explain the information of the 
characteristics in population and information technology usage in learning management of 
officers. The findings of this research are in the following; 
 1. The procedure of the search, the creation and the control in knowledge in Rajavithi 
Hospital belongs to the responsibility of officers and the related heads who find out, select 
knowledge issues, and screen them before storing them systematically. The factors in selecting 
knowledge issues consist of the main strategy from Department of Medical Services, statistics of 
disease origin, the disease interested by society, and expertise of specific field of each 
department. Moreover, knowledge presentation can be divided into the knowledge presentation to 
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officers outside Rajavithi Hospital in the form of academic meeting or seminar in medication 
network, the knowledge presentation to officers in Rajavithi Hospital in formal meeting that is to 
present the findings of the research, medication statistics and informal meeting that is the 
Community of Practice (CoPs), as well as the knowledge presentation to the public that is the 
knowledge of point by point that explains the symptoms and precise medication treatment to 
patients or customers. 
 2. For the information technology in communication and knowledge management are 
email and social media; furthermore, dropbox, camtasia studio, web blog, website, e-learning, and 
aurasma are chosen to serve. This depends on need, convenience, and expertise of the individual 
and department. 
 3. The information technology usage for knowledge management of officers in 
Rajavithi Hospital can be found that most samples are females; nurses who are the age of 26-35 
years, graduated in Bachelor degree, and participated in training in developing the information 
technology usage for knowledge management and technology propriety. It is found out that the 
first rank is website, which is used. In the quantity of the information technology usage and the 
reason for using, it is found out that the officers, who use the information technology for 
communication network, are the first rank. Finally, in the aspects of the information technology 
usage, it is found out that the officers, who use it in order to gain more knowledge themselves, are 
the first rank. Overall, the information technology usage of the officers in Rajavithi Hospital 
depends on expertise, need for usefulness, objective, or self-satisfaction. 
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พระคุณของบิดามารดาท่ีให้ก าเนิดและเล้ียงดูให้การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยแ์ละผูท่ี้มีพระคุณ
ทุกท่านท่ีมีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาใหแ้ก่ผูว้ิจยั 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในโลกยุค “สังคมแห่งความรู้ยุคโลกาภิวฒัน์ และยุคแห่งการเปล่ียนแปลง” หน่วย
ราชการจะตอ้งปรับตวัเปล่ียนกระบวนทศัน์ใหม่ และเปล่ียนวิธีท างานใหม่ มิฉะนั้นสังคมไทยก็จะ
ไม่สามารถแข่งขนัได้ในสังคมโลก ซ่ึงในปัจจุบนัมีองค์กรหลายแห่งทัว่โลกไดริ้เร่ิมน าแนวคิด
เก่ียวกบัการด าเนินการจดัการความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร ทั้งน้ีเน่ืองจาก “การจดัการความรู้” ซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จดัระบบ เผยแพร่ และถ่ายโอนความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆได้ทนัเวลา และทนัเหตุการณ์ 
ส่งผลให้การปฏิบติังานของคนในองค์กรมีคุณภาพ โดยเฉพาะในโลกยุค “สังคมแห่งการเรียนรู้” 
และ “ยุคแห่งการเปล่ียนแปลง” ซ่ึงหน่วยราชการ  และข้าราชการจะต้องเร่งปรับตัว รวมทั้ ง
ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์  ว ัฒนธรรม ค่านิยม และเปล่ียนวิธีการท างานใหม่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,  2555) 
 องคก์รหน่วยงานราชการและเอกชนในหลาย ๆ ประเทศ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง
โครงสร้างองคก์ร และมีการพฒันาระบบการท างานใหม่  โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การส่ือสารเขา้มาช่วยเสริมในการปฏิบติังาน การจดัท าขอ้มูล เอกสาร รายงาน บทสรุปวิเคราะห์ 
เพื่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
บุคลากรในองค์กร รวมทั้ งในด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) ท่ี ช่วย
ส่งเสริมองค์กร และเป็นการสร้างองค์กรให้เกิดประสิทธิผลในภาพรวม (High Performance 
Organizational - HPO)  
 การจดัการความรู้เป็นแนวทางการบริหารจดัการสมยัใหม่ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัคน
หรือบุคลากร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่ง ประกอบกบักระแสของการเปล่ียนแปลงของสังคมอย่าง
รวดเร็วทัว่โลก องคก์รสมยัใหม่จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
ตอ้งสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อผลักดันให้องค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่รอดและ
แข่งขนักันเป็นทีมได้ในโลกยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-Based Society and Economy) 
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โดยมีการจดัหาความรู้ การจดัเก็บความรู้ การเผยแพร่ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การใชค้วามรู้
ร่วมกนั และการประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนการส่ือสารเพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ ควบคู่ไปกับ
รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม (ศิริชยั ตนัจอ, 2555, น. 1-2) 
 ความรู้เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กร มีลกัษณะเฉพาะโดดเด่น ยิ่งใช้มากยิ่งมี
คุณค่าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงองคก์รจะตอ้งมีกระบวนการท่ีเป็นระบบในการจดัการความรู้ องคป์ระกอบ
ส าคญัของการจดัการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการจดัการความรู้ คน ถือว่าเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ แหล่งประสบการณ์ และเป็นผูน้ าความรู้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้คนสามารถคน้หา จดัเก็บ แลกเปล่ียน รวมทั้งน า
ความรู้ไปใชไ้ดอ้ยา่งง่ายและรวดเร็วข้ึน ส่วนกระบวนการจดัการความรู้ เป็นการบริหารจดัการเพื่อ
น าความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผูใ้ช ้เพื่อท าให้เกิดการปรับปรุงและสร้างนวตักรรม องคป์ระกอบ
ทั้ง 3 ส่วนน้ีจะตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการอยา่งสมดุล (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548, น. 8)  
 นอกจากคน เทคโนโลยี และกระบวนการจดัการความรู้แลว้นั้น อีกส่วนส าคญัส าหรับ
การจดัการความรู้ ก็คือ “การส่ือสาร” เพราะเป็นส่ิงส าคญัท่ีทุกองคก์รจะตอ้งน ามาใชต้ั้งแต่ผูบ้ริหาร
จนถึงระดบัปฏิบติัการ การส่ือสารนั้นเป็นกระบวนการท่ีจะน าไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัของบุคลากร และน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ต่อให้เทคโนโลยีท่ีใช้
จดัการความรู้จะดีเพียงใด หากขาดการส่ือสารระหว่างกนัก็จะท าให้การจดัการความรู้ไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 ดงันั้นการจะพฒันาองคก์รให้เจริญกา้วหน้า จึงข้ึนอยู่กบัการจดัการความรู้ท่ีมีอยู่ใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้กับวิธีการจดัการความรู้ โดยใช้
วิธีการส่ือสาร เพื่อคดัเลือกประเด็นความรู้ เพราะเป็นการบ่งช้ีความรู้ว่าเร่ืองใดมีความเหมาะสม 
และก่อนการน าไปเผยแพร่ตอ้งมีการกลัน่กรอง ประมวลผลความรู้เป็นอย่างดี ดงันั้นการส่ือสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทส าคญัท่ีสนับสนุนการจดัการความรู้ในองค์กรและสร้าง
ความส าเร็จใหอ้งคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 โรงพยาบาลราชวิถีถือเป็นโรงพยาบาลศูนยว์ิชาการท่ีใหญ่ท่ีสุดในสังกดักรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข (60 ปีโรงพยาบาลราชวิถี, 2554, น.24) มีอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีทนัสมยั 
และบุคลากรผูเ้ช่ียวชาญ ในการให้บริการผูป่้วย ทั้งดา้นการตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ในทุกสาขาโรค ใหก้ารฝึกอบรมแพทยฝึ์กหดั แพทยป์ระจ าบา้น ในเกือบ
ทุกสาขาวิชาท่ีแพทยส์ภาก าหนด เพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง มีทั้งการอบรมระยะสั้นและระยะยาว
 ปัจจุบันโรงพยาบาลราชวิถียงัเป็นโรงเรียนผลิตบุคลากรทางการแพทยห์ลายสาขา  
ตลอดจนการออกนิเทศงานทางวิชาการใหแ้ก่โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค 
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 โรงพยาบาลราชวิถีเองก็มีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในหลาย ๆ ดา้น จึงให้
ความส าคญักบัการจดัการความรู้ ซ่ึงการจดัการความรู้นั้ นเป็น 1 ใน 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล ในปัจจุบนัพบว่า ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลเร่ิมเลือนหายไปพร้อมการ
เกษียณอายขุองราชการ หรือการโยกยา้ยหนา้ท่ีการปฏิบติังานของบุคลากร ท าใหค้วามรู้โดยนยัหรือ
ความรู้แฝง (Tacit Knowledge) ท่ีอยูใ่นตวับุคคลเลือนหายไป เพราะไม่มีการจดัเก็บความรู้ท่ีเกิดข้ึน
จากความรู้ความสามารถ ความช านาญในสาขาอาชีพ หรือประสบการณ์ในการท างาน เพื่อถ่ายทอด
ต่อไปยงัผูป้ฏิบติังานใหม่ การละเลยความส าคญัต่อองคค์วามรู้เหล่าน้ี นอกจากจะท าให้ความรู้ค่อย 
ๆ เลือนหายไป ยงัท าให้การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ลดลงดว้ย 
 ประเด็นส าคญัของการจดัการความรู้ส าหรับบุคลากร คือ จะท าอย่างไรให้บุคคลากร
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล สามารถรับรู้ เขา้ใจ จดัเก็บความรู้และเขา้ถึงความรู้ท่ีมีอยู ่จน
น าไปปรับปรุงพฒันางานได้จริง การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัใน
การจดัการความรู้ กรมการแพทย ์จึงไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการปรับเปล่ียนองค์กรไปสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อพฒันาระบบและโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม ให้
มีระบบการจดัการความรู้ ประสานสร้างเครือข่ายและส่ือสารกบัหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอก เร่ิมจากการคดัเลือกประเดน็ความรู้ จดัเกบ็องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นหน่วยงาน ซ่ึงจะช่วยท าให้
การบริการของโรงพยาบาลด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ 
โรงพยาบาลราชวิถี จึงก่อตั้ งข้ึนในปี พ.ศ.2549 เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
โรงพยาบาลราชวิถีให้คงอยู ่         ภายใตพ้นัธกิจ เร่ืองการเป็นตน้แบบความรู้ดา้นสุขภาพ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้โรงพยาบาลราชวิถีเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ น าไปสู่การสร้างสรรคน์วตักรรม
ความรู้ดา้นสุขภาพและการดูแลรักษา 
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการส่ือสาร
และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทราบถึงการ
ส่ือสารในการคดัเลือกประเด็นความรู้ การน าเสนอองคค์วามรู้ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึง
เป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร เป็นแนวทางใน
การน าไปประยุกต์ใชแ้กไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือ
จดัเก็บขอ้มูลความรู้ เอกสารในการประชุม การฝึกอบรม เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและสามารถ
เขา้ถึงความรู้นั้นไดต้ลอด โดยไม่จ ากดัเวลาและสถานท่ี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาองคก์ร 
เกิดประโยชน์กบับุคลากรผูป้ฏิบติังานและประชาชนผูม้ารับบริการ  
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1.2 ปัญหำน ำวจิัย 
 1. โรงพยาบาลราชวิถีมีกระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ และน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั
งานดา้นการรักษาพยาบาลอยา่งไร 
 2. โรงพยาบาลราชวิถีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ส่ือสาร ถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลอยา่งไร 
 3. บุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารแลกเปล่ียนและ
เรียนรู้เก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลอยา่งไร 
 
1.3 วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษากระบวนการก าหนดประเดน็ความรู้ และน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 
 2. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 
 3. เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารแลกเปล่ียนและเรียนรู้เก่ียวกบังานดา้น
การรักษาพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 
 
1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 

 การวิจยัเร่ืองการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี มุ่งศึกษาเฉพาะการส่ือสารในเร่ืองของการก าหนดประเด็นความรู้ การน าเสนอ
องคค์วามรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของโรงพยาบาล
ราชวิถีตั้ งแต่ระดับปฏิบัติการข้ึนไปเท่านั้ น โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2556 จนถึง เดือนมิถุนายน 2557 

 
1.5 ประโยชน์ของกำรวจิัย 
 1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ และน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังาน
ดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 
 2. เพื่อใหท้ราบถึงการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี 
 3. เพื่อให้ทราบถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสารแลกเปล่ียนและเรียนรู้เก่ียวกบังาน
ดา้นการรักษาพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 
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 4. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลราชวิถีให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันางานดา้นอ่ืน ๆ  
 6. เพื่อเป็นตน้แบบในการพฒันาดา้นการจดัการความรู้ใหก้บัโรงพยาบาลอ่ืนๆ ต่อไป 
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) หมายถึง เทคโนโลยีท่ีใช้ เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้ ตั้งแต่การ
รวบรวม การจดัเกบ็ และการน าไปเผยแพร่เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ เช่น เวบ็ไซต ์เวบ็บลอ็ก โปรแกรม 
แอพพลิเคชัน่ วีดิทศัน์ 
 ศูนย์พฒันำกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management Center) หมายถึง หน่วยงาน
ท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการจดัเก็บองคค์วามรู้ต่างๆในโรงพยาบาลราชวิถี และกระตุน้ให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การบริหารและจดัการเพื่อน า
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อนัได้แก่ความรู้ท่ีมีอยู่ในส่ือต่างๆ หรือความรู้ท่ีอยู่ในตวั
บุคคล มาจดัเกบ็ โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อถ่ายทอด และแบ่งปันไปยงับุคคลอ่ืน 

 กำรส่ือสำร (Communication ) หมายถึง การแลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร ประสบการณ์
ระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อหรือช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ หรือความเขา้ใจท่ี
ตรงกนั  
 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Process) หมายถึง ขั้นตอนในการจัดเก็บ
ความรู้ ประกอบดว้ย  
  1. การก าหนดวาระความรู้ หมายถึง การก าหนดประเด็นความรู้ ก าหนดเป้าหมาย 
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 
  2. การเลือกสรรและสร้างสรรค์ความรู้ หมายถึง การสร้างความรู้ใหม่หรือการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆท่ีกระจดักระจายทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
  3. การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ หมายถึง การรวบรวม จดัเก็บความรู้ เพื่อให้
เขา้ถึงความรู้ไดโ้ดยง่าย สามารถน าความรู้ประเภทต่างๆ ไปใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว 
  4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ หมายถึง รูปแบบการใชภ้าษาในการเรียบ
เรียงขอ้มูลความรู้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร เพื่อความสะดวกในการคน้หาขอ้มูล 
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   5. การเขา้ถึงความรู้ หมายถึง การท าให้ผูใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้าย
และสะดวก โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
  6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ และการเรียนรู้ หมายถึง การแลกเปล่ียนความรู้
ซ่ึงกนัและกนัของบุคลากร เพื่อให้เกิดการกระจายความรู้ท่ีอยู่ในตวับุคคลไปสู่กลุ่ม และการน า
ความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นงาน 

  7. การเรียนรู้ หมายถึง การน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) หมายถึง องคก์รท่ีมีการสร้างช่องทาง
ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซ่ึงกนัและกนัภายในระหว่างบุคลากร เพื่อน าไปสู่การพฒันาและสร้าง
เป็นฐานความรู้ท่ีเขม้แขง็ขององคก์ร เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในปัจจุบนั 

 ควำมรู้โดยนัยหรือควำมรู้แฝง (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแต่
ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค ์เป็นความรู้ท่ีสามารถพฒันาและแบ่งปัน
แลกเปล่ียนกนัได ้
 ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการ
ถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นทฤษฎี เอกสาร หรือต าราวิชาการต่างๆ 
 กระบวนกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ หมายถึง ขั้นตอนในการก าหนดประเดน็ความรู้ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์หลกัของหน่วยงาน สถิติการเกิดโรค โรคท่ีสงัคมก าลงัใหค้วามสนใจ และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน 

 รูปแบบกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ หมายถึง วิธีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือ
ความเขา้ใจเพื่ออธิบายให้กับบุคคลอ่ืนในลกัษณะการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การ
น าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายนอกโรงพยาบาล การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายใน
โรงพยาบาล และการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อประชาชน 

 สหสำขำวิชำชีพ หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี ประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล 
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรประจ าหน่วยงานต่างๆท่ีท างานเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล 
 ชุมชนนักปฏัติ (CoPs) หมายถึง การรวบรวมกลุ่มคนท่ีมีความรู้ ความสนใจในเร่ือง
เดียวกนั มาร่วมแลกเปล่ียน แบ่งปันความรู้ในเร่ืองท่ีสนใจร่วมกนั 
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ตำรำงที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิด  
 

 กำรส่ือสำรและกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรจัดกำรควำมรู้ของโรงพยำบำลรำชวถีิ 

วตัถุประสงค์ แนวคดิ/ทฤษฎทีี่ใช้ ระเบียบวธีิวจิัย 

กลุ่มเป้ำหมำย วธีิกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการ
ก าหนดประเดน็ความรู้ และ
น าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบั
งานดา้นการรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลราชวิถีเพื่อ
การจดัการความรู้ใน
โรงพยาบาลราชวิถี 

1.แนวคิดเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ 
2.ทฤษฎีการ
ก าหนดวาระสาร  
3.ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตู
ข่าวสาร  
 

แพทย ์พยาบาล และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานดา้นการ
รักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลราชวิถี 
จ  านวน 4 คน 
  

1.การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
 

2.เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการ
ส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียน
องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้น
การรักษาพยาบาลของ
โรงพยาบาลราชวิถี 

1.แนวคิดเก่ียวกบั
ส่ือใหม่และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แพทย ์พยาบาล และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานดา้นการ
รักษาพยาบาล ใน
โรงพยาบาลราชวิถี 
จ  านวน 4 คน 

1.การสัมภาษณ์
เชิงลึก 
2.ศึกษาคน้ควา้
จากเอกสาร 
3.การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 

3.เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร
แลกเปล่ียนและเรียนรู้
เก่ียวกบังานดา้นการ
รักษาพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลราชวิถี 

1.ทฤษฎีการใช้
ประโยชนแ์ละ
ความพึงพอใจใน
การใชส่ื้อ 
 

แพทย ์พยาบาล และ
บุคลากรทุกระดบัใน
โรงพยาบาลราชวิถีท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานดา้น
การรักษาพยาบาล 
จ านวน 380 คน 

1.แบบสอบถาม 
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 บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การศึกษาเร่ือง การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ (Newmedia and Information 
Technology) 
 2.3 ทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) 
 2.4 ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda Setting Theory) 
 2.5 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในการใชส่ื้อ (Uses and Gratifications  
Theory) 
 2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
 เม่ือโลกเขา้สู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นอ านาจ (ศิริชยั ตนัจอ, 2547, น.1) 
โดยนับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1990 เป็นตน้มา การจดัการความรู้ไม่ใช่ศาสตร์ของการพฒันาองคก์ารท่ีมุ่ง
เฉพาะการใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นศาสตร์ใหม่ท่ี
องคก์รชั้นน าทัว่โลกไม่เวน้แมแ้ต่ในภาคธุรกิจ ท่ีไดมี้การน าการจดัการความรู้ไปใชเ้พื่อการพฒันา 
การเพิ่มพูนศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน เพิ่มผลผลิต และบริการขององคก์รมากข้ึน โดยมีนกัวิชาการ
หลายท่านไดก้ล่าวถึงการจดัการความรู้ไว ้ดงัน้ี 
 ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้ หรือประสบการณ์ รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะ ความเขา้ใจ หรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากประสบการณ์ ส่ิงท่ี
ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบติัองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
 การจดัการความรู้คือ เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอยา่งนอ้ย 4 ประการไปพร้อมๆ 
กนั ไดแ้ก่ 1.บรรลุเป้าหมายของงาน 2.บรรลุเป้าหมายการพฒันาคน 3.บรรลุเป้าหมายการพฒันา
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องคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 4.บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกนั
ในท่ีท างาน(วิจารณ์ พานิช, 2009) 
 เรียวโกะ โทยามา (Ryoko Toyama) (อา้งถึงในบุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2548, น.20) 
กล่าวว่า การจดัการความรู้ หมายถึง การจดัการเพื่อเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมี และ
ประสบการณ์ของคนในองคก์รอย่างเป็นระบบ เพื่อพฒันานวตักรรมท่ีจะท าให้มีความไดเ้ปรียบ
เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ 
 คาร์ลา โอ เดล และ แจ็คสัน เกรย์สัน (Carla O’Dell and Jackson Grayson) (อา้งถึงใน
บูรชยั ศิริมหาสาคร, 2550, น.10) กล่าววา่ การจดัการความรู้เป็นกลยทุธ์ในการท่ีจะท าใหค้นท่ีไดรั้บ
ความรู้ท่ีตอ้งการภายในเวลาท่ีเหมาะสม รวมทั้งช่วยท าให้เกิดการแลกเปล่ียน และน าความรู้ไป
ปฏิบติั เพื่อยกระดบัและปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์ร 
 ทานนาบอม (Tannanbuam) (อ้างถึงในชวลิต ศุภศักธ ารง, 2550, น.14) เสนอความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการความรู้ไวว้า่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ี 
 1. การรวบรวม การจดัระเบียบ การจดัเก็บและการเขา้ถึงขอ้มูล เพื่อสร้างเป็นความรู้
และเม่ือมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม สารสนเทศและเทคโนโลยีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์จะ
สามารถสนบัสนุนใหอ้งคก์รต่างๆ อยูร่อด และประสบความส าเร็จได ้
 2. การแบ่งปันความรู้ เพราะถา้ปราศจากการแบ่งปัน ความพยายามในการจดัการความรู้
จะลม้เหลวในการแบ่งปันความรู้น้ีจะตอ้งอาศยัวฒันธรรมขององคก์ารเป็นส าคญั เพราะมีอิทธิพล
อยา่งสูงต่อความส าเร็จ 
 3. การอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้หรือความเฉลียวฉลาด 
 4. การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ เพราะการจดัการความรู้เป็นส่ิงท่ีสนับสนุนให้
องคก์ารต่างๆ อยูร่อดและประสบความส าเร็จได ้
 สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการ
ประมวลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็น
ความรู้และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ี
องคก์รจดัเตรียมไว ้เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน 
และถ่ายทอดความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ี มีอยู่จะกระจายทั่วองค์กรอย่างสมดุลเพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการพฒันาองคก์ร 
 ความส าคญัของการจดัการความรู้ 
 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548, น.9) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ไว้
วา่ การจดัการความรู้มีผลต่อองคก์รในหลายรูปแบบ เช่น 
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 1. เพิ่มประสิทธิภาพการตดัสินใจในการวางแผนและปฏิบติังานในระดบัต่างๆ รวมถึง
การตดัสินใจในการแกปั้ญหา 
 2. เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ี เป็นเลิศ (Best Practices) และ
กระบวนการท างานต่างๆ เกิดการร่วมมือกนัในการปฏิบติังาน รวมทั้งเสริมสร้างและกระตุน้ใหเ้กิด
การเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง 
 3. สามารถน าสินทรัพยค์วามรู้ท่ีมีอยูท่ ั้งในและนอกองคก์รมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
 วิจารณ์ พาณิช (2549, น.21) กล่าวไวว้่า การจดัการความรู้ในแนวสถาบนัส่งเสริมการ
จดัการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของคนและกระบวนการอยา่งมาก เพราะ
หลกัส าคญัของการจดัการความรู้ คือ กระบวนการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างคน ซ่ึงในการ
ด าเนินการจดัการความรู้ มีบุคคลหรือคนส าคญัในหลากหลายบทบาทและหลากหลายรูปแบบท่ีต่าง
คนต่างท าหนา้ท่ีในบทบาทของตนเองใหดี้ท่ีสุดแต่ตอ้งมีการท างานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการท างานท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด เพื่อให้องค์กรนั้ นสามารถขบัเคล่ือนไปได้อย่าง
สวยงาม กลายเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และเช่ือมัน่ว่าในสังคมท่ีมีความรู้เป็นฐาน คือสังคมท่ีทุก
คนตอ้งร่วมกนัคน้หา ใช ้สร้าง และพฒันาความรู้ไม่มีท่ีส้ินสุด 
 สรุปไดว้่า ความส าคญัของการจดัการความรู้ หมายถึง กระบวนการจดัการอย่างเป็น
ระบบเก่ียวกบัขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ ภายในองคก์ร ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้าง
เป็นความรู้หรือนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อน าความรู้ท่ีมีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์ร 
 กระบวนการของการจดัการความรู้ 
 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2548, น .54) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการความรู้นั้ นเป็น
กระบวนการท่ีน าความรู้ท่ีมีอยู่ หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการต่างๆ ขั้นตอนหลกัของการจดัการความรู้มีดงัน้ี 
 1. การคน้หาความรู้ (Knowledge Management) 
 2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 3. การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) 
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) 
 7. การเรียนรู้ (Learning) 
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 ทั้ ง 7 ขั้นตอนน้ีจะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการความรู้ท่ีมีอยู่เดิมภายใน
องคก์ร และองคค์วามรู้ใหม่ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายละเอียดของแต่ละ
ขั้นตอน มีดงัต่อไปน้ี 
 1. การคน้หาความรู้ (Knowledge Management) การคน้หาว่าองคก์รมีความรู้อะไรบา้ง 
ในรูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมี ท าให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้
อะไรบ้าง หรืออีกนัยหน่ึง “รู้เรา” นั่นเอง โดยทั่วๆ ไป องค์กรสามารถใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 
“Knowledge Mapping” หรือการท าแผนท่ีความรู้ ในขั้นตอนน้ีเพื่อหาว่าความรู้ใดมีความส าคญั
ส าหรับองคก์ร จดัล าดบัความส าคญัของความรู้เหล่านั้น เพื่อให้องคก์รวางขอบเขตของการจดัการ
ความรู้ และสามารถจดัสรรทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ประโยชน์ของแผนท่ีความรู้ช่วยท าให้เห็นภาพรวมของคลงัความรู้ขององคก์ร ท าให้
องคก์รทราบว่ามีความรู้ท่ีซบัซอ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆ หรือไม่ ซ่ึงก่อให้เกิดความส้ินเปลืองใน
การจดัเก็บและรวบรวม และท าให้บุคลากรทุกคนทราบว่าองคก์รมีความรู้อะไร และจะหาความรู้ท่ี
ตนเองตอ้งการไดท่ี้ไหน นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นโครงสร้างพื้นท่ีฐานความรู้ท่ีองคก์รสามารถใชเ้ป็น
ฐานในการต่อยอดขยายความรู้ในเร่ืองต่างๆ อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งการใชเ้พื่อศึกษาผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงกระบวนการท างานและการเคล่ือนยา้ยแหล่งขอ้มูลความรู้ต่อระบบต่างๆ ใน
องคก์ร 
 2. การสร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็น
ขั้นตอนในการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยู่กระจดักระจายมารวมกนัไวเ้พื่อจดัท าเน้ือหาให้
เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ส าหรับความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีแต่ยงัไม่มีนั้น องคก์รอาจ
สร้างความรู้ดงักล่าวจากความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมก็ได ้หรือน าความรู้จากภายนอกมาใช ้นอกจากน้ีองคก์ร
อาจตอ้งพิจารณาจ ากดัความรู้ท่ีไม่จ าเป็นหรือลา้สมยัท้ิงไปเพื่อประหยดัทรัพยากรในการจดัการ
ความรู้เหล่านั้น ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ขั้นตอนน้ีประสบความส าเร็จ คือ บรรยากาศและวฒันธรรม
ขององคก์รท่ีเอ้ือให้บุคลากรกระตือรือร้น ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เพื่อใชใ้นการ
สร้างองคค์วามรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีระบบสารสนเทศก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรสามารถ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากกนัได้รวดเร็วข้ึน และท าให้การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่จากภายนอกได้
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
 มาร์ควอตส์ (Marquardt) (อา้งถึงในชวลิต ศุภศกัด์ิธ ารง 2550, น.18) ได้ค  านึงถึงส่ิง
ส าคญั 2 ประการ ในการแสวงหาความรู้ คือ (1) ความจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีถูกรวบรวมไว ้ไม่ไดมี้
ความสอดคลอ้งเป็นหน่ึงต่อหน่ึงเสมอไป ขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจากทั้งภายในและภายนอก
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ตอ้งไดรั้บการกลัน่กรองเสียก่อน และ (2) การไดม้าซ่ึงความรู้อาจไดม้าโดยไม่ไดต้ั้งใจ แต่องคก์ร
แห่งการเรียนรู้ตอ้งแสวงหาความรู้ดว้ยความตั้งใจมากข้ึนกวา่เดิม 
 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เม่ือมีเน้ือหาความรู้ท่ี
ตอ้งการแลว้องคก์รตอ้งจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถคน้หาและน าความรู้ดงักล่าว
ไปใชป้ระโยชน์ได ้การจดัการความรู้ให้เป็นระบบนั้น หมายถึง การจดัท าสารบญัและการจดัเก็บ
ความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อใหก้ารเก็บรวบรวม การคน้หา การน ามาใช ้ท าใหง่้ายและรวดเร็ว สามารถ
เขา้ถึงแหล่งความรู้ไดโ้ดยง่าย 
 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เป็น
ขั้นตอนการปรับปรุงและประมวลผลความรู้ให้อยูใ่นแบบและภาษาท่ีใชไ้ดง่้าย เป็นมาตรฐานเดียว
ทัว่ทั้งองคก์ร ตลอดจนการเรียบเรียง ตดัต่อ และปรับปรุงเน้ือหาให้มีคุณภาพดี ทนัสมยั สอดคลอ้ง 
และตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
 5. การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) ความรู้ท่ีได้มานั้นจะไร้ค่าหากไม่ถูกน าไป
เผยแพร่เพื่อใหผู้อ่ื้นใชป้ระโยชน์ ได ้ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้
ประเภท Explicit และ Tacit โดยทัว่ไปการส่งหรือการกระจายความรู้ใหผู้ใ้ชมี้ 2 ลกัษณะคือ 
 “Push” การป้อนความรู้เป็นการส่งขอ้มูลความรู้ให้ผูรั้บ โดยผูรั้บไม่ได้ร้องขอหรือ
ตอ้งการ หรือเรียกวา่เป็น “Supply-Based” เช่น การส่งหนงัสือเวียนแจง้ใหท้ราบ 
 “Pull” การให้โอกาสเลือกใชค้วามรู้ โดยผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใชแ้ต่เฉพาะขอ้มูล
ความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น การกระจายความรู้แบบน้ีเป็นแบบ “Demand-Based” 
 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) เป็นขั้นตอนในการน าความรู้ท่ี
ไดจ้ดัเกบ็มาเผยแพร่ แบ่งปันและแลกเปล่ียนกนั มี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
  6.1 การแบ่งปันความรู้ประเภทความรู้ท่ีชดัเจน (Explicit Knowledge) วิธีท่ีนิยม เช่น 
การจดัท าเป็นเอกสาร วิดีโอ ซีดี จดัท าฐานความรู้โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยจะท าให้
สามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
  6.2 การแบ่งปันความรู้ท่ีอยู่ในคน (Tacit Knowledge) สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ
ข้ึนอยู่กับความตอ้งการและวฒันธรรมองค์กร ส่วนใหญ่มกัใช้วิธีผสมผสาน เพื่อให้ผูใ้ช้ขอ้มูล
สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก เช่น ทีมขา้มสายงาน (Cross- Functional Team), ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) และเวทีส าหรับแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge Forum) 
 7. การเรียนรู้ (Learning) วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้
ของบุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร 
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 การเรียนรู้ของบุคลากรจะท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ข้ึนมากมาย ซ่ึงจะไปเพิ่มพนูองคค์วามรู้
ขององคก์รท่ีมีอยูแ่ลว้ให้มากข้ึนเร่ือยๆ ความรู้ก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ อีก เป็นวงจร
ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด ท่ีเรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้” 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1 วงจรการเรียนรู้ 
 
ที่มา: บุญดี บุญญากิจและคณะ (2548, น. 59) 
 

 สรุปไดว้า่ กระบวนการจดัการความรู้ มี 7 ขั้นตอนหลกั คือ 
 1. การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารราว่าองคก์รมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย 

คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเราจ าเป็นตอ้งใช้อะไร ขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยูท่ี่ใคร 

 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก 
รักษาความรู้เก่าก าจดัความรู้ท่ีใชไ้ม่ไดแ้ลว้ 

 3. การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเกบ็ความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต 

 4. การประมวลและกลัน่กรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็นมาตรฐาน ใช้
ภาษาเดียวกนัปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์ 

 5. การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าให้ผูใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก 
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 

องคค์วามรู้ 

การเรียนรู้และ

นวตักรรมอยา่ง

ต่อเน่ือง 

การน าความรู้ไป

ใช ้

เกิดการเรียนรู้และ

ประสบการณ์ใหม่ๆ 
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 6. การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ ท าไดห้ลายวิธีการโดยกรณีเป็น Explicit Knowledge 
อาจจดัท าเป็นเอกสารฐานความรู้ เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge จดัท าเป็น
ทีมระบบขา้มสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ และนวตักรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เวทีแลกเปล่ียน
ความรู้ เป็นตน้ 

 7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองคค์วามรู้ การน าความรู้ไปใช ้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไป
อยา่งต่อเน่ือง 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการความรู้ 
 การจดัการความรู้ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างคนสู่คน และคนสู่ขอ้มูลข่าวสารในการ
สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ซ่ึงหมายถึง กระบวนการท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีเพิ่มมูลค่าของกิจการ
องคก์ร กลุ่มคนหรือเครือข่ายของกลุ่มบุคคล หรือองคก์รอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัการประมวลขอ้มูล 
สารสนเทศ ความคิด การกระท า รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม 
และจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่าง ๆ ท่ีองคก์ร
จดัเตรียมไว ้เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่าย
โอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทั้งองคก์รอย่างสมดุล โดย
จะตอ้งผสมผสานการท างานของคน (People) กระบวนการ (Organizational Processes) เทคโนโลย ี
(Technology) ถือวา่เป็นองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ ดงัตวัอยา่งในภาพ 
 

 
 

ภาพที ่2.2 ภาพแสดงองคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
 
ที่มา: E.M.Awad & H. M. Ghaziri (2004)  
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 ในส่วนความสามารถของคนในองค์กร ตอ้งมุ่งเน้นในเร่ืองพนักงานเป็นอนัดบัแรก
เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะแมว้่าองคก์รจะมีระบบบริหารจดัการระบบการท างานต่าง ๆ 
ท่ี ดี เลิศ แต่ย ังขาดพนักงานท่ีมีคุณภาพหรือทุ่มเทให้กับการท างานก็จะไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวไ้ด ้การสร้างพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถและมีขวญัก าลงัใจในการท างาน 
จึงเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมาก ซ่ึงบางทฤษฎีจะเนน้ถึงการจดัการความรู้ว่าเป็นการพฒันาคนในองคก์ร 
โดยร้อยละ 80 เป็นการใชส้มองของมนุษย ์ส่วนอีกร้อยละ 20 เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้ึนอยูก่บัรูปแบบและลกัษณะขององคก์ร เพราะหวัใจการจดัการความรู้คือการรวบรวมความรู้ การ
วิ เคราะห์  และสังเคราะห์ความรู้รวมถึงการน าความรู้นั้ นไปใช้ให้ เกิดประโยชน์  ความรู้ 
(Knowledge) จึงมีความสัมพันธ์กับข้อมูลดิบ (Data) สารสนเทศ (Information) และปัญญา 
(Wisdom)  

  
 

ภาพที ่2.3 แสดงความสัมพนัธ์ของสารสนเทศและความรู้ 
 
ที่มา: E.M.Awad & H. M. Ghaziri (2004) 
 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม เป็นการช่วยให้
การปฏิบติังานในกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอยา่งทัว่ถึง และใหมี้การเกบ็ประมวลถ่ายทอดขอ้มูลกนั
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัแต่ละบุคคลและสถานการณ์ในการจดัการความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology - ICT) มาใช้
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เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั จะเป็นการช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท าให้
ระบบจดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลเก็บรักษา เผยแพร่ และการน าความรู้ไปใช ้มีประสิทธิภาพ เกิด
ความถูกตอ้งและรวดเร็วยิง่ข้ึน ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมีส่วนช่วย
ให้ การจดัการความรู้แพร่หลาย และมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน ช่วยให้บุคลากรคน้หาความรู้ ดึง
ความรู้มาใช ้การวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัการท่ีเป็นระเบียบ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ 
อินทราเน็ต (Intranet) ท่ีช่วยใหมี้การแลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ไดง่้าย รวมทั้งระบบฐานขอ้มูล
และระบบในการคน้หาขอ้มูล (Knowledge Portal) ท่ีทนัสมยั มีส่วนช่วยท าใหก้ารจดัการความรู้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและมีบทบาทในการจัดการความรู้
ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ (Bollinger & Smith, 2001, P. 8-18) (อา้งถึงในศิริชยั ตนัจอ 2555, น.31) 
 1. เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึง
ความรู้ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน รวมถึงสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ คน้หาขอ้มูล 
สารสนเทศ และความรู้ท่ีต้องการได้ผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) และ อินเทอร์เน็ต 
(Internet) 
 2. เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยให้คนในองค์การ
สามารถประสานการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองระยะทาง 
ตวัอยา่งเช่น โปรแกรมกลุ่ม Groupware ต่างๆ หรือระบบ Screen Sharing การใชข้อ้มูลร่วมกนัจาก 
Groupware, Web Band เป็นตน้ 
 3. เทคโนโลยีการจัดเก็บ (storage technology) ช่วยในการจัดเก็บขอ้มูลและจัดการ
ความรู้ต่างๆ เป็นเสมือนคลงัความรู้ เช่น Data warehouse 
 เทคโนโลยสี าหรับการจดัการความรู้ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson, 2004) ซ่ึงพิจารณา
ใน 4 มิติ คือ 
 1. การท าหน้าท่ีเป็นตัวกลาง (intermediation function) คือ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ติดต่อระหวา่งบุคคล ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนั (collaboration) การเป็นประตูทางผา่น (Portals) และ
การจดัท าโครงร่าง (Profiling) 
 2. การท าหน้าท่ีน าเข้าสู่ภายใน (internalization function) คือ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้
บุคคล ประสานความคิด และการกระท าผ่านการเรียนรู้ เช่น การสืบคน้ และดึงความรู้ออกมาจาก
แหล่งความรู้ และอ่ืน ๆ 
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 3. การท าหน้าท่ีน าออกสู่ภายนอก (externalization function) คือ เป็นเคร่ืองมือช่วยให้
บุคคลน าความรู้ออกสู่ภายนอก เช่น การสร้างสารระบบความรู้ (taxonomy) การจดัการเอกสาร และ
แหล่งท่ีเกบ็เอกสาร การจดัการเช่ือมโยง แผนท่ีความรู้ เป็นตน้ 
 4. การท าหน้าท่ีวินิจฉัยตดัสิน (cognition) เป็นเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการตดัสินใจ
และช่วยเหลือ ในการเรียนรู้ เช่น กรุ๊ปแวร์ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจของกลุ่ม ส่ือการเรียนรู้ การ
บนัทึกกิจกรรมทีม การจ าลองเหตุการณ์ เป็นตน้ 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ไปเป็นกรอบในการศึกษา
ถึงกระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ การน าเสนอองคค์วามรู้ รวมถึงกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการความรู้ในโรงพยาบาลราชวิถี 
 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัส่ือใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ (New media and Information Technology) 
 ส่ือ (Media) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีน าเสนอเน้ือหาของสารไม่ว่าจะเป็นข่าว ขอ้มูล
ความรู้หรือโฆษณา จากองคก์รสู่กลุ่มเป้าหมาย สร้างความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดให้เกิดข้ึนระหว่าง
องคก์รกบัสาธารณชน การเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลย ีน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของส่ือ ปัจจุบนั
น้ีมีส่ือเกิดข้ึนหลากหลาย อนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีของโลก ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
ของระบบเทคโนโลยสีามารถแบ่งส่ือออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ือแบบดั้งเดิม และส่ือใหม่ 
 ส่ือใหม่ (New Media) หมายถึง ส่ือท่ีเอ้ือให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารท าหนา้ท่ีส่งสารและ
รับสารไดพ้ร้อมกนัเป็นการส่ือสารสองทาง และส่ือยงัท าหน้าท่ีส่งสารไดห้ลายอย่างรวมกนั คือ 
ภาพ เสียง และขอ้ความไปพร้อมกนั โดยรวมเอาเทคโนโลยขีองส่ือดั้งเดิม เขา้กบัความกา้วหนา้ของ
ระบบเทคโนโลยีสัมพันธ์ ท าให้ส่ือสามารถส่ือสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมี
ศกัยภาพเป็นส่ือแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบนัส่ือใหม่พฒันาข้ึนหลากหลาย ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและ
นิยมกนัมากข้ึน (Burnett, R. & Marshall D. P. 2003, pp. 40-41) 
 ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง ส่ือท่ีผูส่้งสารท าหนา้ท่ีส่งสารไปยงัผูรั้บสารได้
ทางเดียวท่ีผูรั้บสารไม่สามารถติดต่อกลบัทางตรงไปยงัผูส่้งสารได ้สามารถแบ่งยอ่ยไดด้งัน้ี ส่ือท่ีท า
หนา้ท่ีส่งสารเพียงอยา่งเดียว หมายถึง ส่ือท่ีท าหนา้ท่ีส่งสารตวัหนงัสือหรือเสียง หรือภาพ ไปอยา่ง
เดียว ไดแ้ก่ หนังสือพิมพ ์ส่ือโทรเลข ส่ือวิทยุ และส่ือท่ีท าหน้าท่ีส่งสารสองอย่าง คือ ส่งทั้งภาพ
และเสียงพร้อมกนั ไดแ้ก่ ส่ือโทรทศัน์ ส่ือภาพยนตร์ 
 ส่ือใหม่ (New Media) เป็นค าศัพท์ท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ค  าจ ากัดความไวห้ลากหลาย
รูปแบบ โดยยงัไม่มีขอ้สรุปโดยแทจ้ริง ว่าค  าว่า New Media หรือส่ือใหม่นั้นมีค านิยามว่าอย่างไร 
ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะส่ือใหม่นั้นมีการพฒันาและเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ดว้ยวิวฒันาการ
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ทางเทคโนโลย ีจึงเกิดส่ือใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ข้ึนอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  า
นิยามเก่ียวกบัส่ือใหม่ไว ้ดงัน้ี 
 โรเจอร์ (Rogers) นักทฤษฎีกลุ่มแนวคิดเป็นตวัก าหนด (อา้งถึงในกาญจนา แกว้เทพ, 
กิตติ กันภัย และปาริชาติ สถาปิตานนท์ สโรบล, 2543) ได้นิยามส่ือใหม่ (New media) ว่าเป็น
เทคโนโลยี หรือส่ือท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารบนฐานของคนจ านวนมาก
ไปสู่คนจ านวนมาก (Many to many basis) ผา่นระบบการส่ือสารท่ีมีคอมพิวเตอร์เป็นศูนยก์ลาง 
 คาวาโมโต ้(Kawamoto, 1997 อา้งถึงในธาตรี ใตฟ้้ามูล และยุบล เบญจรงคกิ์จ, 2553, 
น.21) ให้นิยามว่า "ส่ือใหม่" (New Media) หมายถึง ระบบการส่ือสาร หรือระบบท่ีมีการเช่ือมต่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายในระดับโลก เป็นส่ือท่ีเกิดข้ึนจากปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ 
เทคโนโลยรีะบบเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม ปัจเจกชน รวมทั้งชุมชนในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็น
ตน้ 
 แชพริโอ (Shapiro 1999) ได้ให้ค  าจ ากัดความของส่ือให ม่ไว้ว่ า  ส่ื อให ม่ เป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีส่งสัญญาณถึงการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การเปล่ียนแปลงศูนยก์ลางแห่งอ านาจในการควบคุมขอ้มูลข่าวสาร ประสบการณ์ และทรัพยากร 
 กลุทิพย ์ศาสตระรุจิ ไดใ้หนิ้ยามวา่ ส่ือใหม่ หมายถึง การรวมตวัของส่ือมวลชนเดิม อนั
ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ภาพยนตร์ โดยมีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต เป็นส่ือกลางใน
การท างาน ซ่ึงตอ้งใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการผลิต ตดัต่อน าเสนอ นอกจากน้ี ยงัรวมถึงการ
น าเสนองานในระบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interactive) ต่าง ๆ นอกเหนือจากการน าเสนองานโดยมี
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือแลว้ ยงัมีการน าเสนองาน ทั้งดา้นซีดีรอม (CD-ROM) โทรทศัน์แบบอินเทอร์
แอคทีฟ (Interactive television) บรอดแบนด์ (Broadband) และดีวีดี (DVD) ตลอดจนการน าเสนอ
งานในนิทรรศการต่าง ๆ ซ่ึงเป็นผลมาจากการร่วมกนัท างานระหว่างส่ือ (Media) และเทคโนโลย ี
(IT) 
 ขวญัฤทยั สายประดิษฐ์ (2551, น.43) กล่าวถึงคุณลกัษณะของส่ือใหม่ว่า ส่ือใหม่เป็น
ส่ือท่ีตอบสนองความตอ้งการสารสนเทศไดต้ามความตอ้งการ เปิดรับสารของผูรั้บสารมากท่ีสุด 
เพราะส่ือใหม่สามารถสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบรรจุเน้ือหาของขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่าง
เป็นระบบ มีการคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการง่าย อนัจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จในงานเผยแพร่ และ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากกว่า อีกทั้ งยงัใช้คุณสมบัติของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผสมผสานส่ือต่าง ๆ ท่ีเรียกวา่ส่ือผสมผสาน 
 เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) หรือท่ีเรียกกนัติดปากว่าไอที เป็นค า
ท่ีรู้จกัและคุน้เคยกนัเป็นอยา่งดีในสังคมยคุข่าวสาร หรือสังคมสารสนเทศท่ีไร้พรมแดนเทคโนโลยี
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สารสนเทศอาจไดรั้บการยอมรับว่ามีศกัยภาพสูงสุดในบรรดาทุก ๆ ประเด็นท่ีท าการศึกษา จะเห็น
ไดว้า่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บความสนใจจากทุกประเทศทัว่โลก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประเทศต่าง ๆ อย่างแน่นอน 
เทคโนโลยสีารสนเทศไดมี้ผูใ้หค้วามหมายค าวา่เทคโนโลยสีารสนเทศไวห้ลากหลาย เช่น 
 วาสนา สุขกระสานติ (2540, น.28)ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าเทคโนโลยสีารสนเทศว่า
กระบวนการต่าง ๆ และระบบงานท่ีช่วยให้ไดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการรวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
กระบวนการจดัเกบ็ประมวลผลและแสดงผลลพัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
 ครรชิต มาลยัวงศ์ (2540, น.35) ไดใ้ห้ความหมายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดประมวลผลและการเผยแพร่สารสนเทศซ่ึงรวมหลักแลว้ก็คือ
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 กมลรัฐ อินทรทศัน์ (2550) ให้ความหมายว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้
กวา้งขวางมากข้ึน เทคโนโลยสีารสนเทศยงัเอ้ือประโยชน์ ท าใหก้ารส่ือสารกนัและกนัของมนุษยท์ า
ได้อย่างไร้ขีดจ ากัดมากข้ึน ทั้ งน้ีอาจแบ่งประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ออกเป็นประเภทหลกั ได ้3 ประเภทคืออินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเวิร์ลไวด์เวบ็ 
 ปัจจุบนัเห็นไดช้ดัเจนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี้ความส าคญัต่อมนุษยใ์นหลาย ๆ 
ดา้น ความกา้วหน้าทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีการพฒันาคิดคน้ส่ิงอ านวยความ
สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอนัมาก เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเสริมปัจจยัพื้นฐานการด ารงชีวิตได้
เป็นอยา่งดี เทคโนโลยใีห้การสร้างท่ีพกัอาศยัมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคา้และใหบ้ริการ
ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยม์ากข้ึน เทคโนโลยที าใหร้ะบบการผลิตสามารถผลิต
สินคา้ไดเ้ป็นจ านวนมากมีราคาถูกลง สินคา้ไดคุ้ณภาพ เทคโนโลยีท าให้มีการติดต่อส่ือสารกนัได้
สะดวก การเดินทางเช่ือมโยงถึงกนั ท าให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกนัไดต้ลอดเวลา 
พฒันาการของเทคโนโลยที าใหชี้วิตความเป็นอยูเ่ปล่ียนไปมาก 
 บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วข้ึน เม่ือมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้าน
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ จะเห็นได้ว่า ในช่วงส่ีห้าปีท่ีผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ซ่ึงมี
คอมพิวเตอร์เขา้ไปเก่ียวขอ้งให้เห็นอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญั
ในชีวิตประจ าวนัของแต่ละคน ซ่ึงพนูศกัด์ิ สกักทตั-ติยกลุ (อา้งถึงในเปรมใจ ไชยมหา, 2552, น.10) 
กล่าววา่เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัวิถีความเป็นอยูข่องบุคคลในสงัคมสมยัใหม่ จึง
มีลกัษณะเด่นท่ีส าคญัดงัน้ี 
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 1) เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ในการประกอบการทางดา้นเศรษฐกิจการคา้ และการอุตสาหกรรมจ าเป็นตอ้งหาวิธีในการ
เพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอร์ และระบบส่ือสารเขา้มาช่วย
ท าให้เกิดระบบอตัโนมติัเราสามารถฝาก-ถอนเงินสดผ่านเคร่ืองเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา ธนาคาร
สามารถให้บริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการ
ด าเนินการ และการตดัสินใจระบบธุรกิจจึงใชเ้คร่ืองมือเหล่าน้ีช่วยในการท างาน เช่น ใชใ้นระบบ
จดัเกบ็เงินสด จองตัว๋เคร่ืองบินเป็นตน้ 
 2) เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เม่ือมีการพฒันา
ระบบขอ้มูล และการใชข้อ้มูลไดดี้ การบริการต่าง ๆ จึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใ้ช้
สามารถสั่งซ้ือสินคา้จากท่ีบ้าน สามารถสอบถามขอ้มูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบาง
มหาวิทยาลยั สามารถใชค้อมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากท่ีบา้นได ้
 3) เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ 
ปัจจุบนัทุกหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มูล เพื่อใชใ้นองคก์ร ประเทศไทยมีระบบ
ทะเบียนราษฎร์ ท่ีจดัท าดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเวชระเบียนภายในโรงพยาบาล ระบบการ
จดัเกบ็ขอ้มูลภาษี ในองคก์รทุกระดบัเห็นความส าคญัท่ีจะน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้
 4) เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ดงัจะเห็นไดจ้าก การพิมพด์ว้ย
คอมพิวเตอร์ การใชต้ารางค านวณ และใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
 ขณะท่ียืน ภู่วรวรรณ (2552) อธิบายความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นท่ีมี
ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูค้นไวห้ลายประการเช่นเดียวกนั นัน่ก็คือ
 ประการท่ีหน่ึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สังคมเปล่ียนจากสังคมอุตสาหกรรมมา
เป็นสังคมสารสนเทศ 
 ประการท่ีสอง เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ระบบเศรษฐกิจเปล่ียนจากระบบแห่งชาติ 
ไปเป็นเศรษฐกิจโลก ท่ีท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพนักบัทุกประเทศ ความเช่ือมโยงของ
เครือข่ายสารสนเทศท าใหเ้กิดสงัคมโลกาภิวฒัน์ 
 ประการท่ีสาม เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้องคก์รมีลกัษณะผกูพนั มีการบงัคบับญัชา
แบบแนวราบมากข้ึน หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเช่ือมโยงกนักบัหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย 
การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนักนัในดา้นความเร็ว โดยอาศยัการใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
การส่ือสารโทรคมนาคมเป็นตวัสนบัสนุน เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็ว 
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 ประการท่ีส่ี เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียะสัมผสั และสามารถ
ตอบสนองตามความตอ้งการ การใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบใหม่ท่ีเลือกไดเ้อง 
 ประการท่ีห้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานท่ี
และทุกเวลา 
 ประการท่ีหก เทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวข้ึน 
อีกทั้งยงัท าใหว้ิถีการตดัสินใจ หรือเลือกทางเลือกไดล้ะเอียดข้ึน 
 วาสนา  สุขกระสานติ (2541, น.23) ไดจ้  าแนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลกัษณะของ
การใชง้าน โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
 1. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ กลอ้งดิจิทัล 
กลอ้งถ่ายวีดีทศัน ์เคร่ืองเอกซเรย ์ฯลฯ 
 2. เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล จะเป็นส่ือบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เทปแม่เหล็ก 
จานแม่เหลก็ จานแสงหรือจานเลเซอร์ บตัรเอทีเอม็ ฯลฯ 
 3. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก่ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟตแ์วร์ 
 4. เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการแสดงผลขอ้มูล เช่น เคร่ืองพิมพ ์จอภาพ พลอตเตอร์ ฯลฯ 
 5. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่าย
ไมโครฟิลม์ 
 6. เทคโนโลยีส าหรับถ่ายทอดหรือส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ เช่น 
โทรทศัน์ วิทยกุระจายเสียง โทรเลข เทเลก็ซ์ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระยะใกลแ้ละไกล 
 ในการผสมผสานส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการจดัการความรู้นั้น ศูนย์
พฒันาการจดัการความรู้ได้ประยุกต์ใชส่ื้อและเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม พร้อม
ค านึงถึงปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ดว้ย ในบางกรณี ตวัเทคโนโลยีอาจเป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
แต่ถา้หากน ามาใช้ไม่เหมาะสมกับงาน เทคโนโลยีนั้ น ๆ ก็ไม่อาจแสดงประสิทธิภาพท่ีแทจ้ริง
ออกมาได้ ศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ จึงน าเอา แอพพลิเคชั่น  (Application) โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เขา้มามีส่วนช่วยในการจดัเก็บ และเผยแพร่องคค์วามรู้ 
ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัดงัน้ี 
 เว็บบล็อก (Webblog) คือ การบันทึกบทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบน
เวบ็ไซต ์โดยเน้ือหาของ blog นั้นจะครอบคลุมไดทุ้กเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองประสบการณ์จากการ
ท างาน หรือเป็นบทความเฉพาะดา้นต่าง ๆ เช่น เร่ืองสุขภาพ เร่ืองท่องเท่ียว เร่ืองอาหาร เป็นตน้ 
ผูเ้ขียนบลอ็กจะมีการแสดงความคิดเห็นของตนเองใส่ลงไปในบทความนั้น ๆ ในปัจจุบนับลอ็ก ถูก
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ใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ การแสดง
ความคิดเห็น หรือการเผยแพร่ผลงาน และก าลงัเป็นท่ีนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ จุดเด่นท่ีสุดของ Blog ก็
คือ เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีผูเ้ขียนบล็อก และผูอ่้านบล็อกสามารถโตต้อบถึงกนัไดผ้่านทางระบบ 
comment ของบล็อก และเป็นแหล่งความรู้ใหม่ท่ีถูกตอ้ง และชัดเจนจากผูท่ี้มีความรู้เฉพาะดา้น 
เน่ืองจากผูเ้ขียน Blog มกัจะเขียนเร่ืองท่ีเกิดจากประสบการณ์ หรือเร่ืองท่ีตนมีความรู้ความช านาญ 
 เวบ็บล็อก ของศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ มีไวส้ าหรับรวบรวมผลงานทางวิชาการ 
ผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเป็น Best Pracetice เพื่อให้ง่ายต่อการสืบคน้ หรือเขียนบอกเล่า
ประสบการณ์การท างานใหก้บัทีม หรือผูท่ี้สนใจศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะเร่ือง 
 ออรัสมา (Aurasma) เป็นแอพพลิเคชัน่ส าหรับการสร้างส่ือในโลกแห่งความจริงเสมือน 
เหมาะส าหรับการพฒันาส่ือในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการไอโอเอส และแอนดรอย 
คุณสมบติัของออรัสมา คือ จะเป็นตวักลางส าหรับการเช่ือมโยงโลกความจริงและความจริงเสมือน
เขา้ดว้ยกนั โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบส่ือปฏิสัมพนัธ์ท่ีมองเห็น ควบคุมและสัมผสัไดผ้า่นทาง
หน้าจอ ทั้งท่ีเป็นภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง และการเช่ือมโยงไปยงัเว็บไซต์ตามท่ีก าหนดไว ้
ขอ้ดีของ Aurasma กคื็อการใชง้านท่ีง่าย และสะดวก ประยกุตใ์ชใ้นการสร้างส่ือไดอ้ยา่งหลากหลาย 
แต่ขอ้จ ากดั ก็คือใชง้านไดบ้นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ท่ีใชร้ะบบปฏิบติัการไอโอเอส หรือแอน
ดรอยเท่านั้น 
 ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ ไดพ้ฒันาแอพพลิเคชัน่ ออรัสมา (Aurasma) มา
เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ส่ือความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดจ้ดัเก็บไว ้เพราะสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและ
รวดเร็ว 

 ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) เป็นบริการซิงก์และฝากไฟลข์อ้มูลแบบออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชง้าน
สามารถจดัเก็บและแบ่งปันแฟ้ม และโฟลเดอร์ร่วมกบับุคคลอ่ืน หรือบุคคลในองคก์รเขา้มาใชง้าน
ด้วยกันโดยสามารถเขา้ถึงแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ซ่ึง Dropbox ยงัสามารถ
รองรับระบบ Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad และ BlackBerry การใชง้านเบ้ืองตน้เพียงแค่น า
แฟ้มขอ้มูล หรือรูปภาพต่าง ๆ เขา้ไปไวบ้นโฟลเดอร์ท่ี Dropbox ขอ้มูล หรือรูปภาพต่าง ๆ ก็จะถูก
ดึงไปไวบ้นเซอร์เวอร์ของ Dropbox โดยทนัที ผูใ้ชง้านจึงสามารถเขา้ถึงโฟลเดอร์น้ีไดจ้ากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีไดติ้ดตั้งโปรแกรม Dropbox ไว ้ 
 คุณสมบติัเด่น 
 1. สามารถรองรับระบบปฏิบติัการOS ไดห้ลากหลาย 
 2. ท าให้ ตรงกัน (Synchronize) โดย  Dropbox จะท าไฟล์ใน  Folder Dropbox ให ้
‘ตรงกนัเสมอ’ โดยมีพื้นท่ีฟรีให้มากถึง 2 GB และใชไ้ดท้ั้งบน Windows, Mac, Linux, มือถือ และ 
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Web-based. ไม่วา่ไฟล ์ๆ นั้นจะถูกแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือใด Dropbox จะรู้และ Update ใหก้บัเคร่ืองอ่ืนๆ 
อตัโนมติัทนัที 
 3. แบ่งปันไฟล์ (File Sharing) แชร์โฟลเดอร์ต่างๆ ให้กับคนอ่ืน ๆ เพื่อให้ ‘ท างาน
ร่วมกนัได’้ (Collaboration) นอกจากน้ี ยงัสร้าง Public Link ใหผู้ใ้ชค้นอ่ืนๆ สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่ง
ง่ายดาย แต่ขอ้จ ากดัของ Dropbox ก็คือ พื้นท่ีเร่ิมตน้ในการใชส้อยมีเพียงแค่ 2 กิกะไบต ์(Gigabyte) 
เท่านั้น 
 ในการใช้งาน ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) ภายในโรงพยาบาลนั้น จะใช้เพื่อจดัเก็บและ
แบ่งปันขอ้มูลภายในทีม หรือหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงทุกคนในทีมจะสามารถเขา้ถึง ท าการแกไ้ขหรือ
เพิ่มเติมขอ้มูลได ้
 แคมตาเซีย สตู ดิโอ (Camtasia Studio) เป็นโปรแกรมส าหรับผลิตส่ือท่ี ดี  และมี
ประสิทธิภาพสามารถบันทึกการท างานต่าง ๆ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และยงัสามารถบันทึก
ค าอธิบายไปพร้อมกบัการบนัทึกหนา้จอ จากนั้นยงัสามารถปรับแต่งแกไ้ขโดยการแทรกเสียงเพลง 
เสียงการบรรยายเพิ่มเติม หรือลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบัส่ือท่ีสร้างข้ึน ส่วนดีของ
โปรแกรมแคมตาเซีย อยูท่ี่การใชง้านท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น จดัเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้น แต่ส่วนดอ้ยก็คือ 
ภาพท่ีไดจ้ากการบนัทึกไม่ค่อยมีความน่าสนใจ 
 ศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ ไดน้ าโปรแกรมแคมตาเซีย มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลการ
ประชุม การอบรม การสัมมนา ท่ีตอ้งการส่วนเน้ือหาครบถว้น เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อส าหรับผูท่ี้
ตอ้งการทราบ หรือผูท่ี้พลาดในการร่วมประชุม อบรมหรือสัมมนา 
 จากแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวโดยสรุปไดว้่า ส่ือใหม่คือ 
รูปแบบการส่ือสารระบบดิจิตอลหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการส่ือสาร ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศคือ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสารสนเทศ ท าให้สารสนเทศมี
ประโยชน์ และใชง้านไดก้วา้งขวางมากข้ึน เช่นการรวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ขอ้มูล หรือส่ือสาร
ระหว่างกนั ซ่ึงบทบาทของทั้งส่ือใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั มีความส าคญัในการ
ช่วยสนับสนุนการท างานขององค์กรทั้ งภาครัฐและเอกชน ช่วยในการส่ือสาร สร้างสรรค์ และ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อผูรั้บส่ือ โดยผูรั้บส่ือสามารถเลือกเปิดรับขอ้มูล
ข่าวสารไดต้ามท่ีตอ้งการ ท าให้การส่ือสารสะดวกรวดเร็ว ทนัสมยั กวา้งไกล ไม่จ ากดัเวลาและ
สถานท่ี 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปเป็น
กรอบในการศึกษาเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร แลกเปล่ียนและเรียนรู้ของ
บุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี 
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2.3 ทฤษฎผู้ีเฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper Theory) 
 บทบาทของส่ือมวลชนในการรายงานขอ้มูลข่าวสารหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมนั้น
จะเป็นการรายงานข่าวสารโดยผ่านกระบวนการเลือกสรรแลว้ เหตุการณ์บางอย่างเท่านั้นท่ีไดรั้บ
การส่ือสารไปยังผู ้รับ  ทั้ งน้ี เน่ืองจากข้อจ ากัดของส่ือมวลชนในด้านเวลาการออกอากาศ 
กระบวนการเลือกสรรของส่ือมวลชนน้ีเป็นการกระท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) 
ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีท าหน้าท่ีกลัน่กรอง เลือกสรรข่าวสารเพื่อน าเสนอต่อไปยงัสาธารณชน ผูเ้ฝ้า
ประตูจึงอยูใ่นฐานะท่ีจะควบคุมข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจะผา่นไปยงัประชาชนทัว่ไป เป็นผูต้ดัสินว่าข่าว
อะไรท่ีผูฟั้งควรจะรับทราบ เป็นข่าวท่ีคนส่วนใหญ่สนใจ เป็นข่าวม่ีส่งผลกระทบต่อส่วนรวม โดย
ไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่คงของชาติ 
 ผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) จะเป็นผูต้ดัสินว่า ข่าวอะไรควรจะส่งต่อไป และข่าว
อะไรควรจะส่งชา้หน่อย หรือข่าวสารอะไรควรจะตดัออกไปทั้งหมด โดยอาศยัวิธีการคดัเลือกและ
เรียบเรียงข่าวสาร ตลอดจนก าหนดเวลาและจดัล าดบัความส าคญัของข่าวสารนั้น ๆ หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีปิดและเปิดประตูข่าวสาร โดยยนือยูร่ะหวา่งตวัข่าวสารและผูรั้บสาร 
 ค าว่า “ผูเ้ฝ้าประตู” เป็นค าท่ีใช้ในทางการส่ือสารมวลชนมาตั้ งแต่ปี ค.ศ.1947 โดย
การศึกษาของเคิร์ท เลวิน (Kurt Lewin) นกัจิตวิทยาสังคมชาวเยอรมนั ผลงานทางวิชาการของเลวิน 
ว่าดว้ยการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ืออาหารในครัวเรือน ไดก้ล่าวถึงวิธีการท่ีให้ผลดีท่ีสุดท่ีจะเปล่ียน
นิสัยการบริโภคอาหารของประชาชนดว้ยกระบวนการการใหค้วามรู้ 
 เคิร์ท เลวิน (Lewin, K., 1947) ให้ขอ้สังเกตว่า ข่าวสารมกัจะไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อนัประกอบไปดว้ยบริเวณประตูท่ีซ่ึงมีการปล่อยหรือกกัข่าวสารต่าง ๆ ตามกฎเกณฑท่ี์ตั้งไว ้หรือ
โดยวินิจฉัยของผูเ้ฝ้าประตูเองว่าจะยอมให้ข่าวสารใดไหลผ่านไปไดห้รือไม่ ซ่ึงแนวคิดน้ีไดถู้ก
น ามาอธิบายลกัษณะการไหลของข่าวสารในกระบวนการส่ือสารมวลชน 
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ภาพที ่2.4 แบบจ าลองแสดงผูเ้ฝ้าประตูของ ดี เอม็ ไวท ์(1905) 
 

ที่มา: Pamela J. Shoemaker (1991). Gatekeeping Newbury Park: Sage p.10 
 
 แบบจ าลองของ ดี เอ็ม ไวท ์(White, D.M., 1950) อธิบายถึงบทบาทของ “ผูเ้ฝ้าประตู” 
ของส่ือมวลชนว่า เม่ือข่าวโทรพิมพท่ี์ส่งมานั้น ก่อนท่ีจะส่งมาก็จะตอ้งมีการกลัน่กรองมาก่อนจาก
บรรณาธิการส านกัข่าวนั้น ๆ หรือแมแ้ต่ผูส่ื้อข่าวของส านักข่าวนั้นเองก็จะท าหนา้ท่ี “ผูเ้ฝ้าประตู” 
คือเลือกว่าจ าท ารายงานข่าวไหนหรือไม่ท าข่าวไหนบา้งก็ได ้และเม่ือข่าวโทรพิมพน์ั้นถูกส่งมายงั
ส านกัพิมพ ์วิทยโุทรทศัน์ นอกจากจะถูกคดัเลือกโดยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศแลว้ ก็อาจจะถูก
กลัน่กรองจากบรรณาธิการหรือหัวหนา้ข่าวในระดบัสูงอีกทีก็ไดเ้ช่นกนั นอกจากนั้นข่าวท่ีตีพิมพ์
ไปยงัผูรั้บสาร เม่ือผูรั้บสารไดอ่้าน ไดรั้บฟังหรือไดช้มแลว้ก็อาจจะถ่ายทอดไปยงับุคคลอ่ืน เช่น 
สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพื่อน ฯลฯ การถ่ายทอดโดยผูเ้ปิดรับสารส่ือมวลชนน้ีก็จะเป็นไปใน
ลกัษณะ “ผูเ้ฝ้าประตู” คือเลือกจะถ่ายทอดเพียงบางส่วนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงก็ย่อมไดอี้กเช่นกนั 
จึงเห็นไดว้า่ข่าวสารส่ือมวลชนมกัจะไหลผา่นผูเ้ฝ้าประตูต่าง ๆ มากมายหลายชั้น 
 เลวินให้ขอ้สังเกตว่า สารสนเทศจะเคล่ือนไปตามทางติดต่อต่าง ๆ อยู่เสมอซ่ึงทาง
ติดต่อเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ย “บริเวณต่าง ๆ ท่ีเป็นประต”ู ซ่ึงจะเป็นท่ีเกิดของการตดัสินใจข้ึนว่า
จะยอมให้สารสนเทศผา่นเขา้ไปหรือเคล่ือนต่อไปตามทางติดต่อนั้นหรือไม่ ซ่ึงการตดัสินดงักล่าว
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จะกระท าไปตามกฎเกณฑอ์นัตรงไปตรงมา หรือกระท าไปตามความรู้สึกส่วนตวัของ “ผูเ้ฝ้าประตู” 
ก็ได ้ในการอา้งอิงประกอบงานศึกษานั้น เลวินไดอ้า้งขอ้เปรียบเทียบกบัการเคล่ือนไปของข่าวใน
การส่ือสารมวลชนดว้ย 
 แต่ส าหรับค าวา่ “ผูเ้ฝ้าประตู” เลวินไดใ้หค้  าจ ากดัความว่า คือ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีจะตดัสินใจว่า ข่าวหน่ึง ๆ นั้น ควรปล่อยหรือไม่ปล่อยให้ผ่านไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของผูเ้ฝ้าประตู เท่ากบัเป็นการช่วยให้เกิดความเขา้ใจในใน
ปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจขอผูเ้ฝ้าประตูดว้ย 
 เลวิน ยงัได้อธิบายเพิ่มเติมไวว้่าแรงกดดันภายในประตูแต่ละประตูของช่องทางท่ี
ข่าวสารไหลไปนั้น จะมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งมากและข้ึนอยู่กบัผูเ้ฝ้าประตูและสถานการณ์
ทั้ งหมดภายในช่องทางนั้ นด้วย กล่าวโดยสรุปแล้วแนวคิดของเลวินก็คือ บุคคลบางคนท่ีมี
สถานภาพและอยูใ่นต าแหน่งท่ีสามารถจะมีอิทธิพลต่อข่าวสารท่ีจะไหลไปตามช่องทางข่าวสาร ได้
ดีกว่าบุคคลอ่ืนและบุคคลดงักล่าวก็อยู่ในต าแหน่งส าคญั คือ ต าแหน่ง “ประตู” ซ่ึงความเขา้ใจใน
ระบบการท างานของ “ประตู” ย่อมจะกลายเป็นความเขา้ใจในปัจจยัท่ีมรอิทธิพลต่อ “ผูเ้ฝ้าประตู” 
ดว้ยเช่นกนั บุคลิกภาพของผูรั้กษาประตูข่าวนั้นเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงรวมทั้งสภาพแวดลอ้ม
และบรรยากาศของแต่ละส่วนของประตูในช่องทางข่าวสารนั้นดว้ย 
 ในบางคร้ัง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีน้ีก็จะถูกเรียกว่า “ผูก้รองสาร” ซ่ึงหมายถึงผูค้วบคุมการไหล
ของข่าวสารทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน ผูก้รองสารเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผูส่ื้อข่าว บรรณาธิการ 
ผูเ้ขียน นักวิจารณ์ นักวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทศัน์ และ
ส านกัข่าว เช่น ผูส่ื้อข่าวไดรั้บมอบหมายจากบรรณาธิการข่าวใหไ้ปหาข่าว การหาข่าวของผูส่ื้อข่าว
นั้นมีหนา้ท่ีเหมือนกบัผูก้รองสาร ผูส่ื้อข่าวจะเป็นคนตดัสินใจวา่เขาจะเขียนขอ้เทจ็จริงในเร่ืองนั้น ๆ 
อยา่งไร 
 ในปี ค.ศ.1957 เวสลีย์และแมคลีน (FWestley, B.H. and Mclean, Jr.) ได้น าแนวคิด
เก่ียวกบัผูเ้ฝ้าประตูมาสร้างเป็นแบบจ าลอง เรียกแบบจ าลองน้ีว่า แบบจ าลอง A-B-C ซ่ึงแบบจ าลอง
น้ีใชเ้ป็นแบบจ าลองทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูในระบบของการส่ือสารมวลชนโดยตรง 
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ภาพที ่2.5 แบบจ าลองแสดงกระบวนการไหลจากแหล่งสารผูส่้งข่าวไปยงัส่ือท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนผู ้
เฝ้าประตูข่าวไปยงัผูรั้บสารและขอ้มูลสะทอ้นกลบั 

 
ที่มา: Pamela J. Shoemaker (1991) Gatekeeping Newbury Park: Sage p.12 
 
 จากแบบจ าลองของเวสลีย์และแมคลีน ได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการไหลของ
ข่าวสารจากแหล่งสารผ่านผูส่้งข่าวไปยงัส่ือ ท่ีท าหน้าท่ีเสมือนผูเ้ฝ้าประตูข่าวสารไปยงัผูรั้บสาร
และการสะทอ้นกลบัจากผูรั้บไปยงัผูส่้งอีกทีหน่ึง 
 “X” คือ เหตุการณ์หรือส่ิงท่ี เกิดข้ึนมากมายรอบตัวบุคคลในสังคม แต่มิได้ผ่าน
กระบวนการน ามาผลิตเป็นข่าวสาร 
 “B” คือ ผูรั้บสารเป็นบุคคลท่ีตอ้งการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ รอบตวั เพื่อสนองความพึง
พอใจหรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดในการด าเนินชีวิตประจ าวนั หรือไดรั้บการถ่ายทอดจากบุคคลอ่ืน 
(A) กไ็ด ้หรือจากช่องทางการส่ือสาร 
 “A” คือ ผูส่้งสาร เป็นผูท่ี้ไดรู้้เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน (X) และตอ้งการถ่ายทอดโดยการ
เลือกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงไปยงัผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บทราบ 
 “C” คือ ช่องทางการส่ือสารท่ีอยูร่ะหว่างผูส่้งสาร (A) และผูรั้บสาร (B) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ี
คดัเลือกข่าวสารท่ีคิดว่าผูรั้บสารตอ้งการ การถ่ายทอดนั้นจะกระท าไดห้ลายวิธี ช่องทางการส่ือสาร
น้ีจะสามารถช่วยใหก้ารรับรู้ข่าวสารเป็นไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วกวา่การรับรู้โดยตรง 



28 

 “F” คือ ขอ้มูลสะทอ้นกลบั (Feedback) เป็นการส่งข่าวสารจากผูรั้บกลบัไปหาผูส่้งสาร 
ซ่ึงท าให้ผูส่้งสารทราบข่าวสารท่ีส่งไปนั้นมีผลอย่างไรต่อผูรั้บบา้ง เช่น การเช่ือหรือไม่เช่ือ ความ
พอใจหรือไม่พอใจในสารนั้น ๆ การป้อนกลบัน้ีอาจเป็นการส่ือสารแบบตวัต่อตวั หรือทางจดหมาย 
หรือทางโทรทศัน์ก็ได ้ซ่ึงเรียกว่า การป้อนกลบัอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Feedback) นั่นคือ 
การท่ีผูรั้บสารมีเจตนาท่ีจะบอกใหผู้ส่้งสารทราบถึงผลของการส่งข่าวนั้น ๆ ส่วนการป้อนกลบัแบบ
ไม่มีจุดมุ่งหมายนั้น (Non- Purposive Feedback) ผูส่้งสารจะตอ้งใชว้ิธีสังเกตและอนุมานเองจากผล
ท่ีเกิดข้ึน เช่น การสังเกตจากยอดจ าหน่ายของหนงัสือพิมพ ์หรือจ านวนผูรั้บฟังรายการต่าง ๆ เป็น
ตน้ ซ่ึงการป้อนกลบัน้ีอาจยอ้นกลบัจาก B ไป A หรือจาก B ไป C หรือ จาก C ไป A กไ็ด ้
 จากแบบจ าลองบทบาทของช่องทางการส่ือสารของเวสลียแ์ละแมคลีน ดงักล่าวน้ี จะ
เห็นได้ว่า บทบาทของช่องทางการส่ือสาร (C) ตรงกับบทบาทหน้าท่ีของส่ือมวลชนนั่นก็คือ 
บทบาทในการคดัเลือกข่าวสาร การผลิตข่าวหรือบทความต่าง ๆ ถ่ายทอดไปยงัผูอ่้านหรือผูรั้บสาร 
ซ่ึงเป็นบทบาทของ “ผูเ้ฝ้าประตู” นัน่เอง 
 การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร มาประยุกต์ใชใ้นการศึกษาเร่ือง
การคัดเลือกประเด็นความรู้ และการน าเสนอองค์ความรู้ ซ่ึงการเผยแพร่ความรู้จะมีลักษณะ
เหมือนกบัการเผยแพร่ข่าวสาร ท่ีจะมีการก าหนดและคดัเลือกประเดน็ ก่อนน าเสนอต่อไป 
 
2.4 ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda Setting Theory) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการก าหนดวาระของข่าวสารพฒันามาจากทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร ซ่ึง
สามารถสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของส่ือมวลชนในการควบคุมข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจะผ่านไปยงั
ประชาชนผูรั้บข่าวสาร โดยอาศยัวิธีการคดัเลือก เรียบเรียงข่าวสาร ตลอดจนก าหนดเวลาการ
น าเสนอข่าวสารนานและมากน้อยเพียงใด จากนั้นก็ล  าดบัความส าคญัของข่าวท่ีจะให้ประชาชน
รับทราบ หรือไม่น าเสนอข่าวสารนั้น ๆ เลยก็เป็นได ้เม่ือส่ือมวลชนเป็นผูก้  าหนดวาระของข่าวสาร
หรือหวัขอ้ประเด็นข่าวสารให้กบัประชาชนไดรั้บทราบ ผลท่ีเกิดข้ึนตามมาคือประชาชนจะคิดและ
ปฏิบติัตามวาระ หรือประเด็นท่ีส่ือมวลชนก าหนดไว ้แนวคิดของทฤษฎีการก าหนดวาระสาร จึง
เป็นการศึกษาถึงผลของการส่ือสารมวลชนท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและความคิดเห็น ซ่ึง
กล่าวไดว้่า วงการส่ือสารมวลชน ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของส่ือมวลชนในฐานะเป็นผูช้กัจูงหรือ
โนม้นา้วใจ 
 ทฤษฎีการก าหนดวาระสาร (Agenda-Setting Theory) เกิดข้ึนในสมยัท่ีวอลเตอร์ ลิฟฟ์
มนัน์ (Walter Lippman) นักวิชาการชาวอเมริกันได้กล่าวไวใ้นวารสาร Public Opinion เม่ือ ค.ศ.
1922 ถึงบทบาทของส่ือมวลชนท่ีมีส่วนในการสร้างภาพต่าง ๆ ในหวัสมองของคนเรา โดยใชค้  าว่า 
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“Picture in our heads” ลิฟฟ์มนัเสนอความเห็นวา่ ส่ือมวลชนมีบทบาทส าคญัช่วยใหค้นเรารับทราบ 
และเรียนรู้เก่ียวกบัสถานการณ์โลกภายนอก ซ่ึงปกติแลว้เราไม่มีโอกาสสัมผสัดว้ยตนเอง ต่อมาใน
ปี ค.ศ.1972 นักวิจยัชาวอเมริกนัช่ือ มลัคอลมั แมคคอมส์ และโดนัลด์ ชอว ์(M.E.McCombs and 
D.S. Shaw) ไดเ้ป็นผูน้ าแนวความคิด Agenda-Setting ไปเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง (อา้งถึงในสมฤทยั 
ตาดเงิน, 2551, น.33) ดงัภาพ 

 

 
  

ภาพที ่2.6 แบบจ าลองแสดงการก าหนดวาระของข่าวสารโดยส่ือมวลชนของMcCombs and Shaw 
 
ที่มา: สมฤทยั ตาดเงิน (2551, น.33) 
 
 ตามแบบจ าลองน้ี X ทางซา้ยมือ กคื็อประเดน็ปัญหาหรือหวัขอ้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม
ท่ีส่ือมวลชนหยิบยกมาน าเสนอให้สาธารณชนรับทราบ การเน้นเสนอเร่ืองเหล่าน้ีดว้ยส่ือมวลชน
มากน้อยต่างกนั (แสดงโดยรูปแท่งแนวนอน) ผลท่ีตามมาก็คือท าให้สาธารณชนรับรู้ในประเด็น
หรือหัวขอ้เร่ืองต่างๆ เหล่านั้นไม่เหมือนกัน ประเด็นท่ีไดรั้บความสนใจจากส่ือมวลชนในการ
น าเสนอมากก็ไดรั้บการพิจารณาเป็นหัวขอ้เร่ืองท่ีส าคญัมากดว้ย ขนาดของ X ทางขวามือแสดง
ระดบัความส าคญัท่ีพิจารณาโดยสาธารณชน ตามรูปในแบบจ าลองจะเห็นว่า X1 X4 และ X6 ไดรั้บ
ความสนใจในการน าเสนอจากส่ือมวลชนมากก็ได้รับการพิจารณาว่ามีความส าคญัมาก ส่วน
ประเด็นอ่ืน ๆ คือ X2 X3 และ X5 ก็มีความส าคญัในระดบัรองลงไปในสายตาประชาชน (พีระ จิร
โสภณ, 2529, น. 662-663) 
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 กล่าวโดยสรุปว่า ถา้ส่ือมวลชนยิ่งเลือกเสนอข่าวหรือสนใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาใด
มาก ประชาชน ผูรั้บสารกจ็ะตระหนกัถึงความส าคญัของประเดน็หรือปัญหานั้นมากข้ึนตามไปดว้ย 
 ดงันั้นทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนดวาระสารจึงมุ่งวิเคราะห์หนา้ท่ี หรือผลของส่ือมวลชน
ในด้านข่าวสาร แทนด้านการชักจูง สมมติฐานส าคัญกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการท่ี
ส่ือมวลชนเลือกเนน้ประเด็นส าคญัของหัวขอ้ หรือปัญหาในการรายงานข่าวสารกบัการท่ีผูรั้บสาร
ตระหนกัถึงความส าคญั ของหวัขอ้ประเดน็หรือปัญหานั้น ๆ 
 ทฤษฎีเก่ียวกบัการก าหนดวาระสารน้ี แทนท่ีจะเน้นการเปล่ียนทศันคติและความเห็น
ตามแนวคิดเก่า กลบัมุ่งวิเคราะห์วิวฒันาการของความคิด เก่ียวกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึง หากมองใน
ดา้นการส่ือสารก็คือการเนน้ความส าคญัของหนา้ท่ีในดา้นการเสนอข่าวสารมากกว่าหนา้ท่ีในการ
ชกัจูง 
 งานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าทฤษฎีการก าหนดวาระสารไปประยกุตใ์ชศึ้กษาในเร่ืองของ
การก าหนดประเด็นความรู้ และการน าเสนอองคค์วามรู้ เพราะในการก าหนดประเด็นความรู้ และ
การน าเสนอองคค์วามรู้ จะมีลกัษณะเดียวกบัการการคดักรองข่าวสารนัน่เอง 
 
2.5 ทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจในการใช้ส่ือ (Uses and Gratifications Theory) 
 “แนวคิดเก่ียวกบัการใชส่ื้อ” เพื่อสนองความพึงพอใจของมนุษย ์เป็นแนวความคิดท่ีมี
ความเช่ือว่าผูรั้บสารเป็นผูก้  าหนดว่าตนตอ้งการอะไร ส่ืออะไรแสดงอะไรจึงจะสนองความพอใจ
ของตนได ้ผูรั้บสารจะเลือกใชส่ื้อและรับสารท่ีสามารถสนองความตอ้งการ และความพอใจของตน 
(อา้งถึงในยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2538, น.32) 
 การศึกษาตามแนวคิดน้ีเป็นการศึกษาท่ีเนน้ผูรั้บสาร (Media Consumer) เป็นจุดเร่ิมตน้
โดยศึกษาว่าผูรั้บสารนั้นมีกระบวนการอย่างไรในการเลือกเปิดส่ือหน่ึงๆ กระบวนการดงักล่าว 
หมายถึง พฤติกรรมการส่ือสาร (Communication Behavior) ท่ีครอบคลุมถึงภูมิหลงัของผูรั้บสาร 
โดยเฉพาะประสบการณ์โดยตรงของผูรั้บสารท่ีมีต่อส่ือ ดว้ยเหตุน้ีจึงพบว่า การใชป้ระโยชน์และ
ความพึงพอใจในการส่ือสารประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอนคือ  
 1. ผูรั้บสาร ในฐานะเป็นผูมี้บทบาทรุก (Active) และมีวตัถุประสงคเ์สมอในการส่ือสาร 
(Goal directed) 
 2. การใชห้รือการเปิดรับส่ือหน่ึงๆท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ ก็เพื่อสนองต่อความตอ้งการของ
ตนตามขอ้ 1 มิใช่เป็นการเปิดรับสารท่ีเล่ือนลอย หรือเป็นผลชกัจูงจากผูส่้งสารแต่อยา่งเดียว 
 3. ความพอใจในส่ือ เกิดข้ึนเม่ือการเปิดรับส่ือหรือการใชส่ื้อท่ีเลือกแลว้นั้นเป็นไปอยา่ง
เน่ือง 
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 ดงันั้นในทางกลบักนั ผูส่้งสารต่างหากตอ้งแข่งขนักนั เพื่อการบริการใหป้ระชาชนผูรั้บ
สารพึงพอใจ มิใช่เกิดจากตวัผูส่้งสารเองนั้นพอใจอย่างการส่ือสารก่อนหน้านั้น Katz et al. (1974 
อา้งถึงในสุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2533, น.114) ไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจในการส่ือสารของผูรั้บสาร ไวด้งัน้ี 
 แนวทางการศึกษาการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจ คือ การศึกษาผูรั้บสาร
เก่ียวกบั (1) สภาวะทางสังคมและจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิด (2) ความตอ้งการจ าเป็นของบุคคล และเกิดมี 
(3) ความคาดหวงัจากส่ือมวลชน หรือแหล่งข่าวสารอ่ืนๆ แลว้น าไปสู่ (4) การเปิดรับส่ือมวลชนใน
รูปแบบต่าง ๆ กนั อนัก่อให้เกิดผล คือ (5) การไดรั้บความพึงพอใจท่ีตอ้งการและ (6) ผลอ่ืนๆท่ี
ตามมาซ่ึงการจะไดซ่ึ้งอาจจะไม่ใช่ผลท่ีตั้งเจตนาท่ีตั้งไวก้ไ็ด ้
 องคป์ระกอบต่าง ๆ เก่ียวกบัแนวความคิดในเร่ืองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความ
พึงพอใจจากส่ือมวลชนตามท่ีกล่าวมาอาจแสดงใหเ้ห็นในรูปแบบจ าลองไดด้งัน้ี 
 

 

 

  
 

 

 
 

ภาพที ่2.7 แสดงแบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
 

ที่มา: Lawrence A. Wenner, “The Nature of News Gratifications” (อา้งถึงในนิลาวณัย ์ 
พานิชรุ่งเรือง, 2540, น. 26-27) 
 
 แบบจ าลองการใชป้ระโยชน์และการไดรั้บความพึงพอใจน้ี ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ
รับสารในการส่ือสารมวลชน และใชส่ื้อมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่า
การเลือกบริโภคส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง บุคคลแต่ละ
คนย่อมมีวตัถุประสงค ์มีความตั้งใจ และมีความตอ้งการ และมีความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์
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จากส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนดว้ยเหตุผลต่าง ๆ กนั การศึกษาตามแนวคิดน้ีมองว่า
ผูรั้บสารต่างหากท่ีใชส่ื้อมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตน การศึกษาในลกัษณะน้ีจึงตรงกบั
วิธีการศึกษาในเชิงหน้าท่ีของส่ือมวลชน (Functional Approach) ท่ีมุ่งพิจารณาว่า ส่ือมวลชนมี
หนา้ท่ีต่าง ๆ กนัเพื่อสนองความตอ้งการของผูรั้บสาร เช่น หนา้ท่ีในการเสนอข่าวสาร หนา้ท่ีในการ
ให้ความบนัเทิงและพกัผ่อนหย่อนใจ หน้าท่ีในการเป็นส่ือเพื่อติดต่อกบัสังคม และหน้าท่ีในการ
เสริมสร้างลกัษณะส่วนบุคคลใหแ้ก่ผูรั้บสาร เป็นตน้ 
 การศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจท่ีน่าสนใจอีกช้ินหน่ึง
คืองานของเวนเนอร์ (Wenner) (อา้งถึงในนิลาวณัย ์พาณิชยรุ่์งเรือง, 2540, น.26-27) ซ่ึงเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสารออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภค
ข่าวสาร (News Gratifications) โดยเฉพาะเวนเนอร์ ไดร้วบรวมวิจยัท่ีมีผูท้  าไวม้ากมายแลว้สร้าง
ออกมาเป็นแผนท่ีแสดงความพึงพอใจในการบริโภคส่ือข่าวสาร (Media News Gratifications Map)  
 สรุปจากแผนท่ีแบ่งความพึงพอใจในการบริโภคข่าวสารดงักล่าว เวนเนอร์ออกเป็น 4 
กลุ่มคือ 
 1. Orientation Gratifications หมายถึง การใชข่้าวสารเพื่อประโยชน์ทางดา้นขอ้มูลเพื่อ
การอา้งอิง และเพื่อเป็นแรงเสริมย  ้าในความสัมพนัธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกบัสังคม รูปแบบความ
ตอ้งการท่ีแสดงออกมา ไดแ้ก่ การติดต่อข่าวสาร (Surveillance) การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเพื่อช่วยในการ
ตดัสินใจ (Decisional Utility) หรือเพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (Vote)  
 2. Social Gratifications เป็นการใชข้อ้มูลข่าวสารเพื่อเช่ือมโยงระหว่างขอ้มูลเก่ียวกบั
สังคมซ่ึงรับรู้จากข่าวสาร เขา้กบัเครือข่ายส่วนบุคคลของปัจเจกชน เช่น การน าขอ้มูลไปใชใ้นการ
สนทนากบัผูอ่ื้น ใชเ้ป็นขอ้มูลในการชกัจูงใจ เป็นตน้ 
 3. Para-social Gratifications หมายถึง กระบวนการใชข่้าวสารเพื่อด ารงเอกลกัษณ์ของ
บุคคลหรือเพื่อการอา้งอิงผ่านตวับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือหรือปรากฏในเน้ือหาของส่ือ เช่น การ
ยดึถือหรือความช่ืนชมผูอ่้านข่าวเป็นแบบอยา่งในทางพฤติกรรม เป็นตน้ 
 4. Para-orientation Gratifications หมายถึง กระบวนการใช้ข่าวสารเพื่อประโยชน์ใน
การลดหย่อนเพื่อผ่อนคลายตึงเครียดทางอารมณ์หรือเพื่อปกป้องตนเอง เช่น เป็นการใช้เวลาให้
หมดไปเพื่อความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพื่อหลีกหนีจากส่ิงท่ีไม่พอใจอยา่งอ่ืน เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การท่ีบุคคลจะเลือกใช้ประโยชน์จากส่ือ ย่อมตอ้งมีเหตุผลต่าง ๆ 
ข้ึนอยูก่บัวา่ส่ือนั้น ๆ สามารถจอตอบสนองและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่บุคคลไดห้รือไม่ หมายถึง 
ผูรั้บสารมีจุดมุ่งหมายในในถึงผลลัพธ์ก่อนท่ีจะบริโภคส่ือ และได้รับความพึงพอใจตามมา 
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชส่ื้อ 
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 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน าทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจในการใชส่ื้อ เป็น
กรอบในการศึกษาเร่ืองการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในดา้นของการส่ือสาร แลกเปล่ียนและเรียนรู้
เก่ียวกบัการรักษาพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี 
 
2.6 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 อนรรฆวงศ์ กลัดส าเนียง (2553) ศึกษาเร่ืองการจัดการความรู้ของส านักการพิมพ ์   
(โรงพิมพ์) ส านักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล พบว่าการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็น
เคร่ืองมือช่วยอ านวยความสะดวก ในการรวบรวม จดัเก็บ และจดัหมวดหมู่ความรู้ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ความรู้ซ่อนเร้น  (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดมาจากประสบการณ์การท างาน รวมทั้งยงัเป็น
ส่ือกลาง ในการเผยแพร่ และแลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากร ภายในองค์กร โดยให้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 30 คน ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ และประเมินความพึง
พอใจต่อระบบโดยการตอบแบบสอบถาม ผลจาก การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 
 สรุปได้ว่าระบบท่ีน ามาประยุกต์ใช้มีความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างสอดคลอ้งกับ
เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อในระดบัดี และมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้  แต่
ควรน าไปใช้กับบุคลากรท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้งานประจ า ส าหรับองค์กรท่ีจะน าระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ไปใช้งาน ควรมีนโยบายให้บุคลากรตระหนักถึง 
ความส าคญัและความจ าเป็นของการรวบรวม จดัเก็บ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนความรู้ภายในองคก์ร  
เกิดเป็นความรู้ใหม่ แล้วพยายามผลักดันให้เป็นนโยบายขององค์กร การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชจ้ะเกิดประโยชน์สูงสุด ถา้สามารถจดัการความรู้ภายในองคก์รได ้
 ศิริชยั  ตนัจอ (2555) ศึกษาเร่ืองรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
จดัการความรู้ ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย สรุปผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและปัจจยัท่ีเอ้ือต่อองคก์ร ในการ
จดัการความรู้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ บุคลากร ทีมงานในคณะกรรมการ การจัดการ
ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 156 คน ท่ีมาจากสถาบันแม่ข่าย จ านวน 5 สถาบัน และ
สถาบันเครือข่าย จ านวน  7 สถาบันรวมเป็น 12 สถาบัน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจง 
(purposive sampling) การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) ผลการศึกษา 
พบว่า ลกัษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ จัดการความรู้ ได้แก่ การบ่งช้ี
ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรอง
ความรู้การเขา้ถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้ ภาพรวมทั้ง 7 ดา้นอยู่ในระดบั
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มาก ส่วนปัจจยัท่ีเอ้ือต่อองคก์รในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์ร เทคโนโลย ี
การวดัและประเมินผล ภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 2. สร้างรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการความรู้ของ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาตามข้อ 1 มาบูรณาการ และ
สังเคราะห์ รวมกับทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กรอบแนวคิดในการวิจยั คู่มือการจดัท าแผนการ
จดัการความรู้ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผลการสร้าง
รูปแบบ พบว่า โครงสร้างหลกัของรูปแบบท่ีเหมาะสมควร ประกอบด้วย (1) โครงสร้างพนัธกิจ
หลกัของสถาบันอุดมศึกษา (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร (3) กระบวนการจดัการ
ความรู้ (4) ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อองค์กรในการจัดการความรู้ (5) ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึน (6) การน าไปใช ้
รูปแบบท่ีสร้างข้ึนได้มีการน าเสนอต่อ ผูท้รงคุณวุฒิ 5 ท่าน ในการตรวจสอบ ปรับปรุง พัฒนา
เน้ือหาและเสนอแนะ ซ่ึงผลจากการน าเสนอทุกท่านมีความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนักับขอ้ความ 
เน้ือหา ภาพโครงสร้างหลกัท่ี ก าหนดไวใ้นรูปแบบ และใหส้ามารถก าหนดเป็นรูปแบบได ้
 3. ประเมินรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการจัดการความรู้ของ 
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ด้วยเทคนิคเดลฟาย จ านวน 3 รอบ รอบท่ี 1 สัมภาษณ์ 
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบสอบถามลกัษณะแบบก่ึงโครงสร้าง รอบท่ี 2 ใชแ้บบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกบัการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบ ท่ีมีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (rating scale) 
รอบท่ี 3 ตรวจสอบฉันทามติ (consensus) ของผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีขอ้มูลป้อนกลบั
เชิงสถิติ ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบทั้ง 3 รอบ พบว่า กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 17 ท่าน มีฉันทามติท่ีมีความ
สอดคลอ้งกนัทุกขอ้ ท าให้รูปแบบมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สามารถน าไปเผยแพร่ให้กบั
สถาบนัอุดมศึกษาและสาธารณชนไดต่้อไป 
 กนกนารถ ผดุงชยั (2550) ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้  และศึกษา
คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อ การจดัการความรู้ไดแ้ก่  การมีภาวะผูน้ า  การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  และการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวิจยั คือ ขา้ราชการ พนกังานราชการ และลูกจา้งประจ า จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวม ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ทดสอบ
อิทธิพล ของตวัแปรท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้โดยวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression) 
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 ผลการวิจัย  พบว่า 1. การจัดการความรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข  ในภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายกระบวนการ พบวา่ มีการปฏิบติั
อยู่ในระดับมากทุกกระบวนการ โดยกระบวนการท่ีมีการปฏิบติัมากท่ีสุด คือ กระบวนการใช้
ความรู้ รองลงมา คือ  กระบวนการ สร้างความรู้  และนอ้ยท่ีสุด คือ กระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
 2. คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ ได้แก่ การมีภาวะผูน้ า การมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ และการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ด้านการมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ รองลงมา คือ ดา้นการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน้อยท่ีสุด คือ ดา้นการมี
ภาวะผูน้ า 
 3. ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ผลการศึกษา พบว่า คุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการจดัการความรู้ทุกดา้น ไดแ้ก่ การมีภาวะ
ผูน้ า การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถพยากรณ์การจดัการ
ความรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และสามารถอธิบายความแปรปรวนของการจดัการความรู้ไดร้้อยละ 59.90 ส่วนตวัแปรสถานภาพ
ส่วนบุคคล ไม่ส่งผลต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 นวลละออ แสงสุข (2550) ศึกษาเร่ือง การศึกษาการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยั
รามค าแหง การวิจัยคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงในอดีตจนถึงปัจจุบัน (2) เพื่อศึกษาปัญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหงในอดีตจนถึงปัจจุบัน (3) เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ท่ี เหมาะสมของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหงในอนาคต วิธีด าเนินการวิจยั มีดงัน้ี 
 1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงในอดีตถึงปัจจุบนั 
จากเอกสาร ระเบียบขอ้บงัคบั หนงัสือคู่มือการปฏิบติังานต่างๆ ของมหาวิทยาลยัฯ 
 2. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกับปัญหาของการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยฯ ในอดีตถึง
ปัจจุบนั จากผูท้รงคุณวุฒิของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 3 กลุ่มคือ (1) ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยั
รามค าแหง จ านวน 6 คน (2) อาจารยข์องมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 6 คน (3) เจา้หนา้ท่ีธุรการ
ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 6 คน ใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) โดยในรอบแรก
เป็นการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ ส่วนรอบท่ี 2 และรอบท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั 
 3. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีการจดัการความรู้และขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสองมาวิเคราะห์
เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัรามค าแหงในอนาคต 
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 4. ประเมินรูปแบบการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงในอดีตจนถึงปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 
ยคุ คือ 
 1.1 ยคุเร่ิมแรก เป็นยคุเร่ิมตั้งมหาวิทยาลยัฯ เป็นช่วงเวลาเร่ิมตั้งมหาวิทยาลยัฯ ยงัไม่
มีระบบการจดัการความรู้ชดัแจง้ ผูบ้ริหารจดัระบบการจดัการความรู้แบบแกไ้ขเฉพาะหน้า และ
ตอบสนองต่อสถานการณ์เป็นหลกั จะเห็นไดว้่าในระยะเร่ิมแรกนั้น การจดัการส่วนใหญ่เป็นเร่ือง
การจดัการแกนหลกัของระบบการจดัการมหาวิทยาลยัฯ ก่อน ดงันั้นความรู้ท่ีบุคลากรมหาวิทยาลยั
ฯ ไดเ้รียนรู้ทั้งจากภายนอกและจากกระบวนการท างานจึงกระจดักระจาย และฝังตวัอยูก่บับุคลากร
ในแผนกต่างๆ ในแบบความรู้ในตวั (tacit knowledge) ซ่ึงแฝงอยู่เฉพาะตวับุคลากรเท่านั้น ผลท่ี
เกิดข้ึนคือ มหาวิทยาลัยฯ ยงัไม่สามารถพัฒนาได้เท่าท่ีควร เป็นยุคของการท างานให้ได้ผล 
(effectiveness)  
 1.2 ยคุเร่ิมพฒันา เป็นยคุท่ีระบบการจดัการภายในมหาวิทยาลยัฯ เร่ิมลงตวั ประกอบ
กบัท่ีจ านวนนักศึกษาเร่ิมมีมากข้ึน มหาวิทยาลยัฯ จึงเร่ิมตระหนักถึงความจ าเป็นในการรวบรวม 
และจดัตั้งหลกัการจดัการความรู้ต่างๆ ให้เป็นหน่ึงเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ิมเขา้มามี
บทบาทในการจดัการความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นการเรียนการสอน จะเห็นไดว้่าเม่ือปริมาณ
งานการให้บริการทางการศึกษามากข้ึน มหาวิทยาลัยต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพโดยการ
รวบรวมความ รู้ในตัวใน ท่ี ต่ างๆ  เรียบ เรียงเป็นความ รู้ชัดแจ้ง  (explicit knowledge) เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการท างานของทุกฝ่าย ลดการท างานและความผดิพลาดซ ้ าซอ้น ในยคุเร่ิมพฒันาน้ี
จึงเป็นยคุของการแสวงหาเคร่ืองมือเพื่อจดัการกบัระบบการจดัการความรู้ โดยเคร่ืองมือหลกัท่ีใช้
คือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทางดา้นฮาร์ดแวร์ (hardware) เช่น การลงทุนในระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดใหญ่ (mainframe) เพื่อจดัระบบการลงทะเบียนและตรวจขอ้สอบดว้ยคอมพิวเตอร์ มาใชเ้ป็น
แห่งแรกในประเทศไทย เรียกวา่เป็นยคุของการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ (efficiency) 
  1.3 ยุคก าลังพัฒนา เป็นช่วงเวลาท่ีมีความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge) ใหม่ๆ 
เกิดข้ึนมากมายทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลยัฯ การจดัการความรู้ในมหาวิทยาลยัฯ เร่ิมลงตวั
และสามารถรวบรวมความรู้ชดัแจง้ (explicit knowledge) ต่างๆ ให้เป็นแนวคิด (concept) เพื่อสร้าง
เป็นนโยบายการจดัการความรู้ในระดับสูงได ้ประกอบกบัการท่ีจ านวนนกัศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างมาก 
จ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการท่ีทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากข้ึน กอร์ปกบัเป็นยุคแห่งการกา้ว
กระโดดทางวิทยาการดา้นสารสนเทศ ตน้ทุนในระบบสารสนเทศมีราคาถูกลง และมหาวิทยาลยัฯ 
มีทรัพยากรต่างๆ เพิ่มสูงข้ึน ดงันั้นมหาวิทยาลยัฯ จึงสามารถรับความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี
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เขา้มาเพื่อปรับปรุงการจดัการความรู้ให้ทนัสมยัและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางดา้นซอฟท์แวร์ (software) เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการจดัการความรู้ทั้งหมดของมหาวิทยาลยั 
ทั้งในดา้นการสร้างความรู้ การจดัเกบ็ความรู้ การกระจายความรู้ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 
 2. ปัญหาของการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัฯ ในอดีตจนถึงปัจจุบนั พบว่ามี 10 
ประการ คือ (1) ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการจดัการความรู้ (2) ขาดความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศใหม่ๆ (3) มีการต่อตา้นความเปล่ียนแปลง (4) ขาดความสามารถในการใชร้ะบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (5) การใหค้วามรู้แก่บุคลากรในเร่ืองของการจดัการความรู้ยงัไม่เพียงพอ (6) มนุษย์
สัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กรมีน้อย (7) ขาดระบบสนับสนุนในการ
เรียนรู้ของบุคลากร (8) ไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการแบ่งปันความรู้ (9) การสร้างวฒันธรรม
องคก์รดา้นการจดัการความรู้มีนอ้ย และ (10) ขาดการสร้างใหบุ้คลากรเป็นผูส้นใจใฝ่เรียนรู้ 
 3. รูปแบบการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีเหมาะสมในอนาคตควร
ด าเนินการใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการสร้างความรู้ ควรด าเนินการโดยมุ่งพฒันาบุคลากรให้เป็น
ผูส้ร้างความรู้โดยมหาวิทยาลยัสนับสนุนให้ด าเนินการ และมีการพฒันาบุคลากรให้เป็นผูส้ร้าง
ความรู้โดยมีการงมือปฏิบติัจริง (2) ดา้นการจดัเก็บความรู้ มหาวิทยาลยัฯ ควรด าเนินการโดยการ
ก าหนดให้มีกระบวนการเก็บรวบรวมความรู้ภายในของมหาวิทยาลยัฯ และมีการก าหนดให้มี
โครงการท่ีเก่ียวกับการสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ (3) ด้านการกระจายความรู้ของ
มหาวิทยาลยัฯ ควรด าเนินการโดยก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้สารสนเทศ
ทางความรู้จากฐานขอ้มูลท่ีจดัเก็บไว ้ก าหนดขอ้ปฏิบติัในการกระจายขอ้มูลสู่หน่วยงานต่างๆ และ
ก าหนดวิธีการในการกระจายความรู้สู่หน่วยงานย่อย และ (4) ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ 
มหาวิทยาลยัฯ ควรด าเนินการโดยการน าความรู้จากฐานขอ้มูลออกไปใช ้และมีการใชร้ะบบการ
ส่ือสารเพื่อการไหลของงานสู่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั ฯ จากเอกสารและงานวิจัย ท่ี
เก่ียวขอ้งจะเห็นไดว้่า การจดัการความรู้ในองคก์รต่างๆ เป็นส่ิงส าคญั การน าเทคโนโลยสีารสนเทศ
มาใชใ้นการจดัการความรู้สามารถช่วยให้การจดัเก็บความรู้ต่างๆ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ความรู้
ส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้โดยนัย 
(Tacit knowledge) ซ่ึงกระบวนการจดัการความรู้จะมุ่งเน้นไปท่ี การจดัเก็บ ถ่ายทอด และแบ่งปัน
ความรู้ และการท าให้กระบวนการจัดการความรู้ประสบผลส าเร็จ ส่วนใหญ่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นตวัช่วย แต่การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพียงอยา่งเดียวไม่สามารถจดัการความรู้
ได ้จ าเป็นจะตอ้งมีการส่ือสารความรู้จากคนในองคก์รประกอบดว้ย ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมี
ความตอ้งการศึกษาตั้งแต่การส่ือสารความรู้ การคดัเลือกความรู้ การก าหนดประเด็นความรู้ ก่อนจะ
มีการจัดเก็บ การถ่ายทอด แบ่งปัน เผยแพร่ไปสู่บุคลากรอ่ืนหรือประชาชน รวมทั้ งการใช้
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เทคโนโลยต่ีางๆในการจดัการความรู้ ของแพทย ์พยาบาล และบุคลากรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้น
การรักษาพยาบาล เพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหารจดัการดา้นการจดัการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ซ่ึงการจดัการความรู้จะเป็นฐานขอ้มูลท่ีส าคญัยิ่งส าหรับแพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในโรงพยาบาล เพราะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการท างาน ลดความซ ้ าซอ้นและความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากการท างาน อีกทั้งความรู้ท่ีเผยแพร่ไปยงัมีประโยชน์ต่อประชาชนท่ีมารับ
บริการอีกดว้ย 



39 
 

 
 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การศึกษาเร่ือง การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี สามารถน ามาก าหนดแนวทางในการศึกษาวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ (1) การ
วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และ 
(2) การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง เพื่อให้
ขอ้มูลการวิจยัครอบคลุมและสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค ์จึงแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
3.1 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  การศึกษาในส่วนน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) มีขั้นตอนดงัน้ี
  3.1.1 กลุ่มเป้าหมาย (Key Informants) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ แพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จ านวน 4 
คน โดยคดัเลือกจากผูท่ี้มีต  าแหน่งระดบัช านาญการข้ึนไป เพราะมีประสบการณ์ในการท างานและ
มีผลงานทางวิชาการเป็นท่ียอมรับ ประกอบดว้ย 
 1. นายแพทย์ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข นายแพทย์เช่ียวชาญ สาขาจักษุวิทยา  ผู ้ช่วย
ผูอ้  านวยการด้านศูนยค์วามเป็นเลิศ และประธานราชวิทยาลยัจกัษุแพทยแ์ห่งประเทศไทย และ
กรรมการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
 2. นายแพทยปั์ณณวิชญ์ วงศ์วิวฒันานนท์ นายแพทยเ์ช่ียวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
หวัศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ และหวัหนา้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู
 3. แพทยห์ญิงอรัญญา ยนัตพนัธ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ สาขาสูตินรีเวชศาสตร์
กรรมการและเลขานุการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
 4. นางสาวบุญช่ืน อ่ิมมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหอผูป่้วยพิเศษรวม 8 ข         
หวัหนา้งานออสโตมีคลินิก และกรรมการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
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  3.1.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์  ใช้แบบสัมภาษณ์ ก่ึงมีโครงสร้าง (Semi-Structured 
Interview) ก าหนดประเด็นค าถาม โดยค าถามท่ีเกิดข้ึนอา้งอิงจากกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อให้
ผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ก าหนดระยะเวลาสัมภาษณ์เฉล่ีย
ประมาณคนละ 1 ชัว่โมง 3.1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 1. ผูว้ิจยัท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับ
กระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ และน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาล 
และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ 
 2. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ รวมทั้ งเอกสารทางวิชาการและรายงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 3. ผูว้ิจยัเขา้ร่วมสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการส่ือสาร จดัเก็บ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การจดัการความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาล 
  3.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการสรุปรวบรวมประเด็นส าคญัจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
จากขอ้มูลเอกสารทุกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม น าเสนอขอ้มูลใน
รูปแบบของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย (Key Informants) 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาคร้ังน้ี คือ แพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี ผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง โดยคดัเลือก
จากผูท่ี้มีต  าแหน่งระดบัปฏิบติัการข้ึนไป และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เป็นประจ า ใช้
สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการค านวณขนาดของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยฐานขอ้มูลบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี ระบุจ านวนบุคลากรทั้งหมด 3,755 
คน (ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชวิถี เดือนมีนาคม, 2556) ซ่ึงมีวิธีการก าหนดขนาด
กลุ่มเป้าหมายดงัน้ี 
 

  n = ขนาดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  N = ขนาดประชากร 
            e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
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      = 361 คน 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจัยจะท าการแจกแบบสอบถาม จ านวน 380 คน เพื่อความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล 
  3.2.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 ผูว้ิจยัไดก้ าหนดตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี ตวัแปรตน้ คือ คุณลกัษณะของกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ (1) เพศ (2) อาย ุ(3) ระดบัการศึกษา และ (4) อาชีพ ตวัแปรตาม คือ การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ (1) การเลือกใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ความเหมาะสม
ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจดัการความรู้ (3) ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (4) 
ว ัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  3.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 การศึกษาเชิงปริมาณผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใน
การสอบถามขอ้มูลต่างๆ อา้งอิงจากวตัถุประสงค์เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัการความรู้ของโรงพยาบาลราชวิถี และมีผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม 
แบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 
  3.2.4 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 ในการศึกษาค ร้ังน้ี  ผู ้วิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยให้
ผูท้รงคุณวุฒิ พิจารณาตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาและโครงสร้าง หาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช ้Cronbach’ Coefficient Alpha เพื่อทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมัน่ของประเด็นท่ีจะท าการวดั ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการความรู้ เหตุผลท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ และความคิดเห็นของท่านท่ีมี
ต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 
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ตารางที่ 3.1 ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ประเดน็ ขอ้ค าถาม Cronbach’s 
Alpha 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 6 0.88 
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ 6 0.84 
ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 9 0.90 
เหตุผลท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 9 0.89 
ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจดัการความรู้ 

9 0.85 

 
  3.2.5 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 ในการศึกษา ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจด้วยการแจกแบบสอบถาม 
(Survey Research) ใหก้บักลุ่มเป้าหมายท่ีท าการเลือกแบบเจาะจง ซ่ึงการเกบ็ขอ้มูลมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. แจกแบบสอบถามใหก้บับุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถี จ  านวน 380 คน ท่ีมีต าแหน่ง
ระดบัปฏิบติัการข้ึนไป และมีการใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เป็นประจ า 
 2. น าขอ้มูลมาประมวลผลการศึกษา 
 3. วิเคราะห์ผลการศึกษา 
  3.2.6 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เป็นเคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากการส ารวจ ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และการเขา้รับการอบรม ใชก้ารหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 2 เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การเลือกใช้
เทคโนโลยี ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี ปริมาณการใช้เทคโนโลยี วตัถุประสงค์การใช้
เทคโนโลยีและความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยี ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีเกณฑก์ารแปลผลของขอ้มูลดงัน้ี 
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 (1) เกณฑน์ ้ าหนกัใหค้ะแนนของแต่ละค าถาม  
 มากท่ีสุด เท่ากบั  5  คะแนน 
 มาก  เท่ากบั  4  คะแนน 
 ปานกลาง เท่ากบั  3  คะแนน 
 นอ้ย  เท่ากบั  2  คะแนน 
 นอ้ยท่ีสุด เท่ากบั  1 คะแนน 
 ไม่เคยใช ้ เท่ากบั  0  คะแนน 
 
 (2) การแปลผลของขอ้มูลแบบสอบถาม 
 คะแนนเฉล่ีย   ความหมาย 
 4.50 – 5.00  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมาก 
 2.50 – 3.49  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัปานกลาง 
 1.50 – 2.49  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบันอ้ย 
 1.00 - 1.49  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  0   ไม่เคยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth Interview) และก ารวิ จัย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative research) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
วตัถุประสงค์และตอบค าถามการวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน และการตอบแบบสอบถาม จากบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถี จ  านวน 
380 คน แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
4.1 ผลการเชิงคุณภาพ 
 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 
 1. นายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ข นายแพทยเ์ช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรม สาขาจกัษุวิทยา 
ต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการดา้นศูนยค์วามเป็นเลิศโรงพยาบาลราชวิถี ประธานราชวิทยาลยัจกัษุ
แพทยแ์ห่งประเทศไทย และกรรมการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
 2. นายแพทยปั์ณณวิชญ ์วงศว์ิวฒันานนท ์นายแพทยเ์ช่ียวชาญ ดา้นเวชกรรม สาขาเวช
ศาสตร์ฟ้ืนฟู ต  าแหน่งประธานศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ และหัวหนา้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู
โรงพยาบาลราชวิถี 
 3. แพทยห์ญิงอรัญญา ยนัตพนัธ์ นายแพทยช์ านาญการพิเศษ ดา้นเวชกรรม สาขาสูติ 
นรีเวชศาสตร์ ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้โรงพยาบาลราชวิถี 
 4. นางสาวบุญช่ืน อ่ิมมาก พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ต าแหน่งหัวหนา้หอผูป่้วย
พิเศษรวม 8 ข และกรรมการศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้โรงพยาบาลราชวิถี 
 จากขอ้มูลการสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นประเดน็ท่ีส าคญัไดด้งัน้ี 
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 การก าหนดประเด็นความ รู้  และการน าเสนอองค์ความ รู้ที่ เกี่ ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาล 
 การคน้หา การสร้างหรือการก าหนดประเด็นความรู้ในโรงพยาบาลราชวิถีนั้ น เป็น
หนา้ท่ีของบุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งช่วยกนัคน้หาความรู้ ซ่ึงความรู้อาจมา
จากหลายแหล่ง จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ในหน่วยงาน หรือการสร้างสรรคข้ึ์นมาใหม่จากส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา 
แลว้ท าการคดัเลือกประเด็นความรู้ท่ีเหมาะสม ประมวลผลกลัน่กรองให้มีความถูกตอ้งเหมาะสม 
เป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนัในหน่วยงาน และใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท าการจดัเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปปัจจยัในการก าหนดประเด็น
ความรู้ไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. ยุทธศาสตร์หลกัท่ีไดรั้บมอบหมายมาจากกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง
แต่ละโรงพยาบาลภายใตส้ังกดักรมการแพทย ์จะไดรั้บยุทธศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัออกไป และมกั
สอดคลอ้งกบัปัจจยัในขอ้อ่ืนๆ กล่าวคือในหน่วยงานมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะโรคดา้นใดมาก ก็มกัจะ
ไดรั้บยทุธศาสตร์หลกัท่ีเก่ียวกบัโรคในดา้นนั้นดว้ย 
 2. จากสถิติการเกิดโรค โรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพหรือโรคท่ีมีอตัราการตายสูง เช่น 
โรคมะเร็ง ซ่ึงสถิติของกรมการแพทยใ์นระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมาพบว่า ในแต่ละปีมีผูเ้สียชีวิตดว้ย
โรคมะเร็งสูงถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงมาก ดังนั้ นจ าเป็นตอ้งสร้างให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนัก ให้ประชาชนหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง เพื่อลดภาวะการเกิดโรครวมทั้งแนะน าวิธีการดูแล
ตนเองดว้ย 
 3. โรคท่ีสังคมก าลงัใหค้วามสนใจ เกิดความตระหนก หรือความเช่ือผดิๆ เช่น การนวด
ตาสามารถรักษาอาการจุดรับภาพตาเส่ือมในผูสู้งอาย ุ(Aged Related Macular Degeneration, AMD) 
ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไม่ถูกตอ้ง อาจท าใหเ้กิดอาการตาบอดได ้ 
 4. ความเช่ียวชาญเฉพาะของหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลราชวิถีมีความเช่ียวชาญดา้น
การผ่าตดัผ่านกลอ้ง การรักษาโรคหัวใจ และการผ่าตดัใส่ประสาทหูเทียมด้านโสต ศอ นาสิก 
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัโรงพยาบาลอ่ืนๆ ได ้ซ่ึงแพทยห์ญิงอรัญญา ยนัตพนัธ์ ไดก้ล่าว
เสริมวา่ “ในการถ่ายทอดความรู้ท่ีเก่ียวกบัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นนั้น อาจตอ้งดูกลุ่มท่ีจะถ่ายทอด
ว่ามีความเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นๆ มากน้อยแค่ไหน ควรปรับให้เหมาะสมกบักลุ่ม หากเป็นแพทยก์็
สามารถอธิบายในเชิงลึกได้ หากเป็นพยาบาลก็เลือกอธิบายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการพยาบาล 
เพราะแพทยก์ับพยาบาลจะมีลกัษณะการท างานท่ีแตกต่างกัน” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 15 
พฤษภาคม 2557)  
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 ดงันั้นจากการศึกษาพบว่า ในกระบวนการคน้หา การก าหนดประเด็นความรู้หรือการ
คดัเลือกองคค์วามรู้ของโรงพยาบาลราชวิถีโดยบุคลากรนั้น จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ สถิติการเกิดโรค โรคท่ีสังคมก าลงัให้ความสนใจ และความเช่ียวชาญเฉพาะ
ของหน่วยงานดงักล่าว 
 จากการศึกษา พบวา่การน าเสนอองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงพยาบาลนั้น จะแบ่งเป็น 
2 ลกัษณะคือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากเอกสาร ต าราทางวิชาการ ท่ีมีการรวบรวม 
จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ ในทางการแพทยจ์ะมีโปรแกรม PubMed ใหบ้ริการส าหรับสืบคน้ความรู้ 
เอกสาร งานวิจยัต่างๆ ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ดท้นัที เกิดประโยชน์ต่อการ
รักษาและการพฒันาความสามารถของบุคลากร และความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็น
ความรู้ท่ีเกิดจากการประสบการณ์การท างานของแต่ละบุคคลท่ีสั่งสมไว ้หากบุคลากรไม่มีการ
ถ่ายทอดออกมาก็ไม่สามารถจดัเก็บความรู้นั้นได ้ความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีจะเปล่ียนสถานภาพสลบั
ปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา บางคร้ัง ความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) ก็ออกมาเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) และบางคร้ัง ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ก็เปล่ียนไปเป็นความรู้
โดยนัย (Tacit Knowledge) การถ่ายทอดองค์ความรู้ จะมีการน าเสนอองค์ความรู้ทั้ ง 2 ประเภท
ควบคู่กนัไป ซ่ึงวิธีการน าเสนอองคค์วามรู้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะของการจดัการ
ประชุมวิชาการ และการออกนิเทศงานตามโรงพยาบาลในภูมิภาคส าหรับเครือข่ายทางการแพทย์
และประชาชน โดยรูปแบบของการน าเสนอองคค์วามรู้จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
 1.การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ท าโดยการจดัประชุม
ทางวิชาการ (Conference)  การประชุมเครือข่ายทางการแพทย์ จะเป็นลักษณะของการเชิญ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพเขา้ร่วมประชุม อภิปรายกรณีศึกษาใหม่ๆ หรือกรณีศึกษาท่ีมีความเส่ียง
สูง และใหผู้เ้ช่ียวชาญร่วมวิเคราะห์วิจารณ์ หรือหารือร่วมกนัเพื่อพฒันาเก่ียวกบัวิชาชีพ ดงัตวัอยา่ง
ในภาพท่ี 4.1 ท่ีแสดงภาพตวัอยา่งการน าเสนอองคค์วามรู้ภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 
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ภาพที ่4.1 แสดงภาพตวัอยา่งการน าเสนอองคค์วามรู้ภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี 
 
 จากภาพท่ี 4.1 เป็นการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ใน
ลกัษณะการประชุมเครือข่ายทางการแพทย ์วนัท่ี 27-28 พฤษภาคม 2557 ตามโครงการยกระดบัองค์
ความรู้ดา้นโรคจอประสาทตาเพื่อประชาชนในส่วนภูมิภาค ซ่ึงคณะบุคลากรทางการแพทยข์อง
โรงพยาบาลราชวิถีไดอ้อกนิเทศงานเพื่อให้ความรู้กบับุคลากรของโรงพยาบาลเครือข่ายในจงัหวดั
สุโขทยั 
 2. การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี ซ่ึงจะมีการจดัประชุม
ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แบบเป็นทางการจะมีการน าเสนอผลการวิจยั สถิติทาง
การแพทย ์หรือแนวทางป้องกนัและความเส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อท่ีประชุมใหรั้บทราบ โดยเชิญ
บุคลากรในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ในบางคร้ังอาจมีการท ากิจกรรมร่วมกนั (Work 
Shop) และแบบไม่เป็นทางการจะเป็นลกัษณะของการจดัประชุมชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs) เพื่อพดูคุย
ปรึกษา แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้ในดา้นต่าง ๆ มีการระดมสมองวางแผนในการท างาน เพื่อ
ร่วมกนัจดัเกบ็องคค์วามรู้ ในรูปแบบส่ือ และถ่ายทอดใหก้บับุคลากรอ่ืนๆ ต่อไป ดงัตวัอยา่งในภาพ
ท่ี 4.2 และ ภาพท่ี 4.3 ท่ีแสดงตวัอยา่งการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี 
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ภาพที่ 4.2 แสดงภาพตวัอย่างการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี แบบ
เป็นทางการ 
 
 จากภาพท่ี 4.2 การน าเสนอองค์ความรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี ในเร่ือง
ของการจดัการความรู้ในการบริหารความเส่ียง ตามรอยอุบติัการณ์ใหเ้ลือด โดยจะมีคณะท างานใน
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีท างานเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพื่อป้องกนัความเส่ียง
ในเร่ืองดงักล่าว 
 

 
 

ภาพที่ 4.3 แสดงภาพตวัอยา่งการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี แบบไม่
เป็นทางการ 
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 จากภาพท่ี 4.3 เป็นการประชุมชุมชนนักปฏิบติัคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2556 ใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลราชวิถี จัดโดยศูนย์
พัฒนาการจัดการความรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท างานร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดผลงานทั้ งด้าน
นวตักรรม และการน ากระบวนการจดัการความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
 3. การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อประชาชน จะเป็นการให้ความรู้แบบ Pure Side หรือการ
ใหค้วามรู้แบบตรงจุด ใชภ้าษาง่ายต่อความเขา้ใจของผูป่้วย เช่น ป่วยเป็นโรคใด กใ็หค้วามรู้โรคนั้น 
อธิบายลกัษณะอาการของโรค กลไกของโรค ผลกระทบต่อตวัผูป่้วย แนวทางการรักษา รวมถึงการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรค เพราะการอธิบายท่ีมากเกินจ าเป็น อาจท าใหผู้ป่้วยเกิดความวิตกกงัวล รวมทั้ง
อาจมีการแนะน าองคค์วามรู้ หรือส่ือในการเขา้ถึงความรู้ทางการแพทย ์ใหก้บัผูป่้วยและญาติในการ
คน้หาความรู้เพิ่มเติม ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 4.4 ท่ีแสดงการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อประชาชนภายใน
โรงพยาบาลราชวิถี 
 

 
 

ภาพที ่4.4 แสดงตวัอยา่งการน าเสนอองคค์วามรู้ต่อประชาชนภายในโรงพยาบาลราชวิถี 
 
 จากภาพท่ี 4.4 เป็นการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีมารับบริการ ตาม
โครงการอยูอ่ยา่งมีความสุข กบัโรคความดนัโลหิตสูง ซ่ึงจะมีผูเ้ช่ียวชาญมาคอยให้ค  าแนะน า และ
ตรวจวดัมวลร่างกายต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายส าหรับประชาชนท่ีสนใจ 
 ซ่ึงนายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ข ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัการน าเสนอองคค์วามรู้ว่า 
“ในการน าเสนอองค์ความรู้ต่อประชาชนนั้นเป็นส่ิงท่ียาก จะท าอย่างไรให้คนท่ีไม่มีความรู้ทาง
การแพทยส์ามารถเขา้ใจความรู้ต่างๆ ไดง่้าย นัน่คือบุคลากรทางการแพทยต์อ้งมีความตั้งใจจริงใน
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ส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ ในยุคอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นท่ี นอกจากส่ือส่ิงพิมพแ์บบเดิมแลว้บาง
หน่วยงาน เช่น ศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ เร่ิมมีการใชส่ื้อบน Youtube น ามาวีดีโอมาเผยแพร่
เพื่อให้ความรู้กบัประชาชนดว้ย” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 28 เมษายน 2557) จากค าสัมภาษณ์
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีการให้ความส าคญักับส่ือสมยัใหม่ (New Media) อนัได้แก่ ส่ือเครือข่าย
สังคม (Social Media) เขา้มามีบทบาทกบัการจดัการความรู้ในหน่วยงานดงักล่าว 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่
เกีย่วกบังานด้านการรักษาพยาบาล 
 การเป็นองคก์รขนาดใหญ่และความแตกต่างหลากหลายของสาขาวิชาชีพ อาจท าใหก้าร
ส่ือสาร การจดัเก็บ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ท าไดย้าก ศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้จึงเป็นศูนยก์ลาง
ในการจดัเก็บองคค์วามรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมและท าการเผยแพร่องคค์วามรู้ ทั้งยงัท าหน้าท่ีจดั
อบรมและแนะน าเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้แต่ละประเภทดว้ย  
 การส่ือสาร ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในแต่เดิมจะใช้
หนงัสือทางราชการส าหรับการติดต่อส่ือสาร ส่วนการถ่ายทอดองคค์วามรู้นั้นจะใชส่ื้อส่ิงพิมพ ์เช่น 
เอกสาร คู่มือ แผน่พบัความรู้ ส่ือส่ิงพิมพเ์หล่าน้ีนอกจากจะใชติ้ดต่อส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ระหวา่ง
หน่วยงานแลว้ ยงัสามารถใชใ้นการส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัประชาชนไดอี้กดว้ย 
 การจดัการความรู้จะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม
เป็นเคร่ืองมือช่วย เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การติดต่อส่ือสาร การจดัเก็บและถ่ายทอด
องคค์วามรู้มีความสะดวก รวดเร็วและเป็นไปในวงกวา้งยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสาร 
เทคโนโลยีท่ีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั และเทคโนโลยีการจดัการความรู้ ซ่ึงในแต่ละหน่วยงาน
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชง้านแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยู่กบัลกัษณะของหน่วยงาน และ
ความเช่ียวชาญของบุคคลากรในหน่วยงาน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร จดัเก็บ ถ่ายทอดและแลกเปล่ียน
องคค์วามรู้แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ เทคโนโลยีประเภทการส่ือสาร เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการ
ท างานร่วมกนั และเทคโนโลยกีารจดัการความรู้ 
 เทคโนโลยีประเภทการส่ือสาร ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ต่างๆ ไดง่้ายและ 
สะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ คน้หาขอ้มูล สารสนเทศได้
ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่ 
 อีเมล ์(E-Mail) เป็นเคร่ืองมือส าหรับติดต่อส่ือสารระหว่างกนั โดยท่ีจากเดิมอาจจะใช้
วิธีการส่งขอ้ความ หนงัสือราชการหรือเอกสารต่างๆ ไปหาผูอ่ื้นในรูปแบบจดหมายและส่งผา่นทาง
ไปรษณีย ์ท าใหห้นงัสือหรือเอกสารด่วนบางฉบบัเกิดความล่าชา้ แต่ในปัจจุบนัสามารถท าการแนบ 
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ไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพต่าง ๆ ไปกับอีเมลล์ เพื่อส่งข่าวสารหรือเอกสารให้กับสมาชิกและ
เครือข่าย เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อส่ือสารกนัมากข้ึน บุคลากรรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ 
ในโรงพยาบาลราชวิถีส่วนใหญ่น าอีเมล์ (E-Mail) มาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร
เช่นเดียวกนัดงั ตวัอยา่งในภาพท่ี 4.5 ท่ีแสดงตวัอยา่งของการใชอี้เมลใ์นการติดต่อส่ือสารระหว่าง
หน่วยงาน 
 

 
 

ภาพที ่4.5 แสดงตวัอยา่งของการใชอี้เมลใ์นการติดต่อส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน 
 
 ส่ือเครือข่ายสังคม (Social Media) เป็นส่ือออนไลน์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างผู ้
ท่ีอยู่วงสังคมเดียวกัน ซ่ึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในการใช้
ชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก ในหลายๆ หน่วยงานของโรงพยาบาลราชวิถีมีการน าโซเชียลมีเดียมา
ใชป้ระโยชน์ในการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารของหน่วยงาน ถา้มองในดา้นการจดัการ
ความรู้นั้ นโซเชียลมีเดียก็เป็นส่ือท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอด เผยแพร่องค์
ความรู้ต่างๆ เพราะมีผูนิ้ยมใชท้ัว่โลกเป็นจ านวนมาก ขอ้มูลข่าวสารกระจายไดอ้ยา่งรวดเร็วในวง
กวา้ง ประหยดัเวลาและค่าใชจ่้ายทั้งยงัสามารถโตต้อบพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัไดด้ว้ย ใน
การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลราชวิถีนั้น จะมีศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้เป็นศูนยก์ลางในการ
เผยแพร่องคค์วามรู้ไปสู่สาธารณะ ซ่ึงมีการจดัท าโซเชียลมีเดียในหลายช่องทาง เพื่อให้ง่ายต่อการ
ใช้งาน และติดตามข่าวสารของสมาชิกหรือประชาชน ได้แก่ Youtube, Facebook, Twitter และ 
Google Plus 
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 ยูทูบ (Youtube) คือเว็บไซต์ประเภท Social Media VDO Sharing ซ่ึงผูใ้ช้จะเป็นผูอ้พั
โหลดวีดีโอ ข้ึนไปเพื่อแชร์ กับผูใ้ช้ท่านอ่ืน เพื่อเป็นการแลกเปล่ียน สาระความรู้ ความบนัเทิง 
ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ไดมี้การเปิดใชง้านยทููบ (Youtube) มา
เป็นช่องทางในการน าเสนอองคค์วามรู้สู่ประชาชนอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงนายแพทยไ์พศาลไดก้ล่าว
ไปแลว้ขา้งตน้ ดงัตวัอยา่งในภาพท่ี 4.6 ท่ีแสดงตวัอยา่งวีดีโอท่ีเผยแพร่บน Youtube 
 

 
  
ภาพที ่4.6 แสดงตวัอยา่งวดีีโอท่ีเผยแพร่บน Youtube 

 
 ทวิตเตอร์ (Twitter) คือเวบ็ไซตท่ี์ใหบ้ริการส่งขอ้ความสั้น มีลกัษณะคลา้ยเวบ็บลอ็กแต่
สามารถพิมพข์อ้ความไดเ้พียงแค่ 140 ตวัอกัษร ในรูปแบบของการบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ในแต่ละ
วนั ศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการติดต่อส่ือสารซ่ึงมีผลต่อการ
จดัการความรู้ จึงไดเ้ปิดพื้นท่ีการส่ือสารบนทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อใชติ้ดต่อส่ือสารและเผยแพร่
ข่าวสารความรู้ส าหรับผูท่ี้รักการใชง้านทวิตเตอร์ (Twitter) ดว้ย ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.7 ท่ีแสดง
ตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Twitter 
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ภาพที ่4.7 แสดงตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Twitter 
 
 เฟซบุค (Facebook) เป็นเครือข่ายสังคมขนาดใหญ่ (Social Network) ท่ีจะท าให้ผูใ้ช้
สามารถติดต่อส่ือสารและแบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร ความรู้ทั้งท่ีเป็นรูปภาพและวีดีโอ ปัจจุบนัมีผูนิ้ยม
ใชง้านกนัมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ไดน้ าเฟซบุค (Facebook) มาเป็น
เคร่ืองมือหลกัเพื่อช่วยในดา้นการติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม เผยแพร่องคค์วามรู้ต่างๆ 
ภายในโรงพยาบาลราชวิถี และเช่ือมต่อไปยงัเครือข่ายสังคมอ่ืนๆ ดว้ย ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.8 ท่ี
แสดงตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Facebook 
 

 
 

ภาพที ่4.8 แสดงตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Facebook 
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 กเูกิลพลสั (Google Plus) เป็นบริการเครือข่ายสังคมใหบ้ริการโดยกเูกิล ท างานโดยรวม
บริการหลายอยา่งของทางกเูกิลเขา้ไวท่ี้เดียวกนั มีลกัษณะการใชง้านเหมือนกบัเฟซบุค (Facebook) 
แต่มีจุดเด่นในเร่ืองของการจดัการอลับั้มรูปภาพไดเ้ป็นหมวดหมู่และสวยงาม สามารถดึงไปใชง้าน
ร่วมกบัส่ือได ้ทางศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้จึงไดเ้ช่ือมต่อกูเกิลพลสั (Google Plus) ร่วมกบัเฟซ
บุค (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter) เพื่อช่วยในดา้นการติดต่อส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม 
และเผยแพร่องคค์วามรู้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผูใ้ชง้านมากยิ่งข้ึน ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.9 ท่ีแสดง
ตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Google Plus 
 

 
 

ภาพที ่4.9 แสดงตวัอยา่งข่าวสารท่ีเผยแพร่บน Google Plus 
 
 แพทยห์ญิงอรัญญา ยนัตพนัธ์ได้กล่าวถึงดา้นประโยชน์ของการใช้งานส่ือเครือข่าย
สังคม (Social Media) โดยกล่าวว่า “โซเชียลมีเดีย ท าให้ผูป่้วยสามารถพูดคุยปรึกษาหรือขอ
ค าแนะน าจากแพทย์เฉพาะทางได้โดยตรง เพื่อวางแผนการรักษาโรค  อีกทั้ งการรวมกลุ่ม
คณะท างานด้านการแพทยเ์พื่อพูดคุยปรึกษายงัท าได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วข้ึน” (การส่ือสาร
ระหวา่งบุคคล, 15 พฤษภาคม 2557) 
 ทั้งน้ีนายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ข ยงัไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัการใชง้านส่ือเครือข่าย
สังคม (Social Media) ว่า “ขอ้ควรระวงัทางการแพทยส์ าหรับการใช้โซเชียลมีเดียในการส่ือสาร
ความรู้ต่อประชาชนคือ การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รอบดา้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 
เพราะเม่ือแชร์ไปสู่สาธารณะแลว้นั้น ขอ้มูลจะกระจายไปอยา่งรวดเร็ว” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 
28 เมษายน 2557) 
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 เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั ช่วยใหส้ามารถประสานการท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง ไดแ้ก่ 
 ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) เป็นเคร่ืองมือท่ีสนับสนุนการท างานร่วมกนั ช่วยจดัเก็บไฟล์
เอกสาร องคค์วามรู้ต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถเขา้มาเรียกใชไ้ฟล์
งานของเราหรือของหน่วยงานไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต สามารถเขา้ถึงไฟล์
งานไดอ้ยา่งง่ายดาย และขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกตอ้งตรงกนัเสมอ ไม่วา่จะมีการเพิ่ม ลด แกไ้ขไฟลใ์ดๆ ใน
โฟลเดอร์ของดรอปบ๊อกซ์ ซ่ึงในหลายหน่วยงานของโรงพยาบาลราชวิถีนิยมน ามาใชใ้นการจดัการ
ระบบเอกสารท่ีตอ้งท างานร่วมกนัเป็นทีม ขอ้ดีของดรอปบอกซ์ (Dropbox) คือ สามารถแบ่งปัน
ไฟล์งานในการท างานร่วมกันได้ ข้อจ ากัดในการใช้งานของดรอปบอกซ์ (Dropbox) คือ การ
ให้บริการแบบฟรี จะมีพื้นท่ีให้จ  ากัดเพียงแค่ 2 กิกะไบต์ (Gigabyte) เท่านั้ น สอดคล้องกับท่ี
นายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ขได้กล่าวไวว้่า “การใช้งานดรอปบ๊อกซ์ มีความเหมาะสมมาก
ส าหรับการท างานเป็นทีมใหญ่ และตอ้งมีการจดัเก็บเอกสารขอ้มูลต่างๆ ในจ านวนมาก ซ่ึงในทีม
จะตอ้งสร้างโฟลเดอร์เป็นสาธารณะ ท่ีบุคลากรทุกคนสามารถเขา้ไปใชง้าน และเพิ่มเติมเอกสารได ้
ท าใหก้ารท างานสะดวกข้ึนในเร่ืองของการกระจายเอกสาร ขอ้มูล ทั้งยงัเป็นการส ารองขอ้มูลไปใน
ตวัดว้ย” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 28 เมษายน 2557) ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.10 ท่ีแสดงตวัอย่าง
การใชง้านดรอปบอ๊กซ์ในหน่วยงาน 

   

 
 

ภาพที ่4.10 แสดงตวัอยา่งการใชง้านดรอปบอ๊กซ์ในหน่วยงาน 
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 เทคโนโลยีการจดัการความรู้ ช่วยในเร่ืองการจดัเก็บและจดัการความรู้ต่างๆ ให้เป็น
ระบบ สะดวกในการเผยแพร่ ไดแ้ก่ 
 แคมตาเซีย สตูดิโอ (Camtasia Studio) เป็นเคร่ืองมือส าหรับจบัภาพหนา้จอวีดีโอ ใชใ้น
การจดัเกบ็วีดีโอบรรยายอยา่งเบด็เสร็จ นิยมน ามาใชใ้นการสอนบุคลากรทางการแพทย ์ไฟลว์ีดีโอท่ี
ไดจ้ากการบนัทึกง่ายต่อการน าไปเผยแพร่ เม่ือน ามาใชใ้นเร่ืองของการจดัการความรู้จะก่อให้เกิด
ปะโยชน์มากมาย เช่น การจดัเก็บบทบรรยายของอาจารยแ์พทยใ์นท่ีประชุมวิชาการ ท าให้สามารถ
น ากลบัมาทบทวน และเผยแพร่ไปสู่วงกวา้งได ้สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของนายแพทยปั์ณณวิชญ ์วงศ์
วิวฒันานนท ์ท่ีกล่าวว่า “ส าหรับการจดัการความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ อยา่งในทางการแพทยจ์ะมีการ
บรรยาย Journal Club คือให้แพทยแ์ต่ละสาขาท่ีได้รับมอบหมายในการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกิดข้ึนใหม่ คัดเลือกบทบทวิจัยท่ีน่าสนใจ และมาน าเสนอในห้องประชุม ท าการจัดเก็บด้วย
โปรแกรม แคมตาเซีย สตูดิโอ (Camtasia Studio) เพื่อเผยแพร่ต่อให้กบัแพทยท่ี์ไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมได ้ซ่ึงการจดัเก็บองคค์วามรู้แบบน้ีจะท าให้ไดข้อ้มูลครบถว้นทุกดา้น ทั้งงานวิจยัใหม่และ
บทวิเคราะห์วิจารณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะร่วมประชุม” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 พฤษภาคม 2557) ดงั
ตวัอยา่งในภาพท่ี 4.11 ท่ีแสดงการบนัทึกภาพหนา้จอดว้ยโปรแกรมแคมตาเซีย สตูดิโอ 

 

 
 

ภาพที ่4.11 แสดงการบนัทึกภาพหนา้จอดว้ยโปรแกรมแคมตาเซีย สตดิูโอ 
  
 เวบ็บล็อก (Web blog) เป็นเคร่ืองมือส่ือสารบนเวบ็ไซตท่ี์มีลกัษณะเหมือนเวบ็บอร์ด 
แต่เน้นการใชง้านไปท่ีการบนัทึกเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั ความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ 
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ความรู้และข่าวสาร เป็นเหมือนกบัไดอาร่ีส่วนตวัของผูเ้ขียน แต่อยูใ่นรูปแบบออนไลน์ ในบรรดา
เคร่ืองมือดา้นสารสนเทศทั้งหมด เวบ็บลอ็ก เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชส้ าหรับการจดัการความรู้ เพราะ
สะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 
 นายแพทยปั์ณณวิชญ ์วงศว์ิวฒันานนท ์ในฐานะประธานศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
และเป็นผูจ้ดัท าระบบเวบ็บลอ็ก (Web blog) ของโรงพยาบาลราชวิถีไดใ้หส้ัมภาษณ์เก่ียวกบัการท า
ระบบเว็บบล็อก (Web blog) ว่า “เร่ิมจัดท าระบบ KM Blog คร้ังแรกด้วยการสนับสนุนจาก
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้
เพื่อสังคม (KMI) ในช่ือ raja.thaikm4u.com โดยใชร้ะบบเวบ็บลอ็กของ Gotoknow เป็นตน้แบบ ท า
การจดัเก็บองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ในรูปแบบเร่ืองเล่าจากประสบการณ์ และ
เผยแพร่ไปสู่สาธารณะ ปัจจุบนัเวบ็บล็อกของศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้มีผูเ้ขา้ใชง้านกนัอย่าง
แพร่หลายทั้งบุคลากรทางการแพทย ์การพยาบาล บุคลากรอ่ืนๆ หรือแมก้ระทัง่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
จึงได้มีการพัฒนาเว็บบล็อก จาก raja.thaikm4u.com ไปเป็น rajahosp.com/km เพราะมีความ
สวยงามและรองรับการท างานร่วมกบัส่ืออ่ืนมากยิ่งข้ึน เว็บบล็อก เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
พฒันาไดง่้าย มีความยัง่ยืน และปัจจุบนัมีผูนิ้ยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ขณะเดียวกนัศูนยพ์ฒันาการ
จดัการความรู้ก็มีเวบ็บลอ็กท่ีใหบ้ริการฟรี ยิง่ส่งเสริมใหมี้การจดัการความรู้มากยิง่ข้ึน ซ่ึงเวบ็บลอ็ก
มีความแตกต่างจากเวบ็ไซตต์รงท่ีมีความไม่เป็นทางการมากนกั และมีพื้นท่ีใหผู้อ่้านไดแ้สดงความ
คิดเห็นโตต้อบกบัผูเ้ขียนไดโ้ดยตรง”  (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 27 พฤษภาคม 2557) ดงัตวัอยา่ง
ในภาพท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.13 ท่ีแสดงตวัอย่างการใช้งานเว็บบล็อกของศูนยพ์ฒันาการจดัการ
ความรู้ 

 

 
 

ภาพที ่4.12 แสดงหมวดหมู่ TV Online ของเวบ็บลอ็ก rajahosp.com/km 
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ภาพที ่4.13 แสดงตวัอยา่งการเขียนบนัทึกของเวบ็บลอ็ก rajahosp.com/km 
 
 “นอกจากบุคลากรทางการแพทยท่ี์ร่วมกนัเขียนบลอ็กแลว้นั้น ยงัมีจิตอาสาจากผูป่้วยท่ี
เคยรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลร่วมกนัเขียนบลอ็ก เพื่อใหค้วามรู้และใหก้ าลงัใจผูป่้วยท่ีก าลงัรักษาตวัอยู ่
เพราะการให้ค  าแนะน าและก าลงัใจจากผูท่ี้รักษาหายแลว้ ท าให้ผูป่้วยท่ีก าลงัรักษาตวัมีก าลงัใจใน
การรักษาตวัต่อไป” (คุณบุญช่ืน อ่ิมมาก, การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 พฤษภาคม 2557) 
 เวบ็ไซต ์(Website) เป็นแหล่งท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลเอกสารและส่ือประสมต่าง ๆ ทั้งภาพ
และเสียง ขอ้มูลของหน่วยงาน ขอ้มูลทางวิชาการ ข่าวสารความรู้ และข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆ จะ
เก็บรวบรวมไว้ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลราชวิถีเป็นหลัก การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลราชวิถีสามารถเช่ือมโยงไปยงัหน่วยงานไดทุ้กหน่วยงาน ดงันั้นในการติดตามข่าวสาร
ความรู้ทางการแพทยห์รือข่าวประชาสัมพนัธ์ต่างๆ สามารถติดตามจากเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาล
ราชวิถีได้ ดังตัวอย่างในภาพท่ี 4.14 ท่ีแสดงขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลราชวิถี 
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ภาพที ่4.14 แสดงขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ท่ีเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องโรงพยาบาลราชวิถี 
  
 อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) เป็นรูปแบบการเรียนการสอน ซ่ึงใช้การถ่ายทอดเน้ือหาผ่าน
ทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือสัญญาณ
ดาวเทียม เป็นการศึกษาเน้ือหาในลกัษณะออนไลน์ ใชส้ าหรับการสอนและประเมินความสามารถ
ของนักศึกษาแพทย ์นักศึกษาพยาบาล นอกจากน้ีระบบอีเลิร์นน่ิงยงัใชจ้ดัการความรู้ในเร่ืองการ
ประเมินคุณภาพของบุคลากรทางการแพทยใ์หมี้ความเช่ียวชาญอีกดว้ย 
 ซ่ึงในเร่ืองของการประเมินคุณภาพของบุคลากรทางการแพทยน์ั้น สอดคลอ้งกบัค า
สัมภาษณ์ของนายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ข ท่ีกล่าวว่า “ระบบอีเลิร์นน่ิง สามารถช่วยในการ
ควบคุมคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย ์ท่ีไม่ใช่แพทยโ์ดยตรงในการอ่านขอ้มูลของผูป่้วย 
วิเคราะห์ และคดักรองก่อนส่งต่อให้กบัแพทยท์ าการรักษา ท าให้การตรวจรักษารวดเร็วยิ่งข้ึน” 
(การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 28 เมษายน 2557) 
 คุณบุญช่ืน อ่ิมมากในฐานะหัวหนา้หอผูป่้วย ยงักล่าวสนบัสนุนการใชง้านระบบอีเลิร์
นน่ิง (E-Learning) ว่า “นอกจากใช้ในการสอนและประเมินความสามารถของนักศึกษาแพทย ์
นกัศึกษาพยาบาล และประเมินคุณภาพของบุคลากรทางการแพทยแ์ลว้นั้น ในหอผูป่้วย (Ward) บาง
แห่งยงัมีการน าระบบอีเลิร์นน่ิงมาใหผู้ป่้วยและญาติเรียนรู้ เพื่อประเมินอาการและวิธีการดูแลผูป่้วย
เบ้ืองตน้ดว้ย” (การส่ือสารระหว่างบุคคล, 28 พฤษภาคม 2557) ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.15 ท่ีแสดง
ตวัอยา่งเน้ือหาท่ีใชส้อนในหนา้เวบ็อีเลิร์นน่ิง 
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ภาพที ่4.15 แสดงตวัอยา่งเน้ือหาท่ีใชส้อนในหนา้เวบ็อีเลิร์นน่ิง 
 
 ออรัสมา (Aurasma) เป็นเทคโนโลยส่ืีอความจริงเสมือนท่ีใชเ้ก่ียวกบัการเรียนการสอน
แต่น ามาปรับใชก้บัการจดัการความรู้ ควบคู่กบัสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาการ
จดัการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถีไดน้ าแอพพลิเคชั่นออรัสมา (Aurasma) มาประยุกต์ใชท้  า KM 
เป็นท่ีแรก ใช้ในการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล 
รวมถึงผูป่้วยและญาติท่ีมารับบริการ ท าใหก้ารถ่ายทอดเผยแพร่องคค์วามรู้มีความโดดเด่นและเป็น
ท่ีน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ดงัตวัอย่างในภาพท่ี 4.16 และ 4.17 ท่ีแสดงตวัอย่างการใชง้านแอพพลิเคชัน่
ออรัสมา (Aurasma) 

 

 
 
ภาพที ่4.16 แสดงวิธีการใชง้านออรัสมา (Aurasma) 
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ภาพที ่4.17 แสดงตวัอยา่งการใชง้าน Aurasma KM Rajavithi 
 
 นายแพทยปั์ณณวิชญ์ วงศ์วิวฒันานนท์ ได้ให้ทศันะเก่ียวกับแอพพลิเคชั่นออรัสมา 
(Aurasma) ว่า เป็นแอพพลิเคชัน่ใหม่ท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง เม่ือเทียบกบัเทคโนโลยอ่ืีนๆ 
ท่ีกล่าวมา จึงเห็นควรใหมี้การอบรมเพิ่มเติมใหก้บับุคลากรในโรงพยาบาลเพื่อจะไดมี้ความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการใชง้านเพิ่มมากข้ึน (การส่ือสารระหวา่งบุคคล, 27 พฤษภาคม 2557) 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าการจดัการความรู้เป็นกระบวนการไม่ใช่เทคโนโลยี แต่
เทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มามีบทบาทในเร่ืองการจดัการความรู้ เพราะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ือใหก้าร
จดัการความรู้ประสบความส าเร็จ ช่วยให้องคก์รสามารถคน้หา จดัเก็บ ถ่ายทอดองคค์วามรู้ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
4.2 ผลการวจิัยเชิงปริมาณ 
 จากการศึกษาเชิงปริมาณ โดยผูว้ิจยัท าการศึกษาเก่ียกวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีในการจัดการความรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 380 คน ผล
การศึกษาสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตารางที่ 4.1 จ  านวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 72 18.9 
หญิง 308 81.1 

รวม 380 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.1 บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 380 คน 
ประกอบดว้ยเพศชาย 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.9 ซ่ึงน้อยกว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศหญิง 308 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.1 
 
ตารางที่ 4.2 จ  านวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี จ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-25 ปี 51 13.4 
26-35 ปี 154 40.5 
36-45 ปี 127 33.4 
46-55 ปี 40 10.5 
56 ปีข้ึนไป 8 2.1 

รวม 380 100.0 
 

 จากตารางท่ี 4.2 บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน ส่วน
ใหญ่จะมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี จ  านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอาย ุ36-
45 ปี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 18-25 ปี จ านวน 
51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ล าดบัท่ีท่ี ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายรุะหวา่ง 46-55 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.5 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ56 ปีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 จ  านวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ม.6/ปวช. 6 1.6 
ปวส./อนุปริญญา 43 11.3 
ปริญญาตรี 255 67.1 
สูงกวา่ปริญญาตรี 76 20.0 

รวม 380 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.3 บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 380 คน ระดบั
การศึกษาส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี จ านวน 355 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา ปวส./อนุปริญญา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และล าดับสุดทา้ย ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ม.6/ปวช. จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.4 จ  านวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
แพทย ์ 37 9.7 
พยาบาล 159 41.8 
เภสัชกร 11 2.9 
นกักายภาพบ าบดั 11 2.9 
นกัเทคนิคการแพทย ์ 7 1.8 
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 58 15.3 
นกัวิชาการสาธารณสุข 16 4.2 
อ่ืนๆ 81 21.3 

รวม 380 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.4 บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน ส่วน
ใหญ่เป็นพยาบาล จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาไดแ้ก่ ต าแหน่งอ่ืนๆ จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.3 ล าดบัท่ีสาม ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 ล าดับท่ีส่ี ได้แก่ แพทย์ จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.7 ล าดับท่ีห้า ได้แก่ นักวิชาการ
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สาธารณสุข จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ล าดบัท่ีหก ไดแ้ก่ เภสัชกร ซ่ึงมีจ านวนเท่ากบันัก
กายภาพบ าบดั จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 และล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ นักเทคนิคการแพทย ์
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 
 ต าแหน่งอ่ืนๆ จ านวน 81 คน ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล และผูช่้วยพยาบาล ต าแหน่ง
ละ 7 คน พนักงานธุรการ จ านวน 6 คน นักรังสีการแพทย์  ผู ้ช่วยนักวิจัย นักวิชาการสถิติ 
นักวิชาการเผยแพร่ และโภชนากร ต าแหน่งละ 5 คน พนักงานเวชสถิติ เจา้หน้าท่ีพยาบาล และ
นกัวิชาการการเงินและบญัชี  ต  าแหน่งละ 4 คน เจา้พนกังานการเงิน จ านวน 3 คน เจา้พนกังานทนัต
สาธารณสุข นกัวิทยาศาสตร์การแพทย ์พนกังานสาธารณสุข นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจา้หนา้ท่ี
เวชระเบียน  ต าแหน่งละ 2 คน พนักงานบตัรรายงานโรค พนกังานวิทยาศาสตร์ นกัพฒันาส่ือสาร
สนเทศ พนกังานทนัตกรรม พนกังานประกนัสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีรังสีรักษา เจา้หนา้ท่ีเคร่ืองมือพิเศษ 
นกัวิชาการโสตทศันศึกษา นกัสังคมสงเคราะห์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติังาน และนกัชีว
อุปกรณ์การแพทย ์ต าแหน่งละ 1 คน 
 
ตารางที่ 4.5 จ านวนและร้อยละของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี จ  าแนกตามการฝึกอบรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 
 

การอบรม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เคย 205 53.9 
ไม่เคย 175 46.1 

รวม 380 100.0 

 
 จากตารางท่ี 4.5 บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 380 คน ส่วน
ใหญ่เคยเขา้รับการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ จ  านวน 205 คน คิด
เป็นร้อยละ 53.9 ซ่ึงมากกว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจดัการความรู้ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู้ 
 การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของของโรงพยาบาลราชวิถี  ไดแ้ก่ 
การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ ความเหมาะของเทคโนโลยีต่อการจดัการ
ความรู้ ปริมาณการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เหตุผลท่ีเลือกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และความ
คิดเห็นท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ตารางที่ 4.6 ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงมาตรฐานของการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
จดัการความรู้ 
 

 
การใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัด 
การความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D
. 

1.ปัจจุบนัท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใดบา้งในการจดัการความรู้ 

1.1 เวบ็ไซต ์ 61 
(16.1) 

241 
(63.4) 

76 
(20.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.95 
มาก 

0.62 

1.2 เวบ็บลอ็ก 27 
(7.1) 

135 
(35.5) 

161 
(42.4) 

48 
(12.6) 

9 
(2.4) 

0 
(0) 

3.32 
ปานกลาง 

0.87 

1.3 วีดีทศัน์ 1 
(0.3) 

22 
(5.8) 

121 
(31.8) 

169 
(44.5) 

67 
(17.6) 

0 
(0) 

2.27 
นอ้ย 

0.83 

1.4 หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-
Book) 

1 
(0.3) 

14 
(3.7) 

131 
(34.5) 

184 
(48.4) 

38 
(10.0) 

12 
(3.2) 

2.26 
นอ้ย 

0.82 

1.5 โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ เช่น 
Camtasia Studio 

15 
(3.9) 

84 
(22.1) 

130 
(34.2) 

130 
(34.2) 

20 
(5.3) 

1 
(0.3) 

2.84 
ปานกลาง 

0.97 

1.6 อุปกรณ์พกพา 
(โทรศพัทมื์อถือ, ไอ
แพด, แทบ็เลต็) 

26 
(6.8) 

97 
(25.5) 

160 
(42.1) 

93 
(24.5) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

3.13 
ปานกลาง 

0.90 
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 จากตารางท่ี 4.6 การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ โดยเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียสูงสุด อนัดับท่ีหน่ึงได้แก่ เว็บไซต์ ( x̄ =3.95) รองลงมาได้แก่ เว็บบล็อก ( x̄ =3.32) 
อุปกรณ์พกพา ( x̄ =3.13) โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ( x̄ =2.84) วีดีทัศน์ ( x̄ =2.27) และหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ( x̄ =2.26) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7 ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงมาตรฐานของความเหมาะของเทคโนโลยต่ีอการจดัการ
ความรู้ 
 

 
ความเหมาะของ
เทคโนโลยต่ีอการ
จัดการความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

2. ท่านคิดวา่เทคโนโลยสีารสนเทศใดเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ 

2.1 เวบ็ไซต ์ 59 
(15.5) 

280 
(73.7) 

41 
(10.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.05 
มาก 

0.51 

2.2 เวบ็บลอ็ก 34 
(8.9) 

190 
(50.0) 

143 
(37.6) 

9 
(2.4) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

3.63 
มาก 

0.72 

2.3 วีดีทศัน์ 1 
(0.3) 

36 
(9.5) 

173 
(45.5) 

149 
(39.2) 

21 
(5.5) 

0 
(0) 

2.60 
ปานกลาง 

0.75 

2.4 หนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-
Book) 

1 
(0.3) 

23 
(6.1) 

199 
(52.4) 

135 
(35.5) 

12 
(3.2) 

10 
(2.6) 

2.57 
ปานกลาง 

0.78 

2.5 โปรแกรม
ส าเร็จรูปต่างๆ เช่น 
Camtasia Studio 

21 
(5.5) 

147 
(38.7) 

152 
(40.0) 

54 
(14.2) 

5 
(1.3) 

1 
(0.3) 

3.32 
ปานกลาง 

0.85 

2.6 อุปกรณ์พกพา 
(โทรศพัทมื์อถือ, ไอ
แพด, แทบ็เลต็) 

25 
(6.6) 

107 
(28.2) 

189 
(49.7) 

57 
(15.0) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

3.25 
ปานกลาง 

0.80 
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จากตารางท่ี 4.7 ความเหมาะของเทคโนโลยีต่อการจดัการความรู้ โดยเรียงล าดบัจาก
ค่าเฉล่ียสูงสุด อันดับท่ีหน่ึงได้แก่ เว็บไซต์ ( x̄ =4.05) รองลงมาได้แก่ เว็บบล็อก  ( x̄ =3.63) 
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ( x̄ =3.32) อุปกรณ์พกพา ( x̄ =3.25) วีดีทัศน์ ( x̄ =2.60) และหนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Book) ( x̄ =2.57) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงมาตรฐานปริมาณการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

 
ปริมาณการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

3. ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ของท่านอยูใ่นระดบัใด 

3.1 เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน/วางแผน
เชิงกลยทุธ์ 

1 
(0.3) 

22 
(5.8) 

146 
(38.4) 

198 
(52.1) 

13 
(3.4) 

0 
(0) 

2.47 
นอ้ย 

0.67 

3.2 เพื่อเป็นเครือข่ายใน
การติดต่อส่ือสาร 

82 
(21.6) 

193 
(50.8) 

97 
(25.5) 

8 
(2.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.92 
มาก 

0.74 

3.3 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2 
(0.5) 

41 
(10.8) 

157 
(41.3) 

174 
(45.8) 

6 
(1.6) 

0 
(0) 

2.63 
ปาน
กลาง 

0.72 

3.4 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร แบ่งปันความรู้ 

20 
(5.3) 

97 
(25.5) 

168 
(44.2) 

95 
(25.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.11 
ปาน
กลาง 

0.84 

3.5 เพื่อสืบคน้ขอ้มูล 
ความรู้ งานวจิยั 

27 
(7.1) 

102 
(26.8) 

186 
(48.9) 

64 
(16.8) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.24 
ปาน
กลาง 

0.82 

3.6 เพื่อน าเสนอผลงาน
ทางวชิาการ 

11 
(2.9) 

85 
(22.4) 

196 
(51.6) 

87 
(22.9) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.05 
ปาน
กลาง 

0.76 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
  

 
ปริมาณการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

3. ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ของท่านอยูใ่นระดบัใด 

3.7 เพื่อจดัเกบ็และ
จดัการความรู้ต่างๆ ให้
เป็นระบบ 

4 
(1.1) 

72 
(18.9) 

261 
(68.7) 

42 
(11.1) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.09 
ปาน
กลาง 

0.59 

3.8 เพื่อท ารายงานต่างๆ 17 
(4.5) 

179 
(47.1) 

160 
(42.1) 

24  
(6.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.50 
มาก 

0.68 

3.9 เพื่อศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมดว้ยตนเอง 

43 
(11.3) 

186 
(48.9) 

143 
(37.6) 

8 
(2.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.69 
มาก 

0.69 

 
 จากตารางท่ี 4.8 ปริมาณการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ีย
สูงสุด อนัดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ เพื่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อส่ือสาร ( x̄ =3.92) รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ( x̄ =3.69) เพื่อท ารายงานต่างๆ ( x̄ =3.50) เพื่อสืบคน้ขอ้มูล 
ความรู้ งานวิจยั ( x̄ =3.24) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร แบ่งปันความรู้ ( x̄ =3.11) เพื่อจดัเก็บและ
จดัการความรู้ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ ( x̄ =3.09) เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ ( x̄ =3.05) เพื่อสรุปผล
การด าเนินงานของหน่วยงาน ( x̄ =2.63) และเพื่อวางแผนการด าเนินงาน/วางแผนเชิงกลยุทธ์           
( x̄ =2.47) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงมาตรฐานเหตุผลท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
ความรู้ 
 

 
เหตุผลที่ท่านใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

4. เหตุผลท่ีท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

4.1 เพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน/วางแผน
เชิงกลยทุธ์ 

35 
(9.2) 

244 
(64.2) 

98 
(25.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

2.82 
ปาน
กลาง 

0.60 

4.2 เพื่อเป็นเครือข่าย
ในการติดต่อส่ือสาร 

106 
(27.9) 

209 
(55.0) 

64 
(16.8) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.11 
มาก 

0.67 

4.3 เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

2 
(0.5) 

84 
(22.1) 

225 
(59.2) 

69 
(18.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.05 
ปาน
กลาง 

0.65 

4.4 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร แบ่งปัน
ความรู้ 

18 
(4.7) 

154 
(40.5) 

176 
(46.3) 

32 
(8.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.42 
ปาน
กลาง 

0.71 

4.5 เพื่อสืบคน้ขอ้มูล 
ความรู้ งานวจิยั 

25 
(6.6) 

167 
(43.9) 

155 
(40.8) 

32 
(8.4) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.48 
ปาน
กลาง 

0.75 

4.6 เพื่อน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

16 
(4.2) 

140 
(36.8) 

199 
(52.4) 

24 
(6.3) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.38 
ปาน
กลาง 

0.68 

4.7 เพื่อจดัเกบ็และ
จดัการความรู้ต่างๆ 
ใหเ้ป็นระบบ 

10 
(2.6) 

155 
(40.8) 

200 
(52.6) 

14 
(3.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

3.42 
ปาน
กลาง 

0.62 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)  
 

 
เหตุผลที่ท่านใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

4. เหตุผลท่ีท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

4.8 เพื่อท ารายงาน
ต่างๆ 

24 
(6.3) 

238 
(62.6) 

113 
(29.7) 

5 
(1.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.74 
มาก 

0.59 

4.9 เพื่อศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมดว้ย
ตนเอง 

53 
(13.9) 

245 
(64.5) 

78 
(20.5) 

4 
(1.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.91 
มาก 

0.62 

 
 จากตารางท่ี 4.9 เหตุผลท่ีใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ โดยเรียงล าดบั
จากค่าเฉล่ียสูงสุด อนัดบัท่ีหน่ึงไดแ้ก่ เพื่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อส่ือสาร ( x̄ =4.11) รองลงมา
ไดแ้ก่ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง( x̄ =3.91) เพื่อท ารายงานต่างๆ ( x̄ =3.74) เพื่อสืบคน้
ขอ้มูล ความรู้ งานวิจยั ( x̄ =3.48) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร แบ่งปันความรู้และเพื่อจดัเก็บและ
จดัการความรู้ต่างๆ ให้เป็นระบบ อยู่ในระดบัท่ีเท่ากนั ( x̄ =3.42) เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ    
( x̄ =3.38) เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ( x̄ =3.05) และเพื่อวางแผนการด าเนินงาน/
วางแผนเชิงกลยทุธ์ ( x̄ =2.82) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 ความถ่ี ร้อยละและส่วนเบ่ียงมาตรฐานความคิดเห็นท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการความรู้ 
 
ความคิดเห็นของท่าน
ทีม่ีต่อการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

5. ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน/บริการ 

2 
(0.5) 

94 
(24.7) 

269 
(70.8) 

15 
(3.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.22 
ปาน
กลาง 

0.51 

5.2 ลดความซ ้ าซอ้น
ในการจดัเกบ็ขอ้มูล /
ท างาน 

4 
(1.1) 

129 
(33.9) 

238 
(62.6) 

9 
(2.4) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.34 
ปาน
กลาง 

0.54 

5.3 น าขอ้มูลไป
ประยกุตใ์ชไ้ด ้ 

25 
(6.6) 

219 
(57.6) 

134 
(35.3) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.70 
มาก 

0.60 
 

5.4 เป็นแหล่งขอ้มูล
ประกอบการ
ปฏิบติังาน 

13 
(3.4) 

196 
(51.6) 

170 
(44.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.58 
มาก 

0.56 

5.5 เพิ่มพนูความรู้ทาง
วิชาการ 

42 
(11.1) 

242 
(63.7) 

96 
(25.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.86 
มาก 

0.59 

5.6 ทราบข่าวสาร
เหตุการณ์ต่างๆ 
ภายในโรงพยาบาล 

24 
(6.3) 

206 
(54.2) 

150 
(39.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.67
มาก 

0.59 

5.7 เป็นเครือข่ายใน
การติดต่อส่ือสารทั้ง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกรวมทั้ง
ประชาชนผูม้ารับ
บริการ 

19 
(5.0) 

213 
(56.1) 

147 
(38.7) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.66 
มาก 

0.58 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)  
 
ความคิดเห็นของท่าน
ทีม่ีต่อการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการจัดการความรู้ 

การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่าเฉลีย่และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

x̄  S.D. 

5. ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

5.8 กา้วทนัเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 

28 
(7.4) 

253 
(66.6) 

98 
(25.8) 

1 
(0.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.81 
มาก 

0.55 

5.9 เผยแพร่และ
แบ่งปันความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือแนะน าผูอ่ื้น 

21 
(5.5) 

208 
(54.7) 

149 
(39.2) 

2 
(0.5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

3.65 
มาก 

0.59 

 
 จากตารางท่ี 4.10 ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัการความรู้ โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียสูงสุด อนัดับท่ีหน่ึงได้แก่ เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ         
( x̄ =3.86) รองลงมาได้แก่ ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ( x̄ =3.81) น าขอ้มูลไปประยุกต์ใช้ได้ ( x̄ 
=3.70) ทราบข่าวสารเหตุการณ์ ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล  ( x̄ =3.67) เป็น เครือข่ายในการ
ติดต่อส่ือสารทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนผูม้ารับบริการ ( x̄ =3.66) เผยแพร่
และแบ่งปันความรู้เพื่อช่วยเหลือแนะน าผูอ่ื้น ( x̄ =3.65) เป็นแหล่งขอ้มูลประกอบการปฏิบติังาน    
( x̄ =3.58) ลดความซ ้ าซ้อนในการจดัเก็บขอ้มูล /ท างาน ( x̄ =3.34) และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน/บริการ ( x̄ =3.22) ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิยเชิงปริมาณ 
 จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรท่ีใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีอาชีพเป็นพยาบาล มีอายุระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี และเคยเข้ารับการอบรมพัฒนาสารสนเทศกับศูนย์พัฒนาการจัดการความรู้ จาก
ฐานขอ้มูลบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี (มีนาคม 2556) ระบุว่า ต  าแหน่งพยาบาลมีจ านวนถึง 1,356 
คน จากบุคลากรทั้ งหมด 3,755 คน และจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบว่าอาชีพพยาบาลมี
ลักษณะการท างานท่ีใกล้ชิดกับผูป่้วยจ านวนมากและหลากหลายในแต่ละวนั ท าให้พยาบาล
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กลายเป็นอาชีพท่ีมีการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ี สุด ซ่ึงการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศแบ่งออกเป็น 5 ดา้นไดแ้ก่ 
 1.ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  พบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทเวบ็ไซตม์ากเป็นอนัดบัหน่ึง 
 2.ดา้นความเหมาะสมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการจดัการความรู้ พบว่าบุคลากร
คิดวา่เวบ็ไซตเ์หมาะสมกบัการจดัการความรู้มากเป็นอนัดบัหน่ึง 
 3.ดา้นปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรมีการใช้งานเพื่อเป็น
เครือข่ายในการติดต่อส่ือสารมากเป็นอนัดบัหน่ึง 
 4.ดา้นเหตุผลท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าบุคลากรมีการเลือกใช้เพื่อเป็น
เครือข่ายในการติดต่อส่ือสารมากเป็นอนัดบัหน่ึง 
 5.ด้านความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีต่อการใช้งานเทคโนดลยีสารสนเทศ พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการไดม้ากเป็น
อนัดบัหน่ึง 
 



74 
 

 

 

บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเร่ือง “การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ
โรงพยาบาลราชวิถี” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเก่ียวกับกระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ การ
น าเสนอองคค์วามรู้ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาล 

 ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีใชเ้พื่อหาค าตอบของวตัถุประสงคก์ารวิจยัแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 4 คน ซ่ึงท า
การคดัเลือกแบบเจาะจง แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการวิเคราะห์เน้ือหา เพื่อทราบถึงกระบวนการ
ก าหนดประเด็นความรู้ การน าเสนอองคค์วามรู้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาล และส่วนท่ีสองใชว้ิธี
วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้
ของโรงพยาบาลราชวิถี ด้วยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามจ านวน 380 ชุด และผูว้ิจยัได้
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมส าเร็จส าหรับการวิจยั ค  านวณหา 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

 

5.1 สรุปผลจากการวจัิย 
  5.1.1 ผลการวิจยัเชิงคุณภาพ 

 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ สามารถสรุปไดว้า่ 
 กระบวนการคน้หา การสร้างหรือการก าหนดประเด็นความรู้ในโรงพยาบาลราชวิถีนั้น 
เป็นหน้าท่ีของบุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีตอ้งช่วยกนัคน้หา คดัเลือกประเด็น
ความรู้ และท าการประมวลกลัน่กรองก่อนท าการจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ โดยปัจจยัในการคดัเลือก
ประเด็นความรู้เก่ียวขอ้งกับ 1. ยุทธศาสตร์หลกัท่ีไดรั้บมอบหมาย 2. สถิติการเกิดโรค 3. โรคท่ี
สงัคมก าลงัใหค้วามสนใจ 4. ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นของหน่วยงาน 
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 การน าเสนอองคค์วามรู้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะถ่ายทอดออกมาในลกัษณะของการ
จดัการประชุมวิชาการ และการออกนิเทศงานตามโรงพยาบาลในภูมิภาคส าหรับเครือข่ายทาง
การแพทยแ์ละประชาชน โดยรูปแบบของการน าเสนอองคค์วามรู้แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ อาจมี
ความแตกต่างกนัไปตามลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ 
 1. การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ในลกัษณะของการ
ประชุมทางวิชาการ (Conference) การประชุมเครือข่ายทางการแพทย ์ 
 2. การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี จะมีการจดัประชุมทั้ง
แบบเป็นทางการ คือ การน าเสนอผลการวิจยั สถิติทางการแพทย ์และไม่แบบเป็นทางการ คือการ
ประชุมชุมชนนกัปฏิบติั (CoPs)  
 3. การน าเสนอองคค์วามรู้ต่อประชาชนจะเป็นการให้ความรู้แบบ Pure Side หรือการ
ใหค้วามรู้แบบตรงจุด อธิบายลกัษณะอาการ และแนวทางการรักษาอยา่งชดัเจน  
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ จะ
เป็นการน าเทคโนโลยีหลายอย่างมาประยุกต์ใชร่้วมกนั ซ่ึงในส่วนน้ีข้ึนอยู่กบัความสะดวก และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของบุคคลหรือหน่วยงาน เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการจดัการ
ความรู้แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1. เทคโนโลยีประเภทของการส่ือสารท่ีน ามาใชคื้อ อีเมล์ (E-Mail) และโซเชียลมีเดีย 
(Social Media)  
 2. เทคโนโลยท่ีีสนบัสนุนการท างานร่วมกนั คือ ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox)  
 3. เทคโนโลยีประเภทของการจดัการความรู้ คือ แคมตาเซีย สตูดิโอ (Camtasia Studio) 
เวบ็บลอ็ก (Web blog) เวบ็ไซต ์(Website) อีเลิร์นน่ิง (E-Learning) และออรัสมา (Aurasma) 
 5.1.2 สรุปผลการวิจยัเชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แพทย ์พยาบาล และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลราชวิถี  จ  านวน 380 คน ผู ้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง โดยคดัเลือกจากผูท่ี้มีต  าแหน่งระดับปฏิบัติการข้ึนไป และมีการใช้
อินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์เป็นประจ า ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 380 
คน เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพยาบาล 
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ซ่ึงเคยเขา้รับการฝึกอบรมพฒันาสารสนเทศในการจดัการความรู้กบัศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้ 
โรงพยาบาลราชวิถี  
 2. การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 
 ผลการศึกษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ ของโรงพยาบาลราชวิถี
สรุปได ้5 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ดา้นการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ในปัจจุบนั พบว่ามีการใช้
งานเวบ็ไซตม์ากเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง รองลงมาเป็นการใชง้านเวบ็บล็อก แต่มีการใชง้านวีดีทศัน์และ
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบันอ้ย 
 2. ดา้นความเหมาะของเทคโนโลยต่ีอการจดัการความรู้ พบวา่มีการใชง้านเวบ็ไซต ์มาก
เป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือการใชง้านเวบ็บล็อก ส่วนวีดีทศัน์ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ส าเร็จรูป และอุปกรณ์พกพา มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 3. ดา้นปริมาณการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ พบว่า มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อส่ือสารมากเป็นอันดับหน่ึง รองลงมาเป็นการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
แผนการด าเนินงาน วางแผนเชิงกลยทุธ์ อยูล่  าดบัสุดทา้ย 
 4. ด้านเหตุผลท่ีเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ พบว่า มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการติดต่อส่ือสาร มากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาเป็นการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมดว้ยตนเอง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่องานแผนการด าเนินงาน วางแผนเชิงกลยทุธ์อยูล่  าดบัสุดทา้ย 
 5. ด้านความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ พบว่า
บุคลากรคิดว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ มากเป็นอนัดบัหน่ึง 
รองลงมา คิดว่าการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท าให้กา้วทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ และบุคลากรคิดว่าการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและบริการอยู่ในล าดบัสุดทา้ย
  
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการก าหนดประเด็นความรู้ การน าเสนอองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการ
รักษาพยาบาล และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอด แลกเปล่ียนองค์
ความรู้ท่ีเก่ียวกบังานดา้นการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี จากการสรุปผลการวิจยัสามารถ
อภิปรายผลไดด้งัน้ี 
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 องคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนการจากท างานแบบวชิาชีพเฉพาะเช่นโรงพยาบาลนั้นจะแบ่งความรู้
ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ ความรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากเอกสาร ต าราทางวิชาการ และ
ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) จากความเช่ียวชาญเฉพาะตัวของบุคคล สามารถน าไป
แลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะความรู้ท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญเฉพาะ เป็นความรู้ท่ีเหมาะสมจะ
น ามาจดัการความรู้มากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั เรียวโกะ โทยามา (Ryoko Toyama) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกบั
การจดัการความรู้ว่า คือ การจดัการเพื่อเอ้ือให้เกิดความรู้ใหม่ โดยใชค้วามรู้ท่ีมี และประสบการณ์
ของคนในองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนานวัตกรรมท่ีจะท าให้ได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ดัง
ตวัอยา่งเช่น จากการสั่งสมประสบการณ์การท างานและความเช่ียวชาญเฉพาะของนายแพทยไ์พศาล 
ร่วมวิบูลย ์ท่ีพัฒนาวิธีการคดักรองเบาหวานเขา้จอประสาทตา ร่วมกับการน าเทคโนโลยีการ
ถ่ายภาพและการส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการความรู้ ท าใหอ้งคค์วามรู้น้ี ไดรั้บรางวลัท่ี 2 
เร่ืองการจดัการความรู้ในภาครัฐ ระดบันานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา โรงพยาบาลราชวิถี จึง
กลายเป็นตน้แบบในการจดัการความรู้ในองคก์รของกระทรวงสาธารณสุข 
 สรุปไดว้า่กระบวนการจดัการความรู้จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ท่ี
มีอยู่เดิมภายในองคก์รและความรู้ท่ีสร้างใหม่ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท าให้นั้น
องคก์รประสบความส าเร็จ 
 การก าหนดองคค์วามรู้จากประเด็นยุทธศาสตร์ สถิติการเกิดโรค โรคท่ีสังคมก าลงัให้
ความสนใจ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ซ่ึงข้ึนอยูก่บับุคลากรและหน่วยงานวา่จะใหค้วามส าคญั
กับประเด็นความรู้เร่ืองใดมากหรือน้อย ผูรั้บสารหรือประชาชนก็จะได้รับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวกับ
ประเดน็ความรู้เร่ืองนั้นมากตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการก าหนดวาระสารของมลัคอลมั 
แมคคอมส์ และโดนลั ชอว ์(M.E.McCombs & D.S. Shaw) ท่ีอธิบายว่า ถา้ส่ือมวลชนยิ่งเลือกเสนอ
ข่าวหรือสนใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาใดมาก ประชาชนผูรั้บสารก็จะตระหนักถึงความส าคญัของ
ประเด็นหรือปัญหานั้นมากข้ึนตามไปดว้ย ผลจากการสัมภาษณ์กล่าวโดยสรุปไดว้่า ผูท่ี้ท าหน้าท่ี
เป็นส่ือมวลชวน คอยก าหนดวาระข่าวสารประเดน็ความรู้กคื็อบุคลากรและหน่วยงานนัน่เอง 
 เม่ือท าการก าหนดประเด็นความรู้ได้แล้ว ความรู้ท่ีได้ไม่สามารถน าไปใช้ได้ทันที 
จะตอ้งผ่านกระบวนการกลัน่กรอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาร์ควอตส์ (Marquardt) ท่ีกล่าวถึงส่ิงส าคญั
ในการแสวงหาความรู้ว่า ความจริงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีถูกรวบรวมไว ้ไม่ไดมี้ความสอดคลอ้งเป็น
หน่ึงต่อหน่ึงเสมอไป ข้อมูล สารสนเทศท่ีได้รับมาทั้ งจากภายนอก ภายในจะต้องได้รับการ
กลัน่กรองเสียก่อน ดังนั้ นหัวหน้าของหน่วยงานจะท าหน้าท่ีเสมือนนายประตูข่าวสาร ท าการ
กลัน่กรองตดัสินใจว่าประเด็นความรู้ท่ีคดัเลือกมาจะไม่ขดัต่อหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณ ไม่
เป็นเร่ืองร้ายแรงส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง จดัล าดับความส าคญัของความรู้ ก่อนท่ีจะ
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เผยแพร่ไปสู่สาธารณในขั้นตอนสุดทา้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร (Gatekeeper) ท่ี
ผูเ้ฝ้าประตูข่าวสาร จะเป็นผูต้ดัสินว่า ข่าวอะไรควรจะส่งต่อไป และข่าวอะไรควรจะส่งชา้หน่อย 
หรือข่าวสารอะไรควรจะตัดออกไปทั้ งหมด โดยอาศัยวิธีการคัดเลือกและเรียบเรียงข่าวสาร 
ตลอดจนก าหนดเวลาและจดัล าดบัความส าคญัของข่าวสารนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงเป็นผูท่ี้ท า
หนา้ท่ีปิดและเปิดประตูข่าวสาร โดยยนือยูร่ะหวา่งตวัข่าวสารและผูรั้บสาร  
 ในการศึกษาเร่ืองการก าหนดประเด็นความรู้และการน าเสนอองค์ความรู้ สามารถสรุป
ไดว้่า ผูเ้ฝ้าประตูหรือผูก้  าหนดประเด็นของข่าวสาร ก็คือบุคลากรและหน่วยงาน กล่าวคือ บุคลากร
มีอิทธิพลในการควบคุมความรู้ ซ่ึงความรู้บางอยา่งท่ีไดก้ าหนดประเด็นมาอาจไม่มีการน าเสนอเลย
กเ็ป็นได ้ข้ึนกบัระดบัความส าคญัขององคค์วามรู้และบริบทแวดลอ้มในขณะนั้นดว้ย 
 นอกจากกระบวนการจดัการความรู้ท่ีกล่าวมาแลว้นั้น การส่ือสารและเคร่ืองมือการ
ส่ือสารท่ีทนัสมยัถือเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการความรู้ เป็นหวัใจส าคญัของการท าความเขา้ใจกนั
ระหวา่งบุคคลในองคก์ร โดยใชข้อ้มูล ความคิดเห็น แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัดว้ยการ
ใชส่ื้อหรือช่องทางต่างๆ อาจหมายถึงการส่ือสารระหว่างบุคลากรส่งถึงบุคลากรในหน่วยงานและ
ต่างหน่วยงาน หรือบุคลากรในโรงพยาบาลส่งถึงสาธารณะ หากไม่มีการส่ือสารท่ีดีการจดัการ
ความรู้กไ็ม่สามารถเกิดข้ึนได ้ 
 ผนวกกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นเทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีท่ี
สนบัสนุนการท างานร่วมกนั และเทคโนโลยใีนการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือ ท าใหก้ารจดัเก็บ 
ถ่ายทอด และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ในโรงพยาบาลท าไดง่้าย สะดวกรวดเร็วมากยิง่ข้ึน สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดเก่ียวกบัส่ือใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการจดัการความรู้
ของ บอลอิงเจอร์ และ สมิธ (Bollinger & Smith) ท่ีอธิบายวา่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
ในการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม เป็นการช่วยให้การปฏิบติังานในกระบวนการเรียนรู้เป็นไปอยา่ง
ทัว่ถึง และให้มีการเก็บประมวลถ่ายทอดขอ้มูลกนัไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัแต่ละ
บุคคลและสถานการณ์ในการจดัการความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีส าคญั จะเป็นการช่วยส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการความรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยท าใหร้ะบบ
จดัเก็บ รวบรวม ประมวลผลเก็บรักษา เผยแพร่ และการน าความรู้ไปใช ้มีประสิทธิภาพ เกิดความ
ถูกตอ้งและรวดเร็วยิ่งข้ึน ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีส่วนช่วยให ้
การจดัการความรู้แพร่หลาย และมีความเป็นไปไดม้ากข้ึน ช่วยให้บุคลากรคน้หาความรู้ ดึงความรู้
มาใช ้การวิเคราะห์ขอ้มูล การจดัท่ีเป็นระเบียบ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และ อินทราเน็ต 
(Intranet) ท่ีช่วยให้มีการแลกเปล่ียน การแบ่งปันความรู้ไดง่้าย รวมทั้งระบบฐานขอ้มูล และระบบ
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ในการค้นหาข้อมูล  (Knowledge Portal) ท่ีทันสมัย มีส่วนช่วยท าให้การจัดการความรู้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 
 นอกจากน้ีพนูศกัด์ิ สักกทตั-ติยกุล (อา้งถึงในเปรมใจ ไชยมหา) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะเด่น
ของเทคโนโลยีสารสนเทศว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินการใน
หน่วยงานต่างๆ ปัจจุบนัทุกหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มูลเพื่อใชใ้นองคก์ร เช่น
ระบบเวชระเบียนโรงพยาบาล ช่วยในเร่ืองการจดัเก็บขอ้มูลของผูป่้วยไดอ้ย่างถูกตอ้ง สามารถ
เช่ือมโยงทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล และเรียกใชข้อ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นตน้ 
 การใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลราชวิถีจากผลการศึกษา
ส่วนใหญ่พบว่า มีการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทเวบ็ไซต ์เวบ็บลอ็ก และอุปกรณ์พกพา 
แต่อาจมีความแตกต่างกนับา้งตามความเหมาะสมของงาน ความสะดวกในการเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความเช่ียวชาญของบุคลากร สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งและมีบทบาทในการจัดการความรู้ของบอลอิงเจอร์ และสมิธ (Bollinger & Smith) ท่ี
อธิบายวา่ เทคโนโลยกีารส่ือสาร ช่วยใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน รวมถึง
สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ คน้หาขอ้มูล สารสนเทศ และความรู้ท่ีตอ้งการ
ไดผ้า่นทางเครือข่ายอินทราเน็ต (Intranet) และ อินเทอร์เน็ต (Internet)  
 ดา้นปริมาณการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เหตุผลในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความคิดเห็นของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถีท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
ความรู้นั้ น จากผลการศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ กล่าวคือ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
โรงพยาบาลราชวิถี ท่ี มี ต่อการจัดการความรู้ ข้ึนอยู่กับความต้องการในการใช้ประโยชน์ 
วตัถุประสงค ์หรือความพึงพอใจส่วนตวัของบุคลากร สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองการใชป้ระโยชน์
และความพึงพอใจในการใชส่ื้อของเวนเนอร์ (Wenner) ท่ีอธิบายถึงกระบวนการเลือกใชส่ื้อของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ว่าข้ึนอยู่กับความตอ้งการ หรือแรงจูงใจของผูใ้ช้ ซ่ึงแต่ละบุคคลย่อมมี
วตัถุประสงค ์มีความตั้งใจ ความตอ้งการในการใชป้ระโยชน์จากส่ือเพื่อตอ้งการสนองความพึง
พอใจของตนเองดว้ยเหตุผลต่างกนั 
 ดงันั้นการท่ีบุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถีจะเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือประเภทไหน 
จึงข้ึนอยู่กบัว่าส่ือเหล่านั้นสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ และตอบสนองความตอ้งการหรือความพึง
พอใจของบุคลากรไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 การจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือส าคัญ ท่ี ทุกองค์กรจะต้องน ามาใช้พัฒนางาน 
นอกจากนั้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศยงัมีบทบาทส าคญัในเร่ืองของการจดัการความรู้ 



80 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ช่วยให้การจดัการ
ความรู้ประสบความส าเร็จ หลายๆ องคก์รจึงจดัสรรงบประมาณเพื่อน าเอาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสมมาใช้พฒันาบุคลากรและองค์กร โดยเฉพาะเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีช่วยให้บุคลากร
สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้าย สามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญหรือเครือข่ายไดส้ะดวก
รวดเร็วข้ึน เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกัน ช่วยประสานการท างานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการจดัการความรู้ ช่วยในเร่ืองการจดัเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ต่างๆ  
 การเน้นเฉพาะเทคโนโลยีโดยไม่ให้ความสนใจพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในเร่ืองการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และปัญหาการลดบทบาทความส าคญัหากมีการ
แบ่งปันความรู้ จะท าใหก้ารจดัการความรู้ส าเร็จไดย้ากและถือเป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 
 ระยะสั้น 
 1. จากผลการศึกษาและสังเกตแบบมีส่วนร่วม พบวา่บุคลากรของโรงพยาบาลราชวิถียงั
ขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการความรู้ให้กบับุคลากรใน
โรงพยาบาลราชวิถีมากยิง่ข้ึน 
 2. จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมพบว่า บางหน่วยงานมีการจดัเก็บความรู้ท่ีลา้สมยัไม่
เป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ท าให้ส้ินเปลืองทรัพยากร จึงควรส่งเสริมให้บุคลากรมีการจดัการความรู้
ใหม่ๆ และแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ เพราะองค์ความรู้เหล่าน้ีสามารถช่วยลดภาระและ
ความซ ้ าซอ้นในการการท างาน ทั้งยงัช่วยใหบุ้คลากรรุ่นใหม่ไดเ้รียนรู้และน าไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานอีกดว้ย 
 ระยะยาว 
 1. ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลราชวิถี ควรให้ความส าคญัและตระหนักถึงประโยชน์ท่ี
องคก์รจะไดรั้บจากการจดัการความรู้ เพื่อท่ีจะสามารถส่ือสารและผลกัดนัใหก้ารจดัการความรู้ของ
องคก์รขบัเคล่ือนไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 2. บางหน่วยงานมีการจดัการความรู้แบบไม่สม ่าเสมอ ท าให้การจดัการความรู้ไม่มี
ความต่อเน่ือง จึงสร้างวฒันธรรมองคก์รให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ ให้บุคลากรตระหนักและ
เลง็เห็นถึงประโยชน์ของการจดัการความรู้ เพือ่เป็นพื้นฐานในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
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5.5 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาในคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะเร่ืองการก าหนดประเด็นความรู้ และการน าเสนอ
องค์ความรู้เท่านั้ น การวิจัยคร้ังต่อไปจึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก
กระบวนการทั้ ง 7 ขั้ นตอนให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแนวทาง และลดความผิดพลาดในแต่ละ
กระบวนการของการจดัการความรู้ 
 2. จากการศึกษาพบว่า มีเทคโนโลยีบางประเภทมีขอ้จ ากดั ไม่ยืดหยุ่นต่อการจดัการ
ความรู้ จึงควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
ความรู้ เพื่อพฒันาเทคโนโลยหีรือประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้หมาะสมกบัประเภทความรู้ 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การท างานของบุคลากร
ก่อนและหลงัท่ีหน่วยงานน าเร่ืองการจดัการความรู้มาใชใ้นการพฒันาบุคลากร เพื่อให้เห็นผลลพัธ์
ของการจดัการความรู้ท่ีชดัเจนยิง่ข้ึน 
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลราชวถีิ 

 

ประเดน็สัมภาษณ์ 

1. ในการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทย ์การรักษาพยาบาล ท่านมีกระบวนการ

ก าหนดประเดน็ความรู้อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. ท่านมีการส่ือสารเพื่อน าเสนอองคค์วามรู้ต่อทีม หน่วยงานอ่ืนๆ หรือประชาชนท่ี

เก่ียวขอ้งอยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. ท่านมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใดบา้งมาใชใ้นการจดัการความรู้ 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..……. 

4. ท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการส่ือสาร ถ่ายทอดองคค์วามรู้ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้อยา่งไร 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถาม 

การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดการความรู้ของโรงพยาบาลราชวถีิ 

 

 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีท าข้ึนเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการความรู้ของ

โรงพยาบาลราชวิถี โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2  การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

เพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ปริญญานิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศ

ศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จึงขอความกรุณาจากท่านดว้ยการตอบค าถามทุกขอ้ให้

ตรงตามความเป็นจริง ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านถือเป็นความลบัและไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างาน 

และขอ้มูลท่ีไดน้ั้นผูว้ิจยัจะน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวิจยัเท่านั้น และขอขอบคุณในความร่วมมือ

เป็นอยา่งสูง มา ณ ท่ีน้ีดว้ย   
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามความจริง 

1. เพศ        

  ชาย     หญิง 

2. อาย ุ

 18-25 ปี      26-35 ปี   36-45 ปี  

 46-55 ปี    56 ปีข้ึนไป                 

3. ระดบัการศึกษา 

               ม.6/ปวช.    ปวส./อนุปริญญา               

 ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี 

4. สาขาอาชีพ 

  แพทย ์    พยาบาล   เภสชักร 

  นกักายภาพบ าบดั   นกัเทคนิคการแพทย ์  เจา้หนา้ท่ีบริหารงาน

ทัว่ไป 

  นกัวิชาการสาธารณสุข  อ่ืนๆ โปรดระบุ

............................................................... 

5. ท่านเคยเขา้ร่วมอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศกบัศูนยพ์ฒันาการจดัการความรู้หรือไม่ 

  เคย     ไม่เคย 
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ส่วนที่ 2 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

1. ปัจจุบนัท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใดบา้งในการจดัการความรู้ 

 
รายการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช ้

1.1 เวบ็ไซต ์       
1.2 เวบ็บลอ็ก        
1.3 วีดีทศัน์        
1.4 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
(E-Book) 

      

1.5 โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ 
เช่น Camtasia Studio 

      

1.6 อุปกรณ์พกพา 
(โทรศพัทมื์อถือ, ไอแพด, 
แทบ็เลต็) 

      

1.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ
............................................. 
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2. ท่านคิดวา่เทคโนโลยสีารสนเทศใดเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ 

 
รายการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช ้

2.1 เวบ็ไซต ์       
2.2 เวบ็บลอ็ก        
2.3 วีดีทศัน์        
2.4 หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์  
(E-Book) 

      

2.5 โปรแกรมส าเร็จรูป
ต่างๆ เช่น Camtasia Studio 

      

2.6 อุปกรณ์พกพา 
(โทรศพัทมื์อถือ, ไอแพด, 
แทบ็เลต็) 

      

2.7 อ่ืนๆ โปรดระบุ
........................................... 
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3. ปริมาณการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ของท่านอยูใ่นระดบัใด 

 
รายการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศต่อสปัดาห์ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช ้

3.1 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน/
วางแผนเชิงกลยทุธ ์

      

3.2 เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร 

      

3.3 เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

      

3.4 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
แบ่งปันความรู้ 

      

3.5 เพื่อสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ 
งานวิจยั 

      

3.6 เพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

      

3.7 เพื่อจดัเกบ็และจดัการความรู้
ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 

      

3.8 เพื่อท ารายงานต่างๆ       
3.9 เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ดว้ยตนเอง 
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4. เหตุผลท่ีท่านใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

 
รายการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช ้

4.1 เพื่อวางแผนการด าเนินงาน/
วางแผนเชิงกลยทุธ ์

      

4.2 เพื่อเป็นเครือข่ายในการ
ติดต่อส่ือสาร 

      

4.3 เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

      

4.4 เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 
แบ่งปันความรู้ 

      

4.5 เพื่อสืบคน้ขอ้มูล ความรู้ 
งานวิจยั 

      

4.6 เพื่อน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

      

4.7 เพื่อจดัเกบ็และจดัการความรู้
ต่างๆ ใหเ้ป็นระบบ 

      

4.8 เพื่อท ารายงานต่างๆ       
4.9 เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ดว้ยตนเอง 
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5. ความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการความรู้ 

 
รายการ 

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ไม่เคย
ใช ้

5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน/บริการ 

      

5.2 ลดความซ ้าซอ้นในการจดัเกบ็
ขอ้มูล /ท างาน 

      

5.3 น าขอ้มูลไปประยกุตใ์ชไ้ด ้       
5.4 เป็นแหล่งขอ้มูลประกอบการ
ปฏิบติังาน 

      

5.5 เพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการ       
5.6 ทราบข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ 
ภายในโรงพยาบาล 

      

5.7 เป็นเครือข่ายในการ
ติดต่อส่ือสารทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก รวมทั้งประชาชนผู ้
มารับบริการ 

      

5.8 กา้วทนัเทคโนโลยใีหม่ๆ       
5.9 เผยแพร่และแบ่งปันความรู้เพื่อ
ช่วยเหลือแนะน าผูอ่ื้น 

      

 

-- ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม – 
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 รางวลั United Nations สาขาการจัดการความรู้ในองค์กร จากผลงานการคัดกรอง

เบาหวานเขา้จอประสาทตา ของนายแพทยไ์พศาล ร่วมวิบูลยสุ์ข ผูช่้วยผูอ้  านวยการดา้นศูนยค์วาม

เป็นเลิศ โรงพยาบาลราชวิถี 
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ช่ือ – นามสกุล  วนิษา นิสงค ์

ประวติัการศึกษา  พ.ศ. 2552 ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจดัการ

   ทัว่ไป มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตจกัรพงษภูวนารถ 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั 

    พ.ศ.2555-ปัจจุบนั พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกดัศูนยพ์ฒันาการ

   จดัการความรู้ โรงพยาบาลราชวิถี 
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