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บทน า 
 

 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
สถานพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกระบวนการด้านตรวจสุขภาพประจ าปี 

ซึ่งมีกระบวนการและมีหลายขั้นตอนที่ต้องใช้ความเข้าใจและความละเอียดในการปฏิบัติงาน   อีกทั้งการ
ปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพประจ าปีที่เคยปฏิบัติมานั้น อาศัยความรู้ความช านาญจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบ
การและเคยปฏิบัติงานมาหลายปีจนเกิดเป็นความรู้ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เพียงอย่างเดียว มิได้เป็น
คู่มือ หรือเอกสารที่สามารถจับต้องได้ หากขาดผู้ที่มีประสบการณ์หรือผู้ที่มีประสบการณ์ไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้ก็จะเป็นความยากล าบากต่อผู้ปฏิบัติงานคนอ่ืนๆในองค์กร อาจท าให้เกิดความล่าช้า และเสียเวลาศึกษา
วิธีการปฏิบัติใหม่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   ลดลงได้ ฝ่ายบริหารจึงเห็นความส าคัญในการน า 
กระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี เพ่ือจัดท าเป็นโครงการ KM (Knowledge mannagement ) ของฝ่าย
บริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ให้แก่องค์กร 

 

วัตถุประสงค์ 
 

๑. เพ่ือรวบรวมกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปีจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานด้านกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี น าความรู้ที่ฝังอยู่ข้างใน ทักษะ เทคนิค และ การท างานที่
สั่งสมมาจนช านาญไม่มีในต ารา น าออกมาจดบันทึกเป็นขั้นตอน เพ่ือทบทวนและปรับปรุง ให้เกิดความถูกต้อง
ครบถ้วนและสามารถปฎิบัติงานได้จริง จากนั้นสามารถถ่ายโอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ระหว่างบุคคล หรือ บุคลากร ภายในฝ่ายบริหารทั้งบุคลากรเก่า และบุคลากรใหม่ ให้เข้าใจและ
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ต้องการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากร
หรือผู้เชี่ยวชาญ ให้กับมาเป็นฐานความรู้ของสถานพยาบาล เพ่ือไม่ให้ความรู้นั้นหายไปจากองค์กร เมื่อมี
บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญลาออกหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ สถานพยาบาลก็ยังจะสามารถปฏิบัติงานไปได้
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ 

๒.  เก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี ไว้เป็นฐานข้อมูลและจัดท าเป็นคู่มือในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสุขภาพประจ าปี ในช่วงเดือน มีนาคม ของทุก ๆ ปี 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

๑. เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี 
๒. ผู้ปฏิบัติงานบริหารสามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินการด้านกระบวนการตรวจสุขภาพ 

ประจ าปี 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานให้แก่ 

องค์กร 
 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
ระยะเวลาเริ่ม ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖  



๒ 

 

การด าเนินการจัดการความรู้ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.ประธานชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการจัดการความรู้ 

๒๓           

๒.ประธานให้ความรู้เรื่อง SECI 
MODEL , Ba 

 ๗ /
๒๑ 

         

๓.แต่ละฝ่ายคัดเลือกหัวข้อ   ๔         

๔.จัดท าหัวข้อตาม 5W1H   ๑๘         
๕.เขียนโครงร่าง เนื้อหา หัวข้อเรื่อง    ๑ / 

๑๕ 
       

๖.น าเสนอผลการคัดเลือกหัวข้อ    ๒๒        
๗.ด าเนินการจัดการความรู้            
๘.. น าเสนอผลด าเนินกิจกรรม         ๒๖   
๙.จัดท ารายงาน          

 

 
 

อุปกรณ์และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
The SECI Model 
SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (1995) ที่ได้เสนอ

แนวคิดว่าความรู้ของคนสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ความรู้ชัด
แจ้ง (Explicit) และความรู้ฝังลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทมี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการ
ท างาน หากมีการดึงความรู้ที่ฝังลึกออกมาใช้ หรือเปลี่ยนให้เป็นความรู้
ใหม่เกิดขึ้น และเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ซึ่ง SECI Model จะเป็นการ
อธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้งสอง
ประเภท เกิดเป็นความรู้ใหม่ 

- Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit to Tacit) 
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละบุคคลขึ้นมาผ่านการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสังเกต การลอกเลียนแบบและการลงมือปฏิบัติความรู้ฝังลึกอาจจะเป็นกระบวนการคิด 
ซึ่งเป็นการยากท่ีจะอธิบายออกมาเป็นค าพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะท าให้สามารถเรียนรู้ได้ 

- Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝังลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit to 
Explicit) จะสามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิด ในการถ่ายทอดความรู้ ฝังลึก
ออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งท าได้ยาก อาจท าได้โดยผ่านการพูดคุย การเล่าเรื่อง ซึ่งกระบวนการนี้    เป็น
กระบวนการที่ส าคัญในการสร้างความรู้ 



๓ 

- Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit to 
Explicit) เป็นกระบวนการที่ท าให้ความรู้สามารถจับต้องได้ น าไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันได้สามารถท าได้โดย
การแยกแยะ แบ่งประเภท และท าให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้ 

- Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝังลึก (Explicit to 
Tacit) เกิดจากการท าความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น โดยผ่านการอ่าน
หนังสือ เอกสารแล้วท าความเข้าใจ หรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การน าเอาความรู้ไปใช้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ าแล้วซ้ าเล่า ซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิดการเปลี่ยน
รูปแบบระหว่างความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งจะท าให้เกิดความรู้ ใหม่เพ่ิมขึ้น ซึ่งนั่นหมายความว่า 
Externalization และ Internalization เป็นกระบวนการส าคัญในการสร้างความรู้ ยิ่งสามารถกระตุ้นให้
กระบวนการทั้ง ๔ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral) และยิ่งเกลียวความรู้
หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากข้ึน 
 

องค์ประกอบของวงจรความรู้ 
- คน (People) ในองค์กรจึงมีความส าคัญเป็นอันดับแรก การจัดการความรู้เป็น กลยุทธ์ 

กระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรเพ่ือแสวงหา สร้าง จัดการ แลกเปลี่ยนและท าให้ความรู้ที่ต้องการ
ได้รับผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ที่องค์การต้องการ เป็นการผสมผสานความรู้ที่ได้จากหลายศาสตร์ เช่น การ
บริหารจัดการ (Management science) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) และพฤติกรรมองค์กร 
(Organization behavior) 

- ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการของการจัดการความรู้ ประกอบด้วย แนวทางและ
ขั้นตอนของการจัดการความรู้ โดยต้องระบุประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและ
ภายนอกเป็นการแยกแยะว่าความรู้ชนิดใดที่ควรน ามาใช้ในองค์กร แล้วน าความรู้นั้นมาก าหนดโครงสร้าง
รูปแบบ และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนที่จะน ามาผลิตและเผยแพร่โดยการบริหารกระบวนการนั้น ต้อง
เข้าใจวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนขององค์กรว่าต้องการให้บรรลุเป้าหมายอะไร 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) การจัดการความรู้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือ เพ่ือจะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ของความรู้ในองค์กรให้เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อบุคคลนั้น ใน
เวลาและรูปแบบที่แต่ละองค์กรต้องการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการความรู้มีความหมายกว้างกว่าเทคโนโลยี
และความรู้ของบุคคล โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในองค์กรสามารถสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ทฤษฎีมายด์แม็ป หรือ แผนที่ความคิด หรือ ผังมโนภาพ (Mind Map)  
 คือ แผนภาพที่แสดงความคิดที่เชื่อมโยงกันเหมือนกับการเชื่อมโยงของเซลประสาทในสมอง โดยใช้ค า 

ภาพ หรือสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกันแล้วแผ่เป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลาง การวาดแผนที่ความคิดถูกใช้เป็น
เครื่องมือน าเสนอประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการน าเสนอความคิด ที่ช่วยให้การสรุปประเด็นมี
ความชัดเจนผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าแผนที่ความคิด (Mind Map) ซึ่งมีการน าไปใช้สอนให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาฝึกใช้เป็นเครื่องมือในการรวบรวมความคิดมาหลายปีแล้ว 

 

การระดมความคิด (Brainstorming) ในการประชุมหลายระดับมักมีการใช้มายด์แม็ปเป็นเครื่องมือ 
เพราะเขียนง่าย มีความน่าสนใจ และเข้าใจไม่ยาก สิ่งที่ต้องใช้เป็นเครื่องมือก็มีเพียงกระดาษปรู๊ฟ และสีชอล์ก



๔ 

พาสเทล อาจใช้ส าหรับระดมความคิดเห็น สรุปความแนวคิด หรือน าเสนอประเด็นก็ได้ ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ที่
เขา้มาช่วยให้การวาดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ท าได้ง่ายขึ้น อาทิ Freemind, Mindjet, Xmind, Mindmeister, 
iMindmap สามารถใช้งานได้คล้ายเขียนบนกระดาษ แต่แก้ไขได้ง่าย ไม่หายไปตามกาลเวลา เพราะท าส าเนา 
และเผยแพร่ต่อได ้ 
 ความเป็นมาของแผนที่ความคิด เกิดจาก โทนี บูซาน (Tony Buzan) ชาวอังกฤษพยายามน าเอา
ความรู้เรื่องสมองมาปรับใช้กับการเรียนรู้ของเขา ซึ่งปรับมาจากการจดบันทึกแบบเดิมที่จดด้วยดินสอเป็น
บรรทัดมาใช้ค า ภาพ สัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกันแล้วแผ่เป็นรัศมีออกไปจากศูนย์กลาง เหมือนการแตกแขนงของ
กิ่งไม้ ต่อมาเขาพบว่าวิธีนี้สามารถใช้ได้กับกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การวางแผน การสรุปบทเรียน การช่วย
จ า การน าเสนอ การยกร่าง การจับประเด็น เป็นต้น ต่อมาเขาเขียนหนังสือ Use You Head (ใช้หัวคิด) และ 
Get Ahead (ใช้หัวลุย) ร่วมกับแวนด้า นอร์ธ (Vanda North) และนายธัญญา ผลอนันต์ ผู้แปลเป็นฉบับ
ภาษาไทย 
 ความเป็นมาของแผนที่ความคิดในไทย โดยอาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ เป็นชาวไทยคนแรกที่ได้ไป
อบรมเพ่ือเป็นผู้ฝึกการเขียน Mind Map จากส านักงานใหญ่ของ Buzan Centres ในเมือง Poole ประเทศ
อังกฤษ ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๐ และกลับมาแปลคู่มือการฝึกเขียน Mind Map เล่มแรกของเมืองไทย คือ GET 
AHEAD หรือ ใช้หัวลุย พร้อมทั้งจัดการอบรมครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม 
๒๕๔๑ ต่อมาอาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์ ได้เดินทางไปรับการอบรมเพ่ือเป็นผู้ฝึก Mind Map เป็นคนที่สองในปี 
๒๕๔๖ และทั้งสองคนก็ร่วมกันจัดการบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา 
สมาคมและหน่วยงานไม่แสวงหาก าไร ตลอดจนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 ฝ่ายบริหารได้น าทฤษฎี Mind Map มาใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิด น าความรู้ที่ฝังอยู่ข้างใน
จากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการตรวจสุขภาพประจ าปี ออกมาเขียนบันทึกเป็น
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปีด้วย Mind Map ซึ่งท าให้ง่ายต่อการสื่อสาร และมองเห็นภาพได้
ง่ายขึ้น 
  



๕ 

กระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลังจากได้เขียนกระบวนการตรวจสุขภาพด้วย Mind Map ฝ่ายบริหารจึงได้น าสิ่งที่ได้จาก Mind 
Map มาเขียนและจัดท าเป็นคู่มือกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งได้แบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

 

ขั้นตอนคณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนด้านงบประมาณ 
 
 
 
 
 

ก าหนดวันตรวจสุขภาพประจ าปี 

ติดต่อประสานงานไปยังคณะสาธารณะสุข ม.มหิดล(ด้วยวาจา) 

จัดท าหนังสือแจ้งก าหนดวันที่แน่นอน ส่งไปให้คณะสาธารณะสุข ม. มหิดล 

เสนอขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนสวัสดิภาพ มก. 

เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าอาหารว่างส าหรับผู้ตรวจสุขภาพ 

เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานเงินรายได้  
/ พนักงานราชการ /ลูกจ้างชั่วคราว 



๖ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

จัดท าหนังสือขอใช้สถานที่อาคารสารนิเทศ ตึก 50 ปี 

รวบรวมรายชื่อแยกตามหน่วยงาน และประเภทของบุคลากร 

จัดส่งรายชื่อของบุคลากรพร้อมเอกสาร 
ให้คณะสาธารณะสุข ม.มหิดล 

จัดท าหนังสือแจ้งเพ่ือให้หน่วยงานทราบวันตรวจสุขภาพประจ าปี 

คัดแยกและจัดเอกสารตามหน่วยงานและตามวันที่ได้ก าหนด 

จดัท ำใบลงทะเบียนแยกตำมหนว่ยงำน 

นัดคณะสาธารณะสุข ม. มหิดล ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม 

จัดเตรียมสถานที่ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ก่อนวันตรวจสุขภาพ ๑ วัน 

ส ารวจความต้องการของบุคลากรหน่วยงานต่างๆ 

วันตรวจสุขภาพจริง ๓ วัน 

แจ้งหน่วยงานขอรับแบบฟอร์ม 

หน่วยงานส่งแบบฟอร์มที่ได้กรอกรายละเอียด
เรียบร้อย พร้อมแผ่น CD ข้อมูล หรือส่งทาง E-mail 

จัดท าหนังสือแจ้งเพ่ือให้หน่วยงานทราบวันตรวจสุขภาพประจ าปี 



๗ 

ขั้นตอนรับผลการตรวจสุขภาพประจ าปี และการตั้งเบิก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
หลังจากท่ีฝ่ายบริหารได้รวบรวมกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปีด้วยการน าทฤษฎี Mind Map มา

เป็นเครื่องมือในการรวมรวมกระบวนการที่ส าคัญในการตรวจสุขภาพประจ าปีจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
ผู้ปฏิบัติงานพบว่าเป็นวิธีที่สามารถเข้าถึงความคิด และสามารถท าให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หลังจากนั้นได้น า Mind 
Map ที่ได้มาเขียนเป็นกระบวนงานเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของการจัดท าโครงการ KM (Knowledge 
mannagement) ดังนี้ 

- สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปีได้ 
- ผู้ปฏิบัติงานบริหารสามารถน ามาเป็นแนวทางในการด าเนิงานด้านกระบวนการตรวจสุขภาพประจ าปีได้ 
- สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานแก่

องค์กรได้ 
  

คัดแยกผลการตรวจสุขภาพตามหน่วยงานต่างๆ 

จัดท าหนังสือเพ่ือแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ  
ให้มารับผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 

รอใบแจ้งหนี้ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี  
จากคณะสาธารณะสุข ม. มหิดล 

ตรวจสอบประเภทของบุคลากร และตรวจสอบสิทธิ
การเบิกของบุคลากรแต่ละประเภท 

วางฎีกาส่งเบิกกองคลัง 



๘ 

เอกสารอ้างอิง 
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