ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู ้ (KM) ภายในองค์การของข้าราชการ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
สุรีพร กิจจามัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของข้ าราชการกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง ที่มี ต่ อ การจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก าร และ 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของ
ข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความ
เหมาะสม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ ข้ าราชการกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จานวนทั้งหมด 361 คน ทาการกาหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้ สูตร Yamane
และใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จากตัวอย่างจานวน 210 คน ทาการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าเร็จ รู ป (SPSS) โดยใช้ ค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (X) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test แบบ Independent และ One Way
ANOVA
โดยผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีบทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อ การจัดการความรู้ ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่ า งกัน 2) ปั จ จั ยส่ว นบุ คคลที่มีร ะยะเวลา
แตกต่างกัน และบทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ในภาพรวมแตกต่างกัน 3) การจัดการความรู้ภายในองค์การของข้ าราชการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ านที่มีค่า เฉลี่ ยสูงสุด คือ ด้ านการบ่ งชี้ ความรู้ รองลงมา คือ ด้ านการ
ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ ด้ านการเข้ าถึงความรู้ 4) รูปแบบ
การจัดการความรู้ภายในองค์การของข้ าราชการของกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีค่า เฉลี่ ย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบจั ดการความรู้ท่เี หมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
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พิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านปั จจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้ าน
ปัจจัยผลผลิต และด้ านปัจจัยนาเข้ าตามลาดับ

1. บทนา
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็ นหน่วยงานภาครัฐภายใต้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ทีมีภารกิจงานเรื่ องของการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู บริ หารจัดการทรั พยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้ นที่ดินชายทะเล ป่ าชายเลน แนวปะการั ง หญ้ าทะเล และสัตว์ทะเล รวมถึงสัตว์
ทะเลหายาก เช่น โลมา ปลาวาฬ พะยูน และเต่ าทะเล โดยพื้ นที่ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งรวม
3,148 กิโลเมตร ในน่านนา้ ไทยมีเกาะที่อยู่ในเขตป่ าชายเลนและในทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเล
อัน ดามัน รวมถึ ง 936 เกาะ จึ งทาให้ กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีบทบาทสาคัญ ในการ
อนุรักษ์ ฟื้ นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้ เกิดความสมดุลและยั่งยืน
กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ น าการจัดการความรู้ มาเป็ นหลั กในการบริ หาร
จัดการภายในองค์การมาตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปั จจุ บัน การจัดการความรู้จึงมีความสาคัญเป็ น
อย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานนั้นต้ องอาศัยการ
วิเคราะห์ ตรรกะ การให้ เหตุผลต่างๆ หลักกฎหมายขั้นพื้นฐาน หรือแม้ แต่เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งความรู้
ความสามารถนั้นได้ มาจากกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร หรือเป็ นการเรียนรู้จากผู้อ่นื ด้ วยการบอก
เล่า กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เหล่านี้ อาจจะใช้ ระยะเวลาที่ยาวนาน แต่หากบุคลากรมีการโยกย้ าย
ออกจากองค์การไปอาจทาให้ กระบวนการเรียนรู้เกิดการสะดุด หรือปัญหาตามมาได้
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความคิดเห็นของบุ คลากรที่ปฏิบัติงานภายในกรมทรั พยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่มีต่อการจัดการความรู้ ภายในองค์การ รวมถึงรูปแบบการจัดกระบวนการจัดการ
ความรู้ท่เี หมาะสม ทั้งนี้เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ ไปใช้ ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนา
ให้ เกิดประโยชน์ท่แี ท้ จริงของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และยังเป็ นแนวทางในการส่งเสริ ม
สนับสนุนการเสริมสร้ างองค์การแห่งการเรียนรู้ในหน่วยงานให้ ดีย่งิ ขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
จากคาถามการวิจัยข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
2.1 เพื่ อศึ กษาความคิ ดเห็นของข้ าราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์การ
2.2 เพื่ อศึ กษาความคิดเห็น ของข้ า ราชการกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่มีต่ อ
รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสม
2.3 เพื่ อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อ
การจัดการความรู้ภายในองค์การ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
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2.4 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อ
รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสม จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

3. ระเบียบวิธีวิจยั
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน
ทั้งสิ้น 361 คน (ข้ อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558)
3.2 ตัวอย่าง
ทาการสุ่มตัวอย่ า งจากข้ า ราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหาขนาดของ
ตัวอย่างโดยใช้ สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967) ได้ ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 190 ตัวอย่าง เพื่อ
ป้ องกันการไม่ ตอบกลั บและการได้ ข้อมู ลไม่ สมบู รณ์ ผู้ วิจั ยจึ งทาการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 210
ตัวอย่าง ใช้ วิธีส่มุ ตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น (Probability Sampling) การเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงการสุ่มตัวอย่างข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่

จานวน (คน)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

สานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงาน
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าชายเลน
สานักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
ชายฝั่งทะเล และป่ าชายเลน

34
18
152
61
96

20
10
88
36
56

รวม

361

210

3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
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เครื่ องมื อที่ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผ้ ู วิ จั ยสร้ างขึ้ นจาก
การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยแบ่ งแบบสอบถามออกเป็ น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจั ยพื้ นฐานส่วนบุ คคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สถานภาพการปฏิบัติ รายได้ ต่อเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานปั จจุ บัน และบทบาทหน้ าที่ใน
งานปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 7 ด้ านๆละ 4 ข้ อ รวมทั้งหมด 28 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์การของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จานวน 3 ด้ านๆละ 4 ข้ อ รวมทั้งหมด 12 ข้ อ
ส่วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ทาการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ สถิติพ้ ื นฐาน คือ
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ (Percentage)และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
2. ใช้ ค่า T-test และ F-test (ANOVA) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสถิติ 0.05โดยใช้
ค่าT-test กรณีท่มี ีตัวแปรอิสระ 1-2 กลุ่ม และใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีท่มี ีตัวแปรอิสระตั้งแต่
3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความแตกต่างอย่างน้ อยมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ผู้วิจัย
ทาการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Different (LSD)

4. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลวิจยั
1) ข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้ งนี้
จานวน 210 คน เป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้ อยละ 62.9 และ 37.1 ตามลาดับ) โดยมีอายุ
31-39 ปี มากที่สุด (ร้ อยละ 77.1) มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จานวน 111 คน (ร้ อยละ 52.9)
ระดับการศึกษาสูงกว่ าปริ ญญาตรี มากที่สุด จานวน 126 คน (ร้ อยละ 60.0) มีรายได้ 20,00125,000 บาท มากที่สุด จานวน 90 คน (ร้ อยละ 42.9) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด 5-9
ปี จานวน 94 คน (ร้ อยละ 44.8) และมีบทบาทหน้ าที่ในปั จจุ บัน คือ ผู้ปฏิบัติงาน มากที่สุด จานวน
160 คน (ร้ อยละ 76.2)
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2)
ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ ของข้ าราชการกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการ
บ่งชี้ความรู้ รองลงมา คือ ด้ า นการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ
ด้ านการเข้ าถึงความรู้
3) ผลการวิ เ คราะห์ ความคิ ด เห็น เกี่ ยวกับ รู ป แบบการจั ดการความรู้ ท่ีเ หมาะสม ผล
การศึกษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู ปแบบจั ดการความรู้ ท่ี
เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุด คือ ด้ านปัจจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้ านปัจจัยผลผลิต และด้ านปัจจัยนาเข้ าตามลาดับ
4) ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ข้ าราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ข้ าราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่มี
บทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน
2. ข้ า ราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่มี ปั จจั ยส่ ว นบุ คคลแตกต่ า งกั น
มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ า ข้ าราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ งที่มี
ระยะเวลาแตกต่างกัน และบทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน
องค์การในภาพรวมแตกต่างกัน
4.2 การอภิปรายผล
1) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้
ผลการศึกษา พบว่ า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านการบ่ งชี้ความรู้
รองลงมา คือ ด้ านการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้ านการเข้ าถึง
ความรู้ จากผลการศึกษาความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละด้ านย่อมมีความสาคัญในทุกๆ
ด้ าน ด้ านการบ่งชี้ความรู้แม้ ว่าจะอยู่ในระดับมาก จึงทาให้ ร้ ูได้ ว่าการบ่งชี้ความรู้เป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ในกระบวนการจัดการความรู้เป็ นการกาหนดความรู้หลักเพื่อให้ องค์การบรรลุเป้ าหมาย เป็ นเข็มทิศในการ
จัดการความรู้ขององค์การ ว่าเป้ าหมายหลักขององค์การคืออะไร ผลการวิจัยนี้สอดคล้ องกับพรพิมล หรรษา
ภิรมย์โชค (2550) ได้ สรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ ความรู้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ไว้ ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการ ความรู้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็ นการ
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วิจัยที่ใช้ กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้นเห็นว่าหน่วยงานต้ องการความรู้หลักด้ านไหนบ้ างเพื่อให้ บรรลุ
เป้ าหมายเราจาเป็ นต้ องรู้อะไร แล้ วขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้ าง อยู่ในรูปแบบใด กระบวนการจัดการความรู้
จะทาให้ ความรู้ในองค์การเกิดการหมุนเวียนในลักษณะของเกลียวความรู้ และเพื่อพัฒนาองค์การให้ เป็ น
องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป ส่วนด้ านการเข้ าถึงความรู้แม้ ว่าค่าเฉลี่ยต่าสุดและอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
เทียบกับด้ านอื่นๆ แต่เป็ นด้ านที่หน่วยงานต้ องให้ ความสาคัญเพราะด้ านการเข้ าถึงความรู้เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งในกระบวนการจัดการความรู้เช่นกัน โดยการจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบเป็ นการจัดการและจัดเก็บ
ความรู้ ท่อี งค์การสร้ างให้ เป็ นหมวดหมู่ และเก็บลงในฐานข้ อมู ลพร้ อมกับการดาเนินการสร้ างเครื อข่าย
ความรู้กบั โลกภายนอก มีระบบการรับรู้และตรวจสอบข่าวสารพัฒนาความก้ าวหน้ าของความรู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กบั ภาคีเครือข่าย อันเป็ นการให้ ความสาคัญกับความรู้ชัดแจ้ งและความรู้ฝังลึกอย่างเท่าเทียมกันและ
ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อองค์การ ทั้งนี้เมื่อทุกอย่างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จะท าให้ ผู้ ที่ ใ ช้ งานหรื อ ต้ องการเข้ า ถึ ง ความรู้ ต่ า งๆตามที่ ต้ องการก็จ ะท าให้ ง่ า ยและสะดวกขึ้ น
และสามารถเข้ าถึงได้ ด้วยตนเอง ซึ่งหน่วยงานควรมีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เป็ นต้ น
2) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้เหมาะสม
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีค่า เฉลี่ ยความคิ ดเห็น เกี่ยวกับ รู ป แบบการ
จัดการความรู้ ท่ีเหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้ านปั จจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้ านปั จจัยผลผลิต และด้ านปั จจั ย
นาเข้ า ตามลาดับ รูปบแบบการจดการความรู้ท่เี หมาะสมทั้ง 3 ด้ านส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุดนั้น ทาให้ ร้ ูว่าบุคลากรของหน่วยงานมีความเข้ าใจเรื่องการจัดการความรู้ในองค์การ โดยมีการ
รวบรวมการจัดระเบียบและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่มี ีอยู่ในองค์การซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์การสามารถเข้ าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง
ให้ เป็ นผู้ร้ ู รวมทั้งปฏิบัติงานได้ อย่างมรประสิทธิภาพ องค์การมีระบบสารสนเทศเพื่ออานวยความ
สะดวก เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ มีข้อมูลค้ นหาและส่งมอบได้ ถูกต้ องรวดเร็ว เพื่อจะนาไปสู่การ
ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์การ ผลการวิจัยนี้สอดคล้ องกับพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550)ได้ สรุป
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สาหรับหน่วยงานภาครัฐ ไว้ ดังนี้ การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อพั ฒนารู ป แบบการจั ดการ ความรู้ สาหรั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ นการวิ จั ยที่ใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนั้น หน่วยงานมีการจัดทาแผนงาน โครงการและขั้นตอนการจัดการ
ความรู้ท่มี ีความต่อเนื่องและชัดเจน มีบุคลากรที่มีทกั ษะด้ านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากรภายใน มีการประชาสัมพั นธ์ข้อมูลข่าวสารหรื อรายงานความก้ าวหน้ า ของการดาเนินการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หน่วยงานต้ องมีการพัฒนาการจัดการความรู้องค์การให้ ดีข้ ึนเรื่อยๆ
ควรมีการวางระบบให้ ชัดเจนในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ส่กู ารเป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต้ อง
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มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นการจัดการความรู้ในองค์การ ควรมีการถอดบทเรียน
จากผู้ท่มี ีประสบการณ์การทางานหรื อผู้ท่จี ะเกษียณอายุ เพื่ อรวบรวมเป็ นความรู้ท่เี กิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์ท่อี าจหาไม่ได้ จากเอกสารใดๆ การพัฒนาความรู้ทกั ษะการจัดการความรู้ให้ แก่บุคลากร
เพื่อบุคลากรสามารถเข้ าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ ได้ ตามวิธที ่เี หมาะสมกับตนเองอย่างทั่วถึง
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ข้ าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี
บทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน
ผลการทดสอบด้ วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่ า บทบาทหน้ าที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการจัดการความรู้ในภาพรวม แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีแตกต่าง
กัน 1 ด้ าน คือ ด้ านการจัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ข้ าราชการกรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี
ระยะเวลาแตกต่างกัน และบทบาทหน้ าที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน
องค์การในภาพรวมแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจั ดการความรู้ ภายในองค์ การที่เหมาะสม จ าแนกตามระยะเวลาที่แ ตกต่ า งกัน พบว่ า มี ความ
แตกต่างกัน 2 คู่ คือ1) ระยะเวลาน้ อยกว่า 5 ปี กับ 10 - 15 ปี (Sig = .001) 2) ระยะเวลาน้ อย
กว่า 5 ปี กับ 16 - 20 ปี (Sig = .035) โดยระยะเวลา 10 - 15 ปี มีค่าเฉลี่ยด้ านปั จจัยนาเข้ ามาก
ที่สุด แต่ผลการทดสอบด้ วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่าข้ าราชการกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ที่มีบทบาทหน้ าที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน
องค์การที่เหมาะสม ในภาพรวมแตกต่ างกัน แต่ เมื่อพิ จารณาในรายด้ าน พบว่ า มีความคิดเห็นต่ อ
รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่เหมาะสม ทั้ง 3 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน
4.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้
1) การจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก ารของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง พบว่ า
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แม้ ว่าจะอยู่ในระดับมากแต่พบว่ารายด้ านที่มีค่าเฉลี่ยปานกลาง คือ บุคลากร
มีการติดตามความรู้และข่าวสารในด้ านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการทางานอยู่ตลอดเวลา ทาให้
เห็นว่าบุคลากรยังไม่ได้ ให้ ความสนใจหรือขาดการติดตามข่าวสารต่างๆขององค์ความรู้ของหน่วยงาน
ดังนั้ น หน่ วยงานควรเครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ทัน สมั ย หรื อคู่ มื อการปฏิบั ติงานเพื่ อเป็ น
จุดเริ่มต้ นการจัดการความรู้ในองค์การ และมีการสนับสนุนและผลักดันให้ บุคลากรเข้ ามาสนใจในการ
จัดการความรู้ต่างๆ เพื่อค้ นหาข้ อมูลต่างๆไปประกอบกับงานที่ได้ รับมอบหมายได้
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2) ด้ านการเข้ าถึงความรู้ พบว่าข้ าราชการที่มีระยะเวลาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์การด้ านการเข้ าถึงความรู้ท่แี ตกต่างกันโดยมีข้าราชการที่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบั ติงานตั้งแต่ 16-20 ปี มี ค่า เฉลี่ ยด้ า นการเข้ า ถึ งความรู้ มากที่สุด เนื่ อ งจากข้ า ราชการที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบั ติงานภายในหน่ ว ยงานที่ค่อ นข้ า งยาวนานทาให้ ข้า ราชการผู้ น้ั นอาจมีความ
ชานาญ ประสบการณ์ หรื อองค์ความรู้ ต่า งๆ ในการปฏิบั ติงาน ดังนั้ น หน่ วยงานควรจั ดให้ มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งมอบ แบ่งปัน หรือถ่ายโอนความรู้ท่มี ีอยู่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ เกิดการ
กระจายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างบุคลากร ทีมงานหรือคณะทางาน เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จะทาให้ ผ้ ูใช้ เข้ าใจการดาเนินการการจัดการความรู้ความสามารถเรียนรู้เข้ าใจวิธีการได้ อย่าง
ทั่วถึง และยังสามารถทาให้ เกิดเป็ นเครือข่ายได้
3) รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านปั จจัยกระบวนการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้ านปั จจัย
ผลผลิต และด้ านปัจจัยนาเข้ า ตามลาดับ ทั้งนี้ด้านปั จจัยกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทาให้ ทราบว่า
บุคลากรของหน่วยงานได้ ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับการมีระบบสารสนเทศ หรือข้ อมูลความรู้ท่ตี ้ องการ
ใช้ ง านได้ อย่ า งรวดเร็ว และทัน ต่ อเวลา เพื่ อ ให้ บุ คลากรสามารถน าเอาข้ อมู ลความรู้ มาใช้ ภายใน
องค์การได้ อย่างทั่วถึง ดังนั้นหน่ วยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ที ันสมัย เพื่ อ
รองรับการการใช้ งานของบุคลากรภายในหน่วยงานได้ อย่างทั่วถึงกัน
4) ด้ านปั จจัยผลผลิต พบว่า ข้ าราชการมีรายได้ ท่แี ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อรูปแบบ
การจัดการความรู้ท่แี ตกต่างกัน โดยข้ าราชการที่มีรายได้ 20,001-25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยด้ านปั จจัย
ผลผลิตมากที่สุด ด้ วยเหตุผลที่ว่า ส่วนใหญ่ข้าราชการที่มีรายได้ ดังกล่าวอาจจะเป็ นข้ าราชการที่อยู่ใน
ระดับปฏิบัติการ จึงทาให้ เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาด้ านองค์ความรู้หรือการพัฒนางานด้ านต่างๆ ได้
ดีกว่า จนทาให้ เกิดความสาเร็จในการทางานและหน้ าที่ความรั บผิดชอบ ทั้งนี้หน่ วยงานควรจัดให้ มี
องค์ความรู้ใหม่ๆ และสนับสนุ นให้ มีการนาผลประเมินมาปรั บปรุงพั ฒนาการดาเนินงานด้ านการ
จัดการความรู้ให้ ดีข้ นึ เพื่อให้ ข้าราชการหรือบุคลากรสามารถนาความรู้ท่ไี ด้ ไปพัฒนางานต่อไป
4.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาในแง่มุมอื่นของการจัดการความรู้ภายในองค์การโดยอาจกาหนดตัว
แปรที่ใช้ ในการวิจัยเพิ่มจากการวิจัยครั้งนี้ เช่น การประเมินผลการจัดการความรู้ เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาความคิดเห็นต่อจัดการความรู้ภายในองค์การอื่นๆ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจ
คล้ ายคลึงกัน เพื่อดูผลว่าบุคลากรในองค์การอื่นมีความคิดเห็นในการจัดการความรู้ภายในองค์การ
ภายในองค์การอย่างไร
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