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บทคดัย่อ 

                การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ มีต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การ และ 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ

ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความ

เหมาะสม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ข้าราชการกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง จ านวนทั้งหมด 361 คน  ท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร Yamane  

และใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  จากตัวอย่างจ านวน 210 คน ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS)  โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (X) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสถิติ t-test  แบบ Independent  และ One Way 

ANOVA 

 โดยผลการศึกษา พบว่า  1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็

ต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน  2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีระยะเวลา

แตกต่างกนั และบทบาทหน้าที่แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การ

ในภาพรวมแตกต่างกัน  3) การจัดการความรู้ภายในองค์การของข้าราชการของกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็เกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบ่งช้ีความรู้ รองลงมา คือ ด้านการ

ประมวลผลและกล่ันกรองความรู้ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านการเข้าถึงความรู้  4) รูปแบบ

การจัดการความรู้ภายในองค์การของข้าราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีค่า เฉล่ีย

ความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบจัดการความรู้ที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือ

                                                           
 นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปัจจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้าน

ปัจจัยผลผลิต และด้านปัจจัยน าเข้าตามล าดับ 

1.  บทน า 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ทีมีภารกิจงานเร่ืองของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล รวมถึงสัตว์

ทะเลหายาก เช่น โลมา ปลาวาฬ พะยูน และเต่าทะเล โดยพ้ืนที่ประเทศไทยมีความยาวชายฝั่งรวม 

3,148  กโิลเมตร  ในน่านน า้ไทยมีเกาะที่อยู่ในเขตป่าชายเลนและในทะเล  ทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเล 

อันดามัน รวมถึง 936 เกาะ  จึงท าให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีบทบาทส าคัญในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล เพ่ือให้เกดิความสมดุลและยั่งยืน 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้น าการจัดการความรู้ มาเป็นหลักในการบริหาร

จัดการภายในองค์การมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันการจัดการความรู้จึงมีความส าคัญเป็น

อย่างมากต่อกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ความรู้ความสามารถในการปฏบัิติงานน้ันต้องอาศัยการ

วิเคราะห์ ตรรกะ การให้เหตุผลต่างๆ หลักกฎหมายขั้นพ้ืนฐาน  หรือแม้แต่เหตุการณ์ต่างๆ ซ่ึงความรู้

ความสามารถน้ันได้มาจากกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร หรือเป็นการเรียนรู้จากผู้อื่นด้วยการบอก

เล่า  กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เหล่าน้ีอาจจะใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน  แต่หากบุคลากรมีการโยกย้าย

ออกจากองค์การไปอาจท าให้กระบวนการเรียนรู้ เกดิการสะดุด หรือปัญหาตามมาได้ 

 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความคิดเหน็ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่มีต่อการจัดการความรู้ ภายในองค์การ รวมถึงรูปแบบการจัดกระบวนการจัดการ

ความรู้ที่เหมาะสม  ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนา  

ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และยังเป็นแนวทางในการส่งเสริม

สนับสนุนการเสริมสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ในหน่วยงานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

2.  วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

             จากค าถามการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อการ

จัดการความรู้ภายในองค์การ 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อ

รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสม 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเหน็ของข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อ

การจัดการความรู้ภายในองค์การ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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 2.4  เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ของข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีต่อ

รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. ระเบยีบวิธีวิจยั 

                  3.1  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จ านวน

ทั้งสิ้น 361 คน  (ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558) 

                   3.2  ตวัอย่าง 

 ท าการสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหาขนาดของ

ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (Yamane Taro, 1967) ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 190 ตัวอย่าง เพ่ือ

ป้องกันการไม่ตอบกลับและการได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงท าการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้ น  210 

ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น  (Probability  Sampling)  การเลือกตัวอย่างแบบ

แบ่งช้ันภมูิ (Stratified  Sampling)  ดังน้ี 

ตารางที ่1  แสดงการสุ่มตัวอย่างข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

 3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ขา้ราชการกรมทรพัยากรทางทะเลและ

ชายฝัง่ 
จ านวน (คน) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

ส านักงานเลขานุการกรม 

กองแผนงาน 

ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน 

ส านักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล 

ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน   

34 

18 

152 

61 

96 

20 

10 

88 

36 

56 

รวม   361 210 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ ผู้ วิจัยสร้างขึ้ นจาก

การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ ตลอดจนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 

ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  

สถานภาพการปฏบัิติ  รายได้ต่อเดือน  ระยะเวลาที่ปฏบัิติงานในหน่วยงานปัจจุบัน  และบทบาทหน้าที่ใน

งานปัจจุบัน 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ในองค์การของ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ านวน 7 ด้านๆละ 4 ข้อ รวมทั้งหมด 28 ข้อ  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ในองค์การของกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จ านวน 3 ด้านๆละ 4 ข้อ รวมทั้งหมด 12 ข้อ  

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  

3.4 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 1. ท าการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติพ้ืนฐาน คือ 

การแจกแจงความถี่  (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

2. ใช้ค่า T-test และ F-test (ANOVA) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยทางสถิติ 0.05โดยใช้

ค่าT-test กรณีที่มีตัวแปรอสิระ 1-2 กลุ่ม และใช้ F-test (ANOVA) ในกรณีที่มีตัวแปรอสิระต้ังแต่ 

3 กลุ่มข้ึนไป เม่ือพบความแตกต่างอย่างน้อยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัย

ท าการเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่โดยวิธี Least Significant Different (LSD) 

 

4.  สรุป  อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 4.1  สรุปผลวิจยั 

1) ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังน้ี  

จ านวน 210 คน  เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 62.9 และ 37.1 ตามล าดับ) โดยมีอายุ 

31-39 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 77.1)  มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 111 คน (ร้อยละ 52.9) 

ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 126 คน (ร้อยละ 60.0) มีรายได้ 20,001-

25,000 บาท มากที่สุด จ านวน 90 คน (ร้อยละ 42.9) มีระยะเวลาในการปฏบัิติงานมากที่สุด 5-9 

ปี จ านวน 94 คน (ร้อยละ 44.8) และมีบทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน คือ ผู้ปฏบัิติงาน มากที่สุด จ านวน 

160 คน (ร้อยละ 76.2)  
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2)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้ของข้าราชการกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเหน็เกี่ยวกับกระบวนการ 

จัดการความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการ

บ่งช้ีความรู้ รองลงมา คือ ด้านการประมวลผลและกล่ันกรองความรู้ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ  

ด้านการเข้าถึงความรู้  

            3)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ผล

การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการรูปแบบจัดการความรู้ที่

เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

สงูสดุ คือ ด้านปัจจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยผลผลิต และด้านปัจจัยน าเข้าตามล าดับ  

 4)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีความ

คิดเหน็ต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การแตกต่างกนั 

  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี

บทบาทหน้าที่แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่างกนั  

 2. ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

มีความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่มีความเหมาะสมแตกต่างกนั 

       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี

ระยะเวลาแตกต่างกัน และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน

องค์การในภาพรวมแตกต่างกนั  

 4.2  การอภิปรายผล 

 1)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อกระบวนการจัดการความรู้ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเหน็เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ

ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบ่งช้ีความรู้ 

รองลงมา คือ ด้านการประมวลผลและกล่ันกรองความรู้ และด้านที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านการเข้าถึง

ความรู้ จากผลการศึกษาความคิดเหน็ต่อกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละด้านย่อมมีความส าคัญในทุกๆ

ด้าน     ด้านการบ่งช้ีความรู้แม้ว่าจะอยู่ในระดับมาก จึงท าให้รู้ได้ว่าการบ่งช้ีความรู้เป็นองค์ประกอบหน่ึง

ในกระบวนการจัดการความรู้เป็นการก าหนดความรู้หลักเพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย เป็นเขม็ทศิในการ

จัดการความรู้ขององค์การ ว่าเป้าหมายหลักขององค์การคืออะไร ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับพรพิมล หรรษา

ภิรมย์โชค (2550) ได้สรุปผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการ ความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ         

ไว้ดังน้ี การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ ความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการ
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วิจัยที่ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันเหน็ว่าหน่วยงานต้องการความรู้หลักด้านไหนบ้างเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายเราจ าเป็นต้องรู้อะไร แล้วขณะน้ีเรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด กระบวนการจัดการความรู้

จะท าให้ความรู้ในองค์การเกิดการหมุนเวียนในลักษณะของเกลียวความรู้ และเพ่ือพัฒนาองค์การให้เป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป ส่วนด้านการเข้าถึงความรู้แม้ว่าค่าเฉล่ียต ่าสุดและอยู่ในระดับปานกลางเม่ือ

เทยีบกบัด้านอื่นๆ แต่เป็นด้านที่หน่วยงานต้องให้ความส าคัญเพราะด้านการเข้าถึงความรู้เป็นองค์ประกอบ

หน่ึงในกระบวนการจัดการความรู้เช่นกัน โดยการจัดการความรู้ให้เป็นระบบเป็นการจัดการและจัดเกบ็

ความรู้ที่องค์การสร้างให้เป็นหมวดหมู่ และเกบ็ลงในฐานข้อมูลพร้อมกับการด าเนินการสร้างเครือข่าย

ความรู้กบัโลกภายนอก มีระบบการรับรู้และตรวจสอบข่าวสารพัฒนาความก้าวหน้าของความรู้แลกเปล่ียน

เรียนรู้กบัภาคีเครือข่าย อนัเป็นการให้ความส าคัญกบัความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึกอย่างเทา่เทยีมกันและ

ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ทั้งน้ีเมื่อทุกอย่างมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จะท าให้ผู้ที่ ใช้งานหรือต้องการเข้าถึงความรู้ต่างๆตามที่ ต้องการก็จะท าให้ง่ายและสะดวกข้ึน 

และสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง ซ่ึงหน่วยงานควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เป็นต้น  

 2)  ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้เหมาะสม 

  ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการความรู้ที่เหมาะสม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านปัจจัยกระบวนการ รองลงมา คือ ด้านปัจจัยผลผลิต และด้านปัจจัย

น าเข้า ตามล าดับ รูปบแบบการจดการความรู้ที่เหมาะสมทั้ง 3 ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากถึงมาก

ที่สุดน้ัน ท าให้รู้ว่าบุคลากรของหน่วยงานมีความเข้าใจเร่ืองการจัดการความรู้ในองค์การ โดยมีการ

รวบรวมการจัดระเบียบและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์การซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล

หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมรประสิทธิภาพ องค์การมีระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความ

สะดวก เพ่ือส่งเสริมการปฏบัิติงานให้มีข้อมูลค้นหาและส่งมอบได้ถูกต้องรวดเร็ว เพ่ือจะน าไปสู่การ

ถ่ายทอดความรู้ภายในองค์การ ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับพรพิมล หรรษาภิรมย์โชค (2550)ได้สรุป

ผลการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ไว้ดังน้ี การวิจัยคร้ังน้ีมี

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการ ความรู้ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เป็นการวิจัยที่ใช้

กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังน้ันหน่วยงานมีการจัดท าแผนงาน โครงการและขั้นตอนการจัดการ

ความรู้ที่มีความต่อเน่ืองและชัดเจน มีบุคลากรที่มีทกัษะด้านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรภายใน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินการ

จัดการความรู้อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีหน่วยงานต้องมีการพัฒนาการจัดการความรู้องค์การให้ดีขึ้นเร่ือยๆ 

ควรมีการวางระบบให้ชัดเจนในการขับเคล่ือนการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต้อง
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มีการจัดท าคู่มือการปฏบัิติงานเพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นการจัดการความรู้ในองค์การ ควรมีการถอดบทเรียน

จากผู้ที่มีประสบการณ์การท างานหรือผู้ที่จะเกษียณอายุ เพ่ือรวบรวมเป็นความรู้ที่เกิดจากการสั่งสม

ประสบการณ์ที่อาจหาไม่ได้จากเอกสารใดๆ การพัฒนาความรู้ทกัษะการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร

เพ่ือบุคลากรสามารถเข้าร่วมกจิกรรมการจัดการความรู้ให้ได้ตามวิธทีี่เหมาะสมกบัตนเองอย่างทั่วถึง 

 

     3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี

บทบาทหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการจัดการความรู้ภายในองค์การในภาพรวมแตกต่างกัน 

ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า บทบาทหน้าที่แตกต่างกัน มีความ

คิดเหน็ต่อการจัดการความรู้ในภาพรวม แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีแตกต่าง

กนั 1 ด้าน คือ ด้านการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ  

  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มี

ระยะเวลาแตกต่างกัน และบทบาทหน้าที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน

องค์การในภาพรวมแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียรายคู่ความคิดเหน็ต่อรูปแบบ

การจัดการความรู้ภายในองค์การที่เหมาะสม จ าแนกตามระยะเวลาที่แตกต่างกัน พบว่า มีความ

แตกต่างกัน 2 คู่ คือ1) ระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี กับ 10 - 15 ปี (Sig = .001)  2) ระยะเวลาน้อย

กว่า 5 ปี กับ 16 - 20 ปี (Sig = .035) โดยระยะเวลา 10 - 15 ปี มีค่าเฉล่ียด้านปัจจัยน าเข้ามาก

ที่สุด แต่ผลการทดสอบด้วยสถิติ F-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าข้าราชการกรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อรูปแบบการจัดการความรู้ภายใน

องค์การที่เหมาะสม ในภาพรวมแตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณาในรายด้าน พบว่า มีความคิดเหน็ต่อ

รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การที่เหมาะสม ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกนั 

4.3  ขอ้เสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในเร่ืองดังต่อไปนี้  

1) การจัดการความรู้ภายในองค์การของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พบว่า  
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แม้ว่าจะอยู่ในระดับมากแต่พบว่ารายด้านที่มีค่าเฉล่ียปานกลาง คือ บุคลากร 

มีการติดตามความรู้และข่าวสารในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานอยู่ตลอดเวลา ท าให้

เหน็ว่าบุคลากรยังไม่ได้ให้ความสนใจหรือขาดการติดตามข่าวสารต่างๆขององค์ความรู้ของหน่วยงาน 

ดังน้ัน หน่วยงานควรเคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็น

จุดเร่ิมต้นการจัดการความรู้ในองค์การ และมีการสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรเข้ามาสนใจในการ

จัดการความรู้ต่างๆ เพ่ือค้นหาข้อมูลต่างๆไปประกอบกบังานที่ได้รับมอบหมายได้ 
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2)  ด้านการเข้าถึงความรู้ พบว่าข้าราชการที่มีระยะเวลาแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อการ
จัดการความรู้ภายในองค์การด้านการเข้าถึงความรู้ที่แตกต่างกันโดยมีข้าราชการที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงานตั้งแต่ 16-20 ปี มีค่าเฉล่ียด้านการเข้าถึงความรู้มากที่สุด เน่ืองจากข้าราชการที่มี

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่ค่อนข้างยาวนานท าให้ข้าราชการผู้น้ันอาจมีความ

ช านาญ ประสบการณ์หรือองค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน หน่วยงานควรจัดให้มีเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู้ การส่งมอบ แบ่งปัน หรือถ่ายโอนความรู้ที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิดการ

กระจายและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระหว่างบุคลากร ทมีงานหรือคณะท างาน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง จะท าให้ผู้ใช้เข้าใจการด าเนินการการจัดการความรู้ความสามารถเรียนรู้เข้าใจวิธีการได้อย่าง

ทั่วถึง และยังสามารถท าให้เกดิเป็นเครือข่ายได้ 

3) รูปแบบการจัดการความรู้ภายในองค์การของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีด้านปัจจัยกระบวนการมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านปัจจัย

ผลผลิต และด้านปัจจัยน าเข้า ตามล าดับ ทั้งน้ีด้านปัจจัยกระบวนการที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ท าให้ทราบว่า

บุคลากรของหน่วยงานได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลความรู้ที่ต้องการ

ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าเอาข้อมูลความรู้มาใช้ภายใน

องค์การได้อย่างทั่วถึง ดังน้ันหน่วยงานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือ

รองรับการการใช้งานของบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างทั่วถึงกนั 

4)  ด้านปัจจัยผลผลิต พบว่า ข้าราชการมีรายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อรูปแบบ
การจัดการความรู้ที่แตกต่างกนั โดยข้าราชการที่มีรายได้ 20,001-25,000 บาท มีค่าเฉล่ียด้านปัจจัย

ผลผลิตมากที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่า ส่วนใหญ่ข้าราชการที่มีรายได้ดังกล่าวอาจจะเป็นข้าราชการที่อยู่ใน

ระดับปฏบัิติการ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาด้านองค์ความรู้หรือการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้

ดีกว่า จนท าให้เกิดความส าเร็จในการท างานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งน้ีหน่วยงานควรจัดให้มี

องค์ความรู้ใหม่ๆ และสนับสนุนให้มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานด้านการ

จัดการความรู้ให้ดีข้ึน เพ่ือให้ข้าราชการหรือบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป 

 4.4  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรท าการศึกษาในแง่มุมอื่นของการจัดการความรู้ภายในองค์การโดยอาจก าหนดตัว

แปรที่ใช้ในการวิจัยเพ่ิมจากการวิจัยคร้ังน้ี เช่น การประเมินผลการจัดการความรู้ เป็นต้น  

2. ควรศึกษาความคิดเหน็ต่อจัดการความรู้ภายในองค์การอื่นๆ หรือหน่วยงานที่มีภารกิจ

คล้ายคลึงกัน เพ่ือดูผลว่าบุคลากรในองค์การอื่นมีความคิดเหน็ในการจัดการความรู้ภายในองค์การ

ภายในองค์การอย่างไร            
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