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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ การประเมินผลการจัดการความรูในองคกร โดยมีสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่
สรางขึ้น เกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการความรูในองคกร ตามแนวคิดของ สตัฟเฟลบีม (Stufflebeam)  (1971 
อางถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลยศรี   2553 : 56)  และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลในการตอบ
แบบสอบถามคือ บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จําแนกตามลักษณะงานได 2 
ลักษณะ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จํานวน 28 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานวิชาการ 
จํานวน 89 คน รวมทั้งหมด 117 คน และผูใหสัมภาษณ คือบุคลากรในระดับผูบริหารของแตละกลุมงาน จํานวน  
10 คน ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวาการประเมินผลการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด
ราชบุร ี ในการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศ
ชายมากกวาเพศหญิง สวนใหญมีอายุนอยกวาหรือเทากับ 44 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุราชการอยู
ระหวาง 21 – 30 ป ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานวิชาการ ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข สําหรับการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดการความรู    สวนใหญเปนผูที่เคยไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรูมาแลว โดยภาพรวม
ของการประเมินผลการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี อยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา ดานบริบท อยูในระดับมาก ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดาน
ผลผลิต อยูในระดับปานกลาง  

ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง พบวา บุคลากรภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดราชบุรี โดยรวมมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากองคกรมีการ
จัดทําขอบเขตเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู และจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมใหความรูแก
บุคลากรในดานขอมูลที่เปนองคความรูใหม และมีชองทางการเขาถึงแหลงขอมูลของหนวยงานโดยมีระบบสารสนเทศ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร แตยังพบปญหาและอุปสรรค เนื่องจากยังไมมีการจัดระบบ  การจัดการ
ความรูที่ถูกตองและเหมาะสม ไมมีการจัดทําคูมือการจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึง
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ไดอยางสะดวก รวดเร็ว บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรูกันภายในองคกรเปนจํานวนนอย และในการทํางาน
องคกรยังมีการจัดเก็บความรู หรือถอดบทเรียนจากประสบการณทํางานของบุคลากรในจํานวนที่นอย  
 
คําสําคัญ :  การประเมินผล  การจัดการความรู  สํานักงานปองกันควบคุมโรค  จังหวัดราชบุร ี

 
Abstract 

This research aimed to find out about evaluation of knowledge management in organizations.        
The Office of Disease Prevention and Control 4, Ratchaburi Province is the unit of analysis. The tool 
used in this research is a questionnaire about the evaluation of knowledge management in 
organizations, based on the concept of Stufflebeam and a structured interview. The information in this 
questionnaire is personnel of the Office of Disease Prevention and Control 4, Ratchaburi Province. By 
Type, 2 types of people are working on the management of 28 persons and on the academic 
performance of 89 persons, totaling 117 persons. The interviewee is the personnel at the executive level 
of each group and reaches 10 people, the researcher collected data manually. The statistics used for 
data analysis is the frequency, percentage, mean, standard deviation  and content analysis. 

The results showed that: Evaluation of knowledge management in the organization of the Office 
of Disease Prevention and Control 4, Ratchaburi Province. In the personal status’s analysis of the 
respondents found that; more males were in the sample group than females, the majority were less or 
equal to 44 years of age, hold a bachelor's degree, have worked between 21 to 30 years, The nature of 
the job is the academic performance. The job is academic of Public Health. The overall evaluation of the 
knowledge management of the Office of Disease Prevention and Control 4, Ratchaburi Province was 
moderate. When considered separately, each in the context of the high level, the input, process, and 
output were moderate. 

The dynamic analysis showed that a structured interview : The personnel who worked within the 
Office of Disease Prevention and Control 4, Ratchaburi Province, had an overall knowledge and 
understanding of knowledge management at a moderate level. Because the scope to prepare a guide 
for planning knowledge management and provide events to promote awareness of personnel with new 
information and knowledge. It also provided channels of access to resources of the agency with 
information systems, to facilitate personnel. But we still have problems and obstacls because it has no 
systematic knowledge management which is required and appropriate, without producing the 
knowledge management system so that staff can access it quickly and easily. Personnel exchange of 
knowledge within the organization is small. We are working with organizations to store knowledge, or 
remove the lesson from the experience of staff in small amounts. 
 
Keywords : Evaluation, Knowledge management, Office of Disease Prevention and Control, Ratchaburi Province 
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คํานํา 
โลกยุคปจจุบัน เปนโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Society and Economy) ซึ่ง

มีบทบาทตอเศรษฐกิจและสังคมโลกเพิ่มขึ้น จะเห็นไดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของประเทศตาง ๆ 
มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น ทั้งในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การคา การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศ 
การผลิตเทคโนโลย ีความรู คานิยม และวัฒนธรรม ทามกลางกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี ้พบวา มีขอมูล
ขาวสารมากมายในแตละวันทําใหมีผูประสบปญหาในการรับขอมูลขาวสารเปนอยางมาก การผลิตความรูทางดาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางมากมาย จนทําใหเกิดสังคมแบบใหม ที่ เรียกกันวา สังคมสารสนเทศ 
(Information society) หรือสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge society) พรธิดา วิเชียรปญญา (2547 อางถึงใน 
กิตติญาภรณ ซุยลา 2548 : 1)  

ดังนั้น จะเห็นไดวาความรูเปนสินทรัพยที่มีคาที่สุดขององคกร ความรูเปนสินทรัพยที่ไมมีขีดจํากัด ยิ่งใชยิ่ง
เพิ่ม   ยิ่งใชมากเทาไร ก็ยิ่งมีคุณคามากขึ้นเทานั้น หรืออีกนัยหนึ่ง  ยิ่งองคกรมีความรูมากเทาไร ก็ยิ่งสามารถเรียนรู
ในสิ่งใหม ๆ ไดมากขึ้นเทานั้น เมื่อเรียนรูไดมากขึ้น ก็สรางความรูใหมไดมากขึ้น เมื่อนําความรูเกามาบูรณาการกับ
ความรูใหม           ก็กอใหเกิดความรูใหม ๆ ขึ้นอีก  และสามารถนําความรูมาใชประโยชนไดมากขึ้น จึงกลายเปน
วงจรที่เพิ่มพูนไดในตัวเองอยางไมสิ้นสดุที่เรียกวา “วงจรการเรียนรู” นั่นเอง 
 องคกรทั้งภาคธุรกิจเอกชน และหนวยงานของรัฐ ตกอยูทามกลางกระแสของการแขงขัน และความ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หนทางที่จะรอดพนวิกฤตดังกลาวได และประสบความสําเร็จเหนือคูแขง นอกจากจะ
ระดมทรัพยากร      ทุกชนิดเพื่อการบริหารจัดการแลว กลยุทธที่สําคัญ การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ในฐานะ     ที่เปนทรัพยสินอันมีคายิ่งขององคกรมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งบางองคกรไดใหการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเปนกลยุทธหรือกลไกสําคัญเพื่อขับเคลื่อนองคกร นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับ “ความรู” ซึ่งอยู
ในตัวบุคคล และความรูขององคกร อันจะนํามาซึ่งการสรางความรูหรือนวัตกรรมใหม ๆ ขององคกร แนวคิดที่นํามา
ประยุกตใช สําหรับการบริหารจัดการองคกรยุคใหมที่ไดรับความสนใจอยางยิ่งประการหนึ่ง คือการจัดการความรู 
(Knowledge Management : KM) ซึ่งเปนแนวคิดทั้งศาสตรและศิลปของกระบวนการเชิงระบบที่เกี่ยวของกับการ
ประมวลขอมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจนประสบการณของบุคคลเพื่อสรางเปนความรูหรือ
นวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหลงขอมูลที่บุคคลสามารถเขาถึงไดโดยอาศัยชองทางตาง ๆ ที่องคกร
จัดเตรียมไว เพื่อนําความรูที่มีอยู ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน     ซึ่งกอใหเกิดการแบงปน และถายโอนความรู 
และในที่สุดความรู ที่มีอยูจะแพรกระจาย และไหลเวียนทั่วทั้งองคกร     อยางสมดุล รวมทั้งเพิ่มความสามารถใน
การพัฒนาองคกร 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เปนหนวยงานราชการสวนกลาง  ตั้งสํานักงานในสวน
ภูมิภาค   มีฐานะเทียบเทากอง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปนองคกรที่เชี่ยวชาญดานวิชาการ 
และเทคโนโลย ี   ในการปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ  มีจังหวัดที่อยูในเขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด ไดแก ราชบุรี 
เพชรบุร ีประจวบคีรีขันธ นครปฐม กาญจนบุร ีสุพรรณบุร ีสมุทรสาคร และสมุทรสงคราม การทํางานของสํานักงาน
ปองกัน  ควบคุมโรคที่4 จังหวัดราชบุรี ในปจจุบันมีการแบงโครงสรางของสวนงานตาง ๆ อยางเปนระบบ คือ ฝาย
บริหารทั่วไป กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ กลุมโรคเอดส วัณโรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเรื้อน กลุม
ระบาดวิทยา กลุมโรคติดตอทั่วไป กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กลุม
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โรคไมติดตอ สวนบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายในองคกร คือ พัฒนาองคความรู และการถายทอดองคความรู 
ดานการเฝาระวัง ปองกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ รวมถึงการประสานและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี เริ่มดําเนินการในเรื่องจัดการความรูในหนวยงานตั้งแต
ปงบประมาณ 2549 เปนตนมา โดยจัดกิจกรรมดังตอไปนี้คือ จัดทําขอบเขตการจัดการความรู  เพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนการจัดการความรู แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวคิด และเครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู  จัดทําโครงการ การสรางชุมชนแหงการเรียนรูของ
บุคคลากรสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4  จังหวัดราชบุรี พัฒนาบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดราชบุรี  โดยการจัดอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการจัดการความรู จัดทําโครงการยอยพัฒนาการ
จัดการความรูในองคกร ภายใตโครงการพัฒนาองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี การจัด
กิจกรรมตาง ๆ ในการจัดการความรู กลุมเปาหมายสวนใหญคือบุคลากรผูปฏิบัติงานดานวิชาการ และดานการ
สนับสนุนวิชาการ 
 นับแตสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุรี มีการจัดการความรูภายในองคกรมาเปนเวลา 4 ป 
ยังไมมีการประเมินผลใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะประเมินผลการจัดการความรูใน
องคกร โดยใหบุคลากรภายในองคกรประเมิน เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินการจัดการความรูในองคกรไปพัฒนา
ใหองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการจัดการความรูภายใน
องคกร โดยมีเปาหมายการจัดการความรู คือ การทํางานภายในองคกรมีความสุขและมั่นคง ซึ่งการศึกษาครั้งนี ้จะ
ทําใหองคกรสามารถนําการจัดการความรูไปปฏิบัติในองคกรใหประสบความสําเร็จ รวมถึงพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการเสริมสรางการเรียนรู เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 
  การวิจัยเรื่องการประเมินผลการจัดการความรูในองคกร กรณีศึกษา : สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดราชบุรี เปนการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) โดยใชรูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) มี
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุร ีเปนหนวยวิเคราะห 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี จําแนก
ตามลักษณะงานได 2 ลักษณะ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ จํานวน 28 คน และบุคลากร                   
ที่ปฏิบัติงานวิชาการ จํานวน 89 คน รวมทั้งหมด 117 คน  

การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
 1.  แบบสอบถาม ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือขอ
อนุญาต  ไปยังผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุร ีเพื่อขอเก็บรวบรวมขอมูล 
 2.  แบบสอบถามที่มีเนื้อหาแบงเปนตอน ซึ่งมีรายละเอียดของแบบสอบถามแตละตอน ดังนี ้
  2.1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการทํางาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และการ
พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรู 
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 2.2  เปนแบบสอบถามการประเมินการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรค
ที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยใชรูปแบบการประเมินผลตามแนวคิดของสตัฟเฟลบีม (Stufflebeam) คือรูปแบบซิป (CIPP 
Model) ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) 
และดานผลผลิต (Product) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัด
ราชบุรีเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของ ไลเคิรท (Likert’s five rating scale) เพื่อ
สอบถาม         ความคิดเห็นของบุคลากรในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี โดยกําหนดคาระดับ
คะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ คือ 1 = นอยที่สุด, 2 = นอย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล โดยติดตามรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบกลับดวยตนเอง และอธิบาย
แบบสอบถาม   ใหเปนที่เขาใจ และตอบคําถามผูที่สงสัยในการทําแบบสอบถาม 

3.  แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค 
ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ซึ่งผูวิจัย
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูในระดับผูบริหารของแตละ
กลุมงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุร ีดวยตนเอง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ขอมูลจากแบบสอบถาม แบงผลการวิเคราะหเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที ่1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิตําแหนงงาน กลุมงาน และการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรู พบวา บุคลากรของ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ที่ตอบแบบสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 58.12 และเปนเพศหญิง
รอยละ 41.88 สวนใหญมีอายุ นอยกวาหรือเทากับ 44 ป  คิดเปนรอยละ 53.85 รองลงมาคืออายุ 45 ป ขึ้นไป คิด
เปนรอยละ 46.15      มีอายุเฉลี่ยเทากับ 43.63 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.21 
รองลงมาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รอยละ 14.53 และรอยละ 10.26 ตามลําดับ อายุราชการ
ของบุคลากรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี สวนใหญอายุราชการอยูระหวาง 21 – 30 ป คิด
เปนรอยละ 35.04 รองลงมาอายุราชการอยูระหวาง 11 – 20 ป  อายุราชการระหวาง 1 – 10 ป และอายุราชการ 31 
ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 29.91  รอยละ 21.38 และรอยละ 13.68 ตามลําดับ มีอายุราชการเฉลี่ยเทากับ 19.45 ป 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนงานบริหารจัดการ  รอยละ 23.93 และเปนงานวิชาการรอยละ 76.07 ดานตําแหนงงาน  
สวนใหญเปนนักวิชาการสาธารณสุขรอยละ 38.46 รองลงมาเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานราชการ  
นักวิชาการเงินและบัญชี  พยาบาลวิชาชีพ คิดเปนรอยละ 23.93  รอยละ 18.80  รอยละ 8.55  รอยละ 6.84 
ตามลําดับ และนักจัดการงานทั่วไป กับนักเทคนิคการแพทยมีจํานวนเทากัน รอยละ 1.71 ดานกลุม/ศูนย/ฝาย   
สวนใหญเปนกลุมโรคติดตอนําโดยแมลง รอยละ 31.62 รองลงมาฝายบริหารทั่วไป  กลุมโรคเอดส วัณโรค 
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และโรคเรื้อน  กลุมโรคติดตอทั่วไป  กลุมงานสงเสริมสนับสนุนวิชาการ  กลุมระบาด
วิทยา  กลุมโรคไมติดตอ และกลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม คิดเปนรอยละ 15.39  รอยละ 12.82  
รอยละ 11.11  รอยละ 10.26  รอยละ 9.40  รอยละ 5.13 และรอยละ 4.27 ตามลําดับ สําหรับการพัฒนาเกี่ยวกับ
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การจัดการความรู เปนผูที่เคยไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรูรอยละ 83.76 และเปนผูที่ไมเคยไดรับการ
พัฒนาเกี่ยวกับการจัดการความรูรอยละ 16.24 
 

ตอนที่ 2 การประเมินผลการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุรี แบงเปน
ภาพรวม และรายดาน 
 ภาพรวมของการวิเคราะหการประเมินผลการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 
จังหวัดราชบุรี ดานบริบท (Context) ดานปจจัยนําเขา (Input) ดานกระบวนการ (Process) และดานผลผลิต 
(Product)  พบวา การจัดการความรูโดยภาพรวมของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี อยูในระดับ
ปานกลาง (  = 3.24 ,  S.D. = 0.72) และเมื่อแยกพิจารณาแตละดานพบวา ดานบริบท อยูในระดับมาก (  = 
3.39 , S.D. = 0.74) ดานปจจัยนําเขา อยูในระดับปานกลาง (  = 3.27 ,  S.D. = 0.65) ดานกระบวนการ อยูใน
ระดับปานกลาง (  = 3.09 ,  S.D. = 0.76) และดานผลผลิต อยูในระดับปานกลาง (  = 3.20 ,  S.D. = 0.72)   

การประเมินผลการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ดานบริบท  มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เทากับ รอยละ 42.10 เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนนคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นมากที่สุด คือ องคกรจัดใหมีผูรับผิดชอบในดานการจัดการความรู เทากับ 3.68 รองลงมา องคกร
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมใหความรูแกบุคลากรอยางนอยปละ 1 ครั้ง เทากับ 3.57  องคกรจัดทําขอบเขตเพื่อเปน
แนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู เทากับ 3.49 และองคกรมีการจัดทําโครงการที่สนับสนุน ในดานการ
จัดการความรู เทากับ 3.46 ตามลําดับ 

การประเมินผลการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ดานปจจัยนําเขา             
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ รอยละ 43.59 เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนน
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ เทคโนโลยีขององคกรอํานวยความสะดวก และสามารถเชื่อมโยงการติดตอ 
สื่อสารความรู ทั้งภายในและภายนอก เทากับ 3.42 รองลงมา องคกรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตอ
การจัดการความรู เทากับ 3.40  องคกรมีแผนกลยุทธหรือนโยบายที่มีความเชื่อมโยงในดานการสงเสริมการจัดการ
ความรู เทากับ 3.26  องคกรสนับสนุนใหมีการถายทอดความรู ทักษะใหแกบุคลากรทั่วทั้งองคกร และองคกรมี
สถานที่ เครื่องมือดานเทคโนโลยีที่เหมาะสมตอการจัดการความรู เทากับ 3.19  องคกรมีการจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส โดยผานเว็บไซตขององคกร เทากับ 3.16  บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด และ
เครื่องมือที่ใชในการจัดการความรู เทากับ 3.09  องคกรไดรับจัดสรรงบประมาณ  ดานการจัดการความรูเพียงพอ 
เทากับ 3.04 และองคกรมีโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการคนหาความรู เทากับ 2.77 ตามลําดับ 

การประเมินผลการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ดานกระบวนการ              
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ รอยละ 35.29 เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนน
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ องคกรสงเสริมการมอบหมาย และกระจายอํานาจการทํางาน เทากับ 3.40 
รองลงมา องคกรมีการจัดอบรม การประชุม สัมมนา และการเสวนาทางวิชาการ เพื่อเปนการถายทอดความรูทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร เทากับ 3.37  องคกรมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศจากคอมพิวเตอรมาใช ชวยให ทุก
คนในองคกรสื่อสาร และเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งองคกร เทากับ 3.36  องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรมี
การศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ เทากับ 3.32  องคกรมีการคนหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
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ปฏิบัติงานของบุคลากร และนํามาเผยแพร ในรูปแบบตาง ๆ เทากับ 3.24  บุคลากรสามารถเขาถึงระบบสารสนเทศ
ขององคกร ขอมูล/ความรู ที่ตองการใชงานไดรวดเร็ว ทันเวลา  เทากับ 3.15  องคกรมีการปรับปรุงขอมูล และ
แนวทางปฏิบัติงานใหทันสมัย เทากับ 3.10  องคกรสนับสนุนการนําความรู จากการศึกษาเพิ่มเติมในดานตาง ๆ ไป
ประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน เทากับ 3.08  องคกรพัฒนาวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ เทากับ 3.06  มีการจัดทําคูมือการจัดการความรู   อยางเปนระบบเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงได เทากับ 
2.99  บุคลากรสามารถคนหาคูมือการจัดการความรูเพื่อนําความรูมาใชประโยชนได เทากับ 2.94  บุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนความรูภายในองคกร เทากับ 2.87  บุคลากรในองคกร   มีสวนรวมในการจัดการความรู เทากับ 2.85 
และองคกรมีการจัดเก็บความรู หรือถอดบทเรียนจากประสบการณทํางานของบุคลากร เทากับ 2.77 ตามลําดับ 

การประเมินผลการจัดการความรูของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ดานผลผลิตมี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เทากับ รอยละ 43.29 เมื่อแยกพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคะแนน
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ บุคลากรนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการทํางาน เทากับ 3.48 
รองลงมา บุคลากรไดรับความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ที่รับมอบหมาย เทากับ 3.46  บุคลากรสามารถเขาถึงความรู
ที่ตองการใชในการปฏิบัติงานไดโดยสะดวก และ บุคลากรมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ เทากับ 3.37  บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู เทากับ 3.26  บุคลากรมี
ความพึงพอใจตอการจัดการความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่ไดรับ เทากับ 3.25  บุคลากรนําความรูที่ไดไปพัฒนางาน 
และ องคกรมีการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพอยูเสมอ เทากับ 3.21 ตามลําดับ 

 

ขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อทราบปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนาการ
จัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุร ีมีผลการวิเคราะห ดังนี ้     

ในการวิเคราะหแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง พบวา บุคลากรภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 
จังหวัดราชบุรี โดยรวมมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากมีการจัดทํา
ขอบเขตเพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแผนการจัดการความรู และจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมใหความรูแกบุคลากรใน
ดานขอมูลที่เปนองคความรูใหม และมีชองทางการเขาถึงแหลงขอมูลของหนวยงานโดยมีระบบสารสนเทศ เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร แตยังพบปญหาและอุปสรรค เนื่องจากยังไมมีการจัดระบบการจัดการความรูที่
ถูกตองและเหมาะสม ไมมีการจัดทําคูมือการจัดการความรูอยางเปนระบบเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรูกันภายในองคกรเปนจํานวนนอย และในการทํางานองคกรยังมี
การจัดเก็บความรู หรือถอดบทเรียนจากประสบการณทํางานของบุคลากรในจํานวนที่นอย  
 

บทสรุปและเสนอแนะ 
การประเมินผลการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณารายดาน พบวา ดานบริบท อยูในระดับมาก สวนดานปจจัยนําเขา
ดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูในระดับปานกลาง บุคลากรมีความรูความเขาใจในเรื่องการจัดการความรูอยู
ในระดับปานกลาง ปจจุบันสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุรี มีการจัดทําขอบเขตเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนการจัดการความรูมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเสริมความรูแกบุคลากรในดานขอมูลที่เปนองคความรูใหม 
และมีชองทางการเขาถึงแหลงขอมูล ของหนวยงานโดยมีระบบสารสนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับบุคลากร 
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แตองคกรยังไมมีการจัดระบบการจัดการความรูที่ถูกตองและเหมาะสม ไมมีการจัดทําคูมือการจัดการความรูอยาง
เปนระบบเพื่อใหบุคลากรสามารถเขาถึงไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

จากการประเมินผลการจัดการความรูในองคกรของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่4 จังหวัดราชบุรี ทําให
ทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางาน เพื่อนําไปปรับปรุงองคกรและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทํา
ใหการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาองค ใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูตอไป 
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