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บทคัดย่ อ

การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวัต ถุประสงค์ เพื่ อศึกษาปั จจัยส่วนบุค คลที่ ส่งผลต่อการจัดการความรู้ ของบุคลากร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้ กับผลการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 242 คน ผลการวิจยั พบว่า เพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่สง่ ผลต่อการจัดการความรู้ แตกต่างกัน ส่วนด้ านอายุ ประสบการณ์
การทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการจัดการความรู้ แตกต่างกัน และการจัดการความรู้ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร เชิงบวกในระดับปานกลาง

ABSTRACT

The objectives of this research were to study the personal factors affecting to knowledge
management of personnel Department of industrial works, Ministry of Industry and to study the
relationship between knowledge management and performance of personnel Department of industrial
works, Ministry of Industry. The questionnaire was used as a tool for collecting data from the sample
group in Department of industrial works around 242 people. The result found that the different sex,
status, and the educational level were not different in knowledge management. The different age, job
experience, and salary were different in knowledge management. The knowledge management
related positively to the performance of personnel at the medium level.
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คํานํา

การเปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึน้ อย่ างต่อเนื่ องในหน่วยงานภาครั ฐขณะนี ไ้ ม่ว่าจะเป็ นการปรั บลดบทบาท
ภารกิจ การแปรรู ปกิจการ การปรั บปรุ งขัน้ ตอนกระบวนการทํางาน การปรับโครงสร้ างระบบงาน ตลอดจนการ
กระจายอํานาจการดําเนินงาน ล้ วนมีเป้าหมายสําคัญคือ ผลการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ และการให้ บริ การที่
ดี เ ลิ ศ เป็ นที่ ย อมรั บ จากประชาชนและผู้เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ าย ด้ ว ยแรงกดดัน จากสภาพแวดล้ อมไม่ว่ าจะเป็ น
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจของประเทศ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความ
คาดหวังใหม่ๆ จากประชาชนทุกฝ่ ายต่างเห็นความจําเป็ นที่ต้องผลักดันให้ ภาคราชการมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง
บทบาทหน้ าที่และระบบการบริ หารงาน เพื่อให้ สามารถทําหน้ าที่เป็ นกลไกการบริ หารทรัพยากรของประเทศที่มี
ประสิทธิ ภาพ โปร่ งใส มีคณ
ุ ภาพ การเปลี่ยนแปลงเหล่านีม้ ีผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติ ความเชื่อ พฤติกรรม
และประสิทธิภาพการทํางานของข้ าราชการ หากข้ าราชการแต่ละคนในหน่วยงานที่กําลังเปลี่ยนแปลง ไม่เข้ าใจ
ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย มี ค วามรู้ สึก ในทางขัด แย้ ง ย่ อ มนํ า ไปสู่ค วามไม่ ร่ ว มมื อ การต่ อ ต้ า น อัน จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ความสําเร็ จในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (สถาบันข้ าราชการพลเรื อน, 2543: 31-33) ดังนัน้
แนวคิดการจัดการความรู้ ตามแนวคิดของ มาร์ ควอดต์ , ไมเคิล เจ. (Marquardt, J. Michael, 1996, อ้ างถึงใน
บดินทร์ วิจารณ์, 2550: 246-301) ที่เสนอขันตอนของการจั
้
ดการความรู้ ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
คือ การแสวงหา
ความรู้ การสร้ างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์ และการทําเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่
ความรู้ การประยุกต์ ใช้ และการทํ าให้ ข้อมูลถูก ต้ องเที่ ย งตรง และแนวคิด ผลการปฏิ บัติง านตามแนวคิ ดการ
ปฏิบตั ิงานในระบบราชการสิงคโปร์ ที่ยึดหลัก 6 ประการเป็ นแนวทาง (A Vision of An Intelligent Island, 1995,
อ้ างถึงใน รุ่ ง แก้ วแดง, 2540: 117-119) คือ การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ การให้ บริ การที่สภุ าพและเป็ นธรรม การ
ช่วยเหลือให้ ดีที่สดุ การมีความภูมิใจในการทํางาน การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และการใช้ ข้อมูลย้ อนกลับในการ
ปรั บปรุ ง เป็ นสิ่งที่จําเป็ นอย่างยิ่งในการวางแผนการบริ หาร การปรั บปรุ ง และพัฒนาทรั พยากรบุคคลของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันจะนํามาซึ่งการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ความสําเร็ จในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและการเรี ยนรู้ อย่างไม่หยุดยัง้ ในหน่วยงานที่ กําลัง
ปรั บเปลี่ยน จะช่วยให้ ข้าราชการคุ้นเคยที่จะจัดการกับความขัดแย้ ง ความสับสนในระยะเริ่ มแรกและก้ าวเดิน
ต่อไปอย่างมัน่ คงและสร้ างสรรค์ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพตามที่ทกุ ฝ่ ายคาดหวัง
การวิ จั ย ครั ง้ นี ้ เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ผ ลต่ อ การจั ด การความรู้ ของบุ ค ลากรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อันจะนําไปใช้ ในการปรับปรุ ง พัฒนา การจัดการความรู้
ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสร้ างความร่ วมมือกันระหว่างองค์กรกับ
บุคลากรในองค์กร และให้ องค์กรเพิ่มการให้ ความสําคัญด้ านการจัดการความรู้

อุปกรณ์ และวิธีการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
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ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย คือ บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 609 คน ประกอบด้ วย ข้ าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้ างประจํา ผู้วิจยั คํานวณกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
การหาตัวอย่างประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967, อ้ างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 187) ที่ระดับความ
มี นัย สํ าคัญ ทางสถิ ติ 0.05 ได้ ก ลุ่ม ตัว อย่ างจํ านวน 242 คน ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัวอย่ า งแบบมี ชัน้ ภู มิ (Stratified
Sampling Design) โดยใช้ หน่วยงานภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็ นชันภู
้ มิ

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย

เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั ง้ นี ้ ใช้ แ บบสอบถามที่ ผ้ ูวิจัยสร้ างขึน้ โดยสร้ าง
แบบสอบถามจากการประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีที่ได้ จากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํ านวน 7 ข้ อ โดยข้ อคําถามมี
ลัก ษณะแบบเลื อกตอบและเติ ม คํา ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา สังกัด /สํ านัก /กอง
ประสบการณ์การทํางาน เงินเดือนต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการจัด การความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน 27 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Type Scale) ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ ผลการปฏิ บัติ งานของบุค ลากรกรมโรงงานอุต สาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จํานวน 15 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Type Scale) ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ
ตอนที่ 4 เป็ นคําถามปลายเปิ ดที่ถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ และผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์กร
การวิจัยครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยได้ สร้ างเครื่ องมือโดยศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับ แนวคิด ทฤษฎี และรายงาน
ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการความรู้ และผลการปฏิบตั ิงานเพื่อสร้ างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถาม
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) โดยใช้ ดชั นีความ
สอดคล้ อง (Index of Consistency: IOC) นําแบบสอบถามที่ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื ้อหาแล้ ว
ไปทดลองใช้ (Try -Out) กับ กลุ่ม ตัวอย่ า งบุค ลากรของกรมส่ง เสริ ม อุต สาหกรรม จํ านวน 30 คน แล้ วนํ า
แบบสอบถามมาหาค่าความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยใช้ วิธี ก ารหาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient) ของ
ครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบับ เท่ า กั บ 0.97 ค่ า ความเชื่ อ มั่น ของ
แบบสอบถามด้ านการจัดการความรู้ เท่ากับ 0.95 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านผลการปฏิบัติงาน
เท่ากับ 0.96 ดังนันค่
้ าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บและรายด้ านมากกว่า 0.70 ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้
0

การวิเคราะห์ ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากแบบสอบถาม และใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ปทาง
สถิติวิเคราะห์ ข้อมูล โดยกําหนดการวิเคราะห์ ข้อมูลใช้ รูปแบบตาราง โดยใช้ สถิติอย่างง่ายเปรี ยบเทียบเป็ นค่า
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ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็ นรายด้ าน และ
โดยรวมจากนันนํ
้ าค่าเฉลี่ยที่ได้ มาแปลความหมายโดยใช้ วิธีอิงเกณฑ์ในการแปลความข้ อมูลออกเป็ น 5 ระดับ ใช้
เป็ นแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) มี 5 ระดับ (ประสพชั ย พสุ น นท์ , 2555: 214) ทดสอบ
สมมติ ฐ านความแตกต่ าง เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ างของการจัด การความรู้ ของบุค ลากรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลโดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-way ANOVA) และทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้
กับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแปลงผลค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 472)

ผลการทดลอง และวิจารณ์
การศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างการจัด การความรู้ กับ ผลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้วิจยั นําเสนอข้ อมูล โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจํานวน 158
คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.29 มีช่วงอายุ 31 – 40 ปี มีจํานวน 90 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.19 มีสถานภาพโสด มีจํานวน
122 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 50.41 มี ร ะดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี มี จํ า นวน 160 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 66.11 มี
ประสบการณ์ การทํางานตํ่ากว่า 5 ปี มีจํานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.12 มีช่วงเงินเดือนต่อเดือน 10,001 15,000 บาท มีจํานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.12
ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้ ของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบด้ วย การแสวงหาความรู้
การสร้ างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้ การ
ประยุกต์ใช้ และการทําให้ ข้อมูลถูกต้ องเที่ยงตรง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของการจัด การความรู้ ของบุ ค ลากรในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยรวม
การจัดการความรู้ ของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Mean

S.D.

ระดับ

1 การแสวงหาความรู้

3.71

0.51

มาก

2 การสร้ างความรู้

4.06

0.55

มาก

3 การจัดเก็บความรู้

3.42

0.68

ปานกลาง

4 การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้

3.61

0.66

มาก

5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้

3.38

0.63

ปานกลาง

6 การประยุกต์ใช้ และการทําให้ ข้อมูลถูกต้ องเที่ยงตรง

3.74

0.57

มาก

3.65

0.49

มาก

รวม
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จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดการความรู้ ของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านแล้ ว พบว่า บุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ ความสําคัญอยู่
ในระดับมาก 4 ข้ อ และระดับปานกลาง 2 ข้ อ โดยให้ ความสําคัญในด้ านการสร้ างความรู้ มากที่สดุ ( X = 4.06)
ให้ ความสําคัญในด้ านการประยุกต์ใช้ และการทําให้ ข้อมูลถูกต้ องเที่ยงตรงอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 3.74)
และให้ ความสําคัญในด้ านการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้ น้อยที่สดุ ( X = 3.38) ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้ วย
การให้ บริ การที่มีคุณภาพ การให้ บริ การที่สภุ าพและเป็ นธรรม การช่วยเหลือให้ ดีที่สุด การมีความภูมิใจในการ
ทํางาน การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง และการใช้ ข้อมูลย้ อนกลับในการปรับปรุ ง ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของผลการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากรในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยรวม
ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Mean

S.D.

ระดับ

1

การให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ

4.23

0.62

มาก

2

การให้ บริ การที่สภุ าพและเป็ นธรรม

4.34

0.56

มาก

3

การช่วยเหลือให้ ดีที่สดุ

4.05

0.55

มาก

4

การมีความภูมิใจในการทํางาน

4.12

0.72

มาก

5

การปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง

3.90

0.62

มาก

6

การใช้ ข้อมูลย้ อนกลับในการปรับปรุ ง

3.71

0.72

มาก

4.06

0.50

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการปฏิ บัติงานของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.06) เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้ า นแล้ ว พบว่ า บุ ค ลากรในกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมากทัง้ 6 ข้ อ โดยให้ ความสําคัญในด้ านการให้ บริ การที่สภุ าพและเป็ นธรรมมากที่สดุ ( X
= 4.34) ให้ ความสําคัญในด้ านการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพอยู่ในอันดับรองลงมา ( X = 4.23) และให้ ความสําคัญ
ในด้ านการใช้ ข้อมูลย้ อนกลับในการปรับปรุ งน้ อยที่สดุ ( X = 3.71) ตามลําดับ
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการจัดการความรู้ ของบุคลากร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล โดยใช้ การวิเคราะห์ T-test, F-test
และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้ กับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบ
เพียร์ สนั ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดการความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
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ปั จจัยส่วนบุคคล

สถิติที่ใช้
Sig.
ทดสอบสมมติฐาน
เพศ
T-test
0.474
ไม่แตกต่าง
อายุ
F-test
0.032*
แตกต่าง
สถานภาพ
F-test
0.325
ไม่แตกต่าง
ระดับการศึกษา
F-test
0.295
ไม่แตกต่าง
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดการความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล (ต่อ)
ปั จจัยส่วนบุคคล
สถิติที่ใช้
Sig.
ทดสอบสมมติฐาน
ประสบการณ์การทํางาน
F-test
0.031*
แตกต่าง
เงินเดือนต่อเดือน
F-test
0.011*
แตกต่าง
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการจัดการความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรมจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มี
ความแตกต่างกันในเรื่ องการจัดการความรู้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านอายุ ประสบการณ์
การทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในเรื่ องการจัดการความรู้ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โดยรวม
การจัดการความรู้ ของบุคลากรใน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
1. การแสวงหาความรู้
2. การสร้ างความรู้
3. การจัดเก็บความรู้
4. การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้
5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้
6. การประยุกต์ใช้ และการทําให้ ข้อมูลถูกต้ องเที่ยงตรง
การจัดการความรู้ โดยรวม
** p = 0.01

ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์
(r)
0.56**
0.54**
0.41**
0.53**
0.56**
0.68**
0.67**

p-value

ความสัมพันธ์

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ปานกลาง
ปานกลาง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้ โดยรวมกับผลการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โดยรวม มีความสัมพันธ์ เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.67)
เมื่อจําแนกการจัดการความรู้ เป็ นรายด้ าน พบว่า การจัดการความรู้ ด้ านการจัดเก็บความรู้ มีความสัมพันธ์ เชิง
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บวกในระดับตํ่ากับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.41)
ส่วนการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้ านการสร้ างความรู้ ด้ านการวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้
ด้ านการถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้ และด้ านการประยุกต์ใช้ และการทําให้ ข้อมูลถูกต้ องเที่ยงตรงมีความสัมพันธ์
เชิงบวกในระดับปานกลางกับผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรโดยรวม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r =
0.56, 0.54, 0.53, 0.56 และ 0.68 ตามลําดับ)
จากผลการวิจยั พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องการ
จัดการความรู้ ส่วนด้ านอายุ ประสบการณ์การทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันใน
เรื่ องการจัดการความรู้ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รวิ บัวด้ วง (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ องการปฏิบตั ิด้านการจัดการ
ความรู้ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จากผลการศึกษาพบว่า เพศที่ แตกต่างกันมีการปฏิบัติด้านการ
จัดการความรู้ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ประสบการณ์ การทํางานและหน่วยงานที่สงั กัดที่แตกต่างกัน
มีการปฏิ บัติด้านการจัดการความรู้ โดยภาพรวม แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการ
จัด การความรู้ โดยรวมกับ ผลการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากร โดยรวม พบว่ามี ค วามสัมพัน ธ์ เ ชิ ง บวกในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชฎารั ตน์ สุขศีล (2551) ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ กบั ผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในเขตจังหวัดมหาสารคาม จาก
ผลการศึก ษาพบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การความรู้ ด้ า นการจัด หาความรู้ ที่ ต้ อ งการ มี ค วามสัมพัน ธ์ แ ละ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานโดยรวม

สรุ ป

การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการจัดการความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรมจํ าแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่ แตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันในเรื่ องการจัดการความรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านอายุ ประสบการณ์ การ
ทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันในเรื่ องการจัดการความรู้ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างการจัดการความรู้ กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า การจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์ กบั ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เชิงบวกในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r = 0.67) จากผลการวิจยั พบว่าการ
จัดการความรู้ ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ด้ านการจัดเก็บความรู้ และด้ านการ
ถ่ายโอนและเผยแพร่ ความรู้ อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดเก็บความรู้
หรื อถอดบทเรี ยนจากประสบการณ์ การทํางานของบุคลากรและมีโอกาสสรุ ปแนวคิดที่ได้ รับและเผยแพร่ ทุกครั ง้
หลังจากที่ได้ ไปเข้ าร่ วมประชุม/สัมมนายังน้ อย ดังนันผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องในการปรับปรุ ง พัฒนา การจัดการความรู้ ของ
บุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ควรเพิ่มการให้ ความสําคัญเรื่ องการจัดเก็บความรู้ หรื อ
ถอดบทเรี ย นจากประสบการณ์ ก ารทํ างานของบุคลากรและมีโอกาสสรุ ปแนวคิดที่ ได้ รั บและเผยแพร่ ทุกครั ง้
หลังจากที่ได้ ไปเข้ าร่ วมประชุม/สัมมนา
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