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บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากร    

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัผลการ

ปฏิบติังานของบคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างบคุลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม จํานวน 242 คน ผลการวิจยัพบว่า เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา ท่ีแตกตา่งกนั ไมส่ง่ผลต่อการจดัการความรู้แตกต่างกนั ส่วนด้านอายุ ประสบการณ์

การทํางาน และเงินเดือนตอ่เดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการจดัการความรู้แตกต่างกนั และการจดัการความรู้มี

ความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของบคุลากร เชิงบวกในระดบัปานกลาง  

 

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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คาํนํา 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในหน่วยงานภาครัฐขณะนีไ้ม่ว่าจะเป็นการปรับลดบทบาท

ภารกิจ การแปรรูปกิจการ การปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการทํางาน การปรับโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนการ

กระจายอํานาจการดําเนินงาน ล้วนมีเป้าหมายสําคญัคือ ผลการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และการให้บริการท่ี

ดีเลิศ เป็นท่ียอมรับจากประชาชนและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย ด้วยแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความตกต่ําทางเศรษฐกิจของประเทศ กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และความ

คาดหวงัใหม่ๆ  จากประชาชนทุกฝ่ายต่างเห็นความจําเป็นท่ีต้องผลกัดนัให้ภาคราชการมีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง

บทบาทหน้าท่ีและระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถทําหน้าท่ีเป็นกลไกการบริหารทรัพยากรของประเทศท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส มีคณุภาพ การเปลี่ยนแปลงเหล่านีมี้ผลกระทบโดยตรงต่อทศันคติ ความเช่ือ พฤติกรรม 

และประสิทธิภาพการทํางานของข้าราชการ หากข้าราชการแต่ละคนในหน่วยงานท่ีกําลงัเปลี่ยนแปลง ไม่เข้าใจ 

ไม่เห็นด้วย มีความรู้สึกในทางขัดแย้ง ย่อมนําไปสู่ความไม่ร่วมมือ การต่อต้าน อันจะส่งผลโดยตรงต่อ

ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (สถาบันข้าราชการพลเรือน, 2543: 31-33) ดงันัน้

แนวคิดการจัดการความรู้ตามแนวคิดของ มาร์ควอดต์, ไมเคิล เจ. (Marquardt, J. Michael, 1996, อ้างถึงใน 

บดินทร์ วิจารณ์, 2550: 246-301) ท่ีเสนอขัน้ตอนของการจดัการความรู้ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ การแสวงหา

ความรู้ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่

ความรู้ การประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรง และแนวคิดผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดการ

ปฏิบติังานในระบบราชการสิงคโปร์ท่ียึดหลกั 6 ประการเป็นแนวทาง (A Vision of An Intelligent Island, 1995, 

อ้างถึงใน รุ่ง แก้วแดง, 2540: 117-119) คือ การให้บริการท่ีมีคณุภาพ การให้บริการท่ีสภุาพและเป็นธรรม การ

ช่วยเหลือให้ดีท่ีสดุ การมีความภูมิใจในการทํางาน การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง และการใช้ข้อมลูย้อนกลบัในการ

ปรับปรุง เป็นสิ่งท่ีจําเป็นอย่างย่ิงในการวางแผนการบริหาร การปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อนัจะนํามาซึ่งการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยัง้ในหน่วยงานท่ีกําลัง

ปรับเปลี่ยน จะช่วยให้ข้าราชการคุ้นเคยท่ีจะจัดการกับความขัดแย้ง ความสบัสนในระยะเร่ิมแรกและก้าวเดิน

ตอ่ไปอย่างมัน่คงและสร้างสรรค์ผลงานท่ีมีคณุภาพตามท่ีทกุฝ่ายคาดหวงั 

การวิจัยครัง้นี  ้เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้กบัผลการปฏิบติังานของ

บคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม อนัจะนําไปใช้ในการปรับปรุง พฒันา การจดัการความรู้

ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสร้างความร่วมมือกันระหว่างองค์กรกับ

บคุลากรในองค์กร และให้องค์กรเพ่ิมการให้ความสําคญัด้านการจดัการความรู้ 

 

อุปกรณ์ และวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีจํานวน

ทัง้สิน้ 609 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้างประจํา ผู้ วิจยัคํานวณกลุม่ตวัอย่างจากสตูร

การหาตวัอย่างประชากรของยามาเน่ (Yamane, 1967, อ้างถงึใน ประสพชยั พสนุนท์, 2555: 187) ท่ีระดบัความ

มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 242 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชัน้ภูมิ (Stratified 

Sampling Design) โดยใช้หน่วยงานภายในกรมโรงงานอตุสาหกรรมเป็นชัน้ภมิู  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยสร้าง

แบบสอบถามจากการประยกุต์แนวคิดและทฤษฎีท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม แบ่งเป็น  4 ตอน ดงันี ้

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ข้อ โดยข้อคําถามมี

ลักษณะแบบเลือกตอบและเติมคํา ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา สังกัด/สํานัก/กอง 

ประสบการณ์การทํางาน เงินเดือนตอ่เดือน 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม จํานวน 27 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Type Scale) ให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ  

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม จํานวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Type Scale) ให้

ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้ 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ  

 ตอนท่ี 4 เป็นคําถามปลายเปิดท่ีถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม

เก่ียวกบัการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานของบคุลากรในองค์กร 

การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือโดยศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ แนวคิด ทฤษฎี และรายงาน

ผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานเพ่ือสร้างแบบสอบถาม และนําแบบสอบถาม

เสนอผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยใช้ดชันีความ

สอดคล้อง (Index of 0Consistency: IOC) นําแบบสอบถามท่ีผ่านการวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเนือ้หาแล้ว 

ไปทดลองใช้ (Try -Out) กับกลุ่มตัวอย่างบุคลากรของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จํานวน 30 คน แล้วนํา

แบบสอบถามมาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ของ    

ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบับเท่ากับ 0.97 ค่าความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามด้านการจดัการความรู้เท่ากบั 0.95 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านผลการปฏิบัติงาน

เท่ากบั 0.96 ดงันัน้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัและรายด้านมากกว่า 0.70 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับ

ได้ 

 

การวิเคราะห์ทางสถติิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลครัง้นีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม และใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติวิเคราะห์ข้อมูล โดยกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลใช้รูปแบบตาราง โดยใช้สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่า 
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ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน และ

โดยรวมจากนัน้นําคา่เฉลี่ยท่ีได้มาแปลความหมายโดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ในการแปลความข้อมลูออกเป็น 5 ระดบั ใช้

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ (ประสพชัย พสุนนท์, 2555: 214) ทดสอบ

สมมติฐานความแตกต่าง เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) และทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธ์ เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ 

กบัผลการปฏิบติังานของบุคลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยแปลงผลค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (ประสพชยั พสนุนท์, 2555: 472)  

 

ผลการทดลอง และวิจารณ์ 

 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ผู้ วิจยันําเสนอข้อมลู โดยแบ่งเป็น 4 สว่น ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของบคุลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีจํานวน 158 

คน คิดเป็นร้อยละ 65.29 มีช่วงอาย ุ31 – 40 ปี มีจํานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 37.19 มีสถานภาพโสด มีจํานวน 

122 คน คิดเป็นร้อยละ 50.41 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีจํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 66.11 มี

ประสบการณ์การทํางานต่ํากว่า 5 ปี มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 มีช่วงเงินเดือนต่อเดือน 10,001 - 

15,000 บาท มีจํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 35.12 

 ส่วนท่ี 2 การจดัการความรู้ของบุคลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ 

การสร้างความรู้ การจดัเก็บความรู้ การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ การ

ประยกุต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถกูต้องเท่ียงตรง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู้ของบุคลากรในกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม โดยรวม 

การจดัการความรู้ของบคุลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม Mean S.D. ระดบั 

1 การแสวงหาความรู้ 3.71 0.51 มาก 

2 การสร้างความรู้ 4.06 0.55 มาก 

3 การจดัเก็บความรู้ 3.42 0.68 ปานกลาง 

4 การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ 3.61 0.66 มาก 

5 การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 3.38 0.63 ปานกลาง 

6 การประยกุต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถกูต้องเท่ียงตรง 3.74 0.57 มาก 

รวม 3.65 0.49 มาก 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า การจดัการความรู้ของบุคลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม โดยรวม อยู่ในระดบั

มาก ( X  = 3.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า บุคลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม ให้ความสําคญัอยู่

ในระดบัมาก 4 ข้อ และระดบัปานกลาง 2 ข้อ โดยให้ความสําคญัในด้านการสร้างความรู้มากท่ีสดุ ( X  = 4.06) 

ให้ความสําคญัในด้านการประยุกต์ใช้และการทําให้ข้อมูลถูกต้องเท่ียงตรงอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 3.74) 

และให้ความสําคญัในด้านการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้น้อยท่ีสดุ ( X  = 3.38) ตามลําดบั 

ส่วนท่ี 3 ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

การให้บริการท่ีมีคุณภาพ การให้บริการท่ีสภุาพและเป็นธรรม การช่วยเหลือให้ดีท่ีสุด การมีความภูมิใจในการ

ทํางาน  การปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง และการใช้ข้อมลูย้อนกลบัในการปรับปรุง ดงัแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมโรงงาน

อตุสาหกรรม โดยรวม  

ผลการปฏิบติังานของบคุลากรในกรมโรงงานอตุสาหกรรม Mean S.D. ระดบั 

1 การให้บริการท่ีมีคณุภาพ 4.23 0.62 มาก 

2 การให้บริการท่ีสภุาพและเป็นธรรม 4.34 0.56 มาก 

3 การช่วยเหลือให้ดีท่ีสดุ 4.05 0.55 มาก 

4 การมีความภูมิใจในการทํางาน 4.12 0.72 มาก 

5 การปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง 3.90 0.62 มาก 

6 การใช้ข้อมลูย้อนกลบัในการปรับปรุง 3.71 0.72 มาก 

รวม  4.06 0.50 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในภาพรวม อยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 4.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า บุคลากรในกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้

ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทัง้ 6 ข้อ โดยให้ความสําคญัในด้านการให้บริการท่ีสภุาพและเป็นธรรมมากท่ีสดุ ( X  

= 4.34) ให้ความสําคญัในด้านการให้บริการท่ีมีคณุภาพอยู่ในอนัดบัรองลงมา ( X  = 4.23) และให้ความสําคญั

ในด้านการใช้ข้อมลูย้อนกลบัในการปรับปรุงน้อยท่ีสดุ ( X  = 3.71) ตามลําดบั 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการจดัการความรู้ของบุคลากร

กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรมจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยใช้การวิเคราะห์ T-test, F-test 

และ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม โดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบ

เพียร์สนั ดงัแสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการจดัการความรู้ของบคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง 

               อตุสาหกรรม จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
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ปัจจยัสว่นบคุคล สถิติท่ีใช้ Sig. ทดสอบสมมติฐาน 

เพศ T-test 0.474 ไมแ่ตกตา่ง 

อาย ุ F-test 0.032* แตกตา่ง 

สถานภาพ F-test 0.325 ไมแ่ตกตา่ง 

ระดบัการศกึษา F-test 0.295 ไมแ่ตกตา่ง 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของการจดัการความรู้ของบคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวง 

               อตุสาหกรรม จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล (ตอ่) 

ปัจจยัสว่นบคุคล สถิติท่ีใช้ Sig. ทดสอบสมมติฐาน 

ประสบการณ์การทํางาน F-test 0.031* แตกตา่ง 

เงินเดือนตอ่เดือน F-test 0.011* แตกตา่ง 

 

จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแตกต่างของการจดัการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมจําแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ท่ีแตกต่างกัน ไม่มี

ความแตกต่างกนัในเร่ืองการจดัการความรู้ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านอายุ ประสบการณ์

การทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกันในเร่ืองการจดัการความรู้อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์การจดัการความรู้มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของบคุลากร โดยรวม 

การจดัการความรู้ของบคุลากรใน 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

คา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์ p-value ความสมัพนัธ์ 

 ( r ) 

1. การแสวงหาความรู้ 0.56** 0.00 ปานกลาง 

2. การสร้างความรู้ 0.54** 0.00 ปานกลาง 

3. การจดัเก็บความรู้ 0.41** 0.00 ต่ํา 

4. การวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ 0.53** 0.00 ปานกลาง 

5. การถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ 0.56** 0.00 ปานกลาง 

6. การประยกุต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถกูต้องเท่ียงตรง 0.68** 0.00 ปานกลาง 

การจดัการความรู้ โดยรวม 0.67** 0.00 ปานกลาง 

** p = 0.01 

 

 จากตารางท่ี 4 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการจดัการความรู้ โดยรวมกบัผลการปฏิบติังานของ

บคุลากร โดยรวม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.67) 

เม่ือจําแนกการจดัการความรู้เป็นรายด้าน พบว่า การจัดการความรู้ ด้านการจดัเก็บความรู้ มีความสมัพนัธ์เชิง
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บวกในระดับต่ํากับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.41) 

สว่นการจดัการความรู้ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการวิเคราะห์และการทําเหมืองความรู้ 

ด้านการถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้ และด้านการประยกุต์ใช้และการทําให้ข้อมลูถกูต้องเท่ียงตรงมีความสมัพนัธ์

เชิงบวกในระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบติังานของบคุลากรโดยรวม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 

0.56, 0.54, 0.53, 0.56 และ 0.68 ตามลําดบั) 

 จากผลการวิจยัพบวา่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองการ

จดัการความรู้ สว่นด้านอาย ุประสบการณ์การทํางาน และเงินเดือนตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั มีความแตกต่างกนัใน

เร่ืองการจดัการความรู้ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รวิ บวัด้วง (2553) ได้ศกึษาเร่ืองการปฏิบติัด้านการจดัการ

ความรู้ของบุคลากร มหาวิทยาลยัรามคําแหง จากผลการศึกษาพบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีการปฏิบัติด้านการ

จดัการความรู้โดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั ส่วนอายุ ประสบการณ์การทํางานและหน่วยงานท่ีสงักดัท่ีแตกต่างกนั 

มีการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้โดยภาพรวม แตกต่างกัน จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดการความรู้ โดยรวมกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ       

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎารัตน์ สุขศีล (2551) ได้ทําการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประสิทธิภาพการจดัการความรู้กบัผลการดําเนินงานของธุรกิจผลิตภณัฑ์ผ้าไหมในเขตจงัหวดัมหาสารคาม จาก

ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการจัดการความรู้ด้านการจัดหาความรู้ท่ีต้องการ มีความสัมพันธ์และ

ผลกระทบเชิงบวกกบัผลการดําเนินงานโดยรวม 

 

สรุป 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของการจดัการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน ไม่มีความ

แตกต่างกันในเร่ืองการจดัการความรู้ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนด้านอายุ ประสบการณ์การ

ทํางาน และเงินเดือนต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความแตกต่างกันในเร่ืองการจดัการความรู้อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการจัดการความรู้กบัผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรม

โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม พบว่า การจัดการความรู้มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบัติงานของ

บคุลากร เชิงบวกในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.67) จากผลการวิจยัพบวา่การ

จดัการความรู้ของบุคลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ด้านการจดัเก็บความรู้และด้านการ

ถ่ายโอนและเผยแพร่ความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากบคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรมมีการจดัเก็บความรู้

หรือถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรและมีโอกาสสรุปแนวคิดท่ีได้รับและเผยแพร่ทุกครัง้

หลงัจากท่ีได้ไปเข้าร่วมประชุม/สมัมนายงัน้อย ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุง พฒันา การจดัการความรู้ของ

บคุลากรกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ควรเพ่ิมการให้ความสําคญัเร่ืองการจดัเก็บความรู้หรือ

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทํางานของบุคลากรและมีโอกาสสรุปแนวคิดท่ีได้รับและเผยแพร่ทุกครัง้

หลงัจากท่ีได้ไปเข้าร่วมประชมุ/สมัมนา 
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