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50601334 : สาขาวิชาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
คาํสาํคญั : การประเมินผล/การจดัการความรู้/สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 4/จงัหวดัราชบุรี 
  ญาฐิณี  บูรณเกษมชยั : การประเมินผลการจดัการความรู้ในองคก์ร กรณีศึกษา : สํานกังานป้องกนั
ควบคุมโรคที 4 จงัหวดัราชบุรี.  อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : อ.ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ.  105 หนา้. 
 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงประเมินผล มีวตัถุประสงคเ์พือทราบการประเมินผลการจดัการความรู้    
ในองคก์ร โดยมีสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 4 จงัหวดัราชบุรี เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of  analysis)  ประชากร
ทีใช้ในการวิจยั คือ บุคลากรทีปฏิบติังานเกียวกบัการบริหารจดัการ จาํนวน 28 คน และบุคลากรทีปฏิบติังาน
วิชาการ จาํนวน 89 คน รวมทงัหมด 117 คน  
 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย ประกอบดว้ย แบบสอบถามปัจจัยพืนฐานส่วนบุคคล แบบสอบถาม        
การประเมินผลการจดัการความรู้ โดยใชรู้ปแบบซิป (CIPP Model) และ แบบสัมภาษณ์ปัญหา อุปสรรค และ
ขอ้เสนอแนะ การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค่้าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถี (Frequency)         
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ผลการวิจยั พบวา่ 
 1.  โดยภาพรวมของการประเมินผลการจดัการความรู้ของสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคที 4 จงัหวดั
ราชบุรี อยู่ในระดบัปานกลาง และเมือแยกพิจารณาแต่ละดา้นพบว่า ดา้นบริบทอยู่ในระดบัมาก ดา้นปัจจยันาํเขา้ 
ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
 2.  การวิเคราะห์แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า บุคลากรโดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจในเรือง
การจดัการความรู้อยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากองค์กรมีการจดัทาํขอบเขต เพือเป็นแนวทางในการจดัทาํแผน  
การจดัการความรู้และจดัใหมี้กิจกรรมเพือเสริมใหค้วามรู้แก่บุคลากรในดา้นขอ้มูลทีเป็นองคค์วามรู้ใหม่ และมี
ช่องทางการเขา้ถึงแหล่งขอ้มลูของหน่วยงาน โดยมีระบบสารสนเทศเพืออาํนวยความสะดวกใหก้บับุคลากรแต่ยงั
พบปัญหาและอุปสรรค เนืองจากยงัไม่มีการจดัระบบการจดัการความรู้ทีถกูตอ้งและเหมาะสม ไม่มีการจดัทาํคู่มือ
การจดัการความรู้อย่างเป็นระบบเพือใหบุ้คลากรสามารถเขา้ถึงไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว บุคลากรมีการแลกเปลียน
ความรู้กนัภายในองคก์รเป็นจาํนวนนอ้ย และในการทาํงานองค์กรยงัมีการจดัเก็บความรู้ หรือถอดบทเรียนจาก
ประสบการณ์ทาํงานของบุคลากรในจาํนวนทีนอ้ย  
 ขอ้เสนอแนะ จากการวิจยั คือ องค์กรควรมีการจดัวางระบบในเรืองการจดัการความรู้ในองค์กร          
ให้ชดัเจน โดยมีนโยบายการวางแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพือเป็นการพฒันาอย่างยงัยืนและ 
ควรปรับปรุงองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากขึนเพือเป็นการพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
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 YATINEE BURANAKASEMCHAI : THE EVALUATION OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE 
MANAGEMENT : A CASE STUDY OF OFFICE OF DISEASE PREVENTION AND CONTROL 4, 
RATCHABURI PROVINCE. THESIS ADVISOR : TANINRAT RATTANAPONGPINYO,Ph.D.. 105 pp. 
 

 This research was an evaluation research that had objective to know about the knowledge management 
evaluation in organization. This research Office of disease prevention and control 4, Ratchaburi Province to be the unit of 
analysis. The target group were group of person who done the job about management amount 28 persons and the group of 
person who done the job about academic amount 89 persons, the totally are 117 persons. 
 The research instruments were featured by the primary of personality’s questionnaire, the knowledge 
management evaluation. Questionnaire in the form of CIPP Model and the interview from about problem and suggestion. 
 The data analyzed method using Descriptive statistics were featured frequency, percentage, means, and 
standard deviations  
 The result of the study revealed that  
 1.  As a whole the knowledge management evaluation Office research of disease prevention and control 4, 
Ratchaburi Province were on medium level. If consider on each part resulted were indicated context were on high level, Input 
and processed and resulted were on medium level at 0.05 
 2.  The interview form about problem and suggestion the resulted were indicated about office who work for 
Office research of disease prevention and control 4, Ratchaburi Province general of them had knowledge about management 
level because they were organization had project to assigned limited for done knowledge management plan and arranged the 
activity to increased the modern knowledge for their person and organization had connected way for their person to used and 
known the organization data source. They still had problem and objection because of they did not had correctly and properly 
system management and did not had knowledge management manual for their person to reached data by comfortable way. 
Their person had not much time to exchange their knowledge and about job there did not properly keep knowledge or lean 
personal was experienced.   
 This research suggested they must be done the obvious knowledge management plan by assign the 
organization policy to develop person in organization Sustainable development and adjusted the organization to be learning 
organization in future. 
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ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และอาจารย์ ดร .พรธิดา   วิเศษศิลปานนท์ กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิทีกรุณาให้ค ําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนข้อควรปรับปรุงแก้ไขเพิมเติมต่าง ๆ          
เพือความสมบูรณ์ยงิขึน 
 ขอขอบคุณไมตรีจิตอนัดียิงจากผูมี้อุปการะคุณ นางขนิษฐา  อติรัตนา และบุคลากร         
ในสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที 4 จังหวดัราชบุรีทุกท่าน รวมถึงพี ๆ เพือน ๆ สาขาวิชา          
การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน (รุ่น 1) ทีคอยให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และกาํลงัใจทีดี    
มาโดยตลอดจนทาํใหว้ทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จดว้ยดี 
 ขอขอบคุณคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทีปลูกฝังความรู้ บ่มเพาะ
ความคิด จนผลิตเมล็ดพนัธ์ุแห่งปัญญาทีสามารถกา้วสู่สังคมไดอ้ย่างเต็มภาคภูมิ ขอบคุณบณัฑิต
วทิยาลยั เจา้หนา้ทีหอ้งสมุด มหาวทิยาลยัศิลปากร ทีใหค้วามสะดวกในการบริการดา้นการศึกษา 
 ทา้ยทีสุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ทีให้การสนับสนุนและเป็นกาํลังใจ            
อนัสาํคญัยงิ ขอบคุณเพือนคู่คิดพิเศษทีคอยใหก้าํลงัใจ ตลอดจนความห่วงใยผูว้จิยัตลอดมา 
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