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การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

Knowledge Management for Increasing Administrative Efficiency of Subdistrict 
Administrative Organizations in Prachuap Khiri Khan Province 

 
ทิพยา สอนแข็ง1 

 
1สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี
 
บทคัดย่อ 

ปัจจุบันการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังขาดการบริหาร
จัดการที่ดีของบุคลากรด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การประสาน
ความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรผู้วิจัยจึงสนใจเรื่อง 
การจัดการความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขต จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้และประสิทธิภาพในการบริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และประสิทธิภาพการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 3) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 137 คน โดยมี
ความเชื่อมั่น 0.945 และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ คือ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 15คน สถิติท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. การจัดการความรู้ในองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน จากค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไป ได้แก่ด้าน
วัฒนธรรมองค์การ  ด้านบรรยากาศองค์การ ด้านการเรียนรู้ ด้านการสร้างและแสวงหาความรู้ และ
ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ตามล าดับ ส่วนประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายด้านจาก
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลงไป ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการวางแผน และด้านงบประมาณ ตามล าดับ  

2. การจัดการความรู้ในด้านวัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
มีค่าระดับความสัมพันธ์สูงสุด ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.712  

3. แนวทางที่เหมาะสมพบว่า การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาตนเองโดยการสร้าง
และแสวงหาความรู้ ด้วยการฝึกอบรมจนเกิดการเรียนรู้ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานและน าความรู้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้  

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



651 
 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคนในองค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารองค์การ 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ ประสิทธิภาพการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล. 
 
Abstract 
 Nowadays, the administration of subdistrict administrative organizations in Prachuap 
Khiri Khan Province still lack good governance of personnel in the aspects of knowledge 
development, knowledge retrieval from various sources, and cooperative coordination for 
knowledge sharing in order to increase efficiency of organizational administration. Thus, the 
researcher was interested in doing the research on knowledge management for increasing 
administrative efficiency of subdistrict administrative organizations in Prachuap Khiri Khan 
Province aiming to: 1) study knowledge management and administrative efficiency of 
subdistrict administrative organizations, 2) examine relationship between knowledge 
management and administrative efficiency of subdistrict administrative organizations, and 3) 
find out the proper approaches for developing administrative efficiency of subdistrict 
administrative organizations. The quantitative and qualitative methods were applied in this 
research. In quantitative research method, the questionnaire with reliability at the 0.945 level 
was used for collecting data from 137 officials working for subdistrict administrative 
organizations in Prachuap Khiri Khan Province, and in qualitative method, the structured 
interview form was used for collecting data from 15 key informants consisting of 
administrators of local governmental organizations in Prachuap Khiri Khan Province. The data 
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and analysis of correlation 
coefficient.  
 The research results were as follows: 

1. The mean of knowledge management of subdistrict administrative organizations 
in Prachuap Khiri Khan Province was overall at a moderate level. The aspects of knowledge 
management, when each was considered, could be ranked in descending order of their 
means as follows: organizational culture, organizational atmosphere, learning, knowledge 
creation and acquirement, and knowledge sharing. The mean of administrative efficiency of 
subdistrict administrative organizations in Prachuap Khiri Khan Province was overall at a high 
level. The aspects of administrative efficiency, when each was considered, could be ranked 
in descending order of their means as follows: personnel, planning, and budget.  

2. There was positive relationship with statistical significance at the 0.01 level 
between knowledge management in the aspect of organizational culture and administrative 
efficiency of subdistrict administrative organizations. The relationship level was found at the 
highest level; correlation coefficient (r) was 0.712. 
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3. The proper approaches for developing administrative efficiency were that the 
personnel were allowed to improve themselves by creating and acquiring knowledge 
through training, that modern technology was used for supporting work performance, and 
that knowledge was shared and disseminated to create body of knowledge.  
 The research finding revealed that systematic knowledge management with 
cooperation of everyone in organization and participation of personnel in serious and 
concrete creation of learning organization could result in efficiency of organizational 
administration. 
Keywords: knowledge management, administrative efficiency, Subdistrict Administrative 
Organization 
 
บทน า 

เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เป็นการ
วางพ้ืนฐานและเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิรูปเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ภายหลังการประกาศใช้
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการ
ปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้น จึงเกิดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นภายในต าบลซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นสภาต าบล การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ต้องด าเนินกิจการและภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายได้บัญญัติไว้ อาทิเช่น พระราชบัญญัติระเบียบสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 จึงได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นทั่ว
ประเทศ การด าเนินการกระจายอ านาจ ลงสู่องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เมื่อมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งมีบทบัญญัติที่เป็นการวางพ้ืนฐาน
และเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิรูปเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ซึ่งก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจต่างๆ 
ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น มี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้น เช่นการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดใหญ่ การถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น การเข้าชื่อกันขอให้สภาท้องถิ่นออก
ข้อบังคับต าบล การจัดการศึกษาพ้ืนฐาน และการบ ารุงรักษาศิลป์จารีตประเพณีท้องถิ่น การจัดการ
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยผลดังกล่าวนี้จะท า
ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการและดูแลท้องถิ่นของตนเองในอนาคต (รจนา หิรัญญาภรณ์
วิชัย, 2554, น.4) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างจ ากัด 
ประกอบกับมีจุดอ่อน คือ การไม่มีงบประมาณและบุคลากร จึงมีผลท าให้การพัฒนาท้องถิ่นในต าบล
เป็นไปด้วยความล่าช้า รัฐบาลจึงได้ท าการก าหนดนโยบาย เพ่ือใช้ในการที่จะกระจายอ านาจการ
ปกครองสู่ท้องถิ่น ในระดับพ้ืนฐานคือ ”ต าบล” ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานของระบอบ
ประชาธิปไตยให้มีความมั่นคง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนต่อการบริหารงานระดับ
ต าบล เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานในต าบลให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีทรัพยากรในการท างานไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ หรือบุคลากร
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เป็นของตนเองอย่างพอเพียงที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่เป็นของตนเองมีทรัพยากรและปัจจัยในการบริหาร
ตลอดจนมีความเป็นอิสระ จุดมุ่งหมายส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ และมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการบริหารงานพัฒนาชนบทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุด ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามกฎหมาย โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมี
ความส าคัญต่อชุมชนในลักษณะที่เป็นองค์กรพ้ืนฐานของท้องถิ่น และเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการบริหาร
การพัฒนาระดับต าบล มีความเชื่อว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวโน้มจะมีศักยภาพสูงในการ
พัฒนาชุมชน เป็นองค์กรที่มีพลังของประชาชนในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน และทรัพยากรต่างๆ 
ในชุมชน จึงน่าจะรู้ถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี อันจะ
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน และเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการจัด การ
ทรัพยากร และพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ อย่างอิสระและคล่องตัวมากข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่ส าคัญ จึงต้องมีหลักในการบริหารงานพัฒนาชุมชนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา การบริหาร
การเงินการคลัง การบริการสาธารณะ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต้องบริหารจัดการโดยให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนดทิศทางและวางแนวทางการพัฒนาต าบล ก ากับดูแล
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ก็ย่อมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนระดับต าบลได้เป็นอย่างดี อัน
จะส่งผลให้ประชาชนในต าบลมีความรู้สึกเชื่อมั่นและศรัทธาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล (สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ์
, 2550, น.2)  

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ต้องด าเนินกิจการและภารกิจ ตามอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการรองรับกับภารกิจ
ต่างๆ ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ความเป็นจริงกา ร
ปฏิบัติงานตามระบบราชการนั้นขาดยุทธศาสตร์การท างานเชิงรุก และมักจะประสบปัญหาต่างๆ ใน
การบริหารงาน ท าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นผลเสียต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นอย่างมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น บุคลากรมีปริมาณ
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลกรขาดความรู้ความสามารถ งบประมาณในการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ หรือจัดสรรมาล่าช้า วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ หรืออยู่ในสภาพที่
เก่าและไม่พร้อมใช้งาน ล าดับขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีความซ้ าซ้อน และไม่มีการแบ่งงานอย่าง
ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาล้วนแต่มีผลกระทบกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งสิ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในเรื่องของการเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่พบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน คือ จัดการ
ความรู้ (KM ซึ่งย่อมาจากค าว่า “Knowledge Management”) คือการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
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องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ ในเชิงแข่งขันสูงสุด การจัดการความรู้ไม่ใช่
เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ถ่ายโอนความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ จะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสูงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ (สุภิญญา อักษรพันธ์, 
2553, น.1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นองค์กรที่มีความส าคัญกับการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยสภาพปัญหาการด าเนินงานในปัจจุบันยังขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในหลาย
ด้านโดยเฉพาะการจัดการความรู้ในงานด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานสาธารณสุข 
งานการเจ้าหน้าที่ งานวิชาการและแผนงาน งานป้องกัน งานทะเบียนราษฎร งานบริหารงานคลัง 
การเงินและบัญชี เป็นต้น การบริหารงานต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าส่วนใหญ่ปัญหาเกิดจาก
บุคลากรในองค์กร เช่น บุคลากรไม่มีความรู้ในเรื่องระเบียบกฎหมาย บุคลากรปฏิบัติงานล่าช้า ขาด
การพัฒนาองค์ความรู้ ขาดการประสานร่วมมือในการบูรณาการในส่วนต่าง ๆ บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาในด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ยังขาดการจัดการความรู้ที่ดีบุคลากรยังไม่สามารถสร้าง
หรือแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ยังขาดกระบวนการจัดเก็บความรู้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร  จาก
สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการ ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบล 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชาการ (ก .พ.ร.) ที่กล่าวถึง
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการความรู้มาก าหนดเป็นตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) 
ของกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้แก่ การสร้างและแสวงหาความรู้   การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  การเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์การ บรรยากาศองค์การ และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการ
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บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยน ากระบวนการน าทรัพยากร
การบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหารกระบวนการจัดการคือการวางแผน 
งบประมาณ และบุคลากร มาใช้ในการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและเป็นแนวทางในการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิภาพตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้  
 
 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้
และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดการความรู้และประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  3. เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้วิจัยก าหนดระเบียบ
วิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed-methodsResearch) ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data)ผสมผสานกับข้อมูลเชิงคุณภาพ(Qualitative Data)โดยขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (QuantitativeResearch Methodology)  

โดยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  เป็น
เครื่องมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด แล้วใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการศึกษาจากค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( Correlation Analysis) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 2  ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  ส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth interview) เกี่ยวกับการจัดการความรู้และประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และภารกิจหน้าที่
ทางด้านการบริหาร ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ ตรงประเด็นตามกรอบแนวคิด ผู้วิจัยใช้การบันทึกค าสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งได้ด าเนินการตามล าดับ ดังนี้ 
 
 

การจัดการความรู้ 
 

1. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
3. การเรียนรู้ 
4. วัฒนธรรมองค์การ 
5. บรรยากาศองค์การ 

ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์   
1. ด้านการวางแผน  
2. ด้านงบประมาณ 
3. ด้านบุคลากร 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key-informants) ในองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จ านวน 15 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดใหญ่ จ านวน 3 คน นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง จ านวน 11 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดเล็ก 
จ านวน 1 คน ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสบการณ์และภารกิจหน้าที่
ทางด้านการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบ

มีโครงสร้าง (structure interview) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้และประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นปัญหาของการจัดการความรู้ และประสิทธิภาพการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในอนาคต 

2. น าผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์
ตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลเอกสาร (documentary data) และการสังเกตปรากฏการณ์เชิงพ้ืนที่  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้กระท าอย่างต่อเนื่องตลอด
กระบวนการวิจัย ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูล แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน (ชาย โพธิสิตา, 2550, น.158) คือ 

1. การลดทอนข้อมูล (data reduction) ผู้วิจัยได้เรียบเรียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
เอกสาร บทสรุปที่ได้วิเคราะห์จากการบันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่มี
ความเกี่ยวข้องและผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และประสิทธิภาพการบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 15 คน โดยลดทอนข้อมูลให้เหลือเฉพาะประเด็นการจัดการความรู้ และประสิทธิภาพการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การวางแผน 
2) งบประมาณ และ 3) บุคลากร ในลักษณะการเขียนบันทึกอธิบายเนื้อหาให้เกิดความชัดเจนในการ
จัดการความรู้  และประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

2. การจัดระเบียบข้อมูล (data display) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการลดทอนข้อมูลแล้ว
มาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยจ าแนกตามองค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

3. การหาข้อสรุปและการตีความ (conclusion interpretation) ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคล้อง และความแตกต่างของข้อมูลที่ได้จากการ
จัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และตีความในรูปแบบการพรรณนาตามกรอบแนวคิดที่ก าหนดไว้ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
 
การเสนอสรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เมื่อได้ท าการสัมภาษณ์บุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการถอดถ้อยค าจากค าสัมภาษณ์ พร้อมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมจากการจด
บันทึก (field notes) โดยท าการคัดลอกข้อความและบันทึกอย่างละเอียด เพ่ือให้การตีความและการ
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ก าหนดประเด็นที่ส าคัญได้อย่างถูกต้องเชื่อถือได้ แล้วจึงน าถ้อยค าที่ได้จากการจดบันทึกมาวิเคราะห์ 
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งในการ
วิเคราะห์เนื้อหานั้น ผู้วิจัยได้ใช้การถอดข้อความทั้งหมดในภาพรวม แล้วน าข้อความทั้งหมดมา
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดหัวข้อและประเด็นเพ่ือ ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบในแต่ละประเด็นของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้การวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
 การน าเสนอผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมและข้อค้นพบในการ
จัดการความรู้ และประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่
เป็นประโยชน์ในการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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