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รูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

Internal Management of Sub-District Tambon in Civil Engineering System at 
Bonphotpisai Nakornsawan Province 

 
ศักด์ิสินเลาสุทแสน1 

 
1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐแนวใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพ่ือการศึกษารูปแบบการจัดการ
ความรู้ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนโยธาต่อไป กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ 
บุคลากรท่ีเป็นหัวหน้าส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด
นครสวรรค์ จํานวน 12 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) 
และจัดเป็นหมวดหมู่ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบการ
พรรณนาวิเคราะห์    
 ผลการวิจัยพบว่า การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตาม สื่อ เพ่ือรับข่าวสาร และ
เอกสารต่างๆ  การส่งบุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานใกล้เคียง  การศึกษาและติดตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานโดยการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการศึกษา โดยการใช้
ระบบเว็บบอร์ดและหนังสือสั่งการของทางราชการเป็นหลัก การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
ส่วนโยธา การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อลักษณะงานท่ีทํา ท่ีสอดรับกับงบประมาณ การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา  ประชุม  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ การปรับปรุง
หลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
การส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนท่ีเพ่ือช้ีแจ้งให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจเก่ียวกับส่วนงานของส่วนโยธา 
คําสําคัญ:การจัดการความรู้ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
Abstract 
 This study was a qualitative research. Its purpose is 1. To study the 
knowledge of the civil administration in the district Banphotphisai District. 
Nakornsawan 2. To develop a model for knowledge management of the public. 
Tambon Administration Organization in Banphotphisai District. Nakornsawan Adapted 
for use in the operation of the public following. The research sample Personnel at 
the head of the Civil Administration in the district Banphotphisai District. Nakhon 
Sawan number 12 was used in the research is in-depth interviews and organized into 
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categories based on the purpose of the study analyzed qualitative data using the 
descriptive analysis. 
 The research found that More self-knowledge, according to news media. And 
various documents Sending personnel to training seminars and educational meetings 
to exchange experiences, learn from other departments or agencies nearby. 
Education and follow rules Laws in operation by the introduction of information 
technology in the education system. By using the forums and the written order of 
the government is. The development of the knowledge of the public. The allocation 
of personnel to meet the job done. Conforms to the budget Sending staff to attend 
training seminars, meetings to share their learning experience. The training curriculum 
to match the nature of the practice. To achieve optimal performance in practice. The 
officer sent to the area to let people know and understand about the work of the 
Public. 
Keyword: Knowledge, Public Works Division, Sub district Administration Organization 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 
 การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ กระบวนการ และเทคโนโลยีท่ีใช้ในองค์กรเพ่ือแสวงหา สร้าง 
จัดการแลกเปลี่ยน และทําให้ความรู้ท่ีต้องการสัมฤทธ์ิผลตามวิสัยทัศน์ขององค์กร ความสําเร็จของ
โครงการนําร่องในการจัดการความรู้ เกิดจากการผสมผสานการทํางานของคน กระบวนการและ
เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกันจึงจะนําไปสู่ความสําเร็จตามท่ีมุ่งหวัง การจัดการความรู้เป็นแนวคิดการ
จัดการสมัยใหม่ท่ีมองคนในองค์กรเป็นทรัพย์สินอันมีค่า เน่ืองจากกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีความ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องมีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง ทําให้คนในองค์กรต้องเป็น
ผู้ปฎิบัติท่ีมีความรู้ (Knowledge Worker) ที่สามารถทํางานได้เองอย่างรอบด้าน สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความมุ่งม่ันต่อองค์กร ทํางานอย่างมีเป้าหมายซ่ึงจะต้องเป็นคนท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ือ
จะผลักดันให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง (พิเชษฐ บัญญัติ,2547, 
น.121) 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถ่ินของไทยรูปแบบหนึ่งของรัฐบาล ได้
กระจายอํานาจให้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองได้ ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้จัดข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2537 โดยฐานะเป็นนิติบุคคลซ่ึงจากข้อมูลกองราชการส่วนตําบล กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบล ท้ังสิ้นถึง 6,747 แห่ง ณ วันท่ี 28 
เมษายน พ.ศ.2543 (กรมการปกครอง กองราชการส่วนตําบล,2543, น.1, อ้างใน อํานวย วงศ์จันทร์
,2553, น.1-2) 
 นับต้ังแต่มีการจัดต้ังสภาตําบลให้เป็นนิติบุคคล และยกฐานะสภาตําบลข้ึนเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซ่ึงมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2538 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในด้านการยุบรวมสภาตําบลเข้ากับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือยุบรวมองค์การ
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บริหารส่วนตําบลเข้ากับเทศบาล การเปลี่ยนแปลงในด้านจํานวนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 
คณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลโดยในปัจจุบันมีจํานวนองค์การบริหารส่วนตําบล
ท้ังสิ้น 5,767 แห่งท่ัวประเทศ (ท่ีมา มท.1802.5/ว 1368 วันท่ี 24 พฤษภาคม 2555กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
 องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 โดยในอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัด 
นครสวรรค์ มีองค์การบริหารส่วนตําบลอยู่ 12 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว องค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงปลาทู องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง องค์การบริหารส่วนตําบลตราสัง 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาขีด องค์การบริหารส่วนตําบลตาหงาย องค์การบริหารส่วนตําบลหูกวาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าง้ิว องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตางู 
 องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นได้มีการบรหิารงานโดยการกระจายอํานาจส่วนการทํางานต่างๆ 
โดยผู้บริหารหรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้กําหนดนโยบายในการทํางาน โดยกระจาย
อํานาจการบริหารงานแก่ฝ่ายงานต่างๆ โดยการแบ่งการทําเป็นฝ่าย กอง หรือสํานัก 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบจัดการความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้
ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนโยธา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจออกแบบการจัดทําข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและ
ซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรม เคร่ืองจักรกล การ
รวบรวมประวัติ ติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุมการบํารุงรักษาเครื่องจักร
และยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํ้ามัน
เช้ือเพลิง และงานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายในส่วนโยธาเป็นต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลในอําเภอบรรพตพิสัย มีทั้งสิ้น 12 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งงบประมาณ การ
บริหาร บุคลากรมีความชํานาญ มีเทคโนโลยี การดําเนินกิจกรรมด้านโยธาที่แตกต่างกัน บรรยากาศ
การทํางาน สถานท่ี ประสบการณ์การทํางานของหัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามีการจัดการ
ความรู้ก็แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยสนใจศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ความรู้ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เพ่ือ
พัฒนาความรู้และการดําเนินงานให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
 2.เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนโยธาต่อไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
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 การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยมุ่งศึกษารูปแบบ
การจัดการความรู้ การพัฒนาการจัดการความรู้ของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเลือก การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive) โดยเลือกศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายท่ีมีลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาจากผู้อํานวยการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  ซ่ึงมีผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังสิ้น 12 
คน ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  
 1. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว 2. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การ
บริการส่วนตําบลบึงปลาทู 3. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านช้าง 4. 
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลตาสังข์ 5. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลตาขีด 6. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลบางตาหงาย 7. ผู้อํานวยการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลหูกวาง 8. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง 9. 
ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าง้ิว 10. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลเจริญผล 11. ผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกรด 12. ผู้อํานวยการกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตางู 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก (In depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆโดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึกด้วยตนเอง เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ และดําเนินการสัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยเอกสาร การวิจัยภาคสนามใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) และความคิดเห็น 
 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้ทําการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) โดยการนําข้อมูล
เบ้ืองต้นจากการสํารวจเอกสาร และนํามาประกอบกับข้อมูลจากภาคสนามท่ีได้มาจากการสัมภาษณ์
แบบเชิงลึกและการสังเกตปฏิกิริยาผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จากน้ันจึงอธิบายข้อท่ีรวบรวมได้ดังกล่าวด้วย
วิธีการพรรณนา 
  
สรุปผลการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
บรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ คือ 
 การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตาม สื่อ เพ่ือรับข่าวสาร และเอกสารต่างๆ  การส่ง
บุคลากรเข้าอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
หน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานใกล้เคียง  การศึกษาและติดตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการ
ปฏิบัติงานโดยการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการศึกษา โดยการใช้ระบบเว็บบอร์ด
และหนังสือสั่งการของทางราชการเป็นหลัก 
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 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขต
อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ คือ 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อลักษณะ
งานที่ทํา ที่สอดรับกับงบประมาณ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา  ประชุม  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ การปรับปรุงหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน การส่งเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนที่เพ่ือช้ีแจ้งให้ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจเก่ียวกับส่วนงานของส่วนโยธา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 รูปแบบการจัดการความรู้การค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตาม สื่อ เพ่ือรับข่าวสาร 
และเอกสารต่างๆ การส่งบุคลากรเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  และประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์จากหน่วยงานอ่ืนหรือหน่วยงานใกล้เคียง การศึกษาและติดตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานโดยการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการศึกษา โดยการใช้
ระบบเว็บบอร์ดและหนังสือสั่งการของทางราชการเป็นหลัก 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของส่วนโยธา การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อลักษณะ
งานที่ทํา ที่สอดรับกับงบประมาณ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา  ประชุม  เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ การปรับปรุงหลักสูตรในการอบรมให้ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน การส่งเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนที่เพ่ือช้ีแจ้งให้ประชาชนได้ทราบและ
เข้าใจเก่ียวกับส่วนงานของส่วนโยธาสอดคล้องกับงานของ วินิต ไชยสงคราม (2556)ในบทความวิจัย
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงกระบวนการงานช่างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งนุ้ย อําเภอควน
กาหลง จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการปรับปรุงกระบวนงานช่างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งนุ้ย ควรมีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ระยะเวลาการสํารวจ
ออกแบบให้ดําเนินการอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกําหนด การลดขั้นตอนการขออนุญาตสร้างบ้านให้
รวดเร็วย่ิงข้ึน โดยในแต่ละข้ันตอนของกระบวนงานช่างควรนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ท้ังกระบวนการงานหลักและกระบวนงานรอง ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนให้เป็นไปตามความเดือดร้อนอย่างถูกต้องและแท้จริง ตลอดจนให้มีการปรับปรุง
กระบวนงานหลักและงานรองเพื่อลดปัญหาในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และท่ีสําคัญควรมีการ
จัดรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนโยธาซ่ึงจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการงานช่างในด้านต่างๆ โดย
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน และด้านผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงานร่วมด้วยท้ังนี้ควร
นําข้อมูลเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนงานต่างๆ ท่ีมีผลกระทบท้ังทางด้าน
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน รวมถึงการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพการดําเนินงานในแต่ละกระบวนงานของช่างในปัจจุบัน
อีกด้วย 
 และยังสอดคล้องกับงานของ นงนภัส ศิริโชติ(2554) เรื่องระบบการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา
งานแผนงานฝึกอบรม จากการศึกษาพบว่าการสร้างระบบการจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่มี
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ประสิทธิภาพ และการปรับองค์กรให้มีความเข้าใจและตระหนักในความสําคัญของการจัดการความรู้ 
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม่ ทําให้การทํางานในงานแผนงาน
ฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนานักพัฒนาให้มีความเช่ียวชาญในงานได้ผลการศึกษาไม่
เหมือนกับงานของ พัทธนันท์ ชาญกิจ (2554) เรื่องการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ 
ผลการศึกษาพบว่า จากการทดสอบพบว่าแนวทางตาม 7's model สามารถใช้กับการบริหารจัดการ
ระบบการจัดการความรู้ได้ผลตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จัดการระบบการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยพัฒนาและออกแบบด้วย Microsoft Share 
Point 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 ควรจัดสรรบุคลากรในการทํางานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท่ีสอดรับกับลักษณะของงาน
ในหน่วยงาน  เพ่ือท่ีจะทําให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  
  การจัดฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการจัดทําโครงการ
ควรปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้มีความเป็นปัจจุบัน  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ศึกษาประสิทธิผลการใช้ระบบเว็บบอร์ดและหนังสือสั่งการของทางราชการในการจัดระบบ
บริหารงานให้กับบุคลากร  ส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบสารสนเทศเทศของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอบรรพต
พิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
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