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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีควำมมุ่งหมำยเพ่ือ 1) ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร
ทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรีและ 2) เปรียบเทียบกำร
จัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ตำมกำรจ ำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือนประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรฝึกอบรม  กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ข้ำรำชกำรทหำรมณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 223 
คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถำมที่มีค่ำควำมเชื่อมั่น
เท่ำกับ 0.820 สถิติที่ ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน และกำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรเปรียบเทียบ
ค่ำเฉลี่ยรำยคู่ภำยหลัง โดยใช้สูตรของฟิชเชอร์ 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยมำกไปน้อย ดังนี้ 
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ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บ และกำรสืบค้นควำมรู้และ
ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
 2. กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติที่ระดับ .01 จ ำแนกตำมเพศ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ไม่แตกต่ำงกัน 
 
ค าส าคัญ: กำรจัดกำรควำมรู้ มณฑลทหำรบกท่ี 13 
 
Abstract 
 The Objectives of this research are 1) study knowledge 
management of army officers in division 13, Mueang district, Lopburi 
province, and 2) compare knowledge management of army officers in 
division 13, Mueang district, Lopburi province classified by, gender, age, 
army ranks, education level, monthly income, and working experience. 
The sample were 223 army officers in division 13, Mueang district, Lopburi 
province. The research instrument was a questionnaire with the reliability 
of 0.820. The statistics used for data analysis were  percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Fishers Least Significant 
Difference (LSD) test 
 The research found that 
 1.The mean of knowledge management of army officers in division 
13, Mueang district, Lopburi province in overall was at the high lever. 
Means in descending order were knowledge acquisition, knowledge 
creation, knowledge storage and retrieval, and knowledge transfer and 
utilization, respectively. 
 2. The comparison of knowledge management of army officers in 
division 13, Mueang district, Lopburi province classified by the age was 
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found statistical significance at the level of .01. However when classified 
by the gender, army ranks, education level, monthly income, and working 
experience was found statistical significance at the level of .01. 
 
Keywords: Knowledge Management, Army officer Division 13  
 
บทน า 
 ในสภำวะกำรณ์ของโลกมีกำรแข่งขันสูง นอกจำกทรัพยำกรมนุษย์ที่เป็นปัจจัย
หลักขับเคลื่อนให้องค์กำรประสบควำมส ำเร็จ ควำมรู้ก็มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และข้อมูลข่ำวสำรที่เข้ำถึงได้ง่ำย ซึ่งกำรพำ
องค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จและอยู่รอดในยุคนี้ ต้องอำศัยฐำนควำมรู้ที่มั่นคง มีระบบ
และควำมต่อเนื่อง ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลง ทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง 
และสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีบทบำทจะท ำให้เกิดสังคมฐำนควำมรู้ (พรธิดำ 
วิเชียรปัญญำ, 2547: 12) ได้กล่ำวสรุปว่ำ สังคมเศรษฐกิจฐำนควำมรู้เป็นสังคมที่ควำมรู้
ได้เปลี่ยนมำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำยิ่ง กำรพัฒนำควำมรู้ใหม่ๆ เพ่ือกำรแข่งขันและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งจึงเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งของกระบวนกำรพัฒนำประเทศ  และ
เป็นที่ยอมรับกันอย่ำงแพร่หลำยว่ำกำรจัดกำรควำมรู้มีควำมส ำคัญกับงำนทุกอย่ำงใน
องค์กำร กำรจัดกำรควำมรู้ที่ดีน ำมำซึ่งกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ก่อเกิดควำมรู้กับ
องค์กรโดยรวม (ดวงเดือน จันทร์เจริญ, 2549: 252) 
 ปัจจุบันหลำยประเทศได้ประกำศว่ำประเทศของตนก ำลังมุ่งพัฒนำไปสู่ยุค
เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ ซึ่งมีกำรน ำควำมรู้มำใช้อย่ำงแพร่หลำยในกำรท ำงำนและแก้ปัญหำ
ต่ำงๆ เช่น ประเทศสวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมำร์ค ญี่ปุ่น ไต้หวัน แคนำดำ รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วยที่ถือว่ำควำมรู้ เป็นหัวใจส ำคัญที่สร้ำงมูลค่ำให้เกิดขึ้นในองค์กร องค์กร
จะอยู่รอดได้และสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน หำกมีกำรใช้ควำมรู้ใน
กำรพัฒนำกำรท ำงำนและแก้ปัญหำให้กับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์, 2551: 3-4) ควำมรู้จึงเป็นทรัพย์สินที่มีค่ำที่สุดขององค์กร เป็นทรัพย์สินที่มี
ลักษณะเฉพำะโดดเด่นกว่ำทรัพย์สินอ่ืนๆ คือทรัพย์สินที่ไม่มีขีดจ ำกัด ยิ่งใช้ยิ่งเพ่ิม ยิ่งใช้
มำกเท่ำไรก็ยิ่งมีคุณค่ำเพ่ิมมำกขึ้นเท่ำนั้น (บุญดี บุญญำกิจ และคณะ, 2548: 7) แต่
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เนื่องจำกองค์กรต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิด
ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่อง ควำมรู้จึงจะมำกขึ้นเท่ำตัวใน 2-3 ปีข้ำงหน้ำ กำรเรียนรู้ที่เร็วกว่ำ
คู่แข่งคือหนทำงแห่งชัยชนะ เศรษฐกิจในยุคใหม่เน้นทั้งควำมรู้และควำมรวดเร็ว องค์กร
มีกำรท ำผิดซ้ ำซำกในสิ่งเดิมๆ ควำมรู้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชำญเมื่อลำออกไปท ำให้องค์กรขำด
ควำมรู้นั้นไป อีกทั้งองค์กรมีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่มีอยู่ในองค์กรหลำยๆอย่ำงแต่ไม่มีกำร
จัดกำรและน ำมำใช้ และองค์กรมีควำมคิดริเริ่มซ้ ำซ้อนกันหรือเรื่องเดิมๆ ซ้ ำๆ กัน ซึ่ง
ส่งผลให้ทุกองค์กรจึงจ ำเป็นต้องมีกำรจัดระบบกำรจัดกำรควำมรู้ขึ้น (บดินทร์ วิจำรณ์ , 
2550: 9-10) 
 กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในกำรบรรลุเป้ำหมำย 3 ประกำรไป
พร้อมๆ กันคือ กำรบรรลุเป้ำหมำยของงำน กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำคน กำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  “กำรจัดกำรควำมรู้” คือ
กระบวนกำรที่เป็นเครื่องมือหรือวิธีกำรเพ่ิมมูลค่ำหรือคุณค่ำของกิจกำรขององค์กร กลุ่ม
บุคคล หรือเครือข่ำยของกลุ่มบุคคลหรือองค์กร กำรจัดกำรควำมรู้ คือ เครื่องมือพัฒนำ
ผลงำนของบุคคล องค์กร เครือข่ำย และพัฒนำสังคมในภำพรวมในยุคสังคมเศรษฐกิจ
บนพื้นฐำนควำมรู้ (ธีระ รุญเจริญ, 2550: 214)  
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มำตรำ 11 ก ำหนดว่ำส่วนรำชกำรต้องมีหน้ำที่ในกำรพัฒนำควำมรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม่ ำเสมอโดยมีแนวทำงปฏิบัติ ได้แก่ กำรสร้ำง
ระบบให้สำมำรถรับรู้ข่ำวสำรให้กว้ำงขวำง ประมวลผลควำมรู้เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ใน
กำรปฏิบัติรำชกำรได้ถูกต้องรวดเร็ว  ส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้
ข้ำรำชกำรเป็นผู้มีควำมรู้ในวิชำกำรสมัยใหม่ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีคุณธรรม ตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมกำรมีส่วนร่วมในหมู่ข้ำรำชกำรให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (กลิ่นจันทร์ เขียวเจริญ, 2555: ออนไลน์ ) 
 กองทัพบกเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนควำมมั่นคงของประเทศหน่วยงำนหนึ่ง ได้มี
กำรเตรียมกำรและเตรียมควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
ฝึก และด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือให้มีควำมพร้อม โดยในปี พ.ศ. 2557 ได้ก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำกองทัพบก ให้มีควำมพร้อมสู่อนำคต ในด้ำนควำมทันสมัย ด้วย
เทคโนโลยี โดยให้ทุกสำยงำนพิจำรณำน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกระบวนกำร
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ท ำงำน หรือพัฒนำหน่วยงำน เพ่ือให้มีควำมทันสมัย ทั้งด้ำนบุคลำกร เครื่องมือ สถำนที่ 
มุ่งสู่กำรเป็นกองทัพที่ทันสมัย มีมำตรฐำนในระดับสำกล และเป็นที่ยอมรับของมิตร
ประเทศ  ซึ่ งตำมรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณ ำจักรไทย พ .ศ . 2550 หมวด  5  มี
กระทรวงกลำโหมเป็นกระทรวงหลักรับผิดชอบโดยมีกำรจัดแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กระทรวงกลำโหมแบ่งออกเป็นส่วนๆ ตำมพระรำชบัญญัติจัดระเบียบรำชกำร
กระทรวงกลำโหม พ.ศ. 2555 มำตรำ 19  ได้ก ำหนดให้กองทัพบกมีหน้ำที่ “เตรียม
ก ำลังทำงบก และป้องกันรำชอำณำจักรมีผู้บัญชำกำรทหำรบกเป็นผู้บังคับบัญชำ” ซึ่ง
ตำมพระรำชกฤษฎีกำกำรจัดส่วนรำชกำรแบ่งส่วนรำชกำรออกเป็นกลุ่มตำมส่วนรำชกำร
ที่มีลักษณะงำนประเภทเดียวกันเป็น 7 ส่วนคือ 1) ส่วนบัญชำกำร 2) ส่วนก ำลังรบ 3) 
ส่วนสนับสนุนกำรรบ 4) ส่วนส่งก ำลังบ ำรุง 5) ส่วนภูมิภำค 6) ส่วนกำรศึกษำ และ 7) 
ส่วนช่วยพัฒนำประเทศ (รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย, 2555: 21-40) จำกนโยบำย
ผู้บัญชำกำรทหำรบกในกำรพัฒนำข้ำรำชกำรทหำรบกเพ่ือมุ่งสู่ปีแห่งกำรพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรและกำรฝึกของกองทัพบกที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์  โดยมุ่งเน้นกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน และกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือให้
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ให้กับกองทัพบก  โดยกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรฝึกอบรม 
ควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  กำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือพัฒนำ
รูปแบบกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพรำะกองทัพคือก ำลังส ำคัญคือรั้วของชำติ 
คือผู้ที่จะปกป้องดูแลประเทศให้ด ำรงอยู่ได้โดยปรำศจำกควำมไม่สงบ ทั้งทำงด้ำน
กำรเมืองเศรษฐกิจ  สังคมกำรทหำร  สภำพแวดล้อม พลังงำนและเทคโนโลยีสิ่งต่ำงๆ 
เหล่ำนี้รวมทั้งผลกระทบจำกภำยในและภำยนอกประเทศท ำให้ประเทศชำติต้องเผชิญ
กับควำมท้ำทำยและมีควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงภัยอันตรำยมำกขึ้น  (ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ , 2556 : 14-15 ) ซึ่ งจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในองค์กรนั้นมี
ควำมส ำเร็จในขั้นตอนของกำรเริ่มต้นเท่ำนั้น ซึ่งยังพบปัญหำในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรแสวงหำควำมรู้ พบว่ำ บุคลำกรมีภำระงำนที่มำกจนท ำให้ไม่มีเวลำเพียงพอในกำร
แสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ มีอุปสรรค์ในเรื่องของกำรขำดกำรบันทึกเหตุกำรณ์
หรือควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร กำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ พบว่ำมีปัญหำเกี่ยวกับบุคลำกรที่มีควำมรู้ในกำรรับผิดชอบดูแลและจัดเก็บ
ควำมรู้ ระบบฐำนข้อมูลควำมรู้ให้เป็นระบบและทันสมัยอยู่เสมอ แต่ละแผนกไม่มีมุม



Journal of Management and Development Ubonratchathani Rajabhat University142

142 
หนังสือ หรือมุมจัดเก็บควำมรู้ของตนเอง จะมีเพียงห้องสมุดรวมขององค์กร และกำรใช้
ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ พบว่ำ บุคลำกรที่ได้รับกำรส่งตัวไปอบรม ไม่น ำ
ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรอบรมมำถ่ำยทอดให้บุคลำกรคนอ่ืนๆ ในองค์กรได้รับรู้ และ
ควำมรู้ที่องค์กรมีอยู่เป็นควำมรู้ที่ไม่ทันสมัยไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้ (มณฑลทหำรบกที่ 13, 2557: 2) 
 มณฑลทหำรบกที่  13 เป็นหน่วยงำนหนึ่ งที่ขึ้นตรงต่อกองทัพภำคที่  1 
รับผิดชอบส่งเสริมกำรเรียนรู้ของก ำลังพลทุกระดับในกำรแสวงหำควำมรู้และข้อมูล
ข่ำวสำรทำงสื่อต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรกำรจัดกำรควำมรู้ผ่ำนทำงเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่แล้วน ำมำพัฒนำให้เป็นระบบ 
เพ่ือให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ ผู้เชี่ยวชำญ มีควำมเป็น
ทหำรมืออำชีพ ที่สำมำรถบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดั่งคติพจน์ที่
ผู้บัญชำกำรทหำรบกได้มอบไว้ ในปีแห่งกำรพัฒนำบุคลำกรของกองทัพบก ควำมว่ำ 
"เสริมสร้ำงศักยภำพในหน้ำที่ มีควำมรู้ บูรณำกำรสู่ควำมเป็นทหำรมืออำชีพ" มีกำรแบ่ง
ส่วนงำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ อีกทั้งยังมีควำมพร้อมในเรื่องบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถหลำยด้ำน แต่ไม่มีกำรจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ไม่สำมำรถรวบรวมองค์
ควำมรู้ที่มีอยู่ทั้งในส่วนขององค์กร และควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรไปสัมมนำหรือกำรอบรม
ต่ำงๆ ได้ ควำมรู้นั้นจึงไม่สำมำรถน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่ำงที่ควรจะ
เป็น ซึ่งในเดือนกันยำยน ในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ มีข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ 
รู้ระบบกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี เกษียณอำยุรำชกำร โยกย้ำย หรือลำออกจ ำนวนมำก เมื่อ
บุคลำกรเหล่ำนี้ออกไป ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวก็หลุดออกตำมไปด้วย องค์กรไม่สำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลออกมำถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรใหม่ที่มำรับหน้ำที่แทนให้
สำมำรถต่องำนในต ำแหน่งนั้นได้อย่ำงรำบรื่น หรือเมื่อองค์กรส่งข้ำรำชกำรไปเข้ำรับกำร
อบรมหรือเข้ำร่วมสัมมนำต่ำงๆ ควำมรู้ที่ข้ำรำชกำรได้รับมำนั้นไม่สำมำรถน ำมำ
ถ่ำยทอดสู่ผู้ที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (มณฑลทหำรบกที่ 13, 
2557: 2)  
 จำกปัญหำดังกล่ำว ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลำกรของมณฑลทหำรบกท่ี 13 ได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำวจึงได้ศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัด
มณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 4 
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กระบวนกำร คือ กำรแสวงหำควำมรู้ กำรสร้ำงควำมรู้ กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ 
และกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชำใช้ข้อมูลใน
กำรแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของมณฑลทหำรบกที่  13 ให้มี
ประสิทธิภำพ และท ำให้ข้ำรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีกำรใฝ่รู้และฝึกที่จะเรียนรู้
ตลอดชีวิต อันจะท ำให้ข้ำรำชกำรมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและพัฒนำในสภำพ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเหมำะสม 
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือศึกษำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบก
ที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตำมกำรจ ำแนก เพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ 
รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์ในกำรวิจัย  ดังนี้ 
 1. ข้ำรำชกำรทหำร หมำยถึง นำยทหำรชั้นสัญญำบัตรและนำยทหำรชั้น
ประทวนที่ท ำงำนอยู่ที่มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
 2. กำรจัดกำรควำมรู้ หมำยถึง กระบวนกำรในกำรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ในทุกส่วน
ของหน่วยงำนทั้งควำมรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลและควำมรู้ที่ชัดแจ้ง  โดยผ่ำนกระบวนกำร
ต่ำงๆ และน ำเอำควำมรู้มำจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำมำเผยแพร่หรือน ำกลับมำ
ใช้ได้อย่ำงรวดเร็ว เพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำหน่วยงำนในมณฑลทหำรบกที่
13 ภำยใต้แนวควำมคิด 4 ประกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  2.1 กำรแสวงหำควำมรู้ หมำยถึง กำรค้นหำควำมรู้ที่มีประโยชน์จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน โดยสำมำรถน ำมำจำกแหล่งต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ซึ่งเป็น
แหล่งควำมรู้ที่มำจำกตัวบุคคล เอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยต่ำงๆ อันจะส่งผลให้เกิด
ควำมเจริญก้ำวหน้ำขององค์กร เช่น กำรส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ 
เช่น อินเทอร์เน็ต กำรฝึกอบรม สัมมนำ สื่อเทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำย
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ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอ่ืน องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรม
กับองค์กำรอ่ืนๆ เป็นประจ ำ องค์กำรมีกิจกรรมพัฒนำควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้มี
ระดับสูงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้มีกำรเรียนต่อในระดับสูงขึ้น กำรเป็นวิทยำกร กำรอบรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนชักจูงให้เกิด กำรแสวงหำควำมรู้ มีโครงกำรศึกษำดูงำนนอก
สถำนที่ เป็นประจ ำทุกปี  และองค์กำรส่งเสริมให้บุคลำกรแสวงหำควำมรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรงในกำรปฏิบัติงำน 
  2.2 กำรสร้ำงควำมรู้ หมำยถึง กำรสร้ำงสรรค์ควำมรู้ให้เกิดขึ้นในตัวบุคคล 
จำกควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่ำงลึกซึ้ง และน ำควำมรู้ของผู้ อ่ืนมำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประเมินให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ชัดแจ้ง เกิดควำมรู้ 
ควำมคิด กระบวนกำร และแนวทำงในกำรท ำงำนของตนเอง เช่น บุคลำกรมีกำรสร้ำง
ควำมรู้ขึ้นมำใช้เอง บุคลำกรมีกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ เช่น กำร
ท ำวิจัย องค์กำรจัดให้มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ทบทวนควำมรู้ที่มีอยู่เพ่ือน ำมำสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่ำงๆ เป็นประจ ำเสมอ 
องค์กำรจัดให้มีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้ำที่ของบุคลำกรเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ 
องค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ 
องค์กำรน ำควำมรู้ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำรมีกำรสร้ำงควำมรู้
จำกกำรลงมือปฏิบัติ ร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ และใช้ประสบกำรณ์ในอดีตมำ
สร้ำงควำมรู้ใหม่ 
  2.3 กำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ หมำยถึง กำรเก็บรักษำควำมรู้ทุก
ประเภทที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ โดยควำมรู้ที่น ำมำจัดเก็บต้องผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรอง
เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป็นควำมรู้ที่ถูกต้อง และวิธีกำรเก็บรักษำนั้นต้องเอ้ือต่อกำรเข้ำถึงควำมรู้
ได้อย่ำงรวดเร็ว มีระบบกำรพัฒนำควำมรู้ให้ทันสมัยตลอดเวลำ และมีวิธีกำรรักษำ
ควำมรู้ที่มั่นใจได้ว่ำควำมรู้จะไม่เกิดกำรสูญหำยไปจำกองค์กำร เช่น กำรจัดเก็บและกำร
รวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่บุคลำกรสร้ำงขึ้น กำรปรับปรุงกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้และจัดเก็บ
อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรจัดเก็บควำมรู้โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรคัดแยกควำมรู้ที่
ทันสมัยเป็นประจ ำ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน จัดระบบกำรค้นหำ
ควำมรู้ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และมีกำรเผยแพร่วิธีกำรค้นหำควำมรู้แก่บุคลำกร 
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  2.4 กำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ที่
พัฒนำแล้วซึ่งมีอยู่ในตัวบุคลำกรหรือที่จัดเก็บไว้ในศูนย์กำรเรียนรู้ ไปใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ปรับปรุง พัฒนำกำรท ำงำนทุกด้ำนให้กระจำยและถ่ำยทอดไปอย่ำงรวดเร็วและ
เหมำะสม เช่น กำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมให้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่
เพ่ือนร่วมงำน จัดให้มีกำรประชุมภำยในองค์กำร จัดให้มีกำรสับเปลี่ยนงำนของบุคลำกร
อยู่เป็นประจ ำ สนับสนุนให้น ำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน มีกระบวนกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ภำยในองค์กำร องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรมีกำรน ำเนอควำมคิด
และสร้ำงระบบกำรท ำงำนใหม่ และจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยใน
องค์กำร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ได้แก่ ข้ำรำชกำรทหำร
มณฑลทหำรบกที่ 13 ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำนวน 500 คน (ข้อมูลฝ่ำย
สรรพก ำลังพล, มกรำคม, 2557)  
 2. กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้เนื่องจำกประชำกรมีจ ำนวนแน่นอน 
(Finite Population) กำรหำจ ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงจึงใช้สูตรของ ทำโร ยำมำเน่ 
(Taro Yamane) ที่มีควำมคำดเคลื่อน 0.05 ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 223 คน 
(ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2555: 45) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นแบบสอบถำมที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้นจำก
กำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก ำหนดขอบเขตเนื้อหำของ
แบบสอบถำมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับชั้น
ยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ใน
กำรเข้ำฝึกอบรม 
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 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร 
สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แบบสอบถำมที่ลักษณะเป็นมำ
ตรำส่วนประมำณค่ำ (Numerical Rating Scale) (ธำนินทร์ ศิลป์จำรุ, 2552: 77) มี 5 
ระดับ ดังนี้ 
     ค่ำเฉลี่ย 4.21-5.00 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้มำกที่สุด 
      ค่ำเฉลี่ย 3.41-4.20 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้มำก 
      ค่ำเฉลี่ย 2.61-3.40  ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ปำนกลำง 
      ค่ำเฉลี่ย 1.81-2.60 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้น้อย 
      ค่ำเฉลี่ย 1.00-1.80 ระดับกำรจัดกำรควำมรู้น้อยที่สุด 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
  ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส ำเร็จรูป และน ำเสนอข้อมูลในรูปตำรำงประกอบควำมเรียง โดยสำมำรถวิเครำะห์
ข้อมูลได้ดังนี้ 
  1. หำค่ำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ของข้อมูลปัจจัย
ส่วนบุคคล 
  2. หำค่ำเฉลี่ย ( X ) และส่วนควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน (S.D.) ของคะแนนจำก
กำรตอบแบบสอบถำมที่วัดระดับกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยแปลควำมหมำยของค่ำเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 
ระดับ 
 3. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับชั้นยศ ระดับกำรศึกษำ รำยได้
ต่อเดือน ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่ำงที่มีสถำนภำพแบ่งเป็น 2 กลุ่ม และกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (one-way ANOVA) ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงที่มี
สถำนภำพตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อมีนัยส ำคัญทำงสถิติจึงท ำกำรทดสอบควำมแตกต่ำง
เป็นรำยคู่โดยวิธีของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) 
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สรุปการวิจัย 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยสรุปผลกำรวิจัยดังนี้ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 
  1.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรส่งเสริมให้
บุคลำกรได้รับควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ เช่น อินเทอร์เน็ต กำรฝึกอบรม สัมมนำ สื่อ
เทคโนโลยีต่ำงๆ องค์กำรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนชักจูงให้เกิด ด้ำนกำรแสวงหำควำม
รู้อยู่เสมอ และองค์กำรได้สร้ำงเครือข่ำยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กำรอ่ืน  ส่วนข้อที่
มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำร
อ่ืนๆ เป็นประจ ำ 
  1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่  บุคลำกรใน
องค์กำรร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ บุคลำกรในองค์กำรมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องต่ำงๆ เป็นประจ ำเสมอ และองค์กำรมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรน ำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร 
  1.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มีกำร
จัดเก็บและกำรรวบรวมข้อมูลควำมรู้ที่บุคลำกรสร้ำงขึ้น มีกำรจัดเก็บควำมรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีกำรคัดแยกควำมรู้ที่ทันสมัยเป็นประจ ำ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ย
ต่ ำที่สุด ได้แก่ มีกำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
  1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
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ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
จัดให้มีระบบ พี่เลี้ยงในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ภำยในองค์กำร มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรที่
ผ่ำนกำรฝึกอบรมให้น ำควำมรู้มำถ่ำยทอดแก่เพ่ือนร่วมงำน  และจัดให้มีกำรประชุม
ภำยในองค์กำรเพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ ส่วนข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ สนับสนุนให้น ำ
ควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
  1.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยมำกไป
น้อย ดังนี้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ 
 2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
  2.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำง
กัน  
  2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ 
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 และด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำย
โอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ำนกำรแสวงหำ
ควำมรู้ และด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำร
ทดสอบเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: 
LSD) พบว่ำ 
     2.2.1 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .01 ระหว่ำงอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และอำยุ 36 - 45 
ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
     2.2.2 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ระหว่ำงอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
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     2.2.3 ภำพรวม แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำง
อำยุต่ ำกว่ำ 25 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี อำยุ 25 - 35 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี และ
อำยุ 36 - 45 ปี กับอำยุมำกกว่ำ 45 ปี 
  2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน ไม่
แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่ ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ 
(Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ แตกต่ำง
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 ระหว่ำงชั้นยศสิบตรี - สิบเอก กับชั้นยศร้อยตรี 
ขึ้นไป 
  2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 
ไม่แตกต่ำงกัน ยกเว้น ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพบนัยส ำคัญทำงสถิติจะใช้กำรทดสอบเป็นรำยคู่ 
ด้วยวิธีกำรของฟิชเชอร์ (Fisher’s Least - Significant Difference: LSD) พบว่ำ ด้ำนกำร
ใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .001 
ระหว่ำงกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี และ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ กับกำรศึกษำระดับสูงกว่ำปริญญำตรี 
  2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน 
ไม่แตกต่ำงกัน  
  2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ในภำพรวมและรำย
ด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  
  2.7 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวมและ
รำยด้ำนทุกด้ำน ไม่แตกต่ำงกัน  
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อภิปรายผล 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยอภิปรำยผลตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 1. กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 อ ำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี 
  1.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของสุธีรำ ไชยถำ (2555: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำร
สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรควำมรู้แบบออนไลน์ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุน กองพลทหำร
รำบที่ 9 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรแสวงหำควำมรู้ของข้ำรำชกำรกรมสนับสนุนฯ ส่วนใหญ่
โดยวิธีกำรสอนงำนโดยตรงให้กับก ำลังพลที่บรรจุใหม่ กำรสอบถำมควำมรู้จำกเพ่ือน
ร่วมงำนรุ่นพ่ี และผู้บังคับบัญชำ กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกหน่วยงำนภำยในโดยมี
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำงๆ มำให้ควำมรู้ ศึกษำจำกคู่มือปฏิบัติงำน เอกสำรเก่ำ และศึกษำ
ค้นคว้ำด้วยตนเองเป็นต้น ซึ่งปัญหำส่วนใหญ่ก ำลังพลมีภำระงำนมำก 
  1.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ ในระดับมำก ซึ่ง
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้
ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ข้ำรำชกำรทหำรชั้นสัญญำ
บัตร มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนและเรียงล ำดับค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น
ควำมรู้ ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ด้ำนกำรถ่ำยทอดและกำรใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ และ
ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ 
  1.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในภำพรวมอยู่ในระดับ
มำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของผุสดี  ศิริวัฒนำ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัย
เรื่อง สภำพและปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ศึกษำสภำพ
และปัญหำกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำนศึกษำสังกัดกองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพ
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กำรจัดกำรควำมรู้ของโรงเรียนนำยเรือ ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้น พบว่ำ ควำมรู้ที่
น ำมำจัดเก็บ เป็นควำมรู้ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ และควำมรู้ที่เกิดจำกกำรแก้ปัญหำ มีกำร
จัดเก็บอยู่ในระดับค่อนข้ำงมำก 
  1.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของอทิต  พลจันทึก (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท ำ
กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลด้ำนกำรศึกษำของกรมยุทธศึกษำ
ทหำรอำกำศ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ระดับกำรจัดกำรควำมรู้ในภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
 2. เปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
    2.1 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมเพศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน  มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำร
วิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบอินทรำเน็ตเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่มีต่อ
ระบบอินทรำเน็ต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรส่วนกลำงกรมศุลกำกร 
จ ำแนกตำมเพศ พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.2 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมอำยุ ในภำพรวม แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน และยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของณิศรำ 
ลำภำภรณ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง ควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำรชั้น
สัญญำบัตรที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรส่งก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจของข้ำรำชกำรทหำร
ชั้นสัญญำบัตร ที่มีต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกรมส่งก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำร
กองทัพไทย จ ำแนกตำมอำยุ มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรจัดกำรควำมรู้ในกรมส่ง
ก ำลังบ ำรุงทหำร กองบัญชำกำรกองทัพไทย แตกต่ำงกัน 
     2.3 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
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สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของปริญญำ  จันทนำ (2551: 
บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ในหน่วยงำน ฝูงบิน 604 กองบิน 6 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำร 
จ ำแนกตำมระดับชั้นยศ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.4 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน และไม่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกอบโชค  เล็กตระกูล 
(2550, บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้ไปใช้ใน
องค์กำรของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจในเขตกองบัญชำกำร ต ำรวจภูธรภำค 7 ผลกำรวิจัย
พบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปัจจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจภูธร
ในเขตกองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 มีผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร จัดกำร
ควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันด้ำนระดับกำรศึกษำ แตกต่ำงกัน  
     2.5 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมรำยได้ต่อเดือน ในภำพรวม ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของยุพิน  มิสดีย์ (2550: บทคัดย่อ) 
ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นที่มีต่อระบบอินทรำเน็ตเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้
ของข้ำรำชกำรส่วนกลำง กรมศุลกำกร ผลวิจัยพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมคิดเห็นที่
มีต่อระบบอินทรำเน็ต เพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรส่วนกลำงกรม
ศุลกำกร จ ำแนกตำมอัตรำเงินเดือน พบว่ำ ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.6 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของพงศ์กลิน  
เคลือบทอง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของกองเรือ
ยุทธกำร กองทัพเรือ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ในกองเรือง
ยุทธกำร จ ำแนกตำมอำยุรำชกำร ไม่แตกต่ำงกัน 
     2.7 กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 13 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ในกำรเข้ำฝึกอบรม ในภำพรวม ไม่
แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน แต่สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของกอบโชค  
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เล็กตระกูล (2550: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง ควำมคิดเห็นต่อกำรน ำกำรจัดกำร
ควำมรู้ไปใช้ในองค์กำรของผู้บริหำรสถำนีต ำรวจในเขตกองบัญชำกำร ต ำรวจภูธรภำค 7 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนปัจจัยภูมิหลังทำงสังคม ของผู้บริหำรสถำนี
ต ำรวจภูธรในเขตกองบัญชำกำรต ำรวจภูธรภำค 7 มีผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำร 
จัดกำรควำมรู้ ที่แตกต่ำงกันในบำงตัวแปรด้ำนประสบกำรณ์กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม มี
ผลท ำให้มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ ไม่แตกต่ำงกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 กำรวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑลทหำรบกที่ 
13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
    1.1 ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่  องค์กำร
สนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำรอ่ืนๆ เป็นประจ ำ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกท่ี 13 ควรให้กำรสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำร่วมกิจกรรมกับองค์กำรอื่นๆ อย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น กำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน กำรร่วมมือกับองค์กำรอ่ืน 
เพ่ือสร้ำงพันธมิตรทำงสังคม และเทคโนโลยี เป็นต้น 
    1.2 ด้ำนกำรสร้ำงควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ องค์กำรน ำควำมรู้
ของแต่ละคนมำผสมผสำนกับควำมรู้ขององค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรให้
กำรสนับสนุนให้บุคลำกรน ำควำมรู้ที่มีอยู่ผนวกเข้ำกับควำมรู้ของแต่ละบุคคลเพ่ือให้เกิด
เป็นควำมรู้ใหม่ และมีกำรแบ่ งปันทั่วทั้ งองค์กำร โดยอำจมีกำรจัดกิจกรรมกำร
แลกเปลี่ยนหรือแบ่งบันควำมรู้ของบุคลำกรในทุกๆ สัปดำห์ 
    1.3 ด้ำนกำรจัดเก็บและกำรสืบค้นควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด ได้แก่ มี
กำรจัดเก็บควำมรู้ไว้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดสถำนที่
จัดเก็บควำมรู้ของบุคลำกรในมณฑลทหำรบกที่ 13  เช่น ห้องสมุด หรือห้องจัดเก็บ
ควำมรู้ โดยกำรจัดหมวดหมู่ควำมรู้ให้เหมำะสมต่อกำรใช้งำนและค้นหำได้ง่ำย เพ่ือให้
ก ำลังพลสำมำรถสืบค้นน ำไปประยุกต์ใช้งำนได้อย่ำงถูกต้อง และรวดเร็ว  
    1.4 ด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำรถ่ำยโอนควำมรู้ ในข้อที่มีค่ำเฉลี่ยต่ ำที่สุด 
ได้แก่ สนับสนุนให้น ำควำมรู้ใหม่มำทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 
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13 ควรสนับสนุนให้บุคลำกรค้นหำวิธีกำรปฏิบัติงำนหรือพัฒนำรูปแบบกำรปฏิบัติงำน
ให้ประสบผลส ำเร็จอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว และควรสนับสนุนให้น ำวิธีกำรดังกล่ำวมำ
ทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง  
    1.5 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกอำยุ พบว่ำ บุคลำกรที่มีอำยุมำกกว่ำ  
45 ปี มีควำมเป็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้น้อยกว่ำบุคลำกรกลุ่มอำยุอ่ืนๆ ทั้งนี้อำจ
เป็นเพรำะบุคลำกรกลุ่มนี้มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนมำก มีทักษะ ควำมช ำนำญ 
และมีวุฒิภำวะที่สูง ท ำให้บุคลำกรกลุ่มนี้ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรควำมรู้ใน
องค์กำร ดังนั้น มณฑลทหำรบกที่ 13 ควรจัดส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงควำมเข้ำใจใน
กำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรทุกคน ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำร
ควำมรู้ จนน ำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม่ ำเสมอ 
    1.6 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกระดับชั้นยศ พบว่ำ บุคลำกรที่มีชั้นยศ
ร้อยตรีขึ้นไป มีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรแสวงหำควำมรู้สูงกว่ำกลุ่ม
ชั้นยศอ่ืนๆ ทั้งนี้ บุคลำกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีระดับควำมรู้ควำมสำมำรถสูง ต้องกำร
พัฒนำตนเองให้มีศักยภำพอยู่เสมอ จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรแสวงหำควำมรู้อยู่เสมอจึงมี
ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนให้ประสบผลส ำเร็จ ดังนั้น มณฑล
ทหำรบกที่ 13 ควรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรทุกชั้นยศ โดยกำร
อบรม ประชุม สัมมนำ 
    1.7 กำรเปรียบเทียบกำรจัดกำรควำมรู้ของข้ำรำชกำรทหำร สังกัดมณฑล
ทหำรบกที่ 13 อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จ ำแนกระดับกำรศึกษำ พบว่ำ บุคลำกรที่มี
กำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีมีควำมเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรใช้ประโยชน์
และกำรถ่ำยโอนควำมรู้สูงกว่ำกลุ่มกำรศึกษำอ่ืนๆ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะกลุ่มกำรศึกษำสูง
กว่ำปริญญำตรีจัดว่ำเป็นกลุ่มที่มีกำรศึกษำอยู่ในระดับที่สูง มีควำมรู้มำก บุคลำกรกลุ่มนี้
จึงมักเป็นกลุ่มบุคลำกรที่เป็นตัวถ่ำยทอดควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์กลุ่มบุคลำกรกลุ่ม
อ่ืนๆ ที่อำจมีระดับควำมรู้ที่ต่ ำกว่ำ ดังนั้น มณฑลทหำรบกท่ี 13 ควรให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ข้ำรำชกำรทุกคนที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำตรี ได้รับกำรศึกษำใน
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ระดับปริญญำตรี เพ่ือเพ่ิมควำมรู้และเพ่ิมศักยภำพของบุคลำกรในองค์ก ำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรศึกษำถึงปัญหำ อุปสรรค ในกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ เพ่ือให้มี
กำรปรับปรุงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป 
    2.2 ในกำรวิจัยเรื่องระดับกำรจัดกำรควำมรู้ครั้งต่อไปควรเลือกใช้กลุ่ม
ประชำกรที่ขยำยไปยังหน่วยข้ำงเคียงหรือทุกส่วนรำชกำรในกองบัญชำกำรกองทัพไทย  
เพ่ือกำรศึกษำว่ำในภำพรวมของกองบัญชำกำรกองทัพไทย  ที่มีต่อระดับควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
    2.3 ควรมีกำรศึกษำถึงผลประโยชน์ที่ข้ำรำชกำรจะได้รับหลังจำกน ำกำร
จัดกำรควำมรู้มำใช้ภำยในหน่วยงำน 
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