
 

 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการศึกษาคนควานี้ผูศึกษาไดเสนอแนวทางแกปญหาที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญขาด
ความรูความชํานาญ ผูท่ีเคยทํางานยายออกไปพรอมประสบการณท่ีไดจากการทํางาน ผูมาใหมไมมี
องคความรูใหศึกษาเรียนรูใชในการปฏิบัติงาน ผูบริหารไมมีเคร่ืองมือในการบริหารงาน และไมมี
ระบบขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการทํางานดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงาน
อัยการสูงสุด ใหมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความตองการและความจําเปนในการใชอาคาร
สถานท่ีขององคกรอัยการได จึงตองสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานบริหารอาคารและท่ีดิน
ข้ึนมา เพ่ือใหผูมาใหมไดใชในการปฏิบัติงาน และผูท่ีอยูเดิมใชในการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน โดยใชทฤษฎีการจัดความรู Knowledge Creation ของ Nonaka เปนกรอบความคิดใน
การสรางมาตรฐานดังกลาว และปรับปรุงพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
อันเปนการดึงเอาความรูประสบการณจากผูท่ีเคยทํางานออกมาไวท่ีองคกร โดยตองมีการสราง
ระบบขอมูลสารสนเทศการจัดการความรูหรือระบบจัดการความรู (KMS) มาเปนตัวสนับสนุน ใน
การดําเนินดําเนินกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการจัดการความรู ซ่ึงในการดําเนินการดังกลาวนี้มีทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู  

2.1.1 หลักการท่ัวไปของการจัดการความรู 
)1 (ความหมายของการจัดการความรู  

1) ความรู )Knowledge( 
ความรู  ประกอบดวยขอมูล หรือสารสนเทศท่ีไดรับการจัดระบบและประมวล 

เพื่อนําไปสูความเขาใจ ประสบการณ การส่ังสมการเรียนรูและความเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถนําไปใช
แกปญหาปจจุบันหรือดําเนินงานได (Turban, et al, 2001) 

ความรู คือ “สารสนเทศท่ีมีคุณคา ซ่ึงมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด 
คานิยม และปญญาของมนุษยมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนในการทํางานหรือใชในการ
แกปญหา” (รศ.ดร.ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน,2551) 

ความรู หมายถึงประสบการณจริง (Experience) ท่ีเกิดจากการเห็นจริง ไดลงมือ
ปฏิบัติทําจริงหรืออาจหมายถึงประสบการณท่ีทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) และ
ความรูอาจหมายถึงสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน ( Information for Action) จําเปนการตรวจสอบ
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หรือพิจารณาเพ่ือใหงานไดผล หรือความเส่ียงตํ่า ความรูวาขอมูลสารสนเทศอะไรท่ีจําเปนตองใช
ประกอบในการทํางาน แกปญหาหรือตัดสินใจ (ณพศิษฎ จักรพิทักษ,2552) 

ความรู  นั้นจะเร่ิมจากการเก็บขอมูล (data) แลวนํามาทําการวิเคราะหเปน
สารสนเทศท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตองาน(Information)  จากนั้นนําไปประยุกตใชงานจริง ก็
จะเกิดเปนความรู  (Knowledge )  เม่ือการทํางานมีหลากหลายสถานการณ ก็จะตองเลือกหรือพัฒนา
วิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพื่อจะทํางาน แกไขปญหา และตัดสินใจในสถานการณตางๆไดอยางมี
ประสิทธิผล เกิดเปน ความชาญฉลาดหรือปญญา ( Wisdom )ดังภาพ 
 

 
รูปท่ี 2.1 ลําดับข้ันของความรู )ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552( 

 
 

2  (ประเภทของความรู ) Type of Knowledge ( 
Nonaka )1995 (ไดจัดแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ  
2  .1    (ความรูแบบชัดแจง   ) Explicit Knowledge   (เปนความรูท่ีมีลักษณะเปนวัตถุ

วิสัย   ) Objective   (มองเห็นจับตองได อาจอยูในรูปของเอกสาร แผนภาพตางๆ  สามารถรวบรวมได
งาย ถายทอด ส่ือสารโดยวิธีท่ีเปนทางการ ไมจําเปนตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อถายทอด
ความรู 

2 .2  (ความรูแบบไมชัดแจงหรือความรูในตัวบุคคล   ) Tacit Knowledge   (เปนความรู
ท่ีอยูในตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานจริงหนางานหรือผูเช่ียวชาญ เกิดจากประสบการณเฉพาะตัว เปนความ
เช่ือ  ทักษะ ยากท่ีจะอธิบายโดยใชคําพูด มีลักษณะเปน อัตวิสัย   )Subjective   (ตองการการฝกฝน
เพื่อใหเกิดความชํานาญเปนเร่ืองสวนบุคคล ทําใหเปนทางการและส่ือสารไดยาก 

3  (การจัดการความรู) Knowledge Management( 
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การจัดการความรู  คือ ”การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใช
ความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู สารสนเทศ เพ่ือใหเกิด ความรู และ  ปญญา ใน
ท่ีสุด “ ) http://th.wikipedia.org/wiki( 

การจัดการความรู คือ “กระบวนการสรางความรูใหมอยางตอเนื่อง เผยแพรความรู
ท่ัวท้ังองคกร และนําไปเปนสวนประกอบสําคัญของผลิตภัณฑบริหาร เทคโนโลยีและระบบ
ใหมๆ”           ( Nonaka I.,Takeuchi H.,2004) 

การจัดการความรู คือ “กระบวนการในการสราง ประมวล เผยแพร และใชความรู 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลในการดําเนินงาน”(Turban, et al, 2001) 

จากหลักการดังกลาวประกอบการศึกษาหลักการของการจัดการความรูพบวา การ
จัดการความรู เปนกระบวนการ )Process) ท่ีใชเปนเคร่ืองมือของผูบริหารในการบริหารองคกร หรือ
บริหารคนโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีใชความรู  )Knowledge Worker   (ใหสามารถใชความรูในการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลตอการดําเนินงานขององคกรใหประสบ
ความสําเร็จ โดยใชเทคโนโลยีดานขอมูล สารสนเทศและคอมพิวเตอรเขามาชวยใหการจัดการ
ความรูสามารถขับเคล่ือนไดรวดเร็วและส่ือสารแบงปนความรูกันไดมากข้ึน ดังนั้นการจัดการ
ความรูจึงสามารถนํามาใชเพื่อพัฒนาองคกรโดยมุงเนนท่ีตัวคนทํางานใหเกิดการเรียนรู และ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ จนเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 
จากระดับบุคคล สูกลุมบุคคล สูองคกร จนเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู สงผลใหการดําเนินงาน
องคกรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความสามารถในการแขงขัน และอยูรอดได  

 )2  (กระบวนการนําการจัดการความรูไปใชในองคกร การ  ตามมาตรฐานสากลมี
กระบวนการ ดังนี้คือ )ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552( 

1  ( การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู  )Knowledge Audit   (เปนการตรวจสอบ
ความรูตางๆท่ีมีประโยชนทางธุรกิจขององคกร  วาความรูใดท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจให

ประสบความสําเร็จสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรไดเพื่อใหองคไปสูวิสัยทัศน หรือส่ิงท่ี
อยากเปนได 

2  ( การสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร  )Create Business Framework   (กําหนด
กรอบธุรกิจในการจัดการความรู โดยอาศัยแบบจําลองตางๆ และข้ันตอนตางๆในการจัดการความรู 
ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับองคกรของตน  

3  ( วิธีการวิศวกรรมความรู  )Knowledge Engineer   (ท่ีเร่ิมตังแตการจับความร  ู 
 )Knowledge Capture   (จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหและสังเคราะหความรู   ) Knowledge Analysis and 
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Structuring   (แลวจัดทําเปนชุดความรู   ) Knowledge Pack   (ใหเหมาะสมกับการใชงานหรือนําไปใช
ประโยชน ) Knowledge Utilization  (ตอไป  

4) การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT-Base Knowledge 
Management System) ออกแบบระบบสารสนเทศจัดการความรู โดยนําชุดความรูเขาสูระบบจัดการ
ความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู เรียกใช กระจาย และแลกเปล่ียนใช
รวมกัน ปรากฏตามภาพ 

 
รูปท่ี 2.2 กระบวนการนําระบบจัดการความรูเขาใชในองคกร )Schreiber,August Th., 1999( 

 
2.1.2 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)  
ทฤษฎีนี้เนนการสรางนวัตกรรมโดยการสรางกระบวนการเปล่ียนความรู (Knowledge 

Conversion) ระหวางความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) โดย Nonaka (1995) เสนอหลักการสรางองคความรู จากความรูในตัว (tacit 
knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (explicit knowledge) โดยความรูท้ัง 2 แบบนี้สามารถเปล่ียนถาย
กลับไปกลับมาได (knowledge spiral) โดยอาศัยปฏิสัมพันธของบุคคล ซ่ึงมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน 
ตามแบบจําลอง SECI (Socialization, Externalization, Combination and Internalization) ดังภาพ 
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เม่ือความรูกลับไปสูตัวบุคคลในลักษณะความรูในตัว (tacit knowledge) บุคคลในสังคมก็
จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรูถายทอดประสบการณใหแกกัน เปนลักษณะของข้ันตอน Socialization 
อีกคร้ัง ความรูก็จะเปล่ียนกลับไปกลับมาไดอยางไมรูจบ  

ซ่ึงในกรอบแนวคิดดังกลาวมีกระบวนการข้ันตอน )Method  (Five-phase Model of 
Organizational Knowledge Creation Process  คือ 5  ข้ันตอนในการสรางนวัตกรรม   )5  Phases: 
Share Tacit Knowledge, Create Concept, Justify Concept, Build Archetype and Cross Leveling (
และการจัดสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนร ู )ba( ปรากฏตามแผนภาพ ดังนี้ 
 

 
 

รูปท่ี 2.4 แสดงข้ันตอนการสรางองคความรูขององคกร )Nonaka I.,Takeuchi H.,1995( 
 

กระบวนการบริหารจัดการความรูนี้แบงการพัฒนาความรู เปน 5  ระยะ ดังนี้   ) Nonaka 
I.,Takeuchi H.,1995( 

(1) การแลกเปล่ียนเรียนรูความรูในตัวบุคคลรวมกัน (Sharing Tacit Knowledge) โดย
กระบวนการสรางสังคม (Socialization) คือการท่ีผูปฏิบัติงานใชความรูมาดําเนินกิจกรรมรวมกัน 
เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ เชน ประชุมหรือสัมมนาซ่ึงอาจทําซํ้าหลายๆครั้งจนเกิดเปน
ความรูใหมข้ึนมา 

(2) การสรางหลักการในการจัดการความรู (Creating Concepts) เปนการสรางหลักการใน
การจัดการความรูท่ีเหมาะสมกับองคกรนั้นเพื่อใหผูปฏิบัติรวมกันลงมือพัฒนางานหรือความรูใหม  
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(3) การทดลองนําหลักการจัดการความรูไปทดลองใชงาน (Justifying Concepts) กลาวคือ 
เม่ือพนักงานรับหลักการจัดการความรูไปทดลองปฏิบัติแกปญหาจะซึมซับความรูใหมโดยการ
ปฏิบัติงานจริงหรือมีประสบการณจริง 

(4) การนําหลักการจัดการความรูท่ีใชไดผลดีไปสรางเปนตนแบบหรือแบบอยาง (Building 
an Archetype) เปนการนําหลักการท่ีไดไปสรางตนแบบของผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือวิธีการ
ทํางานใหมท่ีไดเพื่อเปนแบบอยาง 

(5) การแลกเปล่ียนความรูขามระหวางช้ันการบังคับบัญชา (Cross Leveling Knowledge) 
เปนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑหรือบริการ โดยองคกรตองนําความรูประสบการณจากหลาย
หนวยงานหรือกลุมงานภายในองคกรมาแลกเปล่ียนกัน และเพิ่มพูนความรูดานอ่ืน ๆ สนับสนุน
พัฒนาตนแบบใหเปนนวัตกรรมเชิงพาณิชย เชน นโยบายผูบริหารระดับสูง ระดับฝาย ระดับ
ปฏิบัติการ ในหนวยปฏิบัติดานตาง ๆ จนกวาจะมีมูลคาเพิ่มเปนนวัตกรรมตอบสนองความตองการ
และถูกใจลูกคา สามารถแขงขันกับคูแขงและสรางรายไดแกองคกร 
 

2.1.3 วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer)  
วิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS: Knowledge Analysis and Data Structuring 

 )Schreiber,August Th.,1999 (  เปนสาขาหนึ่งของวิชาการปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) 
ซ่ึงเปนวิชาท่ีวาดวยการสรางระบบคอมพิวเตอรใหทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย หรือกลุม
มนุษย (Human-Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา 
ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูท่ีสะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงท่ี
สามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปล่ียนถายระหวาง
ความรูท้ังสองดานเพ่ือใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ และนําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบ
สารสนเทศ สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการแกปญหาหรือในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน ดังแสดงในแผนภาพ 
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KMS = Resulting Hub of Data, Information and 
Knowledge

Contexts: Management 
Knowledge Maps for 
Decision Making

Concepts: COPs
Knowledge Maps for
Problem Solving

Contents: 
Repository
Knowledge

Tacit Knowledge 

Document Database
Explicit Knowledge 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.5 แผนภาพสรุปประเภทความรู คือความรูท่ีสะสมอยูในตวับุคคล Tacit Knowledge และ

ความรูชัดแจง Explicit Knowledge (Schreiber,August Th.,1999) 
 
โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common KADS: Knowledge Analysis and Data 

Structuring ซ่ึงประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู 
(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และ การนําความรูไปใช 
(Knowledge Utilisation) รายละเอียดแสดงดังรูป 2.2 ซ่ึงเปนวิธีท่ีเนนการวิเคราะหและการ
สังเคราะหความรู โดยสมมุติแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา เปน 3 ระดับ 
ดังแสดงในแผนภาพ 

 
 
 
 



14 
 

Task เดินทาง

Inference วิธีเดินทาง = Taxonomy

Inference งบประมาณ

Domain Concept
รถยนต
รถไฟ
เครื่องบิน

รูปท่ี 2.6  แผนภาพสรุปโครงสรางความรูเปน 3 ระดับ (Schreiber,August Th.,1999) 
 

ไดแก 
1) ระดับงาน (Task Level) คือความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตางๆ 
2) ระดับคิด (Inference Level) คือความรูในข้ันตอนของการคิด โดย Common KADS: 

Knowledge Analysis and Data Structuring ให Template สําหรับโครงสรางในการคิดท่ีตองใชความรู
สูงมาก (Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใชในการจัดทําวาระการสัมภาษณการจับความรู 
ชวยในการวิเคราะหเปนความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในการวิเคราะห และการ
สังเคราะหแบบจําลองความรู 

3) ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับส่ิงท่ีคิดเฉพาะปญหานั้นๆ หลักการที่
เปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ 
โดยใชกรอบวิธีคิดนี้ในการ จับความรู (Knowledge Capture) วิเคราะหความรู (Knowledge 
Analysis) การสังเคราะหความรูหรือสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modelling) และ การนํา
ความรูไปใชตลอดกระบวนการสรางระบบจัดการความรู 
 

1) การจับความรู (Knowledge Capture) 
ในการจับความรูเนนการศึกษากระบวนการคิดซ่ึงประกอบดวยกระบวนการสําคัญไดแก 

การคัดยอปญหา (Problem Abstraction) การตั้งหลักการเหตุและผล (Conceptualisation) การรอย
เรียงหลักการเพ่ือหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู (Learning) จากประสบการณในการ
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แกปญหาที่สามารถนําไปใชในอนาคต โดยท่ัวไปการจับความรูมักจะผานกระบวนการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ หรือกลุมผูเช่ียวชาญ 

2)  การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 
ในการวิเคราะหความรู ใชวิธี วิเคราะหคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือวิเคราะห

ความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ (Script) เพ่ือสรางบทวิเคราะห
ความรู (Transcript) ท่ีพรอมนําไปสังเคราะห (Modelling) ตอไปโดยใชท้ัง คําสําคัญ (Keyword) 
หรือ คําท่ีมีความหมายใกลเคียง (Semantic) ของแบบจําลอง Common KADS: Knowledge Analysis 
and Data Structuring เชน งาน(Task) การคิด (Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) ส่ิงท่ี
คิดหลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) ไดแก คําสําคัญตางๆ (Jargon) ท่ีเกี่ยวของกับ
ปญหา  (Domain Ontology) หรือ รวมท้ังความรูจากประสบการณท่ีเปนประโยชนอ่ืนๆ (Support 
Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง (Precaution หรือ Caution)   

3) การสังเคราะหแบบจําลองความรู (Knowledge Modelling) 
การสังเคราะหตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) 

เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุม
ผูปฏิบัติ (Community of Practice) ดังนั้น อาจอยูในรูปตางๆ อาทิเชน 

3.1)  ระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support) 
3.2)  สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) 
3.3)  ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ (E-Learning) 
3.4)  ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

4) การใชความรู (Knowledge Utilisation) 
การใชความรูตามแบบจําลองความรูของ Common KADS: Knowledge Analysis and 

Data Structuring 
4.1) ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ใชสําหรับผูบริหารในการควบคุมงาน

ดวย ความรูในระดับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน รวมท้ังขีดความสามารถขององคกร
ในการทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ทําการเช่ือมโยงกับประเด็นสาระ Context ตางๆ ท่ีตอง
ตัดสินใจ ตามความตองการขององคกร 

4.2) ความรูระดับการคิด (Inference Knowledge) ใชสําหรับการเรียนรูข้ันตอน
ทุกๆ ข้ันตอนในการคิดของงานวิกฤติตางๆ สนับสนุนการเรียนรูวิธีทํางาน แกปญหา และตัดสินใจ 
เปนการสรางตัวสํารองท่ีสามารถทํางานทดแทนกันได (Redundancy) หรือ สนับสนุนการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) 
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4.3) ความรูระดับความสัมพันธของปญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ให
ผูบริหารใชในการนํา (Conduct) กลุมนักปฏิบัติชวยกันรอยเรียงหลักการตางๆ ตามความสัมพันธใน
การหาเหตุผลสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ 
โดยใชกรอบวิธีคิดนี้ไปใชในการดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู  CommonKADS ดังกลาว 
คือการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะห
ความรูหรือสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modelling) และ การนําความรูไปใชตลอด
กระบวนการสรางระบบจัดการความรู แลวนําไปเปล่ียนถายกับความรูชัดแจงท่ีสามารถคนหาได
จากเอกสาร (Explicit Knowledge) อยางเปนระบบ จนเกิดการสรางและพัฒนาความรูใหมและ
สามารถนําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการ
แกปญหาหรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ตอไป 
 
2.1.4 โปรมแกรม Microsoft SharePoint  

คือชุดผลิตภัณฑของบริษัทไมโครซอฟท สําหรับสําหรับผูใชงานภายในองคกร และการ
ทํางานรวมกันภายในทีมงาน โดยออกแบบใหสามารถทํางานรวมกัน และใชเอกสารรวมกัน โดย
สามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Microsoft Office ได ผานเว็บเบราวเซอร รวมท้ังมีความสามารถ
ในดานอ่ืนดวย เชน การสรางอยาง Wikis และ Blogs การคนหาไฟลเอกสาร การประกาศขาวสาร 
แบบสํารวจความคิดเห็นเปนตน โดยมีองคประกอบพื้นฐานของเว็บไซต หรือ Feature ตางๆ ของ
เว็บไซต แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ดังนี้ 

1)  แผนภาพความรู (Knowledge map)ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู 
2)  มีเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) 

2.1) ประกาศ (Announcements) ใชสําหรับ เปนประกาศเพื่อใหทราบของสมาชิกใน
แตละ Community 

2.2) ปฏิทินกิจกรรม (Up Coming Events/Calendar/Activites) ใชสําหรับ เปนการ
บอกถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับองคความรูท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหสมาชิกในแตละ Community ยอยนั้น
ทราบ 

2.3) ภารกิจสําคัญ (Tasks Assignment) ใชสําหรับเปนการบอกถึงการมอบหมาย
ภารกิจสําคัญท่ีเกี่ยวขอกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกในแตละ Community ยอยนั้นทราบ 

2.4) ประเด็นเรงดวน (Hot lssues) ใชสําหรับเปนการหารือถึงประเด็นท่ีกําลังเปนท่ี
สนใจและท่ีเกี่ยวของกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกในแตละ Community ยอยนั้นมาถกประเด็น
รวมกัน 
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2.5) เคร่ืองมือคนหา (Search Engine) ใชในการคนหาเอกสารความรูตางๆ ใน 
Community โดยมี Function ในการ set scope ของการคนหาวาจะใหคนหาในวงกวางเพียงใดใน 
Community  

2.6) สารสนเทศความรู (Portal Links/Information Links) ใชสําหรับเปนการ
เช่ือมโยงไปหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับองคความรู 

3)  ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) 
3.1) กระดานสนทนา (Forum Discussion Management System/FAQ/SOS2Talks 

with CKO) ใชสําหรับ Discussion Forum ของแตละ  Community ยอย 
3.2) ทําเนียบหรือรายช่ือผูเช่ียวชาญ (Capability Management System/ Expertise/ 

Contacts)ใชในการสราง Expert Directory 
3.3) เอกสารวชิาการหรือเอกสารความรู (Document Management System) ใช

สําหรับการนําเอกสารเขาและออก การแกไขเอกสารความรูตางๆ ภายใน Community 
3.4) กรณีศึกษา (Case Study) ใชสําหรับการนําเอกสารกรณีศึกษาเขาและออก การ

แกไขเอกสารกรณีศึกษาความรูตางๆภายใน Community 
 
2.2 ทฤษฏีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

2.2.1 กระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารสํานักงาน บานพัก หรืออาคาร
อ่ืนใดของสํานักงานอัยการสูงสุด 

จากการศึกษากระบวนการขั้นตอนการดําเนินงานปรับปรุงอาคารสํานักงาน บานพัก หรือ
อาคารอื่นใดของสํานักงานอัยการสูงสุด พบวากระบวนการเริ่มตั้งแตการท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด
ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณจากสํานักงานงบประมาณในหมวดของงบลงทุน โดยจะจัดสรรมาใน
ลักษณะของงบลํ่าซําซ่ึงท่ีผานมาจะมีการจัดสรรให จํานวน ๓๐ ลานบาท เปนอยางนอยทุกป และ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารท่ีดิน สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ จะมี
หนาท่ีพิจารณาในเบ้ืองตนวาจะจัดสรรใหหนวยงานใดดําเนินการปรับปรุงเพื่อเสนออัยการสูงสุด
อนุมัติตอไป ซ่ึงการพิจารณานั้นหนวยงานท่ีตองการปรับปรุงส่ิงกอสราง อาคารสํานักงาน บานพัก
หรืออาคารอ่ืนใดของตนเองก็จะจัดทําโครงการเสนอเขามา โดยโครงการจะตองตองดําเนินการตาม
รูปแบบหลักเกณฑท่ีกําหนด และสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและที่ดินมีหนาท่ี
พิจารณาถึงความถูกตอง และความจําเปนเรงดวนเพ่ือเสนออัยการสูงสุดอนุมัติใหดําเนินการตอไป 
แตถาหากวางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมีเหลืออยูไมเพียงพอก็จะดําเนินการทําคําขอต้ัง



18 
 

งบประมาณใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายงบประมาณดําเนินการของบประมาณในปงบประมาณถัด 
ซ่ึงรายละเอียดการดําเนินงานปรากฏตามแผนผังการดําเนินงาน ดังภาพ 

แผนผังกระบวนการขั้นตอน 
การดําเนินการในงานปรับปรุงอาคารหรือส่ิงกอสรางของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
 

  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
   
 
 
 
 
 
 
 

แจงผลการจัดสรร 

เสนอ 

ออกแบบ 

สงกลับ 

     

   พิจารณา 

เสนอ 

จัดทํา 

หนวยงานเจาของสถานท่ีที่มีความตองการจะปรับปรุงสถานท่ีของตนเอง 

หนวยงานราชการท่ีเก่ียวกับดานวิศวกรซ่ึงมีหนาที่ออกแบบรูปรายการ 

รูปรายการสิ่งกอสราง พรอมประเมินราคาและจัดทําพิมพเขียวกับราคาคากอสราง (ปร.4  ปร.5) 

หนวยงานเจาของสถานท่ีที่มีความตองการจะปรับปรุงสถานท่ีของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

รูปแบบรายการและประมาณราคาการปรับปรุงสิ่งกอสราง 

คําขอต้ังงบงบประมาณ  

สํานักงานอัยการพิเศษฝายงบประมาณ  

อัยการสูงสุด 

เสนอ 

บรรจุในคําขอต้ังงบประมาณ

อนุมัติ 

จัดจาง 

แจง 

โอน

ดําเนินการ 

เสร็จสิ้นแจง 

กรณีงบประมาณเหลือไมพอ กรณีมีงบประมาณเหลือจาย 

อภ. 
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2.2.2 หลักเกณฑการคํานวณราคากลางของอาคารและส่ิงกอสราง (คณะทํางานพิจารณา
จัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย, 2544)  

(1) ความหมายของการประมาณราคา  
การประมาณราคานั้นไมใชราคาท่ีแทจริงของราคาคากอสรางท่ีเปนผลรวมของ คา

วัสดุคาแรงงาน และคาใชจายเพ่ือใชในการดําเนินงานกอสราง แตเปนเพียงกะราคาใหใกลเคียงกับ
ความเปนจริง  ดังนั้นการประมาณราคาจึงเปนการคํานวณ เพื่อหา ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน  ราคา
วัสดุ ราคาคาแรงงาน และ คาใชจายอ่ืนๆ เชนคาดําเนินการ กําไร และภาษีเปนตน  ซ่ึงราคาคา
กอสรางนี้หากไดกระทําโดยผูมีประสบการณและชํานาญแลว ราคาคากอสรางท่ีไดจากการ
ประมาณ กับราคาคากอสรางจริง เม่ือกอสรางแลวเสร็จ ไมควรแตกตาง สูง -ตํ่า เกิน 10 %  

(2) วิธีประมาณราคา 
การประมาณราคาคากอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางโดยท่ัวไป จัดทําได 2 วิธีคือ  

1) วิธีประมาณราคาโดยละเอียด ใชประมาณราคางานท่ีกอสรางจริง เพ่ือเปน
ราคาปานกลางหรือราคากลางในการจัดหาผูทําการกอสราง กระทําโดยการคํานวณหาปริมาณงาน
และวัสดุกอสรางแลวนําไปประมาณการหาคาวัสดุคาแรงงานตลอดจนคาใชจายตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ 
กิจการกอสราง รวมยอดเปนคากอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางท้ังหมด ผลท่ีไดจากการประมาณ
ราคาโดยละเอียดนี้จะใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุดทําได 2 วิธีคือ 

1.1) วิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุกอสรางและแรงงานตอ
หนวย เปนวิธีประมาณราคา โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง
ออกมาเปนหนวยๆ ของงาน แตละประเภทงาน แลวคูณดวยราคาคาวัสดุมวลรวมและคาแรงงานตอ
หนวย รวมยอดเปนคาวัสดุและคาแรงท้ังหมดแลวนํา ไปประมาณการหาคาอํานวยการและ
ดําเนินงาน คากําไรและคาภาษีอากร 

1.2) วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางท้ังหมด เปนวิธีประมาณ
ราคา โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณวัสดุกอสรางออกมาตามชนิดของวัสดุแลวคูณดวยราคา 
ตอหนวยของวัสดุแตละชนิด แลวรวมยอดเปนราคาคาวัสดุท้ังหมด แตวิธีนี้ไมสามารถกําหนด
คาแรงตอหนวยได ตองกําหนดคาแรงงานเปนรอยละ (%) ของคาวัสดุท้ังหมด แลวรวมคาวัสดุและ
คาแรงงานท้ังหมดนําไปประมาณการหาคาอํานวยการและ ดําเนินงาน คากําไรและคาภาษีอากร  

2)  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป ใชสําหรับผูออกแบบ (สถาปนิก, วิศวกรหรือนาย
ชางโยธา) เพื่อใหรูวาแบบท่ีออกมานั้นจะกอสรางไดตามวงเงินงบประมาณท่ีมีอยูหรือไมหรือใช
สําหรับตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียดท่ีไดประมาณราคาไปแลววาจะผิดพลาดหรือไมทํา
ได 2 วิธีคือ 
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 2.1) วิธีประมาณราคาจากปริมาตรประมาณการโดยหาปริมาตรของอาคาร
ท้ังหมดแลวคูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยของปริมาตรซ่ึงไดมาจากผล ผลการประมาณราคาโดย
ละเอียดของงานประเภทเดียวกันท่ีไดเคยประมาณการไวแลว วิธีนี้นิยมใชอาคารโลงๆ ท่ีมี
รายละเอียดของสวนประกอบอาคารไมมากนัก เชน อาคารโรงงาน, ถังเก็บนํ้า ฯลฯ เปนตน 

 2.2) วิธีประมาณราคาจากพ้ืนท่ีหรือเนื้อท่ี ประมาณการโดยหาปริมาณพื้นท่ี
หรือเนื้อท่ีใชสอยของอาคารท้ังหมดแลวคูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยพื้นท่ีหรือเนื้อท่ีซ่ึงไดมา
จากผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันท่ีไดเคยทําการประมาณราคาไวแลว
วิธีนี้นิยมใชกับอาคารโดยท่ัวไปแตตองทําความเขาใจวิธีการคํานวณหาพื้นท่ีหรือเนื้อท่ีใชสอย
อาคารใหถูกตอง ตรงกนัจึงจะไดผลท่ีใกลเคียงกัน  

(3) การประมาณราคาคากอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางของทางราชการ  
1) วิธีการประมาณราคา 
การประมาณราคาคากอสรางอาคารและส่ิงปลูกสรางของทางราชการเพ่ือใชใน

การพิจารณาจัดหาผูทําการกอสราง และเพ่ือการอ่ืนในสวนท่ีเกี่ยวกับการท่ีจะสนับสนุนใหงาน
กอสรางนั้นๆ แลวเสร็จไปดวยดีเปนประโยชนแกทางราชการนั้น กระทําไดโดยวิธีการถอดแบบ
คํานวณราคากลางหรือวิธีประมาณราคาโดยละเอียด ซ่ึงวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางหรือ
วิธีการประมาณราคาโดยละเอียดนั้น มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 1.1)  ประมาณการหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง โดยการถอดแบบ
เพื่อใหไดปริมาณงานและวัสดุกอสรางท่ีจะตองใชในการกอสรางงาน ตามแบบแปลนและรายการ
กอสรางของงานนั้นๆ หนวยของปริมาณงานและวัสดุกอสรางตามชนิดของงาน และวัสดุกอสราง
นั้น ๆ  

1.2) ประมาณการหาราคาวสัดุกอสราง  
1.3) ประมาณการหาคาแรงงานกอสราง  
1.4) ประมาณการหาคาใชจายตางๆ ในการกอสราง ซ่ึงไดแก คาอํานวยการ

และดําเนินงาน คาประกันภัยและคาความเสียหายอ่ืนๆ คาดอกเบ้ีย คากําไร และคาภาษีอากร 
2) กฎระเบียบและขอบังคับท่ีเกี่ยวของ  

การประมาณราคาคากอสราง และส่ิงปลูกสรางของทางราชการดังกลาว จะตองปฏิบัตติาม
กฎระเบียบและขอบังคับของทางราชการ คือ  

2.1) มติคณะรัฐมนตรีในสวนท่ีเกีย่วกับการประมาณราคา  
2.2) คําส่ังกระทรวง ทบวง กรม ในสวนท่ีเกี่ยวกับการประมาณราคา  
2.3) มาตรฐานงานกอสราง ในสวนท่ีเกี่ยวกบัการประมาณราคา  
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2.4) ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุฯในสวนท่ีเกี่ยวกบัการประมาณ
ราคา  

2.5) หลักเกณฑของคณะกรรมการราคากลางท่ีกําหนดไว 
3) เอกสารและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของในการประมาณราคา 

3.1)  แบบแปลนและรายการประกอบแบบกอสราง ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน 
คือ  

3.1.1) แบบแปลน  
3.1.2) รายการประกอบแบบกอสราง  
3.1.3) รายการวัสดุมาตรฐานและวิธีใชวัสดกุอสราง  

3.2)  แบบฟอรมสําหรับใชในการประมาณราคามี6 แบบคือ  
3.2.1) แบบฟอรม ปร.1 ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและ

วัสดุกอสรางท่ัวไป เชน หาปริมาณงาน ถมดิน ฯลฯ หรือใชเปนแบบฟอรมประมาณราคาคา
กอสรางงานตางๆ เพื่อหาราคา ตอหนวย เชน งานทําประตูนาตาง งานเดินทอระบบตางๆ ฯลฯ เปน
ตน  

3.2.2) แบบฟอรม ปร.2 ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงาน
คอนกรีต งานไมแบบ งานไมค้ํายัน และงาน เหล็กเสริมคอนกรีตโดยเฉพาะ  

3.2.3) แบบฟอรม ปร.3 ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงาน
ประเภทไมโดยเฉพาะ 

3.2.4) แบบฟอรม ปร.4 ใชสําหรับรวมปริมาณงานแตละประเภทงาน 
โดยจะแสดงจํานวนวัสดุและแรงงานกอสรางท่ีประมาณการไวในแบบฟอรม ปร.1, ปร.2 และปร.3 
แลวนํายอดรวมมาลงในแบบฟอรมนี้ ปร.4 นี้เปนแบบฟอรมสรุปผลการประมาณราคาคาวัสดุและ
คาแรงงานกอสราง 

3.2.5) แบบฟอรม ปร.5 ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางท้ังหมด 
3.2.6) แบบฟอรม ปร.6 ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางกรณีมี

การกอสรางหลายงานหรือใชเปรียบเทียบราคา  
3.3)  หลักเกณฑในการถอดแบบตามหลักวิชาชาง (โดยคณะกรรมการ

ควบคุมราคากลาง)  
3.3.1)  เกณฑการถอดแบบสํารวจปริมาณงานและวัสดุกอสราง  
3.3.2)  เกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวม  
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3.4)  ราคาวัสดุกอสราง (ตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสร 0203/ว 100 ลว.ท่ี 18 
มิ.ย. 2522) ประกอบดวย 

3.4.1) ราคาในสวนกลาง (ใชราคาวัสดุของกรมการคาภายในกระทรวง
พานิชย)  

3.4.2) ราคาในตางจังหวัด (ใชราคาวัสดุของพานิชยจังหวัด)  
3.4.3) ราคาสืบเอง (กรณีท่ีกระทรวงพานิชยหรือพานิชยจังหวัดไมได

ระบุไว)  
3.5)  ค าแรงงานกอสร าง  (โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง ) 

ประกอบดวย 
3.5.1) คาแรงงานกอสรางตอหนวยของแตละประเภทงาน  
3.5.2) คาแรงงานกอสรางเหมารวมของแตละประเภทงาน  

3.6) คาใชจายในการดําเนินงานกอสรางและคาภาษี (คา FACTOR F) 
ประกอบดวย  

3.6.1) คาอํานวยการและดําเนินงาน คิดเปนรอยละของคางาน  
3.6.2) คาดอกเบ้ีย คิดเปนรอยละของคางาน  
3.6.3) กําไร คิดเปนรอยละของคางาน  
3.6.4) คาภาษีคิดเปนรอยละของคางาน รวมกับ ขอ 3.6.1 ถึง ขอ 3.6.3  

3.7) คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี) นอกเหนือจากคาใชจายในการ
ดําเนินงานกอสรางท่ัวไป  

3.7.1) คาใชจายในการปองกันตามกฎหมายกําหนด เชน ระบบปองกัน
ฝุน ฯลฯ เปนตน  

3.7.2) คาใชจายตามเงื่อนไขสัญญา เชน การไมอนุญาตใหคนงานพัก
ในบริเวณท่ีกอสราง ฯลฯ เปนตน  

3.7.3) คาใชจายสําหรับเคร่ืองจักรกลพิเศษ เชน TOWER CRANE 
ฯลฯ เปนตน  

(4) การคํานวณราคากลางของงานกอสรางอาคาร  
การคํานวณราคากลาง มีกระบวนการดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1) การถอดแบบ เปนข้ันตอนในการแยกงานกอสรางท้ังโครงการออกเปน
ปริมาณเน้ืองานของงานยอยตางๆ ลงใน แบบฟอรมสําหรับการประมาณราคาซึ่งกําหนดใหใชเปน
มาตรฐานเดียวกัน และการคิดปริมาณเนื้องานของผูถอดแบบอาจคิด ไดไมเทากัน เชน การเผ่ือ
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เปอรเซ็นตเสียหายตางกัน ดังนั้นเพื่อใหผูถอดแบบท้ังหลาย สามารถคิดปริมาณเนื้องานไดโดยมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน จึงกําหนดใหผูถอดแบบใชมาตรฐานการวัดเนื้องานและเกณฑการเผ่ือ
เสียหายเปนอันเดียวกัน  

2) การใสราคาวัสดุเปนข้ันตอนในการหาราคาวัสดุของแตละงานยอยตางๆ ลง
ในแบบฟอรมสําหรับการประมาณ ราคา ซ่ึงราคาจะไดจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยหรือ
สืบราคาจากผูผลิตโดยตรง จะเปนราคาตอหนวยหรือราคาตอชุด แลวแตหนวยของปริมาณงาน
นั้นๆ  

3) การใสคาแรงงาน เปนข้ันตอนในการหาราคาคาแรงงาน ของแตละงานยอย
ตางๆ ลงในแบบฟอรม สําหรับการ ประมาณราคา ซ่ึงคาแรงงานจะกําหนด โดยคณะกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานท่ีราชการ และถาวรวัตถุของประเทศ (ปกส) หรือ
คณะกรรมการควบคุมราคากลาง หรือจัดทําโดยสํานักงบประมาณ และหรือสืบราคาเอง จะเปน
ราคา ตอหนวย หรือราคาตอชุด แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้นๆ  

4) การใสคาใชจายในการดําเนินการ เปนข้ันตอนในการหาราคาคาใชจาย
ทางออม เชน คาอํานวยการ คาดอกเบ้ีย กําไร และคาภาษีลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณราคา 
ซ่ึงจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตของคางาน(คาใชจายทางตรง) และ เพื่อความสะดวกในการคํานวณ จึง
ไดจัดทําเปนตารางสําเร็จรูปเรียกวา ตาราง FACTOR F การประมาณราคาโดยละเอียด เปนวิธีการ
หาปริมาณงานและวัสดุกอสรางโดยถอดออกจากแบบแปลนและรายการ กอสรางออกเปนหนวยๆ 
ตามวิธีการและหลักเกณฑการถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพ่ือคํานวณราคากลาง และแบบฟอรมท่ีจะ 
ใชสําหรับการประมาณราคา เนื่องจากผูท่ีทําหนาท่ีประมาณราคาใชแบบฟอรมท่ีแตกตางกัน จึงได
เสนอใหใชแบบฟอรมท่ีผูทําหนาท่ีประมาณราคาคากอสรางจะไดใชเปนแบบมาตรฐานเดียวกัน 
ไดแกแบบฟอรม ปร.1 ถึง แบบฟอรม ปร.6  

จากทฤษฎี และหลักการดังกลาวขางตน การจัดการความรู เปนเครื่องมือในการบริหาร
องคกร หรือบริหารคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker)ใหสามารถใชความรูในการทํางานได
อยางมีสิทธิภาพ สงผลตอความสามารถในการแขงขันการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร โดย
การรวบรวมความรูในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ซ่ึงมาจากประสบการณการทํางาน มาจากทัศนคติ
และ พฤติกรรมการทํางาน ของแตละบุคคลในองคการ ซ่ึงปฏิบัติงานในเร่ือง เดียวกัน แลวมีการ
จัดการใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูโดยการปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติ เม่ือรวบรวมไดแลว ก็มี
การนําความรูท่ีไดมาใช โดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ในการดึงความรูท่ี
ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge ) ออกมาแลววิเคราะห สังเคราะห และจําแนก (Synthesis) 
หรือจัดระบบใหม เพื่อสรางเปนองคความรูมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ นําไปสูการเผยแพรความรู 
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เพื่อเปนการตอยอด สรางประโยชนจากความรูและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน เปนการบริหาร
จัดการท่ีเปดโอกาสใหคนในองคกร ไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  เพื่อทําใหความรูท่ีมีอยูใน
ตัวคน (Tacit Knowledge) ไดแสดงออกเปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) แลวจึงเก็บ
รวบรวมไวเปนชุดความรู (Knowledge Pack) ขององคกร ใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชใน 
การปฏิบัติงาน และพัฒนางาน  โดยไมตองเร่ิมตนจากศูนยและไมตองทํางานแบบลองผิดลองถูก 
ทําใหประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ และไดผลผลิตมากท้ังปริมาณและคุณภาพ หนวยงานท่ี
ไดลงทุนพัฒนาบุคลากรไปแลว ความรูและประสบการณของบุคคลนั้น ยังคงอยูกับ หนวยงานและ
สามารถนํามาใชประโยชนไดอีก ซ่ึงเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงานนโยบายยุทธศาสตรและ
งบประมาณซ่ึงเปนสํานักงานท่ีตั้งข้ึนใหม ผูปฏิบัติงานตองใชความรูและทักษะในการปฏิบัติงานให
ประสบผลสําเร็จ และบุคลากรมีการโยกยายอยูเสมอ ไมมีการเติบโตในสายงานเฉพาะ ตามปญหา
ดังกลาวขางตนโดยใช ทฤษฎี Knowledge Creation ในการสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร และใช
มาตรฐาน ISO12207 กับ Software Microsoft SharePoint เปนกระบวนการและเครื่องมือใน 
การสราง ระบบสารสนเทศการจัดการความรู หรือระบบจัดการความรู (KMS) ในการสนับสนุน
การจัดการความรู เพื่อสรางมาตรฐานการดําเนินงานอันเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ให 
ผูท่ีมาใหมใชเปนหลักในการศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน และผูท่ีอยูเดิมใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
พรอมท้ังเปนกรอบในการกําหนดกระบวนการใหผูปฏิบัติงานไดเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู 
ผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร เพื่อใหองคกรเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปอยาง 
ไมรูจบ  
 
 
 


