
 

 
บทที่ 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 

4.1 นําเร่ือง 
4.1.1 การสรางระบบจัดการความรู (KMS) 
การสรางระบบจัดการความรูไดยึดหลักการสรางระบบจัดการความรูสําหรับองคกรโดยใช 

มาตรฐาน ISO12207 เปนกระบวนการ และ Software Microsoft SharePoint เปนเคร่ืองมือในการ
สราง ดังท่ีกลาวแลวขางตน โดยไดดําเนินการดังตอไปนี้ คือ 

 )1  (การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู   ) Knowledge Audit   (ตามแผนแมบทการจัดการ
ความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ  .ศ  .2552-2561  ไดกําหนดบัญชี 100  หัวขอองคความรู ไวแลว และ

งานดานบริหารอาคารและท่ีดิน เปนหัวขอความรูตามบัญชีองคความรู องคความรูท่ี  66  ดังนั้นการ
ตรวจสอบและระบุหัวขอองคความรูจึงไดดําเนินการโดยสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

(2) การสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร (Create Business Framework) กําหนดกรอบ
ธุรกิจในการจัดการความรู ไดมีการศึกษาสภาพปญหาของหัวขอความรูในงานบริหารอาคารและ
ท่ีดินแลวโดยการสัมภาษณพูดคุยกับนายเดชอุดม วีระวานิช รองอธิบดีอัยการสํานักงานนโยบาย 
ยุทธศาสตรและงบประมาณ ผูรับผิดชอบงานบริหารอาคารและท่ีดิน พรอมท้ังการศึกษา วิเคราะห
หนวยงานผูรับผิดชอบหัวขอองคความ คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 
สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ แลว ปรากฏวา บุคลากรผูปฏิบัติงานดานนี้ท่ีเปน
พนักงานอัยการมีความรูทางดานกฎหมาย ไมเคยผานงานในดานนี้มากอน สํานักงานอัยการสูงสุด
ไมมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและเติบโตมาในสายงานดานนี้โดยตรง และแมบางคนจะเคยทํางานดาน
นี้ พอมีประสบการณบางแตก็มีการหมุนเวียนโยกยายเปนประจํา ทําใหความรูจากประสบการณ
ดังกลาวหายไปดวย  ผูท่ีมารับตําแหนงใหมก็ไมมีความรูดานนี้ ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง และ
ขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน เปนสํานักงานท่ี
กอต้ังข้ึนมาใหมผูปฏิบัติงานจึงยังไมมีความรู (Knowledge ) ทักษะ (Skill)  และความถนัด (Aptitude) 
ในงานดานน้ี และไมมีระบบขอมูลสารสนเทศ (Information) ที่จะสามารถสนับสนุนการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางแกไขปญหา(solution) คือสํานักงานอัยการ
สูงสุดตองสรางมาตรฐานในการดําเนินงานดานบริหารอาคารและที่ดิน (Standard Process) ท่ีเปน
การพัฒนาองคความรูท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน(task knowledge) เทาท่ีมีอยูเดิมใหมีมาตรฐาน
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สําหรับการปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆตามขอบขายภารกิจหนาท่ีดังกลาวท่ีไดกลาวมาแลวใหออกมา
เปนองคความรูท่ีชัดแจงเพื่อเพิ่มองคความรู และทักษะในการปฏิบัติงานดานงานบริหารอาคารและ
ท่ีดินใหกับผูปฏิบัติงาน  และเปนองคความรูใหผูท่ีมาทํางานใหมใชในการศึกษา และเปนแนว
ปฏิบัติท่ีชัดเจน รวมท้ังตองสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานแลกเปล่ียนเรียนรูกัน โดยใชทฤษฎีการสราง
ความรู (Knowledge Creation) ของ Nonaka เปนรูปแบบ(Model) ของการจัดการความรู เพื่อพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรูของ Knowledge Worker และสรางองคความรูข้ึนมาเปนมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงทฤษฎีมีกระบวนการ Socialization ซ่ึงเปนการสรางความรูในตัวบุคคล (tacit 
knowledge) ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดประสบการณ ท่ีบุคคลไดจากการทํางานหนา
งาน (Field Building) จากบุคคลหน่ึงสูบุคคลหน่ึง โดยการพูดคุยมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันอยาง
เขาใจกันระหวางคนท่ีทํางานรวมกัน และมุงเนนการสรางความรู ซ่ึงก็คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การดําเนินงานดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุดนั้นเอง 

(3) วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ท่ีเร่ิมตังแตการจับความรู (Knowledge 
Capture) จากน้ันจึงนํามาวิเคราะหและสังเคราะหความรู (Knowledge Analysis and Structuring) 
โดยไดดําเนินการ ดังนี้ 

(3.1)  ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู
โดยพูดคุยกับ ผูปฏิบัติงาน และศึกษาจากอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการ 

(3.2) วางแผนการจับความรูและความตองการของผูใชงานระบบโดยกําหนดการ
สัมภาษณจับความรู และสอบถามความตองการ พรอมท้ังออกแบบสอบถามความตองการ ของ 
ผูใชงานระบบ (Knowledge User) โดยยึดสวนประกอบของเว็บไซตระบบจัดการความรูของ 
Microsoft SharePoint  

 )3.3   (จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ   ) Agenda   (และวาระซอนเรน   ) Hidden Agenda (
เพื่อสัมภาษณผูบริหาร   ) Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker   (กําหนดขอบเขตของ

การจับความรู  และประเภทของผูใชงานระ บบ  )Knowledge  User   (วาเปนใครบาง รวมทั้งจับความรู
และสอบถามถึงความตองการในการใชระบบท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ) To-Be System  (ดวย  

)3.4 (ติดตอพูดคุยสัมภาษณผูบริหาร เพื่อกําหนดงานสําคัญ )Critical Task  (และผูใชงาน
ระบบ ) Knowledge User  (โดยใช วาระการสัมภาษณ  )Agenda   (และวาระซอนเรน   ) Hidden Agenda( 

ท่ีออกแบบไว โดย 
 
 



48 

1  (ผูบริหารที่สัมภาษณ ประกอบดวย  
1.1  (นายสมชาย  คูวิจิตรสุวรรณ  อธิบดี อัยการสํานักงานนโยบาย 

ยุทธศาสตรและงบประมาณ  
1.2  (นายเดชอุดม  วีระวานิช  รองอธิบดี อัยการสํานักงานนโยบาย 

ยุทธศาสตรและงบประมาณ ผูรับผิดชอบงานดานบริหารอาคารและท่ีดิน 
1.3 (นายสมเจตน ชัยเฉลิมปรีชา อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน  

 2 (ส่ิงท่ีไดจากการสัมภาษณ 
ไดมีการสัมภาษณผูบริหารดังกลาวตามวาระและกําหนดการท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผล

การสัมภาษณ ปรากฏ ดังนี้ 
2.1) งานท่ีสําคัญ (Critical Task) ไดแก “การพิจารณารูปแบบรายการและ

ประมาณราคาการปรับปรุงส่ิงกอสราง” 
2.2   (ผูเช่ียวชาญ ไดแก นายเดชอุดม วีระวานิช นางสุกัญญา รัตนนาคินทร 

นางสาวล้ินจี่ อินทวงศ นางสาวอัญชลี ขาวขํา และนางสาววรรณพร บุญหอม 
2.3   (ผูใชงานระบบ   ) Knowledge User   (ไ ดแก บุคลากรในสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน และบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด 
)3.5( ติดตอพูดคุยสัมภาษณผูเช่ียวชาญ คือ นางสาวล้ินจี่  อินทวงศ นักจัดการงานท่ัวไป

ชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน  เพื่อจับความรูในการทํางานโดยใช
หลักการ Input/ Process/ Output เพื่อใหได Task/ Inference/ Domain Concept ตามวาระและ
กําหนดการที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยสัมภาษณเฉพาะนางสาวล้ินจี่ อินทวงศ เพียงคนเดียว
เทานั้น เนื่องจากเวลาในการดําเนินการมีนอย ผูเช่ียวชาญมีภาระงานมาก และจากการพูดคุย
ผูเช่ียวชาญสวนใหญมีหลักการคิดคลายๆกัน จึงเลือกสัมภาษณนางสาวล้ินจี่ อินทวงศ เนื่องจากเปน
ผูทํางานดานนี้มานานท่ีสุด และเพื่อใหองคความรูมีประสิทธิภาพนาเช่ือถือจึงใหผูเช่ียวชาญที่เหลือ
มาตรวจสอบในช้ัน Variation อีกหนึ่งหนึ่ง  

(3.6) ถอดเทปคําสัมภาษณ ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญดังกลาวขางตน ออกมาเปน บันทึก
การสัมภาษณ (Script) แลววิเคราะห Script โดยใชหลักการของ Common KADS ซ่ึงจะดูคําสําคัญ 
(Keyword Annotation) หรือความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ท่ีเกี่ยวกับองคความรูนั้นๆ 
โดยใชเคร่ืองมือในโปรมแกรม Microsoft Word ตรวจทาน             สรางขอคิดเห็น   เพื่อทํา
เคร่ืองหมายไวใน Script เปนบทวิเคราะหความรู (Transcript) ซ่ึงแบงการคิดออกเปน 3 ระดับ คือ  

 
 



49 

-งาน(Task) ท่ีสําคัญ 
-การคิด  (Inference) ยึดตามโครงสรางการคิด  (Inference Structure) 

input/process/output 
-ส่ิงท่ีคิดหลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept โดยดูจาก คําสําคัญตางๆ 

(Jargon) ท่ีเกี่ยวของกับปญหา  (Domain Ontology) รวมท้ังความรูจากประสบการณท่ีเปนประโยชน
อ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง (Precaution หรือ Caution)  

 จากนั้นนําไปสังเคราะห (Modeling) ตามแบบจําลองความคิดของ Common KADS 
โดยคํานึงถึงการใชงาน ใหสามารถใชงานไดอยางสะดวก (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสม
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community 
of Practice) โดยใช โปรแกรม Mind Manager ปรากฏผลดังนี้ 

รูปท่ี 4.1 แผนภาพความรูท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของโปรแกรม Mind Manager 
 

(3.7) ตรวจสอบ องคความรูและความตองการโดยไปสอบทาน ความเขาใจ ความถูกตอง 
(Validity) ครบถวนสมบรูณ (Completeness) กับนายเดชอุดม วีระวานิชย รองอธิบดีอัยการ 
สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ นางสุกัญญา รัตนนาคินทร อัยการจังหวัดประจํา
สํานักงานอัยการสูงสุด และนางสาวล้ินจี่ อินทวงศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ แลว ใช
โปรแกรม Microsoft Visio มาจัดทําเปนแผนท่ีความรู (Knowledge Map) ดังภาพ  
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รูปท่ี 4.2 แสดง Critical Task ของงานปรับปรุงอาคาร 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงความรูในระดับคิด (Inference Level) ของผูเช่ียวชาญ 
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รูปท่ี 4.4 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ  

ในสวนของ Input Inference ท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 4.5 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level)  

ของผูเช่ียวชาญ ในสวนของ Input Inference ท่ี 2 
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รูปท่ี 4.6 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ  

ในสวนของ Process Inference ท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ  
ในสวนของ Process Inference ท่ี 2 
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รูปท่ี 4.8  แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ ใน

สวนของ Process Inference ท่ี 3 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ ในสวน

ของ   Out Inference ท่ี 1 
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รูปท่ี 4.10 แสดงความรูในระดับปญหา (Domain Level) ของผูเช่ียวชาญ  

ในสวนของ   Out Inference ท่ี 2 
 

 )3.8   (นําแบบสอบถาม ที่ออกแบบไว ไปใหกลุมผูใชงานไดแกบุคลากรในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและที่ดิน ท่ีเหลือ เพื่อใหตอบแบบสอบถามความตองการของ
ผูใชงานตอระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึน  

 )3.9 ( สรุปรวบรวมขอมูลความตองของผูใชระบบ  )Knowledge  User   (จากการสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม โดยใชโปรมแกรม Microsoft  Excel ในการรวบรวมประมวลผล แลวจัดทําใน
รูปแบบสารสนเทศ ผลการดําเนินงานปรากฏตามแผนภาพ 
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รูปท่ี 4.11 แสดงความตองการใชงานระบบสารสนเทศการจัดการความรูของผูใชงานระบบ 

4  ( การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู   )IT-Base Knowledge Management 
System) ใชโปรแกรม Microsoft SharePoint เปนฐานในออกแบบระบบสารสนเทศจัดการความรู
โดยนําความตองการใชระบบของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงาน และกรอบแนวคิดในการ
บริหารจัดการความรู ตามทฤษฎีการสรางความรู  )Knowledge Creating   (ของ  Nonaka เปน
ตัวกําหนด Feature ของระบบสารสนเทศการจัดการความรู พรอมท้ังนําแผนท่ีความรู  )Knowledge 
Map   (ท่ีไดจากการจับความรูในตัวคน   ) Tacit Knowledge ( โดยการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดังกลาว
ขางตน ใสเขาไปในระบบจัดการความรูใน Feature แผนภาพความรูของโปรแกรม Microsoft 
SharePoint นอกจากนั้นนําเขาขอมูลตางๆ เชน เอกสารความรู )Explicit Knowledge   (รายช่ือและ
เบอรโทรศัพทของผูเช่ียวชาญ กรณีศึกษาท่ีเปนแบบอยางในการปฏิบัติงาน การเช่ือมโยงกับ
เว็บไซตอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เปนตน เขาสูระบบจัดการความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
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หมวดหมู เรียกใช กระจาย และแลกเปล่ียนใชรวมกัน ตามความสามารถของโปรแกรม Microsoft 
SharePoint ผาน Feature ตางๆ ผลการดําเนินงาน ปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปที่ 4.12 แสดงหนาจอของระบบสารสนเทศการจัดการความรู
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4.1.2   การออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู 
(1)  กําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรู  
ในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูผูศึกษาไดศึกษาขอมูลสําหรับใชในการพูดคุย

สัมภาษณผูบริหาร 2 สวน คือ 
(1.1) ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการโดยดูจากแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ 

ราชการ    4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.  2555-2558ซ่ึงกําหนดไววา “องคกรอัยการเปนสถาบัน
ท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือมั่นของประชาชน” และ
วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรู
สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 กําหนดไววา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกร
แหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ
เช่ือถือได”  

(1.2) ศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีหรือพันธกิจแลวปรากฏวาอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน ไดระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงาน
อัยการสูงสุดสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีไว ดังนี้ 

1) รับผิดชอบการสํารวจ ออกแบบ กอสราง ปรับปรุง ซอมบํารุง ขอใช ซ้ือ เชา ให 
แลกเปล่ียน หรือดําเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของ
สํานักงานอัยการสูงสุด 

2) รับผิดชอบงานเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับท่ีดิน 
อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) รับผิดชอบงานพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย 
และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

  เม่ือไดทําการศึกษาวิสัยทัศน และอํานาจหนาท่ีดังกลาวมาแลว ผูศึกษาไดขอมูล

ดังกลาวไปพูดคุยสัมภาษณผูบริหาร เพื่อทราบความตองการ หรือส่ิงท่ีผูบริหารอยากเห็นในดาน

การจัดการความรูของงานดานบริหารอาคารและที่ดิน หรือของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

อาคารและท่ีดิน เพื่อเก็บขอมูลนําไปกําหนดวิสัยตอไป ผลการดําเนินการ ปรากฏดังนี้ 

- อธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ไดพูดถึงวิสัยทัศน 

หรือส่ิงท่ีอยากเห็นในเร่ืองการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 
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หรืองานดานบริหารอาคารและท่ีดิน ดังนี้ “อยากใหเปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพ มีองคความรูท่ีอยูใน

ระดับท่ีสามารถท่ีจะไปเผยแพรใหกับบุคลากรของเราใหมีความเขาใจท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกัน”     

-รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ผูรับผิดชอบ

งานบริหารอาคารและท่ีดิน ไดพูดถึงวิสัยทัศน หรือส่ิงท่ีอยากเห็นในเร่ืองการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน หรืองานดานบริหารอาคารและท่ีดิน ดังนี้ 

“พัฒนาการของบประมาณในสวนของงบลงทุน และการบริหารงบลงทุนโดยใชการจัดการความรู

อยางเปนระบบทันสมัยเช่ือถือได” 

-อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินไดพูดถึงวิสัยทัศน หรือส่ิงท่ีอยากเห็นใน

เร่ืองการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน หรืองานดานบริหาร

อาคารและที่ดิน ดังนี้  “มีการจัดการความรูท่ีเปนระบบจะเขาถึงองคความรูไดงาย และมีคูมือ

สําหรับผูปฏิบัติงานเดิมและผูท่ีจะเขามาใหม”  

จากน้ันผูศึกษาไดนํามาวิเคราะหโดยใชหลักการดึงเอาสําคัญ (Key Word) ของทุก

ทานมาได ดังนี้ 

-มีองคความรูท่ีสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติได 

-เปนระบบ ทันสมัย เช่ือถือได 

-ระบบเขาถึงงาย มีคูมือการปฏิบัติงาน 

แลวนํามารอยเรียงเปนวิสัยทัศน ดานการจัดการความรูของงานดานบริหารอาคาร

และท่ีดิน ของสํานักงานอัยการสูงสุด  ดังนี้  

“มีองคความรูดานบริหารอาคารและที่ดินท่ีนาเชื่อถือใชในการปฏิบัติงานใหเปนไป

ในแนวทางเดียวกัน โดยมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและเผยแพรท่ีทันสมัยเขาถึงไดโดยงาย”  

(2) การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู 

ในการจัดการความรูดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด การปรับปรุง
ส่ิงกอสราง (งานพิจารณารูปแบบรายการและประมาณราคาปรับปรุงอาคารและส่ิงกอสราง) ให
บรรลุวิสัยทัศนการจัดการความรูดังกลาวท่ีมีองคความรูดานบริหารอาคารและท่ีดินท่ีนาเช่ือถือใช
ในทางปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จะใชทฤษฏีการจัดการความรู Knowledge-Creating 
Company โดยจัดกระบวนการเปล่ียนความรูในเอกสาร (Explicit Knowledge) และในบุคคล (Tacit 
Knowledge) ตามแบบจําลอง SECI (Socialization, Externalization, Combination and 
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Internalization) สรางองคความรูดังกลาวท่ีเปนมาตรฐานการดําเนินงานข้ึนมา โดยจะเร่ิมจาก
กระบวนการ Internalization กอนเพื่อเปนการดําเนินการตอเนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้ท่ีไดดําเนินการ
จัดทําระบบจัดการความรูข้ึนมาแลว และมีการจับความรูของผูเช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) แลว
สังเคราะหใหอยูในรูปของแผนท่ีความรู พรอมท้ังรวบรวมเอกสารความรู (Explicit Knowledge) ท่ี
เกี่ยวของ นํามาใสไวในระบบจัดการความรู เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชความรูไดศึกษาและนําไปใชงาน
ตอไป ดังน้ี 

1) กระบวนการ Internalization ใหกลุมผูปฏิบัติงานเรียนรูการใช งานระบบจัดการ
ความรูและศึกษาหาความรูจากระบบจดัการความรูท่ีสรางขึ้นมาแลวเพือ่นําองคความรูท่ีไดไปใช
งาน โดยวิธีการมอบหมายงานจริงหรือทดลองทํางานจาก case ตัวอยางท่ีเคยทํามาแลว 

2) กระบวนการ Socialization จัดใหมีการประชุมรวมกนัระหวางกลุมผูปฏิบัติงานใช
ความรูกับบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการ
ทํางานโดยใชหลักการ Brain Storming 

3) กระบวนการ Externalization การทําการจบั รวบรวม วเิคราะห และสังเคราะห 
ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล )Tacit Knowledge (ใหชัดเจนในรูปแบบ แผนท่ีการคิด )Knowledge Map (

ของผูปฏิบัติงานใชความรู )Knowledge Worker (เอกสารและสารสนเทศท่ีใชในการทํางานตางๆ 
)Working  Document  and Information  (โดยอาศัยวิธีการ CommonKADS  

4) กระบวนการ Combination  ทําการพัฒนาความรูโดยนําความรูใหม รวมกับความรู
เดิมท่ีมีอยู แลวจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  Best Practice   ) วิธีคิดของผูเช่ียวชาญ เอกสารและ

สารสนเทศท่ีใชงานเพ่ืออางอิงในการทํางานจริงรวมกัน โดยยึดแผนท่ีการคิดเปนหลัก ( 
 โดยใชข้ันตอนการดําเนินการ 5 ข้ันตอนในการสรางนวัตกรรม (5 Phases: Share Tacit 

Knowledge, Create Concept, Justify Concept, Build Archetype and Cross Leveling) กําหนดเปน
แผนกิจกรรม 3 ป ดังนี้ 

1)  สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงาน
ระบบจัดการความรู ตลอดจนการสรางและพัฒนาระบบจัดการความรู  

1.1)   สัมมนาทําความเขาใจใหแกผูบริหาร และบุคากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารอาคารและท่ีดิน เขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงานระบบจัดการความรู โดย
วิทยากรจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

1.2) จัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering Team ) เพื่อจัดเก็บ
องคความรู ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการความรู โดยประธานคณะทํางานควรเปนผูบริหาร
ระดับกลาง ตามทฤษฎีของ Nonaka  
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1.3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรูแกคณะทํางานวิศวกรรมความรู (Knowledge 
Engineering Team) ในดานวิศวกรรมความรู และระบบจัดการความรู 

1.4) สนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคาร
และท่ีดินใช และศึกษาหาความรูจากระบบจัดการความรู 

2) สัมมนาเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูประสบการณจริงรวมกัน (Shared Tacit 

Knowledge)  

2.1) จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินใช กับบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อแลกเปล่ียน
เรียนรูประสบการณในการทํางานโดยใชหลักการ Brain Storming 

3) สรางหลักการในการจดัการความรูโดยปรับปรุงองคความรู และพัฒนาระบบจดัการ
ความรู (Creating Concepts) 

3.1) วิเคราะหความรูจากผูปฏิบัติงาน โดยใช CommonKADS Inference Model 
3.2) สังเคราะหความรูใหอยูในรูปแผนที่ความรู  (Knowledge Map) โดยใช 

CommonKADS 
3.3) รวบรวมเอกสาร สารสนเทศ และตัวบุคคลอางอิง รวมท้ังกรณีศึกษาท่ีสําคัญ 
3.4) พัฒนาระบบจัดการความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-Based Knowledge 

Management System) โดยคณะทํางานวิศวกรรมความรู  
4) ทดลององคความรู และ ระบบจัดการความรู (Justify Concepts) 

4.1) ฝกอบรมการใชงานระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหมใหแกผูบริหาร บุคลากรของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน  

4.2) มอบหมายงานจริงหรือทดลองทํางานจาก case ตัวอยางท่ีเคยทํามาแลว โดยใช
องคความรู และ ระบบจัดการความรู ท่ีสรางและพัฒนาขึ้นใหม 

5) ประเมินผลและปรับปรุงองคความรู (Build Archetype) ใชเวลา 6 เดือน 
5.1) จัดสัมมนาผูบริหาร และผูปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนําองคความรู และ ระบบ

จัดการความรูไปทดลองใช เพื่อสรางองคความรู และ ระบบจัดการความรู ตนแบบ (Archetype) 
6) แลกเปล่ียนความรูขามช้ันบังคับบัญชาและนอกองคกร (Cross-Leveling Knowledge)  

6.1) ศึกษางานดานปรับปรุงอาคารจากหนวยงานภายนอก และนํานโยบายของ
ผูบริหารระดับสูงมามาพิจารณาประกอบ เพื่อปรับปรุงตนแบบ )Archetype (  
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แผนการดาํเนนิงานการจัดการความรู 3 ป 
หัวขอ งานบริหารอาคารและท่ีดิน(การปรับปรุงอาคารและสิ่งกอสราง) 

 

 

กิจกรรม/เดือนที่ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

1)  สรางความรูความเขาใจใหแก
บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรูและ
การใชงานระบบจัดการความรู ตลอดจน
การสรางและพัฒนาระบบจัดการความรู 

1.1)   สัมมนาทําความเขาใจใหแก
ผูบริหาร และบุคากรของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน เขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงาน
ระบบจัดการความรู  โดยวิทยากรจาก
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู 

1.2)  จัด ต้ั งคณะทําง านวิ ศวกรรม
ความรู (Knowledge Engineering  Team ) 
เพื่อจัดเก็บองคความรู  ออกแบบ  และ
พัฒนาระบบจัดการความรู โดยประธาน
คณะทํางานควรเปนผูบริหารระดับกลาง 
ตามทฤษฎีของ Nonaka  

1.3  (สัมมนาเชิงปฏิบัติการใหความรู
แ ก ค ณ ะ ทํ า ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม ค ว า ม รู 
 )Knowledge Engineering Team   (ในดาน
วิศวกรรมความรู และระบบจัดการความรู 

1.4  (ส นับส นุน ให ผู บ ริ ห า ร แ ล ะ
บุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารอาคารและท่ีดินใช และศึกษาหา
ความรูจากระบบจัดการความรู 
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กิจกรรม/เดือนที่ ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

       

4  (ทดลององคความรู  และ  ระบบ
จัดการความรู )Justify Concepts(  

4.1)  ฝกอบรมการใช ง านระบบท่ี
พัฒนาข้ึนใหมใหแกผูบริหาร บุคลากร
ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
อาคารและท่ีดิน  

4.2) มอบหมายงานจริงหรือทดลอง
ทํางานจาก case ตัวอยางท่ีเคยทํามาแลว 
โดยใชองคความรู  และ  ระบบจัดการ
ความรู ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนใหม 

      

 5)  ประเ มินผลและปรับปรุ งองค
ความรู (Build Archetype)  

5.1)  จั ด สั ม ม น า ผู บ ริ ห า ร  แ ล ะ
ผูปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนําองคความรู 
และ ระบบจัดการความรูไปทดลองใช 
เพื่อสรางองคความรู และ ระบบจัดการ
ความรู ตนแบบ (Archetype) 

      

6) แลกเปลี่ยนความรูขามช้ันบังคับ
บัญชาและนอกองคกร (Cross-Leveling 
Knowledge)  

6.1) ศึกษางานดานปรับปรุงอาคารจาก
หนวยงานภายนอก และนํานโยบายของผูบริหาร
ระดับสูงมามาพิจารณาประกอบ เพื่อปรับปรุง
ตนแบบ )Archetype (  
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4.1.3 การสาธิตประโยชนของระบบ KMS และแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 
(1) ผูรับการสาธิต ประกอบดวย 

1) นายเดชอุดม วีระวานิชย รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ 

2) นางสุกัญญา รัตนนาคินทร อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

3) นางสาวล้ินจี่ อินทวงศ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารอาคารและท่ีดิน 

(2) การสาธิต 
เม่ือไดสรางระบบ KMS และแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป แลวไดดําเนินการสาธิต

ประโยชน ของระบบ KMS โดยการเปดระบบ KMS ใหผูรับการสาธิตดูในหองประชุมของ
สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ แลวฉายบนจอโปรเจดเตอรเพ่ือใหทุกคนสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน พรอมท้ังไดอธิบายประกอบ แลวใหบุคลดังกลาวแสดงความเห็นใน
แบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดออกแบบไว เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 

สวนแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ผูศึกษาไดอธิบายรายละเอียดในแผนการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 3 ป ท่ีไดแจกใหศึกษากอนลวงหนาทุกกิจกรรม แลวใหผูรับการสาธิต
แสดงความเห็นในแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดออกแบบไวเพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  

เนื่องจากผูรับการสาธิตมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเปนสวนใหญและไมสะดวกท่ี
จะกรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงใชวิธีการสอบถามตามประเด็นในแบบสอบถามและ
กรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม 
 
4.2 ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป  

บุคลากรภายในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและที่ดินสวนใหญมีความ
สามัคคีกัน ผูเช่ียวชาญแมบางคร้ังจะมีความเห็นแตกตางกันบางแตก็เคารพในความคิดของกันและ
กัน ผูบริหารโดยเฉพาะรองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ
(ผูรับผิดชอบงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน) ใหความเปนกันเองกับ
ผูปฏิบัติงานและมักเปนท่ีพึ่งพาใหคําแนะในการทํางานของผูปฏิบัติงานไดเสมอ เนื่องมีความรู
ความเขาใจในเนื้องานเปนอยางดีเพราะเติบโตมาจากอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินและ
รับผิดชอบดูแลงานดานบริหารอาคารและท่ีดินมาหลายป  
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งานท่ีมอบหมายใหผูปฏิบัติงานดําเนินการจะมอบหมายเปนรายบุคคลทําใหตางคนตางมี
แนวทางในการทํางานท่ีแตกตางกัน และมักไมคอยปรึกษากันเองภายในสํานักงานแตจะไปปรึกษา
ผูบริหารรองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ(ผูรับผิดชอบงานของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน) ดังนั้น รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย 
ยุทธศาสตรและงบประมาณ(ผูรับผิดชอบงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและ
ท่ีดิน) จึงเปน บุคลากรท่ีสําคัญในงานดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ผูบริหารและผูเช่ียวชาญใหความสําคัญตอการจัดการความรู แตผูปฏิบัติสวนใหญยังไม
คอยใหความสนใจมากนัก ระหวางการดําเนินศึกษาวิจัยผูเช่ียวชาญเห็นวาส่ิงท่ีศึกษาสามารถ
นําไปใชเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดจริงจึงทําใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู
และกระตือรือรนใหความรวมมือ แตเนื่องจากผูเช่ียวชาญและผูบริหารมีภาระงานท่ีเยอะทําใหไมมี
เวลาใหความรวมมือในการวิจัยอันเปนปญหาอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของการวิจัย 

สถานท่ีทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินสวนใหญผูปฏิบัติงาน
จะนั่งเปนพาทิช่ันกั้นเปนสวนๆ  จึงมีความสะดวกในการพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู 

 
4.3 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

จากการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป ตอ ผูเช่ียวชาญ 
และผูบริหาร ผูรับการสาธิตดังกลาว ผูศึกษาไดออกแบบเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูลเปนตาราง
แบบสอบถาม และนําไปสัมภาษณพูดคุยกับผูบริหาร และผูเช่ียวชาญดังกลาวมาแลว ดังนั้นในการ
จัดเก็บขอมูลจึงไดมีการวิเคราะหขอมูลไปในคราวเดียวกัน ผลการดําเนินงานปรากฏตามตาราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  ความเปนไปได ขอดี ขอเสีย สิ่งที่ตองปรับปรุง ประโยชนที่ไดรับ 

(1) ระบบ KMS ระบบ KMS มีความ

เ ป น ไ ป ไ ด  1 0 0 

เปอรเซ็นต ที่จะใชใน

ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร

ทํางานของผูปฏิบัติงาน 

ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร 

มีรายละเอียดของความรู

ทั้ง ความรูที่อยูในตัวคน

และเอกสารความรู ที่

จํ า เปนตอการใช งาน

ครบถวนเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติงาน และผู

ที่ เข ามาใหมสามารถ

นํามาใชไดทันที  และ

สามารถเปนแหลงให

คนมาเรียนรูได 

ระบบคอนขางชาตอง

รอเวลาในการโหลด

เอกสารโดยเฉพาะการ

จะเปดดูไฟลเอกสารที่

เปนไฟล PDF ตอง

ดาวนโหลดกอนจึงจะ

เปดดูได ทําใหเสียเวลา

และตองหาที่เก็บ

เอกสารและผูใชงาน

ระบบตองมีความรูใน

ระบบเทคโนโลยี 

ควรให ดู ง า ย  ใช ง า ย 

และควรแบงสวนให

ชัดเจนวาสวนไหนเปน

องคความรู สวนไหน

เปนเค รื่องมือในการ

ดําเนินงาน 

ค น ที่ ม า อ ยู ใ ห ม มี ที่

เรียนรูสามารถใชในการ

ปฏิบัติงานไดอยางเปน

แนวทางเดียวกัน และ

เปน ที่ ใช แสดงความ

คิดเห็นได 

 

 

 

 

66 



59 

 ความเปนไปได ขอดี ขอเสีย สิ่งที่ตองปรับปรุง ประโยชนที่ไดรับ 

(2) แผนกิจกรรม KM 3 ป 

 1)  สรางความรูความเขาใจ

ใหแกบุคลากรเกี่ยวกับการ

จัดการความรูและการใชงาน

ร ะ บ บ จั ด ก า ร ค ว า ม รู 

ตลอดจนการสร า งและ

พัฒนาระบบจัดการความรู 

มีความเปนไปได ดีอยูแลว ไมมี  -ควรมีกิจกรรมเวียนให

ห น ว ย ง า น อื่ น ใ น

สํานักงานอัยการสูงสุด

ได ท ร าบ เพื่ อ เ ข า ใ ช

ประโยชน 

-เวลาควรใชแค 6 เดือน 

บุคลากรมีความรูความ

เขาในการจัดการความรู

และระบบจัดการความรู

ทําใหสามารถนําไปใช

ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร

ปฏิบัติงานได 

2) สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน

เ รี ย น รู อ ง ค ค ว า ม รู

ประสบการณจริงรวมกัน 

(Shared Tacit Knowledge) 

มีความเปนไปได 

 

เ ป นก ารแลก เป ลี่ ยน

ประสบการณ 

บุคลากรของกรมโยธาธิ

ก า ร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง มี

ค ว า ม รู ใ น เ รื่ อ ง ก า ร

กอสรางและประมาณ

ร า ค า อ ยู แ ล ว  ซึ่ ง

สํานักงานอัยการสูงสุด

ตองเชื่อผูเชี่ยวชาญอยู

แลว 

ควรใหหนวยงานใน

ตางจังหวัดเขามารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูดวย 

มี ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น

ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ก า ร

ทํางานกัน 
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 ความเปนไปได ขอดี ขอเสีย สิ่งที่ตองปรับปรุง ประโยชนที่ไดรับ 

3) สรางหลักการในการ

จัดการความรูโดยปรับปรุง

องคความรู และพัฒนาระบบ

จั ดก ารคว าม รู  ( Creating 

Concepts) 

มีความเปนไปได 

 

มีการปรับปรุงทําให

สามารถแกไขปญหาที่

เคยเกดิขึ้นมาแลวไมให

เกิดซ้ําอีก 

ไมมี ไมมี ปรับปรุงใหทันสมัยและ

ถูกตอง 

4) ทดลององคความรู และ 

ร ะ บ บ จั ด ก า ร ค ว า ม รู 

(Justify Concepts) 

มีความเปนไปได 

 

มีการใชความรูทดสอบ

องคความรู และระบบ

จัดการความรูจาก

สถานการณจริง ทําให

สามารถแกไขปญหา หรือ

ใชในการทํางานจริงได

อยางมีประสิทธิภาพ 

ไมมี ไมมี องคความรู และระบบ

จัดการความรูมีการ

ทดสอบเตรียมพรอมอยู

เสมอ 
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นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมท่ีไดจากการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผน

กิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ดังนี้ 

(1) ระบบ KMS  

1) ระบบ KMS สามารถชวยในการทํางานไดอยางดี เนื่องจากมีความรูท่ีไดจาก

ประสบการณและความรูในเอกสาร สามารถใหผูปฏิบัติงานไดใชเปนแหลงเรียนรู และเปนชองทาง

ในการแกไขปญหาในการทํางานไดโดยมีชองทางสอบถามผูเชียวชาญหรือผูมีความรูได  

2) ระบบดูแลวใชงานยากทําใหไมรูวาจะเร่ิมใชตรงไหนอยางไรกอน คนไมชํานาญก็จะ

ใชประโยชนไดนอย ควรมีการฝกอบรมเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสวนของ สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายบริหารอาคารและท่ีดินดวย 

3) การเขาไปแกไขรายละเอียดในระบบควรกําหนดไววาใครมีสิทธิเขาไปแกไขในสวน

ใด และการแกไขควรมีคณะกรรมการอยางนอย 3 คน โดยมีอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

เปนหัวหนาคณะทํางานเพื่อใหเกิดความถูกตองมากท่ีสุด และผูบริหารระดับกลางจะไดมีสวนรวม

และเปนกลจักรสําคัญในการพัฒนาระบบ 

4) ขอมูลท่ีใชประกอบในการทํางานมักมีการเปล่ียนแปลงบอย เชนคา Factor F หรือ

หนังสือเวียนตางๆเชนการจําแนกประเภทรายจาย เปนตนหากขอมูลในระบบผิดก็จะทําใหการ

ปฏิบัติงานผิดพลาดได จึงตองมีการ Update ตลอดเวลาอยางนอยก็ตองเดือนละ 1 คร้ัง ระบบจึงควร

มีการแจงเตือนโดยอาจเปนสัญลักษณหรือเสียงท่ีแสดงวาไมไดมีการเขาไปดูหรือตรวจสอบขอมูล

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตองมีการมอบหมายคนท่ีมีหนาท่ีในการแกไขขอมูลอยางแจงวาใครมี

หนาท่ีตองแกไขขอมูล 

5) ในกรณีท่ีมีคนต้ังคําถาม หรือต้ังกระทูเขามาควรมีสัญลักษณแสดงใหเห็นชัดเจน วามี

การตั้งเขามาและหากเขาไปดูแลวก็ควรมีสัญลักษณแสดงเชนกัน ถาจะใหดีหากสามารถเตือนไปยัง

โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดก็จะทําใหการตอบขอซักถามกรณีจําเปนเรงดวนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

6) การมอบหมายงานผูบริหารอาจใชการมอบหมายในไดเฉพาะในสวนของการบริหาร

ระบบเทานั้น สวนการบริหารงานดานการทํางานคงไมจําเปนเนื่องจาก ผูบริหารอยูอาคารเดียวกัน

และช้ันเดียวกันการมอบหมายงานหรือส่ังการทางโทรศัพทหรือพูดคุยจะสะดวกกวา 

7) ควรมีการแบงแยกหนาจอใหชัดเจนวาสวนไหนคือองคความรู เปน Tacit Knowledge 
เปน Explicit Knowledge และสวนไหนเปนเคร่ืองมือในการบริหารหรือดําเนินการจะไดใชให
สะดวก 
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8) นอกจากนี้แลวเห็นวาระบบสามารถใชงานไดจริง และชวยคนปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
คนท่ีเขามาทํางานใหมไดใชประโยชนในการทํางาน ระบบสามารถใชในการเรียนรูงาน หรือสอน
งานไดแตผูบริหารอาจใชไดนอย 

(2) การนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป 
1) แผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดการดําเนินงานตามแผน

สามารถเปนไปได เวนแตในสวนของกิจกรรมที่ 6 กรณีการศึกษางานดานปรับปรุงอาคารจาก
หนวยงานภายนอกอาจทําไมไดโดยผูเช่ียวชาญใหความเห็นวาขณะน้ียังไมเห็นวาจะมีหนวยงาน
ไหนท่ีมีความรูดานการปรับปรุงอาคารดีกวาของสํานักงานอัยการสูงสุด แตหากจะศึกษาควรศึกษา
จากการดําเนินงานของศาลยุติธรรม แตศาลยุติธรรมมีหนวยงานหรือกองออกแบบของตัวเองแต
สํานักงานอัยการสูงสุดยังไมมีกองออกแบบของตัวเองซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดต้ังอยู 
ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุดจึงยังตองใหสวนราชการท่ีมีหนาท่ีในการออกแบบ ออกแบบและ
ประมาณราคาใหอยู จึงอาจทําใหการดําเนินงานอาจแตกตางกันและไมอาจนํามาพิจารราประกอบ
เพื่อปรับปรุงตนแบบได  

2) บุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดมีการโยกยายบอยบางคร้ัง ผูท่ีไดรับการอบรมแลว
ยายออกไปทําใหผูมาใหมไมรูก็อาจจะเกิดผลตอการดําเนินการตามแผนตอไปไดเนื่องจากการ
ดําเนินการตามแผนเชนการดําเนินงานตาม กิจกรรมท่ี 1 การสรางความรูความเขาเกี่ยวกับการ
จัดการความรู และการใชงานระบบจัดการความรู เพื่อใหผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานระบบ มี
ความรูความเขาใจ ตลอดจนบริหาร และพัฒนาระบบจัดการความรูได หากผูท่ีเขามาใหมไมมี
ความรูก็อาจทําใหการดําเนินงานประสบขอขัดของได จึงอาจตองมีการฝกอบรมผูท่ีจะเขามาทํางาน
ใหมดวย 

จากการการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ให
ผูบริหารและผูเช่ียวชาญใหความเห็นเกี่ยวกับความเปนได ขอดี ขอเสีย ส่ิงท่ีตองปรับปรุง และ
ประโยชนท่ีไดรับ นั้น เห็นวาท้ังระบบ KMS แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเปนไปได
ในการนํามาเพ่ือใชแกปญหา และสามารถทําใหการจัดการความรูบรรลุวัตถุประสงคในการที่จะให
ผูปฏิบัติงานไดเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรูโดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรูกันทําใหเกิดความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการจัดการความรูสามารถสรางองคความรูท่ีเปนมาตรฐานในงาน
ดานบริหารอาคารและท่ีดิน(งานปรับปรุงอาคาร) ใหผูท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมหรือคนในองคกร มี
องคความรูใหศึกษาเรียนรูใชในการปฏิบัติงานโดยมีระบบขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการ
ทํางานสวนผูบริหารหากบริหารงานนอกระบบ KMS จะสะดวกกวา  
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4.4 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ  
คนพบวาผูบริหารและผูเช่ียวชาญท่ีรับการสาธิตเห็นประโยชนและใหความสนใจใน

ระบบKMS เปนอยางมาก และผูเช่ียวชาญเองก็ไดนําเอางานท่ีไดรับมอบหมายจริงมาใหดูวา
สามารถเอาความรูท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชในการทํางานไดจริงทําใหการทํางานไมผิดพลาด
และเกิดประสิทธิภาพ และผูรับการสาธิตเห็นดวยวาผูบริหารระดับกลาง คืออัยการพิเศษฝายบริหาร
อาคารและที่ดิน ในฐานะผูบริหารระดับกลางควรเปนกลจักรสําคัญในการสรางและพัฒนาระบบ
จัดการความรูตามแนวคิดของ Nonaka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


