
 

บทท่ี2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือผลักดัน
แนวคิด  ธรรมาภิบาล (Good Governance) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมข้ึน ในมาตรา 11 พระราช
กฤษฎีกาวาดวย           การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู
ในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ การตระหนักถึงความสําคัญของการจัดให
มีทรัยากรบุคคลและเทคโนโลยีจะชวยใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุผลไดตามเปาหมาย 
(สุเทพ เชาวลิต, 2548) 

  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองคความรู  

   ความรู  ความเขาใจในบางเร่ืองหรืออาจรวมไปถึงความสามารถในการนํา

ส่ิงนั้นไปใชเพ่ือเปาหมายในบางประการ หรือประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานจริงท่ีสามารถ

ทํางานใหสําเร็จ ความรูมีความแตกตางจากขอมูล ( Data) หรือ สารสนเทศ ( Information ) ความรู

เปนความเช่ือท่ีพิสูจนแลวโดยการทําจริงหรือมีประสบการณจริง การทํางานท่ีใชความรูจึงแตกตาง

จากการทํางานโดยรูวาตองทําอยางไร ( Know what ) การทํางานโดยใชความรู ( Knowledge 

Worker ) จะตองรูวาทําอยางไร ( Know How ) และรูวาอะไรคือเหตุผล ( Know why ) การจัดการ ( 

Management ) เปนกระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอน เร่ิมจากการวางแผน การส่ังการ การควบคุมงาน 

การประเมินผล การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) จึงเปนการจัดกระบวนการ

เกี่ยวกับความรูอยางมีข้ันตอน โดยเร่ิมจากการวางแผน การสั่งการหรือดําเนินการ การควบคุม การ

ประเมินผล 
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           ประเภทของความรู ( Type of Knowledge) แบงออกเปนสองประเภท คือ    

ความรูท่ีอยูในบุคคล ( Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ

สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจส่ิงตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด

ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง

วิเคราะห บางคร้ังจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  และ   ความรูท่ีชัดแจง ( Explicit 

Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลาย

ลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางคร้ังเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

ระดับของความรู สามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ 

    ความรูเชิงทฤษฏี (Know-What) เปนความรูเชิงขอเท็จจริง รู
อะไร เปนอะไร จะพบในผูท่ีสําเร็จการศึกษามาใหมๆ ท่ีมีความรูโดยเฉพาะความรูท่ีจํามาไดจาก
ความรูชัดแจงซ่ึงไดจากการไดเรียนมาก แตเวลาทํางาน ก็จะไมม่ันใจ มักจะปรึกษารุนพี่กอน 

    ความรูเชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เปนความรู
เช่ือมโยงกับโลกของความเปนจริง ภายใตสภาพความเปนจริงท่ีซับซอนสามารถนําเอาความรูชัด
แจงท่ีไดมาประยุกตใชตามบริบทของตนเองได มักพบในคนท่ีทํางานไปหลายๆป จนเกิดความรูฝง
ลึกที่เปนทักษะหรือประสบการณมากข้ึน 

    ความรูในระดับท่ีอธิบายเหตุผล (Know-Why) เปนความรูเชิง
เหตุผลระหวางเร่ืองราวหรือเหตุการณตางๆ ผลของประสบการณแกปญหาท่ีซับซอน และนํา
ประสบการณมาแลกเปล่ียนเรียนรูกับผูอ่ืน เปนผูทํางานมาระยะหน่ึงแลวเกิดความรูฝงลึก สามารถ
อดความรูฝงลึกของตนเองมาแลกเปล่ียนกับผูอ่ืนหรือถายทอดใหผูอ่ืนไดพรอมท้ังรับเอาความรูจาก
ผูอ่ืนไปปรับใชในบริบทของตนเองได 

    ความรูในระดับคุณคา ความเชื่อ (Care-Why) เปนความรูใน
ลักษณะของความคิดริเร่ิม สรางสรรคท่ีขับดันมาจากภายในตนเองจะเปนผูท่ีสามารถสกัด ประมวล 
วิเคราะหความรูท่ีตนเองมีอยู กับความรูท่ีตนเองไดรับมาสรางเปนองคความรูใหมข้ึนมาได เชน 
สรางตัวแบบหรือทฤษฏีใหมหรือนวัตกรรม ข้ึนมาใชในการทํางาน 

    จากแนวคิดเร่ืองการจัดการความรู ( Knowledge Management) 

ทําใหสวนราชการจําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ

เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล
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ความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและ

เหมาะสมกับสถานการณ สํานักงานอัยการสูงสุดไดใหความสําคัญจึงแตงต้ังรองอัยการสูงสุดเปน

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer) เพื่อรับผิดชอบและดําเนินการดานการ

จัดการความรูขององคกรอัยการ ในปงบประมาณ 2552 จึงไดประกาศใชแผนแมบทการจัดการ

ความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ 2552-2561 เพื่อกําหนดรูปแบบและทิศทางใน

การบริหารจัดการความรู เพื่อใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ   

  การจัดการความรู จึงเปนการบริหารจัดการเพื่อให คน ท่ีตองการใชความรูไดรับ

ความรูท่ีตองการใชในเวลาท่ีตองการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายการทํางาน หรือการดึงเอาความรูท่ี

กระจัดกระจายอยูในบุคคลชององคกร โดยเฉพาะองคกรท่ีตั้งมานานนําออกมารวบรวม และ

แบงกลุมจัดเก็บใหเปนองคความรูขององคกร เพื่อเปาหมายในการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

  การรวบรวมองคความรูประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

 1. การบงช้ีความรู วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คืออะไร และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เรา

จําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 

 2. การสรางและแสวงหาความรู เชน การสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก 

รักษาความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 

 3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการ

เก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

 4. การประมวลและกล่ันกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใช

ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

 5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 

 6. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ทําไดหลายวิธีการ การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวที

แลกเปล่ียนความรู การสอนงาน เปนตน 
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 7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชน เกิดระบบการเรียนรูจากการ

สรางองคความรู นําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยาง

ตอเนื่อง 

  การจัดการความรูในองคกร การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกร ซ่ึงกระจัดกระจายยอ

ยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและ

พัฒนาตนเองใหเปนผู รู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด เพื่อการพัฒนาโดยรวมขององคกร 

  2.2 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creating) 

   อิคุจิโระ โนนากะ (Ikujiro Nonaka) และ ฮิโรทากะ ทาเคอุชิ (Hirotaka 
Takeuchi) ชาวญ่ีปุนสรางทฤษฎีการจัดการความรูข้ึนไดรับการยอมรับอยางกวางขวางเพ่ือใช
อธิบายกระบวนการสรางนวัตกรรมในอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุน  กอนอ่ืนองคกรตอง
สามารถจัดการกับสารสนเทศท่ีตองใชในการทํางาน เพื่อใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  นอกจากกาจัดการกับสารสนเทศท่ีมีท้ังสารสนเทศท่ีบงบอกปริมาณและ
สารสนเทศท่ีบงบอกคุณภาพ  ยังตองจัดการกับความรูและประสบการณการทํางานของพนักงาน
รวมถึงวัฒนธรรมการทํางานแบบตะวันออก  ความรูแตกตางจากสารสนเทศ ความรูคือความ
เช่ือม่ันรับรองวาในการทํางานใหสําเร็จจะตองทําอยางไร ( Commit Sum How ) และถูกพิสูจน
แลววาไดผล ( Justified Believe ) 

   มิติความรูในองคกรประกอบดวยประเภทความรู ( Type of Knowledge) 
และระดับของความรู (Knowledge level)  

   ทฤษฎีหรือศัพทท่ีมีความเขาใจตรงกันในกลุมคนแตละระดับ( Ontology) 

ประกอบดวย 1) ความรูระดับรายบุคคล (Individual)  2) ความรูระดับกลุม (Group ) 3) ความรูระดับ

องคกร (Organization )  4) ความรูระดับระหวางองคกร (Inter-Organization ) 

   การพัฒนาความรูในสองมิติตองสรางกระบวนการยกระดับความรูของ

บุคคล ไปสูองคกร โดยการเพิ่มปริมาณความรูท้ังความรูในตัวบุคคลกับความรูชัดแจงจากความรูใน

การทํางานระดับบุคคลสูระดับกลุม ระดับองคกร และระหวางองคกร4.องคกรตองสราง



12 
 

กระบวนการในการเปล่ียน (Conversion) ในความรู     ท้ังสองประเภทเพ่ือสรางนวัตกรรม เปนการ

เพิ่มพูนความรูเปนวงรอบ 4 กระบวนการที่เรียกวากระบวนการสรางความรูในองคกร 

    1) กระบวนการสรางสังคม (Socialization) 

    2) กระบวนการอธิบายความรู (Externalization) 

    3) กระบวนการรวบรวมความรู (Combination) 

    4) กระบวนการฝกฝนและซึมซับความรู (Internalization) 

                                                                           Dialogue 

                            Socialization                                                              Externalization 

      

     Fielding Building                                                                                          Linking Explicit 

Knowledge 

                           Internalization                                                                    Combination 

                                                                        Learning by Doing 

รูปท่ี 2.1 กระบวนการสรางความรู (Knowledge Spiral) 

การพัฒนาความรูมีกระบวนการพัฒนา 5 ระยะ 

    1) การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูมีประสบการณ ผูเช่ียวชาญ             

(Sharing Tacit Knowledge) โดยกระบวนการสรางสังคม (Socialization) จัดมุม KM สรางกิจกรรม

ในการเรียนรูรวมกันซํ้าๆจนสามารถรวบรวมประสบการณไดเพียงพอ 

    2) การสรางหลักการในการจัดการความรู (Creating Concepts) 

สรางหลักการท่ีเหมาะสมกับภารกิจ เชน การออกแบบหลักสูตรท่ีมีหลักการใหม เชนหลักสูตร

อัยการสากล หลักสูตรการจัดการความรูสําหรับพนักงานอัยการ 
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    3) การทดลองนําหลักการที่สรางข้ึนใหมไปทดลองใชงาน 

(Justifying Concepts) การนําไปทดลองใชแกปญหาจะทําใหเกิดการซึมซับความรูใหม ดวย

ประสบการณจริง 

    4) การนําหลักการท่ีสรางใหมไปทดลองแลวไดผลดีไปสรางเปน

ตนแบบ (Building an Archetype) สําหรับการทํางานตอไป 

    5) การแลกเปล่ียนความรูขามระหวางช้ันผูบังคับบัญชา (Cross 

Leveling Knowledge) เพื่อใหเกิดนวัตกรรมระดับองคกร นําความรูและประสบการณจากหลาย

หนวยงานหรือกลุมงานมาแลกเปล่ียนเพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมใหมท่ีสอดคลองกับภารกิจของ

องคกร 

 

Socialization            Externalization                                   Combination 

 

 

Internalization 

รูปท่ี 2.2 กระบวนการพฒันาความรูแบงออกเปน 5 ระยะ 

   แนวคิดการจัดการความรู เพื่อใหเขาใจทิศทางวาการจัดการความรูมี

วัตถุประสงคอยางไรการเปรียบเทียบใหการจัดการความรูเสมือนตัวปลา  ตามแบบแผนผังอิชิคาวะ  

ประกอบดวยสวนหัว ลําตัว และหาง แตละสวนมีหนาท่ีท่ีตางกัน 

           

Sharing 

Knowledge 

Creating 

Concept

Justifying 

Concepts 

Building an 
archetype 

Cross leveling 

Knowledge 
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รูปท่ี 2.3 ตัวอยางแผนผังอิชิคะวะ 

  

1) สวนหัวและตา (Knowledge Vision - KV) มองวากําลังจะไปทาง 
ไหน ซ่ึงตองตอบใหไดวา "ทํา KM ไปเพื่ออะไร" 

   2) สวนกลางลําตัว (Knowledge Sharing - KS) สวนท่ีเปนหัวใจให
ความสําคัญกับการแลกเปล่ียนเรียนรูชวยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

   3) สวนหาง (Knowledge Assets - KA) สรางคลังความรู เช่ือมโยง
เครือขาย ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ "สะบัดหาง" สรางพลังจากชุมชนแนวปฏิบัติ  

   แนวคิดของทฤษฎีการจัดการความรู Knowledge Creating ของ Ikujiro 

Nonaka และ Hirotaka Takeuchi สารสนเทศที่ใชในการทํางานและประสบการณการทํางานของ

ผูเช่ียวชาญ จําเปนตองมีการจัดการใหมีความพรอมใช ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนเพื่อให

ผูทํางานการวางแผนการฝกอบรมในงานกําหนดและจัดทําหลักสูตร ประกอบดวยสารสนเทศท่ี

ครบถวนท้ังสองประการกลาวคือ ไดรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ คูมือ องคความรูเสริมตางๆ 

เอกสารวิชาการ ไดรวบรวมไวในสวนของ Knowledge Pack สารสนเทศท่ีเปนประสบการณของ

ผูเช่ียวชาญไดนํามาสังเคราะหเปนแผนภาพงายตอการศึกษาสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงานใหม

ไดใชสําหรับการอางอิงถึงหลักการคิดและการใชเหตุผลในการอธิบายช้ีแจงการทํางาน นอกจากนี้

วัฒนธรรมการทํางานแบบตะวันออกท่ีมีบทบาทในการสรางองคความรู การสรางผลงาน เปนเร่ือง

ท่ีงานแผนงานฝกอบรมสามารถนํามาประยุกตใชซ่ึงวัฒนธรรมการสรางกระบวนการทางสังคม 

(Socialization ) สอดคลองกับวัฒนธรรมการทํางานในสํานักงานอัยการสูงสุดในภาพรวมอยูแลว 

การวางแผนการฝกอบรมหรือการจัดทําหลักสูตรก็ใชวิธีการพูดคุย แลกเปล่ียนเรียนรูกันอยู

ตลอดเวลาแตไมมีการบันทึกเปนหลักฐาน เปนลายลักษณอักษรหรือทําเปนแผนภาพตามหลักการ

a 

e f g
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สังเคราะหความรูท่ีทําเปนระเบียบวิธี (Methodology ) ดังนั้นเม่ือเกิดการสรางความรู ความรูก็จะ

เกิดข้ึนในตัวผูเช่ียวชาญเร่ือยๆ ตลอดเวลา แตผูเช่ียวชาญสวนมากมักจะไมไดคิดหรือทบทวนวา

ตนเองรูอะไรบางและรูวาอยางไร ตอเม่ือมีคนมาถามปญหาเพื่อหาวิธีแก ผูเช่ียวชาญจะตอบไดและ

สามารถแกปญหาได แตความรูประสบการณดังกลาวก็จะติดอยูในตัวไปจนเกษียณไมสามารถ

ถายทอดออกมาเปนความรูชัดแจงได ระบบการจัดการความรูท่ีเปนผลของการศึกษา จะชวยใหการ

จัดการความรูเกิดข้ึนในงานแผนงานฝกอบรมอยางเปนรูปธรรม สามรถแกปญหาการทงานตาม

สมมุติฐานได ผูบริหารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการจะตองมีบทบาทในการสรางวัฒนธรรม

การเรียนรูผานระบบการจัดการความรู เพื่องานแผนงานฝกอบรม (Knowledge Management 

System for Training Plan )จะทําใหงานแผนงานฝกอบรมไดรับการพัฒนาเพื่อใหเปนนักพัฒนา

อยางมืออาชีพ ซ่ึงการพัฒนานักพัฒนาเปนปจจัยหนึ่งของสํานักงานอัยการสูงสุดในการกาวสูการ

เปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตอไป 

2.3 แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)   

 ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่มีคาสูงสุดขององคการและเปนปจจัยสําคัญท่ีจะบงช้ีถึง

ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคการ (พิชิต เทพวรรณ: 2554) ในปจจุบันองคการตางๆให

ความสําคัญกับเร่ืองทรัพยากรมนุษยไมนอยไปกวาทรัพยากรอื่นๆ การเพิ่มขีดสมรรถนะของ

บุคลากรใหมีความรู ความสามารถเพื่อใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเปนเร่ืองท่ีองคการ

สมัยใหมใหความสําคัญและถือวาเปนการลงทุนท่ีคุมคาอันจะสงผลใหองคการมีความสามารถใน

การแขงขันได 

           การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ในการปฏิบัติงานให
เกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคการ ตลอดจนเกิดความ
ตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ  

    1) มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาใหเพิ่มพูนข้ึนได ท้ัง
ดานความรู ดาน ทักษะและเจตคติ ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ  

    2) การพัฒนาศักยภาพของมนุษยควรเปนกระบวนการตอเนื่อง 
ตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก นํามาสูการพัฒนาในระบบขององคการ  
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    3)วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะตองเลือกใชให
เหมาะสมกับลักษณะขององคการ และบุคคลากร  

    4) จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรเปนระยะ ๆ เพื่อชวยแกไขบุคลากรบางกลุม ใหพัฒนาความสามารถเพ่ิมข้ึนและใน
ขณะเดียวกันก็ สนับสนุน ใหผูมีขีดความสามารถสูงไดกาวหนาไปสูตําแหนงใหมท่ีตองใช 
ความสามารถสูงข้ึน  

    5) องคการจะตองจัดระบบทะเบียนบุคลากรใหเปนปจจบัุน ท่ี
สามารถ ตรวจสอบความกาวหนาไดเปนรายบุคคล   

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการนํากิจกรรมที่ มีการกําหนดและวางรูป
แบบอยางเปนระบบเพ่ือใชเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และปรับปรุงพฤติกรรมของ
พนักงานใหดีข้ึนโดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ 1) การพัฒนาบุคคล (Individual 
Development) 2) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 3) การพัฒนาองคการ (Organization 
Development)  

   โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเกิดไดจากการนําเปาหมายของบุคคล 
ซ่ึงตองใหไดมาซ่ึงเปาหมายของแตละคน เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายขององคการที่ตองการ
บุคคลากรประเภทใดทั้งในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว โดยการนําการพัฒนาสายงานอาชีพ
เปนตัวเช่ือมเปาหมายของบุคคล กับเปาหมายขององคการนั้น 

   แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสํานักงานอัยการสูงสุดซ่ึงเปน
องคกรท่ีถือกําเนิดยาวนานเกินรอยป  จึงเปนองคกรท่ีมีความรูและประสบการณของผู มี
ประสบการณท่ีสะสมสืบเนื่องกันมาเปนเวลานานเชนกัน การถายทอดองคความรูเปนไปตาม
สัญชาตญาณของความเปนมนุษย เกิดจากความภักดีตอองคกร ท่ีตองการใหองคไดรับความเช่ือม่ัน
ในฐานะท่ีเปนทนายแผนดิน ดังนั้นอัยการผูชวยท่ีเขามาใหมกับอัยการผูมีประสบการณจะถูกหลอ
หลอมดวยวัฒนะธรรมขององคกรในการเปนพี่เล้ียงในการสอนงาน การสอนงานในภารกิจหลักจึง
ถูกบันทึกไวในรูปคูมือการทํางาน ระเบียบปฏิบัติ หนังสือเวียนเพื่อทราบหรือเพื่อปฏิบัติเพื่อใหเปน
ระบบมาตรฐานเปนท่ีเช่ือถือและเช่ือม่ันของผูเกี่ยวของ 
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  2.4 แนวคิดการนําสมรรถนะ (competency) ประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย 

   2.4.1 การนําสมรรถนะ ( Competency)  ไปใชในการจัดการทรัพยากร

มนุษย (HR) สามารถทําไดหลายประการ คือ   

1) การวางแผนทรัพยากรมนุษย (Human resource planning) เปน

การวางแผนทรัพยากรมนุษยท้ังความตองการเกี่ยวกับตําแหนง ซ่ึงจะตองเกี่ยวของกับการกําหนด 

competency ในแตละตําแหนง เพื่อใหทราบวาในองคการมีคนท่ีเหมาะสมจะตองมี competency 

ใดบาง เพื่อใหสอดคลองกับการวางกลยุทธขององคการ 

2) การตีคางานและการบริหารคาจางและเงินเดือน   (  Job 

evaluation of wage and salary administration) competency สามารถนํามาใชในการกําหนดคางาน 

(compensable factor) เชน วิธีการ point method โดยการกําหนดปจจัยแลวใหคะแนนวาแตละปจจัย

มีความจําเปนตองใชในตําแหนงงานนั้น ๆ มากนอยเพียงใด เปนตน 

3) การสรรหาและการคัดเลือก (recruitment and selection) เม่ือมี

การกําหนด competency ไวแลว   การสรรหาพนักงานก็ตองใหสอดคลองกับ competency ตรงกับ

ตําแหนงงาน 

4) การบรรจุตําแหนง ควรคํานึงถึงcompetency ของผูมีคุณสมบัติ

เหมาะสมหรือมีความสามารถตรงตามตําแหนงท่ีตองการ 

5) การฝกอบรมและพัฒนา (training and development) การ

ฝกอบรมและพัฒนาก็ดําเนินการฝกอบรมใหสอดคลองกับ competency ของบุคลากรใหเต็มขีดสุด

ของแตละคน 

6) การวางแผนสายอาชีพและการสืบทอดตําแหนง  (career  

planning  and  succession  planning) องคการจะตองวางแผนเสนทางอาชีพ (career  path) ในแตละ

เสนทางท่ีแตละคนกาวเดินไปในแตละข้ันตอนนั้นตองมี competency อะไรบาง  องคการจะ

ชวยเหลือใหกาวหนาไดอยางไร  และตนเองจะตองพัฒนาอยางไร  ในองคการจะตองมีการสราง
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บุคคลข้ึนมาแทนในตําแหนงบริหารเปนการสืบทอด  จะตองมีการพัฒนาสมรรถนะอยางไร   และ

ตองมีการวัด competency เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางไร  ซ่ึงจะนําไปสูกระบวนการฝกอบรมตอไป 

7)  การโยกยาย  การเลิกจาง    การเ ล่ือนตําแหนง  ( rotation 

termination and promotion) การทราบ competency ของแตละคนทําใหสามารถบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการโยกยาย การเลิกจาง และการเล่ือนตําแหนงไดงายและเหมาะสม 

8) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (performance management) เปน

การนําหลักการจัดการทางคุณภาพท่ีเรียกวา วงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการวางแผนทรัพยากร

มนุษย ตั้งแตการวางแผนท่ีตองคํานึงถึง competency ของแตละคนวางคนใหเหมาะกับงานและ

ความสามารถรวมท้ังการติดตามการทํางาน และการประเมินผลก็พิจารณาจาก competency เปน

สําคัญ และนําผลที่ไดไปปรับปรุงตอไป 

  2.4.2 การนําสมรรถนะ (competency) ไปใชในการพัฒนาหลักสูตรอาจดําเนินการ

ดังนี้   

   1) แตงต้ังหรือกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรข้ึนมาชุดหนึ่ง

เรียกวาคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีใช Competency เปนฐาน ซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมติดตามการ

พัฒนา core competency และ core products 

          2) คัดเลือกผูเช่ียวชาญโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) 

ผูประกอบการ และนักวิชาการ โดยเฉพาะผูเช่ียวชาญดานพัฒนาหลักสูตร และผูเช่ียวชาญดาน

กําหนด competency มาชวยกําหนดความสามารถเก่ียวกับหนาท่ีของงาน โดยการระดมสมอง

วิเคราะหหนาท่ีหลัก (functional analysis) เพ่ือคัดเลือกหนาท่ีหลัก วัตถุประสงคหลักของงานตาม

เนื้อหาของงานน้ันๆ  

          3) เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหปญหาสําคัญ  อาจใชวิธีการท่ีเรียกวา           

( Critical incident technique) ไดแก การมอบหมายใหระบุปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน และ

ตอบปญหาเปนขอ ๆ นําคําตอบมาสรุปรวมเปนหนาท่ีหลัก 

          4) การกําหนด core  competency ซ่ึงเปนความสามารถหลักท่ีเปนความรู  

ทักษะ  และลักษณะตาง ๆ รวมท้ังนวัตกรรม  จนทําใหเกิดเอกลักษณท่ีโดดเดนขององคการ  ในการ

กําหนด core competency  ผูบริหารระดับสูงท่ีจะวางยุทธศาสตร  และกําหนดคุณลักษณะ  ทักษะ  
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และความรูหลัก  เพื่อนําไปสูการกําหนดคุณลักษณะของอาชีพ  เพื่อการออกแบบหลักสูตรให

รองรับ  competency 

          5) ออกแบบหลักสูตรเพื่อใหรองรับ Competency และนําไปสูการวิพากษ

หลักสูตร  โดยผู เ ช่ี ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิ  จากกรอบเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

          6) กําหนดแนวการสอนโดยพิจารณาจาก competency เปนหลัก 

  7) นําหลักสูตรไปใชและประเมินผล 

   การประเมิน Competency จะทําใหทราบ Competency gap รับรูรวมกัน 

ระหวางลูกนองและหัวหนาพัฒนาไดตรงตามเปาหมายลดคาใชจายและเวลาที่สูญเสียไปกับการอม

รมท่ีไมกอใหเกิดการพัฒนาสมรรถนะในงาน เม่ือประเมินพบวามี Competency gap เชิญผูถูก

ประเมินมาแจงผลการประเมิน และเซ็นรับทราบ วางแผนรวมกัน ในแบบฟอรม การพัฒนา

รายบุคคลโดยกําหนดหัวขอการอบรม วิธีการ ระยะเวลา  

    แนวคิดในการนําหลักสมรรถนะ (Competency) มาใชในการ

พัฒนาบุคคลเปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญในการวางแผนการฝกอบรมโดยการกําหนดและจัดทํา

หลักสูตรใหขาราชการมีความรู ทักษะและทัศนะคติท่ีตรงกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีตอง

รับผิดชอบ เพื่อใหการพัฒนาบรรลุวิสัยทัศนขององคกร 

  2.5 เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) และการพัฒนาสายอาชีพ 
(Career Development)    
   เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) หมายถึงการเติบโตใน
สายอาชีพของพนักงานเม่ือเขามาปฏิบัติงานในองคกร การท่ีพนักงานไดทราบถึงความกาวหนาใน
สายอาชีพ จะทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน สรางขวัญ กําลังใจ และชวยใหองคกร
สามารถรักษาคนเกง คนดี ใหอยูกับองคกร ทําใหพนักงานมีเปาหมายในการทํางาน และกําหนด
วิธีการไปสูเปาหมายได 

   ในปจจุบันมีความเช่ือวาคนเปนทรัพยากรท่ีมีคาขององคกร คนท่ีมี
ศักยภาพยอมสามารถสรางมูลคาใหแกองคกรได การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองคกรจึงเปน
เร่ืองท่ีองคกรสมัยใหมใหความสําคัญไมนอยกวาทรัพยากรอ่ืน การกําหนดแผนเพื่อใหเพื่อใหบรรลุ
ปาหมายในสายอาชีพมีแบบระยะส้ันและระยะยาว 
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   ลักษณะของความกาวหนาในสายอาชีพมีสองลักษณะ 
   1) สายอาชีพแนวดิ่ง (Vertical) เปนการเล่ือนช้ันหรือเล่ือนตําแหนง ตาม
บทบาทอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงสายงาน เชน การเล่ือนจากผูบริหารสูผูบริหาร หรือการเล่ือนจาก
ระดับปฏิบัติงานสูระดับบริหาร 
   2) สายอาชีพในแนวนอน (Horizontal) เปนการโอนยายหรือสับเปล่ียน
หมุนเวียนงาน (Job Rotation) โดยตําแหนงอาจเปล่ียนหรือไมเปล่ียน โดยการสับเปล่ียนหมุนเวียน
ภายในหนวยงานเดียวกันหรือตางหนวยงาน 
   การจัดทําเสนทางสายอาชีพขององคกรมีประโยชนตอพนักงานท่ีสามารถ
รูเสนทางอาชีพของตน ประโยชนสําหรับองคกรชวยใหองคกรกําหนดแนวทางในการพัฒนา
พนักงานไดในระยะยาวและมีเปาหมายการพัฒนาองคกรและบุคลากรเปนไปในทิศทางเดียวกันได 
  ประโยชนของการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (ธํารงศักดิ์ คงคา
สวัสดิ์: 2551) ใชเปนแนวทางในการวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร และใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนการพัฒนารายบุคคล สรางโอกาสในการเติบโตในอาชีพ และเปนการสรางขวัญ
กําลังใจใหบุคลากร 

  2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   รายงานการศึกษาวิจัยขั้นกลาง โครงการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย (สํานักงานอัยการสูงสุด, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๓) ไดใหขอเสนอแนะดาน

คุณสมบัติของบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลากรจํานวนหนึ่งวามีความรู

ความสามารถในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยบุคคลไมเพียงพอท่ีจะทําหนาท่ีพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีประสบการณเกี่ยวกับการพัฒนาอยางมืออาชีพ 

ขาดการตอยอดองคความรู  ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมี

ความรูความสามารถ ทักษะและความชํานาญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการเฉพาะ เพื่อ

ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสํานักงานอัยการสูงสุดสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี

ขององคกรอัยการ  

   รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ การปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

สํานักงานอัยการสูงสุด โดยสถาบันท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  (สปร.) 

รายงานการศึกษาไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยข้ันตอน 7 ประการ 

    ขั้นตอนท่ี1 วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร 
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     - การวิเคราะหความตองการขององคกรเพ่ือประเมิน

ความจําเปน  ในการพัฒนาบุคลากร 

     - การวิเคราะหสมรรถนะ  (competency) ซ่ึงเปนการ

วิเคราะหคุณลักษณะและความรูความสามารถขององคกรและบุคลากร  

     - วิเคราะหขอมูลจากสารสนเทศของหนวยงานบุคคล 

    ขั้นตอนท่ี 2 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให

สอดคลองกับเปาหมายและทิศทางขององคกร 

    ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให

สอดคลองกับเปาหมาย นโยบายและทิศทางขององคกรและจัดลําดับความสําคัญ 

    ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เปนการนํา

ประเด็นหรือ เร่ืองท่ีกําหนดไวในแผนการฝกอบรมมาออกแบบและจัดทําหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวย

การกําหนดวัตถุประสงคของการฝกอบรม หัวขอวิชา เนื้อหาระยะเวลาและวิธีการฝกอบรม 

    ขั้นตอนท่ี 5 การขออนุมัติโครงการฝกอบรม 

    ขั้นตอนท่ี 6 ดําเนินการฝกอบรม 

    ขั้นตอนท่ี 7 การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาและฝกอบรม

บุคลากร 

  งานวิจัยท้ังสองเลมดังกลาวเปนงานวิจัยท่ีตองการสรางมาตรฐานการฝกอบรมให

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

ในสวนการศึกษาคนควาอิสระระบบการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรมนี้  มี

วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรที่มีหนาท่ีในการพัฒนาบุคลากรมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัยชวยในการทํางานให

มีประสิทธิภาพ และแกปญหาคนทํางานดวยใชการจัดการความรู (Knowledge Management)  

ตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติหนาท่ีในการวางแผนการฝกอบรมขาราชการฝายอัยการ 


