
 

บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

4.1 นําเร่ือง 

 ผลการศึกษาคนควาในการจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรม

ตามมาตรฐาน ISO12207 ทําใหไดระบบ KMS สําหรับเปนเคร่ืองมือชวยให Knowledge Worker 

ใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และชวยใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจได รวมทั้ง

ออกแบบกิจกรรมการส่ือสารความเขาใจเพื่อใหการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการทํางาน 

รวมท้ังไดขอสังเกตการทํางานท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบ KMS ตอไป เพ่ือใหไดระบบ 

KMS ท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล ผูวิจัยไดศึกษาและยึดกรอบแนวทางในการดําเนินการตาม

วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ประโยชนของระบบน้ีคือขอมูลของระบบจะถูก

เก็บในลักษณะท่ีเปนฐานขอมูลขององคการ เพื่อใหพนักงานไปสืบหาคําตอบคําปรึกษาไดทุก

เวลา        ระบบชวยเพิ่มความสามารถใหกับฐานความรูขององคการดวยการเสนอวิธีแกปญหา

สําหรับงานเฉพาะดาน ระบบถูกนํามาชวยทํางานในสวนท่ีเปนงานประจําของมนุษย ระบบชวย

สรางกลไกท่ีไมนําความรูสึกของมนุษย เชน ความลําเอียง, ความเบื่อหนาย, ความกังวล มาเปน

องคประกอบในการตัดสินใจ 
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รูปท่ี 4.1 ข้ันตอนวิธีการวิศวกรรมความรู  

4.1.1 รายงานการสราง KMS  

  วิธีการวิศวกรรมความรู เพื่อใหใหไดระบบการจัดการความรู  (Knowledge 

Management System) และระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ไดดําเนิน กระบวนการทาง

ระบบ (Engineering Group) ดังนี้ 

4.1.2 การจับความรูจากผู เชี่ ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู 

(Requirement Elicitation: ENG1) 

1) การศึกษาขอมูลพื้นฐานของงานแผนงานฝกอบรม 

  การศึกษาขอบเขตความรูและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานแผนงานฝกอบรมเปนองค

ความรูท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดดําเนินการตรวจสอบแลว(Knowledge Audit) เปนองคความรู

ลําดับท่ี 67 โครงสราง อํานาจหนาท่ี การบริหารหนวยงาน ข้ันตอนและกระบวนการทํางาน 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ปญหาในการทํางาน วิธีการแกปญหา สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงาน

ฝกอบรม มีงานตามอํานาจหนาท่ี จัดทําแผนท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล งานจัดทํา
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แผนพัฒนาหลักสูตร งานกําหนดหลักสูตรและจัดทําหลักสูตร   งานจัดทําเอกสารทางวิชาการ  

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

โดยมีหนวยงานรวมปฏิบัติงานในการพัฒนาขาราชการฝายอัยการอีก 3 หนวยงาน คือสํานัก

ฝกอบรม มีอํานาจหนาท่ี ดําเนินงานพัฒนาบุคคล งานจัดการฝกอบรมและการประชุม และงาน

พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาบุคคล รับผิดชอบงานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการนัก

บริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี พัสดุและยานพาหนะ       

ของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หนวยงานอ่ืนท่ี เกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย สํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม 

มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบงานขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล ของสํานักงานอัยการสูงสุดงานเสนอ

ความเห็นเพื่อสงขาราชการหรือลูกจาง    ของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือรับบุคคลเขามาในสํานักงาน

อัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล และงานประเมินผลโครงการและประเมินผล

การพัฒนาบุคคล ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือ

ท่ีไดรับมอบหมาย และสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู  มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบ

งานบริหารจัดการความรู สราง รวบรวม เผยแพรและจัดเก็บองคความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 

แสดงดังรูปท่ี 1.1 

  เม่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายแผนงานฝกอบรมแลวจึงดําเนินการจับความรูโดยวิธีการสัมภาษณซ่ึงเปนวิธีการจับความรูท่ีงาย

ท่ีสุดสัมภาษณผูบริหารและสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามข้ันตอนดังนี้ 

2) ขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

 ข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหารสามารถแบงออกเปน 4 ข้ันตอน 

 (1) การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรู งานแผนงานฝกอบรม จากเอกสารกฎหมาย ระเบียบการ

ปฏิบัติงานการสังเกตการณทํางานของผูเช่ียวชาญ 
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  1.1 จัดทําแผนการจับความรูและสอบถามความตองการใชงานระบบ 

  1.2 จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ 

  1.3 นัดหมายและทําการสัมภาษณ 

 (2) การสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 

 การสัมภาษณผูบริหารของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ไดทําการสัมภาษณรอย

ตํารวจตรีพงษนิวัฒน  ยุทธภัณฑบริภาร อธิบดีอัยการเม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 ผูบริหาร

ประกอบดวย อธิบดีอัยการฝายพัฒนาขาราชการฝายอัยการ อัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

อัยการพิเศษฝายประเมินผลการฝกอบรม ผูอํานวยการสํานักฝกอบรม  

 

 (3) การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร 

 จากบทสัมภาษณผูบริหารสามารถเรียบเรียงใจความสําคัญไดดังนี้  

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  ผูบริหารกําหนดช่ือนายประสาน หัตถกรรม และนายสัมพันธ สาระธนะ   

ประเภทผูใชงาน  ผูบริหารเห็นวาควรจะแบงประเภทผูใชงานเปนสามประเภท ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ 

และ    ผูใชงานท่ัวไป 

ปญหาสําคัญหรือปญหาวิกฤติ  ผูบริหารเห็นวางานแผนงานฝกอบรมเปนงานวิกฤติ 

ความรูท่ีตองใชในการทํางาน  ผูบริหารเห็นวาควรสอบถามจากผูเช่ียวชาญเชนกัน 

นโยบายหรือวิสัยทัศน ของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  ผูบริหารเห็นวา ตองเปนคนดีและ

คนเกง  สวนวิสัยทัศนการจัดการความรูเกี่ยวกับหัวขอความรู ขอใหสอบถามจากผูเช่ียวชาญ 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมดังนั้นความรูหรือทักษะในการทํางานจึงเกิดจากการ

ทํางาน เรียนรูงานขณะทํางาน เกิดประสบการณเกิดเปนความรูเฉพาะตัว  ผูเช่ียวชาญในงานดานนี้

เทานั้น ( มิไดหมายถึงผูเช่ียวชาญท่ีเปนตําแหนงพนักงานอัยการ ) จึงสามารถระบุถึง แนวคิด 
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หลักการท่ีสําคัญท่ีใชในการทํางาน ข้ันตอนการทํางาน ปญหาในการทํางาน วิธีการแกปญหา 

รวมท้ังกรณีตัวอยางท่ีไดทํามากอนและประสบผลดี สามารถนํามาเปนตัวอยางในการทํางานได  

 (4) การวิเคราะหบทสัมภาษณ 

  ผลการสัมภาษณผูบริหารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการแสดงในตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 ผลการสัมภาษณผูบริหารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

ขอบเขตความรู ระบบการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม 

การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ นายประสาน หัตถกรรม  นายสัมพันธ  สาระธนะ 

ผูใชงาน ผูบริหาร อัยการผูเช่ียวชาญ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

ปญหาวิกฤติ งานแผนงานฝกอบรม 

ประเภทผูใชงาน Knowledge Decision Maker Knowledge Provider 

Knowledge user 

ความรูท่ีตองใชในการทํางาน ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การออกแบบ

หลักสูตร 

วิสัยทัศนสถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายอัยการ 

พัฒนาขาราชการใหเปนคนเกงและคนดี 
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3) ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญสามารถแบงออกเปน 6 ข้ันตอนไดดังตารางท่ี 4.2 

ตารางท่ี 4.2 ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

การออกแบบวาระการสัมภาษณ    ( Knowledge Capture Agenda ) 

การประชุมสัมภาษณจับความรู      ( Knowledge Capture Meeting ) 

การเรียบเรียงบทสัมภาษณ           ( Transcript ) 

การจําลองแบบความรู                 ( Modeling Common KADS ) 

การสอบทานความถูกตอง             (Validation) 

การนําเขาระบบ KKS 

 

(1) การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

  1.1 ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรู งานแผนงานฝกอบรม จากเอกสาร

กฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงานการสังเกตการณทํางานของผูเช่ียวชาญ 

  1.2 จัดทําแผนการจับความรูและสอบถามความตองการใชงานระบบ 

  1.3 จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ 

  1.4 นัดหมายและทําการสัมภาษณ 

(2) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามวาระการสัมภาษณ 

 เพื่อใหกําหนด Critical Task (งานท่ีสําคัญ/ท่ีเปนปญหาตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน) ใน

งานแผนงานฝกอบรมขาราชการฝายอัยการ อธิบายหลักการ ความรูท่ีสําคัญ อธิบายกรณีศึกษา ระบุ

เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง (Document Information) เพื่อจัดทํา Knowledge Base 



45 
 

(3) การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 เม่ือไดผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลว ตองนําบทสัมภาษณมาเรียงเรียงและวิเคราะหบท

สัมภาษณ 

(4) การวิเคราะหบทสัมภาษณ 

 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญสามารถนํามาวิเคราะหไดผลลัพธดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3 การสังเคราะหความรูงานกําหนดและจัดทําหลักสูตร 

การสังเคราะหความรูงานกําหนดและจัดทําหลักสูตร ตามวิธี Common KADS 

 Task Knowledge  การกําหนดและ

จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 

 

Input Inference Process Inference Output Inference 

การวิเคราะหความจําเปน การออกแบบหลักสูตร ผลการออกแบบหลักสูตร 

การวิเคราะหภารกิจหนาที่ การพิจารณาของผูบังคับบัญชา การนําไปใช 

การนําCompetency มาใช การตรวจสอบและวิพากษ การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

Domain Knowledge Domain Knowledge Domain Knowledge 

การวิเคราะหองคกร กลุมเปาหมาย หลักสูตรหลักฝกอบรมอัยการ 

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย วัตถุประสงค หลักสูตรเสริมสรางขีดสมรรถนะ 

การวิเคราะหนโยบาย วิธีการ  

 หัวขอวิชา-วิทยากร  

 การประเมินผลหลักสูตร  
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(5) แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 

แบบจําลองความรู (Knowledge Model) การกําหนดและจัดทําหลักสูตรสามารถแสดงไดดังรูป 

ปร
ะกอ

บด
วย

 

รูปท่ี 4.2 แบบจําลองความรู 

(6) การสอบทานความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล  

  นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหสอบทานกับผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจ

ของผูสัมภาษณวาถูกตองตรงกับความรูและประสบการณของผูเช่ียวชาญหรือไม 

4.1.3 การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis : ENG2) 

  การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อตองการระบบการจัดการความรู ใน

แงมุมของประโยชนท่ีจะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ 

(User Specification) ขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแกขอมูลจาก ENG 1 และจากการสอบถาม

ความตองการของผูใชงานโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาผูใชงานตองการระบบ KMS ในเร่ือง

ดังตอไปนี้  
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ตารางท่ี 4.4 ความตองการระบบของผูใชแตละประเภท 

ผูใช จํานวน ความตองการระบบ 

ผูบริหาร(อธิบดี.รองอธิบดี

และอัยการพิเศษ) 

      3 1.ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย 

ระเบียบ ท่ีใชในการงานกําหนดและจัดทําหลักสูตร 

2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางหลักสูตร) 

3.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (รูปแผนภาพความรู) 

4.ระบบ KMS จะตองมีสวนการมอบหมายงาน 

5.ระบบ KMS จะตองมีสวนประเด็นเรงดวน 

6.ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง 

7.ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได 

8.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ีติดตอ

ผูเช่ียวชาญ 

9.ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน 

10. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน  

11.ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน           

12.ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)              

13.ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมพัฒนาทรัพยากร

มนุษย)  

14.ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน)          

ข า ร า ช ก า ร ฝ า ย อั ย ก า ร

ผูปฏิบัติงาน 

      7 

นักทรัพยากรบุคคล        4 
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เม่ือไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู ระบบ KMS 

โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน เพื่อกําหนดแนวนโยบายใน

การกําหนดและจัดทําหลักสูตร เพื่อใหหลักสูตรการฝกอบรมมีมาตรฐาน การแกปญหาในการ

ทํางาน ระบบจะมีผูเช่ียวชาญคอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือผูปฏิบัติงาน หากมี

ปญหา ซ่ึงนอกจากจะใชระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพทไดอีกชองทางหนึ่ง ระบบ 

KMS ไดจําลองความรูประสบการณของผูเช่ียวชาญใหเห็นไดชัดจาก Knowledge Map ทําใหผูท่ีแม

จะไมมีความรูและประสบการณสามารถเขาใจวิธีการออกแบบหลักสูตรได  

ขอกําหนดการใชงานระบบของผูใชแตละประเภท 

ตารางท่ี 4.5 ขอกําหนดการใชงานระบบการของผูใชงานแตละประเภท           

ผูบ ริหาร   (อธิบดี      รอง

อธิบดี และอัยการพิเศษฝาย) 

ใชในการกําหนดนโยบายในการฝกอบรม 

 การตัดสินใจในการบริหารงานแผนงานฝกอบรม 

ผูเช่ียวชาญ ใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 

ผูใชงานท่ัวไป ใชในการสนับสนุนขอมูลในการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม 

   

4.1.4 วิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG 3) 

1. ความตองการซอฟตแวรของระบบ 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรเพื่อตองการซอฟตแวร (Software) ของระบบ เชน Function) 

ตาง ๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน ขอมูล

ประกอบการวิเคราะห ขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การกําหนด Function พื้นฐานของระบบ

จัดการความรู จากความตองการของผูใชงานท้ัง 14 รายการ   (ENG 2) ดังกลาว ปรากฏวาความ

ตองการในการใชงาน นั้น ๆ ตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software ของ 
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Microsoft ท่ีช่ือวา SharePoint 2010 เปนหลัก โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 

2010 มาใชตามความตองการ 

ตารางท่ี 4.6 ความตองกาซอฟตแวรของระบบ 

ระบบ SharePoint 2010/Software 
Feature 

ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ Document Management System 
ระบบ KMS มี Case Study (ตัวอยางหลักสูตร) Document Management System 
ระบบ KMS มี Knowledge Map (แผนภาพความรู) Document Management System, 

Microsoft Visio, Link 
ระบบ KMS มีสวนการมอบหมายงาน Task Assignment 

ระบบ KMS มีสวนประเด็นเรงดวน Issue 
ระบบ KMS มีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง Forum Discussion 
ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ   Link 
ระบบ KMS มีระบบเก็บรายชื่อและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ
(ทําเนียบผูเช่ียวชาญ) 

Contact 

ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน Announcement  
 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน Calendar 
ระบบ KMS มีประเด็นปญหาเรงดวน,ลําดับเร่ืองความเปนมา Hot Issue , Forum Discussion 
ระบบ KMS มี Blog ( ท่ีแสดงความเห็น) Blog 
ระบบ KMS มี Wiki (สารานุกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) Wiki 

 
ระบบ KMS มีระบบสืบคน Search 
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2. การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

 การกําหนดโครงสรางของ Cop ในระบบ เนื่องจากงานแผนงานฝกอบรมในงานวิกฤติการ

กําหนดและจัดทําหลักสูตรจะทํางานใหสําเร็จไดในสํานักงานเดียว ดังนั้น รูปแบบของ Cop จึงเปน

แบบ Single Function   และมีขอกําหนดสิทธิของผูใชงาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ประเภทผูใชงาน สิทธิผูใชงาน 
ผูบริหาร  (อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย) Read ,Write 
เช่ียวชาญ Read ,Write 
ผูใชงานท่ัวไป Read ,Write 
Knowledge Manager               Read, Write 
Project Manager                       Read, Write 
Knowledge Engineer                Read ,Write, Delete, Edit 
KMS Support                            Read, Write 

 

4.1.5 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) 

 การออกแบบซอรฟแวรเปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและ

สามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใชงาน 

 ผลการออกแบบ Software   (Software Design) 

  ไดนําระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรม KMS-HRD ให

ผูใชงาน ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญไดทดลองใชงานเพื่อทดสอบระบบวาสามารถใชงานไดจริงหรือไม 

ระบบสามารถตอบสนองความตองการการใชงานตามท่ีจัดเก็บความตองการและวิเคราะหความ

ตองการหรือไม มีขอท่ีตองดําเนินการแกไขปรับปรุงแกไขหรือไม สาธิตการใชงานดังนี้ 
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1. ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบการจัดการความรูไดผานโปรแกรม Internet Browser ท่ัวไป 

โดยพิมพ URL ของระบบ http://ago.camt.cmu.ac.th/SitePages/Home.aspx ลงไปในชอง address 

bar ซ่ึงจะปรากฏหนาจอหลักของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

2. ท่ีบริเวณเมนูหลักดานบนซาย เล่ือนเมาสไปคลิกท่ีลิงค CoP KM ดังรูป 

 

3.จะปรากฏหัวขอความรู (CoP KM) ข้ึนมาบริเวณเมนูดานซาย ผูใชสามารถคลิกเลือกหัวขอความรู

ท่ีตองการ 
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4.เม่ือผูใชเลือกหัวขอความรูท่ีตองการ จะปรากฏหนาหลักของหัวขอความรูนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถ

เลือกเขาดูหัวขอความรูยอยๆ ได จากลิสตรายการหัวขอความรูทางดานซายมือ 
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5. Knowledge Map จะปรากฏขึ้นท่ีชอง Visio Web Access 

6. ผูใชสามรถเลือกหัวขอความรูจากภาพ ท่ีปรากฏอยูบน Knowledge Map ซ่ึงจะลิงคไปยังหนาท่ี

แสดงหลักการสําคัญของความรูนั้น 

 

จะปรากฏขอมูลความรูท่ีผูใชเลือก 
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7.นอกจากการเลือกขอความรูท่ีปรากฏเปนภาพแลว ระบบยังไดแสดงความรูท่ีเปน explicit ท่ีแสดง

วาเปนเอกสารวิชาการ 
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8. การมอบหมายงาน 

 

9.ประเด็นเรงดวน 

 

10.ลําดับเร่ืองความเปนมา 

 

  ผลการทดลองใชงานระบบ ผูใชงานทั้งสามประเภทมีความสนใจท่ีจะไดใชงาน

ระบบเพื่อทํางานออกแบบหลักสูตรและมีขอเสนอแนะใหจัดทําระบบเพื่อใหสามารถใชในการ

ทํางานใหครบทุกภารกิจของงานแผนงานฝกอบรม 

4.1.6 รายงานการออกแบบ กระบวนการส่ือสารทิศทางนโยบายการจัดการความรูในหนวยงาน 

(Organizational Alignment: MAN1) 

 ผลของการศึกษาเพื่อจัดเก็บความตองการใชระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน

แผนงานฝกอบรมพบปญหาวิกฤติและแนวทางการแกปญหาแลววาสามารถแกปญหาได จึงนํา

ระบบการจัดการความรูท่ีออกแบบ   ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ใน

แงมุมของประโยชนท่ีจะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใช

งานระบบ (User Specification) ผูใชงานระบบแบงเปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision Maker, 

การสนับสนุนผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และแหลงเรียนรูของผูปฏิบัติ (Knowledge User) 

เม่ือระบบการจัดการความรูสามารถใชงานไดในระดับหนึ่งแลวและเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถใช
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งานในระบบเพื่อชวยในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน ลดเวลา ลดข้ันตอนและลดความผิดพลาด จึงได

เสนอกิจกรรมในการส่ือสารใหคนในหนวยงานเพ่ือใหมีความเขาใจและมีสวนรวมถึงความสามารถ

ของระบบ และเปนการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาขาราชการฝายอัยการ  

 

กิจกรรม MAN1 ตามกระบวนการ Organization Life Cycle Process ดําเนินการดังนี้ 

(1) กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน ( งานแผนงานฝกอบรม )โดยทบทวน

วิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด นโยบาย

สํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร อํานาจ หนาท่ี สถาบันพัฒนาขาราชการฝาย

อัยการ 

 

วิสัยทัศนตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2555 

 สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความยุติธรรม การรักษา

ผลประโยชนของรัฐการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความเปน

ธรรมในสังคม 

 

นโยบายสํานักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

พัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานอัยการสูระดับสากลและสรางคลังสมองใหเกิดการพัฒนา

เฉพาะดาน ท้ังนี้โดยพัฒนาการทํางานของขาราชการธุรการและบุคลากรอื่นของสํานักงานอัยการ

สูงสุดควบคูไปดวยกันพรอมท้ังจัดหาทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติราชการในทุกระดับช้ัน 
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อํานาจ หนาท่ี สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ เปนสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด ตามกฎกระทรวงแบง

สวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาขาราชการ     ฝาย

อัยการและลูกจางของสํานักงานอัยการสูงสุด รวมท้ังฝกอบรมความรูทางกฎหมายแกบุคคลอ่ืนท่ี

เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประชาชนท่ัวไปและปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน 

 

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge 

Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”   

 

วิสัยทัศนสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 

“พัฒนาขาราชการฝายอัยการใหเปนคนดีและกงดวยการจัดการความรูอยางเปนระบบ” 

  

 เม่ือไดทบทวนวิสัยทัศนครอบคลุมแลวไดหารือกับผูบริหาร ผูเช่ียวชาญแลว มีความเห็น

สอดคลองไปในทางเดียวกันในการกําหนดวิสัยทัศน การจัดการความรู( Knowledge Management 

Vision) ของงานแผนงานฝกอบรมดังนี้ 

 

วิสัยทัศนการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม 

“ใฝรู เช่ียวชาญ พัฒนาบุคลากรอยางมืออาชีพ” 
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(2) กําหนดกิจกรรม KM เพ่ือให KMS เปนเคร่ืองมือในการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  

  สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมควรกําหนดเปาประสงคดังนี้ 

  1.สรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ในงาน

แผนงานฝกอบรม โดยใชเคร่ืองมืออุปกรณท่ีทันสมัย 

  2.สรางวัฒนธรรมในการเรียนรู ฝกฝน ผานกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบท่ี

สรางข้ึน 

  3.สรางชุมชนนักปฏิบัติใหเกิดข้ึนในงานแผนงานฝกอบรม  

  4.สรางระบบการเรียนรูการทํางานผานระบบการจัดการความรู 

  5.กระตุนใหมีการสรางองคความรูและจัดเก็บองคความรูอยางตอเนื่อง 

  6.ปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถเปนเคร่ืองมือของคนทํางานไดตลอดเวลา 

  7.ยอมรับการเปล่ียนแปลง (Change Management) และพรอมท่ีจะทํางานดวย

วิธีการใหม เลิกยึดติดกับงานประจํา (Ice Breaking)  

  วิธีการที่จะบรรลุเปาประสงคดังกลาวผูเขียนจึงเสนอกิจกรรมเพ่ือใหการจัดการ

ความรูงานแผนงานฝกอบรมสามารถบรรลุเปาประสงค ซ่ึงการเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีการทํางานไม

อาจสําเร็จไดภายในเวลาอันรวดเร็วได ผูเขียนจึงเสนอกิจกรรม/โครงการ ระหวางป พ.ศ. 2555-

2557 โดยการพิจารณาทฤษฎีการสรางความรู ( Knowledge Creating) เปนทฤษฎีการจัดการความรู

ท่ีเนนการสรางนวัตกรรม ซ่ึงเหมาะสมกับการนํามาปรับใชกับงานการกําหนดและจัดทําหลักสูตรท่ี

ตองเนนการสรางนวัตกรรมเชนกัน ความรูในการออกแบบหลักสูตรจะตองพัฒนาอยางตอเนื่อง

เปนวงรอบตลอดเวลา โดยเร่ิมจากการยกระดับความรูในบุคคล ( Tacit Knowledge ) ไปสูกลุมคน

โดยกระบวนการสังคม ( Socialization ) ผานกระบวนการรวบรวมความรู ( Combination )  แลวทํา

การเปล่ียนความรูในบุคคลให เปนความรู ชัดแจง  เ รียกวากระบวนการอธิบายความรู   ( 

Externalization ) แลวนําความรูชัดแจงไปปฏิบัติงานจริง ( Internalization ) จากทฤษฎีดังกลาว
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นํามาปรับใชในงานกําหนดและจัดทําหลักสูตรรวมท้ังภารกิจงานแผนงานฝกอบรมที่สามารถปรับ

ใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในภาพรวมไดโดยผานกระบวนการสื่อสารความเขาใจและ

ผานกิจกรรมท่ีจะสามารถผลักดันใหการจัดการความรูในงานแผนงานฝกอบรมบรรลุวิสัยทัศนและ

พันธกิจของการพัฒนาขาราชการฝายอัยการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  กระบวนการ 5 ข้ันตอนในการในการสรางความรู 

1. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูมีประสบการณ ผูเช่ียวชาญ (Sharing Tacit Knowledge) โดย

กระบวนการสรางสังคม (Socialization) จัดมุม KM สรางกิจกรรมในการเรียนรูรวมกันซํ้าๆจน

สามารถรวบรวมประสบการณไดเพียงพอ 

2.การสรางหลักการในการจัดการความรู (Creating Concepts) สรางหลักการที่เหมาะสมกับภารกิจ 

เชนการออกแบบหลักสูตรท่ีมีหลักการใหม เชนหลักสูตรอัยการสากล หลักสูตรการจัดการความรู

สําหรับพนักงานอัยการ 

3. การทดลองนําหลักการที่สรางข้ึนใหมไปทดลองใชงาน (Justifying Concepts) การนําไปทดลอง

ใชแกปญหาจะทําใหเกิดการซึมซับความรูใหม ดวยประสบการณจริง  

4. การนําหลักการที่สรางใหมไปทดลองแลวไดผลดีไปสรางเปนตนแบบ (Building an Archetype) 

สําหรับการทํางานตอไป 

5. การแลกเปล่ียนความรูขามระหวางช้ันผูบังคับบัญชา (Cross Leveling Knowledge) เพ่ือใหเกิด

นวัตกรรมระดับองคกร นําความรูและประสบการณจากหลายหนวยงานหรือกลุมงานมาแลกเปล่ียน

เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมใหมท่ีสอดคลองกับภารกิจขององคกรดังแสดงในรูปท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 4.8 แผนกิจกรรมการสรางความรูเพื่อความเขาใจและมีสวนรวมในการจัดการความรู 

ปที่ 1 พ.ศ.2555 (กิจกรรมที่ 1-8) 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรม ประชุมช้ีแจงและสาธิตKMS 
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบวามีระบบKMS และประโยชนของระบบ 
วิธีการ บรรยายและสาธิตระบบ 
กลุมเปาหมาย บุคลากร งานแผนงานฝกอบรมและ KM Team 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรม การเสนอโครงการ “การจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม” 
วัตถุประสงค เพื่อใหระบบ KMS มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
วิธีการ ประชุมเพื่อกําหนดอํานาจหนาท่ีและผูรับผิดชอบ 
กลุมเปาหมาย KM Team 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรม ฝกอบรมการใชระบบรวมท้ังการใชเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพื้นฐาน 
วัตถุประสงค เพื่อใหผูใชงานทุกประเภทมีความสามารถใชระบบKMS 
วิธีการ จัด workshop เชิญวิทยากรใหความรู 
กลุมเปาหมาย ผูบริหาร, KM Team, K. Engineer 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรม ประเมินผลการใชระบบ 
วัตถุประสงค เพื่อประเมินผลการใชระบบ ขอดี ขอปรับปรุง 
วิธีการ จัดทําแบบประเมิน 
กลุมเปาหมาย KM Team, K. Engineer 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรม เปดมุม KM วันตามท่ีกําหนด ทุกสัปดาห (sharing Tacit) โดยสรางสังคม

(socialization) 
วัตถุประสงค เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดประสบการณการทํางาน 
วิธีการ 5.1กําหนดสถานท่ี มุม KM 

5.2กําหนดแบบฟอรมการบันทึกประเด็นการเรียนรูวิธีการแกปญหา 
5.3นําไปลงระบบในชองท่ีกําหนด 

กลุมเปาหมาย KM Team 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอเนื่อง) แผนกิจกรรมการสรางความรูเพ่ือความเขาใจและมีสวนรวมในการจัดการ

ความรู 

กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาทบทวนบันทึกความรูท่ีไดจากการประชุมมุม KM (Creating concepts) 
วัตถุประสงค เพ่ือทบทวนการแลกเปล่ียนเรียนรู (Socialization )จากกิจกรรมท่ีผานมานํามาทบทวน

เพื่อความถูกตองเห็นชอบรวมกันสรางเปนความรูท่ีชัดแจงใหเปนลายลักษณอักษรหรือ
แผนภาพ 

วิธีการ 6.1 นําบันทึกการและเปลี่ยนเรียนรูมาทบทวน 
6.2 วิเคราะหใหเปนองคความรูท่ีมีนัยสําคัญ 
6.3 บันทึกเปนลายลักษณอักษรหรือเปนแผนภาพ 
6.4 นําเขาระบบ KMS 

กลุมเปาหมาย บุคลากร งานแผนงานฝกอบรมและ KM Team 
กิจกรรมที่ 7 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาการจัดการความรูเพื่อสอบทาน(validating) กับผูเช่ียวชาญ 

(Justifying concepts) 
วัตถุประสงค เพื่อรวบรวมองคความรูท่ีไดจากกิกรรมในขอท่ี5วามีองคความรูจํานวนเทาไหร องค

ความรูท่ีไดท่ีสําคัญและจําเปนตอการทํางาน นํามาจัดทําเปน model เพื่อใหสามารถ
นําไป combination กับความรูอื่นๆใหเปนความรูใหมท่ีเกิดจากประสบการณท่ีเกี่ยวกับ
ความรูนั้นและทําการฝกฝนซึมซับความรู(Internalization)เปนความรูของตนเองและวน
กลับไปสูกระบวนการสังคมในการสรางความรูใหมในรอบตอไปเรื่อยๆไมรูจบ 

วิธีการ จัดประชุมKM Team 
กลุมเปาหมาย บุคลากร งานแผนงานฝกอบรมและ KM Team 
กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรม สัมมนาการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม 
วัตถุประสงค 8.1 เพื่อทบทวนกิจกรรมการจัดการความรูปกอน 

8.2 กําหนดแนวทางการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูในป 2556 
วิธีการ จัดประชุมสัมมนาโดยเชิญ CKO เขารวมสัมมนา 
กลุมเปาหมาย บุคลากร งานแผนงานฝกอบรมและ KM Team 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอเนื่อง) แผนกิจกรรมการสรางความรูเพ่ือความเขาใจและมีสวนรวมในการจัดการ

ความรู 

ปที่ 2 พ.ศ.2556 (กิจกรรมที่ 9-14) 

กิจกรรมที่ 9 
กิจกรรม เสวนา KM สพอ. ( Cross-Leveling Knowledge ) 
วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรสพอ .ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการฝกอบรมถายทอด

ประสบการณจากผูเช่ียวชาญ และผูมาใหมรวมท้ังผูบริหาร ( Socialization ) 
วิธีการ ผูบริหาร สพอ.มีคําส่ังกิจกรรมเสวนา KM สพอ. เพื่อตรวจสอบองคความรูท่ีใชใน

งานแผนงานฝกอบรมและกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม และ
ผูบริหารตองเปนประธานในการเสวนา 

กลุมเปาหมาย บุคลากร สพอ.ท้ังหมด 
กิจกรรมที่ 10 
กิจกรรม เสวนา KM งานแผนงานฝกอบรมจากหลักสูตรท้ังหมดท่ีถูกนําไปใชในป 2555 
วัตถุประสงค เพื่อใหกลุมงานแผนงานฝกอบรมทบทวนหลักสูตรท่ีถูกนําไปใชในป 2555 
วิธีการ จัดเสวนา งานแผนงานฝกอบรม 

ต้ังคณะทํางานประเมินผลหลักสูตร 
ต้ังคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรใหพรอมนําไปใชงาน 

กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรม 
กิจกรรมที่ 11 
กิจกรรม เสนอหลักสูตรท่ีปรับปรุงแลวตอผูบริหารตามสายงาน 
วัตถุประสงค เพื่อใหหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงจาก KM Team ไดรับความเห็นชอบ 
วิธีการ เสนอผลการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตอผูบริหาร 
กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรม 
กิจกรรมที่ 12 
กิจกรรม นําหลักสูตรท่ีผูบริหารเห็นชอบเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา

ขาราชการฝยอัยการตามระเบียบ 
วัตถุประสงค เพื่อใหหลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลวมีความถูกตอง 

(Validating)จากคณะกรรมการซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิของสํานักงานอัยการสูงสุด 
วิธีการ เสนอผลการปรับปรุงหลักสูตรใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ 
กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรม 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอเนื่อง) แผนกิจกรรมการสรางความรูเพ่ือความเขาใจและมีสวนรวมในการจัดการ

ความรู 

กิจกรรมที่ 13 
กิจกรรม การนําหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงไปใชในโครงการฝกอบรม 
วัตถุประสงค เพื่อให KM Team นําหลักสูตรท่ีไดรับการปรับปรุงและพัฒนาไปใช 
วิธีการ ขออนุมัติใชหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงไปใชในโครงการฝกอบรม 
กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรม 
กิจกรรมที่ 14 
กิจกรรม นํา KM Teamศึกษาดูงาน Best Practice ดานการจัดการความรู 
วัตถุประสงค เพื่อให KM Team มีมุมมองท่ีกวางข้ึนเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมของตน 
วิธีการ จัดโครงการเสนอผูบริหารเพื่ออมุมัติ 
กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรมและบุคลากร สพอ. 
ปที่ 3 ปพ.ศ.2557 

กิจกรรมที่ 15 
กิจกรรม ทบทวนกิจกรรมในป 2555-2556 
วัตถุประสงค เพื่อใหกิจกรรมการจัดการความรูสามารถปฏิบัติไดตามสภาพแวดลอมท่ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลง 
วิธีการ จัดประชุม KM Team งานแผนงานฝกอบรมเสนอแผนกิจกรรมท่ีควรปรับปรุง 
กลุมเปาหมาย บุคลากรงานแผนงานฝกอบรม 
 

4.1.7 ส่ิงท่ีพบเห็นจากการสังเกตการทํางานโดยท่ัวไปและวัฒนะธรรมในการทํางาน (Initial 

Finding) 

 การสังเกตการทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมพบวาผูบริหารระดับ

อัยการพิเศษฝาย (Executive Director) มี Knowledge Worker ประกอบดวย อัยการผูเช่ียวชาญ 4 คน 

อัยการอาวุโส 3 คน นักทรัพยากรบุคคล 2 คน ลักษณะการทํางาน มีการพูดคุยในเร่ืองงานกัน 

แลกเปล่ียน วิธีการทํางาน ระหวางผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ 

และผูไมมีประสบการณท่ีขาดความรูและทักษะในดานการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม  หอง

ทํางานเปนหองขนาดใหญมีแยกเปนหองยอยๆ สวนใหญท้ังในหองโถงมีลักษณะเหมือน KM 
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Corner มีกาแฟดื่มประกอบการพูดคุย มี white board และมี Flip Chart ไวสําหรับการระดมความคิด 

( Brainstorming)  มีการเขียนแผนงาน/โครงการประจําป ไวบน white board  ประกอบการพูดคุย มี

เคร่ืองคอมพิวเตอรและ WIFI สําหรับการสืบคนขอมูล ส่ิงท่ีสังเกตุไดคือวัฒนะธรรมการทํางานท่ี

เปนแบบเอ้ือเฟอและพึ่งพากัน มีการเคารพนับถือผูอาวุโส แมวาจะมีความคิดเห็นท่ีไมตรงกัน ก็เปน

เร่ืองความคิดเห็นท่ีแตกตาง การพูดคุยมีลักษณะเปนการเลาเร่ือง (story telling  หรือ after action 

review ) แตไมมีการบันทึกไวเปนหลักฐาน ไมมีการจัดเก็บไวเปนหลักฐานใหมีการศึกษาใน

ภายหลัง 

  การคนหากฏหมาย ระเบียบ คูมือ เอกสารวิชาการ คูมือปฏิบัติงาน ไมมีสารบบการ

จัดเก็บเอกสารสําหรับการคนโดยสะดวก เอกสารดังกลาวจะอยูในแฟมเก็บไวในตูเหล็ก หาก

ตองการทราบวาส่ิงท่ีตองการอยูแฟมใดตูใด ตองถามจากผูท่ีใชเทานั้น หรือเลือกดูไปเร่ือยๆจนกวา

จะพบเอกสารท่ีตองการ   

4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาของขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และ

การเสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 

4.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) 

1. อธิบายข้ันตอนการสราง KMS 

การสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) วัตถุประสงคเพ่ือทดสอบระบบวาออกแบบเหมาะสม

หรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร มีข้ันตอนการสาธิต ดังน้ี 

1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรมไดดําเนินการตาม

ข้ันตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากน้ันจึงทําการวิเคราะหและ

ประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data 

Structuring)  

 1.2 การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation)  
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 (1) การสัมภาษณผูบริหารของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการเพื่อตองการไดขอบเขต

ของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับการการพัฒนาบุคลากร กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 

กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของงานแผนงานฝกอบรม  

(2) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด หลักการท่ี

สําคัญ และเทคนิคในการวางแผนการฝกอบรม รวมท้ัง แบบอยาง (Case Study) ท่ีสําคัญ 

1.3 วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) การรวบรวมขอมูล

ใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมา

วิเคราะหหาความตองการ เพ่ือท่ีจะเปล่ียนความตองการของผูใชงานใหเปนความตองการทางดาน

เทคนิคของระบบ 

1.4 วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) เปนการนําขอมูล

ท่ีไดจาก ENG1และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการของสวนประกอบตาง ๆท่ีอยู

ภายในระบบ 

1.5 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซ่ึง

จะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

2. วิธีการเขาใชงานระบบ 

 ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต(Internet) ท่ี URL (Universal 

Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (homepage) ดังรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 หนาจอระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

รูปท่ี 4.4 หนาจอระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด กลุมงานพัฒนาองคกร 
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รูปท่ี 4.5 หนาจอระบบการจัดการความรู งานแผนงานฝกอบรม 

 

รูปท่ี 4.6 หนาจอแสดงภารกิจการกําหนดและการจัดทําหลักสูตร 
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ระบบประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

 2.1 ความรูท่ีอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูท่ีอยูในตัวผูเช่ียวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการเฉพาะตัว ความรูประเภทนี้จะจัดเก็บไวในลักษณะ 

knowledge Map โดยสรางแบบจําลองความรู (knowledge  Model)ประกอบดวยแบบจําลองความรู

ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub 

Goal)ในการบรรลุภารกิจ ซ่ึงในหัวขอความรูนี้ไดแกงานแผนงานฝกอบรม  แบบจําลองความรูวิธี

คิด (Inference Knowledge) คือความรูในข้ันตอนการคิดหาเหตุผล(Reasoning)         รูในเหตุ รูใน

ผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหาและประเด็นอ่ืน 

ๆ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา(Domain Knowledge) คือความรูในส่ิงท่ีตองคิดหรือ

กระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อให

บรรลุการคิด Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท(Vocabulary) หรือนิยาม หลักการพ้ืนฐานในการ

แกปญหา (The Specification of Conceptualization) เปนสวนหนึ่งของ Domain Knowledge  

 2.2 ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูท่ีอยูในเอกสารหรือแผนภาพตาง ๆ ท่ี

ใชในการทํางานแกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือ

การทํางาน 

 2.3โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็นเรงดวน 

(Hot Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) ขอเสนอแนะ(Suggestion) ลําดับเร่ืองความเปนมา (Forum 

Discussion)กระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง (Discussion Board) ประกาศขอความตาง ๆ ของ

สํานักงาน (Announcement) ท่ีแสดงความเห็น (Blog)   ตัวอยางคดี (Case Study)ข้ันตอนการ

ออกแบบหลักสูตร ในรูปแผนผัง Knowledge Map เช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได(Link) 

ระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ีติดตอผูเชี่ยวชาญ(Expertise Contacts) สารานุกรมการพัฒนาบุคลากร 

( Wiki) และระบบสืบคน (Search)   

 2.4 ลักษณะการใชงานท่ีเปนประโยชนตาง ๆ (Use-Case) ไดแก การรายงาน หรือ

เสนอแนะ ผูบริหาร ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

เรงดวน (Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง (Discussion Board) 
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ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (Announcement) การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือ

แกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานในสวนของ ชุดความรู กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา คําส่ังของ

ศาลปกครอง และคําวินิจฉัยช้ีขาดอํานาจหนาท่ีระหวางศาล 

 การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีผูบริหาร หรือ

ผูปฏิบัติงาน ยายเขามาใหมสามารถใชระบบ ประสบการณในการทํางาน วิธีคิดของผูเช่ียวชาญใน

การออกแบบหลักสูตร ซ่ึงความรูประเภทนี้จะจัดเก็บไวในลักษณะ Knowledge Map 

4.2.2 การเสนอแผนกิจกรรม  

 การเสนอแผนกิจกรรม เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อให

บุคลากรในงานแผนงานฝกอบรมมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู 

ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรม โดยขอมูลในการกําหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูงานแผนงานฝกอบรมไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากน้ันจึงไดมีการ

ออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมไดกําหนดไว 3 ป ดังแสดง

ไวในตารางท่ี 4.8 

4.2.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

1) การออกแบบระบบ KMS  

จาการนําระบบ KMS ไปสาธิตกับผูเช่ียวชาญแลว นําผลการสาธิตระบบมาวิเคราะหและประเมินคา

ขอมูล ปรากฏตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลการออกแบบระบบ  

ความเหมาะสม ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมในการใชงาน การใชงาน
คอนขางใชงายสําหรับผูท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี สวนผูใชงานท่ีไม
มีหรือมีความรูดานเทคโนโลยีนอย ถือวายังมีความยุงยากในการใช
งานเนื่องจากมีหลายข้ันตอนในการเขาถึงขอมูล 

การใชงาน การใชงานสามารถใชงานไดจริงและในระยะยาวนาจะ
นําไปใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานได เนื่องจากระบบมี
ฐานขอมูลท้ังสวนท่ีเปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน มีฐานขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ  ความรูเสริม 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม ควรปรับปรุงระบบ KMS ใหเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณระหวางกลุมภารกิจการพัฒนาบุคลากร และใหมี
ชองทางแจงขาวสารทุกเร่ืองเพ่ือผูใชงานจะไดเห็นประโยชนของ
ระบบ 

ควรมีชองทางสําหรับเก็บสถิติผูเขาใชงาน และมีสวนการให
คะแนนความพึงพอใจระบบ เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดในการมีสวนรวม
กิจกรรมการจัดการความรู 

รูปแบบมีความเหมาะสมแตควรปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 

 
อ่ืน ๆ ควรมีระบบจูงใจใหหันมาสนใจการใชงานระบบ เชน มีรางวัล 

สําหรับผูใชงาน และสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองสนับสนุน
เทคโนโลยีให เพียงพอเพื่อรองรับระบบ  หากระบบดีแตไมมี
เทคโนโลยีรองรับถือวาไมเกิดประโยชน 

 

2) แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

 จากการนํากิจกรรมการจัดการความรูดังตารางท่ี 4.8 ไปเสนอกับผูเช่ียวชาญ แลวนําความ

คิดเห็นมาวิเคราะหและประเมินคาขอมูล ปรากฏตามตารางท่ี 4.10  
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ตารางท่ี 4.10 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความรู  3 ป  มีความเหมาะสม
สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในงานแผนงานฝกอบรม 

สามารถดําเนินการไดจริง สามารถดําเนินการไดจริงเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีไมตองใช
งบประมาณและเปนกิจกรรมท่ีสํานักงานไดทําอยูแลว 

ความเปนไปไดในการบรรลุ
วัตถุประสงค 

มีความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ  กิจกรรมท่ี 1 ปท่ี 1 กิจกรรมนิเทศการใชงานระบบการ
จัดการความรู (KMS) เห็นวามีความสําคัญจึงควรมีการเนน
กิจกรรมที่ 1 หากไมสามารถทําใหผูใชงานเขาใจการใชงาน
ระบบได หรือไมสามารถทําใหผูใชงานเห็นประโยชนของ
ระบบได กิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ไมสามารถทําได 

วัฒนธรรมองคกรอัยการท่ีไมคอยยอมรับการเปล่ียนแปลง 
บุคลากรยึดติดกับงานท่ีทําอยูประจํา(Defensive Routine) มี
ความเชื่อม่ันใจตัวเองสูงไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ดังนั้นจะตองจะตองส่ือสารทําความเขาใจ (Alignment) 
กับบุคลากรใหเห็นถึงประโยชนของระบบการจัดการความรู 

  

4.2.4 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 

 จากผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลพบวาระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางาน

แผนงานฝกอบรมและนําทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีการสรางความรู  (Knowledge Creating) 

มาประยุกตใชในการแกปญหาโดยระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสรางข้ึนจะกอใหเกิดการสราง

นวัตกรรม สามารถชวยแกปญหาการทํางานของผูปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงาน

ฝกอบรมในปญหาการขาดผูเช่ียวชาญและการขาดระบบสารสนเทศ ขอมูลท่ีวามรู จําเปนเพื่อ

สนับสนุนการทํางานไดตามสมมุติฐานดังกลาวขางตน 
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4.2.5 การศึกษาและพัฒนาตอ 

  ภารกิจงานแผนงานฝกอบรมจําเปนจะตองมีความรูในเร่ืองการวางแผนการ

ฝกอบรม การวางแผนพัฒนาบุคลากร การจัดทําแผนงบประมาณ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร ท่ีมีความสําคัญสําหรับการพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ดังนั้นการศึกษา

เพื่อจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อใชในการทํางานของงานผลงานฝกอบรมใหครบถวนทุก

กระบวนงานจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคลากรตอไป และปญหาของการทํางานท่ีขาดความรู

และทักษะในงานก็จะไดรับการแกปญหาไดเปนการพัฒนานักพัฒนาเพื่อใหสามารถทํางานอยางมือ

อาชีพได 

กรณีศึกษา ( Case Study) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุนท่ี 6 

หลักการและเหตุผล 

ในการที่จะผลักดันใหองคกรเขาสูมาตรฐานสากล และเปนองคกรแหงการเรียนรู

จําเปนตองดําเนินการพัฒนาผูบริหารของสํานักงานอัยการสูงสุด  ท้ังนี้  เพราะผูบริหารจะ

เปนกลไกอันสําคัญท่ีจะผลักดันใหองคกรบรรลุสูวิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตรของ

องคกร 

 ดังนั้น การฝกอบรม ผูบริหารของอัยการสูงสุด จึงเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญอันหนึ่ง ท่ี

จะผลักดันใหผูบริหารเกิดวิสัยทัศนและเปนผูบริหารท่ีมีท้ังความรอบรู ท้ังในดานวิชาการ 

มีภาระผูนําตลอดจนใชทักษะในดานการบริหารอยางมืออาชีพ  ตลอดจนเปนผูบริหารท่ี

เปยมลนดวยคุณธรรม จริยธรรม พรอมยอมรับตอความเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอก

ท่ีมากระทบตอองคกรผูบริหาร  นอกจากจะเขาใจถึงเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับองคกรของตนเอง

แลวจักตองมีความรอบรูในสวนที่เกี่ยวของกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ

และเอกชน และจะตองสรางความสัมพันธและเช่ือมความสัมพันธท่ีดีตอบุคคลเหลานั้น 

อันเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

 โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง” รุนท่ี 6  จะเปน

การศึกษาอบรม เพื่อเตรียมความพรอมของขาราชการอัยการระดับ 6 ตําแหนงรองอธิบดี
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อัยการ เพื่อกาวเขาสูตําแหนงอธิบดีอัยการ อันถือเปนนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูงของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ใหไดรับการพัฒนาในมิติตาง ๆ สรางกระบวนการคิดอยางเปน

ระบบ  ทราบแนวทางในการบริหารงานท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน รวมท้ังเปนผูนํา

ท่ีมีวิสัยทัศน กลาตัดสินใจ และบริหารงานภายใตกรอบของกฎหมาย และเปนผูบริหารงาน

มืออาชีพ เปนผูท่ีสามารถสรางและเช่ือมความสัมพันธกับบุคคลภายนอกองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ เพื่อนําพาองคกรอัยการสูมาตรฐานสากลตอไป 

วัตถุประสงค 

1.  เพื่อสรางบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน

กวางไกล มีสมรรถนะ และขีดความสามารถในการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ

  

2. ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานใหทันสมัยสู

มาตรฐานสากล  

3.  เปนผูนําท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ อุทิศตนใหองคกร และเปนตัวอยางท่ี

ดีตอผูรวมงานผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบตอสังคม ทํางานดวยความโปรงใส 

ตรวจสอบได  

4.  เปนผูทําท่ีสามารถสรางและทําการเปล่ียนแปลง  ผลักดัน ยุทธศาสตรตาง ๆ จน

บรรลุวิสัยทัศนขององคกร  

5.  เพื่อแลกเปล่ียนและสรางความสัมพันธท่ีดีท้ังตอบุคลากรในองคกร และองคกร

อ่ืน ๆ 

วิธีดําเนินการ 

1.  การบรรยาย/อภิปราย โดยเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภาครัฐและเอกชน มา

บรรยายหรืออภิปราย ตามขอบเขต เนื้อหา หัวขอวิชา ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 
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2.  การบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากรระดับสูง ท่ีประสบความสําเร็จท้ังในภาครัฐ

และเอกชน มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ ในการทํางาน เทคนิคการ

บริหาร 

3.  การศึกษาดูงานในตางจังหวัด 

4.  การศึกษาดูงานในตางประเทศ 

5.  การจัดทําเอกสารวิชาการสวนบุคคล  โดยผูเขารับการศึกษาอบรมตองจัดทํา

เอกสารวิชาการ โดยหัวขอท่ีผูเขาฝกอบรมนําเสนอตองเกี่ยวของกับภารกิจของ

สํานักงานอัยการสูงสุดใน 4 ดาน คือ ภารกิจ ดานอํานวยความยุติธรรม  การรักษา

ผลประโยชนของรัฐ  การคุมครองสิทธิและชวยเหลือแกประชาชนตามกฎหมาย 

และการพิจารณาองคกรและบุคลากร และคณะกรรมการจัดทําเอกสารวิชาการ

อนุมัติ 

สําหรับผูเขาศึกษาอบรมซ่ึงมาจากหนวยงานอื่นและบุคลากรจากรัฐวิสาหกิจและ

เอกชนนั้น ในการจัดทําเอกสารวิชาการ สามารถท่ีจะเลือกหัวขอในการทําเอกสาร

วิชาการตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังรูปแบบในการจัดทําสามารถดําเนินการไดตาม

ความเหมาะสม 

การปรับใชกับการคิดแบบ Common KADS 
ตารางท่ี 4.11 การปรับใชกับการคิดแบบ Common KADS 
Task การกําหนดหลักสูตรระดับผูบริหารงานยุติธรรม 
Input Inference การวิเคราะหความจําเปน 
Input Inference การวิเคราะหภาระกิจหนาท่ี 
Input Inference การนํา Competency มาใชในการกําหนดหลักสูตร 
Process Inference การออกแบบหลักสูตร 
Process Inference การพิจารณาของผูบังคับบัญชาและผูบริหาร 
Output Inference การนําหลักสูตรไปใชในการฝกอบรม 
Output Inference การประเมินผลหลักสูตร 

Domain การพัฒนาอัยการระดับบริหาร 
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ตารางท่ี 4.12 Domain การพัฒนาอัยการระดับบริหาร 

Input Inference Domain 
การวิเคราะหความจําเปน มีการเล่ือนช้ันหรือตําแหนง 
การวิเคราะหภาระกิจหนาท่ี อํานาจหนาท่ีเปล่ียนเปนผูบริหารระดับสูง 
การนํา Competency มาใช เลือกสมรรถนะผูบริหารในการพัฒนา 
การออกแบบหลักสูตร กําหนดรูปแบบวิธีการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูบริหาร 
การพิจารณาของผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นชอบหรือไม 
การนําหลักสูตรไปใชในการ
ฝกอบรม 

เพื่อนําไปบรรจุในโครงการฝกอบรมตามแผน 

การประเมินผลหลักสูตร บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค 
 


