
 
บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ความหมายของความรู 1 ความรู (Knowledge) คือส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษาเลาเรียน 
การคนควาหรือประสบการณ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะความเขาใจ และประเภท
ของความรูแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแกความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู
แจงหรือความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) 

ความรู (อังกฤษ: Knowledge) คือความเขาใจในเร่ืองบางเร่ือง หรือส่ิงบางส่ิง ซ่ึงอาจจะ
รวมไปถึงความสามารถในการนําส่ิงนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ ความสามารถในการรู
บางอยางนี้เปนส่ิงสนใจหลักของวิชาปรัชญา (ท่ีหลายคร้ังก็เปนเร่ืองท่ีมีการโตเถียงอยางมาก) และมี
สาขาท่ีศึกษาดานนี้โดยเฉพาะเรียกวาญาณวิทยา (Epistemology) ความรูในทางปฏิบัติมักเปนส่ิงท่ี
ทราบกันในกลุมคน และในความหมายน้ีเองท่ีความรูนั้นถูกปรับเปล่ียนและจัดการในหลาย ๆ แบบ2 

ความรู หมายถึง ความเขาใจ ความสามารถในการกระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหบรรลุผลตามท่ี
ตนตองการ 

การจัดการ (อังกฤษ: Management) คือการทําใหกลุมบุคคลในองคกรเขามาทํางาน
รวมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกันขององคกร การจัดการประกอบดวยการวางแผนการจัดการ
องคกรการสรรบุคลากรการนําหรือการส่ังการ และการควบคุมองคกรหรือความพยายามที่จะบรรลุ
วัตถุประสงครวมกัน การจัดการทรัพยากรประกอบดวยการใชงานและการจัดวางทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยี และทรัพยากรธรรมชาติ3 

การจัดการความรู (อังกฤษ: Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สราง จัด
ระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก ขอมูล ไปสู สารสนเทศ 
เพื่อใหเกิด ความรู และ ปญญา ในท่ีสุด 

การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใชโดยองคกรตาง ๆ 
เพ่ือท่ีจะระบุ สราง แสดงและกระจายความรู เพื่อประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายใน
องคกร อันนําไปสูการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการ
                                                 

1อนุชาติ  คงมาลัย  รองอัยการสูงสุด  บทความการจัดการองคความรูของอัยการ อัยการนิเทศ  เลมที่ 69 หนา 
60 -62 

2ความรู  www Wikipedia 26 สิงหาคม  2554 
3การจัดการwww Wikipedia 26 สิงหาคม  2554 
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ดําเนินการธุรกิจท่ีดี องคกรขนาดใหญโดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองค
ความรู โดยมักจะเปนสวนหน่ึงของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนกการจัดการทรัพยากร
มนุษย4 

กฎหมายอาญา (อังกฤษ: Criminal law) เปนกฎหมายท่ีรัฐบัญญัติข้ึนเพื่อกําหนดลักษณะ
ของการกระทําท่ีถือวาเปนความผิด และกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับความผิดนั้น เปน
กฎหมายท่ีบัญญัติวาการกระทําหรือไมกระทําการอยางใดเปนความผิด5 

ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล เปนความรูท่ีอยูในตัวของแตละบุคคล เกิดจากประสบการณ  
การเรียนรู หรือพรสวรรคตาง ๆ ซ่ึงส่ือสารหรือถายทอดในรูปของตัวเลข สูตรหรือลายลักษณอักษร
ไดยาก แตความรูชนิดนี้พัฒนาและแบงปนกันไดและเปนความรูท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในการ
แขงขัน 

ความรูประเภทนี้เปนความรูเฉพาะตัวท่ีเกิดจากประสบการณ การศึกษา การสนทนา  
การฝกอบรม ความเช่ือ เจตคติของแตละบุคคลเปนความรูบวกกับสติปญญาและประสบการณซ่ึง
ถือไดวาเปนองครวมของความรูของแตละบุคคลเปนความรูท่ีไมอยูนิ่งจะปรับเปล่ียนไปตาม
สถานการณของการใชความรูของแตละคน ซ่ึงก็คือความรูท่ีผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ี
ถือวาเม่ือคนปฏิบัติงานนาน ๆ จนเกิดความช่ําชอง ความรูประเภทนี้ถือวาเปนความรูท่ีไมเปน
ทางการ จัดระบบหรือจัดหมวดหมูไมได แตสามารถแลกเปล่ียนและนํามาเลาสูกันฟงสามารถ
ถายทอดแบงปนความรูนี้ได สามารถสังเกตและเลียนแบบได ซ่ึงองคกรตองพยายามปรับเปล่ียน
ความรูเฉพาะตัวบุคคลนี้ใหเปนความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) ไมยึดติดกับตัวบุคคล 

ความรูแจงหรือความรูท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีเปนเหตุเปนผล 
สามารถรวบรวมและถายทอดออกมาในรูปแบบตาง ๆ ได เชน หนังสือ คูมือ เอกสาร และรายงาน
ตาง ๆ ซ่ึงสามารถทําใหคนเขาถึงไดงาย 

ความรูประเภทนี้เปนความรูท่ีไดรับการถายทอดจากบุคคลออกมาในรูปแบบของบันทึก
รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงก็คือสารสนเทศนั่นเอง เชน หนังสือ บทความ เอกสาร มาตรฐานลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา ความลับทางการคา รายงานประจําป ส่ือโสตทัศน เชนVDO, VCD ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส เชน E-Mail Internet Web-site E-book/E-journal ถายทอดความรูโดยสัญลักษณ 
ภาษาพูด หรือภาษาเขียนเพื่อบันทึกความรูนั้น ๆ ทําใหคนเขาใจไดกวางขวางและสะดวกข้ึน 

การจัดการความรู (Knowledge Management :KM) หมายถึง การบริหารจัดการองคกร
โดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการ
                                                 

4การจัดการความรู  www Wikipedia 26 สิงหาคม  2554  
5กฎหมายอาญา  www Wikipedia 26 สิงหาคม  2554 
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ทํางานเพ่ือเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมนั้น ๆ เพื่อการดํารงอยูของ
องคกรและชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกันการจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ  

ประการแรก มุงพัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรูท่ีหม่ัน
ฝกฝนทํางานรวมกันใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางานใชความรู
รวมกันทํางานนี้วา “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้
เพื่อใหเกิดขีดความสามารถในการแขงขัน องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะธุรกิจ (Domain 
Knowledge) แกคนเหลานี้ใหเคร่ืองมือและความรูใหม ๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Knowledge) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีสนับสนุนท่ีสําคัญ 
(Enabling Technology)ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน  

ประการท่ีสอง มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ขององคกรเทาท่ี
องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง ๆ  

ประการท่ีสาม ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนองคประกอบสําคัญ
และจําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตท่ีเปนแหลงเรียนรู
ท่ีสําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําใหเกิดความรวดเร็วและมีขอมูลเพียงพอใน
การทํางานหรือตัดสินใจ 

ในการศึกษาวิจัยหัวขอการพัฒนาองคความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา ศึกษาเฉพาะการศึกษาวิจัยดานกฎหมายอาญา 

การจัดการความรูของอัยการ นั้นจําเปนตองมีกระบวนการจัดการความรูดวยการสราง
ความรูในองคกร เพื่อใหพนักงานอัยการผูมีประสบการณใหมีการถายทอดองคความรูใหแก
พนักงานอัยการท่ียายมาปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาเพื่อใหเกิด
ความรูแกคนใหมเหลานี้และใหผูท่ีไดรับการถายทอดความรูจากผูมีประสบการณจริงสามารถนําไป
ถายทอดไปยังพนักงานอัยการรุนตอ ๆ ไป 
 
2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู 

ทฤษฎีและหลักการตาง ๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาอิสระนี้ จะมีอยู
ดวยกันสองสวนใหญ ๆ ในสวนแรกจะเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู ท่ีจะนํามาประยุกตใช
การการศึกษาอิสระน้ี จะเนนในทฤษฎี Learning In Action โดยเฉพาะในรูปแบบของ Intelligent 
Learning ท่ีมีสาระสําคัญสามประการ คือ สืบ ถาม ตาม (Search Inquiry Observation) และหลักการ
ของ After Action Review, CommonKADS และมาตรฐาน ISO 12207 และในสวนท่ีสอง จะเปน 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย 
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“Knowledge” is a term of which all of us have a good intuitive understanding of what 
it means, but which is hard to define in any formal way.”6 

"ความรู" เปนคําท่ีเราทุกคนเขาใจไดงายในความหมายของมัน แตยากที่จะกําหนดหรือ
นิยามในลักษณะท่ีเปนทางการใด ๆ 

“ การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยู ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือในเอกสารตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหผูรับความรูสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผู รู และนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ”7 โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือและสนับสนุน การจัดการความรูมุงเนนความรูในสองประการสําคัญ คือ 
ความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงเปนความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมวาจะเปน
จากการศึกษา การทํางาน ประสบการณ ความรูประเภทน้ีเปนความรูท่ีฝงลึกในตัวบุคคล ยากที่จะ
ส่ือสารเรียนรูได หรือเขาใจไดยาก เปนนามธรรม ความรูประเภทนี้จึงตองมีเคร่ืองมือในการดึง
ความรูประเภทนี้ออกมา แลวทําการแปลงความรูประเภทนี้ใหสามารถส่ือสารเขาใจไดงาย (Explicit 
Knowledge) 
 

 
ภาพ 1  กระบวนการแปลงความรู 

 
โดยในขอบเขตของการจัดการความรูแลว ความรูโดยสวนใหญมักจะเปนความรูใน

ประเภท Tacit มากกวา Explicit โดยจะเปนความรูท่ีไมสามารถอธิบายโดยคนทํางานท่ีใชความรู 

                                                 
6 A. Th. Schreiber, et al. ,Knowledge Engineer and  Management  The CommonKADS  Methodology . 

(London : MIT Press ,2000 ) ,pp.85. 
7อัจฉรา   คําอักษร  , “การจัดหมวดหมูขอกฎหมายกอสรางในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ  2522”  

วิทยานิพนธ  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 ,หนา 4. 
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แตอาจสามารถอธิบายดวยหนังสือ หรือคูมือ ซ่ึงมันเปนส่ิงท่ีอยูเบ้ืองหลังของความสามารถ ใช
แกปญหาในการทํางานของมนุษย ความรู คือ ความรูในการกระทําหรือการทํางาน8 

ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ความรูประเภทนี้เปนความรูท่ีสามารถส่ือสาร
เขาใจได หรือเปนความรูท่ีผานการแปลงความรูจาก Tacit Knowledge มาเปน Explicit Knowledge 
แลว โดยท่ัวไปความรูประเภทนี้จะปรากฏชัด และรับรูกันไดโดยท่ัวไป ไมวาใครก็สามารถท่ีจะ
ศึกษาและเขาใจความรูประเภทนี้ได เชน หนังสือ ตําราตาง ๆ ความรูประเภทนี้จึงสามารถนําไป
ประยุกตใหไดทันทีไมวาจะเปนการสรางนวัตกรรม การพัฒนา หรือนําไปใชในการทํางาน ไม
เหมือนกับ Tacit Knowledge ท่ีจะตองมีกระบวนการในการแปลงความรูกอนจึงจะนําความรูใน
ประเภท Tacit Knowledge ไปใชได  
 

 
ภาพ 2  การนาํ Explicit Knowledge ไปใช 

 
ความรูท้ังสองประเภทเปนความรูท่ีสามารถนํามาจัดการความรูได การจัดการความรูจึง

เปนการนําความรูท้ังสองประเภทมาพัฒนาใหเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สามารถเขาถึงความรูและ และนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ความรูท้ังสองประเภทหากนํามาพิจารณาในมุมมองเชิงนิติศาสตรแลว อาจพิจารณาได 
ดังนี้ 

 
 

                                                 
8A. Th. Schreiber, et al. ,Knowledge Engineer and  Management  The CommonKADS  Methodology ,MIT 

Press , P.69-70. 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบ Tacit และ Explicit Knowledge ในเชิงนิติศาสตร 

Explicit Knowledge Tacit Knowledge 
-พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร(Civil Law) 

-กฎหมายจารีตประเพณี หลักกฎหมายท่ีศาล
สรางข้ึนเอง (Common Law)  

-หนังสือ ตํารากฎหมาย -เทคนิค ประสบการณในการวาความ  หรือ
ดําเนินงาน 

 
2.1.1 ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางาน 

ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางาน พัฒนาข้ึนโดย David A. Garvin ซ่ึง
เปนทฤษฎีใชงานท่ีจําเปนตองทําอยูแลว และเปนโอกาส ฝกหัด พัฒนาทักษะในการเรียนรูของ
องคกร หรือใชงานเปนการเรียนรู ประโยชนขอดีของทฤษฎีนี้ ทําใหผูปฏิบัติงานไมตองออกจาก
หนางานเพื่อไปฝกอบรมเรียนรูเพิ่มเติม สามารถใชการทํางานเปนโอกาสในการเรียนรูได ซ่ึงใน
บางคร้ังบางโอกาส การเรียนรูจากการฝกอบรม ก็ไมกอใหเกิดประโยชนแกผูอบรมแตอยางใด ใน
การฝกอบรมบางครั้งอาจไดเพียงแคโอกาสในการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟง 
สารทุกขสุขดิบของผูปฏิบัติงานท่ีเขามาฝกอบรม เนื่องจากนาน ๆ จะไดมีโอกาสมาพบกัน แต
ความรูท่ีไดจากการฝกอบรม อาจจะไมไดตามเปาประสงคของหลักสูตร และในบางคร้ังบางกรณี
การเรียนรูมักจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานในองคกร มากกวาประโยชนท่ีองคกรจะไดรับ
ในทันทีซ่ึงหลังจากการผูปฏิบัติงานไดเรียนรูไปแลวประโยชนตอองคกรอาจจะยังไมปรากฏ ซ่ึง
ประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการเรียนรูของผูปฏิบัติอาจจะตองใชระยะเวลาอีกระยะหน่ึง และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปฏิบัติงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ มักจะไมมีเวลาสําหรับการฝกอบรม การฝกอบรม
จึงอาจไมเหมาะสําหรับผูเช่ียวชาญ ท่ีตองออกจากหนางานมาเพื่อเขารับการฝกอบรม ดังนั้น หากให
ผูปฏิบัติงานใชโอกาสในการทํางานท่ีตองปฏิบัติอยูเปนประจําเปนโอกาสในการเรียนรู องคกรก็
ไดผลงาน เพราะไมตองใหคนหยุดงานเพ่ือไปฝกอบรม และผูปฏิบัติงานก็ไดความรูไปใน
ขณะเดียวกัน การเรียนรูจากการทํางานจึงเปนทฤษฎีท่ีเหมาะสมที่สุด ท่ีจะนํามาประยุกตใชเพื่อ
สรางโอกาสในการเรียนรูในองคกร 

นอกจากนี้ มีผูใหคําอธิบายของ Learning In Action ไวกลาวคือ “การทํางานในเร่ืองเดียว
ซํ้า ๆ ทําใหเกิดทักษะความชํานาญงาน แตการทํางานใหม ๆ ท่ีไมเคยทํามากอนถือเปนโอกาสในการ
เรียนรู โดยใชกระบวนการที่สําคัญ คือ การแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic Problem 
Solving) ทดลองปฏิบัติจริงดวยวิธีการใหม ๆ (Experimentation with new Approach) เรียนรูจาก
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ประสบการณของตนและประวัติศาสตรท่ีผานมา (Learning from their own experience and past 
history) เรียนรูจากประสบการณของตนและความเปนเลิศของผูอ่ืน (Learning from experiences 
and best practices of others) และถายโอนความรูใหมีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว (Transferring 
knowledge quickly and efficiently) หรืออาจสรุปไดวามีการแบงการเรียนรูออกเปน 4 ประเภท
ใหญ ๆ คือ 

(1) เรียนรูโดยการรู จักใชญาณวิทยาหรือปญญาในการตั้งคําถามทางญาณวิทยา 
(Epistemological Question) และกําหนดแนวทางในการคนหา (Search) และการสอบถาม 
(Inquiry) เพื่อแสวงหาคําตอบจึงเรียกวิธีการเรียนรูแบบน้ีวาเปนการเรียนรูทางปญญา 
(Intellectual Learning) 

(2) เรียนรูจากบทเรียนขององคการ โดยเรียนรูจากการศึกษาผลกระทบและทบทวน
ความผิดพลาดขององคการ (Reflects and Review) จึงเรียกวิธีการเรียนรูแบบนี้วาเรียนรูจาก
ประสบการณ (Experiential Learning) 

(3) เรียนรูจากการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบและทําจริง (Hypothesis, Test and 
Exploration) การเรียนรูแบบนี้จึงเรียกวาการเรียนรูแบบทดลอง (Experimental Learning) 

(4) เรียนรูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูนําองคการโดยการฝกฝนภาวะผูนําและการฝกพัฒนาคน 
(Leadership and Coaching) การเรียนรูแบบนี้เรียกวาเรียนรูแบบนําองคการ”9 

การเรียนรูจากการทํางาน ซ่ึงมีหลักการเรียนรูหรือรูปแบบอยู 4 ประการ กลาวคือ 
1. เรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent) 
2. เรียนรูจากประสบการณ (Experiential) 
3. เรียนรูโดยการทดลอง (Experimental) 
4. เรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading)10 
โดยในการศึกษาอิสระน้ีจะนํารูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับมาประยุกตใช รูปแบบ

เรียนรูโดยการสืบความลับ หรือการเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) เปนวิธีการที่องคกร
จะตองสืบความลับ ในการทํางานจากองคกรคูแขง ในดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีจะนํามาพัฒนา 
ปรับปรุง แกไข การทํางานขององคกรใหเทาเทียมกับองคกรคูแขง เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับ

                                                 
9สุรชาติ ณ หนองคาย ,“แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการความรูเพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

หนวยงานภาครัฐ”,วารสารบริหารงานสาธารณสุข(2550)  : 33 – 34.  
10 David A. Garvin ,Learning In Action (Boston ,Massachusetts : Harvard  Business  School  Press, 2000), 

pp. 47-189. 
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องคกรอ่ืน ๆ ได รูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับ ท่ีจะนํามาใชในการศึกษาอิสระน้ี แบงออกเปน 
3 วิธี กลาวคือ  

1. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation) 11 
วิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีขอมูล

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรู เชน จากเว็บไซต หนังสือ ตํารา วิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู
(Inquiry) ผู ศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญท่ีทํางานในเร่ืองนั้น  ๆ  จาก
ประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะเปนผูปฏิบัติงาน การสัมภาษณ
เพื่อ ท่ีจะใหไดมาซ่ึงเทคนิคในทางปฏิบัติ ท่ีไม มีในหนังสือและตํารา  และวิ ธีการสังเกต 
(Observation) โดยจะใชการสังเกตขอมูล ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงจากองคกรคูแขง หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ วา มีความเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาในเร่ืองท่ีตองการศึกษาไปอยาง
ใด นํามาประยุกตใชกับองคกรของเราไดหรือไม เพียงใด กลาวโดยสรุปรูปแบบนี้มีกิจกรรมท่ีตอง
ทําสามประการ คือ สืบ ถาม ตาม  

2.1.2 การทบทวนหลังการทํางาน 
การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบท่ี 2 ของทฤษฎี 

Learning In Action เปนการเรียนรูการประสบการณในอดีตของตนเอง วา การดําเนินการท่ีผานมา
นั้นประสบผลสําเร็จหรือไม อยางใด เพราะเหตุใด จะแกไขอยางใด ท้ังนี้ เพื่อในอนาคตท่ีดีกวา การ
เรียนรูจากประสบการณจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ลดข้ันตอนการทํางาน ลด
ระยะเวลาการทํางานได เชน ในการทําคําใหการในสถาบันกฎหมายอาญาแตกอนพนักงานอัยการ
จะเรียบเรียงจากเอกสารที่ตัวความสงมาให แตหลังจากการทํางานมาไดซักระยะหนึ่ง ก็พบวา 
ขอเท็จจริงท่ีตัวความช้ีแจงมานั้นโอกาสในการท่ีจะแกไขโดยพนักงานอัยการแทบจะไมมี มีอยาง
มากแคจัดเรียงถอยคํา จากประสบการณดังกลาวจึงสอนใหพนักงานอัยการทําคําใหการโดยจะให
ตัวความสงไฟลเฉพาะในสวนท่ีเปนการช้ีแจงขอเท็จจริงมาให เพื่อพนักงานอัยการจะไดนํามาเรียบ
เรียงในการทําคําใหการ ซ่ึงวิธีการนี้จะลดระยะเวลาในการทําคําใหการลงมาก 

การเรียนรูจากประสบการณจะมีหลักการสําคัญอยูอยางหนึ่ง คือ การทบทวน (Reflects 
And Review) ซ่ึงกรณีท่ีจะกลาวถึงนี้ เปนการทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) หรือ 
ARR การทบทวนหลังการทํางาน เปนวิธีการเพ่ือตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการทํางานท่ีเสร็จ

                                                 
11 David A. Garvin,Learning In Action ,Harvard  Business  School  Press ., p.50-78. 
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ส้ินลง วา ผลจากการทํางานเปนอยางใด เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขปญหาในการทํางานใหดีตอ ๆ ไป 
เหตุท่ีตองทบทวนหลังการทํางาน เนื่องจากเม่ือทํางานเสร็จลงใหม ๆ ผูปฏิบัติยังคงจดจํารายละเอียด
ในการทํางานน้ันไดดี หากมีการทบทวนหลังจากการทํางานเสร็จส้ินลงก็จะไดขอมูลการทํางานท่ี
ชัดเจน และครบถวน เพราะเพิ่งทําลงไปไมนานมานี้ ทําใหไดขอมูลในการทํางานท่ีดีกวาการนํางาน
ท่ีทําเสร็จไปนานแลวนํากลับมาศึกษาในภายหลัง ซ่ึงการจดจําส่ิงตาง ๆ ในภายหลังอาจลดทอนลง 
ขอมูลท่ีไดจากการทํางานอาจไมชัดเจน และไมครบถวน 

นอกจากนี้มีผูใหคําอธิบายของการเรียนรูหลังการทํางาน กลาวคือ “AAR: After Action 
Review การเปดใจและการเรียนรูหลังการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเสร็จส้ินลงเพ่ือถอดบทเรียน
ชื่นชมความสําเร็จและหาทางพัฒนาใหดียิ่งขึ้นเปนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวน
วิธีการทํางานท้ังดานความสําเร็จ และปญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังนี้ไมใชเพื่อคนหาคนท่ีทําผิดพลาด ไมใช
การกลาวโทษใครท้ังส้ินแตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน เพื่อแกปญหาท่ี
เกิดขึ้น ไมใหเกิดปญหาน้ีขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวิธีการท่ีดีอยูแลว 

AAR มีใชคร้ังแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เม่ือประมาณป 1970 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แกไขชองโหวท่ีอาจทําใหเปนรองฝายตรงขาม หรือทําใหสูญเสีย
ทหารฝมือดีในการทําศึกสงคราม และส่ิงสําคัญ คือไดฝกการทํางานเปนทีมไปพรอมกันดวย 
จนกระทั่งป 1990 ภาคธุรกิจซ่ึงเปนภาคสวนท่ีมีภาวการณแขงขันสูง และแขงขันตลอดเวลาเพื่อ
ความอยูรอดขององคกร ไดเร่ิมนําเทคนิคนี้มาใชในการทํางานเพื่อพัฒนาองคกร ครองตลาดที่
สูงขึ้น หรือเพื่อกําไรท่ีมากขึ้นซ่ึงจุดนี้เองท่ีทําใหเทคนิคนี้ไดรับความสนใจอยางมากมายและ
ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน”12 

รูปแบบของการทบทวนจะมีสองรูปแบบคือ 
1. ทบทวนในเนื้อหา-ทบทวนกรณีเดี่ยว นํากรณีศึกษาท่ีเคยทํามาแลวมาทําการศึกษา 
2. ทบทวนในบุคคล-ทบทวนแบบคนเดียว กับแบบทีมทบทวนแบบบุคคลสามารถทํา

ไดท้ังในระดับทีมหลายคนรวมกันทําการทบทวน และการทบทวนแบบรายตัวขอพึงปฏิบัติในการ
ทบทวน-ตองทบทวนจากเหตุการณจริง หากไมสามารถหาขอมูลจริงไดก็อาจจะใชขอมูล
สมมุติฐาน-คําถามในการทบทวน จะตองมีชุดคําถามสําหรับใชในการทบทวน เชน ขอเท็จจริงใน
คดีเปนอยางใดเหตุผลท่ีตองส่ังการเชนนั้น การใหการตองใหการอยางใด ขอบกพรอง ปญหา
อุปสรรค ในการทําคําใหการเปนอยางใด 

                                                 
12อุดม พัวสกุล ,After Action Review(กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย,2552)  หนา 24. 
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ซ่ึงในการศึกษาอิสระนี้จะนําวิธีการเรียนรูโดยสืบความลับ ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของ
ทฤษฎี Learning In Action มาประยุกตใช พรอมกับนําหลักการและแนวคิดของ After Action 
Review มาประยุกตใช เพ่ือแกปญหาคนทํางานไมมีความรู เกี่ยวกับการวิจัยของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา และเพื่อสรางความรูโดยใชกิจกรรมการทําการวิจัยของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อใหไดความรูในสถาบันกฎหมายอาญาครบถวน ถูกตอง 
ตรงกับวิสัยทัศนของผูบริหารตอไป 

2.1.3 แนวคิดการวิเคราะห สังเคราะหความรูขององคกร (CommonKADS) 
การจัดการความรูขององคการตองพิจารณาในสามมิติ คือ ระดับบุคคลระดับทีม และ

ระดับองคการ การวิเคราะหความรูและสังเคราะหความรูท่ีใชรวมกันในองคการจึงตองวิเคราะหท้ัง 
3 ระดับการจัดการความรูใหบรรลุผลท้ัง 3 ระดับ คือ การพัฒนาคน พัฒนาทีมและพัฒนาองคกร 
โดยมีเปาหมายสุดทายใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แนวทางของกลุมนี้เรียกวา CommonKADS 
(Common Knowledge Analysis and Diagnosis System) เปนวิธีการที่มีความเปนรูปธรรมมาก
เพราะใชวิธีการแยกวิเคราะหสังเคราะห และจัดเปนแบบจําลองโดยระบุองคประกอบของแตละ
องคประกอบความรู (Domain) อยางชัดเจน โดยมีข้ันตอนสําคัญรวม 4 ข้ันตอน คือ 

“ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหขอบเขตความรู โดยเร่ิมวิเคราะหภาพรวมขององคการตั้งแต
โครงสรางและลักษณะสําคัญขององคการท้ัง 3 ระดับคือ ระดับองคการ ระดับทีม และระดับบุคคล
โดยอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสําหรับการปฏิบัติภารกิจประจํา และความรูเชิงพัฒนา
หรือความรูในการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูระดับองคการเปนการแสวงหาวาองคการตองใชความรูในการ
บริหารเชิงกลยุทธใดบางโดยเปนการอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององคการสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
ความสัมพันธท่ีสําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธซ่ึงเปน
แนวทางท่ีครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการขององคการโดยรวม การวิเคราะหความรู
ระดับองคการโดยการแสวงหาคําถามมาใหผูบริหารองคการตอบถือเปนวิธีการที่นิยมใชในการ
ประเมินตนเอง แบบจําลองระดับองคการ (Organization Model: OM) 

ขั้นท่ี 3 การแสวงหาความรูระดับทีมหรือระดับงานภายใตองคการจะประกอบดวยทีม
หรือกลุมงานตาง ๆ ซ่ึงจะมีกระบวนการทํางานเปนสองแบบคือปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาท่ี
หรืองานประจํา และการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรการวิเคราะหความรูจากงาน
จึงเรียกวาแบบจําลองงาน (Task Model: TM) 
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ขั้นท่ี 4 การแสวงหาความรูจากผูปฏิบัติงานในทีมหรือในกระบวนงาน อาจถามคําถาม
ตอไปนี้แลวนํามาประมวลเปนความรูเปาหมายเพื่อจะไดรวบรวมและพัฒนาใหเปนระบบแบบจําลองนี้
จึงเปนแบบจําลองระดับบุคคล (Agent Model: AM)” 13 

CommonKADS จะมีหลักการวิเคราะหความรูในระดับตาง ๆ ไดแก Task 
- งานสําคัญ Inference 
- ขอท่ีตองคํานึงถึง Domain 
- ขอสําคัญใน Inference 
นอกจากนี้ยังมี Ontology คําสําคัญท่ีตองใชทําความเขาใน และ Knowledge Base ความรู

สนับสนุน โดยใชแผนภูมิรูปภาพสัญลักษณ ซ่ึงในแตละแผนภาพสามารถ Link เช่ือมโยง
กระบวนการการทํางานตอเนื่องกันไปจนถึงความรูท่ีเปน Domain และ Knowledge Base ท่ีใช
สนับสนุนองคความรู 

ผูศึกษาไดนําวิธีการของ CommonKADS มาประยุกตใช เพ่ือท่ีจะหาความรูท่ีเปน Tacit 
Knowledge จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ แลววิเคราะห สังเคราะห ตามวิธีการของ CommonKADS
ในความรูนั้น เพื่อจัดทําใหอยูในรูปของ Explicit Knowledge เพื่อท่ีจะนํามาเปนความรูขององคกร
ตอไป 

2.1.4 International Standard ISO 12207: Standard for Information Technology - 
Software life cycle processes 
อุตสาหกรรมซอฟตแวรมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ซ่ึงมาตรฐานท่ีเปนท่ีนิยมและยอมรับ

กันโดยท่ัวไปก็คือ CMMI และ ISO/IEC 12207 เปนการรวบรวมแนวทางในการปฏิบัติโดยท่ัวไป
สําหรับแตละกระบวนการในวัฏจักรซอฟตแวร (Software Life Cycle) ซ่ึง สามารถนําไปอางอิงและ
นําไปใชโดยหนวยงานตาง ๆ ท่ีพัฒนาซอฟตแวรได โดยมาตรฐาน ISO/IEC 12207 จะประกอบไป
ดวยกิจกรรม และงานท่ีจําเปนตอง ทําสําหรับกระบวนการนั้น ๆ ISO 12207 คือการทําตาม
กระบวนการ กิจกรรมตาง ๆ สําหรับในแตละโครงการใหสมบูรณโดยแตละกิจกรรมจะเสร็จ
สมบูรณไดก็ตอเม่ืองานท่ีจําเปนตองทําในแตละกิจกรรมเสร็จส้ินท้ังหมด และเปนไป ตามเกณฑท่ี
ไดระบุไวลวงหนาและโครงการไดเปนไปตามขอท่ีไดตกลงกันทุกประการ 

 
 

                                                 
13สุรชาติ ณ หนองคาย ,แนวคิดและแนวปฎิบัติในการจัดการความรูเพ่ือการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ

หนวยงานภาครัฐ,หนา 33 - 34. 
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กระบวนการหลักไดแก 
1. Primary Processes 
2. Supporting life cycle processes และ 
3. Organizational life cycle processes  

- Primary Processes มีท้ังหมด 5 กระบวนการคือ Acquisition process, Supply 
process, Development process, Operation process และ Maintenance process 

- Supporting life cycle processes มีท้ังหมด 8 กระบวนการคือ Documentation 
process, Configuration management process, Quality assurance process, Verification process, 
Validation process, Joint review process, Audit process และ Problem resolution process 

- Organizational life cycle processes มีท้ังหมด 4 กระบวนการคือ Management 
process , Infrastructure process , Improvement process และ Training process 

ซ่ึงในแตละกระบวนการจะประกอบไปดวยกิจกรรม (Activity) ตาง ๆ และแตละ
กิจกรรม จะประกอบไปดวยกลุมของงาน (Task) ตาง ๆ ท่ีจําเปนตองทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ของกิจกรรมนั้น ๆ14 ซ่ึงในการศึกษาอิสระน้ีจะนําเพียงบางมาตรฐานของ ISO 12207 บางตัวตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดมาใชเทานั้น ประกอบดวย 

ENG1 Requirement Elicitation การเก็บความตองการ 
ENG2 System Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการระบบงาน 
ENG3 Software Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร 
ENG4 Software Design การออกแบบซอฟตแวร 
MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคกร 
MAN2 Organization Management การจัดการองคกร 
MAN3 Project Management การจัดการโครงการ 
RIN1   Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย 
RIN2   Training การฝกอบรม 
RIN3   Knowledge Management การจัดการความรู 
RIN4   Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน 

                                                 

14รตนพล บุบผาชาติ,squared software quality research and development .2007. “International Standard 
ISO/IEC 12207: 1995: Standard for Information Technology - Software life cycle processes”   
[Online].Availablehttp://www.squared.chula.ac.th/?p=intern&id=36(18 October 2007) 
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REU1  Asset Management การจัดการทรัพยสิน 
REU2  Reuse Program Management การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ 
REU3  Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน 

 

 
 

ภาพ 3  มาตรฐาน ISO 12207 
 

2.1.5 กรณีศึกษาการนําทฤษฎี Learning in Action มาใชในการแกปญหาคนทํางานไมมี
ความรู 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยใชทฤษฎี 

Learning in Action 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนมาใหม 

ตองรับบุคลากรใหมเกือบท้ังหมดวิทยาลัยตองสรางระบบตาง ๆ ข้ึนมาใหมจํานวนมากภายใน
ระยะเวลาที่จํากัด การประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานหน่ึง ผูบริหารวิทยาลัย ไดกําหนดใหใชการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนโอกาสในการเรียนรูขององคกรและบุคลากร การเรียนรูการประกัน
คุณภาพการศึกษา เร่ิมเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) โดยเร่ิมการเรียนรูจากการ
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คนควาหาขอมูลการประกันคุณภาพจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ขอกําหนดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีการสอบถามจากผูรูท่ีมีประสบการณในการสรางระบบ
คุณภาพ มีการเชิญผูมีประสบการณในการตรวจประเมินจากคณะอ่ืนมาชวยเปนท่ีปรึกษาวางระบบ
และแนะนําวิธีการดําเนินงาน มีการเฝาติดตามความเคล่ือนไหวซ่ึงเปนผูนําดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเหลานี้เปนการใชงานหรือภารกิจท่ีตองดําเนินการเปนโอกาส
ในการเรียนรู15 

จากทฤษฎีท้ังหมดท่ีกลาวมา ในการศึกษาอิสระท่ีผูศึกษาไดนําทฤษฎี Learning in Action 
มาประยุกตใชนั้น เปนเพียงการนําบางสวนของทฤษฎีมาประยุกตใชเทานั้น ซ่ึงทฤษฎี Learning in 
Action โดยนํารูปแบบเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) ซ่ึงแบงออกเปน 3 วิธี 

1. การเรียนรูโดยการสืบคน (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) 
3. การเฝาสังเกต (Observation) 
ซ่ึงผูศึกษาเห็นวา วิธีการท้ังสามนั้น เปนหลักธรรมชาติของการเรียนรูและการทํางานใน

ชีวิตปกติประจําวันอยูแลว ไมวาจะเปนการคนหาขอมูล ซ่ึงเปนเร่ืองปกติในการเรียนรูท่ีผูเรียนรู
จะตองศึกษาหาขอมูลในส่ิงท่ีเรียนรู หรือการสอบถามจากผูเช่ียวชาญ หรือผูรู เพื่อทราบถึง
ประสบการณในเร่ืองนั้น ๆ รวมท้ังการเฝาสังเกตการเปล่ียนแปลงก็เปนเร่ืองสอดคลองและ
ใกลเคียงกับการสืบคน เพียงแคนําเอาหลักท้ังสามมาปรับใชในการทํางานเทานั้น ซ่ึงในบางคร้ังเอง
ในการทํางาน ผูทํางานก็อาจมีการกระทําตามหลักการทั้งสามไปโดยไมรูตัว เชน เม่ือไดรับสํานวน
สถาบันกฎหมายอาญามา แนนอนวา ผูรับสํานวนจะตองมีการศึกษา ตรวจสอบและคนควาในเร่ือง
นั้น ๆ กอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีไมเคยมีประสบการณทํามากอน และแนนอนวา จะตองมี
การสอบถามถึงปญหา ข้ันตอนวิธีดําเนินการจากผูบังคับบัญชา และสุดทายในบางคดีจะตองมีการ
ติดตามแนววินิจฉัยของศาลในกรณีนั้น ๆ วา ปจจุบันตัดสินอยางใด เปล่ียนแปลงไปอยางใด 
หรือไม เพราะเหตุใด ผูศึกษาจึงเห็นวา วิธีการน้ีเปนวิธีการท่ีแยบยลที่สุด ทําใหผูทํางานไมรูสึกถึง
ภารกิจแอบแฝงในการเรียนรู และผูทําการศึกษาอิสระ หากทํางานในเรื่องใด และสามารถใชการ
ทํางานในเร่ืองนั้น เพื่อทําการศึกษาอิสระได ก็เชนเดียวกันจะทําใหผูศึกษาไมรูสึกถึงภารกิจแอบ
แฝงในการทําการศึกษาอิสระ การศึกษาอิสระจะกลายเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ทฤษฎีนี้จึง
เหมาะแกการนํามาประยุกตใชในการศึกษาอิสระน้ี  

 
                                                 

15ณพศิษฎ  จักรพิทักษ,ทฤษฎีการจัดการความรู,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธนาเพลส จํากัด ,2552) ,หนา 
160-164. 
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เพื่อวนกลับเขาไปสูกระบวนการสรางสังคมแหงการเรียนรูใหมในรอบตอ ๆ ไป ซ่ึง
สามารถนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ David Garvin16 มาประยุกตใช
ในการแกปญหางานดานการทําวิจัยของพนักงานอัยการดานกฎหมายอาญาไดเนื่องจากทฤษฎี 
Learning in Action มีหลักการสําคัญคือการเปล่ียนการทํางาน (Action) เปนโอกาสในการเรียนรู 
(Learning Opportunity) โดยแนะนําใหองคกรตองจัดรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู 4 แบบไดแก 

1. การเรียนรูโดยสืบราชการลับ (Intelligence Learning) ไดแกการสืบความลับของ
องคกรคูแขงขันหรือองคกรลักษณะเดียวกัน หาขอมูลตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงไม
สามารถสอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา (Search) การสอบถาม (Inquiry) และการเฝาสังเกต
ติดตาม (Observation) 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประสบการณของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผล
สะทอน (Reflect) และทบทวนเหตุการณ (Review) 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) ทดลองเพื่อหาความรูใหมใน
งานท่ีไมเคยมีใครทํามากอนหรือองคกรยังไมมีประสบการณมากอน โดยการสํารวจ (Exploration) 
และพิสูจนสมมติฐาน (Hypothesis and Test) 

4. การเรียนรูเพ่ือนําการเรียนรู (Leading Learning) ฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกร
ใหทําหนาท่ีนําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตาง ๆ โดยตองเรียนรูในการฝกเปน
ผูนําในการเรียนรู (Leadership) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาให
เรียนรู 

                                                 
16อางหนังสือของGavin 


