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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

  
การสรางระบบการจัดการความรู KMS 

 
การสรางระบบการจัดการความรู  KMSไดจากการดําเนนิการตาม ENG 1- ENG 4 คือ 

1. ENG1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาความตองการของระบบการจัดการ
ความรูทําใหได บทสัมภาษณ (Transcript) เพื่อนํามาวิเคราะห งานวิกฤติ แลวนํามาสราง Knowledge 
Map ดังรูป 1 

 

  
รูปท่ี 4.1 Knowledge Map หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
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2. ENG 2 การวิเคราะหความตองการระบบการจัดการความรู   
ทําใหไดขอกําหนด/คุณสมบัติของระบบการจัดการความรู และขอกําหนดการใช

ระบบการจัดการความรูของผูใชงานแตละประเภท    
ศูนยวิทยบริการ สํานักงานอัยการสูงสุด มีหนาท่ี  มีหัวหนาศูนยวิทยบริการเปนผู

บังคับ บัญชา (Manager) 
หนวยงานท่ีจะตองใช  คือ ศูนยวิทยบริการ 
ประเภทและขอบเขตของผูใชงาน คือ  ผูใชงาน KMS  แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

- ผูบริหาร   
- ผูเช่ียวชาญ  
- ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติ) 

ในการใชงานนั้น บุคลากรของระบบ KMS ยังมีฐานะเปนเปนผูใชงานระบบอีกดวย
การใชงานมี 2 รูปแบบ คือ  

1. ใชงานในฐานะผูใชงาน (ตามท่ีแบงเปน 3 ประเภทขางตน) ซ่ึงการใชงาน
โดยท่ัวไปจะเปนการอาน (Read) และเขียน (Write) ขอมูล  

2. ผูใชงานระดับผูบริหารจัดการระบบ KMS สามารถใชงานอาน (Read) เขียน 
(Write) และเพิ่มเติมในสวนของการลบ (Delete) และแกไข (Edit) ขอมูล 

การวิเคราะหความตองการของระบบจัดการความรูของผูใชงานในการใชงานระบบ 
(User Specification) จากการศึกษา สัมภาษณผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูเช่ียวชาญ และ
เจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการของศูนยวิทยบริการ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะห 
วิเคราะหความตองการดานขอมูล โดยสามารถสรุปเปนตารางความสัมพันธของขอมูลการทํางาน
ของระบบ และประเภทผูใชงานตางๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสัมพันธของขอมูลการทํางานของระบบและประเภทผูใชงานตางๆ 
 

                           การทํางาน 
ประเภทผูใชงาน                     

จัดการสิทธิ
การใชงาน 

จัดการ 
ความรู 

ขอมูล
วิเคราะห 

ดูขอมูล
ความรู 

การ 
คนหา 

ผูบริหาร      
ผูเช่ียวชาญ             
ผูใชงานท่ัวไป       
ผูดูแลระบบ      

  หมายถึง  มีความสัมพันธ มีความเกี่ยวของ 
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3. ENG 3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  
(1) ระบบ KMS ควรตองมีการรวบรวมความรูตางๆ เปนข้ันตอนชัดเจน เชน เปน

ระบบ  สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว Support Knowledge Base (Repository and Portals = 
Explicit Knowledge Sharing) 

- โดยในการจัดทํา จะแบงออกเปน กฎหมายและระเบียบในการปฏิบัต ิ
- คูมือ  
- ความรูสนับสนุน  

(2) ระบบ KMS จะตองมีKnowledge Map (ข้ันตอนการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส) 
เพื่อใชในการสื่อสารและเขาใจไดงายตามมาตรฐานของ Common KADS 

(3) ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษา
จากผูเช่ียวชาญ โดยในการจัดทําจะมีการใหผูท่ีมีปญหาในการทํางานตั้งกระทูถามและผูเช่ียวชาญ
ของระบบจะเปนผูตอบ 

(4) ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
(5) ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 
(6) ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน  
(7) ระบบ KMS จะตองมีปฎิทินกิจกรรมของสํานักงาน เชน มีนัดประชุมกนัวัน

ไหน 
(8) ระบบ KMS จะตองมีประเดน็ปญหาเรงดวนท่ีเห็นชัดเจน  
(9) Support Knowledge Workers Communication within their CoP เชน ประกาศ

ขอความ มีปฎิทินกิจกรรม มีสวนท่ีแสดงประเด็นปญหาเรงดวน 
(10) ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น) Knowledge Workers’ Brain 

Storming (Tacit Knowledge Sharing) Activities 
(11) ระบบ KMS จะตองมี Wiki  

- โดยในการจัดทําจะเปนการนําคําสําคัญ Ontology ของหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส และทางดานเทคโนโลยีท่ีจําเปน คําศัพทเฉพาะ เปนตน  

(12) ระบบ KMS จะตองมีSearch (ระบบสืบคน)  
(13) ระบบ KMS  สามารถสนับสนุนกลุมชุมชนนักปฏิบัต ิ(Support Community 

of Practice) 
- โดยในการจัดทําระบบ KMS จะตองมีระบบการคนหาขอมูลท่ีสืบคนได

อยางรวดเร็ว และสามารถคนหาขอมูลไดหลากหลายรูปแบบ 
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- Search CoPs, Task, Inference, Knowledge Base by Name and Code 
- Advanced Search by Combination Keywords 
- Meta Data Search (WebDAV) 
- Content Search for MS Products (for other formats needed license filter 

programs) 
- External Content Search 

(14) ระบบ KMS  สามารถสนับสนุนบทบาทและความรับผิดชอบงานท่ีปฏิบัติ 
(Support Roles and Responsibilities) 

 
4. ENG 4 การออกแบบซอฟตแวร 

ผูศึกษาไดทําการสาธิตระบบ KMS ตอผูเช่ียวชาญและผูใชงาน โดยช้ีแจง
วัตถุประสงคของการคนควาแบบอิสระน้ีจะทําการศึกษาเฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรางระบบการจัดการความรูจัดการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดย
สรางแผนภาพความรูซ่ึงแสดงข้ันตอนการจัดการเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยสามารถเขา
ระบบไดท่ี  http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t77/SitePages/Home.aspx (หัวขอความรูท่ี 77) จะ
ปรากฏดังรูป 2 การใชงานระบบการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

 

 
 

รูป 2   การใชงานระบบการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
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Inference จัดทําทะเบียนหนังสือ วารสาร ท้ังในและตางประเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส สามารถ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดไดดังรูป 3 

 



 
 

รูปท่ี 3  Inference จัดทําทะเบียนหนงัสือ วารสาร ท้ังในและตางประเทศ ส่ืออิเล็กทรอนิกส   
 

Inference รวบรวมสถิติ/ออกรายงาน สามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียดไดดงัรูป 4  Inference 
รวบรวมสถิติ/ออกรายงาน 
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รูป 4  Inference รวบรวมสถิติ/ออกรายงาน 
 

จากรูป 4  เม่ือคลิกท่ี domain ขอมูลท่ีเกี่ยวของในการออกรายงานสถิติตางๆ ตามตัวช้ีวัดและ 
ความตองการของผูใชงาน สามารถดูรายละเอียดไดดังรูปท่ี 5 

 



 
 

รูป  5  domain ขอมูลท่ีเก่ียวของในการออกรายงานสถิติตางๆ ตามตวัชี้วัด 
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จากรูปท่ี 5  เม่ือคลิกท่ี domain รายงานท่ีไดรับจากระบบ สามารถดูรายละเอียดไดดังรูป 6 
 



 
 

รูป  6  domain รายงานท่ีไดรับจากระบบ 
 

ท้ังนี้  ระบบ  KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสมและสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไมเพราะ
เหตุใด ซ่ึงระบบสามารถแกไขปญหาและเปนแนวทางการปฏิบัติแกผูปฏิบัติงานได แตบางประเด็น
ผูเช่ียวชาญก็อาจไมรู จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ไดอยางเหมาะสมและสามารถใช
งานจริง ดังรูปท่ี 7  
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รูป 7  ระบบถาม-ตอบ 
 
ผูวิจัยไดรวบรวมไวในประเด็นเรงดวนบนระบบ KMS ใหสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติท่ี

มีความเหมาะสม และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดอยางไรบาง เพราะเหตุใด  
ดังรูป 8  

 

 
 

 

รูป 8  ประเด็นเรงดวนระบบการจัดการความรู 
 

การส่ือสารกบัคนในองคกร (MAN1) 
 
 หลังจากท่ีมีการสรางระบบ KMS ข้ึนมาแลว ข้ันตอนตอไปจะตองทําการส่ือสาร ทําความ
เขาใจกับคนในองคกร ใหเห็นถึงประโยชนและขอดีของระบบ KMS การหาวิธีการใหผูบริหารของ
องคกรสนับสนุนและสรางแรงจูงใจ หาทางใหคนเขามาใชงานระบบ KMS ซ่ึงมีกระบวนการใน
การดําเนินการในข้ันตอนนี้ ดังนี้ 
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1. ศึกษาโครงสรางองคกร ภารกิจ หนาท่ี วิสัยทัศน 
2. ศึกษาระบบ KMS วาจะสงเสริม สนับสนุน ภารกิจงาน และวิสัยทัศนอยางใด 
3. ทําความเขาใจกับผูบริหารขององคกร   
4. ทําความเขาใจกับคนในองคกร เผยแพร และประชาสัมพันธ 
5. ออกแบบกจิกรรมในการปรับเปล่ียนองคกรดานการจัดการความรูให

เหมาะสมกับลักษณะและวัฒนธรรมองคกร 
6. สรางแรงจูงใจ 

 
1. ศึกษาโครงสรางองคกร ภารกิจ หนาท่ี วิสัยทัศน 
ระบบจัดความรูเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะนําไปใชสนับสนุนภารกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามวิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรท่ีผูบริหารระดับสูงกําหนดเอาไวเปนแนวทางใน
การผลักดันการพัฒนาองคกร ดังนั้นการจัดทําระบบและรวบรวมความรูจะตองจัดทําใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงควิสัยทัศน และแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน และจะกลาวถึง วิสัยทัศน ภารกิจ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร ของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการกําหนดแนว
ทางการพัฒนาองคความรูขององคกร 

วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด  ดังนี้ 

“สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบันมาตรฐานระดับสากล ในการอํานวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อสรางความ
เปนธรรมในสังคม” 

ภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการสูงสุด มีหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาท้ังปวง ดําเนินคดีแพง และ

ใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของพนกังานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด อํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 

1) ดําเนินการเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของขาราชการฝายอัยการ ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ 

2) ดําเนินการเก่ียวกับ การฝกอบรม และพัฒนาขาราชการฝายอัยการ และลูกจางของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนฝกอบรมความรูทางกฎหมายแกบุคคลอ่ืนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรม และประชาชนท่ัวไป 
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3) ศึกษา วจิัย พฒันา และดําเนินการอ่ืน เกีย่วกับกฎหมายท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานอัยการสูงสุด และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

4) ดําเนินการเก่ียวกับ การคุมครองสิทธิมนุษยชน คุมครองสิทธิ เสรีภาพ และ
ผลประโยชนของประชาชน รวมท้ังใหความชวยเหลือทางกฎหมาย เผยแพรความรูทางดานสิทธิ
มนุษยชน และความรูทางกฎหมายแกประชาชน 

5) ติดตอและประสานงานกับองคกร หรือหนวยงานตางประเทศ เกีย่วกบัเร่ืองท่ีอยู
ในอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด 

6) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการ
สูงสุด หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย 

พันธกิจของสํานักงานอัยการสูงสุด 
1) เสริมสรางระบบการอํานวยความยุติธรรมทางคดีอาญา รวมถึงการบังคับใช

กฎหมายใหรัฐ สามารถอํานวยความยุติธรรม แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนาระบบการปองกัน และการรักษาผลประโยชนของรัฐ ตลอดจนการพัฒนา

กฎหมาย เพื่อสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของแผนดิน และสาธารณชน 
3) พัฒนางานดานสิทธิมนุษยชน และสงเสริมการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนชาวไทยท้ังในและนอกประเทศ ตามหลักกฎหมายสากล 
4) สงเสริม และสรางเครือขายความรวมมือทางกฎหมาย และทางอาญากับองคกร 

หรือหนวยงานทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
5) เสริมสรางสมรรถนะในการบริหารจัดการองคกรและบุคลากร ดวยระบบการ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม ทันสมัย 
6) พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีสมรรถนะในการรองรับ

การเปล่ียนแปลง 
ยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางการบังคับใชกฎหมาย เพ่ืออํานวยความยุติธรรมแก
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีพิเศษใหไดมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพการวินิจฉัยส่ังคดีใหเปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม การประนี 
ประนอมระงับขอพิพาท ตลอดจนการสรางกลไกความรวมมือกับตางประเทศในคดีอาญา การปอง 
กันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การปกปองและรักษาผลประโยชนของรัฐและประชาชน โดยมุงเนน
การเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงานอัยการในการดําเนินคดีแพง คดีแรงงาน และคดีปกครอง พัฒนา
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ประสิทธิภาพการบังคับคดีในคดีรักษาผลประโยชนของรัฐใหเกิดสัมฤทธิผล พัฒนาประสิทธิภาพ
และความเช่ือม่ันในการตรวจรางนิติกรรมสัญญาและการใหคําปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การยุติคดีแพง คดีแรงงาน และคดีปกครอง เพื่อสรางความเปนธรรมใหกับคูความและลดภาระ
คาใชจายของรัฐในการดําเนินคดี 

ยุทธศาสตรที่ 3 การคุมครองสิทธิมนุษยชนและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
โดยมุงเนนการสรางพันธมิตรการคุมครองสิทธิมนุษยชนและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
การใหความชวยเหลือในการทํานิติกรรมและใหคําปรึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและ
ระงับขอพิพาททางแพงการเผยแพรความรูทางกฎหมายและการคุมครองสิทธิเสรีภาพและชวยเหลือ
ทางกฎหมายแกชาวไทยท่ีอยูในตางประเทศและการใชมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือรักษาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรสูความเปนเลิศระดับ
สากล โดยมุงเนนการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานอัยการสูระดับสากล พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรและบุคลากรใหสนองตอบความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
ภารกิจผลการดําเนินงานขององคกร 

วิสัยทัศนการจดัการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
“สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู 

(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”   
จากวิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ และยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุด และของการ

จัดการความรูถูกนําไปใชเปนขอมูลแนวทางในการออกแบบแผนกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการเรียนรูของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับความรู 
 ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนามีมาตรฐานความเปนกลาง เท่ียงธรรม จึงจําเปนตองสรางระบบการ
จัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาท่ีในการดูแลขอมูล เปน
แหลงรวบรวมขอมูล เอกสาร ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงานใหสามารถสืบคนหาไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว และเปนแหลงแลกเปล่ียนเรียนรูของผูท่ีเกี่ยวของ โดยมีระบบการจัดการความรู KMS มี
ระบบงานท่ีสนับสนุน เชน  

กระดานสนทนาตอเนื่อง (Forum Discussion) และทําเนียบผูเช่ียวชาญ (Contact)  ระบบ
ประมวลคําถาม – คําตอบ (FAQ)  แผนภาพความรูท่ีสามารถศึกษาใหเขาใจไดงาย ซ่ึงเปนปจจัยท่ี
สงผลสนับสนุนใหการจัดการความรูประสพผลสําเร็จได แตตองมีการส่ือสาร ทําความเขาใจให
พนักงานอัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานมีความรูในการใชงานระบบการจัดการความรู และการ
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ใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูในดานตางๆ วาสามารถสนับสนุนการทํางานอยางไร  
เนื่องจากเปนหัวใจหรือวัตถุประสงคของการจัดการความรู เพราะถึงแมวาจะมีการสรางระบบการ
จัดการความรูข้ึนมาใชงาน   แตหากวาผูท่ีเกี่ยวของไมมีการใชประโยชนจากระบบท่ีมีอยูก็ไม
สามารถทําใหเกิดประโยชนตอองคกรได และในการจัดการความรูดังกลาวยอมไมเกิดผลแตอยาง
ใด ดังนั้น จึงตองมีแผนกิจกรรมในการสื่อสารระบบการจัดการความรูใหแกผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจ
และใชงานได  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 
2. ศึกษาระบบ KMS วาจะสงเสริม สนับสนุน ภารกิจงาน และวิสัยทัศนอยางใด 
เราจะตอบสนองภารกิจตามวิสัยทัศนท่ีวามุงพัฒนาองคความรู เพื่อยกระดับคุณภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศดวยระบบการจัดการความรู ดวยระบบจัดการความรู (KMS) และเครือขาย
สารสนเทศ โดยมี FUNCTION การใชงานเพื่อสนับสนุนความรูมากมาย อาทิเชน CALENDAR  
หรือปฎิทินกิจกรรม กระดานสนทนาตอเนื่อง (Forum Discussion) และทําเนียบผูเช่ียวชาญ (Contact)  
ระบบประมวลคําถาม-คําตอบ (FAQ)  แผนภาพความรู(Knowledge Map) 

 
3. ทําความเขาใจกับผูบริหารขององคกร 
โดยจะตองมีการนําเสนอขอมูลขางตน (ระบบสามารถสนับสนุนวิสัยทัศนในเร่ืองใดอยาง

ใด) ตอผูบริหาร หากสามารถนําเสนอวิถีทางท่ีแสดงใหเห็นวาทําใหวิสัยทัศนบรรลุผลได แนวโนม
ท่ีผูบริหารจะเห็นดวยและสนับสนุนก็จะมีสูง และหากผูบริหารสนับสนุนแลว กระบวนการในการ
ประชาสัมพันธกับคนในองคกรก็จะเปนไปไดโดยงายหรืออาจใชการออกคําส่ังใหผูใตบังคับบัญชา
ปฏิบัติได ดังนั้น  จึงตองนําวิสัยทัศนมาศึกษาและหาวิธีการนําระบบการทํางานของ KMS ท่ีมีอยูมา
ประยุกตใช เพื่อทําใหวิสัยทัศนบรรลุผลตามเปาหมายของผูบริหาร 

 
4. ทําความเขาใจกับคนในองคกร เผยแพร และประชาสัมพันธ  
ปจจัยสําคัญท่ีทําใหระบบท่ีเกิดใหมแลวทําใหเปนท่ีสนใจของคนในองคกรคือการทําความ

เขาใจกับคนในองคกรเผยแพรและประชาสัมพันธใหเห็นถึงประโยชนและใชงานไดจริง เนื่องจาก
ในสวนนี้จะเปนการเขาไปพูดคุยและทําความเขาใจกับผูปฎิบัติ เพื่อใหผูปฎิบัติจะเห็นพองและยอม 
รับและท่ีสําคัญจะตองช้ีใหเห็นถึงการท่ีคนในองคกรเขามาใชงานระบบแลวจะไดอะไร 
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5. ออกแบบกิจกรรมในการปรบัเปล่ียนองคกรดานการจัดการความรูใหเหมาะสมกับ
ลักษณะและวัฒนธรรมองคกร  

กอนการออกแบบกิจกรรมในการปรับเปล่ียนองคกรดานการจัดการความรูใหเหมาะสมนั้น 
ตองรูจักและเขาใจลักษณะและวัฒนธรรมองคกรกอน เพื่อท่ีจะไดออกแบบกิจกรรมไดถูกทิศถูก
ทางและสัมฤทธ์ิผล จากการท่ีศึกษาองคความรูในหัวขอหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
อัยการ องคกรท่ีตองใชองคความรูดังดังกลาวคือศูนยวิทยบริการ ซ่ึงทฤษฏีการจัดการความรูท่ีเหมาะ 
สมท่ีจะนํามาประยุกตใชคือทฤษฎีการเรียนรูแบบวงคู (Double-Loop Learning) มาประยุกตใชใน
การแกปญหา โดยระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสรางข้ึนเพื่อไมใหบุคลากรในองคกรยึดติดกับ
งานประจําหรืองานแบบเดิม (Defensive Routine) และลดการตอตานการเรียนรูท่ีจะปรับเปล่ียนจาก
หองสมุดธรรมดาไปสูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส โดยเคร่ืองมือในการละลายพฤติกรรมเหลานี้คือดุล
ดัชนี (Balanced Score Card) ผลท่ีไดรับ (Productivity) จากการนําระบบจัดการความรูมาใชแก 
ปญหาในการจัดการเก่ียวกับขอมูลตางๆ ในหองสมุด โดยจะมีการรวบรวมประสบการณจากผู 
เช่ียวชาญดานการทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังข้ันตอนในการคิด
วิเคราะหวิธีการทํางานต้ังแตข้ันตอนการสํารวจและรวบรวมขอมูล การออกแบบ ตลอดท้ังการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญของระบบหองสมุด แหลงความรู (Portal) ท่ีตองใชอางอิงใน
การทํางาน รายช่ือบุคคลที่เกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญ (Contacts) รวมทั้งสารสนเทศที่ใชในการ
ทํางานท่ีมีประโยชนในการเรียนรู ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ การจัดการความรูจะชวยลดเวลา
ในการทํางาน  

 
6. การสรางแรงจูงใจ 

 การสรางแรงจูงใจมีความสําคัญมากตอการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและกอใหเกิดแรงจูงใจ 
กระตุนใหเกิดการพัฒนา ดังนั้นการท่ีเราตองการใหบุคลากรตื่นตัวกับการนําระบบจัดการความรู 
(KMS) ใหเปนท่ียอมรับและมาเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งขององคกร เราจึงจําเปนตองจัดใหมี
กิจกรรมสรางแรงจูงใจ เชน จัดทําประกาศนียบัตรใหกับผูเช่ียวชาญ หัวขอความรูดีเดน จัดหาของ
รางวัล เปนตน  จึงไดแผนกิจกรรมการส่ือสารและการสาธิตระบบการจัดการความรู ดังนี้ 
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โดยแผนกิจกรรมการเปล่ียนแปลงใน 3  ป 
- ปท่ี 1  เนนการสรางความเขาใจ และสรางความนาสนใจใหใชระบบ 
- ปท่ี 2  เนนการพัฒนาองคความรูใหมตอเนื่องและขยายเครือขายไปยังเขต 
- ปท่ี 3  ขยายเครือขายไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังเนนการพัฒนาตอเนื่อง

และพัฒนาปรับปรุงรูปแบบใหมๆนําส่ิงอ่ืนมาประยุกตใชงาน 
 

ปงบประมาณ 2555 
(1) โครงการจัดทําระบบการจัดการความรูหัวขอหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน

อัยการสูงสุดและออกแบบวางแผนเพื่อกําหนดกิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจในสํานักงาน 
รายละเอียดโครงการ 

- ช้ีแจงรายละเอียด และสาธิตโครงการจัดทําระบบจัดการความรู(KMS) ใหกับ
ผูบริหารประ โดยการนดัประชุมรวมกับผูบริหารเพื่อนําเสนอและช้ีแจงรายละเอียดโครงการจัดการ
ความรูเพื่อทราบความตองการและแนวทางการวางแผนการดําเนนิกิจกรรมสรางความเขาใจการจดั 
การความรู 

- เสนอรายละเอียดเพื่อกําหนดตัวคณะทํางาน 
- ประชุมรวมกบั KM Team และคณะทํางานเพื่อออกแบบวางแผนและกําหนด

กิจกรรมเพื่อสรางความเขาใจในสํานกังาน 
- ดําเนินการจัดทําระบบการจดัการความรูหวัขอหองสมุดอิเล็กทรอนิกสตาม

มาตรฐาน ISO 12007 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพื่อใหผูบริหารเขาใจและสนับสนุนแนวทางในการจัดการความรู 
- เพื่อใหไดรายชื่อคณะทํางาน  
- เพื่อใหไดแนวทางในการจดักิจกรรมการจดัการความรู 
- เพื่อใหไดระบบการจัดการความรูหวัขอหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

(2) โครงการสรางระบบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุดผานระบบออนไลน 
รายละเอียดโครงการ 

ดําเนินการเพ่ิมเติมระบบในสวนของระบบการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศของ
หองสมุดผานระบบออนไลน เนื่องจากปจจุบันระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสสามารถคนหา
ทรัพยากรสารสนเทศไดเทานั้น การยืม-คืน ยังคงบันทึกลงกระดาษ 
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วัตถุประสงค/เปาหมาย 
เพื่อสรางใหเกดิระบบหองสมุดอิเล็กทรอนกิสท่ีเต็มรูปแบบ   

(3) โครงการปรับปรุงระบบและเพิ่มความรูในระบบการจัดการความรูโดยระดมสมองและ
และเปล่ียนความรูประจําเดือน (เดือนละ 1 คร้ัง) 

รายละเอียดโครงการ 
- ช้ีแจงวตัถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการและผลลัพธท่ีคาดวาจะได

จากการดําเนินการ งบประมาณในการดําเนนิการ  
- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อสรางใหเกดิการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น 
- เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนทํางาน เพื่อใหไดเทคนิค

วิธีการ  ขอควรระวังในการทํางานใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
(4) โครงการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจเพื่อเผยแพรและสาธิตระบบการ

จัดการความรูและจัดกลุมทํากิจกรรม KM รวมกัน 
รายละเอียดโครงการ 

- จัดกลุมทํากจิกรรม KM รวมกัน 
- ติดตามและประเมินผล  
- เตรียมเนื้อหาในการอบรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อใหรูจกัและมีความรูความเขาใจตรงกนัระบบการจดัการความรู 
- เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนทํางาน  
- เพื่อใหตระหนกัรูและเห็นความสําคัญและประโยชนของการมีระบบจัดการ

ความรู 
(5) โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรูAfter Action Review 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีไดดําเนินการไปแลววามีความถูกตองหรือไม

เพียงใด 
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 (6) โครงการรวบรวมเอกสารความรู กรณีศึกษา และกรณีตัวอยาง ท่ีอยูใหรูปเอกสาร 
รายละเอียดโครงการ 

- จัดประชุมเพื่อระดมความรูจากการรวบรวมเอกสารความรู กรณีศึกษา และ
กรณีตวัอยาง 

- รวบรวม วเิคราะห จดัหมวดหมู  
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

เพื่อรวบรวมเอกสารความรู กรณีศึกษา และกรณีตวัอยางท่ีเปนความรูสําคัญ  
 
ปงบประมาณ 2556 

(1)  โครงการปรับปรุงระบบและเพ่ิมความรูในระบบการจัดการความรูโดยระดม
สมองและและเปล่ียนความรูประจําเดือน (เดือนละ 1 คร้ัง) 

รายละเอียดโครงการ 
- ช้ีแจงวตัถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการและผลลัพธท่ีคาดวาจะได

จากการดําเนินการ งบประมาณในการดําเนนิการ  
- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อสรางใหเกดิการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น 
- เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนทํางาน เพื่อใหไดเทคนิค

วิธีการ   ขอควรระวังในการทํางานใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
(2) โครงการจัดทําระบบการจัดการความรูในสวนท่ีเกีย่วของกับหวัขอความรู 
รายละเอียดโครงการ 

- ประชุมทีมเพือ่หาปญหาและความรูในสวนท่ีเกีย่วของกบัหัวขอความรู เพื่อ
เช่ือมโยงความรู 

- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 
- ดําเนินการจัดทําระบบการจดัการความรูในสวนท่ีเกี่ยวของกับหัวขอความรู

ตอไป 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพิ่มใหเกิดระบบความรูท่ีกวาง ลึก และรอบดานยิ่งข้ึน 
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(3) โครงการพัฒนาบูรณาการระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสไปยังเขตตางๆ ท่ัว
ประเทศ 

รายละเอียดโครงการ 
- ประชุมทีมเพือ่กําหนดคณะทํางาน 
- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 
- ดําเนินการออกไปเผยแพรประชาสัมพันธพัฒนาบูรณาการระบบหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสไปยังเขตตางๆ ท่ัวประเทศตอไป 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและเพิ่มชองทางการบริการหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสใหกวางขวางและครองคลุม 

 
(4) โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรูAfter Action Review 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพื่อทบทวนปญหาอุปสรรคท่ีไดดําเนินการไปแลววามีความถูกตองหรือไม
เพียงใด 

(5) โครงการนําความรูสูการปฏิบัติ 
รายละเอียดโครงการ 

- สรางแรงจูงใจ และกระตุนใหนําความรูไปใชปฏิบัติงานจริง 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพื่อใหสามารถนําความรูจากระบบไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง มี
ประสิทธิภาพ อยางผูเช่ียวชาญ และเพิ่มพูนประสบการณตอยอดความรู 

 
ปงบประมาณ 2557 

(1) โครงการขยายเครือขาย (MOU) สาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรูไปยัง
หนวยงานท่ีมีขอมูลที่เกี่ยวของกับสํานักงานอัยการสูงสุด อาทิเชน สํานกังานตํารวจแหงชาติ และ
ศาลยุติธรรม เปนตน 

รายละเอียดโครงการ 
- การจัดทําบันทึกขอตกลงสํานักงานอัยการสูงสุดรวมกับหนวยงานภายนอกท่ี

เกี่ยวของประสานงาน 
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- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

- เพื่อใหมีระบบการจัดการความรูท่ีใชความรูรวมกันไปยังหนวยงานท่ีมีขอมูล
ท่ีเกี่ยวของ   

(2) โครงการปรับปรุงระบบและเพ่ิมความรูในระบบการจัดการความรูโดยระดม
สมองและและเปล่ียนความรูประจําเดือน (เดือนละ 1 คร้ัง) 

รายละเอียดโครงการ 
- ช้ีแจงวตัถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการและผลลัพธท่ีคาดวาจะได

จากการดําเนินการ งบประมาณในการดําเนนิการ  
- ช้ีแจงรายละเอียด แนวทาง วธีิการดําเนินกจิกรรม 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อสรางใหเกดิการมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น 
- เพื่อสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางคนทํางาน เพื่อใหไดเทคนิค

วิธีการ ขอควรระวังในการทํางานใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงาน 
(3) โครงการสัมมนาดูงานดานการจัดการความรูหนวยงานอ่ืนๆ 
รายละเอียดโครงการ 

- คนหาหนวยงานท่ีมีระบบจัดการความรูท่ีเปนแบบอยาง 
- ติดตอประสานงานเพ่ือขออนุญาตดูงานระบบจัดการความรู 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
- เพื่อใหมีระบบการจัดการความรูท่ีใชความรูรวมกันไปยังหนวยงานท่ีมีขอมูล

ท่ีเกี่ยวของ   
 

Initial Finding  
 

Initial Finding คือ ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป เชน บรรยากาศในการทํางาน วัฒนธรรมของคน
จากการจัดทําระบบจัดการความรู  KMS และการส่ือสารทําความเขาใจกับองคกร MAN 1 พบวา
บุคลากรใหความสนใจเพราะทราบดีวาระบบจัดการความรูจะสามารถนํามาแกปญหาในสวนท่ียัง
ขาดความรูและประสบการณเนื่องจากศูนยวิทยบริการยังมีผูปฏิบัติงานซ่ึงยังมีประสบการณดาน
เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสไมมาก ซ่ึงการมีระบบจัดการความรูจะทําใหเจาหนาท่ีมีกรอบความรูในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือสะสมความรูเพื่อเจาหนาท่ีรุนตอๆ ไปอีกดวย โดยในปจจุบันศูนยเทคโนโลยีมี
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การตื่นตัวในดานนโยบายและแผนในการจัดการความรู แตยังไมมีการออกแบบกิจกรรมเพื่อสนับ 
สนุนการจัดการความรูท่ีชัดเจน ซ่ึงนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําส่ังแตงต้ัง KM Team 
และไดมีการมอบหมายความรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลภายในสํานักงานและดําเนินงานดาน
การจัดการความรูรวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู 

1) Organization Management :  MAN 2   การจัดการองคกร  
 วิเคราะห โครงสรางปจจุบันศูนยวิทยบริการ โดยระบุปญหาในการจัดการความรูของ

โครงสรางปจจุบัน  ศูนยวิทยบริการ เปนหนวยงานหลักในการดูแลงานดานหองสมุดและหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยศูนยฯ เปนหนวยงานท่ีอยูในสวนงาน “สวนราชการ
ธุรการ” มีหัวหนาศูนยวิทยบริการเปนผูบังคับบัญชาศูนย ตามรูปท่ี 9 โครงสรางและภาระหนาท่ี 
ศูนยวิทยบริการ  
 

 
 

รูปท่ี 9  โครงสรางและภาระหนาท่ีศูนยวิทยบริการ 
 

โครงสรางศูนยวิทยบริการเพื่อรองรับการมีระบบจัดการความรู 
จากโครงสราง อัตรากําลัง ขอบเขตของภารกิจของศูนยวิทยบริการขางตน ควรมีการ

ปรับปรุงบางสวนเพื่อใหสามารถดําเนินการงานดานการจัดการความรูไดอยางครอบคลุม โดยใน
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สวนโครงสรางอาจเพ่ิมกลุมสนับสนุนและบริการงานดานการจัดการความรูทางเทคโนโลยี 
เนื่องจากเปนระบบหองสมุดท่ีเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  และควรใหแตละกลุมงานมีสวนชวยใน
การสนับสนุนความรูอยูในภาระงาน 

 

2) Project Management: MAN 3 การจัดการโครงการ  
มี Grantt Chart  มีแผนการปฏิบัติงานและการทํางานจริงซ่ึงไดระบุไวแลวในระบบการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดหัวขอความรูท่ี 77 งานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
 

3) Human Resource Management :RIN 1  การบริหารทรัพยากรมนุษย 
การกําหนดทักษะความรูประจําตําแหนงของงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร เม่ือพิจารณากรอบอัตรากําลังท่ีมีอยูปจจุบัน 11  อัตรา เทียบกับปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบ
ท้ังหมดพบวา ยังไมสอดคลองกัน สํานักงานอัยการสูงสุดควรเสนอปรับเพิ่มกรอบอัตรากําลังเพิ่ม
อีกจํานวน 2 อัตรา เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพียงพอในการรองรับปริมาณงานและ
รองรับระบบการจัดการความรูท่ีตองมีการพัฒนาข้ึน โดยมีตําแหนงงานและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ดังรูป 10 

โดยการดูแลระบบการจัดการความรูเนนมาท่ีกลุมสนับสนุนและบริการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนผูดูแลจัดการและรวบรวมความรูลงระบบการจัดการความรูของศูนยเทคโนโลยี 
และกลุมอ่ืนๆเปนกลุมท่ีคอยสนับสนุนความรูและประสบการณจากการปฏิบัติงานของตน 
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รูปท่ี 10 โครงสรางตาํแหนงงานและอัตรากําลังของศูนยวิทยบริการ 

 
4) Training (RIN 2): การฝกอบรม 
การประเมินทักษะบุคลากรของศูนยวิทยบริการ 

บุคลากรถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศให
ประสบความสําเร็จ ดังนั้นสํานักงานอัยการสูงสุด ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางเปนระบบสนับสนุนใหบุคลากรมีแนวคิดในการพัฒนาระบบงานโดยใชเทคโนโลยี
มาชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการทํางาน  ท้ังนี้เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
อัยการสูงสุดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับระดับความรูความสามารถของบุคลากรใน
ปจจุบัน ควรตองมีการประเมินทักษะบุคลากรเปนระยะ 
 ผลการวิเคราะหบุคลากรดานการจัดการความรูดานหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

เนื่องจากหองสมุดอิเล็กทรอนิกส มีท้ังสวนของความรูทางดานหองสมุดและความรู
ดานเทคโนโลยีอีกทั้งยังตองมีความรูดานระบบการจัดการความรูเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองภารกิจการ
จัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และสงเสริมใหมีการเก็บเกี่ยวประสบการณจากหนวยงาน
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ภายนอกอ่ืนๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในระยะกลาง-ยาวดวย สวนดานการจัดการความรูมีความรูใน
ระดับภาพรวม แตในรายละเอียดของระบบการจัดการความรูท่ีมีอยูตองไดรับการอบรม แผนการ
อบรมไดออกแบบไวใน MAN 1 คือ โครงการฝกอบรมและสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจเพ่ือเผยแพร
และสาธิตระบบการจัดการความรู และจัดกลุมทํากิจกรรม KM รวมกัน 

 
5) การจัดการความรู : Knowledge Management (RIN 3) 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายการจัดการความรูจัดทําระบบจัดการความรูเพื่อใชในโครงการ 

โดยมีล้ินชักความรู 15 Tasks  
 
6) โครงสรางพื้นฐาน : Infrastructure (RIN 4) และการจัดการทรัพยสิน: Asset 

Management (REU 1) 
โครงสรางพื้นฐานของศูนยวิทยบริการท่ีมีอยูจากการสํารวจ 

ศูนยวิทยบริการมีจํานวนบุคลากรทั้งส้ิน 11 อัตรา บุคลากรในศูนยวิทยบริการมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรในการใชงาน จํานวน 3 เคร่ือง และมีเคร่ืองสําหรับบริการทางดานหองสมุดอิเล็ก ทรอ
นิกสไวบริการอีกจํานวน 3 เคร่ืองภายในหองสมุด ซ่ึงถาใหมีเพียงพอเพ่ือรองรับระบบการจัดการ
ความรูควรมีคอมพิวเตอรเพิ่มอีกจํานวน 1 เคร่ืองภายในศูนยวิทยบริการเพื่อรองรับการจัดการ
ความรู แผนในการจัดการทรัพยสินครุภัณฑคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆ ภายในเปนไปตามหลัก 
เกณฑท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศลากรส่ือสารเปนคนจัดสรร ซ่ึงคาดวาจะเพียงพอในปจจุบัน ซ่ึง
ในอนาคตจะมีโครงการเพ่ิมอุปกรณเพื่อสนับสนุนงานหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพิ่มเติม 

 
7) การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ: Reuse Program Management (REU 2) 
เนื่องจากระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เปนระบบท่ีมีหลายหัวขอองค

ความรูเพื่อใหเปนรูปแบบเดียวกัน จึงสามารถนํา Template  ท่ีเปนตนแบบนํามาใชรวมกันได อาทิ
เชน  

- กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ 
- ระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 
- ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน  
- ปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน  
- ประเด็นปญหาเรงดวน  
- Blog (ท่ีแสดงความเห็น) 



46 

- Wiki  
- Search (ระบบสืบคน) เปนตน 
 

8) จัดเก็บความรูเฉพาะงาน ท่ีอาจนํามาใชซํ้า หรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดใน
การสรางระบบการจัดการความรูในคร้ังตอไป : Domain Engineering (REU 3) 

วิเคราะหผลของการสรางระบบ KMS (ENG1-ENG4) และ MAN1 ผลปรากฏวาจากหัว
ขอความรู มีฐานความรู เอกสารความรูตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชซํ้าไดในงานท่ีมีลักษณะใกลเคียง 
อีกท้ังกิจกรรมที่ไดออกแบบไวใน MAN1 สามารถใชเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดในการ
สรางระบบการจัดการความรูในครั้งตอไปได 


