
 

บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 1.1.1. การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 สํานักงานอัยการสูงสุด ดําเนินการจัดการความรูมาตั้งแตป พ.ศ. 2549 ตามคํารับรอง

ปฏิบัติราชการ จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 1.1.1.1  พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดให “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี

ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ

ประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตองรวดเร็ว

และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั ้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สราง

วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ

มีการเรียนรูรวมกัน”  

 1.1.1.2  อัยการสูงสุดไดประกาศนโยบาย เมื ่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 “ขอ 6 พัฒนา

ศักยภาพการทํางานของพนักงานอัยการสูระดับสากลและสรางคลังสมองใหเกิดการพัฒนา

ผูชํานาญการเฉพาะดาน โดยพัฒนาการทํางานของขาราชการธุรการ และบุคลากรอื่นควบคูไป

ดวยกัน” จึงเห็นไดวา อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู โดยการสรางคลัง

สมอง เพื ่อพัฒนาผูชํานาญการเฉพาะดาน การดําเนินการตามนโยบายของอัยการสูงสุดให

บรรลุผล จะตองมีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ และมีหนวยงานเจาภาพเพื ่อ

ดําเนินการดานการบริหารจัดการความรู 

1.1.1.3  สํานักงานอัยการสูงสุด ไดอนุมัติแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงาน

อัยการสูงสุด ฉบับท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2552 โดยแผนแมบท
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การจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 

และเปาหมาย ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน  

 “ สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู  โดยใชการจัดการความรู 

(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ เช่ือถือได” 

2) พันธกิจ 

(1)  สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปล่ียนเรียนรู  และเสริมสรางองคความรูหลักท่ี

จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุกภารกิจ เพ่ือสนับสุนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

ภารกิจหลัก การสรางนวัตกรรมบริการ  และบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร  สํานักงานอัยการ

สูงสุด 

(2)  พัฒนาศูนยการจัดการความรู     เพ่ือเปนแหลงความรู  และสงเสริมใหมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการจัดการความรูอยาง

เหมาะสม ทันสมัย และสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงและใชประโยชน 

  (3) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะการใฝรูและแลกเปล่ียนเรียนรู   การคิดและพัฒนา

ไปในทางเดียวกันอยางเปนระบบ (Share Vision & System Thinking)   การทํางานเปนทีมโดยใชการ

จัดการความรูและองคความรูเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน    

3) วัตถุประสงค 

  (1). เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรู (Knowledge 

Working) ท่ีเหมาะสม ทันสมัยและถูกตอง เช่ือถือได ในทุกภารกิจ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานทุก

หนวยงานขององคกรมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานระดับสากล และสัมฤทธ์ิผลตามเปาประสงคของ 

วิสัยทัศน และยุทธศาสตรท่ีวางไว   นําองคกรสูความเปนเลิศในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ

สํานักงานอัยการสูงสุด 

(2).  เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดในทุกระดับ  มีเคร่ืองมือปฏิบัติงานท่ี

มีประสิทธิภาพ ท้ังองคความรูหลักและความรูสนับสนุน   และสามารถนําไปใชตลอดจนประมวลผล

ความรูในดานตางๆ นํามาประยุกตและพัฒนาในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย 
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และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง  เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรอยางมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน  

(3). เพื่อสงเสริมและพัฒนา การสรางความรู  และสรางวิสัยทัศนและทัศนคติ 

ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรู  บุคลากรทุกคนเปนผูมีองคความรู  ใฝรู  ใน

วิชาการที่จําเปนตอองคกร ที่ทันสมัยตอเนื่องตลอดเวลาและ รวบรวม  รักษา องคความรูท่ี

จําเปนขององคกรไว ณ จุดเดียว 

(4).  เพื ่อสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกรใหเกิดวัฒนธรรม การ

แลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  ความสามารถทํางานเปนทีม   

 

4.) เปาหมาย 

(1). สํานักงานอัยการสูงสุดมีศูนยการจัดการความรู  และระบบการจัดการความรูท่ี

ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีสามารถเขาถึงใชประโยชนได สะดวก รวดเร็ว  เอ้ือตอการสราง 

การเขาถึง และการนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ของสํานักงานท่ีกําหนด

ไว    

(2). มีการพัฒนา  สราง  รวบรวม รักษา องคความรูที่สําคัญขององคกร ซึ่ง

ครอบคลุมภารกิจขอองคกรอยางตอเนื่องเพื่อกาวสูความเปนเลิศระดับสากล   

(3). มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพื่อใหสามารถทํางานเปนทีมและใช

องคความรูในการปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ     เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในการสรางงาน  

คุณคา และวัฒนธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ตลอดจนบุคลากร มีสมรรถนะสูระดับ

การเสริมสรางนวัตกรรมได   

(4). มีเครือขายการจัดการความรูและวัฒนธรรมการเรียนรูท่ัวท้ังองคกร  

5.)  นโยบายการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

บริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (CKO) โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (KM Board) ไดกําหนนโยบายการจัดการ

ความรู สํานักงานอัยการสูงสุด เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.  2553  ดังนี้ 



4 

 

  (1).สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยจัดทุนการศึกษา และฝกอบรมดาน

การจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรมีความรู และสามารถเปนผูนําในหลักการบริหารจัดการความรู ตาม

มาตรฐานสากล 

  (2). จัดใหมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนเคร่ืองมือในการนํา

สํานักงานอัยการสูงสุด ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

  (3). สรางสรรคและพัฒนาองคความรู เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติบุคลากรใหมีการ

แลกเปล่ียนเรียนรู สรางวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูได

เทาเทียมกัน 

  (4).  เรงดําเนินการจัดต้ังศูนยรวมองคความรูกลาง (KM Center) เพื่อนําระบบ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน และมีระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถใชประโยชนเช่ือมโยงไดท่ัวท้ังองคกร 

  (5).  จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการความรู และใหมีการ

ทบทวน ปรับปรุงองคความรูอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหการบริหารความรูมีประสิทธิภาพ นํามาใชปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว    

 1.1.1.4.ทิศทางของการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู และมาตรฐานแนว

ทางการดําเนินการ 

 แผนแมบทการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552-

2556 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ  กําหนดกลยุทธโดยมุงเนน

เปาหมายการสรางและรวบรวมองคความรูหลัก  องคความรูสนับสนุน และองคความรูภูมิภาค  

ในงานอันเปนภารกิจหลัก ภายในกรอบอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการและสํานักงานอัยการ

สูงสุด ซ่ึงอาจจําแนกไดเปน 100 องคความรู  ดังแสดงในรูปท่ี 1.1 
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ดานท่ี 2.   ประมวลกฎหมาย ระเบียบ หนังสือส่ังการ ท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงาน

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว เปนตนท้ังนี้เพ่ือตอบสนองในดาน

ความสะดวก ความถูกตอง และความทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม

กฎหมาย  

(2). องคความรูสนับสนุน (Expertise and Skill Knowledge) ไดแก องคความรูท่ีเกิด

จากการใชงาน ประสบการณ และเกิดเปนทักษะตัวอยางอันเปนบรรทัดฐาน แนวทางปฏิบัติท่ีดี (Best 

Practice) เพื่อสนับสนุนองคความรูหลัก ใหมีขอบเขตและแงมุมท่ีกวางขวางและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

ซึ่งนิยมเรียกกันวา องคความรูซอนเรน หรือ Tacit  Knowledge  ซึ่งจําเปนตองมีการจัดการโดย

การจับ  (Capturing) สังเคราะห (Analysis) และจัดหมวดหมูรวบรวม เปนลิ้นชักความรู 

(Taxonomy of Knowledge)    ในรูปแบบองคความรูที่แจงชัด หรือ Explicit Knowledge   อัน

ถือเปน ทุนทางปญญาขององคกร (Organization  Intellectual Capital) เชน คําพิพากษาฎีกา 

ความเห็นแยง บทความ หรือแนวทางตัวอยางท่ีสําคัญ เปนตน     

  (3) .  องคความรู ภ ูม ิภาค   ไดแก องคความรู ที ่เก ิดจากการปฏิบ ัต ิงานของ

สํานักงานในภูมิภาค  โดยเปนการรวบรวมในสวนของขอมูล สารสนเทศ (Knowledge-Base) 

ตางๆ    ท่ีสํานักงานในภูมิภาคตองใชในการปฏิบัติงาน อาทิ 

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน(Management Information)  เชน ผลงาน

ตางๆที่เปนการปฏิบัติงานที่ดีหรือเปนบรรทัดฐาน (Best practices)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี

เปนมาตรฐาน  

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Information) เชน สถิติขอมูลคดี

ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด 10 อันดับ (Top Ten Case Rating)   

ขอมูลสารสนเทศ เพื ่อการแขงขันและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  เชน  

ขอมูลดานความพึงพอใจของลูกคา  และนโยบายสําคัญของรัฐ  เปนตน 

 

  2). การจัดเก็บองคความรู 

การจัดเก็บองคความรูทั ้งสามประเภทดังกลาวขางตน จะจัดทําขึ้นอยางเปนระบบ

เรียกวา ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) โดยนําเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และมาตรฐาน ISO 12207    มาประยุกตใช เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจร

การสรางและการใชงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐานเดียวกันเปนเอกภาพ   และสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานผานอินเทอรเน็ตได  

 ดังนั้น  ระบบการจัดการความรูจึงถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด  ซึ ่งจะชวยในการพัฒนาระบบการปฏิบัต ิงานโดยใชองคความรู 

(Knowledge Base) ทําใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   หากระบบการจัดการความรูขาดประสิทธิภาพหรือขาดระบบการบริหาร

จัดการที่ดี   ยอมมีผลทําใหระบบการจัดการความรูอาจประสบภาวะหยุดนิ่ง (Dead Still) จนถึง

ระดับลมเหลว (Failure System) ได 

1.1.1.5.การบริหารจัดการความรู  

 แผนแมบทการจัดการความรูกําหนดเวลาในการดําเนินการ เปนเวลา 10 ป (ระหวาง 

พ.ศ.2552-2561) โดยแบงระยะเวลาดําเนินการเปน 2 สวน ตามแผนยุทธศาสตรการจัดการ

ความรู เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการความรู จํานวน 2 ฉบับ ๆ ละ 5 ป โดยเริ่มจาก

แผนยุทธศาสตรการจ ัดการความรู  ฉบับที ่ 1 ปงบประมาณ  พ .ศ .2552-2556 ซึ ่งกําหนด

ยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการสรางและรวบรวมองคความรู ยุทธศาสตร

การเผยแพรและกระจายองคความรู  ยุทธศาสตรการจัดโครงสรางระบบการจัดการความรูและ

ยุทธศาสตรการตรวจประเมินองคความรู สําหรับยุทธศาสตรการจัดโครงสรางการบริหาร

จัดการความรู แบงเปน 3 สวน ไดแก  

 1). การจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูในดานบุคลากร 

 อัยการสูงสุด ไดมีคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด แตงตั้ง ผูบริหารจัดการความรู (CKO) 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู (KM Board)และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 

(Sub KM Board) และผูบริหารจัดการความรู (CKO) ไดมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนาคณะทํางาน

จัดการความรู (KM Team) ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สํานักงานอัยการสูงสุด

แตงตั้งและหัวหนาคณะทํางานที่ผู บริหารจัดการความรู (CKO) แตงตั ้ง มีหนาที่ขับเคลื่อน

ดําเนินการใหมีการจัดการความรูภายในองคกร เพื่อใหระบบบริหารจัดการความรู สํานักงาน
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อัยการสูงสุด มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการความรูอยางเปนระบบและนําสํานักงานอัยการ

สูงสุดไปสูการ เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและเปนรูปธรรม  

2). การจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรู โดยจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการ

ความรู 

นอกจาก  การจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูในดานบุคลากรแลว สํานักงาน

อัยการสูงสุดยังไดพิจารณาเห็นวา การบริหารจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพของบุคลากรและพัฒนาองคกรอัยการใหเป นองคกรแหงการเร ียนรู  (Learning 

Organization) ที่จะชวยยกระดับสํานักงานอัยการสูงสุดใหเปนองคกรหลักของกระบวนการ

ยุติธรรมและกฎหมายในการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของแผนดิน และคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อใหงานบริหารจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการพัฒนาสํานักงานอัยการสูงสุด  สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีคําสั ่ง

สํานักงานอัยการสูงสุดที่  290/2553เรื่อง  การจัดตั้งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ

ความรูโดยจัดตั้งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนหนวยงานบริหารจัดการ

ความรู  สังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการ

ความรู สราง รวบรวม เผยแพร และจัดเก็บองคความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งเปนการ

จัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูโดยจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการความรูขึ้น  ตอมาไดมี

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การแบงหนวยงานและการกําหนดอํานาจและหนาที่ของ

หนวยงานภายในสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 กําหนดให 

สฝบร. เปนหนวยงานราชการสังกัดสํานักงานวิชาการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานบริหาร

จัดการความรู  งานศูนยขอมูลความรูและงานคลังสมองอัยการ 

 3). การจัดต้ัง Km Center และ สงเสริมใหการศึกษาแกวิศวกรความรู (Knowledge Engineer: 

KE) 

นอกจากนี้ตามยุทธศาสตรการจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรู ไดกําหนดใหมี

การจัดตั้งศูนยรวมองคความรูกลาง (KM Center)  ขึ้น โดยในเบื้องตน สํานักงานอัยการสูงสุด

ไดรับความรวมมือจาก วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ตามบันทึก
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 ระบบการจัดการความรู หรือ Knowledge Management System : KMS ” หมายถึง 

ระบบในการจัดการความรูซึ ่งประกอบดวย  การจัดทําแหลงองคความรูหลัก   องคความรู

สนับสนุน และองคความรูภูมิภาค   ตามที่แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

พ.ศ. 2552-2561  และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 

2552-2556 กําหนดไว  โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเปนเครื่องมือชวยอํานวยความ

สะดวกตอกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการความรู การสรางและรวบรวมองคความรู  

การเผยแพรและกระจายองคความรู  ผานชองทาง   KMS Portal  อยางเปนระบบ  

 

1.1.2 ความสําคัญของประเด็นปญหาในการคนควาแบบอิสระ 

 การศึกษาคนควาแบบอิสระนี้  กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาในหัวขอ การ

บริหารจัดการระบบการจัดการความรู หรือ ระบบ KMS วามีสภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา 

และการขับเคล่ือนการบริหารจัดการระบบ KMS ไดอยางไร กลาวคือ 

  

การศึกษาสภาพปญหา 

 การศึกษาสภาพปญหา ของการบริหารจัดการ ระบบ KMS .ใชแนวทางการศึกษา 2 

แนวทางไดแก การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study) และการศึกษาจากความเสี่ยง

ของกรณีศึกษาท่ีใชเปนตัวเปรียบเทียบ (Risk Study) 

1.1.2.1 การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study)  

การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study)  ใชกรณีศึกษาเปรียบเทียบ

กับ    การจัดการความรู  ของ  สภาอัยการประเทศสิงคโปร(Attorney General Chamber of 

Singapore) พบวา  สภาอัยการสิงคโปรมีการดําเนินการจัดการความรูมาตั้งแตป ค.ศ. 2002  

และมีศูนยรวมองคความรูกลางเชนเดียวกับที่สํานักงานอัยการสูงสุดดําเนินการอยู   จึงเปนคู

เทียบที่มีลักษณะใกลเคียงกับบริบทของสํานักงานอัยการสูงสุดและควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบ  

ซึ่งจากบทเรียนในการดําเนินการ (Lesson Learn) ของสภาอัยการประเทศสิงคโปรปรากฏวา   
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การดําเนินการจัดเก็บและเผยแพรองคความรูในศูนยรวมองคความรูนั้น  มีปญหาอุปสรรคท่ี

สําคัญ 3 ประการคือ 

1). ปญหาดานความไมเปนเอกภาพของระบบการจัดการความรู   เนื ่องจาก  การ

รวบรวมและการกระจายองคความรูจัดทําโดยหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดรูปแบบและการจัดทํา

หมวดหมูหรือล้ินชักความรูท่ีแตกตางกัน   

 2). การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู ใหเปน Portal เดี่ยว เพื่อใหผูใชงานสามารถ

ใชงานไดอยางสะดวก ผานชองทางกลางไดทุกระบบการจัดการความรู (Single Sign on)     

 3). การสงเสริมการใชงาน (Users Collaboration) ในภาพรวมขององคกร ทั้งนี้ 

เนื่องจากหนวยงานอาจไมมีศักยภาพเพียงพอตอการผลักดันการใชงานระบบการจัดการความรู 

อาทิ งบประมาณบุคลากร แผนงานโครงการ   เปนตน   เพื่อใหผูใชงานเขาใจถึงประโยชนและ

มีสวนรวมในการ ส่ังสม แลกเปล่ียนเรียนรู   

 เมื ่อพิจารณาจากปญหาอุปสรรคของสภาอัยการสิงคโปรดังกลาว เปรียบเทียบกับ

แผนภูมิโครงสรางของศูนยรวมองคความรูดังกลาวขางตน พบวา  ระบบการจัดการความรู หรือ 

KMS   จําเปนตองมีโครงสรางของระบบการบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งระดับของกลยุทธ 

และระดับปฏิบัติการ       

1.1.2.2 ความเส่ียงของกรณีศึกษาท่ีใชเปนตัวเปรียบเทียบ (Risk Study) 

การศึกษาความเสี่ยง  ของระบบการจัดการความรู (KMS Life Cycle) เปนการศึกษา

เชิงเปรียบเทียบ กับ ระบบการจัดทําเว็บไซด   ของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีภารกิจและ

เปาหมายคลายกับระบบการจัดการความรู เพื่อคนควาความเส่ียงของระบบการจัดการความรู     

พบวา   ระบบเว็บไซด ภายใต Domain name : ago.go.th  นั้น ในการสราง    จัดทํา

เว็บไซด   ประสบความสําเร็จสามารถทําไดอยางรวดเร็ว  มีจํานวนเว็บไซด เกิดขึ้น 200 เว็บ

ไซด   เมื่อเวลาผานไปประมาณ  2 ป  พบวาเว็บไซดเกือบรอยละกวา 60 อยูในสภาวะหยุดนิ่ง 

(Dead Still)    กลาวคือ ไมมีการเคลื่อนไหวทั้งดานการปรับปรุง Interface  และขอมูล ทั้งนี้  มี

สาเหตุเกิดจากปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ ไดแก 



 

 1). ก

ขอมูล 

 2). ผู

 3). ไ

 4).ไ

จัดทํา ปรับป

 

 

   

                 จ

สํานักงานอัย

ไดดังนี้   

 

แผนยุทธศาส

ความรู 

www. 
สํานักงาน

การขาดบุคล

ผูบริหารขาด

ไมมีแผนงาน

ไมมีแนวทาง

ปรุง และการบ

รูปท่ี 1.3 เป

จากการศึกษ
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1). ปจจัย
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ล  
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องคกร ไดแก

ละขาดความ

.
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งระบบเว็บไ

ามเสี ่ยงของ

เสี่ยงของระบ

ก ระบบ KMS

มชัดเจนของน

KMS. 
สํานักงาน

ปรุงเว็บไซด 

บริหารจัดการ
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  2). ปจจัยเส่ียงระดับ สํานักงาน ไดแก การขาดผูรับผิดชอบในการบริหารระบบ

การจัดการความรูท่ีไดจัดทําข้ึน และ การขาดแผนงานดานการสรางความสัมพันธของระบบการ

จัดการความรูและกลุมผูใชงาน (KMS Network & User Collaboration) 

  3).  ปจจัยเสี่ยงระดับผูปฏิบัติงาน ไดแก  KM Team ขาดองคความรูใน การ

จัดทํา และการปรับปรุง KMS ตลอดจนขาด ความเขาใจท่ีถูกตองถึงประโยชนของ KMS 

 4). ปจจัยเสี่ยงระดับเทคนิค  ไดแก    การขาดแคลนวิศวกรความรู  (Knowledge 

Engineer) 

 5). ปจจัยเสี่ยงระดับผูใชงาน ไดแก ขาดองคความรูในการใชงาน การมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ   ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวาง ผูรับผิดชอบและผูใชงานเพื่อสรางความ

เขาใจท่ีถูกตองถึงประโยชนของKMS 

              ปจจัยเส่ียง  ดังกลาวขางตน มีผลกระทบ  (Impact)  ตอระบบการจัดการความรู ซ่ึงอาจ

จําแนกตามแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ดังแสดงในตารางท่ี 1.1 

 

ตารางท่ี 1.1 การวิเคราะหความเส่ียงของระบบ KMS 

ปจจัยเส่ียง 
ผลกระทบจากปจจัย

เส่ียง 

โอกาสท่ี

เกิดความ

เส่ียง 

ระดับความ

เส่ียง ตอ 

KMS 

1.ขาดผูร ับผิดชอบระบบ

การจัดการความรู 

1. KMS เขาสูภาวะ Dead 

Still  

2. ขาดการนําไปใชงาน 

 

มากท่ีสุด มาก 

2. KM Team  ขาดองค

ความรูในการบริหาร การ

จ ัดทํา  และการปร ับปร ุง 

KMS 

 

1. KMS เขาสูภาวะ Dead 

Still  

2. ขาดการนําไปใชงาน 

 

มากท่ีสุด มาก 
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ปจจัยเส่ียง 
ผลกระทบจากปจจัย

เส่ียง 

โอกาสท่ี

เกิดความ

เส่ียง 

ระดับความ

เส่ียง ตอ 

KMS 

3. ขาด KE ในการจัดทํา

ระบบการจัดการความรู 

1.ไมสามารถสราง KMS 

ได 

มาก มาก 

4. ไมมีแผนงาน/นโยบาย

ดานการสรางและบริหาร

จัดการระบบการจ ัดการ

ความรูท่ีตอเนื่อง 

1.ไ ม ม ีจ ัด ทํ า  KMS 

เพิ่มข้ึน 

2.ไมมีการ Update  KMS 

3. ไมมีการจัดการดาน

ผูใชงานทําให ผู ใชงาน

ไมสนใจนําองคความรู

ไปใชปฏิบัติงาน  ทําให

ไมอาจสั่งสมความเปน

มืออาชีพและการใฝรู   

4.ไ ม ม ีแ น ว ท า ง ห ร ือ

ระบบการสนับสนุนการ

จัดทําระบบการจัดการ

ความรู.  

5. KMS ไมไดมาตรฐาน 

มากท่ีสุด มากท่ีสุด 

5. ระบบการจัดการความรู 

ขาดการเชื ่อมโยงกันเปน

เครือขายทั้งระดับผูบริหาร

จัดการและผูใชงาน 

1. KMS เขาสูภาวะ Dead 

Still  

2. ขาดการนําไปใชงาน 

 

มากท่ีสุด มาก 

 

นอกจากนี้  ยังมีปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญที่แตกตางจากระบบเว็บไซดคือ ระบบการ

จัดการความรู  เปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นใหม โดยเปนผลลัพธจากการศึกษาระดับปริญญาโท 

ตารางท่ี 1.1 การวิเคราะหความเส่ียงของระบบ KMS (ตอ) 



15 

 

สาขาการจัดการความรูจึงมิไดกําหนดแนวทางการบริหารระบบการจัดการความรูไวในแผน

แมบทการจัดการความรูและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู การดําเนินการในจุดเริ่มตนเปน

สวนหนึ่งของการศึกษา แตเม่ือส้ินสุดหลักสูตรแลว ระบบการจัดการความรู จะหยุดหรือยุติตาม

หลักสูตรไปดวย      

จากการวิเคราะหสภาพปญหาของระบบการจัดการความรู จากกรณีศึกษาของสภา

อัยการสิงคโปร และความเสี่ยงของระบบเว็บไซด  เปรียบเทียบกับสภาพของระบบการจัดการ

ความรู   พบวา    ระบบการจัดการความรู  ที่กําลังดําเนินการสรางนี้    อาจมีสภาพปญหาท่ี

สําคัญ ไดแก 

  1). การขาดกลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัดทําขึ้นมีการใชงานและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Life cycle)  

 2). การขาดระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS K 70) ที่สามารถ

สนับสนุนและชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

 3). ขากการเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู กับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

1.1.2.3 แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 

แนวทางแกไขปญหาอุปสรรคขางตนนั้น     จําเปนอยางยิ ่งตองมีการศึกษา

ออกแบบจัดทํา กลยุทธการบริหารระบบการจัดการความรู  (KMS  Strategy) เพื่อเปนกลไกใน

การบริหารจัดการระบบการจัดการความรูอยางครบวงจร และสรางจุดเชื่อมโยงกับแผนแมบท

การจัดการความรูและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู เพื ่อใหสามารถดําเนินการเปน

แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ อันจะทําใหระบบการ

จัดการความรูเกิดวงจรการสรางและการใชงานอยางตอเนื่อง แบบพลวัตร(Dynamic Cycles)   

ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถ

แกไขปญหาของระบบการจัดการความรูและการผลักดันการใชงานระบบการจัดการความรูให

เกิดผลลัพธตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู  
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KMS 
Management

KMS 
Strategy

KMS 
System 

KMS

Structure

KMS Life 
Cycle

Create 
:Plan

Use: 

Do

Evaluate 
: Check

Improve 
: Act

การศึกษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการดังกลาวขางตน  ใชกลยุทธตาม

แบบจําลอง 7’S Models ของ Mckinsey   และสามารถออกแบบระบบบริหารจัดการระบบการ

จัดการความรู (KMS Management) ประกอบดวยระบบการบริหารจัดการ 3 ระบบ คือ 

 1) กลยุทธการบริหารระบบการจัดการความรู (KMS Strategy) 

 2) โครงสรางของระบบการจัดการความรู(KMS Infrastructure) 

 3) ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  1.4. Double-Loop Learning ของระบบKMS 

 

1.2. วัตถุประสงคของการคนควา 

1). เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูโดยนําระบบการ

จัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา 
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2). เพ่ือสรางระบบการจัดการความรูดานการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูเพื่อ
ผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัดทําขึ้นมีการใชงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life 
cycle) 
 

1.3. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต   

 1). มีแนวทางหรือกลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  ที่มีประสิทธิภาพ

และสามารถผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีจัดทําขึ้นมีการใชงานและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Life cycle) 

 2). มีระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู   และเปนแหลงรวมองคความรูและ

ขอมูล  สารสนเทศ   ที ่สามารถสนับสนุนและชวยเหลือ  ใหผู ปฏิบัติงาน    สามารถ  จัดทํา  

ปรับปรุง  ระบบการจัดการความรู  แบบครบวงจร เชน การจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการ

ความรู (KMS Standard Format)    แมแบบระบบการจัดการความรู (KMS Templates) การ

นําเขาระบบการจัดการความรู เปนตน   และ สนับสนุน การจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่ตอเนื่อง    

เพื่อใหสามารถทําหนาท่ีในการใหบริการ เผยแพร และกระจายแลกเปลี่ยน องคความรู โดยผูใช    

สามารถใชงานและคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจน การ

บริหารจัดการดานผูใชงานท่ีครบวงจร เชน การบริหารสิทธิผูใช การใหความชวยเหลือดานการ

ใชงานระบบ เปนตน 

3). เพื ่อเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู  กับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

1. 4. ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1. ขอบเขตหัวขอการศึกษาคนควาแบบอิสระ 

 การศึกษาแบบคนควาอิสระนี้   มุงศึกษาออกแบบแนวทางการบริหารจัดการ   ระบบ

การจัดการความรู  องคความรูที่ 70  ตามบัญชีองคความรู ของแผนแมบทการจัดการความรู  

สํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 2552-2561 โดยมีขอบเขตการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
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 1). ศึกษาระบบการบริหารจัดการ ของระบบการจัดการความรู  ใหมีคุณภาพมาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ โดยใช 7’S Models  

 2). ศึกษาออกแบบโครงสรางระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ KMS 

Management System) เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูอยางเปน

ระบบ โดยพัฒนาและออกแบบดวย Microsoft Share Point  

 3). ศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการ  (KMS .mgt)  กับ ระบบการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู และสํานักงานอัยการสูงสุด 

1.4.2 หนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ     Km Team ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู 

1.4.3 บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

 ผูบริหาร ไดแก ผูบริหารจัดการความรู (CKO) อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายอัยการ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการซึ่งรับผิดชอบงานบริหาร

จัดการความรู  

 ผูเช่ียวชาญ ไดแก บุคคลท่ีมีความรูความชํานาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ผูปฏิบัติงาน/ผูใชงาน ไดแก บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 

คณะทํางานจัดการความรู (KM Team) วิศวกรความรู (KE) ของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอัยการ

สูงสุด 

1.4.4 ภารกิจงาน  

คือ งานบริหารจัดการความรู  ระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

บริหารจัดการความรู  โดยศึกษาคนควา การออกแบบระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการ

ความรู  
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1.4.5. สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล   

 สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรี

ดิเรกฤทธ์ิ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมูที่ 3 ถนนแจง

ว ัฒนะ  แขว ง ทุ ง สองห อ ง  เ ขตหล ัก สี ่ กร ุง เ ทพ  และ สําน ัก ง านต า งๆ ในส วนกล า ง

(กรุงเทพมหานคร) ท่ีดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู 

 


