บทที่ 1
บทนํา
1.1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
1.1.1. การจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด
สํานัก งานอัย การสูงสุด ดํา เนิน การจัด การความรูมาตั้ง แตป พ.ศ. 2549 ตามคํา รับ รอง
ปฏิบัติราชการ จนถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการตามลําดับ ดังตอไปนี้
1.1.1.1 พระราชกฤษฎีก า วา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี
พ.ศ.2546 มาตรา 11 กําหนดให “สวนราชการมีห นาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลัก ษณะเปน องคก รแหง การเรีย นรูอ ยา งสม่ํา เสมอ โดยตอ งรับ รูขอ มูล ขา วสารและสามารถ
ประมวลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ ไดอยางถูกตองรวดเร็ว
และเหมาะสมตอ สถานการณ รวมทั ้ง ตอ งสง เสริม และพัฒ นาความรู  ความสามารถ สรา ง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการเรียนรูรวมกัน”
1.1.1.2 อัย การสูง สุด ไดป ระกาศนโยบาย เมื่อ วัน ที่ 1 ตุล าคม 2552 “ขอ 6 พัฒ นา
ศัก ยภาพการทํา งานของพนัก งานอัย การสูร ะดับ สากลและสรา งคลัง สมองใหเ กิด การพัฒ นา
ผูชํานาญการเฉพาะดาน โดยพัฒนาการทํางานของขาราชการธุรการ และบุคลากรอื่นควบคูไป
ดวยกัน” จึงเห็นไดวา อัยการสูงสุดไดกําหนดนโยบายดานการจัดการความรู โดยการสรางคลัง
สมอง เพื่อ พัฒ นาผู ชํา นาญการเฉพาะดา น การดํา เนิน การตามนโยบายของอัย การสูง สุด ให
บรรลุผ ล จะตอ งมีก ระบวนการจัด การความรูอ ยา งเปน ระบบ และมีห นว ยงานเจา ภาพเพื่อ
ดําเนินการดานการบริหารจัดการความรู
1.1.1.3 สํา นัก งานอัย การสูง สุด ไดอ นุมัติแ ผนแมบ ทการจัด การความรู สํา นัก งาน
อัยการสูงสุด ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงาน
อัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2552-2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยแผนแมบท
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การจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค
และเปาหมาย ดังนี้
1) วิสัยทัศน
“ สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจั ดการความรู
(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ เชื่อถือได”
2) พันธกิจ
(1) สรางวัฒนธรรมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเสริมสรางองคความรูหลักที่
จําเปนตอการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง และครอบคลุมทุกภารกิจ เพื่อสนับสุนนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ภารกิจหลัก การสรางนวัตกรรมบริการ และบรรลุตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตร สํานักงานอัยการ
สูงสุด
(2) พัฒนาศูนยการจั ดการความรู เพื่อเปนแหลงความรู และสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู โดยนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารมาใช ในการจั ดการความรู อย าง
เหมาะสม ทันสมัย และสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงและใชประโยชน
(3) พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะการใฝรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู การคิดและพัฒนา
ไปในทางเดียวกันอยางเปนระบบ (Share Vision & System Thinking) การทํางานเปนทีมโดยใชการ
จัดการความรูและองคความรูเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
3) วัตถุประสงค
(1). เพื่ อพั ฒ นาระบบและกลไกการปฏิ บั ติ ง านโดยใช องค ความรู (Knowledge
Working)

ที่เหมาะสม ทันสมัยและถูกตอง เชื่อถือได ในทุกภารกิจ เพื่อใหผลการปฏิบัติงานทุก

หนวยงานขององคกรมีประสิทธิภาพไดมาตรฐานระดับสากล และสัมฤทธิ์ผลตามเปาประสงคของ
วิ สั ยทั ศน และยุ ทธศาสตร ที่ วางไว นํ าองค กรสู ความเป นเลิ ศในการปฏิ บั ติ งานตามภารกิ จของ
สํานักงานอัยการสูงสุด
(2). เพื่อใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดในทุกระดับ มีเครื่องมือปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ ทั้งองคความรูหลักและความรูสนับสนุน และสามารถนําไปใชตลอดจนประมวลผล
ความรูในดานตางๆ นํามาประยุกตและพัฒนาในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันสมัย
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และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
(3). เพื่อสงเสริมและพัฒนา การสรางความรู และสรางวิสัยทัศนและทัศนคติ
ตลอดจนวัฒ นธรรมขององคก รแหง การเรีย นรู บุค ลากรทุก คนเปน ผูมีอ งคค วามรู ใฝรู ใน
วิช าการที่จํา เปน ตอ องคก ร ที่ทัน สมัย ตอ เนื่อ งตลอดเวลาและ รวบรวม รัก ษา องคค วามรูที่
จําเปนขององคกรไว ณ จุดเดียว
(4). เพื่อ สรา งการมีสว นรว มของบุค ลากรในองคก รใหเ กิด วัฒ นธรรม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ความสามารถทํางานเปนทีม
4.) เปาหมาย
(1). สํานักงานอัยการสูงสุดมีศูนยการจัดการความรู และระบบการจัดการความรูที่
ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเขาถึงใชประโยชนได สะดวก รวดเร็ว เอื้อตอการสราง
การเขาถึง และการนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร ของสํานักงานที่กําหนด
ไว
(2). มีก ารพัฒ นา สรา ง รวบรวม รัก ษา องคค วามรูที่สํา คัญ ขององคก ร ซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจขอองคกรอยางตอเนื่องเพื่อกาวสูความเปนเลิศระดับสากล
(3). มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถทํางานเปนทีมและใช
องคค วามรูใ นการปฏิบัติภารกิจ ไดอยางมีป ระสิทธิภ าพ

เกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งในการสรางงาน

คุณคา และวัฒนธรรมสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนบุคลากร มีสมรรถนะสูระดับ
การเสริมสรางนวัตกรรมได
(4). มีเครือขายการจัดการความรูและวัฒนธรรมการเรียนรูทั่วทั้งองคกร
5.) นโยบายการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด
บริห ารจัด การความรู สํ า นัก งานอัย การสูง สุด (CKO) โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการบริหารจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด (KM Board) ไดกําหนนโยบายการจัดการ
ความรู สํานักงานอัยการสูงสุด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้
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(1).สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากร โดยจัดทุนการศึกษา และฝกอบรมดาน
การจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรมีความรู และสามารถเปนผูนําในหลักการบริหารจัดการความรู ตาม
มาตรฐานสากล
(2). จัดใหมีการบริหารจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนเครื่องมือในการนํา
สํานักงานอัยการสูงสุด ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
(3). สร างสรรคและพัฒนาองค ความรู เพื่ อปรั บเปลี่ยนทัศนคติบุคลากรใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางวัฒนธรรมองคกรใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูได
เทาเทียมกัน
(4). เรงดําเนินการจัดตั้งศูนยรวมองคความรูกลาง (KM Center) เพื่อนําระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรใหเปนผูชํานาญการเฉพาะดาน และมีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถใชประโยชนเชื่อมโยงไดทั่วทั้งองคกร
(5). จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการความรู และใหมีการ
ทบทวน ปรับปรุงองคความรูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการบริหารความรูมีประสิทธิภาพ นํามาใชปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
1.1.1.4.ทิศทางของการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู และมาตรฐานแนว
ทางการดําเนินการ
แผนแมบทการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูฉบับที่ 1 พ.ศ. 25522556 และแผนปฏิบ ัต ิก ารจัด การความรู  ประจํ า ปง บประมาณ กํ า หนดกลยุท ธโ ดยมุ ง เนน
เปาหมายการสรางและรวบรวมองคความรูหลัก องคความรูสนับสนุน และองคความรูภูมิภาค
ในงานอันเปนภารกิจหลัก ภายในกรอบอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการและสํานักงานอัยการ
สูงสุด ซึ่งอาจจําแนกไดเปน 100 องคความรู ดังแสดงในรูปที่ 1.1
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รูปที่ 1.1. ประเภภทองคความรูรู
1). การกกําหนดองคความรู
ค 
แผนแมบทการจั
บ
ดการคความรู ระยะทีที่ 1 กําหนดองงคความรูตามลลักษณะของภภารกิจตาม
พันธกิจของสสํานักงานอัยการสู
ย
งสุด ออกเปน 100 องคความรู ตามบั
ต ญชีองคคความรู ในภภาคผนวก
เพื่อใหเกิดแนวทางที่ชัดเจนในการจั
เ
ด
ดการความรู
และมีองคความรู
ว ที่หลากกหลายและครรอบคลุม
ภารกิจ ทั่ว ทุกหนว ยงานเเพื่อ ใหบุคลาากรของสํานััก งานอัย การรสูงสุด มีองคคค วามรูที่เ พียงพอตอ
า ่อ ยา งมีป ร ะสิท ธิภ าพททั้ง นี้ ตามแผผนยุท ธศาสตตรก ารจัด กาารความรู
การนํา ไปใชชป ฏิบัติห นาที
ฉบับที่ 1 (พ..ศ. 2552-25556) กําหนดใใหมีองคความมรูใน 3 มิติ ดังนี้
(1). องคคความรูหลัก (Principal Knowledgee) ไดแก องคความรูอันใช
ใ อางอิง
หรือที่เกี่ยวขของกับการปฏิฏิบัติงาน ประกอบดวย องคความรูใน 2 ดาน ไดแกก
ดา นที
น ่ 1. คู ม ือการปฏิ
อ
บ ัต ิง าน หมายถถึง คู ม ือ ดา นนองคค วามรรู ห ลัก ที่
เกี่ยวของกับการปฏิ
บ
บัติหน
ห าที่หรือกรระบวนงานใในภารกิจ ที่สร
ส างคุณคา โดยรวบรววมความรู
ประสบการณ (Tacit Knowledge)
K
จากผูเ ชี่ย วชชาญในดานตตา งๆ ออกมาาเปน ความรูที่แ จงชัด
K
ป
ความรู
ว  (Knowlledge Form
mat) ที่เปน” คูมือการ
(Explicit Knowledge)
เชน ในรูปแบบองค
ปฏิบัติงาน” ที่ทันสมัย แลละ
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ดานที่ 2. ประมวลกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเปาประสงคที่กําหนดไว เปนตนทั้งนี้เพื่อตอบสนองในดาน
ความสะดวก ความถูกตอง และความทันสมัย ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและถูกตองตาม
กฎหมาย
(2). องคความรูสนับสนุน (Expertise and Skill Knowledge) ไดแก องคความรูที่เกิด
จากการใชงาน ประสบการณ และเกิดเปนทักษะตัวอยางอันเปนบรรทัดฐาน แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) เพื่อสนับสนุนองคความรูหลัก ใหมีขอบเขตและแงมุมที่กวางขวางและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ซึ่งนิยมเรียกกันวา องคความรูซอนเรน หรือ Tacit Knowledge ซึ่งจําเปนตองมีการจัดการโดย
การจับ (Capturing) สัง เคราะห (Analysis) และจัด หมวดหมูร วบรวม เปน ลิ้น ชัก ความรู
(Taxonomy of Knowledge) ในรูปแบบองคความรูที่แจงชัด หรือ Explicit Knowledge อัน
ถือเปน ทุนทางปญญาขององคกร (Organization

Intellectual Capital) เชน คําพิพากษาฎีกา

ความเห็นแยง บทความ หรือแนวทางตัวอยางที่สําคัญ เปนตน
(3). องคค วามรู ภ ูม ิภ าค ไดแ กอ งคค วามรู ที ่เ กิด จากการปฏิบ ัต ิง านของ
สํานัก งานในภูมิภ าค โดยเปนการรวบรวมในสวนของขอมูล สารสนเทศ (Knowledge-Base)
ตางๆ ที่สํานักงานในภูมิภาคตองใชในการปฏิบัติงาน อาทิ
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน(Management Information) เชน ผลงาน
ตางๆที่เปนการปฏิบัติงานที่ดีหรือเปนบรรทัดฐาน (Best practices) ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เปนมาตรฐาน
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (Decision Information) เชน สถิติขอมูลคดี
ที่เกิดขึ้นมากที่สุด 10 อันดับ (Top Ten Case Rating)
ขอ มูล สารสนเทศ เพื่อ การแขง ขัน และการบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี เชน
ขอมูลดานความพึงพอใจของลูกคา และนโยบายสําคัญของรัฐ เปนตน
2). การจัดเก็บองคความรู
การจัด เก็บ องคค วามรู ทั้ง สามประเภทดัง กลา วขา งตน จะจัด ทํ า ขึ้น อยา งเปน ระบบ
เรียกวา ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) โดยนําเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และมาตรฐาน ISO 12207 มาประยุกตใช เพื่อใหระบบการจัดการความรูมีวงจร
การสรา งและการใชง านอยา งเปน ระบบและมีม าตรฐานเดีย วกัน เปน เอกภาพ และสามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติงานผานอินเทอรเน็ตได
ดังนั้น ระบบการจัดการความรูจึงถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการความรูของ
สํ า นัก งานอัย การสูง สุด ซึ ่ง จะชว ยในการพัฒ นาระบบการปฏิบ ัต ิง านโดยใชอ งคค วามรู
(Knowledge

Base) ทํ า ใหผ ลการปฏิบ ัต ิง านของบุค ลากรในสํ า นัก งานอัย การสูง สุด มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากระบบการจัดการความรูขาดประสิทธิภาพหรือขาดระบบการบริหาร
จัดการที่ดี ยอมมีผลทําใหระบบการจัดการความรูอาจประสบภาวะหยุดนิ่ง (Dead Still) จนถึง
ระดับลมเหลว (Failure System) ได
1.1.1.5.การบริหารจัดการความรู
แผนแมบ ทการจัด การความรูกํา หนดเวลาในการดํา เนิน การ เปน เวลา 10 ป (ระหวา ง
พ.ศ.2552-2561) โดยแบง ระยะเวลาดํา เนิน การเปน 2 สว น ตามแผนยุท ธศาสตรก ารจัด การ
ความรู เพื่อดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการความรู จํานวน 2 ฉบับ ๆ ละ 5 ป โดยเริ่มจาก
แผนยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู  ฉบับ ที ่ 1 ปง บประมาณ พ.ศ.2552-2556 ซึ ่ง กํ า หนด
ยุทธศาสตรไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรการสรางและรวบรวมองคความรู ยุทธศาสตร
การเผยแพรและกระจายองคความรู ยุทธศาสตรการจัดโครงสรางระบบการจัดการความรูและ
ยุท ธศาสตรก ารตรวจประเมิน องคค วามรู สํา หรับ ยุท ธศาสตรก ารจัด โครงสรา งการบริห าร
จัดการความรู แบงเปน 3 สวน ไดแก
1). การจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูในดานบุคลากร
อัยการสูงสุด ไดมีคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด แตงตั้ง ผูบริห ารจัดการความรู (CKO)
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู (KM Board)และคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู
(Sub KM Board) และผูบริหารจัดการความรู (CKO) ไดมีคําสั่งแตงตั้งหัวหนาคณะทํางาน
จัดการความรู (KM Team) ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่สํานักงานอัยการสูงสุด
แตง ตั ้ง และหัว หนา คณะทํา งานที่ผูบ ริห ารจัด การความรู (CKO) แตง ตั้ง มีห นา ที่ขับ เคลื่อ น
ดําเนินการใหมีการจัดการความรูภ ายในองคก ร เพื่อใหระบบบริหารจัดการความรู สํานักงาน
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อัยการสูงสุด มีประสิทธิภ าพ และมีการจัดการความรูอยางเปนระบบและนําสํานักงานอัยการ
สูงสุดไปสูการ เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและเปนรูปธรรม
2).

การจัด โครงสรา งการบริห ารจัด การความรู โดยจัด ตั้งหนว ยงานบริห ารจัด การ

ความรู
นอกจาก

การจัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูในดานบุคลากรแลว สํานักงาน

อัยการสูงสุด ยังไดพิจารณาเห็น วา การบริหารจัดการความรูเ ปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒ นา
คุณ ภาพของบุค ลากรและพัฒ นาองคก รอัย การใหเ ปน องคก รแหง การเรีย นรู  (Learning
Organization) ที่จ ะชว ยยกระดับ สํา นัก งานอัย การสูง สุด ใหเ ปน องคก รหลัก ของกระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายในการอํานวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชนของแผนดิน และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เพื่อใหงานบริหารจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดเกิดประสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ลในการพัฒ นาสํ า นัก งานอัย การสูง สุด สํ า นัก งานอัย การสูง สุด ไดม ีคํ า สั ่ง
สํานัก งานอัย การสูงสุด ที่ 290/2553เรื่อ ง การจัด ตั้งสํานัก งานอัย การพิเ ศษฝายบริห ารจัด การ
ความรูโดยจัดตั้งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนหนวยงานบริหารจัดการ
ความรู สังกัดสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานบริหารจัดการ
ความรู สราง รวบรวม เผยแพร และจัดเก็บองคความรูของสํานัก งานอัยการสูงสุด ซึ่งเปนการ
จัดโครงสรางการบริหารจัดการความรูโดยจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการความรูขึ้น ตอมาไดมี
ประกาศคณะกรรมการอัย การ เรื่อง การแบงหนวยงานและการกําหนดอํานาจและหนาที่ของ
หนว ยงานภายในสํา นัก งานอัย การสูง สุด พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่ 31 สิง หาคม 2554 กํา หนดให
สฝบร. เปน หนว ยงานราชการสังกัด สํา นัก งานวิช าการ มีอํา นาจหนา ที่รับ ผิด ชอบงานบริห าร
จัดการความรู งานศูนยขอมูลความรูและงานคลังสมองอัยการ
3). การจัดตั้ง 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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ขอ ตกลง (M
MOU)ในการรใหใ ชอุป กรรณแ ละเครือข
อ า ยในการรบริห ารจัด กการระบบกาารจัด การ
ความรู ดัง นั้น ระบบกการจัด การคววามรู จึง มีการจั
า ด เก็บและะเผยแพรใ หผูใ ชง านเขาถึงขอมูล
และองคควาามรูผานอินเททอรเน็ต (wwww.kmcenterr.in.th ) เพื่อเปนศูนยกลลางในการจัดเก็
ด บองค
ความรูและเปปนแหลงเผยยแพรและกระจายองคความรู โดยมีความสะดวกแ
ค
และรวดเร็วในการใช
ใ
งาน ไดทุกที่ ทุกเวลา ณ จุดเดียว (Onne Stop Servvice : Anywwhere Anytim
me) ศูนยดังกล
ง าวอยู
ภายใตการกํกํากับดูแลของ สํานักงานอัยการพิเศษษฝายบริหารจจัดการความ รู หรือ สฝบร. สังกัด
สถาบัน พัฒ นาขา ราชกาารฝา ยอัย การร มีภ ารกิจ สําคัญ ในดา นต
น า งๆ ไดแ กก การบริห ารจั
า ด การ
ความรู สํานัักงานอัยการรสูงสุด และเเพื่อใหการสราง รวบรวมม เผยแพร แ ละจัดเก็บองงคความรู
ของสํานักงาานอัยการสูงสุสดเปนไปอยยางเปนระบบบ สฝบร

.ควรดําเนินกการบริหารระบบการ

จัดการความมรู (KMS), จัดทําหองปฏิฏิบัติการเพื่อการจั
ก ดการคววามรู (K-Labb), ดําเนินงานบริหาร
จัดการศูนยรวมองค
ร
ความมรู (Back Office
O Operattion), การบริริหารผูใชงานน เปนตน แสสดงในรูป
ที่ 1.2
Learning
Society

KMS
Man
nagement
S
System

KMC ศูนยรวม
องงคความรูก ลาง

E-Learning

K‐Lab

KM
MS Portal

รูปที่ 1.2 โครงสรางศูนยรวมองคควาามรูกลาง
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ระบบการจัดการความรู หรือ Knowledge Management System : KMS ” หมายถึง
ระบบในการจัด การความรู ซึ ่ง ประกอบดว ย การจัด ทํ า แหลง องคค วามรู ห ลัก องคค วามรู
สนับสนุน และองคความรูภูมิภาค ตามที่แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด
พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด(ฉบับที่ 1) พ.ศ.
2552-2556 กําหนดไว โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชเ ปนเครื่องมือชวยอํานวยความ
สะดวกตอ กระบวนการเรีย นรูใ นการบริห ารจัด การความรู การสรา งและรวบรวมองคค วามรู
การเผยแพรและกระจายองคความรู ผานชองทาง KMS Portal อยางเปนระบบ
1.1.2 ความสําคัญของประเด็นปญหาในการคนควาแบบอิสระ
การศึกษาคนควาแบบอิสระนี้ กําหนดขอบเขตการศึกษาคนควาในหัวขอ การ
บริหารจัดการระบบการจัดการความรู หรือ ระบบ KMS วามีสภาพปญหา แนวทางแกไขปญหา
และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบ KMS ไดอยางไร กลาวคือ
การศึกษาสภาพปญหา
การศึกษาสภาพปญหา ของการบริหารจัดการ ระบบ KMS .ใชแนวทางการศึกษา 2
แนวทางไดแก การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study) และการศึกษาจากความเสี่ยง
ของกรณีศึกษาที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ (Risk Study)
1.1.2.1 การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study)
การศึกษาจากกรณีศึกษาเปรียบเทียบ (Case Study) ใชกรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กับ การจัดการความรู ของ สภาอัยการประเทศสิงคโปร(Attorney General Chamber of
Singapore) พบวา สภาอัย การสิงคโปรมีการดําเนิน การจัดการความรูมาตั้ง แตป ค.ศ. 2002
และมีศูน ยร วมองคค วามรูกลางเชน เดีย วกับที่สํานัก งานอัย การสูงสุด ดํา เนิน การอยู จึง เปน คู
เทียบที่มีลักษณะใกลเคียงกับบริบทของสํานักงานอัยการสูงสุดและควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบ
ซึ่งจากบทเรียนในการดําเนินการ (Lesson Learn) ของสภาอัยการประเทศสิงคโปรปรากฏวา
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การดํา เนิน การจัด เก็บ และเผยแพรอ งคค วามรูใ นศูน ยร วมองคค วามรูนั้น มีปญ หาอุป สรรคที่
สําคัญ 3 ประการคือ
1). ปญ หาดา นความไมเ ปน เอกภาพของระบบการจัด การความรู  เนื ่อ งจาก การ
รวบรวมและการกระจายองคความรูจัดทําโดยหนวยงานตางๆ ทําใหเกิดรูปแบบและการจัดทํา
หมวดหมูหรือลิ้นชักความรูที่แตกตางกัน
2). การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู ใหเปน Portal เดี่ยว เพื่อใหผูใชงานสามารถ
ใชงานไดอยางสะดวก ผานชองทางกลางไดทุกระบบการจัดการความรู (Single Sign on)
3). การสง เสริม การใชง าน (Users

Collaboration)

ในภาพรวมขององคก ร ทั้ง นี้

เนื่องจากหนวยงานอาจไมมีศักยภาพเพียงพอตอการผลักดันการใชงานระบบการจัดการความรู
อาทิ งบประมาณบุคลากร แผนงานโครงการ เปนตน เพื่อใหผูใชงานเขาใจถึงประโยชนและ
มีสวนรวมในการ สั่งสม แลกเปลี่ยนเรียนรู
เมื ่อ พิจ ารณาจากปญ หาอุป สรรคของสภาอัย การสิง คโปรด ัง กลา ว เปรีย บเทีย บกับ
แผนภูมิโครงสรางของศูนยรวมองคความรูดังกลาวขางตน พบวา ระบบการจัดการความรู หรือ
KMS

จําเปนตองมีโครงสรางของระบบการบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งระดับของกลยุทธ

และระดับปฏิบัติการ
1.1.2.2 ความเสี่ยงของกรณีศึกษาที่ใชเปนตัวเปรียบเทียบ (Risk Study)
การศึกษาความเสี่ยง ของระบบการจัดการความรู (KMS Life Cycle) เปนการศึกษา
เชิง เปรีย บเทีย บ กับ ระบบการจัด ทํา เว็บ ไซด ของสํา นัก งานอัย การสูง สุด ซึ่ง มีภ ารกิจ และ
เปาหมายคลายกับระบบการจัดการความรู เพื่อคนควาความเสี่ยงของระบบการจัดการความรู
พบวา ระบบเว็บไซด ภายใต Domain name : ago.go.th นั้น ในการสราง จัดทํา
เว็บไซด ประสบความสํา เร็จ สามารถทํา ไดอ ยา งรวดเร็ว มีจํา นวนเว็บไซด เกิด ขึ้น 200 เว็บ
ไซด เมื่อเวลาผานไปประมาณ 2 ป พบวาเว็บไซดเกือบรอยละกวา 60 อยูในสภาวะหยุดนิ่ง
(Dead Still) กลาวคือ ไมมีการเคลื่อนไหวทั้งดานการปรับปรุง Interface และขอมูล ทั้งนี้ มี
สาเหตุเกิดจากปญหาอุปสรรคที่สําคัญ ไดแก
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1). การขาดบุ
ก
คลากรที่มีความมรูในการจัดทํทาและปรับปรุ
ป งเว็บไซด การจัดเก็บและนําเขา
ขอมูล
2). ผูบริหารขาดความสนใจแและการมีบทบาทในการบบริหารจัดการร
3). ไม
ไ มีแผนงานนและระบบการบริหารจัดการที่เปนระะบบอยางตอเเนื่อง
4).ไไมมีแ นวทางงหรือ ระบบกการสนับ สนุน แกสํา นัก งานผู
ง เ ปน เจาาของเว็บ ไซซดใ นการ
จัดทํา ปรับปรุ
ป ง และการบบริหารขอมูล

KMS
สํานักงาน

www.
สํานักงาน

KMS System
www.ago.go.tth

www.
สํานักงาน

www.kmcente
er.in.th
www..
สํานักงานน

KMS.
สํานักงาน

K
KMS
สํานั
า กงาน

รูปที่ 1.3 เปปรียบเทียบโครงสรางของระบบเว็บไซดและระบบบ KMS

จ
จากการศึ
ก ษาสภาพป
ษ
ญ
ญหาและคว
ามเสี ่ย งของงระบบการ จัด ทํ า เว็บ ไ ซด ของ
สํานักงานอัยการสู
ย
งสุด พบว
พ า อาจอนุมานความเเสี่ยงของระบบบการจัด กาารความรู หรืรือ KMS
ไดดังนี้
1). ปจจัยเสี
ย ่ยงระดับองค
อ กร ไดแก ระบบ KMSS ไมเชื่อมโยงกับแผนแมมบทและ
ก
 และขาดความมชัดเจนของนนโยบายเกี่ยววกับระบบกาารจัดการ
แผนยุทธศาสสตรการจัดการความรู
ความรู
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2). ปจจัยเสี่ยงระดับ สํานักงาน ไดแก การขาดผูรับผิดชอบในการบริหารระบบ
การจัดการความรูที่ไดจัดทําขึ้น และ การขาดแผนงานดานการสรางความสัมพันธของระบบการ
จัดการความรูและกลุมผูใชงาน (KMS Network & User Collaboration)
3). ปจจัยเสี่ยงระดับผูปฏิบัติงาน ไดแก KM Team ขาดองคความรูใน การ
จัดทํา และการปรับปรุง KMS ตลอดจนขาด ความเขาใจที่ถูกตองถึงประโยชนของ KMS
4). ปจจัยเสี่ยงระดับเทคนิค ไดแก การขาดแคลนวิศวกรความรู (Knowledge
Engineer)
5). ปจจัยเสี่ยงระดับผูใชงาน ไดแก ขาดองคความรูในการใชงาน การมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงระหวาง ผูรับผิดชอบและผูใชงานเพื่อสรางความ
เขาใจที่ถูกตองถึงประโยชนของKMS
ปจจัยเสี่ยง ดังกลาวขางตน มีผลกระทบ (Impact) ตอระบบการจัดการความรู ซึ่งอาจ
จําแนกตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 การวิเคราะหความเสี่ยงของระบบ KMS
ปจจัยเสี่ยง

ผลกระทบจากปจจัย
เสี่ยง

โอกาสที่

ระดับความ

เกิดความ

เสี่ยง ตอ

เสี่ยง

KMS

1.ขาดผู ร ับ ผิด ชอบระบบ 1. KMS เขาสูภาวะ Dead มากที่สุด
การจัดการความรู

มาก

Still
2. ขาดการนําไปใชงาน

2. KM Team ขาดองค 1. KMS เขาสูภาวะ Dead มากที่สุด
ความรูใ นการบริห าร การ Still
จัด ทํ า และการปรับ ปรุง 2. ขาดการนําไปใชงาน
KMS

มาก
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ตารางที่ 1.1 การวิเคราะหความเสี่ยงของระบบ KMS (ตอ)

ปจจัยเสี่ยง

ผลกระทบจากปจจัย
เสี่ยง

โอกาสที่

ระดับความ

เกิดความ

เสี่ยง ตอ

เสี่ยง

KMS

3. ขาด KE ในการจัดทํา 1.ไมสามารถสราง KMS มาก
ระบบการจัดการความรู

มาก

ได

4. ไมมีแผนงาน/นโยบาย 1.ไ ม ม ีจ ัด ทํ า KMS มากที่สุด

มากที่สุด

ดา นการสรา งและบริห าร เพิ่มขึ้น
จัด การระบบการจัด การ 2.ไมมีการ Update KMS
ความรูที่ตอเนื่อง

3. ไมมีการจัดการดาน
ผู ใ ชง านทํ า ให ผู ใ ชง าน
ไมส นใจนํ า องคค วามรู
ไปใชป ฏิบ ัต ิง าน ทํ า ให
ไมอ าจสั ่ง สมความเปน
มืออาชีพและการใฝรู
4.ไ ม ม ีแ น ว ท า ง ห ร ือ
ระบบการสนับ สนุน การ
จัด ทํ า ระบบการจัด การ
ความรู.
5. KMS ไมไดมาตรฐาน

5. ระบบการจัดการความรู 1. KMS เขาสูภาวะ Dead มากที่สุด

มาก

ขาดการเชื ่อ มโยงกัน เปน Still
เครือขายทั้งระดับผูบริหาร 2. ขาดการนําไปใชงาน
จัดการและผูใชงาน
นอกจากนี้ ยัง มีปจ จัย ความเสี่ย งที่สํา คัญ ที่แ ตกตา งจากระบบเว็บ ไซดคือ ระบบการ
จัดการความรู เปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นใหม โดยเปนผลลัพธจากการศึกษาระดับปริญญาโท
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สาขาการจัด การความรูจึงมิไ ดกํา หนดแนวทางการบริห ารระบบการจัด การความรูไ วใ นแผน
แมบทการจัดการความรูและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู การดําเนินการในจุดเริ่มตนเปน
สวนหนึ่งของการศึกษา แตเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรแลว ระบบการจัดการความรู จะหยุดหรือยุติตาม
หลักสูตรไปดวย
จากการวิเ คราะหส ภาพปญ หาของระบบการจัด การความรู จากกรณีศึก ษาของสภา
อัยการสิงคโปร และความเสี่ยงของระบบเว็บไซด เปรียบเทียบกับสภาพของระบบการจัดการ
ความรู พบวา ระบบการจัด การความรู ที่กํา ลัง ดํา เนิน การสรา งนี้ อาจมีส ภาพปญ หาที่
สําคัญ ไดแก
1). การขาดกลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูใ หมีประสิทธิภาพและ
สามารถผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัด ทําขึ้นมีก ารใชงานและการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Life cycle)
2). การขาดระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS K 70) ที่สามารถ
สนับสนุนและชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายบริหารจัดการความรู
3). ขากการเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู กับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการ
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด
1.1.2.3 แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค
แนวทางแกไ ขปญ หาอุป สรรคขา งตน นั้น

จํา เปน อยา งยิ่ง ตอ งมีก ารศึก ษา

ออกแบบจัดทํา กลยุทธการบริหารระบบการจัดการความรู (KMS Strategy) เพื่อเปนกลไกใน
การบริหารจัดการระบบการจัดการความรูอยางครบวงจร และสรางจุดเชื่อมโยงกับแผนแมบท
การจัด การความรู แ ละแผนยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู  เพื ่อ ใหส ามารถดํ า เนิน การเปน
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ อันจะทําใหระบบการ
จัดการความรูเกิดวงจรการสรางและการใชงานอยางตอเนื่อง แบบพลวัตร(Dynamic Cycles)
ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําใหเกิดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
แกไขปญหาของระบบการจัดการความรูและการผลักดันการใชงานระบบการจัดการความรูให
เกิดผลลัพธตามเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
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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)

KMS

Create
:Plan

Strategy

Use:
Do
Improve
: Act

KMS Life
Cycle

KMS
Management

KMS
Evaluate
: Check

Structure

KMS
System

รูปที่ 1.4. Double-Loop Learning ของระบบKMS
1.2. วัตถุประสงคของการคนควา
1). เพื่อศึกษาสภาพปญหาของการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูโดยนําระบบการ
จัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกปญหา
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2). เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูเพื่อ
ผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัดทําขึ้นมีการใชงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life
cycle)
1.3. ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต
1). มีแนวทางหรือกลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัดทําขึ้นมีการใชงานและการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Life cycle)
2). มีระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และเปนแหลงรวมองคความรูและ
ขอ มูล สารสนเทศ ที ่ส ามารถสนับ สนุน และชว ยเหลือ ใหผู ป ฏิบ ัต ิง าน สามารถ จัด ทํ า
ปรับปรุง ระบบการจัด การความรู แบบครบวงจร เชน การจัด ทํา มาตรฐานระบบการจัด การ
ความรู (KMS Standard Format)

แมแบบระบบการจัดการความรู (KMS Templates) การ

นําเขาระบบการจัดการความรู เปนตน และ สนับสนุน การจัดทําแผนงาน/โครงการ ที่ตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถทําหนาที่ในการใหบริการ เผยแพร และกระจายแลกเปลี่ยน องคความรู โดยผูใช
สามารถใชงานและคนหาขอมูลที่ตองการไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดจน การ
บริหารจัดการดานผูใชงานที่ครบวงจร เชน การบริหารสิทธิผูใช การใหความชวยเหลือดานการ
ใชงานระบบ เปนตน
3). เพื ่อ เชื ่อ มโยงระบบการจัด การความรู  กับ แผนแมบ ทและแผนยุท ธศาสตรก าร
จัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด

1. 4. ขอบเขตของการศึกษา
1.4.1. ขอบเขตหัวขอการศึกษาคนควาแบบอิสระ
การศึกษาแบบคนควาอิสระนี้ มุงศึกษาออกแบบแนวทางการบริห ารจัดการ ระบบ
การจัด การความรู องคค วามรูที่ 70 ตามบัญ ชีอ งคค วามรู ของแผนแมบ ทการจัด การความรู
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 หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ไดแ ก สํา นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยบริห ารจัด การความรู
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ Km Team ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ
ความรู
1.4.3 บุคลากรที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร ไดแก ผูบริหารจัดการความรู (CKO) อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝา ยอัย การ รองอธิบ ดีอัย การ สถาบัน พัฒ นาขา ราชการฝา ยอัย การซึ่ง รับ ผิด ชอบงานบริห าร
จัดการความรู
ผูเชี่ยวชาญ ไดแก บุคคลที่มีความรูความชํานาญในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูปฏิ บัติงาน/ผู ใชงาน ได แก บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝ ายบริ หารจั ดการความรู
คณะทํางานจัดการความรู (KM Team) วิศวกรความรู (KE) ของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอัยการ
สูงสุด
1.4.4 ภารกิจงาน
คือ งานบริหารจัดการความรู ระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริห ารจัด การความรู โดยศึก ษาคน ควา การออกแบบระบบบริห ารจัด การ ระบบการจัด การ
ความรู
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1.4.5. สถานที่ที่ใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรี
ดิเรกฤทธิ์ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 120 หมูที่ 3 ถนนแจง
วัฒ น ะ แ ข ว ง ทุ ง ส อ ง หอ ง เ ข ต ห ลัก สี ่ ก รุง เ ท พ แ ล ะ สํ า นัก ง า น ตา ง ๆ ใ น สว น ก ล า ง
(กรุงเทพมหานคร) ที่ดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู

