บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 บทนํา
การศึก ษาแบบคนควาอิส ระนี้ มุงศึก ษาออกแบบการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การ
ความรู และเพื่อ ทราบถึง สภาพปญ หา ตลอดจนแหลง สารสนเทศที่จํา เปน ในการออกแบบ
โครงสรา งของระบบการจัด การความรูนั้น จึง ใชแ นวทางการศึก ษาดว ยทบทวนวรรณกรรม
ศึกษา (Literature Review Study) โดยทบทวนทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีที่เกี่ยวของและ
เอกสารดานการบริหารเชิงกลยุทธ รายงานการศึกษาดูงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปรียบเทียบ
กับ สภาพปญ หา เพื ่อ คน หาและสรา งสมมุต ิฐ าน ของระบบการจัด การความรู  ที ่เ หมาะสม
ดังตอไปนี้
ขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมศึกษา (Literature Review Study Scoping) ใชCommon
KADS Modeling (Knowledge Analysis & Data Structuring) เปนแนวทางในการกําหนด
ขอบเขต ดังแสดงในรูปที่ 2.1.

รูปที่ 2.1 Common KADS Modeling
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Organization Model เปนรูปแบบการทบทวน Knowledge Auditing หรือ การคนหา
วิเคราะห ถึง สภาพปญหาและโอกาส (Problems and Opportunities) และแนวออก (Solutions)
รายละเอียดดังตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคขององคกรหรือภารกิจ
แบบจําลององคกร

ปญหา และโอกาส

(Organization Model)

(Problems and Opportunities)

สาระ
(Organization Context)

ระบุลักษณะสําคัญ (Manner Keys) ในระดับ
องคกร โดยทั่วไป ไดแก
1) พันธกิจ วิสัยทัศน เปาหมายขององคกร
2) กําหนดปจจัยภายนอกที่ตองเผชิญ
3) กลยุทธขององคกร
4) กําหนด หวงโซมูลคาเพิ่ม (Value Chain)
และ ตัวผลักดันที่สําคัญ (Key Drivers)

ทางออก
(Solutions)

จัดทํารายการทางออกที่เปนไปไดทั้งหมดสําหรับ
ปญหา และโอกาสโดยคําแนะนําจากการสัมภาษณ
สนทนา และตามลักษณะของสาระ
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การคนหาองคความรูในการแกไขปญหา (Problem & Opportunity)
โดยการทบทวนทฤษฎีก ารจัด การความรู  และทฤษฎีที ่เ กี่ย วขอ ง ตลอดจน เอกสาร
รายงาน งานวิจัยที่เ กี่ยวของ เพื่อหาทางออก ของปญหาซึ่งการศึกษาจากการวิเคราะหสภาพ
ปญหาของระบบการจัดการความรู จากกรณีศึกษาของสภาอัยการสิงคโปร และความเสี่ยงของ
ระบบเว็บ ไซด เปรีย บเทีย บกับ สภาพของระบบการจัด การความรู โดยตั้ง สมมุต ิฐ านการ
ทบทวนวรรณกรรมศึกษาวา ระบบการจัดการความรู ที่กําลังดําเนินการสรางนี้ อาจมีสภาพ
ปญ หาที ่สํ า คัญ ไดแ ก การขาดกลยุท ธก ารบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู ที ่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนและชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู

และขาดการเชื่อมโยงระบบการจัดการ

ความรู กับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด
2.2. ทฤษฎีการจัดการความรู
2.2.1 ทฤษฎี Balance Scorecard: BSC (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553)
ทฤษฎี Balance Scorecard : BSC เปนทฤษฎีการจัดการความรูที่นํามาใชดานการ
กําหนดกลยุทธของระบบการจัดการความรู การบริหารจัดการในปจจุบัน การบริหารจัดการดาน
กลยุทธถือเปน รูปแบบการบริห าร และ Balance Scorecard เปน หนึ่ง ในสิบเครื่องมือการ
ตรวจสอบประเมิน ผลการทํา งานที่ไ ดรับ ความนิย มมากที่สุด ของป ค.ศ.2011 (Brain

&

Company , 2011) ในการบริหารดานกลยุทธ ระบบการจัดการความรู หรือ KMS Strategy จึง
นําเอา Balance Scorecard มาใชในการวางแผนกลยุทธ และการดําเนินการตามแผนกลยุทธ
เพื่อใหระบบการจัดการความรู สามารถดําเนินการไดอยาง 4 มิติตามหลักการของ

Balance

Scorecard คือ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ตอบสนองความตองการของผูใชงานและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อ ใชกํา หนดทิศ ทางและแนวทางในการเชื่อ มกลยุทธก ารบริหารจัด การ ระบบการ
จัดการความรูกับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
ศาสตราจารย Robert S, Kaplan และ Dr. David P. Norton เปนผูคิด Balanced
Scorecard และไดตั้ง บริษัท ที่ป รึก ษาเกี่ย วกับ

Balanced

Scorecard ชื่อ บริษัท BSC

Collaborative ทั้งสองทานไดนําเสนอแนวคิด Balanced Scorecard (จรินทร อาสาทรงธรรม,
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2003) และไดเขียนหนังสือเมื่อป ค.ศ. 1996 ชื่อวา Balanced Scorecard และถือเปนตนตํารับของ
Balanced Scorecard” โดยเนนเรื่องการใช Balanced Scorecard เปนเครื่องมือในการสื่อสารกล
ยุทธของคนทั้งองคกร เพื่อทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรและทําใหแนวคิด
นี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนมาถึงปจจุบัน
ตอมาในป ค.ศ. 2004 Kaplan และ Norton ไดเขียนหนังสือชื่อ Strategy Maps
หรือแผนที่กลยุทธ หมายถึง แผนผังที่ใ ชอธิบ ายความเชื่อ มโยงระหวา งเหตุและผลของกลยุท ธ
หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่องคการจะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ แนวคิด
พื้น ฐานคือ แผนที่เ ชิง กลยุท ธที่ดีค วรมีค วามสัม พัน ธเ ชื่อ มโยงระหวา งกลยุท ธตา งๆ รวมถึง
วัตถุประสงคตางๆ ประกอบกลยุทธเหลานั้น ดวย ซึ่งการที่สามารถตอบไดถึงความสอดคลอง
หรือชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงดังกลาวจะชวยใหองคการสามารถตรวจสอบวาผลงานตางๆ ที่
เกิดขึ้นไมวาจะสําเร็จหรือลมเหลวเกิดขึ้นจากกลยุทธหรือวัตถุประสงคในขอใดเปนพื้นฐาน
ในป ค.ศ. 2006 Kaplan

และNorton ไดเ ขีย นหนัง สือ ขึ้น อีก เลม หนึ่ง ชื่อ

Alignment หรือการปรับกลไกองคการในดานตางๆ รวมถึงกระบวนการใหสอดคลองกับแผน
กลยุทธ และ Balanced Scorecard ที่กําหนดขึ้น ในหนังสือเลมนี้จะเนนถึงแนวคิดที่วาหลังจากที่
มีแผนกลยุทธ หรือ Balanced Scorecard เรียบรอยแลว ปญหาหลักที่องคการตางๆ ยังพบอยูเปน
ประจําก็คือ โครงสรา งและกระบวนการทํา งานภายในองคก ารมัก จะไมส อดคลอ งกับ แผนกล
ยุทธ หรือ Balanced Scorecard ที่เ ขีย นขึ้น ดังนั้น จึง ควรมีก ารปรับปรุง องคก ารไมวา จะเปน
โครงสรางองคการหรือบทบาทอํานาจหนาที่ของหนวยงานตางๆ รวมถึงกระบวนการทํางานเพื่อ
ทําใหสามารถนําแผนกลยุทธ หรือ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากความคิดของ Paul R. Niven (2002:12-21) ไดมอง Balanced Scorecard เปน 3 มิติ
ไดแก
1). มิติมุมมอง Balanced Scorecard เปนระบบการวัดผลงาน (Measurement System)
2).มิติมุมมอง Balanced Scorecard เปนเครื่องมือผลักดันในแผนกลยุทธสามารถประสบ
ความสําเร็จ (Strategic Management System)
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3). มิติมุมมอง Balanced Scorecard เปนเครื่องมือในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาหรือ
ผูบริหารของหนวยงานไปสูบุคลากรในหนวย (Communication Tool)
การกํา หนดตัว ชี้วัด ใน Balanced Scorecard จะตองตีค วามหมายมาจากกลยุทธข อง
หนวยงาน จะพบวา Vision หรือ วิสัยทัศน และกลยุทธจะอยูในสวนกึ่งกลางของ Balanced
Scorecard และเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคัดเลือกตัวชี้วัดในทุกๆ มิติของ Balanced Scorecard
ในอดีตที่ผานมาองคการตางๆ จํานวนมากพยายามที่จะเขียนวิสัยทัศนและกลยุทธตางๆ ไว แต
การกระจายหรือ สื่อ สารกลยุท ธเ หลา นี้ไ ปสูบุค ลากร โดยเฉพาะการที่จ ะทํา ใหบุค ลากรมีก าร
ดําเนินการตามกลยุทธเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ
Peter Senge (1990) กลาวในหนังสือ The Fifth Discipline อยางชัดเจนวา ผูนําจํานวน
มากที่มีวิสัยทัศนของตัวเอง แตไมเคยสื่อสารไปสูบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหวิสัยทัศนดังกลาว
ไดมีการยึดถือรวมกันและเปนตัวชี้นําใหองคการพัฒนาไปสูความสําเร็จ Balanced Scorecard จะ
เปน เครื่อ งมือที่ทําใหอ งคก ารสามารถสื่อ สารวิสัย ทัศนแ ละกลยุท ธ
หรือกลยุทธเหลานั้นออกมาเปนตัวชี้วัดที่ชัดเจน

โดยถา ยทอดวิสัย ทัศ น
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แนวทางในการคิดบริบทมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร
Results
Employee
Productivity

Employee
Relation
Employee
Satisfaction
Enablers

Staff
Competencies

Employee
Infrastructure

Climate
for Action

รูปที่ 2.2 กรอบบริบทยุทธศาสตรและตัวชี้วัดดานการเรียนรู
(Kaplan, The Balanced Scorecard, 1996)

ตัวแบบ Balanced Scorecard ที่มีความเหมาะสมกับหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย
1). พันธกิจเปนสวนที่สําคัญที่สุดของ Balanced Scorecard ในหนวยงานภาครัฐ
แมวา งบประมาณจะเปน สิ่ง ที่สํา คัญ แตไ มไ ดถือ วา เปน เปา หมายสูง สุด ของหนว ยงานภาครัฐ
เปาหมายของหนวยงานภาครัฐสวนใหญจะเปนเปาหมายที่เปนนามธรรม สามารถบรรลุไดยาก
กวาเปาหมายของหนวยงานภาคเอกชน ทําใหผูบริหารของหนวยงานภาครัฐมักจะทอถอยที่จะ
กําหนดเปาหมายดังกลาวเอาไว
2). กลยุท ธเ ปน สว นที่สํา คัญ และเปน แกนหลัก ของ Balanced

Scorecard

ขอสังเกตที่สําคัญก็คือในหนวยงานภาครัฐสวนใหญมักจะเปนเรื่องยากที่จะกําหนดกลยุทธที่มี
ความเหมาะสมชัดเจนไดกลยุทธที่กําหนดขึ้นมากลายเปนแหลงรวมของโครงการ หรือการริเริ่ม
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ตางๆ เพื่อจะขอความสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานในระดับสูงขึ้นไปเทานั้น ภาพของ
กลยุทธของหนวยงานภาครัฐจึงกลายเปนเอกสารที่มีจํานวนมากและไมชัดเจน กลยุทธที่แทจริง
ถือเปนการจัดอันดับความสําคัญของสิ่งที่ตองการดําเนินงานเพื่อที่ใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ
ที่กํา หนดไว ควรจะมีความสอดคลองกับ สภาพแวดลอมของแตล ะหนว ยงาน ซึ่ง หลัง จากที่มี
การกําหนดกลยุทธเรียบรอยแลว เครื่องมือ Balanced Scorecard จะถือเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การแปลงกลยุทธดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง
3). มิต ิด า นลูก คา จะถูก ยกใหม ีค วามสํ า คัญ มากวา มิต ิด า นอื ่น ๆ สํ า หรับ
หนว ยงานภาครัฐการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจจะแตกตางจากการดําเนินงานในมิติ
ดานการเงินที่จะตองระบุใหชัดเจนถึงกลุมลูกคาของตน และจะทําอยางไรใหความตองการของ
ลูกคาสามารถบรรลุตามที่ตองได ซึ่งปจจัยหลักของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวคิด
Balanced Scorecard คือ การคัดเลือกกระบวนงานที่สําคัญ และดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อ
วัด ผลเฉพาะกระบวนงานที ่จ ะสง ผลตอ ผลลัพ ธที ่เ กี ่ย วขอ งกับ ลูก คา และในขณะเดีย วกัน ก็
สนับสนุนใหหนวยงานสามารถทํางานเพื่อบรรลุตามพันธกิจสูงสุดของหนวยงาน
4). มิติดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหนวยงานยังคงเปนมิติพื้นฐานที่
สําคัญในการจัดทํา Balanced Scorecardของหนวยงานภาครัฐ ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
ตามพัน ธกิจ ของหนว ยงาน โดยเฉพาะตอ งอาศัย ทัก ษะและการทุ ม เท รวมถึง การจัด สรร
บุคลากรที่มีความเหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไว ไมวาจะเปน
การพัฒนากระบวนงานในการทํางานหรือการพัฒนาใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพดาน
การจัดสรรงบประมาณรวมถึงการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองตอความตองการ การกระตุนจูง
ใจใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่ดี มีทักษะและมีเครื่องมือในการดําเนินงาน รวมทั้ง
การสรางบรรยากาศขององคการที่เสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประโยชนของ Balanced Scorecard คือ
1). ทําใหหนวยงานมีจุดเนนในการทํางานตามแผนกลยุทธไดอยางชัดเจนมาก
ขึ้น การนํา Balanced Scorecard เขามาใชจะเปนเครื่องชวยทําใหเกิดการบูรณาการตัวชี้วัดที่มี
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ลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อใหเกิดความสอดคลองตองกันมากขึ้น รวมถึงจะเปนการชวยทําใหมี
การปรับปรุงกลไกตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมายหลักของหนวยงานอยางแทจริง
2). เปนเครื่องมือที่ชวยใหมีการแปลงขอมูลดิบไปเปนสารสนเทศที่มีประโยชน
ในการบริห าร การใชเ ทคโนโลยีห รือ นวัต กรรมใหมๆ เขา มาชว ยในการทํา งานเปน การเพิ่ม
จํา นวนของขอ มูล ดิบ มากขึ้น ในหนว ยงานภาครัฐ สว นใหญจ ะมีแ ฟม ขอ มูล ขนาดใหญเ ปน
จํา นวนมาก ซึ ่ง ผู บ ริห ารไมส ามารถที ่จ ะใชป ระโยชนจ ากขอ มูล ดิบ เหลา นี้ และไมมีค วาม
ตองการที่จะใช เนื่องจากเงื่อนไขเวลาซึ่งมีไมเพียงพอ Balanced Scorecard จะเปนเครื่องมือที่
เนนระบบสารสนเทศที่มีความสําคัญ โดยเฉพาะจะเนนการวัดผลตัวชี้วัดที่มีความสําคัญ
ในทางปฏิบัติ Kaplan และ Norton ไดใหคํานิยามของ Balanced Scorecard วา
“เปนเครื่องมือทางการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและ
การวัด และจะชว ยใหอ งคก รเกิด ความเปน อัน หนึ ่ง อัน เดีย วกัน และมุ ง เนน สิ ่ง ที ่สํ า คัญ ตอ
ความสําเร็จขององคกร” จากคํานิยามนี้องคกรบางแหงสามารถที่จะใช Balanced Scorecard เปน
เพียงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลเทานั้น แตบางองคกรก็สามารถนํา BSC ไปประยุกตใช
ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติได
ประเด็นหลักที่จะนํามาชวยในการวิเคราะห BSC ซึ่งจะประกอบดวย 4 หัวขอ
หลัก ๆ คือ
1). วัตถุประสงค (Objective) – สิ่งที่องคกรมุงหวังหรือตองการเพื่อบรรลุมุมมองแต
ละดาน
2). ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators: KPIs) จะเปน
เครื่องมือที่ใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในมุมมองแตละดานหรือไม
3). เปาหมาย (Target) - ตัวเลขเปาหมายที่องคกรใชชี้วัดในมุมมองแตละดาน
4). แผนงานที่จะจัดทํา (Initiatives) – แผนงาน หรือกิจกรรมเบื้องตนของมุมมอง
แตละดาน ซึ่งยังไมใชเปนแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติจริง ๆ
ทั ้ง 4 หัว ขอ นี ้ใ นแตล ะมุม มองจะมีค วามสัม พัน ธ เปน เหตุผ ลซึ ่ง กัน และกัน
กลา วคือ เมื่อ ตั้ง วัต ถุป ระสงค (Objective)ตามวิสัย ทัศ นห รือ กลยุท ธข องผูบ ริห ารแลว ก็ตอ งมี
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การหาตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และวิธีการวัดผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน
บรรลุผ ลตามวัต ถุป ระสงคแ ละเปา หมาย (Target)

หรือ ไม โดยไดกํา หนดแผนงานที่จัด ทํา

(Initiatives) ขึ้นมา จัดไดวา เปนการจัดการที่สรางความสมดุลในการดําเนินงานเพราะทั้งเหตุ
และปจจัยตาง ๆ ทั้ง 4 ขอในแตละมุมมอง (Perspective) สามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได
อยางเหมาะสม
ในการจัดทํา Balanced Scorecard จําเปนตองอาศัยตัวชี้วัด (Key Performance
Indicators: KPI) ประกอบในการจัดทําดวย ตัวชี้วัดดังกลาวจะเปนเครื่องมือที่ทําใหทราบวา
มุมมองแตละดานนั้นมีปจจัยใด ที่องคกรใหความสําคัญในการประเมินผล โดยมุมมองดานตาง
ๆ จะประกอบดวย
1). มุมมองดานการเงิน (Financial Perspectives) – เปนมุมมองที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งเพราะสามารถทําใหทราบวากิจการขณะนี้มีผลการดําเนินงานเปนอยางไร
2). มุมมองดานลูกคา (Customer Perspectives) - เปนมุมมองที่จะตอบคําถาม
ที่วา “ลูกคามองเราอยางไร”
3). มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) – เปนสวน
ที่ชวยทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคา (Value) ที่ลูกคาตองการได
4). มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร (Learning and Growth
Perspectives) เปนมุมมองที่ผูบริหารจะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ
ทํางานในองคกรใหดีขึ้น
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รูปที่ 2.3 มิติของ Balance Scorecard
2.2.2. ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) (Nonaka & Takeuchi, 1995)
ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge

Creation) เปน ทฤษฎีก ารจัด การความรูที่นํา มา

ทบทวนดา นโครงสรา งพื ้น ฐานการสรา งและพัฒ นาระบบการจัด การความรู  (KMS
Infrastructure)
การสรางและออกแบบการบริหารโครงสรางพื้นฐานของระบบการจัดการความรู (KMS
Infrastructure) เปนการศึกษาตนแบบของการบริหารโครงสรางพื้นฐาน (Archetype) ที่ใชใน
การสราง (Create) และการรักษาดูแล (Maintenance) ตลอดจนการพัฒนา (R&D) จึงนําแนวคิด
ตามทฤษฎีก ารสรา งความรูข อง Professor

Nonaka มาศึก ษาและประยุก ตใ นการออกแบบ

ตนแบบดังกลาว โดยใชกระบวนการ SECI
Professor Nonaka

เสนอหลักการสรางองคความรู จากความรูในตัวบุคคล (tacit

knowledge) และความรูที่ชัดแจง (explicit knowledge) โดยความรูทั้ง 2 แบบนี้สามารถเปลี่ยนถาย
กลับไปกลับมาได (knowledge spiral) โดยอาศัยปฏิสัมพันธของบุคคลซึ่งมีกระบวนการ 4 ขั้นตอน
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ตามแบบจําลอง SECI (Socialization, Externalization, Combination and Internalization) ดังรูปที่
2.4

รูปที่ 2.4 แบบจําลอง Knowledge Spiral
ซึ่งในแตละขั้นตอนมีหลักการดําเนินการ ดังนี้
1) Socialization เปนการแบงปนและสรางความรูที่มองเห็นไมชัดเจนซอนอยู
ในตัวบุคคล (tacit knowledge) ผานการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดประสบการณที่บุคคลไดจาก
การทํางานหนางาน จากบุคคลหนึ่งสูบุคคลหนึ่ง โดยการปฏิสัมพันธในระหวางคนที่ทํางานรวมกัน
2) Externalization เปนการนําความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไป
ถายทอดสื่อสารเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) โดยอาจอยูในรูปของสื่อตางๆ เชน
หนังสือ ตํารา เอกสาร คูมือ รายงาน ซีดี วีซีดี อินเตอรเน็ต ฐานขอมูล เปนตน เพื่อเผยแพรแกผูอื่น
3) Combination เปนการรวบรวมความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ที่เกิด
จากประสบการณดังกลาว กับความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) จากหลายแหลงความรูอื่นเขา
ดวยกัน โดยการเชื่อมโยง (Linking) เขาดวยกันเพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมๆ
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4) Internalization เปนกระบวนการนําความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ที่
องคกรสรางขึ้นมาใหมใหคนในองคกรนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง และเปนการทํางานประจํา
ดวยองคความรู (Knowledge Worker) จนเกิดความชํานาญ เกิดเปนความรูกลับไปสูตัวบุคคล (tacit
knowledge) จากนั้นแตละบุคคล ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูถายทอดประสบการณใหแกกัน
หมุนเวียนกลับไปเปนกระบวนการ เปนขั้นตอน Socialization อีกครั้ง ความรูก็จะหมุนวนไปมาเปน
วงจรชีวิตขององคความรูอยางไมสิ้นสุด

Knowledge
Spiral

Socialization

Externalization
Combination

Internalization

รูปที่ 2.5 กระบวนการ SECI
ในการขับเคลื่อน วงจร SECI ใหเปนรูปธรรมหรือเกิดการเคลื่อนไหวนั้น Nonaka และ
Takeuchi ไดนําเสนอแนวทางที่จะทําใหกระบวนการสรางองคความรู SECI

หมุนวนและ

สรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคกรได ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการสราง
ความรู ที่เรียกวา Five Phase Models ซึ่งประกอบดวย
(1). Sharing Tacit Knowledge โดยกระบวนการสรางสังคม (Socialization) จัดให
บุคลากรมีเวลา สถานที่ ชองทาง และการกําหนดหรือนัดหมาย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
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ปรระสบการณซึ่งกันและกัน ซึ่งในประะเทศญี่ปุน เนนนการพบปะะแบบไมเ ปนนทางการมากกวาเปน
ทาางการ
(2). Creating
C

Concepts

โดยกระะบวนการอธิธิบ ายความรูรูร ะหวา งผูรวมงาน

ห หลักการหรือแนวคิดใหมๆ
(EExternalizatioon) ทําการแลลกเปลี่ยนความรูกันทําใหหสามารถกําหนด
เพืพื่อที่สรางหลัักคิดแนวทางงใหมๆ ในกาารจัดการควาามรู
(3). Juustifying Concepts
C
เปนการทดลองนําหลักการรจัดการความมรูไปทดลองงใชงาน
(EExternalizatioon leading toward
t
Com
mbination) โดยการวิเคราาะหความคิดหรือแนวทางงพัฒนา
ใหหมๆนั้นวาสาามารถนําไปสสูเปาหมายที่องคกรตั้งไวหรือไม
(4). Building an Archetype (Combinatioon) เปนการนนํา แนวคิดหหรือหลักการใใหมที่มี
แ ว (Justified concepts) มาพัฒนาเปนต
น นแบบ (AArchetype) เปปนผลิตภัณฑ
ฑ ระบบ
กาารวิเคราะหแล
หรืือกระบวนงงาน เพื่อใหสามารถนํ
ส
ามาทดลอง ทดสสอบ นํารองกการใชงานตออไป
(5). Cross-levelingg Knowledgge เปนการแแลกเปลี่ยนคววามรูจากหลายหนวยงานนภายใน
จ ใหเห็นคววามเปนไปไดด จึงไดรับกาารบรรจุ
องงคกร (Internnalization) เมื่อตนแบบสสามารถพิสูจน
เขขาเปนสวนหนึ่งขององคความรู
ค หรือกระบวนทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหสามมารถใช
งาานและเรียนรูรู นําไปใชทั่วทั
ว ้งองคกร เพืพื่อเปนพื้นฐาานแกทุกสวนงานในการต
น
ตอยอดตอไปป

รูปที่ 2.6 Five-phasee Model (Noonaka & Takkeuchi, 1995))
2.2.3. ทฤษฎีวินัยขอที่ 5 (Systeem Thinking) (Peter Sennge, 1990)
วิธีการคิดอยางมีระบบบ หมายถึง วิธีีคิดที่มีเหตุมีมีผลทําใหผลลของการคิดหรือผล
ขอองการแกป ญหาที
ญ ่ไ ดนั ้นมี
น ค วามถูก ตต อ งแมน ยํ า และรวดเร็ววิ
ว ธ ีก ารคิด ออยา งมีร ะบบ จะเปน
หนทางไปสูการเป
า นองคกรแหงการเรียนรู
ย  (Learnning Organizzation) ถาอองคกรนั้นๆนํนําไปใช
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อยางมีประสิทธิภาพและยึดหลักใหพนัก งานภายในองคกรตระหนักในการศึก ษาหาความรูอยู
เสมอและผูบริหารใหความสําคัญตอการฝกอบรมการเรียนรูของพนักงานองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization) จึงทําใหเกิดการเรียนรูจากตัวเองของพนักงานแตละคนเกิดการเรียนรู
ของทีมงานทําใหเกิดการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) และเกิดการเรียนรูรวมกันอยาง
เปนทีม (Team Learning)
วิจารณ พานิช (2548) ไดกลาวถึงรูปแบบขององคการเรียนรูวา วิธีการคิดอยางมีระบบ
System Thinking เปนสวนหนึ่งของการจัดการใหเ กิดการเรียนรู (Learning) ตองทําใหเกิด
บรรยากาศแหง การเรีย นรู ในองคก ารเพื่อ จะไดเ ปน องคก ารแหง การเรีย นรู

(Learning

organization) เนนการดึงปญญาของคนในองคการเนนการทํางานเปนทีม คือสรางใหเกิดวินัย 5
ประการของ Peter Senge, ลดความไรสมรรถภาพในการเรียนรูขององคก าร (Learning
disability) และเสริมกิจกรรมที่ชวยสรางใหคนในองคการเกิดการเรียนรู 5 ประการดังนี้
1) Personal Mastery ตอง มีวินัยในตัวเอง มีสติสามารถบังคับตนเองได ควบคุมตนเอง
ได ปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอ มีพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนปกติ กระตือรือรนในการ
แสวงหาความรู ใฝรู ใฝเรียน
2) Mental Model ไมมีมิจฉาทิฐิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีจิตใจที่มีพลังในการ
สรางสรรคสิ่งตางๆ มีความคิดสรางสรรคทั้งคิดเชิงบวก คิดนอกกรอบและคิดแบบบูรณาการ
3) Shared Vision สรางความฝนรวมกัน รูเปาหมายทั่วทั้งองคการ ใฝฝนถึงอนาคตรวมกัน
4) Team Learning มีการเรียนรูรวมกันของทีม สรางความเขาใจรวมกับคนอื่นๆผาน
กระบวนการแกไขความขัดแยง แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง พยายามหาความเห็นรวม (Consensus) ที่
เหมาะสมตอองคการ เปลี่ยนการทํางานจาก ME เปน WE (จากฉันเปนเรา)
5) Systemic Thinking คิดเปนระบบ เห็นภาพรวม (Big picture) มองความเชื่อมโยง
ของสว นตา งๆในองคก าร มองใหอ อกวา แตล ะสว นขององคก ารสง ผลกระทบตอ กัน และกัน
อยางไร
ทฤษฎีวินัยขอที่ 5 หรือ The Fifth Discipline อันไดแก Systemic Thinking เปน
เครื่องมืออยา งหนึ่ง ในการวางแผนการเรีย นรูขององคก รในภาพรวม หรือ แผนตอบสนองการ
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เปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกองคกร (ณพศิษฏ จักรพิทักษ, 2552) ซึ่งกระบวนการคิดตามวินัย
ขอที่ 5 มีกฎเกณฑในการคิดที่เปนระบบ อยู 10 ประการ (Peter Senge, 1990) คือ
1). สภาพปญหาในปจจุบันมาจากแนวทางแกไขปญหาในอดีตที่นํามาใช: Today’s
problems come from yesterday's "solutions."
2) ยิ่งใชกําลังผลักดันระบบมากเทาใด ก็จะมีแรงสะทอนกลับมากเทานั้น: The harder
you push, the harder the system pushes back.
3) กอนที่สถานการณจะเลวรายลง มักจะมีพฤติกรรมที่ดีมากอน: Behavior grows better
before it grows worse.
4) วิธีการที่ดีที่สุดมักจะมาจากการยอนถอยกลับไปกาวหนึ่ง: The easy way out usually
leads back in.
5) การแกไขหรือรักษาบางทีก็เลวรายกวาตัวโรคหรือปญหาเองไดเชนกัน: The cure can
be worse than the disease.
6) ความรวดเร็วคือการชาลงบาง: Faster is slower.
7) สาเหตุและผลกระทบของปญหาไมมีสวนเกี่ยวของกับเวลาและสถานที่: Cause and
effect are not closely related in time and space.
8) การเปลี่ย นแปลงบางสว นเล็ก นอ ยสามารถสรางผลลัพ ธที่ใ หญเ กิน คาดได โดยการ
วิเคราะหที่ไดประโยชนสูงที่สุดมักมาจากการสังเกตในครั้งสุดทาย: Small changes can produce
big results...but the areas of highest leverage are often the least obvious.
9) เราสามารถรักษาเคกที่กินและกินเคกนั้นดวยก็ได แตไมใชในเวลาเดียวกัน: You can
have your cake and eat it too ---but not all at once.
10) การแบงแยกชางตัวใหญออกเปนสองสวนไมสามารถสรางเปนชางตัวเล็กสอง
ตัวได: Dividing an elephant in half does not produce two small elephants.
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รูปที่ 2.7. แบบจําลอง System Thinking of KMS
2.3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
2.3.1. แบบจําลอง 7’S Model (อํานาจ วัดจินดา, 2008)
การออกแบบระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ผูศึกษาไดนําแบบจําลอง
7’s ของ Mckinsey’s และทฤษฎีระบบ (System Theory) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค 2 ประการ
คือ ออกแบบระบบการบริห ารจัด การ ที่มีค วามสัม พัน ธกัน และครอบคลุม ภารกิจ ทั้ง หมดของ
การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการนํากลยุทธการบริหาร
จัดการไปปฏิบัติ
แบบจํา ลอง 7’s เปน เครื่อ งมือ ที่อ ธิบ ายความสํา คัญ ของปจ จัย ที่ชว ยใหอ งคก รประสบ
ความสํา เร็จ ในการดํา เนิน งาน โดยไมไ ดจัด ลํา ดับ ความสํา คัญ ของปจ จัย ตา งๆ เนื่อ งจากแตล ะ
ปจจัยมีบทบาทสําคัญในตัวเองและสนับสนุนกันและกันอยางเปนระบบ
แนวคิดปจจัย 7 ประการในการประเมินองคการ (McKinney 7-S Framework) เปนที่รูจัก
และกลาวถึง จากหนังสือขายดีที่สุดที่เผยแพรในป ค.ศ. 1980 คือหนังสือ In search of Excellence
โดย ดร.โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน ซึ่งเผยแพรผลการวิจัยการเทียบเคียงขอมูล
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ของบริษัทชั้นนํากวา 60 บริษัทดวยเกณฑการประเมินเดียวกัน ปรากฏผลวามีบริษัทเพียงจํานวน
หนึ่งที่ไดชื่อวาเปนบริษัทชั้นเลิศ (Excellence companies) ซึ่งมีความโดดเดนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน
ดานนวัตกรรม และการประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานที่นํามาใชในการคัดสรร
บริษัทตาง ๆ นั้น เรียกวา McKinney 7-S Framework ซึ่งกรอบแนวคิด ประกอบดวยปจจัย 7
ประการในการประเมินองคการ โดยในระยะตอมาไดรับการยอมรับและนําไปใชอยางกวางขวาง
7’S Models เปนแนวทางการประเมินองคกรของ บริษัท Mckinsey ซึ่งที่ปรึกษาของ
บริษัท คือ Tom Peters and Robert Waterman เปนผูนํามาใชในการประเมินองคกร โดยเสนอวา
การประเมินองคกรนั้นไมควรดูแตเพียงโครงสรางขององคกรแตตองพิจารณารวมถึงปจจัยตางๆ
ดวย รวม 7 ประการ ซึ่งเปนที่มาของชื่อที่นิยมเรียกกันตอมาวา McKinney 7-S Framework
ประกอบดวยปจจัย 7 ประการในการประเมินองคการ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้

รูปที่ 2.8. แบบจําลอง 7’S
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องคประกอบทั้ง 7 ประการดังกลาว ยังแบงออกเปน Hard S’s (สวนที่เปนวงกลมสีเขียว) ซึ่ง
ประกอบดวย Strategy / Structure / System ซึ่งสามารถมองเห็นไดงายเพราะเปนรูปธรรมของ
องคกรอยูแลว และอีกสวนเรียกวา Soft S’s (สวนที่เปนวงกลมสีแดง) ซึ่งไดแก Skill / Staff / Style /
Shared Value ซึ่งเปนสวนของวัฒนธรรมองคกร องคความรู และภาวะผูนําตลอดจนคานิยมรวมของ
คนในองคกรอันเปนนามธรรมที่มีอยูในองคกร จึงยากจะสังเกตเห็นไดโดยตรง แตกลับมีผลกระทบ
ตอสวนที่เปน Hard

S’s ขององคกร (อํานาจ วัดจินดา, 2008) องคประกอบทั้ง 7 ประการมี

ความหมาย ดังนี้
1). กลยุทธขององคกร (Strategy) มีสองความหมาย คือ
หมายถึง แนวทางการดําเนินงานขององคกรที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม และเปนการ บริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ จะชวยใหผูบริหารตอบ
คําถามที่ สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร
พั น ธกิ จ ของเราควรจะเป น อะไร และใครเป น ผู รั บ บริ ก ารของเราการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ จ ะมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันขึ้นมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทาง
ใดจึงจะประสบความสําเร็จ (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552)
หมายถึง วิธีการหรือการปฏิบัติอยางเปนระบบที่มีจุดมุงหมายที่จะสนองตอบ
การเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล อม กลยุ ท ธ จ ะถู ก ใช เ ป น แนวทางหลั ก ในการดํ า เนิ น งานของ
หน ว ยงาน หรื อ ใช ใ นการแข ง ขั น กั บ หน ว ยงานคู แ ข ง ทั้ ง นี้ กลยุ ท ธ จ ะต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ
องคประกอบอื่นๆ ภายในองคการ ไมวาจะเปนโครงสรางขององคการที่ใชระบบการทํางาน หรือ
ทักษะของบุคลากร (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
2). โครงสรางองคการ (Structure) มีสองความหมาย คือ
หมายถึง สวนประกอบขององคการที่แสดงถึงการจัดสายงานและความสัมพันธ
ของหนวยงานยอยตางๆ ภายในองคการ จุดมุงหมายของการจัดโครงสรางองคการก็เพื่อที่จะเปน
กลไกในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่วางไว (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552)
หมายถึ ง การจั ด โครงสร า งองค ก ารที่ เ หมาะสมจะก อ ให เ กิ ด ประโยชน ต อ
องคการ โครงสรางที่ดีจะตองตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับลักษณะงานของ
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องค ก าร มี สว นชว ยให การดํ า เนินงานขององค การเปนไปอยางราบรื่น กระตุน ใหเ กิด ความคิด
สรางสรรคของบุคลากร และที่สําคัญคือตองกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันของหนวยงาน
(สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
3). ระบบการปฏิบัติงาน (System)
ระบบการทํางานขององคการ หมายถึง ระเบียบวิธีกระบวนการ และขั้นตอน
การดําเนินงานภายในองคการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน ระบบการบริหารงานบุคคล
ระบบการบริการลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ ระเบียบวิธี กระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงาน
และ ระบบการสื่อสารภายใน เปนตน (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550) โดยระบบจะแสดงถึงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานและการประสานงานภายในองคกร จะตองเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับกล
ยุทธและโครงสรางขององคกรใน การปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนด
ไวนอกจากการจัดโครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working
System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ
(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
ระบบการทํางานภายในองคการจะเปนจักรกลที่สําคัญในการบริหารจัดการงาน
ประจําวันใหสําเร็จลุลวง ดังนั้น หากระบบการทํางานของหนวยงานมีประสิทธิภาพองคการก็จะ
สามารถขับเคลื่อนไปขางหนาได สามารถจัดการกับภาระงาน และสงผลตอความสามารถในการ
แขงขันโดยตรง
4). บุคลากร (Staff) มีสองความหมาย คือ
หมายถึ ง การดํ า เนิ น งานด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย โดยเฉพาะการจั ด บุ ค คลให
เหมาะสมกั บ งานและการสร า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการทํ า งาน
ทรัพยากร มนุษยจึงนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร องคกรจะประสบ
ความสํ า เร็ จ หรื อ ไม ส ว นหนึ่ ง จะขึ้ น อยู กั บ การจั ด การทรั พ ยากร มนุ ษ ย (Human

Resource

Management (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552)
บุคลากร ทุกระดับภายในองคการ จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการจัดการ
ทรัพยากรมนุษยภายในหนวยงานนับตั้งแตการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน การสรางแรงจูง
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ใย และการพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ คานิยมพื้นฐานใหเหมาะสมกับการทํางานในสภาพแวดลอมปจจุบัน ทั้งนี้ หาก หนวยงาน
ใดสามารถพัฒนาศักยภาพและสรางทัศนคติ คานิยมพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอความสําเร็จของงานได
แลว หนวยงานนั้นยอมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ และในทางกลับกัน
หากหน ว ยงานไม ส ามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรได ดั ง ที่ ก ล า วก็ จ ะประสบกั บ ความล ม เหลวในการ
ดําเนินงานและการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร
มนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพื้นฐานของ กล
ยุทธองคการที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึง ซึ่งจะเปนผลใหกระบวนการ
กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
5). ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill)
หมายถึง สิ่งที่องคการหรือหนวยงานทําไดดีกวาองคการหรือหนวยงานอื่นๆ
เป น ลั ก ษณะที่ โ ดดเด น เป น ความสามารถหลั ก ที่ อ งค ก ารนั้ น มี อ ยู เป น จุ ด เด น ในด า นความรู
ความสามารถของบุคลากร หรือคุณสมบัติที่ทําใหองคการแตกตางจากองคการอื่น ซึ่งจะเปนขอ
ไดเปรียบในการแขงขัน และตองรักษาไวและตองพัฒนาทักษะที่จําเปน เชน ความสามารถในการ
บริการ ความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถในการเปนผูนําด านเทคโนโลยี เปนตน
(สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
ทักษะในการปฏิบัติ งานของทรั พยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะ
ออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน
ดานบุคคล ซึ่งคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม สวนทักษะ ความถนัด
หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้นอาจเปนความสามารถที่ทําให
พนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอื่น สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานได
รวดเร็ว ซึ่งองคการคงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกัน
6). รู ป แบบการบริ ห ารของผู นํ า (Style) หมายถึ ง ลั ก ษณะรู ป แบบ และ
พฤติกรรมที่ใชในการบริหารงานของผูนํา ซึ่งเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธและวัฒนธรรมของแตละ
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องค ก ร และหมายถึ ง ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน ว ยงานการกระทํ า หรื อ พฤติ ก รรมของผู บ ริ ห าร
ระดับสูงจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรูสึกนึกคิด และความเชื่อของพนักงานในองคการ ลักษณะ
รูปแบบ และพฤติกรรม เชน การใชเวลาของผูบริหาร การทุมเทกําลังกาย กําลังสติปญญา จะแสดง
ถึงความเอาใจใสตองานดานใดเปนพิเศษ มีสวนกระตุนใหบุคลากรมุมานะในการทํางานมากขึ้น
เปนตน (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
แบบ แผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่ง ของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรม
องคกรดวยการเชื่อมโยง ระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น
7). คานิยมรวม (Shared values) และเปาหมายบันดาลใจ (Super ordinate Goals)
คานิยมรวม หมายถึง เปาหมายสูงสุดที่เปนปรัชญาหรือความเชื่อพื้นฐานของ
สมาชิกในองคกร และเปนบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปนรากฐาน
ของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวา
วัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ คานิยมที่สรางรากฐานทางปรัชญา
เพื่อทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผู
ก อ ตั้ ง หรื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ต อ มาความเชื่ อ เหล า นั้ น จะกํ า หนดบรรทั ด ฐาน เป น พฤติ ก รรม
ประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เมื่อคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากร
กระทําตามคา นิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
เป า หมายบั น ดาลใจ หมายถึ ง เป า หมายสู ง สุ ด ที่ เ ป น ปรั ช ญาหรื อ ความเชื่ อ
พื้นฐานของสมาชิกในองคการ โดยเปาหมายรวมนี้จะเปนพื้นฐานหรือจุดเริ่มตนของแตละระบบ
ภายในองคการ ซึ่งโดยปกติแลวเปาหมายบันดาลใจขององคการจะไมไดถูกกําหนดไวเปนลาย
ลักษณ อักษร แตจะถูกพัฒนา ถ ายทอด และปลูกฝงอยูในหมูสมาชิกเปาหมายในลักษณะนี้เปน
เปาหมายที่หวังผลในเชิงจิตวิทยา เปนสิ่งที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานและสรางความ
มุงมั่นรวมกันในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหบรรลุผล (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2550)
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2.3.2. ทฤษฎีระบบ (System Theory)
ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดย
Bertalanfy นัก ชีว วิท ยา ชาวออสเตรีย ตอ มาแนวคิด นี้เ ริ่มเปน ที่รูจัก กัน แพรห ลายเมื่อ ทศวรรษ
1940 และ พัฒนาไปสูสาขาอื่นๆ
วิธ ีร ะบบเปน กระบวนการทางวิท ยาศาสตรที ่ม ีก ารกํ า หนดปญ หาสมมติฐ านการ
วิเคราะหขอมูลและการดําเนินการทดลองชั้นนําไปสูการสรุปผลที่เหมาะสมเพื่อการแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นถาผลสรุปหรือผลลัพธที่ไดมาเปนสิ่งที่คาดวาจะไดผลดีก็จะถูกนํามาทดลองใชแตถายัง
ไมส ามารถแกป ญ หาไดก ็จ ะตอ งมีก ารทดลองมาสัง เกตใหมจ นกวา จะไดผ ลลัพ ธที ่ถ ูก ตอ ง
(กิดานันท มลิทอง2543: 77)
การที่จะมีระบบใดระบบหนึ่งขึ้นมาไดจะตองมีสวนประกอบหรือสิ่งตางๆเปนตัวปอน
โดยเรียกวา "ขอมูล" เพื่อดําเนินงานสัมพันธกันเปน "กระบวนการ"เพื่อใหได "ผลลัพธ" ออกมา
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวดังนั้นภายในระบบหนึ่งจะสามารถแบงองคประกอบและหนาที่ไดดังนี้

รูปที่ 2.9 สวนประกอบของระบบ
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1). ขอมูลเปนการตั้งปญหาและวิเคราะหปญหาการตั้งวัตถุประสงคหรือเปนการปอน
วัตถุดิบตลอดจนขอมูลตางๆเพื่อการแกปญหานั้น
2). กระบวนการเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ปอนเขามาเพื่อดําเนินการตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
3). ผลลัพธเปนผลผลิตที่ไดออกมาภายหลังจากการดําเนินงานในขั้นของกระบวนการ
สิ้นสุดลงรวมถึงการประเมินดวย
นอกจากนี้ยังมีขอ มูล ปอ นกลับ ซึ่ง เปน การนํา เอาผลลัพ ธที่ป ระเมิน นั้น มาพิจ ารณาวา มี
ขอบกพรองอะไรบางเพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในสวนตางๆนั้นใหสามารถใช
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบจะเกิด มีขึ้น ไดจ ากผลรวมของสว นตา งๆที่มีค วามสัม พัน ธเ กี่ย วขอ งและทํา งาน
รวมกันโดยที่สวนตางๆหรือองคประกอบยอยของระบบนี้อาจจะเปนระบบยอยอีกมากมายหลาย
ระบบที่รวมอยูในระบบใหญนั้นและจะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไมทางตรงก็
โดยทางออ มการเปลี่ย นแปลงของสว นใดสว นหนึ่ง อาจจะมีผ ลกระทบไปยัง การทํา งานของ
ระบบใหญในสวนรวมโดยอาจเปนการใหผลที่ดีขึ้นหรือเปนผลในทางตรงขามก็ได
การวิเคราะหระบบ (System analysis) เปนวิธีการวิเคราะหระบบใดระบบหนึ่งโดยมี
การคาดหมายและจุดมุงหมายที่เปนการปรับปรุงแกไขระบบนั้นโดยการวิเคราะหนั้นจะแยกแยะ
ปญหาออกมาใหไดแลวกําหนดปญหาเปนหัวขอเพื่อทําการศึกษาและหาวิธีการแกไข (ประจักษ
เฉิดโฉม, 2537)
ศิร ิว รรณ เสรีร ัต นแ ละคณะ(2539.) มีแ นวคิด เกี ่ย วกับ วิธ ีก ารคิด อยา งมีร ะบบ
(System Thinking) วาในปจจุบันการดําเนินงานในองคกรทั้งในภาคธุรกิจของเอกชนและใน
ภาคองคกรของรัฐ ก็ตามตองเขาสูสภาวการณที่มีการแขงขัน กันสูงเนื่องจากสภาพแวดลอมใน
ปจ จุบ ัน เกิด การเปลี ่ย นแปลงอยา งรวดเร็ว ไดแ กค วามกา วหนา ทางดา นเทคโนโลยี
(Technological Advances) โลกาภิวัฒน (Globalization) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
(Economic) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และการเมือง (Political) เปนตนดังนั้น
ผูบริหารในองคกรตางๆจะตองปรับตัวในการบริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความ
สอดคลองเหมาะสมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะทําให
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องคกรของตนเองประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไวและเกิดการไดเปรียบมากกวาคูแขง
ขัน เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหมจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยทําใหผูบริหารนํามาใชในการ
บริห ารจัด การการดํา เนิน งานขององคก รไดเ ปน อยา งดีซึ่ง เทคนิค หรือ เทคโนโลยีตา งๆที่นิย ม
นํามาใชในการบริหารจัดการไดแก Balance Scorecard (BSC), Key Performance Indicator
(KPI), 6 Sigma, Benchmarking, Total Quality Management (TQM), System Thinking และ
Mind Mapping เปนตน (เนตร พัณณายาวิราช, 2546)
2.4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การขับ เคลื ่อ นและพัฒ นาระบบการจัด การความรู ใ หเ ปน ระบบและยั ่ง ยืน นั ้น มี
ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งการที่จะสรางผลลัพธที่
ดีดังกลาวไดนั้น จําเปนตองมีกระบวนหรือวิธีการที่ดีดวย ในการศึกษาวิธีการหรือกระบวนการ
ที่ดีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพนั้น ใชก ารเปรีย บเทีย บหรือ การเทีย บเคีย งจาก Best

Practice

ที่มี

ประสบการณแ ละประสบความสํา เร็จ ขององคก รที่มีพัน ธกิจ และภารกิจ ใกลเ คีย งกัน คือ สภา
อัย การสิง คโปร ซึ ่ง ไดม ีก ารไปศึก ษาดูง าน ระหวา งวัน ที่ 12 -15 กัน ยายน 2553 และจัด ทํ า
รายงานการศึกษาดูงาน สภาอัยการแหงสิงคโปร (Singapore Attorney General Chamber) ไว
โดยสรุปดังนี้
2.4.1 รายงานการศึกษาดูงาน สภาอัยการแหงสิงคโปร (Singapore Attorney General
Chamber)
การจัด การความรู ข องสภาอัย การสิง คโปรนั ้น ไดดํ า เนิน การอยา งเปน ระบบตาม
มาตรฐานของ APQC ไดแก การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การปรับปรุงยุทธศาสตรและ
กลยุท ธ การออกแบบระบบการจัด การความรูแ ละนํา สูก ารใชง าน การขยายการใชง านทั่ว ทั้ง
องคกร โดยทุกคนในองคกรไดรับการสื่อสารและฝกอบรมใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการ
ความรู มีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู เปนผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ และมีระบบการ
จัด การความรูจ ากหนา งาน ทํ า ใหร ะบบการจัด การความรูไ ดรับ การสนับ สนุน จากทุก คนใน
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องงคกร (Suppoorted by Enttire Communnity) นอกจาากนั้น การสรรางลิ้นชักความรูที่เปนมาาตรฐาน
แลละการใชชองทางสู
ง
ระบบบแบบรวมศูนย
น (Portal) ทําใหสะดวกแแกผูใชงานอีกกดวย

รูปที่ 2.10
2 AGC’s KM
K Journey
ประโยชนนที่สําคัญจากกการศึก ษาดูงานระบบกาารจัดการคว ามรูของสภาาอัย การ
สิงคโปร
ง
ที่สําคัญซึ่งสามารรถนํามาประะยุกตใชกับระบบการจัดการความรู
ก
ของสํานักงานนอัยการ
สูงสุ
ง ดได อาจสสรุปไดดังนี้
A
ทํา ใหก ารดํา เนิิน การมี
1). แนวท างการจัด การความรูต ามมมาตรฐาน APQC
เปปาหมายและทิทิศทางที่ชัดเจจนและมีลําดับการดําเนินการอย
น
างตอเนื่อง
2). การทบบทวนวรรณ
ณกรรมทํา ไดตรงตามประะเด็น และปญ
ญหาที่เ กิด ขึ้น ทํา ให
ภ
เปนรูปธรรมจริ
ป
งและมีประสิทธิภาพ
กาารกําหนดกลลยุทธใหมสรางประสิทธิภาพได
ง โดยใช แบบฟอร
แ
ม แและระบบการรจัดการ
3). วิธีการรจัดการความมรู แบบหนางาน
ลิ้นชั
น กความรูทีท่ีเปนมาตรฐาาน ทําใหการจจัดเก็บองคความรูเปนสวนหนึ่งของระะบบงานปกติติ ทุกคน
ในนองคกรมีสวนในการจัดเก็บและรวบรรวม ระบบกาารจัดการความรูจึงไดรับกการสนับสนุนจากทุ
น
ก
คนนในองคกรในนเวลาเดียวกัน
4). การสรางความตระหหนักและสื่อสารให
ส บุคลากรในองคกรเห็นความสําคัญของ
ญ ่ทําใหระบบบการจัดการคความรูประสบบความสําเร็จ รวมทั้ง
กาารจัดการความมรู ถือเปนกลลยุทธที่สําคัญที
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การสรางชองทางใหผูใชงานเขาถึงขอมูลและองคความรูที่ตองการผานอินเทอรเน็ต ทําใหใชงานได
ทุกที่ ทุกเวลา
แนวคิดและหลักการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร (KM Journey)
สภาอัยการสิงคโปร ตระหนักวา การจัดการความรูมิใชเปนเพียงแคเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบหนึ่ง หรือ มากกวา นั้น แตก ารจัด การความรูเ ปน มากกวา การนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใช และ หนึ่งในหลักสําคัญของการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร คือ
เราตองรูวาเราไมรูอะไร (You Must Know What You Do not Know) เนื่องจากโดยทั่วไปเราจะ
รูวาเรามีความรูอะไร แตไมรูวาเรายังขาดหรือไมรูอะไรบาง ในบริบทของสภาอัยการสิงคโปร
กฎหมายคือความรู (Law is Knowledge) สินคาของเราคือความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ดัง นั้น จึง จํ า เปน ตอ งมีก ารจัด การความรูเ พื่อ ใหท ราบวา เรายัง ไมมีค วามรูอ ะไร และความรู
อะไรบางที่เราจําเปนตองมีหรือเชี่ยวชาญ
นอกจากนั้น ยังตองใหความสนใจกับความรูประเภท Tacit Knowledge จึงหา
วิธีจัดการหรือจับความรูประเภทนี้ (Capture) เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนกันไดในวงกวางมาก
ขึ้น ดังนั้น การจัดการความรูนอกเหนือไปจากการบริหารจัดการและการจําแนกประเภทแลว ยัง
หมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนดวย ดังนั้นทําใหระบบจัดการความรูยิ่งมีความจําเปนในการพัฒนา
อัยการรุนใหม ใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น Overload) ดังนั้นจึงเห็นวาการจัดการความรูจะ
สามารถชว ยแกไ ขปญ หาในสว นนี้ไ ด คือ สง ขอ มูล ที่จํา เปน ในปริม าณที่เ หมาะสม ไปสูค นที่
จําเปนตองใชในการทํางาน ณ สถานการณนั้นๆ ได
สภาอัยการสิงคโปรยอมรับวายังไมประสบความสําเร็จจนไดผลสุดทาย และยัง
ตองพยายามอยางมากที่จะทําใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการทํางาน และใหบุคลากร
ตระหนัก ถึง ความสําคัญ โดยไมไ ดม องวา เปน เพีย งงานเสริม ที่จ ะทํา ก็ตอ เมื่อมีเ วลา นอกจากนี้
จําเปนตองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย (Easy to Retrieve) เรามองวาการเปลี่ยนทัศนคติควร
จะตองมาจากระดับสูง (Top – Down Approach) ซึ่งถาผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ ระดับ
รองลงมองก็จํา เปน ตองสนใจดวยอาจจําเปนตองมีการนําระบบใหรางวัลคนเขามาใช คนที่ใ ห
ความรู แลกเปลี่ยน หรือใชความรูมากก็ควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่มากกวาในรูปแบบใดแบบ
หนึ่ง หรือควรจะตองมีบุคลากรที่ทุมเททํางานดานการจัดการความรูโดยเฉพาะ เพื่อมาทํางาน
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โดยเฉพาะ และประเด็นเรื่องความปลอดภัยของระบบในการรักษาขอมูลมีความสําคัญมาก ทํา
ใหแบงขอมูลและความรูเปน 2 สวน คือ สวนที่สามารถแบงปนใหสาธารณะรับรูได และสวนที่
จํากัดอยูในวงแคบ
โครงสรางระบบการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร(Joyce Chao, 2553)
ระบบศูน ยร วมการจัด การความรู (Knowledge
สํา นัก งานสารสนเทศ (Information

management

Central) มี

Division) เปน ผูรับ ผิด ชอบ โดยแบง โครงสรา งการจัด

องคกร ประกอบไปดวย
 KM & IT Steering Committee
 Chief Information Officer ซึ่งก็คือ Mr. Charles Lim Aeng Chang และ
ดูแล
o Computer and Information Systems department
o Knowledge Management Central Library
การจัด การความรูข องสภาอัย การสิง คโปร นั้น มองวา ความรูแ ละการเขา ถึง
ความรูที่จําเปน มีความสําคัญกับการทํางานมาก จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความรูโดยเนน
อยู 3 สวนหลักๆ ดังนี้ คือ
1) การจับ ความรูห รือ เนื้อ หาความรู ทั้ง ที่เ ปน ความรูชัด แจง อยูแ ลว ในรูป ของ
ฐานขอมูล และระบบสํานักงานตางๆ และที่อยูกับตัวอัยการที่มีประสบการณ ที่ยากกวาความรู
ประเภทแจงชัด
2) การเก็บ และจัด หมวดหมูค วามรู เนน ที่ค วามถูก ตอ งนา เชื่อ ถือ เพื่อ เปน การ
ควบคุมคุณภาพของความรู
3) การแลกเปลี่ยนความรู สามารถทําไดผานชองทางการคนหาตางๆ ดวยการใช
Taxonomy คลายดัชนีหรือแมกระทั่งการสงความรูไปที่คนทํางาน ประโยชนจากการมีโครงการ
จัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร คือ การทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณมาก
ขึ้น มีค วามสม่ํา เสมอในการใหคํา แนะนํา ทางดา นกฎหมาย สามารถลดเวลาในการเรีย นรูข อง
บุคลากรได และเพิ่มคุณภาพในการใหคําแนะนําทางดานกฎหมายแกองคกรตางๆไดดียิ่งขึ้น
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การดําเนินการโครงกา
น
ารจัดการควาามรู สภาอัยการสิ
ก งคโปร มีการจัดแผนนแมบท
า อเนื่อง
ระะยะยาว และดําเนินการตาามลําดับ อยางต
ปที่1 การททบทวนและพพัฒนากลยุทธธและโครงสสรางของการจจัดการความรูรู
-พัพัฒนา Taxonnomy
-กการรวมกลุมของชุ
ข มชนนักปฏิ
ก บัติ Com
mmunity of PPractice
-กการเริ่มพัฒนาาระบบ KM Portal
P
-เริริ่มคํานึงถึงมุมมองดานคนใชงานและะวัฒนธรรมทที่เกี่ยวของในนกรอบ
ขออง Change Management
M
และสุดทายไดมีการตั้ง KM
K Committtee ขึ้นมา
ในอีก 2 ปถัดมากําหนดกรอบแผ
ห
ผนการพัฒน าระบบสารสสนเทศขึ้น โดยในป
ค..ศ.2007 เนนไปที่ระบบบการคนหาขอมูลภายในอองคกร Enterprise Searrch มีการทํทําระบบ
จําแนกข
า
อมูลและความรู
แ
อัตโนมัติ Auto Classifier และทํากาารกําหนดองคความรูที่สําคั
า ญกับ
องงคกรอยางสมม่ําเสมอ รวมมไปถึงการปรัรับ Taxonom
my ไปดวยใหหตรงกับความมตองการการรใชงาน
แลละปจจุบัน ไดมีการรวมรระบบใหมๆ เชน ELMS และ LEAP เขากับการจััดการความรูรูของเรา
กาารเดิน ทางดา นการจัด กาารความรูที่กล
ก า วมาขา งตตน นั้น ดํา เนิิน การตามม าตรฐานของงAPQC
Rooadmap

ท ดการความรูสภาอัอัยการสิงคโปปร
รูปที่ 2.11. แผนแมบทการจั
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การนําการจัดการความรูมาประยุกตใชภายในองคกร
มีการทบทวนยุทธศาสตรและกลยุทธการจัดการความรูใหม ใน 3 ประการคือ
องคความรูเปรียบเสมือนเพชรพลอยอันมีคา ตองมีการจัดเก็บในทันทีและดวยความเพียรอยาง
ตอเนื่อง และ การเก็บองคความรูแบบ Silo ถือเปนความเสียหายที่ใหญหลวง
เพื่อใหการจัดการความรู

มีประสิทธิภาพและแกไขตลอดจนตอบสนองความ

ตองการของ SPD ได จึงกําหนดกลยุทธในการจัดการความรูใหม ออกเปน 4 กลยุทธ ดังนี้
กลยุท ธที ่ 1 การจัด ลิ ้น ชัก ความรู ที ่เ หมาะสมโดยมีก ารเชื ่อ มโยงระหวา ง
บทบัญ ญัติข องกฎหมาย เขา กับ องคค วามรูข องผูเ ชี่ย วชาญที่ก ารจัด เก็บ จึง ทํา ใหส ามารถหา
ขอมูลโดยอางอิงจากมาตราของกฎหมาย หรือ ขอหา
กลยุทธที่ 2 คือการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อใชกับทุกแผนก เพื่อ ใหผูใ ชงาน
จากทุกแผนกสามารถใชงานไดจากรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
กลยุทธที่ 3 ไดแ ก การสรางระบบการจัดเก็บจากหนางาน โดยใช แบบฟอรม
ซึ่ง ผูป ฏิบัติง านที่เ ห็น วา ผลงานที่ป ฏิบัติส มควรมีก ารจัด เก็บ จะกอรกแบบฟอรม เพื่อ เสนอขอ
อนุมัติจัดเก็บ และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลวจึงสงไปยัง Information Division เพื่อ
จัดเก็บตามรูปแบบมาตรฐานตามลิ้นชักความรูที่กําหนดไว ทําใหสามารถจัดเก็บองคความรูได
จากกระบวนงานประจํา โดยไมเปนภาระเพิ่มขึ้นจากกระบวนงานตามปกติ
กลยุท ธสุด ทา ย ไดแ กก ารบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู กับ ผูใ ชง าน
โดยทํ า ใหผู ใ ชง านเห็น ความสํ า คัญ ของการจัด การความรู  และใชอ งคค วามรู ใ นการทํ า งาน
ตลอดจนสามารถเขาถึงองคความรูที่ตองการไดอยา งสะดวกและรวดเร็วและปจ จัย สําคัญที่จ ะ
สําเร็จได ไดแก ความตอเนื่อง และ การทําให ระบบการจัดการความรูนั้นไดรับการสนับสนุน
จากบุคลากรทุกคนในองคกรหรือแผนก บุคลากรทุกระดับตองมีสวนรวม หรือบทบาทในการ
สนับสนุนการจัดการความรู
นอกจากนี้ ในการเขา ถึง ระบบการจัด การความรู จัด ทํา เปน ศูน ยก ลางรวม
(Portal) ทําใหผูใชงานสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดจากจุดเดียวและมีการจัดหมวดหมูให
สามารถเขาถึงและคนหาไดสะดวก ทั้งนี้ นอกเหนือจากระบบการจัดการความรูผานเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกลาวแลว การฝกอบรมภายในแผนก การสอนงานและกํากับติดตาม และกําหนด
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เปาหมายหรือตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน ก็เปนสวนที่ชวยใหพนักงานอัยการตองปฏิบัติงานอยางใช
องคความรู และนําสูการเขาใชงานระบบจัดการความรู
2.5. นิยามศัพท
2.5.1. ความหมายของการจัดการความรู
ความรู คือ “สารสนเทศที่มีคุณคา ซึ่งมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด
คานิยม และปญญาของมนุษยมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนในการทํางานหรือใชในการ
แกปญหา” (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2551 น.21-22)
ความรู หมายถึงประสบการณจริง (Experience) ที่เกิดจากการเห็นจริง ไดลงมือปฏิบัติ
ทําจริงหรืออาจหมายถึงประสบการณที่ทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) และความรูอาจ
หมายถึงสารสนเทศที่ใชในการทํางาน (Information for Action) จําเปนการตรวจสอบหรือพิจารณา
เพื่อใหงานไดผล หรือความเสี่ยงต่ํา ความรูวาขอมูลสารสนเทศอะไรที่จําเปนตองใชประกอบในการ
ทํางาน แกปญหาหรือตัดสินใจ (ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552.น. 1)
ความรู คือ สิ่งที่สั่งสมจากการศึกษา การคนควา ประสบการณ และทักษะที่สามารถ
สื่อสารและแบงปนกันได และนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจและการแกไขปญหาตางๆ
(พรรณี สวนเพลง, 2552 น.15)
2.5.2. ประเภทของความรู (Type of Knowledge)
แบงความรูออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1 ) ความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่มีลักษณะเปนวัตถุที่
มองเห็นจับตองได เชน เอกสาร แผนภาพตางๆ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถเขาถึง ถายทอด
สื่อสารโดยไมตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับผูอื่นเพื่อถายทอดความรู
2 ) ความรูแบบซอนเรนหรือความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เปนความรูที่อยู
ในตัวบุคคลที่เกิดจากประสบการณเฉพาะตัวของผูเชี่ยวชาญ เชนองคความรู ทักษะ ขอควรปฏิบัติของ
ผูเชี่ยวชาญ เปนตนและเปนความรูสวนใหญของบุคลากรที่ตองหาทางจัดการออกมา

50

2.5.3. การจัดการความรู (Knowledge Management)
การจั ด การความรู หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การองค ก รโดยการใช ค วามรู แ ละ
ประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตตอ
องคกร (ณพศิษฎ จักรพิทักษ., 2552.น. 3)
การจัดการความรู คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมายของงาน การพัฒนาคน การ
พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรเรียนรู (วิจารณ พานิช,2544 น.3)
2.5.4. ความหมายของระบบ (System) (ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ, 2544)
ระบบ คือ กลุมของสวนประกอบที่มีปฏิสัมพันธกัน (Interacting) มีความสัมพันธ
ระหวางกัน (interrelated) หรือมีการพึ่งพาอาศัยกัน (Interdependent) ซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอน
และรวมกันเปนองครวม สวนประกอบของระบบสามารถมีลักษณะทางกายภาพที่สามารถจับตอง
ไดและมีลักษณะที่จับตองไมได อาทิ กระบวนการ การไหลของขอมูล ปฏิกิริยาระหวางบุคคล และ
สภาวะจิตใจที่อยูภายใน เชน ความรูสึก คุณคาและความเชื่อ
ระบบ (System) หมายถึงโครงสรางหรือองคประกอบรวมทั้งหมดอยางมีระบบ
แสดงใหเ ห็น ความสัมพัน ธภ ายในของสว นประกอบตางๆแตล ะสว นและตอสว นรวมทั้ง หมด
ของระบบอยางชัดเจน (Silvern)
ระบบ (System) หมายถึงผลรวมของหนวยยอยซึ่งทํางานเปนอิสระจากกันแตมี
ปฏิสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว (ชัยยงค พรหมวงศ, 2523: 98)
2.6. ผลการทบทวนวรรณกรรมศึกษา
การทบทวนวรรณกรรม จากทฤษฎีก ารจัด การความรู ทฤษฎีที่เ กี่ย วขอ ง และเอกสาร
ตลอดจนรายงานวิจัยตางๆ พบวา
2.6.1. สมมุต ิฐ านดา นสภาพปญ หา ไดทํ า การทบทวนวรรณกรรม ดว ยการศึก ษา
เทียบเคียงกับสภาอัยการสิงคโปร พบวา ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีการวางกลยุทธ
ในภาพรวม เพื่อ บริห ารจัด การระบบการจัด การความรูที่มีห ลากหลายใหอ ยูใ นระบบเดีย วกัน
เชนเดียวกับสภาอัยการสิงคโปรซึ่งมีปญหาในทํานองเดียวกันและแกไขดวยการสรางกลยุทธใน
การบริหารระบบฐานขอมูลตางๆใหรวมอยูในมาตรฐานเดียว
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นอกจากนั้น พบวา ระบบการจัดการ เปนระบบที่ออกแบบดวยหลักการและมาตรฐาน
ISO 12207 และ ISO 15504 ซึ่งใชหลักการของ Deming’s cycle คือ Plan Do Check Act
(PDCA) เปนกลไกการขับเคลื่อนวงจร แตกระบวนการออกแบบและรายละเอียดของโครงสราง
เนื่อ งจากขณะสรา งยัง มิไ ดมีก ารออกมาตรฐานกลาง ทํา ใหมีค วามหลากหลาย ขาดเอกภาพ
ประกอบกับ การเทีย บเคีย งกับ ระบบเว็บ ไซด ทํ า ใหไ ดข อ สรุป วา ระบบการจัด การความรู
จํ า เปน ตอ งมีว งจรการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู ทั ้ง ระบบ เปน วงจรคู ข นาน
(Double-Loop Learning) กับวงจรชีวิตของระบบการจัดการความรู ดังนี้
วงจรที่ 1: ไดแ ก วงจร ระบบการจัด การความรูข องแตล ะระบบ ตามบัญ ชีอ งคค วามรู
100 องคความรู ซึ่ง ผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก CKO และ Km Team เปนผูรับผิดชอบ
ตามแผนปฏิบัติก ารจัด การความรูป ระจําปง บประมาณ ซึ่ง การหมุน วนของวงจรใช Deming’s
cycle คือ Plan Do Check Act (PDCA) เปนกลไกการขับเคลื่อนวงจร
วงจรที่ 2: ไดแก วงจรระดับกลยุทธก ารบริห ารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS
Strategy Cycle) ทั้งระบบ ซึ่งไดแก การขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูทั้ง 100 ระบบการ
จัดการความรู ใหขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับ แผนแมบทการจัดการความรู, แผน
ยุทธศาสตรการจัดการความรู ฯ และแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ

รูปที่ 2.12 วงจรระบบบริหารจัดการ ดวย 7’S Models
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2.6.2. สมมุติฐานดดานหลักการแและรูปแบบขของระบบการรบริหารจัดกการ ระบบการร
ด

จัดการความรู
การท บทวนทฤษฎีฎีก ารออกแบบบวงจรบริหารจั
ห ด การ ระบบการจั
ร
ด การความรู อัน เปน
วงงจรที่ 2 ของววงจรคูขนาน ใชแนวคิดของ SECI ในนการทบทวน ดังนี้
1) Soccialization เพืพื่อทบทวนหหาหลักการ (CCreate Conceepts) ของระบบบริหารจัดการ
ด ที่
สาามารถแกไ ขป
ข ญ หาของรระบบการจัดการความรู
ด
รูทั้ง ระบบ พ บวา ระบบบบริห าร ตอ ง มีค วาม
ครรอบคลุม กาารดํ า เนิน กา รที ่เ กี ่ย วกับ ระบบการจััด การใน 4 มิต ิ ตามแน วทางของ Balance
B
Sccorecard คือ Financial Prrocess Custoomer และ Leearn & Growth
2) Exxternalizationn เพื่อแปลง Created Cooncepts ใหเปนรูปธรรม (Justify Cooncepts)
พบบวา แบบจําลอง 7’S Model
M
ของบบริษัท Mckinnsey มีความเหหมาะสมตามมหลักการที่ตตองการ
เพพราะ ประกอบดวย ระบบบตางๆ ทั้งระดับกลยุทธ คน
ค และกระบบวนการบริหหารจัดการ เปปน Life
Cyycle สวนวงงจรที่ 2 และสามารถเชื่อมโยงกั
ม
บระบบบงานของสํานักงานอัยกการพิเศษฝายบริ
ย หาร
จัดการความรู
ด

3) Coombination โดยการนํา ลัลกษณะของรระบบการจัดการความรู
ด
 แแผนแมบทและแผน
ยุทธศาสตร
ท
กาารจัดการควาามรู และแบบบจําลอง 7’S Model มาวิวิเคราะหรวมมกัน พบวา สามารถ
ส
สรราง รูปแบบ (Archetype)) ระบบบริหารจั
ห ดการ ระบบการจัดการความรู
ก
 (KKMS Manaagement
Syystem) โดยปประกอบดวยองค
ย ประกออบของการบริริหาร 3 ระบบ ไดแก การรบริหารดานกลยุทธ
ขอองระบบการรจัดการความมรู (KMS Strategy) การรบริหารดานโโครงสรางพื้นฐานการสรรางและ
พัฒนาระบบกการจัดการคววามรู (KMS Infrastructture) และกการบริหารดาานระบบการรจัดการ
(KKMS Manageement System
m)
sttrategy

KM
MS Strategy

A
Alignment
KM Plan

Structure

Management
System

KMS Portal

Skill : KMS
Evaluation

KMS Standard

System : KMS
Registration
Management

R&D
Improvement

Style : KMS
Resources
Management

Staff : Users &
KMS staff

Share Value :
KMS Network

รูปทีท่ 2.13 การบบริหารระบบการจัดการคววามรู
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4) Internalization เปนการนําระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ที่ออกแบบ
จัดทําเปนระบบการจัดการความรู K 70 เพื่อใหมีการนําความรูและตนแบบนี้มาใชในการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
จากสมมุติฐานดานหลักการและรูปแบบของระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
ความรู สามารถกํา หนดรูป แบบของระบบการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู โดยใช
แนวทาง 7’S Model แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก
(1) กลยุทธระบบการบริหารระบบการจัดการความรู (KMS Strategy)
หมายถึง กลยุท ธใ นการกํา หนดนโยบายและแผนงาน ในการสรา งและพัฒ นา
ระบบการจัด การความรู เพื่อ ใหมีแ ผนปฏิบัติก ารประจํา ปข องระบบการจัด การความรู (KMS
Action Plan) รวมทั้งการเชื่อมโยง นโยบายและแผนงานดังกลาวเขากับแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู (KM Action Plan) และการเพิ่มเติมระบบการจัดการความรูในแผนยุทธศาสตรและแผน
แมบ ทการจัด การความรู เพื่อ ใหเ กิด ความสอดคลอ งและทําใหระบบการจัด การความรูเ ปน ตัว
ขับเคลื่อนการจัดการความรูอยางเปนทางการ และการจัดสรรงบประมาณใหแกระบบการจัดการ
ความรู

รูปที่ 2.14. การเชื่อมโยง KMS กับแผนยุทธศาสตร KM
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ทั ้ง นี ้ กลยุท ธด า นนโยบายและแผนงานระบบการจัด การความรู  นั ้น
ประกอบดวยแนวทางหรือกลยุทธยอย ดังตอไปนี้
1.1. การทบทวนคุณภาพและประเมินผลการใชงานระบบการจัดการความรูที่ได
จัดสรางขึ้น ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู (KMS
Evaluation)
1.2. การจัดทําแผนปฏิบัติการระบบการจัดการความรู (KMS Action Plan) เพื่อ
สรางและพัฒนาระบบการจัดการความรู
1.3. การเชื่อมโยง KMS Action Plan กับแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM
Action Plan) เชน กิจ กรรม แกไ ขเพิ่มเติมกลยุท ธดา นระบบการจัด การความรูไ วใ นแผน
ยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู และ แผนแมบ ท เพื่อ ใหก ารดํา เนิน การระบบการจัด การความรู
เปน สว นหนึ่ง ของแผนปฏิบัติการจัดการความรูป ระจําปงบประมาณ และแผนยุทธศาสตรก าร
จัดการความรู
1.4. การผลักดันผลลัพธของ KMS Action Plan โดยผานคํารับรองปฏิบัติ
ราชการประจําป
1.5. การดําเนินการตาม KMS Action Plan เพื่อใหเกิดผลลัพธในการปรับปรุง
และการสรางระบบการจัดการความรู
1.6. การประเมินระบบการจัดการความรู เพื่อสรุป ผลลัพธ ปญหาและอุปสรรค
เพื่อการปรับปรุงแกไขและเปนขอมูลในการจัดทํา KMS Action Plan ในปงบประมาณ
ถัดไป
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ep 1:
KMS Evvaluation

KM
MS
Improvvement

Step 2:

KMS
K
Manaagement

KMS Acttion Plan

Straategy

คํารับรองปปฏิบัติ
ราชการ

Link to
Km A
Action Plan

รูปที่ 2.15
2 แสดงระบบการบริหารจัดการ KM
MS Strategy
ทั้ง นี้ กลยุยุท ธย อ ยดัง กล
ก า วขา งตน อาจอธิบ าย ใหเ ห็น ภาพ รวมของระ บบการ
M ตามทฤษฎี Balance SScorecard ได ดังนี้
บริริหารจัดการคความรูไดในรูปแบบ ของง Strategy Map
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รูปที่ 2.16 กระบวนการดําเนินการตามกลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ดวย Balance Scorecard
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จากแผนภูมิ Balance Scorecard จะเห็นไดวา การบริหารจัดระบบการจัดการความรู
มี ค วามสมบู ร ณ ขึ้ น ตั้ ง แต การบริ ห ารระดั บ นโยบายและแผนงาน การสร า งและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการใชงานและการบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหระบบการจัดการความรูมีการขับเคลื่อน
แบบพลวัตรตลอดเวลาและเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางตอเนื่อง ปญหาอุปสรรคของระบบการ
จัดการความรูจะหมดไป
(2) กลยุ ท ธ ก ารกํ า หนดมาตรฐานและโครงสร า งของระบบการจั ด การความรู (KMS
Infrastructure)
กลยุ ท ธ ด า นโครงสร า งการบริ ห ารจั ด การระบบการจั ด การความรู KMS
Infrastructure Management) หมายถึง การกําหนดโครงสรางดานองคกรการบริหารจัดการระบบ
การจัดการความรู โดยประกอบดวย โครงสรางสําคัญ ไดแก
-KMC Portal Management
-KMS Standard Management การกําหนดมาตรฐาน ของระบบการจัดการความรู
โดยประยุกตใชหลักการตามมาตรฐานสากล เชน ISO 12207 และ ISO 15504 และหองสมุด
ซึ่งจัดเก็บ Template ตางๆ ที่เปนมาตรฐานใชในการจัดสรางระบบการจัดการความรูตอไป รวมทั้ง
สวนสนับสนุนการสรางระบบการจัดการความรูใหไดมาตรฐาน เชน คูมือในการสรางระบบการ
จัดการความรู ขอแนะนํา ระบบการแกไขปญหาอุปสรรคและระบบชวยเหลือ (FQ&A, Talk with
Expert etc.) ,การใชงานโปรแกรมบริหารจัดการความรู เชน MS Share Point, KMS Management
Program ตางๆ
- KMS R&D Management เปนระบบการบริหารจัดการ Km Center ซึ่งเปน
“Data Warehouse” ของระบบการจัดการความรูทั้งระบบ โดยครอบคลุมการบริหารจัด การ
เกี่ยวกับ
-Hardware

&

Software

ของระบบบริห ารการจัด การความรู (KMS

Management Application) รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ
งบประมาณ เปนตน ของ KM Center
-การจัด สรรทุน และการศึก ษาเพื ่อ เสริม สรา งวิศ วกรความรู  (Knowledge
Engineer) เพื่อสรางบุคลากรใหสามารถสังเคราะหองคความรูจากเครื่องมือการจัดเก็บความรู
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ตางๆ เชน การสัมภาษณ แบบทดสอบ AAR เปนตน การออกแบบลิ้นชักความรู (Taxonomy)
บน Standard Plate Form เปนตน
-KMS Resources Management ไดแก การบริหารจัดการทรัพยากร ระบบตางๆ
ของระบบการจัดการความรู ตามแนวทาง ISO 12207: 15 Task ไดแก RIN 1-RIN 3 และ REU
1-REU 3
ORGANIZATION Life
Cycle Process

1. Management Group
1.1. MAN 1: Organization Alignment
1.2. MAN 2: Organization Management
1.3. MAN 3: Project Management
………………………

3. Resource & Infrastructure
Group
3.1. RIN 1: Human resource
Management
3.2. RIN 2: Training
3.3. RIN 3: Knowledge
Management
4. Reuse Group
4.1. Asset Management
4.2. Reuse Program Management
4.3. Domain Engineering

รูปที่ 2.17 แสดง 15 Task ของ ISO 12207
(3) กลยุทธดานระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู (KMS Management
System) หมายถึง กลยุทธดานกระบวนการ ในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู (KMS
Working Process) อยางเปนระบบ โดยพิจารณาจากมุมมองที่กําหนดใน 7’S Models ไดแก
Staff/ Skill/ Share Value/ Style/system ตามแผนภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 2.18
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รูปที่ 2.18 แผนนภูมิแสดงระบบบงานการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ร
ด
ดการความร
รู  เปน การอออกแบบ
กระะบวนงานข องการบริห ารจัด การ ระบบการจั
ระบบงานที่มีค วามสัมพัน ธซึ่ง กัน แลละกัน ตามแนวทางทฤษ ฎีร ะบบ (Syystem

Theeory) บน

แบบจําลองขของ 7’S (7’S Model) สวนที่เปนสสวน Soft’s ซึ่งประกอบบดวย ระบบงงานตางๆ
ไดแก
ระบบบการจัดการรทะเบียน (KKMS Registtration Systtem) เชน ระบบการจัดกาารความรู
ทะเบียนองคคความรูหลัก องคความรูรูสนับสนุน องค
อ ความรูภูมิภ าค และะองคความรูคูมือการ
ปฏิบัติงาน ระบบทะเบี
ร
ยนผูใชงาน ระบบทะเบียนผู
น เชี่ยวชาญ ระบบทะเบียนผูสรางองงคความรู
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รวมทั้งระบบทะเบียนของ KMS Staff ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู ดังแสดงในรูปที่
2.19

รูปที่ 2.19 ระบบการจัดการทะเบียน
ระบบการประเมิน ผลลัพ ธก ารใชง านระบบการจัด การความรู  (KMS
Evaluation & Improvement System) ไดแก การประเมินผลจํานวนการใชงานขององคความรู
ทางสถิติ และการวัดความพึงพอใจของผูใชงาน ทั้งในดานการเขาถึงขอมูล และผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานจากการใชองคความรู
ระบบบริหารจัดการผูใชงานระบบการจัดการความรู KMS User Management
System เชน ทะเบียนผูใชงาน การบริหารสิทธิเขาใชงาน การฝกอบรมการใชงาน การสื่อสาร
ใหผูใ ชง านตระหนัก ในความสํา คัญ และประโยชนข องการใชง านระบบการจัด การความรู
รวมทั้ง การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลดวย เชน การคุมครองขอมูลลับ ขอมูล
สวนบุคคล ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ระบบการบริห ารจัด การทรัพ ยากรของระบบการจัด การความรู  (KMS
Resources System) ไดแก การบริหารจัดการ การจัดสรรทดแทน และการบํารุงรักษา อุปกรณ
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และทรัพยากกรระบบตางๆ ของระบบบการจัดการคความรู เชน คอมพิ
ค วเตอรร โปรแกรมตตางๆและ
การ Update เปนตน
ระบบก ารบริห ารจัดการเจ
ด
า หนนา ที่ร ะบบกาารจัด การคว ามรู KMS

Staff

Managemennt ไดแก การบริหารจัดการบุ
ก คลากรทที่เกี่ยวของกัับระบบการจจัดการความรู ในการ
สรางและใชชงานองคความรูซึ่ง อาจแบบงไดเปน 3 ระดั
ร บ ไดแก
1 Top -Levvel Staff หมายถึง กลุมผูบริหาร ซึ่งเปนผูกําหนดด ทิศทาง
Level 1:
และขอบเขตตของเปาหมาาย ที่ตองการ เพื่อใหทราบบวา ตองจัดหาหรื
ห อสรางอองคความรูใด เพื่อให
สามารถบรรรลุเปาหมายทีที่ตั้งไว
Level 2:
2 Mid –Leevel Staff หมายถึ
ห
ง กลุมผู
ม เปนเจาขอององคความรรู รวมทั้ง
วิศวกรจัดกาารความรู ที่เ ปน ผูมีบทบาาทในการสรรางและรวบรรวมองคควา มรู เชน KM
M Team
Expert เปนตน
Level 3: Knowledgge Engineeriing Staff หมมายถึง กลุมวิศวกรรมควาามรู ซึ่งมี
หนา ที่ใ นกา รจัด หมวด (Taxonomy
(

Classificcation)

แ ละแปลงอง คค วามรูเ ปนรู
น ป แบบ

ก เพื่อใหเหมาะสมกับ การนํ
ก าเขาสูระบบการจั
ะ
ดการความรู
ก

อิเล็กทรอนิกส
Top-Level
Stafff

Stafff
Managem
ment

Mid‐Level
Staff

Kno
owledge
Engineering

รูปที่ 2.220 ระบบการบริหารบุคลาากร ของระบบบการจัดการรความรู
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ระบบการบริหารจัดการเครือขายระบบการจัดการความรู KMS COP Network
ไดแ ก การเชื่อ มโยง ผูกํา กับ ดูแ ลระบบการจัด การความรูไ ดแ ลกเปลี่ย นเรีย นรูก ารขับ เคลื่อ น
ระบบ การแกไขปญหา และ การเรียนรูจาก Best practice เพื่อใหเกิด Share Value ในระหวาง
ระบบการจัด การความรู ทั ้ง หมดของสํ า นัก งานอัย การสูง สุด โดยกิจ กรรมตา งๆ เชน KMS
Meeting/ COP Seminar/Best Practice Contest/ KMS Forum Annual Meeting เปนตน

KMS
KMS

Admin

KMS

Admin

Admin
KMS COP Network
-Seminar

KMS

-Forum Discussion

KMS

Admin

-Best Practice Forum

Admin

KMS

KMS

Admin

Admin

รูปที่ 2.21 การเชื่อมโยง KMS ตางๆผาน COP Network
กลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาจะเห็นไดวา สามารถบริหาร
จัดการระบบการจัดการความรู ทั้งหมดของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหสามารถมีวงจรที่เปนพลวัตร
และมีการพัฒนา การใชงาน และการกํากับ ดูแล การปรับปรุง ดวยวงจรที่ 2 ที่สมบูรณ ตั้งแต ระดับ
นโยบายและแผนงาน การสรางและพัฒนา ประสิทธิภาพการใชงานและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
บุคลากร ตามกรอบของมาตรา ISO 12207 ไดเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลลัพธทําใหระบบการจัดการ
ความรูสามารถสรางและกระจายองคความรูสูบุคลากรไดทั่วทั้งองคกร และองคกรอัยการจะกาวสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุดอันเปนเปาหมายของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ
สูงสุด

