
 
 

 

บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.1 บทนํา 

การศึกษาแบบคนควาอิสระนี้ มุงศึกษาออกแบบการบริหารจัดการ  ระบบการจัดการ

ความรู   และเพื่อทราบถึงสภาพปญหา ตลอดจนแหลงสารสนเทศที่จําเปนในการออกแบบ

โครงสรางของระบบการจัดการความรูนั ้น จึงใชแนวทางการศึกษาดวยทบทวนวรรณกรรม

ศึกษา (Literature Review Study)   โดยทบทวนทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีที่เกี่ยวของและ

เอกสารดานการบริหารเชิงกลยุทธ รายงานการศึกษาดูงานและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปรียบเทียบ

กับ สภาพปญหา เพื ่อคนหาและสรางสมมุติฐาน ของระบบการจัดการความรู ที่เหมาะสม 

ดังตอไปนี้ 

ขอบเขตการทบทวนวรรณกรรมศึกษา (Literature Review Study Scoping) ใชCommon 

KADS Modeling (Knowledge Analysis & Data Structuring) เปนแนวทางในการกําหนด

ขอบเขต ดังแสดงในรูปท่ี 2.1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 Common KADS Modeling 
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Organization Model   เปนรูปแบบการทบทวน    Knowledge Auditing หรือ การคนหา 

วิเคราะห ถึง สภาพปญหาและโอกาส (Problems and Opportunities) และแนวออก (Solutions) 

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคขององคกรหรือภารกิจ  

แบบจําลององคกร 

(Organization Model) 

ปญหา และโอกาส  

(Problems and Opportunities) 

สาระ 

(Organization Context) 

ระบุลักษณะสําคัญ (Manner Keys) ในระดับ

องคกร โดยท่ัวไป ไดแก 

1) พันธกิจ วิสัยทัศน เปาหมายขององคกร 

2) กําหนดปจจัยภายนอกท่ีตองเผชิญ 

3) กลยุทธขององคกร 

4) กําหนด หวงโซมูลคาเพิ่ม (Value Chain) 

และ ตัวผลักดันท่ีสําคัญ (Key Drivers) 

ทางออก 

(Solutions) 

จัดทํารายการทางออกท่ีเปนไปไดท้ังหมดสําหรับ

ปญหา และโอกาสโดยคําแนะนําจากการสัมภาษณ 

สนทนา และตามลักษณะของสาระ 
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 การคนหาองคความรูในการแกไขปญหา (Problem & Opportunity)  

โดยการทบทวนทฤษฎีการจัดการความรู และทฤษฎีที ่เกี ่ยวของ ตลอดจน เอกสาร 

รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวของ    เพื่อหาทางออก ของปญหาซึ่งการศึกษาจากการวิเคราะหสภาพ

ปญหาของระบบการจัดการความรู จากกรณีศึกษาของสภาอัยการสิงคโปร และความเสี่ยงของ

ระบบเว็บไซด  เปรียบเทียบกับสภาพของระบบการจัดการความรู   โดยตั้งสมมุติฐานการ

ทบทวนวรรณกรรมศึกษาวา    ระบบการจัดการความรู  ที่กําลังดําเนินการสรางนี้    อาจมีสภาพ

ปญหาที ่สําค ัญ  ได แก    การขาดกลย ุทธ การบร ิหารจ ัดการระบบการจ ัดการความรู ที ่มี

ประสิทธิภาพ   สามารถสนับสนุนและชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู 

ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู  และขาดการเชื่อมโยงระบบการจัดการ

ความรู กับ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด   

2.2. ทฤษฎีการจัดการความรู  

2.2.1 ทฤษฎี Balance Scorecard: BSC (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2553) 

ทฤษฎี Balance Scorecard : BSC เปนทฤษฎีการจัดการความรูที่นํามาใชดานการ

กําหนดกลยุทธของระบบการจัดการความรู การบริหารจัดการในปจจุบัน การบริหารจัดการดาน

กลยุทธถือเปนรูปแบบการบริหาร  และ Balance Scorecard เปนหนึ่งในสิบเครื่องมือการ

ตรวจสอบประเมินผลการทํางานที่ไดรับความนิยมมากที่สุดของป 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 เพื่อใชกําหนดทิศทางและแนวทางในการเชื่อมกลยุทธการบริหารจัดการ  ระบบการ

จัดการความรูกับแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู 

 ศาสตราจารย Robert S, Kaplan และ Dr. David P. Norton เปนผูคิด Balanced 

Scorecard   และไดตั ้งบริษัทที่ปรึกษาเกี ่ยวกับ  Balanced Scorecard ชื่อ บริษัท BSC 

Collaborative ทั้งสองทานไดนําเสนอแนวคิด Balanced Scorecard (จรินทร อาสาทรงธรรม, 
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2003) และไดเขียนหนังสือเม่ือป ค.ศ. 1996 ช่ือวา Balanced Scorecard  และถือเปนตนตํารับของ 

Balanced Scorecard” โดยเนนเรื่องการใช Balanced Scorecard เปนเครื่องมือในการสื่อสารกล

ยุทธของคนท้ังองคกร เพื่อทําใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรและทําใหแนวคิด

นี้ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนมาถึงปจจุบัน  

  ตอมาในป ค.ศ. 2004 Kaplan และ Norton ไดเขียนหนังสือชื่อ Strategy Maps 

หรือแผนที่กลยุทธ หมายถึงแผนผังที่ใชอธิบายความเชื่อมโยงระหวางเหตุและผลของกลยุทธ

หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่องคการจะใชเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ  แนวคิด

พื้นฐานคือ แผนที่เชิงกลยุทธที่ดีควรมีความสัมพันธเชื ่อมโยงระหวางกลยุทธตางๆ รวมถึง

วัตถุประสงคตางๆ ประกอบกลยุทธเหลานั้นดวย  ซึ่งการที่สามารถตอบไดถึงความสอดคลอง

หรือชี้ใหเห็นถึงความเชื่อมโยงดังกลาวจะชวยใหองคการสามารถตรวจสอบวาผลงานตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนไมวาจะสําเร็จหรือลมเหลวเกิดข้ึนจากกลยุทธหรือวัตถุประสงคในขอใดเปนพื้นฐาน  

  ในป ค.ศ. 2006 Kaplan และNorton ไดเขียนหนังสือขึ้นอีกเลมหนึ่งชื่อ 

Alignment หรือการปรับกลไกองคการในดานตางๆ รวมถึงกระบวนการใหสอดคลองกับแผน

กลยุทธ และ Balanced Scorecard ที่กําหนดขึ้น ในหนังสือเลมนี้จะเนนถึงแนวคิดที่วาหลังจากท่ี

มีแผนกลยุทธ หรือ Balanced Scorecard เรียบรอยแลว ปญหาหลักที่องคการตางๆ ยังพบอยูเปน

ประจําก็คือ โครงสรางและกระบวนการทํางานภายในองคการมักจะไมสอดคลองกับแผนกล

ยุทธ หรือ Balanced Scorecard ที่เขียนขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงองคการไมวาจะเปน

โครงสรางองคการหรือบทบาทอํานาจหนาท่ีของหนวยงานตางๆ รวมถึงกระบวนการทํางานเพื่อ

ทําใหสามารถนําแผนกลยุทธ หรือ Balanced Scorecard ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

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 เปนเคร่ืองมือผลักดันในแผนกลยุทธสามารถประสบ

ความสําเร็จ (Strategic Management System)  
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3). มิติมุมมอง Balanced Scorecard เปนเครื่องมือในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาหรือ

ผูบริหารของหนวยงานไปสูบุคลากรในหนวย (Communication Tool) 

 การกําหนดตัวชี้วัด ใน Balanced Scorecard จะตองตีความหมายมาจากกลยุทธของ

หนวยงาน   จะพบวา Vision หรือ วิสัยทัศน และกลยุทธจะอยูในสวนกึ่งกลางของ Balanced 

Scorecard และเปนพื้นฐานที่สําคัญในการคัดเลือกตัวชี้วัดในทุกๆ มิติของ Balanced Scorecard 

ในอดีตที่ผานมาองคการตางๆ จํานวนมากพยายามที่จะเขียนวิสัยทัศนและกลยุทธตางๆ ไว แต

การกระจายหรือสื่อสารกลยุทธเหลานี้ไปสูบุคลากร โดยเฉพาะการที่จะทําใหบุคลากรมีการ

ดําเนินการตามกลยุทธเหลานี้อยางมีประสิทธิภาพ    

Peter Senge (1990) กลาวในหนังสือ The Fifth Discipline อยางชัดเจนวา ผูนําจํานวน

มากท่ีมีวิสัยทัศนของตัวเอง แตไมเคยส่ือสารไปสูบุคลากรในหนวยงานเพื่อใหวิสัยทัศนดังกลาว

ไดมีการยึดถือรวมกันและเปนตัวช้ีนําใหองคการพัฒนาไปสูความสําเร็จ Balanced Scorecard จะ

เปนเครื่องมือที่ทําใหองคการสามารถสื่อสารวิสัยทัศนและกลยุทธ      โดยถายทอดวิสัยทัศน

หรือกลยุทธเหลานั้นออกมาเปนตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 
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 แนวทางในการคิดบริบทมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 กรอบบริบทยุทธศาสตรและตัวช้ีวัดดานการเรียนรู 

(Kaplan, The Balanced Scorecard, 1996) 

 

    

ตัวแบบ Balanced Scorecard ท่ีมีความเหมาะสมกับหนวยงานภาครัฐ ประกอบดวย  

  1). พันธกิจเปนสวนที่สําคัญที่สุดของ Balanced Scorecard ในหนวยงานภาครัฐ 

แมวางบประมาณจะเปนสิ่งที่สําคัญแตไมไดถือวาเปนเปาหมายสูงสุดของหนวยงานภาครัฐ 

เปาหมายของหนวยงานภาครัฐสวนใหญจะเปนเปาหมายที่เปนนามธรรม สามารถบรรลุไดยาก

กวาเปาหมายของหนวยงานภาคเอกชน   ทําใหผูบริหารของหนวยงานภาครัฐมักจะทอถอยที่จะ

กําหนดเปาหมายดังกลาวเอาไว 

  2). กลยุทธเปนสวนที่สําคัญและเปนแกนหลักของ Balanced Scorecard 

ขอสังเกตที่สําคัญก็คือในหนวยงานภาครัฐสวนใหญมักจะเปนเรื่องยากที่จะกําหนดกลยุทธที่มี

ความเหมาะสมชัดเจนไดกลยุทธที่กําหนดขึ้นมากลายเปนแหลงรวมของโครงการ หรือการริเริ่ม

Results 

Climate  
for Action 

Employee 
Infrastructure 

Staff 
Competencies 

Enablers 

Employee 
Satisfaction 

Employee 
Productivity 

Employee 
Relation 
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ตางๆ เพื่อจะขอความสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานในระดับสูงขึ้นไปเทานั้น  ภาพของ

กลยุทธของหนวยงานภาครัฐจึงกลายเปนเอกสารที่มีจํานวนมากและไมชัดเจน กลยุทธที่แทจริง

ถือเปนการจัดอันดับความสําคัญของส่ิงท่ีตองการดําเนินงานเพื่อท่ีใหบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ

ที่กําหนดไว  ควรจะมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมของแตละหนวยงาน  ซึ่งหลังจากที่มี

การกําหนดกลยุทธเรียบรอยแลว เครื่องมือ Balanced Scorecard จะถือเปนเครื่องมือที่สําคัญใน

การแปลงกลยุทธดังกลาวไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง 

  3) .  มิต ิด านลูกค าจะถูกยกใหม ีความสําค ัญมากว าม ิต ิด านอื ่นๆ   สําหร ับ

หนวยงานภาครัฐการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามพันธกิจจะแตกตางจากการดําเนินงานในมิติ

ดานการเงินที่จะตองระบุใหชัดเจนถึงกลุมลูกคาของตน  และจะทําอยางไรใหความตองการของ

ลูกคาสามารถบรรลุตามที่ตองได  ซึ่งปจจัยหลักของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแนวคิด 

Balanced Scorecard คือ การคัดเลือกกระบวนงานที่สําคัญ และดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อ

วัดผลเฉพาะกระบวนงานที่จะสงผลตอผลลัพธที ่เกี ่ยวของกับลูกคา และในขณะเดียวกันก็

สนับสนุนใหหนวยงานสามารถทํางานเพ่ือบรรลุตามพันธกิจสูงสุดของหนวยงาน  

  4). มิติดานการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาหนวยงานยังคงเปนมิติพื้นฐานท่ี

สําคัญในการจัดทํา Balanced Scorecardของหนวยงานภาครัฐ  ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ

ตามพันธกิจของหนวยงาน   โดยเฉพาะตองอาศัยทักษะและการทุ มเท   รวมถึงการจัดสรร

บุคลากรที่มีความเหมาะสม  เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดไว  ไมวาจะเปน

การพัฒนากระบวนงานในการทํางานหรือการพัฒนาใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพดาน

การจัดสรรงบประมาณรวมถึงการดําเนินงานเพื่อใหตอบสนองตอความตองการ  การกระตุนจูง

ใจใหบุคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางานที่ดี  มีทักษะและมีเครื่องมือในการดําเนินงาน รวมทั้ง

การสรางบรรยากาศขององคการที่เสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ประโยชนของ Balanced Scorecard คือ 

  1). ทําใหหนวยงานมีจุดเนนในการทํางานตามแผนกลยุทธไดอยางชัดเจนมาก

ขึ้น  การนํา Balanced Scorecard เขามาใชจะเปนเครื่องชวยทําใหเกิดการบูรณาการตัวชี้วัดที่มี



27 
 

ลักษณะเฉพาะเจาะจง เพื่อใหเกิดความสอดคลองตองกันมากขึ้น รวมถึงจะเปนการชวยทําใหมี

การปรับปรุงกลไกตางๆ เพื่อมุงสูเปาหมายหลักของหนวยงานอยางแทจริง 

  2). เปนเครื่องมือที่ชวยใหมีการแปลงขอมูลดิบไปเปนสารสนเทศที่มีประโยชน

ในการบริหาร  การใชเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมๆ เขามาชวยในการทํางานเปนการเพิ่ม

จํานวนของขอมูลดิบมากขึ้น  ในหนวยงานภาครัฐสวนใหญจะมีแฟมขอมูลขนาดใหญเปน

จํานวนมาก  ซึ่งผูบริหารไมสามารถที่จะใชประโยชนจากขอมูลดิบเหลานี ้  และไมมีความ

ตองการที่จะใช  เนื่องจากเงื่อนไขเวลาซึ่งมีไมเพียงพอ Balanced Scorecard จะเปนเครื่องมือท่ี

เนนระบบสารสนเทศท่ีมีความสําคัญ โดยเฉพาะจะเนนการวัดผลตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญ   

  

 ในทางปฏิบัติ Kaplan และ Norton ไดใหคํานิยามของ Balanced Scorecard วา 

“เปนเครื่องมือทางการจัดการที่ชวยในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยการประเมินและ

การวัด  และจะชวยใหองคกรเกิดความเปนอันหนึ ่งอันเดียวกัน  และมุงเนนสิ่งที ่สําคัญตอ

ความสําเร็จขององคกร” จากคํานิยามนี้องคกรบางแหงสามารถที่จะใช Balanced Scorecard เปน

เพียงเครื่องมือในการวัดและประเมินผลเทานั้น แตบางองคกรก็สามารถนํา BSC ไปประยุกตใช

ในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติได 

 ประเด็นหลักที่จะนํามาชวยในการวิเคราะห BSC ซึ่งจะประกอบดวย 4 หัวขอ

หลัก ๆ คือ 

 1). วัตถุประสงค (Objective) – ส่ิงท่ีองคกรมุงหวังหรือตองการเพื่อบรรลุมุมมองแต

ละดาน 

 2). ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators: KPIs) จะเปน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในมุมมองแตละดานหรือไม  

 3). เปาหมาย (Target) - ตัวเลขเปาหมายท่ีองคกรใชช้ีวัดในมุมมองแตละดาน 

 4). แผนงานท่ีจะจัดทํา (Initiatives) – แผนงาน หรือกิจกรรมเบื้องตนของมุมมอง

แตละดาน ซ่ึงยังไมใชเปนแผนปฏิบัติการที่มีรายละเอียดในการปฏิบัติจริง ๆ 

  ทั้ง  4 หัวขอนี ้ในแตละมุมมองจะมีความสัมพันธ เปนเหตุผลซึ่งกันและกัน 

กลาวคือ เมื่อตั้งวัตถุประสงค (Objective)ตามวิสัยทัศนหรือกลยุทธของผูบริหารแลว ก็ตองมี
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การหาตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และวิธีการวัดผลเพื่อตรวจสอบวาการดําเนินงาน

บรรลุผลตามวัตถุประสงคและเปาหมาย (Target) หรือไม โดยไดกําหนดแผนงานที่จัดทํา 

(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

อยางยิ่งเพราะสามารถทําใหทราบวากิจการขณะน้ีมีผลการดําเนินงานเปนอยางไร  

  2). มุมมองดานลูกคา (Customer Perspectives) - เปนมุมมองที่จะตอบคําถาม

ท่ีวา “ลูกคามองเราอยางไร”  

 3). มุมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) – เปนสวน

ท่ีชวยทําใหองคกรสามารถนําเสนอคุณคา (Value) ท่ีลูกคาตองการได  

         4). มุมมองดานการเรียนรูและการเติบโตขององคกร (Learning and Growth 

Perspectives) เปนมุมมองที่ผูบริหารจะใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการ

ทํางานในองคกรใหดีข้ึน 
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รูปท่ี 2.3 มิติของ Balance Scorecard   

 

2.2.2. ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)   (Nonaka & Takeuchi, 1995)  

 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) เปนทฤษฎีการจัดการความรูที่นํามา

ทบทวนด านโครงสร า งพื ้นฐานการสร า งและพ ัฒนาระบบการจ ัดการความ รู  (KMS 

Infrastructure)  

 การสรางและออกแบบการบริหารโครงสรางพื้นฐานของระบบการจัดการความรู (KMS 

Infrastructure)   เปนการศึกษาตนแบบของการบริหารโครงสรางพื้นฐาน (Archetype) ที่ใชใน

การสราง (Create) และการรักษาดูแล (Maintenance) ตลอดจนการพัฒนา (R&D)   จึงนําแนวคิด

ตามทฤษฎีการสรางความรูของ Professor Nonaka มาศึกษาและประยุกตในการออกแบบ

ตนแบบดังกลาว โดยใชกระบวนการ SECI   

Professor   Nonaka   เสนอหลักการสรางองคความรู จากความรูในตัวบุคคล (tacit 

knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (explicit knowledge) โดยความรูท้ัง 2 แบบนี้สามารถเปล่ียนถาย

กลับไปกลับมาได (knowledge spiral) โดยอาศัยปฏิสัมพันธของบุคคลซ่ึงมีกระบวนการ 4 ข้ันตอน
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ตามแบบจําลอง   SECI (Socialization, Externalization, Combination and Internalization) ดังรูปท่ี 

2.4 

 
รูปท่ี 2.4  แบบจําลอง Knowledge Spiral  

ซ่ึงในแตละข้ันตอนมีหลักการดําเนินการ ดังนี้ 

        1) Socialization   เปนการแบงปนและสรางความรูท่ีมองเห็นไมชัดเจนซอนอยู

ในตัวบุคคล (tacit knowledge) ผานการแลกเปล่ียนเรียนรู และถายทอดประสบการณท่ีบุคคลไดจาก

การทํางานหนางาน จากบุคคลหน่ึงสูบุคคลหน่ึง โดยการปฏิสัมพันธในระหวางคนท่ีทํางานรวมกัน  

       2) Externalization เปนการนําความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ไป

ถายทอดส่ือสารเปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) โดยอาจอยูในรูปของส่ือตางๆ เชน

หนังสือ ตํารา เอกสาร คูมือ รายงาน ซีดี วีซีดี อินเตอรเน็ต ฐานขอมูล เปนตน เพื่อเผยแพรแกผูอ่ืน 

3) Combination เปนการรวบรวมความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ท่ีเกิด

จากประสบการณดังกลาว กับความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) จากหลายแหลงความรูอ่ืนเขา

ดวยกัน โดยการเช่ือมโยง (Linking) เขาดวยกันเพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมๆ 
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4) Internalization เปนกระบวนการนําความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ท่ี

องคกรสรางข้ึนมาใหมใหคนในองคกรนําไปใชในการปฏิบัติงานจริง และเปนการทํางานประจํา

ดวยองคความรู (Knowledge Worker) จนเกิดความชํานาญ เกิดเปนความรูกลับไปสูตัวบุคคล (tacit 

knowledge) จากนั้นแตละบุคคล    ก็จะมีการแลกเปล่ียนเรียนรูถายทอดประสบการณใหแกกัน 

หมุนเวียนกลับไปเปนกระบวนการ เปนข้ันตอน Socialization อีกคร้ัง ความรูก็จะหมุนวนไปมาเปน

วงจรชีวิตขององคความรูอยางไมส้ินสุด 

 

Knowledge 
Spiral Socialization

Externalization

Combination

Internalization

 
รูปท่ี 2.5 กระบวนการ SECI 

 

 ในการขับเคลื่อน วงจร SECI ใหเปนรูปธรรมหรือเกิดการเคลื่อนไหวนั้น Nonaka และ 

Takeuchi   ไดนําเสนอแนวทางที่จะทําใหกระบวนการสรางองคความรู SECI   หมุนวนและ

สรางองคความรูหรือนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคกรได ดวยกระบวนการ 5 ขั้นตอนในการสราง

ความรู ท่ีเรียกวา Five Phase Models ซ่ึงประกอบดวย 

 (1). Sharing Tacit Knowledge โดยกระบวนการสรางสังคม (Socialization) จัดให

บุคลากรมีเวลา สถานที่ ชองทาง และการกําหนดหรือนัดหมาย และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู
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อยางมีประสิทธิภาพและยึดหลักใหพนักงานภายในองคกรตระหนักในการศึกษาหาความรูอยู

เสมอและผูบริหารใหความสําคัญตอการฝกอบรมการเรียนรูของพนักงานองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) จึงทําใหเกิดการเรียนรูจากตัวเองของพนักงานแตละคนเกิดการเรียนรู

ของทีมงานทําใหเกิดการสรางวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) และเกิดการเรียนรูรวมกันอยาง

เปนทีม (Team Learning) 

วิจารณ พานิช (2548) ไดกลาวถึงรูปแบบขององคการเรียนรูวา วิธีการคิดอยางมีระบบ 

System Thinking เปนสวนหนึ่งของการจัดการใหเกิดการเรียนรู (Learning) ตองทําใหเกิด

บรรยากาศแหงการเรียนรู ในองคการเพื ่อจะไดเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning 

organization) เนนการดึงปญญาของคนในองคการเนนการทํางานเปนทีม คือสรางใหเกิดวินัย 5 

ประการของ Peter Senge, ลดความไรสมรรถภาพในการเรียนรูขององคการ (Learning 

disability) และเสริมกิจกรรมท่ีชวยสรางใหคนในองคการเกิดการเรียนรู 5 ประการดังนี้ 

1) Personal Mastery ตอง มีวินัยในตัวเอง มีสติสามารถบังคับตนเองได ควบคุมตนเอง

ได ปรับปรุงตนเองสม่ําเสมอ มีพฤติกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องเปนปกติ กระตือรือรนในการ

แสวงหาความรู ใฝรู ใฝเรียน 

2) Mental Model ไมมีมิจฉาทิฐิ รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีจิตใจที่มีพลังในการ

สรางสรรคส่ิงตางๆ มีความคิดสรางสรรคท้ังคิดเชิงบวก คิดนอกกรอบและคิดแบบบูรณาการ 

3) Shared Vision สรางความฝนรวมกัน รูเปาหมายท่ัวท้ังองคการ ใฝฝนถึงอนาคตรวมกัน 

4) Team Learning มีการเรียนรูรวมกันของทีม สรางความเขาใจรวมกับคนอ่ืนๆผาน

กระบวนการแกไขความขัดแยง แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง พยายามหาความเห็นรวม (Consensus) ท่ี

เหมาะสมตอองคการ เปล่ียนการทํางานจาก ME เปน WE (จากฉันเปนเรา) 

5) Systemic Thinking คิดเปนระบบ เห็นภาพรวม (Big picture) มองความเชื่อมโยง

ของสวนตางๆในองคการ มองใหออกวาแตละสวนขององคการสงผลกระทบตอกันและกัน

อยางไร 

 ทฤษฎีวินัยขอที่ 5 หรือ The Fifth Discipline อันไดแก Systemic Thinking เปน

เครื่องมืออยางหนึ่งในการวางแผนการเรียนรูขององคกรในภาพรวม หรือแผนตอบสนองการ
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เปล่ียนแปลงจากปจจัยภายนอกองคกร (ณพศิษฏ จักรพิทักษ, 2552) ซึ่งกระบวนการคิดตามวินัย

ขอท่ี 5 มีกฎเกณฑในการคิดท่ีเปนระบบ 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) กอนท่ีสถานการณจะเลวรายลง 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) การเปลี่ยนแปลงบางสวนเล็กนอยสามารถสรางผลลัพธที่ใหญเกินคาดได โดยการ
วิเคราะหท่ีไดประโยชนสูงท่ีสุดมักมาจากการสังเกตในครั้งสุดทาย: 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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รูปท่ี  2.7. แบบจําลอง System Thinking of KMS  

2.3. ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.3.1. แบบจําลอง 7’S Model (อํานาจ วัดจินดา, 2008)  

 การออกแบบระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ผูศึกษาไดนําแบบจําลอง 

7’s ของ Mckinsey’s และทฤษฎีระบบ (System Theory) เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค 2 ประการ 

คือ ออกแบบระบบการบริหารจัดการ ที่มีความสัมพันธกันและครอบคลุมภารกิจทั้งหมดของ

การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดประสิทธิภาพในการนํากลยุทธการบริหาร

จัดการไปปฏิบัติ 

แบบจําลอง 7’s เปนเครื่องมือที่อธิบายความสําคัญของปจจัยที่ชวยใหองคกรประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยไมไดจัดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ เนื่องจากแตละ

ปจจัยมีบทบาทสําคัญในตัวเองและสนับสนุนกันและกันอยางเปนระบบ 

แนวคิดปจจัย 7 ประการในการประเมินองคการ (McKinney 7-S Framework) เปนท่ีรูจัก

และกลาวถึง จากหนังสือขายดีท่ีสุดท่ีเผยแพรในป ค.ศ. 1980 คือหนังสือ In search of Excellence 

โดย ดร.โธมัส เจ ปเตอรส และโรเบิรตเอช วอเตอรแมน ซ่ึงเผยแพรผลการวิจัยการเทียบเคียงขอมูล
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ของบริษัทช้ันนํากวา 60 บริษัทดวยเกณฑการประเมินเดียวกัน ปรากฏผลวามีบริษัทเพียงจํานวน

หนึ่งท่ีไดช่ือวาเปนบริษัทช้ันเลิศ (Excellence companies) ซ่ึงมีความโดดเดนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน

ดานนวัตกรรม และการประดิษฐคิดคนส่ิงใหม ๆ โดยกรอบแนวคิดพื้นฐานท่ีนํามาใชในการคัดสรร

บริษัทตาง ๆ นั้น เรียกวา McKinney 7-S Framework ซ่ึงกรอบแนวคิด  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 ซ่ึงมีความเช่ือมโยงกัน ดังนี้ 

รูปท่ี 2.8. แบบจําลอง 7’S 
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องคประกอบท้ัง 7 ประการดังกลาว ยังแบงออกเปน Hard S’s (สวนท่ีเปนวงกลมสีเขียว) ซ่ึง

ประกอบดวย Strategy / Structure / System ซ่ึงสามารถมองเห็นไดงายเพราะเปนรูปธรรมของ

องคกรอยูแลว และอีกสวนเรียกวา Soft S’s (สวนท่ีเปนวงกลมสีแดง) ซ่ึงไดแก Skill / Staff / Style / 

Shared Value ซ่ึงเปนสวนของวัฒนธรรมองคกร องคความรู และภาวะผูนําตลอดจนคานิยมรวมของ

คนในองคกรอันเปนนามธรรมท่ีมีอยูในองคกร จึงยากจะสังเกตเห็นไดโดยตรง แตกลับมีผลกระทบ

ตอสวนท่ีเปน Hard S’s ขององคกร (อํานาจ วัดจินดา, 2008) องคประกอบท้ัง 7 ประการมี

ความหมาย ดังนี้ 

1). กลยุทธขององคกร (Strategy) มีสองความหมาย คือ 

หมายถึง แนวทางการดําเนินงานขององคกรท่ีตอบสนองการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดลอม และเปนการ บริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหน่ึงท่ี จะชวยใหผูบริหารตอบ

คําถามท่ี สําคัญ อาทิ องคกรอยูท่ีไหนในขณะน้ี องคกรมีเปาหมายอยูท่ีไหน พันธกิจของเราคืออะไร

พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเราการบริหารเชิงกลยุทธจะมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกรกําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันข้ึนมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทาง

ใดจึงจะประสบความสําเร็จ (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552) 

หมายถึง วิธีการหรือการปฏิบัติอยางเปนระบบท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะสนองตอบ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม กลยุทธจะถูกใชเปนแนวทางหลักในการดําเนินงานของ

หนวยงาน หรือใชในการแขงขันกับหนวยงานคูแขง ท้ังนี้ กลยุทธจะตองมีความสัมพันธกับ

องคประกอบอ่ืนๆ ภายในองคการ ไมวาจะเปนโครงสรางขององคการท่ีใชระบบการทํางาน หรือ

ทักษะของบุคลากร (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 

2). โครงสรางองคการ (Structure) มีสองความหมาย คือ 

หมายถึง สวนประกอบขององคการที่แสดงถึงการจัดสายงานและความสัมพันธ

ของหนวยงานยอยตางๆ ภายในองคการ จุดมุงหมายของการจัดโครงสรางองคการก็เพื่อท่ีจะเปน

กลไกในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการท่ีวางไว (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552) 

หมายถึง การจัดโครงสรางองคการท่ีเหมาะสมจะกอใหเกิดประโยชนตอ

องคการ โครงสรางท่ีดีจะตองตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการ สอดคลองกับลักษณะงานของ
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องคการ มีสวนชวยใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางราบร่ืน กระตุนใหเกิดความคิด

สรางสรรคของบุคลากร และท่ีสําคัญคือตองกอใหเกิดความสามารถในการแขงขันของหนวยงาน

(สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 

3). ระบบการปฏิบัติงาน (System) 

ระบบการทํางานขององคการ หมายถึง ระเบียบวิธีกระบวนการ และข้ันตอน

การดําเนินงานภายในองคการทั้งท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ เชน ระบบการบริหารงานบุคคล 

ระบบการบริการลูกคา ระบบขอมูลสารสนเทศ ระเบียบวิธี กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

และ ระบบการส่ือสารภายใน เปนตน (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) โดยระบบจะแสดงถึงประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงานและการประสานงานภายในองคกร  จะตองเปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับกล

ยุทธและโครงสรางขององคกรใน การปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามท่ีกําหนด

ไวนอกจากการจัดโครงสรางท่ีเหมาะสมและมีกลยุทธท่ีดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working 

System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ 

(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการติดตาม/

ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 

ระบบการทํางานภายในองคการจะเปนจักรกลท่ีสําคัญในการบริหารจัดการงาน

ประจําวันใหสําเร็จลุลวง ดังนั้น หากระบบการทํางานของหนวยงานมีประสิทธิภาพองคการก็จะ

สามารถขับเคล่ือนไปขางหนาได สามารถจัดการกับภาระงาน และสงผลตอความสามารถในการ

แขงขันโดยตรง 

4). บุคลากร (Staff) มีสองความหมาย คือ 

หมายถึง การดําเนินงานดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะการจัดบุคคลให

เหมาะสมกับงานและการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน

ทรัพยากร มนุษยจึงนับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร องคกรจะประสบ

ความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะข้ึนอยูกับการจัดการทรัพยากร มนุษย (Human Resource 

Management (ณัฏพันธ เขจรนันทน, 2552) 

บุคลากร ทุกระดับภายในองคการ จะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยภายในหนวยงานนับตั้งแตการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน การสรางแรงจูง
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ใย และการพัฒนาใหบุคลากรมีความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปล่ียน

ทัศนคติ คานิยมพื้นฐานใหเหมาะสมกับการทํางานในสภาพแวดลอมปจจุบัน ท้ังนี้ หาก หนวยงาน

ใดสามารถพัฒนาศักยภาพและสรางทัศนคติ คานิยมพื้นฐานท่ีเอ้ืออํานวยตอความสําเร็จของงานได

แลว หนวยงานน้ันยอมจะประสบความสําเร็จในการดําเนินงานขององคการ และในทางกลับกัน 

หากหนวยงานไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดดังท่ีกลาวก็จะประสบกับความลมเหลวในการ

ดําเนินงานและการแขงขันท่ีรุนแรงในปจจุบัน (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการทรัพยากร

มนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหท่ีอยูบนพื้นฐานของ กล

ยุทธองคการท่ีเปนส่ิงกําหนดทิศทางท่ีองคการจะดําเนินไปใหถึง ซ่ึงจะเปนผลใหกระบวนการ

กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

5). ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 

 หมายถึง ส่ิงท่ีองคการหรือหนวยงานทําไดดีกวาองคการหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

เปนลักษณะที่โดดเดน เปนความสามารถหลักท่ีองคการน้ันมีอยู เปนจุดเดนในดานความรู 

ความสามารถของบุคลากร หรือคุณสมบัติท่ีทําใหองคการแตกตางจากองคการอ่ืน ซ่ึงจะเปนขอ

ไดเปรียบในการแขงขัน และตองรักษาไวและตองพัฒนาทักษะท่ีจําเปน เชน ความสามารถในการ

บริการ ความสามารถในการบริหารงาน ความสามารถในการเปนผูนําดานเทคโนโลยี เปนตน 

(สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 

ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะ

ออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะท่ีจะทําใหบุคลากร

สามารถปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ีได ตามหนาท่ี และลักษณะงานท่ีรับผิดชอบเชน ดานการเงิน 

ดานบุคคล ซ่ึงคงตองอยูบนพื้นฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพ่ิมเติม สวนทักษะ ความถนัด 

หรือความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and special talents) นั้นอาจเปนความสามารถท่ีทําให

พนักงานนั้นๆโดดเดนกวาคนอ่ืน สงผลใหมีผลงานท่ีดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงานได

รวดเร็ว ซ่ึงองคการคงตองมุงเนนในท้ัง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 

6).  รูปแบบการบริหารของผูนํา  (Style) หมายถึง  ลักษณะรูปแบบ  และ

พฤติกรรมที่ใชในการบริหารงานของผูนํา ซ่ึงเปนผลจากการมีปฏิสัมพันธและวัฒนธรรมของแตละ
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องคกร และหมายถึงผูบริหารระดับสูงของหนวยงานการกระทําหรือพฤติกรรมของผูบริหาร

ระดับสูงจะมีอิทธิพลตอการรับรู ความรูสึกนึกคิด และความเช่ือของพนักงานในองคการ ลักษณะ 

รูปแบบ และพฤติกรรม เชน การใชเวลาของผูบริหาร การทุมเทกําลังกาย กําลังสติปญญา จะแสดง

ถึงความเอาใจใสตองานดานใดเปนพิเศษ มีสวนกระตุนใหบุคลากรมุมานะในการทํางานมากข้ึน 

เปนตน (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 

แบบ แผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบท่ีสําคัญ

อยางหนึ่ง ของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทท่ีสําคัญตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําท่ีประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรม

องคกรดวยการเช่ือมโยง ระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดข้ึน 

7). คานิยมรวม (Shared values) และเปาหมายบันดาลใจ (Super ordinate Goals) 

คานิยมรวม หมายถึง เปาหมายสูงสุดท่ีเปนปรัชญาหรือความเช่ือพื้นฐานของ

สมาชิกในองคกร และเปนบรรทัดฐานท่ียึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรท่ีไดกลายเปนรากฐาน 

ของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจเรียกวา

วัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเช่ือ คานิยมท่ีสรางรากฐานทางปรัชญา

เพ่ือทิศทางขององคกร โดยท่ัวไปแลวความเช่ือจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมายของผู

กอ ตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเช่ือเหลานั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปนพฤติกรรม

ประจําวันข้ึนมาภายในองคกร เม่ือคานิยมและความเช่ือไดถูกยอมรับท่ัวท้ังองคกรและบุคลากร

กระทําตามคา นิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมท่ีเขมแข็ง 

เปาหมายบันดาลใจ หมายถึง เปาหมายสูงสุดท่ีเปนปรัชญาหรือความเช่ือ

พื้นฐานของสมาชิกในองคการ โดยเปาหมายรวมนี้จะเปนพื้นฐานหรือจุดเร่ิมตนของแตละระบบ

ภายในองคการ ซ่ึงโดยปกติแลวเปาหมายบันดาลใจขององคการจะไมไดถูกกําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษร แตจะถูกพัฒนา ถายทอด และปลูกฝงอยูในหมูสมาชิกเปาหมายในลักษณะน้ีเปน

เปาหมายท่ีหวังผลในเชิงจิตวิทยา เปนส่ิงท่ีกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการทํางานและสรางความ

มุงม่ันรวมกันในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหบรรลุผล (สุรสิทธ์ิ วชิรขจร, 2550) 
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2.3.2. ทฤษฎีระบบ (System Theory)  

 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ. 1920 โดย 

Bertalanfy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ตอมาแนวคิดนี้เริ่มเปนที่รูจักกันแพรหลายเมื่อทศวรรษ 

1940 และ พัฒนาไปสูสาขาอ่ืนๆ  

 วิธ ีระบบเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรที ่ม ีการกําหนดปญหาสมมติฐานการ

วิเคราะหขอมูลและการดําเนินการทดลองช้ันนําไปสูการสรุปผลที่เหมาะสมเพื่อการแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นถาผลสรุปหรือผลลัพธที่ไดมาเปนสิ่งที่คาดวาจะไดผลดีก็จะถูกนํามาทดลองใชแตถายัง

ไมสามารถแกปญหาไดก็จะตองมีการทดลองมาสังเกตใหมจนกวาจะไดผลลัพธที ่ถูกตอง         

(กิดานันท มลิทอง2543: 77) 

การที่จะมีระบบใดระบบหนึ่งขึ้นมาไดจะตองมีสวนประกอบหรือสิ่งตางๆเปนตัวปอน

โดยเรียกวา "ขอมูล" เพื่อดําเนินงานสัมพันธกันเปน "กระบวนการ"เพื่อใหได "ผลลัพธ" ออกมา

ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวดังนั้นภายในระบบหนึ่งจะสามารถแบงองคประกอบและหนาท่ีไดดังนี้      

 

 

 
 

 

 

รูปท่ี  2.9  สวนประกอบของระบบ 
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1). ขอมูลเปนการตั้งปญหาและวิเคราะหปญหาการตั้งวัตถุประสงคหรือเปนการปอน

วัตถุดิบตลอดจนขอมูลตางๆเพื่อการแกปญหานั้น 

2). กระบวนการเปนการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ปอนเขามาเพื่อดําเนินการตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

3). ผลลัพธเปนผลผลิตที่ไดออกมาภายหลังจากการดําเนินงานในขั้นของกระบวนการ

ส้ินสุดลงรวมถึงการประเมินดวย 

นอกจากนี้ยังมีขอมูลปอนกลับซึ่งเปนการนําเอาผลลัพธที่ประเมินนั้นมาพิจารณาวามี

ขอบกพรองอะไรบางเพื่อจะไดทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในสวนตางๆนั้นใหสามารถใช

ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ระบบจะเกิดมีขึ้นไดจากผลรวมของสวนตางๆที่มีความสัมพันธเกี่ยวของและทํางาน

รวมกันโดยท่ีสวนตางๆหรือองคประกอบยอยของระบบนี้อาจจะเปนระบบยอยอีกมากมายหลาย

ระบบที่รวมอยูในระบบใหญนั้นและจะตองมีความสัมพันธเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไมทางตรงก็

โดยทางออมการเปลี่ยนแปลงของสวนใดสวนหนึ่งอาจจะมีผลกระทบไปยังการทํางานของ

ระบบใหญในสวนรวมโดยอาจเปนการใหผลท่ีดีข้ึนหรือเปนผลในทางตรงขามก็ได 

การวิเคราะหระบบ (System analysis) เปนวิธีการวิเคราะหระบบใดระบบหนึ่งโดยมี

การคาดหมายและจุดมุงหมายท่ีเปนการปรับปรุงแกไขระบบนั้นโดยการวิเคราะหนั้นจะแยกแยะ

ปญหาออกมาใหไดแลวกําหนดปญหาเปนหัวขอเพื่อทําการศึกษาและหาวิธีการแกไข (ประจักษ

เฉิดโฉม, 2537) 

 ศิริวรรณ  เสรีร ัตนและคณะ(2539.) มีแนวคิดเกี ่ยวกับวิธีการคิดอยางมีระบบ 

(System Thinking) วาในปจจุบันการดําเนินงานในองคกรทั้งในภาคธุรกิจของเอกชนและใน

ภาคองคกรของรัฐก็ตามตองเขาสูสภาวการณที่มีการแขงขันกันสูงเนื่องจากสภาพแวดลอมใน

ป จจ ุบ ัน เก ิดการ เป ลี ่ยนแปลงอย า งรวด เร ็ว ได แก คว ามก า วหน าทางด าน เทคโนโลยี 

(Technological Advances) โลกาภิวัฒน (Globalization) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

(Economic) สังคม (Social) วัฒนธรรม (Cultural) และการเมือง (Political) เปนตนดังนั้น

ผูบริหารในองคกรตางๆจะตองปรับตัวในการบริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรใหมีความ

สอดคลองเหมาะสมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อที่จะทําให
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องคกรของตนเองประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดตั้งไวและเกิดการไดเปรียบมากกวาคูแขง

ขัน เทคโนโลยีการจัดการสมัยใหมจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยทําใหผูบริหารนํามาใชในการ

บริหารจัดการการดําเนินงานขององคกรไดเปนอยางดีซึ่งเทคนิคหรือเทคโนโลยีตางๆที่นิยม

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. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 การขับเคลื ่อนและพัฒนาระบบการจ ัดการความรู ให เป นระบบและยั ่งย ืนนั ้น  มี

ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  ซึ่งการที่จะสรางผลลัพธท่ี

ดีดังกลาวไดนั้น จําเปนตองมีกระบวนหรือวิธีการที่ดีดวย  ในการศึกษาวิธีการหรือกระบวนการ

ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ใชการเปรียบเทียบหรือการเทียบเคียงจาก Best Practice ที่มี

ประสบการณและประสบความสําเร็จขององคกรที่มีพันธกิจและภารกิจใกลเคียงกัน คือ สภา

อัยการสิงคโปร ซึ่งไดมีการไปศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 12 -15 กันยายน 2553 และจัดทํา

รายงานการศึกษาดูงาน สภาอัยการแหงสิงคโปร (Singapore Attorney General Chamber) ไว

โดยสรุปดังนี้ 

 2.4.1 รายงานการศึกษาดูงาน สภาอัยการแหงสิงคโปร (Singapore Attorney General 

Chamber) 

 การจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปรนั ้น  ไดดํา เนินการอยางเปนระบบตาม

มาตรฐานของ APQC ไดแก การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  การปรับปรุงยุทธศาสตรและ

กลยุทธ การออกแบบระบบการจัดการความรูและนําสูการใชงาน การขยายการใชงานทั่วทั้ง

องคกร โดยทุกคนในองคกรไดรับการส่ือสารและฝกอบรมใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดการ

ความรู มีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู เปนผูรับผิดชอบอยางเปนระบบ และมีระบบการ

จัดการความรูจากหนางาน ทําใหระบบการจัดการความรูไดรับการสนับสนุนจากทุกคนใน
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การสรางชองทางใหผูใชงานเขาถึงขอมูลและองคความรูท่ีตองการผานอินเทอรเน็ต ทําใหใชงานได 

ทุกที่ ทุกเวลา 

แนวคิดและหลักการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร (KM Journey)  

  สภาอัยการสิงคโปร ตระหนักวา การจัดการความรูมิใชเปนเพียงแคเทคโนโลยี

สารสนเทศระบบหนึ่งหรือมากกวานั้น แตการจัดการความรูเปนมากกวาการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาใช และ  หนึ่งในหลักสําคัญของการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร คือ 

เราตองรูวาเราไมรูอะไร (You Must Know What You Do not Know) เนื่องจากโดยทั่วไปเราจะ

รูวาเรามีความรูอะไร แตไมรูวาเรายังขาดหรือไมรูอะไรบาง ในบริบทของสภาอัยการสิงคโปร 

กฎหมายคือความรู (Law is Knowledge) สินคาของเราคือความรูในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎหมาย 

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการจัดการความรูเพื ่อใหทราบวาเรายังไมมีความรูอะไร และความรู

อะไรบางท่ีเราจําเปนตองมีหรือเชี่ยวชาญ 

  นอกจากนั้น ยังตองใหความสนใจกับความรูประเภท Tacit Knowledge จึงหา

วิธีจัดการหรือจับความรูประเภทนี้ (Capture) เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยนกันไดในวงกวางมาก

ข้ึน ดังนั้น การจัดการความรูนอกเหนือไปจากการบริหารจัดการและการจําแนกประเภทแลว ยัง

หมายรวมถึงการแลกเปลี่ยนดวย ดังนั้นทําใหระบบจัดการความรูยิ่งมีความจําเปนในการพัฒนา

อัยการรุนใหม ใหสามารถทํางานไดเร็วขึ้น Overload) ดังนั้นจึงเห็นวาการจัดการความรูจะ

สามารถชวยแกไขปญหาในสวนนี้ได คือ สงขอมูลที่จําเปนในปริมาณที่เหมาะสม ไปสูคนท่ี

จําเปนตองใชในการทํางาน ณ สถานการณนั้นๆ ได 

สภาอัยการสิงคโปรยอมรับวายังไมประสบความสําเร็จจนไดผลสุดทาย และยัง

ตองพยายามอยางมากที่จะทําใหการจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการทํางาน และใหบุคลากร

ตระหนักถึงความสําคัญโดยไมไดมองวาเปนเพียงงานเสริมที่จะทําก็ตอเมื่อมีเวลา นอกจากนี้ 

จําเปนตองทําใหสามารถเขาถึงไดงาย (Easy to Retrieve) เรามองวาการเปลี่ยนทัศนคติควร

จะตองมาจากระดับสูง (Top – Down Approach) ซึ่งถาผูบริหารระดับสูงใหความสนใจ ระดับ

รองลงมองก็จําเปนตองสนใจดวยอาจจําเปนตองมีการนําระบบใหรางวัลคนเขามาใช คนที่ให

ความรู แลกเปลี่ยน หรือใชความรูมากก็ควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่มากกวาในรูปแบบใดแบบ

หนึ่ง หรือควรจะตองมีบุคลากรที่ทุมเททํางานดานการจัดการความรูโดยเฉพาะ เพื่อมาทํางาน
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โดยเฉพาะ และประเด็นเรื่องความปลอดภัยของระบบในการรักษาขอมูลมีความสําคัญมาก ทํา

ใหแบงขอมูลและความรูเปน 2 สวน คือ สวนที่สามารถแบงปนใหสาธารณะรับรูได และสวนท่ี

จํากัดอยูในวงแคบ  

โครงสรางระบบการจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร(Joyce Chao, 2553) 

  ระบบศูนยรวมการจัดการความรู  (Knowledge management Central) มี 

สํานักงานสารสนเทศ (Information Division) เปนผูรับผิดชอบ โดยแบงโครงสรางการจัด

องคกร ประกอบไปดวย 

 KM & IT Steering Committee 

 Chief Information Officer ซ่ึงก็คือ Mr. Charles Lim Aeng Chang และ

ดูแล 

o Computer and Information Systems department 

o Knowledge Management Central Library 

การจัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร นั้น   มองวาความรูและการเขาถึง

ความรูท่ีจําเปน มีความสําคัญกับการทํางานมาก จึงกําหนดแนวทางในการจัดการความรูโดยเนน

อยู 3 สวนหลักๆ ดังนี้ คือ  

1) การจับความรูหรือเนื้อหาความรู ทั้งที่เปนความรูชัดแจงอยูแลวในรูปของ

ฐานขอมูล และระบบสํานักงานตางๆ และที่อยูกับตัวอัยการที่มีประสบการณ ที่ยากกวาความรู

ประเภทแจงชัด  

2) การเก็บและจัดหมวดหมูความรู เนนที่ความถูกตองนาเชื่อถือ เพื่อเปนการ

ควบคุมคุณภาพของความรู  

3) การแลกเปล่ียนความรู สามารถทําไดผานชองทางการคนหาตางๆ ดวยการใช 

Taxonomy คลายดัชนีหรือแมกระทั่งการสงความรูไปที่คนทํางาน ประโยชนจากการมีโครงการ

จัดการความรูของสภาอัยการสิงคโปร คือ การทําใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณมาก

ขึ้น มีความสม่ําเสมอในการใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย สามารถลดเวลาในการเรียนรูของ

บุคลากรได และเพิ่มคุณภาพในการใหคําแนะนําทางดานกฎหมายแกองคกรตางๆไดดียิ่งข้ึน 
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การนําการจัดการความรูมาประยุกตใชภายในองคกร 

  มีการทบทวนยุทธศาสตรและกลยุทธการจัดการความรูใหม  ใน 3 ประการคือ  

องคความรูเปรียบเสมือนเพชรพลอยอันมีคา ตองมีการจัดเก็บในทันทีและดวยความเพียรอยาง

ตอเนื่อง  และ การเก็บองคความรูแบบ Silo ถือเปนความเสียหายท่ีใหญหลวง 

  เพื่อใหการจัดการความรู มีประสิทธิภาพและแกไขตลอดจนตอบสนองความ

ตองการของ SPD ได จึงกําหนดกลยุทธในการจัดการความรูใหม ออกเปน 4 กลยุทธ ดังนี้  

  กลยุทธที ่ 1  การจ ัดลิ ้นชักความรู ที ่เหมาะสมโดยมีการเชื ่อมโยงระหวาง 

บทบัญญัติของกฎหมาย เขากับองคความรูของผูเชี ่ยวชาญที่การจัดเก็บ จึงทําใหสามารถหา

ขอมูลโดยอางอิงจากมาตราของกฎหมาย หรือ ขอหา 

  กลยุทธที่ 2 คือการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อใชกับทุกแผนก เพื่อใหผูใชงาน

จากทุกแผนกสามารถใชงานไดจากรูปแบบท่ีเปนมาตรฐาน 

 กลยุทธที่ 3 ไดแก การสรางระบบการจัดเก็บจากหนางาน โดยใช แบบฟอรม 

ซึ่งผูปฏิบัติงานที่เห็นวา ผลงานที่ปฏิบัติสมควรมีการจัดเก็บจะกอรกแบบฟอรมเพื่อเสนอขอ

อนุมัติจัดเก็บ และเมื่อไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลวจึงสงไปยัง Information Division เพื่อ

จัดเก็บตามรูปแบบมาตรฐานตามลิ้นชักความรูที่กําหนดไว ทําใหสามารถจัดเก็บองคความรูได

จากกระบวนงานประจํา โดยไมเปนภาระเพิ่มข้ึนจากกระบวนงานตามปกติ  

กลยุทธสุดทาย ไดแกการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู กับผูใชงาน 

โดยทําใหผู ใชงานเห็นความสําคัญของการจัดการความรู และใชองคความรู ในการทํางาน 

ตลอดจนสามารถเขาถึงองคความรูที่ตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็วและปจจัยสําคัญที่จะ

สําเร็จได ไดแก ความตอเนื่อง และ การทําให ระบบการจัดการความรูนั้นไดรับการสนับสนุน

จากบุคลากรทุกคนในองคกรหรือแผนก บุคลากรทุกระดับตองมีสวนรวม หรือบทบาทในการ

สนับสนุนการจัดการความรู  

นอกจากนี้  ในการเขาถึง ระบบการจัดการความรู จัดทําเปน ศูนยกลางรวม 

(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 “สารสนเทศท่ีมีคุณคา ซ่ึงมีการนําประสบการณ วิจารณญาณ ความคิด 

คานิยม และปญญาของมนุษยมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการสนับสนุนในการทํางานหรือใชในการ

แกปญหา” (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2551 น.21-22) 

 

  ความรู หมายถึงประสบการณจริง (Experience) ท่ีเกิดจากการเห็นจริง ไดลงมือปฏิบัติ

ทําจริงหรืออาจหมายถึงประสบการณท่ีทําใหสามารถทํางานไดสําเร็จ (Effectiveness) และความรูอาจ

หมายถึงสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน (Information for Action) จําเปนการตรวจสอบหรือพิจารณา

เพื่อใหงานไดผล หรือความเส่ียงตํ่า ความรูวาขอมูลสารสนเทศอะไรท่ีจําเปนตองใชประกอบในการ

ทํางาน แกปญหาหรือตัดสินใจ (ณพศิษฎ จักรพิทักษ, 2552.น. 1) 

ความรู คือ ส่ิงท่ีส่ังสมจากการศึกษา การคนควา ประสบการณ และทักษะที่สามารถ

ส่ือสารและแบงปนกันได และนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจและการแกไขปญหาตางๆ 

(พรรณี สวนเพลง, 2552 น.15) 

2.5.2. ประเภทของความรู (Type of Knowledge)  

แบงความรูออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1 ) ความรูแบบชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีมีลักษณะเปนวัตถุที่ 

มองเห็นจับตองได เชน เอกสาร แผนภาพตางๆ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส ท่ีสามารถเขาถึง ถายทอด 

ส่ือสารโดยไมตองอาศัยการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนเพื่อถายทอดความรู 

2 ) ความรูแบบซอนเรนหรือความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีอยู

ในตัวบุคคลท่ีเกิดจากประสบการณเฉพาะตัวของผูเช่ียวชาญ เชนองคความรู ทักษะ ขอควรปฏิบัติของ

ผูเช่ียวชาญ เปนตนและเปนความรูสวนใหญของบุคลากรท่ีตองหาทางจัดการออกมา  
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2.5.3. การจัดการความรู (Knowledge Management) 

การจัดการความรู   หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดยการใชความรูและ

ประสบการณของคนทํางาน รวมท้ังสารสนเทศท่ีจําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตตอ

องคกร (ณพศิษฎ จักรพิทักษ., 2552.น. 3) 

 การจัดการความรู คือ เคร่ืองมือเพื่อการบรรลุเปาหมายของงาน 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) ซ่ึงมีรูปแบบที่สลับซับซอน

และรวมกันเปนองครวม สวนประกอบของระบบสามารถมีลักษณะทางกายภาพท่ีสามารถจับตอง

ไดและมีลักษณะท่ีจับตองไมได อาทิ กระบวนการ การไหลของขอมูล ปฏิกิริยาระหวางบุคคล และ

สภาวะจิตใจท่ีอยูภายใน เชน ความรูสึก คุณคาและความเช่ือ 

ระบบ (System) หมายถึงโครงสรางหรือองคประกอบรวมทั้งหมดอยางมีระบบ

แสดงใหเห็นความสัมพันธภายในของสวนประกอบตางๆแตละสวนและตอสวนรวมทั้งหมด

ของระบบอยางชัดเจน (Silvern) 

ระบบ (System) หมายถึงผลรวมของหนวยยอยซึ่งทํางานเปนอิสระจากกันแตมี

ปฏิสัมพันธกันเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (ชัยยงค พรหมวงศ, 2523: 98) 

2.6. ผลการทบทวนวรรณกรรมศึกษา  

การทบทวนวรรณกรรม จากทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีที่เกี ่ยวของ และเอกสาร

ตลอดจนรายงานวิจัยตางๆ พบวา 

2.6.1. สมมุติฐานดานสภาพปญหา  ไดทําการทบทวนวรรณกรรม  ดวยการศึกษา

เทียบเคียงกับสภาอัยการสิงคโปร  พบวา  ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีการวางกลยุทธ

ในภาพรวม เพื่อบริหารจัดการระบบการจัดการความรูที่มีหลากหลายใหอยูในระบบเดียวกัน 

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 

เนื ่องจากขณะสรางยังมิไดมีการออกมาตรฐานกลาง ทําใหมีความหลากหลาย ขาดเอกภาพ 

ประกอบกับการเทียบเคียงกับระบบเว็บไซด ทําใหไดขอสรุปวา  ระบบการจัดการความรู 

จําเปนตองมีวงจรการบริหารจัดการ  ระบบการจัดการความรูทั ้งระบบ  เปนวงจรคู ขนาน 

(Double-Loop Learning) กับวงจรชีวิตของระบบการจัดการความรู ดังนี้   

วงจรที่ 1: ไดแก วงจร ระบบการจัดการความรูของแตละระบบ ตามบัญชีองคความรู 

100 องคความรู ซึ่ง ผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก CKO และ Km Team เปนผูรับผิดชอบ 

ตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ ซึ่งการหมุนวนของวงจรใช Deming’s 

cycle คือ Plan Do Check Act (PDCA) เปนกลไกการขับเคล่ือนวงจร 

วงจรที่ 2: ไดแก วงจรระดับกลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS 

Strategy Cycle) ทั้งระบบ ซึ่งไดแก การขับเคลื่อนระบบการจัดการความรูทั้ง 100 ระบบการ

จัดการความรู ใหขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง และเชื่อมโยงกับ แผนแมบทการจัดการความรู, แผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรู ฯ และแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 วงจรระบบบริหารจัดการ ดวย 7’S Models 
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 4) Internalization เปนการนําระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ที่ออกแบบ 

จัดทําเปนระบบการจัดการความรู K 70 เพื่อใหมีการนําความรูและตนแบบนี้มาใชในการจัดการ

ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  

 จากสมมุติฐานดานหลักการและรูปแบบของระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการ

ความรู  สามารถกําหนดรูปแบบของระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู โดยใช

แนวทาง 7’S Model แบงออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก  

(1) กลยุทธระบบการบริหารระบบการจัดการความรู (KMS Strategy)  

หมายถึงกลยุทธในการกําหนดนโยบายและแผนงาน ในการสรางและพัฒนา

ระบบการจัดการความรู  เพื่อใหมีแผนปฏิบัติการประจําปของระบบการจัดการความรู (KMS 

Action Plan) รวมทั้งการเชื่อมโยง นโยบายและแผนงานดังกลาวเขากับแผนปฏิบัติการจัดการ

ความรู (KM Action Plan) และการเพิ่มเติมระบบการจัดการความรูในแผนยุทธศาสตรและแผน

แมบทการจัดการความรู เพื่อใหเกิดความสอดคลองและทําใหระบบการจัดการความรูเปนตัว

ขับเคล่ือนการจัดการความรูอยางเปนทางการ และการจัดสรรงบประมาณใหแกระบบการจัดการ

ความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14. การเช่ือมโยง KMS กับแผนยุทธศาสตร KM 
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ทั ้งนี ้ กลย ุทธ ด านนโยบายและแผนงานระบบการจ ัดการความ รู  นั ้น

ประกอบดวยแนวทางหรือกลยุทธยอย ดังตอไปนี้ 

  1.1. การทบทวนคุณภาพและประเมินผลการใชงานระบบการจัดการความรูท่ีได

จัดสรางข้ึน ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาการจัดการความรู (KMS 

Evaluation) 

  1.2. การจัดทําแผนปฏิบัติการระบบการจัดการความรู (KMS Action Plan) เพื่อ

สรางและพัฒนาระบบการจัดการความรู  

1.3. การเชื่อมโยง  KMS Action Plan กับแผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM 

Action Plan) เชน กิจกรรม แกไขเพิ่มเติมกลยุทธดานระบบการจัดการความรูไวในแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรู และ แผนแมบท เพื่อใหการดําเนินการระบบการจัดการความรู 

เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการจัดการความรูประจําปงบประมาณ และแผนยุทธศาสตรการ

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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รูปที่ 2.16 กระบวนการดําเนินการตามกลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ดวย Balance Scorecard

56 
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  จากแผนภูมิ Balance Scorecard จะเห็นไดวา การบริหารจัดระบบการจัดการความรู 

มีความสมบูรณ ข้ึน  ตั้งแต  การบริหารระดับนโยบายและแผนงาน  การสรางและพัฒนา 

ประสิทธิภาพการใชงานและการบริหารจัดการ ซ่ึงจะทําใหระบบการจัดการความรูมีการขับเคล่ือน

แบบพลวัตรตลอดเวลาและเติบโตไปพรอมกับองคกรอยางตอเนื่อง  ปญหาอุปสรรคของระบบการ

จัดการความรูจะหมดไป   

 (2) กลยุทธการกําหนดมาตรฐานและโครงสรางของระบบการจัดการความรู (KMS 

Infrastructure) 

 กลยุทธด านโครงสร างการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  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         

ซ่ึงจัดเก็บ Template ตางๆ ท่ีเปนมาตรฐานใชในการจัดสรางระบบการจัดการความรูตอไป รวมท้ัง 

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 โดยครอบคลุมการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับ  

-Hardware & Software ของระบบบริหารการจัดการความรู (KMS 

Management Application) รวมถึงการ บํารุงรักษา การปรับรุนและพัฒนาโปแกรมและอุปกรณ 

งบประมาณ เปนตน ของ KM Center 

-การจัดสรรทุนและการศึกษาเพื ่อ เสริมสรางว ิศวกรความรู  (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 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 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 ดังแสดงในรูปท่ี 2.18  

ORGANIZATION Life 
Cycle Process 

 

4. Reuse Group 
4.1. Asset Management 
4.2. Reuse Program Management 
4.3. Domain Engineering 
 

3. Resource & Infrastructure 
Group 
3.1. RIN 1: Human resource  
                Management 
3.2. RIN 2: Training 
3.3. RIN 3: Knowledge       
                Management 

1. Management Group 
1.1. MAN 1: Organization Alignment 
1.2. MAN 2: Organization Management 
1.3. MAN 3: Project Management 
……………………… 
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รวมทั้งระบบทะเบียนของ KMS Staff ที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู ดังแสดงในรูปท่ี 

2.19 

     
รูปท่ี 2.19 ระบบการจัดการทะเบียน 

 

ระบบการประ เม ินผลล ัพธ การใช ง านระบบการจ ัดการความ รู  ( KMS 

Evaluation & Improvement System) ไดแก การประเมินผลจํานวนการใชงานขององคความรู

ทางสถิติ และการวัดความพึงพอใจของผูใชงาน ท้ังในดานการเขาถึงขอมูล และผลลัพธของการ

ปฏิบัติงานจากการใชองคความรู    

ระบบบริหารจัดการผูใชงานระบบการจัดการความรู KMS User Management 

System เชน ทะเบียนผูใชงาน การบริหารสิทธิเขาใชงาน การฝกอบรมการใชงาน การสื่อสาร

ใหผูใชงานตระหนักในความสําคัญและประโยชนของการใชงานระบบการจัดการความรู 

รวมทั้ง การรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูลดวย เชน การคุมครองขอมูลลับ ขอมูล

สวนบุคคล ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ระบบการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรของระบบการจ ัดการความรู  (KMS 

Resources System) ไดแก การบริหารจัดการ การจัดสรรทดแทน และการบํารุงรักษา อุปกรณ
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KMS COP Network

-Seminar

-Forum Discussion

-Best Practice  Forum 

KMS

Admin
KMS

Admin

KMS

Admin

KMS

Admin

KMS

Admin

KMS

Admin

KMS

Admin

ระบบการบริหารจัดการเครือขายระบบการจัดการความรู KMS COP Network 

ไดแก การเชื่อมโยง ผูกํากับดูแลระบบการจัดการความรูไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการขับเคลื่อน

ระบบ การแกไขปญหา และ การเรียนรูจาก Best practice เพื่อใหเกิด Share Value ในระหวาง

ระบบการจัดการความรูทั ้งหมดของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยกิจกรรมตางๆ เชน KMS 

Meeting/ COP Seminar/Best Practice Contest/ KMS Forum Annual Meeting เปนตน 

 

 

 

รูปท่ี 2.21 การเช่ือมโยง KMS ตางๆผาน COP Network 

   

กลยุทธการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ดังกลาวมาจะเห็นไดวา สามารถบริหาร

จัดการระบบการจัดการความรู ท้ังหมดของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหสามารถมีวงจรท่ีเปนพลวัตร

และมีการพัฒนา การใชงาน และการกํากับ ดูแล การปรับปรุง ดวยวงจรท่ี 2 ท่ีสมบูรณ ตั้งแต ระดับ

นโยบายและแผนงาน การสรางและพัฒนา ประสิทธิภาพการใชงานและการบริหารจัดการ รวมท้ัง 

บุคลากร ตามกรอบของมาตรา ISO 12207 ไดเปนอยางดี ซ่ึงจะสงผลลัพธทําใหระบบการจัดการ

ความรูสามารถสรางและกระจายองคความรูสูบุคลากรไดท่ัวท้ังองคกร และองคกรอัยการจะกาวสู

การเปนองคกรแหงการเรียนรูในท่ีสุดอันเปนเปาหมายของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุด     


