
 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

4.1. นําเร่ือง 

ผลการศึกษา เปนการศึกษาเพ่ือพิสูจนสมมุติฐานของระบบการบริหารจัดการ KMS ซ่ึง

ออกแบบเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูท้ังองคกร และถือเปน

นวัตกรรมท่ียังไมมีองคความรูหลักมากอน จึงตองทําการศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษา ดวยมาตรา 

ISO 12207 และการเทียบเคียง (Benchmarking) กับคูเปรียบเทียบท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันกับ

สํานักงานอัยการสูงสุด คือ สภาอัยการสิงคโปร ( Attorney General Chamber) โดยวัดผลการศึกษา

ดวย คาความเปนไปได (Feasibility Study) โดยวัตถุประสงคการศึกษา มุงเนนการสรางและ

ออกแบบ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS เพื่อใหได 

ตนแบบของระบบบริหารจัดการ(Archetype) ท่ีจะนําไปสูระบบบริหารท่ีสามารถใชไดจริง 

(Prototype)  

การสรางระบบการจัดการความรู 

การสรางระบบบริหารจัดการ KMS ประกอบดวยการศึกษาเชิงสภาพปญหาของระบบการ

จัดการความรู การศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

(KMS Management) โดยศึกษารูปแบบวงจรที่สองคือ KMS Management Cycle โดยใช 7’S Model    

และการศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

 

4.2. ผลการศึกษา  

4.2.1. การศึกษาเชิงสภาพปญหาของระบบการจัดการความรู   

 พบวา ตามแผนแมบทการจัดการความรูและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู มิได

ระบุถึงโครงการสรางระบบการจัดการความรูไวในแผนดังกลาว  สํานักงานอัยการสูงสุดจึงยัง
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ไมมีระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management) และไมมีระบบ

ขอมูลสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเร่ืองนี้   

ด ังนั ้น    การศ ึกษ าจ ึง กํ าหนดหา คู เ ท ียบ เพื ่อ ทํ าก า ร เปร ียบ เท ียบ ที ่ใ กล เ ค ีย ง 

(Benchmarking)  ในประเด็นของระบบการจัดการความรู ซ่ึงไดแก    

 4 .2.1.1 การจัดการความรู   ของ   สภาอัยการประเทศสิงคโปร(Attorney 

General Chamber of Singapore) เนื่องจากมีลักษณะงานเชนเดียวกับที่สํานักงานอัยการสูงสุด   

สามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบได ซึ่งการดําเนินการ ของสภาอัยการประเทศสิงคโปร ปรากฏ

วา   มีปญหาอุปสรรคที่สําคัญ 3 ประการคือ ปญหาดานความไมเปนเอกภาพของระบบการ

จัดการความรู   การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู ใหเปน Portal เดี่ยว และการสงเสริมการ

ใชงาน (Users Collaboration) 

 จากปญหาอุปสรรคของสภาอัยการสิงคโปรดังกลาว เปรียบเทียบกับการจัดการความรู

ของสํานักงานอัยการสูงสุด   สามารถอนุมานไดวา  มีความเปนไปไดอยางมากที่จะตองประสบ

กับปญหาอุปสรรคในทํานองเดียวกัน   

   4.2.1.2. ความเสี่ยงของระบบการจัดการความรู จากกรณีศึกษาที่ใชเปนตัว

เปรียบเทียบ (Risk Management Study) 

การคนควาจากการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นการดํารงอยูของระบบการจัดการ

ความรู (KMS Life Cycle)    จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบคือ ระบบการจัดทําเว็บไซด ของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งมีภารกิจและเปาหมายคลายกับการจัดการความรู พบวาเกิดปญหา

อุปสรรคท่ีสําคัญ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1. ตารางสรุปการเทียบเคียงสภาพปญหา (Problem Benchmarking) 

สภาพปญหา ระบบการจัดการ

ความรู KMS 

1. ปญหาดานความไมเปนเอกภาพของระบบการจัดการความรู    √ 

2. การเช่ือมโยงระบบการจัดการความรูไมเปน Portal  √ 

3. ขาดการสงเสริมการใชงาน (Users Collaboration) ที่ตอเน่ือง √ 

4. การขาดบุคลากรท่ีมีความรูในการจัดทํา  √ 

5. ผูบริหารขาดความสนใจและการมีบทบาทในการบริหารจัดการ √ 

6. ขาดแผนงานและระบบการบริหารจัดการ  √ 

7.ขาดระบบการสนับสนุน การจัดทํา ปรับปรุง และการบริหารขอมูล √ 

 

4.2.1.3. บทสรุปการศึกษาเชิงปญหาของระบบการจัดการความรู  

1).  ระบบการจัดการความรู   เปนกระบวนงานที่เกิดขึ้นใหม โดยเปนผลลัพธจาก

การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู   มิไดกําหนดแนวทางการบริหารระบบการ

จัดการความรูไวในแผนแมบทการจัดการความรูและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู การ

ดําเนินการในจุดเริ่มตนเปนสวนหนึ่งของการศึกษา  แตเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรแลว ระบบการ

จัดการความรู จะหยุดหรือยุติตามหลักสูตรไปดวย ดังนั้นระบบการบริหารจัดการความรู  จึง

ตองเชื่อมโยงกับแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู เพื่อใหสามารถดําเนินการ

ไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน 

2). ระบบการจัดการความรู ไมมีกลไกการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ  จึงไมอาจ

ดําเนินการตอไปไดอีกแมนักศึกษาดังกลาวในขอ 1. ยังประสงคจะดําเนินการตอไปก็ตาม 

ดังนั้น ระบบการจัดการความรูตองมีระบบการบริหารจัดการ จึงจะแกไขปจจัยเสี่ยงของระบบ

การจัดการความรูท้ังหาประการดังกลาวขางตนได 
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4.2.2.  การศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

(KMS Management) โดยศึกษารูปแบบวงจรที่สองคือ KMS Management Cycle โดยใช 7’S 

Model   

 จากการศึกษา  โดยทบทวนวรรณกรรม  ทฤษฎีการจัดการความรู และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ตลอดจน เอกสารรายงานที่เกี ่ยวของ  ผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร กับสรุปผล

แบบสอบถามความตองการ  ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้ 

 4.2.2.1. ผลการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ สรุปไดวา  

  1)  นายอนุชาติ  คงมาลัย และนายยุคล  เหลาพูลสุข เห็นวามีความจําเปนตองมี

ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และควรนําระบบการจัดการความรู         ไป

ผนวกเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู  และเห็นวาควรนําระบบการบริหาร KMS 

มาใชในการทํางานจริง และควรมีความเปนเอกภาพ เช่ือมโยงกับทุก KMS      

        นายยุคล  เหลาพูลสุข เห็นวา ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ       ใน

การบริหารจัดการระบบ KMS ไดแก นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน

คดีปกครอง เพราะเปนผูมีความรูเร่ืองบริหารจัดการและมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนอยางมาก และเคยผานงานในดานดังกลาวมาโดยเฉพาะในชวงที่เปนอัยการพิเศษฝาย

สารสนเทศ  

2)นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ ผูเชี่ยวชาญ  ใหหลักการวา ระบบการบริหาร 

KMS ตองใชหลักการของ Double-Loop Learning กลาวคือ วงจรที่ 1 ไดแก วงจร การ

ดําเนินการระบบการจัดการความรู ซ่ึงสมควรท่ี สฝบร. ควรกําหนดมาตรฐานกลาง ในการสราง

และการดําเนินการไวใหชัดเจน เพื่อใหเกิดเอกภาพในการสรางและการดําเนินการ  ทําใหแกไข

ปญหาความเสี่ยงตางๆได    วงจรที่ 2  ไดแก วงจรระบบการบริหารจัดการ KMS เพื่อใหเกิด

ระบบวงจรกํากับ ระบบการจัดการความรูในภาพรวมทั้งองคกรหรือทั้ง 100 บัญชีองคความรู 

ตั้งแตการวางแผน (Plan) การดําเนินการ (Do) การแกไขปญหา (Check) และ การพัฒนา

ปรับปรุง (Act) เพื่อขับเคลื่อนเสริมวงจรที่ 1 ใหหมุนอยางมั่นคง และระบบการบริหารจัดการ 

KMS ควรแบงเปน 3 สวน ตามแนวทางของ 7’S Models คือ 
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(1). การบริหารดานยุทธศาสตรของระบบการจัดการความรู (KMS Strategy) 

ไดแก การทําแผนกลยุทธระบบการจัดการความรู เพื่อเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรการจัดการ

ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อใหสามารถดําเนินการอยางตอเนื่องในระบบงานประจํา 

(2). การบริหารดานโครงสรางพื ้นฐานของระบบการจัดการความรู (KMS 

Infrastructure) ไดแก การสรางมาตรฐานของระบบการจัดการความรู เชน ISO 12207:15 Task   

ระบบสนับสนุน KMS เชน Template มาตรฐาน เพื่อใหระบบการจัดการความรูที่สรางมี

รูปแบบเปนเอกภาพ ทําให การใชงาน การปรับปรุงและพัฒนา และการเชื่อมโยงระบบรวมกัน

เปน Portal ไดอยางไมมีปญหาเร่ืองระบบขัดแยงกันหรือเขากันไมได (Confliction’s System)   

(3). การบริหารดานระบบการจัดการ (KMS System) ไดแก การจัดการระบบ 

KMS เพื่อให สฝบร. ใชเปนกระบวนงานในการบริหาร  จัดการ กํากับ ดูแล ระบบการจัดกร

ความรูท้ังหมด  เนื่องจากปจจุบัน สฝบร. ยังไมมีกระบวนงานในการจัดการ KMS แตอยางใด 

 

4.2.2.2. ขอมูลจากแบบสอบถามความตองการ   

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลท่ีมีการวิเคราะห   

  1). สรุปผลขอมูลจากแบบสอบถาม ใชวิธีการวิเคราะหดวย SPSS โดย

สอบถามความตองการตามภูมิศาสตร ทั้งในสวนกลาง และตางจังหวัด เนื ่องจากผูใชงานมี

ลักษณะงานและความรับผิดชอบที่แตกตางกัน กลาวคือ สวนกลาง มีการแบงแยกการทํางาน

ตามภารกิจเปนการเฉพาะ สวนตางจังหวัด ไมมีการแบงแยกภารกิจเปนการเฉพาะ   

  2). สรุปผลการวิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 

มีกลุมผูใชงานตอบแบบสอบถาม จํานวน 94 คน ประกอบดวย 

  (1) .   กลุ มผู ใช งานซึ ่ง เป นข าราชการฝ ายอ ัยการในสวนกลางและสวน

ตางจังหวัด (ภาค 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) ตามกลุมรวม 73 คน ไดดังนี้ 

  -.กลุมผูบริหารไดแก  อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายและอัยการ

จังหวัด จํานวน 31 คน 

  - กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก  อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ  อัยการผูเชี่ยวชาญ อัยการ

อาวุโสจํานวน 14 คน 
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  - กลุมผูปฏิบัติงาน/ผูใชงานระบบ ไดแก  กลุมผูปฏิบัติอยูหนางาน เชน รองอัยการ

จังหวัด  อัยการประจํากรม  อัยการประจํากอง  อัยการจังหวัดผูชวย และอัยการผูชวย รวมท้ัง 

เจาหนาท่ีธุรการ       จํานวน 28 คน 

  (2). กลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู จํานวน  21  คน 

  - กลุมผูบริหารไดแก  อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายและอัยการ

จังหวัด จํานวน 4 คน 

  - กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก  อัยการผูเชี่ยวชาญพิเศษ  อัยการผูเชี่ยวชาญ อัยการ

อาวุโสจํานวน 4 คน 

  -  กลุมผูปฏิบัติงาน/ผูใชงานระบบ ไดแก  กลุมผูปฏิบัติอยูหนางาน เชน รองอัยการ

จังหวัด  อัยการประจํากรม  อัยการประจํากอง  อัยการจังหวัดผูชวย และอัยการผูชวย จํานวน 4 คน 

เจาหนาท่ีธุรการ       จํานวน 9 คน รวมท้ังส้ิน  13 คน ดังแสดงในตารางท่ี 4.1. 

ตารางท่ี 4.2. สรุปประเภทของผูตอบแบบสอบถาม 

ตําแหนง 
ผูใชงาน ผูรับผิดชอบระบบ (KM Team/KE) 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
ผูบริหาร 31 43 4 19 
ผูเช่ียวชาญ 14 19 4 19 
ผูปฏิบัติการ 28 38 13 62 

รวม 73 100 21 100 

 

 

 

 



 

4.2.2

  
รวบรวมขอมู
 
การกําหนดเก

  
 
 

รูป

รูปท่ี 4

2.3. วิธีการเก็

การเก็บร
มลูเปนแบบส

กณฑในการตั

ระดับมา
ระดับมา
ระดับปา

ปที่ 4.1 แผนภู

4.2. แผนภูมแิ

บรวบรวมขอ

รวบรวมขอมู
อบถาม (Que

ตดัสินคุณคา 

ากท่ีสุด  
าก  
านกลาง  
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อมูล 

ลใชวิธีการสํา
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อยูระหว
อยูระหว
อยูระหว

ดงประเภทกล

ยละผูรับผิดชอ

ารวจ (Survey

วาง  
วาง  
วาง  

ลุมผูใชงาน 

อบระบบ  KM

y method) เครื

๔.๕๑ – 
๓.๕๑–๔
๒.๕๑–๓

MS 

ร่ืองมือท่ีใชใน

 ๕.๐๐   คะแน
๔.๕๐ คะแ
๓.๕๐ คะแ

 

 

นการเก็บ

นน 
แนน 
แนน 
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 ระดับนอย  อยูระหวาง  ๑.๕๑–๒.๕๐ คะแนน 
 ระดับนอยท่ีสุด  อยูระหวาง  ๐.๐๐–๑.๕๐ คะแนน 

  
 
 4.2.2.4. การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว  ทําการตรวจสอบความ
ถูกตองและความสมบูรณของขอมูล  จากน้ันไดลงรหัสขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE 
SOCIAL SCIENCES) for Windows สถิติท่ีใชในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา 
(DESCRIPTIVE STATISTIC) ไดแก รอยละ (PERCENTAGE) คามัชฌิมเลขคณิต 
(ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) 
 

รายงานการประเมินผลความตองการของผูใชงาน 
(จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 73 ชดุ) 

เกณฑการจําแนก 
 ระดับมากท่ีสุด  อยูระหวาง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   คะแนน 
 ระดับมาก  อยูระหวาง  ๓.๕๑–๔.๕๐  คะแนน 
 ระดับปานกลาง  อยูระหวาง  ๒.๕๑–๓.๕๐  คะแนน 
 ระดับนอย  อยูระหวาง  ๑.๕๑–๒.๕๐  คะแนน 
 ระดับนอยท่ีสุด  อยูระหวาง  ๐.๐๐–๑.๕๐  คะแนน 
1). ผูใชงานตองการให ระบบการจัดการความรู ตอบสนองในดานใดดังตอไปนี้ 

  (1) การแกไขปญหาสําคัญดวยการใชองคความรูหรือประสบการณพิเศษ 
  (2) การเพิ่มขีดสมรรถนะแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน 

(3) ดานการใหบริการทางวิชาการ เอกสาร สารสนเทศท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 
(Knowledge – Banner Service) เชน ถามตอบปญหา การสอนงานออนไลน 

(4) อ่ืน ๆ โปรดระบุ 
 

จากการประเมินผลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาระบบการจัดการความรูควร
ตอบสนองในทุกดาน เปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 40.4  รองลงมาเห็นวาระบบการจัดการความรู



 

ควรตอบสน
  

 ผูใช

คดีอาญาและ

,เด็กและเยาว
นาจะทําได 

2). ร

สวนคือ 

 (1)  
ปฏิบัติงานให
 (2)  
หนังสือเวียน
 (3) 
ผูเช่ียวชาญเพื
 (4) ส

แสดงความคิ

ทานเห็นดวย

นองในดานก

ชงานตองการใ
 - ด

ะคดีแพง แนว
 - จ

วชน,ปกครอง

รูปที

ระบบการจัด

 องคความรูที
หมีประสิทธิภ
 แหลงรวบรว
น คูมือการปฏิ
สวนใหคําป
พื่อติดตอขอคํ
สวน กิจกรรม

คิดเห็นในประ

ยกับโครงสร

ารเพิ่มขีดสม

ใหระบบการจ
ดานขอมูลท่ี
ทางการดําเนิ
จัดทําตัวอยาง
ง ฯลฯ และยก

ที่ 4.3 แผนภูมวิ

ดการความรู จ

ที่ผูเช่ียวชาญใ
ภาพและลดขอ
วมองคความร
บัติงานและส

ปรึกษา ปญห
าปรึกษา  เปน
ม กลุม COP 

ะเด็นสําคัญหรื

างของระบบ
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รรถนะแกบคุ

จัดการความรู
ใชในการปฏิ

นนิคดีอาญาใน
งของงานอัยก
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บัติงาน แบบ

การแลกเปลี่ย
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ตงิาน คิดเปน

ในดานอ่ืนๆ เช
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บพิมพและตั

ยนความรู เชน
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าวขางตนเพีย
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ชน 
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การความรู 
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คําฟองท่ี

พง,อาญา
ดหมายวา

 

สําคัญ ๔ 

และนําไป 

ยบ คําส่ัง
น 
 ทําเนียบ 

กรรม การ



 

 จาก

จัดการความ

 นอก

คน) 

  

  

ยกตัวอยางเที

  

มาก

ท่ีสุด 

๓๕.๗ 

รูปท่ี  

3) . 
  
ใหบริการแก
52.8  รองลงม
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กจากน้ีผูตอบ

- ควรให
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รายการ 
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หัวขอ เชน  (
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4.7  แผนภูมิว
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.3%

าน 

วาควรมีองคค

ฏิบัติงาน,แกป

วาควรมีองคค

างๆใหมาก,มี
ดจะให 

 

ความรูใน
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  กลุมผูปฏิบัติงาน  จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองคความรู
ในหัวขอ เชน     (มีผูตอบ 24  คน) 
  - ความเห็นและคําส่ังสํานวนคดีอาญา 
  - คูมือปฏิบัติงาน กฎหมายระเบียบตางๆ ควรรวบรวมเก็บไวใหทันสมัย (ควรจํากัดใช
โดยเฉพาะบุคลากรในหนวยงานของ อส.) 
  - การแกไขปญหาเบ้ืองตนไดดี,มีทักษะหรือความสามารถในดานตางๆใหมาก,มีทัศนะคติ
ท่ีดีตอ ผูทํางาน หรือประชาชน หรือหนวยงานอ่ืนตามความเหมาะสม,จิตท่ีคิดจะให 

 กลุมประชาชนท่ัวไป   จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองคความรู
ในหัวขอ เชน  (มีผูตอบ 27 คน)                              
  - ประกาศ,แผนพับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหทราบระบบการจัดการความรู 
  - ใหขอมูลการบริการแกประชาชน (ควรมอบให สคช.) 
 - คูมือการติดตองาน,แนวทางและขอแนะนําในการติดตองาน 
 - กฎหมาย, ระเบียบ, ขาวประชาสัมพันธ 
 

8) . ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน
ใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูท่ีตองการไดระดับใด 
 จากการประเมินผล  พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาระบบการจัดการความรู จะสามารถ
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสาร
และความรูท่ีตองการไดอยูในระดับมาก  คาคะแนนเฉล่ียเทากับ   4.20 
 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด x  S.D ความหมาย 

22.4 75.9 1.7 - - 4.20 .44 มาก 
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รูปท่ี  4.9  แผนภูมิวงกลมแสดงความสนใจระบบการจัดการความรู 

 
10). ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร

จัดการใหมีการสรางและเพ่ิมเติมองคความรูอยางตอเนื่อง ทานเห็นวาผูบริหารจัดการระบบควร
ไดแก 

จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารจัดการระบบควรเปน อันดับ
แรกสํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู 
คิดเปนรอยละ  67.9   รองลงมาสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู  คิดเปนรอยละ  
22.6 

  รายงานการประเมินผลความตองการของ KE (KMS) 
(จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 21 ชดุ) 

เกณฑการจําแนก 
 ระดับมากท่ีสุด  อยูระหวาง  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   คะแนน 
 ระดับมาก  อยูระหวาง  ๓.๕๑–๔.๕๐ คะแนน 
 ระดับปานกลาง  อยูระหวาง  ๒.๕๑–๓.๕๐ คะแนน 
 ระดับนอย  อยูระหวาง  ๑.๕๑–๒.๕๐ คะแนน 
 ระดับนอยท่ีสุด  อยูระหวาง  ๐.๐๐–๑.๕๐ คะแนน 

 

มากที่สดุ
, 13.8

มาก, 75.9

ปานกลาง
, 10.3
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1). ทานเห็นดวยเพียงใดกับโครงสรางของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 
ซ่ึงแบงเปน  ระบบตาง ๆ  ไดแก 
  (1). กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 
  (2). ระบบการบริหารจัดการความรู ซ่ึงไดแก 
   * ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS) 
   * ระบบสนับสนุนการจัดทําแมแบบระบบการจัดการความรู 
   * ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน 
การกําหนดสิทธิการใชงาน การฝกอบรมผูใชงานและผูดูแลระบบเปนตน 
   * ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวางผูดูแลระบบ
การจัดการความรูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  
  จากการประเมินผลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยกับโครงสราง
ของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู อยูในระดับมาก  มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ  
4.28 
 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด x  S.D ความหมาย 

๓๘.๑ ๕๒.๔ ๙.๕ - - ๔.๒๘ .๖๔ มาก 
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รูปท่ี 4.10 แผนภูมิวงกลมแสดงความเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู 

2). ทานคิดวา ระบบทะเบียน ซึ่งประกอบดวย ทะเบียนองคความรู และทะเบียนระบบ

การจัดการความรู ควรจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดในประเด็น อะไรบาง 

ทะเบียนองคความรูจากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรจัดเก็บขอมูลและ

รายละเอียดในประเด็น ดังตอไปนี้ (มีผูตอบ 8 คน) เชน 

 -  รายช่ือ/ประเภทหรือลักษณะงาน/เร่ือง 

 -  ทุกหนวยงานของ อส. เชน ทะเบียนองคความรู สตป. , ทะเบียนองคความรู สคช. 

 -  ตามท่ีเกี่ยวกับองคความรู,ข้ันตอนการปฏิบัติ ,กรณีศึกษาความคิดเห็นขัดแยง 

ทะเบียนระบบการจัดการความรูจากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควร

จัดเก็บขอมูลและรายละเอียดในประเด็น ดังตอไปนี้ (มีผูตอบ ๔ คน) เชน 

 -  ทะเบียน KMS-Staff รายช่ือ/หนวยงาน/เบ็ดเตล็ด 

 -  แตละหนวยงานใน  อส .  มีความรูที ่สามารถถายทอดใหผู มาใหมได เชน  สตป . 

จัดระบบทะเบียนการจัดการความรู การสงผูรายขามแดน เพื่อฝกสอนผูมาปฏิบัติงานใหม 

 -  ทะเบียน KMS Staff ลําดับที่, ชื่อ-นามสกุล, หนาที่, การติดตอตางๆ (โทรศัพท, E-

mail ฯลฯ) 

 -  วันท่ี Update ขอมูล, รายละเอียด/ประเด็นท่ี Update ในแตละคร้ัง 

3) . ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู  

มากที่สดุ, 38.1

มาก, 52.4

ปานกลาง
, 9.5
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  จากการประเมินผลพบวาประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู แบงเปน

อันดับแรกจํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น  คิดเปนรอยละ 47.1รองลงมาเปน

ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐและประชาชนท่ัวไป 35.3 

     ประเภทของผูใชงานอ่ืนๆ คิดเปนรอย 5.9 ประกอบดวย 

 (1)  จํากัดในรูปแบบการเขาถึงขอมูล เชน อส. เขาถึงขอมูลไดทั้งหมด แต ปชช. จะ

เขาถึงขอมูลเฉพาะท่ี อส. กําหนดให 

 (2) โดนกําหนดเง่ือนไขขอจํากัดสิทธิบางประการ 

 (3)  สถานศึกษาทางดานกฎหมาย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาฯ รามคําแหง และ 

มสธ. 

                                            

รายการ รอยละ 

๑. จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น ๔๗.๑ 

๒. ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ ๑๑.๘ 

๓. ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐและ

ประชาชนท่ัวไป 
๓๕.๓ 

๔. อ่ืน ๆ  ๕.๙ 
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รูปท่ี 4.11 แผนภูมิแทงแสดงประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู 

 

4) . แมแบบโครงสราง ระบบการจัดการความรู  (KMS Template Site) ประกอบดวย

แนวทางตอไปนี้ ทานเห็นดวยเพียงใด 

  (1) Banner ระบุช่ือระบบการจัดการความรู 

  (2) วัตถุประสงคใหระบุ ปญหาวิกฤติ และเปาหมายท่ีตองการในการแกไขปญหา

วิกฤติ 

  (3) Knowledge MAP แสดงแนวทางแกไข วงจรความรู 
  (4)Task Inference & Domain Concepts ในประเด็นตามวัตถุประสงค กรณีศึกษา 
  (5) Knowledge Banner เชนคูมือ กฎหมายและระเบียบ ตัวอยาง บรรทัดฐาน 
  (6) Knowledge  Service เชน การตอบปญหา Forum Discussion Talk With Expert 
Links เปนตน  
  จากการประเมินผล  พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยกับแนวทางดังกลาว อยูใน
ระดับมาก   คาคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.24  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด x  S.D ความหมาย 

๓๓.๓ ๕๗.๑ ๙.๕ - - ๔.๒๔ .๖๒ มาก 

 

t47.10

t11.80

t35.30

t5.90

t0.00
t5.00

t10.00
t15.00
t20.00
t25.00
t30.00
t35.00
t40.00
t45.00
t50.00



 

 
5) .  
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การบริหารจัด
 จากก
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มากท่ีสุด 
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รูปท่ี  4.
9) . 

จัดการใหมีก
ไดแก 
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  (3). สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู     
  (4). อ่ืน ๆ โปรดระบุ... 

  จากการประเมินผล  พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารจัดการระบบ ควร
ไดแก  สํานักงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูนั้น  รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู     คิดเปนรอยละ 60 
 

10) .  ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู  จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม 
ไดแก กลุมผูบริหาร  กลุมผูเช่ียวชาญ  กลุมผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพียงใด  

 จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับมาก  คาคะแนนเฉล่ีย   
เทากับ  4.10 
 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด x  S.D ความหมาย 

๓๐ ๕๐ ๒๐ - - ๔.๑๐ .๗๑ มาก 
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กลุมผูเชี ่ยวชาญ    จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองค

ความรูในหัวขอ ดังนี้ (มีผูตอบ ๖ คน) เชน 

 -  เห็นดวย แตควรมีเทคนิคในการทํางานแบงแยกเปนหัวขอ หรือขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน

บอยๆ/ขอควรคํานึง 

 -  มีการรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ, ฎีกาที่สําคัญเฉพาะของหนวยงาน เชน สตป. ควรมีฎีกา

หรือคําวินิจฉัยช้ีขาดท่ีสําคัญ ในแตละประเทศรวบรวมได 

 -  งานบริหาร/กฎหมายใหมท่ีทันสมัย/ภาษาอังกฤษ/งานเทคโนโลยี 

   

กลุมผูปฏิบัติงาน   จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองค

ความรูในหัวขอ ดังนี้ พรอมท้ังไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (มีผูตอบ ๗ คน) เชน 

 -  เห็นดวย ควรมีชองทางใหกลุมผูปฏิบัติดําเนินการ สอบถามผูเช่ียวชาญโดยตรงไดดวย 

 -  ควรมีการจัดทํา DVD แจกผูมาปฏิบัติงานในหนวยงาน 

 -  ภาษาอังกฤษ/IT/กฎหมายใหมท่ีทันสมัย 

 

กลุมประชาชนทั่วไป     จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมี

องคความรูในหัวขอ ดังนี้ พรอมท้ังไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (มีผูตอบ ๖ คน) เชน 

 -  ความรูท่ัวไปทางกฎหมาย 

 -  เปดโอกาสให ปชช. เขาถึงขอมูลของ อส. ตามท่ี สผบร. เห็นควรเปดเผยได 

 -  กฎหมายและระเบียบตางๆ ท่ีประชาชนควรรูพรอมกรณีศึกษา 

12) .  ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงช่ันการใชงาน    

  (1) องคความรูท่ีผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน (K-Pack) 
  (2) แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
  (3) สวนใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงาน แบบพิมพและตัวอยางฟอง 
ทําเนียบ ผูเช่ียวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา  เปนตน 
  (4) สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปล่ียนความรู  
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  1)ความตองการดานกลยุทธ (Strategy) การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลอง

เช่ือมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู 

  2)ความตองการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ 

 (1)  KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการ

ความรู และสวนท่ีเปน Builder Support ซ่ึงเปนสวนท่ีเปนเคร่ืองมือในการสรางสําเร็จรูป ท่ีออกแบบตาม

มาตรฐานกลาง เพื่อชวยใหผูสรางระบบทํางานไดงายข้ึน  

 รูปแบบมาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) ผูบริหารเห็นวาควรแบง

ออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก สวนเกี่ยวกับองคความรู สวนท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองค

ความรู   และสวนท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน เชน ระบบการใหคําปรึกษา ระบบถาม-ตอบ เปน

ตน 

      (2) โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates Site) จะประกอบดวย 

- Banner / Knowledge MAP / Task Inference & Domain Concepts / Knowledge Base /   
Knowledge Service เปนตน 

 (3) KMS Portal ซึ่งเปนชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการความรู

ทุกระบบ 

 (4) R&D ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบ
การจัดการความรู   

  ความตองการดานการบริหารจัดการ(System)  ระบบการจัดการความรู จะ

ประกอบดวย ระบบยอยๆ เชน 

  ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS)  โดยกําหนดฟงช่ันการ
ใชงาน สําคัญคือ 

 - องคความรูท่ีผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack) 
 - แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
 - สวนใหคําปรึกษา   

 ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู   เชน การกําหนด
สิทธิของการใชงานโดยผูใชงาน   แบงเปน 4 กลุม  ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเช่ียวชาญ  กลุม
ผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนท่ัวไป  



106 
 

 ระบบการจัดการทรัพยากร  ควรจัดทําเปนภาพรวมของ ระบบการจัดการความรู  
โดย สฝบร.  เชน การขอจัดสรรงบประมาณ  อัตรากําลัง อุปกรณ  เปนตน 

 
  ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวาง ผูดูแลระบบการจัดการ

ความรูเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู เชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญประจําปของระบบการ
จัดการความรู (Annual KMS Forum Meeting) โดย สฝบร. เปนเจาภาพผูรับผิดชอบ 

  ระบบการประเมินผลการใชงาน  สฝบร. เปนเจาภาพผูรับผิดชอบ เชน  การ
ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน , การจัดทําฐานขอมูลสถิติการใชงาน  การจัดลําดับ Top Ten 
ความรูท่ีผูมีใชงานสูงสุด เปนตน 
 

4.2.2.6 บทสรุปการศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบการบริหารจัดการ KMS 

 1) กลยุทธ การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ตองประกอบดวย Double-Loop 

Learning   ดังภาพ Knowledge Map ดังนี้  

 

 
รูปท่ี  4.16 Double-Loop KMS Management Cycle 
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 2) การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management System) 

ประกอบดวย ระบบตางๆไดแก

 
รูปท่ี 4.17 ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  (KMS Management System) 
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 3) ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ซ่ึงจัดทําบน KM Center 
ภายใต Domain Name:    http:// kmcenter.in.th ดวย Microsoft Share point   
 ผลการศึกษา  ความตองการของกลุมผูใชงานท้ังสามกลุม  (Business Specification) และ 
ฟงช่ันการทํางานท่ีผูใชงานตองการ (User Specification) สามารถออกแบบสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management Site) โดยแบงออกเปนโซนไดดังนี้ 
 (1) Knowledge Map ไดแก โซนแสดงรายละเอียดของระบบบริหารจดัการ KMS โดยใช
แผนภูมิ Visio Web Access ดังนี ้ 

 - การบริหารจัดการดานกลยุทธ (Strategy) การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลอง

เช่ือมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู  

 -  การบริหารจัดการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ 

 - การบริหารจัดการดานระบบการจัดการความรู (System)  

 

 
 

รูปท่ี 4.18  การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  
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การบริหารจัดการดานกลยุทธ (Strategy)  โดยรวบรวมความตองการ (Eng 1) และ

นําไปกําหนดกลยุทธ   ที่สอดคลองเชื่อมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู แผนยุทธศาสตร

การจัดการความรู และแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

พ.ศ. 2555-2558 จากนั้น กําหนดแผนงาน/โครงการและแนวทางบริหารจัดการองคการ (Man 2 

และ Man 3) ส่ือสารใหบุคลากรมีความเขาใจระบบการจัดการความรูท่ัวท้ังองคกร (Man 1) 

 

 
 

รูปท่ี 4.19 KMS Strategy Management 
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รูปท่ี  4.20  มิติในการบริหารจัดการ KMS ดวย Balance Scorecard 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

รูปท่ี 4.21  แผนกลยุทธการบริหารจัดการ KMS 
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รูปท่ี 4.22  แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ KMS 3 ป 

การบริหารจัดการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ 

(ก) KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการความรู  

(ข) KMS Portal ซ่ึงเปนชองทางรวมท่ีเช่ือมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบ 

(ค) R&D ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการจัดการ
ความรู   
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รูปท่ี   4.23 โครงสรางพื้นฐานระบบสนับสนุนระบบการจัดการความรู 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.24 KMS Standard   
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ระบบการจัดการความรู โดยใชมาตรฐาน ISO 12207   

Template Standard ประกอบดวย สวนตางๆ ไดแก 

 Banner   หมายถึง หัวเร่ืองของ Web Site ดังแสดงในรูปท่ี  

 

รูปท่ี 4.25 KMS Banner Standard 

 Knowledge Information หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับองคความรู วาอยูในลําดับองคความรู

ท่ีเทาใด ใน 100 องคความรู วัตถุประสงค เปนตน  

 

รูปท่ี 4.26 KMS Information Banner 

 Site Map หมายถึงแผนภูมิแสดงรายการของ Site นี้ทั้งหมดวามีโครงสรางการจัดกลุม

การทํางานอยางไร   ทําใหสามารถคนหาขอมูลท่ีตองการไดโดยเร็วและ 
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รูปท่ี   4.27  แผนที่ Site ของ KMS 

  Knowledge Map หมายถึง สวนที่เปนแผนภูมิความรู ซึ่งสังเคราะหจากความรู

ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชแผนภูมิ Visio Format แบงออกเปน Task Inference & Domain 

Concept) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.28   แผนภูมิองคความรู Visio Web Access 
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KMS Portal   ซ่ึงเปนชองทางรวมท่ีเช่ือมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบ ใน

การจัดเก็บองคความรูและเปนตนแบบในการนําองคความรูมาใชซํ้า (REU 3) เพื่อใหบุคลากร

สามารถใชงานไดสะดวก 

 

 

รูปท่ี  4.29   โครงสรางของ KMS Portal 
 

R&D ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการจัดการ
ความรู และการจัดการทรัพยสินในการวางแผนจัดการจัดซ้ือ ตรวจสอบ ลงทะเบียนอุปกรณ ICT 
(REU 1) 
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รูปท่ี   4.30  โครงสรางระบบการปรับปรุงและพัฒนา KMS  

 

การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรูดานระบบ (System) ประกอบดวย ระบบยอยๆ เชน 

 - ระบบทะเบียน KMS (KMS Registration)  

 - ระบบ KMS Management Style  

 - ระบบ KMA Staff Management 

 - ระบบ KMS Skill 

 - ระบบ KMS Share Value 

 - ระบบชวยการตัดสินใจผูบริหารโดยใช K-Map K-PACK Hot Issues 

 - ระบบชวยสนับสนุนผูเช่ียวชาญ โดยใช News Survey  

 - ระบบชวยสนับสนุนผูใชงาน โดยใช Forum Document Portal  
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รูปท่ี   4.31   โครงสรางระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 
 
การออกแบบระบบทะเบียน ประกอบดวย  

- ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS)   
- ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน การกําหนดสิทธิ

ผูใชงาน สถิติการใชงาน เปนตน 
- ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
- ระบบการบริหารกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS)  
- ระบบการประเมินผลการใชงาน 
- ระบบสนับสนุน KMS Template  
- ระบบการใหบริการ เชน การตอบปญหา, Case Study, Talk with Expert เปนตน 
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รูปท่ี  4.32  โครงสรางของระบบ ทะเบียน KMS 

รูปแบบระบบทะเบียนผูใชงาน ควรมีรายละเอียด ดังนี้ (พิสินี รอดทองและคณะ,2551) 

1. ID : ใสเลขประจําสมาชิกหรือบารโคดของสมาชิก 

2. Type : ใสประเภทสมาชิกท่ีไดกําหนดไว ในสวนของ Setup Patron Type เชน 

01 อัยการ 
02 นิติกร 
03 ธุรการ 
04 ลูกจางประจํา 
05 ขาราชการฝายอัยการบํานาญ 
06 ทนายความอาสา / ลูกจางช่ัวคราว / พนักงาน 
07 ขาราชการของหนวยงานภายนอก 
08 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา / ประชาชาท่ัวไป 

3. Level : ใสระดับของสมาชิกที่ไดกําหนดไว ในสวนของ Setup Patron Level 

4. First Name : ใสช่ือของสมาชิก 

5. Last Name : ใสนามสกุลของสมาชิก 
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6. Address : ใสเลขท่ีปจจุบัน 

7. Phone : ใสเบอรโทรศัพท 

8. E - Mail : ใสอีเมล 

9. Member Date* : ใสวันท่ีเขาเปนสมาชิก (โดยระบบจะต้ังคาอัตโนมัติเปนวันท่ีบันทึก

ราชการ) เชน 25012010 เปนตน 

10. Expiration Date : ใสวันหมดอายุ เชน 25012010 เปนตน 

11. Name : ใสช่ือรูปภาพสมาชิก (ควรจะเปนตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเทานั้น) 

12. Key : ใสรหัสประจําตัวของสมาชิก ในการเขามาดูขอมูลสวนตัวของตัวเอง 

 

 

รูปท่ี  4.33 ตัวอยางทะเบียน องคความรูและทะเบียนผูใชงาน 
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รูปแบบการบริหาร (Style) ไดแก รูปแบบการผสานระบบบริหารจัดการ KMS ใน

กระบวนงานของ สฝบร.  เพื่อใหระบบการบริหาร KMS เปนภารกิจสวนหนึ่งของงานประจํา 

ดังแผนภูมิกระบวนงานดังนี้ 

 

รูปท่ี   4.34   กระบวนการเช่ือมโยงบริหารจัดการ KMS กับ กระบวนของ สฝบร. 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.35 ความสัมพันธของการบริหาร KMS กับกระบวนการ KM 



121 
 

รูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย KMS Staff Management ควรพิจารณาตามปจจัย

ดังตอไปนี้ 

1. จัดทําแผน ดานอัตรากําลัง (RIN 1): Human Resource  

2. การฝกอบรมบุคลากร (RIN 2): Training 

3. การจัดการความรู ระบบการจัดการความรู (RIN 3): Knowledge Management 

ประกอบดวย การจัดเก็บองคความรูของการสรางระบบการจัดการความรู โดยมีกระบวนการ

คือ 

 3.1. การคัดเลือก Best practice ของสาขาตางๆใน 4 กลุมพันธกิจ คือ อํานวย

ความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชนของรัฐ คุมครองสิทธิฯ และ พัฒนาองคกร 

3.2. การจับและรวมรวมองคความรูจาก Best practice ของแตละกลุมพันธกิจ โดย

กระบวนการสังเคราะหความรู Task Inference & Domain Concept 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี  4.36 การบริหารบุคลากรดาน KMS 
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รูปแบบ  KMS Skill การสรางทักษะที่เกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการ ระบบ

การจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรหรือเจาหนาที่นั้นมีประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวกับระบบ

การจัดการความรูท่ีดีข้ึน ไดแก การสรางสมรรถนะท่ีจําเปน (Functional Competency) 

 

รูปท่ี  4.37  การบริหาร ทักษะ ดวย สมรรถนะ 

 

รูปแบบ KMS Share Value ไดแก การสรางสังคมชุมชนของ กลุม KMS (Society)   

เพื่อมีเวทีในการการสรางแรงจูงใจ สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรมีความพอใจในการทํางาน 

และ สรางเสริมทักษะในการทํางานรวมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร 

เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยตองคํานึงวาบุคลากรเปน

สินทรัพย (Human Asset) ตองเพิ่มคุณคา (Value Added) 
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รูปท่ี  4.38  การแลกเปล่ียนเรียนรูของกลุม KMS COP  

 
4.3  การศึกษาเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ กระบวนการดานองคกร (Organization) 
 
 4.3.1  การส่ือสารภายในองคกร (Man 1 Organization Alignment) 

1)  ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ  จากแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ ราชการ 
4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555-2558 ซ่ึงกําหนดวา “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรมและเปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน”  

2) ศึกษาวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผน
แมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ซ่ึงกําหนดวา “สํานักงานอัยการ
สูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) 
อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได”  

3) ศึกษาวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหาร (นายยุคล เหลาพูลสุข) เห็นวาวิสัยทัศนของการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู ควรสอดคลองกับวิสัยทัศนของการ
จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนั้น วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน
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อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู คือ “สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะพัฒนา
ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได 
เพื่อนําสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู”  
 4)  แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ.สํานักงานอัยการสูงสุด ป 2555-2558           
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ กลยุทธท่ี 4.3. พัฒนาการจัดการความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 กําหนดโครงการ ไวดังนี้ 
     โครงการ การจัดการความรูในสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 4 กิจกรรม 

(ดําเนนิการทุกป) ไดแก 

  - กิจกรรมการจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

 - กิจกรรมการจัดการความรูในสวนกลาง 

- กิจกรรมการจัดการความรูในสวนภูมิภาค (ภาค 1-9) 

- กิจกรรมเผยแพรองคความรู 

โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับท่ี 2 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางานการจัดการความรู 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจประเมินผลการดาํเนินการแผนการจัดการความรู 

5)  สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ไดมีคําส่ังท่ี 13/2554 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2554  

แตงต้ัง คณะทํางานจัดการความรู  โดยมอบหมายใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู   

เปนผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการความรู เพื่อดําเนินการรวบรวมองคความรู ไดแกแกกฎหมายและ

ระเบียบ  คูมือ และความรูเสริม ตามแผนแมบท และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําป พ.ศ. 

2554 

6)   คณะกรรมการบริหารจัดการความรู (KM Board) มีมติเห็นชอบใหจัดตั้ง

คณะทํางานจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 24 คณะ เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 เพื่อ

เรงดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามบัญชี 100 หัวขอองคความรูท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการ

จัดการความรูฯ  
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7)  สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูอยูระหวางการดําเนินการจัดจางท่ี

ปรึกษาเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู โดยกําหนดใหแลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณพ.ศ.2555  

4.3.2 การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู  

      ผูศึกษาใชทฤษฏีการจัดการความรู  Knowledge – Creation   ตามแบบจําลอง SECI 

(Socialization, Externalization, Combination and Internalization) เพ่ือสรางองคความรูท่ีเปน

มาตรฐานในการดําเนินงานข้ึนแลวนํามาไวในระบบจัดการความรู (KMS) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานได

ศึกษาและนําไปใชงานตอไป โดยกําหนดกิจกรรม แผนงาน/โครงการท่ีสอดคลองกับทฤษฎีการ

จัดการความรูตามแบบจําลอง SECI ดังนี้ 

1) กระบวนการ Internalization จัดใหกลุมผูปฏิบัติงานเรียนรูการใชงานระบบ
จัดการความรูและศึกษาหาความรูจากระบบจัดการความรูที่สรางขึ้นมาแลว ทําการทดลององค
ความรู และ ระบบจัดการความรู (Justify Concepts) เพื่อนําองคความรูที่ไดไปใชงาน กิจกรรม
ท่ีดําเนินการไดแก ฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นใหมใหแกผูบริหาร  จัดทํา Work Shop 
เพื่อทดลองทํางานจาก case study จากตัวอยางที่เคยทํามาแลว โดยใชองคความรู และ ระบบ
จัดการความรู ท่ีสรางและพัฒนาข้ึนใหม 

2) กระบวนการ Socialization จัดกิจกรรมโดยใหมีการประชุมรวมกันระหวาง
ผูบริหาร กลุมผูปฏิบัติงานใชความรู เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณในการทํางานโดยใช
หลักการ Brain Storming     และจัดสัมมนาเพื่อส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรูองคความรูประสบการณ
จริงรวมกัน (Shared  Tacit Knowledge)  

3) กระบวนการ Externalization การทําการจับ รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห 
ความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหชัดเจนในรูปแบบ แผนที่การคิด (Knowledge 
Map) ของผูปฏิบัติงานใชความรู (Knowledge Worker) เอกสารและสารสนเทศที่ใชในการ
ทํางานตางๆ (Working  Document  and Information ) โดยอาศัยวิธีการ CommonKADS 

4) กระบวนการ Combination ทําการพัฒนาความรูโดยนําความรูใหม รวมกับ
ความรูเดิมท่ีมีอยู แลวจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด Best  Practice ทําการประเมินผลและ
ปรับปรุงองคความรู (Build Archetype) โดยจัดกิจกรรมจัดสัมมนาผูบริหาร และผูปฏิบัติงานเพื่อ
สรุปประเมินผลการนําองคความรู  และระบบจัดการความรูไปทดลองใช เพื่อสรางองคความรู และ 
ระบบจัดการความรู ตนแบบ (Archetype) พัฒนาระบบจัดการความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT-Based Knowledge Management System) โดยคณะทํางานวิศวกรรมความรู  
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ทั้งนี้  กิจกรรมที่กําหนดควรมีความสอดคลองกับ วิสัยทัศนองคกรและวิสัยทัศน
ตามแผนแมบทการจัดการความรู และโครงการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุด 
และตองสื่อสารทําความเขาใจใหแกผูบริหาร บุคลากรเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของ
การจัดการความรูและการใชงานระบบจัดการความรู ตลอดจนการสรางและพัฒนาระบบ
จัดการความรู เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Man 1) 

 
4.3.3  แผน/โครงการการจัดการความรู ระหวาง พ.ศ. 2555 - 2557 (แผน 3 ป) 

 1) ปงบประมาณ 2555 

 กิจกรรมตามแผน 3 ป:  KMS Project MAN 3-REU 4 

 1. จัดประชุมสัมมนาผูบริหาร KM Team /KE เพื่อสื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบ 

KMS     ขั้นพื้นฐาน ประโยชนและการใชงานระบบโดยใชการฝกอบรม และการทํา Work 

Shop  

 2. จัดประชุมสัมมนาเพื่อสาธิตการใชระบบ KMS  

 3. สํารวจความคิดเห็น เพื่อทราบปญหาอุปสรรคจาการใชงานระบบ ขอเสนอแนะ และ

แนวทางแกไขจากแบบสอบถามและนํามาวิเคราะห  

 4. การจัดทําระบบ KMS โดยรวบรวมองคความรูจากผูเชี่ยวชาญ และออกแบบการ

จัดเก็บองคความรู การพัฒนาองคความรู  

 

 โครงการในป พ.ศ. 2555 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการสัมมนาการใชงานระบบการจัดการความรู  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 

• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE) 

• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS   

• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู 

• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 
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 2)  ปงบประมาณ 2556       

• จัดประชุมสัมมนาเพ่ือสาธิตการใชระบบ KMS แก KM Team/KE ในสวนกลาง
และภาค 1 – 9  

• สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหปท่ี 3 
• สํารวจ ปรับปรุงขอมูลการจัดการความรูใหทันสมัย 
• การเช่ือมโยงระบบการจัดการความรูกับหนวยงานอ่ืน 
• การจัดทํา Library กลาง เพื่อ Share สารสนเทศระบบการจัดการความรูกับหนวยงาน

อ่ืน 
• การสรางแรงจูงใจและความตระหนักแกบุคลากร ผานแผนงาน/โครงการประจําป 

 

 โครงการในป พ.ศ. 2556 (Man 3 Rin 2 - 3)  

• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 
• โครงการเช่ือมโยงระบบการจัดการความรู  
• โครงการปรับปรุงฐานขอมูลกลางดานการจัดการความรู 
• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ  และสรางความตระหนักดานการจัดการ

ความรู    
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 

 

 3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

• การขยายเครือขายไปยังสํานกังานในตางจงัหวัด 
• จัดประชุมสัมมนา KM Team  / KE ท้ังสวนกลางและตางจังหวดั เพื่อระดมความ

คิดเห็นสรุปผล และ กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง 

• การสรางความตระหนักแกบุคลากรผานแผนงาน/โครงการประจํา  
 

 โครงการในป พ.ศ. 2557 (Man 3 Rin 2 - 3)  
• โครงการขยายเครือขายระบบการจัดการความรูไปยัง สํานักงานในตางจังหวดั  
• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสรางความตระหนักดานการจัดการความรู    
• โครงการสัมมนาเพื่อสาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรู 
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• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 

 4.3.4 บทสรุปการศึกษาเชิงปฏิบัติการ 

  4.3.4.1 ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป 

  สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนหนวยงานที่ตั้งข้ึนใหมเพื่อ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด มีอัตรากําลัง ไดแก พนักงาน
อัยการ จํานวน 4 คน และเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 2 คน บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทํางาน
และมีความรูความเขาใจในงานบริหารจัดการความรูเปนอยางดี สามารถส่ือสารทําความเขาใจกับ
หนวยงานอ่ืน ท้ังในสวนกลางและตางจังหวัดใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูได
ตามเปาหมาย  จากการแจกแบบสอบถามบุคลากรในตางจังหวัดภาค        2 - 7 พบวาบุคลากรสวน
ใหญยังขาดการแลกเปล่ียนเรียนรู และยึดติดกับการทํางานประจําและบางสวนใหความสนใจกับ
การจัดการความรู   และมุงหวังท่ีจะใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
  4.3.4.2  การประเมินความเปนไปได ของ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
ความรู 

 การประเมินความเปนไปได      ไดทํากิจกรรมสาธิตระบบการบริหารจัดการ KMS 
ใหกับ KM Team/KE ผูบริหารและผูเช่ียวชาญ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห 

- ผูรับการสาธิต ประกอบดวย อัยการพิเศษฝายคดีปกครอง 1 อัยการผูเช่ียวชาญ    
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด KM Team / KE และนิติกร 

- การสาธิต ผูศึกษาไดนําระบบบริหารจัดการ KMS และแผน/โครงการจัดการ
ความรู 3 ป โดยรวมกับนายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง ซ่ึงเปน
ดําเนินการระบบ KMS สํานักงานคดีปกครอง และไดเลือกเปนระบบนํารอง  

- ทําการสาธิตในหองประชุม 602 ช้ัน 6 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A 
โดยแสดงระบบ KMS บนจอ Projector ผูรับการสาธิตจํานวน 19 คน ไดแสดงความคิดเห็นและ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความเปนไปไดของระบบและแผน/โครงการ 

- ผลการสาธิตและขอเสนอแนะ ผูรับการสาธิตมีความพึงพอใจระบบ แผน/
โครงการ และเห็นวามีความเปนไปไดท้ังทางดานความคุมคาทางธุรกิจ ความเปนไปไดทางเทคนิค
และการจัดการโครงการ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
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 1. ควรมีการเช่ือมโยงระบบกับเว็บไซตของสํานักงานอัยการสูงสุด 
 2. ระบบ KMS ไมควรใชภาษาทางวิชาการมากเกินไป เพราะจะทําใหคนท่ีไมมี

ความรูดาน KM เขาใจไดยาก  
 3. ควรมีชองทางสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน เพื่อเปนตัวช้ีวัด  
4. ควรส่ือสารใหบุคลากรเขาใจประโยชนของ KM 
5. ควรจําแนกการจัดเก็บองคความรูใหชัดเจน 

 
4.4 ผลการวิเคราะหและการประเมินคาขอมูล 
 จากการสาธิตระบบ KMS แลเสนอแผน/โครงการใหกับผูรับการสาธิต ผูรับการสาธิตได
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความเปนไปไดของโครงการ ปรากฏตามภาพ 
 

ตารางท่ี 4.3 ความพึงพอใจระบบการจัดการความรู 

แบบสอบถามความพึงพอใจ   (จํานวน  19  คน) 

กิจกรรมท่ีสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1.มาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS)  1 12 5 5  
2.System  การบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
ความรู 

 12 7   

3.Structure   โครงสรางของระบบ KMS ซึ่งเปน
มาตรฐานท่ีควรมี เพื่อใชสรางระบบตอๆไป  และ
ทําใหการสรางไมตองใชเทคนิคมาก 

1 13 5   

4.โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS 
Templates Site) 

4 11 4   

5.การกําหนดสิทธิของการใชงานความรู   2 13 4   
6.ระบบการจัดการความรู ควรประกอบดวย
โครงสรางและฟงช่ันการใชงาน สําคัญใน 4 สวน 

1 14 4   

 



 

 

4.5 ผลการสํ

 1. ค

ตารางท่ี 4.4 
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รูปท่ี 4.40  แผนภูมิแทงแสดงความเปนไปไดทางธุรกิจ ของระบบการบริหารจัดการ 

 

ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ    ระบบการจัดการความรู  

ตารางท่ี 4.5 ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ความซับซอนขององคความรู 2 9 5 3  

ความวิกฤติตอองคกร 1 6 9 3  

ความชัดเจนในการวัดผล  4 12 3  

ความซับซอนในการใชงานองค

ความรู 

 5 10 3  

ความเส่ียงตอความสําเร็จ 1 3 14 1  
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รูปท่ี 4.41  ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ 

 

ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการ     ระบบการจัดการความรู 

ตารางท่ี 4.6 ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู 

ความคุมคาทางธุรกิจ 
มาก

ท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย

ท่ีสุด 

ความมุงม่ันของผูบริหารที่เกี่ยวของ 1 16 1 1  

ความมุงม่ันของผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ 2 13 4   

ความสามารถในการจัดสรร

ทรัพยากรลงในโครงการ 

 9 10   

ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ 3 13 3   

ความส่ือสารของผูเกี่ยวของใน

โครงการ 

 9 9 1  
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รูปท่ี 4.42 แผนภูมิแทงแสดงความเปนไปไดในดานกลยุทธบริหารจัดการ      

ระบบการจัดการความรู 

 

4.6 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ 

 จากการสาธิตระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  พบวาผูรับการสาธิตมี

ความสนใจและเห็นวาระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู  ไดรับการออกแบบ

เหมาะสมกับการนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  และเปนเครื่องมือสําคัญที่ขับเคลื่อน

ระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด   ใหบรรลุเปาหมายในการเปนองคกรแหง

การเรียนรู 

 

4.7 อภิปรายผล 

 1. การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู จากผลการศึกษาเทียบเคียงกับสภาอัยการ

สิงคโปร  พบวา  มีคุณภาพไมดอยกวาแนวทางของสภาอัยการสิงคโปรและมีความเปนไดวา 

สามารถสรางผลลัพธในการบริหารระบบการจัดการความรูไดเทาเทียมกันหรือดีกวา 
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 2. การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู มิเพียงแตจะใชกับระบบการจัดการความรู

ไดเทานั้น  แตโดยท่ีไดออกแบบดวยแบบจําลอง 7’S ซ่ึงไดรับการยอมรับจากสากล ทําใหระบบ

นี้สามารถนําไปใชในการบริหารระบบอื่นๆในทํานองเดียวกันไดดวย เชน ระบบเว็บไซดของ

สํานักงานอัยการสูงสุด หนวยงานระดับกระทรวงหรือระดับกรม ซึ่งมีโครงขายจํานวนมาก

เชื่อมโยงกับสวนกลางหรือแมขาย เปนตน จึงถือไดวา เปนระบบที่มีคุณภาพในระดับ Cross 

agency Prototype 
 


