บทที่ 4
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล
4.1. นําเรื่อง
ผลการศึกษา เปนการศึกษาเพื่อพิสูจนสมมุติฐานของระบบการบริหารจัดการ KMS ซึ่ง
ออกแบบเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการระบบการจัดการความรูทั้งองคกร และถือเปน
นวัตกรรมที่ยังไมมีองคความรูหลักมากอน จึงตองทําการศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษา ดวยมาตรา
ISO 12207 และการเทียบเคียง (Benchmarking) กับคูเปรียบเทียบที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับ
สํานักงานอัยการสูงสุด คือ สภาอัยการสิงคโปร ( Attorney General Chamber) โดยวัดผลการศึกษา
ดวย คาความเปนไปได (Feasibility Study) โดยวัตถุประสงคการศึกษา มุงเนนการสรางและ
ออกแบบ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS เพื่อใหได
ตนแบบของระบบบริหารจัดการ(Archetype)

ที่จะนําไปสูระบบบริหารที่สามารถใชไดจริง

(Prototype)
การสรางระบบการจัดการความรู
การสรางระบบบริหารจัดการ KMS ประกอบดวยการศึกษาเชิงสภาพปญหาของระบบการ
จัดการความรู การศึกษาเชิงหลักการและกลยุ ทธระบบบริห ารจัดการ ระบบการจั ดการความรู
(KMS Management) โดยศึกษารูปแบบวงจรที่สองคือ KMS Management Cycle โดยใช 7’S Model
และการศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรูสูการปฏิบัติ
4.2. ผลการศึกษา
4.2.1. การศึกษาเชิงสภาพปญหาของระบบการจัดการความรู
พบวา ตามแผนแมบ ทการจัด การความรูแ ละแผนยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู มิไ ด
ระบุถึงโครงการสรางระบบการจัดการความรูไวในแผนดังกลาว สํานักงานอัยการสูงสุดจึงยัง
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ไมมีระบบการบริห ารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management) และไมมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศ (Information) เกี่ยวกับเรื่องนี้
ดัง นั ้น การศึก ษาจึง กํ า หนดหาคู เ ทีย บเพื ่อ ทํ า การเปรีย บเทีย บที ่ใ กลเ คีย ง
(Benchmarking) ในประเด็นของระบบการจัดการความรู ซึ่งไดแก
4.2.1.1 การจัด การความรู  ของ สภาอัย การประเทศสิง คโปร( Attorney
General Chamber of Singapore) เนื่องจากมีลักษณะงานเชนเดียวกับที่สํานักงานอัยการสูงสุด
สามารถนํามาศึกษาเปรียบเทียบได ซึ่งการดําเนินการ ของสภาอัยการประเทศสิงคโปร ปรากฏ
วา มีปญ หาอุป สรรคที่สํา คัญ 3 ประการคือ ปญ หาดา นความไมเ ปน เอกภาพของระบบการ
จัดการความรู การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู ใหเปน Portal เดี่ยว และการสงเสริมการ
ใชงาน (Users Collaboration)
จากปญหาอุปสรรคของสภาอัยการสิงคโปรดังกลาว เปรียบเทียบกับการจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุด สามารถอนุมานไดวา มีความเปนไปไดอยางมากที่จะตองประสบ
กับปญหาอุปสรรคในทํานองเดียวกัน
4.2.1.2. ความเสี่ย งของระบบการจัด การความรู จากกรณีศึก ษาที่ใ ชเ ปน ตัว
เปรียบเทียบ (Risk Management Study)
การคนควาจากการบริหารความเสี่ยง ในประเด็นการดํารงอยูของระบบการจัดการ
ความรู (KMS Life Cycle)

จากกรณีศึกษาเปรียบเทียบคือ ระบบการจัดทําเว็บไซด ของ

สํานัก งานอัย การสูงสุด ซึ่งมีภารกิจ และเปา หมายคลา ยกับ การจัด การความรู พบวา เกิด ปญหา
อุปสรรคที่สําคัญ ดังแสดงในตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1. ตารางสรุปการเทียบเคียงสภาพปญหา (Problem Benchmarking)
สภาพปญหา

ระบบการจัดการ
ความรู KMS

1. ปญหาดานความไมเปนเอกภาพของระบบการจัดการความรู

√

2. การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรูไมเปน Portal

√

3. ขาดการสงเสริมการใชงาน (Users Collaboration) ที่ตอเนื่อง

√

4. การขาดบุคลากรที่มีความรูในการจัดทํา

√

5. ผูบริหารขาดความสนใจและการมีบทบาทในการบริหารจัดการ

√

6. ขาดแผนงานและระบบการบริหารจัดการ

√

7.ขาดระบบการสนับสนุน การจัดทํา ปรับปรุง และการบริหารขอมูล

√

4.2.1.3. บทสรุปการศึกษาเชิงปญหาของระบบการจัดการความรู
1). ระบบการจัด การความรู  เปน กระบวนงานที่เ กิด ขึ ้น ใหม โดยเปน ผลลัพ ธจ าก
การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการความรู มิไดกําหนดแนวทางการบริหารระบบการ
จัด การความรูไ วใ นแผนแมบ ทการจัด การความรูแ ละแผนยุท ธศาสตรก ารจัด การความรู การ
ดํา เนิน การในจุด เริ่ม ตน เปน สว นหนึ่ง ของการศึก ษา แตเ มื่อ สิ้น สุด หลัก สูต รแลว ระบบการ
จัดการความรู จะหยุดหรือยุติตามหลักสูตรไปดวย ดังนั้นระบบการบริหารจัดการความรู จึง
ตองเชื่อมโยงกับแผนแมบทและแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2). ระบบการจัดการความรู ไมมีกลไกการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ จึงไมอาจ
ดํา เนิน การตอ ไปไดอีก แมน ัก ศึก ษาดัง กลา วในขอ 1. ยัง ประสงคจ ะดํา เนิน การตอ ไปก็ต าม
ดังนั้น ระบบการจัดการความรูตองมีระบบการบริหารจัดการ จึงจะแกไขปจจัยเสี่ยงของระบบ
การจัดการความรูทั้งหาประการดังกลาวขางตนได
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4.2.2. การศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
(KMS Management) โดยศึกษารูปแบบวงจรที่สองคือ KMS Management Cycle โดยใช 7’S
Model
จากการศึกษา โดยทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีการจัดการความรู และทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ตลอดจน เอกสารรายงานที่เ กี่ย วขอ ง ผลการสัม ภาษณผูเ ชี่ย วชาญและผูบ ริห าร กับ สรุป ผล
แบบสอบถามความตองการ ปรากฏผลการศึกษา ดังนี้
4.2.2.1. ผลการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ สรุปไดวา
1) นายอนุชาติ คงมาลัย และนายยุคล เหลาพูลสุข เห็นวามีความจําเปนตองมี
ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และควรนําระบบการจัดการความรู

ไป

ผนวกเพิ่มเติมในแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู และเห็นวาควรนําระบบการบริหาร KMS
มาใชในการทํางานจริง และควรมีความเปนเอกภาพ เชื่อมโยงกับทุก KMS
นายยุคล เหลาพูลสุข เห็นวา ผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูที่มีประสบการณ

ใน

การบริหารจัดการระบบ KMS ไดแก นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีปกครอง เพราะเปนผูมีความรูเรื่องบริหารจัดการและมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปน อยา งมาก และเคยผา นงานในดา นดัง กลา วมาโดยเฉพาะในชว งที่เ ปน อัย การพิเ ศษฝา ย
สารสนเทศ
2)นายเชิด ศัก ดิ์ หิรัญ สิริส มบัติ ผูเ ชี่ย วชาญ ใหห ลัก การวา ระบบการบริห าร
KMS ตอ งใชห ลักการของ Double-Loop Learning กลา วคือ วงจรที่ 1 ไดแก วงจร การ
ดําเนินการระบบการจัดการความรู ซึ่งสมควรที่ 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). การบริห ารดา นโครงสรา งพื ้น ฐานของระบบการจัด การความรู (KMS
Infrastructure) ไดแก การสรางมาตรฐานของระบบการจัดการความรู เชน ISO 12207:15 Task
ระบบสนับสนุน KMS เชน Template มาตรฐาน เพื่อใหระบบการจัดการความรูที่สรางมี
รูปแบบเปนเอกภาพ ทําให การใชงาน การปรับปรุงและพัฒนา และการเชื่อมโยงระบบรวมกัน
เปน Portal ไดอยางไมมีปญหาเรื่องระบบขัดแยงกันหรือเขากันไมได (Confliction’s System)
(3). การบริหารดานระบบการจัดการ (KMS System) ไดแก การจัดการระบบ
KMS เพื่อให สฝบร. ใชเปนกระบวนงานในการบริหาร จัดการ กํากับ ดูแล ระบบการจัดกร
ความรูทั้งหมด เนื่องจากปจจุบัน สฝบร. ยังไมมีกระบวนงานในการจัดการ KMS แตอยางใด
4.2.2.2. ขอมูลจากแบบสอบถามความตองการ
ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลที่มีการวิเคราะห
1). สรุป ผลขอ มูล จากแบบสอบถาม ใชวิธีก ารวิเ คราะหดว ย SPSS

โดย

สอบถามความตอ งการตามภูมิศ าสตร ทั้ง ในสว นกลาง และตา งจัง หวัด เนื่อ งจากผูใ ชง านมี
ลัก ษณะงานและความรับผิดชอบที่แ ตกตางกัน กลา วคือ สว นกลาง มีก ารแบง แยกการทํา งาน
ตามภารกิจเปนการเฉพาะ สวนตางจังหวัด ไมมีการแบงแยกภารกิจเปนการเฉพาะ
2). สรุปผลการวิเคราะหความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู
มีกลุมผูใชงานตอบแบบสอบถาม จํานวน 94 คน ประกอบดวย
(1). กลุ ม ผู ใ ชง านซึ ่ง เปน ขา ราชการฝา ยอัย การในสว นกลางและสว น
ตางจังหวัด (ภาค 2, 3, 4, 5, 6 และ 7) ตามกลุมรวม 73 คน ไดดังนี้
-.กลุมผูบริหารไดแก อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายและอัยการ
จังหวัด จํานวน 31 คน
- กลุม ผูเ ชี่ย วชาญ ไดแ ก อัย การผูเ ชี่ย วชาญพิเ ศษ อัย การผูเ ชี่ย วชาญ อัย การ
อาวุโสจํานวน 14 คน
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- กลุมผูปฏิบัติงาน/ผูใชงานระบบ ไดแก กลุมผูปฏิบัติอยูหนางาน เชน รองอัยการ
จังหวัด อัย การประจํากรม อัยการประจํากอง อั ยการจังหวัดผูช วย และอัยการผูชว ย รวมทั้ง
เจาหนาที่ธุรการ

จํานวน 28 คน
(2). กลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู จํานวน 21 คน
- กลุมผูบริหารไดแก อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายและอัยการ

จังหวัด จํานวน 4 คน
- กลุม ผูเ ชี่ย วชาญ ไดแ ก อัย การผูเ ชี่ย วชาญพิเ ศษ อัย การผูเ ชี่ย วชาญ อัย การ
อาวุโสจํานวน 4 คน
- กลุมผูปฏิบัติงาน/ผูใชงานระบบ ไดแก กลุมผูปฏิบัติอยูหนางาน เชน รองอัยการ
จังหวัด อัยการประจํากรม อัยการประจํากอง อัยการจังหวัดผูชวย และอัยการผูชวย จํานวน 4 คน
เจาหนาที่ธุรการ

จํานวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังแสดงในตารางที่ 4.1.

ตารางที่ 4.2. สรุปประเภทของผูตอบแบบสอบถาม
ผูใชงาน
ตําแหนง
จํานวน
รอยละ
ผูบริหาร
31
43
ผูเชี่ยวชาญ
14
19
ผูปฏิบัติการ
28
38
รวม
73
100

ผูรับผิดชอบระบบ (KM Team/KE)
จํานวน
รอยละ
4
19
4
19
13
62
21
100
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รูปที
ป ่ 4.1 แผนภูภูมิวงกลมแสดงประเภทกลลุม ผูใชงาน

รูปที่ 4.2.
4 แผนภูมแท
แิ งแสดงรอยละผู
ย รับผิดชออบระบบ KM
MS
4.2.22.3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมู
อ ล
การเก็บรวบรวมข
ร
อมูลใชวิธีการสํารวจ
า (Surveyy method) เครืรื่องมือที่ใชในการเก็
น
บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Queestionnaire)
การกําหนดเกกณฑในการตัตัดสินคุณคา
ระดับมาากที่สุด
ระดับมาาก
ระดับปาานกลาง

อยูระหววาง
อยูระหววาง
อยูระหววาง

๔.๕๑ – ๕.๐๐ คะแนนน
๓.๕๑–๔
๔.๕๐ คะแแนน
๒.๕๑–๓
๓.๕๐ คะแแนน
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ระดับนอย
ระดับนอยที่สุด

อยูระหวาง
อยูระหวาง

๑.๕๑–๒.๕๐ คะแนน
๐.๐๐–๑.๕๐ คะแนน

4.2.2.4. การวิเคราะหขอมูล
หลังจากทําการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามแลว ทํ าการตรวจสอบความ
ถูกตองและความสมบูรณของขอมูล จากนั้นไดลงรหัสขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะห
ขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE
SOCIAL SCIENCES) for Windows สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา
(DESCRIPTIVE STATISTIC) ได แก ร อยละ (PERCENTAGE) คามั ชฌิมเลขคณิต
(ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION)
รายงานการประเมินผลความตองการของผูใชงาน
(จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 73 ชุด)
เกณฑการจําแนก
ระดับมากที่สุด
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
ระดับนอยที่สุด
อยูระหวาง
๐.๐๐–๑.๕๐ คะแนน
1). ผูใชงานตองการให ระบบการจัดการความรู ตอบสนองในดานใดดังตอไปนี้
(1) การแกไขปญหาสําคัญดวยการใชองคความรูหรือประสบการณพิเศษ
(2) การเพิ่มขีดสมรรถนะแกบุคลากรผูปฏิบัติงาน
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการ เอกสาร สารสนเทศที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
(Knowledge – Banner Service) เชน ถามตอบปญหา การสอนงานออนไลน
(4) อื่น ๆ โปรดระบุ
จากการประเมินผลพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาระบบการจัดการความรูควร
ตอบสนองในทุกดาน เปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 40.4 รองลงมาเห็นวาระบบการจัดการความรู
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คุ
ปฏิบติตั งิ าน คิดเปนนรอยละ 21.1
ควรตอบสนนองในดานการเพิ่มขีดสมรรถนะแกบคลากรผู
ผูใชงานตองการใใหระบบการจจัดการความรูรู ตอบสนองใในดานอื่นๆ เชชน
- ดด า นข อ มูล ที่ ใชใ นการปฏิฏิ บั ติ ง านโดยยตรง แบบพิพิม พ ตัว อย างคํ าฟ อ งที่
คดีอาญาและะคดีแพง แนวทางการดําเนินินคดีอาญาในนแตละเรื่อง
- จัจดทําตัวอยางของงานอั
ง
ยการแยกตามล
ก
ลักษณะของหหนวยงาน แพพง,อาญา
,เด็กและเยาววชน,ปกครองง ฯลฯ และยกกตัวอยางปญหา
ห และวิธีแกไขที่เกิดขึ้นแแลวและที่คาดดหมายวา
นาจะทําได

รูปที่ 4.3 แผนภูมวงกลมแสดงค
วิ
ความตองการรระบบการจัดกการความรู
2). ระบบการจั
ร
ด
ดการความรู
 จะประกอบด
จ
ดวยโครงสรางและฟงชั่นนการใชงาน สําคัญ ๔
สวนคือ
(1) องคความรูทีท่ีผูเชี่ยวชาญใใชในการปฏิบับติงาน เพื่อใหผูใชงานสาามารถศึกษาแและนําไป
ปฏิบัติงานใหหมีประสิทธิภาพและลดข
ภ
อ
อบกพร
องในการปฏิบัติงาน (เรียกวา KK-Pack)
(2) แหลงรวบรววมองคความรรูเพื่อสนับสนนุนการปฏิบัติติงาน เชน กฎฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
หนังสือเวียน คูมือการปฏิบัติงานและสสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบบััติงาน เปนตน
บั ติ ง าน แบบบพิ ม พ แ ละตัตั ว อย า งฟอง ทํ า เนี ย บ
(3) ส ว นให คํ า ปรึ
ป ก ษา ป ญ หาในการปฏิ
ห
ผูเชี่ยวชาญเพืพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนต
น น
(4) สสวน กิจกรรมม กลุม COP และสังคมกการแลกเปลี่ยนความรู
ย
 เชน ปฏิทินกิจกรรม
ก การ
แสดงความคิคิดเห็นในประะเด็นสําคัญหรืรือเรงดวน (FForum Discusssion)
ทานเห็นดวยกั
ย บโครงสรางของระบบการจัดการความรู ดังกลาวข
า างตนเพียยงใด

88

น
า ผูตอบแบบสอ
ต
อบถามเห็น ดด ว ยกับ โครงงสรา งของร ะบบการ
จาก การประเมินผลพบว
บ
าคะแนนนเฉลี่ยเทากักบ 4.26
จัดการความรูอยูในระดับมากค
นอกกจากนี้ผูตอบบแบบสอบถาามไดใหขอเสสนอแนะเพิ่มเติม เชน (มีผผููตอบแบบสออบถาม 8
คน)
- ควรใหหมีการเรียนรูและสั่งสมประสบการณจากหน
จ
วยงานนภายนอกบาง
า
- บุค ลา กรที ่เ ปน วิท ยากร ตอ งสสามารถอธิบายให
บ
ผู ฟ ง เขขา ใจแบบงายๆ
า โดย
ยกตัวอยางเทีทียบเคียง จะเเปนประโยชชนตอผูอบรม
มาก
ที่สุด
๓๕.๗

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

๕๕.๔

๘.๙

-

-

๔.๒๖

SS.D

ความมหมาย

.๖๑

มาก

รูปที่ 4.4 แผนภูมแท
แิ งรอยละขอองผูเห็นดวยกักับโครงสรางของระบบการจัดการความมรู
3) . การกําหนดปประเภทของผูใช
 งานระบบการจัดการคววามรู ไดแก
จากการรประเมิ น ผล พบว า ประเภภทของผู ใ ช งานระบบกา
ง
ารจั ด การควาามรู ควร
ใหบริการแกขาราชการสํานั
า กงานอัยกาารสูงสุดหนวยงานของรัฐและประชาช
แ
นทั่วไปคิดเปปนรอยละ
52.8 รองลงมมาจํากัดเฉพาาะขาราชการสสํานักงานอัยการสู
ก งสุดเทานั
า ้น คิดเปนรรอยละ 26.4 ประเภท
ของผูใชงานออื่นๆคิดเปนรอยละ 1.9
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รายการ

รอยละ

๑. จํากัดเฉพาะขขาราชการสํานักงานอั
ก
ยการสูงสุ
ง ดเทานั้น

๒๖.๔

๒. ขาราชการสํานั
า กงานอัยการรสูงสุดและหนนวยงานของรัฐ

๑๘.๙

๓. ขาราชการสํานั
า กงานอัยการรสูงสุดหนวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไไป ๕๒.๘
๔. อื่น ๆ

t60.00
t50.00
t40.00
t30.00
t20.00
t10.00
t0.00

๑.๙

t52.80
t26.40

t18.90
t1.90

รูปที่ 4.5 แผนภูมิมิแทงแสดงรรอยละของปรระเภทผูใชงานระบบการจ
า
จัดการความรู
4) .ททานเห็นดวยหหรือไมที่ควรรมีการกําหนดดสิทธิในการเขาถึงขอมูล โดยแยกตามมประเภท
ของผูใชงาน
จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอ
ต
ว าควรมีกาารกําหนดสิทธิ
ท ในการ
บถามเห็นดวยว
ใ
บมาก คาคะแนนเเฉลี่ยเทากับ 3.89
3
เขาถึงขอมูล โดยแยกตามมประเภทของผูใชงาน อยูในระดั
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

S.D

ความมหมาย

๒๙.๓

๔๓.๑

๑๙.๐

๕.๒

๓.๔

๓.๘๙

๑๑.๐๐

มาก
ม
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นอยที
ย ่สดุ
3.44%

นอย
5.2%

มากกที่สดุ
29.3%

ปปานกลาง
19%

มาก
43.1%

รูปที่ 4.6 แผผนภูมิวงกลมแแสดงการกําหนดสิ
ห ทธิ
ในการเขาถึงขอมูลตามปประเภทของผูผูใ ชงาน
ก
 จะะตองมีองคความรู
ว สําหรับผูใชงาน ๔ กลลุม ไดแก
5) . ททานเห็นวา ระบบการจัดการความรู
กลุมผูบริหารร กลุมผูเชี่ยวชาญ
ว
กลุมผูปฏิ
ป บัติงาน แลละประชาชนทั่วไปเพียงใดด
จากประเมินผล พบวาผูตอบบแบบสอบถาามเห็นวาระบบบการจัดการรความรู จะตตองมีองค
ความรูสําหรัับผูใชงาน 4 กลุ
ก ม อยูในระะดับมาก คาคะแนนเฉลี
ค
่ยเททากับ 4.18
นอกกจากนี้ผูตอบแแบบสอบถามม (จํานวน 10 คน) ไดใหขอเสนอแนะเพิ
อ
พิ่มเติมวาการจํากัดการ
เขาถึงองคความรู
ว  ควรมีการจํ
ก ากัดเฉพพาะกรณีจําเปนจริงๆ โดยเฉพาะการจําากัดเพื่อความมลับ และ
ประโยชนทางราชการเท
า
านั้น
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

๒๙.๓

๖๐.๓

๑๐.๓

-

-

๔.๑๘

S.D

ความมหมาย

.๖๐

มาก
ม
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ปานกลาง
10.3%

มากกที่สดุ
29.3%

มาก
60.3%

รูปที่ 4.7
4 แผนภูมิวงกลมแสดง
ว
งองคความรูสํสําหรับผูใชงาาน
จ อ 5. แตละกลุ
ล มควรมีองคความรูในหั
น วขอแบบใใดบาง
6). จากข
กลุมผู
ม บริหาร จากการประเมิมินผล พบวา ผูตอบแบบสสอบถามเห็นววาควรมีองคความรู
ค ใ น
หัวขอ เชน (มี
( ผูตอบ 37 คน
ค )
- หนนังสือตําราทาางวิชาการดานกฎหมาย,บริ
น
ริหารจัดการ
- ระเบียบ หนังสือเวี
อ ยนและแนนวทางปฏิบัตในแต
ิ
ละประะเภทของคดี
- องคความรูเพื่อสนับสนุนกาารปฏิบัติงาน เชน ระเบียบ,คู
บ มือการปฏิฏิบัติงาน,แกปปญหาใน
การปฏิบัติงาน,รายชื่อผูเชยวชาญเพื
ชี่
่อติดตอขอคําปรึรึกษา
- แนนวนโยบาย,ประโยชนสาธารณะ
ม เชี่ยวชาญ จากการประเมินผล พบวาผู
า ตอบแบบสสอบถามเห็นววาควรมีองคความรู
ค ใน
กลุมผู
หัวขอ เชน (มีมีผูตอบ 21 คนน)
- ผลลการวิจัย
- การแกไขปญหาเบื้องตนไดดีดี,มีทักษะหรืือความสามารถในดานตาางๆใหมาก,มีทัศนะคติ
ที่ดีตอ ผูทํางาาน หรือประชชาชน หรือหนนวยงานอื่นตามความเหมาาะสม,จิตที่คิดดจะให
- การถายทอดประสบการณเพือ่ เปนตัวอยางใหศึกษาได
- การจัดการความมรู,ความรูในกการถายทอดปประสบการณ
ณ
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กลุมผูปฏิบัติงาน จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองคความรู
ในหัวขอ เชน (มีผูตอบ 24 คน)
- ความเห็นและคําสั่งสํานวนคดีอาญา
- คูมือปฏิบัติงาน กฎหมายระเบียบตางๆ ควรรวบรวมเก็บไวใหทันสมัย (ควรจํากัดใช
โดยเฉพาะบุคลากรในหนวยงานของ อส.)
- การแกไขปญหาเบื้องตนไดดี,มีทักษะหรือความสามารถในดานตางๆใหมาก,มีทัศนะคติ
ที่ดีตอ ผูทํางาน หรือประชาชน หรือหนวยงานอื่นตามความเหมาะสม,จิตที่คิดจะให
กลุมประชาชนทั่วไป จากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรมีองคความรู
ในหัวขอ เชน (มีผูตอบ 27 คน)
- ประกาศ,แผนพับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบระบบการจัดการความรู
- ใหขอมูลการบริการแกประชาชน (ควรมอบให สคช.)
- คูมือการติดตองาน,แนวทางและขอแนะนําในการติดตองาน
- กฎหมาย, ระเบียบ, ขาวประชาสัมพันธ
8) . ทานคิดวา ระบบการจัดการความรู จะสามารถชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทาน
ใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสารและความรูที่ตองการไดระดับใด
จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาระบบการจัดการความรู จะสามารถ
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของทานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสะดวกในการคนหาเอกสาร
และความรูที่ตองการไดอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.20
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

22.4

75.9

1.7

-

-

4.20

S.D

ความหมาย

.44

มาก
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ปานกลาง, 1.7
1
มากทีสุส่ ด, 22.4

มาก, 75.3

รูปที่ 4.8 แผนภูมิมิวงกลมแสดดงระบบการจจัดการความรูรูสนับสนุนกการปฏิบัติงานน
9) . ททานมีความสสนใจใชงาน ระบบการจั
ร
ดการความรู
ก
 ดังกล
ง าวมาในรระดับใด
จากกการประเมินผล
ผ พบวาผูตอบแบบสอบถ
อ
ถามมีความสนนใจใชงาน ระะบบการจัดการความรู
ดังกลาวอยูในระดั
น บมาก คคาคะแนนเฉลีลี่ยเทากับ 4..03
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

13.8

75.9

10.3

-

-

4.03

S.D

ความมหมาย

.49

มาก
ม
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ปานกลาง
, 10.3

มากที่สดุ
, 13.8

มาก, 75.9

รูปที่ 4.9 แผนภูมิวงกลมแสดงความสนใจระบบการจัดการความรู
10). ระบบการจัดการความรู จําเปนตองมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการระบบ เพื่อบริหาร
จัดการใหมีการสรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง ทานเห็นวาผูบริหารจัดการระบบควร
ไดแก
จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารจัดการระบบควรเปน อันดับ
แรกสํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
คิดเปนรอยละ 67.9 รองลงมาสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู คิดเปนรอยละ
22.6
รายงานการประเมินผลความตองการของ KE (KMS)
(จากการแจกแบบสอบถามจํานวน 21 ชุด)
เกณฑการจําแนก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับนอย
ระดับนอยที่สุด

อยูระหวาง
อยูระหวาง
อยูระหวาง
อยูระหวาง
อยูระหวาง

๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑–๔.๕๐
๒.๕๑–๓.๕๐
๑.๕๑–๒.๕๐
๐.๐๐–๑.๕๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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1). ทานเห็นดวยเพียงใดกับโครงสรางของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ซึ่งแบงเปน ระบบตาง ๆ ไดแก
(1). กลยุทธการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
(2). ระบบการบริหารจัดการความรู ซึ่งไดแก
* ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS)
* ระบบสนับสนุนการจัดทําแมแบบระบบการจัดการความรู
* ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน
การกําหนดสิทธิการใชงาน การฝกอบรมผูใชงานและผูดูแลระบบเปนตน
* ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวางผูดูแลระบบ
การจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและอุปสรรคตาง ๆ
จากการประเมินผลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นดวยกับโครงสราง
ของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู อยูในระดับมาก มีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.28
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

๓๘.๑

๕๒.๔

๙.๕

-

-

x

S.D

๔.๒๘ .๖๔

ความหมาย
มาก
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ปานกลาง
, 9.5
มากที่สดุ , 38.1

มาก, 52.4

รูปที่ 4.10 แผนภูมิวงกลมแสดงความเห็นดวยกับโครงสรางของระบบการจัดการความรู
2). ทานคิดวา ระบบทะเบียน ซึ่งประกอบดวย ทะเบียนองคความรู และทะเบียนระบบ
การจัดการความรู ควรจัดเก็บขอมูลและรายละเอียดในประเด็น อะไรบาง
ทะเบียนองคความรูจากการประเมินผล พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาควรจัดเก็บขอมูลและ
รายละเอียดในประเด็น ดังตอไปนี้ (มีผูตอบ 8 คน) เชน
- รายชื่อ/ประเภทหรือลักษณะงาน/เรื่อง
- ทุกหนวยงานของ อส. เชน ทะเบียนองคความรู สตป. , ทะเบียนองคความรู สคช.
- ตามที่เกี่ยวกับองคความรู,ขั้นตอนการปฏิบัติ ,กรณีศึกษาความคิดเห็นขัดแยง
ทะเบีย นระบบการจัด การความรูจ ากการประเมิน ผล พบวา ผูต อบแบบสอบถามเห็น วา ควร
จัดเก็บขอมูลและรายละเอียดในประเด็น ดังตอไปนี้ (มีผูตอบ ๔ คน) เชน
- ทะเบียน KMS-Staff รายชื่อ/หนวยงาน/เบ็ดเตล็ด
- แตล ะหนว ยงานใน อส. มีค วามรู ที ่ส ามารถถา ยทอดใหผู ม าใหมไ ด เชน สตป.
จัดระบบทะเบียนการจัดการความรู การสงผูรายขามแดน เพื่อฝกสอนผูมาปฏิบัติงานใหม
- ทะเบียน KMS Staff ลําดับที่, ชื่อ-นามสกุล, หนาที่, การติดตอตางๆ (โทรศัพท, Email ฯลฯ)
- วันที่ Update ขอมูล, รายละเอียด/ประเด็นที่ Update ในแตละครั้ง
3) . ประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู
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จากการประเมินผลพบวาประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู แบงเปน
อันดับแรกจํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น คิดเปนรอยละ 47.1รองลงมาเปน
ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐและประชาชนทั่วไป 35.3
ประเภทของผูใชงานอื่นๆ คิดเปนรอย 5.9 ประกอบดวย
(1) จํา กัด ในรูป แบบการเขา ถึง ขอ มูล เชน อส. เขา ถึง ขอ มูล ไดทั้ง หมด แต ปชช. จะ
เขาถึงขอมูลเฉพาะที่ อส. กําหนดให
(2) โดนกําหนดเงื่อนไขขอจํากัดสิทธิบางประการ
(3) สถานศึกษาทางดานกฎหมาย เชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จุฬาฯ รามคําแหง และ
มสธ.
รายการ

รอยละ

๑. จํากัดเฉพาะขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดเทานั้น

๔๗.๑

๒. ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดและหนวยงานของรัฐ

๑๑.๘

๓. ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุดหนวยงานของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป
๔. อื่น ๆ

๓๕.๓
๕.๙
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t47.10

t50.00
t45.00
t40.00
t35.00
t30.00
t25.00
t20.00
t15.00
t10.00
t5.00
t0.00

t35.30

t11.80

t5.90

รูปที่ 4.11 แผนภูมิแทงแสดงประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู
4) . แมแบบโครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Template Site) ประกอบดวย
แนวทางตอไปนี้ ทานเห็นดวยเพียงใด
(1) Banner ระบุชื่อระบบการจัดการความรู
(2) วัตถุประสงคใหระบุ ปญหาวิกฤติ และเปาหมายที่ตองการในการแกไขปญหา
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 คาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.24
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

๓๓.๓

๕๗.๑

๙.๕

-

-

x

S.D

๔.๒๔ .๖๒

ความหมาย
มาก
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ปานกลาง, 9.5
มากที่สดุ , 33.33

มาก, 57.1
5

รูปที่ 4.122 แผนภูมวิ งกกลมแสดงควาามเห็นดวย KMS
K Templatte Site
5) . ทานเห็นดวยเพี
ย ยงใดในจัดทํ
ด าแมแบบ ของฟงชั้นในน KMS Tem
mplate Site เพืือ่ กําหนด
รายละเอียด เชน Bannner ระบุชื่อของระบบการ
ข
รจัดการความมรู, Knowledgge MAP เปนต
น น และ
ควรมีกฎเกณ
ณฑที่สําคัญทีควรกํ
ค่ าหนดอะะไรบาง เชน สี ชนิดและขขนาดของ Fonnts เปนตน
จากประเมินผล พบวาผูตอบบแบบสอบถาามเห็นดวยกับการจั
บ ดทําแมแบบ ของฟงชั้นใน
KMS Tempplate Site เพืพื่อกําหนดรายยละเอียด เชน Banner ระะบุชื่อของระบบการจัดกาารความรู,
Knowledge MAP และคควรมีกฎเกณฑ
ฑที่สําคัญที่ควรกํ
ค าหนดอะะไรบาง เชน สี ชนิดและขขนาดของ
Fonts เปนตน อยูในระดับมาก
บ คาคะแแนนเทากับ 4.05
4
ขอเสนอแนะะ
- คววรเปนรูปแบบบที่เรียบงาย มีมาตรฐานเปปนสากล
- กาารจัดวางขอมูลบนแมแบบบ ควรวางใหเป
เ นหมวดหมูมู เพื่อใหสะดววกตอการใชงาน
ง
- คววรกําหนดรหััสของ Task และ
แ Sub Taskk
- จะะไดเปนมาตรรฐานเดียวกัน
6). ทานเห็นดวยกับระบบการนําเขาขอมูมลในระบบกการจัดการความรู ของกกลุม COP
ดังตอไปนี้ เพีพียงใด
จากการประเมินผล
ผ พบวาผูตอบแบบสอบ
อ
ถามเห็นดวยกับระบบการรนําเขาขอมูลในระบบ
การจัดการคววามรูของกลุม COP อยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี
า
่ยเท
ย ากับ ๔.๐๕
๕
7) . ระบบการบริหารจัดการดาน ผูใชงานน เชน สิทธิของผู
ข ใชงาน กการขับเคลื่อนกระตุน
ผูใชงานและะการจัดทําสถถิติการใชงานน ทานคิดวาใครควรเป
า
น มีบทบาทในการขับเคลื่อน จึง
นผู
เหมาะสม

100
0

ห ดการดาน
า ผูใชงาน เเชน สิทธิของงผูใชงาน
จากการประเมินผลเกี่ยวกับระบบการบริหารจั
การขับเคลื่อนกระตุ
น
นผูใชงานและการรจัดทําสถิติการใช
า งาน พบบวาผูตอบแบบบสอบถามเห็ห็นควรให
สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการรพิเศษฝายบริหารจัดการคววามรูเปน
ผูมีบทบาทในนการขับเคลือน
อ่ จึงเหมาะสมคิดเปนรอยละ
อ ๘๓.๓
8). ทานเห็นดวยเพี
ย ยงใดที่จะตองมีกิจกรรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูแและปญหาอุปสรรคใน
ป
การบริหารจัดการระบบก
ารจัดการควาามรู อยางนอยปละครั้ง
ด
จากกการประเมินผลเกี
ผ ่ยวกับการมีกิจกรรมเพพื่อแลกเปลี่ยนความรู
น
และปปญหาอุปสรรรคในการ
บริหารจัดกาารระบบการจัจัดการความรูรู อยางนอยปปละครั้งนั้น ผูตอบแบบสสอบถามสวนใหญเห็น
ดวยอยูในระดับมาก คาคะแนนเทากับ 4.05
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

๓๘.๑

๔๗.๖

๑๔.๓

-

-

x

S.D

๔.๒๔ .๗๐

ความมหมาย
มาก
ม

ปานกลาาง, 14.3
มากที่สดุ , 38.11
มาก, 47.6

รูปที่ 4.13 แผนภูมิวงกลมแสดงคความเห็นดวยกั
ย บการจัดกิิจกรรมเพื่อแแลกเปลี่ยนคววามรู
9) . ระบบการจััดการความรู จําเปนตองมีมีผูรับผิดชอบบบริหารจัดกการระบบ เพืพื่อบริหาร
จัดการใหมีการสร
ก างและเเพิ่มเติมองคความรู
ค อยางตอเนื่อง ทานเห็นวา ผูบริหารจัดการระะบบ ควร
ไดแก
(1). สํานักงานอัยการพพิเศษฝายบริหารจั
ห ดการคววามรู
(2). สํานักงานที่เกี่ยวขของกับองคความรูนั้น
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(3). สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู
(4). อื่น ๆ โปรดระบุ...
จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารจัดการระบบ ควร
ไดแก สํานักงานที่เกี่ยวของกับองคความรูนั้น รวมกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู คิดเปนรอยละ 60
10) . ทานเห็นวา ระบบการจัดการความรู จะตองมีองคความรูสําหรับผูใชงาน 4 กลุม
ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุมผูปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพียงใด
จากการประเมินผล พบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นดวยอยูในระดับมาก คาคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.10
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

๓๐

๕๐

๒๐

-

-

๔.๑๐

S.D

ความหมาย

.๗๑

มาก
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2

ปานกลาง, 20

มากที่สดุ , 30

มาก, 50

รูปที่ 4.144 แผนภูมิวงกกลมแสดงการจัดองคควาามรูสําหรับผูใใชงาน
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอ
ต
บไดใหขอเสสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ (มีผูตอบ ๕ คนน) เชน
- สาหรั
สํ บประชาาชนทั่วไป ควรมีการกําหนดข
ห อมูลบาางสวนที่ใหรรัับรู เพราะบาางชื่ออาจ
ห อวิธีการทํางานของอั
า
ยการ
ก ซึ่งหากมีมีการเปดเผยออาจเกิดผลเสีสียตอรัฐได
เปนเทคนิคหรื
- แตตจํากัดการเขขาถึงขอมูลจาากมากที่สุดไปจนเปดเผยเทาที่ อส. เห็ห็นสมควร
- ในนเบื้องตนยังไมควรมีประะชาชนทั่วไปปใชงานระบบบฯ แตตอไปปเมื่อระบบเสสถียรแลว
จึงเปดใหประชาชนเขารวมด
ว วย
ว
กลุม ผูป ฏิบัต ิง าน ภายในองคกกร กลุ ม ผู ป ฏิบัต ิง าน
- ก ลุม ผูบ ริห ารร กลุม ผูเ ชี่ย วชาญ
ภายนอกองคคกร
- ผูใชง านเฉพาาะผูบ ริห าร กลุ
ก ม ผูเ ชี่ย วชชาญ กลุม ผูปฏิ
ป บัติง านผูใใชง านไมค วรจะเป
ว
น
ประชาชนทั่วไป
ว
แ ละกลุมคววรมีองคความมรูในหัวขอแบบใดบาง
11) จากขอ 10. แต
ม บ ริห าร
กลุมผู

จากการปรระเมิน ผล พบบวา ในกลุม ผูบริห าร ผูตตอบแบบสอบถามได

แสดงความเหห็นวาควรมีองค
อ ความรูในหั
น วขอนี้ ดังนี้ (มีผูตอบ ๘ คน) เชน
- คววรรูทุกเรื่องแแตควรมีการสสกัดขอมูลสั้นๆ
น ใหผูบริหารรั
ห บรู
-

ควรมีระบบบสนับสนุนการตั
น
ดสินใจใช
ใ ก รณีสําคัญ เชน การรใชคอมพิวเตอร
เ ช ว ย

ตัดสินใจ
า
าย และใหการส
า งเสริม KM
K และ L/O
- กําหนดนโยบา
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กลุม ผูเ ชี่ย วชาญ จากการประเมิน ผล พบวา ผูต อบแบบสอบถามเห็น วา ควรมีอ งค
ความรูในหัวขอ ดังนี้ (มีผูตอบ ๖ คน) เชน
- เห็น ดว ย แตค วรมีเ ทคนิค ในการทํางานแบงแยกเปนหัวขอ หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
บอยๆ/ขอควรคํานึง
- มีการรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ, ฎีกาที่สําคัญเฉพาะของหนวยงาน เชน สตป. ควรมีฎีกา
หรือคําวินิจฉัยชี้ขาดที่สําคัญ ในแตละประเทศรวบรวมได
- งานบริหาร/กฎหมายใหมที่ทันสมัย/ภาษาอังกฤษ/งานเทคโนโลยี
กลุมผูปฏิบัติงาน จากการประเมิน ผล พบวา ผูต อบแบบสอบถามเห็น วา ควรมีอ งค
ความรูในหัวขอ ดังนี้ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม (มีผูตอบ ๗ คน) เชน
- เห็นดวย ควรมีชองทางใหกลุมผูปฏิบัติดําเนินการ สอบถามผูเชี่ยวชาญโดยตรงไดดวย
- ควรมีการจัดทํา DVD แจกผูมาปฏิบัติงานในหนวยงาน
- ภาษาอังกฤษ/IT/กฎหมายใหมที่ทันสมัย
กลุมประชาชนทั่ว ไป

จากการประเมิน ผล พบวา ผูต อบแบบสอบถามเห็น วา ควรมี

องคความรูในหัวขอ ดังนี้ พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม (มีผูตอบ ๖ คน) เชน
- ความรูทั่วไปทางกฎหมาย
- เปดโอกาสให ปชช. เขาถึงขอมูลของ อส. ตามที่ สผบร. เห็นควรเปดเผยได
- กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่ประชาชนควรรูพรอมกรณีศึกษา
12) . ระบบการจัดการความรู จะประกอบดวยโครงสรางและฟงชั่นการใชงาน
(1) องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน (K-Pack)
(2) แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(3) ส ว นให คํ า ปรึ ก ษา ป ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน แบบพิ ม พ แ ละตั ว อย า งฟ อ ง
ทําเนียบ ผูเชี่ยวชาญเพื่อติดตอขอคําปรึกษา เปนตน
(4) สวน กิจกรรม กลุม COP และสังคมการแลกเปลี่ยนความรู
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4

น นดวยกับโครงสร
โ
างของระบบการจัดการความรู
ด
 ดังกลาวขางตตนเพียงใด
ทานเห็
จากการประเมินผล
น พบวาผูตอบแบบสอ
ต
ว บโครงสสรางของระบบบการจัด
บถามเห็นดวยกั
ความรู อยูในระดั
น บมาก คคาคะแนนเฉลีลี่ยเทากับ 4.19
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

x

๓๓.๓

๕๒.๔

๑๔.๓

-

-

๔.๑๙

S.D

ความมหมาย

.๖๗

มาก
ม

ปานกลาง, 14.3
มากที่สดุ , 33.3

มาก, 52.4
5

รูปที่ 4.15 แผนภูมิวงกลมแสดงงความเห็นดวยกั
ว บโครงสสรางของระบบบการจัดควาามรู
ต
บถาม (จํานววน 10 คน) ไดใหขอเสนออแนะเพิ่มเติมมวาควรมี
นอกจากนี้ผูตอบแบบสอ
- ทําเนียบผูเชี่ยวชาญและการ
ว
รติดตอผูเชี่ยวชาญ
ว
จากนั้นนํนาไปสังเคราาะห (Modeliing) ตามแบบแบบจําลองงความคิดของ Common
ส
ง านไดอ ยา งสสะดวก (Faccilitate) เพีย งพอและ
ง
KADS โดยคคํา นึง ถึง การ ใชง าน ใหสามารถใช
เหมาะสมสําหรั
า บการชวยในการตัดสินใจของผูบริ
บ หาร การแกกปญหาและการทํางานของกลุมผู
ปฏิบัติ (Com
mmunity of Practice)
P
4.2.2.5 สรุปรวบรรวมขอมูลความตองการขของผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานระบบ
(Knowledgee Provider/ Knowledge
K
U จากการรสัมภาษณ แลละการตอบแบบบสอบถามจํจานวน 94
User)
ชุด ปรากฏผล ดังนี้
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1)ความต อ งการด า นกลยุ ท ธ (Strategy) การกํ า หนดกลยุ ท ธ จ ะต อ งสอดคล อ ง
เชื่อมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
2)ความตองการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ
(1) KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการ
ความรู และสวนที่เปน Builder Support ซึ่งเปนสวนที่เปนเครื่องมือในการสรางสําเร็จรูป ที่ออกแบบตาม
มาตรฐานกลาง เพื่อชวยใหผูสรางระบบทํางานไดงายขึ้น
รูปแบบมาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS) ผูบริหารเห็นวาควรแบง
ออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก สวนเกี่ยวกับองคความรู สวนที่เกี่ยวกับสารสนเทศอันเกี่ยวของกับองค
ความรู และสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการแกผูใชงาน 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
ความต อ งการด า นการบริ ห ารจั ด การ(System) ระบบการจั ด การความรู จะ
ประกอบดวย ระบบยอยๆ เชน
ระบบทะเบียนความรูและทะเบียนระบบจัดการความรู (KMS) โดยกําหนดฟงชั่นการ
ใชงาน สําคัญคือ
- องคความรูที่ผูเชี่ยวชาญใชในการปฏิบัติงาน (เรียกวา K-Pack)
- แหลงรวบรวมองคความรูเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- สวนใหคําปรึกษา
ระบบการจัดการบุคลากรผูเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน การกําหนด
สิทธิของการใชงานโดยผูใชงาน แบงเปน 4 กลุม ไดแก กลุมผูบริหาร กลุมผูเชี่ยวชาญ กลุม
ผูปฏิบัติงาน และ ประชาชนทั่วไป
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ระบบการจัดการทรัพยากร ควรจัดทําเปนภาพรวมของ ระบบการจัดการความรู
โดย สฝบร. เชน การขอจัดสรรงบประมาณ อัตรากําลัง อุปกรณ เปนตน
ระบบการจัดกลุมและกิจกรรมกลุม (COP KMS) ระหวาง ผูดูแลระบบการจัดการ
ความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมใหญประจําปของระบบการ
จัดการความรู (Annual KMS Forum Meeting) โดย สฝบร. เปนเจาภาพผูรับผิดชอบ
ระบบการประเมินผลการใชงาน สฝบร. เปนเจาภาพผูรับผิดชอบ เชน การ
ออกแบบรายงานผลการดําเนินงาน , การจัดทําฐานขอมูลสถิติการใชงาน การจัดลําดับ Top Ten
ความรูที่ผูมีใชงานสูงสุด เปนตน
4.2.2.6 บทสรุปการศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบการบริหารจัดการ KMS
1) กลยุทธ การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ตองประกอบดวย Double-Loop
Learning ดังภาพ Knowledge Map ดังนี้

รูปที่ 4.16 Double-Loop KMS Management Cycle
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2) การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management System)
ประกอบดวย ระบบตางๆไดแก

รูปที่ 4.17 ระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู (KMS Management System)
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3) ระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ซึ่งจัดทําบน KM Center
ภายใต Domain Name: http:// kmcenter.in.th ดวย Microsoft Share point
ผลการศึกษา ความตองการของกลุมผูใชงานทั้งสามกลุม (Business Specification) และ
ฟงชั่นการทํางานที่ผูใชงานตองการ (User Specification) สามารถออกแบบสารสนเทศ การบริหาร
จัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS Management Site) โดยแบงออกเปนโซนไดดังนี้
(1) Knowledge Map ไดแก โซนแสดงรายละเอียดของระบบบริหารจัดการ KMS โดยใช
แผนภูมิ Visio Web Access ดังนี้
- การบริหารจัดการดานกลยุทธ (Strategy) การกําหนดกลยุทธจะตองสอดคลอง
เชื่อมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
- การบริหารจัดการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ
- การบริหารจัดการดานระบบการจัดการความรู (System)

รูปที่ 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) สื่อสารใหบุคลากรมีความเขาใจระบบการจัดการความรูทั่วทั้งองคกร (Man 1)

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

รูปที่ 4.21 แผนกลยุทธการบริหารจัดการ KMS
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รูปที่ 4.22 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการ KMS 3 ป
การบริหารจัดการดานโครงสราง (Structure) แบงเปน 3 สวน คือ
(ก) KMS Standard เพื่อเปนมาตรฐานกลางในการออกแบบระบบการจัดการความรู
(ข) KMS Portal ซึ่งเปนชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบ
(ค) R&D ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการจัดการ
ความรู

112

รูปที่ 4.23 โครงสรางพื้นฐานระบบสนับสนุนระบบการจัดการความรู

รูปที่ 4.24 KMS Standard
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ระบบการจัดการความรู โดยใชมาตรฐาน ISO 12207
Template Standard ประกอบดวย สวนตางๆ ไดแก
Banner หมายถึง หัวเรื่องของ Web Site ดังแสดงในรูปที่

รูปที่ 4.25 KMS Banner Standard
Knowledge Information หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับองคความรู วาอยูในลําดับองคความรู
ที่เทาใด ใน 100 องคความรู วัตถุประสงค เปนตน

รูปที่ 4.26 KMS Information Banner
Site Map หมายถึงแผนภูมิแสดงรายการของ Site นี้ทั้งหมดวามีโครงสรางการจัดกลุม
การทํางานอยางไร ทําใหสามารถคนหาขอมูลที่ตองการไดโดยเร็วและ
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รูปที่ 4.27 แผนที่ Site ของ KMS
Knowledge Map หมายถึง สวนที่เปนแผนภูมิความรู ซึ่งสังเคราะหจากความรู
ของผูเชี่ยวชาญ โดยใชแผนภูมิ Visio Format แบงออกเปน Task Inference & Domain
Concept)

รูปที่ 4.28 แผนภูมิองคความรู Visio Web Access
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KMS Portal ซึ่งเปนชองทางรวมที่เชื่อมโยงไปยังระบบการจัดการความรูทุกระบบ ใน
การจัดเก็บองคความรูและเปนตนแบบในการนําองคความรูมาใชซ้ํา (REU 3) เพื่อใหบุคลากร
สามารถใชงานไดสะดวก

รูปที่ 4.29 โครงสรางของ KMS Portal
R&D ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของอุปกรณและระบบโปรแกรมระบบการจัดการ
ความรู และการจัดการทรัพยสินในการวางแผนจัดการจัดซื้อ ตรวจสอบ ลงทะเบียนอุปกรณ ICT
(REU 1)
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รูปที่ 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
- ระบบชวยสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ โดยใช News Survey
- ระบบชวยสนับสนุนผูใชงาน โดยใช Forum Document Portal
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รูปที่ 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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รูปที่ 4.32 โครงสรางของระบบ ทะเบียน KMS
รูปแบบระบบทะเบียนผูใชงาน ควรมีรายละเอียด ดังนี้ (พิสินี รอดทองและคณะ,2551)
1. ID : ใสเลขประจําสมาชิกหรือบารโคดของสมาชิก
2. Type : ใสประเภทสมาชิกที่ไดกําหนดไว ในสวนของ Setup Patron Type เชน
01
อัยการ
02
นิติกร
03
ธุรการ
04
ลูกจางประจํา
05
ขาราชการฝายอัยการบํานาญ
06
ทนายความอาสา / ลูกจางชั่วคราว / พนักงาน
07
ขาราชการของหนวยงานภายนอก
08
นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา / ประชาชาทั่วไป
3. Level : ใสระดับของสมาชิกที่ไดกําหนดไว ในสวนของ Setup Patron Level
4. First Name : ใสชื่อของสมาชิก
5. Last Name : ใสนามสกุลของสมาชิก
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6. Address : ใสเลขที่ปจจุบัน
7. Phone : ใสเบอรโทรศัพท
8. E - Mail : ใสอีเมล
9. Member Date* : ใสวันที่เขาเปนสมาชิก (โดยระบบจะตั้งคาอัตโนมัติเปนวันที่บันทึก
ราชการ) เชน 25012010 เปนตน
10. Expiration Date : ใสวันหมดอายุ เชน 25012010 เปนตน
11. Name : ใสชื่อรูปภาพสมาชิก (ควรจะเปนตัวเลขหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเทานั้น)
12. Key : ใสรหัสประจําตัวของสมาชิก ในการเขามาดูขอมูลสวนตัวของตัวเอง

รูปที่ 4.33 ตัวอยางทะเบียน องคความรูและทะเบียนผูใชงาน
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รูปแบบการบริห าร (Style) ไดแ ก รูป แบบการผสานระบบบริห ารจัด การ KMS ใน
กระบวนงานของ สฝบร. เพื่อใหระบบการบริหาร KMS เปนภารกิจสวนหนึ่งของงานประจํา
ดังแผนภูมิกระบวนงานดังนี้

รูปที่ 4.34 กระบวนการเชื่อมโยงบริหารจัดการ KMS กับ กระบวนของ สฝบร.

รูปที่ 4.35 ความสัมพันธของการบริหาร KMS กับกระบวนการ KM
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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
ประกอบดว ย 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

รูปที่ 4.36 การบริหารบุคลากรดาน KMS
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รูปแบบ KMS Skill การสรางทักษะที่เกี่ยวของกับ การสรางและบริหารจัดการ ระบบ
การจัด การความรู เพื่อใหบุคลากรหรือเจา หนาที่นั้น มีป ระสิท ธิภ าพการทํา งานเกี่ย วกับ ระบบ
การจัดการความรูที่ดีขึ้น ไดแก การสรางสมรรถนะที่จําเปน (Functional Competency)

รูปที่ 4.37 การบริหาร ทักษะ ดวย สมรรถนะ
รูปแบบ KMS Share Value ไดแก การสรางสังคมชุมชนของ กลุม KMS (Society)
เพื่อ มีเ วทีใ นการการสรา งแรงจูง ใจ สรา งขวัญกํา ลัง ใจใหบุค ลากรมีค วามพอใจในการทํา งาน
และ สรางเสริมทักษะในการทํางานรวมกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทํางานของบุคลากร
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยตองคํานึงวาบุคลากรเปน
สินทรัพย (Human Asset) ตองเพิ่มคุณคา (Value Added)
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รูปที่ 4.38 การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุม KMS COP
4.3 การศึกษาเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับ กระบวนการดานองคกร (Organization)
4.3.1 การสื่อสารภายในองคกร (Man 1 Organization Alignment)
1) ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ จากแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ ราชการ
4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555-2558 ซึ่งกําหนดวา “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน”
2) ศึ กษาวิสัยทั ศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัย การสูงสุด ตามแผน
แมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ซึ่งกําหนดวา “สํานักงานอัยการ
สูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management)
อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได”
3) ศึกษาวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรู ซึ่งจากการสัมภาษณผูบริหาร (นายยุคล เหลาพูลสุข) เห็นวาวิสัยทัศนของการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู ควรสอดคลองกับวิสัยทัศนของการ
จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนั้น วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน
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อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู คือ “สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะพัฒนา
ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได
เพื่อนําสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคกรแหงการเรียนรู”
4) แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ.สํานักงานอัยการสูงสุด ป 2555-2558
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรและการพัฒนาองคกรสูความ
เปนเลิศ กลยุทธที่ 4.3. พัฒนาการจัดการความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 กําหนดโครงการ ไวดังนี้
โครงการ การจัดการความรูในสํานักงานอัยการสูงสุด ประกอบดวย 4 กิจกรรม
(ดําเนินการทุกป) ไดแก
- กิจกรรมการจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
- กิจกรรมการจัดการความรูใ นสวนกลาง
- กิจกรรมการจัดการความรูใ นสวนภูมภิ าค (ภาค 1-9)
- กิจกรรมเผยแพรองคความรู
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 2
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทํางานการจัดการความรู
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสํารวจประเมินผลการดําเนินการแผนการจัดการความรู
5) สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ไดมีคําสั่งที่ 13/2554 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
แตงตั้ง คณะทํางานจัดการความรู โดยมอบหมายใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู
เปนผูรับผิดชอบงานบริหารจัดการความรู เพื่อดําเนินการรวบรวมองคความรู ไดแกแกกฎหมายและ
ระเบียบ คูมือ และความรูเสริม ตามแผนแมบท และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําป พ.ศ.
2554
6) คณะกรรมการบริ ห ารจัด การความรู (KM

Board) มี ม ติ เ ห็ น ชอบใหจั ด ตั้ ง

คณะทํางานจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด จํานวน 24 คณะ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เพื่อ
เรงดําเนินการจัดทําคูมือปฏิบัติงานตามบัญชี 100 หัวขอองคความรูที่กําหนดไวในแผนแมบทการ
จัดการความรูฯ
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7) สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูอยูระหวางการดําเนินการจัดจางที่
ปรึกษาเพื่อทําการวิจั ยและพั ฒนาระบบการจัดการความรู

โดยกําหนดใหแ ลวเสร็จภายใน

ปงบประมาณพ.ศ.2555
4.3.2 การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู
ผูศึกษาใชทฤษฏีการจัดการความรู Knowledge – Creation ตามแบบจําลอง SECI
(Socialization, Externalization, Combination and Internalization) เพื่อสรางองคความรูที่เปน
มาตรฐานในการดําเนินงานขึ้นแลวนํามาไวในระบบจัดการความรู (KMS) เพื่อใหผูปฏิบัติงานได
ศึกษาและนําไปใชงานตอไป โดยกําหนดกิจกรรม แผนงาน/โครงการที่สอดคลองกับทฤษฎีการ
จัดการความรูตามแบบจําลอง SECI ดังนี้
1) กระบวนการ Internalization จัด ใหก ลุม ผูป ฏิบัติง านเรีย นรูก ารใชง านระบบ
จัดการความรูและศึกษาหาความรูจากระบบจัดการความรูที่สรางขึ้นมาแลว ทําการทดลององค
ความรู และ ระบบจัดการความรู (Justify Concepts) เพื่อนําองคความรูที่ไดไปใชงาน กิจกรรม
ที่ดําเนินการไดแก ฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นใหมใหแกผูบริหาร จัดทํา Work Shop
เพื่อทดลองทํางานจาก case study จากตัวอยางที่เคยทํามาแลว โดยใชองคความรู และ ระบบ
จัดการความรู ที่สรางและพัฒนาขึ้นใหม
2) กระบวนการ Socialization จั ด กิ จ กรรมโดยให มี ก ารประชุ ม ร ว มกั น ระหว า ง
ผูบริหาร กลุ มผูปฏิบัติ งานใชความรู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการทํางานโดยใช
หลักการ Brain Storming และจัดสัมมนาเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรูประสบการณ
จริงรวมกัน (Shared Tacit Knowledge)
3) กระบวนการ Externalization การทําการจับ รวบรวม วิเคราะห และสังเคราะห
ความรูที่อยูในตัว บุคคล (Tacit Knowledge) ใหชัดเจนในรูปแบบ แผนที่ก ารคิด (Knowledge
Map) ของผูป ฏิบัติง านใชค วามรู (Knowledge Worker) เอกสารและสารสนเทศที่ใ ชใ นการ
ทํางานตางๆ (Working Document and Information ) โดยอาศัยวิธีการ CommonKADS
4) กระบวนการ Combination ทําการพัฒนาความรูโดยนําความรูใหม รวมกับ
ความรูเดิมที่มีอยู แลวจัดทําเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 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 วิสัยทัศนองคก รและวิสัย ทัศน
ตามแผนแมบทการจัดการความรู และโครงการตามแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุด
และตองสื่อสารทําความเขาใจใหแกผูบริหาร บุคลากรเกี่ยวกับความสําคัญและประโยชนของ
การจัด การความรู แ ละการใชง านระบบจัด การความรู ตลอดจนการสรา งและพัฒ นาระบบ
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
• โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูที่จัดทําแลว
• โครงการฝกอบรม กลุม COP KCJ / คณะทํางานวิศวกรรมความรู (KE)
• โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานระบบ KMS
• โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรู
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู
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2) ปงบประมาณ 2556
• จัดประชุมสัมมนาเพื่อสาธิตการใชระบบ KMS แก KM Team/KE ในสวนกลาง
และภาค 1 – 9
• สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถาม และนํามาวิเคราะหปที่ 3
• สํารวจ ปรับปรุงขอมูลการจัดการความรูใหทันสมัย
• การเชื่อมโยงระบบการจัดการความรูกับหนวยงานอื่น
• การจัดทํา Library กลาง เพื่อ Share สารสนเทศระบบการจัดการความรูกับหนวยงาน
อื่น
• การสรางแรงจูงใจและความตระหนักแกบุคลากร ผานแผนงาน/โครงการประจําป
โครงการในป พ.ศ. 2556 (Man 3 Rin 2 - 3)
โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท ี่จัดทําแลว
โครงการเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู
โครงการปรับปรุงฐานขอมูลกลางดานการจัดการความรู
โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ และสรางความตระหนักดานการจัดการ
ความรู
• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู

•
•
•
•

3) ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
• การขยายเครือขายไปยังสํานักงานในตางจังหวัด
• จัดประชุมสัมมนา KM Team / KE ทั้งสวนกลางและตางจังหวัด เพื่อระดมความ
คิดเห็นสรุปผล และ กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการความรูอยาง
ตอเนื่อง
• การสรางความตระหนักแกบุคลากรผานแผนงาน/โครงการประจํา
โครงการในป พ.ศ. 2557 (Man 3 Rin 2 - 3)
• โครงการขยายเครือขายระบบการจัดการความรูไปยัง สํานักงานในตางจังหวัด
• โครงการ สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสรางความตระหนักดานการจัดการความรู
• โครงการสัมมนาเพื่อสาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรู
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• โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู
4.3.4 บทสรุปการศึกษาเชิงปฏิบัติการ
4.3.4.1 สิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไป
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู เปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นใหมเพื่อ
รับผิดชอบงานบริหารจัดการความรู ของสํานักงานอัยการสูงสุด มีอัตรากําลัง ไดแก พนักงาน
อัยการ จํานวน 4 คน และเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 2 คน บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทํางาน
และมีความรูความเขาใจในงานบริหารจัดการความรูเปนอยางดี สามารถสื่อสารทําความเขาใจกับ
หนวยงานอื่น ทั้งในสวนกลางและตางจังหวัดใหดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรูได
ตามเปาหมาย จากการแจกแบบสอบถามบุคลากรในตางจังหวัดภาค 2 - 7 พบวาบุคลากรสวน
ใหญยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และยึดติดกับการทํางานประจําและบางสวนใหความสนใจกับ
การจั ด การความรู และมุ ง หวั ง ที่ จ ะใช ป ระโยชน จ ากระบบการจั ด การความรู ใ นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.3.4.2 การประเมินความเปนไปได ของ ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
ความรู
การประเมินความเปนไปได ไดทํากิจกรรมสาธิตระบบการบริหารจัดการ KMS
ใหกับ KM Team/KE ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ จากนั้นจึงนํามาวิเคราะห
- ผูรับการสาธิต ประกอบดวย อัยการพิเศษฝายคดีปกครอง 1 อัยการผูเชี่ยวชาญ
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด KM Team / KE และนิติกร
- การสาธิต ผูศึกษาไดนําระบบบริหารจัดการ KMS และแผน/โครงการจัดการ
ความรู 3 ป โดยรวมกับนายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีปกครอง ซึ่งเปน
ดําเนินการระบบ KMS สํานักงานคดีปกครอง และไดเลือกเปนระบบนํารอง
- ทําการสาธิตในหองประชุม 602 ชั้น 6 ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A
โดยแสดงระบบ KMS บนจอ Projector ผูรับการสาธิตจํานวน 19 คน ไดแสดงความคิดเห็นและ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความเปนไปไดของระบบและแผน/โครงการ
- ผลการสาธิ ต และข อ เสนอแนะ ผู รั บ การสาธิ ต มี ค วามพึ ง พอใจระบบ แผน/
โครงการ และเห็นวามีความเปนไปไดทั้งทางดานความคุมคาทางธุรกิจ ความเปนไปไดทางเทคนิค
และการจัดการโครงการ โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
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1. ควรมีการเชื่อมโยงระบบกับเว็บไซตของสํานักงานอัยการสูงสุด
2. ระบบ KMS ไมควรใชภาษาทางวิชาการมากเกินไป เพราะจะทําใหคนที่ไมมี
ความรูดาน KM เขาใจไดยาก
3. ควรมีชองทางสํารวจความพึงพอใจของผูใชงาน เพื่อเปนตัวชี้วัด
4. ควรสื่อสารใหบุคลากรเขาใจประโยชนของ KM
5. ควรจําแนกการจัดเก็บองคความรูใหชัดเจน
4.4 ผลการวิเคราะหและการประเมินคาขอมูล
จากการสาธิตระบบ KMS แลเสนอแผน/โครงการใหกับผูรับการสาธิต ผูรับการสาธิตได
กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจและความเปนไปไดของโครงการ ปรากฏตามภาพ
ตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจระบบการจัดการความรู
แบบสอบถามความพึงพอใจ (จํานวน 19 คน)
กิจกรรมที่สอบถาม
1.มาตรฐานของระบบการจัดการความรู (KMS)
2.System การบริหารจัดการ ระบบการจัดการ
ความรู
3.Structure โครงสรางของระบบ KMS ซึ่งเปน
มาตรฐานที่ควรมี เพื่อใชสรางระบบตอๆไป และ
ทําใหการสรางไมตองใชเทคนิคมาก
4.โครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS
Templates Site)
5.การกําหนดสิทธิของการใชงานความรู
6.ระบบการจัดการความรู ควรประกอบดวย
โครงสรางและฟงชั่นการใชงาน สําคัญใน 4 สวน

มาก
12

ความพึงพอใจ
ปานกลาง
5

12

7

1

13

5

4

11

4

2

13

4

1

14

4

มากที่สุด
1

นอย
5

นอยที่สุด
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0

14
12
10
8
6

มากที่สุด

4

มาก

2

ปานกลาง

0

นอย

รูปที่ 4.39 แผนภูมิแทงแสดงความพึ
ง
พึงพอใจระบบบการจัดการรความรู
4.5 ผลการสํสารวจความเปปนไปได
ข
ิหารจัดการ ระบบการจั
ร
ดการความรู
1. ความเปนไปไไดทางธุรกิจของระบบบริ
ตารางที่ 4.4 ความเปนไปปไดทางธุรกิจของระบบบบริหารจัดการ ระบบการจัจัดการความรูรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากทีที่สุด

มาาก

ปานกลาง

นนอย

5

1
13

1

122

5

การสรางมูลคาเพิ่ม

11

8

คาใชจายในกการทํา KM

9

1
10

13

5

5

1
13

ประโยชนที่เป
เ นตัวเงิน
ประโยชนที่ไม
ไ เปนตัวเงิน

จําเปนตองปปรับองคกร
ความเสี่ยงตอความคุ
อ
มคา

2

1

1

นอยที่สุด
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14
12
10
8

มากที่สุด
มาก

6

ปานกลาง

4

นอย
นอยที่สุด

2
0

รูปที่ 4.40 แผนภูมิแทงแสดงความเปนไปไดทางธุรกิจ ของระบบการบริหารจัดการ
ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ตารางที่ 4.5 ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปาน

นอย

กลาง
ความซับซอนขององคความรู

2

9

5

3

ความวิกฤติตอองคกร

1

6

9

3

ความชัดเจนในการวัดผล

4

12

3

ความซับซอนในการใชงานองค

5

10

3

3

14

1

ความรู
ความเสี่ยงตอความสําเร็จ

1

นอยที่สุด
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16
14
12
10
8

มากที่สุด

6

มาก

4

ปานกลาง

2

นอย

0

นอยที่สุด

รูปที่ 4.41 ความเปนไปไดทางเทคนิค ของระบบบริหารจัดการ
ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ตารางที่ 4.6 ความเปนไปไดในดานการกลยุทธบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มาก
ที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย
1

ความมุงมั่นของผูบริหารที่เกี่ยวของ

1

16

1

ความมุงมั่นของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ

2

13

4

9

10

13

3

9

9

ความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรลงในโครงการ
ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ
ความสื่อสารของผูเกี่ยวของใน
โครงการ

3

1

นอย
ที่สุด
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18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

รูปที่ 4.42 แผนภูมิแทงแสดงความเปนไปไดในดานกลยุทธบริหารจัดการ
ระบบการจัดการความรู
4.6 สิ่งที่คนพบและนาสนใจ
จากการสาธิตระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู พบวาผูรับการสาธิตมี
ความสนใจและเห็น วา ระบบการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู ไดรับ การออกแบบ
เหมาะสมกับการนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และเปนเครื่องมือสําคัญที่ขับเคลื่อน
ระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหบรรลุเปาหมายในการเปนองคกรแหง
การเรียนรู
4.7 อภิปรายผล
1. การบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู จากผลการศึกษาเทียบเคียงกับสภาอัยการ
สิงคโปร พบวา มีคุณ ภาพไมดอ ยกวาแนวทางของสภาอัย การสิงคโปรแ ละมีค วามเปน ไดวา
สามารถสรางผลลัพธในการบริหารระบบการจัดการความรูไดเทาเทียมกันหรือดีกวา
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2. การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู มิเพียงแตจะใชกับระบบการจัดการความรู
ไดเทานั้น แตโดยที่ไดออกแบบดวยแบบจําลอง 7’S ซึ่งไดรับการยอมรับจากสากล ทําใหระบบ
นี้สามารถนําไปใชในการบริหารระบบอื่นๆในทํานองเดียวกันไดดวย เชน ระบบเว็บไซดของ
สํา นัก งานอัย การสูง สุด หนว ยงานระดับ กระทรวงหรือ ระดับ กรม ซึ่ง มีโ ครงขา ยจํา นวนมาก
เชื่อ มโยงกับ สว นกลางหรือ แมขา ย เปน ตน จึง ถือ ไดวา เปน ระบบที่มีคุณ ภาพในระดับ Cross
agency Prototype

