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บทท่ี 4  

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

4.1 นําเร่ือง 

การสรางระบบการจัดการความรู ไดดําเนินการโดยใชวิธีวิศวกรรมความรู 

(Knowledge Engineer) แลวนําไปจัดทําแผนภาพสรางแผนที่จําลองความรู (Knowledge Map) และ

สรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT-Base Knowledge Management) ตามมาตรฐาน 

ISO12207 ดังที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 มีขั้นตอนดังน้ี 

4.1.1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

งานพัสดุ เปนหัวขอองคความรูหน่ึงใน บัญชี 100 หัวขอองคความรู ตามแผน

แมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ซึ่งผูคนควาไดเลือกศึกษาในหัวขอ

น้ีเน่ืองจากเห็นวาเปนงานภารกิจสําคัญอยางหน่ึงที่ทุกสํานักงานที่เปนหนวยเบิกจายจะตองปฏบิติั

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สงผลใหองคกรดําเนินการตามพันธกิจและบรรลุ

วิสัยทัศนไดตอไป 

จากการศึกษาในภาพรวมการทํางาน ของฝายพัสดุฯ โดยการสัมภาษณผูบริหาร 

คือ นายสําราญ หวังกุศล ผูอํานวยการกองคลัง พบวา ปญหาในการทํางานคือผูปฏิบัติงานขาด

ประสบการณ การโยกยายขาราชการที่มีประจําทุกป ซึ่งสวนใหญเกิดจากการทํางานที่ไมตรงตาม

ความรูความสามารถ ปญหาขอมูลมีเปนจํานวนมาก (Information) อีกทั้งยังมีปจจัยภายนอกที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานไมสามารถดําเนินไดตามแผนที่วางไว จึงไดกําหนดกรอบในการจัดการความรู

โดยทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) ของ David Garvin โดยเปลี่ยนงานที่ตองทํา

อยูแลวในแตละวันเปนโอกาสในการฝกฝนการเรียนรูทั้งในระดับตัวบุคคล และระดับหนวยงาน ทํา

ใหสามารถปรับตัวเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกโอกาส เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) ซึ่งวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับงานพัสดุฯ คือ  การเรียนรูจากประสบการณ 

(Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณของตนเอง คอยๆ เรียนรูศึกษาจากเอกสาร 

ตัวอยางเดิม ปรึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของ และศึกษาผลสะทอน ( Reflect) และทบทวนเหตุการณ 

(Review) และยังใชวิธี การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู ( Leading Learning ) โดยใหหวัหนางานทาํ

หนาที่เปนผูนําการเรียนรู โดยใชระบบการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ 

โดยเรียนรูในการฝกเปนผูนําในการเรียนรู ( Leadership) และการฝกสอน  (Coaching) บุคลากร

ภายใตการบังคับบัญชาใหเรียนรู 
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ในการดําเนินการจัดการความรู จะตองเร่ิมจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหัว

ขอความรู ทั้งจากเอกสาร ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ทําใหทราบถึงกฎ ระเบียบ ขอบังคับ แนว

ทางการปฏิบัติงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ อํานาจหนาที่ของหนวยงาน  จากน้ันวางแผนจัดทาํ

โครงการ  มีการทํา Gantt Chart โครงการการสรางระบบการจัดการความรู,  ระบุกิจกรรมที่ทํา, 

ระยะเวลา , งบประมาณ, สอบถามผูบริหารกรณียังไมมีการแตงต้ัง KM Team ในการจัดต้ัง

คณะทํางานโครงการฯ พรอมทั้งมีการแบงงานคณะทํางานโครงการ จากนั้นประชุมคณะทํางาน

โครงการฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการสรางระบบการจัดการความรู ( KMS) โดยคาํนึง

ทรัพยากรและเวลาที่มีอยู หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ (MAN 3) 
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ตารางท่ี 4.1 แผนการดําเนินการสรางระบบการจัดการความรู สําหรับงานพัสดุ กองคลัง สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

                                              ระยะเวลา  

           การดาํเนนิงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหต ุ

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.การสรางระบบ KMS (Engineering)       

ENG 1 : การเก็บความตองการ       

ENG 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบ       

ENG 3 : การวิเคราะหความตองการของ

ซอฟตแวร 

      

ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร       

2.การบริหารจัดการองคกร (Management)       

MAN 1 : การจดัแนวทางองคกร       

MAN 2 : การบริหารองคกร       

MAN 3 : การบริหารโครงการ       

3.ทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐาน (Resource 

& Infrastructure) 

      

RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย       

RIN 2 : การฝกอบรม       

RIN 3 : การบริหารจัดการความรู       

RIN 4 : การจัดโครงสรางพ้ืนฐาน       

4.การใชซํ้า (Resuse)       

REU 1 : การบริหารสินทรัพยและทรัพยากร       

REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใชซํ้า)       

REU 3 : ความรูเฉพาะงาน       

5.จัดทําและนําเสนอผลงานการคนควาอิสระ      งบประมาณ                

10,000 บาท 

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)       
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4.1.2 การสัมภาษณผูบริหาร 

ข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหาร ประกอบดวย 

 - การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

 จะตองออกแบบใหทราบขอมูล ไดแก ปญหาวิกฤตที่สมควรแกไข ขอบเขตในการจัดการ

ความรูของหนวยงานและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดผูเชี่ยวชาญ และกลุม

ผูใชงาน (USERS) โดยกาํหนดวาระ Agenda คําถาม และกําหนดการสัมภาษณ 

 - การสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 

ดําเนินการจับความรู (Knowledge Capture) และการเก็บความตองกา ร ทั้งจากการสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน  การสัมภาษณ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน  (ENG1, ENG2 โดยใช

หลักการของวิศวกรรมความรู  (Common KADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 

Validation Meetings) มีขั้นตอน ดังน้ี 

1.ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูงานพสัดุ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของภายใตขอบเขต ที่

กาํหนด 

2.จัดทําแผนการจับความรูและการเก็บความตองการของผูใชงาน ดังนี้ 

 การจับความรู ระบุผูบริหารทีตองการจับความรู คือ ผูอํานวยการกองคลัง และระบุ

วิธีการจับความรู ตลอดจนกําหนดการตางๆ          

 การสอบถามความตองการของผูใช ระบุผูที่ตองการสอบถามความตองการ 

นอกจากที่ไดจากผูบริหารแลว อาจไดมาจากการจับความรูจากผูบริหาร การ

สอบถามความตองการของผูใชอาจทํามากกวา 1 คร้ัง และจะตองระบุวิธีการ

สอบถามวามตองการของผูใชดวย  ซึ่งสอบถามในวิธีที่แตกตางกัน เชน การ

สัมภาษณ หรือ การออกแบบสอบถาม  

3.จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ ( Agenda) และวาระซอนเรน ( Hidden Agenda) สําหรับการ

จับความรูผูบริหารตามรูปแบบการสัมภาษณ ไดแก  Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 

Validation Meetings กําหนดขอบเขตการจับความรู  และสอบถามผูบริหารวาผูเชี่ยวชาญ และ

ผูใชงานระบบคือใครบาง 

4.ติดตอผู บริหารเพื่อขอสัมภาษณตามแผนและกําหนดการที่วางไว จัดเตรียมวาระการ

สัมภาษณ (Agenda) วาระซอนเรน ( Hidden Agenda) สําหรับการจับความรูผูเชี่ยวชาญเชนเดียวกับ

การสัมภาษณผูบริหาร 
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5.ดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร ตามที่ไดเตรียมการไว หลังจากจบการสัมภาษณใหสรุป 

และทบทวนขอมูลที่ตองการกับผูบริหารทันที เน่ืองจากอาจติดตอขอสัมภาษณในคร้ังตอไปไดยาก 

ซึ่งประเด็นที่ตองการสัมภาษณไดกําหนดไวใน Agenda และ Hidden Agenda แลว 

 - การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร 

หลังจากการสัมภาษณผูบริหารแลว นําคําสัมภาษณที่ไดมาเรียบเรียงใหอยูในรูปบทความ 

โดยยังไมตองมีการสรุปใจความสําคัญแตอยางใด 

 

 - การวิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 

นําบทสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะห เพื่อสรุปขอบเขตความรู ผูเชี่ยวชาญ ผูใชงาน ปญหาวิกฤต 

การแบงประเภทผูใชงาน ความรูที่ผูใชงานจําเปนตองใช และนโยบายหรือวิสัยทัศนการจัดการ

ความรู ซึ่งคําสัมภาษณไดจัดเก็บไวในระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด และในการคนควา

คร้ังน้ีไดจัดทําถึงขั้นตอนการทําสัญญา สรุปการสัมภาษณผูบริหารได ดังน้ี 

ตารางท่ี 4.2 สรุปการสัมภาษณผูบริหาร 

 

ขอบเขตความรู สํานักงานอํานวยการ กองคลัง ฝายพัสดุ 

การกําหนดผูเชี่ยวชาญ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ 

การกําหนดผูใชงาน ผูปฏิบัติงานพัสดุ ฝายพัสดุ 

ปญหาวิกฤต วิธีการประกวดราคาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (งานจาง

กอสราง) 

การแบงประเภทผูใชงาน ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงาน 

นโยบายหรือวิสยัทศัน ใชตามวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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รูปท่ี 4.1 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร 

วาระการประชุมที่ไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู  

 Scoping and Knowledge Capture Meeting Hidden Agenda 

หัวขอ งานพสัดุ 
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สัมภาษณ นายสําราญ หวังกุศล ผูอํานวยการกองคลัง  

วันเสารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2554 อาคารหลักเมือง 

 

 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู  

ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561 และแผน

ยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2556 ไดกาํหนดใหมกีารสรางและ

รวบรวมองคความรู จํานวน 100 หัวขอความรูแลวนําเขาสูระบบการจัดการความรู (Knowledge 

Management System) เพื่อพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป “งาน

พสัดุ” เปนหัวขอความรูหน่ึงใน 100 หัวขอองคความรูที่จะตองสรางและรวบรวมองคความรูตาม

แผนดังกลาว  และเพื่อใหการดําเนินการตามแผนประสบความสําเร็จและสํานักงานอัยการสูงสุดมี

ระบบการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรอัยการให

บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดทําบันทึกความตกลง ( MOU) กับ 

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อ จัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรม

บุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการความรูไดอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการ โดยนําเอา  100 หัวขอองคความรูตามแผนแมบทการจัดการความรู 

สํานักงานอัยการสูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติจริง ซึ่งการสัมภาษณในคร้ังน้ีเปนสวนหน่ึงในการ

คนควาแบบอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตการจัดการความรู  เพื่อนําไป

วิเคราะห สังเคราะห แลวนําไปดําเนินการตามวิธีการจัดการความรูตอไป 

วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 

 เพื่อใหไดขอบเขตของความรู ในการกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อนําไปสราง

ระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป 

 เพื่อใหผูบริหารกําหนดผูเชี่ยวชาญ 

 เพื่อใหผูบริหารมอบนโยบาย กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและนโยบายการจัดการความรูของ

ฝายพัสดุ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุด (สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการ

ความรูอยางเปนระบบ ทันสมัยและเชื่อถือได) 
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 เพื่อใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงาน 

o ผูอํานวยการสํานักงานอํานวยการ, ผูอํานวยการกองคลัง 

o ผูปฏิบัติงาน 

o ผูใชงานทั่วไป 

 และพิจารณาขอบเขตของผูใชงานวาควรใชในเร่ืองใด 

o ผูอํานวยการสํานักงานอํานวยการ, ผูอํานวยการกองคลัง - ขอมูลทุกอยางในระบบ 

o ผูปฏิบัติงาน – ขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงาน 

o ผูใชงานทั่วไป – ขอมูลเบื้องตน 

 เพื่อใหผูบริหารพิจารณา Project Team 

วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (ภารกิจสําคัญ) ในการปฏิบัติงานพัสดุ  พรอมท้ังกําหนด

ผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของ 

 ขอใหผูบริหารกําหนด ประเด็นสําคัญของงานพัสดุ ที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต พรอมทั้ง

อธิบายความรูและวิธีการที่ใชจากประสบการณในการดําเนินการหรือแกไขปญหา 

(Critical Task) ดังกลาว  ตามหลักวิธีการ Input / Process / Output ทั้งในสวนของระเบียบ

และขั้นตอนวิธีการทํางาน 

 ขอแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) (ถามี) 

 ความเกี่ยวเน่ืองระหวางระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2554 กับ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 

วาระท่ี 4 ขอใหผูบริหารอธิบายความตองการ หรือความคาดหวัง หากมีระบบการจัดการความรูมา

รองรับการจัดการความรูในอนาคต  

เชน ตองการฐานขอมูลการเรียนรู , การแสดงความคิดเห็นผานระบบ , การสั่งงานหรือ

มอบหมายงานผานระบบเปนตน 

วาระอื่นๆ 

ถามรายชื่อบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 

Who 

Document 

Information 
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บทสัมภาษณ นายสําราญ หวังกุศล ผูอํานวยการกองคลัง  

วันเสารท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ.2554 อาคารหลักเมือง 

 

น.ส.วงศิยา ทองอุปการ ขออนุญาตสัมภาษณผูอํานวยการกองคลัง ทานสําราญ หวังกุศล เกี่ยวกับหัว

ขอความรูของงานพัสดุ 

 

วงศิยา: วาระที่ 1 ความเปนมาของโครงการจับความรู 

ตามแผนแมบทที่เปนที่ทราบกันอยูแลววา อส.ไดทํา MOU กับทางวิทยาลัย ซึ่งจะสรางระบบการ

จัดการความรู ซึ่งมีบัญชีองคความรูทั้งหมด 100 องคความรู งานพัสดุเปนหน่ึงในน้ัน  ซึ่งเปนงาน

สนับสนุนตามภารกิจ อส. 

 

วงศิยา: วาระที่ 2 วัตถุประสงคในการสัมภาษณ 

 เพื่อให ผอ ในฐานะผูบริหาร กําหนดขอบเขต ผูเชี่ยวชาญ และมอบนโยบายดานการจัดการ.

ความรู 

 เพื่อใหแบงพิจารณาประเภทผูใชงาน และผูใชงานแตละทานควรใชในเร่ืองอะไรบาง 

 

วงศิยา : วาระที่ 3 ขอใหผูอํานวยการกองคลังกลาวถึงภาพรวม งานพัสดุ ภารกิจที่สําคัญ ขอควร

ระวัง และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ 

 

ผอ.กองคลัง : ในภาพรวมของงานพัสดุ เปนงานที่จะตองดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมด คือ 

การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา ของสํานักงานเราจะตองมีการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการพัสดุมี

หลายกระบวนการ วิธีการจัดซื้อจัดจาง แตกตางกันที่วงเงิน เชน วิธีตกลงราคาเดิม ของสํานักนายกฯ  

100,000 บาท แตปจจะบัน อส. ไดออกระเบยีบอส.วาดวยการพสัดุ  วงเงนิเปน 200,000 บาท ถาเกิน 

200,000-2000000 บาท ใชวิธีสอบราคา  นอกจากน้ันยังมี วิธีประกวดราคา วิธปีระกวดราคาดวย

อิเลก็ทรอนิคส มีหลายขั้นตอนขึ้นอยูกับวงเงิน 

พูดถึงวิธีการแตละวิธี ถาวงเงินสูงจะมีความเสี่ยงมาก รัฐบาลจะเปนผูกําหนดวาวงเงิน

เทาไรจะใชวิธีอะไร แตละวิธีจะมีกระบวนการ แตละกระบวนการจะมีตัวผันแปรที่ทําใหการ

ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง  ไมเปนไปตามวัตถุประสงค เชน กรรมการ วิธีประกวดราคา ดวยวิธีอเล็ก

ทรอนิคสตองแตต้ัง คกก.  ถาเปนกา กอสรางตองมี  คกก.กําหนดราคากลาง คกก.รางขอบเขตของ
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งาน รางเอกสารประกวดราคา คกก.ประกวดราคา คกก.ตรวจการจาง  วิธีอเล็กทรอนิคสจะ มี

กระบวนการเยอะ เวลาแลวเสร็จขึ้นอยูกับ คกก. ดวย วาคกก.ทํางานเสร็จ ชาหรือเร็ว และมีขอบเขต

งานแคไหน  

 

วงศิยา : ขอใหผูอํานวยการกองคลังกําหนดงานที่สําคัญ ที่ควรมาศึกษาในคร้ังนี้ 

 

ผอ.กองคลัง : วิธีกระบวนการทางอิเล็คทรอนิคส เปนที่นาสนใจในการจัดทําองคความรูซึ่งมี

ขั้นตอนมาก  

 

วงศิยา : ผูเชี่ยวชาญคือใคร 

 

ผอ.กองคลัง : ผูที่ปฏิบัติงานอยู คือ ระดับหัวหนางานที่มีความรู อยู คือ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ และ

เปนผูปฏิบัติงานดวย และกรองงานนองๆ อีกชั้นนึง ซึ่งงานประกวดราคาสวนใหญเปนกอสราง 

สําหรับครุภัณฑก็มีการประกวดราคาบาง คือ คุณเกศดาเปนหัวหนางาน 

 

วงศิยา : ในเวลาจํากัดควรเลือกอะไร ระหวาง กอสราง กับ ครุภัณฑ 

 

ผอ.กองคลัง : ควรเลอืกกอสรางกอน  แตมีตัวผันแปร คือ รูปแบบรายการคือ แบบแปลน มาจาก

โยธาธิการผังเมือง, กบัสนย.รับผิดชอบอยู (บค.) ซึ่งจะตองมีการประสานงานกัน ซึ่ง บค.จะเปนผู

กําหนดเร่ิมตน แบบแปลน สถาน ที่ พัสดุ เปนเพียงผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

 

วงศิยา : คูมือมีหรือยัง 

 

ผอ.กองคลัง : ใชระเบียบสํานักนายกฯ, มีการรวบรวมเปนระเบียบ ขอหารือ, แตขั้นตอนยังไมมี 

 

วงศิยา : วาระที่ 4 ขอใหผูบริหารอธิบายความตองการ หรือความคาดหวัง หากมีระบบการจัดการ

ความรูมารองรับการจัดการความรูในอนาคต  

 

ผอ.กองคลัง : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, ถาม-ตอบ (เปดเผยเฉพาะ Intranet), การสั่งงาน, การ

มอบหมายงาน จะไดติดตามงานได 
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4.1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ข้ันตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

 - การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

 การการสัมภาษณผูบริหาร จะไดขอมูลเกี่ยวกับผูเชี่ยวชาญวาในงานพัสดุน้ันมีใครบาง ซึ่ง

ผูอํานวยการกองคลังไดระบุวาเปนหัวหนางานอาคารฯ คือ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ 

 - การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

 ไดใชวาระการสัมภาษณที่คลายกับผูบริหาร แตจะมีรายละเอียดขั้นตอนการทํางานมากกวา 

เพื่อใหไดชุดความรู (Knowledge Pack) ที่เหมาะสมกับกับการใชงาน โดยการใชแผนภาพสรางแผน

ที่ความรู ( Knowledge Map) แสดงกระบวนการต้ังหลกัการ ( Conceptualization) และแบบจําลอง

ความรู (Knowledge Model)  

 - การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับหลักการสําคัญ 

ดําเนินการจับความรู (Knowledge Capture) และการเก็บความตองกา ร ทั้งจากการสังเกต

พฤติกรรมการทํางาน  การสัมภาษณ โดยใชหลักการของวิศวกรรมความรู  (Common KADS: 

Scoping, Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings) มีขั้นตอน ดังน้ี 

1.จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ ( Agenda) วาระซอนเรน ( Hidden Agenda) สําหรับการจับ

ความรูผูเชี่ยวชาญเชนเดียวกับการสัมภาษณผูบริหาร 

2.ติดตอผูเชี่ยวชาญเพื่อขอสัมภาษณ ตามแผนและกาํหนดการทีว่างไว  โดยใชหลักการ 

Input / Process / Output ในการจับหลักการสําคัญที่ไดจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหได Task / 

Inference / Domain Concept / Knowledge Base และ Ontology 

 - การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

หลังจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญแลว นําคําสัมภาษณที่ไดมาเรียบเรียงใหอยูในรูปบทความ 

โดยยังไมตองมีการสรุปใจความสําคัญแตอยงใด 

 - การวิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อสรางแบบจําลองความรู 

นําบทสัมภาษณที่ไดมาวิเคราะห เพื่อจัดทําแผนภาพความรู ( Knowledge Map) ตาม

มาตรฐาน CommonKADS ซึ่งจะดูคําสําคัญ ( Keyword Annotation) หรือ ความหมายสําคัญ 

(Semantic Annotation)  พบวาหลักการตางๆ ยังคงตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ตลอดจนกฎระเบียบหนังสือเวียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของแมวาสํานักงานอัยการสูงสุดจะมีระเบียบองแลวก็

ตาม มีเพียงบางสวนที่น้ันที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อสอดคลองกับภารกิของสํานักงานอัยการ

สูงสุดเอง เชน การปรับเปลี่ยนวงเงินการจัดซื้อจัดจางเปน 2,000,000 บาท ซึ่งคําสัมภาษณไดจัดเก็บ
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ไวในระบบ KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุด และในการ คนควาคร้ังน้ีไดจัดทําถึงขั้นตอนการทํา

สญัญา 

ความรูท่ีสังเคราะหได (Knowledge Synthesis) นําไปจัดทําชุดความรู (Knowledge Pack) ที่

เหมาะสมกับกับการใชงาน โดยการใชแผนภาพสรางแผนที่ความรู ( Knowledge Map) แสดง

กระบวนการตั้งหลักการ ( Conceptualization) และแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ที่มนุษย

ใชในการทํางาน แกปญหา หรือตัดสนิใจ ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1) แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) 

2) แบบจําลองความรูวิธีการคิด (Inference Knowledge) 

3) แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) 

พรอมทั้งไดความรูเสริมอ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เชน Ontology Knowledge Base 

 - นําบทวิเคราะหความรู ( Transcript) ไปสอบถาน ( Validation) กับผูเชี่ยวชาญ  ถาไม

ถูกตองทําการสัมภาษณใหมอีกคร้ัง ถาถูกตองแลวนําบทวิคราะหความรูไปออกแบบ Knowledge 

Map 

ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ ( Completeness) และความเขาใจความถูกตอง 

(Validity) ขององคความรูที่ไดกับผูเชี่ยวชาญ  ซึ่งผูศึกษาไดจัดทําแบบจําลองความรูแลวนําไป

สอบถามหลายคร้ัง จนไดแผนภาพความรูที่ถูกตอง 
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บทสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ  

วันศุกรท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 อาคารหลักเมือง 

วาระท่ี 1 ความเปนมาของโครงการจับความรู 

ความเปนมา 

ตามแผนแมบทที่เปนที่ทราบกันอยูแลววา อส.ไดทํา MOU กับทางวิทยาลัย ซึ่งจะสราง

ระบบการจัดการความรู ซึ่งมีบัญชีองคความรูทั้งหมด 100 องคความรู งานพัสดุเปนหน่ึงในน้ัน  ซึ่ง

เปนงานสนับสนุนตามภารกิจ อส. 

วัตถุประสงค 

เพื่อขอความรูเกี่ยวกับงานกอสราง โดยเนนวิธี e-auction ในภาพรวม  เพื่อนําไปจัดทํา

ระบบการจัดการความรูสําหรับงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

วาระท่ี 2  ขอใหผูเชี่ยวชาญ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ อธิบาย  หลกัการ แนวคดิในภาพรวมงาน

กอสราง e-auction 

ความเกี่ยวเน่ืองระหวาง ระเบียบสํานักนายกฯ กับ ระเบียบ อส. 

 วาระท่ี ๓  ขอใหผูเชี่ยวชาญกําหนดประเด็นสําคัญ  และกระบวนการขั้นตอนการทํางาน งาน

กอสราง e-auction ที่สําคัญ/ที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต  พรอมทั้งอธิบายความรูและวิธีการที่ใชจาก

ประสบการณในการดําเนินการหรือแกไขปญหา (Critical Task) ดังกลาว 

- การดําเนินงานมีขั้นตอนไหนที่คิดวาสําคัญหรือเปนปญหา และมีขอพึงระวัง และ

แนวคิดวิธีการ ที่สําคัญอยางไรบางจากประสบการณ  เพื่อสามารถดําเนินการหรือแกไขปญหาให

ประสบความสําเร็จ ทั้งในสวนของตัวบทกฎหมายกฎหมายและขั้นตอนวิธีการทํางาน   เชน เมื่อ

ไดรับมอบหมายใหทํา งานดวน 

- ขอแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด )Best Practice( (ถามี) 

 

วาระท่ี 4  ขอผูเชี่ยวชาญ อธิบายกรณีศึกษา งานกอสราง e-auction ที่สามารถใชเปนตัวแทนในการ

แกปญหา หรือแบบอยางในการดําเนินการ (Case Study Meeting)   

 ขอใหยกตัวอยางคดีที่ใชความรูและประสบการณในการแกปญหา หรือการ

ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ  หรือจะเปนกรณีที่ไมประสบความสําเร็จก็ได 
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วาระท่ี 5 ขอใหผูเชี่ยวชาญอธิบายความตองการ หรือความคาดหวัง หากมีระบบการจัดการความรู

มารองรับการจัดการความรูในอนาคต  

เชน ตองการฐานขอมูลการเรียนรู , การแสดงความคิดเห็นผานระบบ , การสั่งงานหรือ

มอบหมายงานผานระบบเปนตน 

 

วาระท่ี 6 ความรูเทคนิคอ่ืนๆที่ไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ  (Support Tacit 

Knowledge) 

 

วาระอื่นๆ 

ถามรายชื่อบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 

Who 

Document 

Information 
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K87 งานพสัด ุ

บทสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ  

วันศุกรท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554 อาคารหลักเมือง 

วาระท่ี 1 ความเปนมาของโครงการจับความรู 

ความเปนมา 

ตามแผนแมบทที่เปนที่ทราบกันอยูแลววา อส.ไดทํา MOU กับทางวิทยาลัย ซึ่งจะสราง

ระบบการจัดการความรู ซึ่งมีบัญชีองคความรูทั้งหมด 100 องคความรู งานพัสดุเปนหน่ึงในน้ัน  ซึ่ง

เปนงานสนับสนุนตามภารกิจ อส. 

วัตถุประสงค 

เพื่อขอความรูเกี่ยวกับงานกอสราง โดยเนนวิธี e-auction ในภาพรวม  เพื่อนําไปจัดทํา

ระบบการจัดการความรูสําหรับงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

วาระท่ี 2  ขอใหผูเชี่ยวชาญ คุณวิไลวรรณ สนธิเทศ อธิบาย  หลกัการ แนวคดิในภาพรวมงาน

กอสราง e-auction 

ความเกี่ยวเน่ืองระหวาง ระเบียบสํานักนายกฯ กับ ระเบียบ อส. 

 วาระท่ี ๓  ขอใหผูเชี่ยวชาญกําหนดประเด็นสําคัญ  และกระบวนการขั้นตอนการทํางาน งาน

กอสราง e-auction  ที่สําคัญ/ที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต  พรอมทั้งอธิบายความรูและวิธีการที่ใชจาก

ประสบการณในการดําเนินการหรือแกไขปญหา (Critical Task) ดังกลาว 

- การดําเนินงานมีขั้นตอนไหนที่คิดวาสําคัญหรือเปนปญหา และมีขอพึงระวัง และ

แนวคิดวิธีการ ที่สําคัญอยางไรบางจากประสบการณ  เพื่อสามารถดําเนินการหรือแกไขปญหาให

ประสบความสําเร็จ ทั้งในสวนของตัวบทกฎหมายกฎหมายและขั้นตอนวิธีการทํางาน   เชน เมื่อ

ไดรับมอบหมายใหทํา งานดวน 

- ขอแนะนําวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด )Best Practice( (ถามี) 

 

วาระท่ี 4  ขอผูเชี่ยวชาญ อธิบายกรณีศึกษา งานกอสราง e-auction  ที่สามารถใชเปนตัวแทนในการ

แกปญหา หรือแบบอยางในการดําเนินการ (Case Study Meeting)   

 ขอใหยกตัวอยางคดีที่ใชความรูและประสบการณในการแกปญหา หรือการ

ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จ  หรือจะเปนกรณีที่ไมประสบความสําเร็จก็ได  
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วาระท่ี 5 ขอใหผูเชี่ยวชาญอธิบายความตองการ หรือความคาดหวัง หากมีระบบการจัดการความรู

มารองรับการจัดการความรูในอนาคต  

เชน ตองการฐานขอมูลการเรียนรู , การแสดงความคิดเห็นผานระบบ , การสั่งงานหรือ

มอบหมายงานผานระบบเปนตน 

 

วาระท่ี 6 ความรูเทคนิคอ่ืนๆที่ไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 

Knowledge) 

 

วาระอื่นๆ 

ถามรายชื่อบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 

Who 

Document 

Information 
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4.1.4 การวิเคราะหความตองการของระบบ (ENG 2) 

 ติดตอผูปฏิบัติงานเพื่อสอบถามความตองการของผูใชตามแผน และกาํหนดการทีว่างไว  

ใหไดขอมูลเกี่ยวกับความตองการของระบบใหม (To-Be System) ที่สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติงานได  

จากการสอบถามความตองการของระบบกับผูปฏิบัติงานประกอบดวยขาราชการ 3 คน                  

พนักงานราชการ 1 คน รวม 4 คน นํามาจัดเปนหมวดหมูไดวาผูปฏิบัติงานตองการ แผนที่ความรู 

ระบบจัดการเอกสาร ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง ฐานขอมูล  ผูเชี่ยวชาญ ตัวอยางการแกปญหา 

เทคโนโลยีประสานงานชวยกันคิดชวยกันทํา 

 เนื่องจากจะตองใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐไปดวย จึงไมตองการระบบที่มี

รายละเอียดมากนัก เพราะสามารถหาขอมูลไดจากระบบดังกลาวอยูแลว 
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ตัวอยางขอมูลจากระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีใชสอบถามความตองการ

ของผูใช 

หนาหลกั 

ชุดความรู (Knowledge Pack) 

ชุดความรูการใชกฎหมายดําเนินงานอนุญาตฟอง 

ชุดความรูการใชกฎหมายดําเนินงานอนุญาตฟอง 

ชุดความรูการใชกฎหมายดําเนินคดีภาษีสรรพากร 

ชุดความรูการใชกฎหมายดําเนินคดีปกครอง 

องคความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 100 องคความรู 

CoP KM 

Calendar 

Project task 

กฎหมายและระเบียบ 

กรณีศึกษา (Case Study) 

การมอบหมายงาน (Task Assignments 

ขอเสนอแนะ (Suggestion 

คูมือการดําเนินคดีหรือคูมือปฏิบัติการ 

ชดุความรูในการดําเนินคดี (Knowledge Pack) 

ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise Contacts) 

ปฏิทินกิจกรรม (Up Coming Events 

ประกาศสํานักงาน (Announcement) 

ประเด็นเรงดวน (Hot issues 

ลําดับเร่ืองความเปนมา (Forum Discussion) 

สนทนาถามตอบปญหาและขอเสนอแนะ (Forum Disscussion and Suggestion) 

สารสนเทศความรู (Link) 

องคความรูสนับสนุน 

เอกสารวิชาการ (Document Management System) 

Seminar 2-3 Project Tasks 
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QA 

เอกสารวิชาการ 

เอกสาร 15 Tasks 

 

กฎหมายองคกรอัยการ 

การรางกฎหมาย 

การตอบขอซักถามในชั้นกรรมาธิการ 

การสื่อสารกับบุคลากรในองคกร 

ความรูเฉพาะดาน 

QA 

ทําเนียบอาจารยนักศึกษา 

ทําเนียบอาจารย 

ผูชวยนักศึกษาและประสานงาน 

ทําเนียบนักศึกษา 

Forum Dission 

FAQ ประมวลคําถามคําตอบ 

SOS ขอความชวยเหลือ 

Discussion สนทนาปญหาตอเน่ือง 

Management Message 

สาสนจากCKO 

คํานิยามศัพท 

เชน 

หนวยงานของรัฐ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพานิชย 

คณะกรรมการ 

สํานักงาน 

Blog 

เชน 

เมื่อไรการยายจะเปดเผย 

ความแตกตางระหวาง จริยธรรม คุณธรรม และจรรยา 
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 WiKi  

Search 

Task-Subtask (ตัวอยาง) 

CommonKADS-Task-Inference 

Task-Inference 

 

4.1.5 การวิเคราะหความตองการของซอฟแวร (ENG 3) 

วิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) โดย

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญ นํามาสรุปขอมูลและเอกสารของ

ระบบงานเดิมและความตองการของระบบใหม เพื่อกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูท่ี

ตองการ (Business Specification) ดําเนินการดังน้ี 

1) แบงประเภทผูใชงาน  

 Knowledge Decision Maker ผูบริหาร (ผูอํานวยการกองคลัง, หัวหนาฝายพสัดุ) 

 Provider (ผูเชี่ยวชาญ) 

 User (ผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของ) 

2) จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ Business Specification และ User 

Specification  

3) จัดทํารายงานการดําเนินงานสรุป Business Specification และ User Specification   

ซึ่งไดความตองการของระบบใหม ดังนี้ 
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รูปท่ี 4.2 แผนภูมิแสดงความตองการของผูใชระบบ 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงความตองการของผูใชระบบ

แผนท่ีความรู

ระบบจัดการเอกสาร

ระบบสนทนาปญหาตอเน่ือง

ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ

Case study

เทคโนโลยีประสานงาน ชวยกันคิดชวยกันทํา
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Knowledge Map ทีไดจากการสังเคราะหความรู

K87

ุ ดสั พนา งรา หิ ร บร าก

K87_T01

จานาํ อบอมร ากะลแบั ค

K87_T02

การจัดหาพัสดุ

ยว ด
บอ

ก ะรป

ยว ดบอก ะรป

K87_T03

ุ ดสั พาหดัจรา กี ธ ิ วะลแิ
ยว ดบอก ะรป

K87_T04

ุ ดสั พบอสจวร ตร ากะ

ยว ดบอก ะรป

REVISED

9/22/2011

DRAWN BY

WONGSIYA

DESCRIPTION

 

รูปท่ี 4.3 การบริหารงานพัสดุ 
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K87_T02

การจัดหาพัสดุ

code name : T8721

าคารงลกตี ธิ ว

code name : T8722

าคารบอส ี ธิ วยว
 ด

บอ
ก ะรป

ยว ด
บอก ะรป

code name : T8723

าคารดวกะ รปี ธิ ว
ยว ดบอก ะรป

T8724

งา จดัจ อ้ื ซดัจ ราก
 สกิ นอรทก็ ลเ ิ องาท า คา

ยว ดบอก ะรป

REVISED

9/22/2011

DRAWN BY

WONGSIYA

DESCRIPTION

code name : T8725

ษศเ พิธิี ว

code name : T8726

ษศเ พีิ ณรก ธิี ว

ยว ดบอก ะรป

ยว ดบอก ะรป

 

รูปท่ี 4.4 การจัดหาพสัดุ 
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นําไปสู

นําไป
สู

Tacit Knowledge

T8724IO01

 ง า จบั ร ู ผ ดไ
นขัง  ขแร ากกาจาม่ ที
ม รรธน็ ปเ  สใง รปโ่ ี ท

Tacit Knowledge

T8724IO02

งา จ าญญั ส

REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

T87

DESCRIPTION

T8724

งา จดัจ อ้ื ซดัจ ราก
งาท าคาร ดวกะร ปี ธ ิ วยดโ

 สกิ นอร ทก็ ลเ ิ อ

Tacit Knowledge

T8724II01

 รากนนิเา ดํหใง จแราก
ยนส กาจ งา จดัจ อ้ ื ซดั จร าก.

ง จแบัร  ดไ

Tacit Knowledge

T8724IP01

ร ากมร รกะณค ง้ ั ตง  ตแ

มาติตับิฏป

Tacit Knowledge

T8724IP02

การกําหนดราคากลาง

Tacit Knowledge

T8724IP04

าคารดวกะ รปร ากี ธิ ว
มาติตับิฏป

มา ติ ตั บิ ฏป

มา ติ ตั บิ ฏป

Tacit Knowledge

T8724IP03

นางงอขตขเ บอขงา  รราก(TOR)
าคารดวกะร ปร าสกอเงา ระลแ

รูปท่ี 4.5 การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส  

REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

Tacit Knowledge

T8724IP01

ร ากมร รกะณค ง้ ั ตง  ตแ

คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง

งา  ร ดนหา ํ กร ากมร ร กะณค
ขอบเขตของงาน(TOR)

าคารดวกะร ปร าสกอเงา ระลแ

คณะกรรมการ
ประกวดราคา

ง้ั
ตง

ตแ
รา

กน
นิเ

าํด

ง ้ั ตง ตแรากนนิเ าํด

ง ้ั ตง ตแรากนนิเ าํด

รูปท่ี 4.6 การแตงต้ังคณะกรรมการ 
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REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

Tacit Knowledge

T8724IP02

การกําหนดราคากลาง

ษศเ ิ พร ากยั อนางกั นาํ ส
 นิด่ ี ทะ ลแร าคาอร า หิ รบยา ฝ

( รากุ นาขลเน็ ปเ ุ ดสั พยา  ฝ)ยดโรา
กนิ

นเา
ํ ด

บั รหาํ สนาฐน็ปเ  ชใ
อนสเ ู ผ่ ทีาคาร บย ีทเ บยี ร ปเ

อนสเน่ื ยาคาร

ร ากกลัหี
ม

สสอ ิตัมนุออข.
งา ลกาคาร  ชใ

ร ากน
นิเา

ํ ด
ดุสั

พ

จนท. า ํทดจุัดส ัพ
สสอ อนสเ ง า จอขนางยาร.

บอ ชน็ หเ มา วค หใ
ร ากนนิเาํ ดดุสั พ

ร ากกลัหี ม ดุ สง ู สาคา รน็ ปเ

รูปท่ี 4.7 การกําหนดราคากลาง
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REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

Tacit Knowledge

T8724IP03

ตขเบอขงา  ร ราก
ของงาน(TOR)และ

าคารดวกะ รปร าสกอเ งา ร

งอขตขเบอขงา ร ร าก
งาน(TOR) งา  ระลแ

เอกสารประกวดราคา

การประกาศให 
 ณราจิ วนชณราธา ส

น็ หเ มา วค หใ อื รห

ตขเบอขงา  รงุ รปบั ร ปราก
ของงาน(TOR)และ

ี ม หใาคารดวกะร ปร าสกอเง า ร
ความเหมาะสม

น
อตน้ั

ขี
ม

น
อตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

รากอ ืม ูคาทํดั จ

งา ร ศากะรปาํ ทดั จ

อ ตฯงา รอนสเ
อสส. ิ ต ัมุ นออ่พืเ

ิ ตั มุนออข
ตลาดกลาง

นอต
น้ั ข

ี ม

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

ี มอ่ื มเ
 ณร าจิ วอ ข

เสนอ อสส.
มา วคอขอ่ ื พเ

เห็นชอบ

ร ากนิ นเ า ํ ด

ร ากนิ นเ า ํ ด

  ตซไบ็วเ ง าท
งาลกชี ญับมรก,อส.

สาธารณชน
 ณร าจิ วะนแอนส เ

น็ หเ มา วค หใ อื รห

 หใอ่ ื พ เ

ร าก
นิ

นเ า
ํ ด

 ณษกลัย า ล
ร ษกั อ

ทางเว็บไซต
ี ธ ิ วยดโ

ี ธ ิ วยดโ

ประกาศ
ง ้ั ร คกีอ

น ่ ื อนชลวมอ่ ื สงาท
 ดไก็มิ ตเ มิ่ พเและประกาศร ากนิ นเ า ํ ด

วั ตยผเ ดิ ปเร ากกลัหี ม

รูปท่ี 4.8 การรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 
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REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

Tacit Knowledge

T8724IP04

าคารดวกะ รปร ากี ธิ ว

ราสกอเ รพแยผเ

นว ชญิ ชเ

อนสเ อ ข งอชบั ร
คนิคทเ นา ด

ี ม ู ผก อื ลเ ดั คาณร าจิ พ
 น ตงอ้ื บเิ ตบัมส ณุ ค

( า คาร อนสเ ิ ธทิ สี ม ู ผ)

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

งอขยา ทดุ สนั ว ตแบั น
กจแยา จยา นหาํ จร าก

นิ กเ มไงอต ตแ30 นัว
่ ีทกร แนัว  ตแบนั
งอซน่ ื ย หใ ดนหา ํ ก

ร ากกลัหี ม

ร ากนิ นเ า ํ ด

ขไนอ่ื ง เ ี ม

 าคารอนสเ  ู ผี ม
1ราย

าคา รอนสเ  ู ผี ม
 า กกาม1 ราย

าณร าจิ
พรากล ผ

าณาจิ พรากล ผ

  ตซไบ็วเ ง าท
งาลกชี ญับมรก,อส.

ดนหาํกี ม

ร าก
นิ

นเ า
ํ ด

 มหใ งา จดั จ
ดมหง้ ั ท

ร ากนิ นเ า ํ ด

ม าตงร ตคนิคทเ อ ข
ขไนอ่ ื งเ, ี มมไ

นั กมว ร  นชยโะร ปลผ

 หใลผง  จ แ
ทราบ

ยา ระ ล ตแร ากนิ นเ า ํ ด

ตรวจสอบ

รากกลิเ กย
ประกวดราคาฯ 

้ ี นงั้รคนใ

การประกวดราคา
 สกิ นอร ทก ็ลเ ิ องา ท

นอตน้ั ขี ม

นอต
น้ั ข

ี ม

 าลวเ นัวมาต
ดนหา ํก่ ี ท

 า ว กยอ นมไ
3 นัว

ดนหาํกี ม

ร ากนิ นเ า ํ ด

บั ร ดไ  มไ่ ี ทาคาร อนส เ ู
น ตงอ้ ื บเกอื ลเดั คร าก

 ดไฯลผ ณร ธท ุ อถร า

ร ากนิ นเ า ํ ด

า  ค ู ผปุ รส
งา ลกดาลตง  จแ

ร ากนิ
นเ า ํ ดร ากมยี รตเ ร าก

 รากนินเ าํ ดราก
ณ ตลาดกลางนอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

บั ร ดไ  มไ่ ี ทาคาร อนส เ ูผ
ถรามาสกอลืเ ดั คราก
 ดไ ฯลผ ณร ธทุ อ

นอตน้ั ขี ม

 ยารกุ ทาคาร อนสเ  ผูง จแ
 นวั  งาลกดาล ต บารทหใ

ดนหาํ ก ่ที าลว เ
นอตน้ั ขี ม

 า ว กยอ นมไ
3 นัว

รูปท่ี 4.9 วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส 

REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

ง อตนางยว นห
า ณราจิ พ

 น ใยา ภจ็ ร สเว  ลแ หใ

7 นัว

ร ากนิ นเา ํดรากดุ ยห
น่อืนอตน้ขั

เสนอ อสส.

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม
ร ากบั ร  ดไ มไ ่ทีาคาร อนสเ  ู ผ

ถรามา สน ตง อ้ื บเ กอื ลเ ดั ค
 ดไ ฯลผ ณร ธทุ อ

ดุสนิ้ สยั ฉจิ นวิ า คํ
ร าหิ รบยา  ฝน้ ั ช

าณร าจิ พรากล ผ

นใยาภนั ท มไา  ถ
 7  นั ว

น้ึ ขงั ฟา ว อถื
ขไนอ่ื ง เ ี ม

าณร าจิ
พรากล

ผ

น้ ึ ขงฟั

ฟังไม
น้ึข

ร ากกลัหี ม

อ่ ืชยารม่ ิพเร ากนิ นเ า ํ ด

รูปท่ี 4.10 การอุทธรณของผูเสนอราคาที่ไมไดรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  
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REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

T8724IP0402

ง จแนาธะรปาลว เงึ ถอ่ ื มเ
ยารกทุาคารอนสเ ิ ธทิ สมี ู ผ

ฯร ากนวบะรกสูา ขเ อ่ ื พเ

 ติ รจุ ทรากนั กงอ ปร ากรตาม
าคาร นา ดมอยม สรากะลแ

Sealed Bid Auction

ร าก
นิ

นเ า
ํ ด

 ชใ ่ ี ทบบะ ร ี มงอ ต

ี มงอ
 ต

 รากนินเ าํ ดราก
ณ ตลาดกลาง

คกก.ประกวดราคา
ี ทนั ทปุ รสมุ ชะ ร ป

จ ็รสเว ลแร ากนว บะรก่ ีท

นอตน้ั ขี ม

นาธ ะรปนทแ ู ผง ส  มไี ณรก
คกก. ดมห ู ผน็ ปเศา กะร ปฯ

า คา ร อนสเ ิ ธทิ ส
ขไน

อ่ื ง
เ ี

ม

นทแู ผม่ ิ พเ อื รหนย่ลีปเ
นอถดอ ถรามาส ตแ  ดไ  มไ

ง ่ึ นหลผตุหเดใลผตุหเ ยวด

กิ ลเ กย หใว ยี ดเย าร ี มกาห

้ ี นง ้ ั ร คฯาคารดวกะรปร าก

ขไนอ่ื งเ ี ม

ขไนอ่ื ง เ ี ม

 า ลวเ  ชใ30-60 นาที

นอต
น้ั ข

ี ม า คารอนสเ  ู ผ
สามารถเสนอ

ง้ รั คยาลหดไ

อนสเ ู ผมี าลวเดุ สน้ิ สอ่ ื มเ
 หใ  นั กา ทเ ่ทีา คาร นใ าคา ร

 ะลง้ ั รคาลวเ อ ต3 นจ ทีาน

ดุ สา ่ตําคารอนสเ ผู ดไ

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

 งอ ขดั ขอ ขี มณีรก
 กั พง่ ั สถรามาสนาธ ะร ป

อ ตร ากนิ นเ า ํ ดะ ลแ

 ู ยออื ลหเ่ ี ทาลวเ นใ

ขไนอ่ื งเ ี ม

นใ ยา ภจ็ รส เ หใงอ ต ตแ
 หใ นัท มไ กาห น้ นัน ั ว

ร ากกิ ลเ กยง่ ั สนาธะ รป
น้ ั นง้ ั รคฯาคารดวกะรป

ขไนอ่ื งเ ี ม

า คารอนสเ  ู ผ
นยันืย

อนสเ ่ ีทาคาร

 ฯาคา ร ดวกะ รปร ากลผปุ รส
 น ชเ บอกะ ร ปลผุ ตหเี มยดโ

สสอ อนสเ  ดั ยหะ ร ปมาวค.

นอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม

ประกาศลงเว็บไซต
งาลกชี ญับมรก

และอส.

ขไนอ่ื งเ ี ม  ยอ นง า ยอ
3 นัว

ขไนอ่ื ง เ ี ม

รูปท่ี 4.11 การดําเนินการ ณ ตลาดกลาง 

REVISED

30/8/2011

DRAWN BY

wongsiya

DESCRIPTION

T8724IP0403

กวพ.อส.  หใ าณราจิ พงอ ต

 น ใยาภจ็รสเ ว  ลแ30 นัว

 ณรธทุ องอ ตา คารอนสเ  ู ผ
ภายใน 3 ่ ทีนั ว ตแบั น น ั ว

ง จแบัร  ดไ

นอตน้ั ขี ม

นอต
น้ั ข

ี ม

า คารอนสเ  ู ผ
ร ากบั ร ด ไ มไ ่ ี ท
ถรามา สกอื ลเ ดั ค
 ดไ ฯลผ ณร ธทุ อ

น้ ึ ขงฟั

าณ
รา

จิ
พรา

กล
ผ

น้ ึ ข มไ งฟั
าณร าจิ พรากล ผ

 มหใร ากนวบะ รกนิ นเา ํ ดนอตน้ั ขี ม

นอตน้ั ขี ม
มาตรากนิ นเา ํ ด

ปไอ ตบยี บเ ะร

ดในอตน้ ั ขกาจม่ ิ รเ

สสอ มาต  ดไ ็ ก. ง ่สั
นอตน้ั ขี ม

รูปท่ี 4.12 การอุทธรณของผูเสนอราคาที่ไมไดรับการคัดเลือก  
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4.1.6 การออกแบบซอฟตแวร 

การสรางระบบสารสนเทศในการจดัการความรู  (IT-Base Knowledge Management) ผู

คนควาไดปฏิบัติตามวิธีวิจัย ต้ังแตการวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบระบบ การ

จัดการทรัพยสิน การใชซ้ําขอมูลตางๆ และวิเคราะหความรูเฉพาะงานที่ตองมี ( ENG3, ENG4, 

REU1, REU2, REU3) ดังน้ี  

1) การวิเคราะหความตองการ ของระบบ  โดยวิเ คราะหขอมูลจาก การสัมภาษณผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติ ในการออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความตองการของ

ผูใชงานประเภทตางๆ  เน่ืองจากในการคนควาคร้ังน้ี สํานักงานอัยการสูงสุด ไดมีการใช MS 

SharePoint ซึ่งรองรับความตองการในดานตางๆ ของผูปฏิบัติงานอยูแลว 

2) การออกแบบซอฟตแวร การคนควาคร้ังน้ีไดมีการกําหนดรูปแบบไวเปนที่เรียบรอยแลว 

เพื่อใหสะดวกในการใชงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) มีการสํารวจครุภัณฑ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรของผูปฏิบัติงานวารองรับการสราง

ระบบการจัดการความรูคร้ังนี้หรือไม พบวาทุกเคร่ืองในงานอาคารฯ รองรับระบบฯ เนื่องจากพึ่ง

ไดรับจัดสรรเมื่อปงบประมาณ พ.ศ.2553 ทั้งในสวนของคุณสมบัติเคร่ืองและระบบ 

Intranet/Internet  

4) ไดสํารวจรูปแบบการใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ พบวามีการใชขอมูลในกระบวนการที่

มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีการประกวดราคา หรือการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี

ทางอิเล็กทรอกนิกสที่มิใชงานกอสราง อาจนํารูปแบบความรูคร้ังนี้นําไปใชได 

5) ความรูเฉพาะงานหลักในการคนควาคร้ังนี้ คือ มีขอมูลบางอยางที่ใชรวมกันกับหัว

ขอความรูอ่ืน เชน ราคากลาง ที่มีอยูในหัวขอความรูการบริหารอาคารที่ดิน ซึ่งสามารถนําไป

ประยุกตใชดวยกันได หรือ การนําศึกษาขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อนําไปสูกระบวนการเบิกจายเงิน 

ในหัวขอความรูงานคลัง การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอกนิกสในการคนควา

คร้ังน้ียังสามารถใชสําหรับ  การจัดซื้อครุภัณฑโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอกนิกสไดอีกดวย

แตตางกันที่ตลาดกลาง เปนตน 

 

4.1.7 การสื่อสารในองคกร (MAN 1) 

เพื่อการนําระบบการจัดการความรูไปใชงานจริงในองคกรเพื่อใชในการแกปญหาและ

ตัดสินใจหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะตองดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารในองคกร

เพื่อใหบุคลกรตระหนักถึงเปาหมายขององคกรที่จะตองทํารวมกัน การฝกอบรมใหรูจักระบบการ

จัดการความรู การซักซอมความเขาใจในการใชงาน การกําหนดบทบาทของผูบริหารและผูมีสวน
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รวมตางๆใหชัดเจน ในกระบวนการทํางานขององคกร ( MAN1, MAN2, RIN1, RIN2, RIN3, 

RIN4) 

1) การกําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ  

 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไดแก  วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  

 ศึกษาบทบาท อํานาจหนาที่ของฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอํานวยการ 

 ศึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ กองคลัง 

สํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม ไมซ้ําซอนกับ

งานประจํา ซึ่งขณะนี้มีการแตงต้ังคณะทํางานจัดการความรูของกองคลัง

ในการรวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เปนองคความรูในการ

ปฏิบัติงาน  

 เนื่องจากเปนหนวยงานสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการ จากการ

จัดประชุมกับ KM Team จึงไดยึดถือตามวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงาน

อัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสู

องคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู ( Knowledge 

Management) อยางเปนระบบ ทันสมัยและเชื่อถือได” 

2). การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู 

จากการศึกษาขอมูล กฎ ระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนภาระหนาที่ แนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ทําอยูเปนประจําของงานพัสดุน้ัน พบวาผูปฏิบัติงานพัสดุมีวัฒนธรรมในการเรียนรูเปน

แบบการเรียนรูขณะทํางานอยูแลว แมวาจะไมเคยปฏิบัติงานนั้นๆ มากอนก็จะศึกษาไปทํางานไป 

โดยหาขอมูลจากตัวอยางเดิม หรือจากสารสนเทศตางๆ ทั้งภายนอกและภายในสํานักงาน การนํา

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) จึงเหมาะสมเปนอยางยิ่งในการจัดการความรู

ของฝายพัสดุฯ โดย 

 ประชุมอยางไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับสภาพความเปน

จริงมากที่สุด โดยผูคนควาไดเขาไปพบระหวางวันทํางาน เพื่อพูดคุย

สอบถามเกี่ยวกับการทํางาน วามีแนวทางปฏิบัติอยางไร มีปญหาอุปสรรค

หรือไม คิดวามีแนวทางใดบางที่จะสนับสนุนการทํางานใหดียิ่งขึ้น หรือ

วิธีใดที่จะแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวได 
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 สรุปขอมูลที่ไดเบื้องตน นํามาจัดทําแผนในกําหนดกิจกรรมที่สอดคลอง

ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 

ซึ่งไดใชรูปแบบการเรียนรูขณะทํางานจากประสบการณ และรูปแบบผูนํา

เปนผูนําการเรียนรู โดยในการเรียนรูแตละคร้ังจะเลือกโครงการกอสราง

อยางนอย 1 โครงการ ในการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากภาระงานมีเปน

จํานวนมากและใหงายในการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมไดรวดเร็วมาก

ยิ่งขึ้น ดังน้ี  

 

ขอมูลประกอบในการจัดทํากิจกรรม 

1. มีสํานักงานเพียงแหงเดียวในกรุงเทพมหานคร คือ ฝายพัสดุ กองคลัง ที่ปฏิบัติภารกิจน้ี

โดยตรง 

2.บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่น้ีมีจํานวนนอย แตมีปริมาณงานคอนขางมาก และยังตองเขารวม

ประชุมกับคณะกรรมการตางๆ ณ อาคารศูนยราชการแจงวัฒนะ จึงทําใหมีเวลาปฏิบัติงาน ณ 

สํานักงานนอย การจัดกิจกรรมที่เปนทางการคอนขางเปนไปไดยาก 

 3.หนวยเบิกจายนอกเขตกรุงเทพมหานครยังไมเคยปฏิบัติงานนี้มากอน จึงหวังเปนอยางยิ่ง

ในการใชระบบการจัดการความรูคร้ังนี้ในการกระจายความรูในสวนภูมิภาคตอไป 

 4.งานพัสดุเปนงานที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบ อาจไมสามารถรวบรวมใหเกิดองคความรู

ใหมได เพียงแตรวบรวมองคความรูใหเปนหมวดหมู งายตอการเขาใจ เขาถึงงาย การกําหนด

กิจกรรมในแตละปน้ันจึงอาจกําหนดกิจกรรมที่มีลักษณะไมแตกตางไปจากเดิม เพียงแตผลลัพธที่

ไดอาจมีการปรับปรุงใหทันตอสถานการณในแตละชวงเวลา ซึ่งผูคนควาไดระยะเวลาในการ

กําหนดกิจกรรมตามปงบประมาณ คือ เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคมของปน้ี ถึงวันที่ 30 กันยายน ของป

ถดัไป และไดกาํหนดกจิกรรมเฉพาะเดือนที ่1-11 เพราะในเดือนที ่12 เปนชวงเรงรัดการเบิกจายไม

สะดวกในการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรมการจัดการความรู สําหรับฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอํานวยการ 

1.กจิกรรมการจดัโครงสรางการบริหารงานบคุคลและหนวยงาน (เดือนที่ 1-3 ของทุกป )  

1.1 จัดประชุมกับผูบริหาร ผูปฏิบัติงานเพื่อสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรใน

หนวยงานเกี่ยวกับการสรางระบบการจัดการความรู วัตถุประสงค ประโยชนที่ไดรับทั้งในระดับ

บุคคล และระดับหนวยงาน เพื่อสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดความรูจากระบบฯ 
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1.2 จัดต้ังคณะทํางานการจัดการความรู เพื่อใหทราบถึงหนาที่ในการจัดการความรูของแต

ละคน เชน การกําหนดบุคคลจัดเก็บขอมูลในระบบฯ  

1.3 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกคณะทํางานฯ เกี่ยวกับวิธีวิศวกรรมความรู และการใช

ระบบการจัดการความรู 

 

2.กิจกรรมการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน (เดือนที่ 4-9 ของทุกป) 

2.1 การสรางและการรวบรวมองคความรู  

โดยการใหหัวหนางานมอบหมายใหผูปฏิบัติงานแตละคน รวบรวมกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ที่ไดปฏิบัติอยูจริง วามีความรูที่เปน Explicit อะไรบาง  (ผูนําเปนผูนําการ

เรียนรูและการเรียนรูจากประสบการณ)  

และจัดประชุมยอยอยางนอยสองอาทิตยตอคร้ังเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูที่

เปน Tacit ที่แตละคนใชในการปฏิบัติงาน แกปญหาตางๆ มี case study อะไรบางที่คนอ่ืน

ควรไดรับฟง โดยการตอบ 5 คําถาม (มอบหมายใหผูทําหนาที่เลขานุการเปนผูจัดเก็บขอมูล

ที่ได) 

1.งานอะไร  

2.มีปญหาอยางไร  

3.วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดปญหา 

4.มีวิธีที่อ่ืนนอกจากขอ 3 ใชไดหรือไม 

5.ขอเสนอแนะ  

2.2 การสรางศูนยรวมองคความรู  เมื่อไดดําเนินกิจกรรมตามขอ 2.1 แลว จัดใหมีกิจกรรม

จัดหมวดหมูองคความรูเน่ืองจากแตละคนปฏิบัติงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เพื่อดูวามีความรู

อะไรบางที่เปนเร่ืองเดียวกัน จัดเก็บความรูที่ใหเปนหมวดหมูไวในระบบการจัดการความรูของ

สํานักงาน โดยใหผูที่รับมอบหมายในการจัดเก็บขอมูลเปนผูดําเนินการ มีการจัดทําทะเบียนความรู

เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอน อยางนอยควรมีการ up date ขอมูลเดือนละคร้ัง 

2.3 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนและการกระจายความรู ที่ไดจากขอ 2.2 ดังน้ี อยางนอยเดือนละ

คร้ัง 

การแลกเปลี่ยนและการกระจายความรูโดยบุคคล  โดยการจัดทําเอกสารอาจอยูใน

รูปจดหมายขาว แผนพับ สงไปยังสํานักงานที่เกี่ยวของ พรอมแจงชองทางขอมูลการติดตอกรณีมี

คิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ หรือ การติดบอรดประชาสัมพันธของหนวยงานเพื่อกระตุนการเรียนรู 
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การแลกเปลี่ยนและการกระจายความรูโดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

โดยการเผยแพรทาง website ของสํานักงานอัยการสูงสุด ( www.ago.go.th) ผาน 2

 

ทางฝายงาน

ประชาสัมพันธ และการสงจดหมายหมายขาวทาง e-mail ของหนวยเบกิจายในตางจังหวัด  

3.กิจกรรมการปรับปรุงองคความรูใหทันสมัยพรอมใชงาน (เดือนที่ 10-11 ของทุกป) 

3.1 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อตรวจประเมินสถานะองคความรู  ในชวงเวลา

ใกลสิ้นปงบประมาณควรตรวจประเมินสถานะองคความรูวามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบางหรือไม 

เชน มาตรการเรงรัดการเบิกจายมีผลกระทบตอการจัดจางกอสรางหรือไม มติครม.ที่เกี่ยวของได

กลาวในเร่ืองกอนสรางอะไรบาง กรณีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐมีเงื่อนไขใดบาง เปนตน 

3.2 การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการแกไขปรับปรุงองคความรูใหทันสมัย  หาก

พบวาสถานะองคความรูมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดกิจกรรมใน 3.1 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมใหมีการ

แจงใหทราบโดยทั่วกันดวย เชน การทําหนังสือเวียนไปยังสํานักงานในสวนภูมิภาค  

 

4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

สํานักงานฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอํานวยการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานหลักต้ังอยู ณ อาคารหลักเมือง ถนนหนาหับเผย แขวงพระบรมราชชนนี เขตพระนคร 

ปจจุบันมีอัตรากําลั งรวม 32 คน ประกอบดวยขาราชการ  13 คน พนักงานราชการ  3 คน 

ลูกจางประจํา  2 คน และพนักงานจางเหมาบริการ  14 คน สวนใหญเปนกลุมคนทํางานในชวงอายุ 

25-30 ป ซึ่งเปนชวงเร่ิมตนของวัยทํางานและสวนใหญเปนขาราชการบรรจุใหมซึ่งไมเคยผานงาน

ราชการมากอน และงานพัสดุเองยังมีคูมือการทํางานยังไมครบทุกกระบวนงาน ทางสํานักงาน

พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานอัยการสูงสุด ไดดําเนินการจัดทําคูมือบางกระบวนงานสําเร็จแลว 

บุคลากรแตละคนมีความต้ังใจในการทํางานเปนอยางดี แมวาจะไมคุนเคยกับทฤษฎีการเรียนรูขณะ

ทํางานมากอนหนานี้ก็ตาม แตทุกคนก็ไดปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีน้ีมาโดยตลอด จนทําให

สามารถพัฒนาการทํางานของตนไดเปนอยางดี แมวาจะใชเวลาปฏิบัติงานมาไมนาน และยัง

สามารถใหคาํแนะนํา ใหความชวยเหลอืแกเจาหนาทีใ่นตางจังหวัดอีกดวย 

สวนอาคาร สถานที่ อุปกรณตางๆ ก็ยังสามารถใชงานไดเปนอยางดี เนื่องจากมี

การจัดสถานที่ทํางานใหม อุปกรณที่มีอยู ไดแก คอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศตางๆ สามารถ

รองรับการทํางานของระบบการจัดการความรู และตัวบุคลากรเองก็มีความสามารถในการเรียนรู

นวัตกรรมใหมๆ อยูเสมอ การใชเทคโนโลยีไมเปนอุปสรรคในการทํางานของเจาหนาที่ฝายพัสดุแต

อยางใด 
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ปญหา ที่พบในการทํางานของบุคลากรฝายพัสดุ คือ การที่จะตองมีการ

ประสานงานอยูเสมอจึงทําใหสูญเสียเวลาในการเดินทางไปรับคณะกรรมการที่กรมโยธาธิการผัง

เมือง ถนนพระราม 6 เพื่อไปประชุม ณ ศูนยราชการ อาคารแจงวัฒนะ และจะตองกลับมา

ปฏิบัติงานตอ ณ อาคารหลักเมือง ในวันเดียวกัน และเอกสารแบบแปลนในการกอสรางซึ่งมีเปน

จํานวนมากที่เจาหนาที่สวนใหญเปนผูหญิงจะตองนําไปเมื่อมีการประชุมดวย ดวยเวลาที่มีอยูจํากัด

บางคร้ังจะตองมีการประชุม 2 คณะฯในเดียวกนัเน่ืองจากกรรมการเปนชดุเดียวกนัจากกรมโยธาธิ

การผังเมือง 

  ในเร่ืองของการจัดการความรูน้ัน นอกจากผูบริหารแลว บุคลากรยังไมมีความรู 

ความเขาใจวาระบบการจัดการความรู คือ อะไร มีความสําคัญอยางไรกับหนวยงาน สาเหตุอาจมาก

จากขาดการประชาสัมพันธในหนวยงานวา การจัดการความรูคืออะไร บุคลากรสวนใหญเขาใจวา

การจัดการความรู คือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเห็นวาเปนการเพิ่มภาระงาน ระเบียบ 

หนังสือเวียนตางๆ สามารถสืบคนไดจากสารสนเทศตางๆ ไมจําเปนตองจัดทํารวบรวม เพราะการ

รวบรวมอาจไดไมครบถวน ขอไมทันสมัย       ผูคนควาไดชี้แจงขอดีของระบบการจัดการความรูไว

แลววาตอไปในอนาคตจะใชแหลงสืบคนตางๆ เหลานี้จากระบบการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการสูงสุดแทนแหลงอ่ืน เพื่อใหคนในหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลไดพรอมๆ กันอีกดวย 
 
4.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรู เพื่อทดสอบระบบวาออกแบบเหมาะสมหรือไม ใชงานได

จริงหรือไม และควรปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม 

  ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการ

ความรู (KMS) วาสามารถใชในการแกไขปญหา และสนับสนุนการทํางานไดจริงหรือไม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานและการเสนอกิจกรรมตอ KM Team และ ผูเชี่ยวชาญ 

การสาธิตระบบการจัดการความรู  โดยการนําเสนอระบบการจัดการความรู ตาม

หัวขอความรูที่ 87 งานพัสดุ  ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ของ

สํานักงานอัยการสูงสุดที่ไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป MS SharePoint ซึ่งมีลักษณะคลายกับ website 

ทั่วไป ผูศึกษานําเสนอในลักษณะเปนแหลงเรียนรูอีกทางหน่ึงที่ผูปฏิบัติงานสามารถคาควาหา

ขอมูลไดโดยตลอด เพื่อไมใหเกิดความรูสึกในการถูกบังคับในการใชระบบฯ น้ี ซึ่งไดสาธิตตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

1.ชี้แจงวิธีการไดมาของขอมูลในระบบ  

ไดชี้แจงวาความรูมี 2 ประเภท Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ซึ่ง 

Tacit Knowledge ที่มีอยูในระบุไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ การพูดคุยพบปะกับ
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ผูปฏิบัติงาน ( KM Team) ผานกระบวนการตามวิธีวิศวกรรมความรู มาจัดอยูรูปแบบแผนภาพ

จําลองความรู สวน Explicit Knowledge ไดจากการศึกษาขอมูล จากฝายพัสดุ จนไดกฎ ระเบียบ 

หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2.ชี้แจงวิธีการใชระบบ KMS เร่ิมอธิบายจากระบบสําเร็จรูปที่ใชคือ MS 

SharePoint บอก URL: http://kmcenter.in.th กรอก 2

3.การเปดโอกาสใหถาม-ตอบ ไดรับขอสังเกตวา งานพัสดุมีกระบวนการ

คอนขางมาก ผูคนควาไดเลือกงานวิกฤตขณะน้ีเทาน้ัน ซึ่งเปนเพียง 1 วิธีในการจัดหาเทาน้ัน ระบบ

ยังคงดูมีหลายหนา (ลิ้นชักความรู) หากทําครบทุกวิธีการจัดหา หรือครอบคลุมทั้งหมด อาจทําให

ความนาสนใจนอยลง 

 มีการใชuser name และ password จากน้ัน

อธิบายตามหัวขอการใชงานที่มีอยูในระบบวาแตละสวนมีหนาที่อะไรบาง ใชสําหรับการใด หนา

หลัก หนาสําหรับ CoPKM featureตางๆ เชน ประกาศสํานักงาน ประเด็นเรงดวน เอกสารวิชาการ 

ปฏิทินกิจกรรม ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ สารสนเทศความรู กรณีศึกษา สนทนาถามตอบปญหาและ

ขอเสนอแนะ เปนตน  
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การสาธิตระบบการจัดการความรู สําหรับงานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอัยการสูงสุด 

 
รูปท่ี 4.13 หนาหลักระบบการจัดการความรู 

 
รูปท่ี 4.14 การเขาสูระบบการจัดการความรู สําหรับ CoP 



75 
 

 
รูปท่ี 4.15 การใส USER NAME และ PASSWORD 

 
รูปท่ี 4.16 ขั้นตอนการเขาสูรายการหัวขอองคความรู 
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รูปท่ี 4.17 รายการหัวขอองคความรู 

 
รูปท่ี 4.18 การเลือกหัวขอองคความรู 
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รูปท่ี 4.19 การแสดงหัวขอองคความรูที่ 87 งานพสัดุ 

 
รูปท่ี 4.20 การใชงาน การมอบหมายงาน (Task Assignment) 
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รูปท่ี 4.21 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ แสดงแผนที่ความรูการจัดหาพัสดุ  

 
รูปท่ี 4.22 การใชงาน ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise Contacts และ กฎหมายและระเบียบ 
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รูปท่ี 4.23 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ แสดงแผนที่ความรูการแตงต้ังคณะกรรมการ  

 
รูปท่ี 4.24 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ แสดงแผนที่ความรูการกําหนดราคากลาง  
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รูปท่ี 4.25 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ 

แสดงแผนที่ความรูการรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา 

 
รูปท่ี 4.26 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ แสดงแผนที่ความรูวิธีการประกวดราคา  
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รูปท่ี 4.27 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ  

แสดงแผนที่ความรูการอุทธรณของผูเสนอราคาที่ไมไดรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  

 
รูปท่ี 4.28 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ แสดงแผนที่ความรูการดําเนินการ ณ ตลาดกลาง  
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รูปท่ี 4.29 ระบบการจัดการความรูงานพัสดุ  

แสดงแผนที่ความรูการอุทธรณของผูเสนอราคาที่ไมไดรับการคัดเลือก  
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4.2.2 การเสนอแผนกิจกรรม  

การเสนอกิจกรรมตอ KM Team และ ผูเชี่ยวชาญ  ไดอธิบายถึงแผนแมบทและ

แผนยุทธศาสตรของสํานักงานในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ชี้แจงถึงความสัมพันธของ

ทฤษฎีที่เลือกใชประกอบการดําเนินกิจกรรมตางๆ คือ ทฤษฎีเรียนรูขณะทํางานซึ่งทุกคนเรียนรูจาก

ประสบการณอยูแลวแตจะเพิ่มในสวนของผูนําเปนผูนําการเรียนรู คือ คอยกํากับ การดําเนิน

กิจกรรมการจัดความรู เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความพรอมในการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ซึ่งกิจกรรมที่

ไดจัดทําใหทั้ง 3 กิจกรรมหลักน้ัน ทาง KM Team เห็นดวยกบักจิกรรมดังกลาวในการดําเนิน

กิจกรรมใหมีรูปแบบมากยิ่งขึ้น แทนที่จะตางคนตางศึกษาตางเรียนรู ปรับเปลี่ยนมาเปนการแบงปน

ความรูใหกันอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

ตางรางท่ี 4.3 แผนการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู สําหรับฝายพัสดุ  

กิจกรรม ป2555 ป2556 ป2557 

1-3 4-9 10-11 1-3 4-9 10-11 1-3 4-9 10-11 

1.กิจกรรมการจัดโครงสรางการ

บริหารงานบุคคลและหนวยงาน 

         

  กําหนดผูบรหิารและคณะทาํงาน          

2.กิจกรรมการบริหารจัดการความรูใน

หนวยงาน 

         

   2.1 การสรางและการรวบรวมองค

ความรู 

         

   2.2 การสรางศูนยรวมองคความรู          

   2.3 การแลกเปล่ียนและการกระจาย

ความรู 

         

โดยบุคคล          

โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

         

3.กิจกรรมการปรับปรุงองคความรูให

ทันสมัยพรอมใชงาน 

         

   3.1 การตรวจประเมินสถานะองค

ความรู 

         

   3.2 การแกไขปรับปรุงองคความรูให

ทันสมัย 
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4.2.3 ขอมูลที่มีการวิเคราะหแลว จากการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกจิกรรมการจัดความรู 3 ป ตอ ผูบริหารและผูผูเชี่ยวชาญ สรุปไดดังน้ี 

ตารางท่ี 4.4 สรุปผลการสาธิตระบบ KMS

  

KMS 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 

1.จัดโครงสราง 

การบริหารฯ 

2.1 สรางและรวบรวม

องคความรู 

2.2 การสรางศูนย 

องคความรู 

3.1 การแลกเปล่ียน 

และกระจายฯ 

3.2 การตรวจประเมิน

สถานะองคความรู 

3.3 การแกไขปรบัปรงุ

องคความรู 

ความเปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได 

ขอดี -รวบรวมความรูไวเปน

หมวดหมู เขาใจงายเขาถึง

ไดเร็ว 

-ใชไดทุกที่ ทุกเวลา ถาม ี

Internet 

-มีผูรับผิดชอบชัดเจน -มีแหลงอางอิงขอมูล

ในการทํางานชัดเจน

มากย่ิงขี้น แตเดิม

เทียบเคียงหนวยงานอ่ืน 

-เอกสารไมกระจัด

กระจาย รวบรวมไว

แหลงเดียว 

-เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

-เกิดการทบทวนการ

ปฏิบัติงาน 

-ความรูทันสมัยอยูเสมอ 

ขอเสีย/ 

ขอดอย 

-บางคร้ังเขาระบบไมได 

-ระบบเปนversion       ที่

ทันสมัยกวาเคร่ืองของ

สํานักงาน 

-ไมมี -สวนใหญเปน

หนังสือเวียนซึ่งยากตอ

การรวบรวม นอกจาก

จะเลอืกหาตาม

สถานการณ 

-ไมมี -ไมมี -ไมมี -ไมมี 

ขอปรับปรุง/ 

ขอเสนอแนะ 

- หัวขอความรูมีจํานวน

มาก ยังไมทราบวางาน

ของตนอยูหัวขอที่เทาไร 

-ควรระบุหนาที่ให

ชัดเจนวาใครทํา

อะไรบาง แคไหน 

-ไมมี -อาจใหอิสระในการ 

up date ระเบียบ

ตางๆ แตใหตกลง

วิธีการจัดเก็บขอมูล

ในระบบ 

-ควรศึกษาขั้นตอนการ

ประชาสัมพันธทางเวบ

ไซตดวย 

-ควรเชิญเจาหนาที่จาก

หนวยงานอ่ืนรวมดวย 

เชน กรมบัญชีกลาง 

-ผูรวมกิจกรรมเปนชุด

เดียวกันอาจทําให

เสียเวลาในการทํางาน 

ควรดําเนินกิจกรรมพรอม

กับ 3.1 

ประโยชนที่ไดรับ -ไดความรูในหัวขออ่ืนใน

สํานักงานอัยการสูงสุดวย 

-ไดทบทวนภารงาน -เมื่อมีเจาหนาที่ใหม

สามารถใชศึกษาได 

-ไมมี -เปนการ

ประชาสัมพันธ

หนวยงานทางออม        

ใหเห็นศักยภาพ 

-ไมมี -ไมมี 

84 
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4.2.4 สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 

 นอกจากความเขาใจที่คิดวาการจัดการความรูชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน การชวย

พัฒนาการทํางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งทางดานองคกร คน และเทคโนโลยี ชวยใหคนในองคกรสามารถ

รับรูถึงการทํางานของหนวยงานยอยอ่ืนๆ ที่ตนไมไดปฏิบัติอยู จากเดิมอาจเกิดปญหาระหวาง

หนวยงานในการเกี่ยงงานกันทํา งานบางอยางไมชัดเจนวาจะเปนงานของสํานักงานใด หรืออาจคิด

วางานของสํานักงานตนมาก แตของสํานักงานอ่ืนนอย ไมเขาใจภาพรวมทั้งองคกรวาหนวยงานของ

เรามีความสําคัญอยางไร การทํางานที่ตองแขงขันกับกรอบเวลาที่มีอยูมิใชเพียงแตหนวยงานเรา

เพียงแหงเดียว แตหนวยงานอ่ืนก็มีภาระงานที่มากมายเชนกัน ก ระบบการจัดการความรู ไมเพียงแต

ชวยใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงาน แตยังชวยใหเกิดความเขาใจระหวางหนวยงานมาก

ยิ่งขึ้น สงผลใหเกิดความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน ( To live and to work in harmony) คือ การใหความ

รวมมือกันในการทํางานรวมกัน มีจุดมุงหมายเดียวกัน รวมในพันธบริการดวยกัน หลอมรวม

กําลังใจ กําลังกาย กําลังปญญา เขาดวยกัน โดยผลที่ไดจากการกระทํารวมกันน้ันจะมีคามากยิ่งกวา

ตางคนตางทํา กอใหเกิดศักยภาพ ทําใหองคกรเขมแข็ง และมีเอกภาพ 

 สิ่งที่คนพบจากการจัดการความรูคร้ังนี้ อาจเกิดมาจากการที่สํานักงานอัยการสูงสุดเปน

องคกรขนาดใหญ มีภารกิจคอนขางมาก และมีการแบงสวนราชการหลายสวนงาน ซึ่งแตละ

สํานักงานตางคิดวางานของตนมากกวาใครๆ กอปรกับระบบสารสนเทศที่มีอยูก็สามารถอธิบายได

แคภาพรวมของสํานักงาน แตยังไมมีระบบที่สามารถอธิบายในภาพรวมอยางเห็นไดชัด ตางคนตาง

ทํา รูปแบบของระบบที่ใชไมเปนไปทิศทางเดียวกัน ทําใหยากแกการเขาใจ ระบบการจัดการความรู

ที่สรางขึ้นในคร้ังน้ี มีรูปแบบ ( Template) ที่เหมือนกัน ผูใชงานสามารถเทียบเคียงในการทําความ

เขาใจในแตละ webpage ไดโดยงาย ตามหลักการ เขาใจและเขาถึง 

4.2.5 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

 จากกรณีศึกษาที่ไดคนควา จะเห็นไดวาแตละหนวยงานใหความสําคัญในการจัดการ

ความรูเพื่อการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งการที่จะประสบความสําเร็จน้ันจะตอง

มี CKO ที่เห็นชอบดวย จึงจะนําพาองคกรบรรลุวิสัยทัศนได 

 แตจากการศึกษาพบวา แมวามีผูบริหารที่ไมเห็นดวยกับการจัดการความรู แตหากระบบ

การจัดการความรูท่ีสรางขึ้นตอบสนองความตองการของผูใชงานไดเปนอยางดีแลว ยอมทําใหเกิด

การเรียนรูในองคกร เพราะในปจจุบันระบบสารสนเทศมีอิทธิพลในการทํางานเปนอยางยิ่ง ดังจะ

เห็นไดจากคอมพิวเตอรเกือบทุกคร้ังที่มีการติดต้ัง Internet และ Intranet เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติมที่ตน

ตองการ การปฏิบัติงานพัสดุตามหัวขอการศึกษาคร้ังนี้เองก็ยังตองทํางานผานระบบ web online 

แมวาจะไมไดรับการสนับสุนนจากผูบริหารบางรายก็ตามแตกระบวนการการจัดการความรูก็ไดอยู
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รอบๆ ตัวคนทํางานไปแลว และหากมีการประชาสัมพันธเพิ่มเติมนอกจากการหาองคความรูที่ตน

ตองการแลว ควรสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรใชระบบการจัดการความรูเกี่ยวกับการศึกษา

ขอมูลหนวยงานตางๆ ภายในองคกร เพื่อหาจุดเชื่อมตอในการทํางาน       อันจะสงผลใหองคกรมี

ความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น 


