บทที่ 4
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล
4.1 นําเรื่อง
ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงผลการสรางระบบ KMS ที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นมาเพื่อใชในการ
ทดลองกับสมมุติฐานวา จะใชแกปญหาความลาชาในงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมินได
หรือไม
4.1.1 รายงานการสราง KMS
ในการพัฒนางานดานการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน
อัยการสามารถนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) พัฒนาโดย David Gavin มี
หลักการสําคัญคือ เปลี่ยนการทํางานใหเปนโอกาสในการเรียนรู พัฒนาทักษะในการเรียนรู
ตลอดเวลาของการทํางานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆดาน
ประกอบดวยการเรียนรู 4
รูปแบบ ดังนี้
1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)
2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)
3. การเรียนรูโ ดยการทดลอง (Experimental Learning)
4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning)
แตผูศึกษาจะนําเพียงรูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ ( Experiential Learning) ซึ่งเปน
การเรียนรูจากประสบการณขององคกรที่ผานมาวา องคกรใชวิธีการใดในการแกปญหา ผลการ
แกปญหาเปนอยางไรและในอนาคตจะดําเนินการแกปญหาอยางไร เปนการทบทวนเหตุการณ
(Reflect and Review) ตางๆ การทบทวน( Review) คือการทบทวนเหตุและผลในทุกขั้นตอนของ
การทํางาน สวน การสะทอนความคิด ( reflect) คือการวิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่อง
หลังจากการทํางานแลวเสร็จ หรืออาจจัดกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน ( After Action Review)
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน แลวนําไปปรับปรุงพัฒนางานตอไปมา
ประยุกตใชในการแกปญหาความลาชาของงานกลั่นกรองการประเมิน
4.1.1.1 การเก็บขอมูล
ในการแสวงหาขอมูลและความตองการขององคกร ผูศึกษาไดคนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ จากนั้นไดนัดสัมภาษณนายเข็มชัย ชุติวงศ
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อธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ ผูบริหารขององคกร เพื่อรับทราบปญหาวิกฤตของ
องคกร แลวนําปญหานั้นมาวิเคราะห แลวนําแสนอวิธีการแกปญหาโดยใชทฤษฎีการจัดการความรู
ผูศึกษาไดจัดทําวาระการสัมภาษณ ซึ่งแบงออกเปน 5 วาระ ดังนี้
วาระที่ 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู
วาระที่ 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ
วาระที่ 3 การกําหนด Critical Task (ภารกิจสําคัญ) ของงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ
วาระที่ 4 กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ
วาระที่ 5 การกําหนดวิสัยทัศนองคกร และวิสัยทัศนการจัดการความรูขององคกร
และคําถามที่จะใชในการสัมภาษณ รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ก
สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูบริหาร ประสงคใหจัดทําองคความรู
ดานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการเฉพาะงานกลั่นกรองการประเมินวา มี
หลักเกณฑ วิธีการและองคความรูในการตรวจแบบประเมินอยางไร ทั้งนี้ เพราะงานกลั่นกรองการ
ประเมินมิใชงานประจํา ปหนึ่งพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่จะตองปลีกตัวจากหนางานเพียง
2 ครั้งๆละประมาณ 2 เดือนตามรอบการประเมิน (รอบที่ 1 กุมภาพันธ -มีนาคม และรอบที่ 2
สิงหาคม-กันยายน) เมื่อมีการจัดทําองคความรูอยางเปนระบบแลว จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน
ที่จะมีแหลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน รายละเอียด
ปรากฏตามภาคผนวก ข
หลังจากที่ผูบริหารไดกําหนดปญหางานวิกฤติ กําหนดคุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ และ
วิสัยทัศนแลว ผูศึกษาไดนําปญหาวิกฤต งานกลั่นกรองการประเมินมาศึกษาวิเคราะหและไปพูดคุย
กับนายพิชัย ไชยวังษา ผูเชี่ยวชาญงานกลั่นกรองการประเมิน โดยผูศึกษาไดจัดทําวาระการ
สัมภาษณ ซึ่งแบงออกเปนวาระตางๆ ตาม CommonKADS ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และวัตถุประสงคของการ
สัมภาษณ
ระเบียบวาระที่ 2 การสัมภาษณเพื่อจับความรู ( Knowledge Capture Meeting) งาน
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ
2.1 วัตถุประสงค (ความตองการ) ของสํานักงานอัยการสูงสุดในงานประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ
2.2 ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ (การวางแผน)
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2.3 บุคลากรที่ตองการในงานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ (จํานวน คุณสมบัติ)
2.4 วิธีการตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ
2.5 ปญหาในงานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ
2.6 เทคนิคในการแกปญหา (ยกตัวอยางกรณีศึกษา)
2.7 วิธีบริหารงานบุคคลในงานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ
2.8 วิธีสรางความเขาใจในงานตรวจแบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ
2.9 แนวทางในการแกปญหางานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ
2.10 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในงานตรวจแบบประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการอัยการ
ระเบียบวาระที่ 3 อื่นๆ (ถามี)
และคําถามที่จะใชในการสัมภาษณกับไดมีการสัมภาษณ ในวาระการสอบทานความรูกับ
ผูเชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง
สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ในการกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน ผูปฏิบัติงานจะตองทราบวัตถุประสงควาจะ
นําผลไปใชประโยชนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลอยางไร จะตองมีการวางแผนการตรวจแบบวา
จะแบงคนแบงงานการตรวจแบบอยางไร จะตองทราบวิธีการตรวจแบบประเมินและปญหาที่
เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงานวามีอะไรบางและมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานพึง
ทราบผลลัพธและแนวทางพัฒนาการตรวจแบบการประเมินเพื่อเปนหลักคิดในการปรับปรุงแกไข
แบบประเมินซึ่งเปนภารกิจสําคัญอีกงานหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก ค
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ผลสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแบบจําลองผังความรู ดังนี้

รูปที่ 4.1 แบบจําลองผังความรู (Knowledge Map) งานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4.1.1.2 การวิเคราะหความตองการระบบงาน
ผูศึกษาไดสัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญซึ่งไดรับมอบหมายจากผูบริหาร( Knowledge
Decision Maker) ถึงภารกิจงานที่ตองการใหทํา ปรากฏวาผูใชงานตองการระบบ KMS ในเรือ่ ง
ดังตอไปนี้
1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน แบบการประเมิน
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุดอยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและ
รวดเร็วโดยในการจัดทํา จะแบงออกเปน
1.1 กฎหมาย ระเบียบและคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด
1.2 แบบประเมินและคูมือ
1.3 ความรูสนับสนุน เชน หนังสือ ตํารา
2. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map ขั้นตอนงานตรวจแบบการ
ประเมินผลในรูปแผนผังที่เขาใจงาย โดยจะจัดทําแผนผังงานการตรวจแบบการประเมินเชื่อมโยง
เอกสารที่เกี่ยวของตามมามาตรฐานของ CommonKADS
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3. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษา
จากผูเชี่ยวชาญ โดยในการจัดทําจะมีการใหผูที่มีปญหาในการทํางานตั้งกระทูถาม และผูเชี่ยวชาญ
ของระบบจะเปนผูตอบ
4. ระบบ KMS จะตองมี การเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ของสํานักงาน
อัยการสูงสุดได
5. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายชื่อและสถานที่ติดตอผูเชี่ยวชาญโดยจะมี
การเก็บรายชื่อผูเชี่ยวชาญในงานการตรวจแบบการประเมินไวในระบบ เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
6 .ระบบ KMS จะตองมี ประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน โดยในการ
จัดทํา เมื่อมีการประกาศแจงเวียนเรื่องตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการอัยการในเรื่องใดจะขอให
นําประกาศ แจงเวียนเรื่องนั้น ๆ มาลงในระบบ KMS อีกสวนหนึ่งดวย เพื่อสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
สามารถสืบคนทางอินเตอรเน็ตได
7. ระบบ KMS จะตองมี ปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน โดยในการจัดทํา เมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการอัยการมีกิจกรรมของสํานักงานในเรื่องใด เชน จัดสัมมนา ก็จะมีการลง
กิจกรรมนัน้ ในระบบ
8. ระบบ KMS จะตองมี ประเด็นปญหาเรงดวน โดยในการจัดทําหากมีเรื่อง
สําคัญเกี่ยวกับงานการประเมินผลจะมีการนํามาลงในระบบ (ในสวนทีเ่ ปดเผยได) เพื่อเปนขอมูลแก
ผูสนใจ
9. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ที่แสดงความเห็น) โดยในการจัดทํา จะมีเวที
สําหรับเสวนาแสดงความเห็นเห็นในระบบ KMS ในเรื่องเกี่ยวกับงานการประเมินผลที่ผูใชงานใน
ระบบสามารถรวมแสดงความเห็นในประเด็นหัวขอนัน้ ๆ ได
10. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) โดยในการจัดทําระบบ KMS
จะตองมีระบบการคนหาขอมูลที่สืบคนไดอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แบบ
การประเมิน
ซึ่งผูใชงานทั้ง 3 ประเภทคือ Knowledge Decision Maker, Knowledge
Provider และ Knowledge User สามารถเขาใชงานทั้ง 10 รายการได แตจะมีขอบเขตในการใชงาน
แตกตางกันไป ตามความเหมาะสมของการใชงาน โดยผูใชงานทุกประเภทจะมีสิทธิพื้นฐาน คือ
อาน (Read) ขอมูลได ทั้ง 10 รายการ สวนสิทธิในการแกไข (Edit) เขียน (Write) ลบ (Delete) ตอง
จํากัดตามความเหมาะสมของการใชการและประเภทผูใช ตาม ENG 3
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4.1.1.3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร
เมือ่ ได กาํ หนด Function พื้นฐานของระบบจัดการความรูจากความตองการของผูใชงาน
ทั้ง 10 รายการใน (ENG 2) ดังกลาวแลว ปรากฏวาความตองการในการใชงาน นั้นๆ ตองใช
SoftwareFeature และ Function ประเภท Software ของ Microsoft ที่ชื่อวา SharePoint 2010 เปน
หลัก โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 2010 มาใชตามความตองการของผูใชงาน
ดังนี้
(1) ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ และ
คําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุดอยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว ตองใชงาน
Document Management System
(2) ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (แผนผังงานตรวจแบบการประเมินผล)
เพื่อใชในการสื่อสารและเขาใจไดงายตองใชงาน Document Management System , Microsoft
Visio, Link
(3) ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเชี่ยวชาญ ตองใชงาน Forum Discussion
(4) ระบบ KMS จะตองมีการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ ไดตองใชงาน Link
(5) ระบบ KMS จะตองมี ระบบเก็บรายชื่อและที่ติดตอผูเชี่ยวชาญตองใชงาน
Contact
(6) ระบบ KMS จะตองมี ประกาศขอความตางๆ ของสํานักงานตองใชงาน
Announcement
(7) ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน ตองใชงาน Calendar
(8) ระบบ KMS จะตองมี ประเด็นปญหาเรงดวน ตองใชงาน Hot Issue, Forum
Discussion
(9) ระบบ KMS จะตองมี Blog (ที่แสดงความเห็น) ตองใชงาน Blog
(10) ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) ตองใชงาน Search
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การกําหนดการใชงาน Function ของ Cop
ตารางที่ 4.1 สิทธิในการเขาถึง KMS ในภาพรวม
ประเภทของผูใชงานระบบ
สิทธิของผูใชงานระบบ
1. Knowledge Manager
อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน ลบ และแกไขไดบางสวน
2. Project Manager
อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน ลบ และแกไขไดบางสวน
3.Knowledge Engineer
อาน เขียน แกไข ลบ ขอมูลไดทั้งระบบ
4.KMS Support
อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน ลบ และแกไขไดบางสวน
5. ผูบริหาร
อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน และแกไขไดบางสวน
6.ผูเชี่ยวชาญ
อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน และแกไขไดบางสวน
7. พนักงานอัยการ นิติกร เจาหนาที่ อานขอมูลไดทั้งระบบ เขียน และแกไขไดบางสวน
สวนการกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภททั้ง 10 ระบบดังกลาวไดจาํ แนกไวตาม
เอกสารภาคผนวก ง
กําหนดโครงสรางของ Cop
งานตรวจแบบการประเมินผล ภารกิจสําคัญอันดับแรกบุคลากรจะตองมีความรูเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีตรวจแบบการประเมิน การสราง Cop ในเบื้องตนจะเปนเพียง Cop เดียว คือ Cop
การตรวจแบบการประเมินผล (องคความรูที่ 61) ประกอบดวยผูใชงานทั้งสามประเภท ภารระ
หนาที่ของ Cop นี้ จะทําหนาที่ในการรวบรวมหลักหลักเกณฑและวิธีในเรื่องการตรวจแบบการ
ประเมิน ซึ่งเปนงานวิกฤติที่เปน tacit และ explicit เขาเปนระบบจัดการความรู
โครงสรางและบุคลากรของ Cop
1. Knowledge Manager
ไดแก อธิบดี
2. Project Manager
ไดแก รองอธิบดี, อัยการพิเศษฝาย ผูที่อธิบดีแตงตั้ง
3. ผูเชี่ยวชาญ
ไดแกพนักงานอัยการที่ทํางานในสํานักงาน
คณะกรรมการอัยการมาแลวไมนอยกวา 3 ป และยังคงศึกษาคนควาในเรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการอยูตลอดเวลา
4. Knowledge Engineer
ไดแก พนักงานอัยการผูมีความรูงานตรวจแบบการ
ประเมิน และดาน ITที่ อธิบดีแตงตั้ง
5. KMS Support
ไดแก พนักงานอัยการอื่น และนิติกร ที่อธิบดีแตงตั้ง
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Cop คือ งานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมินประกอบดวย
Task คือ งานตรวจแบบการประเมิน
Inference ประกอบดวย INPUT Domain Concept PROCESS Domain Concept OUTPUT
Domain Concept รายละเอียดปรากฏตามเอกสารภาคผนวก จ
Knowledge Base ประกอบดวย
กฎหมาย และระเบียบ และคําสั่ง
แบบการประเมินและคูมือ
องคความรูสนับสนุนอื่นๆ
4.1.1.4 การออกแบบซอฟตแวร
เมื่อสํารวจและไดผลความตองการแลว การทําระบบ KMS จะออกแบบซอฟตแวรตาม
ความตองการในขณะนี้มิได เนื่องจากระบบจะตองมีความสอดคลองกับ Cop อื่นๆ ดวย ซึ่งในเรื่อง
การใชงานและหนาที่ ถูกกําหนดไวเปน Template เดียวกันหมด ดังนัน้ การใชงานบาง Function จึง
ยังไมสามารถนํามาใชได เพราะจะทําใหรูปแบบผิดแผกไปจาก Template ที่ทางหนวยงานที่
เกี่ยวของ (สํานักงานอัยการพิเศษฝายการจัดการความรู) กําหนด ซึ่ง Function ที่ยังไมเปดใชงาน
เชน Blog, Calendar, Announcement ในเบื้องตนระบบ KMS ควรจะตองมีเรื่อง ดังตอไปนี้
1. การรวบรวมเอกสารตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งของสํานักงาน
อัยการสูงสุดอยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว
2. Knowledge Map (แผนผังงานตรวจแบบการประเมินผล) เพื่อใชในการสื่อสาร
และเขาใจไดงายตองใชงาน
3. กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ
4. การเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได
5. ระบบเก็บรายชื่อและที่ติดตอผูเชี่ยวชาญ
6. ประเด็นปญหาเรงดวน
7. Search (ระบบสืบคน)
จากโครงสรางดังกลาวสามารถนํามาสรางระบบและสามารถเขาใชงานระบบ โดยมี
วิธีการใชงาน ดังนี้
ผูใชงานระบบตองใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต ( Internet) ที่ URL (Universal
Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรกดังรูป 4.2
6
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รูป 4.2 เมือ่ click เขาไปที่ “KMS กลุมงาน สคช./พัฒนาองคกร” หนาจอจะแสดงงาน
ในรอยหัวขอองคความรูของระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด
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จากนั้นให click เขาไปในหัวขอ งานบริหารบุคคลขาราชการอัยการ ซึ่งเปนองคความรู
ที่ 61ภายในระบบจะประกอบดวยรายละเอียดตางๆ ดังรูป 4.3

รูปที่ 4.3 เมือ่ click เขาไปที่งานบริหารบุคคลขาราชการอัยการ ซึ่งเปนองคความรูที่ 61
หนาจอจะแสดงความรูประสบการณ (Tacit Knowledge) จัดเก็บในรูป Knowledge Map
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สวนวิธีใชงานเกี่ยวกับความรูชัดแจง ( Explicit Knowledge) โครงสราง Cop กระดาน
สนทนา (Discussion Board) ประเด็นเรงดวน (Issue) และระบบสืบคน (Search) ไดรวบรวมไวใน
ภาคผนวก ฉ
4.1.2 รายงานออกแบบกิจกรรม MAN 1
จากขอมูลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการสรางระบบ
การจัดการความรูเกี่ยวกับงานกลั่นกรองการประเมิน พบวาสํานักงานคณะกรรมการอัยการมีภารกิจ
ตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุด และนโยบายของอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการใน
การพัฒนางานกลั่นกรองการประเมินใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันตอเวลา ดังนั้น จึงจําเปนตอง
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในงานกลั่นกรองการประเมิน โดย
การสรางระบบการจัดการความรูเกี่ยวกับงานกลั่นกรองการประเมิน เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
พนักงานอัยการ และเจาหนาที่ ในการเปนแหลงขอมูล เอกสาร ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานให
สามารถสืบคนหาไดอยางสะดวกและรวดเร็ว และเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่เกี่ยวของใน
กลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน โดยมีระบบการจัดการความรูมีระบบงานที่สนับสนุน เชน
กระดานสนทนาตอเนือ่ ง (Forum Discussion) ทําเนียบผูเชี่ยวชาญงานกลั่นกรองการประเมิน ระบบ
ประมวลคําถาม – คําตอบ (FAQ) และแผนภาพความรูที่สามารถศึกษาใหเขาใจไดงาย ประกอบกับ
พนักงานอัยการและเจาหนาที่ในสํานักงานคณะกรรมการอัยการมีทัศนคติที่ดีในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลสนับสนุนใหการจัดการความรูประสบผลสําเร็จ
ได แตทั้งนี้ตองมีการสื่อสาร ทําความเขาใจใหพนักงานอัยการและเจาหนาที่ ในสํานักงานมีความรู
ในการใชงานระบบการจัดการความรู และการใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูในดาน
ตางๆ วาสามารถสนับสนุนการทํางานอยางไร เนื่องจากเปนหัวใจหรือวัตถุประสงคของการจัดการ
ความรู เพราะถึงแมวาสํานักงานคณะกรรมการอัยการจะไดการสรางระบบการจัดการความรู
เกี่ยวกับงานกลั่นกรองการประเมินขึ้นมาใชงาน แตถาผูที่เกี่ยวของไมมีการใชประโยชนจากระบบที่
มีอยูก็ไมสามารถทําใหเกิดประโยชนตอองคกรได และในการจัดการความรูดังกลาวยอมไมเกิดผล
แตอยางใด ดังนั้น จึงตองมีแผนกิจกรรมในการสื่อสารระบบการจัดการความรูเกี่ยวกับงาน
กลั่นกรองการประเมินใหแกผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมจัดการความรูซึ่ง
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
วิกฤตในงานกลั่นกรองการประเมิน
1. บุคลากรที่ใชในการตรวจแบบการประเมินไมเพียงพอ เพราะในแตละรอบ
การประเมิน มีแบบประเมินที่ตองตรวจประมาณ 3,000 ชุดและจะตองตรวจใหแลวเสร็จภายใน
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2 เดือน แตขณะนี้มีพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ปลีกตัวจากงานประจํามาชวยตรวจแบบ
การประเมินเพียง 12 คน พนักงานอัยการ 1 คน นิติกร 1 คน เจาหนาที่ 10 คน
2. แบบการประเมินยังไมครอบคลุมประเภทงานทั้งหมด คําอธิบายในแบบ
การประเมินไมชัดเจนทําใหผูประเมินและผูรับการประเมินกรอกขอมูลไมถูกตอง การคิดเกณฑ
คะแนนมาตรฐานคลาดเคลื่อน เจาหนาที่ตองเสียเวลาตอบปญหา อธิบายซ้ําซากทางโทรศัพท
3. ผูประเมิน ผูรับการประเมินไมเขาใจถึงความสําคัญและวัตถุประสงคของการ
ประเมิน ไมสนใจอานหรือทําความเขาใจคําอธิบายในแบบการประเมิน ทําใหกรอกขอมูลผิดพลาด
ตองเสียเวลาสงแบบการประเมินคืนผูประเมินใหจัดการแกไขผูประเมินสงแบบการประเมินลาชา
ทําใหงานตรวจแบบการประเมินลาช้ําไปดวย
4. ผูรับการประเมินไมเก็บผลงานดวยตนเอง แตใหเจาหนาที่เก็บขอมูล สวนใหญ
เก็บไดไมครบถวน สงผลใหไดคะแนนต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ทําใหตองเสียเลาในการรวบรวม
ผลงานและแกไขแบบการประเมิน
กลาวโดยสรุปปญหาวิกฤตในงานกลั่นกรองการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการ
อัยการ คือ ความลาชาในการกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมินผล ไมอาจทําใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดตามเปาหมาย (2 เดือน)
ในการแกปญหาวิกฤตดังกลาว เนื่องจากไมอาจนําบุคลากรที่รับผิดชอบงานกลั่นกรอง
หรือตรวจแบบการประเมินออกจากหนางาน จึงมีความเหมาะสมที่จะไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะ
ทํางาน (Learning In Action) ซึ่งเปนการเรียนรู จากประสบการณขององคกรที่ผานมาวา องคกรใช
วิธกี ารใดในการแกปญ
 หา ผลการแกปญ
 หาเปนอยางไร และในอนาคตจะดําเนินการแกปญ
 หา
อยางไร เปนการทบทวน เหตุการณ Reflect and Review ตาง ๆ Review คือการทบทวนเหตุและผล
ในทุกขั้นตอนของรอบการประเมิน สวนการสะทอนความคิด Reflect คือการวิเคราะหผลกระทบ
ตอเนื่องหลังจากทํางานเสร็จแลวหรืออาจจัดกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน After Action Review
ของรอบการประเมินในอดีตที่ผานมาเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางาน แลว
นําไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป นอกจากนั้น จะไดนําหลักการของการเรียนรูเพื่อเปนผูนําการ
เรียนรู Leading Learning มาประยุกตใชดวย
ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคณะกรรมการอัยการ
“สํานักงานคณะกรรมการอัยการจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใช
การจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได ” ผูศึกษาจึงได
จัดทําแผนกิจกรรม KM 3 ปโดยนําทฤษฎีการจัดการความรูมาประยุกตใชตามรูปตาราง 4.4 ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 แผนกิจกรรม KM ป 2555-2557

แผนกิจกรรม KM ป 2555
กิจกรรมที1่ นิเทศการใชงานระบบการจัดการความรู
(KMS)
วัตถุประสงค: เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ
(Alignment) กับ Copทั้งระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ
นิติกร เจาหนาที่ ใหเขาใจระบบ KMS ที่สรางขึ้น
ชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูใชงานและองคกรจะไดรับจาก
การใชงานระบบ
วิธีดําเนินงาน :
1.1 สาธิตระบบ KMS และสื่อสารกับ KM Team
ถึงประโยชนของการใชระบบการจัดการความรูใน
การนําไปใชในการสนับสนุนงานกลัน่ กรองการ
ประเมิน
1.2 ฝกอบรมผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดี อัยการ
พิเศษฝาย โดยการประยุกตใชทฤษฏี Learning in
Action Mode Experimental Learning (เรียนรูโดย
การทดลอง) โดยการเขาไปสาธิตการใชงานทัว่ ไป
ของระบบ KMS แตจะเนนในสวนการใชงานใน
ระบบดานการบริหารเพื่อกําหนดนโยบาย สั่งการ
การวางแนวปฏิบตั ใิ นงานการประเมิน เชน วิธกี าร
มอบหมายงาน ผูใตบังคับบัญชา
1.3 ฝกอบรมผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทั่วไปโดย
การประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action Mode
Experimental Learning (เรียนรูโดยการทดลอง)

แผนกิจกรรม KM ป 2556
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนหลัง
การทํางาน(After Action
Review)
มีวัตถุประสงคและ
วิธีดําเนินการเหมือนกับ
กิจกรรมที่ 2 ของแผน
กิจกรรมป 2555เนื่องจาก
เปนกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานทั้งจะมีผลพลอย
ไดเปนการประเมินผล
กิจกรรมตาง ๆที่ได
ดําเนินการตามแผน
กิจกรรมป 2555 เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับแผน
กิจกรรมป 2557 ตอไป
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร
ความรูงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการ
มีวัตถุประสงคและ
วิธีดําเนินการเหมือนกับ
กิจกรรมที่ 3 ของแผน

แผนกิจกรรม KM ป 2557
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนหลัง
การทํางาน ( After Action
Review)
มีวัตถุประสงคและ
วิธีดําเนินการเหมือนกับ
กิจกรรมที่ 2 ของแผน
กิจกรรมป 2555-2556
เนื่องจากเปนกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานทั้งจะมีผล
พลอยไดเปนการ
ประเมินผลกิจกรรมตาง ๆ
ที่ไดดําเนินการตามแผน
กิจกรรมป 2556 เพื่อเปน
ขอมูลในการปรับแผน
กิจกรรมป 2558 ตอไป
กิจกรรมที่ 2 สรางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
วัตถุประสงค : เพื่อให
ระบบเปนแหลงรวมองค
ความรูเกี่ยวกับการ
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ตารางที่ 4.2 แผนกิจกรรม KM ป 2555-2557 (ตอ)

แผนกิจกรรม KM ป 2555
โดยแนะนําวิธีการใชงานระบบมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจและปฏิบัติเพื่อนําขอมูลในระบบกลั่นกรอง
การประเมิน เชน วิธีการสืบคน (Search) กฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ การเขาไปแสดงความคิดเห็น
(Blog) ในระบบ และสวนของประเด็นเรงดวน
เปนตน
1.4 ฝกอบรมหัวหนา KM Team ประยุกตใช
ทฤษฏี Learning in Action Mode Leading Learning
(เรียนรูในการนําการเรียนรู) โดยสื่อสารกับหัวหนา
KM Team เพื่อใหเปนผูนําในการเรียนรู โดยใหเปด
ใจรับขอมูลและแนวคิดใหมๆ ของ KM Team ไม
ควรยึดติดกับแนวความคิดหรือประสบการณเดิมๆ
จะตองมีการสอนงาน (Coaching) ใหรูถึงระบบ
KMS ใหแกพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ที่
ยายเขามาใหม
1.5 ฝกอบรมเจาหนาที่ IT ใหมีความรูวิธีการนํา
ขอมูลเขาสูระบบ
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนหลังการทํางาน ( After Action
Review)
วัตถุประสงค : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทันทีหลังเสร็จ
สิ้นรอบการประเมินซึ่งเปนระยะเวลาที่ผูปฏิบัติงาน
ยังไมลืมเหตุการณ จัดเปนการสอนงานหรือ
แลกเปลี่ยนประสบการณหรือขอมูลในการทํางาน หา
เหตุผลเพื่อใชในการกลั่นกรองการประเมินรอบ
ตอไป กับทั้งสามารถนําเสนอเปนแนวทางแกไข
ปรับปรุงแบบประเมิน
วิธีดําเนินงาน : ทําบันทึกเสนออธิบดีอัยการ
สํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานทบทวนเหตุการณงาน

แผนกิจกรรม KM ป 2556
กิจกรรมป 2555 เนื่องจาก
ขาราชการอัยการชัน้ 2ชั้น 6 และอัยการอาวุโสมี
จํานวนประมาณ 3,000 คน
ไมอาจดําเนินการไดใน
ปเดียว

แผนกิจกรรม KM ป 2557
กลั่นกรองหรือตรวจแบบ
ประเมินผลในเรื่อง
หลักเกณฑ วิธกี าร ปญหา
และแนวทางแกไข ทําให
พนักงานอัยการ นิตกิ ร
เจาหนาที่ ผูประเมินและ
ผูรับการประเมินสามารถ
เขาถึงระบบ สามารถ
เรียนรูและแกปญหาใน
เบื้องตนไดดวยตนเอง ทั้ง
เปนการลดภาระของ
ผูเ ชีย่ วชาญ เพราะระบบจะ
ทําหนาที่เสมือนตัวแทน
ผูเชี่ยวชาญไดระดับหนึ่ง
โดยจุดเดนของระบบที่
เหนือกวาผูเชี่ยวชาญก็คือ
สามารถทํางานไดตลอด
24 ชั่วโมง
วิธีดําเนินงาน : รวบรวม
องคความรู ขอมูลของ
คณะทํางานทบทวน
เหตุการณงานกลั่นกรอง
การประเมินผล (Review
Board) ทั้งหมดไมวา

48
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แผนกิจกรรมKM ป 2555
แผนกิจกรรม KM ป 2556
กลั่นกรองการประเมินผล (Review Board) โดยมี
รองอธิบดีอยั การ สํานักงานคณะกรรมการอัยการ
เปนประธานคณะทํางาน สวนคณะทํางานให
ประกอบดวยพนักงานอัยการนิติกรและเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน
ทั้งนี้ใหคณะทํางานมีหนาที่รวบรวมองคความรู
ปญหาพรอมเสนอแนวทางแกไขเพื่อปรับปรุงงาน
กลั่นกรองการประเมินในรอบตอไป
กิจกรรมที่ 3 เผยแพรความรูงานการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการ
วัตถุประสงค: เพื่อทําความเขาใจกับผูประเมิน ผูรับ
การประเมิน (ขาราชการอัยการชัน้ 2- ชัน้ 6 และ
อัยการอาวุโส) ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
วัตถุประสงค หลักเกณฑ วิธีการและปญหาของ
การประเมิน
วิธีดําเนินงาน: ประสานงานกับสํานักงานพัฒนา
ขาราชการฝายอัยการเพื่อบรรจุหัวขอความรูเกี่ยวกับ
ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการอัยการในหลักสูตรตางๆ ของการ
ฝกอบรมขาราชการอัยการชัน้ 2- ชั้น6 และอัยการ
อาวุโสประจําป 2555 ทั้งนี้โดยไมตองใชงบประมาณ

แผนกิจกรรม KMป 2557
จะเปน กฎหมาย ระเบียบ
คําสัง่ หลักเกณฑ วิธกี าร
ปญหาและแนวทางแกไข
นําขึ้นระบบ IT

4.1.3 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล
ผูศึกษาไดสาธิตระบบ KMS ตอนายพิชัย ไชยวังษา ผูเชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการ
อัยการบนสมมุติฐานความลาชาในงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน โดยชี้แจงถึงการศึกษา
อิสระนี้ จะศึกษาเฉพาะในประเด็นปญหาพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่ที่ปลีกตัวจากงาน
ประจํามาทํางานตรวจแบบการประเมินขาดองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพงานกลั่นกรองการ
ประเมิน โดยไดอธิบายวิธีการใชงานระบบ Tacit ที่สําคัญ Explicit Cop มีรายละเอียดอะไรบาง
สาธิตการใชงานของผูใชงานทั้งสามประเภท ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูปฎิบัติ หลังจากสาธิตระบบตอ
ผูเชี่ยวชาญแลว ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นโดยสรุปไดวา ระบบ KMS สามารถแกปญหาผูปฏิบัติขาด
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องคความรูและลดงานของผูเชี่ยวชาญไดในระดับหนึ่ง การแกไขปญหาใหครบวงจรจะตองสื่อสาร
ทําความเขาใจกับผูประเมินและผูรับการประเมินใหตระหนักถึงความสําคัญของการประเมินผล ทั้ง
จะตองปรับปรุงแกไขแบบประเมินใหถูกตองตามหลักวิชาการ มีความเที่ยงตรงและงายตอ
การประเมิน กรอกแบบการประเมิน นอกจากนี้ควรนําระบบ IT มาใชกับการประเมินผลในอนาคต
นอกจากนี้ ผูศึกษาไดเสนอกิจกรรม KM ตอนายพิชัย ไชยวังษา ผูเชี่ยวชาญ บน
สมมุติฐานที่จะตองทําใหบรรลุวิสัยทัศน สํานักงานคณะกรรมการอัยการ “สํานักงานคณะกรรมการ
อัยการจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management)
อยางเปนระบบ ทันสมัย และเชื่อถือได ” โดยนําเสนอกิจกรรม KM และเครื่องมือที่จะใชในการ
ดําเนินกิจกรรม เพื่อฟงความเห็นของผูเชี่ยวชาญวา กิจกรรมการจัดการความรูดังกลาวเหมาะสม
หรือไม ทําไดจริงหรือไม มีความเปนไปไดหรือไม ปญหาอุปสรรคมีหรือไม ขอเสนอแนะ ขอที่
ควรแกไขปรับปรุง ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความเห็นสรุปไดวา เห็นชอบกับ กิจกรรมที่ 1 นิเทศการใช
งานระบบการจัดการความรู (KMS) กิจกรรมที่ 2 ทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review)
กิจกรรมที่ 3 เผยแพรความรูงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการในป
2555-2557 และ กิจกรรมที่ 4 สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในป 2557 เพราะเปนแนวทาง
ดําเนินกิจกรรมที่จะทําใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานคณะกรรมการอัยการโดยไมตองใช
งบประมาณ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของงานกลั่นกรองการประเมินโดยผูปฏิบัติงานมีองค
ความรูตรวจแบบการประเมิน ผูประเมินและผูรับการประเมินตระหนักถึงความสําคัญของการ
ประเมิน รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการอัยการสามารถเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขแบบประเมิน
สําเร็จกิจตามวัตถุประสงคในงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการอัยการตามคําสั่ง
สํานักงานอัยการสูงสุดที่ 409/2550 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
พนักงานอัยการ และคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 251/2552 เรื่อง การเสนอแนวทางปรับปรุง
แกไขแบบประเมินตออัยการสูงสุด

