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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎ ีแนวคิด และหลกัการทีเ่กีย่วข้อง 

ในการด าเนินการคน้ควา้แบบอิสระระบบการจดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดี

วนิยัขา้ราชการ-เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ของส านกังานคดีปกครอง ไดศึ้กษาทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

2.1.1 ทฤษฎด้ีานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  

ในการออกแบบและสร้างระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Engineer) ใหเ้หมาะสมกบั
ความรู้คดีปกครองด้านคดีวินัยข้าราชการ -เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามกระบวนการจัดการข้อมูล
สารสนเทศและความรู้ 

ขององคก์รนั้น อาจแบ่งประเภทความรู้1 ได ้2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
1). ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็นเอกสาร หรือ 

วชิาการอยูใ่นต ารา คู่มือปฏิบติังาน  
2). ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีแฝงอยู่ในตวัคน เป็นประสบการณ์ท่ี

สั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา  
โดยท่ีความรู้ทั้ง 2 ประเภทน้ีมีวิธีการจดัการท่ีแตกต่างกนั การจัดการ “ความรู้เด่นชัด” จะ

เนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได ้เม่ือน าไปใชแ้ลว้เกิดความรู้ใหม่ ก็น ามา

สรุปไว ้เพื่อใช้ อา้งอิง หรือให้ผูอ่ื้นเขา้ถึงไดต่้อไป ส่วนการจัดการ “ความรู้ซ่อนเร้น” นั้น จะเน้น

ไปท่ีการจดัเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ท่ีอยู่ในตวัผูป้ฏิบัติ ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อนั

น าไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ท่ีแต่ละคนสามารถน าไปใช้ในการปฏิบติังานได้ต่อไป ในชีวิตจริง

ความรู้ 2 ประเภทน้ี จะเปล่ียนสถานภาพสลบัปรับเปล่ียนไปตลอดเวลา บางคร้ัง Tacit ก็ออกมาเป็น 

Explicit และบางคร้ัง Explicit ก็เปล่ียนไปเป็น Tacit ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

---------------------------------------------- 

1เวบ็ไซด ์ส.ค.ส. www.bb.go.th/BBKM/public/aboutKM/Article/startkm.pdf  

http://www.bb.go.th/BBKM/public/aboutKM/Article/startkm.pdf
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ภาพ 2.1 ประเภทความรู้ 
 

Knowledge Engineering :วศิวกรรมองค์ความรู้2   
วศิวกรรมองคค์วามรู้ (Knowledge Engineering) คือ กรรมวธีิท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ 

ซ่ึงผูท่ี้  ท  าหน้าท่ี น้ี ได้แก่ วิศวกรองค์ความรู้ (Knowledge Engineer) ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นคนกลาง 
(วิศวกรองคค์วามรู้ เป็นบุคคลท่ีเป็นตวักลางท่ีจะท าให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ และน า
องค์ความรู้ หรือความรู้ความช านาญท่ีได้มานั้นไปท าการแปรสภาพ เพื่อจดัเก็บไวใ้นฐานความรู้ 
(Knowledge Base)) 

Knowledge Engineering (KE) Process Activities: ข้ันตอนของวิศวกรรมองค์ความรู้ มี

กระบวนการในการปฏิบติังานของ KE ดงัต่อไปน้ี (5 กระบวนการ)   

1). Knowledge Acquisition: การดึงองคค์วามรู้ / การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ เป็นการดึงความรู้

จากแหล่งต่างๆ ทั้งความรู้จากบุคคลและไม่ใช่ตวับุคคล อาทิเช่น เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ์ Web Page 

เป็นตน้ ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีดึงมาส่วนมากจะมีอยู่ 2 ด้านคือ องค์ความรู้ขององค์กร และองค์ความรู้

ทางดา้นธุรกิจ  

 
---------------------------------------------------------- 

 2การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 
Validation  p.1-2  
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2). Knowledge Validation: การตรวจสอบความถูกตอ้งขององค์ความรู้ เป็นการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งขององค์ความรู้ท่ีดึงหรือเก็บรวบรวมมาได้ เพื่อจะไปสู่คุณภาพขององค์ความรู้ใน

ล าดบัถดัไป  

3). Knowledge Representation: การแทนองค์ความรู้ / การจัดรูปแบบ / การแสดงองค์

ความรู้ น าความรู้ท่ีได้มาแทนด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ (Symbolic) หรืออาจแทนความรู้ด้วยตวัเลข 

(Numberic) แผนท่ี (Map) กรณี (Case) เป็นตน้  

4). Inferencing: การสรุปความ เป็นการสรุปความหมายขององคค์วามรู้ เพื่อน าไปสร้างเป็น

ผลลพัธ์ ซ่ึงขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการออกแบบโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถสรุปความหมาย 

และน าเสนอต่อ User 

  5). Explanation and Justification: การอธิบายความและการให้เหตุผล  เป็นการอธิบาย

เหตุผล ตามท่ีเราได้สรุปความมาว่า ความหมายเช่นน้ีจะให้เหตุผลประกอบอย่างไร ซ่ึงในการ

อธิบายความและใหเ้หตุผลนั้น การออกแบบโปรแกรมจะตอ้ง Design ให ้User ตอบค าถามประเภท 

Why? (ท าไม) หรือค าถามแบบ How? (อยา่งไร) ถา้มีค าถามเช่นน้ี ระบบจะตอ้งมีการอธิบายเหตุผล

ของค าตอบ 

Knowledge Base3: ฐานองค์ความรู้ เป็นแหล่งในการจดัเก็บความรู้ทั้งท่ีมาจากผูเ้ช่ียวชาญ 

และมาจากแหล่งต่างๆ ความรู้ท่ีเก็บใน Knowledge Base นั้นจะตอ้งผ่านกลไกอนุมาน หรือกลไก

สรุปความ (Inference Engine), ฐานองคค์วามรู้จะเก็บขอ้เทจ็จริง (Fact) และระเบียบวิธีต่างๆ ในการ

แกไ้ขปัญหา (Procedure) รวมทั้งกฎ (Rule)   

Knowledge Base: เก็บความรู้ทั้ งท่ีเป็นเอกสาร (Document) และท่ีไม่ใช่เอกสาร (Non-

Document) เช่น ประสบการณ์ สัญชาติญาณ วจิารณญาณต่างๆ  

 

---------------------------------------------- 
3การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.29 
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Knowledge Engineering Process4 

       

ภาพ 2.2 กระบวนการวศิวกรรมความรู้ 

 

Scope of Knowledge: ขอบเขตขององค์ความรู้  

  1) Knowledge acquisition: การได้มาซ่ึงองค์ความรู้ คือ การสกดัเอาองค์ความรู้ในด้าน

ความรู้ ความช านาญจากแหล่งต่างๆ แลว้ท าการถ่ายโอนไปจดัเก็บยงัฐานองค์ความรู้ (knowledge 

base) บางคร้ัง การได้มาซ่ึงองค์ความรู้นั้นจะตอ้งอาศยัเคร่ืองมือกลไกอนุมาน / กลไกสรุปความ 

(inference engine) 

2) Knowledge: อ ง ค์ ค ว าม รู้  คื อ  ก ารส ะส ม  เก็ บ รวบ รวม ขอ ง  specialized facts, 

กระบวนการ (procedures) และกฎในการตดัสิน (judgment rules) 

Knowledge Sources: แหล่งขององค์ความรู้ สามารถขดุคน้หรือดึงองคค์วามรู้ไดจ้ากแหล่ง

ต่อไปน้ี 

(1). จากเอกสาร (Documented) เช่น หนงัสือ (books) หรือคู่มือ (manuals)  
------------------------------------------------------------- 
4การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.3 
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(2). จากส่ิงท่ีไม่ใช่เอกสาร (Undocumented) เช่นจากบุคคล (people) หรือจากเคร่ืองจกัร 

(machines)  

(3). จากฐานขอ้มูล (Databases)  

(4). จากอินเตอร์เน็ต (Via the Internet) 

Other Manual Methods 

  (1). Case analysis: การวเิคราะห์จากกรณีศึกษา  

(2). Critical incident analysis: การวเิคราะห์เหตุการณ์วกิฤติ 

(3). Discussions with the users: วเิคราะห์จากขอ้อภิปรายของผูใ้ช ้

  (4). Commentaries: วเิคราะห์จากการวจิารณ์  

(5). Conceptual graphs and models: การใชเ้ร่ืองราวในแบบจ าลองและแผนภูมิ  

(6). Brainstorming: การระดมสมอง  

(7). Prototyping: ตน้แบบ 

(8). Multidimensional scaling: การวดัขนาดของมิติชนิดหลายมุมมอง 

(9). Johnson's hierarchical clustering: การวดัขนาดขององคป์ระกอบองคค์วามรู้  

(10). Performance review: การทบทวน ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

Knowledge Engineer Support5: เคร่ืองมือที่ช่วยสนับสนุนการท างานของวิศวกรองค์

ความรู้  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
5การไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้และการตรวจสอบความถูกตอ้ง (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition 

and Validation  p.18-19 



20 
 

โปรแกรมในการช่วยเหลือ หรือสนบัสนุนการท างานของวิศวกรองค์ความรู้(Knowledge 

Acquisition Aids) มีดงัน้ี   

1). Special Languages: โปรแกรมภาษาชนิดพิเศษ เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงใช้ดึงองค์ความรู้

มาจดัเก็บไวใ้น Knowledge Base, ภาษาประเภทน้ีจะแตกต่างจากภาษาเขียนโปรแกรมทัว่ๆ ไปอยา่ง 

C, Pascal ,Prolog  

2). Editors and Interfaces: หนา้ต่างในการสร้าง / แกไ้ข และสร้างการโตต้อบกบัโปรแกรม                          

เป็น Editor ในการเขียนโปรแกรมแปรรูปองคค์วามรู้ท่ีจดัเก็บและดึงมาไดน้ั้น ใหอ้ยูใ่น Knowledge 

Base เคร่ืองมือประเภทน้ีจะมีการใชง้านท่ีไม่ยากนกั มี Function พิเศษ ในการทางาน สามารถสร้าง 

Interface โต้ตอบกับผูใ้ช้ได้ดี ตวัอย่าง เช่น โปรแกรม Exsys Corvid ซ่ึงมีความสามารถในการ

จดัการกบักฎ (Rule) ในการตดัสินใจไดดี้ 

3). Explanation Facility: Function อ านวยความสะดวกในการอธิบายความ เม่ือเราดึงองค์

ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ, มาผา่นกระบวนการแทนองคค์วามรู้ สรุปความ เพื่อให้ความหมายขององค์

ความรู้นั้นๆ แล้วเราจะตอ้งมีการอธิบายความ เพื่อให้เขา้ใจในความหมายขององค์ความรู้นั้นได้

กระจ่าง และชดัเจนข้ึน, Sw บางประเภทจะมี function ท่ีช่วยในการอธิบายความรวมอยูด่ว้ย  

4). Revision of the Knowledge Base: Function ในการแกไ้ขปรับปรุงฐานองค์ความรู้ เป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยแกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่างๆ ในการจดัการฐานองค์ความรู้ และแก้ไขให้อตัโนมติั เช่น 

การตรวจสอบค าผดิ คลา้ยกบั Spelling, แกไ้ข Bug และแกไ้ข node ของขอ้มูล  

5). Pictorial Knowledge Acquisition (PIKA): Function ในการท างานกบัองค์ความรู้ท่ีเป็น

แผนภาพ เป็นเคร่ืองมือในการดึงองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัในฐานองคค์วามรู้                         

มาประกอบเป็นภาพหรือวตัถุเพื่อน าเสนอได ้

6). Integrated Knowledge Acquisition Aids: Fucntion ในการรวมองคค์วามรู้ องคค์วามรู้ท่ี
ดึงมาไดจ้  านวนมาก อาจมีความรู้บางกลุ่มท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสามารถ link ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กนัเพื่อสร้างเป็นกลุ่ม ฉะนั้น ในการรวมกลุ่มองคค์วามรู้ หรือการประสานกนั จ าเป็นจะตอ้งมีการ
เขียนโปรแกรมและใช้ Function ในการรวม, Function ในการรวมจะท าให้การท างานนั้นง่ายข้ึน 
ตัวอย่างของโปรแกรมท่ีมีความสามารถของ  function เหล่าน้ีได้แก่  - PROTÉGÉ-II - KSM - 
ACQUIRE - KADS (Knowledge Acquisition and Documentation System) 7. Front-end Tools: - 
Knowledge Analysis Tool (KAT) - NEXTRA (in Nexpert Object)   
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Machine Learning: กลไกแห่งการเรียนรู้6 เคร่ืองมือ Machine Learning สามารถสร้าง 

(Rule) และประเมินทางเลือกในการตดัสินใจตามกฎแต่ละขอ้ เป็นเคร่ืองมือตวัหน่ึงท่ีจะท าให้ไดม้า

ซ่ึ งองค์ความ รู้  และย ังสามารถส ร้าง  Inovation ใหม่ๆ  ทางด้าน  IT ได้ , Machine Learning 

ประกอบด้วย การเหน่ียวน าของกฎ (Rule Induction), การอธิบายเหตุผลด้วยกรณีศึกษา  (Case-

based Reasoning), คอมพิวเตอร์เครือข่ายระบบประสาท (Neural Computing), และตวัแทนปัญญา 

(Intelligent Agents) โดยคุณภาพของระบบข้ึนอยูก่บัคุณภาพของผูเ้ช่ียวชาญและวิศวกรองค์ความรู้ 

System quality depends too much on the quality of the expert and the knowledge engineer  

Machine Learning: กลไกการเรียนรู้7  

1. Knowledge Discovery and Data Mining: ท าให้ค้นพบองค์ความรู้ใหม่และ  การท า

เหมืองขอ้มูล เพื่อสกดัหา pattern ของขอ้มูลท่ีซ่อนอยูภ่ายในฐานขอ้มูล  

2. Include Methods for Reading Documents and Inducing Knowledge (Rules): วิธีการนั้น

อาจจะอ่านจากเอกสาร  และการเห น่ียวน าองค์ความ รู้  (Rules) 3. Other Knowledge Sources 

(Databases): แหล่งองคค์วามรู้อ่ืนท่ีนอกเหนือจากตวัผูเ้ช่ียวชาญ ก็คือ ฐานขอ้มูล 

Knowledge Diagramming: การเขียนแผนภาพองค์ความรู้8  

1). Graphical, hierarchical, top-down description of the knowledge that describes facts 

and reasoning strategies in ES: เป็นการปรับปรุงกระบวนการท่ีได้มาซ่ึงองค์ความรู้น า เสนอใน

รูปแบบกราฟิก, โครงสร้างแบบล าดบัชั้น, หรืออธิบายองคค์วามรู้แบบบนลงล่าง, ซ่ึงเป็นการอธิบาย

เหตุผลและขอ้เทจ็จริงในการแกปั้ญหาในระบบ ES 

 

 

 

---------------------------------------------- 
6การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.20 
7การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.21 
8การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.27 
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2). Types: ส่วนประกอบประเภทอ่ืนๆ ท่ีใชอ้ธิบายหรือน าเสนอองคค์วามรู้  
– Objects: วตัถุ  
– Events: เหตุการณ์  
– Performance: ประสิทธิภาพ  
– Metaknowledge: องคค์วามรู้เชิงเมตา้  

3). Describes the linkages and interactions among knowledge types: การเขียนแผนภาพ

องค์ความรู้ (Knowledge Diagramming) จะเป็นการบรรยายถึงความสัมพนัธ์ท่ีได้มีการเช่ือมโยง

ระหวา่งกนัระหวา่งองคค์วามรู้แต่ละชนิด 

Case-based Reasoning (CBR): การให้เหตุผลตามสถานการณ์9 

- Cases and Resolutions Constitute a Knowledge Base: ใชก้รณีศึกษาและการแกปั้ญหาใน
การสร้างเป็นฐานองคค์วามรู้ มีเป้าหมายของระบบเพื่อการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ท่ีดีเลิศ   

- Tutorial capabilities มีเคร่ืองมือช่วยสอน เพื่อเพิ่มทกัษะในการเรียนได้อย่างรวดเร็วใน
เวลาอนัสั้น  

- Ability to analyze work in progress to detect inconsistencies and gaps in knowledge: 
สามารถวเิคราะห์และติดตามขอ้ผดิพลาดต่างๆ ไดถู้กตอ้งแม่นย  า 

- Ability to incorporate multiple knowledge sources: รองรับและสนับสนุนการท างาน
ร่วมกบัแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี   

Neural Computing: การประมวลผลเชิงระบบประสาท10 

  1). Fairly Narrow Domains with Pattern Recognition: ขอบเขตของปัญหาจะไม่กวา้ง ใช้
วธีิการเปรียบเทียบรูปแบบของปัญหา เนน้การรู้จ ารูปแบบ  

2). Requires a Large Volume of Historical Cases: น าปัญหาเก่ามาใช้เป็นแนวทางในการ
แกปั้ญหาใหม่ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งการจ านวนของรูปแบบการแกปั้ญหาในอดีตท่ีผา่นมาจ านวนมาก 
 
 
-------------------------------------------- 
9การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 
Validation  p.23 
10การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.24 
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Benefits: ประโยชน์11  

1. May provide useful preliminary knowledge discovery and acquisition: เป็น 

ประโยชน์ในการคน้พบองคค์วามรู้ในเบ้ืองตน้และการไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ 

2. Computer support can eliminate some limitations: หากน าคอมพิวเตอร์เข้ามา 

support จะช่วยขจดัขอ้จ ากดับางอยา่งได ้ 

1.1.2 ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัหัวข้องานวจัิย 
(1) ทฤษฎกีารสร้างความรู้ (Knowledge Creation)12  
ส าหรับปัญหาการด าเนินคดีวินยัขา้ราชการ-เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงขาดองค์

ความรู้ขอ้มูลกรณีศึกษาในการวิเคราะห์กระบวนการด าเนินการทางวินยัเพื่อท าค าให้การต่อสู้คดี 
ไดแ้ก่ องคค์วามรู้หลกัท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังาน และตวัอยา่งค าพิพากษาและค าสั่งของศาล 
ขอ้มูลสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและองค์กรต่างๆ เป็นตน้ การน าหลกัการตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka  มีหลกัการส าคญัในการพฒันาการความรู้ใน
การท างานของคนในองค์กร คือ การน าความรู้ ฝังลึกหรือความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้หรือพรสวรรค์ต่างๆ ซ่ึงส่ือสารหรือ
ถ่ายทอดในรูปของตวัเลข สูตร หรือลายลกัษณ์อกัษรไดย้าก ความรู้ชนิดน้ีพฒันาและแบ่งปันกนัได ้
และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนั และความรู้ชดัแจง้ในองคก์ร (Explicit 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุเป็นผลสามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได ้
เช่น หนงัสือ คู่มือ เอกสาร และรายงานต่างๆ ซ่ึงคนเขา้ถึงได ้กรอบพื้นฐานของความรู้ประกอบดว้ย 
2 มิติ คือ Epistemological และมิติทาง Ontological โดยความรู้ทั้ง 2 มิติ มีความหมาย ดงัน้ี 
 

 

 

 

 
------------------------------------------------- 
11การได้มาซ่ึงองค์ความรู้และการตรวจสอบความถูกต้อง  (Knowledge Acquisition and Validation Week -5 : Knowledge Acquisition and 

Validation  p.15 
12Nonaka, Ikujiro (1991). “The Knowledge Creating Company” Harvard Business Review,November-December,91608  
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1. Epistemological คือ มิติของความรู้ฝังลึกท่ีพฒันาไปสู่ความชดัแจง้หรือหมายถึงความรู้

ในบุคคลท่ีสามารถต่อยอดความคิดไปสู่การปฏิบติั กล่าวคือ 

- องค์ประกอบด้านความรู้ความเข้าใจ หมายถึง จินตนาการจากความจริงของ

มนุษย ์และวิถีทศัน์ส าหรับอนาคต หรือหมายถึงส่ิงท่ีเป็นอยู ่(What I am) และควร

จะเป็นในชีวติมนุษย ์(What I should be)  

- ความรู้ฝังลึกเป็นความรู้ส่วนตวั ส่วนความรู้ชดัแจง้คือความรู้ท่ีสามารถถ่ายทอด

ไดเ้ป็นระบบ ในมิติน้ีเป็นการพฒันาจากความรู้ฝังลึกไปสู่ความรู้ท่ีถ่ายทอดออกมา

ได ้ 

- ความรู้ดา้นจิต (Mental Model) คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อให้ตนเองสามารถ

ใช้ชีวิต และท าส่ิงต่างๆ ในโลก โดยส่ิงน้ีมาจากความคิดและจิตใจของมนุษยท่ี์

คอยก าหนดทิศทางการด าเนินชีวติ จิตใจ----สะทอ้นพฤติกรรมท่ีแสดงออก 

- ความรู้ดา้นเทคนิคของความรู้ฝังลึก ประกอบดว้ย Know – How เช่น Craft และ 

Skills    

2. Ontological คือ มิติของความรู้ท่ีพฒันาข้ึนมาจากระดบัปัจเจกบุคคลไปสู่ระดบัองค์กร 

กล่าวคือ 

- องคก์รไม่สามารถสร้างสรรคค์วามรู้ข้ึนไดโ้ดยปราศจากปัจเจกบุคคล 

- องค์กรจะสนับสนุนการสร้างสรรค์ความรู้ในแต่ละบุคคลด้วยการจัดหา 

ทรัพยากรท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลเหล่านั้นเพื่อการสร้างความรู้ 

- มีการขยายผลดว้ยการปฏิสัมพนัธ์ความรู้ระดบัจากบุคคลไปสู่ระดบักลุ่มและขา้ม

พ้นขอบเขตภายในองค์กรไปสู่ระหว่างองค์กรจากทวิมิติของการสร้างสรรค์

ความรู้ทั้งสองดา้นน้ี สามารถอธิบายเป็นรูปภาพได ้ดงัแสดงในภาพ 2.4 
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ภาพ 2.3 ทวมิิติของการสร้างสรรคค์วามรู้ 

 

(2) แบบจ าลององค์กรสร้างความรู้ (Knowledge Creation Company)    

   เน่ืองจากความเช่ียวชาญของผูป้ฏิบติังานคดีวินยัขา้ราชการ-เจา้หนา้ท่ีของ

รัฐจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยอาศัยการสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบ 

วเิคราะห์เหตุผลในการท าให้การต่อสู้คดี ซ่ึงตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ของ 

Ikujiro Nonaka มีหลกัการส าคญัในการพฒันาการความรู้ในการท างานของคนในองคก์ร คือ การน า

ความรู้ในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชดัแจง้ในองค์กร (Explicit Knowledge) โดยการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานซ่ึงกนัและกนัท่ีมีอยู่ในแต่ละบุคคลน ามาถ่ายทอดลงสู่

องคก์รเพื่อน ามารวบรวมเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้โดยการเช่ือมโยงความรู้หลายๆ ความรู้เขา้ดว้ยกนัเพื่อ

สร้างความรู้ใหม่ แลว้น าความรู้ท่ีสร้างรวบรวมไวไ้ปใชใ้นการปฏิบติังานจริงโดยการเรียนรู้ในขณะ

ท างาน (Learning by Doing) ซ่ึงมีกระบวนการในการเปล่ียนความรู้ (Knowledge Conversion) หรือ

แบบจ าลองในการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นวงรอบขององค์กรหรือเกลียวความรู้ 

(Knowledge Spiral) เป็นกระบวนการจดัการความรู้ 4 กระบวนการ(SECI Model) โดยการเปล่ียน

กลับไปกลับมาของความรู้ (Conversion) ระหว่างความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และ

ความรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) เพื่อสร้างความรู้ใหม่เพิ่มพูนอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดเกลียว

ความรู้ (Knowledge Spiral) กระบวนการเปล่ียนกลับไปกลับมาของความรู้น้ี มีจุดเร่ิมต้นจาก 

Epistemological dimension 

Explicit  
Knowledge 

Tacit  
Knowledge 

Inter-organization 

Ontological  
dimension Group 

 

Individual Organization 
Knowledge Level 
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SocializationExternalizationCombination Internalization แ ล้ ว จึ ง ว ก ก ลั บ ม า ท่ี

Socialization โดยมีวงจรวนซ ้ าไปเร่ือยๆ การเปล่ียนความรู้ในแต่ละระดบัจะมีผลท าให้เกิด “เน้ือหา

ความรู้” กล่าวคือ 

S=Socialization  

- เป็นกระบวนการสร้างสังคม ( Socialization) ของบุคคลต่างๆ ผูมี้ความรู้

ประสบการณ์จริงภายในองคก์ร 

- เป็นการเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ท่ีอยูใ่นแต่ละบุคคลท่ีไดจ้ากการท างานหนา้

งาน  (Field Building) 

- มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั สร้างความรู้ในตวับุคคลระดบัสูงข้ึนหรือ

ระดบักลุ่มของผูเ้ช่ียวชาญ  

- มีความเขา้ใจกนัระหวา่งคนท่ีท างานร่วมกนัหรือชุมชนนกัปฏิบติั (Community of 

Practice:Cops) 

E=Externalization  

- กระบวนการอธิบายความรู้ ( Externalization) เป็นการน าความรู้ท่ีอยูใ่นบุคคล

ระดบักลุ่มถ่ายทอดอธิบายลงสู่องคก์ร 

- การถ่ายทอดความรู้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้นในองคก์รเขา้ใจตรงกนัและเห็นพอ้ง

ร่วมกนั 

- กระบวนการอธิบายความรู้ท าไดโ้ดยการส่ือสารบอกเล่า (Dialog) เป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรือแผนภาพ 

C=Combination  

- กระบวนการรวบรวมความรู้ ( Combination) เป็นการรวบรวมความรู้ท่ีชดัแจง้

ต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์หรือมีอยูภ่ายในองคก์รเขา้ดว้ยกนั  

- เป็นรวบรวมความรู้ชดัแจง้ท่ีไดมี้การพฒันาเป็นระบบ วธีิการในกระบวนการน้ี

ไดแ้ก่ การท าเอกสาร การพดูคุย โทรศพัท ์ประชุมและใชเ้ทคโนโลยส่ืีอสารอ่ืนๆ  

มีการจดัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ดว้ยการเรียงล าดบัใหม่ การเพิ่ม การรวบรวม การแยก

ประเภทก็สามารถท าใหเ้กิดความรู้ใหม่ได ้ 
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- การเช่ือมโยงความรู้ชดัแจง้ (Linking Explicit Knowledge) หลายๆ ความรู้เขา้

ดว้ยกนัจะท าใหเ้กิดการสร้างความรู้ชดัแจง้ใหม่เพื่อน าไปใชง้านในอนาคต  

I=Internalization  

- กระบวนการฝึกฝนซึมซบัความรู้ (Internalization) เป็นการน าความรู้ชดัแจง้ท่ี

องคก์รไดส้ร้างข้ึนน าไปฝึกฝนใชง้านจริงโดยเรียนรู้ในขณะท างาน (Learning by 

Doing)  

- ผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้จริง ประสบการณ์จริงในการท างาน สามารถท างานได้

ส าเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง 

- กระบวนการฝึกฝนซึมซบัความรู้ ท าใหเ้กิดประสบการณ์หรือพฒันาทกัษะใหม่ๆ 

ในตวับุคคล 

- กระบวนการฝึกฝนซึมซบัความรู้ สามารถวนกลบัไปสู่กระบวนการสร้างสังคม                              

( Socialization) ในการสร้างความรู้ใหม่รอบต่อๆ ไปเร่ือยๆ สร้างความรู้อยา่ง

ต่อเน่ืองไม่รู้จบ ดงัแสดงในภาพ 2.4  

 

 
ภาพ 2.4 กระบวนการสร้างความรู้ในองคก์ร13 
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1.1.3 หลกัการ CommonKADS14  
การน าหลกัการตามกระบวนการใช้งาน CommonKADS ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับ

วศิวกรรมความรู้มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการความรู้ มีวธีิคิดส าคญั คือ การสมมติแบบจ าลองความรู้ 

(Knowledge Model) ในการแกปั้ญหา ประกอบไปดว้ยโครงสร้างความรู้ 3 ระดบั ไดแ้ก่  

1) ระดบังาน (Task Level) คือ ความรู้เก่ียวกบัเป้าหมายของงาน  

2) ระดบัคิด (Inference Level) คือ ความรู้ในขั้นตอนการคิดวเิคราะห์ความรู้  

3) ระดบัปัญหา (Domain Level) คือ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัส่ิงท่ีคิดเฉพาะปัญหานั้นๆ 

หลกัการท่ีเป็นเหตุเป็นผล และความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุและผลท่ีใช้ในการท างานแกปั้ญหาและ

ตดัสินใจ 

กระบวนการใช้งาน CommonKADS                                           
CommonKADS เป็นวิ ธีการวิศวกรรมความ รู้ท่ี เน้นการวิ เคราะห์และการ

สังเคราะห์ความรู้ มีวิธีคิดส าคญั คือ การสมมติแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Model) ในการ
แกปั้ญหา 3 ระดบั กล่าวคือ 

 แบบจ าลองความรู้ภารกิจ  (Task Knowledge) คือ ความรู้ในวตัถุประสงค์
หลกัและวตัถุประสงคย์อ่ย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจ 

 แบบจ าลองความรู้วกีารคิด (Inference Knowledge) คือ ความรู้ในขั้นตอน
การคิดหาเหตุผล (Reasoning) รู้ในเหตุ รู้ในผล ใหบ้รรลุวตัถุประสงคย์อ่ย 
เช่น ความตอ้งการต่างๆ ผลลัพธ์ต่างๆ วิธีแก้ปัญหาต่างๆ และประเด็น
อ่ืนๆ   

 แบบจ าลองความรู้หลกัเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) คือ ความรู้ใน
ส่ิงท่ีต้องคิด หรือกระบวนการตั้ งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะ
เร่ืองในการแกปั้ญหา หรือตดัสินใจ เพื่อใหบ้รรลุการคิด  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------- 
13(Nonaka,The Knowledge Creating Company,1995)   

 14K.C.Kington, “Designing Knowledge base system: the Common Kads design model” Artificial Intelligence Application Institute University 

of Edinburgh, Edinburgh, 1998, อ.จิราวิทย ์ญาณจินดา/จดัท าเน้ือหา, อ.ภคินี อริยะ/เรียบเรียงเน้ือหา    
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ในการท างานตามกระบวนการ CommonKADS ประกอบดว้ย  
 การจับความรู้ (Knowledge Capture) ในขั้นตอนการจับความรู้จะหา

ความรู้ 
(1) ได้จากความรู้ชัดแจ้งในเอกสาร ข้อมูล หรือสารสนเทศ ท าได้โดย
รวบรวมเอกสาร (From Document, Data and Information)  
(2) ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาหรือ
ตัด สิ น ใจ จ ริ ง  ท า ไ ด้ โ ด ยก ารสั ม ภ าษ ณ์  (Forum Human Expert, 
Knowledge Elicitation) 

 การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) ใช้วิธีวิเคราะห์ค าส าคัญ 
(Keyword Annotation) ห รือวิ เคราะ ห์ ความหมายส าคัญ  (Semantic 
Annotation) ท่ีตอ้งมีการบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อให้สามารถเก็บ
ข้อมู ลม าวิ เค ราะ ห์ ต่อได้  ได้ แ ก่  งาน  (Task) ก าร คิ ด  (Inference ) 
โครงสร้างการคิด (Inference Structure) ส่ิงท่ีคิดหลักการท่ีใช้แก้ปัญหา
เฉพาะ (Domain Concept) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) ท่ี
พร้อมน าไปสังเคราะห์ (Modeling)  

 การสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) ตอ้งค านึงถึง
การใช้งาน ตอ้งสนับสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitate) เพียงพอและ
เหมาะสมส าหรับการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือการแก้ปัญหาและการ
ท างานของกลุ่มผู ้ปฏิบัติ Cops (Community of Practice) อาจอยู่ในรูป
ต่างๆ อาทิเช่น ระบบช่วยตดัสินใจ (Decision Support) สารานุกรมความรู้
พื้นฐาน (Ontology Mapping) ระบบการเรียนรู้ในงานวิกฤติ โดยใช้การ
เรียนรู้ผา่นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology 
Tutorial) 

 การใชค้วามรู้ (Utilization) ประกอบดว้ย  
(1) ความ รู้ระดับงาน (Task Knowledge) ใช้ส าห รับผู ้บ ริหารในการ
ควบคุมงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ใช้
แก้ปัญหาหรือตดัสินใจ ท าการเช่ือมโยงกับประเด็นสาระ (Context) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปัญหา 
(2) ความรู้ระดับการคิด  (Inference Knowledge) ใช้ส าหรับการเรียนรู้
ขั้นตอนทุกขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติต่างๆ เป็นการสร้างตวัส ารอง
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ท่ีสามารถท างานทดแทนกันได้ (Redundancy) หรือสนับสนุนการ
กระจายอ านาจในการตดัสินใจ  
(3) ความรู้ระดับความสัมพนัธ์ของปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge)                
ให้ผูบ้ริหารใช้ในการน า (Conduct) กลุ่มนักปฏิบติัและช่วยกนัร้อยเรียง
หลกัการต่างๆ ตามความสัมพนัธ์ในการหาเหตุผลส าหรับการแกปั้ญหา
หรือตดัสินใจ  

วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) ซ่ึงเป็นกระบวนการสร้างให้เกิดการ
เปล่ียนถ่ายระหว่างความรู้ Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ทั้ งสองด้านเพื่อให้ เกิด
ความรู้ใหม่อยา่งเป็นระบบ และน าไปใชด้ว้ยระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ดงัแสดงใน
ภาพ 2.6  

 

   

ภาพ 2.6 วธีิการวศิวกรรมความรู้ 

 

ในการประมวลผลขอ้มูล (Data) เพื่อพฒันาสารสนเทศ (Information) การจดัการความรู้ 

(Knowledge Management) เพื่ อ รอง รับ  ก ารท างานผ่ านท างระบบ อิน เตอ ร์ เน็ ต  (Internet) 
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CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือ (Instrument) มาตรฐานท่ีถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย          

จึงเหมาะสมส าหรับใช้เป็น เคร่ืองมือในการส่ือสารระบบงาน/กระบวนงานท่ีมีองค์ประกอบของ

งานท่ีถูกตอ้ง ขอบเขตเน้ืองานท่ีเหมาะสมให้ผูป้ฏิบติังานไดมี้แผนท่ีความรู้ Knowledge Map ไดแ้ก่ 

โครงสร้างกระบวนงานองค์ความรู้หลกัท่ีส าคญัท่ีแสดงขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน เป็นตน้ และมี 

Knowledge Base ท่ีเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ อาทิเช่น กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน ค า

พิพากษาและค าสั่งของศาล ขอ้มูลตวัอย่างขอ้มูลกรณีศึกษาในการวิเคราะห์เหตุผลอย่างถูกตอ้ง

แทจ้ริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มีความรู้เฉพาะเร่ืองเฉพาะทางชดัเจนดียิ่งข้ึน และ

สามารถลดขอ้ผดิพลาดในการท างานได ้ 

1.1.4 กระบวนงานมาตรฐาน ISO 12207/1550415 

โครงสร้างของ ISO 12207 เป็นมาตรฐานการพฒันาระบบสารสนเทศดว้ยวฏัจกัร
แบบน ้ าตกหรือแบบกน้หอย บนกระบวนการ ISO 15504 ตามหลกัการของ CMMI เป็นมาตรฐาน
การประเมินการพฒันาระบบสารสนเทศ (CMMI คือ มาตรฐานกระบวนการในการพฒันางาน ย่อ
มาจาก Capability Maturity Model Integration ผู ้ก  าหนดมาตรฐาน น้ี  คือ  สถาบันวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลยัคาร์เนก้ีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (Software Engineering Institute, Carnegie 
Mellon University, USA)) นั้น กระบวนการมีระดบัความสามารถ 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------  
15ดร.ครรชิต มาลยัวงศ ์ราชบณัฑิต, เวบ็ไซด ์www.stou.ac.th/Schools/Sed/upload/.../ITforEducationMngt-handout.pdf   
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ภาพ 2.6 มาตรฐาน ISO12207/15504   
 

•ระดับ 0 Incomplete หมายถึง กระบวนการซ่ึงอาจจะมีกิจกรรมครบถ้วนและผู ้
ปฏิบติัรู้วธีิปฏิบติั แต่ไม่ไดเ้ขียนค าอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรเอาไว ้ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีผูป้ฏิบติั
จะไม่ท าตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน หรือหมายถึงกระบวนการท่ีเขียนเป็นลายลักษณ์อกัษร แต่
ขั้นตอนและกิจกรรมท่ีก าหนดนั้นไม่เหมาะสม หรือไม่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จท่ีตอ้งการได.้ หรือ, 
หมายถึงกระบวนการท่ีเขียนกิจกรรมครบถว้นแต่ผูป้ฏิบติัไม่ได้ท าตามกิจกรรมครบทั้งหมด ให้
สังเกตวา่ ความหมายของ ความสามารถของกระบวนการยงัคงครอบคลุมถึงการปฏิบติัดว้ย 

•ระดบั 1 Performed หมายถึง กระบวนการท่ีมีการเขียนขั้นตอนการปฏิบติัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ซ่ึงถ้าหากน ามาด าเนินการอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วจะท าให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ี
ต้องการ แต่อาจจะไม่เสร็จตามก าหนด, คุณภาพของงานอาจจะไม่ดีเท่าท่ีคาดหวงั, หรือเกิด
ขอ้บกพร่องข้ึน 

•ระดบั 2 Managed หมายถึง กระบวนการระดบั 1 ท่ีไดรั้บการจดัการอยา่งดี นัน่คือ
นอกจากมีกิจกรรมท่ีจ าเป็นส าหรับปฏิบติังานตามวตัถุประสงค์ของกระบวนการนั้นครบถว้นแลว้ 
ยงัมีกิจกรรมในการจดัการกระบวนการนั้นรวมอยูด่ว้ย. กิจกรรมการจดัการไดแ้ก่ การวางแผน, การ

ISO 12207/15504 PDCA 
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มอบหมายงานใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีมีความรู้และทกัษะ, การบนัทึกผลการปฏิบติังาน, การใหผู้มี้ส่วนได้
ส่วนเสียมาร่วมงาน, การตรวจสอบกิจกรรมวา่แลว้เสร็จตามก าหนดหรือไม่, การตรวจสอบว่าการ
ท ากิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนดหรือไม่ และ การจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหารให้ทราบ
ความกา้วหนา้ 

•ระดบัท่ี 3 Defined เป็นระดบัท่ีตอ้งอธิบายเพิ่มเติมว่ากระบวนการแต่ละเร่ืองใน
ระดบัท่ี 2 นั้น หน่วยงานอาจจะก าหนดให้หน่วยงานยอ่ย (เช่น แผนก) จดัท าข้ึนเองท าให้หน่วยงาน
มีกระบวนการเร่ืองเดียวกนัหลายแบบ. ในระดับท่ี 3 น้ี หน่วยงานควรปรึกษาหารือลดให้เหลือ
กระบวนการมาตรฐานเพียงแบบเดียว ขณะเดียวกนัจดัท าวิธีการปรับลดกระบวนการมาตรฐานไป
ใช้ส าหรับงานในแต่ละแผนก (หรือแต่ละโครงการ). ดังนั้นแม้ท้ายท่ีสุดแล้วแต่ละแผนกจะใช้
กระบวนการท่ีต่างกนัแต่ก็ยงัมีกรอบเหมือนกนั และสามารถเปรียบเทียบกนัได.้ ท่ีส าคญัคือเม่ือใช้
กระบวนการแล้วจะต้องพิจารณาการท างานและจดัท ารายงานเป็นขอ้เสนอแนะว่าควรปรับปรุง
กระบวนการใหดี้ยิง่ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

•ระดบัท่ี 4 Quantitatively Managed เป็นระดบัท่ีน าขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังาน
ต่างๆ ในกระบวนการมาประมวลผลทางสถิติเพื่อใช้ก ากบัดูแลให้กระบวนการนั้นได้ผลดียิ่งข้ึน 
หรือ มีข้อบกพร่องน้อยลง สถิติน้ีจะเน้นในด้านผลสัมฤทธ์ิของงานในด้านต่างๆ และหาทาง
หลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากภายนอก 

•ระดบัท่ี 5 Optimizing เป็นระดบัท่ีมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง. การปรับปรุงใน
ระดบัน้ี ใชห้ลกัการสถิติมาช่วยในการคน้หาสาเหตุของขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ า และ ขจดั
สาเหตุนั้น. อีกด้านหน่ึงก็ใช้สถิติในการพิจารณาน านวตักรรม, เคร่ืองมือ หรือแนวคิดใหม่เขา้มา
ปรับปรุงกระบวนการใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

   การจดัการความรู้กระบวนการท างานภายใตม้าตรฐาน ISO/IEC 12207 คือ การท า
ตามกระบวนการกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้ถูกปรับทอนลดกระบวนงานลงเหลือ 15 กิจกรรม วดัและ
ประเมินผลตามหลักการ Deming Cycle (PDCA) Plan Do Check Act ประกอบไปด้วยภารกิจ 3 
ดา้น ซ่ึงแบ่งออกเป็น 15 กิจกรรม ดงัน้ี  
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ภารกจิด้านที ่1 การสร้างระบบ KMS ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี้  

- กิจกรรมที่  1 การศึกษาและเก็บความต้องการของระบบงาน ENG1 (Requirement 

Elicitation) เพื่อรวบรวมฐานความรู้และขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นของผูใ้ชร้ะบบ 

- กิจกรรมที่  2 การวิ เคราะห์ความต้องการระบบงาน ENG 2 (System Requirement 

Analysis) เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของระบบการจดัการความรู้ เปล่ียนความตอ้งการของผูใ้ชง้าน

แต่ละประเภทให้เป็นความต้องการด้านเทคนิคของระบบ Kms ต้องเป็น To- be system โดยให้

สามารถรองรับการท างานของผูใ้ช้ไดค้รบถ้วนตามกลุ่มผูใ้ช้งานให้สอดคลอ้งกบัความรู้ท่ีไดจ้าก 

Eng 1   

- กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์ความตอ้งการด้านซอฟท์แวร์ENG 3 (Software Requirement 

Analysis) เพื่ อวิ เคราะห์ความต้องการและก าหนดหน้าท่ีการท างานของ  Software (System 

Software) โดยออกแบบระบบจดัการความรู้ใหส้อดคลอ้งกบั Eng 1 และ Eng 2 

- กิจกรรมที่ 4 การออกแบบระบบ ENG 4 (Software Design) เพื่อออกแบบลกัษณะของ 

Software ใหส้อดคลอ้งกบั Template ท่ีสร้างจาก Reu2  

  ภารกจิด้านที ่2 การจัดการด้านองค์กร ประกอบด้วยกจิกรรม ดังนี้ 

- กิจกรรมที่ 5 การส่ือสารในองค์กร MAN 1 (Organization Alignment) เพื่อส่ือสารให้

บุคลากรในองคก์รเขา้ใจการจดัการความรู้และระบบ Kms  

- กิจกรรมที่  6 การจัดการองค์กร MAN 2 (Organization Management) เป็นการปรับ

โครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับการจดัการระบบ Kms 

- กิจกรรมที่ 7 การบริหารจดัการโครงการ MAN3 (Project Team) เป็นการจดัการแผนการ

ด าเนินงานโครงการระบบ Kms (Team-Work Break Down Structure)  

  ภารกิจด้านที่ 3 การจัดการทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพืน้ฐาน ประกอบด้วย

กจิกรรมดังนี ้

- กิจกรรมที่ 8 บริหารทรัพยากรมนุษย์ RIN1 (Resource Management) เป็นการบริหาร

จดัการก าลงัพลบุคลากรเพื่อรองรับระบบ Kms  

- กิจกรรมที่ 9 การฝึกอบรม RIN2 (Training) เป็นการฝึกอบรมพฒันาบุคลากรเพื่อรองรับ

การพฒันาระบบ Kms 
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- กิจกรรมที่ 10 การจดัการแอกสารข้อมูลความรู้ RIN 3 (Knowledge management) เป็น

การจดัการขอ้มูลเอกสารท่ีมีอยู่แล้วใน Km Team เพื่อน ามาใช้งานร่วมกนัในโครงการของระบบ 

Kms  

- กจิกรรมที่ 11 การจดัการโครงสร้างพื้นฐาน RIN4 (Infrastructure) เป็นการเตรียมอุปกรณ์

และโครงสร้างพื้นฐานระบบ ICT เพื่อรองรับและพฒันาระบบ Kms ใหส้อดคลอ้งกบั Eng 2   

- กิจกรรมที่ 12 การจดัการทรัพยสิ์น REU1 (Asset Management) เป็นการจดัการเก่ียวกบั

การส ารวจขอ้มูลครุภณัฑ์ท่ีมีอยู่และสภาพการใช้งานตามโครงการ Km ให้สอดคล้องกับ Eng2, 

Man1, Rin1 เพื่อรองรับการพฒันาและใชร้ะบบ Kms   

- กิจกรรมที่  13 การใช้ซ ้ าโปรแกรมข้อมูลต่างๆ  ในระบบ REU 2 (Reuse Program 

Management) เป็นการก าหนดรูปแบบต่างๆ ของโปรแกรมท่ีใชร่้วมกนัในระบบ Kms  

- กจิกรรมที ่14 ความรู้เฉพาะงาน REU 3 (Domain Engineering)  

- กิจกรรมที่ 15 การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 

12207 (Maturity Model )  

1.1.5 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา  

การจดัการความรู้ คือ การน าความรู้ท่ีทั้งในลกัษณะองคค์วามรู้ภายนอกตวับุคคล

และองค์ความรู้ท่ี สั่งสมอยู่ในตวับุคคลขององค์กรมาหลอมรวมพฒันาเป็นองค์ความรู้ใหม่และ

สามารถน าไปพฒันาองค์กรได้ เป็นความรู้ท่ีเกิดการบูรณาการการเรียนรู้กบัประสบการณ์แลว้สั่ง

สมไว ้ท าให้เกิดการพฒันาความรู้ขององคก์รท่ีเหมาะสม และสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง ระดบัความรู้

ตามแนวคิดของ Hideo Yamazak16 ดงัแสดงในภาพ 2.8  

 

 

-------------------------------------------------------  
16Mr. Hideo Yamazaki (Senior Researcher, Nomura Research Institute, Japan) 
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ภาพ 2.7 ความรู้ในความหมายของ Km 

 
จากรูปดงักล่าวขา้งตน้ แบ่งลกัษณะความรู้ออกเป็น 4 ประเภท17 เรียงล าดบัความรู้แต่ละ

ประเภทจะมีลกัษณะแตกต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
1). ข้อมูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงไดจ้ากการสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

โดยยงัไม่ผา่นกระบวนการวเิคราะห์หรือจดัระบบใหเ้ป็นหมวดหมู่จึงเป็นขอ้มูลดิบ 
2). สารสนเทศ (Information) คือ ขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการวเิคราะห์แลว้ มีการจดัระบบ  

จ าแนกใหเ้ป็นหมวดหมู่ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
3). ความรู้ (Knowledge) คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบั 

ความรู้อ่ืนจนเกิดความเขา้ใจ สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสรุป ตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ 
ไดโ้ดยไม่ตอ้งจ ากดัช่วงเวลา 

4). ปัญญา (Wisdom) คือ การประยกุตใ์ชค้วามรู้ เพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาการท างาน    
 
 
 
----------------------------------------------------- 

17เวบ็ไซด ์kmcenter.rid.go.th/kcoppp/2012/images/pdf/knowleadgeinside.pdf   
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ในการจดัการความรู้ (KM) ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเป็นระบบ ในการคิด คน้หา แลกเปล่ียน 
รวบรวมน าไปใช้ และสร้างความรู้ โดยมีการจดัเก็บอย่างเป็นระบบให้ความรู้อยู่อย่างย ัง่ยืนใน
องคก์ร มีล าดบัขั้นตอนและวธีิการ ดงัแสดงในภาพ 2.9  

   
ภาพ 2.8 ขั้นตอนและวธีิการจดัการความรู้18 

 
นอกจากน้ี การจดัท าระบบการจดัการความรู้ในองคก์รตามกระบวนการพฒันาความรู้และ

ใช้ความรู้ภายในองค์กรโดยการน าชุดความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ความรู้ผ่านระบบการจดัการ
ความรู้โดยระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ประกอบการท างานแกปั้ญหาคนท างานขาดความรอบรู้ และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคนในองค์กรให้มีการน าระบบการจดัการความรู้ไปใช้ในการท างานจริง 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหถู้กตอ้งรวดเร็วยิง่ข้ึน ลดขอ้ผิดพลาด เพิ่มศกัยภาพและทกัษะ
ในการท างาน และแกปั้ญหาไดจ้ริง และเป็นการกระตุน้คนท างานให้เกิดความตระหนกัการใชง้าน
ระบบส าหรับคนท างานท่ียึดติดการท างานรูปแบบเดิมหรือเพิกเฉยไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง ไม่
สนใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ หรือไม่เช่ือถือในระบบการจดัการความรู้วา่จะสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช่วย
ในการตดัสินใจ หรือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานได้นั้น ระเบียบวิธีการสร้างระบบการจดัการ
ความรู้ส าหรับองค์กร19 ส าหรับองค์กรขนาดใหญ่ควรมีการจดักิจกรรมต่างๆ ในการจดัท าระบบ
จดัการความรู้ ดงัแสดงในภาพ 2.10 

------------------------------------------------------ 
18-19ดร.ณพศิษฎ ์ จกัรพิทกัษ,์ทฤษฎีการจดัการความรู้,(กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธนาเพลส จ ากดั ,2552)  
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ภาพ 2.9 กระบวนการจดัการความรู้ในองคก์ร 

 กรอบแนวคิดของระบบการจดัการความรู้คดีปกครองด้านคดีวินัยขา้ราชการ-เจา้หน้าท่ี             

ของรัฐ ไดป้ระยุกตใ์ชห้ลกัการตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ส่วนเคร่ืองมือใน

การพฒันาความรู้ไดใ้ชก้ระบวนจดัการความรู้หรือสร้างความรู้เป็นแบบเกลียวความรู้ (Knowledge 

Spiral) ตามกระบวนการจดัการความรู้ระบบ มีผูบ้ริหารเป็นผูม้อบนโยบาย โดยมีจุดเร่ิมตน้จาก

กระบวนการสร้างสังคม (Socialization) ในชุมชนนกัปฏิบติั เป็นการเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญ
ของผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์การท างานจริง โดยแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีอยูใ่นแต่ละ

บุคคล Tacit Knowledge ท่ีได้จากการท างานหน้างาน (Field Building) เพื่อให้ได้ความรู้หลักท่ี

ส าคญัในท่ีน้ี คือ กระบวนการด าเนินการทางวินยัขา้ราชการ แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ตามมาตรฐาน CommonKADS โดยน าความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคลระดับกลุ่มถ่ายทอด

อธิบายลงสู่องค์กร ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดความรู้ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้คนในองค์กรเขา้ใจตรงกนั

และเห็นพอ้งร่วมกนั รวมทั้งท าการศึกษาวิเคราะห์ความตอ้งการใชง้านระบบ เพื่อให้ไดร้ะบบการ

จดัการความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบใชง้านไดจ้ริง ตรงตามความตอ้งการและใชป้ฏิบติังานไดจ้ริง รวมทั้ง

สามารถแก้ปัญหาผู ้ปฏิบัติงานได้  ตามกระบวนการอธิบายความรู้  (Externalization) โดยมี

องคก์ร สร้างกรอบความคิดในการ
บริหาร(เพื่อน าไปใชง้านให้

เกิดผล) 

การวดัประเมินผล วเิคราะห์และสงัเคราะห์
ความรู้ 

สร้างระบบสารสนเทศจดัการความรู้ 

จดักิจกรรมในการจดัการความรู้ 

Knowledge  
Audit 
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คณะท างาน Km Team ของส านกังานคดีปกครอง ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมและพฒันาขีด

สมรรถนะบุคคลและจดัการบริหารการจดัการความรู้ในส านกังาน เพื่อให้เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

ด าเนินการสร้างและรวบรวม เผยแพร่ องค์ความรู้ของส านักงานตามภารกิจและตามท่ีได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งจดัท ารายงานในความรับผดิชอบและระบบการประเมินผลการจดัการความรู้ท่ีได้

จากการจดัการความรู้ จากนั้นก็จะท าการประมวลมลผลวิเคราะห์ตามกระบวนรวบรวมความรู้ 

(Combination) เป็นการรวบรวมความรู้ชัดแจง้ท่ีได้มีการพฒันาเป็นระบบ  วิธีการ และเช่ือมโยง

ความรู้ชัดแจ้ง (Linking Explicit Knowledge) หลายๆ ความรู้เข้าด้วยกันจะท าให้เกิดการสร้าง

ความรู้ชัดแจ้งใหม่ เพื่อน าไปใช้งานในอนาคต ส าหรับผู ้ปฏิบัติงานน าไปใช้งานจริง ตาม

กระบวนการฝึกฝนซึมซับความรู้ (Internalization) ท าให้ผูป้ฏิบติังานได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมจาก

ประสบการณ์จริง โดยมีการเรียนรู้ในขณะท างาน (Learning by Doing) ผูป้ฏิบติังานจะมีความรู้จริง 

ประสบการณ์จริงในการท างาน เม่ือผูป้ฏิบติังานพบปัญหาใหม่ๆ แลว้ด าเนินการแกไ้ขดว้ยวิธีการ

ของตนเองแลว้ไดผ้ลส าเร็จลุล่วงอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์จริง ก็จะมีการ

แลกเปล่ียนความรู้ใหม่เพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการท างาน เป็นการแสวงหาความรู้และพฒันาความรู้ โดย

กระบวนการฝึกฝนซึมซับความรู้ ท าให้เกิดประสบการณ์หรือพฒันาทกัษะใหม่ๆ ในตวับุคคล 

จากนั้นก็จะวนกลบัไปสู่กระบวนการสร้างสังคมใหม่รอบต่อๆไป อย่างต่อเน่ือง ดงัแสดงในภาพ 

2.10  
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2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

 2.2.1 ประนัย วณิชชานนท์ 21ได้ท าวิทยานิพนธ์ศึกษาเก่ียวกับกรณีข้าราชการท่ีถูก

คณะกรรมการ ป.ป.ช ไต่สวนและช้ีมูลความผดิ ผูบ้งัคบับญัชาตามกฎหมายของผูถู้กกล่าวหานั้นไม่

มีอ านาจเปล่ียนแปลงฐานความผิดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติได ้ตอ้งลงโทษขา้ราชการตาม

ฐานความผิดท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ และผูมี้อ  านาจพิจารณาอุทธรณ์ก็มีอ านาจพิจารณาได้

เฉพาะดุลพินิจในการสั่งลงโทษของผูบ้งัคบับญัชาเท่านั้น ไม่อาจวนิิจฉยัขอ้เท็จจริงใหม่แลว้เปล่ียน

ฐานความผดิเพื่อก าหนดโทษใหม่ได ้ซ่ึงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการไต่สวนขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มีหลกัเกณฑ์ท่ีประกนัความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบติัท านองเดียวกนักับ

หลกัเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินยัขา้ราชการซ่ึงมีคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทเป็นองค์กรท่ีมี

บทบาทและหนา้ท่ีส าคญัในการวินิจฉยัช้ีขาดขอ้โตแ้ยง้หรือขอ้พิพาททางปกครองเก่ียวกบัสิทธิและ

หน้าท่ีของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงเป็นการใช้อ านาจในเชิงตุลาการ และค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทมีผลตามกฎหมายแตกต่างจากค าสั่งทางปกครองของ

คณะกรรมการทางปกครองทัว่ๆ ไป และโดยท่ีมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.มิใช่เป็นการ วนิิจฉยัช้ี

ขาดปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ขององคก์รตามรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองจึงไม่ถูกจ ากดัอ านาจตามมาตรา 

223 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 255022 ในการตรวจสอบฐาน

ความผดิ        

 

 
---------------------------------------------------   
21ประนยั วณิชชานนท ์หลกัสูตร “ผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นท่ี 14 วิทยาลยัการยุติธรรม ส านกังานศาลยุติธรรม พ.ศ.

2553 
22รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 223 บญัญติัวา่  

ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหว่างหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐกบัเอกชน หรือระหว่างหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐดว้ยกนั อนัเน่ืองมาจาก 
การใชอ้ านาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือเน่ืองมาจากการด าเนินกิจการทางปกครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์รตามรัฐธรรมนูญหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทั้งน้ี ตามท่ีกฎหมายบญัญติั รวมทั้งมีอ านาจพิจารณาพิพากษาเร่ืองท่ี
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบญัญติัใหอ้ยูใ่นอ านาจของศาลปกครอง  

อ านาจศาลปกครองตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการวินิจฉัยช้ีขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตาม
รัฐธรรมนูญขององคก์รตามรัฐธรรมนูญนั้น  

ใหมี้ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นตน้ และจะมีศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ดว้ยกไ็ด ้        



42 
 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติ นอกจากน้ี ยงัไดท้  าการศึกษาถึงเหตุผลหรือขอ้สนบัสนุน

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ท่ีก าหนดให้ผูถู้กลงโทษใชสิ้ทธิอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิทกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) หากผูถู้กลงโทษไม่เห็นด้วยกบัค าวินิจฉัยของ 

ก.พ.ค. ก็ให้ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงต่างกบัการอุทธรณ์ในส่วนของขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 ท่ีก าหนดให้ผู ้ถูกลงโทษท่ีไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองชั้นตน้ ซ่ึงตามพระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.254223 

มาตรา 11 สรุปไดว้า่ โดยทัว่ไปอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองตอ้งเร่ิมตน้ท่ีศาลปกครองชั้นตน้ เวน้

แต่คดีนั้นจะอยูใ่นอ านาจของศาลปกครองสูงสุดก็ใหฟ้้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรง   

หมายเหตุ ผู ้ศึกษาเห็นว่าในส่วนของข้าราชการประเภทอ่ืนควรจะได้ท าการศึกษา

เปรียบเทียบกระบวนการด าเนินการทางวินยัตามกฎหมายเฉพาะของขา้ราชการแต่ละประเภทนั้น

กบัขา้ราชการพลเรือนสามญัว่ามีขอ้แตกต่าง ขอ้ดี ขอ้เสียอย่างไร รวมทั้งเหตุผลท่ีก าหนดให้ผูถู้ก

ลงโทษซ่ึงเป็นขา้ราชการประเภทอ่ืนท่ีไม่เห็นด้วยกบัค าวินิจฉัยอุทธรณ์ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาล

ปกครองชั้นตน้ ซ่ึงแตกต่างไปจากกรณีของขา้ราชการพลเรือนสามญัท่ีก าหนดให้ผูถู้กลงโทษใช้

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองสูงสุด ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วนเพราะ

ต่างก็เป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐด้วยกนั รวมทั้งเพื่อให้กระบวนการด าเนินการทางวินัยเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั ส าหรับขา้ราชการอยัการได้มีการจดัการความรู้ระบบงานวินัยและจริยธรรมขา้ราชการ

อยัการ (การด าเนินการทางวินัยขา้ราชการอยัการ) ในหัวขอ้องค์ความรู้ท่ี 62 ไวเ้พื่อศึกษาคน้ควา้

เพิ่มเติมแลว้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากระบบ     
  

 

 

 

-------------------------------------------- 
23พระราชบญัญติัจดัตั้งศาลปกครองและวธีิพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 11 ศาลปกครองสูงสุดมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี ดงัต่อไปน้ี  
(1) คดีพิพาทเก่ียวกบัค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัขอ้พิพาทตามท่ีท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศก าหนด  
(2) คดีพิพาทเก่ียวกบัความชอบดว้ยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา หรือกฎท่ีออกโดยคณะรัฐมนตรี หรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
(3) คดีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหอ้ยูใ่นอ านาจศาลปกครองสูงสุด  
(4) คดีท่ีอุทธรณ์ค าพพิากษาหรือค าสัง่ของศาลปกครองชั้นตน้ 
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2.2.2 งานวจัิยเทคโนโลยสีารสนเทศกบัการจัดการความรู้24   

ส านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2548) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการ

ความรู้ หรือเรียกย่อๆ ว่า KM (Knowledge Management) ว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน

องค์การซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนใน

องคก์ารสามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

การจดัการความรู้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กนั 

ไดแ้ก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพฒันาคนและบรรลุเป้าหมายการพฒันาองค์กร

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยสรุปแลว้การจดัการความรู้ (Knowledge Management) จึง

เป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ีจะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวมจดัระบบ เผยแพร่ถ่ายโอนแลกเปล่ียน

ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กรเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อบุคคลและองค์กรโดยสามารถใช้ระบบ

สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยให้การจดัการความรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกข้ึนอนัจะส่งผลให้การ

ปฏิบติังานของคนในองคก์รมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยขั้นตอนของการจดัการความรู้

ก าหนดไวโ้ดยสรุปเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) การก าหนดส่ิงท่ีตอ้งเรียนรู้ (Knowledge Identification) 

2) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) 3) การสร้างความรู้ (Knowledge Creation) ให้

เกิดข้ึนในแต่ละบุคคล แบ่งเป็นความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) คือความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์

การท างานและอยู่ในตวัคนเป็นความรู้ท่ีจบัต้องไม่ได้หรือทุนทางปัญญา (Intellectual Capital, 

ความรู้ชัดแจง้ (Explicit Knowledge) คือความรู้ท่ีเปล่ียนแปลงจากความรู้โดยนัยและความรู้ท่ีอยู่

โดยรอบมาเป็นส่ือ ต าราหรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีสามารถจบัตอ้งได้ และความรู้ท่ีฝังตวัอยู่ในองค์กร 

(Embedded Knowledge) 4) การจดัเก็บและสืบคน้ความรู้ (Knowledge Storage & Retrieval) คือการ

จดัเก็บความรู้ไวเ้พื่อให้บุคลากรในองคก์รเขา้มาสืบคน้ไดต้ามความตอ้งการ 5) การถ่ายโอนความรู้

และใชป้ระโยชน์ (Knowledge Transfer & Utilization) คือการกระจายความรู้และถ่ายทอดความรู้  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นปัจจยัส าคญัตวัหน่ึงท่ีเอ้ือให้การจดัการความรู้

ประสบความส าเร็จ โดยหลกัการส าคญัในการพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการจดัการความรู้ให้

มีประสิทธิภาพวา่ประกอบดว้ย 1) ค านึงถึงเจา้ของและผูใ้ชร้ะบบโดยให้ผูใ้ชร้ะบบเขา้มามีส่วนร่วม

ตั้งแต่ขั้นแรกของการ  

--------------------------------------------------------------- 
24พรรณี สวนเพลง (2552) งานวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการจดัการความรู้ 
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พัฒนาระบบ 2) ก าหนดปัญหาให้ตรงจุด ออกแบบและแก้ปัญหาและปรับปรุงวิธีการให้มี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 3) ก าหนดขั้นตอนหรือกิจกรรมในการพฒันาระบบซ่ึงตอ้งกระท าอย่าง

ชัดเจน 4) ก าหนดมาตรฐานในการพฒันาระบบ เพื่อให้มีระเบียบในการปฏิบติัและช่วยให้การ

บ ารุงรักษาระบบเป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตวั 5) ควรมีความรอบคอบในการวิเคราะห์

ปัญหาต่างๆและเลือกวิธีในการแก้ปัญหาท่ีดีท่ีสุด 6) เตรียมความพร้อมหากจะต้องยกเลิก หรือ

ทบทวนระบบสารสนเทศท่ีก าลงัพฒันา เม่ือมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ 7) แบ่งระบบสารสนเทศ

ส าหรับการจัดการความรู้ท่ีจะต้องพัฒนาออกเป็นระบบย่อย  (Subsystems) ซ่ึงจะช่วยท าให้

กระบวนการแกปั้ญหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 8) ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้

ใหส้ามารถรองรับต่อการขยายหรือการปรับเปล่ียนในอนาคต  

 

2.3 นิยามศัพท์ทัว่ไป25 

1.ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การเรียนรู้ท่ีเน้นถึงการจ าและการระลึกได้ถึงความคิด 
วตัถุ และปรากฏการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจ า
ในส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

2.การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ เคร่ืองมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย
อยา่งน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กนั ไดแ้ก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพฒันา
คน 3) บรรลุเป้าหมายการ พฒันาองคก์รไปเป็นองคก์รเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่
คณะ ความเอ้ืออาทรระหวา่งกนัใน ท่ีท างาน 

3.การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง ความรู้หรือทกัษะใหม่ท่ีได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม              
ดูงานแลกเปล่ียน ประสบการณ์ และนวตักรรมต่างๆ ในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
กล่าวถึงการเรียนรู้ทั้ง 2 ระดบั คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และการเรียนรู้ของหน่วยงาน 

4.การเรียนรู้ขณะท างาน (Learning by doing) คือ การเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบติั คือใน
ขณะท่ีปฏิบติัแลว้เกิด แนวความคิดใหม่ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบติักิจกรรม เป็น
การใชค้วามรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการเรียนรู้และพฒันาให้เกิดประสบการณ์
ใหม่อยูเ่สมอ 

 
------------------------------------------------------ 
25 เน้ือหาน้ีส่วนหน่ึงไดป้รับปรุงมาจากบทความในเวบ็ไซด ์kmcenter.rid.go.th/kcoppp/2012/images/pdf/knowleadgeinside.pdf      
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5.การวิเคราะห์  (Analysis) หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล  เพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการตดัสินใจ อย่างมีประสิทธิผล การวิเคราะห์มกัเก่ียวข้องกบัการหาความสัมพนัธ์
ระหวา่งเหตุและผล การแยกแยะทางความคิดหรือทางวตัถุของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
เพื่อให้เห็นองค์ประกอบเพื่อศึกษาแต่ละ องค์ประกอบหรือว่าแยกแยะเพื่อให้เห็นเพื่อให้เห็น
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ท่ีท าให้เกิดส่ิงนั้นหรือเร่ืองนั้น เวลาวิเคราะห์ตอ้งพยายามหา
ค าตอบว่า ขอ้ความ บทความ เน้ือเร่ืองนั้นให้ความรู้อะไรบา้ง ผูเ้ขียนแสดงความคิดเห็นอะไรให้
ทราบบา้ง มีความรู้สึกอยา่งไร 

6.การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง กระบวนการหรือผลของการน าเอาปัจจยัสองอยา่ง
หรือมากกว่าท่ีแยกกัน โดยเฉพาะความคิด น ามารวมกนัเข้าเป็นหน่ึง ก่อให้เกิดส่ิงใหม่ข้ึนเป็น
ความรู้ใหม่ เคร่ืองมือใหม่ทางความคิด เช่นการรวมกนัให้เป็นทฤษฎี ตวัอยา่งการวเิคราะห์ เช่น การ
อ่านหนงัสือ หรือบทความต่างๆ แลว้วิเคราะห์วา่จาการอ่านมีอะไรท่ีเป็นส่วนส าคญั และก็สามารถ
แบ่งส่วนความส าคญัของเน้ือหาท่ีอ่านได ้ตวัอยา่งการสังเคราะห์ เช่น การรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ี
ผา่นการวเิคราะห์มาแลว้มาสังเคราะห์ใหเ้หลือเพียงส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดเพียง 1 เดียวเท่านั้น 

7.การท าให้เกิดผล (Implementation) หมายถึง การลงมือท าเพื่อให้โครงการหรืองานอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงประสบผลส าเร็จ อาจใชอุ้ปกรณ์หรือเคร่ืองมือบางชนิดช่วยก็ได ้  

8.รูปแบบ (Model) หมายถึง วิธีท่ีบุคคลใดบุคคลหน่ึงได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ 
ตลอดจนจินตนาการของคนท่ีมีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใดๆ ให้ปรากฏในลกัษณะของการ
ส่ือสารในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลกัษณะเลียนแบบ หรือเป็นตวัแบบ
ท่ีใช้เป็นแบบอย่างเป็นแผนผงัหรือแบบแผนของการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงต่อเน่ืองด้วย
ความสัมพนัธ์เชิงระบบ เป็นแบบอยา่งของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือท าซ ้ า เป็น
ตวัอยา่งเพื่อการเลียนแบบเป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซ่ึงเป็นตวัแทนของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลกัการ
หรือแนวคิด เป็นชุดของปัจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเป็นตัว
ประกอบและเป็นสัญลกัษณ์ทางระบบสังคม ตามความหมายดงักล่าว อาจกล่าวไดว้า่ รูปแบบ คือ 
แบบจ าลองของส่ิงท่ีเป็น 

9.แนวทาง (Approach) หมายถึง วิธีการท่ีหน่วยงานด าเนินการเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนด
ของหวัขอ้ต่างๆ ในเกณฑ ์แนวทาง หมายรวมถึงความเหมาะสมของวธีิการต่อขอ้ก าหนดของหวัขอ้
และประสิทธิผลของการใชแ้นวทางนั้น  

10.การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ขอ้มูล
และสารสนเทศการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อ
สนบัสนุน เป้าประสงค ์ท่ีส าคญัของหน่วยงาน 
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11.เป้าประสงค์ (Goals) หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดบัผลการด าเนินการท่ีตอ้งการ
บรรลุ เป้าประสงค์เป็นไดท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าประสงค์ เป็นจุดหมายปลายทางท่ีช้ีน าการ
ปฏิบติัการ   

12.ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดบัความสามารถท่ีกระบวนการหรือตวัช้ีวดั
ใดๆ สามารถตอบสนองจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

 

 


