
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 
4.1  นําเร่ือง 

การคนควาแบบอิสระน้ี  ไดทําการศึกษาโดยการสัมภาษณผูมีประสบการณตรงในงาน
การประชุม ก.อ. ดังนี้ 

1. สัมภาษณทานเข็มชัย ชุติวงศ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / ก.อ. ผูทรงคุณวุฒิ / 
เลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูบริหารเพื่อขอทราบขอบเขตองคความรู เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 และ
ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู  ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทานความรู เม่ือวันท่ี 27 
มิถุนายน 2554  

2.  สัมภาษณทานธีระ  หงสเจริญ รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / ผูชวยเลขานุการ
ก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทานความรู เม่ือ
วันท่ี 28 มิถุนายน 2554 

3. สัมภาษณท านวันชาติ   สันติกุญชร   รองอธิบดี อัยการ  สํ านักงาน  ก .อ .  / 
ผูชวยเลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทาน
ความรู เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 

4. สัมภาษณทานวิเชียร  สุดรุง อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ ก.อ.  
ในฐานะผูเชี่ยวชาญเพื่อขอจับความรู เมื่อวันที่ 27  มิถุนายน  2554  และขอทราบกรณีศึกษา 
และขอสอบทานความรู  เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2554 

5.  สัมภาษณทานเรืองนนท  เรืองวุฒิ อัยการอาวุโส สํานักงาน ก.อ. / อดีตรองอัยการสูงสุด 
/ อดีตอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการอัยการ / อดีต ก.อ. ผูทรงคุณวุฒิ / อดีตเลขานุการ ก.อ. และ
ทานนคร  ทองประยูร อัยการอาวุโส สํานักงาน ก.อ. / อดีตรองอธิบดีอัยการฝายคณะกรรมการ
อัยการ / อดีตผูชวยเลขานุการ ก.อ. ในฐานะผูเช่ียวชาญเพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา  และ
ขอสอบทานความรู เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 

4.1.1 รายงานการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) 
การจัดสรางระบบการจัดการความรู เพื่องานคณะกรรมการอัยการในภารกิจ

หลัก “งานการประชุม ก.อ.”  ผูคนควาแบบอิสระไดดําเนินกระบวนการจัดสราง ดังน้ี 
1) ทําการสัมภาษณผูบริหาร (ทานเข็มชัย  ชุตวิงศ) เพื่อขอทราบขอบเขตองคความรู ดังนี ้
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(1) ENG 1 
1. ขอใหกําหนดภารกิจหลัก   

ภารกิจหลักท่ีกําหนด  คือ “งานการประชุม ก.อ.” 
2. ขอใหกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 

ผูเช่ียวชาญที่กําหนด คือ ฝายเลขานุการ ก.อ. ในปจจุบันและอดีตรวม 6 ทาน  
ตามขอ 4.1 

(2) ENG 2 
1. ขอใหกําหนดกลุมผูใชงาน 

กลุมผูใชงานท่ีกําหนด คือ 

- ผูบริหาร (Knowledge  Decision  Maker) 
ไดแก  อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. (ทานเข็มชัย ชุติวงศ) 

- ผูเช่ียวชาญ (Knowledge  Provider) 
ไดแก  บุคคลตามขอ 4.1.1 1) (1) 

- ผูใชงานท่ัวไป (Knowledge  Users) 
ไดแก  อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานวิเชียร  

สุดรุง) และนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (นางสาวลัดดาวัลย  ชวยแกว) 
2. ขอใหกําหนดความตองการระบบการจัดการความรู(Business Specification)  

และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification)  
ความตองการที่กําหนด  คือ  ระบบการจัดการความรู ท่ีสรางข้ึนตาม

โปรแกรม Microsoft Share Point 
(3) Man 1 

1. ขอใหกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ของสํานักงาน ก.อ. และวิสัยทัศน ระบบ
การจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. 

วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. คือ “พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคน
เกงใหทํางานกับองคกรอยางยั่งยืน และมีความสุข” 

วิสัยทัศนระบบการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ .คือ “จัดการความรู
อยางเปนระบบ  มีหลักการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเช่ือถือได  
ใหสามารถสนับสนุนระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงาน” 

2. ขอใหกําหนดแผนการส่ือสาร 
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แผนการส่ือสารท่ีกําหนด   คือ  การพูดคุยสรางความเขาใจใหตรงกัน ท้ังนี้  
เนื่องจากฝายเลขานุการ ก.อ. ซ่ึงรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. เปนการเฉพาะ เปนกลุมบุคคลขนาดเล็ก 
( 4 ทาน ) 

2)  ทําการรวบรวมองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และจัดทําเปน
Knowledge Pack ดังนี้ 

(1)  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
1.  พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ  พ.ศ. 2553 
2.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 

(2)  คูมือ / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
1.  ระเบียบคณะกรรมการอัยการวาดวยการประชุมและการลงมติ พ.ศ……. 
2.  ขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548 

(3)  ความรูสนับสนุน 
1.   พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 
2.   ขอบังคับการประชุม ก.ต. พ.ศ. 2543 
3. ขอบังคับการประชุม ก.ต. (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติมขอบังคับการ

ประชุม ก.ต. พ.ศ. 2543 เร่ือง การอภิปราย  การลงมติ และการตีความ 
4. ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

สอบสวน พ.ศ. 2544 
5. ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เร่ือง กรณีความผิดท่ีปรากฏชัด

แจง พ.ศ. 2544 
6. แนวทางการลงโทษทางวินัยขาราชการอัยการของ ก.อ. (บางเร่ือง) 
7. แนวทางการลงโทษทางวินัยขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมของ ก.ต. (บางเร่ือง) 
8. แนวทางการลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนของ ก.พ. (บางเร่ือง) 
9. คําพิพากษาของศาลปกครองในคดีความผิดเกี่ยวกับวินัยขาราชการ (บางเร่ือง) 

3)  ทําการรวบรวมองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และจัดทํา 
Knowledge Map ดังนี้ 

(1) จัดทําระเบียบวาระการสัมภาษณ (Agenda) และสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับ
ความรู (Knowledge Capture Meeting) เพื่อขอทราบกรณีศึกษา (Case Study Meeting) และเพื่อขอ
สอบทานความรู (Validation Meeting) รวม 6 ทาน 
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(2) นําบทสัมภาษณ (Script) มาวิเคราะหเปล่ียนเปนบทสรุป (Transcript) และ
ประเมินคาขอมูล (Data Analysis) ดวย CommonKADS วาบทวิเคราะหใดเปนภารกิจหลัก (Task) 
เปนความคิด / ล้ินชักความรู (Inference) หรือเปนปญหา / หลักการ (Domain Concept) 

(3) นําความรูท่ีไดจากบทสรุป (Transcript) มาจัดทําเปนแผนท่ีความรู (Knowledge  
Map) ดังนี้ 

 
    รูป 4.1  ระดับงาน (Task Level) 
 
 

 
            

  รูป  4.2  ระดับคิด (Inference Level) 
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รูป 4.3  ระดับปญหา (Domain Level) การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
 
 

 
          

 รูป 4.4  การบรรจุระเบียบวาระ 
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รูป 4.5  การจัดสงระเบียบวาระ 
 
 

 
 

รูป 4.6  การจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
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รูป 4.7  ประธานมอบหมายใหดําเนินการประชุม 
 
 

 
 

รูป 4.8  การชีแ้จง / นําเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 
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รูป 4.9  การแกปญหาเร่ืองความสมบูรณของขอมูล 
 

 

 
 

รูป  4.10  วาระจร 
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รูป 4.11  การขอใหท่ีประชมุรับรองมต ิ
 
 

 
 

รูป 4.12   การจัดทํารายงานการประชุม 
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รูป 4.13  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
 

(4)   นําบทสัมภาษณ (Script) และบทสรุป (Transcript) ท้ังหมดรวบรวมไวเปน
ขอมูลความรู (Knowledge Base) 

4) ทําการรวบรวมขอมูลความรู (Knowledge base) ท่ีเกี่ยวของ 
5)  ทําการคนหา / กําหนดความหมายของคําศัพท (Ontology) ท่ีเกี่ยวของ เชน คําวา

“คุณธรรม” “จริยธรรม” และ “จรรยาบรรณ” เปนตน 
6) Cop 

นอกจากทําการรวบรวมองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และจัดทําเปน 
Knowledge Pack ตาม 2) และรวบรวมองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และจัดทํา
เปน Knowledge Map ตาม 3) แลว โครงสรางของ Site ยังประกอบดวย List ดังนี้ 

1. การมอบหมายงาน 
2. ประเด็นเรงดวน 
3. ขอเสนอแนะ  
4. Forum  Discussion 
5. เอกสารวิชาการ 
6. กรณีศึกษา 
7. ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
8. Link 
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4.1.2 รายงานการออกแบบกิจกรรม MAN1 
แผนกิจกรรมการจัดการความรู (KM) เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. คือ 

“พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคนเกงใหทํางานกับองคกรอยางยั่งยืนและมีความสุข” และ
วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. คือ “จัดการความรูอยางเปนระบบ  มีหลักการ โดย
ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อสรางและพัฒนาองคความรูท่ีเช่ือถือได ใหสามารถสนับสนุนระบบ
คุณธรรมในการปฏิบัติงาน” ภายในระยะเวลา 3 ป โดยการนําทฤษฎีการจัดการความรูมา
ประยุกตใช ภายใตภารกิจหลัก “งานการประชุม ก.อ.” เพื่อใหระบบท่ีไดจัดทําข้ึนในเบ้ืองตนมี
ความสมบูรณ โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1.  ปท่ี 1  จัดการความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 “งานคณะกรรมการอัยการ” ตามขอ 
1.1.1 ขอ 5 โดยสรางองคความรูดังกลาวทุกเร่ือง เชน งานการแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพน
จากตําแหนงตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรค 3 
ประกอบพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 10 วรรคแรก และ
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 42 งานการเลือกต้ังกรรมการอัยการ
ผูทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 21 เปนตน เปน
กิจกรรมแรก โดยใชกิจกรรมงานการประชุม ก.อ. เปนตัวแบบการเรียนรู   

การสรางองคความรูดังกลาว การคนควาแบบอิสระนี้จะประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรู
ขณะทํางาน (Learning in Action) รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดย
การทบทวนเหตุการณ (Review) และการสะทอนคิด (Reflect)  

การเรียนรูจากประสบการณตองมีการทบทวนเหตุการณ (Review) และการศึกษาผล
สะทอน (Reflect) ความสําเร็จหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอดีตขององคกร เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ 
ผลลัพธรวมทั้งผลกระทบที่ตามมาในดานตาง ๆ เชน การเรียกประชุม ก.อ. เหตุการณศึกสายเลือด 
เปนตน กลาวคือ 

การทบทวน (Review) คือ  การทบทวนเหตุและผลของแตละข้ันตอนการทํางาน 
การสะทอนคิด (Reflect) คือ การวิเคราะหหาผลกระทบหลังจากท่ีทํางานเสร็จส้ิน

แลว ซ่ึงอาจเปนผลกระทบดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือสุขภาพทั้งทางกายหรือจิตใจ เชน 
กรณีพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ เปนตน 

สํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ ก.อ. อาจจัดใหมีการทบทวนหลังการทํางาน (After 
Action Review) เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู หรือสอนงานเพ่ือใชปรับปรุงการทํางานคร้ังตอไป เชน 
ปญหาและแนวทางแกไขกรณีเกี่ยวกับการเลือกต้ังกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิ เปนตน โดยอาจใช
วงจรคุณภาพ ไดแก การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการแกไข 
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(Act) แลวจัดเก็บความรู เทคนิค หรือวิธีการ อันเกิดจากประสบการณตรงท่ีมีคาเหลานี้ไวในระบบ
การจัดการความรูตอไป 

ผล  สํานักงาน ก.อ. ไดองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการ
อัยการ ในภารกิจหลัก “งานการประชุม ก.อ.” และภารกิจอ่ืน ๆ ครบถวน พรอมกรณีศึกษา และ
ขอมูลตาง ๆ เปนการจัดการความรูอยางเปนระบบ มีหลักการ โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

2.  ปท่ี 2 สรางและพัฒนาองคความรู ดวยกิจกรรมตั้งผูรับผิดชอบ วิเคราะหและเสนอ
ขออนุมัติอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. หรืออัยการสูงสุด แลวแตกรณี นําขอมูลใหมในทุกหัวขอ
องคความรูท่ีสํานักงาน ก.อ./ฝายเลขานุการ ก.อ. รับผิดชอบหรือมีสวนรับผิดชอบ คือ องคความรู
ลําดับท่ี 61 งานบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ องคความรูลําดับท่ี 62 งานวินัยและจริยธรรม
ขาราชการอัยการ องคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ องคความรูลําดับท่ี 83 งาน
บริหารงานบุคคลขาราชการธุรการและเจาหนาท่ี และองคความรูลําดับท่ี 84 งานวินัยและจริยธรรม 
(ขาราชการธุรการ) ตาม 1.1.1 ขอ 1 – 5 เขาสูระบบการจัดการความรูโดยแยกผูรับผิดชอบในแตละ
หัวขอองคความรู เพื่อเปนการสรางผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน โดยใชแบบขออนุมัติเปนเคร่ืองมือ 
รวมท้ังใหสอบทานกรณีศึกษาตาง ๆ ในหัวขอองคความรูท่ีรับผิดชอบดวย  

ผล  สํานักงาน ก.อ. ไดสรางและพัฒนาองคความรูลําดับท่ี 63 ท่ีเปนตัวแบบของ
การศึกษานี้ และองคความรูลําดับท่ี 61, 62, 83 และ 84 ดวย เปนการสรางและพัฒนาองคความรูท่ี
เชื่อถือได 

3.  ปท่ี 3 สรางผูเช่ียวชาญท่ีเปนระบบ เม่ือองคกรจัดการองคความรู สรางและพัฒนา
องคความรู ตลอดจนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในระดับหนึ่งแลว ขอจํากัดของระบบราชการคือ การ
เกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย จึงตองสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบ เพื่อใหองคความรูอยูกับ
องคกรตลอดไป ดวยระบบการจัดการความรู 

โดยระบบจะตองมีความพรอมของขอมูลสําหรับใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา
หรือแนะนํา รวมถึงขอมูลสนับสนุนอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1.  คําถามและปญหาท่ีพบบอยในการทํางาน 
2.  แผนผังข้ันตอนการทํางานนั้น ๆ 
3.  ระบบสืบคนขอมูล (กฎหมาย/คูมือ/ความรูสนับสนุน)  
4.  Link สารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป 
5.  กระดานสนทนา ตั้งคําถามท้ิงไว โดยตั้งผูรับผิดชอบในการตอบคําถาม โดย

คนหาคําตอบจากขอมูลท่ีมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไวแลว หรือนําคําถามนั้นไปสอบถามกับ
ผูเช่ียวชาญ 
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ท้ัง 5 ประการขางตนเปนการสรางผูเช่ียวชาญท่ีเปนระบบ (ข้ันตอนคือ กําหนดเร่ือง 
เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และจัดทําระบบ)  

การสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบอาจสรางเฉพาะเร่ืองกอน องคกรจะตองมีการเก็บ
ขอมูล โดยใช Learning in Action รูปแบบ Experiential Learning ขางตน 

ผล  สํานักงาน ก.อ. ไดระบบการจัดการความรู รองรับภารกิจของสํานักงาน ก.อ./
ฝายเลขานุการ ก.อ. ในทุกภารกิจ ทําใหสามารถสนับสนุนระบบคุณธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ขางตน ทําใหวิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. คือ 
“พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคนเกงใหทํางานกับองคกรอยางยั่งยืนและมีความสุข” 
บรรลุผลได 

4.1.3  ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป (Initial Finding)  
สํานักงาน ก.อ. และฝายเลขานุการ ก.อ. มีผูรับผิดชอบสูงสุดในงานท้ังปวงเปนบุคคลทาน

เดียวกัน คือ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ ก.อ. ดวย ทําใหงานการประชุม 
ก.อ. เปนไปอยางราบรื่น ไดรับการสนองตอบในทางธุรการงานการประชุม ก.อ. เปนอยางดี 
และมีทิศทางที่สอดคลองกัน สํานักงาน ก.อ. จึงทําใหงานการประชุม ก.อ. เกิดประสิทธิภาพดวย
ทางหนึ่ง ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปของฝายเลขานุการ ก.อ. คือ 

1) บรรยากาศในการทํางาน 
เนื่องจากองคกรอัยการประกอบดวย ก.อ. อัยการสูงสุด และพนักงานอัยการอ่ืนโดยมี

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยธุรการที่ เปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  
การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น และ ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับองคกรอัยการท้ังหมด 
ภาระหนาท่ีของฝายเลขานุการ ก.อ. จึงมีอยางกวางขวาง ความเขมขนในการแสวงหาขอเท็จจริงและขอมูล
ตางๆ ท่ีครบถวนสมบูรณ และถูกตองเพื่อรองรับงานการประชุม ก.อ. จึงเปนบรรยากาศในการทํางาน
ของฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีสามารถรับรูไดโดยท่ัวไป  ซ่ึงบรรยากาศในการทํางานเชนนี้  ระบบการจัดการ
ความรูอาจเขามามีสวนชวยสนับสนุนการทํางานของฝายเลขานุการ ก.อ. ไดในระดับหนึ่ง 

2)  วัฒนธรรมของคน 
จากการศึกษาโดยการสังเกตและสัมภาษณผูเช่ียวชาญพบวา วัฒนธรรมของคนในฝาย 

เลขานุการ ก.อ. จะมีอัตลักษณท่ีเดนชัดอันเกิดจากภาระหนาท่ีท่ีกวางขวางและตองการความรับผิดชอบ
สูง  ดังน้ี 
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(1) ความระมัดระวัง 
งานการประชุม ก.อ. มีภาระหนาท่ีกวางขวางดังกลาว ฝายเลขานุการ ก.อ.  จึงเปนผูมีความ

ระมัดระวังในการทํางานสูง ตองตรวจสอบงานท่ีตองทําในแตละชวงเวลา ตลอดเวลา  ท้ังงานปกติ และ
งานเฉพาะกรณี เพื่อปองกันความผิดพลาดและทันตอกําหนดเวลา ตองรูคาดการณสถานการณ และ
เตรียมการทํางานลวงหนาโดยใชเคร่ืองมือตาง ๆ เชน ปฏิทินการทํางาน1 เปนตน 

(2) ความละเอียดรอบคอบ 
งานการประชุม ก.อ. ตองหลีกเล่ียงความผิดพลาดเนื่องจากมีผลกระทบสูง ฝายเลขานุการ 

ก.อ. จึงเปนผูมีความละเอียดรอบคอบในการทํางานอยางยิ่ง งานการตรวจพิสูจนอักษรบางกรณี ฝาย
เลขานุการ ก.อ. บางทาน จะทําการตรวจพิสูจนอักษรดวยตนเอง เชน กรณี ก.อ. มีมติแตงต้ังขาราชการ
อัยการ ซ่ึงตองนําความข้ึนกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง2  เปนตน 

(3)  ความลับ 
เพื่อใหงานการประชุม ก.อ. เปนไปอยางเรียบรอย การรักษาความลับจึงเปนเร่ืองสําคัญ  ฝาย

เลขานุการ ก.อ.  จึงเปนผูรักษาความลับไดดี และเปนวัฒนธรรม สําคัญของฝายเลขานุการ ก.อ. 
 

4.2  ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

องคกร คือ สํานักงาน ก.อ. อาจไมบรรลุวิสัยทัศน (Vision) เกี่ยวกับงานตามหัวขอองค
ความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ ในสวนภารกิจหลัก (Critical Task) “งานการประชุม 
ก.อ.” ได หากฝายเลขานุการ ก.อ. เกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย เนื่องจากฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ี
ไดรับแตงต้ังใหมตองเขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีทันที ท้ังลักษณะหนางานของงานการประชุม 
ก.อ. องคกรไมสามารถนําฝายเลขานุการ ก.อ. เขารับการฝกอบรม (Training) กอนเขารับตําแหนง
และปฏิบัติหนาท่ี หรือนําออกจากหนางานเพ่ือเขารับการฝกอบรมได ดังนั้น วิธีการเรียนรูท่ี
เหมาะสมที่สุดสําหรับฝายเลขานุการ ก.อ. ดังกลาว คือ การเรียนรูตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน 
(Learning in Action) ในรูปแบบท่ี 2 การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) โดยตอง
เรียนรูจากประสบการณการทํางาน เฉพาะอยางยิ่ง ประสบการณของฝายเลขานุการ ก.อ. นั่นเองวา 
ดําเนินการแลวเปนอยางไร และเกิดผลตามมาอยางใด ท้ังนี้ โดยผานระบบการจัดการความรู 

ระบบการจัดการความรูท่ีจัดสรางข้ึน  จึงอาจแกปญหาดังกลาว  และมีสวนชวยใหงาน
ของฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีเขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีใหมสมบูรณข้ึน รวดเร็วข้ึน และแมนยํา
                                                            

1 คําสัมภาษณ เรืองนนท เรืองวุฒิ และนคร ทองประยูร (เก็บขอมูลชวงการคนควาแบบ อิสระเรื่องระบบการ
จัดการความรูเพ่ืองานคณะกรรมการอัยการ, กรกฎาคม 2554) 

2 คําสัมภาษณ เรืองนนท เรืองวุฒิ, เรื่องเดียวกัน 
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ข้ึน เปนการนําผลท่ีไดมาทดสอบกับสมมติฐานดังกลาววา วิธีการแกปญหาจากการคนควาแบบ
อิสระน้ี สามารถแกปญหาไดหรือไม อยางไร 

เนื่องจากการคนควาแบบอิสระน้ีมีขอจํากัดเร่ืองเวลา ดังนั้น การหาผลการวิเคราะหและ
ประเมินคาขอมูล จึงกระทําโดยการสาธิตระบบการจัดการความรูท่ีจัดสรางข้ึน (Eng 4) และการ
เสนอกิจกรรมการจัดการความรู (KM) (Man 1) ตอผูบริหาร/ผูเช่ียวชาญ คือ ทานเข็มชัย  ชูติวงศ 
(อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ.) เพื่อวิพากษวาระบบการจัดการความรูและกิจกรรม
การจัดการความรูดังกลาว สามารถแกปญหาและมีสวนชวยการทํางานของฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีเขา
รับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีใหมดังกลาวหรือไม อยางไร ระดับใด ท้ังนี้ เพื่อนําผลลัพธ (Feedback) 
มาทําการวิเคราะหและจัดทํารายงานการปรับปรุงตอไป การวิเคราะหและประเมินคาขอมูลขางตน 
ปรากฏผลลัพธ ดังนี้ 

4.2.1  ขอมูลดิบ (Raw Data) 
1) การสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS)  

การคนควาแบบอิสระน้ีทําการสาธิตระบบการจัดการความรูในรูปแบบของคูมือการ
ใชงานระบบ  ดังนี้ 

คูมือการใชงานระบบการจัดการความรู  
งานการประชุม ก.อ. ผูใชงาน และผูท่ีสนใจงานในดานนี้ สามารถเขามาศึกษาและใชงานไดท่ี 
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t63/K63_T01/SitePages/Home.aspx หลังจากท่ีทานเขามาใน 
ระบบการจัดการความรู หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 จะปรากฏรายละเอียดดังรูป 4.14 
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 รูป 4.14  หนาระบบองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการอัยการ (งานการประชมุ ก.อ.) 
 

การใชงาน 
1.  การเรียนรูเพื่อการใชงาน  สามารถคลิกจากระบบตามลําดับได โดยดานซายมือ

ของทานจะเปนข้ันตอนการดําเนินการ ตามลําดับกระบวนการ ซ่ึงทานสามารถคลิกเขาไปเพื่อดู
รายละเอียดในข้ันตอนนั้น ๆ ได เชน หากทานคลิกเลือกเมนู การบรรจุระเบียบวาระ ระบบจะนํา
ทานไปสูข้ันตอนการบรรจุระเบียบวาระ วาตองพิจารณาเร่ืองใด ตามหลักการใด ดังรูป 4.15 



                    
                     

  

                     

 
รู

                   
รูป 4

  
รูป 4.16  การบ
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.15  การบรรจ

 

บรรจุระเบียบ

จุระเบียบวาร

บวาระ (หลักก

ระ 

การสําคัญ) 
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หากทานคลิกในลําดับตอ ๆ ไป จะนําไปสูหลักการในเร่ืองนั้น ๆ เชน หากทานคลิก 
ขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ.2548   ขอ 10 ระบบจะพาทานไปสูเนื้อหาในขอบังคับ ก.อ.ฯ พ.ศ. 2548  ขอ 10  
จะแสดงผล ดังรูป 4.17  
 

                                                
รูป 4.17  ขอบงัคับ ก.อ.ฯ พ.ศ. 2548  ขอ 10 

 
นอกจากทานจะคลิกท่ีเมนูตามลําดับข้ันตอนดานซายมือไดแลว  ทานยังสามารถ

เลือกคลิกลงไปในแผนภาพที่ทานตองการจะรูลําดับข้ันตอนไดโดยตรง  ดังรูป 4.18 

  

 ขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548 

 ขอ 10   การจัดระเบียบวาระการประชุมใหจัดลําดับดังนี้ 

  (1) เร่ืองท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

  (2) รับรองรายงานการประชุม 

  (3) เร่ืองแจงเพือ่ทราบ 

  (4) เร่ืองท่ีคางพิจารณา 

  (5) เร่ืองท่ีเสนอใหม 

  (6) เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ในกรณีท่ีประธาน ก.อ. เห็นสมควรจะจดัลําดับระเบียบวาระการประชุมเปนอยางอ่ืนก็ได 



                     

 

และแผนภาพ
ตามลําดับกร
ในภาพจะแบ

การประชุมไ
ยังชวยสนับส
 

 

                     

ผลก็จะไดเ
พจะเชื่อมโย
ระบวนการดา
บงเปน 

1. กระบวน
2. กระบวน
3. กระบวน
ในสวนเมน

ไดทั้งกระบวน
สนุนงานการป

                     
รูป 4.18 

เชนเดียวกับท
งกันเปนกระ
านซายมือไป

นการเร่ิมตน  
นการพิจารณา
นการเสร็จส้ิน
นูดานซายมือ
นการ  เม่ือทา
ประชุมของ ก
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  แผนภาพงาน

ทานเลือกคลิก
ะบวนการใน
ตามลําดับ ห ื

  จะอยูทา
า    จะอยูตร
น    จะอยูทา
อ และแผนภา
นเขาใจกระบ
ก.อ. ในลําดับ

นการประชุม

กที่เมนูดานซ
การประชุมท
รือตามแผนภ

งดานซายมือ
งกลางของแผ
งดานขวามือ
พ จะชวยให
บวนการในกา
ตอไปดวย 

ม ก.อ. 

ซายมือ ซ่ึงกร
ท้ังกระบวนก
ภาพไปตามลํา

ของแผนภาพ
ผนภาพ มี 4 ลํ
ของแผนภาพ
ทานสามารถ
ารประชุมดวย

ะบวนการดา
การ ทานสาม
าดับ โดยกระ

พ มี 4 ลําดับ 
ลําดับ 
พ มี 3 ลําดับ  
เขาใจกระบว
ยแผนภาพแล

 

านซายมือ 
มารถคลิก
ะบวนการ

วนการใน
ลว  ระบบ
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2.  การมอบหมายงาน  
 ทานสามารถเขาไปท่ีเมนูดานขวามือของทาน  ท่ีเมนู  การมอบหมายงาน    

 

                                                             
รูป 4.19  การมอบหมายงาน 

 
ใชสําหรับผูบริหารมอบหมายภารกจิให KM Team หรือผูใตบังคับบัญชา ดังรูป 4.19 
3.   ประเด็นเรงดวน   
 ในสวนนี้ จะเปนการเก็บรวบรวมคําถาม ปญหาจากการทํางานท่ีพบบอย และได

คนหาคําตอบไวแลว การใชงานเพียงแตผูใชงานตรวจสอบปญหาของตนเองกับปญหาที่มีอยูใน
ประเด็นเรงดวนก็จะไดคําตอบทันท่ี ดังรูป 4.20 และ 4.21 
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รูป 4.20  ประเด็นเรงดวน 
 

 
     

รูป 4.21  คําตอบประเด็นเรงดวน 
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4.  ขอเสนอแนะ 
 ในสวนนี้หากผูใชงานระบบตองการเสนอแนะความเห็นตอระบบการจัดการ

ความรู อยางใด สามารถแสดงความเห็นในเมนูนี้ได โดยคลิก Add new Item ดังรูป 4.22 
  

 
 

รูป 4.22  ขอเสนอแนะ 
 

5.   Forum Discussion  
 ในกรณีท่ีผูใชงานมีปญหาในการทํางาน และไมสามารถคนหาคําตอบจาก

ประเด็นเรงดวนได ผูใชงานสามารถตั้งคําถามปญหานั้นไวในระบบ เพื่อให KM Team นําปญหา
นั้นไปปรึกษาผูเช่ียวชาญและนํามาตอบลงในระบบใหทานได ดังรูป 4.23 
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รูป 4.23   Forum  Discussion 
 

6.   เอกสารวิชาการ 
 ในสวนนี้จะใชเก็บเอกสารของ Knowledge Map ท้ังหมดไว  ดังรูป 4.24 
 

                                 
 

รูป 4.24  เอกสารวิชาการ 
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7.   กฎหมายและระเบียบ 
 ในสวนนี้จะใชเก็บกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการประชุม ก.อ. ท้ังหมดไว ดัง

รูป 4.25 

                                                                        
รูป 4.25  กฎหมายและระเบียบ 

 
8.   องคความรูสนับสนุน 
     ในสวนนี้จะแบงออกเปนสองสวน คือ  1.รวมผลการประชุม ก.อ. และ  2.หนังสือ/

ตํารา/บทความ การใชงานท้ังสองสวนผูใชงานสามารถเขาไปคนหาผลการประชุม  ก.อ. ในคราวตาง ๆ   และ
องคความรูอ่ืน ๆ ได ดังรูป 4.26 
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รูป 4.26  องคความรูสนับสนุน                                   

 
9.   คูมือดําเนินการหรือปฏิบัติการ  
 ในสวนนี้จะเก็บขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการดําเนินการงานการประชุม ก.อ.  

เชน เอกสารประกอบการดําเนินการ ปญหางานการประชุม ก.อ.ท่ีนาสนใจ ขอบังคับ ก.อ. วาดวย
การประชุม ดังรูป 4.27 และ 4.28 
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รูป 4.27  คูมือดําเนินการ 

 

                            
 

รูป 4.28  เอกสารประกอบการดําเนินการ 
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10. กรณีศึกษา 
 ในสวนนี้จะเปนการเก็บขอมูลการดําเนินการทางวินัยของ ก.อ. โดยจะเปน

ขอมูลท่ีเปนคําพิพากษาและคําส่ังศาลปกครองในคดีท่ี ก.อ. หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ถูกฟองใน
เร่ืองทางวินัย ดังรูป 4.29 และ 4.30 

 

                                                                          

รูป 4.29  กรณีศึกษา 
 

 
 

รูป 4.30  กรณีศึกษา (คําพพิากษาศาลปกครองสูงสุด) 
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11.  ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
 ในสวนนี้จะเปนการเก็บรายช่ือผูเช่ียวชาญของระบบ ในงานการประชุม ก.อ. ดัง

รูป 4.31 
 

 
                                                                     

รูป 4.31  ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 
 
12.  สารสนเทศความรู 
 ในสวนนี้จะเปนการสราง Link ไปยังเว็บไซตท้ังของหนวยงานภายในและ

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูใชงานสามารถคนควาขอมูลเพิ่มเติมได  ดังรูป 4.32 
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รูป 4.32  สารสนเทศความรู 

 
ภายหลังจากผูคนควาแบบอิสระไดทําการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) ตอทาน

เข็มชัย  ชุติวงศ ในฐานะผูบริหาร / ผูเชี่ยวชาญแลว ผูบริหาร / ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นไว ดังนี้   
ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนดังกลาวออกแบบไวเหมาะสมแลว  สามารถใช

ทํางานและแกไขปญหาฝายเลขานุการ ก.อ. เกษียณอายุราชการ หรือโยกยายได โดยใชเรียนรู / 
สอนงานฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงตั้งใหมซ่ึงตองเขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีทันทีให
สามารถทํางานได โดยศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวของ คูมือ และความรูสนับสนุนตาง ๆ ไดจาก 
Knowledge Pack เรียนรูข้ันตอน หลักการสําคัญ แนวทางปฏิบัติ เทคนิค และวิธีการแกปญหาการ
ทํางานจากผูมีประสบการณตรง ไดจาก Knowledge Map และการทํางานรวมกันของฝายเลขานุการ 
ก.อ.จาก Function ตาง ๆ เชน รายงาน / เสนอแนะผูบริหาร เปนตน 

2) การเสนอกิจกรรมการจัดการความรู (KM) 
ผูคนควาแบบอิสระไดนํา เสนอแผนกิจกรรมการจัดการความ รู  ตามขอ 

4.1.2 ตอทานเข็มชัย   ชุติวงศ ในฐานะผูบริหาร / ผูเชี่ยวชาญ บนสมมุติฐานที่ตองทําให
วิสัยทัศนของสํานักงาน ก .อ.  คือ  “พิทักษระบบคุณธรรม เพื่อรักษาคนดีคนเกงใหทํางาน
กับองคกรอยางยั่งยืนและมีความสุข” บรรลุผลได โดยนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 
และเครื่องมือที่จะใชในการดําเนินกิจกรรม เพื่อรับฟงความเห็นของผูบริหาร/ผูเช่ียวชาญวา 
กิจกรรมการจัดการความรูดังกลาวเหมาะสมหรือไม สามารถดําเนินการไดจริงหรือไม มีความ
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เปนไปไดในการบรรลุผลหรือไม มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม    มีขอแนะนําหรือขอท่ีควรแกไข
ปรับปรุงอยางไร 

ภายหลังจากไดนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรูดังกลาวแลว ผูบริหาร / 
ผูเช่ียวชาญใหความเห็นไว  ดังนี้ 

1. ความเหมาะสม 
 แผนกิจกรรมการจัดการความรูมีความเหมาะสมแลว 
2. ความสามารถดําเนินการไดจริง 
 แผนกิจกรรมการจัดการความรูสามารถดําเนินการไดจริง 
3. ความเปนไปไดในการบรรลุผล  
 แผนกิจกรรมการจัดการความรูสามารถบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ.ได 
4. ปญหาหรืออุปสรรค   
 ขณะนีย้ังไมพบปญหาหรืออุปสรรค 
5. ขอแนะนําหรือขอท่ีควรแกไขปรับปรุง 
 ไมมี 

4.2.2  ขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแลว 
จากขอมูลดิบขางตนพบวา ระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นสามารถแกปญหาฝาย

เลขานุการ ก.อ. เกษียณอายุราชการ หรือโยกยายได โดยชวยใหฝายเลขานุการ ก.อ. ที่ไดรับ
แตง ตั้งใหม ซึ่ งตอง เขารับ ตําแหนงและปฏิบัติหนา ที่ทันทีสามารถทํางานได  และแผน
กิจกรรมการจัดการความรูที่นําเสนอสามารถรองรับงานการประชุม ก.อ. และงานซ่ึงอยูใน
อํานาจหนาท่ีของ ก.อ.ไดอยางรอบดาน 

การวิเคราะหขอมูลดังกลาว ปรากฎผลลัพธ  ดังนี้ 
1. ความเปนไปได 

ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึน  และแผนกิจกรรมการจัดการความรูที่นําเสนอ  
มีความเปนไปไดท่ีจะนําไปใช  และขณะน้ียังไมพบปญหาหรืออุปสรรคแตอยางใด 

2. ขอดี 
สามารถสรางและพัฒนาองคความรูท่ีจําเปนตอฝายเลขานุการ ก.อ. ทําใหทํางานได

สมบูรณข้ึน รวดเร็วข้ึน และแมนยําข้ึน ท้ังมีชองทางรับฟงเสียงสะทอนขอคิดเห็น  
3.   ขอดอย  

ไมมี  
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4.   ขอท่ีควรตองปรับปรุง 
ไมมี 

5.   การเห็นประโยชน 
ระบบการจัดการความรู  และแผนกิจกรรมการจัดการความรูดังกลาวสามารถทําให

เกิดการแบงปน  และแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับงานการประชุม ก.อ. และงานซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี
ของ ก.อ. ไดอยางกวางขวางและรอบดาน 

4.2.3  ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ 
การคนควาแบบอิสระน้ีคนพบตามสมมุติฐานวา ระบบการจัดการความรูมีสวนชวย

แกปญหาคนทํางานเกษียณอายุราชการ หรือโยกยาย โดยฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงต้ังใหมซ่ึง
ตองเขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีทันทีใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง 
และสามารถศึกษา คนควา หรืออางอิงตอได 

นอกเหนือจากสมมุติฐานและคนพบไดโดยบังเอิญ คือ ระบบการจัดการความรูมีสวนชวย
ใหฝายเลขานุการ ก.อ.  ซ่ึงตองรับผิดชอบงานท่ีมีความเปนปรัชญาของงาน มีขอบเขตกวางขวางข้ึน  
มีข้ันตอนมากข้ึน เนื่องจากอํานาจหนาท่ีของ ก.อ. เปล่ียนแปลงไป ตามขอ 1.1.2 1) (1) (2) (3) ทํางาน
ไดสมบูรณข้ึน รวดเร็วข้ึน และแมนยําข้ึนในระดับหนึ่งเชนกัน ท้ังมีสวนชวยปจจัยดานคน แกปญหา
คนทํางานติดยึดงานประจํา และคนทํางานขาดการส่ือสารท่ีตรงกันท้ังองคกร ตามขอ 2) (2) (3) และ
ปจจัยดานสารสนเทศ ตามขอ 3) (1) (2) ท้ังเกิดชองทางในการจัดเก็บองคความรูเกี่ยวกับงานการ
ประชุม ก.อ. ใหม ๆ ท่ีนาสนใจไวอยางเปนระบบอีกดวย 

4.2.4  อธิบายเหตุผลของส่ิงท่ีคนพบ 
ผลพลอยไดจากการแกปญหาท่ีสําคัญเพียงปญหาเดียวแตมีผลถึงการแกปญหาอื่น ๆ ดวย 

แสดงใหเห็นวาปญหาขององคกรตาง ๆ สวนหนึ่งเปนปญหาเชิงระบบท่ีมีความเกี่ยวเนื่องกัน เชน 
ปจจัยดานคนและสารสนเทศ ท้ังการเกษียณอายุราชการ หรือการโยกยายนั้นเปนเร่ืองปกติของทุก
องคกร เห็นไดวาทุกปญหามีผลเช่ือมโยงกันท้ังระบบ การแกปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดในปญหาท่ี
เกี่ยวเนื่องกัน ยอมจะตองมีผลกระทบถึงปญหาอื่นดวยไมมากก็นอย การคนควาแบบอิสระน้ีทําให
คนพบหลักการในการแกปญหาวา “ควรเลือกแกปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดกอน” 

4.2.5 อภิปรายผลใหกวางออกไป (Generalisation)  
การคนควาแบบอิสระนี้คนพบตามสมมุติฐานวา ระบบการจัดการความรูมีสวนชวย

แกปญหาฝายเลขานุการ ก.อ. ท่ีไดรับแตงต้ังใหมซ่ึงตองเขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีทันทีให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง โดยไมตองนําเขารับการฝกอบรม (Training) กอน
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เขารับตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ี หรือนําออกจากหนางานเพื่อเขารับการฝกอบรม ซ่ึงตองสูญส้ิน
งบประมาณ และอาจเกิดความเสียหายตอหนางานได ท้ังเกิดประโยชนมากกวาการจัดการความรูท่ีขาด
ความเปนระบบ และองคความรูดังกลาวก็ไมสูญหายไปเพราะการเกษียณอายุราชการ หรือการ
โยกยาย และอาจนําไปประยุกตใชกับองคกรขางเคียงได  


