
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 

สํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 7 บัญญัติวา “องคกรอัยการประกอบดวย ก.อ. อัยการสูงสุด 
และพนักงานอัยการอ่ืน โดยมีสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานธุรการ 

สํ านักงานอัยการ สูง สุด เปนส วนราชการ ท่ี มี อิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการอ่ืน และเปนนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชาและเปนผูแทน
นิติบุคคล 

ใหขาราชการอัยการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด...” 
และมาตรา 23 บัญญัติวา “สํานักงานอัยการสูงสุด นอกจากมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงาน

ธุรการและงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการแลวใหมี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้...” 

จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว แสดงวาสํานักงานอัยการสูงสุดเปนหนวยงานธุรการ
ขององคกรอัยการท่ีมีอํานาจหนาท่ี หรือพันธกิจหลักเกี่ยวกับงานธุรการและงานวิชาการเพื่อ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ ซ่ึงงานธุรการหน่ึงท่ีมีความสําคัญตอการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการ ก็คืองานดานบริหารอาคารและท่ีดินท่ีแต
เดิม เปนเพียงงานสวนหนึ่งท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานอัยการพิเศษฝายนโยบายและแผน 
สํานักงานคณะกรรมการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดเห็น
ความสําคัญของงานดานนี้จึงมีคําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 147/2551 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2551 
ตั้งสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและ
งบประมาณ ข้ึนมารับผิดชอบงานดานนี้โดยเฉพาะอยางเดียว และตอมาก็มีการออกกฎหมายรองรับ
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคาร และท่ีดิน คือกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีไว ดังนี้ 

1) รับผิดชอบการสํารวจ ออกแบบ กอสราง ปรับปรุง ซอมบํารุง ขอใช ซ้ือ เชา ให 
แลกเปล่ียน หรือดําเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และ
อาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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2) รับผิดชอบงานเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการเก่ียวกับท่ีดิน อาคาร
สํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) รับผิดชอบงานพัฒนาระบบขอมูลเกี่ยวกับท่ีดิน อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และ
อาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

4) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ี
ไดรับมอบหมาย 

จากอํานาจหนาท่ีดังกลาวนี้ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน จึงตอง
ดําเนินการใหเกิดผลงานสําคัญ 3 ประการ คือ 

1)  เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดให
ไดตามความจําเปนและความตองการ 

2)  เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดให
ไดตามความจําเปนและความตองการ 

3)  เพื่อของบประมาณสําหรับการกอสราง และปรับปรุงอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และ
อาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดใหไดตามความจําเปนและความตองการ 

ซ่ึงบุคลากรท่ีดําเนินงานใหเกิดผลงานดังกลาวไดแก อธิบดีอัยการ รองอธิบดีสํานักงาน
นโยบายยุทธศาสตรและงบประมาณ (ผูรับผิดชอบงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคาร
และท่ีดิน)  และอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและที่ดิน เปนกลุมผูวางนโยบาย (Knowledge 
Manager) ในการทํางาน และมีผูดําเนินงาน (Knowledge Worker) ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
ไดแกพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน และ
หัวหนาสํานักงานในสังกัด สํานักงานอัยการสูงสุดทุกสํานักงาน ซ่ึงบุคคลเหลานี้จําเปนตองมี
ความรู (task knowledge) เกี่ยวกับการจัดหาท่ีดิน การกอสราง ปรับปรุงอาคาร สํานักงานท่ีพักอาศัย 
หรืออาคารชนิดอ่ืน การจัดทําคําขอตั้งงบประมาณ โดยมีขอมูลสารสนเทศ (Information) ท่ี
เกี่ยวของ ไดแก 

- กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท่ีดิน  การกอสรางและปรับปรุงอาคาร    
- กฎหมาย  ระเบียบ  หนังสือเวียน  และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขอต้ัง

งบประมาณรายจายประจําป งบลงทุน รายการคาท่ีดิน/ส่ิงกอสราง  
- กฎหมาย  ระเบียบ หนังสือเวียน  และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณรายจายประจําป การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจรับงานจางและการเบิก
จายเงิน 
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เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหผลงานดังกลาวไดอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ แต
เนื่องจากบุคคลเหลานี้สวนใหญเปนพนักงานอัยการท่ีมีความรูทางดานกฎหมาย ไมเคยผานงานใน
ดานนี้มากอน สํานักงานอัยการสูงสุดไมมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบและเติบโตมาในสายงานดานนี้
โดยตรง และแมบางคนจะเคยทํางานดานน้ี พอมีประสบการณบางแตก็มีการหมุนเวียนโยกยายเปน
ประจํา ทําใหความรูจากประสบการณดังกลาวหายไปดวย  ผูท่ีมารับตําแหนงใหมก็ไมมีความรูดาน
นี้ ทําใหการทํางานไมตอเนื่อง และขาดประสิทธิภาพ ประกอบกับสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารอาคารและท่ีดิน เปนสํานักงานท่ีกอต้ังข้ึนมาใหมผูปฏิบัติงานจึงยังไมมีความรู (Knowledge ) 
ทักษะ (Skill)  และความถนัด (Aptitude) ในงานดานนี้ และไมมีกระบวนการบริหารภายในกับ
ระบบขอมูลสารสนเทศ (Information) ท่ีจะสามารถสนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นแนวทางแกไขปญหา (solution) ดังกลาว คือสํานักงานอัยการสูงสุดตองสราง
กระบวนการจัดการความรูดานบริหารอาคารและท่ีดินข้ึนมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) 
ในการทํางานใหแกผูปฏิบัติงาน โดยการสรางมาตรฐานในการดําเนินงานดานบริหารอาคารและ
ท่ีดิน (Standard Process) ท่ีเปนการพัฒนาองคความรูท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน (Task knowledge) 
เทาท่ีมีอยูเดิมใหมีมาตรฐานสําหรับการปฏิบัติงานในเร่ืองตางๆตามขอบขายภารกิจหนาท่ีดังกลาวท่ี
ไดกลาวมาแลวใหออกมาเปนองคความรูท่ีชัดแจงเพื่อเพิ่มองคความรู และทักษะในการปฏิบัติงาน
ดานงานบริหารอาคารและที่ดินใหกับผูปฏิบัติงาน  และเปนองคความรูใหผูท่ีมาทํางานใหมใชใน
การศึกษา และเปนแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน โดยใชทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ 
Nonaka เปนรูปแบบ (Model) ของการจัดการความรูในการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการ
เรียนรูของ Knowledge Worker ใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณการทํางาน พัฒนาความรู
จากรายบุคคลไปสูระดับองคกรโดยวิธีการเปล่ียนองคความรูไปมาระหวางองคความรูท่ีมีอยูในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) และองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ซ่ึงกระบวนการในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูดังกลาวทําใหเกิดการพัฒนาและสรางองคความรูข้ึนมาใหมในองคกรไดอยาง
มาตรฐานและยั่งยืน ซ่ึงมาตรฐานการดําเนินงานดานบริหารอาคารและท่ีดิน นั้นก็คือข้ันตอน 
วิธีการดําเนินงานดานบริหารอาคารและท่ีดิน ท่ีไดรับการยอมรับและนําไปใชในการปฏิบัติงานได
จริงใหบุคคลากรผูปฏิบัติงานไมวาจะเปนผูท่ีอยูเดิมหรือผูมาใหมไดศึกษาเอาไปใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน นอกจากนี้เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนจะตองมีการสรางฐานความรู (Knowledge Base) อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับงานดานบริหารอาคาร
และท่ีดิน ไวเปนความรูท่ีใชสนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงานดวย จากนั้นจึงรวบรวม เผยแพร
เปนองคความรูขององคกร ตอไป โดยการสราง พัฒนา  เก็บรวบรวม บํารุงรักษา และเผยแพรองค
ความรูนี้ จะใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือหลักในการบริหารความรูและกระบวนการ
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เรียนรู ตามทฤษฎีการจัดการความรูดังกลาวขางตนในรูปแบบของระบบการจัดการความรู  
(Knowledge Management System : KMS) เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี
ทํางานเกี่ยวกับงานดานบริหารอาคารและท่ีดินใชความรูในการแกปญหาและตัดสินใจ สงผลใหการ
ดําเนินงานของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สามารถกอสรางและปรับปรุง
อาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัย และอาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดไดอยางถูกตองรวดเร็ว
สนองตอบความจําเปนและความตองการใชงานขององคกรอัยการ เพื่อท่ีจะไดสนับสนุนและ
อํานวยความสะดวกใหแกพนักงานอัยการตามอํานาจหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคของการคนควา 

1)  เพื่อสรางกระบวนการบริหารจัดการความรูในงานดานบริหารอาคารและท่ีดินของ
สํานักงานอัยการสูงสุด 

2)  เพื่อสรางระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลการจัดการความรู และมาตรฐานในการทํางาน
ดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3)  เพื่อพัฒนาความรู ทักษะ และความถนัดของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดในงาน
ดานบริหารอาคารและท่ีดิน โดยใชประโยชนจากระบบการจัดการความรู 

 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต 

1) สํานักงานอัยการสูงสุดมีกระบวนการบริหารจัดการความรูทางดานงานบริหารอาคาร
และท่ีดิน 

2) สํานักงานอัยการสูงสุดมีระบบสารสนเทศ ฐานขอมูลการจัดการความรู และมาตรฐาน
ในการทํางานดานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) บุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดมีความรู ทักษะ และความถนัด ในการทํางานดาน
บริหารอาคารและท่ีดิน 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาคนควาปญหาและการจัดทําระบบ KMS เพ่ือแกปญหางานดานบริหารอาคารท่ีดิน 
ในงานปรับปรุงอาคาร ตามภารกิจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 
สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ เทานั้น เนื่องจากการศึกษาคนความีระยะเวลา
ดําเนินการเพียงแค 4 เดือน และระบบ KMS ท่ีศึกษานี้สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการแกปญหา
งานดานบริหารอาคารท่ีดิน ในงานอ่ืนตอไป โดยแยกเปนรายละเอียด ดังนี้ 
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1) หัวขอความรู คือ งานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด (งาน
ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัยหรืออาคารอ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุด) 

2) หนวยงานท่ีเกี่ยวของ คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงาน
นโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ 

3) บุคลากรท่ีเกี่ยวของ  
ผูบริหาร คือ อธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ รองอธิบดี

อัยการ สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ผูรับผิดชอบงานบริหารอาคารและท่ีดิน 
และอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

ผูเช่ียวชาญ คือบุคคลท่ีผูบริหารกําหนดวาเปนผูเช่ียวชาญ 
ผูปฏิบัติงานใชความรูและผูใชงานระบบ คือ บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

บริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ 
4) ภารกิจ/งาน คือ งานปรับปรุงส่ิงกอสรางอาคารสํานักงาน ท่ีพักอาศัยและอาคารอื่น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด 


