
ง 

 

 
 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ  ระบบการจัดการความรูสําหรับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  

สํานักงานอัยการสูงสุด  

ผูเขียน   นายกรม  ศรีบาล        

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู) 

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นภัสถ หาญพรชัย  

 

บทคัดยอ 

 

การคนควา แบบอิสระฉบับน้ี  มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและเพื่อใหบุคลากรมีชองทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับ  

สนุนในสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  โดยวิธกีารพฒันา  

ระบบการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสของสํานักงานอัยการสูงสุด  ดําเนินกระบวนการใน

กรอบ ISO 12207 และทฤษฎีการจัดการความรู คือ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวงคู  (Double-Loop Learning) 

มาประยุกตใชในการแกปญหา โดยระบบการจัดการความรู (KMS) ที่สรางขึ้นเพื่อไมใหบุคลากรใน

องคกรยึดติดกับงานประจําหรืองานแบบเดิม (Defensive Routine) และลดการตอตานการเรียนรูที่

จะปรับเปลี่ยนจากหองสมุดธรรมดาไปสูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยเคร่ืองมือในการละลาย

พฤติกรรมเหลาน้ีคือดุลดัชนี (Balanced Score Card) 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบวาผูปฏิบัติมีแนวทางเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดการเกี่ยวกับขอมูล

และมีกรอบการทํางานที่เปนขั้นเปนตอนชัดเจนยิ่งขึ้น หากมีการสรางระบบจัดการความรู  (KMS) จะ

กอใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรูจากการกระทํา  (Learning by doing) ผลที่ไดรับ (Productivity) 

จากการนําระบบจัดการความรูมาใชแกปญหาในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ในหองสมุดโดยจะ

มีการรวบรวมประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานการทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและในเร่ืองตางๆ ที่

เกี่ยวของ ทั้งขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวิธีการทํางานต้ังแตขั้นตอนการสํารวจและรวบรวมขอมูล 

การออกแบบ ตลอดทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญของระบบหองสมุด 
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ABSTRACT 

 

This is an independent study that seeks to gather a sound comprehension about 

knowledge management, electronic libraries, and providing a channel for people to share their 

learning with others.  The support is on making the Office of the Attorney General learning 

organization by way of a knowledge management system for the electronic library; with relations 

to Office of the Attorney General, ISO 12207.  The knowledge management theory applied is 

double-loop learning.  This theory was used to solve the problem.  The knowledge management 

system (KMS) was built to prevent people from being locked into their jobs, or acquiring a 

defensive routine.  It was also built to reduce the resistance towards learning and to transform the 

conventional libraries into electronic libraries.  The Balanced Score Card is used as an index tool 

for assessing the dissolution of these behaviors.    

Results of the study showed that there was an overall compliance with guidelines on the 

managing information. The framework is a step closer. If there is a system of knowledge 

management (KMS) then it will cause the environment to learn from the action (Learning by 

doing) with results obtained (Productivity) from the system knowledge to solve problems in 

management. With a library of information, there will be a collection on part of experienced 

professionals configuring with the electronic library.  In 

 

related matters, there is a process of 

critical thinking, such as how to explore and gather information from a process design through the 

implementation of the principles of the library system. 


