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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ที่มาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 
 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในการศึกษาเพิ่มมากข้ึน การนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการคนควาหาความรูตางๆ จึงมีความสําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาว จึงควรมีการศึกษาการจัดการ
ความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเปนแหลงรวบรวมความรูและเปนแนวทางในการปรับปรุงจาก
หองสมุดเปนหองสมุดอิเล็กทรอนิกสนํามาใชในสํานักงานอัยการสูงสุดตอไป 

สํานักงานอัยการสูงสุดมีความรูซ่ึงถือไดวาเปนทุนทางปญญาขององคกรจํานวนมาก
ความรูสวนใหญมักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของเอกสารที่เปนกระดาษหรือหนังสือ และจะถูกเก็บ
รวบรวมไวในสถานท่ีบริการหนังสือหรือหองสมุด ทําใหไมสามารถกระจายความรูและการคนควา
ขอมูลแกผูสนใจไดอยางท่ัวถึง (Problem) ดังนั้นการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานอัยการสูงสุดจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญที่ศูนยวิทยบริการ สังกัดสํานักงานวิชาการ สํานักงาน
อัยการสูงสุด (Organization) มีหนาท่ีความรับผิดชอบหองสมุดสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีหัวหนา
ศูนยวิทยบริการ (Manager) เปนผูดูแลใหเปนไปตามแผนเพื่อการบริหารจัดการภายในหองสมุดและ
มีเจาหนาท่ีของหองสมุดเปนผูปฏิบัติงานตางๆ ในหองสมุด ทํางานประสานรวมกับนักวิชาการ
คอมพิวเตอรในสวนของเทคโนโลยีท่ีเปนอิเล็กทรอนิกส (Knowledge Workers) ดังนั้นเพื่อใหผู
ปฏิบัติมีความรูและมีความพรอมในการเปล่ียนแปลงไปสูระบบใหมรวมท้ังมีแนวทางอยาง
ผูเช่ียวชาญ โดยความรูท่ีสําคัญเพ่ือใชในการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส คือความรูดาน
การจัดการความรูและความรูดานเทคโนโลยีเพื่อใชในการจัดการขอมูลความรู เอกสาร และหนังสือ
ใหอยูในแบบอิเล็กทรอนิกส (Knowledge) จากความรูดังกลาวท่ีตองมีกระบวนการเปนข้ันเปนตอน
ชวยใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการในยุคขาวสารที่รวดเร็ว ทํา
ใหผูใชบริการมีความตองการความรูท่ีออนไลนมากกวาท่ีจะตองมาท่ีหองสมุดเทานั้น และเพื่อชวย
ใหความตองการความรูสามารถใชไดทุกท่ีทุกเวลาและหลากหลายชองทางมากข้ึน อีกท้ังผูรับ 
บริการตามสํานักงานในสวนภูมิภาคไดรับความรูจากหองสมุดเทาเทียมกัน สงเสริมใหเปน
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องคกรท่ีอุดมปญญา โดยหองสมุดอิเล็กทรอนิกสจะทําใหพนักงานอัยการและบุคลากรเจาหนาท่ี
ไดรับความรูใหทันตอการตัดสินใจและทันตอเหตุการณ เพิ่มความรูท่ีสําคัญตอการทํางานการ
รวบรวมองคความรูท่ีสําคัญ เพื่อเก็บประสบการณท่ีสําคัญจะชวยใหองคกรสามารถมีการตอยอด
งาน และความรู แลวถายทอดองคความรูไปสูรุนตอรุน (Productivity)     

จากสภาพปญหาการกระจายความรูไมท่ัวถึงและไมสะดวกตอการตองเดินทางเพ่ือมาหา
ความรูท่ีหองสมุดเทานั้น ทําใหคนไมสนใจท่ีจะหาความรูจากแหลงหองสมุดแบบเดิม จึงมีความ
จําเปนตองแกไขปญหา (Solution) โดยการเปดชองทางการใหบริการมากข้ึน และสรางระบบการ
จัดการความรู (Knowledge Management Systems) การจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส และ
นําทฤษฎีการจัดการความรู คือ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวงคู (Double-Loop Learning) มาประยุกตใชใน
การแกปญหา โดยระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ีสรางข้ึนเพื่อไมใหบุคลากรในองคกรยึดติดกับ
งานประจําหรืองานแบบเดิม (Defensive Routine) และลดการตอตานการเรียนรูท่ีจะปรับเปล่ียนจาก
หองสมุดธรรมดาไปสูหองสมุดอิเล็กทรอนิกสโดยเคร่ืองมือในการละลายพฤติกรรมเหลานี ้คือดุล
ดัชนี (Balanced Score Card) ผลท่ีไดรับ (Productivity) จากการนําระบบจัดการความรูมาใชแก 
ปญหาในการจัดการเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ในหองสมุดโดยจะมีการรวบรวมประสบการณจากผู 
เช่ียวชาญดานการทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกสและในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังข้ันตอนในการคิด
วิเคราะหวิธีการทํางานต้ังแตข้ันตอนการสํารวจและรวบรวมขอมูล การออกแบบ ตลอดท้ังการ
ดําเนินการเกี่ยวกับหลักการท่ีสําคัญของระบบหองสมุด แหลงความรู (Portal) ท่ีตองใชอางอิงในการ
ทํางาน รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญ (Contacts) รวมท้ังสารสนเทศท่ีใชในการทํางานท่ีมี
ประโยชนในการเรียนรู ทํางาน แกปญหา และตัดสินใจ การจัดการความรูจะชวยลดเวลาในการ
ทํางาน ชวยแกไขปญหา หรือตัดสินใจ โดยเปนแหลงรวบรวมความรูท้ังความรูท่ีฝงอยูในตัวคน 
(Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือสัญชาตญาณของแตละบุคคล
ในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณ
อักษรได และความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  เปนความรูท่ีสามารถรวบรวมถายทอดไดโดย
ผานวิธีการตางๆ เชน คูมือตางๆ เปนตน ผูปฏิบัติงานจะใชเวลาและทรัพยากรลดลง มีประสบการณ
ทราบวาจําเปนตองใชสารสนเทศประกอบการทํางานใหเกิดประสิทธิผล เปนการพัฒนาตอยอด
เพิ่มเติมหรือปรับปรุงรายละเอียดจากประสบการณเดิม และไมตองคิดวิธีใหมในการทํางานทุกคร้ัง 
ซ่ึงปจจุบันท้ังภาครัฐและเอกชนไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู โดยใชเปนเคร่ืองมือเพื่อนํา 
มาใชแกปญหาใหกับองคกรท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู หาก
สํานักงานอัยการสูงสุดนําระบบการจัดการความรูนี้มาใชจะชวยแกไขปญหาดังกลาวขางตน จะทํา
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ใหไดขอมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการและผูท่ีใชความรู นําไปสูรักษา
ผลประโยชนของรัฐดวยความเปนธรรมและเปนท่ีพึ่งของประชาชนได 

 

วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
อัยการสูงสุด 

2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรูสําหรับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงานอัยการ
สูงสุด 
 

ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต 
 

1. สามารถรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดการความรูหองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
สํานักงานอัยการสูงสุดไวท่ีเดียวงายตอการสืบคน 

2. มีระบบการจัดการความรูสําหรับหองสมุดอิเล็กทรอนิกส สํานักงานอัยการสูงสุด 
3. ชวยใหผูใชสามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว 
4. สนับสนุนและสงเสริมใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

 

ขอบเขตการศึกษา 
 

1. หัวขอความรู 
ระบบจัดการความรูเกีย่วกับหองสมุดอิเล็กรอนิกส 
( Knowledge Management Electronic Library. Office of the Attorney General) 

2. หนวยงานท่ีเกีย่วของ 
ศูนยวิทยบริการ สํานักงานวชิาการ สํานักงานอัยการสูงสุด 

3. บุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
ผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) ผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และ

ผูใชงานระบบ (Knowledge User) ศูนยวิทยบริการ สํานกังานวิชาการ ขาราชการฝายอัยการของ
สํานักงานอัยการสูงสุดและประชาชนท่ัวไป 

 



4 

4. ภารกิจ / งาน 
4.1 ขอบเขตของการพัฒนาระบบ KMS 

- ระบบจัดการความรูสามารถจัดเก็บองคความรูเกี่ยวกับหองสมุด
อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบจัดการความรูสามารถสนับสนุนการทํางานของบรรณารักษและ
เจาหนาท่ีหองสมุดเปนไปตามข้ันตอน มีความรวดเร็วและถูกตองในการ
บริหารจัดการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสได 

- บรรณารักษและเจาหนาท่ีหองสมุดสามารถเขาไปบันทึกขอมูล สืบคน จัดทํา
ทะเบียนหนังสือ รวบรวมสถิติและออกรายงานตางๆ ได เกี่ยวกับการใช
หองสมุด 

4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาปญหาและความตองการดานการจัดการความรูเกีย่วกับหองสมุด

อิเล็กทรอนิกสของขาราชการฝายอัยการ ณ  ศูนยวิทยบริการ อาคารรัชดา สํานักงานอัยการสูงสุด
เทานั้น เนื่องจากศูนยวิทยบริการตองรับผิดชอบหองสมุดท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 
57 แหง และยงัตองรับผิดชอบงานพิพิธภณัฑและงานจดหมายเหตุ สํานักงานอัยการสูงสุด ดังนั้น 
จะทําการศึกษาคนควาเกีย่วกบัระบบหองสมุดอิเล็กทรอนกิส คูมือการใช E-Library ระเบียบการใช
หองสมุด แผนยุทธศาตร คําส่ัง ขอกําหนด และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของศูนย
วิทยบริการในการดําเนนิการเกี่ยวกับหองสมุดอิเล็กทรอนกิส ซ่ึงมีกฎหมาย ระเบียบ และคูมือท่ี
เกี่ยวของดังนี ้

1) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานอัยการสูงสุด 
พ.ศ. 2554-2558 

2) แผนยุทธศาตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 
2554-2558 

3) คูมือการใช E-Library 
4) แหลงเรียนรูตรอดชีพทางกฎหมาย (Life-Long Legal Learning Centre)

หองสมุดพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ สํานกังานอัยการสูงสุด 
5) โครงการพัฒนาหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) ของสํานักงาน

อัยการสูงสุด 
6) ระเบียบสํานกังานอัยการสูงสุด วาดวยการใชหองสมุด พพิิธภัณฑ และ

จดหมายเหตุ สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 


