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บทคดัย่อ 
 

การขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองและการขาดฐานขอ้มูลสนบัสนุนการ
ด าเนินคดีของพนกังานอยัการ เป็นปัญหาส าคญัของการด าเนินคดีค าสั่งปกครอง ท าใหก้ารด าเนินคดีค าสั่ง
ทางปกครองขาดประสิทธิภาพ การรักษาผลประโยชน์ของรัฐขาดความน่าเช่ือถือและไม่เป็นท่ีเช่ือมัน่ของ
หน่วยงานทางปกครองและประชาชน 

แนวทางแกไ้ขปัญหา ไดส้ร้างระบบการจดัการความรู้ (KMS) เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินคดี
ค าสั่งทางปกครอง พร้อมจดัท าแผนกิจกรรมการจดัการความรู้และประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน 
(Learning in Action) มาปรับใช้ในการแก้ปัญหา โดยกระบวนการสร้างระบบการจดัการความรู้ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการมาตรฐาน ISO12207/15504 และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีการวิศวกรรม
ความรู้ Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)  

จากการศึกษาพบวา่ ระบบการจดัการความรู้ (KMS) มีการออกแบบเหมาะสมในการใชง้าน และ
น าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานได้ เน่ืองจากระบบมีการจดัการความรู้ทั้งความรู้ชัดแจง้ 
(Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) ระบบจะเป็นแหล่งเรียนรู้และมี
ฐานขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินคดีของพนกังานอยัการ ส่วนแผนกิจกรรมการจดัการความรู้ มีการก าหนด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมไม่เป็นภาระกับผูป้ฏิบัติงานและสามารถด าเนินกิจกรรมได้จริงโดยไม่ต้องใช้
งบประมาณ ระบบการจดัการความรู้และแผนกิจกรรมดงักล่าวไดก่้อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้
ขณะท างาน (Learning in Action) ช่วยใหพ้นกังานอยัการมีความรู้ความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึน การด าเนินคดีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของรัฐได้ด้วยความเป็นธรรม
(Productivity) 
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ABSTRACT 

 
There are a lack of prosecution experts, administrative order, and no database to support 

the prosecutors’ work in litigation. The important issue is to have an order in political litigation.  
This will enable administrative proceedings to be in a systematic fashion and to protect the 
interests of the state, while making an effort to restore credibility and confidence within the 
administrative agencies and the public. 

A ‘Knowledge Management System’ has been created as a solution to enhance the 
prosecution of the administrative order.  Events were arranged through the concept of knowledge 
management and application of ‘Learning in Action’ to solve the problems at work.  The process 
of creating a knowledge management system was implemented according to standard procedures 
of ISO12207/15504.  Data was analyzed by using the method of engineering knowledge, and 
Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring). 

The study found that the design of the ‘Knowledge Management System’ operated with 
effectiveness and was able to solve practical problems at work.  The reason attests to explicit 
knowledge and tacit knowledge as the source for learning and support in the actions of the 
prosecutors.  The knowledge management activity plan prevented a burden on the operator’s 
performance and can be practically implemented without a budget.  Knowledge management 
systems and plans for such activities have caused an action learning environment and creating 
more expertise.  Actions are more effective and can protect the interests of the state with fairness. 


