
 

 
บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำงำนวจัิย 

อ ำนำจหน้ำท่ีของพนกังำนอยักำรในกำรด ำเนินคดีปกครองเป็นไปตำมพระรำชบญัญติั
องค์กรอยักำรและพนักงำนอยักำร พ.ศ. 2553 มำตรำ 14 (3), (4) และ (5) ซ่ึงถือว่ำเป็นบทบำท
อ ำนำจหน้ำท่ีใหม่ของพนักงำนอยักำร กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2549 ไดจ้ดัตั้งส ำนกังำนคดีปกครองข้ึนเพื่อเป็นองคก์ร (Organization) ท ำหน้ำท่ี
ด ำเนินคดีปกครองแทนหน่วยงำนทำงปกครองโดยมีอธิบดีอยักำร ส ำนักงำนคดีปกครอง เป็น
ผู ้บังคับบัญชำ ในส่วนภูมิภำคมีอธิบดีอัยกำรส ำนักงำนคดีปกครองในส่วนภูมิภำคเป็น
ผูบ้งัคบับญัชำ (Manager) แต่ละส ำนกังำนมีผูป้ฏิบติังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนคดีค ำสั่งทำงปกครอง 
(Knowledge Workers) ได้แก่พนักงำนอยักำรและนิติกรส ำนักงำนต่ำงๆ ทั้งส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค อ ำนำจหน้ำท่ีหลกัของพนกังำนอยักำรและนิติกรส ำนักงำนคดีปกครองคือกำรด ำเนินคดี
ปกครองแทนหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจำ้หนำ้ท่ีของรัฐเพื่อรักษำผลประโยชน์ของรัฐดว้ยควำม
เป็นธรรม (Productivity) กำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองเป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินคดีปกครอง 
ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงจำกกำรด ำเนินคดีแพ่งทั้งในเร่ืองกระบวนกำรพิจำรณำท่ีใช้ระบบไต่สวนใน
ขณะท่ีกำรด ำเนินคดีแพ่งใช้ระบบกล่ำวหำ ดงันั้นพนกังำนอยักำรและนิติกรท่ีปฏิบติังำนดำ้นกำร
ด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองจะตอ้งมีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยปกครองโดยเฉพำะ ตลอด
ทั้งระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศตอ้งมีควำมเพียงพอในกำรรองรับกำรปฏิบติังำน แต่ปัจจุบนักลบั
ปรำกฏปัญหำในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง ทั้งปัญหำในเร่ืองกำรท ำงำน และปัญหำเร่ืองคน
กบัเทคโนโลย ีท ำใหพ้นกังำนอยักำรและนิติกรไม่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญพอในกำรวิเครำะห์ควำม
ผิดพลำดในกำรออกค ำสั่งทำงปกครองของหน่วยงำนทำงปกครอง (Task Knowledge) ซ่ึงเป็น
ปัญหำ (Problem) วกิฤติในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง 

ปัญหำกำรท ำงำน พนกังำนอยักำรและนิติกรท่ีปฏิบติังำนดำ้นคดีค ำสั่งทำงปกปกครองไม่
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยปกครอง สำเหตุเกิดจำกผูป้ฏิบติังำนไม่ไดเ้รียนจบมำทำงดำ้น
กฎหมำยปกครองโดยตรง กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลไม่มีประสิทธิภำพใชค้นไม่เหมำะสมกบังำน 
ไม่มีแผนกำรพฒันำบุคลำกรเพื่อใหบุ้คลำกรมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น 

 ปัญหำดำ้นคนกบัเทคโนโลยีสำรสนเทศ บุคลำกรไม่มีควำมรู้ดำ้นเทคโนโลยี ส ำนกังำน
คดีปกครองไม่มีกำรจดักำรดำ้นระบบสำรสนเทศ ขอ้มูลด้ำนกฎหมำย ค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของ
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ศำลปกครองสูงสุด ค ำช้ีขำดอ ำนำจหนำ้ท่ีระหวำ่งศำล ตลอดทั้งตวัอยำ่งคดีท่ีส ำคญัในกำรท ำค ำฟ้อง 
ค ำให้กำร ค ำอุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์ ท ำให้ผู ้ปฏิบัติงำนขำดเอกสำรข้อมูลท่ีจ  ำเป็น เพื่อใช้
ประกอบกำรในกำรด ำเนินคดีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ีส ำนักงำนคดีปกครอง ยงัขำด
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อใหพ้นกังำนอยักำรหรือนิติกรใชใ้นกำรสืบคน้ขอ้มูลไดโ้ดยรวดเร็ว  

จำกสภำพปัญหำดงักล่ำวขำ้งตน้ จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งแก้ไขปัญหำ หำกไม่ด ำเนินกำร
แก้ไขจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอัยกำรและนิติกรด้ำนคดีค ำสั่งทำงปกครองขำด
ประสิทธิภำพ ซ่ึงจะท ำให้กำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐขำดควำมน่ำเช่ือถือและไม่เป็นท่ีเช่ือมัน่ 
ของประชำชนได้ ดงันั้นวิธีกำรแกปั้ญหำ (Solution) จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรสร้ำงระบบกำร
จดักำรควำมรู้ (Knowledge Management Systems) ดำ้นกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองข้ึนใน
ส ำนกังำนคดีปกครอง และน ำทฤษฎีกำรจดักำรควำมรู้ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ขณะท ำงำน (Learning in 
Action)  มำประยกุตใ์ชใ้นกำรแกปั้ญหำ โดยระบบกำรจดักำรควำมรู้ (KMS) ท่ีสร้ำงข้ึนจะก่อให้เกิด
สภำพแวดลอ้มในกำรเรียนรู้ขณะท ำงำน (Learning in Action) ทฤษฎีดงักล่ำวมีหลกักำรส ำคญัคือ
กำรเปล่ียนกำรท ำงำน (Action) เป็นโอกำสในกำรเรียนรู้ (Learning Opportunity) ไม่เนน้กำรเอำคน
ออกจำกหนำ้งำนมำเพื่อฝึกฝนกำรเรียนรู้ ซ่ึงรูปแบบในกำรเรียนรู้มีทั้งหมด 4 รูปแบบดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
1) กำรเรียนรู้โดยกำรสืบควำมลับ (Intelligent Learning) 2) กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์
(Experiential Learning) 3)กำรเรียนรู้โดยกำรทดลอง (Experimental Learning) 4) กำรเรียนรู้เพื่อน ำ
กำรเรียนรู้ (Leading Learning) เหตุผลท่ีเลือกทฤษฎีกำรเรียนรู้ขณะท ำงำน (Learning in Action) มำ
ประยกุตใ์ชใ้นกำรแกปั้ญหำเน่ืองจำกบทบำทอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินคดีปกครองของส ำนกังำน
อยักำรสูงสุดเป็นบทบำทอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนใหม่ตำมพระรำชบญัญติัองคก์รอยักำรและพนกังำน
อยักำร พ.ศ. 2553 ซ่ึงแต่เดิมมีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินคดีเฉพำะคดีอำญำและคดีแพ่งเท่ำนั้น พนกังำน
อยักำรและนิติกรท่ีปฏิบติังำนด้ำนคดีค ำสั่งทำงปกครองยงัไม่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง ดงันั้นกำรเรียนรู้โดยกำรสืบควำมลบั (Intelligent Learning) โดยเรียนรู้
จำกกำรค้นควำ้ (Search) ข้อมูลกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองจำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น 
แหล่งขอ้มูลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ หรือแหล่งขอ้มูลของศำลปกครอง กำรสอบถำม
จำกผูรู้้ (Inquiry) ผูมี้ประสบกำรณ์จริงในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง นอกจำกนั้นยงัสำมำรถใช้
กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ (Experiential Learning) ของพนกังำนอยักำรและนิติกรท่ีปฏิบติังำน
ดำ้นคดีปกครอง โดยอำจจะเรียนรู้ประสบกำรณ์ในลกัษณะกำรทบทวนหลงักำรด ำเนินคดีท่ีส ำคญั
เก่ียวกบัค ำสั่งทำงปกครอง (After Action Review) โดยจดัให้มีกำรประชุมพนกังำนอยักำรและนิติ
กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัคดีนั้นๆ น ำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลปกครองสูงสุดมำวิเครำะห์เพื่อปรับปรุง
กำรด ำเนินคดีใหมี้ประสิทธิภำพมำกข้ึน  
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ผลท่ีไดรั้บ (Productivity) ของส ำนกังำนคดีปกครองจำกกำรน ำระบบจดักำรควำมรู้มำใช้
แกปั้ญหำในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง คือกำรรักษำผลประโยชน์ของรัฐดว้ยควำมเป็นธรรม 
กำรจดักำรควำมรู้จะช่วยต่อยอดทกัษะในกำรแก้ปัญหำของส ำนกังำนคดีปกครองโดยระบบกำร
จดักำรควำมรู้ จะมีกำรรวบรวมประสบกำรณ์จำกผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองทั้ง
ขั้นตอนวิธีกำรท ำงำนตั้งแต่ขั้นตอน กำรรับส ำนวน กำรรวบรวมพยำนหลกัฐำน กำรท ำควำมเห็น/
ค ำสั่ง กำรท ำค ำฟ้อง ค ำให้กำร ค ำอุทธรณ์ ค ำแก้อุทธรณ์ตลอดทั้งกำรด ำเนินคดีในศำลปกครอง 
วธีิกำรใชเ้อกสำรพยำนหลกัฐำนท่ีส ำคญัประกอบกำรด ำเนินคดี (Repository) แหล่งควำมรู้ (Portal) 
ท่ีตอ้งใชอ้ำ้งอิงในกำรท ำงำนทั้งท่ีมีอยูบ่นอินทรำเน็ตภำยในส ำนกังำนคดีปกครอง ส ำนกังำนอยักำร
สูงสุด หรือบนอินเตอร์เน็ตภำยนอกส ำนกังำนอยักำรสูงสุด รำยช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ช่ียวชำญ 
(Contacts) รวมทั้งสำรสนเทศท่ีใช้ในกำรท ำงำนท่ีมีประโยชน์ในกำรเรียนรู้ ท ำงำน แกปั้ญหำและ
ตดัสินใจ กำรจดักำรควำมรู้จะช่วยลดเวลำในกำรท ำงำน ช่วยแกไ้ขปัญหำ หรือตดัสินใจโดยเป็น
แหล่งรวบรวมควำมรู้ทั้งควำมรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) เป็นควำมรู้ท่ีได้จำก
ประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือสัญชำตญำณของแต่ละบุคคลในกำรท ำควำมเขำ้ใจในส่ิงต่ำง ๆ เป็น
ควำมรู้ท่ีไม่สำมำรถถ่ำยทอดออกมำเป็นค ำพูดหรือลำยลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่ำย เช่น ทกัษะในกำร
ท ำงำน หรือกำรคิดเชิงวิเครำะห์ เป็นตน้และควำมรู้ท่ีชดัแจง้ (Explicit Knowledge)  เป็นควำมรู้ท่ี
สำมำรถรวบรวม ถ่ำยทอดไดโ้ดยผำ่นวิธีกำรต่ำงๆ เช่น คู่มือต่ำงๆ เป็นตน้  ผูป้ฏิบติังำนจะใชเ้วลำ
และทรัพยำกรลดลง มีประสบกำรณ์ทรำบวำ่จ ำเป็นตอ้งใช้สำรสนเทศประกอบกำรท ำงำนให้เกิด
ประสิทธิผล เป็นกำรพฒันำต่อยอดเพิ่มเติมหรือปรับปรุงรำยละเอียดจำกประสบกำรณ์เดิม และไม่
ตอ้งคิดวิธีใหม่ในกำรท ำงำนทุกคร้ัง ซ่ึงปัจจุบนัทั้งภำครัฐและเอกชนได้ให้ควำมส ำคญักบักำร
จดักำรควำมรู้ โดยใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อน ำมำใชแ้กปั้ญหำให้กบัองค์กร ท่ีมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำ
องคก์รให้เป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู้ หำกส ำนกังำนคดีปกครองน ำระบบกำรจดักำรควำมรู้ดำ้นกำร
ค ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองมำใชจ้ะช่วยแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวขำ้งตน้ จะท ำให้กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
พนกังำนอยักำรและนิติกรดำ้นคดีดำ้นคดีค ำสั่งทำงปกครองมีประสิทธิภำพในรักษำผลประโยชน์
ของรัฐดว้ยควำมเป็นธรรม มีควำมน่ำเช่ือถือและเป็นท่ีเช่ือมัน่ของประชำชนได ้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรค้นคว้ำ 

1.2.1 เพื่อศึกษำสภำพปัญหำของกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองโดยน ำระบบกำรจดักำร
ควำมรู้มำเป็นแนวทำงในกำรแกปั้ญหำ 

1.2.2.เพื่อสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรู้ดำ้นกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง  
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1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ เชิงทฤษฎ ีและ/หรือเชิงประยุกต์ 
1.3.1 มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง และ มีแหล่ง

แลกเปล่ียนกำรเรียนรู้ 
1.3.2 มีระบบสำรสนเทศ ขอ้มูล หรือมำตรฐำนในกำรท ำงำนดำ้นกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำง

ปกครอง  
1.3.3 บุคคลำกรท่ีปฏิบติังำนดำ้นคดีค ำสั่งทำงปกครองปฏิบติังำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ

โดยใช้ประโยชน์จำกระบบกำรจดักำรควำมรู้ปัญหำกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองของพนกังำน
อยักำรและนิติกรท่ีปฏิบติังำนในส ำนกังำนคดีปกครองในประเด็นปัญหำกำรขำดผูเ้ช่ียวชำญและ
กำรขำดระบบสำรสนเทศ ข้อมูลท่ีจ ำเป็น เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง โดย
บุคลำกรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ พนักงำนอัยกำร นิติกร และข้ำรำชกำรธุรกำร ท่ีปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ส ำนกังำนคดีปกครองในส่วนกลำง โดยผูค้น้ควำ้จะไดท้  ำกำรสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรู้เพื่อเพิ่ม
ศกัยภำพของพนกังำนอยักำรในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง ส่วนกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ขอ้มูลจะประยุกต์ใช้มำตรฐำน ISO 12207 มำปรับใช้โดยปรับลดกระบวนกำรเหลือ 15 กิจกรรม 
(Task) ท่ีส ำคญัจำก 48 กิจกรรม (Task) และจะท ำกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำขอ้มูล โดยวิธีกำร
วศิวกรรมควำมรู้ Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)   

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ศึกษำเฉพำะปัญหำกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครองของพนักงำนอยักำรและนิติกรท่ี
ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนคดีปกครองในประเด็นปัญหำกำรขำดผูเ้ช่ียวชำญและกำรขำดระบบ
สำรสนเทศ ขอ้มูลท่ีจ  ำเป็น เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง โดยบุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้ง 
ได้แก่ พนักงำนอยักำร นิติกร และขำ้รำชกำรธุรกำร ท่ีปฏิบติัหน้ำท่ีในส ำนกังำนคดีปกครองใน
ส่วนกลำง โดยผูค้น้ควำ้จะไดท้  ำกำรสร้ำงระบบกำรจดักำรควำมรู้เพื่อเพิ่มศกัยภำพของพนักงำน
อยักำรในกำรด ำเนินคดีค ำสั่งทำงปกครอง ส่วนกำรรวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลจะประยุกต์ใช้
มำตรฐำน ISO 12207 มำปรับใชโ้ดยปรับลดกระบวนกำรเหลือ 15 กิจกรรม (Task) ท่ีส ำคญัจำก 48 
กิจกรรม (Task) และจะท ำกำรวิเครำะห์และประเมินค่ำข้อมูล โดยวิธีกำรวิศวกรรมควำมรู้  
Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)   


