
 

 
บทที ่5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระส าคญัของข้อมูล 

 
5.1 น าเร่ือง 

การสร้างระบบการจดัการความรู้ (KMS) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการด าเนินคดีค าสั่งทาง
ปกครองผูค้น้ควา้ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู้ Common KADS 
(Knowledge Analysis and Data Structuring) ซ่ึงมีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

1.5.5 การจดัเกาบความตอ้งการ (Requirement Elicitation: ENG 1) 
1.5.5.5 ศึกงาขอ้มูลพื้นฐานหวัขอ้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองของ 

พนกังานอยัการ 
การศึกงาขอ้มูลพื้นฐานหัวขอ้ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองของ

พนกังานอยัการ เพื่อตอ้งการทราบบทบาทอ านาจหนา้ท่ีการด าเนินคดีปกครองของพนกังานอยัการ 
ขั้นตอนการด าเนินคดีปกครอง และต้องการทราบความหมายของค าสั่งทางปกครองตาม
พระราชบญัญติัวิธีปฏิบติัราชการทางปกครอง พ  .ศ . 2539 มาตรา 5 ค  าสั่งทางปกครองกบักฎมี
ความหมายแตกต่างกนัอย่างไร รูปแบบของค าสั่งทางปกครองเปา นอย่างไร เง่ือนไขการด าเนินคดี
เก่ียวกบัค าสั่งทางปกครองมีอะไรบา้ง การศึกงาขอ้มูลดงักล่าวเพื่อตอ้งการฐานความรู้เก่ียวกบัค าสั่ง
ทางปกครองเพื่อน าไปประกอบการสัมภางณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญ 

1.5.5.5 การสัมภางณ์ผูบ้ริหารของส านกังานคดีปกครอง  
การสัมภางณ์ผูบ้ริหารของส านักงานคดีปกครอง ได้สัมภางณ์ท่านมนัส สุขสวสัด์ิ 

ผูต้รวจการอยัการ รักงาการอธิบดี ส านกังานคดีปกครอง เพื่อตอ้งการไดข้อบเขตของความรู้ เพื่อ
ก าหนดฐานความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง  ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดภารกิจ
ส าคญั (Critical Task) และตอ้งการให้ผูบ้ริหารมอบนโยบายการก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
นโยบายการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง มีขั้นตอนการสัมภางณ์ ดงัน้ี 

(1) การออกแบบวาระการสัมภางณ์ 
(2) การสัมภางณ์ผูบ้ริหารตามวาระการสัมภางณ์ 
(3) การเรียบเรียงบทสัมภางณ์ผูบ้ริหาร (Script) 
(4) การวิเคราะห์บทสัมภางณ์ (Transcript) ของผูบ้ริหารโดยวิเคราะห์ค าส าคญั

(Keyword Annotation) หรือวิเคราะห์ความหมายส าคญั (Semantic Annotation) ในบนัทึกการ
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สัมภางณ์ (Script) เพื่อหาขอบเขตของความรู้ ฐานความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง 
เพื่อตอ้งการทราบวา่ใครเปา นเจา้ของความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองหรือเพื่อก าหนด
ตวัผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง ภารกิจส าคญั (Critical Task) และ
นโยบายการก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ การจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง (ภาคผนวก ค(  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.1 ขั้นตอนการสัมภางณ์ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 

 

ออกแบบวาระการสมัภางณ์ 

สมัภางณ์ผูบ้ริหาร 

เรียบเรียงบทสมัภางณ์ผูบ้ริหาร 

วเิคราะห์บทสมัภางณ์ผูบ้ริหาร  
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ตาราง 5.1 แสดงผลการสัมภางณ์ผูบ้ริหารส านกังานคดีปกครอง 

ขอบเขตความรู้ ผูบ้ริหารตอ้งการใหจ้ดัท าองคค์วามรู้ดา้นค าสั่งทางปกครองใน

เร่ืองการท าค าใหก้ารในคดีค าสั่งทางปกครองและใหร้วบรวมค า

พิพากงาและค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดท่ีวนิิจฉยัเก่ียวกบัค าสั่ง

ทางปกครองกรณีใดบา้งท่ีจะตอ้งด าเนินการอุทธรณ์ก่อน้้องคดี 

กรณีใดบา้งท่ีสามารถ้้องศาลไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งยืน่อุทธรณ์ 

การก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ 

 

ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งท างานดา้นคดีปกครองมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีและให้

ความสนใจในดา้นวชิาการดว้ย  

ผูใ้ชง้าน  

 

ผูบ้ริหาร พนกังานอยัการผูป้ฏิบติังานดา้นคดีปกครอง และนิติกร 

ส านกังานคดีปกครอง 

ปัญหาวกิฤติท่ีสมควร

แกไ้ข 

 

เน่ืองจากการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองมีหลายขั้นตอน การ

ด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองส่วนใหญ่จะเปา นคดีรับแกต่้าง ดงันั้น 

ปัญหาวกิฤติท่ีจะตอ้งรีบแกไ้ขคือในขั้นตอนการท าค าให้การ 

การแบ่งประเภทผูใ้ชง้าน 1. ผูบ้ริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศงฝ่าย  

2. ผูเ้ช่ียวชาญ คือผูท่ี้มีประสบการณ์ในการท างานดา้นคดีปกครอง

มาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีและใหค้วามสนใจในดา้นวชิาการดว้ย  

3. ผูใ้ชง้านทัว่ไป คือผูท่ี้เร่ิมเขา้มาท างานในส านกังานคดีปกครอง

แลว้ยงัไม่มีประสบการณ์ซ่ึงอาจรวมถึงนิติกร และผูช่้วยอยัการ 

ความรู้ท่ีผูใ้ชง้าน

จ าเปา นตอ้งใช ้

1. ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ความรู้ดา้นการด าเนินคดีปกครอง  ท่ีเปา นหลกั

ส าคญัๆ ท่ีใชใ้นการบริหาร 

2. ผูเ้ช่ียวชาญ ไดแ้ก่ความรู้ดา้นการด าเนินคดีปกครองท่ีใชใ้นการ

แกปั้ญหาในการท างาน 

3. ผูใ้ชง้านทัว่ไป ไดแ้ก่ความรู้เบ้ืองตน้ในการด าเนินคดีปกครอง 

นโยบายหรือวิสัยทศัน์ของ

ส านกังานคดีปกครองดา้น

การจดัการความรู้  

ส านกังานคดีปกครองจะเปา นแหล่งความรู้ดา้นกฎหมายปกครอง

ทุกประเภทและมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการด าเนินคดีปกครอง 
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5.1.1.3 การสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
การสัมภางณ์ผู ้เ ช่ียวชาญ ได้สัมภางณ์ท่านวุฒิกร อินทวงศ์ อัยการผู ้เ ช่ียวชาญ 

ส านักงานอัยการพิเศงคดีปกครอง 2 เพื่อต้องการจับความรู้ (Knowledge Capture) จาก
ประสบการณ์ แนวคิด หลกัการท่ีส าคญั และเทคนิคในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งคดี
ตวัอยา่ง (Case Study) ท่ีส าคญั มีขั้นตอนการสัมภางณ์ ดงัน้ี 

(1) การก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ 
(2) การออกแบบวาระการสัมภางณ์ 
(3) การสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อจบัหลกัการส าคญัได้แก่วิธีการคิดและหลัก

ปฏิบติังานจริงจากประสบการณ์ 
(4) การเรียบเรียงบทสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
(5) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ บทสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญตามมาตรฐาน 

Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) และใชว้ิธีการวิเคราะห์ค า
ส าคญั (Keyword Annotation) วิเคราะห์ความหมายส าคญั (Semantic Annotation) ในบนัทึกการ
สัมภางณ์ (Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้(Transcript) ท่ีพร้อมน าไปสังเคราะห์ (Modeling) 
เพื่อสร้างแบบจ าลองความรู้ (ภาคผนวก จ(  

(6) น าบทวิเคราะห์ (Transcript) ความรู้ไปสอบทาน (Validation) กบัผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อยนืยนัความถูกตอ้ง สมบูรณ์ และครบถว้นกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

(7) ถา้ไม่ถูกตอ้งจะตอ้งท าการสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญเพิ่มเติม 
(8) ถา้ถูกตอ้งน าบทวิเคราะห์ (Transcript) ความรู้ไปออกแบบ Knowledge Map 

ตามมาตรฐาน CommonKADS จากนั้นจึงน าเขา้สู่ระบบการจดัการความรู้ (KMS) 
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รูป 5.2 ขั้นตอนการสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 

 

 

การก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ 

ออกแบบวาระการสมัภางณ์ 

(Knowledge Capture Agenda) 

สมัภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

(Knowledge Capture) 

เรียบเรียงบทสมัภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

(Script) 

วิเคราะห์บทสมัภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ

ตามมาตรฐาน Common KADS 

(Knowledge 

Analysis)  

 

น าบทวิเคราะห์ความรู้ไปสอบทาน

กบัผูเ้ช่ียวชาญ(Validation) 

 

(Validation)  

)  

 

น าเขา้ระบบ KMS 

ไม่ถูกตอ้ง 

ถูกตอ้ง 

น าบทวิเคราะห์ไปออกแบบ Knowledge Map  

ตามมาตรฐาน  Common KADS 

 

)  

)  
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ตาราง 5.2 บทวเิคราะห์ Transcript ผูเ้ช่ียวชาญ 
Task Knowledge การท าค าให้การคดีค าส่ังทางปกครอง 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

INPUT 

ระยะเวลาท าค าให้การ/

ค าให้การเพิม่เติม

(Inference) 

 ระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ่ฯขอ้ 
43,46,49 (Domain) 
ฐานะของตัวความ
(Inference) 

 พ.ร.บ.จดัตั้งฯ
มาตรา3(Domain) 
การรวบรวม
พยานหลกัฐาน             
( Inference) 

 ระเบียบของท่ี
ประชุมใหญ่ฯขอ้ 64-
68(Domain) 
 ความครบถว้นของ
พยานหลกัฐาน
(Domain)  
ลกัษณะทัว่ไปของ
ค าส่ังทางปกครอง
(Inference) 

 ประเภทของค าสั่ง
ทางปกครอง(Domain) 

    PROCESS 

ตรวจสอบวตัถุประสงค์ของ

ค าฟ้อง(Inference) 

 อ านาจศาล (พ.ร.บ.วธีิ
ปฏิบติัฯมาตรา 56-65,พ.ร.บ.
จดัตั้งฯมาตรา 47( (Domain) 
 ผูมี้สิทธิ้้องคดี (พ.ร.บ.
จดัตั้งฯมาตรา 42( (Domain) 
 ระยะเวลาการ้้องคดี 
(พ.ร.บ.จดัตั้งฯมาตรา 49-52( 
(Domain) 
 ค าขอ (พ.ร.บ.จดัตั้งฯ
มาตรา 72( (Domain) 
 ประเภทของค าสั่งทาง

ปกครอง (พ.ร.บ.วธีิปฏิบติั

ราชการทางปกครองฯมาตรา 

5, กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ.2543( (Domain) 

ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและข้อ

กฎหมาย (Inference) 

 ตรวจสอบขอ้เทาจจริงตาม

ค า้้อง (Domain) 

OUTPUT 
ยืน่ค าให้การ(Inference) 

 ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ฯขอ้ ๔๓
(Domain) ยืน่ค  าร้องขอใหศ้าลช้ี
ขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล
(Inference) 
 พ.ร.บ.วา่ดว้ยการวนิิจฉยัช้ีขาด
อ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล พ.ศ.
2542 มาตรา 10(Domain) 
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ตาราง 5.2 บทวเิคราะห์ Transcript ผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ( 

Task Knowledge การท าค าให้การคดีค าส่ังทางปกครอง 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

INPUT 

 ประเภทของค าสั่ง
ทางปกครอง(Domain) 

 

PROCESS 

 หลกันิติรัฐ(Domain) 

 หลกับริการสาธารณะ

(Domain) 

ลกัษณะค าให้การ(Inference) 

 ระเบียบท่ีประชุมใหญ่ฯ

ขอ้ 43,44 (Domain) 

 การช้ีน าการวินิจฉยัคดี

ของศาล(Domain) 

OUTPUT 

 

Knowledge Base 

กฎหมาย และระเบียบ ค าพิพากงา และค าสั่ง ค าวนิิจฉยัช่ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล คู่มือ 

องคค์วามรู้สนบัสนุนอ่ืน ๆ 
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                    /         
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Explicit Knowledge

II494

                               

รูป 5.3  Knowledge Map การท าค าใหก้ารคดีค าสั่งทางปกครอง 

 
5.1.2 วเิคราะห์ความตอ้งการของระบบ (System Requirement Analysis: ENG 2) 

การวิเคราะห์ความตอ้งการของระบบเพื่อตอ้งการระบบการจดัการความรู้ ในแง่มุมของ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Business Specification) และความต้องการของผูใ้ช้งานระบบ  (User 
Specification) ขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ขอ้มูลจาก ENG 1 และจากการสอบถามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านโดยใชแ้บบสอบถาม (ภาคผนวก ช) ปรากฏวา่ผูใ้ชง้านตอ้งการระบบ KMS ใน
เร่ืองดงัต่อไปน้ี  
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ตาราง 5.3 แสดงความตอ้งการระบบของผูใ้ชง้าน 

 

เม่ือได้ความตอ้งการของระบบแลว้จึงได้ก าหนดคุณสมบติัของระบบการจดัการความรู้ 
ระบบ KMS  โดยผูบ้ริหารสามารถเขา้ใช้งานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานเพื่อก าหนด
แนวนโยบายในการบริหารงานคดี เพื่อให้การด าเนินคดีเปา นไปโดยรวดเราว ถูกตอ้ง เปา นธรรมและ
ตรวจสอบได ้ รวมถึงแนวปฏิบติัให้พนกังานอยัการส านกังานคดีปกครองปฏิบติัไปเปา นแนวทาง
เดียวกันเพื่อความเปา นเอกภาพ  ในส่วนการแก้ปัญหาในการท างาน ระบบจะมีผูเ้ช่ียวชาญคอย
สนับสนุนการตอบค าถามของผูใ้ช้งานหรือผูป้ฏิบติังาน หากมีปัญหา ซ่ึงนอกจากจะติดต่อจาก

ผูใ้ช ้ จ านวน ความตอ้งการระบบ 

ผูบ้ริหาร 

(อธิบดี รองอธิบดีและ

อยัการพิเศง( 

14 1. KMS จะตอ้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น กฎหมาย 

ระเบียบ ค าพิพากงาและค าสัง่ของศาลปกครอง 

2. KMS จะตอ้งมี Case Study (ตวัอยา่งคดี( 

3.KMS จะตอ้งมี Knowledge Map (ขั้นตอนการด าเนินคดีในรูป

แผนผงั( 

4. KMS จะตอ้งมีส่วนการมอบหมายงาน 

5. KMS จะตอ้งมีส่วนประเดานเร่งด่วน 

6. KMS จะตอ้งมีกระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง 

7. KMS จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศต่าง ๆ ได ้

8. KMS จะตอ้งมีระบบเกาบรายช่ือและสถานท่ีติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

9. KMS จะตอ้งมีประกาศขอ้ความต่าง ๆ ของส านกังาน 

10.  KMS จะตอ้งมีปฏิทินกิจกรรม ของส านกังาน  

11. KMS จะตอ้งมีประเดานปัญหาเร่งด่วน           

12. KMS จะตอ้งมี Blog (ท่ีแสดงความเหาน(              

13. KMS จะตอ้งมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายปกครอง(  

14. KMS จะตอ้งมี Search (ระบบสืบคน้(          

 

พนกังานอยัการ

ผูป้ฏิบติังาน 

ดา้นคดีปกครอง 

25 

นิติกร 10 
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ระบบ KMS แลว้ ยงัสามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ดอี้กช่องทางหน่ึง ระบบจะสนบัสนุนขอ้มูลการ
ด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง โดยมีขอ้มูลเก่ียวกับการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง ไม่ว่าจะเปา น
กฎหมาย ระเบียบ ค าพิพากงาหรือค าสั่งและหลกัการท าค าให้การในคดีค าสั่งทางปกครองโดยได้
จ  าลองความรู้ประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญให้เหานไดช้ดัจาก Knowledge Map ท าให้ผูท่ี้แมจ้ะไม่มี
ความรู้และประสบการณ์สามารถเขา้ใจหลกัการท าค าใหก้ารในคดีค าสั่งทางปกครองได ้ 

 
ตาราง 5.4 แสดงขอ้ก าหนดการใชง้านระบบของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท               
ผูบ้ริหาร   

(อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศง

ฝ่าย) 

ใชใ้นการก าหนดแนวนโยบายในการด าเนินคดี รวมถึงแนว

ปฏิบติัเพื่อใหพ้นกังานอยัการส านกังานคดีปกครองปฏิบติั

ไปเปา นแนวทางเดียวกนั ใชเ้ปา นขอ้มูลในการตดัสินใจในการ

บริหารงานส านกังานคดีปกครอง 

เช่ียวชาญ ใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในการท างาน 

ผูใ้ชง้านทัว่ไป ใชใ้นการสนบัสนุนขอ้มูลในการด าเนินคดีปกครอง 

   

5.1.3 วิเคราะห์ความตอ้งการของซอ้ต์แวร์ (Software Requirement Analysis:  
ENG 3) 

การวิเคราะห์ความตอ้งการซอ้ต์แวร์เพื่อตอ้งการซอ้ต์แวร์  (Software) ของระบบ 
เช่น Function) ต่างๆ ในระบบการจดัการความรู้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน ขอ้มูลประกอบการวเิคราะห์ ขอ้มูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การก าหนด Function พื้นฐาน
ของระบบจดัการความรู้ จากความตอ้งการของผูใ้ชง้านทั้ง 14 รายการ   (ENG 2) ดงักล่าว ปรากฏวา่
ความตอ้งการในการใชง้าน นั้น ๆ ตอ้งใช ้Software Feature และ Function ประเภท Software ของ 
Microsoft ท่ีช่ือวา่ SharePoint 2010 เปา นหลกั โดยจะน า Feature และ Function ของ SharePoint 
2010 มาใชต้ามความตอ้งการ 
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   ตาราง 5.5 แสดงความตอ้งการซอ้ตแ์วร์ของระบบ 
ระบบ SharePoint 2010/Software Feature 

 KMS มีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ Document Management System 

 KMS มี Case Study (ตวัอยา่งคดี( Document Management System 

 KMS มี Knowledge Map  

(แผนผงัการด าเนินคดี( 

Document Management System, Microsoft 

Visio, Link 

 KMS มีส่วนการมอบหมายงาน Task Assignment 

 KMS มีส่วนประเดานเร่งด่วน Issue 

 KMS มีกระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง Forum Discussion 

 KMS จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงั

สารสนเทศต่างๆ   

Link 

 KMS มีระบบเกาบรายช่ือและรายละเอียด

ของผู ้เช่ียวชาญส าหรับติดต่อ (ท าเนียบ

ผูเ้ช่ียวชาญ( 

Contact 

 KMS จะตอ้งมีประกาศขอ้ความต่างๆ  

ของส านกังาน 

Announcement  

 

 KMS มีปฏิทินกิจกรรมของส านกังาน Calendar 

 KMS มีประเดานปัญหาเร่งด่วน, ล าดับ

เร่ืองความเปา นมา 

Hot Issue, Forum Discussion 

 KMS มี Blog (ท่ีแสดงความเหาน( Blog 

 KMS มี Wiki (สารานุกรมกฎหมาย

ปกครอง( 

Wiki 

 KMS มีระบบสืบคน้ Search 
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การก าหนดโครงสร้างของ Cop ในระบบ เน่ืองจากการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง 
โดยทัว่ไปสามารถด าเนินการโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานอ่ืนของส านกังานอยัการสูงสุด เน้ือหา
งานจะเปา นการรับว่าต่างและแกต่้างให้กบัหน่วยงานทางปกครองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ โดยเฉพาะ
การด าเนินคดีเก่ียวกบัค าสั่งทางปกครองส่วนมากจะเปา นการแกต่้างให้กบัหน่วยงานทางปกครอง 
ดงันั้น รูปแบบของ Cop จึงเปา นแบบ Single Function และมีขอ้ก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 
 
      ตาราง 5.6 การก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท 

ผูบ้ริหาร 

(อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศงฝ่าย( 

Read ,Write 

เช่ียวชาญ Read ,Write 

ผูใ้ชง้านทัว่ไป Read ,Write 

Knowledge Manager               Read, Write 

Project Manager                       Read, Write 

Knowledge Engineer                Read ,Write, Delete, Edit 

KMS Support                            Read, Write 

 

5.1.4 การออกแบบซอร์้แวร์ (Software Design: ENG 4) เปา นการออกแบบลกังณะ
ของซอร์้แวร์ซ่ึงจะน าไปใช้ได้จริงและสามารถตรวจสอบความถูกต้องกับความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

5.1.5 การส่ือสารในองคก์ร (Organization Alignment: MAN 1) เปา นการท าความเขา้ใจ
กบัคนในองคก์รเก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้ ( KMS( เพื่อให้บุคลากรในส านกังานคดีปกครอง
มีความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจดัการความรู้ ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์
การจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง โดยขอ้มูลในการก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการความรู้
ของส านกังานคดีปกครองจะไดจ้ากการสัมภางณ์ผูบ้ริหาร จากนั้นไดมี้การออกแบบกิจกรรมการ
จดัการความรู้เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ โดยกิจกรรมจะก าหนดไว ้3 ปี และจะมีการสาธิตระบบการ
จดัการความรู้และเสนอแผนกิจกรรมใหก้บั KM Team หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

จากการสัมภางณ์ผูบ้ริหารส านกังานคดีปกครอง ผูบ้ริหารไดมี้นโยบายเก่ียวกบัการ
จดัการความรู้ภายใน 3-5 ปี ซ่ึงน ามาก าหนดวสิัยทศัน์ ดงัน้ี 
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“ส านักงานคดีปกครองจะเป็นแหล่งความรู้ด้านกฎหมายปกครองทุกประเภทและมี
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินคดีปกครอง” 

วสัิยทศัน์ อส.
Vision

วิสัยทัศน์ KM อส.
Vision

วิสัยทัศน์ KM ส านักงาน
Vision

พนั กจิ
Mission

เป้าประสงค์
Goal

กลยุท ์
Strategic

ระบบ KMS

รักษาผลประ ยชน์ของรัฐ
และประชาชน

องค์กรอัยการเป็นสถาบันที่มีอิสระในการป ิบัติหน้าที่
ให้เป็นไป ดยเที่ยง รรมและเป็นที่เช่ือม่ันของประชาชน

ส านักงานอัยการสูงสุดจะพั นาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 ดยใช้การจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได้

ส านักงานคดีปกครองจะเป็นแหล่งความรู้ด้านกฎหมายปกครองทุก
ประเภทและมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการด าเนินคดีปกครอง

สามารถรักษาผลประ ยชน์ของรัฐด้วยความเที่ยง รรม
และเป็นที่เช่ือม่ันของประชาชน

พั นาระบบการจัดการความรู้
เพ่ือสนับสนุนการักษาผลประ ยชน์ของรัฐ

รูป 5.4 1.5 แผนภาพแสดงวสิัยทศัน์การจดัการความรู้ส านกังานคดีปกครอง  
 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ดงักล่าวจึงตอ้งมีแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสร้างความเขา้ใจ
ภายในหน่วยงานใหต้รงกนั ดงัน้ี 
 
ปีที ่1 
1. กจิกรรมนิเทศการใช้งานระบบการจัดการความรู้ (KMS)  

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่ือสารท าความเข้าใจ(Alignment) กับ Copทั้งระดับผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้ชง้านทัว่ไป ให้เขา้ใจระบบการจดัความรู้ (KMS) ท่ีสร้างข้ึน ช้ีให้เหานประโยชน์
ท่ีผูใ้ชง้านและองคก์รจะไดรั้บจากการใชง้านระบบ 

ว ีิด าเนินงาน 
1. สาธิตระบบการจดัการความรู้ (KMS) และส่ือสารกบั KM Team ถึงประโยชน์ของ 

การใชร้ะบบการจดัการความรู้ในการน าไปใชใ้นการสนบัสนุนการด าเนินคดี 
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2. ฝึกอบรมผูบ้ริหาร อธิบดี รองอธิบดี อยัการพิเศงฝ่าย  โดยการประยุกต์ใช้ทฤงฏี 
learning in Action Mode Experimental Learning (เรียนรู้โดยการทดลอง( โดยการเขา้ไปสาธิตการ
ใชง้านทัว่ไปของระบบการจดัความรู้ (KMS) แต่จะเนน้ในส่วนการใชง้านในระบบดา้นการบริหาร
เพื่อก าหนดนโยบาย สั่งการ การวางแนวปฏิบัติในการด าเนินคดี เช่น วิธีการมอบหมายงาน 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3. ฝึกอบรมผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไปโดยการประยุกตใ์ชท้ฤงฏี Learning in Action 
Mode Experimental Learning (เรียนรู้โดยการทดลอง( โดยแนะน าวิธีการใชง้านระบบเพื่อน าขอ้มูล
ในระบบมาสนับสนุนการตดัสินใจและปฏิบติังานในการด าเนินคดี  เช่น วิธีการสืบคน้ (Search) 
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ไปแสดงความคิดเหาน (Blog) ในระบบ และส่วนของประเดาน
เร่งด่วน เปา นตน้  

4   .ฝึกอบรม   KE ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไปโดยการประยุกต์ใช้ทฤงฏี Learning in 
Action  Mode Intelligent Learning  (เรียนรู้โดยการสืบความลบั  (เปา นการฝึกอบรม  โดยวิธีการสืบ
ความลบัจากองค์กรลกังณะเดียวกนัได้แก่ ศาลปกครอง โดยใช้วิธีสืบคน้ (Search) ค  าพิพากงา/
ค าสั่งของศาลปกครอง ค าวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล บทความ หรืออาจใช้วิธีการ
สอบถามผูเ้ช่ียวชาญ  (Inquiry)โดยการสัมภางณ์แล้วน าความรู้ดังกล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
จากนั้นจึงให้เจา้หนา้ท่ี IT ร่วมกบั KE น าความรู้เขา้สู่ระบบการจดัการความรู้ (KMS) เพื่อให้ Cop 
ส านกังานคดีปกครองไดน้ าความรู้ดงักล่าวไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการด าเนินคดี 

5   .ฝึกอบรมหวัหนา้  KM Team ประยุกตใ์ชท้ฤงฏี Learning in Action Mode Leading 
Learning    (เรียนรู้ในการน าการเรียนรู้  (โดยส่ือสารกบัหัวหน้า  KM Team เพื่อให้เปา นผูน้ าในการ
เรียนรู้โดยใหเ้ปิดใจรับขอ้มูลและแนวคิดใหม่ ๆ ของ KM Team ไม่ควรยึดติดกบัแนวความคิดหรือ
ประสบการณ์เดิม ๆ หากมีพนกังานอยัการท่ียา้ยเขา้มาใหม่จะตอ้งมีการสอนงาน (Coaching) ให้รู้
ถึงระบบการจดัการความรู้ (KMS) ใหแ้ก่พนกังานอยัการท่ียา้ยเขา้มาใหม่  

6  .ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี IT ใหมี้ความรู้วธีิการน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 
 

2. กจิกรรมแลกเปลีย่นความรู้ 
วตัถุประสงค์ : เพื่อเปา นการจดัการความรู้ในตวัคน (Tacit Knowledge) ท่ีเปา นประสบการณ์

ความส าเราจในการท างานของแต่ละคนเพื่อน ามาเปา น Best Practices  ในการปฏิบติังาน 
 
ว ีิด าเนินงาน 
1. กิจกรรม เล่าเร่ืองความส าเราจในการด าเนินคดี (Storytelling) ภายในส านกังาน  
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ระยะเวลา  ทุก 5  เดือน โดยจดัประชุมพนักงานอยัการภายในส านักงาน  ให้แต่ละคนเล่าเร่ือง
เก่ียวกบัประสบการณ์ความส าเราจในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองในรอบระยะเวลาท่ีผา่นมาให้
พนกังานอยัการท่านอ่ืน้ัง ฝ่ายเลขานุการร่วมกบั KE ของส านกังาน จดัท าสรุปประเดานส าคญัท่ีท า
ใหง้านนั้นประสบความส าเราจ จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แลว้น าเสนอ KM TEAM แลว้ส่งขอ้มูล
ให้เจา้หน้าท่ี IT หรือส่งให้ส านกังานอยัการพิเศงฝ่ายบริหารความรู้เพื่อน าเขา้สู่ระบบการจดัการ
ความรู้ (KMS) ของส านกังานอยัการสูงสุด 

2  .กิจกรรม เล่าเร่ืองความส าเราจในการด าเนินคดี  (Storytelling) ในระบบ KMS ตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์ใหพ้นกังานอยัการทุกท่านเขา้ใชร้ะบบการจดัการความรู้ (KMS) และใหทุ้กท่านเขา้
ไปในระบบกระดานสนทนาแลว้เขียนเล่าเร่ืองความส าเราจในการด าเนินคดี 
 
ปีที ่2 
1  .กจิกรรม 5 ส + .KM  )การปรับส านักงานให้อืตอต่อการการจัดการความรู้(  

 วตัถุประสงค์ : เพื่อสร้างบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการจดัการความรู้ภายในส านกังาน 
วิ ีด าเนินงาน : แบ่งส่วนพื้นท่ีในส านกังานออกเปา น Zone ต่างๆ เช่น KM Corner เพื่อท า

กิจกรรม KM หรือ สร้างมุมสภากาแ้ (Knowledge Café) เพื่อเปา นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ขอ้มูล
ข่าวสารหรือแพร่กระจายความรู้ซ่ึงก่อให้เกิดการไหลเวียนขอ้มูลข่าวสารจากคนหน่ึงไปสู่คนหน่ึง
ไดอ้ยา่งรวดเราว 

ส- สนุกสนาน  มีความสุขความพอใจท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 
ส- สร้างสรรค์  ช่วยกนัคิดพฒันาส่ิงใหม่ ๆ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน 
ส- ส่ือสาร  มีการส่ือสารอยา่งทัว่ถึงในองคก์ร 
ส- สามัคคี   ท างานเปา นทีมยอมรับ้ังความคิดเหานของคนอ่ืน 

 
ปีที ่3 
1. กจิกรรมวนัขอความรู้จากผู้จากลา (กจิกรรมนีตท าได้ทุกปี) 
 วตัถุประสงค์ : เพื่อจบัความรู้ในส่วนท่ีเปา น Tacit Knowledge จากพนกังานอยัการและ 
ขา้ราชการธุรการท่ีจะเกงียณอายรุาชการ 
 ว ีิด าเนินงาน : ส านกังานอยัการพิเศงฝ่ายบริหารความรู้ จดัสัมมนาถ่ายทอดความรู้จาก
พนกังานอยัการและ ขา้ราชการธุรการท่ีจะเกงียณอายรุาชการ  

มอบหมายให้พนักงานอยัการและข้าราชการธุรการท่ีเรียนจบหลักสูตร  KM จาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท าการจบัความรู้ผูท่ี้จะเกงียณอายุราชการแล้วน าความรู้ท่ีได้มาวิเคราะห์ 



37 

สังเคราะห์ความรู้ แลว้ส่งขอ้มูลให้ ส านกังานอยัการพิเศงฝ่ายบริหารความรู้ เพื่อพิจารณาจดัเกาบไว้
ในระบบการจดัการความรู้ (KMS) 
 

5.2 ผลการวเิคราะห์และประเมินค่าข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจดัการความรู้
(KMS) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการด าเนินคดีคดีค าสั่งทางปกครองและการเสนอแผนกิจกรรมกบั KM 
Team หรือผูเ้ช่ียวชาญ 

5.2.1 การสา ิตระบบการจัดการความรู้ (KMS)  
วตัถุประสงค์เพื่อทดสอบระบบว่าออกแบบเหมาะสมหรือไม่ ใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ และ

ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต ดงัน้ี 
5.2.1.1 วธีิการสร้างระบบการจดัการความรู้ (KMS) เพื่อเพิ่มศกัยภาพการด าเนินคดี

ค าสั่งทางปกครองไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู้ Common KADS 
(Knowledge Analysis and Data Structuring)  

  1.2.1.1.1 การศึกงาและเกาบความต้องการระบบ KMS  (Requirement 
Elicitation: ENG1)  

(1( การสัมภางณ์ผูบ้ริหารของส านักงานคดีปกครองเพื่อต้องการได้
ขอบเขตของความรู้ เพื่อก าหนดฐานความรู้เก่ียวกบัการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง  ก าหนดตวั
ผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดภารกิจส าคญั (Critical Task) และตอ้งการให้ผูบ้ริหารมอบนโยบายการก าหนด
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และนโยบายการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง  

 (2( การสัมภางณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อต้องการได้ข้อมูลจากประสบการณ์ 
แนวคิด หลกัการท่ีส าคญั และเทคนิคในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งคดีตวัอยา่ง (Case 
Study) ท่ีส าคญั 

5.2.1.1.2 วิเคราะห์ความต้องการระบบงาน (System Requirement 
Analysis: ENG 2) การรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการสัมภางณ์และใชแ้บบสอบถามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านระบบ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์หาความตอ้งการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านใหเ้ปา นความตอ้งการทางดา้นเทคนิคของระบบ 

5.2.1.1.3 วิเคราะห์ความตอ้งการซอร์้แวร์ (Software Requirement 
Analysis: ENG 3) เปา นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก ENG1และ ENG 2 มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความ
ตอ้งการของส่วนประกอบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในระบบ 
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5.2.1.1.4 การออกแบบซอร์้แวร์ (Software Design: ENG 4) เปา นการ
ออกแบบลกังณะของซอร์้แวร์ซ่ึงจะน าไปใชไ้ดจ้ริงและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งกบัความ
ตอ้งการ 

5.2.1.2 วธีิการเขา้ใชง้านระบบการจดัการความรู้ 
 ผูใ้ช้งานระบบการจดัการความรู้สามารถเขา้ใช้งานผ่านทางระบบอินเตอร์เนาต

(Internet) ท่ี URL (Universal Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนา้จอแรก 
(homepage) ดงัน้ี 

 
 

 
 
รูป 5.5 แสดงหนา้จอระบบการจดัการความรู้ ส านกังานอยัการสูงสุด 

 
 

http://www.kmcenter.in.th/
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รูป 5.6 แสดงหนา้จอระบบการจดัการความรู้ส านกังานอยัการสูงสุด  

กลุ่มงานรักงาผลประโยชน์ของรัฐ 

 

 
 

รูป 5.7 แสดงหนา้จอระบบการจดัการความรู้ การท าค าใหก้ารคดีค าสั่งทางปกครอง 
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ระบบการจดัการความรู้ ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
1. ความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) หรือความรู้ท่ีอยู่ในตวัผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูป้ฏิบติังานจริงหน้างานเกิดจากประสบการเฉพาะตวั ความรู้ประเภทน้ีจะจดัเกาบไวใ้นลกังณะ 
knowledge Map โดยสร้างแบบจ าลองความรู้ (knowledge  Model)ประกอบดว้ยแบบจ าลองความรู้
ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรู้ในวตัถุประสงคห์ลกัและวตัถุประสงคย์อ่ย (Goal and Sub 
Goal)ในการบรรลุภารกิจ ซ่ึงในหัวข้อความรู้น้ีได้แก่การท าค าให้การคดีค าสั่งทางปกครอง 
แบบจ าลองความรู้วธีิคิด (Inference Knowledge) คือความรู้ในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล(Reasoning)         
รู้ในเหตุ รู้ในผล ให้บรรลุวตัถุประสงค์ย่อย เช่น ความตอ้งการต่าง ๆ ผลลพัธ์ต่าง ๆ วิธีแกปั้ญหา
และประเดานอ่ืนๆ แบบจ าลองความรู้หลกัการเฉพาะปัญหา (Domain Knowledge) คือความรู้ในส่ิงท่ี
ต้องคิดหรือกระบวนการตั้ งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแก้ปัญหา หรือ
ตดัสินใจเพื่อให้บรรลุการคิด Ontology คือ ค าเรียก อภิธานศพัท์(Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการ
พื้นฐานในการแกปั้ญหา (The Specification of Conceptualization) เปา นส่วนหน่ึงของ Domain 
Knowledge  

2. ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) หรือความรู้ท่ีอยูใ่นเอกสารหรือแผนภาพต่าง ๆ ท่ี
ใช้ในการท างานแกปั้ญหาหรือตดัสินใจ มีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบ ค า
พิพากงาค าสั่งของศาลปกครอง และค าวนิิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ีระหวา่งศาล เปา นตน้ 

3.โครงสร้าง Cop ประกอบดว้ย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเดานเร่งด่วน 
(Hot Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) ขอ้เสนอแนะ(Suggestion) ล าดบัเร่ืองความเปา นมา (Forum 
Discussion)กระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง (Discussion Board) ประกาศข้อความต่างๆ ของ
ส านกังาน (Announcement) ท่ีแสดงความเหาน (Blog) ตวัอย่างคดี (Case Study)ขั้นตอนการ
ด าเนินคดีในรูปแผนผงั Knowledge Map เช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศต่างๆได ้(Link) ระบบเกาบ
รายช่ือและสถานท่ีติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ(Expertise Contacts) สารานุกรมกฎหมายปกครอง ( Wiki)  
และระบบสืบคน้ (Search)   

4. ลกังณะการใชง้านท่ีเปา นประโยชน์ต่างๆ (Use-Case) ไดแ้ก่ การรายงาน หรือเสนอแนะ 
ผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารใช้งานในส่วนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเดานเร่งด่วน 
(Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง (Discussion Board) ประกาศ
ขอ้ความต่างๆ ของส านกังาน (Announcement)  

การใชง้านระบบสนบัสนุนการท างานหรือแกปั้ญหา ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านในส่วนของ 
ชุดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ค าพิพากงา ค าสั่งของศาลปกครอง และค าวินิจฉยัช้ีขาดอ านาจหนา้ท่ี
ระหวา่งศาล 
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การใชง้านระบบในการสนบัสนุนการเรียนรู้งานหรือสอนงาน กรณีพนกังานอยัการยา้ย
เขา้มาใหม่สามารถใชร้ะบบในส่วนของตวัอยา่งคดี ประสบการณ์ในการท างานตลอดทั้งวิธีคิดของ
ผูเ้ช่ียวชาญในการท าค าให้การคดีค าสั่งทางปกครอง ซ่ึงความรู้ประเภทน้ีจะจดัเกาบไวใ้นลกังณะ 
Knowledge Map 
 

5.2.2 การเสนอแผนกจิกรรม  
เปา นการท าความเขา้ใจกบัคนในองคก์รเก่ียวกบัระบบ KMS เพื่อให้บุคลากรในส านกังาน

คดีปกครองมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจัดการความรู้ ซ่ึงจะต้องมี 
การก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ของส านักงานคดีปกครอง โดยข้อมูลในการก าหนด
วิสัยทศัน์การจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครองไดจ้ากการสัมภางณ์ผูบ้ริหาร จากนั้นจึงไดมี้ 
การออกแบบกิจกรรมการจดัการความรู้เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ โดยกิจกรรมไดก้ าหนดไว ้3 ปี  
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ตาราง 5.7 แผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 
ปีท่ี แผนกิจกรรม วตัถุประสงค ์

 1 กิ จกรรมนิ เทศการใช้ง าน

ระบบก า ร จัด ก า รค ว า ม รู้ 

(KMS) 

 

 

 

 

กิจกรรมแลกเปล่ียนความรู้ 

 

เพื่อส่ือสารท าความเขา้ใจ (Alignment) 

กับ Copทั้ งระดับผู ้บริหาร ผู ้เ ช่ียวชาญ 

และผูใ้ช้งานทั่วไป ให้เข้าใจระบบการ

จดัการความรู้ (KMS) ท่ีสร้างข้ึนช้ีให้เหาน

ประโยชน์ท่ีผูใ้ช้งานและองค์กรจะไดรั้บ

จากการใชง้านระบบ  

 

เพื่อเปา นการจดัการความรู้ในตวัคน (Tacit 

Knowledge) ท่ี เปา นประสบการณ์

ความส าเราจในการท างานของแต่ละคน

เพื่อน ามาเปา น Best Practicesในการ

ปฏิบติังาน 

2 กิจกรรม 5 ส. + KM (การปรับ

ส านักงานให้อ้ือต่อการการ

จดัการความรู้( 

เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการจดัการ
ความรู้ภายในส านกังาน 

3 กิจกรรมวันขอความรู้จากผู ้

จากลา (กิจกรรมน้ีท าไดทุ้กปี( 

เ พื่ อ จับ ค ว า ม รู้ ใ น ส่ วน ท่ี เ ปา น  Tacit 

Knowledge จากพนักงานอัยการและ 

ขา้ราชการธุรการท่ีจะเกงียณอายรุาชการ 
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5.2.3 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าข้อมูล 
  5.2.3.1 การออกแบบระบบการจดัการความรู้ (KMS)  

จากการน าระบบการจดัการความรู้ (KMS) ไปสาธิตกบัผูเ้ช่ียวชาญแลว้น าผลการ
สาธิตระบบมาวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล ปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 

 
ตาราง 5.8 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลการออกแบบระบบ  
ความ

เหมาะส

ม 

ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมในการใชง้าน การใชง้านค่อนขา้งใชง่้ายส าหรับผู ้

ท่ีมีความรู้ดา้นเทคโนโลยี ส่วนผูใ้ชง้านท่ีไม่มีหรือมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีนอ้ย ถือว่า

ยงัมีความยุง่ยากในการใชง้านเน่ืองจากมีหลายขั้นตอนในการเขา้ถึงขอ้มูล 

การใช้

งาน 

การใชง้านสามารถใชง้านไดจ้ริงและในระยะยาวน่าจะน าไปใชใ้นการแกปั้ญหาในการ

ปฏิบติังานได ้เน่ืองจากระบบมีฐานขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเปา น Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge เพียงพอในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน เช่น มีฐานขอ้มูลเก่ียวกบักฎหมาย 

ระเบียบ ค าพิพากงาและค าสั่งของศาลปกครอง  

ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุง

เพิ่มเติม 

-  ระบบควรมีช่องทางให้อยัการท่ีเกงียณอายุราชการเขา้มาใชง้านได ้โดยใชร้ะบบเปา น

ศูนยก์ลางแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อกระจายองค์ความรู้ให้กวา้งขวางมาก

ยิง่ข้ึนและใหมี้ช่องทางแจง้ข่าวสารทุกเร่ืองเพื่อผูใ้ชง้านจะไดเ้หานประโยชน์ของระบบ 

- ควรมีช่องทางส าหรับเกาบสถิติผูเ้ขา้ใช้งาน และมีส่วนการให้คะแนนความพึงพอใจ

ระบบ เพื่อใชเ้ปา นตวัช้ีวดัในการมีส่วนร่วมกิจกรรมการจดัการความรู้ 

- รูปแบบมีความเหมาะสมแต่ควรปรับปรุงเน้ือหาใหส้มบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

อ่ืน ๆ ควรมีระบบจูงใจให้หันมาสนใจการใช้งานระบบ เช่น มีรางวลั ส าหรับผูใ้ชง้าน และ

ส านกังานอยัการสูงสุดจะตอ้งสนบัสนุนเทคโนโลยีให้เพียงพอเพื่อรองรับระบบ หาก

ระบบดีแต่ไม่มีเทคโนโลยรีองรับถือวา่ไม่เกิดประโยชน์ 

5.2.3.2 แผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 ปี 
จากการน ากิจกรรมการจดัการความรู้ไปเสนอกบัผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าความคิดเหานของ

ผูเ้ช่ียวชาญมาวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล ปรากฏตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตาราง 5.9 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลแผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 ปี 
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ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 ปี มีความเหมาะสมไม่มาก

จนเกินไป ไม่เปา นภาระกบัผูป้ฏิบติังาน 

สามารถด าเนินการไดจ้ริง -  สามารถด าเนินการได้จริงเน่ืองจากเปา นกิจกรรมท่ีไม่ตอ้งใช้

งบประมาณและเปา นกิจกรรมท่ีหลายส านกังานไดท้  าอยูแ่ลว้ เช่น 

กิจกรรม 5 ส.+ KM 

ความเปา นไปไดใ้นการบรรลุ

วตัถุประสงค ์

มีความเปา นไปไดใ้นการบรรลุวตัถุประสงค ์

ปัญหาอุปสรรค/ขอ้เสนอแนะ  - กิจกรรมท่ี 1 ปีท่ี 1 กิจกรรมนิเทศการใชง้านระบบการจดัการ

ความรู้ (KMS) เหานวา่มีความส าคญัจึงควรมีการเนน้กิจกรรมท่ี 1 

หากไม่สามารถท าให้ผูใ้ชง้านเขา้ใจการใชง้านระบบได ้หรือไม่

สามารถท าให้ผูใ้ช้งานเหานประโยชน์ของระบบได ้กิจกรรมอ่ืน 

ๆ กาไม่สามารถท าได ้

- กิจกรรมปีท่ี 3 วนัขอความรู้จากผูจ้ากลา ไม่ควรใชว้ิธีการเล่า

เร่ือง เน่ืองจากอาจจะมีการเล่าเกินความจริงหรืออาจจะลืม

เหตุการณ์เน่ืองจากจ าเหตุการณ์ไม่ได้ แต่ควรใช้วิธีให้ถก

ประเดานปัญหา โตเ้ถียง ต่อสู้ทางความคิดกบัพนกังานอยัการรุ่น

นอ้ง 

- วฒันธรรมองคก์รอยัการท่ีไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง 

บุคลากรยดึติดกบังานท่ีท าอยูป่ระจ า(Defensive Routine) มี

ความเช่ือมัน่ใจตวัเองสูงไม่ค่อยยอมรับ้ังความคิดเหานของผูอ่ื้น 

ดงันั้นจะตอ้งจะตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจ (Alignment) กบั

บุคลากรใหเ้หานถึงประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ใหดี้ 

 5.2.4 ส่ิงทีค้่นพบและน่าสนใจจากการสา ิตระบบ 
จากผลการวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลพบวา่ระบบการจดัการความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพ

การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองและน าทฤงฎีการจดัการความรู้ ทฤงฎีการเรียนรู้ขณะท างาน 
(Learning in Action) มาประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาโดยระบบการจดัการความรู้ (KMS) ท่ีสร้างข้ึน
จะก่อให้เกิดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) สามารถช่วยแกปั้ญหา
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การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองของพนักงานอัยการและนิติกรท่ีปฏิบัติงานในส านักงานคดี
ปกครองในประเดานปัญหาการขาดผูเ้ช่ียวชาญและการขาดระบบสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีจ าเปา นเพื่อ
สนบัสนุนการท างานไดต้ามสมมุติฐานดงักล่าวขา้งตน้ 

ระบบการจัดการความรู้แม้จะน ามาใช้ในประเทศไทยเปา นเวลาหลายปีและมีหลาย
หน่วยงานทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชนไดน้ าไปใชใ้นการจดัการความรู้ แต่ส าหรับส านกังานอยัการ
สูงสุดถือว่าเปา นเร่ืองใหม่ท่ีบุคลากรยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจว่าการจดัการความรู้คืออะไร ท าไม
ตอ้งจดัการความรู้ โดยมองวา่การน าระบบการจดัการความรู้มาใชใ้นส านกังานอยัการสูงสุดเปา นการ
เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรท่ีมีงานประจ ามากอยู่แล้ว ภายหลังจากการสาธิตระบบและอธิบายถึง
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากระบบการจดัการความรู้ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านบางคนเขา้ใจระบบ
การจดัการความรู้มากยิ่งข้ึนและเตามใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมตามแผนการ
จดัการความรู้ของส านกังานอยัการสูงสุด  

การแบ่งประเภทผูใ้ช้งานพบว่า ระบบมุ่งเน้นเฉพาะ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้ช้งาน
ทัว่ไปท่ียงัไม่เกงียณอายรุาชการ แต่ไม่ครอบคลุมถึงพนกังานอยัการท่ีเกงียณอายุราชการบางท่านท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญ  ดังนั้ นการสร้างระบบจึงต้องค านึงถึงช่องทางให้พนักงานอัยการท่ี
เกงียณอายุราชการเขา้มาใชง้านได ้โดยใชร้ะบบเปา นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อ
กระจายองคค์วามรู้ให้กวา้งขวางมากยิ่งข้ึนและให้มีช่องทางแจง้ข่าวสารทุกเร่ืองเพื่อผูใ้ชง้านจะได้
เหานประโยชน์ของระบบ จากการสาธิตระบบยงัพบวา่ เทคโนโลยขีองส านกังานคดีปกครอง ยงัเปา น
รุ่นเก่าไม่รองรับระบบการจดัการความรู้และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอินเตอร์เนาตใชไ้ดเ้พียงไม่ก่ี
เคร่ืองซ่ึงเปา นปัญหาอุปสรรคท่ีส าคัญอย่างยิ่งในการเข้าใช้งานระบบการจัดการความรู้ของ
ส านกังานคดีปกครอง 

 
5.2.5 แนวทางการศึกษาและพ ันาต่อ 
ระบบการจดัการความรู้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองเปา นเคร่ืองมือ

การจดัการความรู้เฉพาะการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองโดยมีภารกิจส าคญั (Critical Task)  คือ 
การท าค าให้การคดีค าสั่งทางปกครอง กระบวนการสร้างระบบเปา นไปตามมาตรฐาน ISO 
12207/15504 โดยการใชว้ธีิทางวศิวกรรมความรู้ Common KADS ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

เน่ืองจากกระบวนการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ตรวจรับส านวนการรวบรวมพยานหลกัฐาน การท าความเหาน/ค าสั่ง การท าค า้้อง การท าค าให้การ 
การท าค าให้การเพิ่มเติม การท าค าอุทธรณ์   การท าค าแกอุ้ทธรณ์ ทุกขั้นตอนถือว่ามีความส าคญั
และจ าเปา นตอ้งจดัการความรู้ทั้งความรู้ท่ีเปา นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้ท่ีอยู่
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ในตวัคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเกิดจากประสบการณ์จริงในการปฏิบติังาน อีกทั้งกฎหมาย
ปกครองได้มีการแก้ไขและพฒันาการอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
โดยเฉพาะคดีปกครองซ่ึงเก่ียวของกับประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวม ดงันั้น 
ระบบการจัดการความรู้ จึงต้องมีการพฒันาต่อไปให้ครบทุกขั้นตอน โดยน ารูปแบบการท า
ค าให้การในคดีค าสั่งทางปกครองเปา นแนวทางในการสร้างระบบการจดัการความรู้ การน าระบบ
การจดัการความรู้มาใช้แกปั้ญหาเร่ืองการขาดผูเ้ช่ียวชาญและการขาดฐานขอ้มูลในการสนบัสนุน
การด าเนินคดีของพนักงานอยัการ และการแบ่งประเภทผูใ้ช้งานไม่ควรมุ่งเน้นเฉพาะ ผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้ช้งานทัว่ไปท่ียงัไม่เกงียณอายุราชการ แต่ควรพฒันาให้ครอบคลุมถึงพนกังาน
อยัการท่ีเกงียณอายรุาชการบางท่านท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดว้ย 

 เม่ือเปรียบเทียบกบังานวิจยัของสุรพงง ์อินสระ ท่ีไดศึ้กงาบทบาทของพนกังานอยัการ
ในคดีปกครอง วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต เสนอต่อมหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยไดศึ้กงา
ประเดานการขาดผูเ้ช่ียวชาญในการด าเนินคดีปกครองและปัญหาในดา้นการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร
ของส านกังานคดีปกครองพร้อมกบัไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหาดงัไดก้ล่าวมาแลว้ จะเหานวา่ระบบ
การจดัการความรู้สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ัง่ยนืกวา่แนวทางท่ีผูว้จิยัไดเ้สนอไว ้

 
  

 


