
 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ความรูเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพมี

ความสามารถในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศใหมีความเจริญกาวหนา ปจจุบันมี

ความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานขอมูล ขาวสาร 

ความรูอยางรวดเร็ว อีกทั้งมีความรูเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก สังคมปจจุบันเรียกไดวาเปนสังคม

ฐานความรู (Knowledge-based society) จึงตองใชความรูในการขับเคลื่อนองคกร และพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองเพื่อสรางศักยภาพใหเกิดขึ้นในองคกร  

การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเคร่ืองมือสําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนา

องคกร เพื่อสรางผลลัพธที่ดีตอลูกคา การจัดการความรูจะชวยนําเอาความรูจากคนในองคกรออกมา

ใชใหเกิดประโยชนตอองคกรโดยเฉพาะความรูสวนใหญที่ใชในการปฏิบัติงานจริงที่จัดเปนความรู

ฝงลึกอยูในรูปของทักษะ ประสบการณ พรสวรรคที่อยูในตัวคน ดังน้ันการจัดการความรู  จึงเนนที่

การปฏิบัติเปนสําคัญที่ตองแนบแนนอยูกับงานประจํา โดยมีความสําคัญอยูที่ผูปฏิบัติงาน  หาใชผูรู

หรือนักทฤษฎี  การจัดการความรูจึงเปนเคร่ืองมือที่สามารถปรับเปลี่ยนและประยุกตไปตาม

สถานการณอยางเหมาะสม (สุรัชรา  จุนพิจารณ, ไมปรากฏปที่พิมพ, ออนไลน) 

การจัดการความรู (Knowledge Management) เปนเร่ืองคอนขางใหม ซึ่งเกิดขึ้นจากการ

คนพบวา องคกรตองสูญเสียความรูไปพรอม ๆ กับการที่บุคลากรออกหรือเกษียณอายุราชการ อัน

สงผลกระทบตอการดําเนินการขององคกรเปนอยางยิ่ง จากแนวทางที่มุงพัฒนาบุคลากรใหมีความรู

มากแตเพียงอยางเดียวจึงเปลี่ยนไป และมีคําถามตอไปวาจะทําอยางไรใหองคกรไดเรียนรูดวย 

ดังน้ัน การบริหารจัดการความรูจึงสัมพันธกับเร่ือง องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

เปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูก็จําเปนตองบริหารจัดการ

ความรูภายในองคกรใหเปนระบบเพื่อสงเสริมใหบุคลากรเรียนรูไดจริงและตอเน่ือง หากองคกรใด

มีการจัดการความรูโดยไมมีการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคกร ก็นับเปน

การลงทุนที่สูญเปลาไดเชนกัน อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการความรูมีความซับซอนมากกวาการ

พัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่ตองดําเนินการตอภายหลังจากที่บุคลากร

มีความรูความชํานาญแลว องคกรจะทําอยางไรใหบุคลากรเหลานั้นยินดีถายทอด และแลกเปลี่ยน
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เปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน และในขั้นตอนสุดทาย องคกรจะตองหาเทคนิคการจัดเก็บความรูเฉพาะไว

กับองคกรอยางมีระบบเพื่อที่จะนําออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  บริษัทยักษใหญหลายแหงใน

สหรัฐอเมริกายังคงแขงขันกันหาวิธีบริการจัดการความรูที่เหมาะสมกับตนเอง  เพื่อใหอยูในโลก

ของการแขงขันได สําหรับประเทศไทยนั้นคงเปนเร่ืองทาทายสําหรับผูบริหารที่จะหายุทธวิธีในการ

ดึงความรูออกมาจากตัวบุคคล และการกระตุนใหบุคลากรถายทอดความรูใหเพื่อนรวมงาน ซึ่งการ

ถายทอดความรูบางประเภทน้ัน การฝกอบรมอาจจะไมใชวิธีที่ดีที่สุด อุปสรรคที่มักพบอยูเสมอของ

การบริหารจัดการความรูคือ พฤติกรรม  “การหวงความรู และวัฒนธรรม ” “การไมยอมรับในตัว

บุคคล ” หากองคกรสามารถกําจัดจุดออนทั้งสองอยางนี้ไดการจัดการความรูก็มิใชเร่ืองยาก

จนเกินไป สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการคร้ังสําคัญที่ผานมาเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ไดมีการ

วางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผนดินไวอยางชัดเจน ซึ่งรวมถึงการประกาศใชพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 เปนเร่ืองของการ

กําหนดขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติ  โดยเฉพาะมาตรา 11 ไดกาํหนดเปนหลกัการวาสวนราชการ

ตองมีหนาที่ในการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการความรูอยางสม่ําเสมอ พรอม

ทั้งสรางความมีสวนรวมในหมูราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน 

หนวยงานราชการเปนองคกรหนึ่งที่ตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวิธีการทํางานใหม 

เพื่อใหสามารถแขงขันไดในสังคมโลก โดยที่สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนหนึ่งของระบบ

ราชการ มีองคความรูหลายอยางเกิดขึ้นในสํานักงานอัยการสูงสุดทั้งที่ชัดแจง (Explicit) และรูแจง 

(Tacit) การถายทอดและสนับสนุนใหคนในองคกรไดเขาใจและเรียนรูซึ่งกันและกัน จะเปน

เคร่ืองมือสําคัญที่นําพาใหหนวยงานพัฒนาไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง ซึ่งไดมีการ

ระบุไวในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 

มาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหง

การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน  ตาง ๆ 

เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง

ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ

ในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ” (สุรัชรา  จุนพิจารณ, ไมปรากฏ

ปที่พิมพ, ออนไลน)   

สํานักงานอัยการสูงสุดในฐานะเปนหนวยงานราชการ ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรการ

จัดการความรู (KM) สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552 – 2556 ขึ้น เพื่อใหการบริหาร

จัดการองคความรูพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตองและสอดคลองกับภารกิจที่กฎหมายกําหนด ซึ่งจะ

เปนประโยชนสูงสุดในการอํานวยความยุติธรรมใหกับสังคมตอไป รวมทั้งเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาสํานักงานอัยการสูงสุด ใหเปนองคกร

มาตรฐานสากล โดยการเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาบุคลากร และนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการในสวนงานตาง ๆ ตลอดจนงานคดีแพงไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับ

สถานการณ รวมทั้งสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ

รวมกัน เพื่อไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

สํานักงานคดีแพง (Organization) เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด มีอธิบดี

อัยการ สํานักงานคดีแพง (Managers) เปนผูบังคับบัญชา  อยูในภารกิจองคกรอัยการดานการรักษา

ผลประโยชนของรัฐ มีอํานาจหนาที่เปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3), (4) และ (5) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ.

2546 ขอ 2 (6) ไดจัดต้ังสํานักงานคดีแพงขึ้นเปนองคกร  (Organization) เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบ

ดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดแทนหนวยงานของรัฐ กับมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

อ่ืนซึ่งบัญญัติวาเปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวย

การดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547   

8

งานธุรการคดีแพง เปนงานธุรการที่เกี่ยวกับคดี คือ งานที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลและ

จัดทําเอกสารแบบพิมพตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ  และงานจัดเกบ็

รวบรวมสถิติขอมูลสํานวนคดี แยกเปนจํานวนเร่ืองและจํานวนทุนทรัพย ซึ่งเปนผลงานในเดือนที่

ผานมารวมเขากับสถิติคดีของสํานวนที่รับใหมในเดือนปจจุบัน และตรวจสอบวาเร่ืองใดที่

ดําเนินการแลวเสร็จ เร่ืองใดที่คางดําเนินการ และสาเหตุที่คางเพราะเหตุใด เพื่อรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้นซึ่งเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานเพื่อสั่งเรงรัดหรือหาวิธีแกไข

ใหเสร็จสิ้นไปในเวลาอันควรจนถึงอัยการสูงสุด  ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตัว

บทกฎหมาย ตองอาศัยเทคนิคและวิชาการจัดการ รวมทั้งวิชาบัญชีและสถิติ เพื่อใหภารกิจดังกลาว

บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ งานที่ทํานั้นจะตองใชความรูเชิงธุรการดวยความละเอียดรอบคอบ 

ตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของอยูบางพอสมควรจึงจะ

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพไมมีขอผิดพลาด ดังน้ี จะเห็นไดวา งานธุรการมี

ในการดําเนินคดีแพง พนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความแพง และตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ในการดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการจะมี นิติกรเปน

ผูชวย และมีขาราชการธุรการ  (Knowledge Workers) ปฏิบัติงานสนับสนุนการดําเนินคดีแพงของ

พนักงานอัยการ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ จะเปนงานธุรการทั่วไป และงานธุรการสารบบคดี ซึ่งจะ

ทําควบคูไปดวยกันเสมอ 
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ความสําคัญควบคูไปกับงานหรือภารกิจหลักของหนวยงาน  โดยไมอาจแบงแยกออกจากกนัไดโดย

เด็ดขาด และสํานักงานอัยการสูงสุดไดกําหนดใหทั้งพนักงานอัยการและขาราชการธุรการตอง

รับผิดชอบรวมกันในผลจากการดําเนินงานลาชา หรือกระทําไมถูกตองตามระเบียบที่กําหนดไวอาจ

สรุปไดวางานธุรการเกี่ยวกับคดีน้ันมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวางานการดําเนินคดีของพนักงาน

อัยการแตอยางใด ผลสัมฤทธิ์ของงานหาใชเกิดจากพนักงานอัยการแตเพียงผูเดียวไม หากจําตอง

อาศัยการสนับสนุนเกื้อกูลจากขาราชการฝายธุรการเปนสําคัญอยูดวย  

ในการปฏิบัติงานธุรการเกี่ยวกับคดีแพงของสํานักงานอัยการสูงสุดในระยะเวลาที่ผานมา

น้ันประสบปญหาหลายประการ เชน บุคลากรโยกยาย ลาออก เลื่อนตําแหนง หรือเกษียณอายุ

ราชการ เมื่อมีบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทน  จะประสบปญหาดานการทํางาน  ขาดคูมือที่ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานธุรการสวนใหญยังไมมีประสบการณ  หรือไมเคย

ไดรับการฝกอบรมมากอน ขาดความรูดานระบบสารสนเทศ ประกอบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ธรุการ ไมไดศึกษากฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานไม

มีประสิทธิภาพ 

จากสาเหตุดังกลาวขางตน ถือเปนปญหาวิกฤติ (Critical Problem) ของงานธุรการคดีแพง

ซึ่งจําเปนตองหาแนวทางในการจัดการเพื่อแกไขปญหา เพราะหากปลอยไวไมดําเนินการแกไข  อาจ

กอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอการปฏิบัติงานและตอองคกร จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนว

ทางการแกไขปญหา (Solution) โดยการนําการจัดการความรูซึ่งมีความสําคัญ อาทิเชน 

1. เมื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการ ลาออก โยกยาย หรือเลื่อนตําแหนง ความรูที่อยูในตัว

บุคคลน้ัน ๆ  (Tacit Knowledge) กห็ายไปดวย  KM จะชวยทําให  Tacit Knowledge น้ัน ถายทอด

ออกมาเปน   Explicit Knowledgeใหบุคลากรรุนหลังไดนําไปใช กรณีที่ไมสามารถกลั่นกรอง

ออกมาเปน Explicit Knowledge ได (หรือไดก็ไมครบถวนสมบูรณ ) ตองอาศัยประสบการณชวย

ดวย 

2. การคนควาขอมูล (โดยเฉพาะขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ) แตละ

คร้ังใชเวลานาน ขอมูลอยูตรงน้ันสวนหน่ึง ตรงน้ีสวนหน่ึง ตองหยิบมาจากหลาย ๆ สวนมารวมกัน

จึงจะไดตามที่ตองการ แถมบางคร้ังผูเก็บขอมูลไมอยูคนอ่ืนก็ใหไมไดตองรอจนกวาผูเก็บขอมูลจะ

มา KM จะชวยใหการจัดเก็บขอมูลเหลาน้ีใหเปนระบบเขาถึงขอมูลไดงาย 

3. บุคลากรทํางานผิดพลาดในเร่ืองเดิม ๆ มีปญหาซ้ํา ๆ ไมมีการแกไข KM จะชวยให

เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน กระตุนใหเกิดการเรียนรูเพื่อแกปญหา 
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4. เวลาเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานใหม แตละคร้ัง เหมือนตองเร่ิมงานกันใหมทั้งหมด 

KM จะชวยใหผูที่มารับผิดชอบใหมสามารถดําเนินการไดตามระบบที่มีอยูดวยเอกสารคูมือการ

ทํางาน 

การนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System : KMS) มาบริหาร

จัดการความรูตามหลักการของ Common KADS  มีการจับความรู (Knowledge Capture) การ

วิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และการนํา

ความรูไปใช (Knowledge Utilization) ตามวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) และ

นําทฤษฎีการจัดการความรูตามแนวทางทฤษฎีของ David Gavin “ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ” 

(Learning in Action) มาประยุกตใชในการแกปญหา โดยมีหลักการสําคัญคือ  การเปลี่ยนการทํางาน  

(Action) เปนโอกาสในการเรียนรู  (Learning Opportunity) ไมเนนการเอาคนออกจากหนางานมา

เพื่อฝกฝนการเรียนรู  ซึ่งรูปแบบในการเรียนรูมีทั้งหมด 4 รูปแบบดวยกนั ไดแก  1) การเรียนรูโดย

การสืบความลับ  (Intelligent Learning)  2) การเรียนรูจากประสบการณ  (Experiential Learning)  3) 

การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)  4) การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู  (Leading 

Learning) จากแนวคิดทฤษฎีดังกลาวขางตน ผูคนความีความเห็นวา ตองนําทฤษฎีการเรียนรูขณะ

ทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใชในการแกปญหา  เพราะสามารถชวยแกไขปญหาที่เกิด

จากการปฏิบัติงานไดโดยตรง  ชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดการเรียนรูในขณะทํางานโดยไมจําเปนตอง

หยุดปฏิบัติงานเพื่อเขารับการฝกอบรม ณ สถานที่อ่ืน และในความเปนจริงทักษะในการทํางานของ

เจาหนาที่ธุรการลวนเปนทักษะที่เกิดจากการเรียนรูจากการปฏิบัติงานโดยตรงทั้งสิ้น  

ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชสรางระบบการจัดการความรู  

(Knowledge Management Systems : KMS) ซึ่งเปนระบบการจัดการความรูที่ประกอบดวยการ

จัดทําแหลงองคความรูหลัก ความรูสนับสนุนเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง เชน กฎ ระเบียบ คําสั่ง 

หนังสือเวียน เปนตน เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการผูปฏิบัติหนาที่สามารถดําเนินงานดานธุรการคดีแพง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสรางและจัดเก็บความรูที่เปน Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสามารถแกไขปญหาและลดขอผิดพลาดในการ

ทํางานของเจาหนาที่ธุรการ เพื่อใหการปฏิบัติงานถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว  (Productivity) โดย

มี แหลงความรู  (Portal) ที่ใชอางอิงในการทํางาน รายชื่อผูเชี่ยวชาญ (Contacts) รวมทั้งขอมูล

สารสนเทศที่ใชในการทํางานที่มีประโยชนในการเรียนรู ทํางาน แกปญหา และเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจอยางครบถวน ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานธุรการคดีแพง  และ

นําไปเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง  โดยนําระบบ

การจัดการความรูมาชวยแกปญหา เพื่อ เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

และเชือ่ถอืได 

1.2.2 เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานงานธุรการในสํานักงานคดีแพงใหสามารถ

สนับสนุนการทํางานของคนทํางานใชความรู (Knowledge Workers) 

1.2.3 เพื่อใชระบบจัดการความรูเปนแหลงศึกษาเรียนรู  สื่อสาร  ประสานงาน  และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานของคนทํางานใชความรูผานระบบการจัดการความรูงาน

ธุรการคดีแพง เพื่อการพัฒนาองคความรู 

 

1.3  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎี และ/หรือเชิงประยุกต 

1.3.1 ไดแนวทางการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง เพื่อลดความผิดพลาดของการทํางาน 

1.3.2 ไดระบบการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ธุรการ  

1.3.3 ไดแหลงเรียนรูรวม E-Learning    งานธุรการคดีแพง ผาน KMS 

1.3.4 ได  KMS เปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร  ประสานงาน  และแลกเปลีย่นความรู

ประสบการณของคนทํางานใชความรู 

 

1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง จะมี

หนาที่รับผิดชอบงานหลายดาน ไดแก งานดานสารบรรณ งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารบุคคล 

งานสารบบคดี งานรายงานการคดีประจําเดือน งานรายการการคดีประจํางวด งานอ่ืน ๆ ผูคนควาได

ศึกษาปญหาและความตองการดานการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานธุรการคดีแพง  ทั้งความรูท่ี

เดนชดั  (Explicit Knowledge) ที่เปนความรูที่อยูในรูปแบบที่เปนเอกสาร หนังสือเวียน ระเบียบ 

คําสั่ง ตํารา คูมือ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่สามารถศึกษาและจับตองได และความรูซอนเรน  (Tacit 

Knowledge) เปนความรูท่ีอยูในตัวผูปฏิบัติงานที่ไดจากประสบการณในการทํางานมาเปนเวลานาน

ใหสามารถสนับสนุนการทํางานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานดานธุรการคดีแพง 

และสามารถนําไปปรับใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ คือ สํานักงานคดีแพง  โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวของ 

ไดแก  
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1. ผูบริหาร คือ อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง 

2. ผูเชี่ยวชาญ คือ เจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติงานดานธุรการคดีแพงมามากกวา 10 ป  

3. ผูปฏิบัติงานใชความรู และผูใชงานระบบ คือ เจาหนาที่ธุรการในสํานักงานคดีแพง  

การคนควาคร้ังนี้ ผูคนควาจะทําการศึกษาปญหาเฉพาะงานธุรการที่เกี่ยวของกับการ

รายงานการคดีเกี่ยวกับบัญชีสํานวนคาง ในสวนของการจัดทํารายงานบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง 

(อ.ก.40 ก.), รายงานบัญชีสํานวนเสร็จ , บัญชีสํานวนคางคดีแพง (อ.ก.40 พ.) และบัญชีแสดงการที่

ทําของพนักงานอัยการคดีแพง (อ.ก.50 พ.) ของเจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติงานในหนวยงานสํานักงาน

คดีแพง เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง และเพิ่มประสิทธิภาพของ

เจาหนาที่ธุรการในการปฏิบัติงานการรายงานการคดี สวนการรวบรวมและวิเคราะหขอมลูจะ

ประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดยปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กจิกรรม (Task) ที่

สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) และจะทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรม

ความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) 
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