
 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ในการศึกษาคนควานี้ ผูคนควาไดศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดี

แพง และไดเสนอแนวทางแกไขปญหาผูปฏิบัติงานขาดความรู ความชํานาญ ไมศึกษากฎ ระเบียบ 

เมื่อบุคลากรลาออก โยกยาย หรือเกษียณอายุราชการไปก็จะไปพรอมกับประสบการณที่ไดจากการ

ทํางาน เวลาเปลี่ยนเจาหนาที่ธุรการใหมแตละคร้ัง เหมือนตองเร่ิมงานกันใหมทั้งหมด ผูบริหารไมมี

เคร่ืองมือในการบริหารงาน และไมมีระบบขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการทํางานดานงาน

ธุรการคดีแพง ใหมีประสิทธิภาพ จึงตองสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงขึ้นมา 

เพื่อใหเจาหนาที่ธุรการใหมไดใชในการปฏิบัติงาน และเจาหนาที่ธุรการเดิมใชในการพัฒนาเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูคนควาไดทําการศึกษาเกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงานธุรการคดี

แพง ทฤษฎีการจัดการองคความรู ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ซึ่งเปนทฤษฎี

การจัดการความรูทฤษฎีหน่ึงที่ไดรับการพัฒนา โดย David Garvin และใชวิศวกรรมความรู 

(Knowledge Engineering) โดยการสรางแบบจําลองความรู KADS (Knowledge Analysis and Data 

Structuring) เพื่อศึกษาวาจากปญหาการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง จะนําทฤษฎีการจัดการ

ความรูมาแกปญหาโดยใชการสรางแบบจําลองความรูไดอยางเหมาะสมหรือไม 

 

2.1  ทฤษฎีการจัดการองคความรู 

2.1.1 ความหมายของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

นักวิจัยหลายทานไดอธิบายความหมายของการจัดการความรูไวดังนี้ 

Senge (1990) ไดใหความหมายไววา การจัดการความรูเปนกระบวนการธุรกิจที่องคการใช

ในการสรางและการเผยแพรความรู การที่องคการใหคุณคาแกทรัพยากรความรูและมอบหาวิธีการที่

จะจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรความรูอยางมีประสิทธิภาพ การไดมาซึ่งความรูที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อ

บุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกตอง และชวยใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนและใชขอมูลหรือสารสนเทศ

รวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงที่การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

Atheur Anderson Business Consulting (2547) กลาววา การจัดการความรูเปนการ

สนับสนุนใหพนักงานในองคกร รวบรวม คนหา แลกเปลี่ยนความรูและนํามาใชหรือวัตถุประสงค

ทางธุรกิจขององคกร 



9 
 

Carla O’Dell และ Jackson Grayson (2547) กลาววา การจัดการความรูเปนกลยุทธในการที่

จะทําใหคนไดรับความรูท่ีตองการ ภายในเวลาที่เหมาะสมรวมทั้งชวยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน และ

นําความรูไปปฏิบัติเพื่อยกระดับและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

Drucker P. (2001)  การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การบริหาร

จัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตอง

ใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันได การจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ 

คอื (1) มุงพัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรูที่หมั่นฝกฝนทํางานรวมกันให

เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางานใชความรูรวมกันทํางานน้ีวา “ชุมชนนัก

ปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้เพื่อใหเกิดขีดความสามารถใน

การแขงขัน ตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะธุรกิจ (Domain Knowledge) แกคนเหลาน้ีใหเคร่ืองมือและ

ความรูใหม ๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 

Knowledge) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ  (Enabling Technology) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน (2) มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) 

ขององคกรเทาที่องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง ๆ ขอดีคือชุมชนนักปฏิบัติสามารถ

ชวยผูปฏิบัติอ่ืนๆ แกปญหาและใหคําแนะนํา  (3) ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน

องคประกอบสําคัญและจําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ต

ที่เปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําใหเกิดความรวดเร็วและมี

ขอมูลเพียง พอในการทาํงานหรือตัดสนิใจ  

นายแพทยวิจารณ  พานิช (2545) ไดใหความหมายของการจัดการความรูไวหลายแงมุม  

ดังน้ี 

- การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูล

เพื่อสรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ ชวยเพิ่มพลังในการ

จัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 

- การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) ถาไมมีการ

แบงปนความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกร

เกี่ยวกับวัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติที่มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและ

สังคมมีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 

- การจัดการความรูตองการผูทรงความรู ความสามารถในการตีความและประยุกตใช

ความรูในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขา

หน่ึงสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชในการจัดการความรู ดังน้ัน กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การ



10 
 
ดึงดูดคนเกงและคนดี การพัฒนาคน การติดตามความกาวหนาของคนและการดึงคนมีความรู 

ความสามารถไวในองคกรถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

- การจัดการความรูเปนเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การจัดการความรู

เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จใหแกองคกร การประเมิน

ตนทุนทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชในการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวาองคกรมีการ

จัดการความรูอยางไดผลหรือไม 

วุฒิศักด์ิ  พิศสุวรรณ, 2548 ไดกลาวไววา การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูที่มี

อยู ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือในเอกสารตาง ๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหผูรับความรู

สามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู และนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

องคความรูน้ันมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 

1. ความรูที่ฝงอยูในคน หรือ “ความรูซอนเรน ” (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ถูก

รวบรวมไวในทักษะและความเชี่ยวชาญของแตละบุคคลที่ไดสะสมไวจากประสบการณหลาย ๆ ป 

ซึ่งอาจแสดงใหเห็นจากการกระทํา การสังเกต ไมสามารถแสดงออกมาเปนคําอธิบายทั่วไปได เชน 

ทักษะในการตบลูกหัวเสาของนักกีฬาวอลเลยบอลที่มีชื่อเสียง 

2. ความรูที่ชัดแจง หรือ “ความรูเดนชัด ” (Explicit Knowledge) เปนความรูที่ไดรับการ

ถายทอดมาเปนเอกสารการแกไขปญหา คูมือ และฐานขอมูล หรือลายลักษณอักษรอ่ืน ๆ ที่ผูอ่ืน

สามารถนําไปใชได เชน ขั้นตอนในการทํางาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางที่ปฏิบัติตาง ๆ 

ขององคกร เปนตน 

 

 

 

 

 

 

           

o 

 

รูป 2.1  วงจรการจัดการองคความรู 

ที่มา: ดร.ประพนธ ผาสุขยืด – สคส. 
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จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปไดวา “การจัดการความรู” เปนเคร่ืองมือในการบริหาร

องคกร หรือบริหารคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) ใหสามารถใชความรูในการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร โดยการ

รวบรวมความรูในการปฏิบัติงาน ซึ่งมาจากประสบการณในการทํางาน มาจากทัศนคติและพฤติกรรม

การทํางานของแตละบุคคลในองคกรซึ่งปฏิบัติงานในเร่ืองเดียวกัน แลวมีการจัดการใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เมื่อรวบรวมไดแลว ก็นําความรูที่ไดมาดําเนินการโดยใชวิธีการ

วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ในการดึงความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

ออกมาแลว วิเคราะห /สังเคราะห  เพื่อสรางเปนองคความรูมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ นําไปสูการ

เผยแพรความรู สรางประโยชนจากความรูและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนเปนการบริหารจัดการ

ที่เปดโอกาสใหคนในองคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อทําใหความรูที่มีอยูในตัวคน 

(Tacit Knowledge) ไดแสดงออกเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit  Knowledge) แลวจึงเกบ็รวบรวมไว

เปนชุดความรู (Knowledge Pack) ขององคกร ใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน และ

พัฒนางาน โดยไมตองทํางานแบบลองผิดลองถูก ทําใหประหยัดแรงงาน เวลา วัสดุอุปกรณ และ

ไดผลผลิตมากขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมอยางยิ่งที่จะนํามาแกไขปญหาดานบุคลากรที่

ขาดทักษะ ขาดประสบการณ ขาดความรูความเขาใจในสายงานของตน และการบริหารจัดการองคกร

จะเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางาน 

และนําความรูไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการดําเนินงานขององคกร 

2.1.2 การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management) 

หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดยเนนการใชความรูและประสบการณของคนทํางาน 

รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันได 

(ณพศิษฎ, 2552) การจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ คือ 

ประการแรก มุงพัฒนาคนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรู  ปญหาของ

คนทํางานใชความรูคือการทํางานผิดพลาด (Human Error) การขาดความพรอมในการทํางาน (Alert) 

ขาดความระแวดระวัง (Awareness) ขาดการประสานงานที่ดี (Collaboration) ขาดความสัมพันธที่ดี

กับผูรวมงาน (Relationship) รวมทั้งการยึดติดกับงานประจํา (Defensive Routine) จึงมีความ

จําเปนตองแกไขปรับปรุงเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 

องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะทาง  (Domain Knowledge) แกบุคลากรโดยใหเคร่ืองมือและ

ความรูใหม ๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 

Knowledge) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ  (Enabling Technology) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน  
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ประการที่สอง มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (Best Practice) ขององคกรเทาที่

องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตาง ๆ การใชวงจรแหงการเรียนรูหรือการทบทวนหลัง

การปฏิบัติงาน (After Action Review) เปนกระบวนการสําคัญในการนําประสบการณจริงที่ไดจาก

การทํางานมาปรับปรุงวิธีการทํางาน 

ประการที่สาม ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและ

จําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบอินเตอรเน็ตที่เชื่อมโยงแหลงความรู  

(Portal Link) และเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร สามารถประสานงาน

ผานเครือขายคอมพิวเตอรในการทํางานแกไขปญหาหรือตัดสินใจรวมกัน) 

ทฤษฎีการจัดการความรูมีหลายทฤษฎี แตละทฤษฎีมีวัตถุประสงคเดียวกันคือ  การบริหาร

จัดการบุคลากรที่มีความรูประสบการณหรือความรูที่อยูในตัวคน เพื่อเพิ่มผลผลิตแกองคกรให

สามารถแขงขันได  แตละทฤษฎีมีหลักการที่แตกตางกัน  การที่จะนําทฤษฎีใดมาปรับใชในการ

แกปญหาขึ้นอยูกับความเหมาะสมและตนเหตุของปญหาของแตละองคกร 

2.1.3 ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  

องคกรแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่เติบโตมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงเร่ืองการเรียนรู 

องคกรและการจัดการ การฝกอบรม และพัฒนา มีนักวิชาการไดใหคํานิยามขององคกรแหงการเรียนรู

ไวดังน้ี 

Pedler et al., (1991) กลาวคอื หากเปนกระแสดานการเรียนการสอน  ก็จะเปลี่ยนจาก

ศูนยกลางการเรียนรูอยูที่ผูสอน และการเรียนรูอยางเปนทางการ มาเปนศูนยกลางการเรียนรูอยูที่

ผูเรียน (Learner Center) และการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ( Action Learning) โดยการเรียนรู

จะถูกรอยเรียงเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิตและผสมผสานเขากับสภาพแวดลอมในชีวิตและ

การทํางาน 

Peter Senge (1990) แหง Massachusetts Institute of Technology กลาววา องคกรแหงการ

เรียนรู คือ สถานที่ซึ่งทุกคนสามารถขยายศักยภาพของตนเองไดอยางตอเนื่อง  สามารถสรางผลงาน

ตามที่ต้ังเปาหมายไว  เปนที่ซึ่งเกิดรูปแบบการคิดใหม  ๆ หลากหลายมากมาย  ที่ซึ่งแตละคนมีอิสระที่

จะสรางแรงบันดาลใจ และเปนที่ซึ่งทุกคนตางเรียนรูวิธีการเรียนรูรวมกัน 

David A. Gavin (1993) แหง Harvard University กลาววา คือ องคกรที่มีลักษณะในการ

สราง แสวงหา  และถายโยงความรู  และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเปนผลมาจากความรูใหม  

และการเขาใจในสิ่งตาง ๆ อยางถองแท 

 



13 
 

มารควอตส ( Marquardt, 1996) นิยามวา องคการแหงการเรียนรู หมายถึง องคกร  ซึ่งมี

บรรยากาศของการเรียนรูรายบุคคลและกลุม มีวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัต มีการสอนคนของตนเองให

มีกระบวนการคิดวิเคราะหเพื่อชวยใหเขาใจในสรรพสิ่ง สามารถเรียนรู จัดการ และใชความรูเปน

เคร่ืองมือไปสูความสําเร็จควบคูไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยองคประกอบของการเปน

องคกรแหงการเรียนรู มี 5 องคประกอบ ไดแก พลวัตการเรียนรู ( Learning Dynamics) การ

ปรับเปลี่ยนองคกร (Organization Transformation) การเพิ่มอํานาจแกบุคคล (People Empowerment) การ

จัดการความรู (knowledge management)  และการใชเทคโนโลยี (Technology Application)  

Yulk, (2002) ไดกลาวไววา องคกรแหงการเรียนรูเปนองคกรที่มีความปรารถนาในการที่

จะเรียนรูสิ่งตาง ๆ เพื่อการพัฒนาการทํางาน มีการแบงปนความคิดในการทํางาน มีการปรับตัวใหเขา

กับสิ่งแวดลอม มีการทุมเททรัพยากรเพื่อลงทุนใหบุคลากรทุกระดับเกิดการเรียนรู ตลอดจนสราง

คานิยมเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมและทดลองทําสิ่งใหม ๆ จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร 

นพ. วิจารณ พานิช แหงสาํนักกองทนุสนับสนุนการวิจัย  (สกว.) กลาววา องคการเอ้ือการ

เรียนรู มีลักษณะเปนพลวัต  (Dynamics) มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของพัฒนาการดาน  ๆ คลายมี

ชีวิต มีผลงานดีขึ้นเร่ือย  ๆ ทั้งในดานคุณภาพ  ประสิทธิภาพ  และการสรางนวัตกรรม  (Innovation) 

รวมทั้งมีบุคลิกขององคการในลักษณะที่เรียกวาวัฒนธรรมองคการ  (Corporate Culture) ที่ผูเกี่ยว ของ

สัมพันธสามารถรูสึกได 

จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา “องคกรแหงการเรียนรู” หมายถึง องคกรที่สงเสริม

มุนมั่นสนับสนุนใหบุคลากรในองคกรเพิ่มศักยภาพใหตนเอง ทั้งในระดับคน กลุม และองคกร เพื่อ

นําไปสูเปาหมายตาง ๆ โดยมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดเวลา โดยการเรียนรูจากความสําเร็จและ

ความลมเหลวจนนําไปสูการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาองคกรอยาง

ตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนจนสามารถบรรลุเปาหมายขององคกรได 

 

2.2  ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)  

เปนทฤษฎีการจัดการความรูทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาโดย David Garvin มีหลักการ

สําคัญ คือการเปลี่ยนการทํางาน (Action) ใหเปนโอกาสในการเรียนรู ทฤษฎีน้ีไมเนนการเอา

ผูเชี่ยวชาญหรือคนทํางานออกจากหนางานเพื่อมาฝกฝนการเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองเปนการ

พัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาในการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ๆ (Garvin 

D, 2000) ซึ่งมีหลักการเรียนรู 4 รูปแบบดวยกนั ไดแก  
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1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ  (Intelligent Learning) ไดแกการเรียนรูโดยวิธีการสืบ

ความลับจากองคกรคูแขงหรือองคกรลักษณะเดียวกัน โดยใชวิธีการสืบคน  (Search) ขอมูลจากแหลง

ตาง ๆ เมื่อไดขอมูลแลวตองมีการตรวจสอบขอมูลวาตรงกันหรือสอดคลองกันหรือไม วิเคราะห

ขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบในการตัดสินใจ การสอบถามผูเชี่ยวชาญ (Inquiry) อาจจะใชวิธีการ

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจริงในการทํางานเพื่อใหไดหลักการทํางานหรือเทคนิคพิเศษใน

การทํางาน การเฝาสังเกต  (Observation) เปนการเรียนรูโดยวิธีเฝาสังเกตหรือติดตามการทํางานของ

คูแขง ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ อยางตอเน่ือง 

2. การเรียนรูจากประสบการณ  (Experiential Learning) เปนการเรียนรูจากประสบการณ

ขององคกรที่ผานมาวาจากประสบการณในการแกไขปญหาในเร่ืองดังกลาวองคกรไดใชวิธีการใดใน

การแกไขปญหา ผลการแกไขปญหาเปนอยางไร และในอนาคตจะดําเนินการแกไขปญหาอยางไร 

เปนการทบทวนเหตุการณ  (Reflect and Review) ตาง ๆ การทบทวน  (Review) คือการทบทวนเหตุ

และผลในทุกขั้นตอนของการทํางาน สวนการสะทอนความคิด (Reflect) คือการวิเคราะหหา

ผลกระทบหรือผลตอเน่ืองในภายหลังจากการทํางานเสร็จแลว หรืออาจจัดใหมีกิจกรรมทบทวนหลัง

การทํางาน  (After Action Review) เพื่อใหเกิดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานเพื่อนํา

ประสบการณในการทํางานไปปรับปรุงพัฒนางานตอไป 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) เปนการเรียนรูเพื่อหาสาเหตุที่ทํา

ใหเกิดผล ซึ่งการทดลองอาจจะเปนการทดลองที่ไมมีสมมติฐานหรือมีการพิสูจนสมมติฐานตาง ๆ 

ที่ต้ังไวก็ได 

4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู  (Leading Learning) ฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกรให

ทําหนาที่นําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตาง ๆ  โดยตองเรียนรูในการฝกเปนผูนําใน

การเรียนรู (Leadership) และการฝกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาใหเรียนรู  

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) เหมาะที่จะนํามาประยุกตใชกับ

สํานักงานคดีแพง เนื่องจากในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการสํานักงานคดีแพงแตละสํานักงาน

จะมีเจาหนาที่ธุรการสํานักงานละหนึ่งคน ในการปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติทั้งงานดานเอกสาร งาน

ติดตอประสานงานทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  งานสนับสนุนงานคดีของพนักงานอัยการ และ

มีผูมาติดตอประสานงาน  ซึ่งมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติตลอดทั้งวัน จึงไมควรนําเจาหนาที่ธุรการออก

หนางาน  แตควรพัฒนาทักษะในการเรียนรูที่หนางาน โดยถือโอกาสที่ตองปฏิบัติงานดานงานธุรการ

คดีแพงใหเปนโอกาสในการเรียนรูและนํารูปแบบบางรูปแบบของทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางานมา

ประยุกตใช ไดแก 
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การเรียนรูจากประสบการณ  (Experiential Learning) เน่ืองจากผูเชี่ยวชาญดานงานธุรการ

ของสํานักงานคดีแพง เปนผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ และไดพบปญหาอุปสรรคตลอดทั้งแนว

ทางแกไขในอดีตวาไดผลหรือไมไดผลอยางไร เพราะสาเหตุใด และในอนาคตควรจะดําเนินการ

อยางไร ดังน้ันการเรียนรูจากประสบการณในอดีตทําใหสามารถวิเคราะหเหตุผลตาง ๆ ไดอยาง

ละเอียดรอบคอบและนําไปสูการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) สามารถนํามาประยุกตใชในสํานักงานคดี

แพงได เน่ืองจากปจจุบันสํานักงานคดีแพงไดมีคําสั่งแตงต้ัง KM Team ดังน้ัน ผูนํา  KM Team จะตอง

มีการนํากิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตองฝกทักษะในการเรียนรู ไดแก การกระตุนใหผูใตบังคับบัญชา  เขา

ไปใชระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้น เชน การเรียนรูโดยการสนทนาปญหาตอเน่ือง ผูนําตองนํา

สนทนาปญหาที่นาสนใจ การมอบหมายงานตองมอบหมายงานใหตรงตามความถนัดของแตละ

บุคคล การแลกเปลี่ยนประสบการณในการปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความ

คิดเห็นไดอยางเต็มที่ ยอมรับความคิดเห็นผูใตบังคับบัญชา เปนตน 

 

2.3  วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer)  

เปนการหาความตองการ การออกแบบ การควบคุมงานเขียนโปรแกรม การทดสอบ และ

การติดต้ังการใชงานระบบความรูหรือปญญาประดิษฐ ประกอบไปดวยเทคนิคและเคร่ืองมือในการ

นําความรูไปสรางเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีพฤติกรรมในการแกปญหา หรือตัดสินใจคลาย

มนุษยหรือกลุมมนุษย ซึ่งจะไดผลลัพธในรูปของระบบผูเชี่ยวชาญ ระบบชวยตัดสินใจ ระบบจัดการ

ความรู และเอกสารความรู โดยมีกิจกรรมวิศวกรรมความรู ไดแก การหาและจับความรู การแสดง

หรือแทนความรู การตรวจสอบความถูกตองของความรู และการนําความรูไปใชในการแกปญหา และ

การหาเหตุผล  

การสรางแบบจําลองความรู KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) เปนวิธี

ทางวิศวกรรมความรูอยางหนึ่ง มีกระบวนการดังนี้ 

1) การจับความรู (Knowledge Capture) 

ในการจับความรูเนนการศึกษากระบวนการคิดซึ่งประกอบดวยกระบวนการสําคัญ

ไดแก การคัดยอปญหา (Problem Abstraction) การต้ังหลักการเหตุและผล (Conceptualisation) การ

รอยเรียงหลักการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู (Learning) จากประสบการณในการ

แกปญหาที่สามารถนําไปใชในอนาคต โดยทั่วไปการจับความรูมักจะผานกระบวนการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ หรือกลุมผูเชี่ยวชาญ 

2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 
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ในการวิเคราะหความรู ใชวิธี วิเคราะหคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือวิเคราะห

ความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะห

ความรู (Transcript) ที่พรอมนําไปสังเคราะห (Modeling) ตอไป โดยใชทั้งคําสําคัญ (Keyword) หรือ

คําที่มีความหมายใกลเคียง (Semantic) ของแบบจําลอง Common KADS: Knowledge Analysis and 

Data Structuring เชน งาน(Task) การคิด (Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) สิ่งที่คิด

หลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) ไดแก คําสําคัญตางๆ (Jargon) ที่เกี่ยวของกับปญหา 

(Domain Ontology) หรือรวมทั้งความรูจากประสบการณที่เปนประโยชนอ่ืน  ๆ (Support Tacit 

Knowledge) เชน ขอควรระวัง (Precaution หรือ Caution) 

3) การสังเคราะหแบบจําลองความรู (Knowledge Modelling) 

การสังเคราะหตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) 

เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผู

ปฏิบัติ (Community of Practice) ดังน้ัน อาจอยูในรูปตาง ๆ อาทิเชน 

3.1 ระบบชวยตัดสนิใจ (Decision Support) 

3.2 สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) 

3.3 ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ (E-Learning) 

3.4 ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

4) การใชความรู (Knowledge Utilisation) 

การใชความรูตามแบบจําลองความรูของ Common KADS: Knowledge Analysis and 

Data Structuring 

4.1 ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ใชสําหรับผูบริหารในการควบคุมงานดวย 

ความรูในระดับวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน รวมทั้งขีดความสามารถขององคกรในการ

ทํางาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ทําการเชื่อมโยงกับประเด็นสาระ Context ตาง ๆ ที่ตองตัดสินใจ ตาม

ความตองการขององคกร 

4.2 ความรูระดับการคิด  (Inference Knowledge) ใชสําหรับการเรียนรูขั้นตอนทุก  ๆ 

ขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติตาง  ๆ สนับสนุนการเรียนรูวิธีทํางาน แกปญหา และตัดสินใจ เปน

การสรางตัวสํารองที่สามารถทํางานทดแทนกันได (Redundancy) หรือ สนับสนุนการกระจายอํานาจ

ในการตัดสนิใจ (Empowerment) 

4.3 ความรูระดับความสัมพันธของปญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ใหผูบริหารใช

ในการนํา (Conduct) กลุมนักปฏิบัติชวยกันรอยเรียงหลักการตาง  ๆ ตามความสัมพันธในการหา

เหตุผลสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ 
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รูป 2.2  แผนภาพสรุปประเภทความรู คือความรูท่ีสะสมอยูในตัวบุคคล Tacit Knowledge  

และความรูชัดแจง Explicit Knowledge  

(Schreiber.August Th.,1999) 

 

โดยใชกรอบวิธีคิดนี้ไปใชในการดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู  Common KADS 

ดังกลาว คือการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การ

สังเคราะหความรูหรือสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) และการนําความรูไปใชตลอด

กระบวนการสรางระบบจัดการความรู  แลวนําไปเปลี่ยนถายกับความรูชัดแจงที่สามารถคนหาไดจาก

เอกสาร (Explicit Knowledge) อยางเปนระบบ จนเกิดการสรางและพัฒนาความรูใหมและสามารถ

นําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการแกปญหา

หรือในการทํางานของผูปฏิบัติงานตอไป 
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รูป 2.3  กระบวนการนําระบบจัดการความรูเขาใชในองคกร 

(Schreiber,August Th.,1999) 

 

2.4  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

ในการคนควาอิสระเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพง  มีหลักการตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง ไดดังตอไปน้ี 

2.4.1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 

ขอ 3  (6) สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ 

(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่

ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลแพงและ

ศาลจังหวัดมีนบุรี 

1

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่ 
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1) 1รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งานเลขานุการ

นักบริหาร  งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ และ

ยานพาหนะของสํานักงานคดีแพง 

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

1) 1

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1-9 มีอํานาจหนาที ่

รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

2.4.2 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3), (4) และ (5) ได

กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการคดีแพง ดังตอไปนี้ 

“มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง มีอํานาจและหนาที่ดําเนินคดีแทนรัฐบาล 

หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล 

หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนซึ่งบัญญัติวา

เปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 

(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเร่ืองการที่

ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหน่ึงผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ได

กระทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ

เจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตางให

ก็ได  

(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทาง

อนุญาโตตุลาการที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ  แต

ไดมีพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังขึ้นเปนคูกรณีและมิใชกรณีที่เปนขอพิพาทกับรัฐบาล

หรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกนัเอง เมือ่เห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางใหก็

ได” 

2.4.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 6 บัญญัติวา  

 “ขาราชการฝายอัยการแบงออกเปนสองประเภท คือ (1) ขาราชการอัยการ ไดแก ขาราชการ

ผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงพนักงานอัยการตามกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

และ (2) ขาราชการธุรการ ไดแก ขาราชการในสํานักงานอัยการสูงสุด นอกจาก (1)”  
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2.4.4 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 

ขอ 29  การรายงานเหตุสํานวนคาง  สํานวนคดีแพงทุกประเภทหากคดีใดยังคางอยูโดย

ดําเนินการ  ยังไมเสร็จภายในสามเดือนนับแตวันรับสํานวน  ใหผูบังคับบัญชาของพนักงานอัยการ  

เจาของสํานวนนั้นรายงานชี้แจงเหตุขัดของเสนอพรอมบัญชีสํานวนคางประจําเดือน  ถึงอธิบดี  และ

ใหผูรับรายงานพิจารณาดําเนินการตรวจสอบเพื่อหาทางเรงรัด  หรือกาํหนดแนวทางแกไขตามที่

เห็นสมควร แลวรายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบ 

ใหบันทึกในรายงานบัญชีสํานวนคางใหปรากฏชัดดวยวาคดี จะขาดอายุความเมื่อใด 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ยุคล  ทองตัน และคณะ (2541) ไดวิจัยเร่ือง การติดตามผลโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ

จัดการงานธุรการอยางมีประสิทธิภาพของเจาหนาที่ธุรการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยานิพนธ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมหลังโครงการฝกอบรม

หลักสูตร “การจัดการงานธุรการอยางมีประสิทธิภาพ” ของเจาหนาที่ธุรการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อศึกษาถึงปญหาที่เกิดจากการที่ผูปฏิบัติงาน ขาดความรูความเขาใจ 

ขาดความรอบคอบ ไมมีความรูความเขาใจ และทักษะในงานที่รับผิดชอบ ปญหาเกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ไมเพียงพอ อุปกรณลาสมัย จึงใชแนวทางแกไขโดยการจัดฝกอบรม

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานธุรการ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น พัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มผลผลิตและ

ผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและตอตัวบุคลากร โดยสรุปผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ธุรการ

บางคนไมไดนําไปใช เพราะไมไดปฏิบัติงานดานธุรการ พิมพดีดอยางเดียว การฝกอบรมไมตรงกับ

สายการปฏิบัติงาน บางรายก็มีความเห็นวา ควรจะจัดฝกอบรมบอย ๆ แตสรุปโดยภาพรวมแลวก็

สามารถนํามาพัฒนางานที่ตนปฏิบัติอยูได 

จากการศึกษาดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา ปญหาที่เจาหนาที่ธุรการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประสบก็คือ ปญหาในดานการขาดความรู ความเขาใจและทักษะในงาน

ที่รับผิดชอบ แมจะจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และทักษะ ใน

ดานการปฏิบัติงานแลวก็ตาม แตหลังจากฝกอบรมเสร็จ ก็ไมสามารถนําความรูที่ฝกอบรมไปปฏิบัติ

ได เพราะฝกอบรมไมตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานอยู และยังมีปญหาดานระบบเทคโนโลยีที่ลาสมัย 

ซึ่งผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นกับงานธุรการคดีแพงที่ผูคนควาทําการศึกษา

อยู 
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แมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมและติดตามผลหลังการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานการปฏิบัติงานใหดีขึ้น พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนา

คุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไขที่ยั่งยืนควรมีการจัดสราง

ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ควบคูกับการนําทฤษฎีการจัดการความรู

มาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรู ขาดทักษะ ขาดประสบการณของเจาหนาที่ธุรการไดอยาง

ถูกตอง ตรงประเด็นมากที่สุด ก็นาจะเปนแนวทางที่สามารถแกปญหาการขาดความรู ขาดทักษะ ขาด

ประสบการณของเจาหนาที่ธุรการดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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