
 

บทที่  4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

4.1  นําเร่ือง 

การสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานงาน

ธุรการคดีแพง ผูคนควาไดทําการศึกษาโดยดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการ

มาตรฐาน ISO 12207/15504 ทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู 

Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) และ Software Microsoft SharePoint 

เปนเคร่ืองมือในการสราง โดยดําเนินการดังน้ี 

4.1.1 ศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

เปนการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะงานธุรการคดีแพงของเจาหนาที่ธุรการ เพื่อ

ตองการทราบลักษณะงานที่เจาหนาที่ธุรการตองรับผิดชอบ บทบาท หนาที่ที่มีตอพนักงานอัยการ

สํานักงานคดีแพง สํานักงานอัยการสูงสุด (องคกร ) ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงาน

ประกอบดวยอะไรบาง  ซึ่งการศึกษาดังกลาวเพื่อตองการไดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน เพื่อ

นําไปประกอบการจัดทําวาระการสัมภาษณ (Agenda) ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง ) 

และผูเชี่ยวชาญ (Expert) 

4.1.2 การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีแพง (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง) 

การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีแพง ผูคนควาไดทําหนังสือขออนุญาตเขา

ทําการศึกษาและจับความรู ณ สํานักงานคดีแพง อาคารถนนรัชดาภิเษก สํานักงานอัยการสูงสุด 

เสนอตออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง และเขาทําการสัมภาษณอธิบดีฯ โดยมีวัตถุประสงคในการ

เขาสัมภาษณ เพื่อแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจัดการความรู เพื่อ

ตองการไดขอบเขตของความรู นําไปกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพงวาแตละงานมี

หลักการสําคัญอยางไร ปญหาในการปฏิบัติงานคืออะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหา

อยางไร เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการความรู ตองการใหผูบริหารกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนด

ภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และนโยบายการจัดการความรูของงานธุรการคดีแพง สํานักงานคดีแพง ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

แผนแมบทการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และตองการใหผูบริหารพิจารณาประเภท

ผูใชงานระบบ โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
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1. จัดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเขาทําการศึกษาและสัมภาษณจับความรู 

2. ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

3. สัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 

4. นําเทปสัมภาษณที่ไดมาถอดขอความ เรียบเรียงเปนบทสัมภาษณ (Script) 

5. ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ (Script) จะไดบทวิเคราะหการสัมภาษณ (Transcript) 

ทั้งน้ี เพื่อหาขอบเขตความรู ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพง ภารกิจ

สําคัญ (Critical Task) นโยบายกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ดานการจัดการความรูของงานธุรการคดี

แพง 

 

            

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

รูป 4.1  ข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหาร 

  

ผลการสัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีแพง ปรากฏตามตาราง 4.1 

 

 

 

 

 

ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ 

 

สัมภาษณผูบริหาร 

 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 
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ตาราง 4.1  ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

ขอบเขตความรู ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูเกี่ยวกับงานดานธุรการ คดี

แพง ในเร่ืองการรายงานการคดีและใหรวบรวมระเบียบ  คําสั่ง 

หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ โดยตองการใหจัดทําเปนคูมือใน

การศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการคดี

แพง 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

 

ผูเชี่ยวชาญ จะตองเปนผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ อันเกิดจาก

ประสบการณในการทํางานเจาหนาที่ธุรการคดีแพงมาเปนระยะ

เวลานาน เกิดทักษะ ความรูความเขาใจในการทํางานดานงาน

ธุรการคดีแพงที่สามารถถายทอดใหกับผูอ่ืนได และมีแนวทาง

ในการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพ ผูบริหารไดกําหนดตัว

ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพง ไดแก 

1. นางสาวประไพพรรณ  อินทรักษา 

2. นางสาววิภาดา  ปตถนานนท 

3. นางสาวณิชกานต  แสงจันทร 

ผูใชงาน 

 

1. ผูบริหาร 

2. ผูเชี่ยวชาญ 

3. เจาหนาที่ธุรการ สํานักงานคดีแพง 

ปญหาวิกฤติที่สมควรแกไข 

 

เนื่องจากในการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง เมื่อมีบุคลากร

โยกยาย ลาออก เลื่อนตําแหนง หรือเกษียณอายุราชการ ทําให

ความรูจากประสบการณหายไปดวย เมื่อมีบุคลากรมาปฏิบัติงาน

ทดแทน จะประสบปญหาดานการทํางาน ขาดคูมือที่ใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน ขาดความรูดานระบบสารสนเทศ 

ประกอบกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานธุรการ ไมไดศึกษากฎ ระเบียบ 

คําสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางาน

ไมมีประสิทธิภาพ และปญหาที่เปนประเด็นที่ตองจัดการเรงดวน 

คือการรายงานการคดี ถือเปนปญหาวิกฤติ (Problem) ของงาน

ธุรการคดีแพง ที่จําเปนตองหาแนวทางในการแกไขปญหา เพราะ

หากปลอยไวไมดําเนินการแกไข อาจกอใหเกิดความเสียหาย

โดยตรงตอการปฏิบัติงานและตอองคกร 
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ตาราง 4.1  (ตอ) 

การแบงประเภทผูใชงาน 1. ผูบริหาร ( Manager) ไดแก อธิบดี รองอธิบดี และ

อัยการพิเศษฝาย สํานักงานคดีแพง 

2. ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ไดแก ผูที่มีประสบการณในการ

ปฏิบัติงานธุรการคดีแพงมาไมนอยกวา 10 ป และสามารถให

คําปรึกษา กําหนดแนวทางแกไขปญหาใหกับเจาหนาที่ธุรการ

คดีแพงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผูใชงานทั่วไป (User) ไดแก ผูที่เขาใชงานระบบทั่วไป

อาจเปนผูที่เร่ิมเขามาปฏิบัติงานในสํานักงานคดีแพง และผูที่

ปฏิบัติงานอยูเดิม 

ความรูที่ผูใชงานจําเปนตองใช 1. ผูบริหาร (Manager) ไดแก ความรูดานกฎ ระเบียบ 

คําสั่ง หนังสือเวียน เพื่อนํามาใชในการกําหนดนโยบายการ

บริหารงาน 

2. ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ไดแก ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการคดีแพง เทคนิคสําคัญใน การ

ปฏิบัติงาน ความรูที่ใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงาน 

3. ผูใชงานทั่วไป (User) ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน แผนที่ความรูแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่

สามารถเขาใจไดงาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนตาง ๆ ที่

จะนํามาใชประโยชนประกอบการปฏิบัติงาน 

นโยบายหรือวิสัยทัศนของ

สํานักงานคดีปกครองดานการ

จัดการความรู  

สํานักงานคดีแพง จะพัฒนาคน พัฒนางาน ใหเปนองคกรแหง

การความรู เพื่อสนองตอบภารกิจดานการรักษาผลประโยชน

ของรัฐ 

 

4.1.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด หลักการที่

สําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง เพื่อใหไดขอมูลนําไปออกแบบ 

Knowledge Map ตอไป มีขั้นตอนการสัมภาษณ ดังน้ี 

1. ทําหนังสือเพื่อขอใหผูบริหารกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ และกําหนดวันนัดสัมภาษณตัว

ผูเชี่ยวชาญ 
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2. ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

3. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับหลักการสําคัญไดแกวิธีการคิดและหลักปฏิบัติงาน

จริงจากประสบการณ 

4. ถอดเทปบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

5. วิเคราะห และสังเคราะหความรู จากบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน Common 

KADS ซึ่งจะดูคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ที่

เกี่ยวกับองคความรูน้ัน ๆ โดยใชเคร่ืองมือในโปรแกรม Microsoft Word ตรวจทาน สรางขอคิดเห็น 

เพื่อทําเคร่ืองหมายไวใน Script เปนบทวิเคราะหความรู (Transcript)  ที่พรอมนําไปสังเคราะห 

(Modeling) เพื่อสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Map) ซึ่งแบงการคิดออกเปน 3 ระดับ คือ 

- Task คือ ความรูหรืองานที่สําคัญที่สุด (QCC) 

- Inference คือ ลิ้นชักความรู ไดแก ประสบการณ ที่ตองคิดในขณะทํางานเร่ือง

สําคัญ 

- Domain คือ สิ่งที่คิดหลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) โดยดูจาก 

คําสําคัญตาง ๆ (Jargon) ที่เกี่ยวของกับปญหา (Domain Ontology) รวมทั้งความรูประสบการณที่

เปนประโยชนอ่ืน (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง 

6. นําบทวิเคราะหความรู  (Transcript) ไปสอบทานความรู (Validation) กับผูเชี่ยวชาญ 

เพือ่ตรวจสอบ ความเขาใจ ความถูกตอง สมบรูณ และครบถวนกับผูเชี่ยวชาญ และมีขอผิดพลาด

ตองนํากลับมาแกไข เรียบเรียบใหถูกตอง และนํากลับไปสอบทานกับผูเชี่ยวชาญอีกคร้ังจนกวาจะ

ไดบทวิเคราะหที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณ สําหรับการออกแบบ Knowledge Map  

7. นําบทวิเคราะหความรูไปออกแบบ แบบจํานองความรู หรือแผนที่ความรู Knowledge 

Map ตามมาตรฐาน Common KADS จากนั้นจึงนําเขาสูระบบการจัดการความรู  (KMS) เพือ่งาน

ธุรการคดีแพง (K 95) 
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รูป 4.2  แสดงข้ันตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

      

 

 

 

ทําหนังสือขออนุญาตเขาสัมภาษณ 

 

กําหนดวันนัดสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

 

ออกแบบ Knowledge Map 

นําเขาระบบ KMS 

ถูกตอง วิเคราะห/สังเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 

 
ไมถูกตอง 
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ตาราง 4.2  บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ 

TASK KNOWLEDGE การรายงานการคดี 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

Input 

บัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง

ของเดือนกอน (Inference) 

• สาํนวนทีด่าํเนินการไม

เสร็จในเดือนกอน 

(Domain) สารบบคดี

แพง (ส. 5 ก.)

(Inference) 

• สาํนวนแตละประเภทที่

รับใหมในเดือนน้ี 

(Domain) ระเบียบ 

(Inference) 

• แนวทางปฏิบัติ

(Domain) 

• หนังสอืเวียน (Domain) 

Process 

วิธีสํารวจ อ.ก.40 ก.(Inference) 

• ดําเนินการเสร็จแลว

(Domain) 

• ยังไมไดดําเนินการ

(Domain) วิธีการจัดทํา

(Inference) 

• สํารวจบัญชีสํานวนของ

เดือนกอนวามีคางกี่เร่ือง

(Domain) 

• สาํรวจสาํนวนรับใหมของ

เดือนน้ี (Domain) 

• สาํรวจสาํนวนดําเนินการ

เสร็จในเดือนน้ี (Domain) 

• สํารวจสํานวนที่ยัง

ดําเนินการไมเสร็จ 

(Domain) 

Output 

บัญชีสํานวนเสร็จ(Inference) 

• เลขรับ (Domain) 

• ตัวความ (Domain) 

• ประเภทสํานวน (Domain) 

• เสร็จไปโดย (Domain) 

• ชื่อเจาของสํานวน (Domain) 

บัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง

(Inference) 

• เหตุที่คาง (Domain) 

• ระยะเวลาที่สํานวนคาง 

(Domain) บัญชีสํานวนคาง

คดีแพง (อ.ก.40 พ.)

(Inference) 

• การรายงานจํานวนสาํนวน

คดีและทุนทรัพยที่คางมา

จากเดือนกอน สาํนวนคดีที่

รับใหม สํานวนที่เสร็จไป

ของเดือนน้ี สํานวนคดีที่คาง

ไป พรอมแยกประเภท

สาเหตุที่คาง (Domain) บัญชี

แสดงการที่ทําของพนักงาน

อัยการ (อ.ก.50 พ.) 

(Inference) 
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ตาราง 4.2  (ตอ) 

TASK KNOWLEDGE การรายงานการคดี 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

  • การรายงานผลงานหรือการ

ดําเนินการตาง ๆ ของ

พนักงานอัยการที่ไดกระทํา

ไปในแตละเดือนเปนจํานวน

เร่ือง (Domain) 

Knowledge Base 

กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน องคความรูสนับสนุนอ่ืน ๆ 

 

 

 

 
รูป 4.3  แผนภาพความรูภารกิจงานรายงานการคดี 



39 
 

 
รูป 4.4  แผนภาพความรูบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง ของเดือนกอน 

 

 
รูป 4.5  แผนภาพความรูสารบบคดีแพง (ส.5 ก.) 
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รูป 4.6  แผนภาพความรู ระเบียบ 

 

 
 

รูป 4.7  แผนภาพความรู วิธีสํารวจ อ.ก.40 ก. 

 



41 
 

 
รูป 4.8  แผนภาพความรู วิธีการจัดทํา 

 

รูป 4.9  แผนภาพความรูบัญชีสํานวนเสร็จ 
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รูป 4.10  แผนภาพความรูบัญชีสํานวนคาง 

 

 
รูป 4.11  แผนภาพความรูบัญชีสํานวนคางคดีแพง (อ.ก.40 พ.) 
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รูป 4.12  แผนภาพความรูบัญชีแสดงการท่ีทําของพนักงานอัยการคดีแพง (อ.ก.50 พ.) 

 

4.1.4 วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2 : System Requirement Analysis) 

การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ  (User 

Specification) ขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแกขอมูลจาก ENG 1 และจากการสอบถามความ

ตองการของผูใชงาน ตอระบบที่จะมีขึ้นในอนาคต  (To-Be System) ปรากฏวาผูใชงานตองการระบบ  

KMS ในเร่ืองตาง ๆ ดังตาราง 4.3 
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ตาราง 4.3  ความตองการของระบบ 

ผูใชระบบ ความตองการระบบ 

ผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ 

KM Team 

ผูใชระบบทั่วไป 

1. แหลงรวบรวมกฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนที่เกี่ยวของกับงาน

ธุรการคดีแพง 

2. การมอบหมายงาน  

3. ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

4. กระดานสนทนา 

5. ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. ประกาศแจงขาวสาร 

7. ปฏิทินกิจกรรม 

8. ประเด็นเรงดวน 

9. กรณีศึกษา , ตัวอยางการลงรายงาน 

10. Blog สําหรับแสดงความคิดเห็น ต้ังกระทูถาม-ตอบ 

11. ลิงคเว็บไซท หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ (การเชื่อมโยงเว็บไซท

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ) 

12. ระบบสืบคน (Search) 

 

เมื่อไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู 

โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน  เพือ่กาํหนดแนวนโยบายใน

การบริหารการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง ใหเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตอง ตรวจสอบได 

รวมถงึแนวทางปฏบิติัใหเปนในแนวทางเดียวกนั  อันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลด

ปญหาที่เกิดจากความแตกตางในการปฏิบัติงาน  ในสวนการแกปญหาในการทํางาน ระบบจะมี

ผูเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือผูปฏิบัติงาน หากมีปญหา ซึ่งนอกจากจะ

ติดตอจากระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพทไดอีกชองทางหนึ่ง หรือหากมีประเด็น

เรงดวนก็สามารถใชงานระบบ เพื่อขอความชวยเหลือไดในสวนของประเด็นเรงดวน (Hot Issue) 

ได  สวนผูใชงานทั่วไป ระบบไดกําหนดใหสามารถเขาใชงานในสวนของฐานขอมูลสําคัญที่ชวย

เสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง ระบบจะสนับสนุนขอมูลในการปฏิบัติงาน

ธุรการคดีแพง ดานรายงานการคดี โดยมีขอมูลเกี่ยวกับ ระเบียบ หนังสือเวียน คูมือ โดยไดจําลอง

ความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญใหเห็นไดชัดจาก Knowledge Map ทําใหผูที่แมจะไมมีความรู
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และประสบการณสามารถเขาใจหลักการขั้นตอนในการปฏิบัติงานได  รายละเอียดของขอ

กําหนดการใชงานระบบของผูใชงานแตละประเภท แสดงดังตาราง 4.4 

 

ตาราง 4.4  ขอกําหนดการใชงานระบบของผูใชงานแตละประเภท 

ผูบริหาร ใชในการกาํหนดแนวนโยบายในการปฏบิติังานใหเปนไปในแนวทางเดียวกนั 

ผูเชี่ยวชาญ ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

ผูใชงานทั่วไป ใชในการสนับสนุนขอมูลในการปฏิบัติงาน 

 

4.1.5 วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3 : Software Requirement Analysis) 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรของระบบ เชน Function ตาง ๆ ในระบบการ

จัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห ขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การกาํหนด Function 

พื้นฐานของระบบจัดการความรู จากความตองการของผูใชงาน  ปรากฏวาความตองการในการใช

งานน้ัน ๆ ตองใช  Software Feature และ Function ประเภท Software ของโปรแกรม  Microsoft 

Share Point 2010 โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 2010 มาใชตามความตองการ 

ดังแสดงในตาราง 4.5 
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ตาราง 4.5  ความตองการซอฟตแวร 

ระบบ Share Point 2010/Software Feature 

ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ ใชสําหรับการนําเอกสารเขาและออก การ

แกไขเอกสารความรูตาง ๆ  

ระบบ KMS มี Case Study  ใชสําหรับการนําเอกสารกรณีศึกษาเขาและ

ออก การแกไขเอกสาร กรณีศึกษาความรูตาง ๆ 

ระบบ KMSมี Knowledge Map (แผนภาพความรู) ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู  

ระบบ KMS มีสวนการมอบหมายงาน Task Assignment ใชสําหรับมอบหมายการ

ปฏิบัติงาน 

ระบบ KMS มปีระเด็นเรงดวน Hot Issue ใชสําหรับเปนการหารือถึง

ประเมินที่กําลังเปนที่สนใจและที่เกี่ยวของ

กับองคความรู 

ระบบ KMS มกีระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง Forum Discussion ใชสําหรับ  Discussion 

Forum ของแตละ Community ยอย 

ระบบ KMS จะตองมีการเชื่อมโยงไปยัง

สารสนเทศตาง ๆ 

Information Link   

ระบบ KMS มีทําเนียบหรือรายชื่อผูเชี่ยวชาญ Contacts ใชในการสราง Expert Directory 

ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของ

สํานักงาน 

Announcement s ใชสําหรับเปนประกาศ

เพื่อใหทราบของสมาชิกในแตละ Community 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน Calendar ใชสําหรับเปนการบอกถึงกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับองคความรูที่จะเกิดขึ้น เพื่อให

สมาชิกในแตละ Community ยอยทราบ 

ระบบ KMS มี Blog ( ที่แสดงความเห็น) Blog ความตองการของระบบ SharePoint คอื 

Support Knowledge Workers Communication 

within their CoP 

ระบบ KMS มีระบบสืบคน Search ความตองการของระบบ SharePoint 

คอื Support Search CoP, Task, Inference, 

Knowledge Base by Name and Code, Meda 

Data Seach, Content Search, External 

Content Search 
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รูป 4.13  หนาระบบ Feature การมอบหมายงาน (Task Assignments) 

 

 
 

รูป 4.14  หนาระบบ Feature ประเดน็เรงดวน (Hot Issue) 
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รูป 4.15  หนาระบบ Feature เอกสารวิชาการ (Document Management System) 

 

 
 

รูป 4.16  หนาระบบ Feature ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ (Expertise Contacts) 
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รูป 4.17  หนาระบบ Feature ลําดับเร่ืองความเปนมา (Forum Discussion) 

 

 
 

รูป 4.18  หนาระบบ Feature Blog แสดงความคดิเห็น (Blog) 
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รูป 4.19  หนาระบบ Feature ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 

 

 การกําหนดโครงสรางของชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) ในระบบการจัดการความรูงานธุรการ

คดีแพง เนื่องจากการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงไมเกี่ยวของกับหนวยงานอ่ืนของสํานักงาน

อัยการสูงสุด งานที่รับผิดชอบจะเปนดานงานธุรการ 1 งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งาน

เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่พัสดุ 

และยานพาหนะของสาํนักงานคดีแพง 1

 

 ดังนั้น รูปแบบของ Cop จึงเปนแบบ Single Function และมี

ขอกําหนดสิทธิของผูใชงาน ดังแสดงในตาราง 4.6 
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ตาราง 4.6  การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ประเภทผูใชงาน 
สิทธิของผูใชระบบ 

Read Write Delete Edit 

ผูบริหาร 

(อธิบดีอัยการ, รองอธบิดีอยัการ, อัยการพิเศษฝาย) 
  

  

ผูเชี่ยวชาญ 

(ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพง) 
  

  

ผูใชงานทั่วไป 

(เจาหนาที่ธุรการคดีแพง, พนักงานอัยการสํานักงานคดีแพง) 
  

  

Knowledge Manager     

Project Manager     

Knowledge Engineer     

Knowledge Management System Support     

  

4.1.6 การออกแบบซอฟตแวร (ENG 4: Software Design) 

เปนการออกแบบซอฟตแวรของระบบการจัดการความรู ไดมีการกําหนดรูปแบบไวเปน

ที่เรียบรอยแลว เพื่อใหสะดวกในการใชงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

4.1.7 การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) 

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกร  (สาํนักงานคดีแพง ) เกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรูที่ไดสรางขึ้น  เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานคดีแพงมีความเขาใจในเร่ืองการจัดการความรู 

แจงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากระบบการจัดการความรู และมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

การจัดการความรู โดยการนําวิสัยทัศนการจัดการความรูที่ไดจากการสัมภาษณผูบริหารของ

สํานักงานคดีแพง นํามาออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมจะ

กาํหนดไว 3 ป นําเสนอพรอมกับสาธิตวิธีการเขาใชงานระบบการจัดการความรูและเสนอแผน

กิจกรรมใหกับ KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ  

1. กาํหนดวิสยัทศันดานการจัดการความรู  

ในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูผูศึกษาไดศึกษาขอมูลสําหรับใชในการ

พูดคุยสัมภาษณผูบริหาร คือ 
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1.1 ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการโดยดูจากแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ. 2555-2558 ซึ่งกําหนดไววา  “องคกรอัยการเปนสถาบันที่

มีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน ” และ

วิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรู

สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 กาํหนดไววา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกร

แหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และ

เชือ่ถอืได”  

1.2 ศึกษาถึงอํานาจหนาที่หรือพันธกิจแลวปรากฏวาอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

แพง ไดระบุไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงานอัยการสูงสุด สูงสุด พ.ศ. 2546 ที่กําหนด

อํานาจหนาที่ไว ดังน้ี 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2546 

ขอ 3 (6) สํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ 

(ก) รับผิดชอบการดําเนินคดีแพงทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษา

ของศาลแพงและศาลจังหวัดมีนบุรี 

1

(ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ใหสวนราชการในสํานักงานคดีแพง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(ก) ฝายกิจการทั่วไป มีอํานาจหนาที่ 

1) รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบบคดี งานบริหารงานบุคคล งาน

เลขานุการนักบริหาร งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ พัสดุ 

และยานพาหนะของสาํนักงานคดีแพง 

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

1) 1

(ข) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีแพง 1-9 มีอํานาจหนาที ่

รับผิดชอบงานสํานักงานคดีแพงตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 

จากการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีแพง ผูบริหารไดมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ

ความรูภายใน 3-5 ป ซึ่งนํามากําหนดวิสัยทัศน ดังน้ี  

2) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
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 “สํานักงานคดีแพงจะพัฒนาคน พัฒนางาน ไปสูองคกรแหงการเรียนรู เพื่อ

สนองตอบภารกิจการรักษาผลประโยชนของรัฐ” 

2. การกําหนดกิจกรรมดานการจัดการความรู 

ในการจัดการความรูดานงานธุรการคดีแพง เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงตองมี

แผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน ดังนี้ 

ปท่ี 1 

1. กิจกรรมนิเทศการใชงานระบบการจัดการความรู (KMS)  

วัตถุประสงค 

- เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) เกี่ยวกับระบบการจัดการความรูใหแกบุคลากร

ในองคกร (สาํนักงานคดีแพง) ทั้งระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป  

- เพื่อนําเสนอและสาธิตวิธีการใชงานระบบ KMS ที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นประโยชนที่

ผูใชงานและองคกรจะไดรับจากการใชงานระบบ 

วิธีดําเนินงาน 

1. นําเสนอและสาธิตการเขาใชงานระบบ KMS กับ KM Team เพื่อใหทราบถึง

ประโยชนของการใชระบบการจัดการความรูในการนําไปใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2. จัดฝกอบรมผูบริหาร อธิบดี รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย  โดยการประยุกตใชทฤษฏี  

Learning in Action เรียนรูโดยการทดลอง  (Mode Experimental Learning) โดยการเขาไปสาธิตการ

ใชงานทั่วไปของระบบ KMS แตจะเนนในสวนการใชงาน  Feature เกี่ยวกับการบริหาร เพื่อใชใน

การกําหนดนโยบาย สั่งการ การวางแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง เชน 

มอบหมายงาน (Task Assignment) 

3. จัดฝกอบรมผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทั่วไปโดยการประยุกตใชทฤษฏี  Learning in 

Action เรียนรูโดยการทดลอง (Mode Experimental Learning) โดยแนะนําวิธีการใชงานระบบเพื่อ

นําขอมูลในระบบมาสนับสนุนการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เชน การศึกษากฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนตาง ๆ ในเอกสารวิชาการ การเขาไปแสดงความ

คดิเห็น (Blog) ในระบบ และการเขาไปขอความชวยเหลือในสวนของประเด็นเรงดวน  (Hot Issue) 

เปนตน  

4. จัดฝกอบรม KE (Knowledge Engineer) ผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทั่วไปโดยการ

ประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action เรียนรูโดยการสืบความลับ (Mode Intelligent Learning) เปน

การฝกอบรมโดยวิธีการนําความรูท่ีไดจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญ  (Inquiry) โดยการสัมภาษณแลว
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นําความรูดังกลาวมาวิเคราะห /สังเคราะหจากน้ันจึงใหเจาหนาที่ IT รวมกับ KE นําความรูเขาสู

ระบบ KMS เพื่อให Cop สํานักงานคดีแพงไดนําความรูดังกลาวไปใชประกอบการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติงาน  

5. จัดฝกอบรมหัวหนา KM Team ประยุกตใชทฤษฏี Learning in Action เรียนรูในการ

นํา การเรียนรู  (Mode Leading Learning) โดยสื่อสารกับหัวหนา  KM Team เพื่อใหเปนผูนําในการ

เรียนรูโดยใหเปดใจรับขอมูลและแนวคิดใหม ๆ ของ  KM Team ไมควรยดึติดกบัแนวความคดิหรือ

ประสบการณเดิม ๆ หากมีเจาหนาที่ธุรการที่ยายเขามาใหมจะตองมีการสอนงาน  (Coaching) ใหรู

ถึงระบบ KMSใหแกเจาหนาที่ธุรการที่ยายเขามาใหม  

6. ฝกอบรมเจาหนาที่ IT ใหมีความรูเกี่ยวกับระบบ KMS รวมทั้งใหทราบถึงวิธีการนํา

ขอมูลเขาสูระบบ KMS 

ปท่ี 2 

1. กจิกรรม 5 ส. + KM (การปรับสํานักงานใหเอ้ือตอการจัดการความรู ) 

วัตถุประสงค : เพื่อสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการจัดการความรูและประชาสัมพันธระบบการจัดการ

ความรู  

วิธีดําเนินงาน  :  จัดประชุม เพื่อทํากิจกรรม KM ในการถายทอดความรูดานการจัดการความรู เพื่อ

พัฒนากระบวนการทํางาน  ซึ่งเปนตัวชี้วัดระดับสํานัก /กองและระดับบุคคลเพื่อ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือนของขาราชการธุรการ  

2. กิจกรรมประเมินผลการใชระบบการจัดการความรูงานธุรการคดีแพง 

วัตถุประสงค  :  เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ KMS งานธุรการคดีแพง ในดาน

เนื้อหาและการใชระบบ 

วิธีดําเนินงาน : ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจผูใชงานระบบ KMS ในดานเน้ือหาและ

การใชงานระบบ (ในรอบ 1 ป) 

ปท่ี 3 

1. กจิกรรม KM ขางบาน 

วัตถุประสงค :  

- เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหผูที่ทํางานในโครงการจัดการความรูงานธุรการคดีแพง 

- เพือ่สนับสนุนใหเกดิแนวคดิใหม ๆ ในการจัดการความรู  
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วิธีดําเนินงาน  :  ทัศนศึกษา ดูงานการจัดการความรูของหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการใช

ระบบการจัดการความรูในองคกรทั้งในดานการจัดการและการใชเทคโนโลยีมา

ชวยสนับสนุนการจัดการความรูในดานตาง ๆ 

2. กิจกรรมประเมินผลการใชระบบการจัดการความรูงานธุรการคดีแพง 

วัตถุประสงค  :  เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ KMS งานธุรการคดีแพง ในดาน

เนื้อหาและการใชระบบ 

วิธีดําเนินงาน : ออกแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจผูใชงานระบบ KMS ในดานเน้ือหาและ

การใชงานระบบ (ในรอบ 1 ป) 

สิ่งท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป 

บุคลากรภายในสํานักงานคดีแพง สวนใหญมีความสามัคคีกัน  ผูเชี่ยวชาญสวนใหญเปน

ผูที่ปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงมานาน  มีเจาหนาที่บางคนที่เพิ่งยายมาปฏิบัติราชการที่

สํานักงานคดีแพง และขาราชการบรรจุใหม ซึ่งยังไมเคยผานงานราชการมากอน บุคลากรแตละคน

มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานเปนอยางดี  แมวาจะไมคุนเคยกับทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางานมากอน

หนานี้ แตทุกคนก็ไดปฏิบัติตามแนวทางทฤษฎีน้ีมาตลอด จนทําใหสามารถพัฒนาการทํางานของ

ตนไดเปนอยางดี 

ผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใหความสําคัญตอการจัดการความรู แตผูปฏิบัติสวนใหญยังไม

คอยใหความสนใจมากนัก ระหวางการดําเนินการศึกษาคนควา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวาการจัดการ

ความรูสามารถนําไปใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดจริง แตเน่ืองจากผูเชี่ยวชาญและ

ผูบริหารมีภารงานที่คอนขางมาก ทําใหไมมีเวลาใหความรวมมือในการวิจัยอันเปนปญหาอุปสรรค

สําคัญประการหนึ่งของการศึกษาคนควาคร้ังนี้ 

ดานอุปกรณคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศตาง ๆ ของสํานักงานคดีแพง สามารถรองรับ

การทํางานของระบบการจัดการความรูได และตัวบุคลากรเองก็มีความสามารถในการเรียนรู

นวัตกรรมใหม ๆ อยูเสมอ การใชเทคโนโลยีไมเปนอุปสรรคในการทํางานของเจาหนาที่ธุรการแต

อยางใด 

สวนในเร่ืองของการจัดการความรูน้ัน นอกจากผูบริหารแลว บุคลากรยังไมมีความรู 

ความเขาใจวาระบบการจัดการความรูคืออะไร มีความสําคัญอยางไรกับหนวยงาน สาเหตุอาจมา

จากการขาดการประชาสัมพันธในหนวยงาน บุคลากรสวนใหญคิดวาการจัดการความรู คือ การทํา

คูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนวาเปนการเพิ่มภาระงาน ระเบียบ หนังสือเวียนตาง ๆ สามารถคนหาได

จากสารสนเทศตาง ๆ ได ไมจําเปนตองจัดทํารวบรวม เพราะการรวบรวมอาจไดไมครบ ผูคนควา
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ไดชี้แจงวา ในอนาคตระบบการจัดการความรูจะใชเปนแหลงสืบคนขอมูล ๆ ตาง ๆ ของสํานักงาน

อัยการสูงสุดไดจากระบบการจัดการความรูแทนแหลงอ่ืน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานสามารถ

เขาถึงขอมูลไดตลอดเวลา และระบบการจัดการความรูจะยั่งยืนคูองคกรตลอดไป 

 

4.2  ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรู  

(KMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง และการเสนอแผนกิจกรรมกับ KM 

Team หรือผูเชี่ยวชาญ 

4.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรู  (KMS) วัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวาออกแบบมี

ความเหมาะสมหรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต 

ดังน้ี 

- วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ดานธุรการคดีแพงไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 

จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS  

(Knowledge Analysis and Data Structuring)  

1) การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation) 

(1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีแพงเพื่อตองการไดขอบเขตของ

ความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจ

สําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

นโยบายการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพง 

(2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด 

หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานธุรการคดีแพง รวมทั้งตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ 

2) วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) 

การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและสอบถามความตองการของผูใชงาน

ระบบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของผูใชงาน

ใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3) วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) 

เปนการนําขอมูลที่ไดจาก  ENG1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของสวนประกอบตาง ๆ ที่อยูภายในระบบ 
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4) การออกแบบซอฟตแวร  (ENG 4: Software Design) 

เปนการออกแบบลักษณะของซอฟตแวร  ซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

- วิธีการเขาใชงานระบบ 

ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต  (Internet) ที่ URL 

(Universal Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (homepage) ดังน้ี 

 

 
 

รูป 4.20  หนาจอระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี http//:kmcenter.in.th 



58 
 

จากน้ันใหคลิ๊กที่ CoP KM จะปรากฏหนาจอ ดังน้ี

 
รูป 4.21  หนาระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด CoP KM 

 

 
 

รูป 4.22  หนาระบบการจัดการความรู องคความรู K95 งานธุรการคดีแพง 

คล๊ิกหัวขอ 95 
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รูป 4.23  หนาระบบการจัดการความรู ขอบเขตงานธุรการคดีแพง 

 

คลิ๊กภารกิจงานรายงานการคดี จะปรากฏหนาจอ 

 

 
 

รูป 4.24  หนาระบบการจัดการความรูภารกิจงานรายงานการคดี 
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รูป 4.25  หนาระบบการจัดการความรูบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคางเดือนกอน 

 

 
 

รูป 4.26  หนาระบบการจัดการความรู สารบบคดีแพง (ส.5ก.) 
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รูป 4.27  หนาระบบการจัดการความรู ระเบียบ 

 

 
 

รูป 4.28  หนาระบบการจัดการความรูวิธีการสํารวจ อ.ก.40  ก. 
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รูป 4.29  หนาระบบการจัดการความรูวิธีการจัดทํา  

 

 
 

รูป 4.30  หนาระบบการจัดการความรู บัญชีสํานวนเสร็จ 
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รูป 4.31  หนาระบบการจัดการความรูบัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง  

 

 
 

รูป 4.32  หนาระบบการจัดการความรูบัญชีสํานวนคางคดีแพง (อ.ก.40 พ.)  
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รูป 4.33  หนาระบบการจัดการความรูบัญชีแสดงการท่ีทําของพนักงานอัยการคดีแพง (อ.ก.50 พ.)  

 

ระบบการจัดการความรูประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ 

1. ความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูที่อยูในตัวผูเชี่ยวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการณเฉพาะตัว   โดยความรูประเภทน้ีไดจากการสัมภาษณ

จับความรูจากผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพง ผานการวิเคราะห /สังเคราะหขอมูลโดยวิธีการทาง

วิศวกรรม Common KADS นําไปออกแบบแผนภาพความรู Knowledge Map โดยสรางแบบจําลอง

ความรู (knowledge  Model) ประกอบดวยแบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรู

ในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจซึ่งในหัว

ขอความรูน้ีไดแกรายงานการคดี แบบจําลองความรูวิธีคิด  (Inference Knowledge) คือความรูใน

ขัน้ตอนการคดิหาเหตุผล  (Reasoning) รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความ

ตองการตาง ๆ ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหาและประเด็นอ่ืน ๆ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะ

ปญหา  (Domain Knowledge) คือความรูในสิ่งที่ตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ 

(Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุการคิด Ontology คอื 

คําเรียก อภิธานศัพท (Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการพืน้ฐานในการแกปญหา (The Specification 

of Conceptualization) เปนสวนหน่ึงของ Domain Knowledge  
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2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูที่อยูในเอกสารหรือแผนภาพตาง ๆ 

ที่ใชในการทํางานแกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎ ระเบียบ คําสั่ง

หนังสอืเวียน เปนตน 

3. โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

เรงดวน (Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) 

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน  (Announcement) ทีแ่สดงความเห็น (Blog) ตัวอยาง (Case 

Study) ขั้นตอนการจัดทํารายงานการคดีในรูปแผนผัง  Knowledge Map เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศ  

ตาง ๆ ได  (link) ระบบเก็บรายชื่อและสถานที่ติดตอผูเชี่ยวชาญ สารานุกรม  ( Wiki) และระบบ

สืบคน (Search) 

4. ลักษณะการใชงานที่เปนประโยชนตาง ๆ (Use-Case) ไดแก การรายงาน หรือ

เสนอแนะ ผูบริหาร ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

เรงดวน (Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) 

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (Announcement)  

การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือแกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานในสวนของ

ชุดความรู กฎ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 

การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีเจาหนาที่ธุรการยาย

เขามาใหมสามารถใชระบบในสวนของตัวอยางการทํารายงานสํานวนคาง ประสบการณในการ

ทํางานตลอดทั้งวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญในการจัดทําบัญชีรายงานสํานวนคาง ซึ่งความรูประเภทนี้จะ

จัดเก็บไวในลักษณะ Knowledge Map 

4.2.2 การเสนอแผนกิจกรรม 

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรในสํานักงาน

คดีแพงมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการกําหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพง โดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีแพงไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากนั้นจึงไดมีการออกแบบกิจกรรมการ

จัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมไดกําหนดไว 3 ป  
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ตาราง 4.7  แผนกิจกรรมการจัดการความรู 

ปท่ี แผนกิจกรรม วัตถุประสงค 

 1 กิจกรรมนิเทศการใชงาน

ระบบการจัดการความรู 

(KMS) 

เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ  (Alignment) เกี่ยวกับ

ระบบ KMS ใหแกบุคลากรในสํานักงานคดีแพง ทั้ง

ระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป ให

เขาใจระบบ KMS ที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นประโยชนที่

ผูใชงานและองคกรจะไดรับจากการใชงานระบบ 

2 - กจิกรรม  5 ส. + KM (การ

ปรับสํานักงานในเอ้ือตอการ

จัดการความรู) 

 

- กิจกรรมประเมินผลการใช

ระบบการจัดการความรู 

- เพื่อสรางบรรยากาศใหเอ้ือตอการจัดการความรู

และประชาสัมพันธการจัดการความรู 

 

 

- เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ KMS 

งานธุรการคดีแพง ในดานเนื้อหาและการใชระบบ 

3 - กิจกรรมแอบมอบ KM  

ขางบาน  

 

 

 

- กิจกรรมประเมินผลการใช

ระบบการจัดการความรู 

 -เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหผูที่ทํางานใน

โครงการจัดการความรูงานธุรการคดีแพง 

-เพือ่สนับสนุนใหเกดิแนวคดิใหม ๆ ในการจัดการ

ความรู 

 

- เพื่อใหไดขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ KMS 

งานธุรการคดีแพง ในดานเนื้อหาและการใชระบบ 

  

4.2.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

การสรุปผลออกแบบระบบการจัดการความรู (KMS) ดังแสดงตาราง 4.8  
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ตาราง  4.8  สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลการออกแบบระบบ KMS  

ความเหมาะสม ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมในการใชงาน  การใชงาน

คอนขางใชงายสําหรับผูที่มีความรูดานเทคโนโลยี สวนผูใชงานที่ไม

มีหรือมีความรูดานเทคโนโลยีนอย ถือวายังมีความยุงยากในการใช

งานเนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการเขาถึงขอมูล 

การใชงาน การใชงานสามารถใชงานไดจริง 

สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม ควรมีคูมือการใชระบบ  ควรตอยอดงานธุรการใหครบ 

ควรสามารถเขาถึงขอมูลไดงายกวานี้ 

อ่ืน ๆ                  - 

 

สรุปแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ดังแสดงตารางที่ 4.9 

 

ตาราง 4.9  สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเหมาะสม

ไมมากจนเกินไป ไมเปนภาระกับผูปฏิบัติงาน 

สามารถดําเนินการไดจริง สามารถดําเนินการไดจริงเนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไม

ตองใชงบประมาณและเปนกิจกรรมที่หลาย

สํานักงานไดทําอยูแลว เชน กิจกรรม  KM 

ความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค มีความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ - วัฒนธรรมองคกรอัยการที่ไมคอยยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง บุคลากรยึดติดกับงานที่ทําอยูประจํา 

(Defensive Routine) มีความมั่นใจตัวเองสูงไมคอย

ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ดังน้ันจะตอง

จะตองสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) กับ

บุคลากรใหเห็นถึงประโยชนของระบบการจัดการ

ความรูใหดี 

- สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองสนับสนุนเทคโนโลยี

ใหเพียงพอเพื่อรองรับระบบ หากระบบดีแตไมมี

เทคโนโลยีรองรับถือวาไมเกิดประโยชน 
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4.2.4 สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ  

จากผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลพบวาระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานธุรการคดีแพงและนําทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีการเรียนรู

ขณะทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใชในการแกปญหาโดยระบบการจัดการความรู  

(KMS) ที่สรางขึ้นซึ่งจะกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) 

สามารถชวยแกปญหาการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพงของเจาหนาที่ธุรการที่ปฏิบัติงานใน

สํานักงานคดีแพงในประเด็นปญหาการขาดประสบการณ ไมศึกษากฎ ระเบียบ และการขาดระบบ

สารสนเทศ ขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการทํางานไดตามสมมุติฐานดังกลาวขางตน 

นอกจากความเขาใจที่คิดวาการจัดการความรูชวยแกปญหาในการปฏิบัติงาน ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานใหดียิ่งขึ้นแลว ยังชวยใหบุคลากรในองคกรสามารถที่จะเขาไปเรียนรูถึง

วิธีการปฏิบัติงานของหนวยงานยอยอ่ืนๆ ที่ตนไมไดปฏิบัติอยูไดอีกดวย  

ระบบการจัดการความรูแมจะนํามาใชในประเทศไทยเปนเวลาหลายปและมีหลาย

หนวยงานทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนไดนําไปใชในการจัดการความรูแตสําหรับสํานักงานอัยการ

สูงสุดถือวาเปนเร่ืองใหมที่บุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจวาการจัดการความรู  (KM) คอือะไร 

ทําไมตองจัดการความรู โดยมองวาการนําระบบการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุด

เปนการเพิ่มภาระใหแกบุคลากรที่มีงานประจํามากอยูแลว และ ผูบริหารองคกรยังไมคอยเห็น

ความสําคัญในการจัดการความรู จากการที่เคยไดบรรยายและสาธิตระบบ KM ใหแกผูบริหาร 

(หลักสูตรอบรมอธิบดี ) สังเกตไดวาผูบริหารสวนใหญยังไมเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนรู 

เนื่องจากเห็นวามีขอยุงยากในการใชระบบสารสนเทศเพราะการที่จะทําความเขาใจกับระบบจัดการ

ความรูไดดี ตองมีความรูพื้นฐานในการใชระบบคอมพิวเตอร ซึ่งยังเปนอุปสรรคอยู แต ภายหลังจาก

การสาธิตระบบและอธิบายถึงประโยชนที่จะไดรับจากระบบการจัดการความรูทําใหผูเชี่ยวชาญ

และผูใชงานบางคนเขาใจระบบการจัดการความรูมากยิ่งขึ้นและเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

4.2.5  แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

ระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีแพงเปนเคร่ืองมือการจัดการความรูโดยมี

ภารกิจสําคัญ (Critical Task) คือ ภารกิจดานการรายงานการคดี กระบวนการสรางระบบเปนไปตาม

มาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยการใชวิธีทางวิศวกรรมความรู  Common KADS ในการวิเคราะห

ขอมูล 

เน่ืองจากลักษณะงานที่เจาหนาที่ธุรการคดีแพงตองรับผิดชอบมีหลายหนาที่  โดยแบง

ประเภทงานออกไดเปน 2 ประเภทใหญที่ถือเปนงานหลักตองรับผิดชอบคือ  งานธุรการทั่วไป และ
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งานสารบบคดี  ซึ่งในสวนของงานสารบบคดีน้ันก็ยังแยกยอยออกไปอีก  ไดแก การรายงานการคดี

ประจําเดือน  และการรายงานการคดีประจํางวด ทุกขั้นตอนถือวามีความสําคัญและจําเปนตอง

จัดการความรูทั้งความรูที่เปนความรูฝงลึกอยูในตัวคน  (Tacit Knowledge) ซึ่งเกิดจากประสบการณ

จริงในการปฏิบัติงาน  และความรูชดัแจง  (Explicit Knowledge) ดังน้ัน ระบบการจัดการความรูจึง

จําเปนตองมีการพัฒนาตอไปใหครบทุกประเภทของงานที่เจาหนาที่ธุรการคดีแพงตองรับผิดชอบ  

โดยเร่ิมจากภารกิจงานการรายงานการคดี เปนอันดับแรกในการสรางระบบการจัดการความรู  การ

นําระบบการจัดการความรูมาใชแกปญหาเร่ืองการขาดความรู ความเขาใจ ขาดทักษะ ขาด

ประสบการณในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการคดีแพงควรพัฒนาใหครอบคลุมทั่วถึง  มีองค

ความรูใหมอันเปนประโยชนสนับสนุนการทํางานของเจาหนาที่ธุรการคดีแพง 

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของยุคล ทองตันและคณะ ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

เจาหนาที่ธุรการหลังจากมีการเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ธุรการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เสนอตอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เพื่อศึกษาถึง

ปญหาที่เกิดจากการที่ผูปฏิบัติงาน ขาดความรูความเขาใจ ขาดความรอบคอบ ไมมีความรูความ

เขาใจ และทักษะในงานที่รับผิดชอบ ปญหาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร ไมเพียงพอ 

อุปกรณลาสมัย จึงใชแนวทางแกไขโดยการจัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานธุรการ เพื่อ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เกิดทักษะ

และทัศนคติที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการเพิ่มผลผลิตและผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงานและตอ

ตัวบุคลากร โดยสรุปผลการศึกษาพบวา เจาหนาที่ธุรการบางคนไมไดนําไปใช เพราะไมได

ปฏิบัติงานดานธุรการ  พิมพดีดอยางเดียว  การฝกอบรมไมตรงกับสายการปฏิบัติงาน  แตบางรายก็

มีความเห็นวา ควรจะจัดฝกอบรมบอย ๆ จากผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา ปญหาที่เจาหนาที่

ธุรการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรประสบก็คือ ปญหาในดานการขาดความรู ความเขาใจและ

ทักษะในงานที่รับผิดชอบ แมจะจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร 

และทักษะในดานการปฏิบัติงานแลวก็ตาม แตหลังจากฝกอบรมเสร็จ ก็ไมสามารถนําความรูที่

ฝกอบรมไปปฏิบัติได เพราะฝกอบรมไมตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงานอยู และยังมีปญหาดานระบบ

เทคโนโลยีที่ลาสมัย ซึ่งผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นกับงานธุรการคดีแพงที่

ผูคนควาทําการศึกษาอยู 

แมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมและติดตามผลหลังการ

ฝกอบรมเพื่อพัฒนาดานการปฏิบัติงานใหดีขึ้น พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ เพื่อพัฒนา

คุณภาพงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไขที่ยั่งยืนควรมีการ
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จัดสรางระบบการจัดการความรู ( Knowledge Management System) ควบคูกับการนําทฤษฎีการ

จัดการความรูมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรู ขาดทักษะ ขาดประสบการณของเจาหนาที่

ธุรการไดอยางถูกตอง ตรงประเด็นมากที่สุด ก็นาจะเปนแนวทางที่สามารถแกปญหาการขาดความรู 

ขาดทักษะ ขาดประสบการณของเจาหนาที่ธุรการดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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