
 

บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 นําเร่ือง  

การสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่องานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา

นักศึกษาไดศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาใน

สํานักงานวาคดีทรัพยสินทางปญญา หมายถึงอะไร การดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา

แตกตางกับการดําเนินคดีอาญาทั่วไปหรือไมและอยางไร กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนที่

เกี่ยวของกับการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ รวมตลอดถึง

บทบาทอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา โดยใช

ขั้นตอน ตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 หลังจากนั้นจึงทําการวิเคราะห 

สังเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยใช  Common KADS (Knowledge Analysis and Data 

Structuring) และมวีธิกีารดําเนินการในแตละขัน้ตอนดังตอไปน้ี 
 

5.1.1 สัมภาษณผูบริหาร (Scoping Meeting) ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ 

วัตถุประสงคของสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ เพื่อใหไดมาซึ่งขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาทรัพยสินทางปญญา กําหนดงานวิกฤติ (Critical Task) กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนด

ประเภทผูใชระบบ กําหนดวิสัยทัศน ของการจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศ และกําหนดตัวผูประสานงาน โดยมีขั้นตอนตอไปนี้ 

(1) เขาพบผูบริหารเพื่อนัดวันเวลาการสัมภาษณ 

(2) จัดทําวาระสัมภาษณผูบริหาร 

(3) สัมภาษณผูบริหารตามกําหนดนัด โดยบันทึกเสียงการสัมภาษณไว 

(4) ถอดบทการสัมภาษณผูบริหารไวมาทํา Transcript และวิเคราะหบทสัมภาษณ

ดังกลาว แลวไดผลสรุปขอมูลขอบเขตหัวขอการจัดการความรูตามความตองการอ่ืน ๆ ของการ

จัดการความรู ปรากฏตามตาราง 5.1 ดังตอไปน้ี 
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ตาราง 5.1 ผลการสัมภาษณผูบริหารหัวของานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา  
 

ประเด็นการสัมภาษณ ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ 

การกําหนดขอบเขตความรู ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูเฉพาะที่เปนความผิดตาม

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติ

ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551  

การกาํหนดงานวิกฤต การสั่งคดีไมเปนเอกภาพ 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ นายสุรจิต   พัฒนสาร อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการ

สูงสุด และเลขานุการของสํานักงาน 

การกําหนดประเภทผูใชระบบ แบงเปน 3 ประเภท 

1. กลุมผูบริหาร ไดแก อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษ

ฝาย 1-3 ใชความรูการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาที่เปน

หลักสําคัญที่ใชสําหรับการบริหาร  

2. กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูมีความรูประสบการณในการ

ทํางานใชความรูหลักการและเหตุผลการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา ที่ใชแกปญหาและตัดสินใจในการทํางาน 

3. กลุมผูใชงานทั่วไป ไดแก บุคลากรที่เขามาทํางานใหม

ในสํานักงานที่ยังไมมีประสบการณ เชน พนักงานอัยการและ

นิติกรใชความรูพื้นฐานการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

การกาํหนดวิสยัทศันการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ 

ระบบจัดการความรูที่มีมาตรฐาน เขาถึงงาย และเปนเคร่ืองมือ

ชวยใหการทํางานของพนักงานอัยการงายขึ้น และมีการพัฒนา

องคความรูอยางตอเน่ือง 

การกําหนดตัวผูประสานงาน นายไพบูลย  อานัญจวณิชย รองอธิบดีเปนหัวหนาคณะ                

นายสรุจิต  พัฒนสาร เลขานุการสํานักงาน นายธํารง   มณีทอง 

ผูอํานวยการสํานักงาน และนางสาวนารีรัตน  คามรักษ เจา

พนักงานธุรการปฏิบัติงาน มาชวยเร่ือง IT เพือ่สนับสนุนในการ

ดําเนินงานระบบจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ 
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5.1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

จุดประสงคของการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลจากความรูประสบการณ 

เกี่ยวกับแนวคิด หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการพิจารณาสั่งคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ ถามี โดยมีขั้นตอนการสัมภาษณ ดังตอไปน้ี 

1) เขาพบผูเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดนัดวัน เวลาสัมภาษณ 

2) ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

3) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรูประสบการณเกี่ยวกับหลักการสําคัญ วิธีการคิด

และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อมาจัดทําแบบจําลองความรู (Knowledge Map) และบันทึกเทปไว 

4) ถอดบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แลวจัดทาํเปน Transcript 

5) นําบทสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ (Transcript) ไปวิเคราะหและสังเคราะหความรู  ตาม

มาตรฐาน Common KADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) 

6) นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทานความเขาใจกับผูเชี่ยวชาญ ทั้งความถูกตอง 

ครบถวนของเน้ือหาที่สัมภาษณกับผูเชี่ยวชาญ 

7) กรณีถูกตองครบถวน จึงนําบทวิเคราะหความรูไปออกแบบ Knowledge Map ตาม

มาตรฐาน Common KADS นําเขาสูระบบการจัดการความรู (KMS) 

8) กรณีไมถูกตองครบถวนจะตองทําการสัมภาษณเพิ่มเติม จนสมบูรณ และนําไป

ดําเนินการตามขอ 7 
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รูป 5.1  ข้ันตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

 

เขาพบผูเชี่ยวชาญเพื่อ

กําหนดวันเวลาสมัภาษณ 

นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทาน 

กับผูเชี่ยวชาญ (Validation) 

นําเขาระบบ 

KMS 

จดัทาํวาระการสมัภาษณ 

(Knowledge Capture Agenda) 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

โดยบันทึกเสียงการสัมภาษณ 

(Knowledge Capture) 

ถอดบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เปน Transcript 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ตามมาตรฐาน Common KADS 

ไมครบถวน 

ถูกตองครบถวน 
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ผลสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแบบจําลองผังความรู ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 5.2  แบบจําลองผังความรู (Knowledge Model) การพิจารณาสั่งคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 

 

5.1.3 ENG 2 วิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis) 

การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อใหไดระบบการจัดการความรูที่เปนประโยชน 

สอดคลองกับการจัดการความรูของหนวยงาน Business Specification ใหบรรลุวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงาน ซึ่งไดจากการสัมภาษณผูบริหาร (Scoping Meeting) คอื “ระบบจัดการความรู

ที่มีมาตรฐาน เขาถึงงาย เปนเคร่ืองมือชวยใหการทํางานของพนักงานอัยการงายขึ้น และมีการ

พัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง” ENG 1 ซึ่งนํามาวิเคราะหประกอบแบบสอบถามความตองการ

ระบบของผูใชระบบ (User Specification) แลวหลอมรวมเปนความตองการดานเทคนิคของระบบ

ของหนวยงาน Business Specification 

นําไปสู

T182

พมาตดีคง่ ั สาณรา จพิรา ก.ร.บ. พ ์ ิ ธทิ สขิล.ศ.2537

ประกอบ พ.ร.บ. พ  นศั ทิดิ วะลแ ร ตนยพาภ.ศ.2551

Tacit Knowledge

IO1821

 ยามหฎกกั ลหบักงอ ลคดอส

ิ ตาชา นานกา จบั รมอ

REVISED

8/26/2011

DRAWN BY

K18

DESCRIPTION

Inference_T182

Explicit Knowledge

II1821

งอ  ขวย่ ีกเ่ ีทยามหฎก

Explicit Knowledge

II1822

จา นาํ อตขเ บอข/ ี ดคบั ง ะรขไนอ่ ื ง เ

ตองศึกษา

ตองศึกษา

Explicit Knowledge

II1823

สอ งอขดา ข้ี ชยัฉจิ นิ วาํ ค.

/ ลา ศง อขยัฉจินิวา ํ ควนแ

ตอ
งศึ

กษ
า

Tacit Knowledge

IP1822

ทบบั รปะลแมา วคี ตร า ก

 รูมา วคี มงอต

 

Tacit Knowledge

IP1821

นาฐกั ลหนา ย พมว ร บวรราก

รูมาวคีมงอต
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การเก็บขอมูลความตองการใชงาน (User Specification) ไดจากการออกแบบสอบถาม

ความตองการของระบบของพนักงานอัยการ นิติกร ในสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ จํานวน 41 ชุด ไดรับคืนมา 40 ชุด โดยแบงออกตามประเภทผูใชงาน ไดแก 

- กลุมผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) คือ อธิบดี รองอธิบดีและอัยการพิเศษ

ฝาย 1-3 สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใชความรูการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญาที่เปนหลักสําคัญระดับ Task เพื่อประกอบการบริหาร (จํานวน 6 ราย) 

- กลุมผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) คือ อัยการผูเชี่ยวชาญ ผูมีความรู

ประสบการณ ตองการใชความรูระดับหลักการ และเหตุผลในการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญา (Domain Knowledge) ประกอบการแกไขปญหา และตัดสินใจ (จํานวน 4 ราย) 

- กลุมผูใชงานทั่วไป (Knowledge User) คือ บุคลากรที่เขามาทํางานใหมในสํานักงานที่

ยังไมมีประสบการณ เชน พนักงานอัยการ และนิติกร ใชความรูพื้นฐานการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา (จํานวน 30 ราย) 
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รายละเอียดความตองการระบบงาน และประเภทผูใชระบบงาน ดังนี้ 

 

ตาราง 5.2  ความตองการระบบงานและประเภทของผูใชระบบงาน 

ความตองการระบบ ประเภทผูใชระบบงาน 

1. ระบบ KMS ควรมีแผนที่ความรู (Knowledge Map) (ขั้นตอน                       

วิธีทํางานในรูปแบบแผนผัง) เพื่อใหเขาใจงาย 

2. ระบบ KMS ควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตาง ๆ ไดแก 

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนและความรูเสริมที่

สามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

3. ระบบ KMS ควรมกีระดานสนทนาตอเน่ือง (Forum 

Discussion) เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ

ระหวางคนทํางานและผูเชี่ยวชาญ 

4. ระบบ KMS ควรมีการมอบหมายงาน (Assignment) เพือ่การ

สั่งงานได 

5. ระบบ KMS ควรมีการเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ (Link)  

6. ระบบ KMS ควรมีระบบการเก็บรายชื่อและที่อยูของ

ผูเชี่ยวชาญ (Contact) 

7. ระบบ KMS ควรมีพื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความตาง ๆ 

(Annoucement) 

8. ระบบ KMS ควรมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน (Calendar) 

9. ระบบ KMS ควรมีตัวอยางกรณีศึกษาไวใหศึกษาได (Case 

Study)  

10. ระบบ KMS  ควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหาเรงดวน

ได  (Hot Issue) 

11. ระบบ KMS ควรมีกระดานเลาเร่ือง (Webblog) 

12. ระบบ KMS ควรมีสารานุกรมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

(Wiki) 

13. ระบบ KMS  ควรมีระบบสืบคน (Search) 

1. ผูบริหาร ไดแก อธิบดี       

รองอธิบดี และอัยการ

พิเศษฝาย 1-3  

 

2. ผูเชี่ยวชาญ 

 

3. พนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงาน และนิติกร

ผูปฏิบัติงานสนับสนุน

การปฏิบัติงานของ

พนักงานอัยการ 
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หลังจากไดความตองการของระบบแลว จึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการ

ความรู ระบบ KMS โดยผูบริหารสามารถกําหนดแนวนโยบายในการบริหารงานคดีดวยความเปน

ธรรมและตรวจสอบได รวมถึงวางแนวปฏิบัติการพิจารณาสั่งคดีใหพนักงานอัยการสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกันเพื่อความเปน

เอกภาพผานสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานระบบ ในสวนการแกปญหาในการทํางาน ระบบจะมี

ผูเชี่ยวชาญ คอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงาน หรือผูปฏิบัติงาน หากมีปญหาผานระบบ 

โดยระบบ จะสนับสนุนขอมูลการดําเนินคดีเกี่ยวกับการพิจารณาสั่งคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา 

ดานกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา หรือคําสั่งผานลิ้นชักความรูในแผนที่ความรู (Knowledge Map) 

ที่จําลองความรูประสบการณ วิธีคิดของผูเชี่ยวชาญใหสั้นและเขาใจงาย (Knowledge Pack) ทําให

แมผูที่มีความรูและประสบการณการดําเนินคดีนอยสามารถเขาใจหลักการพิจารณาสั่งคดีไดถูกตอง 

5.1.4 ENG 3 วิเคราะหความตองการของซอฟแวร (Software Requirement Analysis) 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรเพื่อตองการซอฟทแวร (Software) ของระบบ เชน 

Function ตาง ๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูใชระบบ โดย

วิเคราะหขอมูลความตองการระบบงานของผูใชงานระบบ (User Specification) ประกอบการ

วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 แลวกาํหนด Function พื้นฐานของระบบการจัดการความรู 

จากความตองการของผูใชระบบ ทั้ง 1 3 รายการ (ENG 2) สรุปผลความตองการในการใชงาน แลว

ใช Feature/ Function จาก Software ของ Microsoft ที่เรียกวา SharePoint มาปรับใชตามความ

จําเปนและเหมาะสม 

 

ขอมูลการกําหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

ตาราง 5.3  การกาํหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ การปรับใชกับ Function การทํางาน 

ของ Microsoft SharePoint 

1. แผนภาพความรูท่ีสามารถสื่อความหมายองค

ความรูใหผูใชเขาใจไดงายและเขาถึงงาย 

Document Library for Knowledge Map 

( Visio Drawing) 

2. รวบรวมเอกสารสนับสนุนการทํางาน ไดแก 

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน คูมือการ

ดําเนินคดี  ความรูเสริมที่สามารถสืบคนได

สะดวกรวดเร็ว เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

Document Management System 
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ตาราง 5.3  (ตอ) 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ การปรับใชกับ Function การทํางาน 

ของ Microsoft SharePoint 

1. กระดานสนทนาตอเน่ืองเพื่อแบงปนความรูหรือ

แกปญหาการทํางานระหวางกลุมผูใชงานผาน

ระบบ 

Forum Discussion 

2. การเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ ที่เปนแหลงขอมูล

เกี่ยวกับงานดานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทาง

ปญญา 

Link 

3. การจัดเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ความสะดวกในการประสานงานระหวางกลุม

ผูใชงานกับผูเชี่ยวชาญกรณีจําเปน 

Contact 

4. พื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความตาง ๆ เพื่อใชใน

การสื่อสารขอมูลการทํางานรวมกัน เชน การ

ประกาศนโยบายการจัดการความรูของสํานักงาน 

Announcement 

5. ปฏิทินกิจกรรมของงานดานงบประมาณ เพื่อแจง

กิจกรรมดานการดําเนินการระบบ KMS และ

ตารางกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการความรู 

Calendar 

6. ตัวอยางกรณีศึกษางานดานการพิจารณาสั่งคดี             

ไวศึกษา 

Case Study 

7. พื้นที่เพื่อเสนอบทความ ประเด็นปญหาเรงดวน Hot issue 

8. กระดานเลาเร่ืองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการทํางาน 

Webblog 

9. สารานุกรมกฎหมายทรัพยสินทางปญญา Wiki 

10. การสืบคนขอมูล Search 

11. การมอบหมายงาน Task Assignment 
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ขอมูลการกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ตาราง 5.4  การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ประเภทผูใชงานระบบ สิทธิของผูใชงานระบบ 

ผูบริหาร อธิบดี  Read, Write, Delete, Edit 

รองอธิบดี อัยการพิเศษฝาย และผูเชี่ยวชาญ Read, Write 

ผูใชงานทั่วไป Read, Write 

Knowledge Manager Read, Write 

Project Manager Read, Write 

Knowledge Engineer Read, Write, Delete, Edit 

KMS Support Read, Write, Delete, Edit 

 

5.1.5 ENG 4 การออกแบบซอฟแวร (Software Design) 

เปนวิธีการออกแบบระบบ และสวนตาง ๆ ใน Microsoft Sharepoint (Software Design) 

ซึ่งประกอบดวย Cop Task Inference Domain และ Knowledge Base เปนไปตามมาตรฐานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งนําไปใชไดจริงตามความตองการของผูใชงาน ดังรูป 5.3 – 5.5  

 

 
 

รูป 5.3  แบบจําลองผังความรู ระดับ TASK 
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รูป 5.4  แบบจําลองผังความรู ระดับ Inference 

 

 
 

รูป 5.5  แบบจําลองผังความรู ระดับ Domain 
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5.1.6 MAN 1 การสื่อสารในองคกร (Organization Alignment) 

การสื่อสารทําความเขาใจกับคนในสํานักงานเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคคลากรใน

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศมีความเขาใจโดยเนนประโยชนของ

การจัดการความรูและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งตองเร่ิมตนจากการกําหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศในการ

สรางกิจกรรมเพื่อสื่อสารในองคกร (Organization Alignment) ไดทําการศึกษาและวิเคราะหหา

ความเชื่อมโยง สอดคลองของวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรู ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศที่ผูบริหารกําหนดขึ้นจากการสัมภาษณ และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ

ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ตอวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการ

สูงสุด เพื่อนํามานําเสนอกิจกรรมในการจัดการความรูใหมีความสอดคลองและสามารถผลักดัน

วิสัยทัศนของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศใหบรรลุผลสําเร็จภายใน

กาํหนด 3 ป โดยจะมีการสาธิตระบบจัดการความรู และเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM Team และ/

หรือผูเชี่ยวชาญ และ/หรือผูบริหารเพื่อชี้ทิศทางของการจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและมีความเขาใจตรงกันและ

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงตองวางแผนและกําหนดกิจกรรมการสื่อสารสรางความเขาใจ

ภายในหนวยงานใหเขาใจรวมกันถึงประโยชนของระบบจัดการความรูที่มีตอสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ เพื่อความรวมมือรวมใจกันสนับสนุนการจัดการ

องคความรู รวมตลอดถึงการฝกอบรมวิธีการจัดการความรูใหม ๆ ที่จําเปนอยางเปนระบบ  เพือ่ให

สามารถบริหารจัดการ KMS ตอไปในอนาคต เพื่อการพัฒนาความรูที่ยั่งยืนตลอดไป ดังตอไปน้ี 
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ตาราง 5.5  ความเชื่อมโยงของวิสัยทัศนองคกร 

องคกรอัยการมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ให

เปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนที่เชื่อมั่นของ

ประชาชน  

วิสัยทัศนสํานักงานอัยการสูงสุด 

 

วิสัยทัศนของ  

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา 

การอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

และการคาระหวางประเทศ 

ที่ถูกตองตามมาตรฐานสากล  

วิสัยทัศน KM  

สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกร

แหงการเรียนรูโดยใชการจัดการความรูอยาง

เปนระบบทันสมัย และเชื่อถือได 

สํานักงานอัยการสูงสุด 

วิสัยทัศน KM  

ของ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา 

ระบบการจัดการความรูที่มีมาตรฐานเขาถึงงาย 

และการคาระหวางประเทศ 

และเปนเคร่ืองมือชวยการทํางานของ 

พนักงานอัยการใหงายขึ้น  

และมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง  

 

แผนกิจกรรมการจัดการความรูคดีทรัพยสินทางปญญา (อาญา) 3 ป 

 

เปาหมายหลักของการสื่อสารทําความเขาใจ Alignment การนําระบบ KMS มาใชใน

สํานักงาน ก็คือ ตองการสื่อสารทําความเขาใจกับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ KM Team ใหมีความ

เขาใจในระบบ KMS ที่สรางขึ้นตามความตองการของหนวยงานวาระบบ KMS ประกอบดวยสวน

ตาง ๆ อะไรบาง และมีประโยชน สามารถสนับสนุนการใชงานของผูใชระบบ ในการทํางาน แกไข

ปญหา และตัดสินใจอยางไร ซึ่งแผนกิจกรรมการจัดการความรูภายใน 3 ป ประกอบดวยกิจกรรม

การประชุม การฝกอบรม และกิจกรรมซึ่งประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in 

Action) รวม 5 กิจกรรม เพื่อเตรียมความพรอมในการใชระบบ KMS ดังตอไปน้ี 
 

 

ปแรก พ.ศ. 2555 

1.1 กิจกรรมการประชุมการสาธิตการใชระบบ KMS เพื่อสื่อสารกับ KM Team และ/

หรือผูเชี่ยวชาญ ใหเขาใจวาระบบประกอบดวยสวนตาง ๆ ที่สามารถสนับสนุนงานดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญาของผูใชระบบอยางไร รวมตลอดถึงวิธีการใชระบบ 
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1.2 กิจกรรมฝกอบรมผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชระบบ โดยสําหรับผูบริหารคือ 

อธิบดี  รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย 1-3 สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ ดวยการสาธิตการใชงานสวนตาง ๆ ในระบบ โดยเนนผูบริหารในการทดลองสั่งการหรือ

มอบหมายงานผานระบบมอบหมายงาน (Task Assignment) หรือประกาศนโยบายผานระบบ 

Announcement โดยวิธ ีCoaching และ Setting by Nellie เพื่อใหผูบริหารเขาใจการทํางานของระบบ 

และใชงานระบบ KMS ไดจริง ซึ่งเปนการฝกอบรมผูบริหารใหทดลองใชงาน KMS ไปดวย สวน

ผูเชี่ยวชาญและผูใชงานทั่วไป โดยใชการสาธิตการใชงานสวนตาง ๆ ของระบบ เชน การคนหา

เอกสารจาก Knowledge base การใช Knowledge Map เปน e-Learning และสวนอ่ืน ๆ 

1.3 กจิกรรมฝกอบรม KE ดานวิศวกรรมความรูตามมาตรฐาน Common KADS ให

สามารถจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ วิเคราะหและสังเคราะหความรู และสอบทานความรูกับ

ผูเชี่ยวชาญ แลวสรางเปน Knowledge Map ทั้งระดับ Task Inference Domain Knowledge Base 

รวมตลอดถึงการปรับปรุงขอมูลบนระบบ KMS ได และนําองคความรูเขาสูระบบได และฝกอบรม

บุคลากร IT Support เพื่อชวยงาน KE ในการนําขอมูลเขาสูระบบ และปรับปรุงขอมูลบนระบบ 

KMS โดยจัดฝกอบรมทีห่นวยงานดวยวิธ ีCoaching ฝกไปทํางานไปดวย 

1.4 กิจกรรมรวมดวยชวยกันเรียนรู KM Zone มุมกาแฟคดีทรัพยสินทางปญญา 

(กิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู ขณะทํางาน Learning in Action) ใหมีบรรยากาศสบาย ๆ กึ่งไมเปน

ทางการเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณที่ไดจากการทํางานในแงมุมตาง ๆ เพื่อจัดการ

ความรู ประสบการณในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแก 

ตัวเอกสารหรือสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ มากลั่นกรองและตกผลึก เพื่อนํามาเปนตัวอยาง (Best 

Practice) ในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และการตัดสินใจ โดยอัยการพิเศษฝายแตละคนผลัดกัน

เปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) ยกประเด็นปญหา หรือประเด็นที่ตองการพัฒนาการทํางาน

ของหนวยงานและเขารวมในการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนั้น ๆ และมอบหมาย

ให KE จดบันทึกและวิเคราะหขอมูลความรูดังกลาว ขออนุมัติอธิบดี เพื่อนําขึ้นระบบเผยแพรให

พนักงานอัยการและเจาหนาที่ในสํานักงานทราบผานระบบ KMS นําไปใชงานในการปฏิบัติงานได

จริง และกาํหนดพบปะพดูคยุกนัอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตัวอัยการพิเศษ

ฝาย 1-3 และตัวแทนพนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นน้ัน ๆ จากสํานักงานอัยการ

พิเศษฝาย ๆ ละ 2 คน และเปาหมายรองไดแกพนักงานอัยการ และ/หรือนิติกรอ่ืน ๆ ที่สนใจเขารวม

กจิกรรม ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ ใหมีการสื่อสารรับทราบปญหาการทํางานที่แตละฝาย

ไดแกไขหรือตัดสินใจไปแลว หรือปญหาที่จะนําเสนอใหแกไข ระหวางบุคลากรในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝาย 1-3 เปนการแกไขการไมมีการประสานงานที่ดีระหวางกันไปในตัว และใหรวมกัน
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แลกเปลี่ยนเรียนรูความรู ประสบการณ เพื่อการจัดการองคความรูรวมกันจากปญหาการทํางาน

ระดับบุคคลไปยังหนวยงาน และองคกรในที่สุด 

1.5 กิจกรรมการประเมินปรับปรุงระบบ KMS เปนการประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชงานระบบทั้งในสวนของเนื้อหา และการใชงานระบบ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงทั้งการ

จัดการความรูและระบบ KMS  

 

 

ปท่ีสอง พ.ศ. 2556 

2.1 กิจกรรมรวมดวยชวยกันเรียนรู KM Zone มุมกาแฟคดีทรัพยสินทางปญญา 

(กิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู ขณะทํางาน Learning in Action) ใหมีบรรยากาศสบาย ๆ กึ่งไมเปน

ทางการ เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณที่ไดจากการทํางานในแงมุมตาง ๆ เพื่อจัดการ

ความรู ประสบการณในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแก 

ตัวเอกสารหรือสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ มากลั่นกรองและตกผลึก เพื่อนํามาเปนตัวอยาง (Best 

Practice) ในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และการตัดสินใจ โดยอัยการพิเศษฝายแตละคนผลัดกัน

เปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) ยกประเด็นปญหา หรือประเด็นที่ตองการพัฒนาการทํางาน

ของหนวยงานและเขารวมในการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนั้น ๆ และมอบหมาย

ให KE จดบันทึกและวิเคราะหขอมูลความรูดังกลาว ขออนุมัติอธิบดี เพื่อนําขึ้นระบบเผยแพรให

พนักงานอัยการและเจาหนาที่ในสํานักงานทราบผานระบบ KMS นําไปใชงานในการปฏิบัติงานได

จริง  และกําหนดพบปะพูดคุยกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตัวอัยการ

พิเศษฝาย 1-3 และตัวแทนพนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นน้ัน ๆ จากสํานักงาน

อัยการพิเศษฝาย ๆ ละ 2 คน และเปาหมายรอง ไดแก พนักงานอัยการ และ/หรือ นิติกรอ่ืน ๆ ที่

สนใจจะเขารวมกจิกรรม  ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดการปฏิสัมพันธใหมีการสื่อสารรับทราบปญหาการ

ทํางานที่แตละฝายไดแกไขหรือตัดสินใจไปแลว หรือปญหาที่จะนําเสนอใหแกไข ระหวางบุคลากร

ในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย 1-3 เปนการแกไขการไมมีการประสานงานที่ดีระหวางกันไปในตัว 

และใหรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู ประสบการณเพื่อการจัดการองคความรูรวมกันจากปญหา

การทํางานระดับบุคคลไปยังหนวยงาน และองคกรในที่สุด 

2.2 กิจกรรมการประเมินปรับปรุงระบบ KMS เปนการประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชงานระบบทั้งในสวนของเนื้อหา และการใชงานระบบ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงทั้งการ

จัดการความรูและระบบ KMS  
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ปท่ีสาม พ.ศ. 2557 

3.1 กิจกรรมรวมดวยชวยกันเรียนรู KM Zone มุมกาแฟคดีทรัพยสินทางปญญา 

(กิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู ขณะทํางาน Learning in Action) ใหมีบรรยากาศสบาย ๆ กึ่งไมเปน

ทางการ เปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณที่ไดจากการทํางานในแงมุมตาง ๆ เพื่อจัดการ

ความรู ประสบการณในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแก 

ตัวเอกสารหรือสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ มากลั่นกรองและตกผลึก เพื่อนํามาเปนตัวอยาง (Best 

Practice) ในการปฏิบัติงาน การแกปญหา และการตัดสินใจ โดยอัยการพิเศษฝายแตละคนผลัดกัน

เปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) ยกประเด็นปญหา หรือประเด็นที่ตองการพัฒนาการทํางาน

ของหนวยงานและเขารวมในการระดมสมอง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในเร่ืองนั้น ๆ และมอบหมาย

ให KE จดบันทึก  และวิเคราะหขอมูลความรูดังกลาว ขออนุมัติอธิบดี เพื่อนําขึ้นระบบเผยแพรให

พนักงานอัยการ และเจาหนาที่ในสํานักงานทราบผานระบบ KMS นําไปใชงานในการปฏิบัติงาน

ไดจริง และกาํหนดพบปะพดูคยุกนัอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง กลุมเปาหมายหลัก ไดแก ตัวอัยการ

พิเศษฝาย 1-3 และตัวแทนพนักงานอัยการที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นน้ัน ๆ จากสํานักงาน

อัยการพิเศษฝาย ๆ ละ 2 คน  และเปาหมายรอง ไดแก พนักงานอัยการ และ/หรือ นิติกรอ่ืน ๆ ที่

สนใจจะเขารวมกจิกรรม  ทั้งน้ี เพื่อกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ  ใหมีการสื่อสารรับทราบปญหาการ

ทํางานที่แตละฝายไดแกไขหรือตัดสินใจไปแลว หรือปญหาที่จะนําเสนอใหแกไข ระหวางบุคลากร

ในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย 1-3 เปนการแกไขการไมมีการประสานงานที่ดีระหวางกันไปในตัว 

และใหรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูความรู ประสบการณเพื่อการจัดการองคความรูรวมกันจากปญหา

การทํางานระดับบุคคลไปยังหนวยงานและองคกรในที่สุด 

3.2 กจิกรรม Expert Skype เปนการสนทนาผานระบบ Skype กับผูเชี่ยวชาญกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญา ที่เปนบุคคลภายนอก เชนผูเชี่ยวชาญจากกรมทรัพยสินทางปญญาและกรมการ

คาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู หารือความ

เขาใจในประเด็นขอกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการดําเนินคดีของพนักงานอัยการในการดําเนินคดี  ซึ่ง

ในการดําเนินการตองดําเนินการประสานขอความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญภายนอก เพื่อนัดแนะการ

พูดคุยผานระบบ Skype ใชหองประชุมของสํานักงานที่ศูนยราชการฯ ถนนแจงวัฒนะ  อยางนอย

เดือนละ 2 คร้ัง และเพิ่มเติมตามความจําเปนของการแกปญหาการปฏิบัติงานรวมกันจนสําเร็จ 

3.3 กิจกรรมการประเมินปรับปรุงระบบ KMS เปนการประเมินผลความพึงพอใจ

ผูใชงานระบบทั้งในสวนของเนื้อหา และการใชงาน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงทั้งการจัดการ

ความรูและระบบ KMS และสํารวจเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ใชสนับสนุนการจัดการความรู 
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บรรยากาศการทํางานของบุคคลกรภายในหนวยงาน 

เนื่องจากสถานที่ต้ังของสํานักงานอธิบดีกับสํานักงานอัยการพิเศษฝาย 1-3 แยกออกจาก

กันเปนสัดสวน เปนเหตุใหพนักงานอัยการในแตละฝายไมมีการสื่อสารระหวางกันโดยชวงเชา

พนักงานอัยการสวนใหญในแตละฝายจะไปวาความที่ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ อัยการที่ไมไดไปวาความก็ตองพิจารณาตรวจสํานวนคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาที่ไดรับ

มอบหมาย สวนอัยการพิเศษฝายก็ปฏิบัติหนาที่จายสํานวน พิจารณาสั่งคดี ตรวจรางฟองและลง

ลายมือชื่อในฟอง พนักงานอัยการแตละฝายตางคนตางปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายตาม

ประสบการณการดําเนินคดีอาญาของตน เมื่อเจาของสํานวนมีปญหาก็มักจะปรึกษาอัยการพิเศษฝาย 

และ/หรือ รองอธิบดีหรืออธิบดีแลวแกปญหาไปโดยพนักงานอัยการคนอ่ืนไมทราบปญหา และ

แนวทางวิธีการแกปญหา ดังนั้น ความเขาใจตรงกันของการพิจารณาสั่งคดีจึงเปนไปไดโดยยาก ซึ่ง

ในความเขาใจของผูศึกษาเห็นวาสาเหตุสําคัญที่ทําใหการพิจารณาสั่งคดีไมเปนเอกภาพ คือ 

วัฒนธรรมของพนักงานอัยการที่มีความรูประสบการณการดําเนินคดีมานานยอมมีความเชื่อมั่นใน

ตัวเองสูง โดยเฉพาะกรณีกฎหมายไมชัดแจงยอมตองยื่นยันวาการพิจารณาสั่งคดีของตนเองถูกตอง

เสมอ และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทราบวาประเด็นปญหาวิกฤติน้ันเคยนํามาประชุมรวมกันใน

ที่ประชุมระดับผูบริหาร แตหาขอยุติไมได และผูเชี่ยวชาญมีความเห็นตอไปวาหากมีการจัดการ

ความรูท่ีดีอยางเปนระบบ และนําระบบ KMS ที่สรางขึ้นมาใช เพื่อแบงปนความรูและแลกเปลี่ยน

ความรู ประสบการณทํางานระหวางคนทํางานใชความรูดวยกัน เชื่อวาจะเปนแนวทางสรางความ

เขาใจใหตรงกัน เพราะใน Inference มีผังจําลองความรูที่ประกอบดวย Explicit และ Tacit 

Knowledge หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของ รวมถึงขอมูลและ

สารสนเทศที่เกี่ยวของเปนแนวทางในการพิจารณาสั่งคดีทุกขั้นตอน เชื่อวาสามารถทําความเขาใจ

ใหตรงกัน และแกปญหาการพิจารณาสั่งคดีใหเปนเอกภาพได 

 

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลไดพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรู 

(KMS) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา และการเสนอแผน

กิจกรรมจัดการความรูตอ KM Team และ/หรือผูเชี่ยวชาญ และ/หรือผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

1. การสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) วัตถุประสงคเพื่อทราบวาออกแบบระบบ

เหมาะสมกับความตองการของผูใชหรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงอะไรหรือไม มี

ขั้นตอนสาธิตดังตอไปน้ี 
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1.1 การสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดี

อาญาทรัพยสินทางปญญาไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207 

และทําการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common 

KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) 

1.1.1 ENG 1 : การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (Requirement 

Elicitation) 

(1) การสัมภาษณอธิบดีอัยการสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ เพื่อตองการไดขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดหัวขอความรูเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาทรัพยสินทางปญญา กําหนดปญหาวิกฤต (Critical Task) กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ ให

ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน และนโยบายการจัดการความรูของ

หนวยงาน กําหนดประเภทผูใชงานระบบ และมอบหมายผูประสานงาน 

(2) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดขอมูลความรูประสบการณ แนวคิด 

หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการพิจารณาสั่งคดี รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ถามี 

1.1.2 ENG 2 : วิเคราะหความตองการระบบงาน (System Requirement Analysis) 

เปนการนําขอมูลจาก ENG 1 และสรุปผลแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ  (User 

Specification) นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของ

ผูใชงานใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ (Business Specification) 

1.1.3 ENG 3 : วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement 

Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ของสวนประกอบตาง ๆ ภายในระบบ 

1.1.4 ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design) เปนการออกแบบ

ลักษณะของ Microsoft SharePoint ตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหนําไปใชไดจริงและ

สามารถตรวจสอบไดวาถูกตองตามความตองการของผูใชระบบหรือไม 

 

1.2 วิธีเขาใชงานระบบ KMS 

ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต (Internet) ที่ URL 

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

เมือ่ Click เขาไปที่ “งานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา ” หนาจอจะแสดงงาน

ในรอยหัวขอองคความรูของระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ดังรูป 5.6 
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รูป 5.6  แสดงหนาจอเมื่อ Click เขาไปท่ี “งานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา” 

 

จากน้ันให Click เขาไปที่หัวขอ งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเปน

องคความรูลําดับที่ 18 ภายในระบบประกอบดวยรายละเอียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
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รูป 5.7  แสดงหนาจอเมื่อ Click เขาไปท่ี “งานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา” 

 

ภายในระบบประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

(1) ความรู ประสบการณ (Tacit Knowledge) ในตัวผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเกิดจากประสบการณ

พิเศษในการทํางานเฉพาะดาน ความรูประเภทน้ีถูกจัดเก็บไวในลักษณะ Knowledge Map โดยสราง

แบบจําลองผังความรู ประสบการณ วิธีคิดของผูเชี่ยวชาญในงานน้ัน ๆ (Knowledge Model) 

ประกอบดวยแบบจําลองผังความรูภารกิจระดับ Task Knowledge คือ ความรูในวัตถุประสงคหลัก

และวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจ ตามหัวขอการคนควาแบบอิสระนี้

ขอบเขตวัตถุประสงคยอย คือ การพิจารณาสั่งคดีอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

ประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 แบบจําลองผังความรูประสบการณวิธี

คดิระดับ Inference Knowledge คือความรูในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล (Reasoning) ในสาเหตุและ

ผลลัพธใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการความรูอะไรบาง จึงจะเกิดผลลัพธตามความ

ประสงคเพื่อการปฏิบัติงานนั้น ๆ การแกปญหาและการตัดสินใจสําหรับสําหรับแบบจําลองความรู

หลักการระดับ Domain Knowledge คือ ความรูในสิ่งที่ตองคิด หรือกระบวนการต้ังหลักการเฉพาะ

เร่ือง (Conceptualization) ในการทํางาน การแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุการคิด สวน 

Ontology คือ คํานิยาม หลักการพื้นฐานในการแกปญหาเร่ืองน้ัน ๆ (The Specification of 

Conceptualization)  ซึ่งเรียกวา Knowledge Pack ในลิ้นชักความรูได 
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(2) ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือ ความรูที่อยูในเอกสารหรือแผนภาพตาง 

ๆ ที่ใชในการทํางาน การแกปญหา หรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือเวียน คําพิพากษา ชี้ขาดความเห็นแยง คําพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลาง  คําพิพากษาศาลฎีกาและคําสั่งของสํานักงานอัยการสูงสุด ทฤษฎี

พื้นฐาน ฯลฯ ที่เกี่ยวกับหัวขอองคความรู เปนตน 

(3) โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

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

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (Announcement) ทีแ่สดงความคดิเห็น (Blog) ตัวอยางคดี 

(Case Study) ขั้นตอนการพิจารณาสั่งคดีในรูปแผนผังจําลองวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญ ต้ังแตขั้นตอน 

Input , Process,  Output ใน Knowledge Map เชื่อมโยง (Link) ไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได  ระบบ

เก็บรายชื่อและสถานที่ติดตอตัวผูเชี่ยวชาญ  สารานุกรม (Wiki) กฎหมายทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศ และระบบสืบคน (Search)  

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

เสนอแนะผูบริหาร ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

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

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

(Announcement) มีระบบงานฐานขอมูลอางอิงสนับสนุนการทํางาน การแกปญหาและตัดสินใจ 

สามารถใชงานในสวนของชุดความรู Knowledge Base เชน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือเวียนที่

เกี่ยวของ คูมือการดําเนินคดี ชี้ขาดความเห็นแยง และคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศกลาง คําพิพากษาของศาลฎีกา บทความทางวิชาการ และทฤษฎีพื้นฐานของ

กฎหมายตาง ๆ ฯลฯ 

นอกจากนี้ยังสามารถใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงาน เชน พนักงานอัยการ

ในสํานักงานที่มีประสบการณนอย หรือที่ยายเขามาทํางานใหม ใหใชในสวนของตัวอยางการ

พิจารณาสั่งคดีที่ถูกตองตามหลักกฎหมายที่สรางไวในแบบจําลอง จําลองผังความรูประสบการณใน

การทํางานตลอดทั้งวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญใน Knowledge Map เปน E-Learning โดยไมตองอธิบาย

ใหเขาใจใหมทุกคร้ัง เพียงแตตอบขอซักถามกรณีจําเปนเทาน้ัน ก็สามารถทํางานไดสําเร็จทั้งที่มี

ประสบการณนอย 
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2. การนําเสนอแผนกจิกรรม 

เปนการทําความเขาใจ เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศ มีความเขาใจในระบบ KMS วามีประโยชนตอการทํางานของพนักงาน

อัยการ และสํานักงานอยางไร และเพื่อใหมีสวนรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมการจัดการความรู

ของสํานักงาน โดยตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ ซึ่งวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน ไดมาจากการ

สัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ) “ระบบจัดการความรูที่มีมาตรฐาน เขาถึงงาย เปนเคร่ืองมือชวย

ใหการทํางานของพนักงานอัยการงายขึ้น และมีการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง” จากน้ันจึงได

กาํหนดกจิกรรม การจัดการความรู เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวภายใน 3 ป ซึ่งในปแรกเปนกิจกรรมเตรียม

ความพรอมของบุคคลผูใชระบบใหมีความพรอมในการใชระบบ และเร่ิมตนจัดการความรูเขาสู

ระบบ ปที่สองและสามเปนการจัดการองคความรูเขาสูระบบเต็มรูปแบบเพื่อสนับสนุนการทํางาน 

การแกปญหาและตัดสนิใจ 

 

ตาราง 5.6  แผนกิจกรรมการจัดการความรู 

กิจกรรมท่ี แผนกิจกรรม วัตถุประสงค 

1 กิจกรรมประชุมสาธิตการ

ใชงานระบบ KMS 

เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) กับ Cop ทั้ง

ระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป ใหเขาใจ

ระบบ KMS ที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูใชงาน 

หนวยงาน และผูมีสวนไดเสียจะไดรับจากการใชงาน

ระบบ และวิธีการใชระบบ KMS 

2 กิจกรรมฝกอบรมผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ ผูใชระบบ KE 

และ I 

T Support 

เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการ Implement KMS 

และการจัดการความรู  โดยจัดกจิกรรมฝกอบรม KM 

Team ผูบริหาร ผูใชระบบ ใหเขาใจการทํางานสวนตาง  ๆ

ของระบบ KMS และใชงานระบบได สําหรับการ

ฝกอบรม KE ใหสามารถวิศวกรรมความรู และสามารถ

วิเคราะห สังเคราะหองคความรู นําเขาสูระบบและ

ปรับปรุงขอมูลบนระบบได สวน IT Support ฝกอบรม

ใหชวยงาน KE ดานนําองคความรูเขาสูระบบและ

ปรับปรุงขอมูลบนระบบได 
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ตาราง 5.6  (ตอ) 

กิจกรรมท่ี แผนกิจกรรม วัตถุประสงค 

3 กิจกรรมรวมดวยชวยกัน

เรียนรู 

เพื่อเปนการจัดการความรูประสบการณที่ฝงในตัวคน 

Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ที่นํา

ความสําเร็จในการทํางานและไดผลเสมอ เพื่อนํามาเปน

ตัวอยาง Best Practices ในการปฏิบัติงาน โดยใหอัยการ

พิเศษฝาย 1-3 ผลัดกันเปนผูนําการเรียนรูจากระดับ

บุคคลไปยังระดับหนวยงานและสูองคกร เปนการ

กระตุนใหผูบริหารระดับกลางเปนผูนําการเรียนรูและ

กระตุนใหคนทํางานใชความรูใหมีทักษะในการเรียนรู

ตามทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)                

เพื่อการจัดการองคความรูนําไปใชผานระบบ KMS 

4 กจิกรรม Expert Skype เพื่อ

สนทนาผานระบบ Skype 

กับผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย

ทรัพยสินทางปญญาที่เปน

บุคคลภายนอก เชน 

ผูเชี่ยวชาญจากกรม

ทรัพยสินทางปญญาและ

การคาระหวางประเทศ 

ฯลฯ 

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูดานกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนิน

คดีอาญาจากการประสานงาน กับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

เพื่อเปนการประสานงาน  ทําความเขาใจในปญหาการ

ดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาใหตรงกันและ

ปฏิบัติงานไดราบร่ืน 

5 กจิกรรมประเมนิและ

ปรับปรุงระบบ KMS  

เพื่อเปนการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชระบบทั้ง

ในสวนเน้ือหา และตัวระบบ เพื่อการพัฒนาการจัดการ

ความรูและปรับปรุงระบบKMS ใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

3. สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

3.1 การออกแบบระบบ KMS 
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ตาราง 5.7  สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลการออกแบบระบบ KMS 

ความเหมาะสม การออกแบบ KMS ทั้งดานเนื้อหาองคความรู Tacit 

Knowledge ระดับ Task Inference และ Domain ที่อยูใน  

Knowledge Map และ Explicit Knowledge ไดแก กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือเวียน ประกาศและทฤษฎีพื้นฐาน ฯลฯ รวม

เปน Knowledge Pack  ในลิ้นชักความรู รวมตลอดถึงขอมูล

และสารสนเทศอ่ืน ๆ เชน คูมือการดําเนินคดี และความรูเสริม 

ฯลฯ ซึ่งจัดเก็บเปนหมวดหมูอยางมีระบบ ทั้งตัวระบบ KMS ที่

มีสวนตาง ๆ  Function ในการใชงาน ทั้งการมอบหมายงาน 

การประกาศ การสนทนาโตตอบ และอ่ืน ๆ เปนประโยชนใน

การสื่อสารประสานงาน สามารถสนับสนุนการทํางานของ

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไปใหปฏิบัติงานไดในทุก

เวลาและทุกสถานที่ จึงมีความเหมาะสม 

การใชงาน การใชงานสามารถใชสนับสนุนการทํางานไดจริง 

สิ่งที่ควรปรับปรุงเพิ่มเติม ควรจัดใหมีคูมือการใชงานระบบเพื่อชวยใหสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง  

ปญหาอ่ืน ๆ  การใชระบบอาจมีปญหาตอผูบริหารเพราะมีความรูดาน IT 

นอย 

 

3.2 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

 

ตาราง 5.8  ตารางสรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป  

ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเหมาะสม ไมเปน

ภาระกับผูปฏิบัติงานจนเกินไป 

สามารถดําเนินการไดจริง นําไปปฏิบัติไดจริง เน่ืองจากเปนกิจกรรมภายในหนวยงาน             

จึงไมตองพึงงบประมาณ หรือหากตองใชงบประมาณก็เปน

จํานวนนอย โดยเนนการทาํงานไปเรียนรูไปในสาํนักงานทาํให

ประหยัดเวลาและไดผลมากกวาไปสัมมนานอกสํานักงาน 
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ตาราง 5.8  (ตอ) 

ความเปนไป 

ไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

เปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค โดยควรจัดใหมีการทําความเขา 

(Alignment) ใหทั่วทั้งหนวยงาน ไมวาจะเปนผูมีสวนเกี่ยวของ

หรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการความรู 

ปญหาอุปสรรคอ่ืน ๆ  - ผูบริหารตองใหการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยี          

ใหเพียงพอตอการใชงานระบบ KMS  

- พนักงานอัยการสวนใหญติดยึดกับการทํางานแบบเดิม ๆ ไม

คอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง และความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 

4. สิ่งที่คนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 

จากการสาธิตระบบ KMS ใหผูบริหารและ KM Team ของสํานักงานคดีทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พบวายังไมมีการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการ

ความรูตามแผนแมบทจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2552-2561 เพียงแตทราบวา 

สํานักงานอัยการสูงสุดมีนโยบายจัดการความรู โดยปที่ 1 ใหอธิบดีอัยการในแตละสํานักงานออก

คําสั่งจัดต้ัง KM Team ในแตละสํานักงาน เพื่อรวบรวม กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทําคูมือการดําเนินคดีในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 แลวสงให 

สฝบร. ไปดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเทาน้ัน แตจากการไปสาธิตระบบ KMS และแผนกจิกรรม

การจัดการความรูคดีทรัพยสินทางปญญา (อาญา) 3 ป พบวา ผูบริหาร และ KM Team ใหความ

สนใจมาก และพบวาจากการสาธิต Knowledge Map ผูเขารับฟงการสาธิตระบบเห็นวา งานระดับ 

Task Inference และ Domain ที่จําลองวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญทั้ง Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge ที่ตัวระบบ KMS ที่สามารถสนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือเวียน ชี้ขาดความเห็นแยง ฯลฯ อยางเปนหมวดหมู สืบคนไดโดยงาย สามารถชวย

ลดเวลาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได และเปนที่

ประหลาดใจวามหีน่ึงใน KM Team กลาววา การจัดการความรูที่นําเสนอเหมือนกับวิธีการทํางาน

ของเคร่ืองจักรกล แตสามารถใชงานนามธรรม เชน การพิจารณาสั่งคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ที่

สาธิตใหดูและฟงแลวเขาใจงาย และคิดวามีประโยชน สามารถสนับสนุนการดําเนินคดีของ

บคุลากรภายในหนวยงานไดแนนอน 
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5. แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

การจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาได

ประเด็นเฉพาะการพิจารณาสั่งคดีอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ประกอบ

พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. 2551 ที่ไมเปนเอกภาพ ซึ่งเปนหน่ึงในขั้นตอนการ

ดําเนินคดีเทานั้น โดยกระบวนการสรางระบบเปนไปตามมาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยใช

เคร่ืองมือมาตรฐาน Common KADS ในการวิศวกรรมความรู ต้ังแตการจับความรู ประสบการณ

ของผูเชี่ยวชาญการสังเคราะหความรู รวมตลอดถึงการนําความรูไปใช และใชในการวิเคราะห

ขอมูลดวย อยางไรก็ดี ขั้นตอนการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ต้ังแตการตรวจรับสํานวน 

การรวบรวมพยานหลักฐาน การพิจารณาสั่งคดี การรางคําฟอง และการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

จนกระทั่งศาลมีคําพิพากษาตางมีความสําคัญทั้งสิ้น เพราะหากเกิดขอผิดพลาดในขั้นตอนใด ยอม

สงผลกระทบตอความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนถึงประสิทธิภาพของการดําเนินคดีของ

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ รวมตลอดถึงสํานักงานอัยการสูงสุดใน

ภาพรวมอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองจัดการความรู พัฒนาความรู 

ประสบการณการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา  ตามขั้นตอนอ่ืน ๆ ที่เหลืออยูใหครบถวน  

เพื่อลดเวลา ลดขอผิดพลาดของการดําเนินคดี โดยอาจใชวิธีการจัดการองคความรูน้ีเปนแนวทางใน

การจัดการความรูอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยการศึกษาบทบาทของรัฐในการให

ความคุมครองทรัพยสินทางปญญา (เฉพาะกรณีลิขสิทธิ์) ซึ่งผลของการวิจัยในประเด็นปญหา และ

อุปสรรคของการดําเนินงานใหความคุมครอง คือ บุคลากรภาครัฐยังขาดผูเชี่ยวชาญที่มีทักษะ            

เพียงพอที่จะดําเนินการใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา (ลิขสิทธิ์) ตามมาตรการที่รัฐกําหนด

ขึ้น ซึ่งถือวาเปนปญหาวิกฤติของหนวยงานภาครัฐ ซึ่งผูวิจัยเสนอ แนวทางแกปญหาดวยการ

ฝกอบรมแตเพียงอยางเดียว จึงเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในระดับหน่ึง ซึ่งการฝกอบรมเปน

การเสียเวลาและไดผลในทางปฏิบัตินอย เปนการแกปญหาอยางไมมีระบบ ขาดประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ตางจากการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มุงพัฒนาบุคลากรในสํานักงาน

ใหมีความรูและประสบการณการจัดการความรูโดยใชวิทยาการใหม ๆ ดานการจัดการความรูที่มีทั้ง

ศาสตรและศิลปถูกตองตามหลักสากล รวมตลอดถึงสรางระบบ KMS มาผลักดันใหเกิดการพัฒนา

ความรู แบงปนความรู ประยุกตใชความรู และเพื่อการประเมินผล ปรับปรุง ตอยอดอยางเปนระบบ 

และยั่งยืน ทั้งยังสามารถพัฒนาองคกรใหไปสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดใน

ที่สุด 

 


