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บทคัดยอ 

 

 งานสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร เปนงานใหมตาม พ.ร.บ.การ

สอบสวนคดีพิเศษ 2547 และเปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอน โดยเฉพาะการสอบสวนความผิดฐาน

ปนหุนในตลาดหลักทรัพย จําเปนตองใชความรูและเทคนิคเฉพาะทาง แตพนักงานอัยการยังขาด

ประสบการณ ขาดความรู และขาดเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการทํางาน 

 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน(Learning in Action) มีหลักการเปล่ียนการทํางานให

เปนโอกาสในการเรียนรู ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชในการแกปญหาการขาดประสบการณ และขาด

ความรูของพนักงานอัยการได ขณะเดียวกันทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)               

มีกระบวนการในการเปล่ียนความรู (Conversion) ระหวางความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

และความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เพ่ือสรางองคความรูในการทํางาน และตอยอดความรู

เพิ่มข้ึนเปนวงจร จึงเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการแกปญหาการสอบสวนในความผิดฐานปนหุนซ่ึง

มีรูปแบบไมตายตัว เปล่ียนแปลงรวดเร็ว และ ตองใชเทคนิคเฉพาะในการดําเนินการ 

งานคนควาแบบอิสระน้ี ไดสรางและนําระบบการจัดการความรู พรอมแผน

กิจกรรมการจดัการความรูตามทฤษฏีการเรียนรูขณะทํางานและทฤษฎีการสรางความรู ไปแกปญหา

ดังกลาวขางตน ซ่ึงสามารถชวยพัฒนางานสอบสวนคดพีิเศษดานการเงินการธนาคารของพนักงาน

อัยการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



จ 
 

Independent Study Title Knowledge Management System for Enhancing 
Capacities of Public Prosecutors in Investigating 
Special Cases Relating to Financial and Banking 
Crimes 

 
Author                                                   Mr. Sutthi Sookying    
 
Degree                                     Master of Science (Knowledge Management) 
 
Independent Study Advisor                   Lect. Dr. Tirapot Chandarasupsang 
      

Abstract 

 

The 2547 Special Investigation Act is a new job that presents a complicated task. 

According to this position, the investigation to find illegal activities of stock manipulation in the 

sectors of finance and banking requires specialized knowledge and techniques in producing the 

desired outcome.  However, the prosecutors working in this field are lacking experience and 

expertise in utilizing information technology in the workplace. 

The theory of learning at work or ‘Learning in Action’ provides an opportunity to learn 

while carrying out their work performance.  The theory can be adapted for use in solving 

problems pertaining to lack of experience and knowledge of the prosecutor. The theory of 

‘Knowledge Creation’ is the process of changing knowledge (Conversion), the person’s 

knowledge (Tacit Knowledge), and apparent knowledge (Explicit Knowledge) to create a body of 

knowledge in the workplace, as well as a spiral of knowledge. It is appropriate in solving 

problems in their investigation of the spin model, which is not fixed. It changes rapidly and 

requires a specific action technique. 

This independent research has created and implemented a knowledge management 

system. Planning and management activities were done through the knowledge-based theory of 
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learning at work and the theory of knowledge creation. The work was done to solve the problems 

mentioned above. It can help improve the prosecutor’s efficiency of special investigation in 

finance. 

 

 

 

 


