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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1.ท่ีมาและความสําคัญของปญหางานวิจัย 
  “งานอัยการ” ในกระบวนการยุติธรรมตามมาตรฐานสากล คือ การดําเนินการให

ผูฝาฝนกฎหมายไดรับโทษ ซ่ึงมีงานท่ีจะตองทําอยู 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ดําเนินการเก่ียวกับการ

สอบสวน การกระทําผิด ตอนท่ี 2 เปนโจทกฟองผูกระทําผิดใหศาลพิจารณาลงโทษ และตอนท่ี 3 

ดําเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําพิพากษา 

เม่ือแรกต้ังกรมอัยการข้ึนในประเทศไทยในป พ.ศ. 2436 นั้น ปรากฏตามกฎ

เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ลงวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) วาพนักงานอัยการ “เปนท่ี

ปรึกษาของกระทรวง หรือกรมตางๆ เปนผูรักษาผลประโยชนของราชาธิปไตย...เปนทนายแผนดิน

ท้ังในดานคดีแพงและคดีอาญา เปนเจาหนาท่ีสืบสวนและไตสวนหาพยานหลักฐานในคดีท่ีมีโทษ

หลวง เปนเจาหนาท่ีปราบปรามจับกุมผูราย เปนเจาหนาท่ีตรวจตราการใหเปนไปตามคําพิพากษา

และเปนเจาหนาท่ีทําสถิติคดีอาญา” จะเห็นไดวาพนักงานอัยการไทยมีหนาท่ีครบถวนสมบูรณทุก

อยางท่ีจะดําเนินการใหผูฝาฝนกฎหมายไดรับโทษ ตามมาตรฐานสากล  

 ตอมา ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงมีผลบังคับ

ใช เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2478  กําหนดใหพนักงานอัยการมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาลเทานั้น 

สวน การสอบสวนเปนอํานาจของ “พนักงานสอบสวน” ซ่ึงในเขตกรุงเทพมหานครไดแกตํารวจซ่ึง

มียศต้ังแต รอยตํารวจตรีข้ึนไป สวนในจังหวัดอ่ืนไดแกพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจช้ันผูใหญ 

ปลัดอําเภอ และตํารวจซ่ึงมียศต้ังแตรอยตํารวจตรีข้ึนไป เวนแตความผิดซ่ึงมีโทษตามกฎหมายไทย

ไดกระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย อัยการสูงสุดเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ฉะนั้น จึง

กลาวไดวาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดลดทอนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการลง

เปนเพียงโจทกฟองผูกระทําผิด การทําหนาท่ีของพนักงานอัยการจึงไมครบถวนท่ีจะดําเนินการให

ผูฝาฝนกฎหมายไดรับโทษ ซ่ึงไมสอดคลองกับ “งานอัยการ” ตามมาตรฐานสากล และทําให

พนักงานอัยการขาดประสบการณในการสอบสวนนับแตนั้นมา  
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อยางไรก็ตาม ตอมาไดมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา              

(ป.วิ.อ.) เพื่อใหพนักงานอัยการเขาไปรวมสอบสวนในคดีบางประเภท เชน พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.

วิ.อ. (ฉบับท่ี 20) พ.ศ. 2542 กําหนดใหในคดีบางประเภทท่ีผูเสียหาย หรือพยาน หรือผูตองหา เปน

เด็กอายุไมเกินสิบแปดป  

ใหพนักงานอัยการตอง เขารวมถามปากคําเด็กดวย และตาม พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ฉบับท่ี 

21) พ.ศ. 2542 ใหพนักงานอัยการเขารวมชันสูตรพลิกศพและรวมทําสํานวนสอบสวน ในกรณีท่ีมี

ความตายเกิดข้ึนโดยการกระทําของเจาพนักงานซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี หรือตายใน

ระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน ซ่ึงอางวาปฏิบัติราชการตามหนาท่ี นอกจากนั้น ตาม 

พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดใหในคดีบางประเภทตองมีพนักงานอัยการ

สอบสวนรวม หรือปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อใหคําแนะนําและ

ตรวจสอบพยานหลักฐานต้ังแตช้ันเร่ิมการสอบสวน ดังนั้นพนักงานอัยการจึงไดกลับมาทําหนาท่ี

ในการสอบสวน (คดีบางประเภท) อีกคร้ังหนึ่ง 

 แมจะเปนงานใหม แตงานสอบสวนของพนักงานอัยการ เปนงานท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่ง เพราะเปนงานตนธารของกระบวนการยุติธรรม พนักงานอัยการตองปฏิบัติเพื่อใหเกิดความ

ถูกตองชอบธรรมและคุมครองทุกฝาย อันเปนไปตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ซ่ึงเปน

หลักใหญของกระบวนการยุติธรรม นอกจากน้ัน พนักงานอัยการจะตองคํานึงเสมอวามีหนาท่ี

อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญา กลาวคือ จะตองเปนผูกํากับดูแลและสรางจุดสมดุลระหวางหลัก 

Crime Control Model (เนนผลสําเร็จของการปราบปรามอาชญากรรมอยางเด็ดขาด) กับหลัก Due 

Process of Law (การปราบปรามอาชญากรรมภายใตการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน) 

ดังนั้น ในการปฏิบัติหนาท่ีจะยึดถือเพียงตัวบทกฎหมายตามตัวหนังสือ(Rule by Law) ไมพอ ตอง

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองดวย อันเปนการบังคับใชกฎหมายตาม

หลักหลักนิติธรรม (The Rule of  Law)  

   อยางไรก็ตาม การท่ีกฎหมายโอนงานสอบสวนใหหนวยงานอื่นนับแตป พ.ศ. 

2478 แลวกลับมอบหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงานสอบสวนใหม ทําใหสํานักงาน

อัยการสูงสุดประสบปญหาหลายประการ คือ ขาดองคความรูทางดานการสอบสวน แมตอมาจะมี

กฎหมายใหมใหพนักงานอัยการเขารวมสอบสวน แต มีพนักงานอัยการเพียงจํานวนนอยท่ีเขาไป
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เกี่ยวของ จึงทําให ผูปฏิบัติงานยังขาดความม่ันใจ เพราะขาดบรรทัดฐาน ขาดคูมือและแนวทางท่ีดี

ในการปฏิบัติ ขาดขอมูลและสารสนเทศ และ ขาดผูมีความรูความเช่ียวชาญและผูมีประสบการณ

ตรงท่ีมีอยูในองคกร นอกจากนั้น การท่ีพนักงานอัยการยังไมใชเจาภาพหลักในงานสอบสวน แต

เปนเพียงผู เขาไปรวมสอบสวน ทําใหพนักงานอัยการยังไมมีความภูมิใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี 

ขณะเดียวกันสํานักงานอัยการสูงสุดก็ยังไมมียุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการพัฒนางานสอบสวน ยังไม

มีการนําเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมาใชในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการ

สอบสวน ดังนั้น งานสอบสวนของพนักงานอัยการจึงยังมีปญหาอยูมาก 

ดวยสภาพปญหาดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด จะตองเรง

พัฒนางานสอบสวนอยางเปนระบบเพื่อแกปญหาโดยเรงดวน และจากสภาพปญหาท่ีกลาวขางตน 

มีลักษณะสําคัญ คือ “คน” เปน “มือใหม” จึงขาดความชํานาญ ขาด “ขอมูลและสารสนเทศ” ขาด 

“เทคโนโลยีและเครื่องมือท่ีเหมาะสม” ดังนั้น งานสําคัญท่ีจําเปนเรงดวน (Critical Tasks) จึงตอง

พัฒนาให “คน” เปนคนทํางานท่ีมีความรู (Knowledge Worker) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) เขามาชวย   

โดยเหตุท่ีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System -KMS) เปน

ระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อชวย Knowledge Worker ใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบ 

KMS จะรวบรวมประสบการณจากผูเช่ียวชาญท้ังวิธีการทํางาน กฎเกณฑการทํางาน วิธีการใช

เอกสารสําคัญประกอบการทํางาน (Repository) แหลงความรู (Portal) ท่ีตองใชอางอิงในการทํางาน

ท้ังจาก Intranet และ Internet ทําเนียบบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญ (Contacts) และสารสนเทศ

ที่ใชในการทํางาน (Working Information) อีกท้ังยังใชเทคโนโลยีการประสานงาน (Collaborative 

Technology) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู จนเกิดชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice (CoPs) 

ของคนท่ีทํางานในเรื่องเดียวกัน หรือมีความสนใจในประเด็นปญหาเดียวกันและชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน ดังนั้น ระบบ KMS จึงเปนระบบที่เหมาะท่ีจะนํามาใชแกปญหาดังท่ีกลาวขางตนของ

พนักงานอัยการในการปฏิบัติงานสอบสวน 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก “งานสอบสวน” นั้น กวางขวางมาก และมีลักษณะเฉพาะ

แตกตางกันในแตประเภทคดี จึงควรคัดเลือกงานสําคัญ (Critical Task) ข้ึนมาดําเนินการกอน โดยท่ี 

“คดีพิเศษ” เปนคดีท่ีมีความยุงยากซับซอน และมีผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคม ความม่ันคงของ
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ประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ และระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ ดังนั้น จึง

สมควรหยิบยก “งานสอบสวนคดีพิเศษ” ข้ึนมาเปนองคความรู (Knowledge) ท่ีจะสรางระบบการ

จัดการความรู แตกระน้ันก็ตาม กฎหมายกําหนดประเภท “คดีพิเศษ” แยกยอยออกไปอีกหลาย

ประเภท ซ่ึงมี “คดีเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร” รวมอยูดวย แตเม่ือพิจารณารายละเอียดของ “คดี

พิเศษเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร” ก็ยังแบงยอยออกไปอีกหลาย ลักษณะความผิด แตจากผลการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ1ไดขอสรุปตรงกันวากระบวนการยุติธรรม

ของไทยยังขาดประสบการณ และมีปญหาดานตางๆ อยูในทุกข้ันตอนของการดําเนินคดีในความผิด

ฐาน “ปนหุน” ดังนั้น การสรางองคความรู (Knowledge) เร่ือง การสอบสวนคดีพิเศษในความผิด

ฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จึงเปนงานจําเปนเรงดวน (Critical Task) ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด  

เพื่อความชัดเจนในการหาแนวทางในการแกปญหา และการพิจารณาทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีจะนํามาปรับใชสําหรับการแกปญหาตอไป ในช้ันนี้ จึงไดสรุปประเด็นปญหาของ

พนักงานอัยการในการปฏิบัติงานสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

  (1) กฎหมายโอนงานสอบสวนใหหนวยงานอื่นนับแตป พ.ศ. 2478 แลวกลับ

มอบหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบงานสอบสวนใหม โดยเร่ิมจากการแกไขประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิ.อ.) ในป พ.ศ. 2542 เพื่อใหพนักงานอัยการเขาไปรวม

สอบสวนในคดีบางประเภท และเกิดความเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญเม่ือมี พ.ร.บ. การสอบสวนคดี

พิเศษ พ.ศ. 2547 กําหนดใหพนักงานอัยการเขาสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในคดี

บางประเภท ซ่ึงมีคดีการเงินการธนาคารรวมอยูดวย และ “ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย” 

เปนฐานความผิดอยูในกลุมคดีดังกลาวท่ีพนักงานอัยการตองเขารวมสอบสวนดวย ดังนั้น งาน

สอบสวนดานนี้จึงยังเปนงานใหมท่ีจําเปนจะตองสรางองคความรูข้ึน  

                                                            
1 เชนการประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ปญหา อุปสรรคท่ีเก่ียวของกับการสืบสวนสอบสวน การปองกันปราบปรามการกระทําผิด
เก่ียวกับการกระทําผิดในตลาดเงินและตลาดทุน” จัดโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมกับสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553; การสัมมนา เร่ือง “10 ป การดําเนินคดีตลาดเงิน ตลาดทุนไทย : ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเพียงใด?” 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ 12 ธันวาคม 2545 จดัรวมกันระหวางสํานักงานอัยการสูงสุด ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และธนาคารแหงประเทศไทย 
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  (2) สภาพตามธรรมชาติของการกระทําความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย                 

มีองคประกอบท่ียุงยากซับซอน มีผูเกี่ยวของหลายฝาย ผูกระทําผิดเปนผูมีความรู มีฐานะ มี

เทคโนโลยี การสอบสวนและดําเนินคดีในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จําเปนตองมี

ความรูเกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และระบบของตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพย รวมท้ังเทคนิคการสอบสวนพิเศษ ดังนั้น การสอบสวน ความผิดฐานปนหุนในตลาด

หลักทรัพย จึงเปนงานท่ียาก 

  (3) พนักงานอัยการที่มีความรูเร่ืองตลาดเงิน ตลาดทุนมีนอย เพราะเรียนจบมา
ทางดานกฎหมาย จึงยากท่ีจะเขาใจเทคนิคการปนหุนเพราะเปนเร่ืองเฉพาะทางธุรกิจ การเงิน การ
คลัง ประกอบกับยังขาดคูมือและแนวทางในการสอบสวนความผิดฐานปนหุน ขาดขอมูลและ
สารสนเทศ  และ ขาดผูมีความรูความเช่ียวชาญและผูมีประสบการณตรงท่ีมีอยูในองคกร ดังนั้น 
การสอบสวนเร่ืองนี้จึงมีปญหา 
  (4) พนักงานอัยการตองโยกยายตําแหนง หรือปรับเล่ือนช้ันตามสายงาน หรือ

เกษียณอายุ จึงเกิดการเปล่ียนถายบุคลากรตลอดเวลา ขาดความตอเนื่อง ผูมีประสบการณยายออก

พรอมนําความรูไปดวย ผูท่ีเขามาใหมไมเคยผานงานดานนี้มากอน ตองเสียเวลาศึกษาและอาจเกิด

ความผิดพลาดได 

  (5) ยังไมมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และไมไดจัดการขอมูลสารสนเทศและ
องคความรูอยางเปนระบบ ทําใหพนักงานอัยการตองคนควาหาความรูเอง และลองผิดลองถูกไปใน
แตละสถานการณ 

ท้ังนี้ มีกรอบแนวทางในการแกปญหา ดังนี้ 

 การศึกษาแนวทางในการแกปญหา (หัวขอศึกษา IS : ระบบการจัดการ

ความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร 

(ในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 

 หนวยงานผูรับผิดชอบ (Organization) : สํานักงานคดีพิเศษโดยมี

หนวยงานยอย(Sub- Organization) คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีพิเศษ 4 

 ผูบริหาร (Manager) คือ อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ และรองอธิบดีอัยการ

ฝายคดีพิเศษ (ท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนคดีพิเศษ)  
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 ผูบริหารโครงการ (Project Manager) คือ อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 

4  

 ผูปฏิบัติงานท่ีมีความรู (Knowledge Worker) คือ พนักงานอัยการและ

เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี

พิเศษ 4 

 องคความรู (Knowledge) งานสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร 

(ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 

 ปญหา (Problems) การสอบสวนคดีพิเศษเปนงานใหมของพนักงาน

อัยการ เปนงานท่ีมีความยุงยากซับซอน ตองใชความรูและเทคนิคพิเศษหลายดาน แตพนักงาน

อัยการยังขาดประสบการณ และขาดขอมูล สารสนเทศ องคความรู และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 บทสรุปในการแกปญหา (Solution) การนําระบบการจัดการความรู 

(KMS) มาใชเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการ

ธนาคาร(ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 

 ผลผลิต (Productivity) คือ ระบบการจัดการความรู (Knowledge 

Management System -KMS) ในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิดฐานปน

หุนในตลาดหลักทรัพย ท่ีสามารถชวยใหงานสอบสวนคดีพิเศษดานนี้ มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

1.2. วัตถุประสงคของการศึกษา (Purpose of the study) 

  (1)  เพื่อสรางระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการใน

การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร (ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย) 

  (2)  เพ่ือนําระบบการจัดการความรูตาม (1) ไปใชในการปฏิบัติงานของพนักงาน

อัยการท่ีเกี่ยวของ 
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1.3. ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ/หรือเชิงประยุกต (Education/ application/  

advantages) 

(1)  ชวยลดเวลาในการเรียนรู ทํางาน แกไขปญหาหรือตัดสินใจในการสอบสวน

คดีฯ ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย โดยเปนแหลงรวบรวมความรูและประสบการณ ทํา

ใหชุมชนนักปฏิบัติสะดวกในการทํางาน  ใชเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงานลดลง มี

ประสบการณ และทราบวาจําเปนตองใชสารสนเทศอะไรประกอบการทํางานใหเกิดประสิทธิผล  

 (2)  ชวยในการพัฒนาตอยอดทักษะในการแกปญหาในการในการสอบสวนคดี

พิเศษ (คดีปนหุนในตลาดหลักทรัพย) โดยการรวบรวมประสบการณจากผูเช่ียวชาญ ท้ังวิธีการ

ทํางาน กฎหมายและระเบียบขอบังคับ กฎเกณฑการทํางาน วิธีการใชเอกสารสําคัญประกอบการ

ทํางาน (Repository) แหลงความรู (Portal) ท่ีตองใชอางอิงในการทํางาน ท้ังท่ีมีอยูบนอินทราเน็ต

ภายในองคกร หรือบนอินเตอรเน็ตภายนอกองคกร รายช่ือบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือผูเช่ียวชาญ 

(Contacts) รวมท้ังสารสนเทศท่ีตองใชในการทํางาน (Working Information) ท่ีมีประโยชนใน

การเรียนรู ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ 

  (3)  เพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวน

คดีพิเศษดานอ่ืนๆ ตอไป 

(4)  เม่ือ “งานสอบสวน” ของอัยการเปนท่ียอมรับของทุกฝาย ก็อาจจะผลักดันให         

องคกรอัยการมีอํานาจสอบสวนอยางกวางขวางเหมือนดังในตอนแรกตั้งองคกร (พ.ศ. 2436) และ

จะทําให “งานอัยการ” คือ “การดําเนินการใหผูฝาฝนกฎหมายไดรับโทษ” ครบถวนทุกข้ันตอน 

สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

 

1.4. แผนดาํเนนิการ ขอบเขต และวิธีวิจัย (Research designs, scope and methods) 

  1.4.1 แผนดาํเนินการ 

การวิจัยจะดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึงมีงานท่ีจะตองทํา 15 งาน 

(Tasks) โดย แบงเปน 2 กลุมหลัก คือ   

  (1) กลุมการสรางระบบการจัดการความรู ซ่ึงจะรวบรวมความรูท่ีเกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร (ความผิดฐานปน
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หุนในตลาดหลักทรัพย) ท้ังท่ีเปน Explicit Knowledge เชน กฎหมายและระเบียบหรือขอบังคับ 

คูมือการปฏิบัติงาน และ Tacit Knowledge เชน ความรูท่ีไดจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ โดยการ

รวบรวมความรูดังกลาวใชวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ซ่ึงมีวิธีการจับความรู 

(Knowledge Capture) วิเคราะห และสังเคราะหความรูตามแบบของเคร่ืองมือมาตรฐาน 

CommonKADS  ซ่ึงจัดระบบความรูท่ีเหมาะสําหรับการนําไปใชงานตามโครงสราง Task, 

Inference, Domain, Ontology, Knowledge Base และนําองคความรูเขาสูระบบการจัดการความรู 

(KMS) ตามล้ินชักความรู (Taxonomy) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน 

  (2)  กลุมการนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางนั้นไปใชในองคกร โดยมีหลักคิดวา          

ทําอยางไรใหคนในองคกรยอมรับ เขาใจ เขาใช มีสวนรวม และชวยพัฒนาตอยอดระบบการจัดการ

ความรู  ท่ีสรางข้ึน ใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศน และพันธกิจองคกร ซ่ึงวิธีการท่ีจะใหบรรลุ

เปาหมายดังกลาว จะตองจัดทําแผนกิจกรรม 3 ปการนําระบบการจัดการความรู (KMS) ไปใชใน

การปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 สํานักงานคดีพิเศษ โดยจะสาธิตการ

ใชระบบ KMS ท่ีสรางข้ึน แลวใหผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของประเมินผลวามีความเหมาะสม และ

นําไปใชปฏิบัติงานไดจริงหรือไม หรือควรตองปรับปรุงอยางไร 

 นอกจากนั้นจะประเมินผลแผนการดําเนินงานของการคนควาวิจัยตามระบบการประกัน

คุณภาพมาตรฐาน ISO 15504 ซ่ึงมีกรอบในการวัดผล (Measurement Framework) วาไดดําเนินการ

ตามลําดับ PDCA (Plan, Do, Check, Act) หรือไม 

 

1.4.2 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.2.1 หัวขอความรู  

  ศึกษาคนควาเพ่ือสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคาร โดยศึกษาเฉพาะ 

“การสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย” 

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากภารกิจ “การสอบสวนความผิดฐานปนหุนใน

ตลาดหลักทรัพย” ตองใชความรูพื้นฐานของ “การสอบสวนคดีอาญา” ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา และ “การสอบสวนคดีพิเศษ” ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
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2547 ในการศึกษาจึงตองวางพื้นฐานของการสอบสวนคดีอาญา และการสอบสวนคดีพิเศษ 

เสียกอน แลวจึงศึกษาในเร่ืองการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

1.4.2.2 หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
    หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการสอบสวนคดีพิเศษ คือ กรม

สอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม แตเนื่องจาก พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
2547 กําหนดใหพนักงานอัยการตองเขาไปสอบสวนรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดังนั้น 
สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดตั้งสํานักงานคดีพิเศษ ข้ึนมารองรับภารกิจในการสอบสวนคดีพิเศษ 
โดยในสํานักงานคดีพิเศษ ประกอบดวยสํานักงานยอย 5 สํานักงาน คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีพิเศษ 1 ถึง 5 แตสํานักงานท่ีรับผิดชอบการสอบสวนคดีพิเศษ คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
พิเศษ 1 และ 4  

 ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยนี้ คือ สํานักงานคดีพิเศษ 
และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 
 

1.4.2.3 บุคลากรท่ีเก่ียวของ 

 บุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสอบสวนคดีพิเศษ คือ พนักงานสอบสวน

คดีพิเศษ และเจาหนาท่ีคดีพิเศษ2 สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ แตเนื่องจากกฎหมายที่กลาวขางตน

กําหนดใหพนักงานอัยการตองเขารวมสอบสวน บุคลากรของสํานักงานอัยการท่ีเกี่ยวของกับการ

ศึกษาวิจัยนี้ ไดแก 

 ผูบริหาร คือ อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ             
(ท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนคดีพิเศษ) อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 3  

 ผูเชี่ยวชาญ คือ พนักงานอัยการท่ีมีความรูและประสบการณในการ
สอบสวนคดีพเิศษดานการเงินการธนาคาร โดยเฉพาะ “การสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย” ซ่ึงผูบริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวของใหการยอมรับ 

                                                            
2
ตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 3 นิยามวา  

“พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ”  หมายความวา อธิบดี รองอธิบดี และผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหมีอํานาจและหนาที่สืบสวนและ
สอบสวนคดีพิเศษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจาหนาที่คดีพเิศษ”  หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงต้ังใหชวยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพเิศษในการสืบสวนและสอบสวนคดี
พิเศษตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
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 ผูปฏิบัติงานใชความรู (Knowledge Worker) และผูใชงานระบบ 
(User) คือ พนักงานอัยการ นิติกร และเจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงิน
การธนาคารในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 
 
1.4.2.4 ภารกิจ/งาน 

 ภารกิจหรืองานตามการศึกษาวิจัยนี้ คือ “การรวมสอบสวนหรือการ
ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตามบทบัญญัติในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติ
การสอบสวน คดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เฉพาะการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิด
ฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย”  


