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บทท่ี 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 

5.1 นําเร่ือง 
จากสภาพปญหาของ “การสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาด

หลักทรัพย” ดังท่ีไดวิเคราะหมาในบทกอนๆ นั้น ไดตั้งขอสมมุติฐานในการแกปญหาไววา จะตอง

นําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System :KMS) มาใช และทฤษฎีการจัดการ

ความรูที่เหมาะสมกับสภาพปญหา ท่ีควรนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการจัดการความรู (Create 

Framework)ไดแกทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) และทฤษฎี Knowledge 

Creation นอกจากน้ัน ในบทท่ี 3 ไดกลาวถึงวิธีวิจัยวาจะใชระเบียบวิธีวิจัย (Research Metrology) 

ตามมาตรฐาน ISO 12207 และระบบประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  ตามมาตรฐาน ISO 

15504 ดังนั้น ในบทนี้จะรายงานผลการศึกษาวิจัยวาไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีเสนอไว

อยางไร และผลที่ไดเปนไปตามสมมุติฐานหรือไม และจะไดประเมินดวยวาระบบการจัดการความรู 

(KMS) ท่ีสรางข้ึนนั้น จะชวยแกไขปญหาหรือชวยในการตัดสินใจในการสอบสวน ความผิดฐาน

ปนหุนในตลาดหลักทรัพย หรือไม และมีประโยชนหรือไม อยางไร และประการสําคัญสอดคลอง

กับความตองการของผูใชงานแตละกลุมหรือไม รวมท้ังจะสามารถพัฒนาตอยอดไปไดหรือไม 

อยางไร 

ในการรายผลการศึกษาจะ เปนการรายงานกระบวนงานและข้ันตอนภาคปฏิบัติ 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 สวน คือ 

(1) การสรางระบบการจัดการความรู รายงานผลการศึกษาในสวนนี้ จะเปนการเก็บขอมูล 
และจับความรู (Knowledge Capture) ตามวิธีวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ซ่ึงไดแก
การตรวจสอบองคความรู (Knowledge Audit) การศึกษาและเก็บความตองการของผูใชงาน 
(Requirement Elicitation) ความตองการของระบบ (System Requirements Analysis) ความตองการ
ของซอฟตแวร (Solfware Requirements Analysis) ขอมูลท่ีเก็บไดท้ังหมดจะนําไปสูการออกแบบ
ซอฟตแวร (Solf ware Design) และสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management 
System – KMS) กิจกรรมในสวนนี้มีความสําคัญมาก เพราะถาเก็บขอมูลและจับความรูไมถูกตอง  
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ก็จะทําใหกระบวนการที่ตามมาผิดพลาดไปท้ังหมด และ KMS ท่ีสรางข้ึนจะไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชงาน 

(2) การนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางนั้นไปใชในองคกร รายงานผลการศึกษาสวนนี้จะ
เนนแนวคิด ทฤษฎี แผนกิจกรรม หรือวิธีการในการทําใหการนํา KMS ไปใชในองคกรใหประสบ
ผลสําเร็จ ซ่ึงไดแกการทํากิจกรรมการส่ือสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) การ
บริหารจัดการองคกร (MAN 2: Organization Management) การจัดการโครงการ (MAN 3: Project 
Management) กิจกรรมสวนนี้ก็มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน เพราะถาสรางระบบ KMS ข้ึนมาแลว 
คนในองคกรไมยอมรับ ไมเขาใจ ไมเขาใช และไมมีสวนรวม หรือโครงสรางองคกรไมสอดรับกับ
ระบบ KMS ท่ีสรางข้ึนมา หรือการบริหารจัดการไมดี ระบบท่ีสรางข้ึนก็ไมบรรลุวัตถุประสงค  

ท้ังนี้ ในสวนการนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางไปใชในองคกรนี้ จะไดมีการสาธิต
ระบบเพื่อประเมินผลวาเหมาะสมและใชงานไดจริงหรือไม และจะไดทําแผนกิจกรรม 3 ป เพื่อทํา
ใหการนําระบบ KMS ไปใชประสบผลสําเร็จ 

นอกจากนั้น ตามมาตรฐาน ISO 12207 ยังกําหนดใหตองทํากิจกรรมที่ทําใหการนํา KMS 
ไปใชในองคกรใหบรรลุผล โดยตองทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรและ
โครงสรางพื้นฐาน (Resource & Infrastructure) ซ่ึงไดแก การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: 
Human Resource Management) การฝกอบรม (RIN 2: Training) การจัดการความรู (RIN 3: 
Knowledge Management) การจัดการโครงสรางพื้นฐาน (RIN 4: Infrastructure) กิจกรรมเหลานี้จะ
มีสวนชวยทําใหระบบ KMS ประสบผลสําเร็จ 

ส่ิงท่ีมาตรฐาน ISO 12207 กําหนดใหตองทําอีกประการหนึ่ง คือ การบริหาร KMS ใหมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (-ซ่ึงไดแก ประหยัด (Economy) ท้ังในเร่ืองตนทุน (Cost), ทรัพยากร 
(Resource), เวลา (time) และมีคุณภาพ (Quality)-) ดังนั้น จึงตองทํากิจกรรมในเร่ือง การจัดการ
ทรัพยสิน (REU 1: Asset Management) การใชซํ้าโปรแกรมตางๆ (REU 2: Reuse Program 
Management) การนําความรูหลักการไปใช (REU 3: Domain Engineering) การตรวจประเมิน
คุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 อยางไรก็ตาม ในรายงานผลการศึกษาน้ี จะใหความสําคัญ
กับการตรวจประเมินคุณภาพ (QA)  
 
5.2 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

การศึกษาขอมูลพื้นฐาน คือ การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีพิเศษของพนักงาน
อัยการ บทกฎหมายและระเบียบหรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการสอบสวนคดีการเงินการธนาคารใน
ความผิดฐานปนหุน ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังดานการจัดการความรูและดานกฎหมาย               



73 
 

ดังรายละเอียดท่ีกลาวแลวในบทท่ี 2 อีกท้ังยังไดศึกษาโครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจและอํานาจ
หนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษ รวมท้ังสภาพปญหาเบ้ืองตนในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการ
ธนาคารในความผิดฐานปนหุน ดังท่ีกลาวแลวในบทท่ี 1 ท้ังนี้ เพื่อจะไดนําไปเปนขอมูลในการ
สรางระบบ KMS และการนําระบบ KMS ไปใชใหเกิดผลสําเร็จตอไป 

นอกจากนั้น ยังไดศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการนําระบบการจัดการ
ความรูมาใชกับงานสอบสวนคดีพิเศษ ของสํานักงานคดีพิเศษ โดยการทําความเขาใจ Knowledge 
Management System, ศึกษาวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) และเคร่ืองมือ 
Common KADS ท่ีจะใชในการจัดเก็บความรู, ดังท่ีกลาวแลวในบทท่ี 3 และไดศึกษาวิสัยทัศน  
พันธกิจ หรืออํานาจหนาท่ีและโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๑ และ ๔ เพื่อ
เตรียมเก็บขอมูลความตองการของผูใชระบบ และขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการสรางและนํา KMS ไป
ใช  อีกท้ังยังไดสอบถามพูดคุย (ไมเปนทางการ) กับพนักงานอัยการ ในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีพิเศษ ๑ และ ๔ (ซ่ึงไดแกคุณสุดารัตน คํานารี (เจาพนักงานธุรการชาญการ) และอัยการเจษฎา           
ธนาสิทธ์ิพันธกุล เพื่อทราบกระบวนการทํางาน (Work Flow) และขอมูลอ่ืนเพื่อนําไปจัดทํา
แผนงาน (Plan) กําหนดวาระการประชุมและขอบเขตการจับความรู (Scoping Meeting) และ
กําหนดบุคคลท่ีจะขอสัมภาษณ   
 
5.3 สวนท่ี 1 การสรางระบบการจัดการความรู (KMS) 

การสรางระบบจัดการความรูตามการศึกษาน้ี ไดยึดหลักการสรางระบบจัดการความรู
สําหรับองคกรตามมาตรฐาน ISO12207 และใช Software Microsoft SharePoint เปนอุปกรณในการ
สราง และดําเนินการดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) ซ่ึงใช
เคร่ืองมือ Common KADS ประกอบดวย การตรวจสอบความรู (Knowledge Audit) การจับความรู 
(Knowledge Capture) การนําความรูที่ไดมานั้นวิเคราะห (Knowledge Analysis) และสังเคราะห 
(Knowledge Synthesis) หรือทํา Modeling (ในโครงสราง Task, Inference, Domain, Ontology, 
Knowledge Base) และการนําความรูไปใช (Knowledge Utilisation)  

โดยไดดําเนินการตามหลักการท่ีกลาว ตามลําดับ ดังนี้  
5.3.1 การพิจารณาตรวจสอบและระบุหัวขอความรู (Knowledge Audit)  

โดยตรวจสอบวาเปนไปตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด 

พ.ศ. 2552-2561 ซ่ึงไดกําหนดบัญชี 100 หัวขอองคความรูที่จะตองดําเนินการไวหรือไม ซ่ึง

ตรวจสอบแลวปรากฏวา งานสอบสวนคดีพิเศษ (สอบสวน DSI) เปนหัวขอความรูตามบัญชีองค
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ความรู องคความรูท่ี 29 ดังนั้น การนําเร่ือง “การสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาด

หลักทรัพย” มาเปนหัวขอศึกษา จึงสอดคลองกับแผนแมบท KM ของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 

5.3.2 การเก็บขอมูลความตองการ (Requirement Elicitation: ENG 1) และการรวบรวมความรูท่ีไมชัด
แจง (Tarcit Knowledge)  

ไดแกขอมูลความตองการระบบ KMS, ความตองการของระบบ (System 
Requirement Analysis: ENG 2)  และความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement 
Analysis: ENG 3) ซ่ึงขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ โดยไดดําเนินการ 
ดังนี้ 
 
 5.3.2.1 การสัมภาษณผูบริหาร 
  กอนการสัมภาษณผูบริหารไดประสานเบ้ืองตนทราบวาอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ 
(นายธนพิชญ มูลพฤกษ) จะพนวาระการเปนผูบริหารของสํานักงานคดีพิเศษในวันส้ินเดือน
กันยายน 2554 ดังนั้น จึงไดขอสัมภาษณรองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ ท่ีรับผิดชอบงานสอบสวน
คดีพิเศษ (นายภาณุพงษ โชติสิน) แทน ซ่ึงถือวาเปนการสัมภาษณระดับผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจ 
(Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) ในงานสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีข้ันตอนการ
สัมภาษณตามตาราง 5.1 ดังนี้ 
ตาราง 5.1 ข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

 

สัมภาษณผูบริหาร 

 

เรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร 

 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 
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 (1) การออกแบบวาระการสัมภาษณ ซ่ึงกิจกรรมท่ีทําในสวนนี้ ไดแก การเตรียมวาระ
และกําหนดประเด็นสัมภาษณ การออกแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ (Knowledge 
User) (หมายเหตุ แบบสอบถามจะยึดตามโครงสรางหรือองคประกอบของเว็บไซตระบบจัดการ
ความรูของ Microsoft SharePoint)  
 (2) การนัดหมายสัมภาษณ โดยมีหนังสือถึงผูบริหารสํานักงานคดีพิเศษ พรอมวาระการ
สัมภาษณ (Agenda) และประเด็นสัมภาษณ  

สําหรับรายละเอียดของการทํากิจกรรมในขั้นนี้ปรากฏตามหนังสือขอนัด
สัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 1) และประเด็นสัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสาร
ทายบทท่ี 5 หมายเลข 2)  
 (3) การสัมภาษณผูบริหาร (นายภาณุพงษ โชติสิน) คร้ังท่ี 1 เพื่อทราบขอมูลท่ัวไป 
โครงสราง อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีพิเศษ ปญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานสอบสวน
คดีพิเศษ ขอทราบความเห็นเกี่ยวกับงานสําคัญ (Critical Task) และความเปนไปไดในการนําระบบ
การจัดการความรูมาใชแกปญหา รวมท้ังการเลือกองคความรูนํารองท่ีเปน Critical Task ตลอดจน
ขอทราบประเภทของผูใชงานระบบ (Knowledge User) โดยใชวาระการสัมภาษณ (Agenda) และ
ประเด็นการสัมภาษณ ท่ีออกแบบไวและไดสงไปลวงหนาแลว 
 หลังจากการสัมภาษณไดทําบทสรุป(Transcript) เพื่อเตรียมใหผูบริหารสอบทาน และ
ตอมาไดสงใหผูบริหารสอบทาน หรือแกไขความถูกตองของ Transcript แลว ซ่ึงผูบริหารไดให
ขอแนะนําเพิ่มเติมและแกไขใหครบถวน สมบูรณข้ึน และตอมาในการสัมภาษณผูบริหารคร้ังท่ี 2 
นั้น ผูบริหารไดลงนามรับรองความถูกตองใหแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามถอดความสรุป 
(Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร (นายภาณุพงษ โชติสิน) สรุปจากการสัมภาษณ คร้ังท่ี 1 
(ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 3)  
  (4) การสัมภาษณผูบริหาร (นายภาณุพงษ โชติสิน) คร้ังท่ี 2 เนื่องจากเห็นวามี
ประเด็นตองเก็บขอมูลเพิ่มเติม จึงไดขอนัดสัมภาษณผูบริหารคร้ังท่ี 2 ดังตามรายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือขอนัดสัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 4) และประเด็นสัมภาษณ 
(ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 5) โดยในคร้ังนี้ผูบริหารไดสอบทาน (Validation) ความ
ถูกตองของประเด็นท่ีไดสัมภาษณในครั้งท่ี 1 ดวย  
 การสัมภาษณในคร้ังท่ี 2 นี้ ไดขอมูลในเรื่อง โครงสรางหรือองคประกอบของเว็บไซต
ของระบบจัดการความรู ฐานขอมูลความรูท่ีปรากฏโดยชัดแจง (Explicit Knowledge) ขอทราบ
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รายชื่อผูเช่ียวชาญ เพื่อนัดสัมภาษณจัดเก็บความรูไวในฐานขอมูลความรูท่ีอยูในตัวบุคคล Tacit 
Knowledge)  
 หลังการสัมภาษณไดทําบทสรุป (Transcript) และสงใหผูบริหารสอบทาน ซ่ึงผูบริหาร
ไดสอบทานแลว (Validation) และตอมาเม่ือไดมีการสัมภาษณคร้ังท่ี 3 ผูบริหารไดลงนามรับรอง
ความถูกตองใหแลว รายละเอียดปรากฏตามถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร คร้ัง
ท่ี 2 (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 6) 

(5) การสอบถามความตองการของบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 
1 และ 4 ในการใชระจัดการความรู(Knowledge User) โดยไดฝากแบบสอบถามไวกบัเจาหนาท่ี
ธุรการของสํานักงานคดพีิเศษ เพื่อเก็บขอมูล รายละเอียดปรากฏตามแบบสอบถาม (ภาคผนวก 
เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 7) 
  (6)  สรุปผลจากการสัมภาษณผูบ ริหาร ท้ัง  2 คร้ัง  และการสอบถามตาม
แบบสอบถาม ปรากฏผลในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดระบบ KMS ดังนี้ 

  - งานท่ีสําคัญ (Critical Task) ไดแก“การสอบสวนคดีพิเศษในความผิด
ฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย” 

  - มีความตองการระบบ KMS เพราะตอบสนองความตองการของผูใชงาน 
เพื่อนําไปแกปญหาในการปฏิบัติงาน  

    - ผูใชงานระบบ (Knowledge User) ไดแก  
   - ผูบริหาร ตองการระบบส่ังการและติดตามงาน การตรวจตรา

ขอมูล สถิติ การใหความเห็นในฐานะผูเช่ียวชาญ  
    - พนักงานอัยการ ตองการฐานขอมูลกฎหมายและระเบียบ คูมือ 

ตัวอยางการแกปญหา รายชื่อผูเช่ียวชาญท่ีจะสอบถามปรึกษาหารือ เคร่ืองมือติดตอส่ือสารทาง
อิเลคทรอนิกส ระบบเชื่มโยงขอมูล (Portal Link) แผนที่ความรู (Knowledge Map) แสดงถึง
กระบวนการคิดประกอบหลักการ (Concept) และนําไปสูการแกปญหาหรืออธิบายเหตุผลตาง ๆ ท่ี
ใชในการทํางาน  

    - นิติกร หรือเจาหนาท่ีธุรการท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน ตองการ
ฐานขอมูลกฎหมายและระเบียบ เคร่ืองมือติดตอส่ือสารทางอิเลคทรอนิกส ระบบเชื่มโยงขอมูล 
(Portal Link) การติดตามกฎหมายและระเบียบท่ีออกใหม 
   ท้ังนี้ ไดสรุปผลการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีพิเศษ ตามตาราง 5.2 
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ตาราง 5.2 แสดงผลการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดพีิเศษ 
ขอบเขตความรู ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานการสอบสวนคดีพิเศษ

ดานการเงินการธนาคารโดยเฉพาะในความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย  

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 
 

ผูเช่ียวชาญตองทํางานสอบสวนคดีพเิศษ มีความรูดานการเงินการ
ธนาคาร การซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยการ การกํากบัดูแล
ตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณเช่ียวชาญในการ
สอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย รวมกบักรม
สอบสวนคดีพเิศษ 

ผูใชงาน  
 

ผูบริหาร พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานดานการสอบสวนคดีพิเศษ 
นิติกร และเจาหนาท่ีธุรการ สํานักงานคดพีิเศษ 

ปญหาวิกฤติท่ีสมควร
แกไข 

ตองเรงสรางองคความรูในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการ
ธนาคารโดยเฉพาะในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

การแบงประเภทผูใชงาน 1. ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย  
2. ผูเชี่ยวชาญ คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางานดานการ
สอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย รวมกบักรม
สอบสวนคดีพเิศษ 
3. ผูใชงานท่ัวไป คือ ผูท่ีทํางานในสํานกังานคดีพิเศษ 

ความรูท่ีผูใชงาน
จําเปนตองใช 

1. ผูบริหาร ไดแกความรูดานการสอบสวนคดีพิเศษท่ีเปนหลัก
สําคัญ ท่ีใชในการบริหาร ระบบส่ังการและติดตามงาน การตรวจ
ตราขอมูล สถิติ และการใหความเห็น  
2. ผูเชี่ยวชาญ ไดแกความรูดานการสอบสวนคดีพเิศษดานการเงิน
การธนาคารท่ีใชในการแกปญหาในการทํางาน 
3. ผูใชงานท่ัวไป ไดแกความรูเบ้ืองตนในการสอบสวนคดีพิเศษ 
คดีการเงินการธนาคาร และความผิดฐานปนหุน 

 
5.3.2.2 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  

ไดสัมภาษณนายเจษฎา ธนาสิทธ์ิพันธกุล อัยการประจําสํานักงาน สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 4 ซ่ึงไดรับการยอมรับวาเปนผูเช่ียวชาญการสอบสวนในความผิดฐานปน
หุนในตลาดหลักทรัพย เพราะเคยเปนนิติกรของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
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หลักทรัพย (ก.ล.ต.) เคยรับผิดชอบการดําเนินคดีในความผิดฐานนี้มาหลายคดีตั้งแตทํางานอยูท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เคยทํางานสอบสวนรวมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษต้ังแตกอนท่ีจะ
มาเปนพนักงานอัยการ และเม่ือยายมารับราชการท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 4 ก็ไดรับ
มอบหมายใหเขาสอบสวนรวมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 
หลายคดี 
 ในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในคร้ังนี้ไมไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ แตไดนัด
หมายทางโทรศัพท โดยไดจัดทําวาระและกําหนดประเด็นสัมภาษณสงใหลวงหนา รายละเอียด
ปรากฏตามวาระการสัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 8) ซ่ึงมีข้ันตอนการ
สัมภาษณปรากฏตามตาราง 5.3 
 
ตาราง 5.3 ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 
(Knowledge Capture Agenda) 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
(Knowledge Capture) 

สรุปประเด็นสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
(Transcript) 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐาน Common KADS 

นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทาน
กับผูเชี่ยวชาญ(Validation)  

 

นําเขาระบบ KMS 
 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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 หลังการสัมภาษณไมไดถอดความการสัมภาษณ  (Script) เพราะมีเนื้อหาและ
รายละเอียดคอนขางมาก แตเวลาในการศึกษาจํากัดมาก จึงไดขามข้ันตอน การทํา Script และ 
Transcript ท้ังนี้ ผูศึกษาไดทําบทสรุปขอมูลในเชิงโครงสรางของการทํางาน โดยนําขอมูลจากการ
สัมภาษณมาจัดแบงออกเปนหมวดหมู  

 ดังนั้น ผลท่ีไดจากการสัมภาษณในคร้ังนี้ คือ ผังความรูเกี่ยวกับ “การสอบสวนคดี
พิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย”  ซ่ึงตอมาไดสงผังดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบแลว (Validation) รายละเอียดปรากฏตามแผนผังความรู (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 
หมายเลข 9) และผังความรูนี้ไดนํามาจัดทําบทวิเคราะหความรู ตามตาราง 5.4 
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ตาราง 5.4 บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ 
Task Knowledge การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 
INPUT 

1. บุคลากร         
ตองทํางานเปนทีม ประกอบ
ดวยสหวิชาชีพ (Multidisciplinary 
Team) ที่เหมาะสมกับคดีน้ัน และ
ไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายโดย
ชอบ  เปนไปตามขอบังคับ
คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) วา
ดวยการปฏิบัติหนาที่ในคดีพิเศษ
ระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ พ.ศ. 
๒๕๔๗ 
2. งบประมาณการทําสํานวน  
ตองประมาณการลวงหนาและ
เบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ
กระทรวงยุติธรรมวาดวยคาใชจาย
สําหรับการสืบสวนและสอบสวน
คดีพิเศษและวิธีการเบิกจายเงินทด
รองจายตาม พ.ร.บ.การสอบสวน
คดีพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
3. แผนสอบสวน   
ตองจัดกลุมพยานและมอบหมาย
หนาที่ และวางแผนสอบสวนให
ทันภายในระยะเวลาตามกฎหมาย 
และตองระวังไมใหขาดอายุความ 

 

    Process 
1. การรับเปนคดีพิเศษและการ
มอบหมายใหพนักงานอัยการเขา
รวมสอบสวน ตองเปนไปตาม 
พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และประกาศ กคพ. (ฉบับ
ที่ ๑ และ ๒)เรื่อง การกําหนด
รายละเอียดของลักษณะของการ
กระทําความผิดตามมาตรา ๒๑ 
วรรคหน่ึง (๑) แหง พ.ร.บ. การ
สอบสวนคดีพิเศษฯ พ.ศ. ๒๕๔๗, 
กฎกระทรวงวาดวยการสอบสวน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ 
กคพ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
ในการรองขอ และเสนอให กคพ. มี
มติใหคดีความผิดทางอาญาใด เปน
คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ
เก่ียวกับการรับและจายสํานวนคดี
ของ อส. 
2. การประชุมวางแนวทางการ
สอบสวนรวม และวางรูปคดี 
ตองเปนไปตาม ขอบังคับ กคพ. วา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับ
การสอบสวนรวมหรือการปฏิบัติ
หนาที่รวมกันในคดีพิเศษระหวาง
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกับ
พนักงานอัยการหรืออัยการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอบังคับ กคพ. 
อื่นๆ หรือระเบียบ อส. ที่เก่ียวของ 
และพ.ร.บ.การ 

OUTPUT 

1. สํานวนการสอบสวนท่ีครบถวน
ถูกตองพยานหลักฐานพอท่ีจะส่ัง
ฟองหรือไมฟอง  
ตองมีการสรุปรายงานการ
สอบสวนมีรายการทะเบียน พยาน
บุคคล พยานวัตถุ พยานเอกสาร มี
ความเห็นผูรับผิดชอบครบถวน 
2. พยานหลักฐานใชพิสูจนความผิด
ในชั้นศาลได 
ตองเปนไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 
๒๒๖ – ๒๒๗/๑ 
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ตาราง 5.4 (ตอ) 
Task Knowledge การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 
 สอบสวนคดีพิเศษฯ และ ป.วิ.อาญา 

มาตรา ๑๒๐ – ๑๔๕ และมาตรา 
๒๒๖ – ๒๔๔/๑ 
3. การแจงขอหาและสอบคําใหการ
ผูตองหา 
ตองปฏิบัติตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 
๑๒๐ – ๑๓๙ และ 
 ตองเปนขอหาตาม พ.ร.บ. 
หลักทรัพยฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา 
๒๓๘ – ๒๔๔ บางขอหาหรือ
ทั้งหมด ดังน้ี  
3.1. ฐานปนหุนโดยวิธีการบอก
กลาวขอความอันเปนเท็จ (False 
Statement)  
3.2 ฐานปนหุนโดยใชขอมูลภายใน 
(Insider Trading)  
3.3 ฐานปนหุนโดยวิธีการอําพราง 
(Concealment to Mislead) 
4.  การสอบคําใหการพยานและ
พยานผูเชี่ยวชาญตองเปนไปตาม 
ป.วิ.อาญา มาตรา ๑๓๐ – ๑๓๙ 
มาตรา ๒๓๒ – ๒๓๗ ตรี และ
มาตรา ๒๔๓ – ๒๔๔/๑ 
5.  การรวบรวมพยานเอกสารและ
พยานวัตถุ 
 ตองเปนไปตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 
๒๓๘ – ๒๔๒ 
ตองเปนไปตาม  พ.ร.บ.การ 
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ตาราง 5.4 (ตอ) 
Task Knowledge การสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 
 6.  การใชอํานาจพิเศษในการสืบสวน

สอบสวน 
 ตองเปนไปตาม  พ.ร.บ.การ
สอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๒ – ๓๔, ขอบังคับ กคพ. 
วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษตาม
มาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ. การ
สอบสวนคดีพิเศษ ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗, 
ขอบังคับกรมสอบสวนคดีพิเศษวา
ดวยการจัดทําเอกสาร หลักฐาน 
และการแฝงตัว พ.ศ. ๒๕๔๘, 
ขอบังคับ กคพ. วาดวยการเก็บ
รักษา การใชประโยชนขอมูล
ขาวสารท่ีไดมา และการทําลาย
ขอมูลขาวสารอ่ืน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
7.  การจัดระบบสํานวนสอบสวน 
(Case Management) 
ตองเปนไปตามระเบียบ อส. และ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ และมี
ทะเบียนคุมที่ชัดเจนและสะดวกตอ
การอางอิง 

 

Knowledge Base 
กฎหมาย และระเบียบ คําพิพากษา และคําสั่ง คําวินิจฉัยช่ีขาด คูมือ องคความรูสนับสนุนอื่น ๆ 

5.3.3 การรวบรวมความรูท่ีชดัแจง (Explicit Knowledge)  
ไดนําขอมูลและองคความรูท่ีไดจากผูบริหารและผูเช่ียวชาญมาเปนแนวทาง 

(Guideline) เพื่อรวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในการ
สอบสวนคดีพิเศษใน ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ท่ีเปน Explicit Knowledge เชน 
กฎหมายและระเบียบหรือขอบังคับ คูมือการปฏิบัติงาน โดยจัดเตรียมเปน Digital File เพ่ือนํามา
จัดทําฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) ใน KMS 
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5.3.4 การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 
ไดทํากิจกรรม ดังตอไปนี้ 
(1) การวิเคราะหหา Tacit Knowledge โดยใชขอมูลท่ีไดจากสัมภาษณผูบริหาร

และผูเช่ียวชาญ ท่ีไดสรุปประเด็นไวใน Transcript ของผูบริหาร และผังความรูของผูเช่ียวชาญ  
(2) การวิเคราะหหา Explicit Knowledge ท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการสอบสวนคดี

พิเศษใน ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ตามท่ีไดรับแนวทาง (Guideline) มาจากผูบริหาร
และผูเช่ียวชาญ 

การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) ท้ัง Tacit Knowledge และ Explicit 

Knowledge ดังกลาว มีวิธีการ คือ นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญมา

วิเคราะห โดยการหาคําสําคัญ (Keyword Annotation) เชน “การรับ – จายสํานวน” “การลงสารบบ” 

“ปนหุนโดยการแพรขาว” “ปนหุนโดยการอําพราง” หรือ “ปนหุนโดยใชขอมูลภายใน” เปนตน 

หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) โดยใชท้ัง คําสําคัญ (Keyword) หรือ คําท่ีมี

ความหมายใกลเคียง (Semantic) โดยพยายามวิเคราะหใหเขากับแบบจําลองของ Common KADS: 

Knowledge Analysis and Data Structuring เชน งาน (Task) การคิด (Inference) โครงสรางการคิด 

(Inference Structure) ส่ิงท่ีคิดหลักการท่ีใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) หรือคําศัพทเฉพาะของ

วิชาชีพ (Jargon) ท่ีเกี่ยวของกับปญหา  (Domain Ontology) รวมท้ังความรูจากประสบการณท่ีเปน

ประโยชนอ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง (Precaution หรือ Caution) เปนตน  

ส่ิงท่ีไดจากการวิเคราะห คือ การจัดหมวดหมูกลุมความรูตามแบบจําลอง Common 

KADS ดังนี้  

- ความรูในงาน (Task Knowledge) 
- ความรูในการคิด (Inference Knowledge) เชน กอนคิดถึงเร่ืองอะไร( input) 

ขณะทําคิดเร่ืองอะไร (process) รูไดอยางไรวางานเสร็จแลว หรือผลท่ีไดควร
เปนอยางไร  (output) 

- ความรูหลักการในการแกปญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) หลักการท่ีเปน

เหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางาน แกปญหาและ

ตัดสินใจ  
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5.3.5 การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) เพื่อทําแบบจําลองความรู (Knowledge 
Modeling) 

หลักสําคัญในการสังเคราะหเพื่อทําแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) คือ 
ตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community 
of Practice) ดังนั้น ตองสังเคราะหใหอยูในรูปโครงสรางท่ีพรอมใชงาน เชน ระบบชวยตัดสินใจ 
(Decision Support) สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ 
(E-Learning) เปนตน 
  ผลของการสังเคราะหจะไดแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) ดังน้ี 

(1) Task Knowledge (ความรูในงาน)  ใชสําหรับการทํางานในระดับรู

วัตถุประสงคหรือเปาหมายในการทํางาน มีขีดความสามารถในการทํางาน แกปญหา หรือ

ตัดสินใจ ทําการเช่ือมโยงกับประเด็นสาระ Context ตางๆ ท่ีตองตัดสินใจ ตามความตองการ

ขององคกร 

(2) Inference Knowledge (ความรูระดับการคิด) ใชสําหรับการเรียนรูการทํางาน

ในทุกๆ ข้ันตอน (input – process – output) วาตองคิดเร่ืองอะไรบาง  

(3) Domain Knowledge (ความรูระดับหลักการและความสัมพันธของปญหา) วา

การทํางานในเร่ืองนั้นตองใชหลักการ หรือเหตุผลใดสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ 

(4) Ontology (สารานุกรมความรู) เปนคํานิยาม หรือศัพทเฉพาะ เชน ศัพท

กฎหมาย บทนิยามตามกฎหมาย 

(5) Knowledge Base (ฐานความรู) เปนแหลวรวบรวมขอมูลทุกประเภทท่ี

จําเปนตองใชในการทํางาน  
ผลของการสังเคราะหจะไดแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) ตาม

แผนผังงานสอบสวนของพนักงานอัยการ (รูปท่ี 5.1) แผนท่ีความรู (รูปท่ี 5.2) และแผนท่ี
ความรูท่ีใชโปรแกรม visio ท่ีจะนําเขาระบบ KMS (รูปท่ี 5.3) ดังน้ี 
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แผนผงังานสอบสวนของพนกังานอยัการ

งานสอบสวนของ
พนักงานอัยการ

งานสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป

งานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน

งานสอบสวนคดีชันสูตรพลกิศพ

งานสอบสวนคดีพิเศษ 

คดีอาชญากรรมรายแรง 
เชน คดีกอการราย

คดีอาชญากรรมขามชาติ

คดีอ่ืนๆ ตามภารกจิของ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

คดีการเงนิการธนาคาร

คดีเก่ียวกับการเงนิและการธนาคาร 
และตลาดเงนิและตลาดทุน

คดีเก่ียวกับหุนและ
หลักทรัพย

คดีป่ันหุนในตลาดหลักทรัพย

 
รูปท่ี 5.1 แผนผังงานสอบสวนของพนกังานอัยการ 

 

การสอบสวนคดี
พิเศษความผิดฐาน
ป่ันหุนในตลาด
หลักทรัพย

บุคลากร

งบประมาณการทําสาํนวน

แผนสอบสวน

การรับเป็นคดีพิเศษและการ
มอบหมายใหพนักงานอัยการ

เขารวมสอบสวน
การจัดระบบสาํนวนสอบสวน

การประชุมวางแนวทางการ
สอบสวนรวม และวางรูปคดี

การแจงขอหาและสอบ
คําใหการผูตองหา

การสอบคําใหการพยาน 
และพยานผูเช่ียวชาญ

การรวบรวมพยานวัตถุ
และพยานเอกสาร

การใชอํานาจพิเศษในการ
สืบสวนสอบสวน

สาํนวนการสอบสวนท่ี
ครบถวน ถูกตอง 

พยานหลักฐานพอพิจารณา
ส่ังฟ องหรือไมฟ อง

พยานหลักฐานใชพิสูจน
ความผดิในชัน้ศาลได

 
 

รูปท่ี 5.2 แผนที่ความรูการสอบสวนคดีพิเศษความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 
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K Map

 
รูปท่ี 5.3 แผนที่ความรูท่ีใชโปรแกรม visio เพื่อนําเขาระบบ KMS  

 

5.3.6 การวิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirements Analysis: ENG 2) 
ไดนํ าขอ มูลจากการสัมภาษณ ผูบ ริหารและผู เ ช่ี ยวชาญ  และขอมูลจาก

แบบสอบถามความตองการของระบบ (ขอมูลจาก ENG 1) มาทําการวิเคราะหความตองการของ
ระบบการจัดการความรู (KMS) ในแงของประโยชนท่ีสํานักงานคดีพิเศษจะไดรับ (Business 
Specification) และความตองการของผูใชงานในสํานักงานคดีพิเศษ (User Specification) ปรากฏวา
ผูใชงานตองการระบบ KMS ในเร่ืองดังตอไปนี้  

(1) แผนท่ีความรู ท่ีแสดงถึงลําดับเร่ืองราวนําไปสูการแกปญหาหรือ
อธิบายเหตุผลตาง ๆ ท่ีใชในการทํางาน  

(2) ระบบจัดการเอกสาร ท่ีสามารถจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตาง ๆ ท่ีชุมชนนักปฏิบัติใชงานบอยๆ ในการทํางานแกไขปญหาและตัดสินใจ  

(3) ระบบสนทนาตอเนื่องที่สามารถใหชุมชนนักปฏิบัติขอความ
ชวยเหลือกัน หรือสนทนาเพ่ือแกปญหา หรือการสนทนาถึงความรูประสบการณตาง ๆ เกี่ยวกับการ
แกปญหา 
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(4) ระบบทําเนียบผูเช่ียวชาญ มีรายชื่อผูมีความรูและความสามารถ 
ความรูประสบการณของบุคลากรท้ังภายใน ภายนอกองคกร 

(5) ฐานขอมูลความรู เก็บฐานขอมูลตางๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คดี
ตัวอยาง (กรณีศึกษา) เร่ืองเลาประสบการณในการทํางาน 

(6) ระบบจดหมายอิเ ล็กทรอนิกส  การประชุมทางไกล  ระบบ
ติดตอส่ือสารอ่ืนๆ และระบบสืบคน 

ท้ังนี้ ความตองการระบบของผูใชงานสรุปไดตามตาราง 5.5 สวนวัตถุประสงคใน
การใชงานระบบของผูใชงานแตละประเภทสรุปไดตามตาราง 5.6  

ตาราง 5.5 แสดงความตองการระบบของผูใชงาน 
 

ผูใช จํานวน ความตองการระบบ 
- ผูบริหาร(อธิบดี,รอง
อธิบดี, และอัยการพิเศษ
ฝาย) 
- พนักงานอัยการ 
- นิติกร 
- เจาหนาท่ีธุรการท่ี
เกี่ยวของ 

 

ประมาณ 
25 คน 

1.แผนท่ีความรู Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนนิคดี
ในรูปแผนผัง) 
2. ระบบจัดการเอกสาร จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตาง ๆ ท่ีชุมชนนักปฏิบัติใชงานบอย ๆ 
3. มีฐานขอมูลเอกสารอางอิงตาง ๆ เชน กฎหมาย 
ระเบียบ คําพพิากษาและ Case Study (ตวัอยางคดี) 
4. ระบบสนทนาตอเนื่องท่ีสามารถขอความชวยเหลือกัน 
หรือสนทนาเพื่อแกปญหา หรือแลกเปล่ียนความรู 
5.ระบบทําเนียบผูเช่ียวชาญ มีรายช่ือผูมีความรูและ
ความสามารถและสถานท่ีตดิตอ 
6. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมทางไกล 
ระบบติดตอส่ือสารอ่ืนๆ 
7.ระบบ เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได และมีระบบ
สืบคน         
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ตาราง 5.6 แสดงวัตถุประสงคในการใชงานระบบของผูใชแตละประเภท 
 

ผูบริหาร (อธิบดี,รอง
อธิบดี และอัยการพิเศษ
ฝาย) 

ใชในการกําหนดแนวนโยบายในการดําเนนิคดี รวมถึงวางแนวปฏิบัติ
ของพนักงานอัยการและเจาหนาท่ี และใชเปนขอมูลในการตัดสินใจใน
การบริหารงานสํานักงานคดีพิเศษ 

ผูเช่ียวชาญ ใชในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน 
ผูใชงานท่ัวไป ใชในการสนับสนุนขอมูลในการสอบสวนคดีพิเศษ 
   
5.3.7 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirements Analysis: ENG 3) 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห คือ ขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและ
ผูเช่ียวชาญ ขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของระบบ (ENG 1) และการวิเคราะหความ
ตองการของระบบ (ENG2) เพื่อนํามาวิเคราะหวาจะตองใชซอฟตแวร (Software) ใด เชน การ
พิจารณา Function ตางๆ ของซอฟตแวรนั้น เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน  

ผลการวิเคราะห ปรากฏวาความตองการในการใชงาน นั้นๆ ตองใช 
Software ของ Microsoft ท่ีช่ือวา SharePoint  

โปรมแกรม Microsoft SharePoint คือ ชุดผลิตภัณฑของบริษัทไมโครซอฟท 
สําหรับสําหรับผูใชงานภายในองคกร และการทํางานรวมกันภายในทีมงาน โดยออกแบบให
สามารถทํางานรวมกัน และใชเอกสารรวมกัน โดยสามารถใชงานรวมกับโปรแกรม Microsoft 
Office ได ผานเว็บเบราวเซอร รวมท้ังมีความสามารถในดานอ่ืนดวย เชน การสราง Wikis และ 
Blogs การคนหาไฟลเอกสาร การประกาศขาวสาร เปนตน โดยมีองคประกอบพ้ืนฐานของเว็บไซต 
หรือ Feature ตางๆ ของเว็บไซต แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ ดังนี้ 

1) แผนภาพความรู (Knowledge map) ใชสําหรับแสดงแผนภาพความรู 
2) มีเคร่ืองมือในการทํางานรวมกัน (Collaborative tools) 

(1) ประกาศ (Announcements) ใชสําหรับ เปนประกาศเพื่อใหทราบของ
สมาชิกในแตละ Community 

(2) ปฏิทินกิจกรรม (Up Coming Events/Calendar/Activites) ใชสําหรับ เปน
การบอกถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับองคความรูท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อใหสมาชิกในแตละ Community 
ยอยนั้นทราบ 

(3) ภารกิจสําคัญ (Tasks Assignment) ใชสําหรับเปนการบอกถึงการมอบหมาย
ภารกิจสําคัญท่ีเกี่ยวขอกับองคความรูเพื่อใหสมาชิกในแตละ Community ยอยนั้นทราบ 
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(4) ประเด็นเรงดวน (Hot lssues) ใชสําหรับเปนการหารือถึงประเด็นท่ีกําลัง
เปนท่ีสนใจและท่ีเกี่ยวของกับองคความรูเพ่ือใหสมาชิกในแตละ Community ยอยนั้นมาถก
ประเด็นรวมกัน 

(5) เคร่ืองมือคนหา (Search Engine) ใชในการคนหาเอกสารความรูตางๆ ใน 
Community โดยมี Function ในการ set scope ของการคนหาวาจะใหคนหาในวงกวาง
เพียงใดใน Community  

(6) สารสนเทศความรู (Portal Links/Information Links) ใชสําหรับเปนการ
เช่ือมโยงไปหาสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับองคความรู 

3) ฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) 
(1)  กระดานสนทนา  (Forum Discussion Management 

System/FAQ/SOS2Talks with CKO) ใชสําหรับ Discussion Forum ของแตละ Community 
ยอย 

(2 )  ทํ า เ นี ย บ ห รื อ ร า ย ช่ื อ ผู เ ช่ี ย ว ช า ญ  ( Capability Management 
System/Expertise/Contacts) ใชในการสราง Expert Directory 

(3) เอกสารวิชาการหรือเอกสารความรู (Document Management System) ใช
สําหรับการนําเอกสารเขาและออก การแกไขเอกสารความรูตางๆ ภายใน Community 

(4) กรณีศึกษา (Case Study) ใชสําหรับการนําเอกสารกรณีศึกษาเขาและออก 
การแกไขเอกสารกรณีศึกษาความรูตางๆภายใน Community 

 
5.3.8 การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT-Base Knowledge Management 
System)  

ใชโปรแกรม Microsoft SharePoint เปนฐานในออกแบบระบบสารสนเทศจัดการ
ความรู โดยนําความตองการใชระบบของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงานและกรอบแนวคิด
ในการบริหารจัดการความรู ตามทฤษฎี Learning in Action และ Knowledge Creating เปน
ตัวกําหนด Feature ของระบบสารสนเทศการจัดการความรู  

จากน้ันนําแผนท่ีความรู (Knowledge Map) เขาสูระบบสารสนการจัดการความรู 
(KMS) โดยใชโปรแกรม Microsoft Visio มาจัดทําเปนแผนท่ีความรู (Knowledge Map) ดังภาพ 
Visio Knowledge Map (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 10) 

นอกจากนั้นนําเขาขอมูลตางๆ เขาฐานขอมูลความรู (Knowledge Base) เชน 
เอกสารความรู (Explicit Knowledge) กฎหมายและระเบียบ ขอบังคับ รายช่ือและเบอรโทรศัพท
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ของผูเช่ียวชาญ เปนตน เขาสูระบบจัดการความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ความสามารถของโปรแกรม Microsoft SharePoint ผาน Feature ตางๆ  
 
5.3.9 การออกแบบซอฟทแวร (Software Design: ENG 4) 

ไดสงขอมูลความตองการทั้งหมดท่ีกลาวมาขางตน ใหฝายออกแบบซอฟทแวร
ดําเนินการออกแบบตอไป 

 
5.3 สวนท่ี 2 การนําระบบการจัดการความรูไปใชในองคกร (Organization Alignment: MAN 1) 

 เม่ือไดสรางระบบการจัดการความรู (KMS) หรือระบบสารสนเทศในการจัดการ
ความรู ขางตนมาแลว จะตองทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากร
ในสํานักงาน 
คดีพิเศษมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซ่ึงจะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษ โดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการ
ความรูของสํานักงานคดีพิเศษจะไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากนั้นจะไดมีการออกแบบกิจกรรม
การจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบ
การจัดการความรูและเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 

 สําหรับวิธีการสรางความเขาใจ (Alignment) นั้น ตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนการจัดการความรูของ สํานักงานคดีพิเศษ แตเนื่องจากสํานักงานคดีพิเศษยังไมมี
วิสัยทัศนการจัดการความรู จึงตองกําหนดข้ึน ท้ังนี้ การกําหนดวิสัยทัศนดังกลาว จะตองศึกษา
วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
แลวนํามาหารือผูบริหาร เพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศน ดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษ 
และกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการความรูโดยเปนแผน 3 ป ใหการจัดการความรูบรรลุ
วิสัยทัศนการจัดการความรูตามที่กําหนดไว รวมท้ังทํากิจกรรมสาธิตระบบ KMSท่ีสรางข้ึน ใหกับ 
ผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญดู เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  

“การนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางนั้นไปใชในองคกร” ไดยึดหลักการตาม
มาตรฐาน ISO12207 เปนกระบวนการในเร่ืองการส่ือสารในองคกร (MAN 1: Organization 
Alignment)   

โดยมีลําดับการดําเนินการ ดงันี้ 
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5.3.10 การหากรอบแนวคิดในการจัดการความรู (Create Framework)  

จากสภาพปญหา (Problems) ของงานสอบสวนคดีพิเศษ ดังท่ีกลาวในบทที่ 1 เห็น 

วาควรใชทฤษฎี Learning in Action และทฤษฎี Knowledge Creation มาเปนรูปแบบ (Model) ของ

การจัดการความรู เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของ Knowledge Worker และสรางองคความรู

ข้ึนมาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

5.3.11 การกําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรู  

ในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู ไดศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการ จาก

แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2555 – 2558 ซ่ึงกําหนด

ไววา “องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมและเปนท่ี

เช่ือม่ันของประชาชน” และวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผน

แมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ 2552 – 2561 กําหนดไววา “สํานักงานอัยการ

สูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge Management) 

อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได” สําหรับวิสัยทัศนของสํานักงานคดีพิเศษ กําหนดวา “มุงสู

องคกรท่ีเปนเลิศในการดําเนินคดีพิเศษ โดยอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางรวดเร็วและเทา

เทียมกัน” 

นอกจากนั้น ไดศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีหรือพันธกิจของสํานักงานคดีพิเศษดวย 
จากน้ันไดนํามาจัดทําแผน  3 ป เพื่อทํากิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจในองคกร 
(Organizational Alignment) เพื่อนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System – 
KMS) มาใชในสํานักงานคดีพิเศษ เพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณา 
5.3.12 นัดสัมภาษณผูบริหาร และนําเสนอแผนการทํากิจกรรม KM และนํา KMS มาใช 

โดยไดกําหนดประเด็นสัมภาษณ ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 ทําอยางไรใหพนักงานอัยการและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ในสํานักงาน

คดีพิเศษเขาใจ ยอมรับ มีสวนรวม และใชงานระบบการจัดการความรู เพื่อชวยใหการปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจของสํานักงานคดีคดีพิเศษ มีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
  ประเด็นท่ี 2 ทําอยางไรใหมีผูรับผิดชอบของสํานักงานคดีพิเศษดูแลระบบการ
จัดการความรู และสามารถพัฒนาปรับปรุงระบบท่ีสรางข้ึนอยางตอเนื่องและทันสมัย 
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รายละเอียดปรากฏตามหนังสือขอนัดสัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 
หมายเลข 11) และประเด็นสัมภาษณ (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 12) 
  ท้ังนี้ ผูบริหารเห็นวาแผนและกิจกรรมดังกลาวเหมาะสม ลัมีความเปนไปได 
รายละเอียดปรากฏตามถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร คร้ังท่ี 3 (ภาคผนวก 
เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 13) และ รายละอียดปรากฏตาม “กิจกรรมในการส่ือสารสรางความ
เขาใจในองคกร (Organizational Alignment) เพื่อนําระบบการจัดการความรู (Knowledge 
Management System – KMS) มาใชในสํานักงานคดีพิเศษ: กรณีศึกษาการสอบสวนความผิดฐาน
ปนหุนในตลาดหลักทรัพย” (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 14 ) 
  

5.3.13 การทํากิจกรรมการจัดการความรู 
รายละเ อียดปรากฏตาม  “กิจกรรมในการส่ือสารสร างความเข าใจในองคกร 

(Organizational Alignment) เพื่อนําระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System – 
KMS) มาใชในสํานักงานคดีพิเศษ: กรณีศึกษาการสอบสวนความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย” (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 14)  
 
5.4 ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป (Initial Finding)  

สํานักงานคดีพิเศษ เปนสํานักงานท่ีตั้งข้ึนใหม เม่ือป พ.ศ. 2546 โดยแยกงานมาจาก
สํานักงานคดีอาญา และสํานักงานคดียาเสพติด เม่ือแรกต้ังมีเพียง 3สํานักงาน คือ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีพิเศษ 1 รับผิดชอบการดําเนินคดีท้ังปวงซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดี
พิเศษ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 2 รับผิดชอบคดีอาญาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 รับผิดชอบคดีปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ตอมาในป 
พ.ศ. 2549 ตั้งเพิ่มอีก 2 สํานักงาน คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 4 รับผิดชอบคดีท้ังปวงซ่ึง
อยูในอํานาจหนาท่ีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 5 รับผิดชอบ
คดีท่ีอยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

จะเห็นไดวางานของแตละฝายแตกตางกัน และแตละฝายมีสํานักงานแยกกันอยู ทําให
บรรยากาศในการทํางานมีลักษณะตางคนตางทํา ยังไมมีวัฒนธรรมและคานิยมรวมกันท่ีชัดเจน 
ประกอบกับปริมาณคดีของแตละฝายคอนขางมาก ตองเรงทําใหทันเวลา ทําใหไมคอยมีบรรยากาศ
ของการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน สําหรับสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 แมจะ
รับผิดชอบงานท่ีมีลักษณะเดียวกัน แตเนื่องจากการสอบสวนคดีพิเศษ ตองออกไปทํางานนอก
สถานท่ี ซ่ึงมีท้ังท่ีออกไปสอบสวนท่ีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และสถานท่ีอ่ืน รวมทั้งตางจังหวัด ทํา
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ใหมีโอกาสที่จะพบปะกันนอย งานของแตละฝายจึงมีลักษณะตางคนตางทํา แตงานทุกอยางจะถูก
เสนอไปรวมกันท่ีรองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ ท่ีรับผิดชอบงานสอบสวนคดีพิเศษ (นายภาณุพงษ 
โชติสิน) 

ลักษณะการทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 ตองทํางานแขงกับ
เวลา ท้ังในเร่ืองการสอบสวน การส่ังคดี และการดําเนินคดี ประกอบกับคดีพิเศษเปนคดีใหญ มี
ความยุงยากซับซอน เปนท่ีสนใจของสังคมและส่ือมวลชน ภาระของพนักงานอัยการแตละทานจึง
คอนขางหนัก และมีความกดดันสูง แตไมมีคาตอบแทนพิเศษและไมมีแรงจูงใจอ่ืน ในระยะหลังจึง
ปรากฏวามีคนขอยายออกมาก การขาดแคลนอัตรากําลังจึงเปนปญหารวมกันของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 

เม่ือไดไปพูดคุยกับผูบริหารของสํานักงานคดีพิเศษ (รองอธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษท้ัง 2 
ทาน) และผูเช่ียวชาญ เกี่ยวกับแนวคิดเร่ืองการบริหารจัดการความรู ท้ังผูบริหารและผูเช่ียวชาญ ได
ใหความสนใจ และใหความสําคัญตอการจัดการความรูเปนอยางมาก แตผูปฏิบัติบางสวนยังไมคอย
ใหความสนใจมากนัก โดยยังมีความคิดยึดติดกับวิธีการบริหารจัดการความรูในอดีตวาเปนภาระ 
(เชน การถูกตั้งเปนคณะทํางานจัดทําคูมือดําเนินคดี) จึงไมคอยสนใจการจัดการความรู ซ่ึงเปนเร่ือง
ท่ีจะตองสรางความเขาใจท่ีถูกตองตอไปวา KM ไมใชภาระ แต KM ง เปนเคร่ืองมือในการบริหาร 
ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ระหวางการดําเนินศึกษาวิจัย แมวาผูบริหาร และผูเช่ียวชาญจะใหความสนใจ และให
ความชวยเหลือมาก ใหขอแนะนําท่ีเปนประโยชนมาก แตเนื่องจากผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ มีภาร
งานท่ีเยอะมาก ทําใหไมคอยมีเวลา วิธีแกปญหาก็คือ การเตรียมขอมูลไปใหมากท่ีสุด แลวให
ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ ยืนยัน หรือแกไขเพ่ิมเติม หรือใหคําแนะนําเพิ่ม เม่ือไดทําตามคําแนะนํา
แลวก็นํากลับไปใหผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ สอบทานความถูกตอง วิธีนี้จะชวยประหยัดเวลา และ
ทําใหขอมูลถูกตองชัดเจนดวย 

 
5.5 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

จากการท่ีไดมีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ การสอบถาม

ตามแบบสอบถามและไดนําขอมูลมาดําเนินการใน 2 สวนสําคัญ คือ การสรางระบบการจัดการ

ความรู และการนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางนั้นไปใชในองคกร ตามกระบวนการมาตรฐาน 

ISO 12207/15504 ดังรายละเอียดขางตน นั้น เพื่อใหระบบ KMS มีความสมบูรณ และแผนกิจกรรม
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การนํา KMS ไปใชในองคกรมีความเปนไปได และเหมาะสม จะตองทําการวิเคราะหและประเมิน

คาขอมูลท้ัง 2 สวนดังกลาว โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 

5.5.1 วัตถุประสงคของการประเมิน  

- การประเมินระบบ KMS ท่ีสรางข้ึน เพ่ือทดสอบระบบวาออกแบบเหมาะสม

หรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร 

- การประเมินแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป เพื่อนําระบบการจัดการความรู
ไปใชในองคกร เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดวาแผนกิจกรรม 3 ป มีความเปนไปได และ
เหมาะสมหรือไม และจะบรรลุวิสัยทัศนหรือไม  
5.5.2 ขอมูลท่ีใชและเกณฑในการประเมิน 

ใชขอมูลท่ีไดจาการสาธิตระบบ KMS และเสนอกิจกรรม KM 3 ป ตอผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานระบบ โดยมีเกณฑในการประเมิน ดังนี้ 

1) ความเปนไปได 
2) ขอดี 
3) ขอเสีย 
4) ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 

5.5.3 วิธีการประเมิน 
ใชวิธีการออกแบบสอบถามท้ังสองสวน คือ ระบบจัดการความรู (KMS) และแผน

กิจกรรมการจัดการความรู 3 ป โดยใชแบบสอบถามชุดเดียวกัน เพื่อใหผูรับการสาธิต หรือผูรับฟง
การนําเสนอแผนกิจกรรม ไดกรอกความเห็นตามเกณฑประเมินขางตน หรือหากไมกรอกใน
แบบสอบถามก็จะไดใชเปนประเด็นในการรับฟงขอแนะนํา และขอคิดเห็นดวยวาจา ซ่ึงจะไดรับฟง
มาเปนขอมูลในการประเมิน รายละเอียดปรากฏตามตารางแบบสอบถาม (ภาคผนวก เอกสารทาย
บทท่ี 5 หมายเลข 15)  
5.5.4 ผูรับการสาธิตการสาธิตระบบ KMS และรับฟงการเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

ประกอบดวย 
  - ผูบริหาร (นายภาณุพงษ โชติ สิน  รองอ ธิบดี อั ย ก า รฝ ย คดี พิ เ ศษ ) 

รับผิดชอบงานสอบสวนคดีพิเศษ) 
- ผูเช่ียวชาญ (นายเจษฎา ธนาสิทธ์ิพันธกุล อัยการประจําสํานักงาน 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 4) 
- นางสุดารัตน คํานารีย เจาพนักงานธุรการชํานาญการ 
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5.5.5 วิธีการสาธิตระบบ KMS 
มีข้ันตอนการสาธิต ดังนี้ 

(1) อธิบายถึงท่ีมาและวิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) ตามข้ันตอน
ตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504  

 (2) ไดสาธิตวิธีการเขาใชระบบ KMS ท่ีสรางข้ึน โดยในคร้ังแรกระบบขัดของไม
สามารถสาธิตจากระบบได จึงสาธิตโดยใชเอกสารแสดงภาพประกอบแทน พรอมท้ังไดอธิบาย
ประกอบ ตอมาไดสาธิตระบบจริง แลวใหบุคลดังกลาวแสดงความเห็น เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 

ท้ังนี้ การสาธิตวิธีการเขาใชงานระบบ ไดใหผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผาน
ทางระบบอินเตอรเน็ต(Internet) ท่ี URL (Universal Resource Location) www.kmcenter.in.th จะ
ปรากฏหนาจอแรก (homepage) ดังรูปท่ี 5.4 

 

 
 

รูปท่ี 5.4 แสดง website KMS อส. หนาแรก ในการสาธิตวิธีการเขาใชระบบ KMS 
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รูปท่ี 5.5 แสดง website KMS อส. หนาล้ินชักความรู (Taxonomy)  

ในการสาธิตวธีิการเขาใชระบบ KMS 
 

5.5.6 วิธีการนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป  
ผูศึกษาไดอธิบายรายละเอียดในแผนการดําเนินงานการจัดการความรู 3 ป ท่ีไดแจกให

ศึกษากอนลวงหนาทุกกิจกรรม แลวใหผูรับการสาธิตแสดงความเห็น เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ 
โดยเฉพาะในสวนของผูบริหารนั้น ไดจัดทําแผนฯ เสนอใหพิจารณาโดยละเอียด เพราะจะตองเปน
ผูมีสวนในการอนุมัติแผนดวย ผูบริหารไดพิจารณาแลว ไดลงนามรับรองวาแผนฯ มีความเปนไป
ไดและเหมาะสมแลว รายละเอียดปรากฏตามถอดความสรุป (Transcript) การสัมภาษณผูบริหาร 
คร้ังท่ี 3 (ภาคผนวก เอกสารทายบทท่ี 5 หมายเลข 13)  

 
5.5.7 สรุปผลการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และการนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการ
ความรู 3 ป   

จากการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป ตอผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และผูใชระบบ ผูรับการสาธิตและรับฟงการนําเสนอดังกลาว ไดแสดงความเห็นตาม
ประเด็นท่ีกําหนดในตารางแบบสอบถาม (แตไมไดกรอกแบบสอบถาม) ดังนั้นในการจัดเก็บขอมูล
จึงไดมีการวิเคราะหขอมูลไปในคราวเดียวกัน ผลการดําเนินการปรากฏ ดังนี้ 
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5.5.7.1 ระบบ KMS 
(1) ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมตามวัตถุประสงคในการใชงาน แตหนาจอมีขอมูล

มากเกินไป ทําใหดูรกไป เพราะเปาหมายหลักของผูใชงานในขณะน้ีอยูท่ีการเขาไปคนฐานขอมูล 
(Knowledge Base) สวน function อ่ืนๆ ผูใชยังไมคุนเคย จึงควรปรับปรุง หรือเนนตรงฐานขอมูลให
เขาถึงงาย 

(2) มีฐานขอมูลท่ีเปดกวางท้ังความรูท่ีอยูในตัวคนและเอกสารความรูท่ีจําเปนตอการใชงาน 
ซ่ึงในอนาคตสามารถใสขอมูลเพิ่มเติมไดมาก จึงมีความเหมาะสมดีแลว 

(3) เปนประโยชนสําหรับการปฏิบัติงานท้ังผูท่ีอยูในปจจุบัน และผูท่ีเขามาใหม สามารถ
นํามาใชไดทันที จึงควรจัดทําสําหรับหัวขอองคความรูอ่ืนๆ ดวย 

(4) ขอเสีย คือ ระบบคอนขางชา บางคร้ังเขาไมได 
(5) ขอควรปรับปรุง คือ ควรตัดสวนท่ีไมจําเปนออกไปจากหนาจอ ควรทําใหดูงาย ใชงาย 

กวานี้ สําหรับเคร่ืองมือในการดําเนินงานบางอยางไมมีความจําเปน เชน การมอบหมายงาน ปฏิทินหรือ การ
นัดหมาย 
5.5.7.2 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

(1) แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเหมาะสมดีแลว 
(2) สามารถดําเนินการไดจริง ใชงบประมาณไมมาก บางกิจกรรมเปนส่ิงท่ีทําได

ทันทีโดยไมใชงบราชการ เชน สภากาแฟ 
(3) กิจกรรมเรียงตามลําดับเร่ิมจากสรางความรูความเขาใจเบื้องตน ไปจนถึงการใช

งานระบบจัดการความรู และการสรางและพัฒนาระบบจัดการความรู 
(4) ขอควรปรับปรุง คือ ควรเพิ่มเติมกิจกรรมรองรับบุคลากรของสํานักงานอัยการ

สูงสุดท่ีมีการโยกยายบอย ซ่ึงหากไมมีกิจกรรมรองรับผูมาใหม แผนอาจจะสะดุดได 

 
5.6 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ (Finding)  

จากการสาธิตระบบ KMS และการนําเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ตอ
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูใชระบบ ไดคนพบวาทุกฝายท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญของระบบ KMS 
และเห็นวาสามารถนําระบบ KMS มาใชแกปญหาและใชเปนเคร่ืองมือในการสอบสวนคดีพิเศษใน
ความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพยได รวมท้ังพบวาแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความ
เหมาะสมและเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติ และสามารถทําใหการจัดการความรูในสํานักงานคดี
พิเศษ (สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4) บรรลุวัตถุประสงคได 



98 
 

นอกจากนั้นในแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะ
ทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใชตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็ไดนํา
ทฤษฎี Knowledge Creating มาใชในบางกิจกรรมเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของกิจกรรมนั้น ซ่ึง
พบวาผูบริหารและผูเช่ียวชาญยอมรับและใหความสําคัญท่ีจะนําไปปรับใชในสํานักงานคดีพิเศษ 
ตอไป 

สําหรับการคนพบโดยบังเอิญพบวาผูบริหารและผูเช่ียวชาญไดเปล่ียนทัศนคติจาก
เดิมท่ีวา KM คือภาระ หรือคืองานอีกประเภทหนึ่งท่ีตองทําตามแผนท่ีถูกกําหนดใหทําโดยไมมี
ความสมัครใจ มาเปนทัศนคติท่ีเห็นวา KM คือ เคร่ืองมือในการบริหารทําใหบรรลุเปาหมายตาม
ภารกิจ และเปนเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางาน และเปล่ียนความคิดจากเดิม
ท่ีวา KM คือ การทําคูมือการทํางาน โดยการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบหรือบทความที่เกี่ยวของมา
ไวเปนเลมโตๆ เพื่อไวใชอางอิงในการทํางาน มาเปนความคิดท่ีวา KM คือ การบริหารจัดการอยาง
หนึ่งเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของคนทํางาน และเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดในวิถีชีวิตการทํางาน
ไมใชส่ิงท่ีตองบังคับใหทําอีกตอไป 

 
5.7 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

ระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษ
ดานการเงินการธนาคารในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ท่ีเสนอนี้ เปนเพียงตัวอยางหน่ึง
ท่ีแสดงใหเห็นวาการนําระบบการจัดการความรู (KMS) มาใช จะชวยทําใหงานสอบสวนของ
พนักงานอัยการมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงควรท่ีจะนําไปใชในงานสอบสวนดานอ่ืนดวย 

เมื่อพิจารณาจากสายงานความรู (Knowledge Line) ท่ีเกี่ยวกับงานสอบของพนักงานอัยการ
แลว จะเห็นวามีจุดรวม หรือมีพื้นฐานเดียวกันจากงานสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป ซ่ึงตองปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนพ้ืนฐาน จากนั้นจึงจะแยกสายออกไปเปนการ
สอบสวนประเภทตางๆ เชน งานสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป งานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน งาน
สอบสวนคดีชันสูตรพลิกศพ งานสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน  

จากสายงานท่ีมีพื้นฐานรวมกันดังกลาว จึงเห็นวาสามารถนําระบบการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีพิเศษดานการเงินการธนาคารในความผิด
ฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ท่ีนําเสนอนี้ ไปเปนรูปแบบ (Model) ของการสรางระบบการจัดการ
ความรูสําหรับงานสอบสวนดานอ่ืนๆ ไดอีกมากมาย ไมวาจะเปนการสอบคดีอาญาท่ัวไป หรือคดี
พิเศษประเภทอื่นๆ ซ่ึงยังมีอีกมากและมีความสําคัญท่ีจะตองจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขอ
งานสอบสวนของพนักงานอัยการตอไป  
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นอกจากนั้นงานสอบสวนคดีพิเศษของพนักงานอัยการ ยังมีความสัมพันธใกลชิดกับ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ดังนั้นในอนาคตหากจะ
ไดมีขอตกลงในการแลกเปล่ียนขอมูลรวมกัน หรือมีโครงการทําระบบการจัดการความรูรวมกัน 
เพื่อใชรวมกันในงานสอบสวนคดีพิเศษ ก็จะทําใหงานสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงเปนการสอบสวน
รวมกันระหวางพนักงานอัยการและพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จะเปนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ทําใหการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ประสบความสําเร็จ ซ่ึงจะชวยใหสังคมมีสันติสุขและ
ระบบเศรษฐกิจดีข้ึน 

 

 
 

 


