
 
บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 
5.1 ผลการศึกษา 

ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงผลการสรางระบบ KMS ท่ีผูศึกษาไดทําการสรางข้ึนมาเพื่อ
ใชในการทดลองกับสมมุติฐานวา จะใชแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในการวิจัยในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไดหรือไม  

5.1.1 รายงานการสราง KMS 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสุด มี

หนาท่ีรับผิดชอบงานดําเนินการศึกษา วิจัย และ พัฒนากฎหมายอาญา เผยแพรผลงาน เปนฝาย
เลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการความรูกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีฝายกิจการ
ท่ัวไปมีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนการดําเนินงานมีอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา เปนผูบังคับบัญชา (Manager) มีพนักงานอัยการ และมีขาราชการธุรการ เปน
ผูใตบังคับบัญชา มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการและสนับสนุนงานคดี (Knowledge Workers) 

ประเภทผูใชงานในระบบ KMS 
1. ผูบริหาร 
2. ผูเช่ียวชาญ 
3. ผูใชงานท่ัวไป 

ในเบ้ืองตนในระบบ KMS ควรจะตองมีเร่ือง ดังตอไปนี้ 
1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือ องค

ความรูสนับสนุน เชน หลักกฎหมายอาญา คําพิพากษาและคําส่ังของศาล 
2. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ

ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงาย 
3. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ 
4. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได 
5. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 
6. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน 
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7. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) 

คุณสมบัติของระบบและวิธีการใชงานระบบ 
คุณสมบัติและการใชงานระบบKMS โดยใชแกปญหา คนทํางานไมมีความรู ในการวิจัย

ผู ใชงานสามารถเขามาใชงานได ท่ีhttp://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t73/K73_T1/SitePages/ 
Home.aspx หลังจากที่เขามาในระบบ KMS สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ซ่ึง
เปนองคความรูท่ี73 

คุณสมบัติและการใชงาน 
1. การเรียนรูเพื่อทําวิจัยในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาผูปฏิบัติ

สามารถคลิกจากระบบตามลําดับได 
2. การตรวจสอบแนวคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 

การใชงานของผูเช่ียวชาญ ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีความชํานาญในการทํางานแลว การใช
งานจึงเปนเพียงแคการตรวจสอบขอมูลเทานั้น ซ่ึงการตรวจสอบดังกลาวไดแก การตรวจสอบแนว
คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล ในการตรวจสอบแนวคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลปกครองซ่ึงเปน
ข้ันตอนท่ีจําเปนในการทําการวิจัย สามารถเขาไปท่ีเมนูดานขวามือของท่ีช่ือ องคความรูสนับสนุน 
ซ่ึงจะมีโฟลเดอรยอยท่ีช่ือวา เอกสารวิชาการซ่ึงในโฟลเดอรดังกลาวเม่ือเขาไปแลวจะมีโฟลเดอร
ยอยตามประเภทเอกสารซ่ึงหากตองการคําตอบเร่ืองใดหรือเอกสารเร่ืองใดสามารถคนหาจาก
สารบัญเอกสารได 

ประเด็นเรงดวน (Hot Issues) ของระบบ 
เม่ือเขามาที่เมนูนี้แลวจะเห็นปญหาตาง ๆ ท่ีเรียงเปนหัวขอ ๆ ใหเลือกหัวขอท่ีตรงกับ

ปญหาแลวคลิกเขาไปเพื่อดูแนวทางแกปญหา เชน การเขียน ที โอ อาร ก็อาจเขาไปท่ีเมนูดังกลาว
แลวเลือกหัวขอปญหาดังกลาว เพื่อดูแนวทางแกปญหาก็จะไดวิธีการแกปญหา ซ่ึงเมนูจะเก็บ
รวบรวมปญหาท่ีพบบอยในการทํางานมารวบรวมแลวนําเสนอวิธีการในการแกปญหาไว และหาก
ปญหาดังกลาวไมมีปรากฏในประเด็นเรงดวนอาจต้ังประเด็นคําถามไวตามกระบวนการตอไป 

Forum Discussion เมนูนี้จะอยูทางดานขวามือเพียงคลิกท่ี Add New Discussion แลวก็จะ
เขาไปสูหนาตาของเมนูท่ีสามารถต้ังคําถามไวในระบบไดแลวหลังจากนั้นทีมงาน จะนําคําถามไป
ทําการตรวจสอบกับผูเช่ียวชาญตอไปหรือหากผูเช่ียวชาญอยู ณ เวลานั้น ก็อาจจะตอบคําถามทันที  

นอกจากนี้ในระบบยังมีการเก็บรวบรวมรายช่ือผูเช่ียวชาญท่ีอยู ท่ีติดตอท่ีสามารถติดตอ
กับผูเช่ียวชาญของระบบไดโดยตรงซ่ึงในสวนนี้จะสะดวกแกผูบริหารในกรณีท่ีมีปญหาท่ีสําคัญ
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ผูบริหารสามารถเขามาตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญไดวาปญหานั้นเปนเร่ืองใด จะจายใหกับ
ผูเช่ียวชาญตามความเช่ียวชาญคนใดหรือจะเลือกผูเช่ียวชาญจากบัญชีรายช่ือตามความเชี่ยวชาญเพื่อ
ตั้งเปนคณะทํางานก็ได  

ระบบยังสามารถเช่ือมโยงขอมูลไปยังหนวยงานตางๆเพ่ือการศึกษาคนหวาเพิ่มเติมไดอีก 
โดยจะสราง ลิงคเช่ือมโยงไปยังเว็บไซตดังกลาว 

นอกจากนี้หากตองการหาแนวทางการตีความของนักกฎหมาย สามารถตรวจสอบไดจาก 
เมนูดานขวามือ ท่ีช่ือองคความรูสนับสนุน หัวขอ เอกสารทางวิชาการ 

นอกจากนี้ผูบริหารอาจมอบหมายงานท่ีไมใชการจายสํานวนคดีใหผูใตบังคับบัญชา
ดําเนินการได จากระบบ โดยเมนูการมอบหมายงานเชนมอบหมายใหเจาหนาท่ีจัดเก็บขอมูลท่ี
ตองการแลวสงใหภายในเวลาท่ีกําหนดและนอกจากน้ัน ยังสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการใน
เร่ืองตาง ๆ ท่ีสําคัญไดจากเมนู องคความรูสนับสนุน หัวขอ ขอมูลสําหรับผูบริหาร  

และหากผูใชงานมีขอเสนอตอระบบอยางใดสามารถแสดงความคิดเห็นได 
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แผนผังระบบการทํางานและใชงานระบบ KMS 
 
 
 
 
  
 
กําหนดแผน หรือนโยบาย KMS  
 
 
 
 
นําแผน นโยบายไปปฏิบัติ 
ใหขอมูล และสนับสนุน 
 
 
 
 
จัดทําระบบตามแนวนโยบาย 
 
 
 
 
ผูใชงาน 

 
 
 

ภาพ 6  แผนผงัการทํางานและใชงานระบบ KMS 
 
 

Knowledge 
Manager 

ผูเช่ียวชาญ 

Project 
Manager 

ระบบKMS 

KMS Support 

Knowledge 
Engineer 

ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฎิบัติ 



67 
 

5.1.2 รายงานออกแบบกิจกรรม MAN1 
แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน

กฎหมายอาญาควรจะเปนแหลงความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานใน
การดําเนินการวิจัยโดยมีระยะเวลา 3 ปโดยการนําทฤษฎีการจัดการความรูมาประยุกตใช ภายใต
ภารกิจของงานการจัดระบบความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อให
ระบบท่ีไดจัดทําในเบ้ืองตนมีความสมบูรณโดยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

วิสัยทัศนสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาควรจะเปนแหลง
ความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภท 

1. สรางความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู 
ในปแรก ตองทําให เจาหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญามี

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบจัดการความรู 
กิจกรรมแรก (สรางความเขาใจเก่ียวกับระบบการเรียนรู) 
ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางานโดยในการศึกษาอิสระน้ีจะนํา

รูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับมาประยุกตใชรูปแบบเรียนรูโดยการสืบความลับ หรือการเรียนรู
ทางปญญา (Intelligent Learning) เปนวิธีการที่องคกรจะตองสืบความลับในการทํางานจากองคกร
คูแขง ในดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีจะนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขการทํางานขององคกรใหเทาเทียม
กับองคกรคูแขงเพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ ไดรูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับ ท่ีจะ
นํามาใชในการศึกษาอิสระน้ี แบงออกเปน 3 วิธี กลาวคือ 

1. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation) 
วิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีขอมูล

เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรูเชน จากเว็บไซตหนังสือ ตําราวิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู 
(Inquiry) ผูศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่ทํางานในเร่ืองนั้น ๆ จาก
ประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะเปนผูปฏิบัติงานการสัมภาษณ
เพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงเทคนิคในทางปฏิบัติท่ีไมมีในหนังสือและตําราและวิธีการสังเกต (Observation) 
โดยจะใชการสังเกตขอมูล ความเคล่ือนไหวการเปล่ียนแปลงจากองคกรคูแขง หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของ วา มีความเปล่ียนแปลงปรับปรุง หรือพัฒนาในเร่ืองท่ีตองการศึกษาไปอยางใดนํามา
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ประยุกตใชกับองคกรของเราไดหรือไม เพียงใด กลาวโดยสรุปรูปแบบนี้มีกิจกรรมท่ีตองทําสาม
ประการคือ สืบ ถาม ตาม 

การจะนําการเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มาใชใหไดผลจะตอง มีเคร่ืองมือท่ี
ใชในการขับเคล่ือนซ่ึงผูศึกษาไดคิดคนข้ึนมา คือแบบบันทึกขอมูลประกอบการทําคําใหการแบบนี้
จะมีสาระสําคัญอยู 5 ประการ ท่ีผูปฏิบัติจะตองบันทึกขอมูลลง คือ 

1. การทําคําใหการไดตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการคนควา ผูศึกษาได

นําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการจะตอง
ตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

2. การตรวจสอบหลักกฎหมาย 
 การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการคนควา ผูศึกษาได

นําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการจะตอง
ตรวจสอบลําดับของขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ 

3. ไดสอบถามหรือไดขอเท็จจริงจาก (ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนวยงานของเจาหนาท่ี) 
 การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการสอบถามผูศึกษา

ไดนําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการระบุวา ขอ
กฎหมายและข้ันตอนขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของนั้น ไดขอมูลมาจากใคร 

4. แนววินิจฉัยในคดีดังกลาว 
 การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการเฝาติดตามผูศึกษา

ไดนําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบหลักกฎหมาย 
แนวคําพิพากษาของศาลปกครองในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 
ประเภทท่ีไดจากกระบวนการนี้จะตองมี 
1. กฎหมาย ระเบียบ ในสวนนี้เปนขอมูลท่ีเปนกฎหมายท่ีตองการรวบรวม 
2. แนวทางการพิพากษาคดีประเภทนั้น ๆ ในสวนนี้เปนแนวทางในการตัดสินของศาล 

ผล ครบหนึ่งปเจาหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาจะมีความรู
เกี่ยวกับระบบจัดการความรูจะทําใหองคกรไดเขาใจระบบจัดการความรูซ่ึงจะสอดคลองและบรรลุ
ตามวิสัยทัศน สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาควรจะเปนแหลงความรู
ดานกฎหมายอาญาทุกประเภท 

วิสัยทัศน มีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา 
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2.สรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการวิจัย ปท่ี 2 
การดําเนินการสรางระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการวิจัยเพื่อสรางความชํานาญเฉพาะดาน

ในเร่ืองใดเปนพิเศษแลวสรางระบบฐานขอมูลเพื่อตอบคําถามในหลักกฎหมายแตละประเภทและ
พัฒนาหลักกฎหมายใหถูกตองตามหลักนิติศาสตรท่ียอมรับกันจะตองมีกิจกรรมท่ีตองทําโดยใช
หลักการของทฤษฎีการจัดการความรูในสวนนี้จะใช การทบทวนหลังการทํางาน (After Action 
Review) หรือ ARR ในกิจกรรมนี้จะตองมีเคร่ืองมือสําหรับตรวจสอบระดับความเช่ียวชาญซ่ึงผู
ศึกษาไดคิดคนข้ึนมาจากกระบวนการในการทําวิจัยกลาวคือแบบทบทวนการทํางานซ่ึงแบบ
ทบทวนการทํางาน คิดข้ึนจากกระบวนการในการวิจัยโดยผูปฏิบัติตองตรวจสอบการทํางานของตน
แลวบันทึกลงในแบบทบทวนการทํางานเพ่ือตรวจสอบการทํางานในอดีตของตนเองและเมื่อมีงาน
ในเร่ืองดังกลาวเขามาเปนคร้ังท่ีสอง หรือสามและมีการบันทึกทุกคร้ัง ผูปฏิบัติสามารถนํางารนใน
อดีตมาวิเคราะหกับงานปจจุบันในเร่ืองเดียวกันไดวาคร้ังแรกบกพรอง อยางใด แกไขอยางใดใน
คร้ังท่ีสอง คร้ังท่ีสองบกพรองอยางใดและแกไขอยางใดในคร้ังท่ีสาม และปจจุบันก็สามารถทราบ
ความบกพรอง ท้ังหมดท่ีพัฒนาตามลําดับได ทําใหการทํางานในปจจุบันไดรับการพัฒนาและ
แกปญหาอยางมีประสิทธิภาพการในการทําคดีของตน เพราะการทํางานครั้งท่ีหนึ่ง หรือสอง จะยัง
ไมเห็นขอบกพรอง การทําในส่ิงเดิมหลาย ๆ คร้ังจะทําใหเห็นขอบกพรองแลว จะแกไขปรับปรุงได
ดีกวาท่ีไมมีการเก็บขอมูลการทํางานเดิมเลยซ่ึงเคร่ืองมือดังกลาวจะชวยสรางและพัฒนาความ
เช่ียวชาญในงานท่ีทําไดกิจกรรมนี้ อาจจะมีการทบทวนและบันทึกลงในแบบทบทวนการทํางาน
เดือนละหนึ่งคร้ังก็นาจะเพียงพอเพราะจะตองไมเปนการเพิ่มงานใหผูปฏิบัติ 

เนื่องจากผูเช่ียวชาญเปนบุคคลนั้นเม่ือองคกรสรางและพัฒนาบุคคลนั้นจนมีความ
เช่ียวชาญ ชํานาญการในระดับหนึ่งแลวในระบบราชการจะมีการโยกยาย ตามวาระ และเกษียณซ่ึง
เปนขอจํากัดของการสรางผูเช่ียวชาญ วิธีการท่ีจะทําใหความเช่ียวชาญอยูกับองคกรตลอดไป ก็คือ 
ตองสรางองคกรใหมีความเช่ียวชาญหรือผูเช่ียวชาญที่ไมใชมนุษยกลาวใหเขาใจไดงายข้ึนจะตอง
สรางระบบความเช่ียวชาญ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทําหนาท่ีนี้แทนคนเทาท่ีระบบจะ
ทําได 

โดยในระบบจะตองมีความพรอมของขอมูล พรอมสําหรับความตองการความชวยเหลือ
การใหคําปรึกษา แนะนํา รวมถึงการใหขอมูลสนับสนุนโดยจะตองมี 

1. คําถามและปญหาท่ีพบบอยในการทํางาน 
2. แผนผังข้ันตอนการทํางานวิจัยนั้น ๆ 
3. ระบบสืบคนขอมูล 

3.1 กฎหมาย ระเบียบ 
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3.2 คูมือ 
3.3 องคความรูสนับสนุน 

4. Link สารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป 
5. กระดานสนทนา ตั้งคําถามท้ิงไวโดยจะมีทีมงานในการตอบคําถาม ซ่ึงจะคนหา

คําตอบจากขอมูลท่ีมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไวแลวนํามาตอบหากไมมีก็ตองนําคําถามนั้นไป
สอบถามกับผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ียังปฏิบัติงานอยู ณ เวลานั้น 

ซ่ึงท้ัง 5 ประการขางตน นั้น ก็นาจะเพียงพอในการสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบข้ันตอน
กระบวนการนี้จะมี 4 ข้ันตอนหลัก คือ 

1. โดยองคกรจะตองพิจารณากอนวาในปนี้จะสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบในเร่ืองใด 
2. เก็บขอมูล 
3. วิเคราะหขอมูล และ 
4. จัดทําระบบ 
เม่ือไดแนวทางในการสรางผูเช่ียวชาญแลววาจะตองสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบในเร่ือง

ใด องคกรจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาจจะนําวิธีการ Learning Intelligence ท่ีมี
กระบวนการที่สําคัญสามประการมาประยุกตใชคือ สืบ ถาม ตาม โดยสืบคนขอมูลในเรื่องนั้น เพื่อ
รวมเขาระบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นติดตามความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของ
หนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น เพื่อใหไดกฎหมาย ระเบียบ คูมือ และองคความรูสนับสนุน 
แหลงท่ีมาของขอมูลแลวรวมเขาระบบ 

กิจกรรมท่ีตองทําเปนพิเศษ 
1. การมีสวนรวมขององคกรเก็บขอมูลงานท่ีเปนปญหาและพบเห็นบอย โดยจะตองมี

การจัดทําแบบสอบถามใหคนในองคกรระบุ งานท่ีเปนปญหาและพบเห็นบอย วามีอะไรบางเพ่ือนํา
วาวิเคราะหแลชะจัดทําเปนแบบคําถามและคําตอบลวงหนา 

2. การสอบถามผูเช่ียวชาญ เพื่อจัดทําเปนแผนท่ีความรูการถามผูรู โดยอาจไปสอบถาม
กับผูเช่ียวชาญโดยตรงหรืออาจใชเปนแบบสอบถาม โดยองคกรตองระดมสมองมาทําการออกแบบ 
แบบสอบถามท่ีจะใหผูเช่ียวชาญตอบ วาในเร่ืองคดีใดจําเปนตองรูเร่ืองใดประเด็นใดปญหามีกรณี
ใด ทางแกทําอยางใด 

นําขอมูลท่ีไดมาทั้งหมดมาวิเคราะห และจัดทําลงระบบโดย 
1. คําถามท่ีพบบอย (ไดมาจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติท่ีไดมาแลวนําปญหานั้นไป

สอบถารมผูเช่ียวชาญ) 
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2. แผนผังข้ันตอนการทํางาน (การสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลวสรางเปน Knowledge 
Map) 

3. ระบบสืบคนขอมูล 
3.1 กฎหมาย ระเบียบ 
3.2 คูมือ 
3.3 องคความรูสนับสนุน 

4. Link สารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป 
5. กระดานสนทนา 
การแกปญหาท่ีระบบไมสามารถตอบไดรูปแบบการทํางานผูปฏิบัติท่ีมีปญหาในการ

ทํางานและไมสามารถใชระบบในการแกปญหาได จะต้ังคําถามท้ิงไวในระบบโดยจะมีทีมงานใน
การตอบคําถามซ่ึงจะคนหาคําตอบจากขอมูลท่ีมีอยูท่ีไมไดนําลงระบบ แลวนํามาตอบหรือหากไมมี 
ก็ตองนําคําถามนั้นไปสอบถามกับผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ียังปฏิบัติงานอยู ณ เวลานั้น 

ผล ปท่ีสองจะตองได ผูเช่ียวชาญท่ีเปนบุคคลและท่ีเปนระบบ ซ่ึงผูเช่ียวชาญท้ังสอง
ประเภทนี้จะคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันหากผูเช่ียวชาญท่ีเปนบุคคลโยกยาย เกษียณผูเช่ียวชาญ
ระบบจะทําหนาท่ีแทน หากผูเช่ียวชาญท่ีเปนระบบไมสามารถแกไขขอขัดของได ผูเช่ียวชาญที่เปน
บุคคลท่ีอยู ณ เวลา นั้นก็จะตองมาชวยเหลือกระบวนนี้จะทําใหองคกรไดผูเช่ียวชาญในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาซ่ึงจะสอดคลองและบรรลุตามวิสัยทัศนมีผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

ปท่ี 3 
สรุป 3 ปไดความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนิน

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

5.1.3 ส่ิงท่ีพบเห็นท่ัวไป 
สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด มี

วัฒนธรรมองคกรแบบพี่กับนอง การปกครองบังคับบัญชาจึงเปนแบบชวยเหลือ เกื้อกูลกัน มีความ
เกรงใจ เห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงขอเสียของระบบดังกลาว หากใหมีการประเมินเกี่ยวกับ
บุคคล หรือใหแสดงความเห็นในตัวบุคคลตามความเปนจริงแลว อาจทําใหไดขอมูลท่ีไมตรงความ
จริง การประเมินหากจะใหไดผลจะตองเปนการประเมินแบบเปนความลับ 

การยอมรับการเปลี่ยนแปลง พบวา องคกรมีการยอมรับการเปล่ียนแปลงในส่ิงท่ีไมใช
กฎหมายคอนขางนอย  เชน การยอมรับในระบบการจัดการความรู ก็เปนปญหาสําคัญประการหนึ่ง
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ซ่ึงคนในองคกรในภาพรวมยังไมคอยยอมรับ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง 
และขาดการประชาสัมพันธ หรือการพัฒนาความรูในเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคนใน
องคกรสวนใหญไมยอมรับท่ีจะศึกษา 

การไมยอมรับความเห็นในขอกฎหมาย ปญหาท่ีพบเห็นอีกประการในองคกรนี้ เฉพาะ
สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา  พบวา การที่ผูทํางานคิดคนในประเด็น
ปญหาขอกฎหมายเพื่อใชตอสูคดีในศาล ในช้ันตนความเห็นนั้นจะยังไมเปนท่ียอมรับของคนใน
องคกร จนกวาคดีนั้นศาลจะตัดสินยอมรับตามแนวทางดังกลาว หรือผูทํางานคนน้ันจะตองไปสราง
ผลงานใหเปนท่ีประจักษภายนอกกอน คนในองคกรถึงจะยอมรับ  
 
5.2 ผลการวิเคราะหแลประเมินคาขอมูล 

ในสวนนี้จะเปนการนําผลที่ไดนําไปทดสอบกับสมมติฐานมาทําการวิเคราะห และทํา
การสรุปผลการศึกษา วา จากสมมุติฐานในการศึกษาอิสระน้ี วิธีการในการแกปญหาจากการศึกษา
อิสระจะสามารถแกปญหาไดหรือไม อยางใด  

5.2.1 Raw Data ขอมูลดิบ 
ผูศึกษาไดทําการ สาธิตระบบ KMS ตอผูเช่ียวชาญ ของ KM Teamบนสมมุติฐาน

บุคลากรไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดยช้ีแจงถึงการศึกษา
อิสระน้ี จะทําการศึกษาเฉพาะในประเด็นปญหาสําคัญท่ีสุด คือ บุคลากรไมมีความรูในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาเทานั้น เพราะเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด การที่คนจะทํางานใน
เร่ืองนั้น ๆ ไดดี คน ๆ นั้น จึงจําตองมีความรูเร่ืองในเร่ืองนั้น ๆ ผูปฏิบัติงานสวนใหญขาดความรูใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ซ่ึงนับวาเปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากการดําเนิน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาน้ัน พนักงานอัยการทําหนาท่ีใหกับหนวยงานของ
รัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงเปนเร่ืองในทางปกครองมีผลกระทบตอรัฐ สังคม และประชาชน
โดยรวม หากผูปฏิบัติไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา อาจสงผล
กระทบตอการดําเนินงาน และผลของคดีท่ีผิดแปลกไปจากท่ีหลักควรจะเปน ซ่ึงผลกระทบนั้น
แนนอนวา ยอมยอนกลับมายังรัฐ สังคม และประชาชนโดยรวม อยางหลีกเล่ียงมิได ความไมรูใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาดังกลาว สามารถพิจารณาออกไดเปน 

1. ความไมรูหลักกฎหมายอาญา 
2. ความไมรูวิธีดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
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ซ่ึงการแกปญหาการไมมีความรูดังกลาว โดยการลงทุนใหบุคลากรไปศึกษาอบรมใน
หลักสูตรกฎหมายมหาชน ไมวาจะเปนประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซ่ึงแนนอนวา จะตองใช
เวลาและเงินทุน และปญหาประการสําคัญท่ีจะตามมาก็คือ เม่ือบุคลากรที่ไดรับทุนนั้นตองยายไป
ปฏิบัติหนาท่ีในสํานักงานคดีอ่ืนตามวาระแลว ความรูท่ีบุคลากรคนน้ันไดรับมา ก็จะสูญหายไปกับ
บุคคลนั้นดวย การใหบุคลากรไปศึกษาจึงไมสามารถตอบโจทกท่ีดีท่ีสุดได 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา นายวิชช  จีรแพทย ผูตรวจการอัยการ รักษาการ อธิบดีสํานักงานสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2554 1 พบวา ปญหาสําคัญประการหนึ่งของ
การที่คนทํางานไมมีความรู คือ เร่ืองของวิธีพิจารณาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญา งานท่ีสําคัญในกระบวนวิธีพิจารณาสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา งาน
หนึ่งก็คือ งานแกตาง ซ่ึงงานท่ีตองทําในงานแกตางก็คือ การทําคําใหการในสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญา จะมีท้ังสวนท่ีเปนหลักกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการทําคําใหการ และวิธีการ
ดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาซ่ึงเปนเร่ืองของในทางปฏิบัติ ซ่ึงการทํา
คําใหการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา จะเปนกรณีท่ีจะทําการศึกษาใน
การศึกษาอิสระน้ี เพื่อนํามาแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในการทํางาน โดยไดสาธิตอธิบาย
วิธีการใชงานระบบ Tacit ท่ีสําคัญ Explicit Cop มีรายละเอียดอะไรบาง สาธิตการใชงานของ
ผูใชงานท้ังสามประเภท ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติ 

ซ่ึงหลังจากไดมีการสาธิตระบบตอผูเช่ียวชาญแลว ผูศึกษาไดทําการเสนอกิจกรรม KM 
ตอ ผูเช่ียวชาญ ของ KM Team บนสมมุติฐานท่ีจะตองทําใหบรรลุวิสัยทัศน สํานักงานสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาจะเปนสํานักงานท่ีรวบรวมองคความรูดานกฎหมายอาญาทุก
ประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดย
ใชกรอบการทํางานการทําคําใหการเพื่อท่ีจะสรางความรูในประเภทคดีตาง ๆ โดยนําเสนอกิจกรรม 
KM และเคร่ืองมือท่ีจะใชในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฟงความเห็นของผูเช่ียวชาญวา กิจกรรมการ
จัดการความรูดังกลาวเหมาะสมหรือไม ทําไดจริงหรือไม มีความเปนไปไดหรือไม ปญหาอุปสรรค
มีหรือไม ขอเสนอแนะ ขอท่ีควรแกไขปรับปรุง  

 

 

 
                                                 

1ภาคผนวก ก.  
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5.2.2 ขอมูลท่ีมีการวิเคราะหแลว 
ผลจาการสาธิตระบบ  
- กรณีระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในการทํา

คําใหการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไดหรือไม  
1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คูมือ องค

ความรูสนับสนุน เชน คําพิพากษาและคําส่ังของศาล มีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงาน
จริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

2. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ
ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงายมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการ
แกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

3. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ มีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานได
หรือไม เพราะเหตุใด 

5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ไดมีความเหมาะสม 
เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตองมีความเหมาะสม 
เพียงพอ และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

7. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวนมีความเหมาะสม เพียงพอ และสามารถ
ใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

สรุป ระบบ KMS สามารถแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในการทําคําใหการใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไดหรือไม  

ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
- กรณีแผนกิจกรรม KM 3 ป 
1. แผนกิจกรรมสรางองคความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา

ทุกประเภทเหมาะสมหรือไม ทําไดจริงหรือไม มีความเปนไปไดหรือไม ปญหาอุปสรรคมีหรือไม 
ขอเสนอแนะ ขอท่ีควรแกไขปรับปรุง 
2. แผนการสรางผูเช่ียวชาญแบบบุคคล เหมาะสมหรือไม ทําไดจริงหรือไม มีความ

เปนไปไดหรือไม ปญหาอุปสรรคมีหรือไม ขอเสนอแนะ ขอท่ีควรแกไขปรับปรุง 
3. แผนการสรางผูเช่ียวชาญแบบระบบ เหมาะสมหรือไม ทําไดจริงหรือไม มีความ

เปนไปไดหรือไม ปญหาอุปสรรคมีหรือไม ขอเสนอแนะ ขอท่ีควรแกไขปรับปรุง 
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5.2.3 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจ 
คนพบตามสมมุติฐานวาการจัดการความรูสามารถเขาไปชวยแกปญหาคนทํางานไมมี

ความรูในการทําคําใหการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาได เปนระบบท่ี
สามารถเรียนรูข้ันตอนการทําคําใหการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไดจริง 
สามารถศึกษา คนควา เพิ่มเติมตอได นอกจากนั้น ระบบ KMS นี้ ขอท่ีพิเศษและคนพบไดโดย
บังเอิญ ก็คือ สามารถแกปญหาขององคกรท่ีผูศึกษาต้ังประเด็นปญหาไวท้ังหมด 4 ประการ แตผู
ศึกษาเลือกท่ีจะแกปญหาท่ีสําคัญเพียงประการเดียว แตผลพลอยไดจากการใชระบบ KMS 
แกปญหากลับพบวา สามารถแกปญหาขององคกรไดทุกประเด็น กลาวคือ 

1. บุคลากรยึดติดกับการทํางานในรูปแบบเดิม ระบบ KMS สามารถแกปญหาได เพราะ
ในระบบมี ระบบการใชงานท่ีช่ือวา แนวทางการกําหนดประเด็นเพื่อทําคําใหการ (ภาพประกอบท่ี 
12) ซ่ึงผูปฎิบัติสามารถใชเปนแบบอยางในการกําหนดประเด็นใหหนวยงานช้ีแจงได ไมตองทํางาน
ในแบบเดิมท่ีสงหนังสือแจงไปใหหนวยงานอานคําฟองแลวช้ีแจงเอง 

2. ไมมีแหลงรวบรวมองคความรูดานกฎหมายมหาชนใหศึกษาคนควาอยางเปนระบบ 
ระบบ KMS มีระบบการรวบรวมองคความรูในคดีปกครองทุกประเภท ครอบคลุม กฎหมาย 
ระเบียบ คูมือ และองคความรูสนับสนุน 

3. ความรูในตัวผูเช่ียวชาญสูญหายไปเม่ือมีการโยกยายงาน ระบบ KMS มีการเก็บ
ความรูจากตัวผูเช่ียวชาญ (Tacit Knowledge) แลวจัดเก็บลงระบบ ตามวิธีการของ CommonKADS 

4. บุคลากรไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ระบบ 
KMS มีระบบการรวบรวมองคความรูในคดีปกครองทุกประเภท ครอบคลุม กฎหมาย ระเบียบ คูมือ 
และองคความรูสนับสนุน โดยเฉพาะการศึกษาโดย Knowledge Map ซ่ึงงายตอการทําความเขาใจ 
และเช่ือมโยงขอมูลไปยังเอกสารท่ีเกี่ยวของไดทันที  

5.2.4 อธิบายเหตุผลของส่ิงท่ีพบ 
ผลพลอยไดจากการแกปญหา ที่สําคัญเพียงปญหาเดียวท่ีไดผลถึงการแกปญหาอ่ืน ๆ 

ตามมาดวย นั้นแสดงใหเห็นวาปญหาขององคกรนั้น ๆ เปนปญหาท่ีมีความเก่ียวเนื่องกัน เปนระบบ 
เนื่องจาก องคกรไมมีความรูใหคนทํางานศึกษา คนทํางานก็ตองคิดการทํางานแบท่ีงาย ๆ สําหรับ
ตนเองข้ึนมา และยึดติดกับแบบนั้น ๆ ซ่ึงทําใหคนทํางานไมมีความรู ประกอบกับธรรมชาติของ
องคกรท่ีจะตองมีการโยกยายงาน และเกษียณตามวาระ ซ่ึงจะเห็นไดวาทุกปญหาเช่ือมโยงกันท้ัง
ระบบ การแกปญหาที่สําคัญท่ีสุดในปญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ยอมจะตองมีผลกระทบถึงปญหาอ่ืนไม
มากก็นอยท่ีจะไดรับผลตามไปดวย ซ่ึงจากการศึกษาอิสระน้ี ทําใหไดหลักการในการแกปญหาวา 
ควรแกปญหาท่ีสําคัญท่ีสุด 
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5.2.5 อภิปรายผล 
ผลจาการศึกษาอิสระ ตามสมมุติฐาน คนทํางานไมมีความรูในการทําคําใหการใน

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา และแกไขโดยนําระบบ KMS มาใชนั้น พบวา 
สามารถแกปญหาคนทํางานมีความรูได ซ่ึงตามวิทยานิพนธของสุรพงษ  อินทสระ ไดนําเสนอ
ปญหาพนักงานอัยการ ไมมีความรูความชํานาญในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา
และเสนอแนะใหจัดฝกอบรม ซ่ึงผูศึกษาอิสระ พบวา การจัดฝกอบรมตองเสียเวลา และคาใชจายสูง 
และเม่ือผูท่ีเขารับการฝกอบรม ตองโยกยายงานตามวาระความรูในตัวบุคคลนั้นก็สูญหายไปดวย 
ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาในปญหาดังกลาว โดยใชทฤษฎีและหลักการจัดการความรูมาประยุกตใช 
พบวา สามารถแกปญหาคนทํางานไมมีความรูได โดยไมตองฝกอบรม และความรูดังกลาวก็ไม  
สูญหายไปเพราะการโยกยายงานแตอยางใด ซ่ึงยังไมรวมถึงผลพลอยไดอ่ืน ๆ ตามท่ีกลาวในขอ 
5.2.4 


