
 
 

 

บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 การสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) 

ในการสรางระบบ  KMS เพื่อทดลองใชกับสํานักงานคดีอาญา  ผูวิจัยไดดําเนินการ 

ดังตอไปน้ี 

5.1.1 การจัดเก็บขอมูลหรือความตองการ โดยวางแผนและกําหนดวาระสัมภาษณนาย

กายสิทธิ์  พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปนผูบริหารของสํานักงานคดีอาญา 

และไดทําการสัมภาษณ เพื่อทราบถึงปญหาวิกฤติที่สมควรแกไข  แลวนําปญหานั้นมาทําการ

วิเคราะห และนําแสนอวิธีการแกปญหาโดยใชทฤษฎีการจัดการความรู พรอมทั้งจัดทําบทวิเคราะห

(Transcript) รวมทั้งขอใหกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชงาน  

5.1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและกลุมผูใชงานตามที่อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา

กาํหนด และจัดทาํบทวิเคราะห (Transcript) ดังตอไปน้ี 

 5.1.2.1 นายวันชัย  สรอยทอง ผูตรวจการอัยการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ดําเนินคดีอาญามานานกวาสามสิบป และเคยดํารงตําแหนงอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีอาญา  เปน

วิทยากรอบรมสัมมนาเกี่ยวกับความรูในการดําเนินคดีอาญาแกพนักงานอัยการหลายหลักสูตร 

รวมทั้งเปนหัวหนาคณะทํางานจัดทําหลักสูตรการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

 5.1.2.2 รอยตํารวจโท ธานี วุธยากร รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปน

คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ดานสอบสวนคดีอาญา ตามคําสั่งของสํานักงานคดีอาญา 

 5.1.2.3 นายภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวนสํานักงานคดีอาญา  ซึ่งเปนเลขานุการศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาและ

เลขานุการศูนยอํานวยการคดีชันสูตรพลิกศพ รวมทั้งเปนคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) 

ดานชนัสตูรพลกิศพและไตสวน การตายและสอบสวนคดีวสิามญั  และคณะทํางานการจัดการ

ความรู (KM Team) ดานสอบสวนคดีอาญา ตามคําสั่งของสํานักงานคดีอาญา 

 5.1.2.4 สัมภาษณคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) ของสํานักงาน

คดีอาญาซึ่งเปนกลุมผูใชงาน และจัดทําบทวิเคราะห(Transcript) ดังตอไปน้ี 



48 

1. นายวิโรจน  อรุณโรจน อัยการพิเศษฝายสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา 6  ซึ่งเปนผูบริหารระดับกลาง และเปนคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) ดาน

สอบสวนคดีอาญา ตามคําสั่งของสํานักงานคดีอาญา 

2. นายอํานาจ  มุทิตาเจริญ อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา 3  ซึ่งเปนผูบริหารระดับกลาง และเปนคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) ดาน

ชันสูตรพลิกศพและไตสวน การตายและสอบสวนคดีวิสามัญ ตามคําสั่งของสํานักงานคดีอาญา 

3. ร.อ.หญิง วฤษณี  มรรยาวุฒิ อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 6 ซึ่งเปนคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) ดาน

สอบสวนคดีอาญา และมีประสบการณดานการดําเนินคดีอาญามาแลว 6 ป 

4. นายพิชิต  นากลาง อัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา 6  ซึ่งมีประสบการณดานการดําเนินคดีอาญามาแลว 3 ป  

นอกจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานดังกลาวขางตนแลว ผูวิจัย

ยังไดรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เอกสารวิชาการ บทความ รายงานการประชุมที่เกี่ยวของการ

งานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการมาใชในการวิเคราะหประกอบกับบันทึกการสัมภาษณ  

(Script) ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานดวย ซึ่งผลการสรางบทวิเคราะหความรู

(Transcript) ปรากฏตามตาราง 11

  

 แลวนําไปสังเคราะหเพื่อสรางแบบจําลองความรู (Modeling)  โดย

ใชคําสําคัญหรือคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน เชน งาน (Task) การคิด(Inference) หลักการที่ใช

แกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) แลวสรางแผนภาพความรู (Knowledge Map) ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานของ  Common KADS  โดยคํานึงถึงการใชงานสะดวก มีขอมูลเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับการตัดสินใจและการแกปญหาของผูบริหาร รวมทั้งการใชทํางานของชุมชนผูปฏิบัติ

(Community 0f Practice : Cops) หรือ KM Team ซึ่งมีรูปแบบ เชน ระบบชวยตัดสินใจ สารานุกรม

พื้นฐาน  ระบบการเรียนรูในงานวิกฤต ระบบการปรับพื้นฐาน เปนตน  รายละเอียดแผนภาพความรู

ปรากฏตามรูป 5.1 

5.1.3 การวิเคราะหความตองการระบบงาน ในการสรางระบบ KMS ไดมีการสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญและ KM Team ของสํานักงานคดีอาญา วาในระบบ  KMS ควรจะมีอะไรบางที่ใชในการ

ชวยเหลือหรือสนับสนุนคนทํางานใชความรูเร่ืองงานสอบสวนคดีอาญา ซึ่งไดความวาในระบบ  

KMS ควรมีเร่ืองตอไปน้ี 

                                                           
1 ภาคผนวก ก 
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รูปที่ 5.1 แผนภาพความรู (Knowledge Map) รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก ข 

  
 (1) องคความรูหลัก เชน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่

สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  

 (2)  องคความรูสนับสนุน เชน คูมือ บทความ เอกสารวิชาการ หรือตัวอยาง

กรณีศึกษา (Case Study)  เพื่อใชเปนแนวทางในการสอบสวน 

 (3)  มี ขัน้ตอนกระบวนการหรือวิธกีารสอบสวนคดีอาญาในรูปแผนผงั 

(Knowledge Map)    เพื่อสะดวกในการสื่อสารและทําความเขาใจ 

 (4) มีระบบเก็บรายชื่อและหมายเลขโทศัพทของผูเชี่ยวชาญที่ตองการปรึกษา 

 (5) มีกระดานสนทนาปญหาอยางตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญ 

 (6) มีการเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศ (Website) ตางๆ  ได  

 (7) มีประกาศขอความหรือขาวสารตาง ๆ ของสํานักงาน  

 (8) มีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน  

 (9) มีประเด็นปญหาสําคัญหรือเรงดวนที่ควรทราบ  

 (9) มีที่แสดงความเห็น (Blog)   

 (10) มีสารานุกรมกฎหมายที่เกี่ยวของ (Wiki)  

 (11) มีระบบสืบคน (Search)

5.1.4 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร   เมื่อทราบความตองการของระบบงาน

ดังกลาวในขอ 5.1.3 แลว ไดนาํมากาํหนดรูปแบบหนาจอหรือ site ใหตรงกับความตองการของ
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ผูใชงาน โดยใชรูปแบบที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) กาํหนด คอื

โปรแกรม SharePoint 2010 ซึ่งมี Feature และ Function สามารถตอบสนองความตองการได 

นอกจากน้ี ยังกําหนดสิทธิในการเขาถึงหรือแกไขสําหรับผูบริหาร (Knowledge Manager) 

ผูเชี่ยวชาญ(Knowledge Provider)  และผูปฏิบัติงานใชความรู (Knowledge User) ดวย รายละเอียด

ปรากฏตามตาราง 2 , 32

 

รูปที่ 5.2 แสดงระบบ KMS : การสอบสวนคดีอาญา 

 

 

5.1.5 เมื่อสรางระบบการจัดการความรู  (KMS) ขึ้นมาแลว  ไดสอบทานโดยการสาธิต

ใหนายวันชัย  สรอยทอง ผูตรวจการอัยการ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบการออกแบบระบบการ

จัดการความรูวามีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอการใชงานจริงไดหรือไม โดยไมไดสอบ

ทานกับ KM Team เนื่องจากระยะเวลามีจํากัดและ KM Team มีงานในหนาที่ประจําจํานวนมากจึง

ไมสามารถจัดหาเวลาที่เหมาะสมในการจัดการสาธิตระบบได  โดยมีรายละเอียดดังรูปตอไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 5.2  แสดงการเขาถึงลิ้นชักความรู 

                                                           
2
 ภาคผนวก ก 
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รูปที่ 5.3  แสดง Knowledge Base 

 

 
รูปที่ 5.4  แสดงทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

 

หลังจากไดมีการสาธิตระบบ  KMS ตอนายวันชัย สรอยทองผูตรวจการอัยการซึ่งเปน

ผูเชี่ยวชาญแลว ผูเชี่ยวชาญใหความเห็นโดยสรุปไดวา การออกแบบระบบ KMS ดังกลาวมีขั้นตอน

กระบวนการเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาที่เปนแผนที่ความรู( Knowledge Map) สามารถสื่อสาร

ใหผูปฏิบัติงานใชความรูเขาใจในกระบวนการสอบสวนคดีอาญาไดดีพอสมควร และมีกฎหมาย 

ระเบียบ บทความ และเอกสารวิชาการซึ่งเปนองคความรูสนับสนุน รวมทั้งมีทําเนียบผูเชี่ยวชาญไว
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สําหรับผูปฏิบัติงานใชความรูติดตอขอรับคําปรึกษาได  จึง มีประโยชนสามารถชวยเหลือและ

แกปญหาใหแกผูปฏิบัติงานใชความรูดานงานสอบสวนคดีอาญาไดดีในระดับหน่ึง  

 

5.2 กําหนดแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจ (Man1) 

 การกําหนดแผนและกิจกรรมเพื่อสื่อสารสรางความเขาใจใหแกบุคลากรภายใน

หนวยงานและใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู รวมทั้งรวมกันผลักดันการ

เสริมสรางสมรรถนะดานองคความรูที่เพียงพอดวยระบบการจัดการความรูน้ัน จะตองสอดคลองกับ

วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งกําหนดไววา “องคกรอัยการเปนสถาบันที่มีอิสระในการ

ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม และเปนที่เชื่อมั่นของประชาชน”   และวิสยัทศันดานการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งกําหนดไววา “สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสู

องคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู ( Knowledge Management) อยางเปนระบบ 

ทันสมัย และเชื่อถือได”  รวมทั้งสอดคลองกับวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งกําหนดไววา 

“บุคลากรของสํานักงานคดีอาญาตองมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ และจริยธรรมอยางดียิ่งใน

การดําเนินคดีอาญา” และวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งกําหนดไววา 

“องคความรูในเร่ืองการดําเนินคดีอาญา ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในองคกรของสํานักงาน

คดีอาญา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะไดใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ”  

ในการดําเนินการเพื่อสนองตอบตอวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาว 

สํานักงานคดีอาญาจึงไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) จํานวน 6 คณะ 

ไดแก  

(1)  ดานคดีอาญา (วาตาง)  

(2) ดานคดีอาญา (แกตาง)  

(3) ดานชนัสตูรพลกิศพและไตสวนการตายและสอบสวนคดีวสิามญั 

(4) ดานสอบสวนคดีอาญา   

(5) ดานธุรการคดีอาญา 

(6) ดานงานนิติกรคดีอาญา  

โดยใหคณะทํางานการจัดการความรู ( KM Team) มีอํานาจหนาที่สงเสริมและ

พัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการบริหารการจัดการความรูในสํานักงานเพื่อใหเปนองคกรแหง

การเรียนรู  ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและตามที่

ไดรับมอบหมาย  รวมทั้งจัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการ
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ความรูท่ีไดจากการจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู  ทั้งน้ี เพื่อใหการ

บริหารจัดการความรูในสํานักงานคดีอาญา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล3

ดังน้ัน จึงกาํหนดแผนกจิกรรม 3 ป โดยประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge 

Creation) ของ Nonaka

  

เนื่องจากสํานักงานคดีอาญามีบทบาทและอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับงานสอบสวน

คดีอาญาทั้งในดานการคุมครองเด็กในคดีอาญาในชั้นสอบสวน การรวมชันสูตรพลิกศพ การรวมทํา

สาํนวนชนัสตูรพลกิศพ  การรวมทาํสาํนวนสอบสวน ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทํา

ของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือคดีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงาน

ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ และ การสอบสวนคดีความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทย  ซึ่งได

กระทําลงนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือวามีพนักงานอัยการในสังกัดที่เขาไปเกี่ยวของกับงาน

สอบสวนคดีอาญามากที่สุด ประกอบกับ KM Team คณะตางๆ ก็มีอํานาจหนาที่สงเสริมและพัฒนา

ขีดสมรรถนะบุคคลและบริหารการจัดการความรูเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาดวย  ดังน้ัน การ

จัดทํากิจกรรมสื่อสารในสํานักงานคดีอาญาจึงถือวาสอดคลองกับการทํางานจริง 

นอกจากนี้ ระบบการจัดการความรู  (KMS) น้ัน ตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการ  ดังนั้น การที่จะพัฒนาองคความรูเร่ืองงานสอบสวนคดีอาญาใหมี

ประสิทธิภาพน้ัน นอกจากตองพัฒนาในดานเน้ือหาองคความรูแลว ยังตองพัฒนากระบวนการ

สื่อสารในองคกรใหบุคลากรตระหนัก มีความเขาใจและมีสวนรวมในการผลักดันการเสริมสราง

สมรรถนะดานองคความรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกันไปดวย   

4

                                                           
3คําสั่งสํานักงานคดีอาญา ท่ี 18/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553. 

 4 Ikujiro Nonaka, et al., Enabling Knowledge Creation. New York : Oxford University Press, 2000. 
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1.3 สรางสังคม (Socialization) ของบุคคลผูมีความรูประสบการณจริง บนเครือขาย

อินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต ดวยการมอบหมายให KM Team เปนศูนยกลาง โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของระบบ KMS เปนเคร่ืองมือ เนื่องจากสํานักงานคดีอาญามีสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อยูในสังกัดถึง 13 สํานักงาน โอกาสที่ผูมีความรูประสบการณจริงจะพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน

และกันในเชิงกายภาพไมสามารถทําไดบอยคร้ัง 

 มากําหนดเปนกิจกรรมการจัดการความรูภายในสํานักงานคดีอาญาให

สอดคลองกับการทํางานจริง ดังตอไปนี้ 

1. กจิกรรมในปแรก 

 1.1 จัดประชุมแนะนําและสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) ใหกับผูบริหารและ

คณะ KM Team ทราบถึงกระบวนการและประโยชนของการใชระบบ KMS ในการสนับสนุนงาน

สอบสวนคดีอาญาของคนทํางานใชความรู  

1.2 ประชาสัมพันธทั้งทางเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ใหบุคลากรของ

สํานักงานคดีอาญาทราบและเขาใจระบบ KMS 

 

1.4 มอบหมายให KM Team มีหนาที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู  

ดังน้ีคือ (1) แจงขาว (2) เฝาแนะ  (3) แกะเปนแผน  (4) แกนประสาน และ(5) งานติดตามผล โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

1.4.1 แจงขาว  

(1) สื่อสารและประชาสัมพันธระบบการจัดการความรู ( KMS) ใหกับผูบริหาร 

และผูปฏิบัติงานของสํานักงานคดีอาญาเขาใจระบบ  KMS รวมทั้งประโยชนของการใช KMS อยาง

ตอเน่ือง 

(2) รวบรวม องคความรูหลัก เชน กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง แนวคําพิพากษาศาล

ฎีกา และองคความรูสนับสนุน เชน คูมือ บทความ เอกสารวิชาการ หรือตัวอยางกรณีศึกษา ( Case 

Study) หรือขอมูลสารสนเทศทั้งที่เปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ที่เปนประโยชน

ในการปฏิบัติงานดานสอบสวนคดีอาญานําเขาสูระบบ  KMS เพื่อกระจายหรือแบงปนใหผูบริหาร 

และปฏิบัติงานใชประโยชนในการทํางาน ตัดสินใจและแกปญหา  

1.4.2 เฝาแนะ  

(1) แนะนําการใชระบบ KMS สําหรับผูปฏิบัติงานใหม หรือแนะนํากรณีมี

ปญหาเกี่ยวกับการใชงานในระบบ 

(2) แนะนําการแกไขปญหาและอุปสรรคหรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน 

แนะนําแนวทางปฏิบัติหรือการแกไขปญหาใหม ๆ ที่ไดรับทราบจากผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงาน

จริง ใหแกผูปฏิบัติงานทั่วไปทราบ   

1.4.3 แกะเปนแผน 

(1) รวบรวมขอมูลองคความรูจากผูปฏิบัติงานและองคความรูใหม ๆ ที่เกิดขึ้น

จากประสบการณทํางานจริง แลวนํามาสังเคราะหใหเปนความรูใหมเพื่อแบงปนหรือกระจายใหแก

ผูปฏิบัติงานนําไปใช 

(2) รวบรวมขอมูลการดําเนินการเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาทั้งหมดต้ังแต

รับเร่ืองดําเนินการ ระหวางดําเนินการและผลการดําเนินการ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการทํางาน
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ใชความรู และการดําเนินการของระบบ   KMS เพื่อนําประเมินผลและจัดทําแผนเสนอสํานักงาน

คดีอาญาปรับปรุงแกไขทั้งแผนงาน แผนกําลังคนและแผนงบประมาณ 

(3) เสนอแผนใหสํานักงานคดีอาญามีการอบรมสัมมนาทั้งเชิงวิชาการและเชิง

ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบสวนคดีอาญาใหผูปฏิบัติงาน 

1.4.4 แกนประสาน 

(1) เปนแกนประสานงานระหวาง KM Team ของสํานักงานคดีอาญา 

(2) เปนแกนประสานงานระหวาง  KM Team กับผูบริหารและระหวาง  KM 

Team กับผูปฏิบัติงาน 

(3) เปนแกนประสานงานระหวาง  KM Team ของสํานักงานคดีอาญากับ KM 

Team ของสํานักงานอัยการที่เกี่ยวของกับงานสอบสวนคดีอาญา เชน สํานักงานคดีพิเศษ สํานักงาน

ตางประเทศ เปนตน  

1.4.5 งานติดตามผล 

(1) ติดตามผลการตามขอ 1 – 4 อยางสม่ําเสมอ 

(2) ติดตามผลการนําความรูชัดแจงใหม ๆ เกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาที่

องคกรไดสรางขึ้น ไปใชในการปฏิบัติงานฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) วาทําให

ผูปฏิบัติงานมีความรูและประสบการณจริงในการทํางานใหสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในสถานการณจริงหรือไม 

1.5 พัฒนาบุคลากร โดยจัดการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการจริงใหแก

พนักงานอัยการที่ใชความรูหรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวของกับงานสอบสวนคดีอาญาอยางตอเนื่อง

ทุกปโดยจัดสรรงบประมาณรองรับใหเพียงพอ รวมทั้งจัดใหมีการศึกษาดูงานดานการสอบสวน

คดีอาญาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานดานการสอบสวนคดีอาญาทั้งภายในประเทศ 

เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปนตน และตางประเทศ 

2.กิจกรรมในปที่สอง 

2.1 ประเมินผลการดําเนินการในปแรก แลวปรับปรุงใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงในสถานการณที่เกิดขึ้นจริง เชน กฎหมายใหม ๆ อัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ และ

งบประมาณ เปนตน 

2.2  นํารูปแบบกิจกรรมที่แกไขปรับปรุงแลวมาใชดําเนินกิจกรรมในลักษณะ

เดียวกบัปแรก  

2.3 นํารูปแบบกิจกรรมไปใชกับ  KM Team ของสํานักงานอัยการที่มีหนาที่

เกี่ยวของกับงานสอบสวนคดีอาญา เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
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2.4 พัฒนาบุคลากร เชนเดียวกบัในขอ 1.5  

3. กิจกรรมในปที่สาม 

3.1 ดําเนินการเชนเดียวกับปที่หน่ึงและปที่สอง 

3.2 นํารูปแบบกิจกรรมไปใชกับ KM Team ของสํานักงานอัยการภาคทั้ง 9 ภาค 

ผูวิจัยไดนําเสนอแผนกิจกรรม การจัดการความรู ดังกลาวขางตน ตอนายวันชยั 

สรอยทอง ผูตรวจการอัยการซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ เพื่อรับฟงความคิดเห็นวา กิจกรรมการจัดการความรู

มีความเหมาะสม  ทําไดจริง หรือมีความเปนไปไดหรือไม อยางไร รวมทั้งปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ หรือขอที่ควรแกไขปรับปรุง อยางไร ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหความเห็นโดยสรุปไดวา  แผน

กิจกรรมดังกลาวมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได เนื่องจากมีระยะเวลาในการดําเนินการ 3 ป  

แตปญหาในเบื้องตนที่จะตองดําเนินการคือสํานักงานคดีอาญาตองจัดบุคลากรที่มีความรูความ

ชํานาญเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาและงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใน KM Team ดวย รวมทั้ง

จัดหาวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถรองรับหรือสนับสนุนระบบ KMS นอกจากน้ี ควรออก

คําสั่งใหเปนรูปธรรมชัดเจนวาให KM Team มีอํานาจหนาที่อยางไร ทั้งน้ี เพื่อเปนกรอบในการ

ดําเนินงานของ KM Team  

 

5.3 สิ่งท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป 

พนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญายังคงวัฒนธรรมขององคกรที่ทํางานรวมกันอยาง

พี่กับนอง มีระบบการสวนงานแบบพี่เลี้ยง(Tutor) ชวยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน  แตสําหรับการ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการจัดการความรู หรือการพัฒนาความรูในเร่ืองระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศยังมีคอนขางนอย ทั้งนี้ อาจสืบเนื่องมาจากขาดการสนับสนุนอยางจริงจัง  หรือเห็นวา

เปนงานฝากมิใชงานในหนาที่หลัก 

 

5.4 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

จากการสาธิตระบบ  KMS และนําเสนอแผนกจิกรรมการจัดการความรูแกนายวันชยั 

สรอยทอง ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ ขอมูลที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหและประเมินคาขอมูล ดังน้ี 

5.4.1 ขอดี   

(1) เน่ืองจากสํานักงานคดีอาญามีสํานักงานอัยการพิเศษฝายที่อยูในสังกัด จํานวน 

13 สํานักงาน  และการแตงต้ัง KM Team แตละดาน ก็มีพนักงานอัยการของแตละสํานักงานอยูใน  

KM Team คละกันไปตามความเหมาะสม ดังนั้น การจัดกิจกรรมบอยคร้ังระหวาง  KM Team ของ

สํานักงานคดีอาญาหรือภายใน  KM Team ดวยกันเองในเชิงกายภาพจึงทําไดยาก ทั้งน้ี เน่ืองจาก
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คณะทํางานแตละบุคคลไมไดอยูในสถานที่ทํางานเดียวกันและแตละบุคคลตางก็มีงานประจําใน

หนาที่หลักอยูแลว ดังน้ัน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบ  KMS มาใชในการจัดทํากิจกรรม

บนเครือขายคอมพวิเตอรในระบบอินเตอรเน็ตหรืออินทราเน็ต (Virtual Ba) จึงเปนประโยชนที่ชวย

ในการสื่อสารทําความเขาใจและชวยให  KM Team มีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู

ไดเปนอยางดี และสามารถแกไขปญหาในเร่ืองการจัดทํากิจกรรมรวมกันในเชิงกายภาพได  

(2)  ระบบ KMS  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือหลัก ซึ่งทําใหสะดวกในการ

รวบรวมขอมูลองคความรู  เผยแพรกระจายความรู โดยจะเปนแหลงขอมูลองคความรูหลัก และองค

ความรูสนับสนุนดานงานสอบสวนคดีอาญาใหแกพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานใชความรูไดเปน

อยางดี รวมทั้งมีขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาที่เปนประโยชนแกผูบริหารใชในการ

ตัดสินใจแกปญหา ทั้งในดานการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ 

5.4.2 ขอเสยี 

ระบบ KMS จําเปนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

บริหารระบบ ดังนั้นหากไมมีการสนับสนุนทั้งวัสดุอุปกรณและงบประมาณ รวมทั้งไมมีการพัฒนา

ศักยภาพในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกผูใชงานระบบ  KMS ยอมสงผลตอประสิทธิภาพ

ของระบบ KMS  

 

5.5 สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจ 

ปญหาวิกฤตอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการดังที่ได

จากการสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีอาญาและที่ปรากฏอยูในรายงานการประชุมต้ัง

สํานักงานสอบสวน ก็คือ การที่ไมมีสํานักงานอัยการรับผิดชอบงานสอบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะ 

เปนเหตุใหขอมูลและองคความรูกระจัดกระจายไปอยูตามสํานักงานอัยการตาง ๆ หรือติดตัวไปกับ

ผูทํางานใชความรูโดยไมมีรวบรวมขอมูลไวในที่เดียวกัน ซึ่งกอใหเกิดปญหา การขาดเอกภาพใน

การสอบสวนคดีอาญา ไมสามารถควบคุม กํากับดูแลไดอยางครอบคลุม  และสงผลตอการประเมิน

ประสิทธิภาพงานสอบสวนคดีอาญาไดอยางเปนระบบ รวมทั้งไมสามารถพัฒนางานสอบสวน

คดีอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ดังน้ัน การนําระบบ KMS มาใชในการพัฒนาองคความรูเร่ืองงานสอบสวนคดีอาญา 

โดยใหระบบ KMS เปนศูนยกลางการติดตอสื่อสาร เชื่อมโยงและกระจายแบงปนความรู รวมทั้ง

เก็บขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญา ดังภาพที่ปรากฏในรูปที่ 2 ของบทที่ 2 จะพบวา

ระบบ KMS เปรียบเสมือนสํานักงานสอบสวนจําลองที่อยูบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Virtual 

Ba) ซึ่งสามารถนําไปใชเปนตนแบบในการต้ังสํานักงานสอบสวนคดีอาญาไดในอนาคต นอกจากน้ี
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ยังสามารถนํารูปแบบไปใชกับ  KM Team ของสํานักงานคดีพิเศษซึ่งเกี่ยวของกับงานสอบสวนคดี

พิเศษและสํานักงานตางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของกับงานสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร 


