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บทคัดยอ 

 

การคนควา แบบอิสระฉบับนี้  เสนอผลการศึกษาถึงปญหาในการสอบสวนคดีเยาวชน

เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา และนําระบบการจัดการความรูมาใชในงานสอบสวนคดีเยาวชน

เพื่อนําไปใชในกลุมผูปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ปญหาที่ต้ังไว 

โดยในการศึกษาระบบงาน สอบสวนคดีเยาวชน และการจัดการความรู ( Knowledge 

Management) ทําการวิเคราะหถึงปญหา หาแนวทางในการแกไข จัดนําความรูโดยนํา ทฤษฎีการ

สรางความรู (Knowledge Creation) มาประยุกตใชและนําเทคโนโลยีมาใชรวมดวย ยอมสามารถ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการใหมีองคความรูในดานงานสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน ไดเปน

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ในการพัฒนาองคความรูดานการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนในอาญาของพนักงาน

อัยการดังกลาวนั้น สามารถนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka

และ Kirotaka Takeuchi มาประยุกตใชในการแกปญหางานดานการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชนใน

อาญาของพนักงานอัยการไดเนื่องจากทฤษฎีการสรางความรู  (Knowledge Creation) มีหลักการ

สําคัญ คือ องคกรตองสรางกระบวนการสรางความรูข้ึนในองคกร โดยมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปมา

ที่ไดไปเก็บในรูปแบบระบบการจัดการความรูเพื่อความสะดวกในการศึกษา คนควา และใชงาน  

โดยเร่ิมทําการสื่อสารใหสํานักงานอัยการทุกสํานักงานที่ทําหนาที่ในการรวมสอบสวนคดีเยาวชน

ใหเขาใจบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนวิสัยทัศนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรวม

สอบสวนคดีเยาวชน ซึ่งวิสัยทัศนของสํานักงานอํานวยความยุติธรรมในการสอบสวนคดีเยาวชน 

คือ อํานวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวนอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจัดกิจกรรม จัดสัมมนา



จ 
 
ตรวจสอบผูใชระบบ ทั้งปญหาและความตองการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรูในองคกร ตาม ทฤษฎีการ

สรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka  เพื่อนําเขาสูระบบ KMS ของสํานักงาน 

จากการศึกษาจะพบวางานสอบสวนคดีเยาวชน จะมีการกําหนดบทบาท ตลอดจน

องคการที่เกี่ยวของ และหนาที่ของแตละองคกรจะตองปฏิบัติหนาที่อยางไร เพื่อใหการคุมครองเด็ก

และเยาวชนจะไดปฏบิติัใหถกูตอง รวดเร็วและเปนไปตามกฎหมาย ในสวนน้ีไดมกีฎหมายที่

กาํหนดไว ในพระธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาความคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 ตลอดจนระเบียบการสอบสวนคดีเยาวชน ของสํานักงานอัยการสูงสุด ขอบังคับ 

หนังสอืเวียน  

จากการศึกษาถึงปญหาในงานสอบสวนคดีเยาวชน ซึ่งพนักงานอัยการจะตองไปรวมทํา

การสอบสวนกับสหวิชาชีพ พบวาพนักงานอัยการผูปฎิบัติในการเขารวมสอบสวนนั้น จําเปนตองมี

อุปกรณเคร่ืองมือที่จะชวยในการเขาไปปฏิบัติงาน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว และ

ผูปฏิบัติงานจําตองใชระบบการจัดการความรูมาใชงาน ทําใหงานที่ไดรับมีประสิทธิภาพ ลดปญหา

การสอบสวนเพิ่มเติม 
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Abstract 

 

This is an independent study that presents the findings of an investigation dealing with 

the problems of youth.  The aim is to find ways of resolving the issue and applying knowledge 

management systems in youth investigation so that officials can become more successful in 

achieving their objectives and goals. 

In the education system, youth investigation and knowledge management analyze 

problems.  They find ways for solving the issue.  They emphasize on the theory of knowledge 

creation with conjunction to the use of applications and technology. They can develop the 

potential of prosecutors on having knowledge in the field of child investigation and allowing 

them to become more efficient in using knowledge to solve a case. 

According to the prosecutor, “knowledge development based on criminal investigation 

dealing with children and youth can be applied with the theory of knowledge creation.  Ikujiro 

Nonaka and Kirotaka Takeuchi’s theory can be  applied to resolve the criminal investigation of 

children and youth for the prosecutors because the theory of knowledge creation) is an important 

principle. Organization must make the process of creating knowledge in the work flow. This can 

be done by changing the flow to be stored into a knowledge management system to facilitate 

research and used as communication to the Office of the Attorney General; which acts in the joint 

investigation of young people to understand the role and responsibilities.  The vision of the 

agency's investigations involves children. The vision of the Office of the Director of Juvenile 

Justice is to investigate the director of justice in the investigation effectively.  Throughout the 
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event, seminars can be held for users of the authentication systems, and for addressing problems 

and needs.  This is for exchanging knowledge in the organization.  According to Ikujiro Nonaka's  

theory of knowledge, the study is to initiate KMS into the office. 

The study found that youth work investigations will be assigned in the role.  All 

organizations are to be involved and each must carry out their responsibilities The protection of 

children and young people are to be treated properly and in compliance to the law. This section 

contains legal requirements that reside in the Constitution of the Kingdom of Thailand BE 2550 

Code of Criminal Procedure - Juvenile and Family Court Procedure Act and the Juvenile and 

Family Procedures Investigation Act 2553, as well as youth: Circulars and regulations property of 

the Office of the Attorney General. 

The study is on problems of investigating. The prosecutor is required to join a 

multidisciplinary investigation and participates in the process.  There is a need for tools to assist 

with the operation and resolving the problems in a rapid manner.  Also, practitioner had to apply 

the knowledge for use.  The outcome of the work was quite effective thus reducing the need for 

further investigation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


