
 

บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1  นําเร่ือง 

การสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มศักยภาพการรวมสอบสวนคดีเยาวชนผู

คนควาไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากน้ันจึงทํา

การวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS  (Knowledge 

Analysis and Data Structuring) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการ ดังน้ี 

5.1.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับการงานรวมสอบสวนคดีเยาวชนของพนักงาน

อัยการ 

การศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับการงานรวมสอบสวนคดีเยาวชนของ

พนักงานอัยการ เพื่อตองการทราบบทบาทอํานาจหนาที่ในการรวมสอบสวนคดีเยาวชนของ

พนักงานอัยการ ลักษณะงานรวมสอบสวน และตองการทราบถึงขั้นตอนและวิธีการรวมสอบสวน

คดีเยาวชน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครอบ พ.ศ. 2553 มีความหมายแตกตางกันอยางไร 

ในการเขารวมสอบสวนเพื่อคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน การศึกษาขอมูลดังกลาวเพื่อตองการ

ฐานความรูเกี่ยวกับงานรวมสอบสวนคดีเยาวชนเพื่อนําไปประกอบการสัมภาษณผูบริหารและ

ผูเชี่ยวชาญ 

5.1.2  การสัมภาษณผูบริหารของงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน 

การสัมภาษณผูบริหารของงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน ซึ่งไดจัดต้ังศูนยอํานวยการ

คุมครองเด็กในคดีอาญา มีทานกายสิทธิ์ พิศวงปราการอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เปน

ผูอํานวยการศูนยคุมครองสิทธิเด็ก ไดสัมภาษณทานกายสิทธิ์   พิศวงปราการ เพื่อตองการได

ขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน กําหนดตัว

ผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนด

วิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของการรวมสอบสวนคดีเยาวชน มีขั้นตอนการ

สัมภาษณ ดังน้ี 

1.  การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

2.  การสัมภาษณผูบริหารตามวาระการสัมภาษณ 
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3.  การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูบริหาร (Script) 

4.  การวิเคราะหบทสัมภาษณ (Transcript) ของผูบริหารโดยวิเคราะหคําสําคัญ (Keyword 

Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ (Script) 

เพื่อหาขอบเขตของความรู ฐานความรูเกี่ยวกับการรวมสอบสวนคดีเยาวชน เพื่อตองการทราบวา

ใครเปนเจาของความรูเกี่ยวกับการสอบสวนคดีเยาวชนหรือเพื่อกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับ

งานรวมสอบสวนคดีเยาวชน ภารกิจสําคัญ (Critical Task) และนโยบายการกาํหนดวิสยัทศัน พนัธกจิ 

การสอบสวนคดีเยาวชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

รูป 5.1 ขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหาร 

 

ตาราง 5.1 ผลการสัมภาษณผูบริหารศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา 

ขอบเขต

ความรู 

ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูการสอบสวนคดีเยาวชน ใหรูถึงขั้นตอนใน

การรวมการสอบสวนกับสหวิชาชีพ วิธีการรวมการสอบสวน วิธีการ

สอบปากคําเด็ก ในฐานะผูเสียหาย พยาน ผูตองหา และใหรูถึงบทบาทหนาที่ 

ของพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ที่

ปรึกษากฎหมาย บุคคลประเภทใดและคดีอยางไรที่จะตองเขาไปรวมสอบสวน

เยาวชน 

การกาํหนด

ตัว

ผูเชี่ยวชาญ 

 

ผูเชี่ยวชาญตองทํางานดานสอบสวนคดีเยาวชนมาไมนอยกวา 3 ปและใหความ

สนใจในดานกฎหมายเกีย่วการคุมครองสทิธเิด็กและเยาวชนดวย  

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

สัมภาษณผูบริหาร 

เรียบเรียงบทสัมภาษณ

 

วิเคราะหบทสัมภาษณ
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ตาราง 5.1  (ตอ) 

ผูใชงาน  

 

ผูบริหาร พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานดานสอบสวนคดีเยาวชน 

ของศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการ

จังหวัด 

ปญหาวิกฤติที่สมควร

แกไข 

 

เนื่องจากการรวมสอบสวนคดีเยาวชนไมใชงานประจําของ

พนักงานอัยการ ตลอดจนพนักงานอัยการที่ทําหนาที่รวมสอบสวน

ไมมีประสบการณในงานสอบสวน ซึ่งเปนงานหลักของพนักงาน

สอบสวน 

การแบงประเภทผูใชงาน 1. ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย  

2. ผูเชี่ยวชาญ คือผูที่มีประสบการณในการทํางานรวมสอบสวนคดี

เยาวชนไมนอยกวา 3 ปและใหความสนใจในดานกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนดวย  

3. ผูใชงานทั่วไป คือผูที่เร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานอัยการสูงสุด

ที่ทําหนาที่รวมสอบสวนคดีเยาวชนแลวยังไมมีประสบการณซึ่ง

อาจรวมถึงนิติกร และผูเกี่ยวของ 

ความรูที่ผูใชงาน

จําเปนตองใช 

1. ผูบริหาร ไดแก  ความรูดานการสอบสวนคดีเยาวชนที่เปนหลัก

สําคัญ ๆ ที่ใชในการบริหาร 

2. ผูเชี่ยวชาญ ไดแกความรูดานการสอบสวนคดีเยาวชนที่ใชใน

การแกปญหาในการทํางาน 

3. ผูใชงานทั่วไป ไดแกความรูเบื้องตนในการรวมสอบสวนคดี

เยาวชน 

นโยบายหรือวิสัยทัศนของ 

ศูนยอํานวยการคุมครอง

เด็กในคดีอาญา สํานักงาน

อัยการสูงสุด 

อํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

5.1.3  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดสัมภาษณทานภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย อัยการพิเศษฝาย 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กใน
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คดีอาญา เพื่อตองการจับความรู ( Knowledge Capture) จากประสบการณ แนวคิด หลักการที่สําคัญ 

และเทคนิคในการรวมสอบสวนคดีเยาวชน รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ มีขั้นตอนการ

สัมภาษณ ดังน้ี 

5.1.3.1  การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

5.1.3.2  การออกแบบวาระการสัมภาษณ 

5.1.3.3 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับหลักการสําคัญไดแกวิธีการคิดและหลัก

ปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

5.1.3.4  การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

5.1.3.5  การวิเคราะห และสังเคราะหความรู บทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน 

CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) และใชวิธีการวิเคราะหคํา

สําคัญ (Keyword Annotation) วิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการ

สัมภาษณ (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะหความรู  (Transcript) ที่พรอมนําไปสังเคราะห (Modeling) 

เพื่อสรางแบบจําลองความรู  

5.1.3.6  นําบทวิเคราะห (Transcript) ความรูไปสอบทาน (Validation) กับผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ยืนยันความถูกตอง สมบูรณ และครบถวนกับผูเชี่ยวชาญ 

5.1.3.7  ถาไมถูกตองจะตองทําการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม 

5.1.3.8  ถาถูกตองนําบทวิเคราะห (Transcript) ความรูไปออกแบบ Knowledge Map 

ตามมาตรฐาน CommonKADS จากนั้นจึงนําเขาสูระบบการจัดการความรู (KMS) 
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รูป 5.2 ขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 

ออกแบบวาระการสมัภาษณ 

(Knowledge Capture Agenda) 

สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

(Knowledge Capture) 

เรียบเรียงบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

(Script) 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ

ตามมาตรฐาน Common KADS 

   

 
นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทาน

กับผูเชี่ยวชาญ (Validation)  

 

  

  

 

นําเขาระบบ KMS 

 

  

  

 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 
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ตาราง 5.2  บทวิเคราะห Transcript ผูเชี่ยวชาญ 

Task Knowledge สอบสวนคดีเยาวชน 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

INPUT 

พนักงานสอบสวน (Inference) 

• เด็กอายุไมเกิน 18 ป (Domain) 

• โทษจําคุกอยางสูง 3 ปขึ้นไป 

หรือโทษจําคุกอยางสูงไม

เกนิ 3 ป และผูเสียหรือพยาน

รองขอ (Domain) 

• แจงสหวิชาชีพเขารวม

สอบสวน (Domain) 

• ถามเด็กผานนักจิตวิทยาหรือ

นักสังคมสงเคราะห 

(Domain) 

• สรุปสาํนวนสอบสวน

(Domain) 

 

สหวิชาชีพ ท่ีปรึกษากฎหมาย

บุคคลท่ีเด็กรองขอ (Inference) 

• พนักงานอัยการชั้น2-6 ที่รับ

มอบหมาย (Domain) 

• นักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห ตามที่

กฎกระทรวงกาํหนด 

(Domain) 

• ที่ปรึกษากฎหมาย              

สภาทนายความ (Domain) 

• บุคคลที่เด็กรองขอ(Domain) 

Process 

วิธีการรวมสอบสวน(Inference) 

• พนักงานสอบสวนแจง      

สหวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย

และบุคคลที่เด็กรองขอ  

(Domain) 

• แยกสอบสวนเปนสดัสวน

และเหมาะสม  (Domain) 

• ตองมีสหวิชาชีพเขารวม

สอบสวน บุคคลที่เด็กรองขอ 

(Domain) 

• กรณีผูตองหา ตองมีที่ปรึกษา

กฎหมาย (Domain) 

• กรณีเด็กที่ถูกสอบเปนหญิง 

ควรใหพนักงานสอบสวน

และพนักงานอัยการที่เปน

หญิง (Domain) 

• บันทึกภาพและเสียงสามารถ

ถายทอดตอเน่ืองไวเปน

พยานหลกัฐาน (Domain) 

 

วิธีการสอบสวนปากคําเด็กและ

เยาวชน (Inference) 

• ผูใหถอยคําตองสาบานกอน 

(Domain) 

 

OUTPUT 

สํานวนสอบสวน (Inference) 

• ประเด็นและรายละเอียด 

ครบถวน (Domain) 

• ถูกตองตามกฎหมาย

(Domain) 
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ตาราง 5.2  (ตอ) 

Task Knowledge สอบสวนคดีเยาวชน 

Inference Knowledge/Domain Knowledge 

เด็กผูไดรับการคุมครอง                

(Inference) 

• อายุไมเกิน 18 ป  (Domain) 

•  ผูเสียหาย พยาน ผูตองหา 

(Domain) 

ประเภทคดีท่ีคุมครอง

(Inference) 

• อัตราโทษจําคุกอยางสูง 3 ป

ขึ้นไป (Domain) 

• อัตราโทษจําคุกอยางสูงไม

เกนิ 3 ป และผูเสียหายหรือ

พยานรองขอ (Domain) 

• คดีทํารายรางกายเด็กอายุไม

เกนิ 18 ป (Domain) 

• หามพนักงานสอบสวน

ตักเตือน ใหทอใจ กลอุบาย 

ใหคํามั่น ผูใหถอยคําตอง

สมัครใจใหถอยคํา (Domain) 

• คําถามที่กระทบกระเทือน

จิตใจเด็กตองถามผาน

นักจิตวิทยาหรือนักสังคม

สงเคราะห (Domain) 

• ซักถามใหครบองคประกอบ

ความผิดของกฎหมาย

(Domain) 

• จัดลาม กรณีผูใหถอยคําไม

เขาใจหรือไมสามารถพูด 

หรือไดยนิ (Domain) 

 

Knowledge Base 

กฎหมาย และระเบียบ คําพิพากษา และคําสั่ง หนังสือเวียน คูมือ องคความรูสนับสนุนอ่ืน ๆ 
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code name : T001

สอบสวนคดีเยาวชน

Tacit Knowledge

code name : I001

นว สบอสนา งกั นพ

Tacit Knowledge

code name : I001

่ ี ทลคคุ บะ ลแ ยา มหฎกาษ ฏึ รป่ ี ท พี ชา ชิ ว หส

อขงอ รก็ ดเ

Tacit Knowledge

code name : I001

งอรคมคุร ากบัร  ดไ ผูก็ ดเ

Tacit Knowledge

code name : I001

ประเภทคดี

Tacit Knowledge

code name : I001

นวสบอสนวนา ํ

Tacit Knowledge

code name : D001

นชวายเ ะลแก็ ดเ า คํกา ปบอสรากี ธิ ว

Tacit Knowledge

code name : D001

นวสบอสมวรรา กี ธ ิ ว

ย ว ดบอกะรป

ยว ดบอกะรปย ว ดบอกะรป
ย ว ดบอกะรป

ยว
ดบอกะรป

ย ว ดบอกะรป

ย ว ดบอกะรป

 

รูป 5.3 แบบจําลองความรู(Knowledge Model) สอบสวนคดีเยาวชน 

 

 

Tacit Knowledge

code name : I001

นว สบอสนา งกั นพ

 นิกเ  มไุ ยาอก็ดเ15  นิกเ ุ ยา อนชวายเ  ี ป15 ปี แตไมถึง 

18 ปี( ี ป ดปแบิ สนิ)

กุ คาจํษทโ 3 ปไนึ้ข ี ป,

 นิ กเ มไกุคาํ จ3 อขงอรก็ ดเ น็ ปเ ง่ึ  

, ี ปดปแบิ สนิ กเ มไ ุ ยาอก็ดเ ยา  รา ํ ที

นวสบอสมว รพีชาชิวหสง  จแ

มคง สกนัอ ื รหายท ิ

สงเคราะห

นวสบอสรา กนวนา ํ สปุ รส

ยว
 ด

บอ
กะร

ป

ย ว ดบอกะรป

ย
ว

ดบ
อ

กะร
ป

ย ว ดบอกะรป

ย
ว ดบอ

กะรป

 
 

รูป 5.4 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) พนักงานสอบสวน 
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Tacit Knowledge

code name : I001

พี ชาชิ วหส

ร า กย ั อนา งกั นพ

มคง ั สกั นอ ื รหา ยทิ

สงเคราะห

ท่ีปรึกษากฎหมาย

ย ว ดบอกะรป

ยว ดบอกะรป

ยว
ดบอ

กะรป
 

 

รูป 5.5 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) สหวิชาชีพ 

 

 

Tacit Knowledge

code name : I001

ร า กย ั อนา งกั นพ

 หใ ดุสง ู สรา

ก็ดเ ง อร คมุ ค ่ี ทานหิตั บิ ฎป ผู

 น้ ั ชรา กยั อ2  นั้ ชงึ ถ6  สโุ วา อร ากย ั อ ต

ราหิ รบ่ทีา นหิ ตับิ ฎป ู ผ รากยัอกา จ ย า มหบ

พาภขุสา หญัปี มอื  

ย ว
ดบ

อกะร
ป

ย ว ดบอกะรป

 
 

รูป 5.6 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) พนักงานอัยการ 
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Tacit Knowledge

code name : I001

 หะารคเ งสมคง ั สกั นอื รหา ยทิ วติ จกั น

ะ ลแก ็ ดเ าคํกาปบ

เยาวชน

ง วรทะรกฎก นใ ด นหํ
ยว

ดบ
อกะร

ป

ย ว ดบอกะรป

 
 

รูป 5.7 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห 

 

 

Tacit Knowledge

code name : I001

ท่ีปรึกษากฎหมาย

รากนใ นชวา ยเ อืรห็

รวมสอยสวน

 นชวา ยเ ี ธ ิวง อ่ ื  

ดนหา ํ กี่ทมาต ู รมา  

ม า กี ฎลาศนา ธะรปงอขบั คงั บ.121

ยว
ดบ

อกะร
ป

ย ว ดบอกะรป

 

 

รูป 5.8 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) ที่ปรึกษากฎหมาย 
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code name : T001

อขง อ รก็ดเ่ ี ทคคุ บ

ม นสทินสู ผ ลแูด ูผ   

 ยคเ น ุ ค( ง อ ตะจนา ยพอ ื รห

อขงอ รา หงอต ู ่)

ะลแก็ ดเ บักจ ใย าบ  

เยาวชน
ยว

ดบ
อกะร

ป

ย ว ดบอกะรป

 
 

รูป 5.9 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) บุคคลที่เด็กรองขอ 

 

 

Tacit Knowledge

code name : I001

งอรคมคุร ากบัร  ดไ ผูก็ ดเ(  มไ ุ ยาอ งอ ต

เกิน 18 งอรค ม ุ ครากบั ร ดไะณขี ป)

ยาหยี สเ  ู ผ

พยาน

า หงอต ู ผ

ย ว ดบอกะรป

ยว ดบอกะรป

ยว
ดบอกะรป

 
 

รูป 5.10 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) ชั้นเด็กผูไดรับการคุมครอง 
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Tacit Knowledge

code name : I001

ประเภทคดี

 ก ุ คาํ จษทโ3 ปไนึ้ข ี ป

 นิ กเ มไกุ คาํจ3 ปี 

อขงอ รนา ยพอ ื รหย

 มไุ ยาอก็ดเ ยากงา

เกินสิบแปดปี

ย ว ดบอกะรป

ยว ดบอกะรป

ยว
ดบอ

กะรป

 
รูป 5.11 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) ประเภทคดีที่คุมครอง 

 

Tacit Knowledge

code name : D001

นวสบอสมวรรา กี ธ ิ ว

มสะา มหเ ะลแน

 อขงอ ร ก ็ ดเ ่ ี ทล  

น็ปเ ่ ีทก็ ดเ นว

า หงอต ู ผ

นวสบอสนาง กันพ หใ 

มอยนิ ยก็ ด เ ตแน ว 

ดอทย า ถกออถร า  

นา ยพน็ปเ  วไงอ่ื นเ

ก ็ ดเ ่ ี ทลคคุ  

นวสบอสมว รา  ขเ   

ย
ว

ดบ
อ

กะร
ป

ย ว
 ด

บอ
กะร

ป
ย ว

ดบอกะรป

ยว ดบอกะรป

ยว ดบอกะรป

ย
ว ดบอ

กะรป

 
รูป 5.12 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) วิธกีารรวมสอบสวน 
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code name : T001

นชวายเ ะลแก็ ดเ า คํกา ปบอสรากี ธิ ว

นา บา สงอ  ตา ํ

 ดไ็ กนอก ยี สเวั ตณาญิฎป อื ร ห

อรืหจ ใ อ ท หใ  

  าํ คยอ ถ หใดใ ล  

จใม็ตเ มา วคยว ดหใะจกา ยอง่ ึ ซ

ง า ย อก็ ดเ จใติ

ายทิ วติจกนันา  

 หะา ร คเ ง สมคง ั สกั นอื ร ห

มาตดิ ผมา วคบอกะ

กฎหมาย

ย
ว

ดบ
อ

กะร
ป

ย ว
 ด

บอ
กะร

ป

ย ว ดบอกะรป

ย ว ดบอกะรป

ง ้ั ทมวร  จใา ขเม   

นิ ย ดไ อื รหดู พถรา มา ส มไ

ยว ดบอกะรป

 
รูป 5.13 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) วิธีการสอบปากคําเด็กและเยาวชน 

 

Tacit Knowledge

code name : I001

นวสบอสนวนา ํ ส

ดยี อเ ะลยา ระลแ

นว ถบรค

ยามหฏกมา ตง อ ต

ยว
ดบ

อกะรป

ลผตุหเ ชใ

 
รูป 5.14 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) สาํนวนสอบสวน 
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5.1.4  วิเคราะหความตองการของระบบ (System Requirement Analysis: ENG 2) 

การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห ไดแกขอมูลจาก ENG 1 และจากการสอบถามความตองการของ

ผูใชงานโดยใชแบบสอบถาม ปรากฏวาผูใชงานตองการระบบ KMS ในเร่ืองดังตอไปน้ี  

 

ตาราง 5.3 ความตองการระบบของผูใชงาน 

ผูใช จาํนวน ความตองการระบบ 

ผูบริหาร(อธบิดี.รอง

อธิบดีและอัยการพิเศษ) 

14 1.ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน 

กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาและปญหาตาง 

2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) 

3.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ขัน้ตอนการ

ดําเนินคดีในรูปแผนผงั) 

4.ระบบ KMS จะตองมีสวนการมอบหมายงาน 

5.ระบบ KMS จะตองมีสวนประเด็นเรงดวน 

6.ระบบ KMS จะตองมกีระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง 

7.ระบบ KMS จะตองมกีารเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง  ๆ

ได 

8.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายชื่อและสถานที่

ติดตอผูเชี่ยวชาญ 

9.ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของ

สํานักงาน 

10. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน  

11.ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน           

12.ระบบ KMS จะตองมี Blog (ที่แสดงความเห็น)              

13.ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมาย

คุมครองสิทธิเด็ก)  

14.ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน)          

 

พนักงานอัยการ

ผูปฏิบัติงานดานรวม

สอบสวนคดีเยาวชน 

25 

นิติกรและผูปฏิบัติงาน

ดานรวมสอบสวนคดี

เยาวชน 

10 
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เมื่อไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู 

ระบบ  KMS โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารงานเพื่อกําหนด

แนวนโยบายในการบริหารงานคดี เพือ่ใหการดําเนินคดีเปนไปโดยรวดเร็ว ถกูตอง เปนธรรมและ

ตรวจสอบได  รวมถึงแนวปฏิบัติใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติหนาที่รวมสอบสวนคดีเยาวชนปฏิบัติ

ไปเปนแนวทางเดียวกันเพื่อความเปนเอกภาพ ในสวนการแกปญหาในการทํางาน ระบบจะมี

ผูเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือผูปฏิบัติงาน หากมีปญหา ซึ่งนอกจากจะ

ติดตอจากระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพทไดอีกชองทางหนึ่ง ระบบจะสนับสนุน

ขอมูลการรวมสอบสวนคดีเยาวชน โดยมีขอมูลเกี่ยวกับการสอบสวนคดีเยาวชน ไมวาจะเปน

กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาหรือคําสั่ง โดยไดจําลองความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญใหเห็น

ไดชดัจาก Knowledge Map ทําใหผูที่แมจะไมมีความรูและประสบการณสามารถเขาใจหลักการทํา

คาํใหการในงานรวมสอบสวนคดีเยาวชนได  

 

ตาราง 5.4  ขอกําหนดการใชงานระบบการของผูใชงานแตละประเภท     

ผูบริหาร  

(อธิบดี      

รองอธบิดี 

และอัยการ

พิเศษฝาย) 

ใชในการกาํหนดแนวนโยบายในงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน รวมถงึแนวปฏบิติั

เพื่อใหพนักงานอัยการทุกสํานักงานที่ปฏิบัติหนาที่รวมสอบสวนคดีเยาวชนปฏิบัติ

ไปเปนแนวทางเดียวกัน ใชเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารงานศูนย

อํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา และสาํนักงานอัยการจังหวัดตาง ๆ  

ผูเชี่ยวชาญ ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 

 

ผูใชงาน

ทั่วไป 

ใชในการสนับสนุนขอมูลในการรวมสอบสวนคดีเยาวชน 

   

5.1.5  วิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG 3) 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรเพื่อตองการซอฟตแวร  (Software) ของระบบ เชน 

Function) ตาง ๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห ขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การกาํหนด Function พื้นฐานของ

ระบบจัดการความรู จากความตองการของผูใชงานทั้ง 14 รายการ (ENG 2) ดังกลาว ปรากฏวาความ

ตองการในการใชงาน น้ัน ๆ ตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software ของ Microsoft  
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ที่ชื่อวา SharePoint 2010 เปนหลกั โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 2010 มาใชตาม

ความตองการ 

 

ตาราง 5.5 ความตองกาซอฟตแวรของระบบ 

ระบบ SharePoint 2010/Software Feature 

ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ Document Management System 

ระบบ KMS มี Case Study (ตัวอยางคดี) Document Management System 

ระบบ KMS มี Knowledge Map (แผนผัง

การดําเนินคดี) 

Document Management System, Microsoft Visio, 

Link 

ระบบ KMS มีสวนการมอบหมายงาน Task Assignment 

ระบบ KMS มสีวนประเด็นเรงดวน Issue 

ระบบ KMS มกีระดานสนทนาปญหา

ตอเน่ือง 

Forum Discussion 

ระบบ KMS จะตองมีการเชื่อมโยงไปยัง

สารสนเทศตาง ๆ   

Link 

ระบบ KMS มีระบบเก็บรายชื่อและที่

ติดตอผูเชี่ยวชาญ (ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ) 

Contact 

ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความ

ตาง ๆ ของสํานักงาน 

Announcement  

 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของ

สํานักงาน 

Calendar 

ระบบ KMS มีประเด็นปญหาเรงดวน ,

ลําดับเร่ืองความเปนมา 

Hot Issue , Forum Discussion 

ระบบ KMS มี Blog ( ที่แสดงความเห็น) Blog 

ระบบ KMS มี Wiki (สารานุกรมกฎหมาย

เกี่ยวกับสิทธิเด็ก) 

Wiki 

 

ระบบ KMS มีระบบสืบคน Search 
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การกําหนดโครงสรางของ Cop ในระบบ  เนื่องจากการสอบสวนคดีเยาวชน จะมี

พนักงานอัยการทุกสํานักงานที่ไดรับหมายหมายใหทําหนาที่รวมสอบสวนคดีเยาวชน เขารวม

สอบสวน กับพนักงานสอบสอบ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห ที่ปรึกษากฎหมาย และบุคคล

ที่เด็กรองขอเปนงานเขาคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนเปนหลัก ดังนั้น รูปแบบของ Cop จึงเปนแบบ 

Single Function และมีขอกําหนดสิทธิของผูใชงาน ดังน้ี 

 

ตาราง 5.6 การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ผูบริหาร  (อธิบดี รองอธิบดี และอัยการ-พิเศษฝาย) Read ,Write 

ผูเชี่ยวชาญ Read ,Write 

ผูใชงานทั่วไป Read  

Knowledge Manager               Read, Write 

Project Manager                       Read, Write 

Knowledge Engineer                Read ,Write, Delete, Edit 

KMS Support                            Read, Write 

 

5.1.6  การออกแบบซอฟตแวร (ENG 4: Software Design)  

เปนการออกแบบลักษณะของซอฟตแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตองกับความตองการของผูใชงาน 

5.1.7  การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment)  

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรในศูนย

อํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา และสํานักงานอัยการจังหวัดทุกสํานักงานใหมีความเขาใจ 

และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของงานสอบสวนคดีเยาวชน โดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของงาน

สอบสวนคดีเยาวชนจะไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากนั้นไดมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการ

ความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบการจัดการ

ความรูและเสนอแผนกจิกรรมใหกบั KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาวจึงตองมีแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจ

ภายในหนวยงานใหตรงกนั โดยใชขัน้ตอนการดําเนินการ 6 ขัน้ตอน ในการสรางนวัตกรรม 

กาํหนดเปนแผนกจิกรรม 3 ป 
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ปท่ี 1  

1.  กิจกรรมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคคลกรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรูและการในระบบ

จัดการความรู ตลอดจนการสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรู 

วัตถุประสงค : เพื่อสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) กับ Copทั้งระดับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

และผูใชงานทั่วไป ใหเขาใจระบบ KMS ที่สรางขึ้น ชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูใชงานและองคกรจะ

ไดรับจากการใชงานระบบ 

วิธีดําเนินการ  

1.1 สัมมนาทําความเขาใจใหแกผูบริหาร และบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการ

จังหวัด ใหเขาใจเกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงานระบบจัดการความรู โดยวิทยากรจาก

สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริการจัดการความรู 

1.2  สาธิตระบบ KMS และสื่อสารกับ KM Team ถึงประโยชนของการใชระบบการ

จัดการความรูในการนําไปใชในการสนับสนุนการสอบสวนคดีเยาวชน 

1.3  ฝกอบรมผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน  

โดยนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka และ Kirotaka Takeuchi 

มาประยุกตใชในการแกปญหางานดานการสอบสวนคดีเยาวชนในอาญาของพนักงานอัยการ โดย

การเขาไปสาธิตการใชงานทั่วไปของระบบ KMS โดยจะเนนการใชงานในระบบตามความ

เหมาะสมของแตละประเภทผูใชงาน 

1.4  จัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรมความรู ( Knowledge Engineering Team) เพือ่จัดเกบ็องค

ความรู ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการความรู โดยประธานคณะทํางานควรเปนผูบริหาร

ระดับกลาง ตามทฤษฎีของ Nonaka 

1.5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการใชความรูแกคณะทํางานวิศวกรรมความรู ( Knowledge 

Engineering Team) ในดานวิศวกรรมความรู และระบบจัดการความรู 

1.6 สนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด ใช 

และศึกษาหาความรู จากระบบจัดการความรู 
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ปท่ี 2 

2.  กิจกรรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู ประสบการณจริงรวมกัน (Shared Tacit 

Knowledge) 

วัตถุประสงค : เพื่อเปนการจัดการความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่เปนประสบการณ

ความสําเร็จในการทํางานของแตละคนเพื่อนํามาเปน Best Practices ในการปฏิบัติงาน  

วิธีดําเนินงาน 

จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากร ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการ

จังหวัด ใชเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการทํางาน โดยใชหลักการ Brain Stroming 

3. กิจกรรมสรางหลักการในการจัดการความรูโดยปรับปรุงองคความรู และพัฒนาระบบจัดการ

ความรู (Creation Concepts) 

วัตถุประสงค : เพื่อเปนการจัดการความรูในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่เปนประสบการณ

ความสําเร็จในการทํางานของแตละคน นํามาวิเคราะหและสังเคราะห รวบรวม พัฒนาระบบ 

วิธีดําเนินงาน 

1. วิเคราะหความรูที่ไดจากผูปฏิบัติงาน โดยใช CommonKADS Inference Model 

2.  สังเคราะหความรูใหอยูในรูปแผนที่ความรู (Knowledge Map) โดยใช CommonKADS 

3.  รวบรวมเอกสาร สารสนเทศ และตัวบุคคลอางอิงรวมทั้งกรณีศึกษาที่สําคัญ 

4.  พัฒนาระบบจัดการความรู ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT-Based Knowledge 

Management System) โดยคณะทํางานวิศวกรรมความรู 

ปท่ี 3 

4. ทดลององคความรู และระบบจัดการความรู (Justify Concepts) 

วัตถุประสงค : เพื่อสรางและพัฒนาระบบการจัดการความรู โดยมอบหมายและทดลอง

การจัดการความรูกับผูปฏิบัติงาน  

วิธีดําเนินงาน 

1.  ฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้นใหมใหแกผูบริหาร บุคลากรของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

สํานักงานอัยการจังหวัด 
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2.  มอบหมายงานจริงหรือทดลองทํางาน จาก case ตัวอยางที่เคยทํามาแลว โดยใชองค

ความรู และระบบจัดการความรูท่ีสรางและพัฒนาขึ้นใหม 

5.  ประเมินผลและปรับปรุงองคความรู (Build Archetype) 

วัตถุประสงค : เพื่อประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการความรู  

วิธีดําเนินงาน 

จัดสัมมนาผูบริหาร และผูปฏิบัติงานเพื่อสรุปผลการนําองคความรู และระบบจัดการ

ความรูไปทดลองใช เพื่อสราง องคความรู และระบบจัดการความรูตนแบบ (Archetype) 

6. แลกเปลี่ยนความรูขามชั้นบังคับบัญชาและนอกองคกร (Cross-Leveling Knowledge) 

วัตถุประสงค : เพื่อปรับปรุงตนแบบระบบการจัดการความรู  

วิธีดําเนินงาน 

ศึกษางานดานสอบสวนคดีเยาวชนจากหนวยงานภายนอก และนํานโยบายของผูบริหาร

ระดับสูงมาพิจารณาประกอบ เพื่อปรับปรุงตนแบบ (Archetype) 

 

5.2  ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

5.2.1  การออกแบบระบบ KMS 

การสาธิตระบบการจัดการความรู  (KMS) วัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวาออกแบบ

เหมาะสมหรือไม ใชงานไดจริงหรือไม และควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต ดังน้ี 

1.  วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อเพิ่มศักยภาพการสอบสวนคดีเยาวชน

ไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากนั้นจึงทําการ

วิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS (Knowledge Analysis and 

Data Structuring)  

1)  การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation)  

(1)  การสัมภาษณผูบริหารของงานสอบสวนคดีเยาวชนเพื่อตองการไดขอบเขต

ของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับการสอบสวนคดีเยาวชน  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนด

ภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

และนโยบายการจัดการความรูของการสอบสวนคดีเยาวชน 

(2)  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด 

หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการสอบสวนคดีเยาวชน รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ 
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2)  วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) การ

รวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของผูใชงานใหเปนความ

ตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3)  วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) เปน

การนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการของสวนประกอบ

ตาง ๆ ที่อยูภายในระบบ 

4)  การออกแบบซอฟตแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของ

ซอฟตแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

2.  วิธีการเขาใชงานระบบ 

ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต  (Internet) ที่ URL 

(Universal Resource Location) www.kmcenter.in.th จะปรากฏหนาจอแรก (homepage) ดังน้ี 

 

 
 

รูป 5.15 หนาจอระบบการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด 

 

 

http://www.kmcenter.in.th/�
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รูป 5.16 หนาจอระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  

กลุมงานอํานวยความยุติธรรมทางอาญา 

 

 

 
 

รูป 5.17  หนาจอระบบการจัดการความรู การสอบสวนคดีเยาวชนสําหรับพนักงานอัยการ 
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ระบบประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี 

1. ความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูที่อยูในตัวผูเชี่ยวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการเฉพาะตัว  ความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ  

knowledge Map โดยสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ประกอบดวยแบบจําลองความรู

ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub 

Goal) ในการบรรลุภารกิจ ซึ่งในหัวขอความรูน้ีไดแกการสอบสวนคดีเยาวชน แบบจําลองความรูวิธี

คิด (Inference Knowledge) คือความรูในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล  (Reasoning) รูในเหตุ รูในผล ให

บรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหาและประเด็นอ่ืน ๆ 

แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา  (Domain Knowledge) คือความรูในสิ่งที่ตองคิดหรือ

กระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อให

บรรลกุารคดิ Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท  (Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการพืน้ฐานในการ

แกปญหา (The Specification of Conceptualization) เปนสวนหน่ึงของ Domain Knowledge  

2.  ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูที่อยูในเอกสารหรือแผนภาพตาง ๆ 

ที่ใชในการทํางานแกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตาง  ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ       

คําพิพากษาคําสั่ง คูมือ การสอบสวนคดีเยาวชน เปนตน 

3. โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็นเรงดวน 

(Hot Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) ขอเสนอแนะ (Suggestion) ลําดับเร่ืองความเปนมา (Forum 

Discussion) กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน 

(Announcement) ทีแ่สดงความเห็น (Blog) ตัวอยางคดี (Case Study) ขัน้ตอนการดําเนินคดีในรูป

แผนผัง Knowledge Map เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง  ๆ ได (Link) ระบบเก็บรายชื่อและสถานที่

ติดตอผูเชี่ยวชาญ  (Expertise Contacts) สารานุกรมกฎหมายงานสอบสวนคดีเยาวชน  (Wiki) และ

ระบบสืบคน (Search)   

4.  ลักษณะการใชงานที่เปนประโยชนตาง ๆ (Use-Case) ไดแก การรายงาน หรือเสนอแนะ 

ผูบริหาร  ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็นเรงดวน 

(Issue) ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) ประกาศ

ขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (Announcement)  

การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือแกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานในสวนของ 

ชุดความรู กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา ของงานสอบสวนคดีเยาวชน 

การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีพนักงานอัยการยาย

เขามาใหมสามารถใชระบบในสวนของตัวอยางคดี ประสบการณในการทํางานตลอดทั้งวิธีคิดของ
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ผูเชี่ยวชาญในการสอบสวนคดีเยาวชน ซึ่งความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ Knowledge 

Map 

5.2.2  การเสนอแผนกิจกรรม  

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรในสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

และสํานักงานอัยการจังหวัดมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่ง

จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูสอบสวนคดีเยาวชน โดยขอมูลในการกําหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูการสอบสวนคดีเยาวชนจากการสัมภาษณผูบริหาร จากน้ันจึงไดมีการ

ออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมไดกําหนดไว 3 ป (Gantt 

chart) ดังน้ี 

 

ตาราง 5.7  แผนกจิกรรม 3 ป (Gantt chart) 

กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

1) สรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชงานระบบ

จัดการความรู ตลอดจนการสรางและพัฒนา

ระบบจัดการความรู 

1.1)  สัมมนาทําความเขาใจใหแกผูบริหาร 

และบุคลากรของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

อํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนย

อํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

สํานักงานอัยการจังหวัด ใหเขาใจเกี่ยวกับการ

จัดการความรูและการใชงานระบบจัดการ

ความรู โดยวิทยากรจากสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายบริการจัดการความรู และสาธิตระบบ 
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ตาราง 5.7  (ตอ) 

กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

1.2) จัดต้ังคณะทํางานวิศวกรรมความรู 

(Knowledge Engineering Team) เพื่อจัดเก็บ

องคความรู ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการ

ความรู โดยประธานคณะทํางานควรเปน

ผูบริหารระดับกลาง ตามทฤษฎีของ Nonaka 

1.3) สัมมนาเชิงปฏิบัติการใชความรูแก

คณะทํางานวิศวกรรมความรู ( Knowledge 

Engineering Team) ในดานวิศวกรรมความรู 

และระบบจัดการความรู 

1.4) สนับสนุนใหผูบริหารและบุคลากร

ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความ

ยุติธรรมชั้นสอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครอง

สิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด 

ใชและศึกษาหาความรู จากระบบจัดการความรู 

      

2)  สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูองคความรู 

ประสบการณจริงรวมกัน (Shared Tacit Knowledge) 

2.1) จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวาง

ผูบริหารและบุคลากร ของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน 

ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา 

สํานักงานอัยการจังหวัด ใช เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูประสบการณในการทํางาน โดยใช

หลักการ Brain Stroming 

      

 

 

 



67 
 
ตาราง 5.7  (ตอ) 

กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

3) สรางหลักการในการจัดการความรูโดย

ปรับปรุงองคความรู และพัฒนาระบบจัดการ

ความรู (Creation Concepts) 

3.1) วิเคราะหความรูที่ไดจากผูปฏิบัติงาน 

โดยใช Common KADS Inference Model 

3.2) สังเคราะหความรูใหอยูในรูปแผนที่

ความรู (Knowledge Map) โดยใช Common KADS 

3.3) รวบรวมเอกสาร สารสนเทศ และตัว

บุคคลอางอิงรวมทั้งกรณีศึกษาที่สําคัญ 

3.4) พัฒนาระบบจัดการความรู ดวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT-Based Knowledge 

Management System) โดยคณะทํางานวิศวกรรม

ความรู 

      

4) ทดลององคความรู และระบบจัดการความรู  

(Justify Concepts) 

4.1) ฝกอบรมการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น

ใหมใหแกผูบริหาร บุคลากรของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้น

สอบสวน ศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กใน

คดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด 

4.2) มอบหมายงานจริงหรือทดลองทํางาน 

จาก case ตัวอยางที่เคยทํามาแลว โดยใชองค

ความรู และระบบจัดการความรูท่ีสรางและ

พัฒนาขึ้นใหม 
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ตาราง 5.7  (ตอ) 

กิจกรรม/เดือนท่ี 
ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 

1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 

5) ประเมินผลและปรับปรุงองคความรู ( Build 

Archetype) 

5.1) จัดสัมมนาผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

เพื่อสรุปผลการนําองคความรู และระบบจัดการ

ความรูไปทดลองใช เพื่อสราง องคความรู และ

ระบบจัดการความรูตนแบบ (Archetype) 

      

6) แลกเปลี่ยนความรูขามชั้นบังคับบัญชาและ

นอกองคกร (Cross-Leveling Knowledge) 

6.1) ศึกษางานดานสอบสวนคดีเยาวชน

จากหนวยงานภายนอก และนํานโยบายของ

ผูบริหารระดับสูงมาพิจารณาประกอบ เพื่อ

ปรับปรุงตนแบบ (Archetype) 

      

 

5.2.3  สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

1.  การออกแบบระบบ KMS  

จากการนําระบบ KMS ไปสาธิตกับผูเชี่ยวชาญแลว นําผลการสาธิตระบบมาวิเคราะห

และประเมินคาขอมูล ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 5.8 สรุปผลวิเคราะหและการประเมินคาขอมูลระบบ KMS 

ความเปนไปได ระบบ KMS มีความเปนไปได 100  เปอรเซ็นต ที่จะใชในการ

สนับสนุนการทํางานของผูปฏิบัติงาน ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหาร 

ขอดี มีรายละเอียดของความรู ทั้งความรูที่อยูในตัวคน และเอกสารความรูท่ี

จําเปนตอการใชงานครบถวนเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานและ            

ผูท่ีเขามาใหมสามารถนํามาใชไดทันที และสามารถเปนแหลงใหคน

มาเรียนรูได 

ขอเสีย ระบบคอนขางชาตองรอเวลาในการโหลดเอกสาร โดยเฉพาะการจะ

เปดดูไฟลเอกสารที่เปนไฟล PDF ตองดาวนโหลดกอนจึงจะเปดดูได 

ทําใหเสียเวลาและตองหาที่เก็บเอกสารและผูใชงานระบบตองมี

ความรูในระบบเทคโนโลยี 

สิ่งท่ีตองปรับปรุง ควรใหดูงาย ใชงาย และควรแบงสวนใหชดัเจนวาสวนไหนเปนองค

ความรู สวนไหนเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงาน 

ประโยชนท่ีไดรับ คนที่มาอยูใหมมีที่เรียนรูสามารถใชในการปฏิบัติงานไดอยางเปน

แนวทางเดียวกนั และเปนทีใ่ชแสดงความคดิเห็นได 

 

2.  แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป  

จากการนํากิจกรรมการจัดการความรูไปเสนอกับ KM Team แลวนําความเห็นมา

วิเคราะหและประเมินคาขอมูล ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 5.9 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

 ความ

เปนไปได 
ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตองปรับปรุง ประโยชนท่ีไดรับ 

(2) แผนกจิกรรม 

KM 3 ป 

 

1) สรางความรู

ความเขาใจใหแก

บุคลากร เกี่ยวกับ

การจัดการความรู 

และการใชงาน

ระบบจัดการความรู 

ตลอดจนการสราง

และพฒันาระบบ

จัดการความรู 

 

 

 

มีความ

เปนไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดีอยูแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ควรมกีจิกรรม

เวียนให

หนวยงานอ่ืน

ในสํานักงาน

อัยการสูงสุดได

ทราบเพื่อเขาใช

ประโยชน 

- เวลาควรใชแค 

6 เดือน 

 

 

 

บุคลากรมีความรู

ความเขาใจการ

จัดการความรู

และระบบจัดการ

ความรู ทําให

สามารถนําไปใช

ในการพัฒนาการ

ปฏิบัติงานได 

 

  2) สัมมนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

องคความรู

ประสบการณจริง

รวมกนั (Shared 

Tacit Knowledge) 

มีความ

เปนไปได 

 

เปนการ

แลก 

เปลี่ยน

ประสบ 

การณ 

 

 

สํานักงาน

อัยการ

จังหวัดมี

อยูทั่ว

ประเทศ 

จะตองใช

งบประมาณ

จํานวน

มาก 

ควรใหหนวยงาน

ในตางจังหวัด 

เขามารวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ดวย 

 

มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ

ทํางานกัน 
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ตาราง 5.9  (ตอ) 

 ความ

เปนไปได 
ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตองปรับปรุง ประโยชนท่ีไดรับ 

3) สรางหลักการ

ในการจัดการ

ความรูโดย

ปรับปรุง องค

ความรูและพฒันา

ระบบจัดการความรู 

(Creating 

Concepts) 

มีความ

เปนไปได 

 

มีการ

ปรับปรุง 

ทําให

สามารถ

แกไข

ปญหาที่เคย

เกิดขึ้น

มาแลว

ไมใหเกิด

ซ้ําอีก 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

ปรับปรุงให

ทนัสมยัและ

ถูกตอง 

 

4) ทดลององค

ความรู และระบบ

จัดการความรู 

(Justify Concepts) 

 

มีความ

เปนไปได 

 

มีการใช

ความรู

ทดสอบ

องคความรู

และระบบ

จัดการ

ความรูจาก

สถานการณ

จริง ทําให

สามารถ

แกไขปญหา 

หรือใชใน

การทํางาน

จริงไดอยาง

มีประสิทธิ- 

ภาพ 

ไมมี 

 

ไมมี 

 

องคความรู และ

ระบบจัดการ

ความรูมีการ

ทดสอบ

เตรียมพรอมอยู

เสมอ 
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ตาราง 5.9  (ตอ) 

 ความ

เปนไปได 
ขอดี ขอเสีย สิ่งท่ีตองปรับปรุง ประโยชนท่ีไดรับ 

5) ประเมินผล

และปรับปรุงองค

ความรู (Build 

Archetype) 

มีความ

เปนไปได 

 

ดีอยูแลว 

 

ไมมี ไมมี - เพื่อการพัฒนา

แผน 

6) แลกเปลี่ยน

ความรูขามชั้น

บังคับบัญชาและ

นอกองคกร (Cross-

Leveling Knowledge) 

ศึกษางานสอบสวน

คดีเยาวชนจาก

หนวยงานภายนอก

และนํานโยบายของ 

ผูบริหารระดับสูง

มาพิจารณา

ประกอบ เพื่อ

ปรับปรุงตนแบบ 

 

มีความ

เปนไปได

ของ

การศึกษา

งาน

สอบสวน

คดีเยาวชน 

จาก

หนวยงาน

ภายนอก

เพื่อพัฒนา

งาน

สอบสวน

คดีเยาวชน 

การ

แลกเปลี่ยน

ระหวาง

องคกรทํา

ใหบุคลากร

ในองคกร

สามารถนํา

องคความรู

ใหม ๆ มา

แกไข

ปญหาใน

องคกรได 

หา

หนวยงาน

ภายนอก ที่

มีการ

ดําเนินการ

ที่ดีกวา

สํานักงาน

อัยการ

สูงสุดเพื่อ

ศึกษา 

ไมมี เพื่อพัฒนางาน

สอบสวนคดี

เยาวชน 

 

5.2.4  สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 

จากผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลพบวาระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพ

การสอบสวนคดีเยาวชนและนําทฤษฎีการจัดการความรู สามารถนําทฤษฎีการสรางความรู 

(Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka และ Kirotaka Takeuchi1

                                                 
1 Nonaka,The Knowledge Creating Company,1995 

 มาประยุกตใชในการ

แกปญหางานดานการสอบสวนคดีเยาวชน   ของพนักงานอัยการไดเนื่องจากทฤษฎีการสรางความรู  

(Knowledge Creation) มีหลักการสําคัญ คือ องคกรตองสรางกระบวนการสรางความรูข้ึนในองคกร 
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โดยมีการเปลี่ยนหมุนเวียนไปมาระหวางความรูที่ชัดแจงและความรูที่อยูในตัวบุคคล  เพื่อผลิตองค

ความรูอยางตอเนื่อง ซึ่งเหมาะสําหรับองคกรที่ตองการสรางนวัตกรรมจากคนที่มีความรู

ประสบการณ  สามารถชวยแกปญหาการสอบสวนคดีเยาวชนของพนักงานอัยการและนิติกรที่

ปฏิบัติงานในศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา และสํานักงานอัยการจังหวัดในประเด็น

ปญหาการขาดผูเชี่ยวชาญและการขาดระบบสารสนเทศ ขอมูลที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการทํางานได

ตามสมมุติฐานดังกลาวขางตน 

ระบบการจัดการความรูแมจะนํามาใชในประเทศไทยเปนเวลาหลายปและมีหลาย

หนวยงานทั้งองคกรภาครัฐและเอกชนไดนําไปใชในการจัดการความรู แตสําหรับสํานักงานอัยการ

สูงสุดถือวาเปนเร่ืองใหมที่บุคลากรยังไมมีความรูความเขาใจวาการจัดการความรูคืออะไร ทําไม

ตองจัดการความรู โดยมองวาการนําระบบการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุดเปนการ

เพิ่มภาระใหแกบุคลากรที่มีงานประจํามากอยูแลว ภายหลังจากการสาธิตระบบและอธิบายถึง

ประโยชนที่จะไดรับจากระบบการจัดการความรูทําใหผูเชี่ยวชาญและผูใชงานบางคนเขาใจระบบ

การจัดการความรูมากยิ่งขึ้นและเต็มใจที่จะใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตามแผนการ

จัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  

การแบงประเภทผูใชงานพบวา ระบบมุงเนนเฉพาะ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงาน

ทั่วไปที่ยังไมเกษียณอายุราชการ แตไมครอบคลุมถึงพนักงานอัยการที่เกษียณอายุราชการบางทานที่

มีความรูความเชี่ยวชาญ  ดังนั้นการสรางระบบจึงตองคํานึงถึงชองทางใหพนักงานอัยการที่

เกษียณอายุราชการเขามาใชงานได โดยใชระบบเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อ

กระจายองคความรูใหกวางขวางมากยิ่งขึ้นและใหมีชองทางแจงขาวสารทุกเร่ืองเพื่อผูใชงานจะได

เห็นประโยชนของระบบ จากการสาธิตระบบยังพบวา เทคโนโลยีของศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิ

เด็กในคดีอาญา ยังเปนรุนเกาไมรองรับระบบการจัดการความรูและเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตใชไดเพียงไมกี่เคร่ือง ซึ่งเปนปญหาอุปสรรคที่สําคัญอยางยิ่งในการเขาใชงานระบบการ

จัดการความรูของศูนยอํานวยการคุมครองสิทธิเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวย

ความยุติธรรมชั้นสอบสวน 

5.2.5  แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

ระบบการจัดการความรูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบสวนคดีเยาวชนเปนเคร่ืองมือการ

จัดการความรูเฉพาะการดําเนินรวมการสอบสวนคดีเยาวชนโดยมีภารกิจสําคัญ (Critical Task) คอื 

เขาไปคุมครองสิทธิเด็กใหเปนไปตามกฎหมาย กระบวนการสรางระบบเปนไปตามมาตรฐาน  ISO 

12207/15504 โดยการใชวิธีทางวิศวกรรมความรู Common KADS ในการวิเคราะหขอมูล 
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เน่ืองจากกระบวนการสอบสวรคดีเยาวชนมหีลายขัน้ตอน ต้ังแตขัน้ตอนความผดิเกดิขึน้ 

พนักงานสอบสวนทําหนาที่ประสานงานกับสหวิชาชีพ ที่ปรึกษากฎหมาย บุคคลที่เด็กรองขอ 

สถานทีส่อบสวนเปนสดัสวน ขัน้ตอนการสอบปา กคําผูใหถอยคํา การบันทึกภาพและเสียงอยาง

ตอเน่ือง ทุกขั้นตอนถือวามีความสําคัญและจําเปนตองจัดการความรูทั้งความรูที่เปน ความรูชัดแจง 

(Explicit Knowledge) และความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ซึ่งเกิดจากประสบการณจริงใน

การปฏิบัติงาน อีกทั้งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ

ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ไดมีการแกไขและพัฒนาการอยาง

ตอเนื่องเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิเด็กซึ่งนา นาประเทศ

ใหความสําคัญ ดังน้ัน ระบบการจัดการความรู จึงตองมีการพัฒนาตอไปใหครบทุกขั้นตอน โดยนํา

รูปแบบการทําคําใหการสอบสวนคดีเยาวชนเปนแนวทางในการสรางระบบการจัดการความรู การ

นําระบบการจัดการความรูมาใชแกปญหาเร่ืองการขาดผูเชี่ยวชาญและการขาดฐานขอมูลในการ

สนับสนุนการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ และการแบงประเภทผูใชงานไมควรมุงเนนเฉพาะ 

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไปที่ยังไมเกษียณอายุราชการ แตควรพัฒนาใหครอบคลุมถึง

พนักงานอัยการที่เกษียณอายุราชการบางทานที่มีความรูความเชี่ยวชาญดวย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของพรรพิไล  พาหุสัจจะลักษณ ที่ไดศึกษาบทบาทพนักงาน

อัยการที่มีตอการเขารวมสอบสวนเด็กในคดีอาญาวิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต เสนอตอ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยไดศึกษาประเด็นบทบาทพนักงานอัยการที่เขารวมสอบสวนคดีเยาวชน 

เพียงกํากับดูแล และการขาดประสบการ ณของพนักงานอัยการที่เขารวมสอบสวน พรอมกับได

เสนอแนวทางแกไขปญหาดังไดกลาวมาแลว จะเห็นวาระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาได

อยางยั่งยืนกวาแนวทางที่ผูวิจัยไดเสนอไว 

 


