
 

บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 นําเร่ือง 

 การสรางระบบการจัดการความรู เพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ผูคนควาไดทําการศึกษาขอมูลตามภารกิจ โดยดําเนินการตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยทําการวิเคราะห สังเคราะหและ

ประเมินคาขอมูลโดยวิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS (Knowledge Analysis and Data 

Structuring) โดยมีวิธีการดําเนินการดังตอไปน้ี 

5.1.1 การศึกษาและจัดเก็บความตองการระบบ (ENG 1: Requirement Elicitation) 

          โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับลักษณะงานชันสูตรพลิกศพ  งาน

ไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ศึกษากฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน 

แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับภารกิจของงาน  เพื่อตองการทราบลักษณะงาน บทบาท อํานาจหนาที่ของ

พนักงานอัยการ ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานประกอบดวยอะไรบาง การศึกษาดังกลาวเพื่อ

ตองการไดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน เพื่อนําไปประกอบการจัดทําวาระการสัมภาษณ 

(Agenda) ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) และผูเชี่ยวชาญ (Expert)  

              5.1.1.1  ประชุมสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีอาญา (นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ) 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 เพื่อทราบวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญาและวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา  กําหนดขอบเขตของงาน ความรูท่ี

สําคัญหรือความรูที่เปนปญหาวิกฤตที่สมควรแกไขโดยเรงดวน  กําหนดผูเชี่ยวชาญ บทบาทของ

ผูบริหารในการจัดการความรูในภารกิจ และกําหนดประเภทผูใชระบบ KMS โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 

   1) เขาพบผูบริหารเพื่อขออนุญาตกําหนดวันเขาทําการสัมภาษณจับความรู

   2) ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

   3) สัมภาษณผูบริหารตามกําหนดนัดและตามวาระการสัมภาษณ  โดย

บันทึกเสียงสัมภาษณไว 

   4) นําเทปสัมภาษณที่ไดมาถอดขอความ เรียบเรียงเปนบทสัมภาษณ 

(Script) 

   5) ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ ( Script) จะไดบทวิเคราะหการสัมภาษณ 

(Transcript) ทั้งน้ีเพื่อหาขอบเขตของงาน ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงาน ผูเชี่ยวชาญ  ภารกิจสําคัญ 
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(Critical Task) ของงานตามภารกิจ นโยบายการกําหนดวิสัยทัศน ดานการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีอาญา ประเภทผูใชงานในระบบ KMS 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

รูป 5.1  แสดงขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาพบผูบริหารเพ่ือกําหนดวันสัมภาษณ 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

สัมภาษณผูบริหาร 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 
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ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

ตาราง 5.1  ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

ประเด็นการสัมภาษณ ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ 

การกําหนดขอบเขตความรู 

 

ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานงานชันสูตร

พลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม 

การกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา 

องคความรูในการดําเนินคดีอาญา การวาตาง และการแก

ตาง ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญา

และบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การกาํหนดงานวิกฤต พนักงานอัยการผูปฏิบัติงานขาดความรู ทักษะในขั้นตอน

การปฏิบัติงานไมถูกตอง ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด 

ไมมีความเชี่ยวชาญและขาดประสบการณในการทํางาน  

การกําหนดผูเชี่ยวชาญ นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา 

 

การกําหนดประเภทผูใชงาน แบงเปน 3 ประเภท คือ 

         1. กลุมผูบริหาร ไดแก อธิบดีอัยการ รองอธิบดี

อัยการ และอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 – 10 ใชความรูใน

การดําเนินงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพ การไตสวน

การตายในชั้นศาล และการสอบสวนคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม  ที่ใชสําหรับการบริหาร 

        2. กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูมีประสบการณในการ

ทํางานใชความรูหลักการและเหตุผลที่ใชแกปญหาและ

ตัดสินใจในการทํางานตามภารกิจ 

        3. กลุมผูใชงานทั่วไป ไดแก พนักงานอัยการที่ไดรับ

มอบหมายงานตามภารกิจนี้ที่ขาดความรูและ

ประสบการณในการทํางาน  รวมทั้งพนักงานอัยการที่เร่ิม

เขามาทํางานใหม 
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 5.1.1.2 ประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  สํานักงานคดีอาญา (นายศักด์ิเกษม นิไทร

โยค) เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เพื่อจับหลักการสําคัญ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับภารกิจ ปญหาวิกฤต การแกปญหา กรณีศึกษา โดยมี

ขั้นตอนดังน้ี 

   1) เขาพบผูเชี่ยวชาญเพื่อขอกําหนดวันนัดสัมภาษณ  

   2) ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

   3) ประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

   4) จัดทํารายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรู

ประสบการณเกี่ยวกับหลักการสําคัญ วิธีการคิดและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อนํามาจัดทําแบบจําลองความรู 

(Knowledge Map) 

   5) นํารายงานการประชุมสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ ( Transcript) ไป

วิเคราะหและสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน CommonKADS ทําใหไดมาซึ่ง  Task, Inference, 

Domain, Knowledge Base, Ontology 

   6) นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทานความรูและความเขาใจกับ

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตองครบถวน ถามีขอผิดพลาดตองนํากลับไปแกไข

เรียบเรียงใหถูกตอง และนําไปสอบทานกับผูเชี่ยวชาญอีกคร้ังจนกวาจะไดบทวิเคราะหที่ถูกตอง

ครบถวน สําหรับนําไปออกแบบ Knowledge Map  

   7) กรณีถูกตองครบถวน จึงนําบทวิเคราะหความรูไปออกแบบจําลอง

ความรูหรือแผนที่ความรู ( Knowledge Map) ตามมาตรฐาน CommonKADS นําเขาสูระบบการ

จัดการความรู KMS 
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                            รูป 5.2 แสดงขัน้ตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 

5.1.1.3 บทวิเคราะห ( Transcript) ผูเชี่ยวชาญ จากการประชุมสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญ ทําใหไดมาซึ่งหลักการสําคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปญหาวิกฤตและการแกปญหาใน

การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ตามหัวของานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงาน

สอบสวนวิสามัญฆาตกรรม แลวนําขอมูลดังกลาวนี้ มาทําการวิเคราะหและสังเคราะห ตามหลักการ

ของ CommonKADS ทําใหไดมาซึ่ง Task Knowledge - Inference Knowledge - Domain 

Knowledge   และ Knowledge Base ดังตอไปน้ี 

(1) การชันสูตรพลิกศพ   

เมื่อมีความตายดังกลาวเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดจากการกระทําของเจา

พนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงาน

ซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 3 

พนักงานสอบสวนมีหนาที่แจงใหผูมีหนาที่เปนผูชันสูตรพลิกศพทราบ เพื่อไปรวมทําการชันสูตร

พลิกศพกับพนักงานสอบสวนคือ พนักงานอัยการ  พนักงานฝายปกครอง ตําแหนงต้ังแตระดับ

เขาพบผูเช่ียวชาญเพ่ือกําหนดวันสัมภาษณ 

ออกแบบวาระการสัมภาษณ 

ประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

จัดทํารายงานการประชุม 

ออกแบบ Knowledge Map 

นําเขาระบบ KMS 

วิเคราะห/สังเคราะหรายงานการประชุม ถูกตอง ไมถูกตอง

 



34 

 

ปลัดอําเภอหรือเทียบเทาขึ้นไปแหงทองที่ที่ศพน้ันอยู แพทยทางนิติเวชศาสตร  และนอกจากน้ีให

แจงใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาลหรือญาติผูตายอยางนอย

หนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะในสวนของพนักงานอัยการ มีดังนี้ 

- พนักงานสอบสวนจะแจงมายังศูนยอํานวยการคดีชันสูตรพลิกศพ ซึ่งจะ

มีแบบรับแจงการเขารวมชันสูตรพลิกศพ  หนังสือมอบหมายใหเขารวมชันสูตรพลิกศพ และแบบ

รายงานการชันสูตรพลิกศพ  

- เมื่อพนักงานอัยการไดรับมอบหมายใหชันสูตรพลิกศพแลว จะออกไป

ชันสูตรพลิกศพรวมกับผูที่มีหนาที่ตามกฎหมาย ตามสถานที่ที่พนักงานสอบสวนแจง และเมื่อ

ชันสูตรพลิกศพแลวจะกรอกรายละเอียดในแบบรายงานซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับผูรวมชันสูตร

พลิกศพ บุคคลที่เกี่ยวของกับการตาย สถานที่ที่พบศพ ลักษณะของสภาพศพ รองรอยบาดแผล เหตุ

และพฤติการณที่ตาย และผูท่ีทําใหตาย เปนตน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 150 วรรค 1, 2 และวรรค 3 แลวสงใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการคดีชันสูตรพลิกศพ 

 

(2)  การไตสวนการตาย  

       สืบเน่ืองมาจากการชันสูตรพลิกศพแลว พนักงานสอบสวนจะทํา

สํานวนชันสูตรพลิกศพมาสงพนักงานอัยการในดําเนินการยื่นคํารองตอศาลขอไตสวนการตาย 

เพื่อใหศาลมีคําสั่งแสดงวาผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และเหตุและพฤติการณที่ตาย โดยในการ

ทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ พนักงานสอบสวนตองแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงาน

สอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพดวย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 

วรรค 4 และวรรค 5 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเฉพาะในสวนของพนักงานอัยการ มีดังนี้ 

- พนักงานสอบสวนสงสํานวนชันสูตรพลิกศพ เพื่อทําการไตสวนการ

ตายใหสํานักงานอัยการในทองที่ท่ีพบศพแลว 

- กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร สํานักงานคดีอาญา (อาคารรัชดาภิเษก) 

พนักงานสอบสวนสงใหอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อจายสํานวนชันสูตรพลิกศพให

พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3 – 10  ดําเนินการเนื่องจากอัตรากําลังของ

พนักงานอัยการไมเพียงพอจึงตองกระจายใหทุกสํานักงานคดีอาญาดังกลาวดําเนินการ 

- พนักงานอัยการผูไดรับมอบหมายใหดําเนินการ จะตองตรวจสาํนวนคดี

ชันสูตรพลิกศพวาถูกตองครบถวนหรือไม เชน มีรายงานการตรวจศพและรายงานชันสูตรพลิกศพ
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ของแพทยหรือไม การสอบปากคําพยานที่เปนผูชันสูตรพลิกศพครบถวนหรือไม และมีพนักงาน

อัยการเขารวมทําสํานวนสอบชันสูตรพลิกศพหรือไม ถาครบถวนแลว 

- ใหพนักงานอัยการทําคํารองขอไตสวนการตายยื่นตอศาลชั้นตนใน

ทองที่ที่พบศพน้ันอยูเพื่อใหศาลทําการไตสวนและมีคําสั่งวา ผูตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด และถึง

เหตุและพฤติการณที่ตาย  

- เมื่อศาลมีคําสั่งแลว  ใหศาลสงสํานวนการไตสวนของศาลพรอมคําสั่ง

ศาลไปยังพนักงานอัยการ เพื่อสงใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 150 วรรค 11 

   (3) การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

ตองเปนกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระทําของเจาพนักงานซึ่งอาง

วาปฏิบัติราชการตามหนาที่หรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่  หรือในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติ

ราชการตามหนาที่ นั้น พนักงานสอบสวนตองแจงใหพนักงานอัยการเขารวมกับพนักงานสอบสวน

ในการทําสํานวนสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมดังกลาว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา มาตรา 155/1 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในสํานักงานคดีอาญา มีดังนี ้

    - พนักงานสอบสวนจะมีหนังสือแจงมายังอธิบดีอัยการ สํานักงาน

คดีอาญา  

- อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา จะมอบหมายใหพนักงานอัยการที่

สังกัดที่อยูในสํานักงานคดีอาญา เขารวมทําสํานวนสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมกับพนักงาน

สอบสวน โดยมีหนังสือแจงไปยังพนักงานสอบสวนวาไดมีการมอบหมายใหพนักงานอัยการคนใด

ไปรวมทําสํานวนสอบสวนคดีดังกลาว 

- เมื่อพนักงานสอบสวนไดรับทราบชื่อพนักงานอัยการแลวจะแจงให

พนักงานอัยการผูน้ันไปรวมทําสํานวนสอบสวน เมื่อไดมีการสอบปากคําของพยานแลว พนักงาน

อัยการจะตองลงลายมือชื่อไวในบันทึกคําใหการของพยานดังกลาวรวมกับพนักงานสอบสวนดวย 

ซึ่งการเขารวมทําสํานวนสอบสวนดังกลาว พนักงานอัยการอาจใหคําแนะนํา ตรวจสอบ

พยานหลักฐาน ถามปากคําพยานหรือสั่งใหถามปากคําบุคคลที่เกี่ยวของได  

ปญหาวิกฤตในการชันสูตรพลิกศพ  ในกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากการ

ชันสูตรพลิกศพไมใชเปนงานหลักที่ตองทําเปนประจําแตเปนงานพิเศษตามกฎหมาย และไมเฉพาะ

พนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญาเทาน้ันเปนผูออกไปรวมชันสูตรพลิกศพเทาน้ัน แตพนักงาน
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อัยการทุกสํานักงานจะตองมีหนาที่หมุนเวียนกันไป ซึ่งพนักงานอัยการบางคนที่ไมเกี่ยวของกับงาน

คดีอาญา และไมเคยไปรวมชันสูตรพลิกศพจะไมทราบวาจะดําเนินการอยางไรบาง จึงขาดความรู

ในสวนน้ี 

   ปญหาวิกฤตในการไตสวนการตาย   เกิดจากความไมครบถวนสมบูรณ

ของสํานวนคดีชันสูตรพลิกศพ เชนไมมีพนักงานเขารวมทําสํานวนสอบสวน ไมมีการแจงญาติ

ผูตาย หรือพยานหลักฐานไมเพียงพอ และขั้นตอนกระบวนการพิจารณาในชั้นศาล ประกอบกับ

อัตรากําลังคนที่ทํางานในสํานักงานคดีอาญามีจํานวนนอย แตละสํานักงานมีปริมาณงานคดีอาญา

ทั่วไปอยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก  จึงขาดการเรียนรูงานไตสวนการตายซึ่งไมใชงานหลัก ทํา

ใหเกิดความผิดพลาดในการดําเนินคดี เนื่องจากพนักงานอัยการขาดองคความรูในปฏิบัติงานไม

ครบถวนตามขั้นตอน สงผลใหศาลยกคํารองหรือมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน 

   ปญหาวิกฤตในการสอบสวนคดีวสิามญั    เกิดจากพนักงานอัยการขาด

ความรู และประสบการณเกี่ยวกับเร่ืองของการสอบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานใน

เบื้องตน  

   การแกปญหา    จากการที่พนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา มีงาน

คดีอาญาทั่วไปที่ไดอยูในความรับผิดชอบจํานวนมากซึ่งเปนงานหลัก แตงานตามภารกิจทั้ง 3 งาน

ดังกลาวเปนงานประจําที่มีปริมาณนอยที่จะตองทําสม่ําเสมอ ซึ่งพนักงานอัยการที่ไดรับมอบหมาย

งานดังกลาว หรือพนักงานอัยการที่เร่ิมทํางานใหม จะขาดความรู ทักษะ และประสบการณใน

ขั้นตอนการทํางาน ดังน้ัน ควรมีการจัดการความรูใหเปนระบบเพื่อใหพนักงานอัยการไดเรียนรูเพิ่ม

ทักษะในการทํางานใหถูกตองตามขั้นตอน และมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งสํานักงานคดีอาญา

ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู  KM Team ขึ้น (ตามคําสั่งสํานักงานคดีอาญาที่ 

18/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม  2553) โดยไดแบงคณะทํางานออกเปน 6 คณะ ตามงานดานตาง ๆ ที่

อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งรวมงานคนควาในหัวขอความรูน้ีไวดวย  เพื่อ

รวบรวมองคความรูนํามาใชเปนขอมูลและเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

ผลสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแบบจําลองผังความรู ดังน้ี 
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รูป 5.3 แสดงแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ภารกิจงานชันสูตรพลิกศพ 

 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 
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รูป 5.4  แสดงแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ภารกิจงานไตสวนการตาย 

 

 

INPUT 
OUTPUT 

PROCESS 



39 

 

 
      

รูป 5.5  แสดงแบบจําลองความรู ( Knowledge Model) ภารกิจงานสอบสวนคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม 

 

    ( 4) ฐานความรูอางอิง (Knowledge Base) ดังน้ี        

1.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

2.  ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญา

ของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 

3.  ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการชันสูตรพลิกศพ 

พ.ศ. 2543 

4.  ระเบียบสํานักงานคดีอาญา วาดวยการเขารวมกับพนักงาน

สอบสวนทํา   สํานวนชันสูตรพลิกศพ ทําสํานวนสอบสวนในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ

กระทําหรือตายในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตามหนาที่ 

และทําสํานวนในกรณีที่ผูตายถูกกลาวหาวาตอสูขัดขวางเจาพนักงานซึ่งอางวาปฏิบัติราชการตาม

INPUT 
OUTPUT 

PROCESS 



40 

 

หนาที่ พ.ศ. 2551 ไดวางแนวทางปฏิบัติงานในการรวมสอบสวนทําสํานวนชันสูตรพลิกศพ และ

รวมสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

5.  คูมือการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

6.หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/13720 ลงวันที่ 26 

กันยายน 2550  เร่ืองใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนคดีวิสามัญฆาตกรรมใหผูวาราชการจังหวัด

พิจารณา 

7.หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุดที่ อส. 0023/ว 50 ลงวันที่ 5 

กุมภาพันธ 2551 เร่ืองแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคดีวิสามัญฆาตกรรม 

 

5.1.2 วิเคราะหความตองการระบบ (ENG 2 : System Requirement Analysis)  

การวิเคราะหความตองการของระบบเพื่อใหไดระบบการจัดการความรูที่เปน

ประโยชนสอดคลองกับการจัดการความรูของหนวยงาน Business Specification ใหบรรลุวิสัยทัศน

การจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา ซึ่งไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ( Scoping Meeting) 

ตองการใหมีระบบการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาวิกฤตที่ทําใหผูปฏิบัติงานไมมี

เวลาศึกษา เรียนรูการทํางานที่ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมายที่กําหนดไวไปในทิศทางเดียวกัน

อยางมีประสิทธิภาพ  โดยการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาและจัดเก็บความตองการ  (ENG 1) นํามา

วิเคราะหประกอบกับแบบสอบถามความตองการใชงานระบบจากผูใชงานระบบ  (User 

Specification)  ผลปรากฏวาผูใชงานตองการใหมีระบบการจัดการความรู (KMS) ตอบสนองในการ

ใชงานระบบของผูใชงานแตละประเภท คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชงานทั่วไป ดังน้ี 
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ตาราง 5.2 แสดงความตองการของผูใชงานระบบและประเภทของผูใชระบบ 

ประเภทผูใชงานระบบ  ความตองการระบบ  

1. ผูบริหาร  (อธิบดีอัยการ รอง

อธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา)  

 

2. ผูเชี่ยวชาญ  

 

3. พนักงานอัยการผูปฏิบัติงาน 

 

1. ระบบ KMS ควรมีแผนที่ความรู ( Knowledge Map) 

ขั้นตอนวิธีการทํางานในรูปแบบแผนผัง เพื่อใหเขาใจ

งาย 

 2. ระบบ KMS ควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตางๆ ไดแก 

กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนและความรูเสริมที่

สามารถสืบคนไดอยางสะดวก รวดเร็ว  

3. ระบบ KMS ควรมกีระดานสนทนาตอเน่ือง ( Forum 

Discussion) เพื่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู 

ประสบการณระหวางผูปฏิบัติงานและผูเชี่ยวชาญ  

4. ระบบ KMS ควรมีการมอบหมายงาน ( Assignment) 

เพื่อการสั่งงานได  

5. ระบบ KMS ควรมีการเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ 

(Link) 

6.ระบบ KMS ควรมีระบบการเก็บรายชื่อและที่อยูของ

ผูเชี่ยวชาญ (Contact) 

7. ระบบ KMS ควรมีพื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความ

ตางๆ (Announcement)  

8. ระบบ KMS ควรมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน  

 (Calendar) 

9. ระบบ KMS ควรมีกรณีศึกษาไวใหศึกษาได (Case 

Study) 

10. ระบบ KMS ควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหา

เรงดวนได (Hot Issue) 

11. ระบบ KMS ควรมีกระดานเลาเร่ือง (Webblog) 

12. ระบบ KMS ควรมีสารานุกรมกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(Wiki) 

13. ระบบ KMS ควรมีระบบสืบคน (Search) 
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  เมื่อไดความตองการของระบบและประเภทผูใชงานของระบบแลว ใหนําความ

ตองการมากําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู โดยกําหนดตามประเภทของผูใชงาน

ระบบ ไดแก 

  ผูบริหาร กําหนดใหสามารถเขาใชงานในสวนที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน 

การกําหนดนโยบายในการบริหารงาน การมอบหลักการและแนวทางในทางปฏิบัติใหกับบุคลากร

ในองคกรเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนเอกภาพ 

อันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดปญหาที่เกิดจากความแตกตางในการปฏิบัติ 

  ผูเชี่ยวชาญ กําหนดใหระบบสามารถตอบคําถามของผูใชงาน หรือปฏิบัติงานใน

สวนของการใหคําแนะนํา การแกปญหา โดยระบบจะมีชองทางใหสามารถติดตอผูเชี่ยวชาญไดผาน

ทางหนากระดานสนทนา มีทําเนียบผูเชี่ยวชาญ หากมีปญหาสามารถติดตอเพื่อขอคําปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญผานทางหนาระบบ หรือทางโทรศัพท ตามขอมูลที่ไดจัดเก็บไวในทําเนียบผูเชี่ยวชาญ

ดานงานชนัสตูรพลกิศพ ไตสวนการตาย และการสอบสวนคดีวสิามญัฆาตกรรมไดตลอดเวลา หรือ

หากมีประเด็นเรงดวนก็สามารถใชงานระบบเพื่อขอความชวยเหลือไดในสวนของประเด็นเรงดวน 

(Hot Issue) ได 

  ผูใชงานทั่วไปหรือพนักงานอัยการผูปฏิบัติงาน  ระบบไดกําหนดในเร่ืองของ

ฐานขอมูลสําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว ไมวาจะเปนองค

ความรูสนับสนุน คูมือการปฏิบัติงาน การคนหา ระเบียบ  คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางกรณีศึกษา (Case study) ตัวอยางแบบรายงานการชันสูตรพลิกศพ ตัวอยางคํารองตางๆ หรือ 

เครือขายออนไลนเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืนที่รวบรวมไวใหสามารถใชงานไดทันที 

นอกจากน้ีแลวยังสราง Knowledge Map ที่ไดจากการจําลองความรู ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ  

เพื่อเปนแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ และผูที่เกี่ยวของกับงานดังกลาวไว

เพื่อใหเขามาศึกษาการปฏิบัติงานใหถูกตองตามขั้นตอน  ซึ่งสามารถศึกษาและทําความเขาใจ

กระบวนงานจากแผนภาพความรูที่ไดจัดทําไวในสวนพื้นที่ Document Management System โดย

โปรแกรม Microsoft Visio  มีปฏิทินกิจกรรมแจงขาวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัดทํากิจกรรม

ของกลุมผูปฏิบัติงาน และม ีBlog สาํหรับใหแสดงความคดิเห็นบนหนาระบบได 

   

5.1.3  วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3 : Software Requirement Analysis)  

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร เพื่อตองการซอฟตแวร ( Software) ของระบบ 

เชน Function ตางๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูใชระบบ โดย

วิเคราะหขอมูลความตองการระบบงานของผูใชงานระบบ ( User Specification) ประกอบการ
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วิเคราะหขอมูล ENG 1และ ENG 2 แลวกาํหนด Function พื้นฐานของระบบการจัดการความรู โดย

ใช Feature/Function จาก Software ของ Microsoft SharePoint มาปรับใชตามความจําเปนและ

เหมาะสม ในเบื้องตนสิ่งที่จะตองมีในระบบ KMS ดังน้ี 

 

ขอมูลการกําหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

ตาราง 5.3 การกาํหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ 
การกําหนด Function การทํางานของ 

Microsoft SharePoint 

1. แผนภาพความรูเพื่อใชในการสื่อสารและเขาใจ

งายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

Document Library for Knowledge Map 

(Visio Drawing) 

2.รวบรวมเอกสารสนับสนุนการทํางาน ไดแก 

กฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ ตาม

ภารกิจอยางเปนระบบสามารถสืบคนไดงายและ

รวดเร็ว  

Document Management System 

3. กระดานสนทนาเพื่อแบงปนความรูหรือ

แกปญหา  

 การทํางานในกลุมผูใชงาน  

Forum Discussion 

4.การเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ ที่เปนแหลงขอมูล Link 

5.การจัดเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ 

 ความสะดวกในการประสานงานระหวางผูใชงาน

กับ 

 ผูเชี่ยวชาญ 

Contact 

6.ประกาศขอความตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร

ขอมูลการทํางาน ของสํานักงานคดีอาญา 

Announcement 

7. ปฏิทินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานตามภารกิจ 

เกี่ยวกับการดําเนินการระบบ KMS และตาราง

กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการความรู 

Calendar 
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ตาราง 5.3 การกาํหนด Function การทํางานของระบบ KMS (ตอ) 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ 
การกําหนด Function การทํางานของ 

Microsoft SharePoint 

8. ตัวอยางกรณีศึกษา Case Study 

9. ประเด็นปญหาเรงดวน Hot Issue 

10. กระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ประสบการณในการทํางาน 

Blog 

11. สารานุกรมกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานตาม

ภารกิจ 

Wiki 

12.การสืบคนขอมูล Search 

13. การมอบหมายงาน Task Assignment 

 

ตารางที่ 5.4 แสดงการกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบแตละประเภท 

ประเภทผูใชงานระบบ  สิทธิของผูใชงานระบบ 

Read Write Delete Edit 

ผูบริหาร  

(อธิบดีอัยการ, รองอธบิดีอยัการ, อัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา)  

    

ผูเชี่ยวชาญ     

ผูใชงานทั่วไป  

(พนักงานอัยการ สํานักงานคดีอาญา) 

    

Knowledge Manager     

Project Manager     

Knowledge Engineer     

Knowledge Management System Support     
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5.1.4 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) 

 ในการออกแบบระบบและสวนตางๆ ใน  Microsoft SharePoint (Software Design) ซึ่ง

ประกอบดวย Cop Task Inference Domain และ Knowledge Base เปนไปตามมาตรฐานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งสามารถนําไปใชงานไดจริงตามความตองการของผูใชงาน ดังเชน รูป 

5.6 – 5.8    

 

 
 

   รูป 5.6  ผังความรู ระดับ Task 
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    รูป 5.7  ผังความรู ระดับ  Inference 

 

 

 
                  รูป  5.8 ผังความรู ระดับ Domain 
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5.1.5 การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment)  

เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรในสํานักงาน

คดีอาญามีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการกําหนด

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญาโดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีอาญาไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากนั้นไดมีการออกแบบกิจกรรมการ

จัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบการ

จัดการความรูและเสนอแผนกจิกรรมใหกบั KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ 

จากการสัมภาษณผูบริหาร(อธิบดีอัยการ)สํานักงานอาญา  ผูบริหารไดมีนโยบายเกี่ยวกับ

การจัดการความรูและกําหนดวิสัยทัศน ดังน้ี 

- วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา “บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา ตองมีความรู 

ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม อยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา” 

- วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา “องคความรูในการดําเนินคดีอาญา 

การวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญา และบุคคลภายนอก

ไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว บรรลุผลตามวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา 

โดยใหมีการจัดรูปแบบในการเรียนรู และสรางระบบการจัดการความรูข้ึนในสํานักงานคดีอาญา 

เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการจัดการความรู  จึงตองมีแผนและ

กิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน   ในการจัดทําแผนกิจกรรม

สื่อสารระบบการจัดการความรู (MAN 1) โดยการนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in 

Action) มาประยุกตใชในการออกแบบแผนกิจกรรมไว 3 ป ดังน้ี  

 

แผนกิจกรรมการจัดการความรู  3 ป 

ปท่ี 1

วัตถุประสงค  เพื่อสื่อสารทําความเขาใจของหนวยงานใหตรงกันเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรู  KMS ที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน และชี้ใหเห็น

ประโยชนที่ผูปฏิบัติงานและองคกรจะไดรับจากระบบ KMS   

 : กิจกรรมการสื่อสารการใชงานระบบการจัดการความรู (KMS) 

วิธดํีาเนินงาน 

1.  ประชุมสาธิตระบบ KMS และสื่อสารกับ KM Team ถึงประโยชนของการใชระบบการ

จัดการความรูในการนําไปใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ  
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 2.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูบริหาร อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา โดยการประยุกตใชทฤษฎี  การเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action)   ในรูปแบบ 

(Mode) การเรียนรูโดยการทดลอง  (Experimental Learning) โดยการเขาไปสาธิตการใชงานทั่วไป

ของระบบ KMS โดยเนนในสวนการใชงานในระบบดานการบริหาร เพือ่กาํหนดนโยบาย  สั่งการ 

และวางแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  

3.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน โดยการประยุกตใชทฤษฎี 

(Learning in Action)   ในรูปแบบ (Mode) การเรียนรูโดยการทดลอง  (Experimental Learning) โดย

แนะนําวิธีการใชงานระบบเพื่อนําขอมูลในระบบมาสนับสนุนการตัดสินใ จ ในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินคดี เชน วิธีการสืบคน ( Search) กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ และการเขาไป

แสดงความคดิเห็น (Blog) ในระบบ และในประเด็นเรงดวน เปนตน  

4.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Engineer (KE) โดยการประยุกตใชทฤษฏี 

(Learning in Action)   ในรูปแบบ (Mode) เรียนรูโดยการสืบความลับ  (Intelligent Learning) เปน

การฝกอบรม โดยใชวิธีสืบคน ( Search) คําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลยุติธรรม ที่เกี่ยวของกับการ

ไตสวนการตาย และคดีวิสามัญฆาตกรรม หรืออาจใชวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญ ( Inquiry) โดยการ

สัมภาษณ ประสบการณกรณีศึกษาในงานตามภารกิจ 

 5.  ฝกอบรม KM Team โดยประยุกตใชทฤษฎี ( Learning in Action)   ในรูปแบบ (Mode) 

เรียนรูในการนําการเรียนรู (Leading Learning) เพื่อใหเปนผูนําในการเรียนรู ในกรณีมีการสอนงาน 

(Coaching) พนักงานอัยการที่ยายมาใหม ใหรูถึงระบบ KMS  

6.  ฝกอบรมเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยี ของสํานักงาน  ใหมีความรูวิธีการนําขอมูลเขาสู

ระบบ KMS 

7. ดําเนินการใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานสมัครเปนสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) และ

นําระบบ KMS ไปใชฝกฝนและทดลองปฏิบัติใชงานจริงภายใน 3 เดือน 

8. สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชระบบ KMS โดยแจกแบบสอบถาม  และ

นําผลมาวิเคราะห 

 

ปท่ี 2

วัตถุประสงค  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานของแตละคน

ในสํานักงานคดีอาญา เกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชระบบ KMS 

 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

วิธดํีาเนินงาน  

1. จัดประชุมพนักงานอัยการภายในสํานักงาน โดยใหแตละคนเลาเร่ือง (Storytelling)  
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ประสบการณ การแกไขปญหาในการทํางาน และการใชระบบ KMS 

2.   จัดสัมมนาตรวจสอบผูใชระบบทั้งหมดในสํานักงานคดีอาญา เกี่ยวกับปญหาในการใช

งานระบบ KMS และปญหาในการปฏิบัติงาน เพือ่แลกเปลีย่นแสดงความคดิเห็นมากาํหนดแนวทาง

ในการปรับปรุงการบริหารจัดการความรูและระบบKMS ของสํานักงานคดีอาญา 

3.   จัดประชุมสัมมนา KM Team เพื่อนําปญหาตางๆ เกี่ยวกับระบบและการปฏิบัติงาน 

โดยระดมความคิดนําไปวิเคราะหและสังเคราะหปญหา เพื่อนํามาใชการปฏิบัติงานหรือแกไข

ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ KMS   

4.  ประชุมชี้แจงผูบริหารเพื่อทราบปญหา และขอความเห็นชอบวิธีการและผลในการแกไข

ปญหาเพื่อนํามาใชงานในระบบ KMS 

5.จัดประชาสัมพันธใหผูใชระบบทั้งหมดในสํานักงานคดีอาญาทราบความเคลื่อนไหวใน

การใชระบบ KMS 

 

ปท่ี 3

วัตถุประสงค   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนาระบบการจัดการความอยาง

ตอเน่ือง 

  : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

วิธดํีาเนินงาน 

1.  ออกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และสัมภาษณผูใชระบบ เกี่ยวกับความตองการ

เพิ่มเติม ในการใชประโยชนจากระบบ KMS ใหดียิ่งขึ้น 

  2. จัดสัมมนา KM Team เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบ และผูใชระบบ เพื่อ

นําผลการดําเนินงานมากําหนดแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการความรูของสํานักงานให

อยางสม่าํเสมอและตอเน่ือง  

     3. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหพนักงานอัยการที่ยายมาใหม ใหมีความรูและสามารถใช

งานเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

 

5.16 สิ่งท่ีพบเห็นท่ัวไป 

            สํานักงานคดีอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีอาญา รวมถึงการ

ชันสูตรพลิกศพ การรวมทําสํานวนคดีชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตายคดีวิสามัญ และการเขา

รวมทําสํานวนสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  โดยการเขารวมชันสูตรพลิกศพเปนงานที่ไมเฉพาะ

พนักงานอัยการสํานักงานคดีอาญาเทาน้ัน แตสํานักงานอ่ืนที่อยูที่อาคารรัชดาภิเษกทุกสํานักงานจะ

หมุนเวียนกันไปตามที่ศูนยอํานวยการชันสูตรพลิกศพเปนผูจัดเวร  โดยงานดังกลาวจะเปนการ
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ออกไปปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ เชนที่เรือนจํา โรงพยาบาลทัณฑสถาน หรือที่สถานีตํารวจนคร

บาลตางๆ ในเขตทองที่ท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานคดีอาญาในกรณีออกไปรวมทําสํานวนการ

สอบสวนกับพนักงานสอบสวน  สวนงานคดีอาญาทั่วไป ไมเฉพาะสถานีตํารวจนครบาลที่อยูใน

ความรับผิดชอบเทานั้นสงสํานวนมาใหดําเนินการ ยังมีสํานวนคดีจากหนวยงานอ่ืน เชน กองบัง

การปราบปราม  กองบังคับการปราบปรามเกี่ยวกับการคามนุษย เปนตน  อีกทั้งงานคดีที่จะตองไป

ดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลอาญา (วาความ) นอกเหนือจากน้ีพนักงานอัยการในสาํนักงาน

คดีอาญา ยังตองมีหนาที่ไปรวมสอบสวนปากคําเด็กและเยาวชน ตามที่ไดรับมอบหมายอีกดวย ซึ่ง

ทําใหงานที่อยูในความรับผิดชอบจํานวนมาก  

 สวนในการจัดการความรูของหนวยงานน้ัน อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา ไดแตงต้ัง

คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ของสํานักงานคดีอาญาขึ้น (ตามคําสั่งสํานักงานคดีอาญา

ที่ 18/2553  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553)  โดยแบงคณะทํางานเปน 6 คณะ  ดานตางๆ เกี่ยวกับงานที่

อยูในความรับผิดชอบ เพื่อรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับงานดังกลาว ซึ่งรวมถึงงานตามภารกิจนี้ดวย  

โดยใหคณะทํางานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญซึ่งเปนผูมีประสบการณ  เพื่อรวบรวมองคความรูตางๆ 

ในรูปแบบของเอกสาร เพื่อใหเปนไปตามวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และในสํานักงานอัยการ

คดีอาญา มีการต่ืนตัวในการเรียนรู ซึ่งการจัดการความรูเปนที่ยอมรับของพนักงานอัยการใน

สํานักงานคดีอาญาในการใหความรวมมือที่ดี และเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําระบบการจัดการ

ความรูขึ้นในสํานักงานอัยการสูงสุด  

 สวนวัฒนธรรมของคนในสํานักงานคดีอาญา มีลักษณะเปนแบบพี่กับนอง ใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน มีความเกรงใจ เห็นอกเห็นใจ และมีนํ้าใจซึ่งกันและกันดี 

 

5.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

             ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อ

งานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  ดวยการเสนอ

แผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปน้ี 

5.2.1

           การ สาธิตระบบการจัดการความรู  มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวา มีความ

เหมาะสมหรือไม ทั้งในเร่ืองการออกแบบ วิธีการเขาใชงาน สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควร

ปรับปรุง และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต ดังน้ี 

 การสาธิตระบบ 

5.2.1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่องานชันสูตรพลิกศพ งาน

ไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง  ๆ ตาม
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กระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดย

วิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)  

1) การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG 1: Requirement 

Elicitation)  

     (1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีอาญาเพื่อตองการ

ไดขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะของงานตามภารกิจ กําหนดตัว

ผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนของ

สํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

 (2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจาก

ประสบการณ แนวคิด หลักการที่สําคัญ ขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพื่อ

สนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการ รวมทั้งตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ 

2) วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement 

Analysis) การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงาน

ระบบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของผูใชงาน

ใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3) วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement 

Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก  ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการ

ของสวนประกอบตาง ๆ ที่อยูภายในระบบ 

4) การออกแบบซอรฟแวร  (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบ

ลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

 

 5.2.2 

          ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต ( Internet) ที่ URL 

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

วิธีการเขาใชงานระบบการจัดการความรู 
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           รูป 5.9 แสดงหนาระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ 

http//:www.kmcenter.in.th 

 

 

 
  

                   รูปที่ 5.10  แสดงหนาระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด Page กลุมงาน

อํานวยความยุติธรรมทางอาญา 
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 รูป 5.11 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู ภารกิจงานชันสูตรพลิกศพ 

 

 
รูป 5.12 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู ภารกิจงานไตสวนการตาย 
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รูป 5.13 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู ภารกิจงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

 

  

 
  

รูป 5.14 แสดงหนาจอระบบการจัดการความรู ภารกิจงานสํานวนคดีความตายโดยผิดธรรมชาติ 
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     ระบบประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังน้ี  

 1. ความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูที่อยูในตัวผูเชี่ยวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการณเฉพาะตัว  ความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ  

knowledge Map โดยสรางแบบจําลองความรู (knowledge  Model)ประกอบดวยแบบจําลองความรู

ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub 

Goal)ในการบรรลุภารกิจ ซึ่งในหัวขอความรูน้ีไดแก ขอบเขตการปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวของ

ตามภารกิจ แบบจําลองความรูวิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรูในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การคดิหาเหตุผล(Reasoning)  รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ 

ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหาและประเด็นอ่ืน ๆ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain 

Knowledge) คือความรูในสิ่งที่ตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ (Conceptualization) เฉพาะ

เร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุการคิด Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท

(Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการพืน้ฐานในการแกปญหา (The Specification of 

Conceptualization) เปนสวนหน่ึงของ Domain Knowledge  

2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูที่อยูในเอกสารหรือแผนภาพ

ตาง ๆ ที่ใชในการทํางาน แกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย 

ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ หนังสือเวียน และคําสั่งของศาลยุติธรรม (อาญา) เปนตน 

3.โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

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

(Forum Discussion)กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) ประกาศขอความตาง ๆ 

ของสํานักงาน  (Announcement) ทีแ่สดงความเห็น (Blog)   ตัวอยางคดี  (Case Study) ขั้นตอนการ

ดําเนินคดีในรูปแผนผงั  Knowledge Map เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได  (Link) ระบบเก็บ

รายชื่อและสถานที่ติดตอผูเชี่ยวชาญ (Expertise Contacts) สารานุกรมกฎหมายที่เกี่ยวของกับงาน

ภารกิจ ( Wiki) และระบบสืบคน (Search)   

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

เสนอแนะ ผูบริหาร  ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

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

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (Announcement)  

การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือแกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานใน

สวนของ ชุดความรู กฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และคําสั่งของศาล 
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การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีพนักงาน

อัยการยายเขามาใหมสามารถใชระบบในสวนของตัวอยางคดี ประสบการณในการทํางานตลอดทั้ง

วิธีคิดของผูเชี่ยวชาญในการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

และสํานวนการตายโดยผิดธรรมชาติ ซึ่งความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ Knowledge Map 

5.2.3 

 เปนการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู พรอมทําความเขาใจกับบุคลากรใน

องคกร โดยไดนําเสนอแผนกิจกรรมตอ ผูเชี่ยวชาญ KM Team งานภารกิจดังกลาว ซึ่งแผนกิจกรรม

จะตองมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนดานการจัดการความรูที่ผูบริหารไดมอบให จึงนํามาออกแบบ

กิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 

การเสนอแผนกจิกรรม 

       

5.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล  

               ผลจากการสาธิตระบบการจัดการความรูงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย 

และงานสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม และนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรูตอ KM 

Team แลว สามารถสรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลไดดังน้ี  

             5.3.1. การออกแบบระบบการจัดการความรู KMS  มีความเหมาะสม สามารถเขาใชงานได

จริง สําหรับผูมีความรูดานเทคโนโลยี หากผูใชระบบไมมีความรูหรือไมคุนเคยกับระบบ IT  ทําให

มีความยุงยากในการเขาใชงาน เพราะมีหลายขั้นตอนในการเขาถึงขอมูล  นอกนจากนี้ควรมีระบบ

จูงใจใหพนักงานอัยการมาสนใจในการเขาใชงานระบบ และสํานักงานอัยการสูงสุดจะตอง

สนับสนุนเทคโนโลยีใหเพียงพอเพื่อรองรับระบบ มิฉะนั้นจะไมเกิดประโยชนในการมีระบบการ

จัดการความรูแตอยางใด  สวนขอเสียอ่ืนเกี่ยวกับระบบยังไมพบเห็นเน่ืองจากระบบยังไมได

ดําเนินการออกใช 

 5.3.2. แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป มีความเหมาะสม สามารถดําเนินงานไดจริง และ

มีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของผูบริหาร ซึ่งเปนเพิ่มพูนความรู

ใหแกผูปฏิบัติงานและผูที่เขามาทํางานใหมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แตวฒันธรรมองคกร

อัยการที่ไมคอยยอมรับการเปลี่ยนแปลง บุคลากรยึดติดกับงานที่ทําอยูประจํา (Defensive Routine) 

มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนเทาที่ควร ดังน้ันจึงตองสื่อสารทํา

ความเขาใจ (Alignment) กับบุคลากรใหเห็นถึงประโยชนของระบบการจัดการความรูใหดี 
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5.4 สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 

                   จากการสาธิตระบบ KMS สามารถเขาไป ชวยแกปญหาพนักงานอัยการที่ขาดองค

ความรูในงานตามภารกิจนี้ได ซึ่งระบบไดอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานไดจริง และทําใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน สามารถเขาไปศึกษาคนควาไดเปนอยางดี และมีประโยชน

สําหรับพนักงานอัยการที่เขามาเร่ิมงานใหม   โดยแสดง  Knowledge Map  ของงานตามภารกิจ ซึ่งมี 

Task  Inference และ Domain ที่จําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญ  มีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ คูมือ แนวทางปฏิบัติ และองคความรูสนับสนุน สะดวก รวดเร็ว และงายตอ

การศึกษาคนควา ทําใหลดขั้นตอนการทํางาน นอกจากนี้ ระบบ KMS ยังมีขอพิเศษและคนพบได

โดยบังเอิญวาสามารถแกปญหาขององคกรได คือ ความรูในตัวผูเชี่ยวชาญอาจสูญหายไปจาก

องคกรได เมื่อมีการโยกยายงานหรือเกษียณอายุราชการ แตระบบ KMS ไดมีการจัดเก็บความรูจาก

ตัวผูเชี่ยวชาญ(Tacit Knowledge) ซึ่งเปนประสบการณอันมีคาที่สะสมมานานในการทํางานไว เพื่อ

มิใหเกิดการสูญเสียไปจากองคกรได 

 

5.5 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 

ระบบการจัดการความรูเพื่องานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ เปนเคร่ืองมือการจัดการความรูใหผูปฏิบัติงานที่ขาด

ความรู ทักษะ และประสบการณในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนภารกิจสําคัญ (Critical Task) และ

กระบวนการสรางระบบเปนไปตามมาตรฐาน ISO 12207/15504 โดยใชวิธีทางวิศวกรรมความรู 

CommonKADS มาใชในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลความรูจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งทุกขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาวเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดไว และเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝาย 

เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรมแกทุกฝาย ซึ่งเปนสวนที่สําคัญ เพราะหากเกิดขอผิดพลาด

ในขั้นตอนการทํางานแลว ยอมสงผลกระทบตอหนวยงาน (สํานักงานคดีอาญา) และสํานักงาน

อัยการสูงสุดได ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองจัดการองคความรูในงานภารกิจดังกลาวอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูที่เกี่ยวของ และประชาชน โดยระบบการจัดการ

ความรู (KMS) สามารถนํามาใชแกปญหาใหผูปฏิบัติงานมีความรู ทักษะ และประสบการณเพิ่มขึ้น

ได  เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของนายวินัย ดํารงมงคลกุล ซึ่งไดศึกษาบทบาทของพนักงานอัยการ

ในการชันสูตรพลิกศพ โดยมีขอเสนอแนะควรที่จะพัฒนาพนักงานอัยการทุกคนใหมีองคความรู 

ทักษะ และประสบการณ โดยมีการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน ซึ่งผูศึกษา

การคนควาอิสระน้ี เห็นวา การจัดฝกอบรมตองเสียเวลา และคาใชจายสูง และเมื่อผูที่เขารับการ

ฝกอบรม  ตองโยกยายงานตามวาระ ความรูในตัวบุคคลน้ันก็สูญหายไปดวย  ซึ่งผูศึกษาได
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ทําการศึกษาในปญหาดังกลาว โดยใชทฤษฎีและหลักการจัดการความรูมาประยุกตใช พบวา 

สามารถแกปญหาได โดยไมตองฝกอบรม และความรูดังกลาวก็ไมสูญหายไปเพราะการโยกยายงาน

แตอยางไร  และยังทําใหองคกรไดทั้งงาน และบุคลากรไดความรูไปพรอมกัน โดยไมตองให

คนทํางานออกจากหนางานที่มีปริมาณงานจํานวนมากอยูแลวมานั่งฝกอบรมความรูไมวาทางทฤษฎี

หรือทางปฏิบัติอีก เพียงแตนํามาฝกอบรมใหรูวิธีการใชงานระบบการจัดการความรู  KMS เทาน้ัน  

ซึ่งจะเห็นไดวาระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืนกวาแนวทางที่ผูวิจัยดังกลาว

ไดเสนอไว 


