
 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

4.1 นําเร่ือง 

การสรางระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีอาญา ผูคนควาไดทําการศึกษาโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 ทําการประเมิน

วิเคราะหและประเมินคาขอมูลโดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis 

and Data Structuring) โดยมีวิธีดําเนินการดังตอไปน้ี 

4.1.1 การศึกษาและจัดเก็บความตองการระบบ (ENG 1: Requirement Elicitation) 

 โดยการศึกษาขอมูลพื้นฐานหัวขอความรูเกี่ยวกับลักษณะงานธุรการคดีอาญา เพื่อ

ตองการทราบลักษณะงานที่เจาหนาที่ธุรการตองรับผิดชอบ บทบาท อํานาจ หนาที่ของเจาหนาที่

ธุรการ ขั้นตอนและวิธีการในการปฏิบัติงานประกอบดวยอะไรบาง การศึกษาดังกลาวเพื่อตองการ

ไดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานธุรการคดีอาญา เพื่อนําไปประกอบการจัดทําวาระการสัมภาษณ 

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

 4.1.1.1  ประชุมสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีอาญา (นายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ) 

อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 เพื่อทราบวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญาและวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา กําหนดขอบเขตของงาน ความรูที่

สําคัญหรือความรูที่เปนปญหาวิกฤติที่สมควรแกไขโดยเรงดวน  บทบาทของผูบริหารในการจัดการ

ความรูดังกลาว  กําหนดประเภทผูใชระบบการจัดการความรู และกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญโดยมี

ขัน้ตอนดังน้ี 

  1) เขาพบผูบริหารเพื่อขออนุญาตกําหนดวันเขาทําการสัมภาษณจับความรู 

  2) ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

  3)  สัมภาษณผูบริหารตามกําหนดนัดและตามวาระการสัมภาษณ  โดยบันทึกเสียง

สัมภาษณไว 

  4) นําเทปสัมภาษณที่ไดมาถอดขอความ เรียบเรียงเปนบทสัมภาษณ (Script) 

  5) ทําการวิเคราะหบทสัมภาษณ ( Script) จะไดบทวิเคราะหการสัมภาษณ 

(Transcript) ทั้งนี้เพื่อหาขอบเขตของงาน ฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะของงานธุรการคดีอาญา 
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ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีอาญา ภารกิจสําคัญ (Critical Task) นโยบายการกาํหนดวิสยัทศัน ดานการ

จัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.1  แสดงขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาพบผูบริหารเพ่ือกําหนดวันสัมภาษณ 

ออกแบบวาระสัมภาษณ 

สัมภาษณผูบริหาร 

ถอดขอความเรียบเรียงบทสัมภาษณ 

 

วิเคราะหบทสัมภาษณผูบริหาร 
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ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

ตาราง 4. 1  ผลการสัมภาษณผูบริหาร 

ประเด็นการสัมภาษณ ผลท่ีไดจากการสัมภาษณ 

การกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา 

องคความรูในการดําเนินคดีอาญา การวาตางและการแก

ตาง ตองสามารถรับใชบุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญา

และบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การกาํหนดงานวิกฤต เจาหนาที่ธุรการไมมีประสบการณดานงานคดีอาญา ขาด

คนที่มีความรู ความเขาใจอยางถองแท 

การกําหนดผูเชี่ยวชาญ นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา 

การกําหนดประเภทผูใชงาน แบงเปน 3 ประเภท คือ 

         1. กลุมผูบริหาร ไดแก อธิบดีอัยการ รองอธิบดี

อัยการ และอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1 – 12 ใชความรูใน

การดําเนินการเกี่ยวกับการรายงานสํานวนคาง (อ.ก.40) ที่

ใชสําหรับการบริหาร 

        2. กลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูมีประสบการณในการ

ทํางานใชความรูหลักการเหตุผลที่ใชแกปญหาและ

ตัดสนิใจ 

        3. กลุมผูใชงานทั่วไป ไดแก เจาหนาที่ธุรการที่ขาด

ความรูและประสบการณในการทํางาน และผูที่ยายมา

ทํางานใหมในสํานักงานคดีอาญา  

    

 4.1.1.2 ไดประชุมสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญสํานักคดีอาญา (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค)  

เลขานุการสํานักงาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เพื่อจับหลักการสําคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับภารกิจ ลักษณะงานธุรการคดีอาญาของสํานักงานคดีอาญา ปญหา

สําคัญของผูท่ีปฏิบัติงานดานธุรการและสมควรแกไขโดยเรงดวนมีอะไรบาง ใหยกตัวอยาง หากมี

ระบบการจัดการความรู ( KMS) แลวตองการใหเจาหนาที่ธุรการนําไปใชเปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติหนาที่อยางไรบาง และในการปฏิบัติงานมีคูมือหรือระเบียบใดบางที่ใชอางอิง และปญหาใน

การปฏิบัติมี อะไรบาง โดยมขีัน้ตอนดังน้ี 
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 1) เขาพบผูเชี่ยวชาญเพื่อขอกําหนดวันนัดสัมภาษณ  

 2) ออกแบบวาระการสัมภาษณ (Agenda) 

 3) ประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

 4) จัดทํารายงานการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อจับความรู

ประสบการณเกี่ยวกับหลักการสําคัญ วิธีการคิดและวิธีปฏิบัติงาน เพื่อนํามาจัดทําแบบจําลองความรู 

(Knowledge Map) 

 5) นํารายงานการประชุมสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญ (Transcript) ไปวิเคราะห

และสังเคราะหความรู ตามมาตรฐาน CommonKADS (Task-Inference-Domain-Knowledge Base-

Ontology) 

 6) นําบทวิเคราะหความรูไปสอบทานความรู ( Validation) และความเขาใจ

กับผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง ครบถวน ถามีขอผิดพลาดตองนํากลับมา

แกไขเรียบเรียงใหถูกตอง และนํากลับไปสอบทานกับผูเชี่ยวชาญอีกคร้ังจนกวาจะไดบทวิเคราะหที่

ถูกตอง ครบถวน สําหรับนําไปออกแบบ Knowledge Map 

 7) นําบทวิเคราะหที่ผานการสอบทานและถูกตองครบถวนแลว ไปวิเคราะห

เพื่อออกแบบ แบบจําลองความรู หรือแผนที่ความรู ( Knowledge Map) ตามมาตรฐาน 

CommonKADS จากนั้นนําเขาสูระบบการจัดการความรูเพื่องานธุรการคดีอาญา 
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รูป 4.2 แสดงขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาพบผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนดวันสัมภาษณ 

ออกแบบวาระสัมภาษณ 

ประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
 

จัดทํารายงานการประชุม 

ออกแบบ Knowledge Map 

นําเขาระบบ KMS 

วิเคราะห/สังเคราะหรายงานการประชุม ถูกตอง ไมถูกตอง
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ผลสรุปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดแบบจําลองความรู ดังน้ี 

REVISED

8/5/2011

DRAWN BY

Somjai

DESCRIPTION

ยว ดบอก
ะรป

ยว
 ด
บอ
ก
ะรป

ยว ดบอก ะรป ยว ดบอก ะรป

ยว
 ด
บอ
ก ะร
ป

ยว ดบอก ะรป

งานรายงานการคดี

K 94 - 1

Explicit Kgenowled

K 94-II01

งา  คนวนา ํสชีญั บอนสเ

(อ.ก.40 ว ลแ่ ี ทนอื ดเ)

Tacit Knowledge

K 94-1-IP02

าทํดัจรา กี ธ วิ

Explicit Knowledge

K 94-II03

ระเบียบ

Tacit Knowledge

K 94-II02

สารบบคดีอาญา

Tacit Knowledge

K 94-1-IP01

บบราสลู มอ ขจวราํ ส ีธิ ว/เอกสาร

ง า คนวนาํ ส่ ี ทุ ตหแงจ แ้ ี ชี ชญั บ

อก. 40 ก.

K 94-1-IO01

Tacit Knowledge

     

รูป 4.3 แสดงแบบจําลองความรู (Knowledge Model) การรายงานการคดี 

 

      4.1.2 วิเคราะหความตองการระบบ (ENG 2: System Requirement Analysis)  

            การวิเคราะหความตองการของระบบ ทําไดโดยการนําขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาและจัดเก็บความตองการ (ENG 1) ประกอบดวยขอมูล ที่เก็บไดจากผูใชงานระบบ (User 

Specification) ไดแก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูใชงานทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถาม

เพื่อจัดเก็บความตองการในการใชงานระบบ นํามาวิเคราะหความตองการในภาพรวมขององคกร  

(สํานักงานคดีอาญา ) เพื่อจัดสรางระบบใหเปนไปตามความตองการของผูใชงาน ผลปรากฏวา

ผูใชงานตองการใหระบบ KMS ตอบสนองในการใชงานเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

  Output 

  Process 

  Input 
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ตาราง 4.2 แสดงประเภทของผูใชงานระบบและความตองการระบบงาน 

ประเภทผูใชงานระบบ ความตองการระบบ 

ผูบริหาร ไดแก อธิบดีอัยการ รอง

อธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา 1-12 

 

1. ควรมีแผนภาพความรู (Knowledge Map) เพื่อใหเขาใจ  

    งายขึ้น 

2. ควรมีการมอบหมายงาน (Assignment) 

3. ควรมีทําเนียบผูเชี่ยวชาญ 

4. ควรมกีระดานสนทนา เพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู    

    ประสบการณระหวางคนทํางาน (Forum Discussion) 

5. ควรมแีหลงรวบรวม ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน  

    ขั้นตอน วิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน 

6. ควรประกาศแจงขาวสาร (Annoucement) 

7. ควรปฏทินิกจิกรรม (Calendar) 

8. ควรมีการตอบปญหา ขอหารือ ประเด็นเรงดวนตาง ๆ   

(Hot  Issue) 

9. ควรมีตัวอยาง แบบฟอรม และเอกสารที่เกี่ยวของใน 

    การปฏิบัติงาน (Case Study) 

10. ควรมีกรณีศึกษา ตัวอยางการรายงานสํานวนคาง 

11. ควรมี Blog สําหรับแสดงความคิดเห็น ต้ังกระทู 

      ถาม- ตอบ 

12. ควรมีลิงคเว็บไซท หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

      (การเชื่อมโยงเว็บไซทตางๆ ที่เกี่ยวของ) 

ผูเชี่ยวชาญ  

 

ผูใชระบบทั่วไป ไดแก เจาหนาที่

ธรุการ 

 

          

 เมื่อไดความตองการของระบบและประเภทผูใชงานแลว ใหนําความตองการมากําหนด

คุณสมบัติของระบบการจัดการความรู โดยกําหนดตามประเภทของผูใชงานระบบ ไดแก 

 ผูบริหาร กําหนดใหสามารถเขาใชงานในสวนที่เกี่ยวของกับการมอบหมายงาน  

การกําหนดนโยบายในการบริหารงาน การมอบหลักการและแนวทางในทางปฏิบัติใหกับบุคลากร

ในองคกรเพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคลองและเปนเอกภาพ 

อันจะสงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ลดปญหาที่เกิดจากความแตกตางในการปฏิบัติ 

 ผูเชี่ยวชาญ ไดกําหนดใหระบบสามารถตอบคําถามในสวนของการใหคําแนะนํา  

การแกปญหา โดยระบบจะมีชองทางใหสามารถติดตอผูเชี่ยวชาญไดผานทางหนากระดานสนทนา  
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มีทําเนียบผูเชี่ยวชาญที่เปนเสมือนสมุดหนาเหลืองคูระบบ หากมีปญหาสามารถติดตอเพื่อขอ

คําปรึกษาผูเชี่ยวชาญผานทางหนาระบบหรือทางโทรศัพท ตามขอมูลที่ไดจัดเก็บไวในทําเนียบ

ผูเชี่ยวชาญดานงานธุรการคดีอาญาไดตลอดเวลา หรือหากมีประเด็นเรงดวนก็สามารถใชงานระบบ

เพือ่ขอความชวยเหลอืไดในสวนของประเด็นเรงดวน (Hot Issue) ได 

 ผูใชงานทั่วไป กําหนดใหระบบ มีฐานขอมูลสําคัญที่ชวยเสริมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานธุรการคดีอาญา ไมวาจะเปนองคความรูสนับสนุน คูมือการปฏิบัติงาน การคนหา 

ระเบียบ  คําสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ  ตัวอยางการรายงานสํานวนคาง (อ.ก .40) (Case study) 

ตัวอยางแบบฟอรมในการรายงาน หรือ เครือขายออนไลนเชื่อมโยงไปยังระบบสารสนเทศอ่ืนที่

รวบรวมไวครบครันใหสามารถใชงานไดทันที นอกจากนี้แลวยังสราง Knowledge Map ที่ไดจาก

การจําลองความรู ประสบการณของผูเชี่ยวชาญ  เพื่อเปนแผนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่ธุรการไวสําหรับเจาหนาที่ธุรการที่เขามาปฏิบัติงานใหมสามารถศึกษาและทําความเขาใจ

กระบวนงานจากแผนภาพความรูที่ไดจัดทําไวในสวนพื้นที่ Document Management System โดย

โปรแกรม Microsoft Visio มีปฏิทินกิจกรรมแจงขาวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัด/ทาํกจิกรรม

ของCoP เจาหนาที่ธุรการและมี Blog สาํหรับใหแสดงความคดิเห็นบนหนาระบบได 

 ระบบยังมี Feature และ Function อ่ืน ที่ไวตอบสนองความตองการของผูใชงานระบบ ไม

วาจะเปน ระบบสืบคน (Search) ระบบเชื่อมโยงสารสนเทศ (Link) ฯลฯ เพื่อรองรับความตองการ

ของผูใชงานระบบใหทั่วถึงและครอบคลุมมากที่สุด  

    4.1.3 วิเคราะหความตองการของซอฟแวร  (ENG 3: Software Requirement Analysis) 

 เปนการวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  Function ตางๆ ในระบบการจัดการ

ความรู เพื่อใหเปนไปตามความตองการของผูใชระบบ โดยวิเคราะหขอมูลความตองการระบบงาน

ของผูใชงานระบบ ( User Specification) ประกอบการวิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2 แลว

กาํหนด  Function จากความตองการของผูใชระบบ สรุปผลความตองการในการใชงาน แลวใช 

Feature/Function จาก Software ของโปรแกรม Microsoft Share Point 2010 มาปรับใชตามความ

จําเปนและเหมาะสม 
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ขอมูลการกําหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

 

ตาราง 4.3  การกาํหนด Function การทํางานของระบบ KMS 

ลักษณะการทํางานของระบบท่ีตองการ 
การกําหนด Function การทํางานของ 

Microsoft SharePoint 

1. แผนภาพความรูท่ีสามารถสื่อความหมายของ 

องคความรูใหผูใชเขาใจไดงายและเขาถึงงาย 

Document Library for Knowledge Map (Visio 

Drawing) 

2.รวบรวมเอกสารสนับสนุนการทํางาน ไดแก 

ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน ความรูเสริม 

Document Management System 

3. กระดานสนทนาเพื่อแบงปนความรูหรือ

แกปญหาการทํางานในกลุมผูใชงาน  

Forum Discussion 

4.การเชื่อมโยงสารสนเทศตางๆ ที่เปน

แหลงขอมูล 

Link 

5.การจัดเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ เพื่อ

ความสะดวกในการประสานงานระหวางผูใช

กับผูเชี่ยวชาญ 

Contact 

6.ประกาศขอความตาง ๆ เพื่อใชในการสื่อสาร

ขอมูลการทํางาน 

Announcement 

7. ปฏิทินกิจกรรมของงานธุรการคดีอาญา 

เกี่ยวกับการดําเนินการระบบ KMS และตาราง

กิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการความรู 

Calendar 

8. ตัวอยางการรายงานสํานวนคาง (อ.ก.40) Case Study 

9. ประเด็นปญหาเรงดวน Hot Issue 

10. กระดานสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณในการทํางาน 

Blog 

11. การสืบคนขอมูล Search 

12. การมอบหมายงาน Task Assignment 
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การกําหนดสิทธิของผูใชงานระบบแตละประเภท ดังนี้ 

 

ตาราง 4.4 การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 

ประเภทผูใชงานระบบ 
สิทธิของผูใชงานระบบ 

Read Write Delete Edit 

ผูบริหาร 

(อธิบดีอัยการ, รองอธบิดีอยัการ, อัยการพิเศษฝาย) 
    

ผูเชี่ยวชาญ 

(ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีอาญา) 
    

ผูใชงานทั่วไป 

(เจาหนาที่ธุรการสํานักงานคดีอาญา) 
    

Knowledge Manager     

Project Manager     

Knowledge Engineer     

Knowledge Management System Support     

 

    4.1.4  การออกแบบซอฟแวร (ENG4: Software Requirement Analysis)  

        ในการออกแบบระบบและสวนตางๆ ใน Microsoft SharePoint (Software Design) 

ซึ่งประกอบดวย Task, Inference, Domain และ Knowledge Base ตามรูปแบบมาตรฐานของ

สํานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งนําไปใชไดจริงตามความตองการของผูใชงาน ดังรูป 4.4 – 4.6 
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รูป 4.4  ผังความรู ระดับ Task 

 

 

 
    

รูป 4.5 ผังความรูระดับ Inference 
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รูป 4.6 ผังความรูระดับ Domain 

 

4.1.5 การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment)  

          เปนการสื่อสารทําความเขาใจกับคนในสํานักงานเกี่ยวกับระบบ KMS  ใหมีความ

เขาใจและเนนประโยชนของการจัดการความรูที่สรางขึ้นและมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการ

จัดการความรู ซึ่งควรเร่ิมจากการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา และ

วิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา เพื่อนํามาออกแบบกิจกรรมในการจัดการความรู

ใหมีความสอดคลองและบรรลุวิสัยทัศน ภายในกําหนด  3 ป โดยมีการสาธิตระบบการจัดการ

ความรู และเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM  Team และ/หรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อทราบวาระบบที่สรางขึ้น

มีความถูกตองเหมาะสมกับความตองการของผูใชระบบเพียงไร สามารถใชงานไดจริงหรือควร

ปรับปรุง และมีขอเสนอแนะอยางไร 

  จากนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรู ผูบริหารสํานักงานคดีอาญาไดกําหนด

วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา ดังน้ี 

     “บุคลากรของสํานักงานคดีอาญา ตองมีความรู ความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรม 

อยางดียิ่งการดําเนินคดีอาญา” 
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  วิสัยทัศนดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา ดังนี้ 

     “องคความรูในการดําเนินคดีอาญา การวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรับใช

บุคลากรภายในสํานักงานคดีอาญาและบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

       เพื่อใหการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว บรรลุผลตามวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญา โดยใหมีการจัดรูปแบบในการเรียนรู และสรางระบบการจัดการความรูข้ึนในสํานักงาน

คดีอาญา เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการ

ความรู 

    ในการจัดทําแผนกิจกรรมการสื่อสารระบบการจัดการความรู ( MAN 1) โดยการ

นําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning In Action) มาประยุกตใชในการออกแบบแผนกิจกรรม

ไว 3 ป ดังน้ี 

            

  ปท่ี 1: กิจกรรมการสื่อสารการใชงานระบบการจัดการความรู (KMS) 

      วัตถุประสงค  เพื่อสื่อสารทําความเขาใจของหนวยงานใหตรงกันเกี่ยวกับระบบ  

การจัดการความรู  KMS ที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน และ

ชี้ใหเห็นประโยชนที่ผูปฏิบัติงานและองคกรจะไดรับจากระบบ KMS   

วิธดํีาเนินการ มีดังน้ี 

     1.  ประชุมสาธิตระบบ KMS และสื่อสารกับผูบริหาร และ KM Team ถึง

ประโยชนของการใชระบบการจัดการความรูในการนําไปใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจ  

  2.  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูบริหาร อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษ

ฝายคดีอาญา โดยการประยุกตใชทฤษฎี การเรียนรูขณะทํางาน )Learning in Action) ในรูปแบบ 

)Mode) การเรียนรูโดยการทดลอง )Experimental Learning) โดยการเขาไปสาธิตการใชงานทั่วไป

ของระบบ KMS โดยเนนในสวนการใชงานในระบบดานการบริหาร  เพือ่กาํหนดนโยบาย สัง่การ 

และวางแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติงาน  

     3. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน โดยการ

ประยุกตใชทฤษฎี )Learning in Action) ในรูปแบบ )Mode) การเรียนรูโดยการทดลอง 

)Experimental Learning) โดยแนะนําวิธีการใชงานระบบเพื่อนําขอมูลในระบบมาสนับสนุนการ



33 

ตัดสินใจในการปฏิบัติงาน เชน วิธีการสืบคน )Search) ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน และแนวทาง

ปฏิบัติ และการเขาไปแสดงความคิดเห็น )Blog) ในระบบ และในประเด็นเรงดวน เปนตน 

   4. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Engineer) KE) โดยการประยุกตใชทฤษฏี 

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

การฝกอบรม โดยวิธีการสืบคนจากองคกรลักษณะเดียวกัน ไดแก ศาลยุติธรรม  เชน ระเบียบ คําสั่ง 

หนังสือเวียน และแนวทางปฏิบัติ หรืออาจใชวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญ )Inquiry) โดยการ

สัมภาษณ ประสบการณกรณีศึกษาในงาน 

   5.  ฝกอบรม KM Team โดยประยุกตใชทฤษฏี )Learning in Action) ในรูปแบบ 

)Mode) เรียนรูในการนําการเรียนรู  (Leading Learning  (เพื่อใหเปนผูนําในการเรียน รู ในกรณีมี

เจาหนาที่ธุรการยายมาใหมจะตองมีการสอนงาน )Coaching) ใหรูถึงระบบ KMS  

     6.  ฝกอบรมเจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีของสํานักงานใหมีความรูวิธีการนําขอมูล

เขาสูระบบ KMS 

      7.  ดําเนินการใหเจาหนาที่ธุรการสมัครเปนสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ ( CoP) ใน

สํานักงานคดีอาญา และนําระบบ KMS ไปฝกฝนและทดลองปฏิบัติใชงานจริงภายใน 3 เดือน 

    8. สํารวจความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชระบบ KMS โดยแจก

แบบสอบถาม และนํามาผลวิเคราะห 

ปท่ี 2:  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการทํางานของแต

ละคนในสํานักงานคดีอาญา เกี่ยวกับการจัดการความรูและการใชระบบ KMS   

   วิธีดําเนินการ มีดังน้ี 

     1. จัดประชุมเจาหนาที่ธุรการภายในสํานักงาน โดยใหแตละคนเลาเร่ือง 

)Storytelling) ประสบการณการแกไขปญหาในการทํางาน และการใชระบบ KMS 

     2. จัดสัมมนาตรวจสอบผูใชระบบทั้งหมดในสํานักงานคดีอาญา เกี่ยวกับปญหาใน

การใชงานระบบ KMS และปญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากําหนด

แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการความรูและระบบKMS ของสํานักงานคดีอาญา 

      3. จัดประชุมสัมมนา KM Team เพื่อนําปญหาตางๆ เกี่ยวกับระบบและการ

ปฏิบัติงาน โดยเพื่อระดมความคิดนําไปวิเคราะหและสังเคราะหปญหา เพื่อนํามาใชการปฏิบัติงาน

หรือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ KMS   

   4. ประชุมชี้แจงผูบริหารเพื่อทราบปญหา และขอความเห็นชอบวิธีการและผลใน

การแกไขปญหา เพื่อนํามาใชงานในระบบ KMS 
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    5. จัดประชาสัมพันธใหผูใชระบบทั้งหมดในสํานักงานคดีอาญาทราบความ

เคลื่อนไหวในการใชระบบ KMS 

แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 

ปท่ี 3: กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

                         วิธีดําเนินการ มีดังน้ี 

     1.  ออกแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น และสัมภาษณผูใชระบบ เกี่ยวกับความ

ตองการเพิ่มเติมในการใชประโยชนจากระบบ KMS ใหดียิ่งขึ้น 

             2. จัดสัมมนา KM Team เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบ และผูใช

ระบบ เพื่อนําผลการดําเนินงานมากําหนดแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการความรูของ

สํานักงานใหอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง  

     3. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหเจาหนาที่ธุรการที่ยายมาใหม ใหมีความรูและ

สามารถใชงานเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

4.1.6 สิ่งที่พบเห็นโดยทั่วไป  

 สํานักงานคดีอาญามีสํานักงานอัยการพิเศษฝายในสังกัด คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีอาญา 1 – 12 และสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน ซึ่งสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 1-2 จะรับผิดชอบคดีอาญาแกตาง สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 3-

12 จะรับผิดชอบคดีอาญาวาตาง และสํานักงานอัยการพิเศษฝายอํานวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน 

รับผิดชอบงานคุมครองเด็กในคดีอาญากรุงเทพมหานคร  รับผิดชอบงานชันสูตรพลิกศพ 

กรุงเทพมหานคร และงานสืบพยานไวกอนเพื่อคุมครองเด็กตามกฎหมาย แตละสํานักงานจะแยก

จากกันเปนสัดสวน ทําใหเจาหนาที่ธุรการแตละฝายมีการสื่อสารกันนอย เพราะทุกคนจะตองปฏิบัติ

หนาที่ของตนและงานใหบริการบุคลากรภายในสํานักงานและบุคลากรภายนอกที่มาติดตอราชการ 

การทํางานจึงตางคนตางทําใหงานสําเร็จลุลวงตามภารกิจของแตละวัน ซึ่งปญหาของสํานักงานคดี

คือ ขาดผูเชี่ยวชาญ และขาดคนสอนงาน ซึ่งปญหาน้ีมีมานาน ผูที่ปฏิบัติงานในปจจุบันจึงตองใชวิธี

สอบถามผูที่รูหรือผูที่เคยผานงานดานน้ีมากอน ซึ่งคําตอบที่ได ก็ไมสามารถยืนยันไดวาถูกตอง 

ครบถวนหรือไม เปนแตเพียงคําบอกเลาและปฏิบัติสืบตอกันมา ผูที่ปฏิบัติงานในปจจุบันจึงไม

สามารถหาขอเท็จจริงหรือระเบียบ คําสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติตาง ๆเพื่อใชในการปฏิบัติไดครบถวน 

เน่ืองจากไมมีการรวบรวมขอมูลไวเปนหลักแหลง หรือมีศูนยขอมูลเพื่อไวคนควาศึกษา  

ดังน้ัน ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มักจะเกิดขึ้นอยูเสมอ ๆ เมื่อไดรับคําแนะนะจาก

ผูตรวจสอบแลวก็จะดีขึ้นในระดับหน่ึงเทาน้ัน แตก็ยังมีปญหาใหมเกิดขึ้น เหมือนเปนการวน

กลับมาใหม ซึ่งหากมีระบบการจัดการความรูแลว คาดวาปญหาตางๆ จะคอยๆ หมดไป อันจะ

นําไปสูการทํางานที่มีมาตรฐานตอไป 
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4 .2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 

    ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อ

งานธุรการคดีอาญา และการเสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ ดังตอไปน้ี 

4.2.1  การสาธิตระบบ 

           การสาธิตระบบการจัดการความรู  มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบระบบวา มีความ

เหมาะสมหรือไม ทั้งในเร่ืองการออกแบบ วิธีการเขาใชงาน สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควร

ปรับปรุง และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมอะไร มีขั้นตอนการสาธิต ดังน้ี 

4.2.1.1 วิธีการสรางระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่องานธุรการคดีอาญาได

ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 จากนั้นจึงทําการ

วิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common SDAK (Knowledge Analysis 

and Data Structuring)  

4.2.1.1.1 การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG 1: 

Requirement Elicitation)  

     (1) การสัมภาษณผูบริหารของสํานักงานคดีอาญาเพื่อตองการ

ไดขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับลักษณะงานของงานธุรการคดีอาญา กําหนด

ตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนของ

สํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

 (2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจาก

ประสบการณ แนวคิด หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานของงานธุรการคดีอาญาเพื่อ

สนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการ รวมทั้งตัวอยาง (Case Study) ที่สําคัญ 

4.2.1.1.2 วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement 

Analysis) การรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงาน

ระบบ จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของผูใชงาน

ใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

4.2.1.1.3 วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software 

Requirement Analysis) เปนการนําขอมูลที่ไดจาก  ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึง

ความตองการของสวนประกอบตาง ๆ ที่อยูภายในระบบ 

4.2.1.1.4 การออกแบบซอรฟแวร  (ENG 4: Software Design) เปนการ

ออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความ

ตองการ 
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 4.2.2 วิธีการเขาใชงานระบบการจัดการความรู 

          ผูใชงานระบบสามารถเขาใชงานผานทางระบบอินเตอรเน็ต  ( Internet) ที่ URL 

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

  

รูป 4.7 แสดงหนาระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ http//:www.kmcenter.in.th 
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รูปที่ 4.8  แสดงหนาระบบการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  

Page กลุมงานคุมครองสิทธิ์กลุมพัฒนาองคกร          

          

รูป 4.9  แสดงหนาระบบการจัดการความรูงานธุรการคดีอาญา  
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รูป 4.10   แสดงหนาระบบการจัดการความรูภารกิจงานรายงานการคดี  

 

ระบบประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้ 

1. ความรูที่อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือความรูที่อยูในตัวผูเชี่ยวชาญและ

ผูปฏิบัติงานจริงหนางานเกิดจากประสบการเฉพาะตัว  ความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บไวในลักษณะ  

knowledge Map โดยสรางแบบจําลองความรู (knowledge  Model) ประกอบดวยแบบจําลองความรู

ภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub 

Goal)ในการบรรลุภารกิจ ซึ่งในหัวขอความรูน้ี ไดแก การรายงานการคดี แบบจําลองความรูวิธีคิด

(Inference Knowledge) คือความรูในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล (Reasoning)  ใหบรรลุวัตถุประสงค

ยอย เชน ความตองการตางๆ ผลลัพธตางๆ วิธีแกปญหาและประเด็นอ่ืนๆ แบบจําลองความรู

หลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) คือความรูในสิ่งที่ตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ 

(Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพื่อใหบรรลุการคิด Ontology คอื 

คําเรียก อภิธานศัพท  (Vocabulary) หรือนิยาม หลกัการพืน้ฐานในการแกปญหา (The Specification 

of Conceptualization) เปนสวนหน่ึงของ Domain Knowledge  
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2. ความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูที่อยูในเอกสารหรือแผนภาพตางๆ 

ที่ใชในการทํางานแกปญหาหรือตัดสินใจ มีการรวบรวมเอกสารตางๆ เชน ระเบียบ คําสั่ง

หนังสอืเวียน และแนวทางปฏบิติั เปนตน 

3.โครงสราง Cop ประกอบดวย การมอบหมายงาน (Task Assignment) ประเด็น

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

(Forum Discussion) กระดานสนทนาปญหาตอเน่ือง (Discussion Board) ประกาศขอความตางๆ 

ของสํานักงาน  (Announcement) ทีแ่สดงความเห็น (Blog) ตัวอยางการรายบัญชีสํานวนคาง (อ.ก.

40) (Case Study) ขั้นตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง  Knowledge Map เชื่อมโยงไปยังสารสนเทศ

ตางๆ ได  (Link) ระบบเก็บรายชื่อและสถานที่ติดตอผูเชี่ยวชาญ  (Expertise Contacts) และระบบ

สืบคน (Search)   

4.ลักษณะการใชงานที่เปนประโยชนตางๆ (Use-Case) ไดแก การรายงาน หรือ

เสนอแนะ ผูบริหาร  ผูบริหารใชงานในสวนของการมอบหมายงาน  (Task Assignment) ประเด็น

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

ประกาศขอความตางๆ ของสํานักงาน (Announcement)  

การใชงานระบบสนับสนุนการทํางานหรือแกปญหา ผูใชงานสามารถใชงานในสวน

ของ ชุดความรู ระเบียบ คําสั่ง หนังสอืเวียน และแนวทางปฏบิติั 

การใชงานระบบในการสนับสนุนการเรียนรูงานหรือสอนงาน กรณีเจาหนาที่ธุรการ

ยายเขามาใหมสามารถใชระบบในสวนของตัวอยางการรายงานคดี ประสบการณในการทํางาน 

ตลอดทั้งวิธีคิดของผูเชี่ยวชาญในการทํารายงานสํานวนคาง (อ.ก.40) ซึ่งความรูประเภทน้ีจะจัดเก็บ

ไวในลักษณะ Knowledge Map 

4.2.3 การเสนอแผนกจิกรรม 

เปนการนําเสนอแผนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู พรอมทําความเขาใจกับบุคลากรใน

องคกร โดยไดนําเสนอแผนกิจกรรมตอ KM Team ซึ่งแผนกิจกรรมจะตองมีความสอดคลองกับ

วิสัยทัศนดานการจัดการความรูท่ีผูบริหารไดมอบให จึงนํามาออกแบบกิจกรรมการจัดการความรู

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 

  

4.3 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล  

ผลจากการสาธิตระบบการจัดการความรูงานธุรการคดีอาญา และนําเสนอแผนการจัด

กิจกรรมการจัดการความรูตอ KM Team แลว สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลไดดังน้ี  
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             1 . ระบบมีความเหมาะสม สามารถเขาใชงานไดจริง แตการเขาถึงระบบหลายขั้นตอน ทํา

ใหเขาถึงไดคอนขางยาก หากผูใชระบบไมมีความรูเร่ืองการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งตรงจุดน้ีผู

คนควาไดรับทราบและจะนํามาพิจารณาปรับปรุงระบบใหสามารถเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น และจะลด

หนาจอที่ไมจําเปนเพื่อลดความซับซอนของขั้นตอนการเขาใช 

 2. ในสวนของแผนการจัดกิจกรรม มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในการที่จะ

บรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนของผูบริหาร ซึ่งเปนเพิ่มพูนความรูใหแกผูปฏิบัติงานและผูที่มา

ปฏิบัติงานใหมสามารถเรียนรูดวยไดตนเอง 

  สรุป ระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาผูปฏิบัติงานที่ยังขาดความรูในการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจดังกลาว สวนขอเสียยังไมพบ เนื่องจากระบบยังไมไดออกใช 

 

4.4 สิ่งท่ีคนพบและนาสนใจการสาธิตระบบ 

จากการสาธิตโดยมุงใหการจัดการความรูสามารถเขาไป ชวยแกปญหาคนทํางานไมมี

ประสบการณในการรายงานการคดีได  เปนระบบที่สามารถเรียนรูข้ันตอนการทํารายงานการคดีได

จริง สามารถศึกษา คนควา เพิ่มเติมตอได  สิ่งที่คนพบโดยบังเอิญจากระบบ KMS ก็คือ สามารถ

แกปญหาของสํานักงานได กลาวคือ 

         1 . เจาหนาที่ธุรการที่เคยปฏิบัติงานในลักษณะดูจากขอมูลเดิมหรือทําตามกันมา ซึ่งไม

ทราบวาถูกตองเพียงใดไดมีแบบอยางที่ถูกตอง  

  2. มีแนวทางปฏิบัติใหยึดถือหรืออางอิง จึงทําใหเกิดมาตรฐานการทํางาน 

        3. มีแหลงรวบรวมองคความรูดานงานธุรการใหศึกษาคนควาอยางเปนระบบ ระบบ การ

จัดการความรู มีการรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการรายงานคดี ครอบคลุม ระเบียบ คูมือ และองค

ความรูสนับสนุน สะดวก รวดเร็ว และงายตอการคนควาศึกษา 

4. ความรูในตัวผูเชี่ยวชาญสูญหายไปเมื่อมีการโยกยายงาน ระบบการจัดการความรูมีการ

เก็บความรูจากตัวผูเชี่ยวชาญ ( Tacit Knowledge) แลวจัดเก็บลงระบบตามวิธีการของ 

CommonKADS  

5. กรณีผูท่ีไมเคยปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานคดีอาญา สามารถใชประโยชนจากระบบการ

จัดการความรู เพื่อสรางความเขาใจ และศึกษางานไดอยางสะดวก โดยไมตองไปศึกษาจาก

แหลงขอมูลอ่ืน  

 

 

 



41 

4.5 อธิบายเหตุผลของสิ่งท่ีพบ 

               จากการที่ไดทําการศึกษาพบวา บุคลากรในสํานักงานคดีอาญาที่เคยมีประสบการณจาก

การทํางาน และไมเคยไดรับฝกอบรมมากอน เมื่อไดปฏิบัติงานที่สํานักงานคดีอาญา สิ่งแรกที่ทําคือ 

ศึกษาจากขอมูลเดิม หรือสอบถามผูที่เคยปฏิบัติงานคนเดิม โดยเปนการบอกเลาตอๆ กันมา หรือทํา

ตามความเขาใจของตนเอง นั่นแสดงใหเห็นวาขอมูลที่สําคัญที่นํามาใช ไมไดมีการจัดเก็บอยางเปน

หมวดหมู ทําใหเกิดปญหาตอผูที่ไมเคยปฏิบัติหรือ เมื่อไดมีการสาธิตระบบการจัดการความรูใหแก

ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และเจาหนาที่ธุรการภายในสํานักงานคดีอาญาแลว ใหความสนใจ และพบวา

การสาธิต Knowledge Map บุคคลทั้ง 3 ประเภท เห็นวา งานระดับ Task Inference และ Domain ที่

จําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญ เอกสารที่เกี่ยวของกับการทํางาน เชน ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน 

แนวทางปฏิบัติ มีการจัดเก็บเปนหมวดหมู สืบคืนไดงาย สามารถลดเวลาการทํางานและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได ซึ่งถือไดวาเปนนวัตกรรมที่เกิดประโยชน

แกองคกรและหนวยงานมา ที่มีระบบการจัดการความรูมาใชจะสามารถแกปญหาที่มีมานานไดมาก  

 

4.6 อภิปรายผล   

 ผลจาการศึกษาแบบอิสระไดทราบวาระบบการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือใหผูที่ไมมี

ความรูในการทํารายงานคดีซึ่งมีภารกิจสําคัญ ( Critical Task) และกระบวนการสรางระบบเปนไป

ตามมาตรฐาน ISO 12207/15504  โดยใชวิธีทางวิศวกรรมความรู CommonKADS มาใชใน  

การวิเคราะหน้ัน พบวาสามารถแกปญหาคนทํางานใหมีความรูไดโดยไมตองนําบุคลากรเหลานั้น

ออกจากหนางานเพื่อเขารับการฝกอบรมใหตองเสียเวลา และคาใชจาย และเมื่อบุคลากรเหลาน้ัน

โยกยาย หรือเกษียณอายุราชการ ความรูในตัวบุคคลน้ันก็จะสูญหายไป  ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษา

ในปญหาดังกลาว โดยใชทฤษฎีและหลักการจัดการความรูมาประยุกตใช พบวา สามารถแกปญหา

คนทํางานไมมีความรูได โดยไมตองฝกอบรม และความรูดังกลาวก็ไมสูญหายไปเพราะการโยกยาย

งานและเกษียณอายุราชการแตอยางใด  

ในอนาคตระบบการจัดการความรูไมเพียงแตจะใชไดเฉพาะในสํานักงานคดีอาญาเทานั้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานคดีอาญาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคก็สามารถใชระบบการจัดการ

ความรูไปใชใหเกิดประโยชนไดตอไป และสามารถตอยอดองคความรูในหัวขออ่ืนไดอยางตอเน่ือง 

เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดจากประสบการณของ วิจารณ พานิช ซึ่งไดใหนิยามของการ

จัดการความรูไวหลายขอและกิจกรรมของการจัดการความรู เห็นวามีความสอดคลองและคลายคลึง

กับกิจกรรมการจัดการความรูตามหัวขอที่ศึกษา และสามารถนําประยุกตใชได โดยเปนการจัดเก็บ 

การรวบรวม การจัดระบบ และการเขาถึงขอมูลเพื่อสรางความรู และเทคโนโลยีดานขอมูลและดาน
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คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือเพื่อชวยสรางความสําเร็จใหแกองคกร และการพัฒนาคนและดึงคนมี

ความรู ความสามารถไวในองคกรในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางองคกร และวุฒิศักด์ิ  พิศ

สุวรรณ ไดกลาวถึงประเภทของความรูที่นํามาใชในการออกแบบความรูคือ  ความรูที่เปดเผย  

(Explicit Knowledge) และความรูที่ไมเปดเผย  (Tacit Knowledge) ประโยชนจากความรูทั้งสอง

ประเภท และเอ้ือตอการเกิดนวัตกรรมหรือองคความรูใหมๆ ที่สามารถทําใหมีความไดเปรียบเหนือ

คูแขงขันทางธุรกิจ  สวน นํ้าทิพย วิภาวิน ไดกลาวถึงองคประกอบของการจัดการความรู ที่เกิดจาก

การผสมผสานกัน คือ การทํางานของคน (People) คือ การรวบรวมความรู การวิเคราะห สังเคราะห

ความรู รวมถึงการนําความรูไปใช กระบวนการทางธุรกิจ  (Business Process) ซึ่งประกอบดวย

แนวทางและขั้นตอนการจัดการความรู โดยจะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคกรวาตองการให

บรรลุเปาหมายอะไร และเทคโนโลยี  (Technology) เปนเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ของควมรูในองคกร เพื่อใหบุคลากรทุกคนในองคกรสามารถสื่อสารและแลกแเปลี่ยนความคิดเห็น

กันได  ซึ่งจากแนวความคิดของบุคคลดังกลาวนั้นไมแตกตางจากที่ไดทําการศึกษาไว   นับเปนการ

เพิ่มพูนความรู ความเขาใจไดดียิ่งขึ้น 

 


