
 
 
 
 

 
 

 

บทที่ 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
การทบทวนวรรณกรรมศึกษา  

 2.1. ทฤษฎีการจัดการความรู 

 การทบทวนวรรณกรรมศึกษาในบทนี้ หมายถึง การสรางสมมุติฐานกรอบมาตรฐานในการ
วินิจฉัยส่ังคดี (Standard Framework for Criminal Prosecution: SFCP) ข้ึน    เปนกรอบตนทุนทาง
ปญญาเพ่ือสรางเอกภาพและหลักประกันในการใชดุลพินิจในการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการ  

 หลักประกันนั้น ตองศึกษาคนปจจัยตนทุนทางปญญา และองคประกอบอันเกี่ยวของท่ี
องคกรจําเปนตองมี    ไดแก  ศึกษาถึงปจจัย (Factor) ตนทุน (Capital) องคประกอบ (Structure) ของ
ระบบนั้น โดยรอบดาน   จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา หลักการของ Skandia 1 มีความ
เหมาะสมในการวิเคราะห เพราะโดยแนวทางดังกลาวมองถึงปจจัยในมิติของตนทุนในระนาบตางๆ 
อยางเปนระบบ โดยพิจารณาในมิติของ Intellectual Capital (IC) ตางๆ อันเปนองคประกอบของ 
SFCP  

 2.2. ทฤษฏีท่ีเก่ียวของ  

 2.2.1 ทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital)  Leif Edvinsson ไดนําออกเผยแพร ใน
หนังสือ ช่ือ Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape4    ซ่ึงอาจสรุปได   ดังนี้ 
 เม่ือกลาวถึง Learning Organization ศาสตราจารย   Peter Senge จาก MIT เสนอวาการคง
อยูของบริษัทตองทําใหบริษัทกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยตองให
ขบวนการเรียนรูดําเนินตอไปไมหยุดทั้งบริษัท โดยมีหลักการจํานวน 5 ขอ ท่ีตองทําคือ 
 

                                                            
4Roos J., Roos G.,Dragonetti N.,Edvinsson L.,“Intellectual Capital: Navigating the New Business 
Landscape,” New York University Press, 1998, ISBN 0-8147-7512-8 page 23-58. 
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  1. สรางมุมมองรวมกัน (Share Vision) 
  2. สรางองคความรูรวมกันแบบเปน Team 
  3. สรางนิสัยรักการเรียนรูเพิ่มเติมใหแกพนักงานบริษัท 
  4. กระตุนเปล่ียนความคิดของพนักงาน (Mental Model) 

 5. คิดและมองทุกส่ิงเปนระบบและวงจร 
 

แตทฤษฎี Learning Organization ของ Peter Senge นี้ Leif Edvission เจาของทฤษฎีทุนทาง
ปญญา (Intellectual Capital) มองวา   ยังมีจุดออนกลาวคือ เปนการเนนพัฒนาความรู ไมเนนการใช
ความรูท่ีไดไปแกปญหา แตทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital) หรือ อาจเรียกวา “IC” จะ
เนนเอาความรูท่ีสะสมใชไปแกปญหาของบริษัท 

IC ตั้งอยูบนพื้นฐานของความรู (Knowledge) โดยถือวาเปนสวนหน่ึงของ IC จึงมี
ความหมายกวางกวาความรู สามารถกําหนดเปาหมายทําใหเห็นจริงและวัดไดถึงมูลคาของ IC   
 IC สามารถนิยามไดท้ังแงบวกและแงลบ 
 ในแงบวก IC คือ ผลรวมขององคความรูของพนักงานบริษัท และนํามาปฏิบัติใชงานไดจริง 
ไดแก ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคา และขบวนการตางๆ  
 ในแงลบ IC คือ ส่ิงของตีมูลคาไดแตจับตองไมได โดยสามารถแยกความแตกตางจาก                      
มูลคารวม (Total Value) และมูลคาทางการเงิน (Financial Value) 
 ในโลกใหมของการเปล่ียนแปลง ทรัพยสินท่ีมองไมเห็น(ซอนอยู) กลายเปนเง่ือนไขสําคัญ
ของทุกบริษัท ท่ีตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําใหบริษัท เปนตอผูแขงขัน ฉะนั้น 
ทรัพยสิน       ท่ีมองไมเห็น IC ควรไดรับความสนใจและมีการพัฒนาวิธีการบริหารแบบใหมอยู
ตลอดเวลา 
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Leif    Edvission ไดเสนอทฤษฎี IC ตาม Model ดังนี้ 

 

รูปท่ี 2.1. Model การประเมินตนทุนทางปญญาของ Skandia 

โดยอธิบายวา IC มีองคประกอบมาจาก  

  1. ทุนบุคลากร (Human Capital) 

   2. ทุนโครงสราง (Structural Capital) 
 

1. ทุนบุคลากร Human capital เปนทุนทางปญญาท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเปนการ             
ใหความสําคัญตอพนักงานในบริษัท กลาวคือ เม่ือใดที่บุคลากรสําคัญของบริษัทลาออกก็จะทําให
หุนของบริษัทนั้นในตลาดหลักทรัพยตกลงทันที เชน หุนของบริษัท Seatehi & Seatehi ยักษใหญ
วงการโฆษณาของโลกตกลง 10.10% ทันทีท่ีประธานบริษัทและผูรวมกอตั้งลาออก แสดงวา
บุคลากรมีความสําคัญตอทุกบริษัท โดยมูลคาบางสวนของบริษัทคือทุนบุคลากรและไมอยูในความ
ควบคุมของบริษัท ฉะนั้น ทุกบริษัทตองทําทุกวิถีทางท่ีจะรักษาพนักงานของบริษัท เชน แบงสวน
กําไรใหพนักงานในรูปของหุนกู (Bond) หรือใหความสําคัญของการฝกอบรมและการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ทุนบุคลากรสามารถแยกออกเปน 
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รูปท่ี 2.2. ทุนบุคลากร 

Competence หมายถึง ความรูความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงกอใหเกิดมูลคาอัน

เนื่องมาจากความรู ฝมือ ความปราดเปร่ือง และ Know how ของพนักงาน นับวาเปนสาระสําคัญ

ของทุนบุคลากรท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทนั้นทําอะไรไดบาง เราเช่ือวาความรู (Knowledge) และฝมือ 

(Skills)   เปนเกณฑหลักของ Competence ดังแสดงในรูปท่ี 2.3. 

 

รูปท่ี 2.3. สมรรถนะ 

 Attitude ความรูและฝมือไมใชทุกส่ิงทุกอยางบริษัทตองการบรรยากาศของพนักงาน ท่ีเต็ม

ใจหรือแรงจูงใจท่ีจะใชความรูหรือฝมือของพนักงานมาสรางผลประโยชนของบริษัท เพื่อกระตุน

ใหบริษัทบรรลุเปาหมายหมาย ส่ิงนั้นเรียกวา ทัศนคติ (Attitude) ถือวาเปนความสามารถชนิดออน           

(Soft Competent) บริษัทจะประสบผลสําเร็จทางธุรกิจมากหรือนอยข้ึนอยูกับทัศนคติของพนักงาน 
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ตัวอยางบางบริษัท เชน Mckinsey and Procter & Gamble จะคัดเลือกพนักงานท่ีมีทัศนคติดีกอน

และนํามาสรางความสามารถ (Competent) ในภายหลัง  ทัศนคติมีปจจัยพื้นฐาน 3 ประการท่ีมีผลตอ

ทัศนคติ คือ แรงกระตุน (Motivation) พฤติกรรม (Behavior) และความประพฤติ วินัย  (Conduct)  

ดังแสดงในรูปท่ี 2.4. 

 

รูปท่ี 2.4. ทัศนคติ 

 Intellectual agility ความมีสติปญญาในการประยุกตใชความรูในการแกปญหา                          

การตัดสินใจ และการประดิษฐ หมายถึง เปนการใชความรูและฝมือท่ีมีอยูเดิมนําไปปรับปรุง ประยุกต 

สรางสรรคผลงานใหมๆ ใหแกบริษัทได ทําใหธุรกิจบริษัทขยายกิจการออกไปไดโดยอาศัย

ปจจัยพื้นฐาน     3 ประการ คือการสรางนวัตกรรม (Innovation) การระลึกใชประสบการณ 

(Initiation) การปรับใชความรู (Adaptation) และการรวมความรู (Packaging)  
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รูปท่ี 2.5 ความสามารถในการปรับใชความรู 

 2. ทุนโครงสราง (Structural Capital) หมายรวมถึง ขอมูลท้ังหมด แผนผังบริษัท 

ขบวนการผลิต ทรัพยสินทางปญญาและทุกส่ิง ซ่ึงมีมูลคาตอบริษัทท่ีบริษัทเปนเจาของได แตทุน

บุคลากรไมใชของบริษัท บริษัท Scandia ไดใหนิยามทุนโครงสรางไววา คือทุนทางปญญาท่ีคงอยูท่ี

บริษัทหลังจาก ท่ีพนักงานบริษัทเลิกงานแลว เราจะอธิบายทุนโครงสราง ตามรูปท่ี 2.6 

รูปท่ี 2.6 ทุนเชิงโครงสรางธุรกิจ 
 2.1  Relationship   ทุนความสัมพันธ แสดงการสรางความสัมพันธท่ีดีขององคกรกับ
บุคคลภายนอกของบริษัท เชน 
    2.1.1 ความสัมพันธกับลูกคา (Customers) 
    2.1.2 ความสัมพันธกับผูผลิตหรือบริการ (Suppliers) 
    2.1.3 ความสัมพันธกับผูถือหุน (Shareholders) 
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    2.1.4 ความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ (Other Stakeholders) 
    2.1.5 ความสัมพันธกับพันธมิตรทางการคา (Alliance Partners) 

มีผลใหลดตนทุนของบริษัทลง ทําใหคุณภาพสินคาและบริการมีการพัฒนาดีข้ึน ลูกคามี
ความพึงพอใจและรักษาฐานลูกคาไวไดหรือผูถือหุนเขาใจและเขามามีบทบาทในบริษัทมากข้ึน
หรือการเปนพันธมิตรทางการคาระหวางบริษัทซ่ึงปจจุบันเปนกลยุทธหลักของหลายบริษัท ซ่ึงมี
การประกาศการเปนพันธมิตรกันแทบทุกวัน ซ่ึงอาจมีหลายรูปแบบต้ังแตรวมทุนหรือเพียงทํา
ขอตกลงกัน เชน ระหวาง British Airway กับ American Airline หรือ Intel กับ Microsoft เปนตน  
   2.2  Organization ทุนในองคกรคือ ทุนท่ีเปนกายภาพสนับสนุนการผลิต
หรือบริการขององคกรประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ไดแก 
            1. Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน ไดแก อาคารสถานท่ี น้ํา ไฟฟา 
สวนงานสนับสนุนดานการเงินและบุคลากร สํานักงานสําหรับบุคลากร รวมท้ังอุปกรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารในการทํางาน 
           2. Process กระบวนการ อุปกรณเทคโนโลยี เคร่ืองมือท่ีใชในการ
ผลิตหรือใหบริการลูกคา รวมท้ังเอกสารคูมือการทํางานตางๆ 
            3. Culture วัฒนธรรมองคกร วิถีชีวิต คานิยม และธรรมเนียม
ประเพณีของพนักงาน สําหรับสัญลักษณก็เปนสวนสําคัญท่ีสุดของวัฒนธรรมท่ีมีผลผลิตมาจาก
ความสัมพันธภายในองคกรมากกวาความสัมพันธภายนอกองคกร โดยเปนเคร่ืองยืนยันความเปน
ตัวตนและสถานะของบริษัทใหบุคคลภายนอก เชน ลูกคา หรือผูแทนจําหนายใหรับรูและยอมรับ 
จึงถือวา สัญลักษณเปนสวนหนึ่งของทุนองคกร 
   2.3  Renewal and Development Capital แบบจําลองทุนการพัฒนาและ           
การพัฒนาตอยอด 
   องคกรไมสามารถอยูนิ่งไดเนื่องจากมีการแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจ
ตางๆ อยูตลอดเวลา จําเปนตองมีการคาดการณพัฒนาความสามารถไวลวงหนา โดยควรพัฒนาตอ
ยอด         เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา รักษาฐานลูกคา รวมท้ังตอยอดความสามารถของ
บุคลากรท่ีมีอยู เชน พัฒนาขยายธุรกิจใหม ออกผลิตภัณฑใหม การพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม 
สัมมนาดูงาน          และการสรางนวัตกรรมโดยการวิจัยพัฒนาสินคาและการบริการ 
 
 
 



 
 

18 
 

Model ของ Scandia 
 บริษัท Scandia เปนบริษัทประกันภัยและบริษัทการเงินของประเทศสวีเดน ในป ค.ศ. 1993-
1994 บริษัท Scandia ไดแบงมูลคาทรัพยสินของบริษัทแสดงในตลาดหลักทรัพย ออกเปน 2 
ประเภท 
  1. Financial Capital ทุนการเงินเปนทรัพยสินท่ีสามารถมองเห็น มีมูลคาทาง
การเงินและจับตองได เชน เงินหมุนเวียนของบริษัท อาคารสํานักงาน โรงงาน และเครื่องจักร 
ตลอดจนสินคาและบริการของบริษัท 

2. Intellectual Capital ทุนทางปญญาเปนทรัพยสินท่ีจับตองไมได (Invisible 
Assets) โดยบริษัทไดรายงานทรัพยสินประเภทนี้ไวในภาคผนวกจํานวนหลายหนาในรายงาน
ประจําป           ตอคณะกรรมการกํากับดูแลตลาดหลักทรัพย ตอมาในป ค.ศ. 1996 บริษัท Dow 
Chemicals ของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไดถือเปนแบบอยางจากบริษัท Scandia โดยเร่ิมรายงาน
มูลคาและคาใชจายทุนทางปญญา  ตอสาธารณชน เพื่อแจงใหผูถือหุนบริษัททราบถึงมูลคาท่ีแทจริง
ของบริษัท รวมถึงการไดมาถึงทรัพยสินเหลานี้ ในรายงานแตละบริษัทอาจแตกตางกันในเร่ือง การ
วัดปริมาณและการใชสอยทรัพยสินทุนทางปญญา รวมตลอดถึงการกระทําเพื่อเพิ่มมูลคาทรัพยสิน
ประเภทนี้ 
 ตอมาในป ค.ศ. 1996 บริษัท Scandia ไดใชแนวคิดของ  Edvinsson ซ่ึงเปนท่ีปรึกษา                    
เพื่อบริหารทุนทางปญญาท่ีซอนอยูเปนมูลคาอีกสวนหนึ่งในตลาดหลักทรัพย เพื่อเปนตัวช้ีวัด                     
ในการประเมินทรัพยสินมาประยุกตใชและผสมกับแนวคิดดุลดัชนี (Balance Scorecard)  ของ Kaplan          
ท่ีมองถึงความสมดุลของสมรรถนะทางการเงิน ความพึงพอใจลูกคา กระบวนการทางธุรกิจภายใน
องคกร การเรียนรูและการเติบโตขององคกร มาสรางเปนแบบจําลองทุนทางปญญาข้ึน เรียกวา 
Scandia Model เพื่อการรักษามูลคาหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย  ดังแสดงในรูปท่ี 2.7 
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รูปท่ี  2.7 แบบจําลองทุนทางปญญา Skandia I 
 

นอกจากนี้  การนํา Skandia I มาสูการปฏิบัตินั้น ไดมีการปรับปรุงแผนภูมิในการ
ดําเนินงาน เปน Skandia II   เปนแบบจําลองตัวบอกทิศทางใหกับองคกร ในรูปแบบ House Model 
โดยใหทุนบุคลากรเปนทุนท่ีสําคัญท่ีสุด เปนแกนกลางของทุนท้ังหมด ซ่ึงไดแก   

1. ทุนทางเงิน (Financial Focus) หากบุคลากรมีความสามารถสูง คือ มีรายไดตอคนสูง 
สงผลถึงทุนดานลูกคา ตอไป 

2. ทุนดานลูกคา (Customer Focus) ไดแก ทุนดานลูกคา    ในการใหบริการหรือการสง
มอบสินคา การบริหาร และการบริหารหลังขาย ทําใหลูกคาพอใจ 

3. ทุนดานกระบวนการ (Process Focus)    เปนผลเม่ือบุคลากร มีผลผลิตสูง บุคลากรขยัน          
มีความรู ทักษะ และทัศนคติท่ีดี หรือ มีสมรรถนะสูง  
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4. ทุนในการพัฒนา (Renewal and Development Focus) เปนผลจากการที่บุคลากรมีการ
เรียนรู ทําการวิจัยพัฒนาและใชเทคโนโลยีในการเรียนรูตัดสินใจ ดังแสดงในรูปท่ี 2.8 

 
 

 
รูปท่ี 2.8 House Model ของ SKANDIA II  

 
  2.2.2. หลักการส่ังคดีของพนักงานอัยการ  

  องคกรอัยการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255 โดยมีพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ีใน 4 ภารกิจหลัก
ตาม พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 คือ การอํานายความ
ยุติธรรมในคดีอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของ
ประชาชนและซึ่งการอํานาจความยุติธรรมในคดีอาญาเปนภารกิจหลักของพนักงานอัยการและ
ระบบงานอัยการในตางประเทศ โดยพนักงานอัยการเปนเจาหนาท่ีผูมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดี
ท้ังวาตางและแกตางคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึง
บัญญัติวาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ ท้ังนี้เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน 
  งานดําเนินคดีอาญา (วาตาง) อาจจําแนกตามข้ันตอนการปฏิบัติไดเปนสามกลุมงานใหญ 
คือ 

   ก) งานตรวจสํานวนการสอบสวนและพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดี 
   ข) งานจัดทําคําฟอง 
   ค) งานดําเนินคดีในศาล 
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 ซ่ึงข้ันตอนจะมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบ สํานักงานอัยการ
สูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 และคําส่ังหรือหนังสือเวียนของ
สํานักงานอัยการสูงสุด กําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติไว ซ่ึงข้ันตอนงานตรวจสํานวนการสอบสวน
และพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดี ถือวาเปนข้ันตอนสําคัญท่ีสุด เพราะเปนข้ันตอนแรกท่ีจะวินิจฉัยเด็ดขาด
วาผูถูกกลาวหาสมควรถูกฟองเปนจําเลยตอศาลหรือไม หรือถูกปลอยตัวไปสูอิสรภาพ โดยมี
หลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการท่ีนานาประเทศใชอยูปจจุบันอาจแบงไดเปน 2 ระบบ คือ 
หลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principles) กับหลักการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจ 
(Opportunity Principles)  

 1. หลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principles)  
 มีหลักการอยูวา เม่ือมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน เจาหนาท่ีมีหนาท่ีดําเนินการ

สอบสวนโดยไมคํานึงวาจะมีการรองทุกขกลาวโทษหรือไม เม่ือสอบสวนแลวพนักงานอัยการเห็น
วามีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาไดกระทําผิดกฎหมาย ตองยื่นฟองตอศาลเสมอ ซ่ึงถือเปนหลักประกัน
ความเสมอภาค ปองกันมิใหเกิดการใชอิทธิพลท่ีมิชอบตอการฟองคดีของพนักงานอัยการ เม่ือ
พนักงานอัยการฟองคดีตอศาลแลวจะถอนฟองไมได เพราะถือวาคดีอยูในอํานาจของศาลแลว ซ่ึง
แสดงถึง “หลักเปล่ียนแปลงไมได” (Immutabilitatsprinzip)  

 หลักการดําเนินคดีโดยเด็ดขาดหรือหลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมายจะมีศาล
เปนองคหลัก โดยศาลจะมีอํานาจและบทบาทต้ังแตช้ันสอบสวน ตรวจสอบ และวินิจฉัยส่ังคดี โดย
พนักงานสอบสวนจะตองรายงานความคืบหนาในการสอบสวนคดีทุกระยะ   การจับกุมและตรวจ
คนจะกระทําไดตอเม่ือมีหมายศาลเทานั้น และท่ีปรากฏรูปแบบชัดเจนท่ีสุดก็คือ การมีศาลสอบสวน 
(Investigating Magistrate) ซ่ึงปรากฏในหลายประเทศทางภาคพ้ืนยุโรป และในอเมริกา และใน
อเมริกากลางและได 5 เชน บราซิล เปรู ซิลี และคอสตาริกา เปนตน  การตัดสินใจวาจะฟองรอง
ดําเนินคดีกับผูตองหาหรือไม จะข้ึนอยูกับการพิจารณาวาการกระทําของผูตองหาเขาองคประกอบ
ความผิดในกฎหมายครบถวนหรือไมเทานั้น ซ่ึงหากพิจารณาไดวาการกระทําเขาองคประกอบ
ความผิดแลวพนักงานอัยการก็จะตองยื่นฟองตอศาลเสมอ และในบางกรณีท่ีแมพนักงานอัยการจะ
ไดวินิจฉัยส่ังไมฟองแลว ศาลก็ยังมีอํานาจเรียกสํานวนการสอบสวนไปพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง หากมี
ความเห็นแตกตางจากพนักงานอัยการ ศาลก็มีอํานาจส่ังใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลได 
รูปแบบและเนื้อหาของการพิจารณาคดีในระบบนี้         มีลักษณะของระบบไตสวน (Inquisitorial 
System) ผูพิพากษาจะมีบทบาทในการคนหาความจริงเกี่ยวกับคดีนั้นอยางกวางขวาง โดยอาจมี
อํานาจออกคําส่ังใหผูเกี่ยวของในทุกฝายปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใด        เพื่อหาพยานหลักฐานมาสู
                                                            
5
 สุข  เปรุนาวิน, ระบบอัยการในตางประเทศ.(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาดไทย, 2507). 
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ศาลใหได พนักงานอัยการและทนายความมีบทบาทเสมือนเปนเพียงเจาหนาท่ีของศาลเทานั้น หลัก
ดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายจึงเปนหลักประกันความเสมอภาคตามกฎหมายและนอกจากน้ียังเปน
เกราะคุมครองเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาท่ีฟองรองอีกดวย กลาวคือ ปองกันมิใหมีการใชอิทธิพลที่
มิชอบดวยความยุติธรรมตอเจาพนักงานนั้น ทําใหการบังคับการ                ใหเปนไปตามกฎหมาย 
(Law Enforcement) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเสมอภาค แตมีผลเสียตรงท่ีขาดความยืดหยุน
และทําใหการใชกฎหมายเปนไปอยางกระดางเกินไป 

 
 2. หลักการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principles) 
 ถือวาการดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)         

เปนภารกิจและความรับผิดชอบของฝายบริหารท้ังส้ิน สวนฝายตุลาการนั้นถือวาเปนอํานาจวาดวย
การวินิจฉัยคดี (Adjudication)  ซ่ึงมีเนื้อหาเปนคนละสวนกับการบังคับใชกฎหมาย ระบบความ
ยุติธรรมทางอาญาท่ีใชหลักดําเนินคดีโดยดุลพินิจ จึงเปนระบบท่ีใหเจาพนักงานในฝายบริหารมี
บทบาทเปนองคประกอบสําคัญ (Indispensable Organ) ในกระบวนการยุติธรรม การดําเนินคดีท้ัง
ปวงตั้งแต          ช้ันจับกุมสอบสวน และบังคับคดีในระบบจะอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหาร 
ศาลจะมีบทบาทเก่ียวของเฉพาะเร่ืองท่ีกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล เชน จับกุม คุม ขัง ตรวจคน 
และวินิจฉัยส่ังคดี เปนตน เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน เจาพนักงานก็อาจไมฟองผูตองหาไดดวย 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับเหตุผลแตละคดีไป การฟองรองดําเนินคดีกับผูตองหาไดเปดไดเปดโอกาสให
พนักงานอัยการใชดุลพินิจส่ังคดี          อยางกวางขวาง โดยพิจารณาถึงภูมิหลังของอาชญากร 
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนรัฐประศาสนโยบาย พนักงานอัยการอาจใชดุลพินิจส่ังไมฟองในคดีบางคดีได 
แมจะปรากฏวาพยานหลักฐานเพียงพอมีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาไดกระทําผิดจริง โดยใหใชดุลพินิจ
พิจารณาความเหมาะสมเร่ืองเร่ืองๆ ไป ซ่ึงในการพิจารณาทางดานสังคม ดานรัฐประศาสนโยบาย 
และดานอาชญาวิทยา จะเปนวานประกอบอันสําคัญ  ไมยิ่งหยอนกวาขอพิจารณาดานกฎหมาย 
ตลอดจนเม่ือมีการยื่นฟองแลวพนักงานอัยการอาจพิจารณาถอนฟองในภายหลังได  6 

 หลักการดําเนินคดีอาญาตามดุลพินิจเปนหลักชวยคลายความเขมงวดในการใช
กฎหมาย อันเนื่องมาจากทฤษฎีการลงโทษในปจจุบันไดเปล่ียนไป ในปจจุบันประเทศตางๆ 
สวนมากไดเลิกใชทฤษฎีแกแคน (Bergeltungsheorie) และเห็นวาการลงโทษจะตองใหเหมาะสมกับ
ความผิดและความช่ัวของผูกระทําผิดเพื่อใหเขาไดมีโอกาสแกไขปรับปรุงตนเอง ไมกระทํา
ความผิดเชนนั้นซํ้าข้ึนอีก และเพื่อใหเขากลับสูสังคมอีกไดประเทศท่ีใชหลักการฟองคดีตาม
                                                            
6
 อดิศร  ไชยคุปต. “ดุลพินิจของอัยการในการสั่งไมฟองคดีอาญา.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต            คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2522 
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ดุลพินิจ เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม มอลตา เนเธอรแลนด อิสราเอล ไทย 
ฯลฯ เปนตน 
 

ระบบการดําเนินคดีอาญาในประเทศไทย 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 บัญญัติวา 
  (1) ในกรณีท่ีมีความเห็นส่ังควรไมฟอง ใหออกคําส่ังไมฟอง แตถาไมเห็นชอบ
ดวย           ก็ใหส่ังฟองและแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป 
  (2) ในกรณีมีความเห็นควรส่ังฟอง ใหออกคําส่ังฟองและฟองผูตองหาตอศาล            
ถาไมเห็นชอบดวยก็ใหส่ังไมฟอง 
 มาตรา 143 ดังกลาวไมไดกําหนดหลักเกณฑการส่ังฟองหรือไมฟองพนักงานอัยการไว ซ่ึง
ตางจากการพิพากษาลงโทษหรือยกฟองของศาลซ่ึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
185 บัญญัติหลักเกณฑไววา 
  ถาศาลเห็นวาจําเลยมิไดกระทําผิดก็ดี การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดก็ดี คดี
ขาดอายุความแลวก็ดี มีเหตุตามกฎหมายท่ีจําเลยไมควรตองรับโทษก็ดี ใหศาลยกฟองโจทกปลอย
จําเลยไป แตศาลจะส่ังขังจําเลยไวหรือปลอยช่ัวคราวระหวางคดียังไมถึงท่ีสุดก็ได 
  เม่ือศาลเห็นวาจําเลยไดกระทําผิด และไมมีการยกเวนโทษตามกฎหมาย ใหศาล
ลงโทษแกจําเลยตามความผิด แตเม่ือเห็นสมควรศาลจะปลอยจําเลยชั่วคราวระหวางคดียังไมถึง
ท่ีสุดก็ได 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหพนักงานอัยการไดดุลพินิจในการส่ังคดีได
คอนขางกวางขวางนักวิชาการจึงเห็นวา การฟองคดีอาญาของไทยใชหลักการฟองคดีตามดุลพินิจ 
(Opportunity principle) คือ เม่ือพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานการสอบสวนแลว มีเหตุ
ควรเช่ือวา ผูตองหากระทําผิด เม่ือคํานึงถึงผลไดผลเสียท่ีสังคมจะไดรับการฟองคดี และคํานึงถึง
ผลรายท่ีเกิดแกผูกระทําผิดเนื่องจากการฟองคดีแลว ไมไดสัดสวนกับการกระทําผิดของเขา รวมท้ัง
เหตุผลอ่ืนๆ ท่ีสมควรอัยการ         ก็อาจใชดุลพินิจส่ังไมฟองผูตองหาไดเสมอ และเม่ือฟองคดีไป
แลวหากมีเหตุผลสมควรก็อาจยุติคดีไดดวยการถอนฟอง หลักการฟองตามดุลพินิจนี้ มีผลดีตรงท่ี
ทําใหอัยการสามารถใชดุลพินิจอยางยืดหยุน ปรับเขากับการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดี 
และลดความกระดางของกฎหมายไปไดในตัว       ซ่ึงตรงกันขามกับหลักการฟองตามกฎหมาย 
(Legality principle) เม่ืออัยการพิจารณาพยานหลักฐานการสอบสวนแลวมีเหตุผลเช่ือวา ผูตองหา
กระทําผิด อัยการมีหนาท่ีตองฟองผูตองหาตอศาลเสมอ และเม่ือฟองแลวจะยุติคดีดวยการถอนฟอง
ไมได การยื่นฟองคดีตามกฎหมายนี้มีผลดีตรงที่วาทําใหการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย 
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เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเสมอภาค แตการฟองคดีประเภทนี้มีผลเสียตรงท่ีขาดความยืนหยุน 
และทําใหใชกฎหมายอยางกระดางเกินไป 
 เนื่องจากพนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจในการฟองคดีอาญาตามหลักการดังกลาวจึงมี
บทบาทอันสําคัญยิ่งในการอํานายความยุติธรรมในคดีอาญาในฐานะทนายแผนดิน ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอความสงบเรียบรอยในสังคม และสิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากพนักงานอัยการมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาท่ีคงไมพอ พนักงานอัยการตองมีความซ่ือสัตยสุจริต และมีความเปนธรรม
พื้นฐาน           ดังนั้น พนักงานอัยการจึงตองมีบทบาทในการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไดแก    

ก. ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงประกอบดวยหลักการ
ใหญ 4 ประการ ไดแก 
  ก.1 หลักนิติธรรม ตามมาตรา 3 
  ก.2 หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 4 และ 30 
  ก.3 หลักความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมอยางท่ัวถึง ตามมาตรา 40 
 ก. 4 หลักมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ7  หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ตามมาตรา 279 
 ข. ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวยหลักการใหญ 6 ประการ ไดแก 
  ข.1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  ข.2 หลักคุณธรรม (Morality) 
  ข.3 หลักความโปรงใส (Transparency) 
  ข.4 หลักความมีสวนรวม (Participation) 
  ข.5 หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  
  ข.6 หลักความคุมคา (Utility)  
 

 2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.3.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 นอกจากบทความในหนังสือ Intellectual Capital Navigating in the New Business 
Landscape ดังกลาวแลว ผูเขียนยังไดศึกษาเอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยดังตอไปนี้ 

                                                            
7
 ประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 

457/2551 ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2551 
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 1) ดร.กิตติพงษ  กิตยารักษ, “การควบคุมดุลพินิจอัยการ ตามรางรัฐธรรมนูญ สสร. มาตรา 46 
ทวิ” กระบวนการยุติธรรมบนเสนทางของการเปล่ียนแปลง, พิมพคร้ังท่ี 1 กรุงเพทฯ สํานักพิมพวิญู
ชน, 2551.  
 2) นายกุลพล  พลวัน, “ระบบการดําเนินคดีอาญาโดยอัยการในประเทศไทย”, วารสาร
อัยการ ฉบับท่ี 101 (พฤษภาคม 2529). 
 3) นายกุลพล  พลวัน, “บทบาทของอัยการในการดําเนินคดีอาญา”, วารสารอัยการ ฉบับท่ี 
85 (มกราคม 2528). 
 4) ศ.ดร.คณิต ณ นคร, “ปญหาในการใชดุลพินิจอัยการ”, รวมบทความดานวิชาการของ           
ศ.ดร.คณิต ณ นคร.  2540. 
 5) นายอดิศร  ไชยคุปต, “ดุลพินิจของพนักงานอัยการในส่ังไมฟองคดีอาญา”, วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 2541. 
 6) นายวัชรินทร  ภาณุรัตน, “บทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา”, 
วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 2544. 
 7) นายประพันธ  นัยโกวิท, “การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาโดยพนักงานอัยการ”,
เอกสารวิจัยสวนบุคคล วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2538 – 2539.  
 8) สรุปการสัมมนา การตรวจรับสํานวน การทําความเห็นและคําส่ังของพนักงานอัยการ           
ณ โรงแรมเจาพระยาปารค   กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 12 – 13 มิถุนายน 2553 จัดโดย
สํานักงานคดีอาญากรุงเทพใต สํานักงานอัยการสูงสุด 
 9) “อัยการกับการส่ังคดีโดยเที่ยงธรรม” เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการ          
เร่ือง “กฎหมายองคกรอัยการกับแนวทางปฏิบัติงานของสํานักงานอัยการสูงสุด วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม 
2553 ณ   ศูนยประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 

  2.3.2 สมมุติฐานจากการทบทวนวรรณกรรมศึกษา 

 การทบทวนวรรณกรรมศึกษาพบวา กรอบมาตรฐานในการวินิจฉัยส่ังคดี หรือ SFCP               
ควรประกอบดวยโครงสรางของตนทุนทางปญญา ตามกรอบ Skandia I ตามแผนภูมิ ตอไปนี้ 
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รูปท่ี 2.9. ตนทุนทางปญญาของกรอบมาตรฐาน SFCP   

 
 
 
 

ความเช่ือมั่น – ศรัทธา 

ในการวินิจฉัยสั่งคดีอาญา 

 

กรอบมาตรฐาน 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

คุณธรรมระบบราชการ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติของอัยการที่สั่งคดี 

 

องคประกอบของคดี 

ความสัมพันธที่มีตอ
ประชาชน 

 

อํานาจการวินิจฉัยสั่งคดี 

ละเอียดรอบคอบ 

รวดเร็ว เที่ยงธรรม 

 

กระบวนการวินิจฉัยสั่ง

คดี 

แนวทางการดําเนินคดีที่มีมา 

Best practice ตําราวิชาการ 

บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญ 

แหลงขอมูลสารสนเทศ 

Total value 

Financial capital Intellectual capital 

Human capital Structural capital 

Customer capital Organizational capital 

Innovation capital 

Intellectual property Intangible asset 

Process capital 
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กรอบมาตรฐานในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา   มุงเนนหลักการสรางความเช่ือม่ันและศรัทธา 
(Trust)   ในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา โดยใชทฤษฎีตนทุนทางปญญา  8 ตามแนวทาง Skandia 1 ซ่ึง
สํานักงานคดีอาญาตองบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดความสมดุล ดังนี้ 1) ดาน Financial Capital 
หมายถึง ตนทุนดานมาตรฐานการส่ังคดีท่ีตองมี เพื่อสรางความเอกภาพในการวินิจฉัยส่ังคดีของ
พนักงานอัยการ เพื่อใหความเช่ือม่ันแกผูเสียหาย ชุมชน สังคม และรัฐ ภายใตขอบเขตอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังและมาตรฐานทางจริยธรรม ของสํานักงานอัยการสูงสุด ดังนี้ 
  1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255 วรรคแรก 
บัญญัติวา พนักงานอัยการมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญนี้ และตามกฎหมายวาดวย
อํานาจและหนาท่ีของพนักงานอัยการ และกฎหมายอ่ืน 
  1.2 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ตั้งแตมาตรา 14           
ถึงมาตรา 22 
  1.3 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 16, 28, 120, 141 – 145 
  1.4 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง 
  1.5 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ        
พ.ศ. 2547 
  1.6 คูมือการดําเนินคดีอาญา 
  1.7 ประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด             
ฉบับลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2551 

2) ดาน Intellectual Capital หมายถึง การสรางกรอบมาตรฐานการวินิจฉัยส่ังคดี 
ประกอบดวยตนทุนทางปญญา 5 ประการ คือ 

 2.1 Human Capital หมายถึง ตนทุนดานสมรรถนะของพนักงานอัยการ
เปนทุนทางปญญาท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของ
พนักงานอัยการมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 

2.1.1 ความสามารถในการวินิจฉัยส่ังคดี (Competency) ประกอบดวย 
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  ทฤษฎีตนทุนทางปญญา Leif Edvinsson เปนการจัดการความรูเพื่อรักษามูลคาหุนในตลาดเนนการเอาใจผูถือหุนหรือผูมีสวนได

สวนเสีย โดยการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียเห็นถึงความสําเร็จและพึงพอใจในการลงทุนหรือใหการสนับสนุนแขงขัน
กับคูแขงแสดงศักยภาพทางธุรกิจในอนาคต ทั้งดานบุคลากร ลูกคา การคนควาวิจัย และสมรรถนะของกระบวนการทางธุรกิจ 
สะทอนถึงความเส่ียงท่ีนอยกวาเม่ือเทียบกับบริษัทคูแขง ถาบริษัทมีเงินทุนทางปญญามากกวามีเงินทุนมากกวาสามารถทํากําไรไดใน
อนาคต ดังน้ันวิธีการจัดการความรูนี้จึงเปนที่นิยมสําหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพยเพื่อการระดมทุน หรือควบคุมมูลคาหุน
(Gathering and Analyzing Data) มาปรับเขากับขอเท็จจริงในคดีไดอยางถูกตองครบถวนและแมนยํา 
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2.1.1.1 ความรู (Knowledge) สามารถนําความรูจากตัวบทกฎหมาย            
(Legal Knowledge) จากคําพิพากษาฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด ตลอดจนบทความทาง
วิชาการ ความรูดานเทคโนโลยีดานสารสนเทศ (Information Technology Knowledge) 

2.1.1.2 ทักษะ (Skills) มีความเช่ียวชาญในการตรวจสํานวนและ
วินิจฉัยส่ังคดี ดานการวิเคราะหอยางเปนระบบ (Analytical Thinking and system Thinking) ซ่ึงตอง
ดําเนินการดวยความรอบคอบและรวดเร็ว เพราะความรอบคอบยอมหมายถึงการพิจารณาขอ
กฎหมายและขอเท็จจริงทุกดานจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของในคดี รวมท้ังประโยชนสาธารณะดวย สวน
ความรวดเร็วยอมหมายถึงการเรงรัดการดําเนินคดีตั้งแตตนจนเสร็จ ไมรีรอหรือชักชาโดยไมจําเปน 

9 
    2.1.2.3 ทัศนคดี (Attitude) โดยท่ีพนักงานอัยการไดรับความ
ไววางใจจากประชาชน ใหเปนตัวแทนในการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาและการดูแลใหเปนไปโดย
หลักนิติธรรมหรือ Rule of laws ประชาชน จึงคาดหวังวาอัยการยอมมีความรับผิดชอบทางวิชาชีพ 
ซ่ึงมีคุณลักษณะ   ในการบัญญัติหนาท่ีดังนี้ รักความเปนธรรมและเปนกลาง (Fairness, impartiality) 
ซ่ือสัตยสุจริต (Integrity) การวางตนใหเปนท่ีนาเช่ือถือสรางความศรัทธา (Trust Building) มีจิต
บริการสาธารณะและเสียสละ     เพื่อสวนรวม (Service Mind) ความรับผิดชอบในงาน 
(Accountability) มองโลกในแงดี (Optimistic) การทํางานเปนทีม (Teamwork) การสอนงานและพัฒนา
ผูอ่ืน (Coachers and Developing Others)  การตรงเวลา การมีระเบียบแบบแผน เช่ือฟงคําส่ัง เคารพ
กฎเกณฑใฝเรียนรูและแลกเปล่ียนความรูอยูตลอดเวลา (Personal Mastery) แผนควบคุมอารมณและ
บุคลิกภาพ (Personality and Emotion Control การปฏิบัติตามระเบียบวินัย (Compliance) 
ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ (Working Process 
Immurement) ความสามารถในการประสานงาน (Coordination) การยึดม่ันในจริยธรรมและ
คุณธรรม (Conduit of Ethic & Morals) และภักดีตอองคกร (Organization Loyalty)   
  2.2 Customer Capital หมายถึง ตนทุนทางดานความสัมพันธและหนาท่ีของ
อัยการท่ีพึงปฏิบัติตอประชาชนหรือบุคคลท่ัวไป ผูเกี่ยวของในกระบวนการดําเนินคดีอาญา อัน
ไดแก ผูเสียหาย ผูตองหา หรือจําเลยและพยาน ซ่ึงนอกจากจะมุงเนนใหอัยการตองมีจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาท่ีอยางสุจริตและเท่ียงธรรม 10 เคารพสิทธิมนุษยชนทํางานถูกตองอยางรวดเร็ว ยึด
หลักความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติสองมาตรฐานแลว อัยการจะตองไมฟองหรือดําเนินคดีตอไป 
หาก ขอกลาวหาไมมีมูลไมนําสืบพยาน หลักฐาน  ท่ีเปนปฏิปกษกับจําเลย หากไดทราบหรือมีเหตุ
                                                            
9
 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0001/ว 78 ลงวนัที่ 3 ตุลาคม 2537 เร่ืองนโยบายบางประการในการ ดําเนินคดีอาญา 

10
 พ.ร.บ. องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 
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อันควรเช่ือไดวาพยานหลักฐานนั้นไดมาโดยวิธีกันขัดตอกฎหมาย รวมท้ังตองใหโอกาสตอสูคดี
อยางเพียงพอ การตรวจสอบ หรือไดรับทราบพยานหลักฐานตามสมควร 11  

2.2.1 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย 
ดังตอไปนี้        ใหประชาชนเขาตรวจดูได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและคําส่ังท่ีเกี่ยวของ ใน
การพิจาณาวินิจฉัยดังกลาว                 

2.2.2 สิทธิการตรวจหรือคัดสําเนาใหการช้ันสอบสวนตามขอ 21 แหง
ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 
 เม่ือพนักงานอัยการไดยื่นคํารองตอศาลแลว ผูเสียหาย หรือจําเลย ยอมมีสิทธิขอตรวจหรือ
คัดสําเนาคําใหการของตน หรือเอกสารประกอบคําใหการของตนในชั้นสอบสวนได โดยให
หัวหนาพนักงานอัยการ เปนผูพิจารณาอนุญาต 
 กรณีท่ีผูเสียหาย หรือจําเลย ขอตรวจ หรือคัดสําเนาเอกสารอ่ืนๆ ในสํานวนการสอบสวน           
ใหหัวหนาพนักงานอัยการ พิจารณาตามความเหมาะสม และไมใหเกิดความเสียหายแกราชการและแก
ผูอ่ืน โดยใหนําพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 14, 15 และมาตรา 17 มา
พิจารณาประกอบดวย 
 ในคดีท่ีศาล ไดมีคําพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแลว หากผูเสียหาย หรือจําเลย หรือผูมีสวนไดเสีย         
ขอตรวจ หรือคัดสําเนาเอกสารในสํานวนการสอบสวนคดีนั้น ใหหัวหนาพนักงานอัยการเปนผูพิจารณา
อนุญาต 
 ในการพิจารณาคําขอดังกลาวในวรรคหนึ่ง ตองพิจารณาส่ังโดยเร็ว ถามีเหตุจําเปนอยางอ่ืน         
อันมิอาจกาวลวงได ใหพิจารณาส่ังใหเสร็จภายในวันทําการถัดไป นับแตเหตุจําเปนนั้นส้ินสุดลง 
 คําส่ังอนุญาต จะตองบันทึกเหตุผลในการสั่งไวใหชัดเจน และตองแจงผลการพิจารณา
พรอมดวยเหตุผลและสิทธิในการอุทธรณคําส่ังดังกลาว ใหผูอ่ืนยื่นคําขอทราบโดยเร็ว 

เอกสารประกอบคําใหการของผูเสียหาย หรือจําเลย ในช้ันสอบสวน หมายถึง 
  1. เอกสารท่ีผูเสียหาย หรือจาํเลย นํามอบให 
  2. เอกสารท่ีผูเสียหาย หรือจาํเลย ลงลายมือช่ือไว 
  3. เอกสารท่ีผูเสียหาย หรือจําเลย กลาวอาง หรือใหการพาดพึงถึง ท้ังนี้ การเปดเผย
จะตองไมทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมเสียประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได           
                                                            
11

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 26, 226/1 เพิ่มเติม โดย พ.ร.บ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 11 
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ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู
แหลงท่ีมาของขอมูลขาวสาร หรือไม ก็ตาม 

การอุทธรณคําส่ังไมอนุญาตใหตรวจหรือคัดสําเนาคําใหการหรือเอกสารประกอบ
คําใหการ         ใหอุทธรณไปยังอธิบดี โดยจะยื่นตอหัวหนาพนักงานอัยการ การยื่นโดยตรงตออธิบดีก็
ได 
 ใหหัวหนาพนักงานอัยการ รีบสงคําอุทธรณท่ีไดรับนั้นไปยังอธิบดี เพื่อพิจารณาส่ังโดยเร็ว        
ใหอธิบดีดําเนินการตามวามในวรรคสองและวรรคสาม โดยอนุโลม คําส่ังของอธิบดีใหเปนท่ีสุด 
 3) Organizational Capital หมายถึง กรอบหรือขอบเขตอํานาจในการวินิจฉัยส่ังคดีของ
พนักงานอัยการ ซ่ึงตองเปนไปตามกฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนยึดถือแนวคําวินิจฉัยส่ังคดี
ที่เคยปรากฏมาแลว และแนวนโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประกอบดวย 
  3.1 Process Capital หมายถึง กระบวนการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา ซ่ึงควรเปนไป
ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ัน ดังนี้ 
   3.1.1 การพิจารณาสํานวนตองมีความละเอียด รอบคอบ มีขอเท็จจริง
ครบถวนตามองคประกอบของกฎหมาย หากขอเท็จจริงยังไมเพียงพอวินิจฉัยส่ังคดีได ตองทําการ
สอบสวนเพ่ิมเติม จนส้ินกระแสความ 12  แมคดีนั้นจะครบฝากขัง หรือผลัดฟองคร้ังสุดทายก็ตาม 
   3.1.2 การพิจารณาสํานวนคดี ตองกระทําการดวยความรวดเร็ว หมายถึง          
การเรงรัดดําเนินคดีตั้งแตตนจนเสร็จ ไมรีรอหรือชักชา หรือทําใหสํานวนคดีคางเกินสมควร โดย
ตองปฏิบัติตามระเบียบ 13 และหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของ 14 โดยเครงครัด 

3.1.3 การนําระบบ “องคคณะ” มาใชในการพิจารณาส่ังคดีอาญาสําคัญ 
เพื่อใหการพิจารณาคดีอาญาเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตอง เปนธรรม ตรวจสอบได 
และอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 15 

3.1.4 การพิจารณาสํานวนในการทําความเห็นหรือคําส่ังคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ ไดมีระบบกล่ันกรองความเห็นหรือคําส่ังตามระบบบังคับบัญชาจากพนักงานอัยการ

                                                            
12

 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ขอ 49 ในการพิจารณาสํานวน พนักงาน
อัยการตองใหความสําคัญกับสํานวนทุกประเภท ตองพิจารณาและสั่งสอบสวน           ใหเสร็จสิ้นกระแสความ ดวยความ
รอบคอบ รวดเร็ว แลวจึงมีความเห็นและคําสั่ง 
13

 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ ขอ 5 
14

 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0018 (สฝสท)/ว 93 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2540 เร่ืองการทบทวนซอมความเขาใจและ
เรงรัดการปฏิบัติเก่ียวกับรายงานบัญชีสํานวนคาง 
15

 หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0003 (สฝสท)/ว 123 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2548 
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เจาของสํานวน ทําความเห็นเสนอผูกล่ันกรองงาน เพื่อทําความเห็นเสนอหัวหนาพนักงานอัยการ หรือ
ตอไปยังอธิบดีอัยการ หรืออัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาส่ังในท่ีสุด แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑท่ีวาง
ไวในระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 6, 
30, 48, 51 – 54, 78, 92 และ 93 

3.1.5 ข้ันตอนการส่ังคดีอาญา อาจจําแนกเปนประเภทใหญๆ คือ 
    1. การส่ังงดการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 140  
    2. การส่ังใหความเห็นชอบในคดีท่ีพนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ     
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 142  
    3. การส่ังฟองหรือส่ังไมฟอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 143 (รวมท้ังการสั่งอุทธรณ ฎีกา ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนอุทธรณ และ
ถอนฎีกา)  

วัตถุประสงคของการส่ังคดี การท่ีพนักงานอัยการจะสงฟองหรือส่ังไมฟองคดีใดนั้น 
จะตองกระทําอยางระมัดระวัง โดยพิจารณาท้ังขอเท็จจริงและขอกฎหมายโดยละเอียด และเขาใจถึง
หลักเกณฑในการวินิจฉัยส่ังคดีของพนักงานอัยการ มีอยู 4 ข้ันตอน  16 
  ข้ันตอนท่ี 1 คือ พิจารณาเง่ือนไขใหอํานาจดําเนินคดีหรือเง่ือนไขระงับคดี ซ่ึงหาก
ถาเง่ือนไขระงับคดีดังกลาว พนักงานอัยการตองส่ังยุติการดําเนินคดีเพราะเหตุนั้นๆ  
  ข้ันตอนท่ี 2 วาการกระทําตามขอเท็จจริงในคดีนั้นเปนความผิดทางอาญาหรือไม          
ซ่ึงหากการกระทําท่ีถูกกลาวหาไมเปนความผิด พนักงานอัยการก็ตองส่ังไมฟองผูตองหา 

ข้ันตอนท่ี 3 คือเกณฑการวินิจฉัยพยานหลักฐาน วานาเช่ือวาผูตองหาเปนผูกระทํา
ความผิดหรือไม และพยานหลักฐานเพียงพอแกการพิสูจนความผิดของผูตองหาหรือไม ซ่ึงถาคดีนั้นไม
ผานการวินิจฉัยพยานหลักฐานนี้แลว พนักงานอัยการตองมีคําส่ังไมฟอง ไมวาคดีนั้นจะมีความสําคัญ
หรือมีความรายแรงเพียงใดก็ตาม โดยยึดหลักกฎหมายสุภาษิตวา “ปลอยผูกระทําผิดสิบคน ดีกวา
ลงโทษผูบริสุทธ์ิหนึ่งคน” แตถาคดีนั้นผานเกณฑการวินิจฉัยพยานหลักฐานแลว พนักงานอัยการก็ยัง
จะตองวินิจฉัยใน 
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  ข้ันตอนท่ี 4 พิจารณาวาการฟองดําเนินคดีนั้น จะเปนประโยชนสาธารณชนหรือจะมี
ผลกระทบตอความปลอดภัย หรือความม่ันคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสําคัญของประเทศ
หรือไม  17 

เกณฑการวินิจฉัยพยานหลักฐาน  
 1. การท่ีคดีใดจะผานเกณฑนี้ไดนั้น พนักงานอัยการจะตองม่ันใจไดวามีคดีมี
พยานหลักฐานเพียงพอ ท่ีจะทําใหคดีมีโอกาสท่ีผูตองหาแตละคนจะถูกตัดสินใจกระทําความผิด
ตามขอกลาวหา แตละขอหาไดอยางแทจริง อีกทั้งพนักงานอัยการจะตองพิจารณาดวยวาคดีนั้นฝาย
ผูตองหานาจะมีขอตอสูประการใด และขอตอสูนั้นจะมีผลตอคดีของพนักงานอัยการอยางไร 

2. กรณีมีโอกาสท่ีจะถูกตัดสินไดวากระทําความผิดอยางแทจริงนั้น มีลักษณะเปนภาวะวิสัย         
ซ่ึงหมายถึงโอกาสท่ีศาลจะมีคําพิพากษาวาจะไดกระทําความผิดตามขอกลาวหานั้น มีมากกวาท่ีจะ
พิพากษาวาจําเลยไมไดกระทําความผิดตามขอกลาวหา 
 3. ในการวินิจฉัยวาคดีใดมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไมนั้น พนักงานอัยการจะตอง
พิจารณาดวยวา พยานหลักฐานนั้นสามารถใชนําสืบตอศาลไดหรือไม และพยานหลักฐานนั้น มี
ความเช่ือถือหรือไมเพียงใด แมวาในหลายๆ คดจะไมมีเหตุท่ีทําใหประเด็นดังกลาวเปนท่ีนาสงสัยก็
ตาม แตก็มีบางคดี      ท่ีพยานหลักฐานตางๆ ท่ีไมสมบูรณดังท่ีปรากฏใหเห็นในชั้นแรก ดังนั้นใน
การวินิจฉัยเกี่ยวกับพยานหลักฐานพนักงานอัยการจะตองต้ังคําถามตอตนเอง ดังนี้ 
  1) พยานหลักฐานนั้นสามารถใชนําสืบตอศาลไดหรือไม 
  มีความเปนไปไดท่ีศาลอาจมีคําส่ังตัดพยานหลักฐานนั้นหรือไม เนื่องจากมี
บทบัญญัติของกฎหมายบางประการท่ีหามการนําพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของบางประเภทเขาสืบใน
ช้ันพิจารณาคดีของศาล ไมวาพยานหลักฐานนั้นอาจมีความเก่ียวของกับขอเท็จจริงในคดี 
ตัวอยางเชน มีแนวโนมท่ีพยานหลักฐานนั้นอาจถูกหามมิใหนําเขาสืบเพราะเหตุวาพยานหลักฐาน
นั้นไดมาโดยมิชอบหรือพยานหลักฐานเปนพยานบอกเลา ซ่ึงตองหามนําเขาสืบ ซ่ึงในกรณีเชนนี้
พนักงานอัยการจะตองพิจารณาวามีพยานหลักฐานอ่ืนเพียงพอท่ีจะทําใหจําเลยมีโอกาสที่จะถูกตัดสิน
ไดวาไดกระทําความผิดอยางแทจริง อีกหรือไม 
  2) พยานหลักฐานนั้นมีความนาเช่ือถือหรือไม 
   ก. ในกรณีเปนคํารับสารภาพมีความเปนไปไดวา คํารับสารภาพน้ันไม
นาเช่ือถือหรือไม ซ่ึงอาจเปนเพราะอายุ สติปญญาหรือความไมเขาใจใดๆ ของจําเลยเปนตน 
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   ข. มีความเปนไปไดหรือไมวา พยานอาจมีพื้นฐานเดิมหรือเบ้ืองหลังท่ีจะ
ทําใหคดีของพนักงานอัยการเสียหายได เชน พยานมีมูลเหตุจูงใจท่ีนาเคลือบแคลงใดๆ ซ่ึงอาจมี
ผลกระทบกับทัศนคติของพยานที่มีตอคดีของพนักงานอัยการหรือพยานมีประวัติการกระทํา
ความผิดท่ีนาจะเกี่ยวของกับคดีนี้มากอนเปนตน 
   ค. ในกรณีมีขอนาสงสัยเกี่ยวกับตัวจําเลยวาคือผูกระทําความผิดท่ีแทจริง
หรือไม พนักงานอัยการตองพิจารณาวา พยานหลักฐานท่ีพิสูจนความผิดจําเลยนั้น มีเพียงพอ
หรือไม 
   3) พนักงานอัยการ ไมควรละเลยตอพยานหลักฐานเพียงเพราะไมแนใจวา
พยานหลักฐานเหลานั้นจะสามารถนําเขาสืบไดหรือไม มีความนาเช่ือถือเพียงพอหรือไมแต
พนักงานอัยการควรใหความสนใจตอพยานหลักฐานอยางจริงจังในการท่ีจะวินิจฉัยวาคดมีีโอกาส
ท่ีผูตองหาจะถูกตัดสินวาไดกระทําความผิดอยางแทจริงหรือไม 

3.1.6 ในการใชดุลพินิจส่ังคดีของพนักงานอัยการ นอกจาก จะมีความถูกตอง 
เปนธรรมแลว จะตองมีความโปรงใสสามารถถูกตรวจสอบได ท้ังนี้ เพื่อปองกันมิใหมีการใชอํานาจ
ไปในทางมิชอบหรือใชอํานาจตามอําเภอใจ การควบคุมตรวจสอบกระทําในรูป 

ก. การตรวจสอบโดยองคกรภายใน 
เนื่ องจากการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุดมี

ผูบังคับบัญชารับผิดชอบตามลําดับช้ัน ผูบังคับบัญชาจึงเปนผูตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 18 
ตรวจสอบรายงานผลคดี  ท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง คดีไมริบของกลาง เรียกสํานวนมาตรวจสอบ  19 
การรายงานขอบกพรอง              โดยอัยการสูงสุด 20 
    ข. การตรวจสอบโดยองคกรภายนอกในกระบวนการยุติธรรม 

โดยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด 
เห็นชอบกับคําส่ังไมฟองของพนักงานอัยการช้ันตนหรือไม หากไมเห็นชอบก็ทําตามเห็นแยงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 หรือโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจฟอง
คดีเองหรือแตงต้ังทนายความใหฟองคดีแทนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปรามปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 97 หรือโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มาตรา 34 
    ค. การตรวจสอบจากประชาชน 
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ค.1 ผูเสียหายอาจยื่นฟองคดีตอศาลดวยตนเอง หากไมพอใจในผลคดี        
ท่ีอัยการส่ังไมฟอง ท้ังนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 34 และเม่ือผูเสียหาย
เปนโจทกฟองก็มักจะขอใหศาลออกหมายเรียกสํานวนการสอบสวน ซ่ึงอยูท่ีสํานักงานอัยการ                           
ไปประกอบการพิจารณา 

ค.2 ผูเสียหาย ผูตองหา หรือผูมีสวนไดเสียขอทราบความเห็นของ
พนักงานอัยการในคดีท่ีมีคําส่ังเด็ดขาดไมฟองได  21 

ค.3 นอกจากนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมาธิการ          
ชุดตางๆ ของรัฐสภา สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ตลอดจนส่ือมวลชนแขนงตางๆ ก็สอบถามผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการได 

3.2 Intellectual Property หมายถึง ตนทุนทรัพยสินทางปญญาดานแนวทางการ
ดําเนินคดี ท่ีเคยดําเนินการมาแลวประสบผลสําเร็จ เปนท่ียอมรับของอัยการและสังคม ซ่ึงไดมาจาก 

3.2.1 ตัวอยางคดี (Best Practice) ท่ีไดรวบรวมไวท่ีสํานักงานวิชาการ         
หรืออัยการนิเทศ หรือวารสารอัยการ 

 
3.2.2 แนวทางการส่ังคดีจากการสัมภาษณอัยการผูเช่ียวชาญ (Task Inference) 

โดยคํานึงถึง 
    ก. การตรวจพยานหลักฐาน วามีขอเท็จจริงครบองคประกอบ
ความผิดของกฎหมายหรือไม 
    ข. การชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานวา พยานบุคคลใดเปนประจักษพยาน 
พยานบอกเลา หรือพยานพฤติเหตุแวดลอม กรณีพยานมีความนาเช่ือถือหรือไม พยานหลักฐาน
ไดมาโดยขอดวยกฎหมายหรือไม 
    ค. การปรับขอกฎหมาย 

ค.1 กระบวนการมาตรฐานของ Common KADS ซ่ึง
ประกอบดวยวิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การ
สังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และการนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) ในคดี
สําคัญจากอัยการ         ผูดําเนินคดีนั้น หรือจากชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) หรือจาก
การประชุมสัมมนา          หรือจากเอกสารทางวิชาการ 
  3.3 Intangible Asset หมายถึง ตนทุนทรัพยสินทางปญญาดานการดําเนินคดีอาญา          
ท่ีมีอยูในตัวบุคคลอัยการผูเช่ียวชาญ แตยังไมถายทอดความรูออกมาใหปรากฏ หรือความรูท่ีปรากฏ
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เปนลายลักษณอักษรแลวแตอยูในรูปส่ิงพิมพ หรือส่ือตางๆ ซ่ึงจะตองนําความรูท้ัง 2 ประเภทดังกลาว 
มาเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญา ใหมีประสิทธิภาพโดยมี
แหลงท่ีมาจาก 
   - รายช่ืออัยการผูเชี่ยวชาญ 
   - คําช้ีขาดความเห็นแยง 
   - คําพิพากษาศาลฎีกา 
   - แหลงสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการส่ังคดี 

การนํา กรอบ SFCP สูการปฏิบัติ  

 การนํากรอบ SFCP เพื่อแกไขปญหาอุปสรรคในการวินิจฉัยส่ังคดีท้ัง 3 ประการ

ดังกลาวขางตนใหเปนรูปธรรมนั้น   ใชแนวทางของ Skandia II โดย การขับเคล่ือนใน 2 รูปแบบ คือ 

 1. ผาน Roll-out Project ซ่ึงประกอบดวยเปาหมายใน 4 ดานไดแก 

 1.1. Financial Focus:  : Managers Collaboration & Supporting   
 1.2. Customer Focus:  : Users Collaboration & Management   
 1.3. Process Focus      : In-house Training & Seminar or Meeting  
 สงเสริมการบรรจุ SFCP ในหลักสูตรการฝกอบรม พนักงานอัยการ

ระดับตางๆ เชน อช.  อจ.  อฝ.  เปนตน 
  1.4. Renewal & Development   Focus: KE & KM Team Training or Seminar/Meeting      

KMS evaluation & Development Plan  
KE Fund promotion 
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Stakeholder Analysis : 

1. Sponsor    :
1.1. สาํนกังานอยัการสงูสุด
1.2. สาํนกังานคดปีกครอง

2. Customer :
2.1. ภายนอก ไดแก  หนวยงานของรฐั /รฐัวิ

สาหกจิ / หนวยงานอสิระ /มหาวทิยาลยั           
2.2. ภายใน    ไดแก  พนกังานอยัการ สคป. 

8 สาํนกังาน / บุคลากรในองคกร 
2.3. สงัคม      ไดแก  ประชาชนทีส่นใจ หรือ 

มีปญัหาดานคดีปกครอง 

3. Staff /Knowledge Workers  : 
3.1. KM Board /CKO 
3.2. Km Team 
3.3. KE

Business  Concept  &  Strategy : 

1. Business Concept    : 

1.1. Metaphor :  Knowledge Buddy

1.2. Analogy   : 

- อยัการผูดาํเนินคดีปกครอง มีแหลงความรู ทีใ่ชในการ
ปฏบิตังิาน  

- หนวยงานของรฐั /รฐัวสิาหกจิ / หนวยงานอสิระ 
/มหาวทิยาลยั  มีแหลงขอมูลดานคดีปกครอง ทีใ่ชสนบัสนุน ให
การปฏบิตังิานถูกตอง และลดการถูกฟ องคดี           

- ระบบสนบัสนุนจากผูเชีย่วชาญ (Online Coaching)
- ประชาชนคนหาขอมูล หรือ ขอสงสยั ดานคดปีกครอง 

2. Strategy  : 
“ เป็นศูนยกลางรวบรวมองคความรูดานคดีปกครอง 

ซึง่ใชงานไดท ัง้พนกังานอยัการผูปฏบิตังิาน หรือหนวยงานของ
รฐั  รฐัวสิาหกจิ และหนวยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วของ และใหบรกิารแก
ประชาชน เชงิรุก เพือ่ลดภาระการฟ องคดีปกครอง ดวยระบบ
ชวยเหลือจากผูเชีย่วชาญ (Online Coaching) ”        

Key Success Factors 1 

Key Success Factors 

1. Sponsor    :
1.1. มีศูนยรวบรวมองคความรูดานคดีปกครอง  
1.2. อยัการผูดาํเนินคดีปกครองมีแหลงความรูทีใ่ชในการปฏบิตังิาน 

2. Customer :
2.1. หนวยงานของรฐั /รฐัวสิาหกจิ / หนวยงานอสิระ /

มหาวทิยาลยั    มีแหลงขอมูลดานคดปีกครองทีใ่ชสนบัสนุน ให
การปฏบิตังิานถูกตอง และลดการถูกฟ องคดี   

2.2. พนกังานอยัการ สคป. 8 สาํนกังาน / บุคลากรในองคกร 
มีแหลงเรียนรูดาน คดปีกครองและ ระบบสนบัสนุน จาก
ผูเชีย่วชาญ (Online Coaching)

2.3. ประชาชนคนหาขอมูล หรือ ขอสงสยั ดานคดปีกครอง 

3. Staff /Knowledge Workers  : 
3.1. แผนงาน KM สามารถจดัต ัง้ KMS ไดตาม

เป าหมายของแผนแมบท
3.2. สามารถสราง องคความรูไดตามเป าหมาย และ

ขยายครบตามแผนแมบท
3.3. มีทุนการศกึษา และการฝึกอบรม อยางตอเน่ือง

จดัต ัง้ Admin KMS ไดสาํเร็จตามเวลาและตรง
กบันโยบายของ CKO

ผูใชสามารถเขาถงึและใชงานระบบ
ไดโดยไมตองอบรมเป็นพเิศษ

ผูใชงานพงึพอใจกบัองคความรูทีจ่ดัเก็บใน 
Admin KMS

ไดผลลผลติและผลลพัธตามเป าหมาย
ทีแ่ผนงาน/โครงการ Admin KMS 
กาํหนดไว

Admin KMS ไดรบัทุน
สนบัสนุนตามนโยบายของ CKO

Key Success Factors 2 Key Success Factors 3 

Financial Focus

Human Focus

Customer Focus Process Focus

จดัต ัง้ Admin KMS ไดสาํเร็จตามเวลาและตรง
กบันโยบายของ CKO

ผูใชสามารถเขาถงึและใชงานระบบไดโดยไมตอง
อบรมเป็นพเิศษ

ผูใชงานพงึพอใจกบัองคความรูทีจ่ดัเก็บใน Admin 
KMS

ไดผลลผลติและผลลพัธตามเป าหมายทีแ่ผนงาน/
โครงการ Admin KMS กาํหนดไว

Renewal  & Development Focus
Admin KMS ไดรบัทุน สนบัสนุนตามนโยบาย

ของ CKO

History

Todat

Tomorrow

Intellectual Capital 

 
 

รูปที่  2.10. การขับเคล่ือน SFCP ดวยSkandia II Model 

 
 

   2. ผานระบบการจัดการความรูเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยส่ัง

คดีของพนักงานอัยการ( Knowledge Management System to improve the efficiency in criminal 

judicial of Public Prosecutor: KMS CJP) ซ่ึงเปนจุดมุงหมายในการคนควาแบบอิสระ โดยการออกแบบ

ระบบการจัดการความรูและการขับเคล่ือน KMS CJP นั้น ใหสอดคลองกับ SFCP ดังกลาวขางตน ตาม

แผนภูมิดังตอไปนี้ 
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KMS CJP เปนแหลงเรียนรูเพื่อเสริมสรางตนทุนทางปญญาแกพนักงานอัยการ โดย
ผานส่ืออีเล็กทรอนิกส (Knowledge Management System KMS) นี้    จะทําใหระบบการจัดการความรู
สามารถทําใหพนักงานอัยการท่ัวประเทศ ไดเขาถึงองคความรูในแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ กฎหมาย 
ระเบียบ คําพิพากษาศาลฎีกา และคําช้ีขาดความเห็นแยงท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสํานวนวินิจฉัยสังคม
อาญา ของพนักงานอัยการไดสะดวกรวดเร็ว  
  นอกจากนี้พนักงานอัยการสามารถเรียนรูรวมกัน และสามารถประมวลผลความรู                
ในการพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญา เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ 
  ประการสุดทายทําใหปญหาอุปสรรค และปจจัยท่ีมีตอการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดี
ของพนักงานอัยการ ไดรับการแกไขเพ่ือนําไปสูการพัฒนาใหองคกรอัยการเปนหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีมีมาตรฐานในระดับสากลเปนท่ีศรัทธาของประชาชนในประสิทธิภาพ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


