
 
บทที่ 5 

 
ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 

 

5.1 นําเร่ือง 
 

 ผลการศึกษาคนควาแบบอิสระนี้   เปนผลการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู 
ในการแกไขปญหาดาน  เอกภาพในการส่ังคดี และการสรางแหลงเรียนรูของพนักงานอัยการ   ให
สามารถทํางานดวยองคความรู      ดวยการศึกษาทฤษฎีตนทุนทางปญญาตามแนวทางของ Leif 
Edinsson    ในการบริหารจัดการและเสริมสรางตนทุนทางปญญา หรือ สมรรถนะ   ของพนักงาน
อัยการท่ีใชในการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสํานวน พิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญาโดยสรุปผลการศึกษาได 
ดังนี้ 
 

 5.1.1. ผลการศึกษาหลักการ ของตนทุนทางปญญา ในการสรางเปนองคความรูงานตรวจ
สํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญา ตลอดจนเสริมสรางการ
แลกเปล่ียนเรียนรูของพนักงานทุกระดับและรูปแบบ ระบบสารสนเทศใชในการบรรจุองคความรู
ตนทุนทางปญญา (K 12) และการนําไปใชในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดตนทุนทางปญญา ในงานตรวจ
สํานวนพิจารณาการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพเพื่ออํานวยความ
ยุติธรรมแกประชาชน  
 5.1.2. ผลการศึกษาในการนําระบบการจัดการความรูดวยตนทุนทางปญญา สูการปฏิบัติ 
เปนองคความรูงานตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

5.2. ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 
  

 5.2.1.ผลการศึกษาหลักการของตนทุนทางปญญา  จากการทบทวนทฤษฎี Intellectual 
Capital ตามแบบจําลอง SKANDIA I   ทําใหไดสมมุติฐาน ระบบการจัดการความรูดานตนทุนทาง
ปญญา ดังนี้ 
 1. หลักการของตนทุนทางปญญา  
 การส่ังคดีใหเกิดเอกภาพ นั้น พนักงานอัยการจําเปนตองมีตนทุนทางปญญา ตามกรอบ
มาตรฐาน SFCP ซ่ึงประกอบดวย   
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1.1. ตนทุนหลัก คือ Human Capital ไดแก   ตนทุนดานสมรรถนะของพนักงาน
อัยการในการวินิจฉัยส่ังคดี   ซ่ึงตองประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ 
(Attribute) ใน 4 ประการไดแก     

1.2. Financial Capital ไดแก สมรรถนะเกี่ยวกับความรู ในดานอํานาจหนาท่ี 
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายของอัยการสูงสุด ดานการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา รวมทั้ง   ความรูในกฎหมาย ระเบียบ บรรทัดฐานตางๆ เชน คําวินิจฉัยช้ีขาดความเห็นแยง
ของอัยการสูงสุด   แนวคําพิพากษาฎีกา เปนตน รวมถึงระบบการจัดการความรูตางๆตามบัญชีองค
ความรู ตามแผนแมบท การจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  

1.3. Customer Capital ไดแก สมรรถนะเก่ียวกับทักษะ ในดานการใหบริหารแกผู
มีสวนไดเสียในคดีอาญา เชน ผูเสียหาย ผูตองหา พยาน   พนักงานสอบสวน ศาล และ ชุมชนหรือ 
ความรูสึกของสังคมท่ีถูกกระทบจากพฤติกรรมแหงคดี   เปนตน   

1.4. Process Capital ไดแก   องคความรูในกระบวนการส่ังคดีอาญา ซ่ึงเปนองค
ความรูท่ีเกิดจากความเชี่ยวชาญในการทํางาน ซ่ึงมีการสังเคราะหตามแนวทางการสังเคราะหความรู 
(Common KADS) ออกเปน 3 สวนไดแก 

1.4.1Input Inference   องคความรูในกระบวนการกอนพิจารณาส่ังคดี เชน 
เง่ือนไขการสอบสวน อายุความการฟองคดี การกระทําเปนความผิดทางอาญาหรือไม   เปนตน  

1.4.2. Process Inference   องคความรูในกระบวนการส่ังคดี เชน การรับ
ฟงพยานหลักฐาน การตรวจสอบการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานการใหโอกาสในการตอสูคดีของ
ผูตองหา ความเสมอภาคของบุคคลในการถูกดําเนินคดี เปนตน 

1.4.3. Output Inference องคความรูในกระบวนการภายหลังส่ังคดีท่ีตอง
ดําเนินการเชน การงดสอบสวน การส่ังเปรียบเทียบชอบ การส่ังฟองและการส่ังไมฟอง การแจง
คําส่ังและผลคดี   การอุทธรณ หรือ ฎีกา เปนตน  

1.5. Renewal & Development แนวทางการเสริมสราง สมรรถนะหรือการ
เสริมสรางตนทุนทางปญญา ของพนักงานอัยการใหเกิดข้ึนหรือเพิ่มพูน เชน   การจัดทําหลักสูตร
ฝกอบรม การพัฒนาตามแนวทางสมรรถนะ เปนตน   ดังปรากฏตามรูปท่ี 5.1. 
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5.2.2 ผลการวิพากษจากสาธิตระบบ KMS และบทวิเคราะห 

การศึกษา ความเปนไปไดของสมมุติฐานดังกลาวขางตน  ไดทําการศึกษาโดยการสาธิต
และช้ีแจง  ระบบจัดการความรูดวยตนทุนทางปญญา  แกกลุมผูใชงานไดแก  ผูบริหาร  และ KM 
Team ของสํานักงานคดีอาญา ดังนี้ 

 1. ช้ีแจงและสาธิตหลักการของระบบการจัดการความรูดวยตนทุนทางปญญา และ ระบบ
สารสนเทศ ของระบบการจัดการความรู (K 12)  เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ตอคณะทํางานการ
จัดการความรู (KM Team)   อันประกอบดวย นายกายสิทธ์ิ   พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงาน
คดีอาญา หัวหนาคณะ และคณะทํางานบางสวน  ไดแก นายอํานาจ  มุทิตาเจริญ อัยการพิเศษฝาย
คดีอาญา 3 นายปรีชา  สุดสงวน อัยการผูเช่ียวชาญ นายฉัตรชัย  ใจดี อัยการผูเช่ียวชาญ นางสาว   
วังวนัช ทิพวัน อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด    โดยนําเสนอดวย Power Point  และใหผูรับ
ฟงแสดงความคิดเห็น  วิพากษ  โดยการบันทึกเสียง  และถอดเทปบันทึกเสียงเพื่อจัดทําบทสรุปการ
วิพากษไดดังตอไปนี้ 

 

 

 

รูปท่ี 5.1 โครงสรางตนทุนทางปญญาตามกรอบ SFCP 
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ตาราง 5.1 บทวิพากษ บทวเิคราะห KMS 

 บทวิพากษ บทวิเคราะห 
1. Total Value (ความเช่ือม่ัน – ศรัทธา) 
ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา
ในทฤษฎีทุนทางปญญา ตองมีตัวช้ีวัด
จากพนักงานอัยการ ไมอาจมีตัวช้ีวัดจาก
ประชาชนได เพราะผูเสียหายที่พนักงาน
อัยการส่ังฟองก็จะพอใจ สวนผูตองหาก็
จะไมพอใจ หรือในทางกลับกัน หากส่ัง
ไมฟองผูเสียหายจะไมพอใจ แตผูตองหา
พอใจ 
 
 

1. การส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ ยอมมีผลกระทบ
ตอประชาชนหรือสังคมโดยสวนรวม ไมใชกระทบตอ
ผูเสียหายหรือผูตองหาโดยตรงเทานั้นไม ฉะนั้นจึง
สามารถทําตัวช้ีวัด Total Value จากประชาชนได
รวมถึงผูเสียหายและผูตองหาไดดวย สําหรับการทํา
ตัวช้ีวัดกับพนักงานอัยการในประสิทธิภาพส่ังคดีอาญา  
ถือเปนขอแนะนําท่ีดี ซ่ึงผูเขียนจะรับไปดําเนินการ
ประเมินขีดสมรรถนะพนักงานอัยการ        ซ่ึงเปน
ตนทุนชนิดหนึ่ง 

2. การนําทฤษฎีทุนปญญามาประยุกตใช
กับบทวิจัยนี้มองดูแลวเปนภาพกวาง 
เปน เพียงนํ าทฤษฎีมาเ ทียบเ คียงกับ
ตนทุนปญญาแตละตัวไดเล็กนอยเทานั้น 
ทางปฏิบัติคงไมไดผล การทําเอกสาร
วิ จั ยห รื อ วิ ท ย า นิพนธ ท่ี ถู กต อ ง ใน
หลักสูตรปริญญาโท ควรศึกษาวิจัยจาก
จุดเล็กๆ  แลวขยายออกไปใหเต็ม  จะ
สามารถตอบสมมุติฐานท่ีตั้งไวได เชน 
ในคดีลักทรัพยหากขาดประจักษพยาน 
ควรส่ังฟองไดหรือไม เพราะเม่ือฟอง
แลวจําเลยอาจรับสารภาพในช้ันศาลได 
จึงควรต้ังสมมุติฐานในเร่ืองนี้ เม่ือสราง
มาตรฐานในการวินิจฉัยส่ังคดีในฐาน
ความผิดลักทรัพยใหมีเอกภาพ 

2. เห็นดวยวาในการทําเอกสารวิจัยหรือวิทยานิพนธ
หลักสูตรปริญญาโท ควรศึกษาปญหาจากจุดเล็กๆ กอน 
โดยยอมรับวาหัวขอวิจัยท่ีเสนอนี้เปนภาพกวางและเหตุ
ท่ีนําหัวขอนี้มาเปนบทวิจัย เพราะสํานักงานอัยการ
สูงสุด จัดใหมีการจัดการความรูเปนคร้ังแรก ฉะนั้นใน
เบ้ืองตนนี้จําเปนตองเลือกหัวขอนี้แสดงภาพรวม
ท้ังหมดไวกอน  เพื่ อ เปนตนแบบในการ ท่ีสร า ง
มาตรฐานในการส่ังคดีท่ีเปนปญหาจุดเล็กๆ ตอไป 
สวนท่ีเหน็วาการนําทฤษฎีทุนปญญามาประยุกต 
ใชกับบทวิจัยนี้ทางปฏิบัติคงไมไดผลนั้นผูเขียนเห็นวา
หากระบบ KMS สมบูรณแบบแลว ความคิดนี้คง
เปล่ียนไป 

 



49 
 

ตาราง 5.1 บทวิพากษ บทวเิคราะห KMS (ตอ) 

 บทวิพากษ บทวิเคราะห 
3. พิจารณาจากวัตถุประสงคของการศึกษาทั้ง 3 
ขอแลว กวางมากสามารถทําวิทยานิพนธในแต
ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค เ ป น เ ล ม โ ต ๆ  ไ ด ส ว น
วัตถุประสงคในขอแรกท่ีบอกวาเพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการความรูงานตรวจวินิจฉัยส่ังคดี
ของพนักงานอัยการ ฯลฯ จะสามารถทําไดหรือ
และประโยชน ท่ี ค าดว า จ ะได รั บจะต อ ง
ตอบสนองกับวัตถุประสงคของการศึกษาดวย 

3. ผูเขียนเห็นวา วัตถุประสงคของการศึกษาท้ัง 
3 ประการ  ในบทวิจัยนี้ มีความชัดเจนเพียง
พอท่ีจะตอบสนองกับหัวขอบทวิจัยในเอกสารนี้ 
และตอบสนองกับประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
ตามสมมุติฐานของบทวิจัยนี้แลว 

4. การนําทฤษฎีตนทุนทางปญญามาประยุกตใช
กับการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงาน
อัยการใหมีประสิทธิภาพเปนท่ีเช่ือม่ัน ศรัทธา
ตอประชาชนนั้น ควรมีแบบสอบถามและผล
วิจัยจากประชาชนวาตองการอะไรจากผลส่ังคดี 
เชน ความถูกตอง หรือความเปนธรรม เพื่อให
ตรงกับขอสมมุติฐานในหัวขอวิจัยนี้ 
 

4. ตรงกับหลักการทฤษฎีทุนทางปญญาวาผล
สุดทายจะมีการดําเนินการหาตัวช้ีวัดจากความ
เช่ือม่ันและศรัทธาจากการส่ังคดี 
 

5. ตนทุนทางปญญาท่ีเปน Organizational 
Capital (อํานาจการวินิจฉัยส่ังคดี) ตองแยกให
ชัดเจนวาอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หมายถึง
อะไร และอํานาจการวินิจฉัยส่ังคดีหมายถึง
อะไร 
 

5. ในสวนนี้ผูวิพากษยังไมเขาใจในความหมาย 
Organizational Capital ของผูเขียน แตถาหากได
เขาไปศึกษาในเอกสารวิจัยนี้ก็สามารถอธิบายได
วาหมายถึงขอบเขตในการวินิจฉัยส่ังคดีของ
อัยการประกอบดวย 2 สวนหลักคือ เปนไปตาม
กฎหมาย ท่ีกํ าหนดอํานาจและหน า ท่ีของ
พนักงานอัยการกับกระบวนการวินิจฉัยส่ังคดีท่ี
สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 
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ตาราง 5.1 บทวิพากษ บทวเิคราะห KMS (ตอ) 

 บทวิพากษ บทวิเคราะห 
6. ตนทุนทางปญญาท่ีเปน Innovation Capital 
(ละเอียด  รอบคอบ  เ ท่ียงธรรม )  ขาดคําว า
“ถูกตอง” 
 

6. เห็นพองดวยวาตองมีคําวา “ถูกตอง” ในการ
วินิจฉัยส่ังคดีอาญาดวย 

7. Knowledge Map ใน Visio ของ KMS ศึกษาดู
แลวเปนท่ีเขาใจ สามารถเปนเครื่องมือชวยให
การวินิจฉัยส่ังคดีอาญามีประสิทธิภาพได 
 

7. เห็นพองดวย เพราะ Knowledge Map ได
แสดงกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยส่ังคดีอาญา
ไดครบถวนและชัดเจน 
 

8. พนักงานอัยการอาจเขาใจวาทฤษฎีตนทุนทาง
ปญญา เปนเร่ืองของธุรกิจท่ีมีการแขงขันทํา
กําไรกันหรือเพิ่มมูลคาหุนของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย เพราะสํานักงานอัยการสูงสุดไมมี
การแขงขันกับหนวยงานใด 
 

8. คงจะตองทําความเขาใจในทฤษฎีตนทุนทาง
ปญญาวาสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
จัดการความรูเพิ่มตนทุนปญญาแกบุคลากรใน
สํานักงานอัยการสูงสุด ทําใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดมี Human Capital เหนือกวา เม่ือ
เปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรม 

9. องคความรูสนับสนุนท่ีไดบรรจุไวใน KMS 
เกรงวาจะไมเพียงพอตอการใชงาน โดยเฉพาะ
คําพิพากษาฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยง บทความ
ทางวิชาการ เปนตน 

9. ยอมรับวาองคความรูสนับสนุนใน KMS ยัง
ไมมีเพียงพอตอการใชงานในขณะน้ี เนื่องจากผู
ศึกษามีเวลาจํากัดในการทํา KMS ใหสมบูรณ 
แตจะบรรลุองคความรูสนับสนุนในกาลตอไป
เร่ือยๆ  

10. ตามแผนกิจกรรม KMS 3 ปท่ีวาจะใชเวลา 
90 วัน ในการทําตัวช้ีวัดกับประชาชนวาพึง
พอใจเ ช่ือ ม่ัน  ศรัทธาในผลการวินิจ ฉัย ส่ัง
คดีอาญาของพนักงานอัยการ เกรงวาเวลาจะไม
เพียงพอท่ีจําทําตัวช้ีวัดใหสมบูรณได ควรให
เวลามากกวานี้ประมาณ 6 เดือน 

10. เห็นดวยกับขอวิพากษ จะนําขอเสนอไป
ปรับเวลาอีกคร้ังหนึ่ง 
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ตาราง 5.1 บทวิพากษ บทวเิคราะห KMS (ตอ) 

 บทวิพากษ บทวิเคราะห 
11. ตามแผน KMS 3 ป เกรงวาจํานวนพนักงาน
อัยการ 8 คนในแตละ COP จะไมเพียงพอกับ
จํานวนพนักงานอัยการท้ังหมดในสํานักงาน
คดีอาญาท่ีมีอยูในปจจุบัน 

11. จํานวนพนักงานอัยการ 8 คน ในแตละ COP 
เปนจํานวนที่ใกล เ คียงกับจํานวนพนักงาน
อัยการในสํานักงานคดีอาญาในปจจุบัน 

 

ผลสรุปจากบทวิพากษและการวิเคราะหบทวิพากษ ดังกลาว  สามารถสรุปไดวา   

1. ดานหลักการของระบบการจัดการความรู ดวยตนทุนทางปญญา  พบวา  สวนใหญ รอย
ละ80  เห็นดวยกับหลักการตนทุนทางปญญาท่ีทําการสาธิต วา สามารถเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน
อัยการในการสั่งคดีไดดีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

2. ในสวนของแหลงสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู และเขาถึงตนทุนทางปญญาท่ีมีอยู  หรือ 
Explicit Knowledge โดยใชแนวทางศึกษาดวย ISO 12207 15 Task: ENG 1- ENG 4 ในรวบรวม
ความตองการของระบบ ในเชิงธุรกิจ (Business Specification) และความตองการของกลุมผูใชงาน 
(User Specification)   โดยการสาธิตและรับฟงความคิดเห็น ไดดังนี้  

2.1. Business Specification   จากการสัมภาษณผูบริหาร คือ นายกายสิทธ์ิ พิศวง
ปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ไดใหขอบเขตของ KMS ในเชิงธุรกิจ ดังนี้ 
“บุคลากรของสํานักงานคดีอาญาตองมีความรูความสามารถ ทัศนคติ จริยธรรมอยางดียิ่งใน

การดําเนินคดีอาญา และการบรรลุวิสัยทัศนดานการจัดการความรู   องคความรูในการดําเนินคดี
อาญาการวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรองรับบุคคลภายในสํานักงานคดีอาญาและบุคคลจาก
ภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ”  

2.2. User Specification จากการสัมภาษณ KM Team สรุปไดวา ความตองการของ
ระบบสารสนเทศ ในการสรางและใชตนทุนทางปญญาในการปฏิบัติงาน ควรประกอบดวย 
โครงสรางของระบบ KMS (System Requirement: ENG 3) ตอไปนี้ 
ระบบ KMS เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา (Standard Framework for 

Criminal Prosecution: SFCP) มีรูปแบบ ดังตอไปนี้ 
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2.2.1. มีแผนผังแสดงขั้นตอนและกระบวนการ (Knowledge Map) เพิ่มประสิทธิภาพใน
การวินิจฉัยส่ังคดีอาญา ใหเกิดความเช่ือม่ันศรัทธาตอประชาน เพ่ือใหผูท่ีเขามาศึกษาไดรูข้ันตอน    
การส่ังคดีท้ังระบบ 

2.2.2. แสดงแผนภูมิทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital) แสดงตนทุนทางปญญาแตละ
ตัวเปนองคประกอบสําคัญในการสรางความเช่ือม่ันศรัทธาตอประชาชนในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ 

2.2.3.มีองคความรูหลัก (Principle Knowledge) ประกอบดวยชุดความรู 2 ดาน ไดแก 
  ก. คูมือการดําเนินคดีอาญา 
  ข. ประมวลกฎหมายตางๆ ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ

ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 หนังสือเวียนท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงานดําเนินคดี
อาญา 

2.2.4. องคความรูสนับสนุน (Expertise and Skill Knowledge) ไดแก คําพิพากษาฎีกา                   
คําช้ีขาดความเห็นแยง แนวทางตัวอยางคดีท่ีสําคัญ (Best Practice) และบทความทางวิชาการ  

2.2.5. มีรายช่ือผูเช่ียวชาญในคดีอาญาตางๆ พรอมหมายเลขโทรศัพทหรือ E-mail เพื่อให
พนักงานอัยการที่มีขอสงสัยหรือของใจในการดําเนินคดีอาญาสามารถติดตอสอบถามไดตลอดเวลาจาก
ทุกสถานท่ี 

2.2.6. Link   ระบบเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตางๆ  
 
ผลการสรุปความตองการดังกลาว ไดอกแบบระบบสารสนเทศ KMS ของ K 12 ไดโดยใช 

Microsoft Share Point (System Design: ENG 4) ซ่ึงประกอบดวย สวนตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
1. หนาตางระบบการจัดการความรู ลําดับท่ี 12 : คดีอาญา (วาตาง) 

 
รูปท่ี 5.2 หนาตางระบบการจัดการความรู K12 
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2.แผนผังแสดงข้ันตอนและกระบวนการ (Knowledge Map) ซ่ึงแบงเปน  
2.1. Input Task Inference 

 

มีหลกัการ
มีห
ลกั
การ

 
 

รูปท่ี 5.3. Input Inference 
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2.2. Process Task Inference 
 

 

 
รูปท่ี 5.4Process Task Inference 

 
 
 

2.3. Output Task Inference 
 

 

รูปท่ี 5.5 Output Task Inference 
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2. แผนภูมิทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี  5.6 แผนภูมิตนทุนทางปญญาของการส่ังคดีอาญา  

 
 

 

 

ความเช่ือมั่น – ศรัทธา 

ในการวินิจฉัยสั่งคดีอาญา 

 

กรอบมาตรฐาน 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

คุณธรรมระบบราชการ 

ความรูความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติของอัยการที่สั่งคดี 

 

องคประกอบของคดี 

ความสัมพันธที่มีตอ
ประชาชน 

 

อํานาจการนินิจฉัยสั่งคดี 

ละเอียดรอบคอบ 

รวดเร็ว เที่ยงธรรม 

กระบวนการวินิจฉัย

สั่งคดี 

แนวทางการดําเนินคดีที่มีมา 

Best practice ตําราวิชาการ 

บัญชีรายช่ือผูเช่ียวชาญ 

แหลงขอมูลสารสนเทศ 

Total value 

Financial capital Intellectual capital 

Human capital Structural capital 

Customer capital Organizaional capital 

Innovation capital 

Intellectual property Intangible asset 

Process capital 
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3.องคความรูหลัก (Principle Knowledge) และองคความรูสนับสนุน (Supporting knowledge) 

 

รูปท่ี 5.7. บัญชีองคความรูหลัก 

 4. รายช่ือผูเช่ียวชาญในคดีอาญาตางๆ 

 

รูปท่ี 5.8. ทําเนียบผูเช่ียวชาญ 
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 5. Link   ตางๆ 

 

รูปท่ี 5.9Link เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา 

5.3 ปญหาอุปสรรคในการสรางระบบ KMS  
 5.3.1 ปจจัยภายในไดแก 
  5.3.1.1 ระบบ KMS เปนนวัตกรรมใหมในระบบ IT ซ่ึงผูเขียนไมทราบมากอน
และไมมีความรูความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรมากนัก ทําใหเรียนรูเขาใจไดอยางเช่ืองชา 
  5.3.1.2 ผูเขียนมีภารกิจในหนาท่ีงานประจํามาก จึงมีเวลานอยท่ีจะคนควาหาขอมูล             
มาบรรจุไวในระบบ KMS ใหสมบูรณมากท่ีสุดเทาท่ีควรจะเปน 
 5.3.2 ปจจัยภายนอกไดแก 
  5.3.1.3การท่ีจะนัดหมายผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ KM Team มาทําการสัมภาษณ              
จับความรูหรือแสดงการสาธิตระบบ KMS คอนขางจะหาเวลานัดหมายใหมาไดครบถวนไดยาก 
  5.3.1.4ระบบส่ือสัญญาณอินเตอรเน็ตหรือ Wi Fi ท่ีใชกับเครื่องคอมพิวเตอรใน
หองเรียน ยังไมสมบูรณใหใชงานไดทุกเคร่ือง ทําใหการเรียนการสอบขลุกขลักไมตอเนื่อง 
 
 5.2.2.ผลการศึกษาในการนําระบบการจัดการความรูดวยตนทุนทางปญญา สูการปฏิบัติ 
เปนองคความรูงานตรวจสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

5.4 ผลการศึกษาการออกแบบกิจกรรม MAN 1 

 5.4.1. การทบทวน วิสัยทัศน พันธกิจ ของสํานักงานคดีอาญา    

เพื่อใหสอดคลองกับระบบการจัดการความรู     ไดทําการสัมภาษณ  นายกายสิทธ์ิ   พิศวง
ปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ซ่ึงไดใหวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาวา 
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“ภายในระยะเวลา 5 ป บุคลากรของสํานักงานคดีอาญาตองมีความรูความสามารถ ทัศนคติ 
จริยธรรมอยางดียิ่งในการดําเนินคดีอาญา และการบรรลุวิสัยทัศนดานการจัดการความรูมีวา องค
ความรูในการดําเนินคดีอาญาการวาตาง และการแกตาง ตองสามารถรองรับบุคคลภายในสํานักงาน
คดีอาญาและบุคคลจากภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ”  

 
การศึกษาสรุปไดวา  การที่จะบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาดังกลาว  จําเปนตอง 

กําหนดแผนกิจกรรมเรียนรู (Knowledge Activities) โดยมีระยะเวลา 3 ป โดยยึดถือแบบจากทฤษฎี
ทุนทางปญญามาประยุกตใช ภายใตภารกิจของงานการวินิจฉัยส่ังคดีอาญา เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การส่ังคดี ตามแผนกิจกรรมดังนี้ 

 5.4.2 การจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อขับเคล่ือน การสรางตนทุนทางปญญา ดวยแผน 3 ป 

ปท่ี 1 แผนงาน/โครงการ ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

1.1. กิจกรรม   การแนะนําสาธิตระบบ KMS ใหแกผูบริหารสํานักงานคดีอาญา ไดแก 
ผูตรวจราชการ อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และอัยการพิเศษฝาย จํานวน 1 คร้ัง ในระยะเวลา 15 
วัน 

1.2. กิจกรรม   จัดพนักงานอัยการในสํานักงานคดีอาญาเปนชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of practice: COP) โดยการแบงจํานวนพนักงานอัยการออกเปน COP ในแตละ COP ประกอบดวย          
อัยการผูเช่ียวชาญพิเศษ อัยการผูเช่ียวชาญ อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด และอัยการ
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีอัยการพิเศษฝายเปนท่ีปรึกษา มาใหรูจักและเขาใจใน
วัตถุประสงคของระบบ KMS เสียกอน จากน้ันทําการประเมินสมรรถนะของพนักงานอัยการ22 ใน
ตนทุนทางปญญาท่ี 
เปน Human Capital ในดานองคความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ทัศนคติหรือพฤติกรรมในการ
งาน Attitude) เพื่อใหทราบถึงขีดสมรรถนะท่ีใชเปนตนทุนรวมระยะ 45 วัน 

1.3. กิจกรรม   จัดใหแตละ COP สรางองคความรูท่ีเปน Financial Capital (อํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายและคุณธรรมระบบราชการ) และ Human Capital (ความรูความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติของอัยการท่ีส่ังคดี) Capital และ Harman Capital โดยการคนควาหาที่ปรึกษาผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานมาพูดคุยสัมมนาแลกเปล่ียนความรูประสบการณ และฝกฝนอบรม และศึกษาดูงานแลว
นําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในงาน 
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1.4. กิจกรม  การนําองคความรูท่ีแตละ COP ไดจัดสรางเสร็จแลวมาใหผูบริหารสํานักงาน
คดีอาญาไดตรวจสอบทบทวน ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมแลวรวบรวมเปนชุดความรูจัดเก็บไว ใน
คลังขอมูลหรือ Knowledge Bank เพื่อใชปฏิบัติงาน 

ปท่ี 2แผนงาน/โครงการ  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 
2.1. กิจกรรม  จัดใหแตละ COP สรางองคความรูในตนทุนปญญาท่ีเปน Customer Capital 

(ความสัมพันธท่ีมีตอประชาชน) Innovation Capital (ความละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว ถูกตอง เท่ียง
ธรรม) และ Process Capital (กระบวนการวินิจฉัยส่ังคดี) โดยการคนควาหาท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญเฉพาะ
ดานมาพูดคุยสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ ฝกฝนอบรมและศึกษาดูงานแลวนําความรูท่ี
ได22 มาประยุกตใชในงาน 

2.2. นําองคความรูท่ีแตละ COP ไดจัดสรางองคความรูเสร็จแลวมาใหผูบริหารในสํานักงาน
คดีอาญาไดตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมแลวรวบรวมเปนชุดความรูจัดเก็บไวใน
คลังขอมูล หรือ Knowledge Tank เพื่อใชปฏิบัติงาน 

 
ปท่ี 3แผนงาน/โครงการ  ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

3.1. จัดใหแตละ COP สรางองคความรูในดานทุนปญญาท่ีเปน Intellectual Property (แนว
ตัวอยางคดีท่ีสําคัญ Best Practice คําพิพากษาฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยง และตําราวิชาการ) และ 
Intangible Asset (จัดหาผูเช่ียวชาญคดีอาญาแตละเร่ืองข้ึนบัญชีรายช่ือไว แหลงขอมูลสารสนเทศ) 
โดยการคนควาหาท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญเฉพาะดานมาพูดคุยสัมมนาแลกเปล่ียนความรูประสบการณ 
ฝกฝนอบรมและศึกษาดูงานแลวนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในงาน 

3.2. นําองคความรูท่ีแตละ COP จัดสรางเสร็จแลวมาใหผูบริหารสํานักงานคดีอาญาได
ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติมแลวรวบรวมเปนชุดความรูจัดเก็บไวในคลังขอมูลหรือ 
Knowledge Tank เพื่อใชปฏิบัติงาน 

 
3.  เม่ือไดดําเนินการตามแผนกิจกรรมจนครบ 3 ป   จะไดชุดความรูในตนทุนปญญา ท้ัง 7 ตัว

ดังกลาวและไดนํามาประยุกตใชงานแลว    ก็จะทําทดสอบประเมินสมรรถนะของพนักงานอัยการ
ในตนทุนทางปญญาท่ีเปน (Human Capital) อีกคร้ังดวยการประเมินตามพจนานุกรมสมรรถนะ   
เพื่อใหทราบถึงขีดสมรรถนะวาเพิ่มข้ึนจากปท่ี 1 มากนอยเพียงใด 

                                                            
22ดูภาคผนวก ข 
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4. ขณะเดียวกันทําแบบประเมินตัวช้ีวัดกับประชาชนท่ีเขามาเกี่ยวของในคดีอาญาหรือ
สังคมโดยรวมหรือส่ือสารมวลชนตางๆ วามีความพึงพอใจ เช่ือม่ัน ศรัทธาตอผลการวินิจฉัยคดีอาญา
ของพนักงานอัยการมากนอยเพียงใด เพื่อนําขอมูลจากแบบสอบถามและผลตัวช้ีวัดมาปรับปรุงพัฒนา 
แกไข เพ่ิมประสิทธิภาพในการวินิจฉัยส่ังคดีอาญาใหมากยิ่งข้ึนไป ขณะเดียวกันชุดความรูตามแผน
กิจกรรมท่ีไดจัดสรางก็ยังคงอยูเปนประโยชนตอองคกรอัยการสืบไป มิไดสูญหายไปไหนแม
พนักงานอัยการจะโยกยายสับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีอ่ืนหรือเกษียณก็ตาม 

 

5.5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษา   ความเปนไปไดของสมมุติฐานของระบบการจัดการความรู ในการแกไข
ปญหาการส่ังคดีอาญา เพื่อใหเกิดเอกภาพ  มีประสิทธิภาพ เปนท่ีเช่ือม่ันตอ ประชาชน  ดวย
หลักการเสริมสรางตนทุนทางปญญา  ตามกรอบ SFCP  ดังกลาวไวในบทท่ี 2  นั้น  พบวา  กลุม
ผูใชงานท่ีเกีย่วของ อันไดแก ผูบริหาร และผูเช่ียวชาญ ของสํานักงานคดีอาญา  เห็นพองกันเปน
สวนใหญ รอยละ 80  วา มีความเปนไปไดในการนํากระบวนการดาน หลักการ และแนวทาง
ขับเคล่ือนดวย แผนงาน/โครงการ 3 ป  สามารถใชแกไขปญหาของการวินิจฉัยส่ังคด ี และสามารถ
สรางผลลัพธ ไดอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

 5.5.1. การจัดการความรู มุงเนนไปท่ีการเพ่ิมขีดสมรรถนะของพนักงานอัยการในดานองค
ความรู ทักษะ และทัศนคติหรือพฤติกรรม    เพ่ือใหเกิดตนทุนทางปญญาข้ึนภายในตัวบุคคล อยาง
ตอเนื่อง และสามารถใชการบริหารจัดการสมรรถนะ เชน ระบบการประเมินขีดสมรรถนะ เพ่ือวัด
ระดับของตนทุนท่ีเกิดข้ึนไดอยางเปนระบบ   

5.5.2. การจัดการความรูในหัวขอวิจัยนี้สามารถชวยใหพนักงานอัยการผูมีอํานาจและหนาท่ี
ดําเนินคดีอาญา โดยเฉพาะพนักงานอัยการใหม ซ่ึงเร่ิมตนเขามาปฏิบัติหนาท่ีไดมีแหลงคนควาหา
ความรูครบถวนสมบูรณไดสะดวก รวดเร็ว ในการชวยเหลือตัดสินใจในการพิจารณาตรวจสํานวน
และวินิจฉัยส่ังคดีไดอยางถูกตอง แมนยํา ตามหลักกฎหมายในคดีและระเบียบสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผลลัพธท่ีได การส่ังคดีท่ีมีขอเท็จจริงทํานองเดียวกันและมีขอกฎหมายเหมือนกันก็จะออกมา
เปนแนวทางเดียวกันอยางมีเอกภาพการส่ังคดี ทําใหองคกรอัยการเปนท่ีคาดหวังจากประชาชนวามี
ความเช่ือม่ันศรัทธาในการอํานวยความยุติธรรมตอประชาชน 

5.5.3. องคความรูท่ีไดศึกษาอยางเปนระบบใน KMS ตามหลักทฤษฎีท่ีไดเรียนมา จะเปน
ตนแบบจุดประกายใหพนักงานอัยการท่ียังไมรูจักระบบการจัดการความรู    สามารถเขาไปเรียนรู
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และพัฒนาระบบ KMS ท่ีมีอยูและยังคนควาวิจัยหัวขออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีเพื่อ
พัฒนาสรางระบบ KMS ตอๆ ตอไป 
 

5.6. ส่ิงท่ีพบเห็นโดยท่ัวไป (Initiative Finding) 

 1. สภาพความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ทําใหมีแรงจูงใจตอการพัฒนา
ตนเอง เชน 

  1.1 งานท่ีทําอยูในปจจุบันมีความม่ันคง มีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีทํางาน 

  1.2 ปริมาณงานท่ีไดรับแตละบุคคลคอนขางมากจนตองนําไปทําท่ีบานหรือ
วันหยุด เพื่อมิใหเสียหายแกคดี 

  1.3 งานท่ีทําเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีและมีความภาคภูมิใจท่ีไดทํา 

2. สภาพความสัมพันธของบุคลากรมีความสามัคคี และมีความสัมพันธท่ีไมเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาตนเอง เชน 

  2.1 บุคลากรภายในหนวยงานมีมิตรภาพและความสัมพนัธแบบพี่นองไมถือยศถือ
อยาง ตางใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แมจะเปนบุคลากรนอกหนวยงาน 

2.2 ผูบังคับบัญชาจะดูและเอาใจใสทุกขสุขผูใตบังคับบัญชาเสมอ โดยเฉพาะ
เจาหนาท่ีธุรการ จะดแูลเอาใจใสเปนพิเศษ 

2.3 มีกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสพบปะสังสรรค เพื่อสราง
ความรูสึกที่ดตีอกันในบางโอกาสท่ีสําคัญ เชน วันสงกรานต, วันปใหม, วันโยกยายอําลาตําแหนง 
เปนตน 

 

5.7 อธิบายเหตุผลของส่ิงท่ีพบ 

 การจัดการองคความรู (Knowledge Management - KM) เปนเร่ืองคอนขางใหม ซ่ึงผูเขียน           
ยังขาดประสบการณในเร่ืองดังกลาว ซ่ึงจากการคนพบวาองคกรตองสูญเสียความรูไปพรอมๆ กับ
การท่ีบุคลากรลาออก หรือเกษียณอายุราชการ อันสงผลกระทบตอการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ขององคกรเปนอยางยิ่ง หากองคกรจะพัฒนาตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ก็จําเปนตอง
บริหารจัดการนําทรัพยากรท่ีมีคาสูงสุดในองคกรออกมาใชดวยการจัดการความรูใหเปนระบบ เพื่อ
สงเสริมใหบุคคลภายในองคกรไดเรียนรูไดจริงอยางตอเนื่อง รวมท้ังสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
ใหเกิดข้ึนภายในองคกรจนกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในการเสริมสราง
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สมรรถนะใหพนักงานอัยการสามารถพิจารณาสํานวนและวินิจฉัยส่ังคดีอาญาไดอยางมีเอกภาพและ
ประสิทธิภาพในท่ีสุด 

5.8 อภิปรายผล 

 ส่ิงท่ีไดคนพบจากการสราง KMS ในหัวขอวิจัยนี้ข้ึนมากผูเขียนพบวา 
 1. การสรางองคความรูท้ัง 3 ลักษณะความรูอยางตอเนื่อง คือกฎหมายและระเบียบ คูมือ          
การดําเนินคดีอาญา และองคความรูสนับสนุนเชน คําพิพากษาฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยงและ
บทความตําราวิชาการ เพื่อใหพนักงานอัยการผูมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีอาญาไดเขาไปศึกษาหา
ความรูจะชวยใหการพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดีอาญา รวดเร็ว ถูกตอง เท่ียงธรรม และเปน
เอกภาพมากข้ึน 
 2. เม่ือนําองคความรูดังกลาวในขอ 1 ไปบรรจุในศูนยรวมองคความรูกลาง (KM Center)              
ใหบุคลากรอัยการสะดวกเขาไปคนควาแลกเปล่ียนเรียนรู เกิดความรูใหมพัฒนาตอยอดข้ึนไป และ
นําตัวอยางการดําเนินคดีหรือการปฏิบัติงานท่ีดี (Best Practice) มาใชใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน ในภารกิจนั้น ก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานของพนักงานอัยการและบุคลากร
อัยการสูระดับสากลเปนองคกรหลักในกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายอันเปนท่ีพึ่งของ
ประชาชนและรักษาผลประโยชนของแผนดินไวอยางสมบูรณตอไปในอนาคต 
 3. การจัดการความรู (สรางองคความรูเผยแพรองคความรูและการนําเอาความรูในใช
ประโยชน) โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยใหความสะดวกแกพนักงานอัยการหรือ
บุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดเก็บขอมูล สืบคนขอมูล และเผยแพรองคความรูไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และท่ัวถึง นับวาเปนส่ิงใหมเม่ือเปรียบเทียบกับการคนควาวิจัยแลวบันทึกไวในรูป
เอกสาร ส่ิงพิมพ ซ่ึงสามารถเรียนรูไดเฉพาะตัวบุคคลในสถานท่ีและเวลาที่ถูกกําหนดเทานั้น อัน
เปนแบบดั้งเดิม ฉะนั้นระบบการจัดการความรูสมัยใหม Knowledge Management System – KMS) 
เปนผลใหมีการเผยแพรความรูและแนวคิดใหมอยางกวางขวางไปทั่วท้ังองคกรอยางเปนระบบ ทํา
ใหลดปจจัยเส่ียงอันเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผิดพลาดหรือบกพรองใหนอยลง เกิดผลดีตอ
ประโยชนขององคกรอัยการ 
 

 


