
 
 

 
บทที่ 5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 

5.1  นําเร่ือง 

5.1.1 รายงานการสราง KMS 
ในการสราง KMS ในงานรองขอความเปนธรรม ผูวิจัยไดดําเนินการดังกลาวตอไปนี้ 

5.1.1.1 การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู (Knowledge Audit) 
ผูวิจัยไดศึกษาจากกฎหมาย ระเบียบ บทความ และไดประชุมปรึกษากับ

ผูบริหารผูเช่ียวชาญ KM Team แลว จึงกําหนดงานวิกฤตหรืองานสําคัญ คือ “การรองขอความเปน
ธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 

5.1.1.2 การสรางกรอบแนวคิดในการบริหาร (Create Business Framework) 
จากการศึกษาการทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน

ธรรม พบวา ปจจุบันมีงานรองขอความเปนธรรมจํานวนมาก บุคลกรมีนอยทําใหบุคลากรของ
สํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมไมสามารถปฏิบัติงานใหความเปนธรรมแกประชาชนไดอยาง
สัมฤทธ์ิผล และจากการที่มีงานมากจะนําบุคลากรในสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมไปสัมมนา
หรือฝกอบรมทําไดยาก เพราะจะไมมีใครมาทํางานท่ีมีอยูประจําอยางมากมาย จึงควรใหบุคลากร
เรียนรูโดยใชการทํางานและเรียนรูควบคูกันไปดวยตามทฤษฎี Learning  in Action กลาวคือ
จัดลําดับความสําคัญของงาน กําหนดภารกิจสําคัญของงาน ความเรงดวนของงาน โดยมี Strategy 
Knowledge ท้ังนี้ โดยจะตองกําหนด Process การทํางาน มีแผนการทํางาน ซ่ึงจะตองศึกษา Capture 
ประสบการณจากผูเช่ียวชาญ เพื่อจะไดทราบถึงปญหาและแนวทางแกไขปญหาจากผูเช่ียวชาญเพื่อ
การจัดการความรู โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูนํากิจการการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิด Out put ซ่ึง
ไดแก คูมือกฎหมาย ระเบียบ ความรูเสริม โดยเฉพาะใหได Knowledge Management System 
(KMS) อันจะนําไปใชในการปฏิบัติงานใหเกิดความเปนธรรม อยางไรก็ดี จะตอง Change 
Management บุคลากรสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมซ่ึงจะใชวิธี Training Development และ 
Enforcement โดยการจัด KM Activity จากนั้นจะตองมีการประเมินจากผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด 
Real/Benefit งานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง คุมคาใชจาย ไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชา 
กอใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน ซ่ึงจะนําสูผลลัพธท่ีคาดหวัง  งานรองขอความเปนธรรมมี
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การปรับปรุงงานใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาและตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา 
รวดเร็ว และสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมเปนองคกรแหงการเรียนรู 

5.1.1.3 การวิเคราะหและสังเคราะหความรู (Knowledge Analysis and Structuring) 
ผูวิจัยไดศึกษาข้ันตอนการดําเนินการตามหลักวิธีการ Knowledge Engineering 

(วิศวกรรมความรู) ดังนี้ 
1) ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ Test จากดานเอกสาร ศึกษาจากผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ KM Team ทําใหผูวิจัยทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน แนวคําวินิจฉัยของ
อัยการสูงสุด ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 

2) ผูวิจัยไดจัดทําแผนจัดทําโครงการ โดยมีการทํา Gantt chart  
วางแผนจัดทําโครงการ มีการทํา Gantt Chart โครงการการสรางระบบการ

จัดการความรู, ระบุกิจกรรมท่ีทํา , ระยะเวลา, งบประมาณ, สอบถามผูบริหารกรณียังไมมีการ
แตงต้ัง KM Team ในการจัดต้ังคณะทํางานโครงการฯ พรอมท้ังมีการแบงงานคณะทํางานโครงการ 
จากน้ันประชุมคณะทํางานโครงการฯ เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการสรางระบบการจัดการ
ความรู (KMS) โดยคํานึงทรัพยากรและเวลาท่ีมีอยู หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินการ (MAN 3) 

 
ตาราง 5.1 แผนการดําเนินการสรางระบบการจัดการความรู ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง

ขอความเปนธรรม 

                                              ระยะเวลา 
           การดําเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การสรางระบบ KMS (Engineering)       
ENG 1 : การเก็บความตองการ       
ENG 2 : การวเิคราะหความตองการของ

ระบบ 
      

ENG 3 : การวเิคราะหความตองการของ
ซอฟตแวร 

      

ENG 4 : การออกแบบซอฟตแวร       
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ตาราง 5.1 (ตอ) 

                                              ระยะเวลา 
           การดําเนินงาน 

พ.ศ. 2554 หมายเหตุ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2.การบริหารจดัการองคกร (Management)       
MAN 1 : การจัดแนวทางองคกร       
MAN 2 : การบริหารองคกร       
MAN 3 : การบริหารโครงการ       
3.ทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน 
(Resource & Infrastructure) 

      

RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย       
RIN 2 : การฝกอบรม       
RIN 3 : การบริหารจัดการความรู       
RIN 4 : การจดัโครงสรางพื้นฐาน       
4.การใชซํ้า (Reuse)       
REU 1 : การบริหารสินทรัพยและ

ทรัพยากร 
      

REU 2 : การบริหารการใชโปรแกรม (ใช
ซํ้า) 

      

REU 3 : ความรูเฉพาะงาน       
5.จัดทําและนาํเสนอผลงานการคนควา
อิสระ 

     งบประมาณ    
10,000 บาท 

6.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)       
 

3) การจับความรู (Knowledge Capture) 
ผูวิจัยไดดําเนินการโดยติดตามสังเกต ประชุม ปรึกษา สัมภาษณ ผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ KM Team ตาม ENG 1 ENG 2 ดังนี้ 
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การเก็บความตองการ ENG 1 (Requirement Elicitation) 

Process 
1. ผูวิจัย ศึกษาขอมูลท้ังขอกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรม คือ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ,ประมวล
กฎหมายอาญา, ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.
2547 ฯลฯ 

2. ผูวิจัย ไดวางแผนการจัดการความรูวาจะดําเนินการดานใดกอน โดยจะทําการจัดการ
ความรูดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน กอนเม่ือเสร็จแลวจึงจะจัดทําคูมืองานรองขอความเปน
ธรรม และขออนุมัติ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เพื่อดําเนินการ ซ่ึงอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด อนุมัติและจัดต้ัง KM Team ตามคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการ
สูงสุด ท่ี 6/2553 และ15/2553 

3. ผูวิจัยและอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ไดประชุมปรึกษากําหนด
ขอบเขตความตองการของการจัดการความรู กําหนดงานวิกฤต คือ “รองขอความเปนธรรมประเด็น
เดิมหลายคร้ัง” โดยกําหนดใหจัดการความรูดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนกอน แลวจึงจะ
จัดทําคูมือ 

ผูวิจัยและอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดกําหนดผูเช่ียวชาญ คือ 
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดและอัยการผูเช่ียวชาญ 

ผูวิจัยและอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดกําหนดเอกสารท่ีจะนํามาใช
คือรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 , ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, 
ประมวลกฎหมายอาญา ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการ พ.ศ. 2547 

4. ผูวิจัยไดประชุมสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญ เพื่อกําหนดวาระการเพื่อทราบการทํางาน
ของผูเช่ียวชาญในงานวิกฤต “รองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมหลายคร้ัง” โดยใชหลัก 
CommonKADS เพื่อไดวิธีคิดและประสบการณตาง ๆ ของผูเช่ียวชาญ 

5. ผูวิจัยไดนําคําสัมภาษณของผูเช่ียวชาญไปสรุปเปนเอกสารแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง 

6. ผูวิจัยไดทําสรุปคําสัมภาษณของผูเช่ียวชาญท่ีมีการทวนความถูกตองแลวไปวิเคราะห
ตามหลัก CommonKADS แลววิเคราะหเปน Input Process Output ซ่ึงจะได Task Inference 
Domain รายละเอียดดังปรากฎท่ีกลาวมาแลว และภาคผนวก  
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การวิเคราะหความตองการระบบงาน ENG 2 (System Requirement Analysis) 

Process 
1. เม่ือไดขอมูลตาม ENG 1 แลวไดเสนออธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด

วาเม่ือได Task Inference Domain แลวจะดําเนินการจัดความรู เพื่อนําการจัดการความรูท่ีไดไปใช
ประโยชนในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมใหพนักงานอัยการไดใช
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เสนอขอกําหนดดังกลาวในขอ 1 ตามประเภทของพนักงานอัยการ ในการจัดการ
ความรูในงานรองขอความเปนธรรมตามประเภทของพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานวาผูใดควรใชงาน
การจัดการความรูประเภทใด 

 
จากความรูท่ีสังเคราะหได (Knowledge Synthesis) ผูวิจัยไดจัดทํา Knowledge Pack ท่ี

เหมาะใชกับงาน “การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมกลายคร้ัง” โดยการใชแผนภาพสรางแผน
ท่ีความรู (Knowledge Map) แสดงกระบวนการต้ังหลักการ (Conceptnalization) และแบบจําลอง
ความรู (Knowledge Model) ท่ีสามารถมาใชปฏิบัติงาน แกไขปญหา และตัดสินใจแบงเปน 

- Task knowledge 
- Inference knowledge 
- Domain knowledge 
พรอมท้ังไดความรูเสริมอ่ืน ๆ (Support Tacit knowledge) เชน Ontology , Knowledge 

base 
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สรุปการจับความรูผูเชี่ยวชาญ 
 

นายศุภพงษ   วงศรัตนานกุุล 
รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด  

 
นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ 

อัยการผูเช่ียวชาญ  รองอัยการพิเศษฝายคดรีองขอความเปนธรรม 
 

งานรองขอความเปนธรรม 
โดย นายชาญชัย  โชติเวทธํารง 

 
การรองขอความเปนธรรมเกี่ยวกับคดี 

การรองขอความเปนธรรม เปนกรณีท่ีผูตองหาหรือผูเสียหายหรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ผูตองหาหรือผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับคดีระหวางการสอบสวนของ
พนักงานสอบสวน หรือระหวางการพิจารณาส่ังคดีของพนักงานอัยการ หรือเกี่ยวกับคดีท่ีพนักงาน
อัยการมีคําส่ังแลว ไดยื่นหนังสือขอความเปนธรรมดวยตนเองหรือสงเร่ืองทางไปรษณียให
สํานักงานอัยการสูงสุด หรือรองเรียนไปยังหนวยงานอ่ืนและหนวยงานอ่ืนสงเร่ืองตอมาให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

ผูเช่ียวชาญท้ังสองเห็นวา  งานสําคัญหรืองานวิกฤตของงานขอความเปนธรรม คือ 
“รองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 

“รองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง” 
ผูรองไดรองขอความเปนธรรมเปนผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ

ผูตองหาหรือผูเสียหายอางวาไมไดรับความเปนธรรม เกี่ยวกับคดีตอสํานักงานอัยการสูงสุด และ
ไดรับการแจงผลการพิจารณาขอรองเรียนแลว ยื่นคํารองซํ้าในเร่ืองเดิมอีกหลายคร้ัง หรือรองขอ
ความเปนธรรมตอสํานักงานอัยการสูงสุด พรอมยื่นขอความเปนธรรมตอหนวยงานอ่ืน ๆ ดวย 
และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีรับเร่ืองรองเรียนจากผูรองขอความเปนธรรม ไดสงเร่ืองขอความเปนธรรม
ของผูรองตอมา ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและแจงผลการ
พิจารณา เชนการยื่นเร่ืองตอ หนวยงานตอไปนี้ 

1. ผูตรวจการแผนดิน 
2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
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3. สํานักนายกรัฐมนตรี 
4. ศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
5. สํานักราชเลขาธิการ 
6. เรือนจําตาง ๆ 
7. กระทรวงยุติธรรม 
 

ประเด็นปญหาการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง  
ขอรองเรียนเร่ืองเดียวกันผูรองไดยื่นหนังสือรองขอความเปนธรรมหลายคร้ัง และมี

บางเร่ืองเกี่ยวพันกับสํานวนอ่ืนหลายสํานวน มีหลายฐานความผิด ซ่ึงอยูในเขตอํานาจศาลตางกัน 
มีผูตองหา ผูเสียหายและผูเกี่ยวของในคดีหลายคน และคดีความผิดกรรมเดียวท่ีผูรองทุกข ไดรอง
ทุกขหลายทองท่ี ผูตองหากระทําความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง ไดยื่นเร่ืองขอ
ความเปนธรรมหลายคร้ัง อาจตองสงตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมหลายทองท่ี ซ่ึงตองใชเวลา
พิจารณาดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มข้ึน อาจตองใชบุคคลากรปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

 
การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง ปจจัยท่ีเก่ียวของมีดงันี ้

Input 
1. แผนปฏิบัติงาน  ประกอบดวย 

1.1 แผนกําหนดภารกิจ 
1.2 แผนกําหนดบุคคลผูปฏิบัติงาน 
1.3 แผนกําหนดจํานวนและวิธีใชงบประมาณ 

 1.1 แผนกําหนดภารกิจ  
 สํานักงานอัยการสูงสุด เปนสวนราชการท่ีมีอิสระในการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการดําเนินการอ่ืน และเปนนิติบุคคล โดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชา
และเปนผูแทนนิติบุคคล ใหขาราชการฝายอัยการสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด การแบงหนวยงาน 
การจัดต้ังและกําหนดทองท่ีของภาค และการกําหนดอํานาจและหนาท่ีของหนวยงานภายในของ
สํานักงานอัยการสูงสุด และใหความชวยเหลือประชาชนในการดําเนินการทางกฎหมายรวมตลอด
ท้ังในการคุมครองปองกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการใหความรูทางกฎหมายแก
ประชาชน โดยกําหนดใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เปนหนวยงาน
สังกัดสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุดรับผิดชอบการดําเนินคดีรองขอ
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ความเปนธรรม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ
หรือท่ีไดรับมอบหมาย   
 การดําเนินงาน เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดรับเร่ืองการรองขอความเปนธรรม 
สํานักงานอัยการสูงสุด จะมอบหมายใหสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ออกคําส่ังจายเร่ืองขอ
ความเปนธรรมใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1-2 ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นเร่ืองท่ีขอความเปนธรรม ใหไดความวาเปนเร่ืองขอความเปนธรรม
เกี่ยวกับคดีอยูในความรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานอัยการฝาย หรือสํานักงานอัยการ
จังหวัดใด หากไดความวาเปนเร่ืองของสํานักงานอัยการฝาย หรือสํานักงานอัยการจังหวัดใด ทาง
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะสงเร่ืองตอไปยัง อธิบดีอัยการ สํานักงานคดี
ฯ หรืออธิบดีอัยการภาคตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดเปนหัวหนาพนักงานอัยการ
ประจําศาลช้ันตน ใหตรวจสอบขอเท็จจริงและประเด็นเร่ืองท่ีขอความเปนธรรมพรอมพิจารณา
ดําเนินการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาฯ แลวรายงานอัยการ
สูงสุดทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรมตอไป 
 ขั้นตอนการพิจารณา เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดไดรับรายงาน การตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและความเห็นคําส่ังในคดีท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีขอความเปนธรรมของอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีฯ หรืออธิบดีอัยการภาคตาง ๆ แลว พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรม ๑-๒ จะตรวจวิเคราะหสํานวนคดี สรุปความเห็นและคําส่ังเสนอสํานวน
ตามลําดับช้ันถึงรองอัยการสูงสุดผูไดรับมอบหมายจากอัยการสูงสุดมีคําส่ังเร่ืองท่ีขอความเปน
ธรรมเก่ียวกับคดีนั้นตอไป 

 1.2 แผนกําหนดบุคคลผูปฏิบัติงาน มีการควบคุม ดูแล ใหรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการและการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติ
ของทางราชการ โดยกําหนดบุคคลผูมีความรูความสามารถในการใชกฎหมายอยางถูกตอง ละเอียด 
รอบคอบ และเปนบุคคลท่ีมีมนุษยสัมพันธ สามารถติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการตาง ๆ 
ไดดี 

 1.3 แผนกําหนดจํานวนและวิธีใชงบประมาณ มีการบริหารจัดการงบประมาณ 
การเงิน ทรัพยสินและการพัสดุ โดยการจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานท่ีทันสมัยพรอมใชงาน
ไดสะดวกรวดเร็ว เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร, เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองมือส่ือสาร รับสงแฟกซ 
เคร่ืองโทรศัพท 
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 2. บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
 สํานักงานอัยการสูงสุดมี ขาราชการอัยการและขาราชการธุรการ 
 การปฏิบัติงานของขาราชการอัยการและขาราชการธุระการ ตองทํางานมีลักษณะ
การทํางานเปนทีม โดยมีการแตงตั้งพนักงานอัยการเปนองคคณะทํางาน และมีการเสนอสํานวน
คดีพิจารณาตามลําดับช้ันถึงอัยการสูงสุด ขาราชการอัยการและขาราชการธุระการตองมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับตําแหนงงาน และ มีผูตรวจสอบและควบคุมการทํางานของขาราชการโดยมีผูตรวจ
ราชการ 
 1. การทํางานเปนทีม ตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีตามไดรับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีแทนกันได การใหความชวยเหลือ การใหคําปรึกษาแกผูรอง และการรับเร่ืองขอความเปน
ธรรม กรณีเจาของเร่ืองไมอยูหรือติดภารกิจอ่ืน 
 2. เปนบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานใน
หนาท่ีตามตําแหนง, ตองรักษาไวซ่ึงอุดมการณแหงวิชาชีพและจริยธรรมอยางเครงครัด ไมกระทํา
การใด ๆ อันอาจนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียตอเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ ตองพิจารณาส่ังคดีดวยความมี
อิสระและปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปโดยเท่ียงธรรม รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได และพรอมพัฒนา
ระบบงานใหสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางมีประสิทธิภาพ มีไหว
พริบปฏิภาณในการแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานพรอมมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ในการ
ติดตอประสานงานกับประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืน 
 3. มีผูตรวจสอบและควบคุม คือมีลําดับช้ันการตรวจสอบและการบังคับบัญชาการ
ปฏิบัติงานของขาราชการท่ีพรอมใหคําแนะนํา ปรึกษาและแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปไดดวยดี 

 3. งบประมาณและพัสดุ อุปกรณ  
 3.1 กําหนดแหลงท่ีไดรับ จากสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานผูตรวจการ
อัยการ 
 3.2 จํานวนท่ีไดรับ พัสดุอุปกรณเคร่ืองใชสํานักงาน ตองไดรับจํานวนท่ีเพียงพอกับ
ปริมาณงานและบุคคลากรผูปฏิบัติงานของสํานักงาน 
 3.3 มีการจําแนกการใช โดยการจัดสถานท่ีทํางาน มีการจัดวางเคร่ืองใชวัสดุ
อุปกรณเคร่ืองใชสํานักงานเปนระเบียบเรียบรอย เปนสัดสวน พรอมใชงาน 
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Process 
 วิธีพิจารณาคํารองขอความเปนธรรม 
 1. สํานวนถูกตอง มีรายงานความเห็นและคําส่ังของพนักงานอัยการถูกตองตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ มีสําเนารายงานการสอบสวน, คําใหการของผูกลาวหา, คําใหการ
ของผูตองหา, คําใหพยานและเอกสารประกอบคําใหการครบถวน 
 2. พยานหลักฐานครบถวน สํานวนคดีมีหลักฐานพิสูจนความผิดท่ีสามารถลงโทษ
ผูกระทําผิดได 
 3. ความถูกตองของคําส่ังของพนักงานอัยการ การส่ังคดีถูกตองตามขอเท็จจริง ขอ
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 4. เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรม มีเหตุผลท่ีสามารถเปล่ียนแปลงการส่ังคดีของ
พนักงานอัยการหรือไมมีเหตุผลไมสามารถเปล่ียนแปลงการส่ังคดีของพนักงานอัยการ 
 5. การวิเคราะหสํานวนและคํารองขอความเปนธรรม สํานวนการสอบสวนมีการ
สอบสวนถูกตองไดความแนชัด และมีการส่ังคดีถูกตองตามขอเท็จ ขอกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวของการดําเนินคดีหรือไม และประเด็นตามคํารองมีเหตุหรือไมมีเหตุเปล่ียนแปลงการส่ังคดี  

 
Out put 
 แนวการพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรม 
 1. เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรมไมมีเหตุผล 
  กรณีคํารองขอความเปนธรรมของผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ผูตองหาหรือผู เ สียหายอางวาไมได รับความเปนธรรมเกี่ยวกับคดีโดยไมมี เหตุผล  ไมมี
พยานหลักฐานใหม ไมมีเหตุเปล่ียนแปลงคําส่ังเกี่ยวกับคดีของพนักงานอัยการ 
 2. เหตุผลของคํารองขอความเปนธรรมมีเหตุผล 
  กรณีคํารองขอความเปนธรรมของผูตองหา หรือผูเสียหาย หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ผูตองหาหรือผู เ สียหายอางวาไมได รับความเปนธรรมเกี่ยวกับคดีโดยมีเหตุผล  หรือมี
พยานหลักฐานท่ีสามารถลงโทษผูกระทําผิดได 
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ความถูกตองของคําส่ังพนักงานอัยการ  

 มีการส่ังสํานวนคดีถูกตอง คือมีการส่ังคดีตามขอเท็จจริงในสํานวนการสอบสวน เปนไป
ตามขอกฎหมาย และระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีตาง ๆ ของพนักงาน
อัยการ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด ไดรับรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว มอบใหสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ตรวจวิเคราะหทําความเห็น พนักงานอัยการ สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ผูไดรับมอบหมาย ควรยุติเร่ืองขอความเปนธรรมเสนอ
สํานวนตามลําดับช้ันถึงอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา 
 มีการสั่งสํานวนคดีไมถูกตอง คือมีการส่ังคดีขัดตอขอเท็จจริงตามสํานวนการสอบสวน
ส่ังคดีไมถูกตองตามขอกฎหมายหรือส่ังคดีโดยฝาฝนระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ
ดําเนินคดีตาง ๆ ของพนักงานอัยการ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุด ไดรับรายงานการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงครบถวน มอบใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ตรวจวิเคราะหทํา
ความเห็น พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ ผูไดรับมอบหมาย ทําการ
ตรวจวิเคราะหสํานวนแลว ทําความเห็นควรยุติเร่ืองขอความเปนธรรมเสนอสํานวนตามลําดับช้ันถึง
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณา 

 
แนววินิจฉัยของอัยการสูงสุด 
 1. ยุติคํารองขอความเปนธรรม กรณีคํารองขอความเปนธรรมไมมีเหตุผล ไมมีเหตุ
เปล่ียนแปลงคําส่ัง และคําส่ังของพนักงานอัยการถูกตอง ชอบดวยเหตุผล ตามขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายและชอบดวยระเบียบของสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 2. การกลับคําส่ังของพนักงานอัยการ กรณีคํารองขอความเปนธรรมมีเหตุผล มีเหตุ
เปล่ียนแปลงคําส่ัง และคําส่ังของพนักงานอัยการไมถูกตอง คือ 
 - การส่ังคดีขัดตอขอเท็จจริง 
 - การส่ังคดีขัดตอกฎหมาย 
 - การส่ังคดีโดยขัดตอระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญา 
พ.ศ. 2547  
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5.2  วิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) 
ดังนี้ 

5.2.1 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญ นํามาสรุปขอมูลและ
เอกสาร ของระบบงานเดิมและความตองการของระบบใหม เพื่อกําหนดคุณสมบัติของระบบการ
จัดการความรูท่ีตองการ (Business Specification) ซ่ึงไดความตองการของระบบใหม ดังนี้ 

 

 
 

รูป 5.1 แผนภมิูแสดงความตองการของผูใชระบบ 
 

5.2.2 แบงประเภทผูใชงาน ไดดังนี้ 
 Knowledge Decision Maker ผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการ

สูงสุด) 
 Provider (ผูเช่ียวชาญ) 
 User (ผูปฏิบัติงานและผูท่ีเกี่ยวของ)  

 จัดประชุมผูเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ Business Specification และ 
User Specification  

จัดทํารายงานการดําเนินงานสรุป Business Specification และ User Specification 
 

แผนภูมิแสดงความตองการของผูใชระบบ

แผนที่ความรู

ระบบจัดการเอกสาร

ระบบสนทนาปญหาตอเนื่อง

ฐานขอมูลผูเชี่ยวชาญ

Case study

เทคโนโลยีประสานงาน ชวยกนัคดิชวยกันทํา
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Knowledge Map ท่ีไดจากการสังเคราะหความรู 

รูป 5.2  แผนภาพความรู การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.3  แผนภาพความรู  การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.4  แผนภาพความรู  การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.5  แผนภาพความรู การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.6  แผนภาพความรู  การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.7  แผนภาพความรู  การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
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รูป 5.8  แผนภาพความรู  การรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายคร้ัง 
 
5.3  การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT-Base Knowledge Management)  

ผูวิจัยไดปฏิบัติตามวิธีวิจัย ตั้งแตการวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบ
ระบบ การจัดการทรัพยสิน การใชซํ้าขอมูลตาง ๆ และวิเคราะหความรูเฉพาะงานท่ีตองมี (ENG3, 
ENG4, REU1, REU2) ดังนี้  

5.3.1 การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู (IT-Base Knowledge Management) 
ผูวิจัยไดปฏิบัติตามวิธีวิจัย ตั้งแตการวิเคราะหความตองการของระบบ การออกแบบ

ระบบ การจัดการทรัพยสิน การใชซํ้าขอมูลตาง ๆ และวิเคราะหความรูเฉพาะงานท่ีตองมี (ENG3, 
ENG4, REU1, REU2) ดังนี้  

5.3.1.1 การวิเคราะหความตองการของระบบ โดยวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติ เพื่อออกแบบระบบการจัดการความรู ใหตรงตามความตองการ
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ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ  ผูปฏิบัติงาน  ประเภทตางๆ เนื่องจากในการคนควาคร้ังนี้ สํานักงาน
อัยการสูงสุด ไดมีการใช MS SharePoint ซ่ึงรองรับความตองการในดานตาง ๆ ของผูปฏิบัติงานอยู
แลว 

5.3.1.2 การออกแบบซอฟตแวร การคนควาคร้ังนี้ สํานักงานอัยการสูงสุดไดมีการ
กําหนดรูปแบบไวเปนท่ีเรียบรอยแลว เพื่อใหสะดวกในการใชงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

5.3.1.3 มีการสํารวจครุภัณฑ ไดแก เคร่ืองคอมพิวเตอรรองรับการสรางระบบการจัดการ
ความรูคร้ังนี้หรือไม พบวาทุกเคร่ืองในงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
สามารถรองรับระบบท่ีจัดสรางข้ึนได ท้ังในสวนของคุณสมบัติเคร่ืองและระบบ Intranet/Internet  

5.3.1.4 ไดสํารวจรูปแบบการใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ พบวามีการใชขอมูลใน
กระบวนการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีการประกวดราคา หรือการจัดซ้ือ
จัดจางโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชงานกอสราง อาจนํารูปแบบความรูคร้ังนี้นําไปใชได 

5.3.1.5 ความรูเฉพาะงานหลักในการคนควาคร้ังนี้ คือ มีขอมูลบางอยางท่ีใชรวมกันกับ
หัวขอความรูอ่ืน เชน ราคากลาง ท่ีมีอยูในหัวขอความรูการบริหารอาคารท่ีดิน ซ่ึงสามารถนําไป
ประยุกตใชดวยกันได หรือ การนําศึกษาข้ันตอนการจัดหาพัสดุเพื่อนําไปสูกระบวนการเบิกจายเงิน 
ในหัวขอความรูงานคลัง เปนตน 
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การสรางระบบสารสนเทศ 
ในการจดัการความรู 

 
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิเคราะหความตองการ 

ออกแบบระบบ 

จัดการทรัพยสิน + การใชซ้ําขอมูล +
วิเคราะหความรูเฉพาะงาน 

ออกแบบระบบใหตรงกับความตองการ 

ออกแบบซอฟตแวร 

ระบบสารสนเทศ 

สํารวจครุภัณฑ + สํารวจรปูการแบบใช
ซื้อโปรแกรม 
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รุป 5.9   ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.10 ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.11 ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.12  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.13  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.14  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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 รูป  5.15 ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.16  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.17  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.18  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.19  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.20  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.21  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.22  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.23  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.24  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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รูป 5.25  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



112 
 

 
 

รูป 5.26  ระบบสารสนเทศ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
 

5.4  การออกแบบกิจกรรม MAN 1 

5.4.1 รายงานการออกแบบกิจกรรม MAN 1 ทําอยางไร 
เพื่อการนําระบบการจัดการความรูไปใชงานจริงในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ

ความเปนธรรม เพื่อใชในการแกปญหาและตัดสินใจหรือลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานจะตอง
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารในองคกรเพ่ือใหบุคลกรตระหนักถึงเปาหมายขององคกรท่ี
จะตองทํารวมกัน การฝกอบรมใหรูจักระบบการจัดการความรู  การซักซอมความเขาใจในการใช
งาน การกําหนดบทบาทของผูบริหารและผูมีสวนรวมตาง ๆ ใหชัดเจนในกระบวนการทํางานของ
องคกร (MAN1, MAN2, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4) 

5.4.1.1 การกําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ 
1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับทิศทางการบริหารงานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ แผนยุทธศาสตร กลยุทธ แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของสํานักงาน
อัยการสูงสุด  
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2) ศึกษาบทบาท อํานาจหนาท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความ
เปนธรรม 

3) ศึกษาการดําเนินงานดานการจัดการความรูของฝายพัสดุ กองคลัง สํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เพื่อกําหนดกิจกรรมใหเหมาะสม ไมซํ้าซอนกับงาน
ประจํา ซ่ึงขณะน้ีมีการแตงต้ังคณะทํางานจัดการความรู KM Team ของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีรองขอความเปนธรรม คือ คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 เร่ืองแตงต้ัง
คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรองขอความเปน
ธรรม และบัดนี้คูมือดานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการรองขอความเปนธรรมไดจัดทําเสร็จ
แลวในการรวบรวมกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ท่ีเปนองคความรูในการปฏิบัติงาน  

4) การจัดประชุมกับ KM Team ไดยึดถือตามวิสัยทัศนการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 
“สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรู (Knowledge 
Management) อยางเปนระบบ ทันสมัยและเช่ือถือได” 

5.4.1.2 การกําหนดกจิกรรมดานการจัดการความรู 
จากการศึกษาขอมูล กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนภาระหนาท่ี แนว

ทางการปฏิบัติงานท่ีทําอยูเปนประจําของงานรองขอความเปนธรรมนั้น พบวาผูปฏิบัติงานมี
วัฒนธรรมในการเรียนรูเปนแบบการเรียนรูขณะทํางาน แมวาจะไมเคยปฏิบัติงานนั้น ๆ มากอนก็จะ
ศึกษาไปทํางานไป โดยหาขอมูลจากตัวอยางเดิม หรือจากสารสนเทศตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน
สํานักงาน การนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ไปใชในการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม โดย 

1) ประชุมอยางไมเปนทางการเพื่อใหไดขอมูลตามสภาพความเปนจริงมาก
ท่ีสุด โดยผูวิจัยไดเขาไปพบระหวางวันทํางาน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการทํางาน วามีแนวทางปฏิบัติ
อยางไร มีปญหาอุปสรรคหรือไม คิดวามีแนวทางใดบางท่ีจะสนับสนุนการทํางานใหดียิ่งข้ึน หรือ
วิธีใดท่ีจะแกไขปญหาอุปสรรคดังกลาวได 

สรุปขอมูลท่ีไดเบ้ืองตน นํามาจัดทําแผนในกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองตาม
แผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 ซ่ึงไดใชรูปแบบการเรียนรู
ขณะทํางานจากประสบการณ และรูปแบบผูนําเปนผูนําการเรียนรู โดยในการเรียนรูแตละคร้ังจะ
เลือกโครงการกอสรางอยางนอย 1 โครงการ ในการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากภาระงานมีเปนจํานวน
มากและใหงายในการจัดการความรูใหเปนรูปธรรมไดรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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5.5  ขอมูลประกอบในการจัดทํากิจกรรม 3 ป 

5.5.1 สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมตองพิจารณาสํานวนของพนักงาน
อัยการท้ังประเทศท่ีมีการรองขอความเปนธรรมตออัยการสูงสุด 

5.5.2 “การรองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมหลายคร้ัง” เกิดจากปจจัยหรือกรณีท่ีเกี่ยวของ
หลายประการ  

5.5.2.1 ดานสํานักงานอัยการสูงสุด 
1) ขาดระเบียบท่ีชัดแจง 
เม่ือมีการขอความเปนธรรมมายังอัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดไดพิจารณาแลว 

หากมีการขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมข้ึนมาอีก ปญหาท่ีเกิดข้ึนแกพนักงานอัยการคือ 
พนักงานอัยการจะพิจารณาใหอีกหรือไม  หากจะพิจารณาใหจะพิจารณาใหอีกกี่คร้ัง เพราะการขอ
ความเปนธรรมซ่ึงในประเด็นเดิมอีกอาจเปนการประวิงคดี เชนผูตองหาเกรงวาจะถูกฟอง จึงไดขอ
ความเปนธรรมข้ึนอีก เพื่อไมใหพนักงานอัยการนําตัวไปฟองซ่ึงจะมีผลเกี่ยวกับอายุความอาจทําให
คดีดังกลาวขาดอายุความได ซ่ึงขณะน้ียังไมไดมีระเบียบท่ีแนชัดวาจะพิจารณาการขอความเปน
ธรรมท่ีผูรองไดขอความเปนธรรมซ่ึงในประเด็นเดิมกี่คร้ัง 

ท้ังขณะนี้ยังไมมีระเบียบจะระบุชัดเจนวา หากผูรองไดขอความเปนธรรม ใน
ประเด็นเดิม พนักงานอัยการจะพิจารณาส่ังอยางไร เชน พิจารณาเหมือการรองขอความเปนธรรม
คร้ังแรก  หรือมีคําส่ังงดการพิจารณาเนื่องจากไดเคยพิจารณามาแลว 

2) การประชาสัมพันธ 
(1) การแจงใหทราบวาไดรับเร่ืองไวแลว 
 กรณีผูรองไดขอความเปนธรรม ผูรองตองการทราบวาทางพนักงาน

อัยการไดรับเร่ืองการรองขอความเปนธรรมไวแลวหรือยัง 
(2) การแจงผลการพิจารณา 
 เม่ือผูรองไดขอความเปนธรรม ผูรองตองการทราบวาเร่ืองท่ีผูรองขอ

ความเปนธรรม  พนักงานอัยการไดพิจารณาแลวมีผลอยางไรบาง 
(3) เหตุผลในการพิจารณาของพนักงานอัยการ 
 กรณีผูรองไดขอความเปนธรรม  พนักงานอัยการพิจารณาแลวมีผลการ

พิจารณาอยางไร ผูรองตองการทราบเหตุผลของการพิจารณานั้นๆ  
3) การพัฒนาเจาหนาท่ีและพนักงานอัยการ 
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5.5.2.2 ดานกฎหมาย 
การพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรมเปนการพิจารณาสํานวนท่ีพนักงานอัยการ

เบ้ืองตนไดมีความเห็นและคําส่ังแลว พนักงานอัยการผูพิจารณาเร่ืองขอความเปนธรรมจึงตองมี
ความรูความสามารถดานกฎหมายใหถูกตองแมนยํา 

5.5.2.3 ดานอ่ืนๆ  
เจาหนาท่ีและพนักงานอัยการนอกจากจะตองมีความรูดานกฎหมายแลว จะตองมีความรู

ดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของเพราะขอเท็จจริงหรือสํานวนท่ีสงเขามาจะประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ท่ีไมใช
ตัวของกฎหมาย เชน ตองมีความรูดานส่ิงแวดลอม 

5.5.2.4 ดานผูรอง ผูมีสวนไดเสีย ประชาชน 
1) ผลการพิจารณาและเหตุผล 
ผูรองขอความเปนธรรม เม่ือไดขอความเปนธรรมมาแลว ยอมตองการทราบผล

การพิจารณา พรอมเหตุผลของการพิจารณา 
2) ความศรัทธา 
การขอความเปนธรรมท่ีถูกตอง แมนยํา จะสรางความศรัทธาใหแกประชาชน 

5.5.2.5 ดานพนักงานอัยการ เจาหนาท่ี 
1) การพัฒนา 
พนักงานอัยการและเจาหนาท่ีตองการที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อจะไดทํางานปฏิบัติ

หนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา แตงานท่ีปฏิบัติอยูปจจุบันมีมากจนไมมีเวลาท่ีจะพัฒนาตนเองได 
2) เคร่ืองมือท่ีชวยในการปฏิบัติหนาท่ี 
พนักงานอัยการและเจาหนาท่ีตองการเครื่องมือดานเอกสารหรือคูมือ ระเบียบ 

หนังสือ แนววินิจฉัย และ KMS ท่ีจะมาชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปโดยถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว 
ลดความเส่ียง 

5.5.2.6 ดาน KMS 
1) ผูรอง 
ตองการ KMS เพ่ือจะใหทราบวาจะรองขอความเปนธรรมไดท่ีใด เม่ือยื่นเร่ือง

ขอความเปนธรรมแลว ก็ตองการทราบวาผลการพิจารณาเร่ืองการรองขอความเปนธรรมเปน
อยางไร มีเหตุผลอยางไร 
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2) ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน 
ตองการ KMS เพื่อใชในการตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ี เพื่อชวยในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง 
 
5.6 กําหนดภารกิจสําคัญของงาน 

งานรองขอความเปนธรรมเปนงานท่ีประชาชนท่ีเขามาเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 
ไมวาจะในฐานะผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย ผูกลาวหา หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ท่ีเห็นวา ตนไมไดรับ
ความเปนธรรมไมวาในสวนใดสวนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม จึงไดมาขอความเปนธรรมตอ
อัยการสูงสุด ดังนั้นภารกิจท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมตองยึดเปนภารกิจ
ท่ีสําคัญคือ การใหประชาชนไดรับความเปนธรรม พนักงานอัยการเปนท่ีพึ่งของประชาชนและ
ไดรับความศรัทธาจากประชาชน 

5.6.1 การกําหนดกิจกรรม 3 ป 
ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรม 3 ป โดยกอนจะกําหนดกิจกรรม 3 ป ผูวิจัยไดกําหนดปจจัย

ความสําเร็จเพื่อชวยผลักดันใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จจากนั้นไดกําหนดกลยุทธเพ่ือ
จะไดนํากลยุทธดังกลาวไปกําหนดกิจกรรม 3 ป รายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.6.1.1 ปจจัยความสําเร็จประกอบดวย 
การที่จะกําหนดกิจกรรมเปนเวลา 3 ปจะตองทราบถึงปจจัยความสําเร็จกอน 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จดังตอไปนี้ 
1) ระบบการจัดการความรู ตอบสนองความตองการตองานรองขอความเปนธรรม 
งานรองขอความเปนธรรมเปนงานท่ีอัยการสูงสุดเปนผูพิจารณาออกคําส่ัง 

ดังนั้นผูปฏิบัติงานในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ
ความเปนธรรมจะตองนําเสนอความเห็นท่ีถูกตองตออัยการสูงสุด ความเห็นนั้นจะตองนําสูความ
เปนธรรมตอประชาชนและจะตองทําใหเสร็จภายในเวลาท่ีรวดเร็วเหมาะสมดวย จึงตองมีเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การจัดการความรูเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานตอง
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

2) ผูปฏิบัติงานไดใชประโยชนจากการจัดการความรู 
การจัดการความรูท่ีทําในรูปแบบของเอกสารหรืออิเล็กโทรนิคสจะตองเปนการ

จัดการความรู ในรูปแบบท่ีใชงานไดอยางสะดวก เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน หากการจัดการ
ความรูท่ีสรางขึ้นมา ไมสามารถใชงานไดอยางสะดวก กลาวคือ 
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(1) ดานเอกสาร 
คูมือ แนวทางที่สรางข้ึนมาคงมีแตภาคทฤษฎีไมสามารถนําสูการปฏิบัติงาน

การนํามาใชงานแตละคร้ังจะตองวิเคราะหอีกหลายคร้ังจงึจะนํามาปฏิบัติงานได 
(2) ดานอิเล็กโทรนิคส(KMS) 
ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนมาหากมีความซับซอนคนท่ีจะใชจะตองมี

ความรูพิเศษ ผูปฏิบัติไมอาจใชไดอยางสะดวก จึงทําใหไมมีผูปฏิบัติงานคนใดไดใชการจัดการ
ความรูในดานอิเล็กโทรนิคส 

(3) ความสอดคลองตองานท่ีปฏิบัติ 
การจัดการความรูท่ีสรางข้ึนจะตองสอดคลองตองานท่ีปฏิบัติ เพราะมิฉะนั้น

ผูปฏิบัติงาน จะไมนําการจัดการความรูท่ีสรางขึ้นมาไปใชในการปฏิบัติงาน 
3) ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรู 
การปฏิบัติงานในองคกร หากผูบริหารไมใหความสําคัญตองานใดงานน้ันก็จะ

ทําใหอาจจะประสบความไมสําเร็จ การจัดการความรูก็เชนเดียวกัน ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
รวมพัฒนา รวมสรางโอกาสและสรางบรรยากาศในการจัดการความรู เพื่อสรางการจัดความรู ไมวา
ดานเอกสารหรือดาน KMS เพื่อจะไดนํามาเปนเคร่ืองมือของผูปฏิบัติ ทําใหงานประสบความสําเร็จ 

5.6.1.2 กลยุทธ (Strategies) 
ผูวิจัยไดกําหนดกลยุทธข้ึนมา เพื่อจะไดนํากลยุทธดังกลาวไปกําหนดกิจกรรม

ในการจัดการความรู กลยุทธดังกลาวประกอบดวย 
1) ส่ือสารใหเขาใจ 
การจัดการความรูจะมีบุคลากรมาใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน บุคลากรจะตองเขาใจกอนวา การจัดการความรูคืออะไร ใชงานไดอยางไร 
และมีประโยชนอยางไร ดังนั้นจึงจําเปนตองส่ือสารใหผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน บุคลากร
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมเขาใจความหมายของการจัดการความรู 
วิธีการใชการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองในการปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดการความรู
สามารถบรรลุวิสัยทัศนใหความเปนธรรมตอประชาชนตามวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีรองขอความเปนธรรมและวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 
การจัดความรูท่ีจะมีประโยชน จะตองทราบวางานท่ีปฏิบัติอยูจะตองใชการ

จัดการความรูอยางไรจึงจะสอดคลองกัน ท่ีสําคัญจะตองตอบสนองกับความตองการของผูบริหาร 
ผู เ ช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน ผูใชงาน จึงตองสอบถามความตองการของผูบริหาร ผู เ ช่ียวชาญ 
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ผูปฏิบัติงาน ผูใชงานวามีความตองการจัดการความรูอยางไรท่ีสามารถนํามาใชในการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธภาพ โดยเฉพาะการจัดทํา KMS ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน ผูใชงานมี
ความประสงคจะใช KMS แบบใดท่ีจะทําใหงานสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ลดความเส่ียง 

3) พัฒนาระบบจัดการความรู 
การพัฒนาการระบบจัดการความรูจะตองพัฒนาใหบุคลากรเขาใจงาน กฎหมาย 

ระเบียบ คูมือของงานรองขอความเปนธรรมเปนอยางไร ปญหา วิธีการแกไขปญหา แนวทางสู
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ แลวจัดระบบงานดังกลาวท่ีอยูในตัวบุคคล และท่ีมีอยูอยาง
กระจัดกระจายใหเปนระบบที่ถูกตอง คนควา ตรวจสอบไดงาย ไมวาจะเปนดาน เอกสาร หรือดาน 
KMS อันจะนําไปสูการเปนองคความรูดาน งานรองขอความเปนธรรมสามารถนําไปใชในงานรอง
ขอความเปนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) นําสูการปฏิบัติ 
การจัดการความรูท่ีไดพัฒนาแลวจะไมเกิดประโยชนใด ๆ ท้ังส้ิน หากไม

สามารถนําไปปฏิบัติงานไดหรือจะไมมีประโยชนหากไมมีผูใดนําไปใชในการปฏิบัติงานจึงตองมี
การสัมนาแนะนําใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ทราบวิธีการใชประโยชนในการใชการจัดการความรู 
โดยเฉพาะตองมีการประเมินผลการใช เพื่อปรับปรุงแกไขใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังส้ิน ท้ังนี้ใชหลัก Plan –Do-Check 

5.6.1.3 กิจกรรม 
กิจกรรมที่จะนํามาใชในการจัดการความรูในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด 

เปนเวลา 3 ป ประกอบดวย 
1) ส่ือสารใหเขาใจ 

(1) สรางความรูความเขาใจดานการจัดการความรู 
- สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูบริหาร 
- สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน 
- สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการการระบบและการออกแบบ

พัฒนาการจัดการความรู 
(2) สรางความเขาใจในกิจการการจัดการความรู 

- สรางความเขาใจกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ 
2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 

(1) โครงสรางของเอกสาร และKMS 
- สอบถามความตองการ 
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- กิจกรรมการออกแบบดานเอกสารและ KMS 
(2) โดยการนําการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

- สาธิตวิธีการใชการจัดการความรูดวยเอกสารและKMS 
- ทดลองใชระบบการจัดการความรู 
- แกไขระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการ 

3) พัฒนาระบบจัดการความรู 
(1) โครงสรางและการพัฒนา 

- กิจกรรมรวบรวมองคความรูกฎหมาย,ระเบียบ,คูมือ,ความรูเสริม,การ
ดําเนินงานของ KMS 

- กิจกรรมเสริมสรางการตรวจสอบองคความรู ดานเอกสารและKMS ตามขอ 1 
- แกไขโครงสรางดานเอกสาร และ KMS ใหสมบูรณ 

4) นําสูการปฏิบตั ิ
(1) รวบรวมองคความรูท่ีไดพัฒนาแลว 
(2) การใชการจัดการความรูกระทําโดย 

- นําการจัดการความรูสูการใชงาน สัมมนาสอบถามผลการปฏิบัติงาน 
แกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสม จัดระบบการจัดการความรูท่ีสมบูรณ (ปรากฏตามรูป 
3.1 กิจกรรม 3 ป ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม) 

 
5.7 Initial Finding 

5.7.1 บรรยากาศการทํางาน 
การทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีบรรยากาศการ

ทํางาน ดังนี้ 

5.7.1.1 ดานงาน 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมมีงานจํานวนมากในป พ.ศ.

2553 มีจํานวนมากและงานเปนงานท่ียุงยาก เนื่องจากเปนงานท่ีพนักงานอัยการเบื้องตนไดมีคําส่ัง
แลว ผูตองหาหรือผูเสียหายหรือผูเกี่ยวของไมเห็นดวยกับคําส่ังของพนักงานอัยการเบ้ืองตน จึง
ไดมาขอความเปนธรรม งานจึงมีความยุงยาก 

 
 



120 
 

5.7.1.2 ดานคน 
พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีจํานวน

นอยมีเพียง 10 คน แตละคนผานงานมาไมนอยกวา 15 ป และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน เปน
พนักงานอัยการท่ีเคยอยูทางเหนือ จะมีความเช่ียวชาญดานปาไม  พนักงานอัยการท่ีเคยอยูทางใตจะ
มีความเชี่ยวชาญดานทะเล 

5.7.2 วัฒนธรรมการทํางาน 
การทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีการทํางานเปน 

Team มีการปรึกษาหารือกันตลอดเวลาเพื่อแลกเปล่ียนความรู เพื่อนําความเช่ียวชาญที่แตละคนมีอยู
มาใชในการปฏิบัติงาน 

5.7.3 ปญหา 
5.7.3.1 ความรูดานเอกสารอยูอยางกระจัดกระจายไมไดจัดเปนระบบ 
5.7.3.2 พนักงานอัยการ แตละคนมีความรูในตัวเองไมมีการนําความรูในตัวคนออกมา

จัดการใหเปนระบบ 
5.7.3.3 พนักงานอัยการแตละคนไมมีเวลาไปสรางพัฒนา เพื่อนําความรูมาปฏิบัติงานให

มีประสิทธิภาพ 

5.7.4 ทางแกไข 
จะตองมีการวัดความรู เพื่อใหความรูมีการจัดการใหเปนระบบ และจัดการในรูปแบบ

สารสนเทศ KMS เพื่อใหนําไปปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง 
 

5.8  ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 
ผูวิจัยไดสาธิตระบบ KMS และเสนอแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป ตอผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ และ KM Team เพื่อใหทราบถึงความเปนไปได ขอดี ขอเสีย หรือขอดอย ขอเสนอแนะ 
และประโยชนท่ีไดรับมีผลดังตอไปนี้ 

5.8.1 ความเปนไปได 

5.8.1.1 KMS 
จากการสาธิต การปฏิบัติงานของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ KM Team ทราบวา

ระบบ KMS มีความเปนไปไดในการใชงาน ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM Team ไดทดลองระบบ KMS 
แลว ทุกคนเห็นวา ระบบสารสนเทศมีความเปนไปไดท่ีนําไปใชไดในการปฏิบัติงาน 
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5.8.1.2 แผนกิจกรรม 3 ป 
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM Team ไดตรวจสอบโดยการสาธิตและเสนอแผน

กิจกรรม 3 ป ของผูวิจัย แลวเห็นวาแผนกิจการ 3 ป ท่ีผูวิจัยเสนอมีความเปนไปได สามารถที่จะ
สรางองคความรู และระบบการจัดการความรู ระบบสารสนเทศเพ่ือนําไปใชในสํานักงานอัยการ
ฝายคดีรองขอความเปนธรรมได 

5.8.2 ขอดี 

5.8.2.1 KMS  
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM Team มีความเห็นวา ระบบสารสนเทศ KMS ท่ีทําการ

สาธิต สามารถรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรม สามารถรวบรวมเปนระบบ เปนหมวดหมู ใชไดงายสะดวก 

5.8.2.2 แผนกิจกรรม 3 ป 
1) ส่ือสารใหเขาใจ 
จากการสาธิต การจัดการความรู และระบบสารสนเทศ โดยการสรางความรู, 

สัมนา ,สรางความเขาใจในการจัดความรู ในการจัดระบบ, ในกิจกรรมผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM 
Team สามารเขาใจไดอยางดี 

2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
ผูวิจัยไดสอบถามความตองการ โดยสรางระบบสารสนเทศเพ่ือจะไดนําสูการ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดทดลองใช จากน้ันแกไขระบบการจัดการความรูใหตรงกับ
ความตองการของผูบริหาร 

3) พัฒนาระบบจัดการความรู 
องคการความรูท่ีมีอยูในสํานักอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม

สามารถรวบรวมพัฒนาเปนคูมือ เปนระบบสารสนเทศ KMS 
4) นําสูการปฏิบัติ 
องคความรูท่ีไดจัดทําข้ึนเปนระบบและเปนระบบสารสนเทศ KMS สามารถ

นําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม Vision ของสํานักอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม 
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5.8.3 ขอเสีย 

5.8.3.1 KMS 
การเขาสูระบบยากเนื่องจากระบบคอมพิวเตอรท่ีสํานักงานมีความทันสมัยนอย

กวาระบบสารสนเทศ KMS ท่ีสรางข้ึน 

5.8.3.2 แผนกิจกรรม 3 ป  
1) ส่ือสารใหเขาใจ 
ไมมีขอเสีย 
2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
ความตองการของบุคลากรตองการ KMS ท่ีทันสมัย แตระบบคอมพิวเตอรท่ี

สํานักงานมีความทันสมัยนอยทําใหการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการเปนไปไดไมสะดวก 
3) พัฒนาระบบจัดการความรู 
ไมมีขอเสีย 
4) นําสูการปฏิบัติ 
ระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานไมทันสมัยทําใหบุคลากรใชระบบ KMS ไมได

เต็มสมรรถภาพของ KMS 

5.8.4 ขอเสนอแนะ 
5.8.4.1 KMS 

องคความรูท่ีมีอยูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมมีมาก 
ควรจะตองมีระยะเวลาท่ีจะรวบรวมในระบบ ควรจะตองพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในสํานักงานให
ทันสมัยสามารถใชกับระบบ KMS ท่ีมีอยู ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.8.4.2 แผนกิจกรรม 3 ป 
1) ส่ือสารใหเขาใจ 
ไมมี 
2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
จัดระบบคอมพิวเตอรใชในสํานักงานใหทันสมัยเพ่ือสามารถพัฒนาระบบ KMS 

ใหสามารถใชงานกันได 
3) พัฒนาระบบจัดความรู 
ไมมี 
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4) นําสูการปฏิบัติ 
ควรแนะนําใหบุคลากรทุกคนพยายามศึกษาและพัฒนานําระบบ KMS ไปใชใน

การปฏิบัติงาน 

5.8.5 ประโยชนท่ีไดรับ 

5.8.5.1 KMS 
องคความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมสามารถรวบ

รวบเปนระบบท้ังดานเอกสารและดานสารสนเทศ KMS แลวนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

5.8.5.2 แผนกิจกรรม 3 ป 
1) ส่ือสารใหเขาใจ 
บุคลากรทุกทานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม มีความ

เขาใจในระบบสารสนเทศ KMS วามีประโยชนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
องคความรูท่ีสรางขึ้นมาจะสอดคลองกับความตองการทําใหทุกคนพอใจท่ีจะใช

งาน 
3) พัฒนาระบบจัดการความรู 
องคความรูท่ีมีการพัฒนาแลวจะเปนคูมือ เปนระบบ KMS ท่ีสามารถใชงาน 
4) นําสูการปฏิบัติ 
การจัดการความรูท่ีสรางเสร็จจนเกิดระบบ KMS สามารถนําสูการปฏิบัติได

อยางมีประสิทธิภาพใหความเปนธรรมตอประชาชน ตรงตาม Vision ของสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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ตาราง 5.2  จากการสาธิตระบบ KMS และการเสนอแผนกิจกรรมการจัดความรู 3 ป ตอผูบริหารผูเชี่ยวชาญ และ KM Team สรุปไดดังนี้ 

 KMS กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
สื่อสารใหเขาใจ พัฒนาใหสอดคลองกับ

ความตองการ 
พัฒนาระบบการจัดการ

ความรู 
นําสูการปฏิบัติ 

ความเปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได 

ขอด ี ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ KM 
Team มีความเห็นวา 
ระบบสารสนเทศ KMS 
ที่ทําการสาธิต สามารถ
รวบรวมองคความรูที่มี
อยูอยางกระจัดกระจาย
ในสํ านั กงาน อั ยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความ
เป นธรรม   สามารถ
รวบรวมเปนระบบ เปน
หมวดหมู  ใช ได ง า ย
สะดวก 

จากการสาธิต การจัดการ
ค ว า ม รู  แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศ โดยการสราง
ความรู, สัมมนา ,สราง
ความเข าใจในการจัด
ความรู ในการจัดระบบ, 
ในกิ จกรรมผู บ ริหาร 
ผูเชี่ยวชาญ KM Team 
สามารถเขาใจไดอยางดี 
 

ผูวิจัยไดสอบถามความ
ตองการ โดยสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อจะได
นําสูการปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และได
ทดลองใช จากนั้นแกไข
ระบบการจัดการความรู
ใหตรงกับความตองการ
ของผูบริหาร 

องคการความรู ที่มีอยู
ในสํานักอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปน
ธรรมสามารถรวบรวม
พัฒนา เปน คู มือ  เปน
ระบบสารสนเทศ KMS 

องคความรู ที่ไดจัดทํา
ขึ้นเปนระบบและเปน
ระบบสารสนเทศ KMS 
สามารถนําสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตาม Vision ของสํานัก
อัยการพิเศษฝายคดีรอง
ขอความเปนธรรม 
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ตาราง 5.2 (ตอ) 

 KMS กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
สื่อสารใหเขาใจ พัฒนาใหสอดคลองกับ

ความตองการ 
พัฒนาระบบการจัดการ

ความรู 
นําสูการปฏิบัติ 

ความเปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได 

ขอเสีย / ขอดอย ก า ร เ ข า สู ร ะบบย าก
เ นื่ อ ง จ า ก ร ะ บ บ
คอมพิวเตอรที่สํานักงาน
มีความทันสมัยนอยกวา
ระบบสารสนเทศ KMS 
ที่สรางขึ้น 
 

ไมมีขอเสีย ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
บุคลากรตองการ KMS ที่
ทั น ส มั ย  แ ต ร ะ บ บ
คอมพิวเตอรที่สํานักงาน
มีความทันสมัยนอยทํา
ใ ห ก า ร พั ฒ น า ใ ห
สอดคล อ ง กั บ ค ว าม
ตองการเปนไปไดไม
สะดวก 

ไมมีขอเสีย ระบบคอมพิวเตอรใน
สํานักงานไมทันสมัยทํา
ให บุคลากรใชระบบ 
KMS ไมไดเต็ม
สมรรถภาพของ KMS 
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ตาราง 5.2 (ตอ) 

 KMS กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
สื่อสารใหเขาใจ พัฒนาใหสอดคลองกับ

ความตองการ 
พัฒนาระบบการจัดการ

ความรู 
นําสูการปฏิบัติ 

ความเปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได 

ขอปรับปรุง/
ขอเสนอแนะ 

- องคความรู ที่มีอยูใน
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความ
เปนธรรมมีมาก  ควร
จะตองมีระยะเวลาที่จะ
รวบรวมในระบบ 

- คว ร จ ะต อ ง พัฒน า
ระบบคอมพิวเตอรใน
สํานักงานใหทันสมัย
สามารถใชกับระบบ 
KMS  ที่มีอยูให ใช
ง า น ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ไมมีขอเสีย จัดระบบคอมพิวเตอร
ใ ช ใ น สํ า นั ก ง า น ใ ห
ทันสมัย เพื่ อสามารถ
พัฒนาระบบ KMS ให
สามารถใชงานกันได 

ไมมีขอเสีย ควรแนะนําใหบุคลากร
ทุกคนพยายามศึกษา
และ พัฒนานํ า ระบบ 
KMS ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 
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ตาราง 5.2 (ตอ) 

 KMS กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมที่ 4 
สื่อสารใหเขาใจ พัฒนาใหสอดคลองกับ

ความตองการ 
พัฒนาระบบการจัดการ

ความรู 
นําสูการปฏิบัติ 

ความเปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได เปนไปได 

ประโยชนที่ไดรับ องคความรูในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรอง
ข อ ค ว า ม เ ป น ธ ร ร ม
สามารถรวบรวบเปน
ระบบทั้งดานเอกสาร
และด านสารสนเทศ 
KMS แลวนําไปใชใน
การปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

บุ คล ากร ทุ กท าน ใน
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม มีความเขาใจใน
ระบบสารสนเทศ KMS 
วามีประโยชนสามารถ
นํ า ไ ป ใ ช ใ น ก า ร
ปฏิ บัติ ง านไดอย า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

องคความรูที่สรางขึ้นมา
จะสอดคลองกับความ
ตองการทํ าให ทุกคน
พอใจที่จะใชงาน 

อ ง ค ค ว า ม รู ที่ มี ก า ร
พัฒนาแลวจะเปนคูมือ 
เปนระบบ KMS ที่
สามารถใชงาน 
 

การจั ดก า รคว ามรู ที่
สรางเสร็จจนเกิดระบบ 
KMS  สามารถนําสูการ
ป ฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพใหความ
เปนธรรมตอประชาชน  
ตรงตาม Vision ของ
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม 
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5.9  ส่ิงท่ีคนพบ 

จากการศึกษาพบวา การจดัการความรูชวยในการปฏิบัติงานได ดังนี ้

5.9.1 ทฤษฎี Learning in Action 
ทฤษฎี Learning in Action สามารถแกปญหาของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ

ความเปนธรรม ซ่ึงมีปญหาเกี่ยวกับกรณีท่ีพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ
ความเปนธรรมมีจํานวนนอย ทําใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ใหความเปนธรรมตอประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมแตละทานได
ทํางานมาประมาณ 15 ป แตมีความเช่ียวชาญงานเฉพาะดานท่ีตางกัน การที่จะนําพนักงานอัยการ 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมไปสัมมนาฝกอบรมทําไดยาก จึงตองให
พนักงานอัยการดังกลาวเรียนรูโดยใชการทํางานและเรียนรูควบคูกันไปดวย ตามทฤษฎี Learning in 
Action 

5.9.2 การจัดทําระบบสารสนเทศ KMS 
การจัดทําระบบสารสนเทศ KMS ทําใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน

ธรรมสามารถจัดการกับความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายไดเปนระบบ และระบบสารสนเทศ KMS 
ชวยใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมท่ีมีภารกิจจํานวนมาก มีปญหาหลาย
ประการท่ีตองแกไข และตองการแนวทางพิจารณา และแนวทางวินิจฉัย มาใชในการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศ KMS สามารถชวยพนักงานอัยการในการปฏิบัติงาน กลาวคือ สามารถจัดทํา
ความรูใหเปนระบบและจัดทําระบบ KMS เพื่อรวบรวมแนวทางวินิจฉัยของอัยการสูงสุดแลว
นํามาใชในการปฏิบัติงาน ใชในการแกไขปญหาและตัดสินใจของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและ
ผูปฏิบัติงานได 

5.9.3 ความรูในระบบ KMS 
ความรูในระบบ KMS ในดานกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน แนวการพิจารณา แนว

วินิจฉัยของอัยการสูงสุด เปนความรูท่ีพนักงานอัยการทุกทานท่ีเกี่ยวของ หนวยงานทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานได 

 
5.10  Generalization 

ผูวิจัยไดทําการวิจัยเพื่อพิสูจนสมมติฐานวาการจัดการความรูสามารถเขาไปชวย
แกปญหาได ซ่ึงจากการศึกษาพบวาเปนไปตามสมมติฐาน แตผูวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีไดเคยศึกษาเกี่ยวกับงาน
รองขอความเปนธรรม ไดศึกษาเฉพาะในแงนิติศาสตรและรัฐศาสตร งานวิจัยฉบับนี้จึงเปนงานวิจัย
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ท่ีสามารถนําการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เพื่อนําไปใชปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ท้ังจากการศึกษาน้ี ผูวิจัยสามารถนําผลท่ีไดจากการวิจัย ระบบการจัดการความรู ระบบ
สารสนเทศ (KMS) ไปใชกับงานอ่ืน ๆ ในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด คือ งานคดีขออนุญาต
ฟอง งานคดีกลับคําส่ัง งานคดีความผิดกรรมเดียวท่ีอาจถูกดําเนินคดีหลายคร้ัง งานคดีเอกภาพ งาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด โดยไมตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้ เนื่องจากงาน
ท้ังหมดดังกลาวอยูในสังกัดของสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดเชนเดียวกันกับสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 

นอกจากนั้นสํานักงานอัยการอื่น ๆ ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานคดีสามารถใชประโยชน
จากการจัดการความรูท่ีผูวิจัยไดศึกษาท้ังดานเอกสารและระบบสารสนเทศ (KMS) 


