
 
 

 
บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ 

 
6.1  ผลการศึกษา 

6.1.1 ระบบ KMS และแผนกิจกรรม 3 ป 
จากการศึกษา ระบบ KMS และกิจกรรม 3 ป ท่ีไดนําเสนอตอผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ 

KM Team มีผลลัพธดังตอไปนี้ 

6.1.1.1 ระบบ KM 
1) ดานบุคลากร 
 บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม เขาใจ

ระบบการจัดความรูคืออะไร มีประโยชนอยางไร KM Team ไดใหความรวมมือในการจัดทําคูมือ 
ระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ แลวนําไปใชปฏิบัติงานจนเกิดประสิทธิภาพ 

2) ดานความรู 
ความรูท่ีมีอยูอยางกระจัดกระจายไมเปนระบบและความรูจากพนักงานอัยการ

แตละทานท่ีมีประสบการณผานมาไมนอยกวา 15 ป ใหเปนหมวดหมูและเปนระบบ และจะตอง
จัดการความรูใหเปนระบบสารสนเทศ (KMS) เพื่อใหเปนไปตาม KM Strategy ของสํานักงานคดี
กิจการอัยการสูงสุด คือ “ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ลดความเส่ียง” 

 
6.2  วิธีการท่ีนํามาใช 

6.2.1 Learning in Action 
ผูวิจัยไดใชนักทฤษฎี Learning in Action โดยดําเนินการดังตอไปนี้ จัดลําดับความสําคัญ

ของงาน  กําหนดภารกิจสําคัญของงาน ความเรงดวนของงาน โดยมี Strategy Knowledge ท้ังนี้ โดย
จะตองกําหนด Process การทํางาน มีแผนการทํางาน ซ่ึงจะตองศึกษา Capture ประสบการณจาก
ผูเช่ียวชาญ เพื่อการจัดการความรู โดยผูบังคับบัญชาจะเปนผูนํากิจการการเรียนรูตาง ๆ เพ่ือใหเกิด 
Out put โดยเฉพาะใหได Knowledge Management System (KMS) อยางไรก็ดี จะตอง Change 
Management บุคลากรสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรม โดยการจัด KM Activity จากน้ันจะตอง
มีการประเมินจากผูบังคับบัญชา เพื่อใหเกิด Real/Benefit งานมีประสิทธิภาพ ถูกตอง คุมคาใชจาย 
ไดรับการไววางใจจากผูบังคับบัญชา กอใหเกิดความเปนธรรมตอประชาชน ซ่ึงจะนําสูผลลัพธท่ี
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คาดหวัง งานรองขอความเปนธรรมมีการปรับปรุงงานใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาและ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และสํานักงานคดีรองขอความเปนธรรมเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

6.2.2 แผนกิจกรรม 3 ป 
ในการดําเนินการตามหลักทฤษฎี Learning in Action ดังกลาว ผูวิจัยไดใชแผนกิจกรรม 

3 ป ในการสาธิต รวมดําเนินกิจกรรมกับผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ KM Team จนสามารถสรางระบบการ
จัดการความรูโดยเฉพาะระบบสารสนเทศ KMS จนสําเร็จ 

 
6.3  การแกไขปญหา 

จากการศึกษาของผูวิจัย  พบวา 

6.3.1 ดานการจัดความรู 
ระบบการจัดการความรูโดยเฉพาะดานสารสนเทศ สามารถแกไขปญหาการทํางานใน

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมได บุคลาการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดี
รองขอความเปนธรรม สามารถนําระบบ KMS ไปใชในการปฏิบัติงานจนงานมีประสิทธิภาพ
เปนไปตาม KM Strategy “ถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว และลดความเส่ียง” 

6.3.2 ดานกฎหมาย 
จากการท่ีระบบจัดความรู ระบบสารสนเทศ KMS ท่ีไดสรางข้ึนจนสําเร็จทําใหผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ และ KM Team สามารถนําระบบไปใชในการปฏิบัติงาน พบวาในงานรองขอความเปน
ธรรมมีปญหาท่ียังจะตองแกไขอีกหลายประการ จึงไดมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

6.3.3.1 ควรออกระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงาน
อัยการโดยกําหนดวาประเภทคดีท่ีไมอาจรองขอความเปนธรรมตอพนักงานอัยการได มีดังนี้ 

1) คดีลหุโทษ มีโทษเล็กนอยอัตราโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 
1,000 บาท 

2) คดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาในช้ันอุทธรณหรือช้ันฎีกา 
3) คดีท่ีจําเลยถูกศาลพิพากษาวามีความผิดในศาลช้ันตน และรองขอความเปน

ธรรมใหพนักงานอัยการอุทธรณหรือไมอุทธรณ เนื่องจากพนักงานอัยการเปนผูฟองคดีขอให
ลงโทษจําเลย 
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4) คดีท่ีพนักงานอัยการเปนโจทกฟองและมีการรองขอความเปนธรรมขอให
พนักงานอัยการร้ือฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม เพราะเปนการตองหามตามพระราชบัญญัติการร้ือ
ฟนคดีอาญาข้ึนพิจารณาใหม พ.ศ. 2526 มาตรา 5, 6, 7 

5) คดีท่ีผูตองหาหรือจําเลยใหการรับสารภาพในชั้นจับกุมหรือช้ันสอบสวน 
และตอมารองขอความเปนธรรมโดยอางวาเหตุท่ีใหการรับสารภาพเนื่องจากเจาพนักงานกล่ันแกลง
ใหรับสารภาพ 

6) รองขอความเปนธรรมโดยอางวาถูกกล่ันแกลงจากพนักงานสอบสวนควร
รองเรียนตอผูบังคับบัญชาของพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนกระบวนการของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 

7) คดี ท่ีพนักงานอัยการยังไมได รับสํานวนการสอบสวนจากพนักงาน
สอบสวน 

8) รองขอความเปนธรรมในประเด็นเดิมท่ีเคยยื่นรองขอความเปนธรรมแลว 
โดยไมปรากฏพยานหลักฐานใหม 

9) คดีท่ีอัยการสูงสุดมีคําส่ังช้ีขาดใหฟองหรือไมฟองผูตองหาไปแลว ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 145 

10) คดีท่ีอัยการสูงสุดอนุญาตใหฟองหรือไมอนุญาตใหฟองแลว 
11) คดีท่ีผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบกับคําส่ัง

ไมฟองเด็ดขาดแลว 

6.3.3.2 ควรกําหนดคํานิยามไวในระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนิน
คดีอาญาของพนักงานอัยการโดยมีหลักการ ดังนี้ 

“การรองขอความเปนธรรม” หมายความวา การที่บุคคลผูมีสวนไดเสียในคดี ซ่ึง
เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม โดยการรองดวยวาจาหรือเปนหนังสือ ตอพนักงานอัยการ เพื่อ
มุงหมายใหมีการตรวจสอบ และมีการวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงท่ีไดมีการรองขอความเปนธรรม
เพื่อท่ีจะทราบขอเท็จจริง หรือพิสูจนความบริสุทธ์ิหรือความผิด อันจะเปนการอํานวยความยุติธรรม
ใหแกผูรอง 

“บุคคลผูมีสวนไดเสีย” ในการรองขอความเปนธรรม คือ 
1. ผูตองหา 
2. ผูเสียหาย 
3. สามี ภริยา ญาติของผูนั้น หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูตองหา

หรือผูเสียหาย 
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6.3.3.3 ควรเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ขอ 48 โดยมีหลักการดังนี้ “ใหสํานักงานอธิบดี จัดเก็บขอมูลสํานวนคดี
รองขอความเปนธรรม ผลดําเนินการของทุกสํานักงานแยกเปนรายสํานวนไวในระบบคอมพิวเตอร
ของสํานักงานอธิบดีทุกเรื่อง” 

และกรณีรองขอความเปนธรรมตออัยการสูงสุด เม่ือพิจารณาแลวรองอธิบดี
อัยการและอธิบดีอัยการมีความเห็นตรงกัน อัยการสูงสุดควรมอบหมายใหผูตรวจราชการเปนผู
พิจารณาส่ังการรองขอความเปนธรรม แตหากรองอธิบดีอัยการและอธิบดีอัยการมีความเห็นตางกัน
ใหเสนอถึงรองอัยการสูงสุดเปนผูพิจารณาส่ัง ยกเวนคดีเกี่ยวกับความมั่นคงใหเสนอถึงอัยการ
สูงสุดเปนผูพิจารณาส่ัง 

6.3.3.4 หากมีขอเท็จจริงใหมและพยานหลักฐานใหม ควรออกหนังสือเวียนโดยระบุใน
หนังสือเวียนวาเม่ือสํานักงานอัยการตาง ๆ ไดพิจารณาการรองขอความเปนธรรมเสร็จส้ินแลว เม่ือ
จะแจงผลการพิจารณาใหผูรองทราบใหระบุในหนังสือแจงผลคดีรองขอความเปนธรรมใหผูรอง
ทราบเม่ือมีกรณีดังตอไปนี้ 

1) กรณีท่ีมีคําส่ังไมฟองผูตองหาเด็ดขาดไปแลว เม่ือมีพยานหลักฐานใหมอัน
สําคัญแกคดีข้ึนใหม ควรแจงใหผูรองขอความเปนธรรมทราบวาตองแจงตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินคดีใหม 

2) กรณีพนักงานอัยการมีคําส่ังฟองไปแลว หากผูรองพบพยานหลักฐานใหม
อันสําคัญแกคดี ใหแจงผูรองขอความเปนธรรมทราบวาใหนําเสนอพยานหลักฐานนั้นในชั้นศาล 
เพื่อประกอบการพิจารณาในช้ันศาลตอไป 

 
6.4  ผลลัพธของการแกไข 

การจัดการความรู ชวยใหพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน
ธรรม สามารถนําผลผลิต ผลลัพธจากการจัดการความรูไปเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ 
“พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” และ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมจะเปนองคแหงการเรียนรู 
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รูป 6.1  ภาพรวมการรองขอความเปนธรรมประเด็นเดิมหลายครั้ง 
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