
 

 

 
บทท่ี 2  

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 
2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู  
 การเรียนรูเปนส่ิงที่คูมากับมนุษย  มนุษยไดใชการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการ ทํางาน

มาเปนเวลานานหลายพันป จะเห็นไดจากภาพวาดโบราณแสดงถึงวิธีการลาสัตวเพื่อถายทอดเทคนิค

การลาสัตวใหตอคนรุนใหม แมแตในศาสนาพุทธ การทองสวดของพระสงฆก็เปนการจัดการความรู

อยางหนึ่งเพื่อไมใหความรูที่ไดลบเลือนไป การจัดการความรูจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป  ตอมาไดมีการ

ดําเนินการอยางเปนระบบระเบียบมาเปนเวลาเพียง 10 ปเศษ โดยเริ่มจากภาคธุรกิจ ในปจจุบันการ

จัดการความรูอยูในทุกสวนของสังคมมนุษย แตเปนการจัดการความรูแบบไมเปนระบบ ไมไดทําอยาง

มีศาสตรและศิลป หรือกลาวไดวาทําแบบใชสามัญสํานึก หลักการสําคัญของการจัดการองคความรูคือ 

การเปล่ียนขอมูล (Data) ไปเปนสารสนเทศ(Information) เปล่ียนสารสนเทศไปเปนความรู 

(Knowledge) และปญญา (Wisdom) โดยผานคนท่ีมีการนําความรูและปญญาไปแลกเปล่ียนและ

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดผลงานที่มีมูลคาและคุณคาสูงข้ึน เกิดการยกระดับความรูและ

ปญญา เปนวงจรที่ไมจบส้ินและนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน   

 

 

                    รูปที่ 2.1 แสดงหลักการสําคัญของการจัดการความรู 

 

 ปญหาการของการจัดการความรูของผูปฏิบัติงานในองคกรที่ปฏิบัติงานติดตอกันในระยะยาว

มักจะยึดติดกับงานประจําที่เรียกวา Defensive Routine และจะตอตานการเรียนรูหรือการเปล่ียนแปลง

ใหม ๆ บุคลากรจะไมมีความตระหนัก (awareness) ในการทํางาน  Chris Argyris เรียกกระบวนการ

Data  Information  Knowledge  Wisdom 
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เรียนรูนี้วาเปนการเรียนรูแบบวงเดี่ยว (Single - Loop Learning) การทํางานจะตางคนตางทํา ทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในการทํางาน (Human Error)  ผูปฏิบัติงานจะเก็บประสบการณในการทํางานไวเฉพาะตัว

ไมมีการถายทอดใหผูอ่ืนเม่ือเกษียณอายุหรือตองออกไปจากองคกร องคกรจะขาดองคความรูที่เปน

ขอมูลในการทํางาน ทําใหเกิดปญหาแกผูปฏิบัติงาน (Knowledge worker) ไมสามารถทํางานไดอยางมี

มาตรฐานผูปฏิบัติงาน ไมมีความพรอมที่จะทํางานและปฏิเสธการทํางาน  องคกรไมสามารถที่จะแกไข

ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานไดทําใหผลผลิตขององคกรไมมีมาตรฐาน Chris Argyris ไดเสนอวิธี

แกปญหาในการทํางานดังกลาว  องคกรควรมีการเรียนรูแบบวงคู (Double - Loop Learning) โดย

กําหนดความคาดหวังไว วาจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ  ส่ิงแวดลอม การบริหารจัดการในการทํางาน

เพื่อแกไขปญหาการยึดติดกับงานประจํา ละลายพฤติกรรมที่เย็นชาตอกัน (Ice Breaking) และสรางนว

ตกรรมตาง ๆ โดยพัฒนาใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนองคกรที่

ตองสอนคนใหเกง ใหเรียนรูวิธีการเรียนรูในการเปล่ียนแปลงรวมกับองคกร (Teaching Smart People 

How to Learn) เพ่ือใหเปนไปตามที่องคกรคาดหวังไว  บทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูของ

องคกร จึงตองทําหนาที่เหมือนกับ Conductor ในวงดุริยางค คอยกํากับการเลนดนตรีของผูเลนแตละคน

ใหสามารถเลนไปตามจังหวะโนตเพลงท่ีกําหนด กลาวคือ จะตองแกปญหาการยึดติดกับงานประจํา 

ละลายพฤติกรรมที่เย็นชาตอกัน (Ice Breaking)  พัฒนา ผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) ใหมีความรู

ท่ีสําคัญในการทํางาน (Domain Knowledge) การจัดการ (Knowledge Management) การนําเทคโนโลยี

มาใชในการทํางาน (Knowledge Technology) และใหสามารถทํางานรวมกันได (Collaboration) และ

สรางนวัตกรรมตาง ๆ เพื่อใหผลผลิตของงานเปนไปตามที่องคกรต้ังความคาดหวังไว โดยนําทฤษฎีตาง 

ๆ ที่สําคัญ เชน ทฤษฎีดุลดัชนี (Balance Scorecard)   ทฤษฎีวินัยขอ  ท่ี 5 (The Fifth Discipline)  ทฤษฎี

การสรางความรู (Knowledge Creation)  ทฤษฎีทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ของ Lief Edvinson 

และทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ David Garvin เปนตนมาใชในการพัฒนา

องคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)1  
                                                            
1 ณพศิษฎ จันทรพิทักษ “ทฤษฎีการจัดการความรู” วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ธนา

เพลส จํากดั ,มกราคม 2552 หนา 17 – 22 , ISBN 978-974-672-384-8. 
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 ในการศึกษาสิ่งที่สําคัญที่สุดไดแกการสรางและถายเทความรู  ความรูในดานการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการนอกจากตองอาศัย กฎหมายระเบียบ คําส่ังหรือแนวทางปฏิบัติที่
หนวยงานกําหนดไว  ส่ิงที่สําคัญไดแกประสบการณของผูตรวจสอบซึ่งความรูที่ฝงอยูในตัวคนท่ีไดมา
จากประสบการณที่เกิดข้ึนจากการทํางานจริง (Tacit Knowledge) จึงจะสามารถตรวจสอบขอบกพรอง
ในการทํางานของผูปฏิบัติงานได  การสรางและถายเทพความรู ไดนําทฤษฎีการสรางความรู 
(Knowledge Creation) ของ Ikujiro Nonaka จึงเปนทฤษฎีการจัดการความรูที่เหมาะสมในการจัดการ
ความรูในเรื่องดังกลาวซ่ึงกลาวถึงรูปแบบของความรูมีอยู 2 ลักษณะ ไดแก Tacit knowledge ซ่ึงเปน
ความรูที่อยูในตัวคนท่ีมีลักษณะพิเศษ ยากท่ีจะกําหนดรูปแบบและส่ือสารกันได อีกลักษณะหนึ่งคือ
ความรูที่ชัดแจง Explicit knowledge ซ่ึงจะมีความแตกตางกันโดยจะมีรูปแบบและมีการสื่อสารที่เปน
ระบบและสามารถส่ือสารเขาใจไดงายกวา  Nonaka และ Tekeuchi จึงไดสรางกระแสการจัดการความรู
ในองคกร โดยนําเสนอโมเดลการสรางองคความรู ดวยการขยายผลจากชนิดของความรูคือความรูที่ฝง
อยูในตัวคน (Tacit Knowledge) กับความรูที่ชัดแจงและสามารถส่ือสารได (Explicit Knowledge) 
โมเดลดังกลาวมีช่ือวา “SECI Model” 

  “I conceptualized knowledge in terms of two types, tacit knowledge and explicit knowledge. 

Tacit knowledge is personal, context-specific, and therefore hard to formalize and 

communicate. Explicit knowledge, on the other hand, is transmittable in formal and 

systematic language.”  

   แนวคิดของ Nonaka มองวาการสรางความรูในองคกร จะตองเร่ิมจากกระบวนการ

สรางสังคม (Socialization) โดยการสรางบรรยากาศแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากผูมี

ประสบการณดวยกัน 

   “Socialization is a process of creating common tacit knowledge through shared 

experiences. For socialization, we need to build a "field" of interaction, where individuals 

share experiences and space at the same time, thereby creating common unarticulated beliefs 

or embodied skills.” 
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   หลังจากนั้นจะนําไปสูกระบวนการอธิบายความรู (Externalization) ซ่ึงจะเปน

กระบวนการนําความรูที่ฝงอยูในตัวคนซ่ึงเกิดจากประสบการณมาอยูในรูปของส่ิงที่สามารถ

บันทึกในรูปของความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) และกอใหเกิดผลิตผลข้ึนใหม    

    “Externalization is a process of articulating tacit knowledge into such explicit 

knowledge as concepts and/or diagrams, often using metaphors, analogies, and/or sketches. 

This mode is triggered by a dialogue intended to create concepts from tacit knowledge. 

Creating a new product concept is a good example.” 

   ตอจากน้ันก็จะเขาสูกระบวนการรวบรวมความรู (Combination) นํามาความรูน้ันมา

สรางแบบเปนผลิตภัณฑใหม ที่มีมูลคาเพ่ิมข้ึน  

    “Combination is a process of assembling new and existing explicit knowledge into a 

systemic knowledge, such as a set of specifications for a prototype of a new product. Often, a 

newly created concept should be combined with existing knowledge to materialize it into 

something tangible.” 

   ผลิตภัณฑที่ไดมาใหมจะนํามาเขาสูกระบวนการ ฝกฝนซึมซับความรู (Internalization) 

ไปสูกระบวนการเรียนรูจากส่ิงที่ทําหรือที่ใชอยูนั้นกลับมาเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit 

Knowledge) หมุนเวียนเปนวงอีกรอบหนึ่งไปเร่ือย ๆ     

   “Internalization is a process of embodying explicit knowledge into tacit, operational 

knowledge such as know-how. This mode is triggered by "learning by doing or using." 

Explicit knowledge documented into text, sound, or a video format facilitates the 

internalization process. Therefore, manuals, a quintessential example of explicit knowledge, 

are widely used for internalization.”  
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   ภาพนี้แสดงใหเห็นถึงกระบวนการสรางและถายเทความรูในองคกรตามทฤษฎี  
Learning by Doing ของ Ikujiro Nonaka  

    

    

 

กระบวนการสรางความรูในองคกร 

 
รูปที่ 2.2 กระบวนการสรางและถายเทความรูในองคกร 

(Nonaka,The Knowledge Creating Company) 

 Nonaka ไดมารวมงาน APO International Productivity Conference 2007 กลาวถึง แนวคิด KM 
หรือถาจะเรียกใหถูกตอง ตองเรียกวา knowledge base management (KMB) หรือการจัดการจากมุมมอง
ความรูนั้นมีความสําคัญ และองคกรตองทําความเขาใจใหถองแท แนวคิดนี้อยูในโมเดลท่ีเรียกวา SECI 
model คือกระบวนการหมุนไปหมุนมาระหวาง tacit กับ explicit มุงเนนใหเกิดความรูระดับองคกรเปน
หลัก ไมใชแคความรูในระดับใดระดับหนึ่ง โดยผูบริหารทุกระดับช้ันมีบทบาทสําคัญ ทุกคนยอมมี tacit 
knowledge แตเวลาแลกเปลี่ยนความรูกัน คนเราไมไดแลกเปล่ียนแคขอมูล แตยังแลกเปลี่ยนความเอาใจ
ใสกัน (care) แลกเปล่ียนความรัก (love) แลกเปล่ียนความไวเนื้อเช่ือใจกัน (trust) และแลกเปล่ียนความ
ปลอดภัย (safety) ซ่ึงเปนพื้นฐานของ tacit knowledge  
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 "4 เร่ืองนี้เปนเรื่องใหญมาก เพราะคือทุนทางสังคม (social capital)" ถาไมมี 4 ตัวนี้ เราจะไมมี
การแลก tacit knowledge กัน เพราะคนไมไวใจ รูสึกไมปลอดภัย รูสึกวาถูกละเลย หรือถูกปฏิบัติไมดี” 

 Nonaka ย้ําวา “สําหรับประเทศไทยตองมาพูดคุยใหชัดเจนถึงประเด็นพืน้ฐานวา ประเทศไทยมี
ประโยชนตอโลกน้ีอยางไร”  

 "ความรูทําใหความเช่ือนั้นมีเหตุมีผล (know ledge justify believe) KBM จึงไมใชเปนแคการ
แลกเปลี่ยนความรู แลกเปล่ียนขอมูล แตเปน way of life เปนวิถีการดําเนินชีวิตของคน"2 

  นอกจากกระบวนการสรางและถายเทความรูแลว ในการกาวสูความเปนองคการแหงการเรียนรู 
(Learning Organization: LO) องคกรจะตองทําความเขาใจวินัยทั้งหาของการเปนองคการแหงการ
เรียนรู โดยเฉพาะวินัยขอที่ 5 (The Fifth Discipline) ตามแนวความคิดของ Peter Singe  

The Fifth Discipline

 

รูปที่ 2.3 การฝกฝน หลักการและประโยชนในการคิดหลายระบบ 

(Singe, The Fifth Discipline 1990) 

                                                            

2 ประชาชาติธุรกจิ  วันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ปที่ 30 ฉบับที่ 3866 (3066)  
http://www.gotoknow.org/blog/prachyanun/75582 
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 Singe มีแนวคิดวา การท่ีองคกรจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู นอกจากมีวินัย 4 
ขอ ไดแก การเรียนรูในการสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) การรวมเรียนรูกันเปนทีม (Team 
learning) การเรียนรูเพื่อครองงานมีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเอง (Personal Mastery) และการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทัศนคติในการเรียนรู (Mental Models) ยังตองมีวินัยขอท่ี 5 ไดแก การคิดอยางเปนระบบ 
(System thinking) ในการวางแผนการเรียนรูขององคกรตองคิดอยางเปนระบบโดยเฉพาะในการเรียนรู
หาวิธีการ (How to) เพ่ือสรางความแข็งแกรง เพิ่มความสารมารถ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการความเส่ียง (Risk Management)3  

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ/เอกสารท่ีเก่ียวของ/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสวนราชการที่มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณและ
การดําเนินการอ่ืนและเปนนิติบุคคลโดยมีอัยการสูงสุดเปนผูบังคับบัญชามีหนาท่ีควบคุมดูแล และ
รับ ผิดชอบในการบริหารราชการ  ปฏิบั ติราชการ  และบริหารงานบุคคลของ สํานักงาน 
อัยการสูงสุดใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและประเพณีปฏิบัติของทางราชการ4 ในการ
ดําเนินคดีของพนักงานอัยการ อัยการสูงสุดมีตําแหนงเปนพนักงานอัยการ ในการใชอํานาจหรือกระทํา
หนาท่ีของพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอ่ืน อัยการสูงสุดมี
อํานาจทําคําส่ังเฉพาะเร่ืองหรือวางระเบียบไวใหพนักงานอัยการปฏิบัติการได5สําหรับพนักงานอัยการมี
อิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายท้ังนี้ตอง
กระทําโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการส่ังคดีซ่ึงไดแสดงเหตุผลอันสมควร
ประกอบแลวยอมไดรับความคุมครอง ตามแนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดินตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 78(4)  การพัฒนาระบบงานภาครัฐ จะตอง
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุง
รูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริม
ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ ไดเกิด
กระแสแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : NPM ) ไดมีการนําเคร่ืองมือการ

                                                            
3 ณพศิษฎ จันทรพิทักษ “ทฤษฎีการจัดการความรู” วิทยาลัยศลิปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม, ธนา
เพลส จํากดั ,มกราคม 2552 หนา 73 – 84,  ISBN 978-974-672-384-8. 
4 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  มาตรา 7. 
5 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  มาตรา 19. 
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จัดการ (Management Tools) ตาง ๆ มาใชเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน6 สําหรับประเทศไทยไดมีการ
จัดต้ังรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award :TQA) เม่ือวันที่ 5 กันยายน 2535 โดยมีสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักเพ่ือผลักดันใหนําเกณฑรางวัลคุณภาพมาใช จากการปฏิรูป
ระบบราชการและมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ไดนําหลักเกณฑของรางวัลการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Malcom Baldidge National Quality Award : MBNQA) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัล TQM มาประยุกตใหเขากับระบบราชการของประเทศไทย โดยจัดทํา
เครื่องมือการจัดการข้ึนมาเมื่อป พ.ศ.2549 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Management Quality Award : PMQA) มาประยุกตใชกับระบบราชการไทย รวมทั้งสํานักงานอัยการ
สูงสุดไดนํา PMQA มาใช โดยกําหนดเกณฑการบริหารจัดการภาครัฐดวยกัน 7 เกณฑ ไดแก การนํา
องคกร การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ การใหความสําคัญกับผูบริการและผูมีสวนไดเสีย การ
วัด การวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ
การดําเนินการ7 สํานักงานอัยการสูงสุดอยูระหวางการดําเนินการดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามเกณฑที่
กําหนด 
 ในการดําเนินคดีโดยเฉพาะการดําเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของ

พนักงานอั ยการ   อัยการ สูง สุดไดกํ าหนดหลัก เกณฑ ในการกํ ากับดูแลใน เ ร่ืองดั งกล าว 

โดยกําหนดระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 

เปน 2 ช้ัน  

  การดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตน กําหนดใหอธิบดีมีอํานาจในการบังคับ

บัญชาขาราชการและลูกจางในความรับผิดชอบ มีหนาที่ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของพนักงาน

อัยการในบังคับบัญชาอยางใกลชิดและรายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบ ไดกําหนดวิธีการกํากับ 

ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ โดยเฉพาะคดีสําคัญการรายงานสํานวนคาง 

กําหนดใหอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการ

                                                            
6 ทิพวรรณ หลอสุวรรรัตน “เครือ่งมือการจดัการ Management Tools”   รัตนไตร สํานักพิมพกรุงเทพ  ISBN 978-974-
231-744-7 มิถุนายน 2550 หนา 2-3. 
7 เรื่องเดียวกัน หนา30 – 34. 
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อยางใกลชิดวาไดปฏิบัติตอสํานวนก็ดี การดําเนินคดีในช้ันศาลก็ดี พนักงานอัยการไดปฏิบัติไปตาม

กฎหมาย คําส่ังหรือระเบียบที่เกี่ยวของหรือไม หากพนักงานอัยการทําความเห็นและมีคําส่ังในสํานวน

สอบสวนจะตองพิจารณาสํานวนโดยถ่ีถวนและมีเหตุผลสมควรโดยกําหนดใหหัวหนาหัวหนาพนักงาน

อัยการผูรับผิดชอบจัดทํารายงานบัญชีแสดงรายละเอียดโดยสรุปเฉพาะคดีที่มีคําส่ังเด็ดขาดไมฟอง 

(ตามแบบ อ.ก.54) และคดีท่ีมีคําส่ังเกี่ยวกับของกลางท่ีมีผลไมขอริบทุกคดี  (ตามแบบ อ.ก.55) โดย

จัดทําเปนรายเดือนตามแบบและวิธีการท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนดดังกลาวแลวรายงานตออธิบดี

หรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายและใหอธิบดีหรือรองอธิบดีผูไดรับมอบหมายมีอํานาจเรียกสํานวนคดี

หนึ่งคดีใดมาตรวจสอบและพิจารณาประกอบการรายงานบัญชีแสดงรายละเอียดดังกลาว (ตามแบบ 

อ.ก.54 ก. และ อ.ก.55 ก.)8  

 การดําเนินคดีของพนักงานอัยการในช้ันศาลสูง  สําหรับคดีท่ีพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตน

ไดมีคําส่ังฟองและไดยื่นฟองผูตองหาตอศาลและเมื่อศาลช้ันตนไดมีคําพิพากษาแลว อัยการสูงสุดได

กระจายอํานาจการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงไปใหอัยการศาลสูงเปนผูพิจารณาดําเนินการ อัยการศาลสูงมี

เอกภาพในการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงวาสมควรที่จะดําเนินการอุทธรณหรือฎีกาตอไปหรือไม ดังนั้น 

อัยการศาลสูงจึงมีเอกภาพในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตนและมี

เอกภาพในการคานและดุลการใชดุลพินิจของศาลเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพโดยอยูภายใตการควบคุม 

ดูแลและประเมินผลของอธิบดีอัยการสํานักงานคดีศาลสูงสําหรับในสวนกลางและอธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีศาลสูงเขตสําหรับในตางจังหวัด9  และใหอัยการศาลสูงจัดทําบัญชีแสดงคดีท่ีมีคําส่ังไม

อุทธรณ – ไมฎีกา (ตามแบบ อ.ก.56) เปนรายเดือนรายงานตามลําดับช้ันถึงอธิบดี ใหอธิบดีหรือรอง

อธิบดีที่ไดรับมอบหมายเรียกสํานวนตามบัญชีดังกลาวไมนอยกวารอยละสิบมาทําการตรวจสอบ เม่ือ

ตรวจสอบแลวใหทําบัญชีแสดงการตรวจสอบคดีที่มีคําส่ังไมอุทธรณ – ไมฎีกา (ตามแบบ อ.ก.56ก.) 

แลวเสนอบัญชีพรอมสําเนาบัญชีตามแบบ อ.ก.56 ตอสํานักงานอัยการสูงสุดในแตละเดือน  

                                                            
8 ระเบียบสํานกังานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 22 
9 ระเบียบสํานกังานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 130 
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 การตรวจสอบดังกลาวหากอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายตรวจพบขอบกพรองในการ

ดําเนินคดีของพนักงานอัยการประจําศาลช้ันตน หรืออัยการศาลสูง ใหแนะนําหรือวากลาวตักเตือนแลว

รายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบ หากเห็นควรดําเนินการทางวินัยก็ใหทําความเห็นและรายงาน

ใหสํานักงานอัยการสูงสุดทราบเพื่อพจิารณาตอไป10 

   ในการดํ า เนินกับขอบกพรองที่ ตรวจพบ  สํ านักงานอัยการสูง สุดไดกํ าหนดเกณฑ 

การดําเนินการไวหากเห็นวาขอบกพรองดังกลาวสมควรแนะนําการปฏิบัติราชการใหเสนออัยการพิเศษ

ฝายพิจารณา หากอัยการพิเศษฝายเห็นควรยุติก็ให เปนอันยุติ แตหากเห็นวาเปนขอบกพรอง 

ท่ีสมควรแนะนําการปฏิบัติราชการก็ใหเสนอความเห็นตามลําดับช้ันถึงอธิบดีอัยการเพ่ือพิจารณา ถา

อธิบดีเห็นวาเปนขอบกพรองเล็กนอยก็ใหแนะนําการปฏิบัติราชการ แตหากถึงขนาดที่จะเกิดความ

เสียหายและไมอาจแกไขไดใหรายงานใหสํานักงานอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณา11 

 สํานักงานอัยการสูงสุดไดมอบหมายใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ

เปนผูพิจารณาแบบรายงานตาง ๆ ดังกลาวและการรายงานการดําเนินการกรณีมีขอบกพรอง ในการ

ตรวจสอบดังกลาวนอกจากจะตรวจสอบในรูปแบบการรายงานวาเปนไปตามระเบียบท่ีสํานักงาน

อัยการสูงสุดกําหนด  แบบรายงานมีเนื้อหาที่สามารถตรวจวิเคราะหไดหรือไมผูที่มีหนาท่ีในการ

ตรวจสอบเบื้องตนไดตรวจสอบและดําเนินการตามระเบียบและหนังสือเวียนของสํานักงานอัยการ

สูงสุดหรือไม กรณีพบขอบกพรอง ผูตรวจสอบไดดําเนินการกับขอบกพรอง ตามระเบียบและ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวของหรือไม และขอบกพรองดังกลาวไดดําเนินการใหเหมาะสมและเปนไปตาม

ระเบียบและหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของหรือไม  

 ในกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการเปนกระบวนการกํากับดูแลตนเอง

เพื่อควบคุมความเส่ียงของบุคคลากร (Human Risk Management) ในการทํางานผิดพลาดถึงแมวาจะมี

                                                            
10 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดาํเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 149 

11 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดาํเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 153 
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ความรูประสบการณสูงก็ตาม ซ่ึงความผิดพลาดอาจเกิดจากความประมาทเลินเลอ (Human Error) จาก

ความไมพรอมรับสถานการณ (Alert) จากความไมตระหนักถึงความเสียหาย (Awareness) และจากการ

ประสานงานที่ผิดพลาด (Poor Collaboration) 12 เพื่อลดขอบกพรองดังกลาวใหมีนอยที่สุด ทั้งน้ี เพ่ือให

ภารกิจในการทําใหกฎหมายอาญามีผลบังคับใชเพื่อคุมครองสังคม ปราบปรามและปองกันการกระทํา

ความผิด คุมครองคุณธรรมทางกฎหมายและคุมครองคุณภาพของการกระทํา13   

 การจัดการความรูในเร่ืองดังกลาว ผูตรวจสอบนอกจากจะตองมีประสบการณในการดําเนินคดี

แลว ในการตรวจสอบการรายงานตองมีความรูในข้ันตอนการทํางานของพนักงานอัยการวาแตละ

ข้ันตอน จะตองอาศัยองคความรูที่เกี่ยวกับกฎหมาย หนังสือเวียน คําส่ังและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ

ในเร่ืองนั้น ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางใด  หากพนักงานอัยการผูวาคดีไมปฏิบัติตามแคไหนเพียงใดท่ีจะถือ

วาเปนขอบกพรองในการดําเนินคดีและขอบกพรองที่ตรวจพบนั้นเปนขอบกพรองที่ถึงขนาดแคไหน

เพียงใดที่จะอยูในเกณฑเพียงแคแนะนําการปฏิบัติราชการหรือเปนขอบกพรองท่ีถึงขนาดท่ีจะทําใหเกิด

ความเสียหายซ่ึงเปนความผิดท่ีเขาขายกระทําผิดวินัย  องคความรูของผูตรวจสอบแตละคนจะมี

มาตรฐานที่แตกตางกันทําใหการดําเนินการกับขอบกพรองแตกตางกันไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  ซ่ึง

ขอบกพรองดังกลาวหากมีการดําเนินการที่เปนมาตรฐานก็จะสงผลเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับการ

ดําเนินคดีของพนักงานอัยการอ่ืนที่จะมิใหขอบกพรองดังกลาวเกิดขึ้นอีก การจัดการความรูโดยนํา

ระบบการจัดการความรูในเรื่องนี้หากมีการพัฒนาอยางเปนระบบและมีมาตรฐานแลวจะเปนเคร่ืองมือที่

ชวยสงเสริมใหการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสํานักงานอัยการมีประสิทธิภาพและสงผลลัพธตอการ

ดําเนินการตามเกณฑ PMQA ในหมวด 7 ที่กําหนดได 
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13 คณิต ณ นคร “กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” วิญูชน สํานักพิมพ ,กุมภาพันธ 2549, หนา 40,  ISBN 974-288-
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