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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

2.1. ทฤษฎีการจัดการองคความรู 
 
 ทฤษฎีและหลักการตางๆ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการศึกษาอิสระนี้ จะมีอยูดวยกัน
สองสวนใหญๆ ในสวนแรกจะเปนทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรูท่ีจะนํามาประยุกตใชการ
การศึกษาอิสระน้ี จะเนนในทฤษฎี Learning In Action โดยเฉพาะในรูปแบบของ Intelligent 
Learning ท่ีมีสาระสําคัญสามประการ คือ สืบ ถาม ตาม (Search Inquiry Observation) และหลักการ
ของ After Action Review และในสวนท่ีสอง จะเปน หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย   
 "Knowledge” is a term of which all of us have a good intuitive understanding of 
what it means, but which is hard to define in any formal way." 5 "ความรู" เปนคําท่ีเราทุกคน
เขาใจไดงายในความหมายของมัน แตยากท่ีจะกําหนดหรือนิยามในลักษณะท่ีเปนทางการใดๆ  
 "การจัดการความรู คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยู ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล
หรือในเอกสารตางๆ มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหผูรับความรูสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเปนผูรู และนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ"6 โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเคร่ืองมือและสนับสนุน การจัดการความรูมุงเนนความรูในสองประการสําคัญ คือ 
ความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงเปนความรูท่ีเกิดจากการเรียนรูของบุคคล ไมวาจะเปน
จากการศึกษา การทํางาน ประสบการณ ความรูประเภทน้ีเปนความรูท่ีฝงลึกในตัวบุคคล ยากที่จะ
ส่ือสารเรียนรูได หรือเขาใจไดยาก เปนนามธรรม ความรูประเภทนี้จึงตองมีเคร่ืองมือในการดึง
ความรูประเภทนี้ออกมา แลวทําการแปลงความรูประเภทนี้ใหสามารถส่ือสารเขาใจไดงาย (Explicit 
Knowledge)  
 
 
5 A. Th. Schreiber, et al. , Knowledge Engineer and  Management  The CommonKADS  Methodology . (London: MIT Press,            
2000 ),pp.85. 
6 อัจฉรา  คําอักษร ,การคนควาแบบอิสระ ”การจัดหมวดหมูขอกฎหมายกอสรางในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ   25 22  “วิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม  255 2  , หนา 4. 
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                 ความรูท้ังสองประเภทเปนความรูท่ีสามารถนํามาจัดการความรูได การจัดการความรูจึง
เปนการนําความรูท้ังสองประเภทมาพัฒนาใหเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สามารถเขาถึงความรูและ และนําไปใชปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   
               ความรูท้ังสองประเภทหากนํามาพิจารณาในมุมมองเชิงนิติศาสตรแลว อาจพิจารณาได 
ดังนี้ 
ตาราง 2.1 การเปรียบเทียบ Tacit และ Explicit Knowledge ในเชิงนิติศาสตร 
 

 

2.1.1 ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางาน  
  

  ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางาน พัฒนาข้ึนโดย David A. Garvin ซ่ึง
เปนทฤษฎีใชงานท่ีจําเปนตองทําอยูแลว และเปนโอกาส ฝกหัด พัฒนาทักษะในการเรียนรูของ
องคกร หรือใชงานเปนการเรียนรู ประโยชนทําใหผูปฏิบัติงานไมตองออกจากหนางานเพ่ือไป
ฝกอบรมเรียนรูเพิ่มเติม โดยสามารถใชการทํางานเปนโอกาสในการเรียนรูได ดังนั้น หากให
ผูปฏิบัติงานไดใชโอกาสในการทํางานท่ีตองปฏิบัติอยูเปนประจําในการเรียนรูจากการทํางาน  
องคกรก็จะไดผลงานอยางเต็มท่ีเพราะไมตองใหผูปฏิบัติงานตองหยุดการทํางานเพื่อไปฝกอบรม 
และในขณะเดียวกัน ผูปฏิบัติงานก็จะไดเรียนรูจากการทํางาน ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวนี้จึงมีความ
เหมาะสมท่ีสุดที่จะนํามาประยุกตใชเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูในการทํางานขององคกร   
              นอกจากนี้ มีผูใหคําอธิบายของ Learning In Action ไว กลาวคือ "การทํางานในเร่ืองเดียว
ซํ้าๆ ทําใหเกิดทักษะความชํานาญงาน แตการทํางานใหมๆ ท่ีไมเคยทํามากอนถือเปนโอกาสในการ
เรียนรู โดยใชกระบวนการที่สําคัญ คือ การแกปญหาอยางเปนระบบ (Systematic Problem Solving)
ทดลองปฏิบัติจริงดวยวิธีการใหมๆ (Experimentation with new Approach) เรียนรูจาก
ประสบการณของตนและประวัติศาสตรท่ีผานมา (Learning from their own experience and past 
history) เรียนรูจากประสบการณของตนและความเปนเลิศของผูอ่ืน (Learning from experiences 
and best practices of others) และถายโอนความรูใหมีประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว (Transferring 

Explicit Knowledge Tacit Knowledge 
- พระราชบัญญัติ ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร (Civil Law) 

- กฎหมายจารีตประเพณี หลักกฎหมายท่ีศาล
สรางข้ึนเอง (Common Law)     

- หนังสือ  
  ตํารากฎหมาย 

- เทคนิค ประสบการณในการวาความ หรือ
ดําเนินคดี 
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knowledge quickly and efficiently) หรืออาจสรุปไดวามีการแบงการเรียนรูออกเปน 4 ประเภท
ใหญๆ คือ 
 (1) เรียนรูโดยการรูจักใชญาณวิทยาหรือปญญาในการต้ังคําถามทางญาณวิทยา 
(Epistemological Question) และกําหนดแนวทางในการคนหา (Search) และการสอบถาม (Inquiry) 
เพื่อแสวงหาคําตอบจึงเรียกวิธีการเรียนรูแบบนี้วา เปนการเรียนรูทางปญญา (Intellectual Learning) 
 (2) เรียนรูจากบทเรียนขององคการ โดยเรียนรูจากการศึกษาผลกระทบและทบทวนความ
ผิดพลาดขององคการ (Reflects and Review) จึงเรียกวิธีการเรียนรูแบบน้ีวา เรียนรูจาก
ประสบการณ (Experiential Learning) 
 (3) เรียนรูจากการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบและทําจริง (Hypothesis, Test and 
Exploration) การเรียนรูแบบนี้จึงเรียกวาการเรียนรูแบบทดลอง (Experimental Learning) 
 (4) เรียนรูท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูนําองคการโดยการฝกฝนภาวะผูนําและการฝกพัฒนาคน 
(Leadership and Coaching) การเรียนรูแบบนี้เรียกวา เรียนรูแบบนําองคการ"8 
 

 การเรียนรูจากการทํางาน ซ่ึงมีหลักการเรียนรูหรือรูปแบบอยู 4 ประการ กลาวคือ  
 1. เรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) 
 2. เรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 
 3. เรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning) 
 4. เรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning) 9  
 

 โดยในการศึกษาอิสระน้ีจะนํารูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับมาประยุกตใช รูปแบบ
เรียนรูโดยการสืบความลับ หรือการเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) เปนวิธีการที่องคกร
จะตองสืบความลับในการทํางานจากองคกรคูแขงในดานตางๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีจะนํามาพัฒนา 
ปรับปรุง แกไข การทํางานขององคกรใหเทาเทียมกับองคกรคูแขง เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับ
องคกรอ่ืนๆ ไดรูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับท่ีจะนํามาใชในการศึกษาอิสระน้ี แบงออกเปน 3 
วิธี กลาวคือ  
 
 
 
 
8 สุรชาติ ณ หนองคาย ,แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการความรูเพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานภาครัฐ  ,วารสาร

บริหารงานสาธารณสุข ,ปที่ 13  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 255 0 หนา 33 ถึง 34 
9 Davia A. Garvin, Learning in Action (Boston, Massachw sehs:Havard Business School Press, 2000), pp.47-189 
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1.การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 

 2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
 3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation) 10  
 วิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีมีขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรู เชน จากเว็บไซต หนังสือ ตํารา วิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู
(Inquiry) ผู ศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญที่ ทํางานในเร่ืองนั้นๆ  จาก
ประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะเปนผูปฏิบัติงาน การสัมภาษณ
เพื่อ ท่ีจะใหไดมาซ่ึงเทคนิคในทางปฏิบัติ ท่ีไม มีในหนังสือและตํารา  และวิ ธีการสังเกต 
(Observation) โดยจะใชการสังเกตขอมูล ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงจากองคกรคูแขง หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ วามีความเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือพัฒนาในเร่ืองท่ีตองการศึกษาไปอยาง
ใด นํามาประยุกตใชกับองคกรของเราไดหรือไม เพียงใด กลาวโดยสรุปรูปแบบนี้มีกิจกรรมท่ีตอง
ทําสามประการ คือ สืบ ถาม ตาม   
 

2. 1.2 การทบทวนหลังการทํางาน   
 

  การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบที่ 2 ของทฤษฎี 
Learning In Action เปนการเรียนรูการประสบการณในอดีตของตนเอง วา การดําเนินการท่ีผานมา
นั้นประสบผลสําเร็จหรือไม อยางใด เพราะเหตุใด จะแกไขอยางใด ท้ังนี้ เพื่อในอนาคตท่ีดีกวา การ
เรียนรูจากประสบการณจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพดี ข้ึน  ลดข้ันตอนการทํางาน               
ลดระยะเวลาการทํางานได เชน ในการทําคําใหการในคดีปกครองแตกอนพนักงานอัยการจะเรียบ
เรียงจากเอกสารท่ีตัวความสงมาให แตหลังจากการทํางานมาไดซักระยะหนึ่ง ก็พบวา ขอเท็จจริงท่ี
ตัวความช้ีแจงมานั้นโอกาสในการท่ีจะแกไขโดยพนักงานอัยการแทบจะไมมี มีอยางมากแคจัดเรียง
ถอยคํา จากประสบการณดังกลาวจึงสอนใหพนักงานอัยการทําคําใหการโดยจะใหตัวความสงไฟล
เฉพาะในสวนท่ีเปนการช้ีแจงขอเท็จจริงมาให เพื่อพนักงานอัยการจะไดนํามาเรียบเรียงในการทํา
คําใหการ ซ่ึงวิธีการนี้จะลดระยะเวลาในการทําคําใหการลงมาก 
 การเรียนรูจากประสบการณจะมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีสําคัญอยูอยางหนึ่ง คือ การทบทวน
หลังการทํางาน (After Action Review) หรือ ARR การทบทวนหลังการทํางาน เปนวิธีการเพ่ือ
ตรวจสอบกระบวนการข้ันตอนการทํางานท่ีเสร็จส้ินลง วา ผลจากการทํางานเปนอยางใด เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขปญหาในการทํางานใหดีตอๆ ไป เหตุท่ีตองทบทวนหลังการทํางาน เนื่องจากเม่ือ 
 
10 Davia A. Garvin, Learning in Action (Havard Business School), p.50-78 
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ทํางานเสร็จลงใหมๆ ผูปฎิบัติยังคงจดจํารายละเอียดในการทํางานนั้นไดดี หากมีการทบทวน
หลังจากการทํางานเสร็จส้ินลงก็จะไดขอมูลการทํางานที่ชัดเจน และครบถวน เพราะเพิ่งทําลงไปไม 

นานมานี้ ทําใหไดขอมูลในการทํางานท่ีดีกวาการนํางานท่ีทําเสร็จไปนานแลวนํากลับมาศึกษาใน
ภายหลัง ซ่ึงการจดจําส่ิงตางๆ ในภายหลังอาจลดทอนลง ขอมูลท่ีไดจากการทํางานอาจไมชัดเจน 
และไมครบถวน 
 

 นอกจากนี้มีผูใหคําอธิบายของการเรียนรูหลังการทํางาน กลาวคือ "AAR: After Action 
Review การเปดใจและการเรียนรูหลังการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเสร็จส้ินลงเพ่ือถอดบทเรียน
ชื่นชมความสําเร็จและหาทางพัฒนาใหดียิ่งขึ้นเปนขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางาน เปนการทบทวน
วิธีการทํางานท้ังดานความสําเร็จ และปญหาท่ีเกิดขึ้นท้ังนี้ไมใชเพื่อคนหาคนท่ีทําผิดพลาด ไมใช
การกลาวโทษใครท้ังส้ินแตเปนการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน เพื่อแกปญหาท่ี
เกิดขึ้น ไมใหเกิดปญหาน้ีขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไวซ่ึงวิธีการท่ีดีอยูแลว AAR มีใชคร้ังแรกใน
กองทัพของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณป 1970 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ 
แกไขชองโหวท่ีอาจทําใหเปนรองฝายตรงขาม หรือทําใหสูญเสียทหารฝมือดีในการทําศึกสงคราม 
และสิ่งสําคัญ คือไดฝกการทํางานเปนทีมไปพรอมกันดวย จนกระท่ังป 1990 ภาคธุรกิจซ่ึงเปนภาค
สวนท่ีมีภาวการณแขงขันสูง และแขงขันตลอดเวลาเพื่อความอยูรอดขององคกร ไดเร่ิมนําเทคนิคนี้
มาใชในการทํางานเพื่อพัฒนาองคกร ครองตลาดท่ีสูงขึ้น หรือเพื่อกําไรท่ีมากขึ้นซ่ึงจุดนี้เองท่ีทําให
เทคนิคนี้ไดรับความสนใจอยางมากมายและตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน" 11  
 ซ่ึงในการศึกษาอิสระนี้จะนําวิธีการเรียนรูโดยสืบความลับ ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งของทฤษฎี 
Learning In Action มาประยุกตใช พรอมกับนําหลักการและแนวคิดของ After Action Review มา
ประยุกตใช เพื่อแกปญหาคนทํางานไมมีความรูเกี่ยวกับการทําคําใหการในคดีปกครอง และเพื่อ
สรางความรูโดยใชกิจกรรมการทําคําใหการในคดีปกครอง เพื่อใหไดความรูในคดีปกครอง
ครบถวน ถูกตอง ตรงกับวิสัยทัศนของผูบริหารตอไป  
 
2.1.3 แนวคิดการวิเคราะห สังเคราะหความรูขององคกร (CommonKADS)  
 การจัดการความรูขององคการตองพิจารณาในสามมิติ คือ ระดับบุคคล ระดับทีม และระดับ
องคการ การวิเคราะหความรูและสังเคราะหความรูท่ีใชรวมกันในองคการจึงตองวิเคราะหท้ัง 3 
ระดับ การจัดการความรูใหบรรลุผลท้ัง 3 ระดับ คือ การพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองคกร  
 
11อุดม พัวสกุล ,After Action Review หนา 24 
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โดยมีเปาหมายสุดทายใหเปนองคกรแหงการเรียนรู แนวทางของกลุมนี้เรียกวา CommonKADS 
(Common Knowledge Analysis and Diagnosis System) เปนวิธีการที่มีความเปนรูปธรรมมาก
เพราะใชวิธีการแยกวิเคราะห สังเคราะห และจัดเปนแบบจําลองโดยระบุองคประกอบของแตละ
องคประกอบความรู (Domain) อยางชัดเจน โดยมีข้ันตอนสําคัญรวม 4 ข้ันตอน คือ  
 ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหขอบเขตความรู โดยเร่ิมวิเคราะหภาพรวมขององคการตั้งแต
โครงสรางและลักษณะสําคัญขององคการท้ัง 3 ระดับคือระดับองคการ ระดับทีม และระดับบุคคล
โดยอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสําหรับการปฏิบัติภารกิจประจํา และความรูเชิงพัฒนา
หรือความรูในการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน 
  ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรูระดับองคการ เปนการแสวงหาวาองคการตองใชความรูในการ
บริหารเชิงกลยุทธใดบางโดยเปนการอธิบายวิธีการปฏิบัติการขององคการ สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
ความสัมพันธท่ีสําคัญในการปฏิบัติการ และความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ซ่ึงเปน
แนวทางท่ีครอบคลุมระบบการจัดการการดําเนินการขององคการโดยรวม การวิเคราะหความรู
ระดับองคการโดยการแสวงหาคําถามมาใหผูบริหารองคการตอบถือเปนวิธีการที่นิยมใชในการ
ประเมินตนเอง แบบจําลองระดับองคการ (Organization Model: OM) 
  ขั้นท่ี 3 การแสวงหาความรูระดับทีมหรือระดับงาน ภายใตองคการจะประกอบดวยทีมหรือ
กลุมงานตางๆ ซ่ึงจะมีกระบวนการทํางานเปนสองแบบคือปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหนาท่ีหรืองาน
ประจํา และการปฏิบัติภารกิจเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร การวิเคราะหความรูจากงานจึงเรียกวา
แบบจําลองงาน (Task Model: TM) 
 ขั้นท่ี 4 การแสวงหาความรูจากผูปฏิบัติงานในทีมหรือในกระบวนงาน อาจถามคําถาม
ตอไปนี้แลวนํามาประมวลเปนความรูเปาหมายเพ่ือจะไดรวบรวมและพัฒนาใหเปนระบบ แบบจํา 
ลองนี้จึงเปนแบบจําลองระดับบุคคล 
(Agent Model: AM) 12   
           CommonKADS จะมีการแบงความรูในระดับตางๆ ไดแก Task (งานสําคัญ) Inference          
(ขอท่ีตองคํานึงถึง) Domain (ขอสําคัญใน Inference) นอกจากนี้ยังมี Ontology (คําสําคัญท่ีตองใช
ทําความเขาใจ) และKnowledge Base (ความรูสนับสนุน) โดยใชแผนภูมิรูปภาพตามมาตรฐาน 
UML ซ่ึงในแตละแผนภาพสามารถ Link เชื่อมโยงกระบวนการการทํางานตอเนื่องกันไปจนถึง
ความรูท่ีเปน Domain และKnowledgebase   
  
12 สุรชาติ ณ หนองคาย ,แนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการความรูเพื่อการเปนองคกรแหงการเรียนรูของหนวยงานภาครัฐ  ,วารสาร

บริหารงานสาธารณสุข ,ปที่ 13  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -  ธันวาคม  2550 หนา 33 ถึง 34 
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 ผูศึกษาไดนําวิธีการของ CommonKADS มาประยุกตใช เพื่อท่ีจะหาความรูท่ีเปน Tacit 
Knowledge จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ แลววิเคราะห สังเคราะห ตามวิธีการของ CommonKADS 
ในความรูนั้น เพื่อจัดทําใหอยูในรูปของ Explicit Knowledge เพื่อท่ีจะนํามาเปนความรูขององคกร
ตอไป  
 

2.1.4 International Standard ISO 12207: Standard for Information Technology - Software 
life cycle processes  

อุตสาหกรรมซอฟตแวร มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ ซ่ึงมาตรฐานท่ีเปนท่ีนิยมและยอมรับกัน
โดยทั่วไปก็ คือ CMMI และ ISO/IEC 12207 เปนการรวบรวมแนวทางในการปฏิบัติโดยท่ัวไป 
สําหรับแตละกระบวนการในวัฏจักรซอฟตแวร (Software Life Cycle) ซ่ึง สามารถนําไปอางอิงและ
นําไปใชโดยหนวยงานตางๆ ท่ีพัฒนาซอฟตแวรได โดยมาตรฐาน ISO/IEC 12207 จะประกอบไป
ดวย กิจกรรม และงานท่ีจําเปนตอง ทําสําหรับกระบวนการนั้นๆ ISO 12207 คือการทําตาม
กระบวนการ กิจกรรมตางๆ สําหรับในแตละโครงการใหสมบูรณ โดยแตละกิจกรรมจะเสร็จ
สมบูรณไดก็ตอเม่ือ งานท่ีจําเปนตองทําในแตละกิจกรรมเสร็จส้ินท้ังหมด และเปนไป ตามเกณฑที่
ไดระบุไวลวงหนา และโครงการไดเปนไปตามขอท่ีไดตกลงกันทุกประการ กระบวนการหลัก 
ไดแก  
1.Primary Processes 
2.Supporting life cycle processes และ  
3.Organizational life cycle processes Primary Processes มีท้ังหมด 5 กระบวนการ คือ Acquisition 
process, Supply process, Development process, Operation process และ Maintenance process 
Supporting life cycle processes มีท้ังหมด 8 กระบวนการ คือ Documentation process, 
Configuration management process, Quality assurance process, Verification process, Validation 
process, Joint review process, Audit process และ Problem resolution process Organizational life 
cycle processes มีท้ังหมด 4 กระบวนการ คือ Management process, Infrastructure process, 
Improvement process และ Training process ซ่ึงในแตละกระบวนการจะประกอบไปดวย กิจกรรม 
(Activity) ตางๆ และแตละกิจกรรม จะประกอบไปดวยกลุมของงาน (Task) ตางๆ ท่ีจําเปนตองทํา
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงในการคนควาแบบอิสระน้ีจะนําเพียงบางมาตรฐาน
ของ ISO 12207 บางตัวตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดมาใชเทานั้น ประกอบดวย  
ENG1 Requirement Elicitation การเก็บความตองการ  
ENG2 System Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการระบบงาน  
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ENG3 Software Requirement Analysis การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  
ENG4 Software Design การออกแบบซอฟตแวร  
MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคกร  
MAN2 Organization Management การจัดการองคกร  
MAN3 Project Management การจัดการโครงการ  
RIN1   Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย  
RIN2   Training การฝกอบรม  
RIN3   Knowledge Management การจัดการความรู  
RIN4   Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน  
REU1  Asset Management การจัดการทรัพยสิน 
REU2  Reuse Program Management การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ 
REU3  Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน 

 

รูปท่ี 2.3 มาตรฐาน ISO 12207 
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  จากทฤษฎีและหลักการดังกลาวขางตน การจัดการความรู เปนเคร่ืองมือในการบริหาร
องคกร หรือบริหารคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) ใหสามารถใชความรูในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการรวบรวมความรูในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ซ่ึงมาจากประสบการณ
การทํางาน มาจากทัศนคติและ พฤติกรรมการทํางาน ของแตละบุคคลในองคการ ซ่ึงปฏิบัติงานใน
เร่ือง เดียวกัน แลวมีการจัดการใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูโดยการปฏิสัมพันธระหวางผูปฏิบัติ 
เม่ือรวบรวมไดแลว ก็มีการนําความรูท่ีไดมาใช  สงผลตอความสามารถในการพิจารณารับสํานวน
คดีของพนักงานอัยการสํานักงานคดี เศรษฐกิจ  ในการดึ งความรู ท่ีฝ งอยู ในตัว บุคคล                         
(Tacit Knowledge) ออกมาแลววิเคราะห สังเคราะห และจําแนก (Synthesis) หรือจัดระบบใหม เพื่อ
สรางเปนองคความรูมีการจัดเก็บอยางเปนระบบ นําไปสูการเผยแพรความรู เพ่ือเปนการตอยอด 
สรางประโยชนจากความรูและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน เปนการบริหารจัดการท่ีเปดโอกาส
ใหคนในองคกร ไดแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน  แลวจึงเก็บรวบรวมไวเปนชุดความรู 
(Knowledge Pack) ขององคกร ใหบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนางาน         
ซ่ึงเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย           
คดีเศรษฐกิจในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาดังกลาวขางตน  และใช
มาตรฐาน ISO12207 เปนกระบวนการและเคร่ืองมือในการสราง ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู หรือระบบจัดการความรู (KMS) ในการสนับสนุนการจัดการความรู เพื่อสรางมาตรฐานการ
ดําเนินงานอันเปนวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ใหใชเปนหลักในการศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน 
และผูท่ีอยูเดิมใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน พรอมท้ังใหผูปฏิบัติงานไดเกิดการแลกเปล่ียน          
เรียนรู ผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการบริหาร เพื่อใหองคกรเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป   
 
2. 2 หลักการและแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.2.1 หลักการ แนวคิด   
 เปนท่ียอมรับกันวา โลกปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังในดานสังคม 
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ความเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้กอใหเกิดผลกระทบแทบทุกดาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ลักษณะและพฤติกรรมของผูประกอบอาชญากรรมซ่ึงเปล่ียนรูปแบบจากอาชญากรรมท่ีเคย
ใชความรุนแรงเปนสวนสําคัญ  มาเปนอาชญากรรมท่ีไมใชความรุนแรงแตกลับไดรับผลประโยชน
ตอบแทนมูลคามหาศาล  สังคมไดเรียกอาชญากรรมลักษณะนี้ในช่ือท่ีหลากหลาย อาทิเชน 
อาชญากรรมทางธุรกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางการคาการพาณิชย และ
อาชญากรรมท่ีกระทําลงโดยอาศัยโอกาสจากตําแหนงหนาท่ี ฯลฯ ไมวาจะเรียกช่ือท่ีแตกตางกัน
อยางไร  แต ส่ิงท่ีเหมือนกันประการหนึ่ง ก็คือ  เปนอาชญากรรมท่ีสรางภัยอยางมหันตตอ
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ประเทศชาติ เศรษฐกิจ และประชาชน14 อํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากรในการดําเนินคดีเปนไปตามระเบียบของคําส่ังกรมอัยการท่ี 19/2534 ในการกําหนด
ประเภทความผิดเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาจนถึงปจจุบันและยังไมไดมีการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายใหมๆ อาทิเชน กฎหมายอาญาในสวนของบัตรอิเล็กทรอนิกส พระราชบัญญัติ
คอมพิวเตอร พระราชบัญญัติขายตรง  ตลาดขายตรง และพระราชบัญญัติ ซ้ือขายลวงหนา                    
ซ่ึงออกมาภายหลังคําส่ังกรมอัยการท่ี 19/2534 และสาระสําคัญในเร่ืองท่ีผูตองหาไดนําเทคโนโลยี
มาใชในการกระทําความผิดซ่ึงบทบัญญัติมีความลํ้าหนาไปมากกวาตัวระเบียบคําส่ังของสํานักงาน
อัยการสูงสุด เพราะฉะน้ัน จึงเกิดปญหาวาคดีลักษณะการกระทําของผูกระทําความผิดเชนนี้จะถือ
วาเปนความผิดท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจและทรัพยากรหรือไม ยกตัวอยางเชน ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ถามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรแลวจะถือวาเปนความผิดเกี่ยวกับ 
คดีเศรษฐกิจทุกกรณีหรือไม หากพิจารณาตามคําส่ังท่ีสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ได
ยึดถือปฏิบัติมานั้นก็ไมปรากฏขอความการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเปนคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร    
 กฎหมายอาญาในปจจุบันถูกผลกระทบของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอยาง
สูงท้ังในแงเนื้อหาสาระท่ีเปนองคประกอบความคิดและโทษ และกระบวนการท่ีจะพิสูจนความผิด
ของผูตองหา กฎหมายอาญาสารบัญญัติและกฎหมายอาญาวิธีสบัญญัติเดิมจึงตองปรับตัวใหเขากับ
การกระทําผิดทางเศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงเขาชวย ใหสามารถนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ
เพื่อคุมครองสังคม และในขณะเดียวกันก็ตองคุมครองผูตองหาดวย15 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
เปนการประทุษรายตอสังคมท่ีมีลักษณะซึมลึก  อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาทุกสถานท่ี และกับทุกคน  
คือโดยท่ัวไปความผิดประเภทน้ีไมเห็นหรือปรากฏตัวผูเสียหายเดนชัด บางคนไมรูตัวดวยซํ้าวาตก
เปนผูเสียหายแลว ท้ังๆ ท่ีถูกหลอกลวงเอาเงินไปแลว16เชนในเร่ืองคอลเซ็นเตอร (Call Center)
เกี่ยวกับการโทรศัพทไปหลอกลวงชาวบานใหไปเปดบัญชีแลวเอาบัตรประชาชนของชาวบาน
นําไปใชเปนขอมูลในการเปดบัญชี โดยไดคาตอบแทนรายละ 4,000 – 5,000 บาท และอาศัยชวงท่ี
เปดบัญชีก็มีการแฮกเกอร (Hanker) ขอมูล เขาไปทําการลักขโมยเงินจากเจาของบัญชีท่ีมีเงินอยูใน
บัญชีจํานวนมากแลวถอนออกไปทําใหผูถูกหลอกลวงที่เปนประชาชนไดรับความเสียหาย  
  ลักษณะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแบงออกไดดังตอไปน้ี17  
 
 
14 วีระพงษ  บุญโญภาส “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” พิมพคร้ังที่ 3/2544 คํานํา        
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 1. เปนการกระทําผิดกฎหมาย หรือแฝงเรนการกระทําผิดกฎหมายไวในกิจการท่ีถูก
กฎหมาย ซ่ึงไดรับอนุญาตแลว มีการจําแนกรูปแบบของการกระทําไปในรูปแบบตางๆ ท้ังในดานท่ี 
เปนการกระทําแบบลักลอบประกอบการและประกอบการโดยเปดเผย แตผิดกฎหมาย เชน การตัด
ไมทําลายปา การผลิตและลักลอบประกอบการทําแรเถ่ือน การคาของหนีภาษี การประกอบการผิด
กฎหมายในเร่ืองการเงิน การคลัง การธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย การประกอบธุรกิจแชรและ
แชรลูกโซ ทํานองนี้ ตามท่ีไดมีพระราชบัญญัติกําหนดไวแลววาเปนความผิด 

  2. มีวิธีปกปดความผิดและพยายามทําลายหลักฐาน เพื่อไมใหมีหลักฐานผูกมัดตน ท้ังนี้ 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีความซับซอนและมีการกระทําอยางคอยเปนคอยไปใชเวลานาน
พอสมควร จึงจะรูถึงความเสียหายทําใหการคนหาหลักฐานเปนไปดวยความยากลําบากไมทันตอ
เหตุการณ อันเปนการเปดโอกาสใหอาชญากรประเภทนี้สามารถปกปด ทําลาย ซอนเรนหลักฐาน
ไดเปนอยางดีดวยอํานาจเงินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดอิทธิพลมืดใน
การปดปากพยาน ติดสินบนเจาพนักงานตํารวจและเจาพนักงานของรัฐ รวมท้ังการจางผูอ่ืนใหรับ
สารภาพแทนได จึงยากท่ีจะทําลายไดถึงแหลงตนตอท่ีแทจริง 

 3. เนื่องจากพฤติกรรมการกระทํามีลักษณะท่ีซอนเรน แอบแฝง สังเกตเห็นหรือพบ
ความผิดไดยาก บางคร้ังผูถูกกระทําไมไดรูสึกวาตัวเองกําลังถูกกระทํา กวาจะรูตัวก็ตอเม่ือเกิดผล
ข้ึนแลว ประกอบกับไมมีสภาพพจนท่ีเขยาขวัญประชาชน ไมมีลักษณะสรางความหวาดกลัวคุกคาม 
หรือขมขวัญในสวนท่ีเกี่ยวของกับชีวิตของผูกระทําโดยตรง18 ทําใหผูเสียหายไมรูสึกตัววาตนไดตก
เปนเหยื่อของอาชญากรรมแลว แตกลับคิดวาเปนการเสียเปรียบในเร่ืองของธุรกิจการคาปกติเทานั้น 
ทัศนคติ คานิยมของผูกระทําจึงมีความรูสึกตอตานไมรุนแรงเทียบเทาอาชญากรรมธรรม ไมสราง
ความโกรธแคนใหกับผูพบเห็น 
 
 
 
15 วีระพงษ  บุญโญภาส รศ. “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” อางแลว คํานิยม ศาสาตราจารย ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ     
16เข็มชยั  ชุติวงศ, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมาย”, เอกสาร

สรุปการอภิปรายเร่ืองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธภิาพของการบังคับใชกฎหมาย, คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (27 มกราคม 2530) 
17 สิทธิ  จิรโรจน พลเอก. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ: อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิภาพของการบงัคับใชกฎหมาย”, 

เอกสารสรุปการอภิปรายเร่ืองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (27 มกราคม 2530 หนา 7) 
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 4. มีความรูความชํานาญ มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ไมวาจะเปนในดานการจัดการ มี
การใชเคร่ืองมือเขาชวย เชน พวกคอมพิวเตอร เอกสารทางการคา ประกอบกับมีการตระเตรียม
วางแผนอยางดี การกระทําผิดจะดําเนินการกันอยางเปนระบบ มีการศึกษาหาขอมูลวางแผลและ
จัดการเร่ืองอ่ืนไวพรอมสรรพ จึงยากตอการสืบสวนสอบสวน จับกุม และพิพากษาคดี 
 5. มักกระทําโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่มีสถานภาพ หรือบารมีในสังคม โดยเฉพาะผูทรง
อิทธิพล หรือผูมีอํานาจทางการเมือง มีอํานาจกฎหมายอยูในมือ  ในขอนี้คนธรรมดาไมกลาจะทํา  มี
ขอเท็จจริงท่ีไมอาจปฏิเสธไดประการหน่ึง ก็คือ ในวงการเมืองเองก็มีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
ปะปนอยูไมนอยเชนกัน บุคคลเหลานี้มักดํารงอยู 2 ฐานะ คือ ฐานะท่ีไดรับเลือกมาจากความ
ไววางใจของราษฎร และมีฐานะหนึ่งคือฐานะของโจทกใสสูท19 
 6. การประกอบความผิดทางเศรษฐกิจ ยากท่ีจะดําเนินการไดดวยคนเพียงคนเดียว มักจะ
ดําเนินการโดยหลายคนหลายกลุม รวมท้ังมีประชาชนเขารวมท้ังโดยรูตัวและไมรูตัว จนเชื่อมโยง
เปนขบวนการในระดับทองถ่ินและระดับชาติ อีกท้ังยังมีแนวโนมจะรวบรวมกันเปนองคกร
อาชญากรรมและขยายตัวเองออกเปนอาชญากรรมขามชาติตอไป 
  7. มีลักษณะเปนอันตรายตอความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชน ความเสียหายมีมูลคา
มากกวาอาชญากรรมธรรมดา จํานวนผูเสียหายในแตละคร้ังมีเปนจํานวนมาก และนอกจากจะมี
ลักษณะของการทํารายมหาชนแลว อาจกลาวไดวา รัฐก็นับไดวาเปนผูเสียหายดวยเชนกัน เพราะ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจบอนทําลายทางเศรษฐกิจ ขัดขวางการพัฒนาเติบโตทางสังคมและในแง
ของความม่ันคง ซ่ึงบางลักษณะมีผลสงไปถึงการทําลายศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
สังคมชาติดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18 โสทร  วานิชเสถียร  พันตํารวจเอก(พิเศษ), และเสริม บุญณะหิตานนท, อาชญากรรมทางเศราฐกิจทฤษฎีและปฏิบัติ, 

(กรุงเทพฯ: ธรรมศาสตร), หนา 2. 

 19 วีระพงษ  บุญโญภาส รศ. “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับพัฒนาของอาชญากรรม”, วารสารกฎหมายจุฬาฯ ปที่ 15 

ฉบับที่ 2 (2537) หนา 174  
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 จากลักษณะพิเศษของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางไปจากอาชญากรรมธรรมดา 
สามารถเปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกตางกันได ดังนี้ 20    
ตาราง 2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชญากรรมธรรมดากับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ 

 

อาชญากรรมธรรมดา อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
1. เกิดขึ้นโดยอาศัยชองวางและโอกาสในการกระทําผิด

โดยทั่วไป 
2. ผลการกระทําจะปรากฏในระยะเวลาอันสั้น 

ผูเสียหายจะรูตัวรวดเร็ว และเกิดผลโดยตรงตอ
ผูเสียหาย 

3. พยานยืนยันการกระทําผิดอยางชัดเจนได 
 
4. มีผลกระทบตอความรูสึกของผูถูกกระทํา รวมถึง

ประชาชนผูไดทราบเหตุการณ 
5. ทรัพยสินที่ถูกประทุษรายอยูในวงเงินไมสูง และการ

ประกอบอาชญากรรมโดยทั่วไปเปนการกระทํา
โดยเฉพาะบุคคลหรือเปนกลุมก็ได 

6. มีผลกระทบตอสวัสด์ิภาพของประชาชนในวงจํากัด 

1. เกิดขึ้นโดยอาศัยโอกาสและชองวาทางความรูใน
วิชาชีพหรือตําแหนงหนาที่ 

2. กวาจะรูผลของการกระทําตองใชเวลานานกวา และ
อาจมีผูไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก 

 
3. ความชัดเจนของพยานหลักฐานหาไดยาก อาจตอง

ประสบปญหาในระเบียบปฏิบัติ 
4. อาจไมกอใหเกิดความรูสึกรวมตอบุคคลหรือ

ประชาชนที่ไมเก่ียวของจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น 
5. ทรัพยสินเสียหายหรือประทุษรายมีวงเงินสูงและ

มักจะมีการกระทําผิดในรูปขบวนการ หรือองคการ
หรือกลุม 

6. มีผลกระทบตอประชาชนและเศรษฐกิจความม่ันคง
ของประเทศเปนสวนรวม 

 

2.2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 องคกรอัยการเปนสวนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 255 โดยมีพนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ีใน 4 ภารกิจหลักตาม 
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 14 คือ การอํานวยความ
ยุติธรรมในคดีอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชนของ
ประชาชนและการอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาถือวาเปนภารกิจหลักของพนักงานอัยการ  
(Core Function) โดยพนักงานอัยการเปนเจาหนาท่ีผูมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีท้ังวาตางและแก
ตางคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวาเปน
อํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ ท้ังนี้เพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน 
 
20วัยวุฒิ  หลอตระกูล “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”, วารสารอัยการ ปที่ 13 ฉบับที่ 148 (มิถุนายน 2533) หนา 12  
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 หลักการฟองคดีอาญาของพนักงานอัยการท่ีนานาประเทศใชอยูปจจุบันอาจแบง
ไดเปน 2 ระบบ คือ หลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principles) กับหลักการฟอง
คดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principles)  

 1. หลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principles)  

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

 หลักการดําเนินคดีโดยเด็ดขาดหรือหลักการฟองคดีอาญาตามกฎหมายจะมีศาล
เปนองคหลัก โดยศาลจะมีอํานาจและบทบาทต้ังแตช้ันสอบสวน ตรวจสอบ และวินิจฉัยส่ังคดี โดย
พนักงานสอบสวนจะตองรายงานความคืบหนาในการสอบสวนคดีทุกระยะ การจับกุมและตรวจคน
จะกระทําไดตอเม่ือมีหมายศาลเทานั้น และท่ีปรากฏรูปแบบชัดเจนท่ีสุดก็คือ การมีศาลสอบสวน 
(Investigating Magistrate) ซ่ึงปรากฏในหลายประเทศทางภาคพ้ืนยุโรป และในอเมริกา และใน
อเมริกากลางและใต 21 

 

 2. หลักการฟองคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principles) 

 ถือวาการดําเนินการท้ังปวงเก่ียวกับการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)         
เปนภารกิจและความรับผิดชอบของฝายบริหารท้ังส้ิน สวนฝายตุลาการนั้นถือวาเปนอํานาจวาดวย
การวินิจฉัยคดี (Adjudication) ซ่ึงมีเนื้อหาเปนคนละสวนกับการบังคับใชกฎหมาย ระบบความ
ยุติธรรมทางอาญาท่ีใชหลักดําเนินคดีโดยดุลพินิจ จึงเปนระบบท่ีใหเจาพนักงานในฝายบริหารมี
บทบาทเปนองคประกอบสําคัญ (Indispensable Organ) ในกระบวนการยุติธรรม การดําเนินคดี              
ท้ังปวงต้ังแตช้ันจับกุมสอบสวน และบังคับคดีในระบบจะอยูในความรับผิดชอบของฝายบริหาร 
ศาลจะมีบทบาทเก่ียวของเฉพาะเร่ืองท่ีกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล เชน จับกุม คุม ขัง ตรวจคน 
และวินิจฉัยส่ังคดี เปนตน เม่ือมีการกระทําผิดเกิดข้ึน เจาพนักงานก็อาจไมฟองผูตองหาไดดวย 

 

21  สุข  เปรุนาวิน, ระบบอัยการในตางประเทศ.(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาดไทย, 2507). 
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ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเหตุผลแตละคดีไป การฟองรองดําเนินคดีกับผูตองหาไดเปดไดเปดโอกาส
ใหพนักงานอัยการใชดุลพินิจส่ังคดีอยางกวางขวาง โดยพิจารณาถึงภูมิหลังของอาชญากร 
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนรัฐประศาสนโนบาย พนักงานอัยการอาจใชดุลพินิจส่ังไมฟองในคดีบางคดี
ได แมจะปรากฏวาพยานหลักฐานเพียงพอมีเหตุควรเช่ือวาผูตองหาไดกระทําผิดจริง โดยใหใช
ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมเร่ืองเร่ืองๆ ไป ซ่ึงในการพิจารณาทางดานสังคม ดานรัฐประศาสน
โยบาย และดานอาชญาวิทยา จะเปนวานประกอบอันสําคัญ ไมยิ่งหยอนกวาขอพิจารณาดาน
กฎหมาย ตลอดจนเม่ือมีการยื่นฟองแลวพนักงานอัยการอาจพิจารณาถอนฟองในภายหลังได22 
   เนื่องจากพนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจในการฟองคดีอาญาตามหลักการ
ดังกลาวจึงมีบทบาทอันสําคัญยิ่งในการอํานายความยุติธรรมในคดีอาญาในฐานะทนายแผนดิน               
ซ่ึงมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยในสังคม และสิทธิเสรีภาพของประชาชน นอกจากพนักงาน
อัยการมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวแลว พนักงานอัยการตองมีความซ่ือสัตยสุจริต และมี
ความเปนธรรมพื้นฐานเพ่ือใหบังเกิดความเปนธรรมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงาน
อัยการพึงใหความรวมมือกับตํารวจ ศาล ผูประกอบวิชาชีพกฎหมาย ทนายจําเลยซ่ึงรัฐจัดใหและ
หนวยงานของรัฐบาลหรือสถาบันอ่ืนๆ ดังนั้น พนักงานอัยการจึงตองมีบทบาทในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในสังคมไดแก 

    1. ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซ่ึงประกอบดวย
หลักการใหญ 4 ประการ ไดแก 

  1.1 หลักนิติธรรม ตามมาตรา 3 
  1.2 หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 4 และ 30 
  1.3 หลักความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมอยางท่ัวถึง ตามมาตรา 40 
   1.4 หลักมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ23 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ตามมาตรา 279 
   2. ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวยหลักการใหญ 6 ประการ ไดแก 
  2.1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
  2.2 หลักคุณธรรม (Morality) 
 
 

2อดิศร  ไชยคุปต. “ดุลพินิจของอัยการในการสั่งไมฟองคดีอาญา.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2522 
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  1.2 หลักความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ ตามมาตรา 4 และ 30 
  1.3 หลักความถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรมอยางท่ัวถึง ตามมาตรา 40 
   1.4 หลักมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ23 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ตามมาตรา 279 

   2. ตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงประกอบดวยหลักการใหญ 6 ประการ ไดแก 

  2.1 หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

  2.2 หลักคุณธรรม (Morality) 

  2.3 หลักความโปรงใส (Transparency) 

  2.4 หลักความมีสวนรวม (Participation) 

  2.5 หลักความรับผิดชอบ (Accountability)  

  2.6 หลักความคุมคา (Utility)  

   สํานักงานอัยการสูงสุดไดวางนโยบายในการอํานวยความยุติธรรมในคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรเพื่อสรางความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ คือ 
 1. ความรอบคอบ หมายถึง การพิจารณาขอกฎหมายและขอเท็จจริงทุกดานจากทุกฝายท่ี
เกี่ยวของในคดี รวมทั้งประโยชนสาธารณะดวย เพราะการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
พนักงานอัยการมีหนาท่ีคนหาความจริง และตองฟงความทุกฝาย 
 2. ความรวดเร็ว หมายถึง การเรงรัดการดําเนินคดีตั้งแตตนจนเสร็จไมรีรอและชักชาโดยไม
จําเปน 
 3. ความโปรงใส หมายถึง การทําความเห็นและการส่ังคดีจะตองมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบาย
ไดอยางมีน้ําหนัก ตามหลักแหงกฎหมาย และในการแจงคําส่ังตางๆ เกี่ยวกับคดีใหผูเกี่ยวของทราบ
จะตองระบุเหตุผลดวยเสมอ 
 4. การถูกตรวจสอบได หมายถึง นอกจากจะมีการตรวจสอบโดยองคกรอัยการภายใน
ดวยกันแลว การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการสามารถูกตรวจสอบโดยองคกรภายนอกไดดวย 
เนื่องจากภารกิจของพนักงานอัยการจะตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 
  

23 ประมวลจริยธรรมขาราชการฝายอัยการและบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามคําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุด ที่ 457/2551          

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2551 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ในประเทศซ่ึงพนักงานอัยการมีอํานาจใชดุลพินิจในการส่ังคดีจะตองมีกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหบังเกิดความเปนธรรม และเปนแนวทางเดียวกันใน
การวินิจฉัยส่ังคดีท้ังในการส่ังฟองหรือส่ังไมฟองพนักงานอัยการควรพิจารณาส่ังไมฟองหรือยุติคดี
โดยมีเงื่อนไขหรือปราศจากเง่ือนไขหรือเปล่ียนรูปแบบการดําเนินคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร            
ไปจากกระบวนการยุติธรรมตามรูปแบบปกติ ตามครรลองของกฎหมายและโดยเคารพตอสิทธิของ
ผูตองหาและผูเสียหาย รัฐพึงแสวงหาวิธีการท่ีเปนไปไดเพ่ือรับเอามาตรการทดแทนการฟองคดีมา
ใชคุมครอง 
  ความเชื่อถือศรัทธา (Trust) มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานขององคกรใน
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการท้ังในเร่ืองบทบาทในการดําเนิน 
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรการใชดุลพินิจ รวมถึงความสัมพันธกับหนวยงานของรัฐบาลหรือ
สถาบันอ่ืนซ่ึง การรวมมือประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ีงานของพนักงานอัยการจะตองแยกโดย
เด็ดขาดจากศาล  พนักงานอัยการจะตองแสดงบทบาทอยางจริงจังในการดําเนินคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากรรวมทั้งการฟองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรและในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือมีขอปฏิบัติให
กระทําได  พนักงานอัยการจะตองแสดงบทบาทอยางจริงจังในการสอบสวนคดีเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร กํากับดูแลการสอบสวนใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย  กํากับดูแลในการบังคับคดีตาม
คําพิพากษาของศาล   และปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนๆ  เชน  การเปนผูแทนของปวงชนในการรักษา
ผลประโยชนสาธารณะ 
 พนักงานอัยการจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเที่ยงธรรมมีหลักการและรวดเร็ว จะตอง
เคารพและปกปองคุมครองศักดิ์ศรีของมนุษยและสิทธิมนุษยชนพนักงานอัยการในฐานะเปน               
ผูอํานวยความยุติธรรมในคดี และเปนทนายแผนดิน จึงมีความจําเปนตองสรางความเช่ือถือศรัทธา
ใหบังเกิดข้ึนในหมูประชาชนและองคกรในกระบวนการยุติธรรม โดยการปฏิบัติหนาท่ีตาม
แนวนโยบายของสํานักงานอัยการสูงสุดดังกลาวขางตน รวมท้ังจะตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตย และมีคุณธรรมซ่ึงเปนหลักการสําคัญของ "ธรรมาภิบาล" อีกดวย 
 

  2.3.1 กรณีศึกษาในคดีตัวอยางท่ีพนักงานอัยการสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ได
ทําความเห็นและคําส่ังเพื่อเปนตัวอยางในการพิจารณารับสํานวนคดี ของพนักงานอัยการ ใน
ความผิดตามพระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 2550  (ความผิด
เก่ียวกับการเงินและการธนาคาร) 
   ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547  
  ขอ 59 (การส่ังคดีความผิดหลายฐานซ่ึงเก่ียวพันกัน) 



25 

 

 กรณีท่ีพนักงานอัยการไดรับสํานวนคดีอาญาท่ีมีความผิดหลายฐานซ่ึงเกี่ยวพันกัน ให
พนักงานอัยการประจําศาลท่ีมีอํานาจส่ังคดีในฐานความผิดซ่ึงมีอัตราโทษสูงกวา มีอํานาจส่ังฟอง
หรือไมฟองทุกขอหาท่ีตางฐานกันนั้นได ในกรณีท่ีมีคําส่ังฟองผูตองหา ใหพนักงานอัยการท่ีมี
หนาท่ีดําเนินคดีฟองผูตองหาในฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงกวา ดําเนินการฟองผูตองหาในฐาน
ความผิดท่ีมีอัตราโทษตํ่ากวา รวมไปดวยเปนคดีเดียวกัน โดยไมตองแยกฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษ
ต่ํากวาไปใหสํานักงานอัยการอ่ืน ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการฟองเปนสํานวนคดีใหมอีก เวนแต
พนักงานอัยการท่ีมีอํานาจส่ังคดีดังกลาวจะส่ังไมฟองเฉพาะฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูง และทํา
ใหคดีความผิดฐานอ่ืนซ่ึงเกี่ยวพันกันตองไปดําเนินคดีท่ีศาลอื่นท่ีมีเขตอํานาจ กรณีเชนนี้เม่ือมีคําส่ัง
เด็ดขาดไมฟองในฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงแลว ใหสงสํานวนคดีสําหรับขอหาดังกลาวไปให
พนักงานสอบสวนนําสงพนักงานอัยการประจําศาลอ่ืนนั้นเปนผูดําเนินคดี ตามนัยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 22 ... 

พระราชบัญญัติ วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 

 มาตรา 10 ผูใดกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
ของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 2.6 การฉอโกงโดยใชเทคโนโลยีแผนใหม เชน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเทเลกซปลอม 

  คําส่ังกรมอัยการ ท่ี 26/2531 แกไขเพิ่มเติมโดยคําส่ังกรมอัยการ ท่ี  19/25341  เร่ือง กําหนด
อํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ไดกําหนดใหความผิดแนบทายคําส่ังดังกลาวเปน
คดีเศรษฐกิจและทรัพยากรและใหอยูในอํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรซ่ึง
ประเภทความผิดดังกลาวมีดังนี้ 

 

 

 

 

 

                                  

1 คําสั่งกรมอัยการ ที่ 19 / 2534 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2534 และเอกสารแนบทายคําสั่ง 
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(อ.ก. 4) 

ความอาญา 
 

    บริษัท...........................................................      ผูกลาวหา 

 

 

    .....................................................................     ผูตองหา 
 

 
เรื่อง ฉอโกง และ พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 

ความเห็นและคําส่ัง 

 เสนอ           

 คดีนี้ กลาวหาวา  ................ ผูตองหา ฉอโกง และกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให

การทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถ

ทํางานตามปกติได ตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มาตรา 10 

 พิจารณาสํานวนคดีนี้เบ้ืองตน ในประเด็นเร่ืองอํานาจในการพิจารณาส่ังคดีแลวเห็นวา คดีนี้ 

กลาวหาวา ผูตองหา  แจงขอมูลวันเกิดของตน  อันเปนเท็จ  เพื่อใหได รับสิทธิในการใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Phone) โดยไมตองชําระคาบริการ อันเปนการฉอโกง และใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile Phone) ผิดปกติ ดวยการโทรศัพทติดตอผูอ่ืน จํานวนสูงสุด 5 คูสาย โดย

ใชวิธีเปดสัญญาณสายเรียกซอน และท้ิงสายไวโดยไมพักการใชงาน เปนเวลานานผิดปกติ อันเปน

การกระทําดวยประการใดโดยมิชอบ เพ่ือใหการทํางานของระบบคอมพิวเตอรของผูอ่ืนถูกระงับ 

ระหวาง 
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ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทํางานตามปกติได ตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มาตรา 10        

 ปรากฏวา ขอหาฉอโกงดังกลาว ไมตองดวยเหตุฉกรรจอ่ืนใด จึงมีอัตราโทษ อยูในอํานาจ

ศาลแขวงฯ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 17 ประกอบ

มาตรา 24 วรรคแรก หากพิจารณาเฉพาะขอหานี้ คดีไมอยูในอํานาจพิจารณาส่ังของสํานักงานคดี

เศรษฐกิจและทรัพยากร           

 สวนขอหาความผิดตาม พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มาตรา 

10 ตามขอกลาวหาเกิดจากการใชโทรศัพทโดยวิธีการที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตไมเกี่ยวของกับการ

ฉอโกงโดยตรง ขอหานี้ไมใชความผิดเกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร หรือความผิดเกี่ยวกับการคา

และการพาณิชย (2.6 การฉอโกงโดยใชเทคโนโลยีแผนใหม เชน การใชเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเท

เลกซปลอม) ขอหานี้จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาส่ังของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 

เชนเดียวกัน ท้ังนี้คําส่ังกรมอัยการ ท่ี 26/2531 แกไขเพ่ิมเติมโดยคําส่ังกรมอัยการ ท่ี 19/2534 เร่ือง 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร      

 เนื่องจากคดีนี้ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 8 ไดสงสํานวนคืนใหแกสถานีตํารวจ

นครบาล........มาแลวคร้ังหนึ่ง สํานักงานอัยการสูงสุดจึงควรพิจารณาเขตอํานาจในการส่ังคดีให

รอบคอบ เห็นควรเสนออธิบดีอัยการฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร พิจารณาโอนสํานวนคดีใหแก

สํานักงานอัยการท่ีมีเขตอํานาจส่ังคดีนี้        

 เสนอ อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 เพื่อพิจารณาส่ัง  

            

 
(นายปกรณ ธรรมโรจน) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 

3 เมษายน 2552 

(นายอโยธัย งดงาม) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 

3 เมษายน 2552 
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 (อ.ก. 4) 
 

ความอาญา 
 

   บริษัท ..............................................     ผูกลาวหา 

 

 

  ……………………………………        ผูตองหา 
 

 
เรื่อง ผูตองหาที่ 1 รวมกันปลอมเอกสารสิทธิ , ทําใหเสียหาย ทําลาย แกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวา

ทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่น โดยมิชอบ , รวมกันฉอโกง และ นางพรเพ็ญ อินทรพิมาย 
ผูตองหาที่ 2  รวมกันปลอมเอกสารสทิธิ , รวมกันฉอโกง 

 

ความเห็นและคําส่ัง 

 เสนอ           

 ไดตรวจสํานวนแลว เห็นวา ขอเท็จจริงยังไมครบถวนชัดเจน จึงควรใหพนักงานสอบสวน

นํา................. ผูรับมอบอํานาจ , นางอรวลัย รัตนเสน เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน และ.............. 

พยานผูมีความเช่ียวชาญในการทํางานในระบบบัญชี (SAP) ของบริษัทผูเสียหาย มาพบพนักงาน

อัยการ เพื่อซักถาม ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2552 เวลา 13.30 นาฬิกา     

            

 

 

ระหวาง 

(นายอโยธัย งดงาม) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 

(นายภาสกร หวานแกว) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 
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 คดีนี้ กลาวหาวา .................. ผูตองหาท่ี 1 รวมกันปลอมเอกสารสิทธิ , ทําใหเสียหาย 

ทําลาย แกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน 

โดยมิชอบ , รวมกันฉอโกง และ ................ ผูตองหาท่ี 2  รวมกันปลอมเอกสารสิทธิ , รวมกัน

ฉอโกง            

 พิจารณาสํานวนคดีนี้เบื้องตน ในประเด็นเร่ืองอํานาจในการพิจารณาส่ังคดีแลวเห็นวา คดี

นี้ กลาวหาวาผูตองหาท้ังสองกระทําผิด ในขอหารวมกันปลอมเอกสารสิทธิ ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 265 และกลาวหาผูตองหาที่ 1 วากระทําผิด ในขอหาทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข

เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืน ตาม พรบ.วา

ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 2550 มาตรา 9  ซ่ึงท้ังสองขอหาดังกลาว มีอัตราโทษ

จําคุกอยางสูง ไมเกิน 5 ป อันเปนฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงกวา ขอหารวมกันฉอโกง อีกท้ัง

ขอเท็จจริงในสํานวนคดีนี้ ไมเขาลักษณะของการฉอโกงโดยใชเทคโนโลยีแผนใหม    

 คดีนี้ เปนคดีท่ีมีความผิดหลายฐานเก่ียวพันกัน ซ่ึงระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวย

การดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 59 (การส่ังคดีความผิดหลายฐานซ่ึงเกี่ยวพัน

กัน) ประกอบหนังสือเวียน สํานักงานอัยการสูงสุด ท่ี อส 0015/ ว 43 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2544 เร่ือง 

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีท่ีมีความผิดหลายฐานเกี่ยวพันกัน ไดกําหนดใหพนักงานอัยการท่ีมี

หนาท่ีดําเนินคดีฟองผูตองหาในฐานความผิดท่ีมีอัตราโทษสูงกวา ดําเนินการฟองในฐานความผิดท่ี

มีอัตราโทษตํ่ากวารวมไปดวยเปนคดีเดียวกัน ดังนั้น สํานวนคดีนี้ จึงไมอยูในอํานาจพิจารณาส่ัง

ของสํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร       

 เห็นควรเสนออธิบดีอัยการฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร พิจารณาโอนสํานวนคดี ใหแก

สํานักงานอัยการท่ีมีเขตอํานาจส่ังคดีนี้        
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 เสนอ อัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 เพื่อพิจารณาส่ัง  

   

           

   

           

            

 พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

มาตรา 9 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย แกไข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ซ่ึง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนโดยมิชอบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 265 ผูใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน
ถึงหาป และปรับต้ังแตหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายอโยธัย งดงาม) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 

29 มิถุนายน 2552 

(นายภาสกร หวานแกว) 

อัยการประจํากรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ และทรัพยากร 2 

29 มิถุนายน 2552 
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  2.3.2 กรณีศึกษาการนําทฤษฎี Learning in Action มาใชในการแกปญหาคนทํางานไมมี
ความรู  
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยใชทฤษฎี Learning 
in Action วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนมาใหม 
ตองรับบุคลากรใหมเกือบท้ังหมดวิทยาลัยตองสรางระบบตางๆ ข้ึนมาใหมจํานวนมากภายใน
ระยะเวลาที่จํากัด การประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานหน่ึง ผูบริหารวิทยาลัย ไดกําหนดใหใชการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนโอกาสในการเรียนรูขององคกรและบุคลากร การเรียนรูการประกัน
คุณภาพการศึกษา เร่ิมเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) โดยเร่ิมการเรียนรูจากการ
คนควาหาขอมูลการประกันคุณภาพจากแหลงขอมูลตางๆ เชน ขอกําหนดของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีการสอบถามจากผูรูท่ีมีประสบการณในการสรางระบบ
คุณภาพ มีการเชิญผูมีประสบการณในการตรวจประเมินจากคณะอ่ืนมาชวยเปนท่ีปรึกษาวางระบบ
และแนะนําวิธีการดําเนินงาน มีการเฝาติดตามความเคล่ือนไหวซ่ึงเปนผูนําดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงเหลานี้เปนการใชงานหรือภารกิจท่ีตองดําเนินการเปนโอกาส
ในการเรียนรู2  

จากทฤษฎีท้ังหมดที่กลาวมา ในการคนควาแบบอิสระท่ีผูศึกษาไดนําทฤษฎี Learning in 
Action มาประยุกตใชนั้น เปนเพียงการนําบางสวนของทฤษฎีมาประยุกตใชเทานั้น ซ่ึงทฤษฎี 
Learning in Action โดยนํารูปแบบเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) ซ่ึงแบง
ออกเปน 3 วิธี  

1.การเรียนรูโดยการสืบคน (Search) 
2.การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญ (Inquiry) 
3.การเฝาสังเกต (Observation) 
ผูศึกษาเห็นวา วิธีการท้ังสามน้ัน เปนหลักธรรมชาติของการเรียนรูและการทํางานในชีวิต

ปกติประจําวันอยูแลว ไมวาจะเปนการคนหาขอมูล ซ่ึงเปนเร่ืองปกติในการเรียนรูท่ีผูเรียนรูจะตอง
ศึกษาหาขอมูลในส่ิงท่ีเรียนรู หรือการสอบถามจากผูเช่ียวชาญ หรือผูรูเพื่อทราบถึงประสบการณใน
เร่ืองนั้นๆ รวมท้ังการเฝาสังเกตการเปลี่ยนแปลงมาปรับใชในการทํางานเทานั้น เชน เม่ือไดรับ
สํานวนคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรมาแลวผูรับสํานวนจะตองมีการศึกษา ตรวจสอบและคนควาใน
เร่ืองนั้นๆ กอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองท่ีไมเคยมีประสบการณทํามากอนซ่ึงจะตองมีการ
สอบถาม ข้ันตอนวิธีดําเนินการจากผูบังคับบัญชา และทายท่ีสุดในบางคดีอาจจะตองมีการติดตาม

                                  
2 ณพศิษฎ  จักรพิทักษ,ทฤษฎีการจัดการความรู ,) กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพลส จํากัด ,255  2 (หนา 1 60-164.  
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แนวคําพิพากษาของศาลในเร่ืองนั้นๆ วา ในปจจุบันมีการตัดสินและเปล่ียนแปลงไปอยางใด 
หรือไม เพราะเหตุใด ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวา การคนควาแบบอิสระจะกลายเปนสวนหนึ่งของงาน
ประจํา ทฤษฎีนี้จึงเหมาะแกการนํามาประยุกตใชในการคนควาแบบอิสระน้ี และขอสําคัญวิธีการน้ี
จะทําใหองคกรไดเนื้องาน ในขณะเดียวกันคนทํางานก็ไดความรูไปพรอมกัน  
  จากทฤษฎี และหลักการดังกลาวขางตน การจัดการความรู เปนเคร่ืองมือในการบริหาร
องคกร หรือบริหารคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) ใหสามารถใชความรูในการทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอความสามารถในการพิจารณารับสํานวนคดีของพนักงานอัยการ  
สํานักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร โดยการรวบรวมความรูในการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ ซ่ึงมาจาก
ประสบการณการทํางาน มาจากทัศนคติและ พฤติกรรมการทํางาน ของแตละบุคคลในองคการ ซ่ึง
ปฏิบัติงานในเร่ือง เดียวกัน แลวมีการจัดการใหเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางผูปฏิบัติ เม่ือ
รวบรวมไดแลว ก็มีการนําความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ออกมาแลววิเคราะห 
สังเคราะห และจําแนก (Synthesis) หรือจัดระบบใหม เพื่อสรางเปนองคความรูมีการจัดเก็บอยาง
เปนระบบ นําไปสูการเผยแพรความรู เพื่อเปนการตอยอด สรางประโยชนจากความรูและนําความรู
ไปใชใหเกิดประโยชน และเพี่อใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร ใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรรวมท้ัง
ใหองคกรไดสรางองคความรูในเร่ืองตางท่ีเกี่ยวของกับงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร ตอไป  
 
 

  

 


