
 

บทที่ 5 
 

 ผลการศึกษาและสรุปสาระสําคัญของขอมูล 
 
5.1 นําเร่ือง 
   
  ในบทนี้จะเปนการกลาวถึงผลการสรางระบบ KMS ท่ีผูศึกษาไดทําการสรางขึ้นมา
เพื่อใชในการทดลองกับสมมุติฐานวา จะใชแกปญหาพนักงานอัยการไมมีความรูความเช่ียวชาญใน
การขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 
และมาตรา 219 ไดหรือไม ซ่ึงผลการศึกษาคนควาในการจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานดานการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรฐาน ISO12207 ทําใหไดระบบ KMS สําหรับ
เปนเคร่ืองมือชวยให Knowledge Worker ใชในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ และชวยใหผูบริหาร
ใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจได รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการส่ือสารความเขาใจเพ่ือใหการ
จัดการความรูเปนเคร่ืองมือในการทํางาน รวมท้ังไดขอสังเกตการทํางานท่ีเปนประโยชนตอการ
พัฒนาระบบ KMS ตอไป เพื่อใหไดระบบ KMS ท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล ผูวิจัยไดศึกษาและ
ยึดกรอบแนวทางในการดําเนินการตามวิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ประโยชน
ของระบบนี้คือขอมูลของระบบจะถูกเก็บในลักษณะท่ีเปนฐานขอมูลขององคการ เพ่ือใหพนักงาน
อัยการและผูสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน นิติกรสามารถสืบหาคําตอบคําปรึกษาไดทุกเวลา   
ระบบชวยเพิ่มความสามารถใหกับฐานความรูขององคกรดวยการเสนอวิธีแกปญหาสําหรับงาน
เฉพาะดาน ระบบถูกนํามาชวยทํางานในสวนท่ีเปนงานประจําของมนุษย ระบบชวยสรางกลไกท่ีไม
นําความรูสึกของมนุษย เชน ความลําเอียง,ความเบ่ือหนาย,ความกังวล มาเปนองคประกอบในการ
ตัดสินใจ 
5.1.1 รายงานการสราง KMS  

 วิธีการวิศวกรรมความรูเพื่อใหใหไดระบบการจัดการความรู (Knowledge Management 
System) และระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู ไดดําเนิน กระบวนการทางระบบ 
(Engineering Group) ดังนี้ 

(1) การจับความรูจากผูเช่ียวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู 
(Requirement Elicitation: ENG1) 
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(ก) การศึกษาขอมูลพื้นฐานของงานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา  
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 วามีกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษาศาลฎีกาและหนังสือเวียน
ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดดําเนินการตรวจสอบแลว(Knowledge Audit) เปนองคความรู
การศึกษาขอบเขตความรูและขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา เปนองค
ความรูลําดับท่ี 6 สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู มีอํานาจหนาท่ี รับผิดชอบงาน
บริหารจัดการความรู สราง รวบรวม เผยแพรและจัดเก็บองคความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย 
 เม่ือศึกษาขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับโครงสรางอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคดีอัยการสูงสุดและ
สํานักงานคดีศาลสูงแลวจึงดําเนินการจับความรูโดยวิธีการสัมภาษณซ่ึงเปนวิธีการจับความรูท่ีงาย
ที่สุดสัมภาษณผูบริหารและสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามข้ันตอนดังนี้ 

(ข) ขั้นตอนการสัมภาษณผูบริหาร1 
  กอนการสรางระบบการจัดการความรู( KMS)  ไดมีการโทรศัพทนัดหมายกับทานผูบริหาร
จํานวน 2 ทานไดแกทานอธิบดีอัยการคดีอัยการสูงสุด (นายไพศิษฐ  พันธุวุฒิ) และทานอธิบดี
อัยการ สํานักงานคดีศาลสูง (นายธนกร  ชัยเดชสุริยะ) ซ่ึงท้ังสองทานมีสวนเกี่ยวของกับหัวขอ
การศึกษาคนควาแบบอิสระ เร่ืองการรับรองอุทธรณ -ฎีกา เพื่อนัดสัมภาษณจับความรูเกี่ยวกับ
นโยบายหรือวิสัยทัศนหรือภารกิจของสํานักงาน เพื่อใหผูบริหารท้ังสองคนกําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่
จะไปจับความรู ตลอดจนใหทานผูบริหารท้ังสองระบุช่ือเจาหนาท่ีสําหรับติดตอเปนผูประสานงาน
ในระหวางการจัดการความรู ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการสัมภาษณผูบริหารแบงออกเปนข้ันตอนดังนี้ 

1) การออกแบบวาระการสัมภาษณ 
2) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ 

  3) นัดหมายและทําการสัมภาษณ 
การสัมภาษณผูบริหารดังกลาวไดไปสัมภาษณ (นายไพศิษฐพันธุวุฒิ) อธิบดีอัยการ 

สํานักงานคดีอัยการสูงสุด ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2554 เพ่ือสัมภาษณเกี่ยวกับการขอรับรองฎีกา ณ 
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจงวัฒนะ  

ภายหลังจากสัมภาษณอธิบดีอัยการฯ แลวไดเรียบเรียงบทสัมภาษณสรุปใจความไดวา 
สําหรับชื่อผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวขอความรูการรับรองฎีกาดังกลาวไดแก นายอนันต  นัดวิไล  

                                                 
1ภาคผนวก  ก. 



60 
 

อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 นางอรทัย อําพันแสง อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 2  และ
นายประทีป  ตรีวิมล อัยการอาวุโส 

ประเภทผูใชงาน  ผูบริหารเห็นวาควรแบงประเภทผูใชงานเปน 3 ประเภทไดแกผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ และผูใชงานท่ัวไปเชนนิติกร 

ปญหาสําคัญหรือปญหาวิกฤต คือ การขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 

ความรูท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน ไดแก ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบ
การดําเนินคดีอาญาฯ หนังสือเวียน คําพิพากษาศาลฎีกา เปนตน 
 นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ผูบริหารเห็นวางานท่ีอยูในสํานักงาน
คดีอัยการสูงสุดเปนงานท่ีอยูในขอบเขตเฉพาะที่เปนอํานาจส่ังคดีของอัยการสูงสุดโดยเฉพาะ 
ฉะนั้น นโยบายหรือขอบเขตหรือหลักการในการทํางานจะยึดตามแนวทางท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมายให ไดแก “พิจารณาเร่ืองดวยความละเอียด  รอบคอบรวดเร็ว โปรงใสและตรวจสอบได” 
 
การวิเคราะหบทสัมภาษณ 
ผลการสัมภาษณผูบริหารสํานักงานคดีอัยการสูงสุดแสดงในตาราง 5.1 
ตารางท่ี 5.1 ข้ันตอนการสัมภาษณ 

ขอบเขตความรู ระบบการจัดการความรูเพ่ือพัฒนางานการรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 218 และมาตรา 219 
กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ นายประทีป  ตรีวิมล   นายอนันต  นัดวิไล   และ 

นางอรทัย  อําพันแสง 
ผูใชงาน ผูบริหาร อัยการผูเช่ียวชาญและนิติกร 

ปญหาวิกฤต การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมาย  
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 

ประเภทผูใชงาน Knowledge Decision Maker  
Knowledge Provider  Knowledge User 

ความรูท่ีตองใชในการทํางาน ป.วิ.อาญา มาตรา 218,219 ระเบียบ หนังสือเวียน   
คําพิพากษาฎีกา เปนตน 

วิสัยทัศนของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด พิจารณาเรื่องดวยความละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว โปรงใส และ
ตรวจสอบได 
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(ค)ขั้นตอนการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญของสํานักงานคดีอัยการสูงสุด 
ตารางท่ี 5.2  ข้ันตอนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
การออกแบบวาระการสัมภาษณ          (Knowledge Capture Agenda) 
การประชุมจับความรู        (Knowledge Capture  Meeting) 
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ                 (Transcript) 
การจําลองแบบความรู                      (Modeling  Common KADS) 
การสอบทานความถูกตอง                 (Validation) 
การนําเขาระบบการจัดการความรู       (KMS) 
 
การออกแบบวาระสัมภาษณ 
1) ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรู การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบการดําเนินคดีอาญา หนังสือเวียน คําพิพากษาฎีกา 
บทความทางวิชาการ รวมท้ังการสังเกตการทํางานของผูเช่ียวชาญ 

2) จัดทําแผนการจับความรูและสอบถามความตองการใชงานระบบ 
3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ 
4) นัดหมายและทําการสัมภาษณ 
5) การเรียบเรียงบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
6) วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อสรางแบบจําลองความรู 
7) นําบทวิเคราะหความรู(Transcript) ไปสอบทานกับผูเช่ียวชาญ 
การสัมภาษณผูเช่ียวชาญตามวาระการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

วันท่ี 22 มิถุนายน  2554 ไดสัมภาษณจับความรูนายประทีป  ตรีวิมล อัยการอาวุโส และ
นางอรทัย  อําพันแสง  อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 2 ณ  สํานักงานอัยการสูงสุด อาคารศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ถนนแจงวัฒนะ และในวันดังกลาวไมสามารถสัมภาษณนายอนันต  นัด
วิไล อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 ในวันเดียวกันไดเนื่องจากติดราชการ  ตองออกไปนิเทศงาน
กับรองอัยการสูงสุด(นายวัยวุฒิ  หลอตระกูล) ในสวนภูมิภาค จึงไดนัดสัมภาษณนายอนันต  นัด
วิไล  ในวันท่ี 5 กรกฎาคม  2554 2 

การสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้ง 3 คนดังกลาวเพื่อใหกําหนด Critical  Task(งานสําคัญท่ีเปน
ปญหาตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน)ในงานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา และใหผูเช่ียวชาญอธิบาย

                                                 
2ภาคผนวก ข. 
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หลักการ ความรูท่ีสําคัญ อธิบายกรณีศึกษา(Case  Study) ระบุเอกสาร และสารสนเทศ อางอิง
(Document Information) เพื่อจัดทํา Knowledge Base 
หลังจากสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลวไดนําเอาความรูท่ีไดจากการสัมภาษณข้ึนระบบKMS เพื่อให
ผูชวยนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ชวยดําเนินการถอดเทป
ตอไป และนําผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญมาเรียบเรียงและวิเคราะหบทสัมภาษณไดดังตอไปนี้ 
 
การวิเคราะหบทสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
ตารางท่ี 5.3  การวิเคราะหบทสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

การสังเคราะหความรูงานการรับรองฎีกาตามวิธี Common KADS 
 Task Knowledge การรับรอง

ฎีกาในปญหาขอ เ ท็จจ ริ ง
ตามป.วิ.อ.ม.218,219 

 

Input  Inference Process Inference OutputInference 
คดีอยางไรท่ีตองขอรับรองฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริง 

การตรวจสอบคําฟองฎีกา  คํา
รองขอ 

ยื่นคํารองขอให อัยการ
สูงสุดรับรองฎีกา 

เอกสารประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของใน
การขอรับรอง 

ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอ
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ ก า ร
ดําเนินคดี หนังสือเวียน 

ยื่นคําฟองฎีกาตอศาล 

ผูมีอํานาจรับรองฎีกา วิ ธีตรวจดูพยานหลักฐาน
เกี่ยวของ 
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แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 
การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 

218 และ 219 สามารถแสดงไดดังรูป 
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 



64 
 

 
 

ภาพท่ี 5.2 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 
แสดงถึงแบบจําลองวาคดีอยางไรที่ตองขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
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ภาพท่ี 5.3 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 

แสดงแบบจําลองความรูวาผูมีอํานาจรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
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ภาพท่ี 5.4 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 
แสดงแบบจําลองความรูเกี่ยวกับเอกสารท่ีเกี่ยวของในการขอใหรับรองฎีกา 
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ภาพท่ี 5.5 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) 

แสดงแบบจําลองความรูวิธีตรวจดูปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือเวียน 
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ภาพท่ี 5.6 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) วิธีตรวจดูคําฟองฎีกาภาพท่ี
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ภาพท่ี 5.7 แบบจําลองความรู (Knowledge Model) ขอความท่ีรับรองใหฎีกา 
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หลังจากนั้นไดติดตอขอสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง (นายธนกร  ชัยเดช
สุริยะ) เพื่อสัมภาษณเกี่ยวกับการรับรองอุทธรณ ท้ังนี้เพราะหัวขอความรูท่ีไดรับมอบหมายมีอธิบดี
อัยการรับผิดชอบคนละคน และไดนัดสัมภาษณท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด อาคารรัชดาภิเษกโดย มี
รอยตํารวจตรี พงษนิวัฒน ยุทธภัณฑบริภาร อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ ไป
รวมสัมภาษณดวยเนื่องจากหัวขอวิจัยเกี่ยวเนื่องกัน และภายหลังจากสัมภาษณแลว ก็ทําใหได
ความรูและขอคิดในการทํางานรวมท้ังทานก็ไดระบุรายช่ือผูเช่ียวชาญที่จะตองไปจับความรูซ่ึงก็
ไดแกอัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง 1- 3   อัยการอาวุโสบางคน หลังจากนั้นในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2554
ก็ไดนัดหมายไปจับความรูนายดนัย บุษปวนิช อัยการพิเศษฝายคดีศาลสูง2 ณ สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีศาลสูง 2 (แตเนื่องจากการศึกษาคนควาแบบอิสระน้ีมีเวลาจํากัด จึงเนนเฉพาะงาน
วิกฤตที่สําคัญการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 218 และ 219 เทานั้น จึงไมไดออกแบบจําลองความรูเกี่ยวกับการรับรองอุทธรณ) 

ภายหลังจากการสัมภาษณจับความรูจากผูเช่ียวชาญแลว ในการศึกษาคนควาแบบอิสระได
นําทฤษฎีการจัดการความรูมาใชในการแกปญหาบนสมมติฐานวา พนักงานอัยการไมมีความรูความ
เช่ียวชาญในการขอใหรับรองฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ
มาตรา 219 ไดหรือไม  โดยจะนําเอาทฤษฎีเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใช 
ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวมี 4  แบบ แตจะนําเอาเพียงรูปแบบเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent 
Learning)  ซ่ึงแบงออกเปน 3 วิธี กลาวคือ  1.การเรียนรูโดยการคนควา (Search)    2.การเรียนรูโดย
การสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) และ 3.การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)3มา
ประยุกตใชในการแกปญหาพนักงานอัยการไมมีความรูความเช่ียวชาญในการขอใหรับรองฎีกาตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 ดังกลาว เพื่อท่ีจะใหไดความรู
ในหลักกฎหมายท่ีถูกตอง  โดยจะใชวิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับหลักกฎหมาย และวิธีดําเนินคดีช้ันศาลสูง เชน เว็บไซตของ
สํานักงานอัยการสูงสุด หรือสํานักงานศาลยุติธรรม โดยเฉพาะแนวคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีมีการ
เผยแพรโดยท่ัวไป หนังสือ ตํารา ซ่ึงจะวางแนวหลักกฎหมายไวเปนบรรทัดฐาน  และจะไดทําการ
รวบรวมจัดเก็บอยางเปนระบบ  วิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) ผูศึกษาจะทําการ
สอบถามหรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญของสํานักงานคดีศาลสูง  สํานักงานคดีอัยการสูงสุด  จาก
ประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญดังกลาวนี้จะเปนผูปฏิบัติงานในการ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการรับรองฎีกาโดยตรงเพราะเปนอัยการอาวุโสท่ีเคยดํารงตําแหนงอธิบดีอัยการ
มากอน สวนผูเช่ียวชาญที่เหลือเปนอัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด ซ่ึงมีความรูและประสบการณ
                                                 
3ณพศิษฎ  จักรพิทักษ, “ ทฤษฎีการจัดการความรู”พิมพคร้ังที่ 1 บริษัท  ธนาเพลส จํากัด 2552, 
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สูงเชนกัน การสัมภาษณเพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงวิธีการดําเนินคดีดานการรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงดังกลาว จะไดเทคนิคในทางปฏิบัติท่ีไมมีในหนังสือหรือตํารา   โดยใชหลักในวิชา 
Knowledge Engineer  ซ่ึงมีวาระการสัมภาษณ 4 วาระ มีการสอบทาน ความเขาใจ มีการวิเคราะห 
และสังเคราะห ตามมาตรฐานของ Common KADS  และสุดทาย ผูศึกษาจะใชวิธีการสังเกต 
(Observation)4 โดยจะใชการสังเกตขอมูลคดีจากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาเปนหลักวาภาย
หลังจากมีการนําเอาระบบการจัดการความรูมาใชแลว มีความเปล่ียนแปลงในหลักกฎหมายอยางใด
หรือไม มีการพิพากษากลับจากหลักการเดิมหรือไม และมีความผิดพลาดเกิดข้ึนอีกหรือไม เพราะ
เหตุใด  การดําเนินคดีของพนักงานอัยการในช้ันศาลสูงจะตองปรับเปล่ียนไปในทิศทางใด ซ่ึงจะทํา
ใหได กฎหมาย ระเบียบ คูมือ องคความรูสนับสนุน และจะไดทําการรวบรวมจัดเก็บอยางเปน
ระบบตอไป  

นอกจากจะใชทฤษฎีการจัดการความรูดังกลาวมาใชเพื่อแกปญหาพนักงานอัยการไมมี
ความรูความเช่ียวชาญในการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ซ่ึงจะทําใหไดองคความรูหลัก
กฎหมายท่ีถูกตองแลว จะตองมีการทําใหองคความรูท่ีไดมานั้น เปนองคความรูขององคกรท่ีอยูกับ
องคกรตลอดไป  โดยจะตองมีการสรางองคความรูใหกับองคกร  โดยวิธีการจัดการความรู 
(Knowledge Management) โดยการสรางและจัดเก็บความรูท่ีเปน Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการจัดเก็บท่ีเปนระบบ ท่ีสามารถสืบคน
ไดงาย รวดเร็ว  และมีลักษณะเปนองคกรฐานสารสนเทศ (Information Base Organization)   เม่ือ
องคกรมีความรูแลว หรือองคกรมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  เปน
องคกรท่ีเรียนรูอยูตลอดเวลา บุคลากรท่ีทํางานใหกับสํานักงานอัยการสูงสุด ก็ยอมจะสามารถศึกษา 
คนควา หาความรูในการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง จากองคกรไดเสมือนบุคลากรศึกษางาน
จากตัวองคกร หากองคกรเก็บความรู เทคนิคในการทํางานในการดําเนินคดีช้ันศาลสูงมากเทาใด 
บุคลากรก็ยอมจะศึกษาจากองคกรไดมากเทานั้น   

เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรท่ีรวบรวมองคความรูตาง ๆ ในสํานักงานคดีศาลสูง
และสํานักงานคดีอัยการสูงสุดไวตามวิธีการท่ีกลาวมาแลว มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือสําหรับการสรางระบบจัดการความรู หากพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานไมเขามาใช  ไมเขา
มาศึกษา ก็ยากท่ีจะประสบผลสําเร็จได  และไมอาจแกปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูความ
เช่ียวชาญไดอยางมีประสิทธิภาพ การท่ีจะใหพนักงานอัยการมีความรูในการดําเนินคดีช้ันศาลสูง จึง
ตองมีการสรางแรงจูงใจใหคนในสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นประโยชนและความสําคัญของระบบ
การจัดการความรู ดังนั้น ในเบ้ืองตนอาจจะตองมีการนําคดีท่ีมีการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
                                                 
4เร่ืองเดียวกันอางแลว 
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ในทุก ๆ คดีท่ีพนักงานอัยการทํางานแลวประสบความสําเร็จ เชน ศาลพิพากษาตามท่ีพนักงาน
อัยการขอใหรับรอง หรือวางหลักการที่เปนท่ียอมรับของนักกฎหมาย  หรือท่ีเปน Case Study มาลง
เปนตัวอยางในระบบการจัดการความรู หรือมิฉะนั้นอาจจะตองใหใหบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับของ
สํานักงานคดีศาลสูงหรือสํานักงานคดีอัยการสูงสุดเปนผูสนับสนุน ก็จะทําใหระบบการจัดการ
ความรูมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน  

สรุปสาระสําคัญก็คือ  ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานการรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง เร่ืองการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 218 และมาตรา 219  เพราะพนักงานอัยการมีการปฏิบัติผิดพลาดกันมากโดยจะมีเทคนิคใน
การพิจารณาวาควรจะขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามมาตราใดระหวางมาตรา 218 กับ
มาตรา 219 หากพิจารณาองคประกอบในมาตรา 218 แลวจะตองพิจารณาองคประกอบในมาตรา 
219 ดวยหรือไม หากพิจารณาไมรอบคอบหรือไมมีความรูเพียงพอผลจะเปนอยางไรและมีองค
ความรูอยางไรบาง หรืออาศัยประสบการณจากพนักงานอัยการท่ีเคยดําเนินคดีในลักษณะนี้มาแลว
จะมีขอพึงระวังและขอสังเกตเพื่อใหเปนความรูกับพนักงานอัยการท่ีจะเขามาศึกษาเพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป เพราะจากสถานการณท่ีผานมามีการผิดพลาดจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
สํานักงานอัยการสูงสุดเคยมีหนังสือเวียนออกมาย้ําเตือนใหพนักงานอัยการผูปฏิบัติงานในการ
ขอใหรับรองฎีกาพึงใชความระมัดระวัง และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีขอมูลจากบทความทางวิชาการ
ของนายอิสระ  พานิชวัฒนา อัยการอาวุโสเขียนบทความไววา “ในชวงปพ.ศ.2543 ถึงพ.ศ.2544 มี
คดีท่ีพนักงานอัยการไมไดปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย กลาวคือมีการยื่นฎีกาโดย
ไมไดยื่นขอใหการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงกอนจนกระท่ังศาลฎีกามีคําพิพากษายกฎีกา
จํานวน 20 คดี ท้ัง ๆ ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดไดย้ําเตือนแลว” ดังนั้น การจัดการความรูในเร่ืองการ
ขอใหรับรองฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 ดังกลาว
นี้จึงมีความสําคัญมาก 

เนื่องจากการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงมีหลายข้ันตอนแตท่ีปญหาวิกฤติท่ีจะตองรีบแกไขก็
คือการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 
218 และมาตรา 219 
 
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

หลังจากท่ีผูบริหารไดกําหนดปญหางานวิกฤติ และกําหนดผูเช่ียวชาญซ่ึงไดแกนายประทีป  
ตรีวิมล อัยการอาวุโส นายอนันต  นัดวิไล อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 1 และนางอรทัย อําพัน
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แสง อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด 2 ผูศึกษาไดนําปญหาวิกฤติดังกลาว มาทําการศึกษาวิเคราะห
และไดจัดทําวาระการสัมภาษณ หลังจากนั้นไดเตรียมวาระการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ  
ซ่ึงแบงออกเปนวาระตางๆตามหลักการของ CommonKADS คือ  

วาระท่ี1 นักศึกษาแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
วาระท่ี 3 กําหนดขอบเขตของการจับความรูโดยขอใหผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ภารกิจ

สําคัญในหัวขอความรูการรับรองฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ
มาตรา 219 วาเพราะเหตุใดจึงตองมีการรับรองฎีกา พนักงานอัยการมีอํานาจพิจารณาส่ังคดีได
เพียงใด มีหลักกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือเวียนท่ีเกี่ยวของอะไรบาง 

วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
กับการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 

วาระท่ี 5 ความรูเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 
Knowledge) 

วาระท่ี 6 ขอใหผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study) 
 ภายหลังจากท่ีไดมีการสัมภาษณผูเ ช่ียวชาญแลว ไดมีวาระการสอบทานความรูกับ

ผูเช่ียวชาญอีกคร้ังหนึ่ง ไดทําการสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ แลวทําการวิเคราะห 
สังเคราะห ตามหลักการของ CommonKADS โดยพิจารณา เพื่อตรวจสอบ Task ,Inference , 
Domain , Knowledge Base , Ontology สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลว  จะได
ความรูจากผูเช่ียวชาญวาพนักงานอัยการท่ีจะมาปฏิบัติงานในสํานักงานคดีอัยการศาลสูงหรือ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดซ่ึงมีหนาท่ีในการทําคําฟองอุทธรณ-ฎีกาและขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา
นั้น จะตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมาย แมนยําเร่ืองระเบียบการดําเนินคดีอาญา 
และกฎเกณฑตาง ๆ รวมท้ังเร่ืองตาง ๆ ท่ีทานอัยการสูงสุดเคยส่ังไวแลวในลักษณะทํานองเดียวกัน
นั้น รวมท้ังตองมีความละเอียด รอบคอบ และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือตองมีประสบการณในการ
ดําเนินคดีอาญาสูง5 ซ่ึงปฏิบัติงานในสํานักงานคดีอัยการสูงสุดมานานแลว จึงถือวาเปนผูมี
ประสบการณในการดําเนินคดีอาญาสูงมาก ไดใหขอพึงระวังสําหรับการพิจารณาขอใหรับรองฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 วา
องคประกอบของ 2 มาตราน้ีตองพิจารณาควบคูกันไปไมใชพิจารณาแยกตางหากจากกัน เชนกรณี

                                                 
5อนันต  นัดวิไล ปจจุบันคณะกรรมการอัยการไดเลื่อนตําแหนงเปนรองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอัยการสูงสุดใหสัมภาษณในการ
จับความรูเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  2554 
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ศาลอุทธรณพิพากษาลงโทษจําเลยอาจจะไมตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 แต
ตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 219 ก็ไดตัวอยางเชน6 คดีความผิดฐานมีและพกพา
อาวุธปนซ่ึงไมมีใบอนุญาตน้ันปกติแลวศาลช้ันตนจะพิพากษาลงโทษจําเลยจําคุก 9 เดือน โดยไม
รอการลงโทษ ซ่ึงจําเลยสวนใหญจะยื่นอุทธรณขอใหรอการลงโทษ ศาลอุทธรณก็จะพิพากษารอ
การลงโทษ  การท่ีศาลอุทธรณพิพากษารอการลงโทษ ถือวาเปนการแกไขมาก ซ่ึงจะไมตองหาม
ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 พนักงานอัยการก็จะมาพิจารณาวาสมควรจะยื่นฎีกาหรือไม 
เม่ือพิจารณาองคประกอบของมาตรา 218 วามีหลักเกณฑตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงหรือไม 
เม่ือพิจารณา มาตรา 218  วรรคแรกบัญญัติวา “ในคดีท่ีศาลอุทธรณพิพากษายืนตามศาลลางหรือ
เพียงแตแกไขเล็กนอยและใหลงโทษจําคุกจําเลยไมเกิน 5 ป.หามมิใหคูความฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริง  แตปรากฏวาคดีนี้ศาลอุทธรณพิพากษาแกโทษจากการไมรอการลงโทษ เปนใหรอการ
ลงโทษ ถือวาเปนการแกไขมาก เพราะฉะน้ันจึงไมตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 
ซ่ึงพนักงานอัยการจะปฏิบัติงานผิดพลาดในสวนนี้มาก กลาวคือพอเห็นวาคดีไมตองหามฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 ก็ยื่นคําฟองฎีกาตอศาล โดยไมไดพิจารณาองคประกอบของ
มาตรา 219 ประกอบดวย เพราะมาตรา 219 บัญญัติวา“ในคดีท่ีศาลช้ันตนพิพากษาใหลงโทษจําคุก
จําเลยไมเกินสองปหรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ ถาศาลอุทธรณยังคงลงโทษจําเลย
ไมเกินกําหนดที่วามานี้หามมิใหคูความฎีกาในปญหาขอเท็จจริง” ซ่ึงเม่ือพิจารณาองคประกอบของ
มาตรา 219 แลวจะเห็นไดวาคดีนี้ศาลช้ันตนพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย 9  เดือนแลวศาลอุทธรณก็
ไมพิพากษาลงโทษเกินกวา 9 เดือนพรอมท้ังรอการลงโทษใหดวย  ดังนั้นคดีดังกลาวนี้แมจะไม
ตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 แตตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 
219 ซ่ึงในประเด็นดังกลาวนี้มีการปฏิบัติผิดพลาดกันมาก เม่ือพนักงานอัยการยื่นคําฟองฎีกาตอศาล
แลว ศาลฎีกาก็จะไมรับฎีกาไวพิจารณา ทําใหเกิดความเสียหายแกสํานักงานอัยการสูงสุดมาก 
จนกระท่ังสํานักงานอัยการสูงสุดตองออกหนังสือเวียนออกมาย้ําเตือนใหพนักงานอัยการท่ี
ปฏิบัติงานในสํานักงานคดีท่ีเกี่ยวของใชความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 7เปนตน 

ดังนั้นเม่ือไดจับความรูจากผูเช่ียวชาญดังกลาวทุกทานแลวจะได หลักการสําคัญในเร่ือง 
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา (TASK) เฉพาะในสวนการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา219 (SUB TASK)วามีเทคนิค
อยางไรในการขอใหรับรองฎีกาท้ัง 2 มาตราน้ี  มีองคความรูอยางไรบาง หรืออาศัยประสบการณ

                                                 
6กรณีคดีตัวอยาง(Case  Study 
7อนันต  นัดวิไล สัมภาษณเร่ืองเดียวกันอางแลว 
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จากพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีมาแลวหลายป จะมีเทคนิคสอดแทรก ทุกข้ันตอน ดังนั้นจึงควรจะมี
คําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปนความรูกับคนท่ีจะเขามาศึกษาปญหาวิกฤติดังกลาวได 

เนื่องจากการดําเนินคดีช้ันศาลสูง(การรับรองอุทธรณ-ฎีกา) มีหลายข้ันตอนแตมี
ปญหาวิกฤติท่ีจะตองรีบแกไขคือข้ันตอนการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา219 (CRITICAL TASK)  

นอกจากนี้ คําจํากัดความ ท่ีจําเปนตองรูในการขอรับรองฎีกาคดีท่ีเกี่ยวกับ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218  และมาตรา 219 ไดแก 

การรับรองอุทธรณ-ฎีกา คือการท่ีอัยการสูงสุด(หรือพนักงานอัยการท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมาย)ลงลายมือช่ือรับรองวาอุทธรณหรือฎีกาฉบับนั้น ๆ มีเหตุอันควรท่ีศาลอุทธรณหรือศาล
ฎีกาจะไดวินิจฉัย8 

การรับรองฎีกา เปนกระบวนการท่ีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
กําหนดใหคูความอาจสงเร่ืองใหศาลฎีกาซ่ึงเปนศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัยวาคําพิพากษาศาลอุทธรณ
ถูกตองหรือไม อยางไร  แตเนื่องดวยปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสูศาลสูงมีจํานวนมากจึงมีการวาง
หลักเกณฑบางประการเพื่อกล่ันกรองคดีท่ีจะเสนอใหศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาวินิจฉัย เชนการฎีกา
ในปญหาขอเท็จจริงบางประเภท แตกฎหมายยังเปดโอกาสใหมีการฎีกาในปญหาขอเท็จจริงท่ี
ตองหามไดหากคูความไดปฏิบัติตามหลักการท่ีกฎหมายกําหนดไดแกคูความตองรองขอใหผู
พิพากษาคนใดท่ีซ่ึงพิจารณาหรือลงช่ือในคําพิพากษาหรือทําความเห็นแยงในศาลช้ันตนหรือศาล
อุทธรณ ทําความเห็นวาขอความที่ตัดสินนั้นเปนปญหาสําคัญอันควรสูศาลสูงสุดและอนุญาตให
ฎีกา หรือขอใหอัยการสูงสุดลงลายมือช่ือรับรองในฎีกาวามีเหตุอันควรท่ีศาลสูงสุดจะไดวินิจฉัย ก็
ใหรับฎีกาไวพิจารณา 

  การขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกามีหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ 
  คดีอยางไรจะตองขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา แยกออกเปน 

คดีท่ีตองขอใหรับรองอุทธรณ ไดแกคดีอาญาท่ีอยูในอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาล
แขวง(โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ) และคดีนั้นตองหาม
อุทธรณในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 39 พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวฯ พ.ศ.2553 มาตรา 180 โดยไมเขาขอยกเวน 4 ประการทายมาตราดังกลาว 
                                                 
8อนุชาติ  คงมาลัย  เคยอางแลว 
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สําหรับขอกฎหมาย มิไดมีขอจํากัดสิทธิหามอุทธรณเอาไว จึงยิ่งไมจําเปนตองมีการรับรอง
รับรองอุทธรณแตอยางใด 

ท่ีจะมีปญหาก็คือ คดีท่ีอุทธรณท้ังปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายรวมกัน  คดีดังกลาวแม
มีขอกฎหมายจะไมจําเปนตองรับรองอุทธรณก็ตามแตหากคดีนั้นตองหามอุทธรณในปญหา
ขอเท็จจริงแลว ก็จําตองขอใหรับรองอุทธรณดังกลาวดวย9 

คดีท่ีตองขอใหรับรองฎีกา ไดแกคดีอาญาใด ๆ ท่ีตองหามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 และ 22010 

สําหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และ 219 เปนการหามฎีกาใน
ปญหาขอเท็จจริงเทานั้น แตตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 เปนการหาม
ฎีกาท้ังคดีคือถาเขาลักษณะวา ท้ังศาลช้ันตนและศาลอุทธรณพิพากษายกฟองโดยอาศัยขอเท็จจริง
แลว ตองหามมิใหฎีกาทั้งนั้นไมวาจะเปนปญหาขอกฎหมายหรือขอเท็จจริงก็ตาม11 

ผูท่ีจะขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกาตามปกติผูท่ีจะขอใหอัยการสูงสุดรับรองอุทธรณ-ฎีกา นั้น
ก็ควรจะเปนพนักงานอัยการท่ีดําเนินคดีนั้น ๆ แตเนื่องจากท้ังในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 193 ตรี พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.
2499 มาตรา 22 ทวิพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 40 และ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 มาตรา 180 มิไดบัญญัติขอจํากัดสิทธิให
อัยการสูงสุดมีอํานาจรับรองอุทธรณ-ฎีกาไดแตเฉพาะคดีของพนักงานอัยการเทานั้น  ดังนั้นอัยการ
สูงสุดยอมจะมีอํานาจรับรองอุทธรณ-ฎีกาของราษฎรไดดวย12 ฉะนั้น ผูท่ีจะขอใหรับรองอุทธรณ-
ฎีกา จึงยอมหมายถึงท้ังพนักงานอัยการและราษฎรท่ีเปนคูความคดีนั้น ๆ ดวย13  กลาวอีกนัยหนึ่งผูมี
สิทธิขอใหรับรองฎีกาก็คือคูความในคดีนั่นเอง ซ่ึงคําวา “คูความ”นี้ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 2(15) ไดนิยามไววา คูความหมายถึง โจทกฝายหน่ึง และจําเลยฝายหน่ึง
และคําวาโจทกนี้ นอกจากพนักงานอัยการแลวยังหมายถึงผูเสียหายท่ีไดฟองคดีอาญาหรือยื่นคํารอง
ขอเขาเปนโจทกรวมกับพนักงานอัยการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29,30 
ดังนั้นผูมีสิทธิขอใหอัยการสูงสุดรับรองฎีกาจึงไดแกพนักงานอัยการ ผูเสียหายท่ีฟองคดีเอง  โจทก
รวม และจําเลย 
                                                 
9เร่ืองเดียวกันอางแลว 
10เร่ืองเดียวกันอางแลว 
11เร่ืองเดียวกันอางแลว 
12คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1039-1040 /2504 อธิบดีกรมอัยการมีอํานาจรับรองฎีกาของเอกชนที่ฟองคดีอาญาได 
13เร่ืองเดียวกันอางแลว 
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ผูรับรองอุทธรณ-ฎีกา 
การรับรองอุทธรณ-ฎีกา เปนการดําเนินการทางพนักงานอัยการ แตกตางจากการอนุญาต

ใหอุทธรณ-ฎีกาซ่ึงเปนการดําเนินการทางศาล ผูท่ีจะรับรองอุทธรณ-ฎีกา ก็คือ“พนักงานอัยการ”ซ่ึง
กฎหมายไดแบงแยกเอาไวดังนี้ 

การรับรองอุทธรณตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 22  
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 39 พระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวฯ พ.ศ.2553 ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรับรองอุทธรณไดก็คือ“อัยการสูงสุดหรือ
พนักงานอัยการท่ีอัยการสูงสุดไดมอบหมาย”14 

การรับรองฎีกา  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 บัญญัติใหเฉพาะ
อัยการสูงสุดเทานั้น เปนผูมีอํานาจลงลายมือช่ือรับรองฎีกา ซ่ึงแตกตางกับในช้ันอุทธรณ 
 
วิธีการและระยะเวลาในการขอรับรองอุทธรณ-ฎีกา 

ก.ยื่นตออัยการสูงสุดโดยตรง  ไมวาผูขอจะเปนพนักงานอัยการหรือราษฎรก็ตามก็ตอง
ดําเนินการยื่นเร่ืองราวตออัยการสูงสุดโดยตรงจะดําเนินการผานทางอ่ืนไมได15 

ข.เอกสารประกอบเร่ืองจะตองครบถวนและถูกตอง  ผูท่ีรองขอใหรับรองอุทธรณ-ฎีกา 
นอกจากจะตองสงคําฟองอุทธรณ-ฎีกา มาเพ่ือใหอัยการสูงสุดลงลายมือช่ือรับรองแลว จะตองสง
เอกสารอ่ืน ๆ มาประกอบดวยคือสําเนาคําฟอง คําใหการจําเลย คัดคําพยานโจทก-จําเลย และคํา
พิพากษาศาลช้ันตน(รวมทั้งคําพิพากษาศาลอุทธรณในกรณีขอใหรับรองฎีกา)มาพรอมคําฟอง
อุทธรณหรือคําฟองฎีกาดังกลาวดวย ท้ังนี้เพื่อใหอัยการสูงสุดจะไดมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะ
พิจารณาวาคดีนั้นมีเหตุอันสมควรท่ีจะรับรองอุทธรณ-ฎีกาหรือไม 

แตถากรณีราษฎรเปนผูขอใหอัยการสูงสุดรับรอง  สํานักงานอัยการสูงสุดไดถือเปนหลัก
ปฏิบัติวาผูท่ีขอใหรับรองจะตองสงสําเนาเอกสารตาง ๆ ขางตน ท่ีเจาหนาท่ีศาลรับรองความถูกตอง 
มาประกอบการพิจารณา 

ระยะเวลาการยื่นขอใหรับรองฎีกา ควรตองยื่นฎีกาภายในกําหนดระยะเวลาตามกฎหมาย 

                                                 
14คําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 260/2554 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม  2554 เร่ืองมอบหมายใหรับรองอุทธรณ 
15คําพิพากษาฎีกาท่ี 800/2511 การที่จะใหอธิบดีกรมอัยการรับรองฎีกาน้ัน กฎหมายมิไดบัญญัติใหศาลชั้นตนมีหนาท่ีตองสงอุทธรณ-
ฎีกาน้ันไปใหอธิบดีกรมอัยการ เปนเร่ืองท่ีผูอุทธรณฎีกาตองขอไปยังอธิบดกีรมอัยการเอง 
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นอกจากนี้พนักงานอัยการผูมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินคดีอาญาในช้ันศาลสูงดังกลาว
จะตองดําเนินการตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2549 ขอ 152 ซ่ึงกําหนดไววา (การขอใหรับรองอุทธรณ
หรือฎีกา) ในคดีตองหามอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริง แตพนักงานอัยการ สํานักงานคดี
ศาลสูง พิจารณาแลวเห็นสมควรอุทธรณหรือฎีกาในปญหาขอเท็จจริงใหอัยการ สํานักงานคดีศาล
สูง สงเร่ืองท่ีจะใหรับรองอุทธรณหรือฎีกาตามลําดับช้ันถึงอัยการสูงสุดหรือผูท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมายโดยเร็วและตองมิใหเสียหายแกราชการ และการสงเร่ืองใหรับรองอุทธรณหรือฎีกา
ดังกลาวใหสงสํานวนการสอบสวน  สําเนาคําพิพากษาศาลช้ันตนหรือศาลอุทธรณ คําฟองอุทธรณ
หรือคําฟองฎีกาแลวแตกรณไีปดวยและถามีพยานหลักฐานใดในช้ันศาลท่ีอาจเปนประโยชนแกการ
พิจารณาก็ใหสงพยานหลักฐานนั้นไปดวย  และในคดีท่ีตองหามอุทธรณหรือฎีกาดังกลาวเม่ือ
อัยการศาลสูงพิจารณาแลวเห็นสมควรอุทธรณหรือฎีกา  อัยการศาลสูงตองมีคําส่ังอุทธรณหรือ
คําส่ังฎีกาใหครบถวนกอนจึงคอยเสนอสํานวนไปยังอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงหรืออธิบดี
อัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต หรืออัยการสูงสุดรับรองแลวแตกรณี และการเสนอใหพนักงาน
อัยการผูท่ีไดรับมอบหมายรับรองอุทธรณหรือใหอัยการสูงสุดรับรองฎีกาตองสงเร่ืองท่ีจะให
รับรองผานตามลําดับช้ันต้ังแตอัยการพิเศษฝาย,รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงหรือรอง
อธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีศาลสูงเขต,อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงเขตหรืออธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีศาลสูงถึงอัยการสูงสุด จะเสนอขามช้ันไมได 

นอกจากนี้ยังมีคํานิยามท่ีจะตองทราบตอไปไดแกคําวา ปญหาขอเท็จจริงและปญหาขอ
กฎหมายปญหาขอเท็จจริงไดแก  

1. ปญหาเกี่ยวกับการโตแยงดุลพินิจในการรับฟงพยานหลักฐานของศาลหรือดุลพินิจในการ
มีคําส่ังช้ีขาดในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

2. ปญหาใดท่ีวามีพฤติการณหรือเหตุการณเกิดข้ึนหรือไม หรือจะตอบไดโดยไมตองดูตัว
บทกฎหมาย 

3. ปญหาท่ีเกี่ยวกับการวินิจฉัยพฤติการณท่ีเกิดขึ้นในคดี 
4. ปญหาเกี่ยวกับการใชดุลพินิจ 

ปญหาขอกฎหมาย  ไดแก 
1. ปญหาเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย 
2. ปญหาเกี่ยวกับการตีความคําพิพากษา คําคูความ นิติกรรมสัญญา และเอกสาร 
3. ปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวบทกฎหมายเขากับขอเท็จจริง 
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4. ปญหาใดจะตองอาศัยดูตัวบทกฎหมายจึงจะตอบได16 
 

กระบวนการในการดําเนินคดีช้ันศาลสูงมีหลายข้ันตอนท่ีสําคัญ คือ ภายหลังจากศาล
ช้ันตนมีคําพิพากษาแลว หากอัยการศาลสูงเห็นวาคําพิพากษาของศาลยังมีขอบกพรองหรือ
พิพากษาไมถูกตองและจะตองยื่นคัดคานคําพิพากษาดังกลาว พนักงานอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง
จะส่ังอุทธรณหรือส่ังฎีกา หากคดีดังกลาวตองหามอุทธรณหรือตองหามฎีกาในปญหาขอเท็จจริง 
พนักงานอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง จะตองทําคํารองขอใหอัยการสูงสุดรับรองอุทธรณหรือ
รับรองฎีกาแลวแตกรณี โดยพนักงานอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง เจาของสํานวนจะตองเสนอเร่ือง
ดังกลาวผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันต้ังแตอัยการพิเศษฝาย รองอธิบดีอัยการ  อธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีศาลสูง  เพื่อเสนอตออัยการสูงสุด(ข้ันตอนการขอใหรับรองฎีกาท่ีเปนกรณีศึกษาวิจัย
นี้จะตองเสนอสํานวนไปยังสํานักงานคดีอัยการสูงสุด เพื่อกล่ันกรองงานใหอัยการสูงสุดกอน เม่ือ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดพิจารณาเสร็จแลวก็จะเสนอสํานวนผานรองอัยการสูงสุดผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากอัยการสูงสุดใหเปนผูพิจารณาทําความเห็นเสนออัยการสูงสุดตอไป เมื่ออัยการ
สูงสุดพิจารณาแลวเห็นวาขอความท่ีตัดสินนั้นมีเหตุอันสมควรท่ีศาลฎีกาจะไดวินิจฉัย ก็จะรับรอง
ใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง โดยสงสํานวนคืนไปยังพนักงานอัยการศาลสูงเจาของสํานวนเพื่อ
ดําเนินการยื่นฎีกาตอศาลตอไป 

งานวิกฤติท่ีผูบริหารมอบหมาย คือ การขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา219 (CRITICAL TASK) 
กระบวนการอาจแบงออกไดเปน กระบวนพิจารณาเร่ิมตน (INPUT) กระบวนระหวางทํา 
(PROCESS) กระบวนการเสร็จส้ิน (OUTPUT) 
 
 
 
 
 

                                                 
16ดูคําพิพากษาฎีกาท่ี 537/2542 , 2751/2544,  1917/2529, 1173/2530, 974/2534(จากคําอธิบายหนงัสือวิ.อาญาพิสดาร กฎหมายและ
แนวทางคําพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ อาญา  ภาค 3, 4 และ 6 Jurisprudence หนาที่ 247-251และคําอธิบายกฎหมายวิธีพจิารณาความแพง 
โดยอาจารยพิพัฒน  จักรางกูรหนาที่ 506-507) 

 
 

 



80 
 

 
การพิจารณาเบ้ืองตน  ตองพิจารณา       

-เอกสารประกอบตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
-ผูมีอํานาจรับรองฎีกา                    INPUT INFERENCE 
-คดีอยางไรที่จะตองขอรับรองฎีกา      
 

กระบวนระหวางขอใหรับรอง  พิจารณา 
-ตรวจสอบคําฟองฎีกา คํารองขอ 
-ขอเท็จจริง และขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   
-พยานหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 
-ยื่นคําฟองฎีกาตอศาล 
-ยื่นคํารองขอใหอัยการสูงสุดรับรอง 

 
ขอพิจารณาท่ีสําคัญในการขอใหรับรองฎีกา    

Knowledge Base ท่ีไดจากกระบวนการนี้ไดแก  
-ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
-พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 
-ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2549 
-หนังสือเวียนของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีเกี่ยวของ 
-คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของ 
-หลักเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชนระเบียบท่ีประชุมใหญศาลฎีกาวาดวยการไมรับคดีซ่ึงขอ
กฎหมายหรือขอเท็จจริงท่ีอุทธรณหรือฎีกาจะไมเปนสาระอันควรแกการพิจารณาไว
พิจารณาพิพากษา พ.ศ.2551 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 
-แบบการจําลองความรู Knowledge Model การรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 218 และมาตรา 219 สามารถแสดงไดดัง
รูป 
 
 

 
INFERENCE PROCESS 

INFERENCE OUTPUT 
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INPUT OUTPUT

 
PROCESS 

 
ภาพท่ี 5.8 รูปแบบการจําลองความรู Knowledge Model 

 
              ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดไดมีการจัดทําลงระบบ โดยความรูท้ังท่ีเปน Tacit Knowledge 
และExplicit Knowledge ไดมีการจัดทําออกเปน 

1.กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน 
2.คูมือ 
3.องคความรูสนับสนุน เชน คําพิพากษาศาลฎีกา  หนังสือ ตํารา บทความ ฯลฯ 
4.Case Study  
5.แหลงขอมูลสารสนเทศ 
6.ขอมูลของผูเช่ียวชาญ 
7.Knowledge Map  
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โดย ร า ยละ เ อี ย ดต า ง  ๆ  ดั ง กล า วม า แล ว ข า ง ต นส าม า รถ เ ข า ไปทดสอบได จ ริ ง ท่ี 
htt://ago.camt.cmu.ac.th/CopKM/T6/K6 ซ่ึงจะปรากฏขอมูลท่ีจะสามารถนําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินคดีเกี่ยวกับการรับรองฎีกาไดจริง 
5.1.2 การวิเคราะหความตองการระบบ (ENG 2) 

โดยผูศึกษาไดทําการสอบถามความตองการของระบบของผูเช่ียวชาญ ในการใชงาน 
ระบบ KMS    ถึงความตองการ การใชงานระบบ KMS ท่ีไดทําการสอบถามโดยใหพนักงาน
อัยการและนิติกร สํานักงานคดีศาลสูงในสวนกลางสรุปสาระสําคัญไดวา ในระบบ KMS ควร
จะตองมีเร่ือง ดังตอไปนี้  
ตารางท่ี 5.4 ความตองการระบบของผูใชแตละประเภท 
ผูใช จํานวน ความตองการระบบ 
ผูบริหาร ไดแกอธิบดี.รอง
อธิบดีและอัยการพิเศษฝาย
คดี 

 1.ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน 
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน คําพิพากษาศาลฎีกาอยาง
เปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว 
2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดีท่ีเกี่ยวของ
กับการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง)เพื่อเปนตนแบบใน
การดําเนินคดีในครั้งตอไป 
3.ระบบ KMS จะตองมีKnowledge Map (รูปแผนผังการ
ออกแบบ) 
4.ระบบ KMS จะตองมีสวนการมอบหมายงาน 
5.ระบบ KMS จะตองมีสวนประเด็นเรงดวน 
6.ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง 
7.ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง 
ๆ ได 
8.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ีติดตอ
ผูเช่ียวชาญ 
9.ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของ
สํานักงาน 
10. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรม ของสํานักงาน  
11.ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน 
12.ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)  

อั ย ก า ร ผู ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
สํานักงานคดีศาลสูงและ
สํานักงานอัยการคดีอัยการ
สูงสุด 

 

นิติกร  
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ตารางท่ี 5.4 ความตองการระบบของผูใชแตละประเภท (ตอ) 
ผูใช จํานวน ความตองการระบบ 
  13.ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุเกี่ยวกับการรับรอง

ฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามมาตรา 218 และมาตรา 219)  
14.ระบบ KMS จะตองมีSearch (ระบบสืบคน) 

  
เม่ือไดความตองการของระบบแลวจึงไดกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู 

ระบบ KMS  โดยผูบริหารสามารถเขาใชงานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานเพ่ือกําหนด
แนวนโยบายในการดําเนินการขอใหรับรองฎีกาใหมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดใหนอยลง  
การแกปญหาในการทํางาน ระบบจะมีผูเช่ียวชาญคอยสนับสนุนการตอบคําถามของผูใชงานหรือ
ผูปฏิบัติงาน หากมีปญหา ซ่ึงนอกจากจะใชระบบ KMS แลว ยังสามารถติดตอทางโทรศัพทไดอีก
ชองทางหนึ่ง ระบบ KMS ไดจําลองความรูประสบการณของผูเช่ียวชาญใหเห็นไดชัดจาก 
Knowledge Map ทําใหพนักงานอัยการท่ีมาปฏิบัติงานใหม ๆ แมจะไมมีความรูหรือความเช่ียวชาญ
มากอน สามารถเขาใจวิธีการขอใหรับรองฎีกาท่ีถูกตองได  
 
ขอกําหนดการใชงานระบบของผูใชแตละประเภท 
ตารางท่ี 5.5 ขอกําหนดการใชงานระบบการของผูใชงานแตละประเภท 
ผูบริหาร  (อธิบดี รองอธิบดี 
และอัยการพิเศษฝาย) 

ใชในการกําหนดนโยบายในการรับรองฎีกาใหมีประสิทธิภาพและลด
ความผิดพลาดใหนอยลงและใช การตัดสินใจในการบริหารงาน 

ผูเช่ียวชาญ ใชในการแกปญหาในการขอใหรับรองฎีกาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
นิติกร ใชในการสนับสนุนขอมูลในการขอรับรองฎีกา 
 
5.1.3 วิเคราะหความตองการของซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG 3) 
1. ความตองการซอฟตแวรของระบบ 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software) ของระบบ เชน Function) ตาง ๆ ใน
ระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน ขอมูลประกอบการ
วิเคราะห ขอมูลจาก ENG 1 และ ENG 2การกําหนด Function พื้นฐานของระบบจัดการความรู จาก
ความตองการของผูใชงานท้ัง 14 รายการ   (ENG 2) ดังกลาว ปรากฏวาความตองการในการใชงาน 
นั้น ๆ ตองใช Software Feature และ Function ประเภท Software ของ Microsoft ท่ีช่ือวา 
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SharePoint 2010เปนหลัก โดยจะนํา Feature และ Function ของ SharePoint 2010 มาใชตามความ
ตองการ 
 
ตารางท่ี 5.6 ความตองการซอฟตแวรของระบบ 

ระบบ SharePoint 2010/SoftwareFeature 
ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ Document Management System 
ระบบ KMS มี Case Study (ตัวอยางคดีในการขอรับรองฎีกา) Document Management System 
ระบบ KMS มีKnowledge Map (แผนผังการขอรับรองฎีกา) Document Management System, 

Microsoft Visio, Link 
ระบบ KMS มีสวนการมอบหมายงาน Task Assignment 

ระบบ KMS มีสวนประเด็นเรงดวน Hot Issue 
ระบบ KMS มีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่อง Forum Discussion 
ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ   Link 
ระบบ KMS มีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ
(ทําเนียบผูเช่ียวชาญ) 

Contact 

ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน Announcement  
 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน Calendar 
ระบบ KMS มีประเด็นปญหาเรงดวน,ลําดับเร่ืองความเปนมา Hot Issue , Forum Discussion 
ระบบ KMS มี Blog ( ท่ีแสดงความเห็น) Blog 
ระบบ KMS มี Wiki (สารานุกรมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการ
รับรองฎีกา) 

Wiki 
 

ระบบ KMS มีระบบสืบคน Search 
 
2. การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 
 การกําหนดโครงสรางของ Cop ในระบบเนื่องจากงานการรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง
ในงานวิกฤติคือการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  จะทํางานใหสําเร็จไดไมซับซอน ดังนั้น รูปแบบของ Cop จึงเปน
แบบ Single Function   และมีขอกําหนดสิทธิของผูใชงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5.7 การกําหนดสิทธิของผูใชงานแตละประเภท 
ประเภทผูใชงาน สิทธิผูใชงาน 

ผูบริหาร  (อธิบดี รองอธิบดี และอัยการพิเศษฝาย) Read ,Write 
เช่ียวชาญ Read ,Write 
ผูใชงานท่ัวไปเชนนิติกร Read ,Write 
Knowledge Manager               Read, Write 
Project Manager                       Read, Write 
Knowledge Engineer  Read,Write, Delete, Edit 
KMS Support                            Read, Write 

 
5.1.4 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: SoftwareDesign) 
 การออกแบบซอรฟแวรเปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการของผูใชงาน 
 
ผลการออกแบบ Software   ( Software Design ) 
  ไดนําระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา  KMS-
HRD ใหผูใชงาน ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญไดทดลองใชงานเพื่อทดสอบระบบวาสามารถใชงานไดจริง
หรือไม ระบบสามารถตอบสนองความตองการการใชงานตามท่ีจัดเก็บความตองการและวิเคราะห
ความตองการหรือไม มีขอท่ีตองดําเนินการแกไขปรับปรุงแกไขหรือไม และไดสาธิตการใชงาน
ดังนี้ 

1. ผูใชงานสามารถเขาใชงานระบบการจัดการความรูไดผานโปรแกรม Internet Browser 
ท่ัวไป โดยพิมพ URL ของระบบ http://ago.camt.cmu.ac.th/SitePages/Home.aspx ลงไปในชอง 
address bar ซ่ึงจะปรากฏหนาจอหลักของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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1. ท่ีบริเวณเมนูหลักดานบนซาย เล่ือนเมาสไปคลิกท่ีลิงค CoP KM ดังรูป 
 

 

 
 

2. จะปรากฏหัวขอความรู (CoP KM) ข้ึนมาบริเวณเมนูดานซาย ผูใชสามารถคลิกเลือกหัว
ขอความรูท่ีตองการ  
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3.เม่ือผูใชเลือกหัวขอความรูท่ีตองการ จะปรากฏหนาหลักของหัวขอความรูนั้นๆ ซ่ึงผูใชสามารถ
เลือกเขาดูหัวขอความรูยอยๆ ได จากลิสตรายการหัวขอความรูทางดานซายมือ 
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4. Knowledge Map จะปรากฏขึ้นท่ีชอง Visio Web Access 
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5. ผูใชสามรถเลือกหัวขอความรูจากภาพ ท่ีปรากฏอยูบน Knowledge Map ซ่ึงจะลิงคไปยังหนาท่ี
แสดงหลักการสําคัญของความรูนั้น 
 

 

จะปรากฏขอมูลความรูท่ีผูใชเลือก 
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6.นอกจากการเลือกขอความรูท่ีปรากฏเปนภาพแลว ระบบยังไดแสดงความรูท่ีเปน explicit ท่ีแสดง
วาเปนเอกสารวิชาการ 
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5.1.5 การส่ือสารในองคกร (MAN 1)  
วิสัยทัศนหรือนโยบายในการปฏิบัติงานของสํานักงานคดีศาลสูงและสํานักงานคดีอัยการ

สูงสุดไมมีชัดเจนท้ังนี้เพราะเปนการปฏิบัติงานเพื่อกล่ันกรองใหอัยการสูงสุด จึงตองอิงตาม
วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ซ่ึงตองปฏิบัติงานโดยความละเอียด  รอบคอบ โปรงใส เปน
ธรรมและสามารถตรวจสอบได  เพื่อบรรลุนโยบายดังกลาวจึงไดออกแบบกิจกรรมการจัดการ
ความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยปรากฏตามแผนกิจกรรม MAN1 ซ่ึงแผนกิจกรรม KM เพื่อให
บรรลุวิสัยทัศนสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ควรจะเปนแหลงความรูดานการดําเนินคดีศาลสูงและ
สามารถคนหาขอมูลไดอยางถูกตองและรวดเร็วโดยมีระยะเวลา 3 ปโดยการนําทฤษฎีการจัดการ
ความรูมาประยุกตใช ภายใตภารกิจของงานการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  เพื่อใหระบบท่ีไดจัดทําในเบ้ืองตนมี
ความสมบูรณโดยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

 
1. วิสัยทัศนสํานักงานคดีอัยการสูงสุดและสํานักงานคดีศาลสูง “จะพัฒนาไปสูองคกรแหง

การเรียนรู โดยใชการจัดการความรู อยางเปนระบบ ทันสมัย โปรงใส  ทันใจและใชไดทุก
เวลา”  

 
แผนกิจกรรมปงบประมาณ 2555 

กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วัตถุประสงค/เปาหมาย 
สาธิตระบบการจัดการความรู
( KMS)  ใ ห กั บ ผู บ ริ ห า ร
สํานักงานคดีอัยการสูงสุดและ
สํานักงานคดีศาลสูง โดยการ
นัดประชุมรวมกับผูบริหารเพ่ือ
นําเสนอและช้ีแจงรายละเอียด
โครงการจัดการความรู เพื่อ
ทราบความตองการและแนว
ทางการวางแผนการดําเนิน
กิ จกรรมสร า งความ เข า ใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู  
ประชุมรวมกับ KM Team และ

- ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
จัดการความรู 
 - เสนอแนวทางแกไขโดยใช
ระบบการจัดการความรูโดย
นําเอาทฤษฎีการเรียนรูจากการ
ทํางาน (Learning in Action)มา
ประยุกตใช 
- เสนอรายละเอียดเพื่อกําหนด
ตัวคณะทํางาน 
- ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
จัดการความรู 
- กําหนดกิจกรรมการจัดการ

-เพื่ อ ให ผู บิห าร เข า ใ จและ
สนับสนุนแนวทางในการ
จัดการความรู 
- เพื่อใหไดรายช่ือคณะทํางาน 
- เพื่อใหไดแนวทางในการจัด
กิจกรรมการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
-เพื่ อ เสนอกิ จกรรมในการ
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คณะ ทํ า ง าน เ พ่ื อออกแบบ
วางแผนและกําหนดกิจกรรม
เ พื่ อ ส ร า ง ค ว า ม เ ข า ใ จ ใ น
สํานักงาน 
 
 
 
กิ จ ก ร รมระดมสมองและ
แลกเปล่ียนความรูประจําเดือน
(เดือนละ 1คร้ัง) 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสรางแรงจูงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดอบรมความรูดานการจัดการ
ความรูและจัดกลุมทํากิจกรรม 
KM  รวมกัน 

ความรูตามทฤษฎีการเรียนรู
จากการทํางาน (Learning in 
Action) 
-ช้ี แ จ ง วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค แ ล ะ
เปาหมายในการดําเนินการและ
ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดจากการ
ดําเนินการงบประมาณในการ
ดําเนินการ 
-ช้ีแจงรายละเ อียดแนวทาง 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ช้ีแจงวัตถุประสงคเปาหมาย
งบประมาณในการดําเนินการ
และผลลัพธท่ีคาดวาจะไดจาก
การดําเนินการ 
-จัดทําประกาศนียบัตรเชิดชูผูมี
ความรูความเช่ียวชาญและผู
สงเสริมกิจกรรม KM ดีเดน 
-งบประมาณในการจั ดหา
รางวัล 
-หนังสือเวียนแจงใหกับผู ท่ี
เกี่ ยวของทราบและเขารวม

ดําเนินการ การจัดการความรู
ตามทฤษฎีการเรียนรูจากการ
ทํางาน (Learning in Action) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อสรางใหเกิดการมีสวนรวม
และแสดงความคิดเห็น 
-เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห มี ก า ร
แลกเป ล่ียนเ รียนรู ระหว าง
คนทํางานเพ่ือใหได เทคนิค
วิ ธีการ  ขอควรระวังในการ
ทํางานมาใชในการปฏิบัติงาน 
 
-เพื่อสรางแรงจูงใจในการใช
ระบบการจัดการความรู(KMS) 
-เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห มี ก า ร
แลกเป ล่ียนเ รียนรู ระหว าง
คนทํางานเพ่ือใหได เทคนิค
วิ ธีการ  ขอควรระวังในการ
ทํางานใหม  ๆ  มาใชในการ
ปฏิบัติงานและจัดเก็บเผยแพร
ในระบบ KMS 
-เพื่อใหรูจักและมีความรูและ
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กิจกรรม 
-จั ด ก ลุ ม ทํ า กิ จ ก ร ร ม  KM 
รวมกัน 
-ติดตามและประเมินผล 
-งบประมาณ 

ความเขาใจตรงกันเกี่ ยวกับ
ระบบการจัดการความรู 
-เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห มี ก า ร
แลกเป ล่ียนเ รียนรู ระหว าง
คนทํางาน 
-เ พ่ือใหตระหนัก รูและเห็น
ความสําคัญและประโยชนของ
การมีระบบจัดการความรู 

 
ปงบประมาณ 2556 
1. โครงการปรับปรุงระบบการจัดการความรูท่ีจัดทําแลว 
2. โครงการเช่ือมโยงระบบการจัดการความรูการรับรองฎีกาไปยังสวนภูมิภาค 
3. โครงการสัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีดานการรับรองฎีกาเพ่ือ

สรางความตระหนักดานการจัดการความรู 
4. โครงการสัมมนาเพ่ือเผยแพรสาธิตระบบการจัดการความรูดานการรับรอง

ฎีกา 
5. โครงการประเมินผลระบบการจัดการความรู 

ปงบประมาณ 2557  
1. โครงการขยายเครือขายความรวมมือ (MOU) ไปยังหนวยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมท่ีเกี่ยวของเชน สํานักงานตํารวจแหงชาติและศาลยุติธรรม 
2. โครงการสัมมนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินคดีดานการรับรองฎีกา เพื่อสราง

ความตระหนักดานการจัดการความรู 
3. โครงการสาธิตและเผยแพรระบบการจัดการความรูดานการรับรองฎีกากับ

หนวยงานภายนอก 
4. โครงการสัมมนาดูงานดานการจัดการความรูกับหนวยงานอ่ืน ๆ   

 
5.1.6 ส่ิงท่ีพบเห็นจากการสังเกตการทํางานโดยท่ัวไปและวัฒนธรรมในการทํางาน Initial Finding 

สํานักงานคดีอัยการสูงสุดและสํานักงานคดีอัยการสูงสุด ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ 
สํานักงานอัยการสูงสุด มีวัฒนธรรมองคกรแบบภราดรภาพ  การปกครองบังคับบัญชาจึงเปนแบบ
ชวยเหลือ เกื้อกูลและเอ้ืออาทรตอกัน มีการใหเกียรติและเคารพผูท่ีอาวุโสกวาและพนักงานอัยการ
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รุนเกา ๆ บางคนพยายามท่ีจะเรียนรูและปรับตัวใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน ดังจะเห็นไดจาก
พยายามปรับตัวโดยการเรียนรูเกี่ยวกับระบบ IT มากข้ึน สวนพนักงานอัยการรุนใหม ๆ ก็พยายาม
ถายทอดความรูในดาน IT ใหกับพนักงานอัยการรุนอาวุโส   แตถึงอยางไรก็มีพนักงานอัยการสวน
ใหญติดยึดกับกรอบการทํางานแบบเดิม ๆ ไมคอยใหการยอมรับการเปล่ียนแปลง เพราะเห็นวาส่ิงท่ี
เคยปฏิบัติมาดีอยูแลวเชนในเร่ืองการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  หรือบางคนไมให
การยอมรับในระบบการจัดการความรู  ซ่ึงเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งซ่ึงคนในองคกรใน
ภาพรวมยังไมคอยยอมรับ ซ่ึงอาจจะเปนเพราะขาดการประชาสัมพันธ หรือขาดการพัฒนาความรู
ในเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคนในองคกรสวนใหญไมยอมรับท่ีจะศึกษาเพ่ิมเติมเพราะ
เห็นวาเปนการยุงยากทําใหเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งเชนกัน แตถึงอยางไรก็ตามในการ
ปรึกษาหารือในปญหาขอกฎหมายคอนขางท่ีจะใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันดีซ่ึงนับวาเปนขอดีของ
สํานักงานอัยการสูงสุดและจากการที่ไดนัดสัมภาษณเพื่อจับความรูจากผูบริหารคืออธิบดีอัยการ
สํานักงานคดีอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง  อัยการพิเศษฝาย อัยการอาวุโส  
คอนขางตองใชเวลาประสานงานพอสมควรเพราะอัยการพิเศษฝายบางทาน(ทานอนันต  นัดวิไล  
อัยการพิเศษฝายคดีอัยการสูงสุด  1 ซ่ึงเปนผูมีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรับรองฎีกา ) ทานตอง
เดินทางไปยังสํานักงานอัยการภาคตาง ๆ เพ่ือนิเทศงานเก่ียวกับการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงรวมท้ัง
การรับรองฎีกาดวย กับทานรองอัยการสูงสุด(ทานวัยวุฒิ  หลอตระกูล)  กวาจะนัดหมายไดตองใช
เวลาพอสมควร แตถึงอยางไรก็ตามพนักงานอัยการทุกทานตางก็ใหการตอนรับในการท่ีจะถายทอด
ความรูใหเพื่อเก็บไวในองคกร  คร้ันถึงวันนัดสัมภาษณผูเช่ียวชาญแมจะระบุเวลานัดหมายไวแลว 
แตก็ตองเดินทางไปต้ังแตเชาตรู เพราะหากเดินทางสัมภาษณสายอาจจะทําใหการนัดหมาย
คลาดเคล่ือนเพราะการจราจรบริเวณศูนยราชการ ถนนแจงวัฒนะ คอนขางจะมีปญหามาก กอปรกับ
ผูเช่ียวชาญบางทานเดินทางมาถึงสํานักงานต้ังแตกอน 7 นาฬิกา และหากไดมีโอกาสสัมภาษณกอน
เวลาราชการไดก็จะเปนการดี และเมื่อถึงเวลาสัมภาษณก็มีสํานวนท่ีตองพิจารณาส่ังคดีและส่ังจาย
สํานวนใหกับผูใตบังคับบัญชาจํานวนมาก และในระหวางกําลังสัมภาษณจับความรูอยู บางทานก็
จะมีโทรศัพทดังข้ึนเพื่อปรึกษาเร่ืองงานบาง ก็จะไดยินเสียงโทรศัพทปรากฏอยูในเคร่ือง
บันทึกเสียง แตถึงอยางไรก็ตามทานผูเช่ียวชาญตาง ๆ ก็มีความยินดีท่ีจะถายทอดองคความรูใหแกผู
จับความรูซ่ึงเปนนิมิตหมายท่ีดี ท้ังนี้เพราะหากบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุดเห็นประโยชน
และความสําคัญของระบบการจัดการความรู วาเปนส่ิงท่ีจําเปนและมีประโยชนตอองคกร ก็จะทํา
ใหการปฏิบัติงานในฐานะทนายของแผนดินมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่อจะไดนําเอาความรูไป
ใชในการทํางานเพื่ออํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนไดอยางแทจริง  แตหลังจากสัมภาษณ
เสร็จแลวเม่ือนําเทปท่ีบันทึกไวเพื่อนํามาถอดขอความปรากฏวาเครื่องบันทึกมีปญหา ฟงออกเปน
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บางชวง โดยเฉพาะชวงผูตอบคําถามบางคร้ังแทบจะไมไดยินหรือไดยินไมชัดเจน ก็ตองรีบ
ดําเนินการถอดขอความ ซ่ึงกรณีเชนนี้ก็เปนอุปสรรคประการหน่ึง ซ่ึงในโอกาสสัมภาษณคนตอไป
ก็จะไดแกไขไดทันเวลา  และอีกประการหนึ่งบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุด มีความเปนพี่เปน
นอง จึงรูสึกอบอุนเปนอยางยิ่ง 
 
5.2 ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 

ผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลจะพิจารณาจากการสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อ
พัฒนางานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา และการเสนอแผนกิจกรรมกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 
5.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรูเพื่อทดสอบระบบวาออกแบบเหมาะสมหรือไม และควร
ปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม 
 

 
 
รูปภาพท่ี 5.9 แสดงระบบ KMS งานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกา (การรับรองฎีกาในปญหา
ขอเท็จจริงตามป.วิ.อาญา มาตรา 218 และมาตรา 219 ซ่ึงแสดงวาสามารถใชงานไดจริงและเม่ือเขา
ไปในระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดก็จะเห็นอยูในองคความรูท่ี 6 
 
 



96 
 

5.2.2 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล 
 การออกแบบระบบการจัดการความรู KMS (เหมาะสม/การใชงาน/ส่ิงท่ีควรปรับปรุง

เพิ่มเติม/อ่ืนๆ ) 
 ผูศึกษาไดทําการ สาธิตระบบ KMS ตอผูเช่ียวชาญท่ีปฏิบัติงานดานการรับรองฎีกามานาน
หลายปไดแกนายพิบูลย จตุพัฒนกุล  ตําแหนงอัยการผูเช่ียวชาญ สํานักงานคดีอัยการสูงสุด ปฏิบัติ
หนาท่ีเลขานุการรองอัยการสูงสุด(รอยโทมนัส  อุบลทิพย)  บนสมมุติฐานวา พนักงานอัยการไมมี
ความรูในการดําเนินคดีช้ันศาลสูงโดยเฉพาะประเด็นการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 และมาตรา 219  โดยช้ีแจงถึงการคนควาแบบ
อิสระน้ี จะทําการศึกษาเฉพาะในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ 2 มาตราน้ีเทานั้น ซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญ
ท่ีสุด คือ การท่ีพนักงานอัยการท่ีจะปฏิบัติงานดานการรับรองอุทธรณ-ฎีกาหรือดําเนินคดีในช้ันศาล
สูง จะตองมีความรูเกี่ยวกับองคประกอบของกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ระเบียบการดําเนินคดีอาญา 
หนังสือเวียน และท่ีสําคัญจะตองเปนผูมีประสบการณในการดําเนินคดีอาญามานานหลายป เพราะ
หากมีการปฏิบัติงานผิดพลาดบอย ๆ จะเปนอันตรายตอการอํานวยความยุติธรรมแกประชาชน 
เนื่องจากการดําเนินคดีในช้ันศาลสูงเปนการตรวจสอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาของศาลจึง
ถือวาเปนภารกิจท่ียิ่งใหญและมีความสําคัญมาก หากมีขอผิดพลาดเพราะความไมรูหรือไมเอาใจใส
ของพนักงานอัยการในการปฏิบัติงานก็จะนําความเส่ือมเสียมาสูสํานักงานอัยการสูงสุด มี
ผลกระทบตอความเช่ือม่ันของประชาชน  
 กรณีการศึกษาในการคนควาแบบอิสระน้ี เพื่อนําไปใชแกปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมี
ความรูความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน โดยไดสาธิต อธิบายวิธีการใชงานระบบ KMS ซ่ึง
ประกอบดวย Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge ท่ีสําคัญ ตลอดจนสาธิตวิธีการใชงานของ
ผูใชงานท้ังสามประเภทไดแก ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงหลังจากไดมีการสาธิต
ระบบตอผูเช่ียวชาญดังกลาวแลว ผูเช่ียวชาญใหความเห็นสรุปไดวา ระบบ KMS สามารถแกปญหา
พนักงานอัยการท่ีไมมีความรูและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีเกี่ยวกับการขอใหรับรองฎีกาได
ในระดับหนึ่ง  มีข้ันตอนกระบวนการท่ีชัดเจนตาม Knowledge Map ท่ีสามารถเขาใจใน
กระบวนการการขอรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 218 และ 219 ไดและสามารถนําไปประยุกตใชปฏิบัติงานไดจริงเพราะมีกฎหมาย 
ระเบียบการดําเนินคดีอาญา หนังสือเวียน  คูมือการดําเนินคดี  และองคความรูสนับสนุน (หนังสือ 
ตํารา บทความทางวิชาการ) ใชสําหรับศึกษาคนควาได   มีตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยวา
กรณีใดควรจะขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไดหรือไมเปน Case Study ท่ีสามารถนําไป
ประกอบการดําเนินงานได รวมท้ังมีรายช่ือผูเช่ียวชาญคอยใหคําปรึกษาไดอีกทางหนึ่งดวย  
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 หลังจากไดมีการนําเสนอกิจกรรม KM ตอผูเช่ียวชาญดังกลาวแลว ผูเช่ียวชาญใหความเห็น
โดยสรุปไดวา  แผนกิจกรรม KM นาจะทําไดระดับหนึ่งเหมาะสําหรับพนักงานอัยการท่ีมีความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศพอสมควร แตอาจจะทําใหพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานดานการรับรอง
ฎีกานี้บางสวนท่ีไมมีความรูเกี่ยวกับระบบ IT อาจจะไมถนัดในการใชงานในระบบการจัดการ
ความรูดังกลาวนี้ แตหากจัดใหมีผูคอยชวยเหลือหรือใหคําแนะนําก็จะทําใหสามารถนําไป
ประยุกตใชงานไดอยางดีและทําใหการปฏิบัติงานไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 

 แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป  
การเสนอแผนกิจกรรมเปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อให

บุคลากรในสํานักงานคดีอัยการสูงสุดมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการ
ความรู ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูงานการรับรองฎีกา โดยขอมูลในการ
กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากน้ันจึงไดมีการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมไดกําหนดไว 3 ป ดังแสดงไวใน
ตารางท่ี 5.8 จาการนําระบบ KMS ไปสาธิตกับผูเช่ียวชาญแลว นําผลการสาธิตระบบมาวิเคราะห
และประเมินคาขอมูล ปรากฏตามตารางท่ี 5.8 
ตารางท่ี 5.8 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลการออกแบบระบบ 
ความเหมาะสม ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมในการใชงาน การใชงาน

คอนขางใชงายสําหรับผูท่ีมีความรูดานเทคโนโลยี สวนผูใชงานท่ีไม
มีหรือมีความรูดานเทคโนโลยีนอย ถือวายังมีความยุงยากในการใช
งานเนื่องจากมีหลายข้ันตอนในการเขาถึงขอมูล 

การใชงาน การใชงานสามารถใชงานไดจริงและในระยะยาวนาจะ
นําไปใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานได เนื่องจากระบบมี
ฐานขอมูลท้ังสวนท่ีเปน Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
เพียงพอในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน มีฐานขอมูลเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ  ความรูเสริม 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติม ควรปรับปรุงระบบ KMS ใหเปนศูนยกลางแลกเปล่ียนเรียนรู
ประสบการณระหวางอัยการผูเช่ียวชาญ และใหมีชองทางแจง
ขาวสารทุกเร่ืองเพื่อผูใชงานจะไดเห็นประโยชนของระบบ 
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ตารางท่ี 5.8 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลการออกแบบระบบ  (ตอ) 
 ควรมีชองทางสําหรับเก็บสถิติผูเขาใชงาน และมีสวนการให

คะแนนความพึงพอใจระบบ เพื่อใชเปนตัวช้ีวัดในการมีสวนรวม
กิจกรรมการจัดการความรู 

รูปแบบมีความเหมาะสมแตควรปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 

 
อ่ืน ๆ ควรมีระบบจูงใจใหหันมาสนใจการใชงานระบบ เชน มีรางวัล 

สําหรับผูใชงานและสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองสนับสนุน
เทคโนโลยีให เพียงพอเพื่อรองรับระบบ  หากระบบดีแตไมมี
เทคโนโลยีรองรับถือวาไมเกิดประโยชน 

 
2) แผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 
 จากการนํากิจกรรมการจัดการความรูดังตารางท่ี 5.9ไปเสนอกับผูเช่ียวชาญ แลวนําความ
คิดเห็นมาวิเคราะหและประเมินคาขอมูล ปรากฏตามตารางท่ี 5.9 
ตารางท่ี  5.9 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป 
ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความรู  3 ป  มีความเหมาะสม

สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงในการขอรับรองฎีกา 
สามารถดําเนินการไดจริง สามารถดําเนินการไดจริงเนื่องจากเปนกิจกรรมท่ีไมตองใช

งบประมาณและเปนกิจกรรมท่ีหลายสํานักงานไดทําอยูแลว 
ความเปนไปไดในการบรรลุ
วัตถุประสงค 

มีความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ กิจกรรมท่ี 1 ปท่ี 1 กิจกรรมนิเทศการใชงานระบบการ
จัดการความรู (KMS)เห็นวามีความสําคัญจึงควรมีการเนน
กิจกรรมที่ 1 หากไมสามารถทําใหผูใชงานเขาใจการใชงาน
ระบบได หรือไมสามารถทําใหผูใชงานเห็นประโยชนของ
ระบบได กิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ไมสามารถทําได 

วฒันธรรมองคกรอัยการท่ีไมคอยยอมรับการเปล่ียนแปลง 
บุคลากรยึดติดกับงานท่ีทําอยูประจํา(Defensive Routine) มี
ความเช่ือม่ันใจตัวเองสูงไมคอยยอมรับฟงความคิดเห็นของ 
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ตารางท่ี  5.9 สรุปผลการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลแผนกิจกรรมการจัดการความรู 3 ป (ตอ) 
 ผู อ่ืน  ดั งนั้ นจะต องจะตอง ส่ือสาร ทํ าความ เข า ใจ 

(Alignment) กับบุคลากรใหเห็นถึงประโยชนของระบบการ
จัดการความรู 

 
5.2.3 ส่ิงท่ีคนพบและนาสนใจจากการสาธิตระบบ 
 ผลจาการสาธิตระบบ  
  กรณีระบบการจัดการความรูสามารถแกปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูความ
เช่ียวชาญในการขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงไดหรือไม ระบบ KMS มี Function การ
ทํางานและการใชงานหลายรูปแบบ สามารถสรุปออกมาในแตละรูปแบบได ดังนี้ 
 1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบการดําเนินคดี 
คูมือ องคความรูสนับสนุน เชน คําพิพากษาศาลฎีกา คําช้ีขาดความเห็นแยงของอัยการสูงสุด  

2.ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางคดี) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนินคดี มีความ
เหมาะสม และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด   
-ในสวนนี้ ระบบสามารถแกไขปญหาสําหรับคนท่ีไมเคยทํางานในสํานักงานคดีศาลสูงได เพราะมี
ข้ันตอนกระบวนการที่ชัดเจนตาม Knowledge Map 
 3.ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินคดีในรูปแผนผัง) เพื่อใชใน
การส่ือสารและเขาใจไดงาย มีความเหมาะสม และสามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการ
ทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด   
-ในสวนนี้ ระบบสามารถแกไขปญหาสําหรับคนท่ีไมเคยทํางานในคดีศาลสูงได เพราะ มีข้ันตอน 
กระบวนการที่ชัดเจนตาม Knowledge Map ผูปฎิบัติสามารถศึกษาและเขาใจไดงาย  
 4.ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตอง มีความเหมาะสม  และ
สามารถใชงานจริงในการแกปญหาในการทํางานไดหรือไม เพราะเหตุใด   
-ในสวนนี้ ระบบสามารถแกไขปญหาคนทํางานไมมีความรูได  และควรจะมี เพราะในกรณีเรงดวน
ตองสอบถามผูเช่ียวชาญ  
 สรุป ระบบ KMS สามารถแกไขปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูความเช่ียวชาญไดใน
ระดับหนึ่ง เพราะพนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานอัยการ คดีศาลสูงสวนใหญจะไมถนัด
การเคร่ืองมือดาน IT จึงควรสนับสนุนใหมีความรูในสวนนี้ตอไป 

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ พนักงานอัยการท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานคดีศาลสูงจะตองมี
ความขยัน หม่ันศึกษาระเบียบ คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวของ หนังสือเวียน เปนตน 
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5.2.4 แนวทางการศึกษาและพัฒนาตอ 
 กรณีการศึกษาในการคนควาแบบอิสระน้ี  เพื่อนําไปใชแกปญหาพนักงานอัยการไมมี
ความรูความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยภายหลังจากไดมีการสาธิตอธิบายวิธีการใชงานระบบ 
KMS ซ่ึงประกอบดวย Tacit Knowledg eและ Explicit Knowledge ใหแกผูเช่ียวชาญแลวจะเห็นได
วาระบบ KMS สามารถแกปญหาพนักงานอัยการท่ีไมมีความรูและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดี
เกี่ยวกับการขอใหรับรองฎีกาไดในระดับหนึ่งเพราะมีข้ันตอนกระบวนการท่ีชัดเจนตาม  
Knowledge Map ท่ีสามารถเขาใจในกระบวนการการขอรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริงเพื่อ
นําไปใชปฏิบัติงานไดจริง หากในอนาคตแมจะมีพนักงานอัยการผูเช่ียวชาญจะเกษียณราชการหรือ
เล่ือนตําแหนงสูงข้ึนหรือตาย ก็ไมตองกังวลอีกตอไปเพราะองคความรูตาง ๆ ไดรวบรวมไวใน
ระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว  ซ่ึงแตกตางจากในอดีตท่ีไมเคยจัดการ
ความรูไวอยางเปนระบบเม่ือมีเหตุการณตาง ๆ ดังกลาวขางตนองคความรูเหลานั้นก็จะมลายหายไป
กับบุคลากรที่มีความรูและความเช่ียวชาญซึ่งเปนปญหาตอองคกรตลอดมา  แตเม่ือมีระบบการ
จัดการความรูท่ีไดมาตรฐานระดับสากลจึงไมตองกังวลอีกตอไปเพียงแตตองมีการพัฒนาระบบการ
จัดการความรูใหแพรหลายยิ่ง ๆ ข้ึนไปเพื่อสนับสนุนใหสํานักงานอัยการสูงสุดเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางแทจริง 
 
5.2.5.อภิปรายผล 

ผลจาการคนควาแบบอิสระ ตามสมมุติฐาน พนักงานอัยการท่ีไมมีความรูความเช่ียวชาญใน
การดําเนินคดีขอใหรับรองฎีกาในปญหาขอเท็จจริง สามารถแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดโดยนําระบบการ
จัดการความรู( KMS) มาใชถึงจะไมเต็มท่ีแตก็พรอมท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตเพราะหากหวัง
พึ่งพาการฝกอบรมแบบเดิมคือมีการออกไปนิเทศงานตามสํานักงานตาง ๆ นอกจากจะสูญเสีย
งบประมาณแลวก็ยังมีปญหาในกรณีผูท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดังกลาว ตองโยกยายเล่ือนตําแหนง
หรือเกษียณอายุความรูในตัวบุคคลเหลานั้นก็จะสูญหายไปดวย  ซ่ึงผูศึกษาไดทําการศึกษาในปญหา
ดังกลาว โดยใชทฤษฎีและหลักการจัดการความรูมาประยุกตใช พบวา สามารถแกปญหาดังกลาวได 
โดยไมตองฝกอบรม และความรูดังกลาวก็ไมสูญหายไปเพราะสาเหตุดังกลาวอีกและการนําทฤษฎี
การเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มาประยุกตใชยังทําใหสํานักงานอัยการสูงสุดไดท้ังเนื้อ
งาน และบุคลากรไดความรูไปพรอม ๆ กัน โดยไมตองใหพนักงานอัยการผูเช่ียวชาญตองท้ิงการ
ปฏิบัติงานเพ่ือออกไปอบรมสัมมนาอีกตอไป 

  
 


