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บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการคน้ควา้อิสระหรือศึกษาวิจยัเก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้เพื่อการด าเนินคดีชั้น
ฎีกา ศึกษาเฉพาะกรณีความบกพร่องในการตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ 
และไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย โดยการน าทฤษฏีการจดัการความรู้ท่ีเหมาะสมมาประยุกตใ์ชเ้พื่อเป็นวิธี                       
ในการแกปั้ญหา ท าให้เก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีต่างๆ ตั้งแต่ ทฤษฏีการจดัการความรู้ หลกักฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของ
พนกังานอยัการ แนวทางปฏิบติัหรือหนงัสือเวยีน และค าพิพากษาศาลฏีกา 
 
2.1 ทฤษฎกีารจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หมายถึง การบริหารจดัการองค์กรโดย       
เนน้การใชค้วามรู้และประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างาน
เพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้สามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อการด ารงอยู่ขององค์กร
และชีวิตและครอบครัวของพนกังานร่วมกนั1การจดัการความรู้มุ่งเนน้ 3 ประการ ประการแรก มุ่ง
พฒันาคนท างาน ใช้ความรู้หรือกลุ่มของคนท างานใช้ความรู้ท่ีหมัน่ฝึกฝนท างานร่วมกนัให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุ่มผูท้  างานใช้ความรู้ร่วมกนัท างานน้ีว่า “ชุมชนนกั
ปฏิบติั” (Community of Practice) องคก์รตอ้งพฒันาบุคลากรเหล่าน้ีเพื่อให้เกิดขีดความสามารถใน
การแข่งขนั องค์กรตอ้งมุ่งพฒันาให้ความรู้เฉพาะธุรกิจ (Domain Knowledge) แก่คนเหล่าน้ีให้
เคร่ืองมือและความรู้ใหม่ๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Knowledge) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีสนบัสนุนท่ีส าคญั (Enabling Technology)ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานร่วมกัน ประการที่สอง มุ่งเน้นการสร้างวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ขององคก์รเท่าท่ีองค์กรจะสามารถท าไดห้รือภายใตข้อ้จ ากดั
ต่างๆ ประการที่สาม ตอ้งปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคญัและ
จ าเป็นของการจดัการความรู้ในปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ตท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคญัของคนท างานใชค้วามรู้ขององคก์ร เน่ืองจากท าให้เกิดความรวดเร็วและมีขอ้มูลเพียงพอใน
การท างานหรือตดัสินใจในการศึกษาวิจยัหวัขอ้การพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง: 
ศึกษาเฉพาะกรณีความบกพร่องในการตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ และ
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ไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย ซ่ึงจากท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ีแลว้ เกิดจากประเด็นผูป้ฏิบติังานมีปริมาณงานท่ี
หน้างานเยอะในขณะท่ีมีอตัราก าลงัพลน้อย ท าให้มีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ท่ีจะตดัสินใจจากการ
ท างานจริงท่ีหนา้งาน สอดคลอ้งกบัทฤษฏีการจดัการความรู้วา่ดว้ยการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning 
in Action) 
ของ David Garvin มาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหางานดา้นการตรวจสั่งคดีของพนกังานอยัการได้
เน่ืองจากทฤษฎี Learning in Action มีหลกัการส าคญัคือการเปล่ียนการท างาน (Action) เป็นโอกาส
ในการเรียนรู้ (Learning Opportunity) โดยแนะน าให้องคก์รตอ้งจดัรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู้ 4 
แบบไดแ้ก่ 

2.1.1 การเรียนรู้โดยสืบราชการลับ (Intelligence Learning) ไดแ้ก่การสืบความลบั
ขององคก์ร คู่แข่งขนัหรือองค์กรลกัษณะเดียวกนั หาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
จากแหล่งต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถสอบถามได้โดยตรง โดยการคน้หา (Search) 
การสอบถาม (Inquiry) และการเฝ้าสังเกตติดตาม (Observation) มา
ประยุกตใ์ชซ่ึ้งรูปแบบการเรียนรู้โดยสืบราชการลบัท่ีจะน ามาประยุกต์ใชใ้น
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี แบ่งออกเป็น 3 วธีิกล่าวคือ 

ก. การเรียนรู้โดยการคน้ควา้ (Search) 
ข. การเรียนรู้โดยการสอบถามผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญ(Inquiry) 
ค. การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation) 

วิธีการการเรียนรู้โดยการคน้ควา้ (Search)จะใช้ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ จากแหล่งขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้เช่น จากหนงัสือต าราหรือจากเวบ็ไซตต์่างๆ ส่วนการเรียนรู้โดยการ
สอบถามผูรู้้หรือผู ้เช่ียวชาญ (Inquiry) ผู ้ศึกษาจะท าการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญท่ี
ปฏิบติังานในดา้นการตรวจสั่งคดี จากประสบการณ์การท างานของผู ้เช่ียวชาญท่ีได้ประสบด้วย
ตนเองซ่ึงจะท าให้ไดเ้ทคนิคหรือขอ้พึงระวงัในการปฏิบติังาน ส่วนประการสุดทา้ยการเรียนรู้โดย
การสังเกต (Observation) จะใชว้ิธีการสังเกตขอ้มูล ความเคล่ือนไหวจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่มี
การพฒันาความรู้ในดา้นน้ีเพียงใด และจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัส านกังานอยัการสูงสุดได้
หรือไม่ เพียงใด 
       2.1.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประสบการณ์ ของตนเอง ด าเนินการแล้วเป็นอย่างไร มีผลตามมาอย่างไร โดยวิธีการศึกษาผล
สะทอ้น (Reflect) และทบทวนเหตุการณ์ (Review) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ขององคก์ร
ท่ีผ่านมาว่าจากประสบการณ์ ในการแก้ปัญหาในเร่ืองดังกล่าวองค์กรได้ใช้วิธีการใดในการ
แกปั้ญหา ผลการแกปั้ญหาเป็นอย่างไร และในอนาคตจะด าเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งไร เป็นการ
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ทบทวนเหตุการณ์ (Reflect and Review) ต่างๆ การทบทวน (Review) คือ การทบทวนเหตุและผล
ในทุกขั้นตอนของการท างาน ส่วนการสะทอ้นความคิด (Reflect) คือ การวิเคราะห์หาผลกระทบ
หรือผลต่อเน่ืองในภายหลังจากการท างานเสร็จแล้วหรืออาจจดัให้มีกิจกรรมทบทวนหลังการ
ท างาน (After Action Review) เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการท างานเพื่อน า
ประสบการณ์ในการท างานไปปรับปรุงพฒันางานต่อไป 
      2.1.3 การเรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental Learning) ทดลองเพื่อหาความรู้ใหม่
ในงานท่ีไม่ เคยมีใครท ามาก่อนหรือองค์กรย ังไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดยการส ารวจ 
(Exploration) และพิสูจน์สมมติฐาน (Hypothesis and Test) 
      2.1.4 การเรียนรู้เพื่อน าการเรียนรู้ (Leadingl Learning) ฝึกผูบ้ริหารหัวหน้างานใน
องคก์ร ใหท้  าหนา้ท่ีน าการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือในการน าการเรียนรู้ต่างๆ โดยตอ้งเรียนรู้ในการฝึก
เป็นผูน้ าในการเรียนรู้ (Leadership) และการฝึกสอน (Coaching) บุคลากรภายใตก้ารบงัคบับญัชา
ใหเ้รียนรู้ 

ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีใชง้านท่ีจ าเป็นตอ้งท าอยูแ่ลว้และเป็นโอกาสในการฝึกหดั พฒันาทกัษะ       
ในการเรียนรู้ขององค์กร หรือใช้การปฏิบัติงานเป็นการเรียนรู้  ซ่ึงนอกจากองค์กรจะได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนรู้เพื่อใช้แก้ปัญหาท่ีตอ้งเผชิญหน้าโดยตรง แล้วยงัเป็นการฝึกทกัษะการ
เรียนรู้ใหก้บัคนในองคก์รและทฤษฎีน้ีไม่เนน้เอาผูเ้ช่ียวชาญหรือคนท างานออกจากหนา้งานเพื่อมา
ฝึกฝนการเรียนรู้หรือท ากิจกรรมการจดัการความรู้ท าให้ลดความเส่ียงในงานท่ีตอ้งรับผิดชอบซ่ึง
การน าเอาทฤษฎีดังกล่าวน้ี มาประยุกต์ใช้น่าจะเหมาะสมกับการท างานของพนักงานอยัการ
ผูเ้ช่ียวชาญเพราะมีส านวนคดีมากอยู่แล้ว จึงไม่จ  าเป็นตอ้งออกจากหน้างาน สามารถเรียนรู้งาน
ตรวจพิจารณาสั่งคดีเพื่อพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ ท่ีหน้างานและส านกังานอยัการสูงสุดก็ไดรั้บ
ประโยชน์จากผลส าเร็จของงานโดยตรง โดยการคน้ควา้แบบอิสระน้ีจะน ารูปแบบ 

กล่าวโดยสรุป ทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) โดยเฉพาะการเรียนรู้
โดยการสืบราชการลบั และการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความเหมาะสมกบัลกัษณะปัญหาของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นพนกังานอยัการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ท่ีมีปริมาณงานมาก ท าให้การเรียนรู้หรือการ
พฒันามาตรฐานการท างาน ควรจะอยูท่ี่หนา้งานเอง โดยปรับสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปล่ียนการท างานใหเ้ป็นโอกาสในการเรียนรู้ 
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2.2 ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง (Domain Knowledge) 
2.2.1 ด้านกฎหมาย 

(ก) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 มาตรา 255 วรรคแรก
บญัญติัว่า “พนกังานอยัการมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีบญัญติัในรัฐธรรมนูญน้ีและตามกฎหมายว่าดว้ย
อ านาจและหนา้ท่ีของพนกังานอยัการและกฎหมายอ่ืน” และวรรคสองบญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมี
อิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปโดยเท่ียงธรรม” 

(ข) ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
      มาตรา 15 วธีิพิจารณาขอ้ใดซ่ึงประมวลกฎหมายน้ีมิไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะให้

น าบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัเท่าท่ีพอจะใชบ้งัคบัได ้
       มาตรา 193 คดีอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลชั้นตน้ในขอ้เท็จจริงและขอ้
กฏหมาย ให้อุทธรณ์ไปยงัศาลอุทธรณ์ เวน้แต่จะถูกห้ามอุทธณ์ โดยประมวลกฏหมายน้ีหรือ
กฏหมายอ่ืน 
       อุทธรณ์ทุกฉบบัตอ้งระบุขอ้เท็จจริงโดยยอ่หรือขอ้กฎหมายท่ียกข้ึนอา้งอิงเป็น
ล าดบั 
       มาตรา 215 นอกจากท่ีบญัญติัมาแลว้ ให้น าบทบญัญติัวา่ดว้ยการพิจารณาและ
วา่ดว้ยค าพิพากษา และค าสั่งศาลชั้นตน้มาบงัคบัในชั้นศาลอุทธรณ์ดว้ยโดยอนุโลม 
  (ค) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ประกอบประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 15)  
        มาตรา 249 ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายท่ีจะยกข้ึนอ้างในการยื่นฎีกานั้ น 
คู่ความจะตอ้งกล่าวไวโ้ดยชดัแจง้ในฎีกา และตอ้งเป็นขอ้ท่ีไดย้กข้ึนว่ากนัมาแลว้โดยชอบในศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ทั้งจะต้องเป็นสาระแก่คดี อนัควรได้รับการวินิจฉัยด้วย การวินิจฉัยว่า
ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ีเป็นสาระแก่คดีขอ้ใดไม่ควรไดรั้บการวินิจฉยัจากศาลฎีกาให้กระท า
โดยความเห็นชอบของรองประธานศาลฎีกา ซ่ึงประธานศาลฎีกามอบหมาย แต่ทั้งน้ีไม่กระทบถึง
อ านาจของประธานศาลฎีกา ตามมาตรา 140 วรรค 2  
   (ง) พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ. 2553 มาตรา 21 วรรค
แรกซ่ึงบญัญติัวา่ “พนกังานอยัการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญและตามกฎหมายโดยสุจริตและเท่ียงธรรม” วรรคสองบญัญติัวา่ “ถา้พนกังานอยัการ
เห็นว่าการฟ้องคดีอาญาจะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยั
หรือความมัน่คงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อนัส าคญัของประเทศให้เสนอต่ออยัการสูงสุด และ
อยัการสูงสุดมีอ านาจสั่งไม่ฟ้องได ้ทั้งน้ีตามระเบียบท่ีส านกังานอยัการสูงสุด โดยความเห็นชอบ
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ของก.อ”. และวรรคสามบญัญติัวา่ “ให้น าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีพนกังานอยัการ
ไม่ยืน่ค  าร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนค าร้อง ถอนอุทธรณ์และถอนฎีกาดว้ยโดยอนุโลม” 
  (จ) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ.2546 ข้อ 16 
ก าหนดใหส้ านกังานคดีศาลสูง มีอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบด าเนินคดีอาญาทั้งปวงท่ีเกิดในเขตทอ้งท่ี
กรุงเทพมหานครตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของพนกังานอยัการ หรือส านกังาน
อยัการสูงสุดในชั้นอุทธรณ์และฎีกาและขอ้ 17 ก าหนดให้ส านกังานคดีศาลสูงเขต มีอ านาจหนา้ท่ี
รับผดิชอบด าเนินคดีอาญาทั้งปวงท่ีเกิดในเขตทอ้งท่ีส านกังานอยัการเขตตามท่ีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ หรือส านกังานอยัการสูงสุดในชั้นอุทธรณ์และฎีกา 
  (ฉ) ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ 
พ.ศ.2547 หมวด 5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ขอ้ 130 ถึง 153 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2549 
ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2549 โดยเฉพาะ 

ขอ้ 143 (วิธีปฏิบติัเม่ือมีค าพิพากษาไม่ชอบ) ก าหนดไวว้่า ในกรณีท่ีศาล
พิพากษาหรือสั่งเกินค าขอ หรือท่ีมิไดก้ล่าวในฟ้อง หรือศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยเกินก าหนดโทษ
ตามกฏหมาย หรือพิพากษาหรือมีค าสั่งไม่ชอบดว้ยประการใด ให้พนกังานอยัการพิจารณาอุทธรณ์
หรือฏีกาต่อไป 

ขอ้ 145 (การท าและยื่นค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฏีกา ค าแกอุ้ทธรณ์ ค าแกฏี้กา) 
ก าหนดไวว้่า ในกรณีท่ีออกค าสั่งอุทธรณ์หรือออกค าสั่งฏีกา หรือห้แกอุ้ทธรณ์หรือให้แกฏี้กาให้
อยัการศาลสูงรับผดิชอบในการท าค าฟ้องอุทธรณ์ ค าฟ้องฏีกา ค าแกอุ้ทธรณ์ หรือค าแกฏี้กาแลว้ลงนาม
เป็นผูเ้รียงและเป็นโจทก ์

การยื่นอุทธรณ์หรือฏีกา หรือยื่นค าแก้อุทธรณ์หรือค าแก้ฏีกาให้เป็นหน้าท่ี
ของส านกังานประจ าศาลชั้นตน้ เวน้แต่ในกรุงเทพมหานครใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส านกังานคดีศาลสูง 

(ช) ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ                  
พ.ศ.2547 หมวด 5 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ขอ้ 130 ถึง 153 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุดวา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2549 
ลงวนัท่ี 28 เมษายน 2549 

2.2.2 ด้านมาตรฐานการพฒันาระบบสารสนเทศ 
ด าเนินงานการวจิยัตามมาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504 โดยคดัเลือกขั้นตอนท่ี

ส าคญัตามมาตรฐาน ISO 12207 และด าเนินการตามแนวทาง Deming’s Cycle คือ PDCA (แต่ในชั้น
น้ีใหด้ าเนินการเฉพาะ Plan และ Do) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO 15504 ดงัน้ี 
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1) กระบวนการดา้นการสร้างระบบ KMS 
1.1 การจดัเก็บความตอ้งการ: Requirement Elicitation (ENG1) 

- จดัท าก าหนดการ และขอบเขตการจบัความรู้ (Scoping) 
-  ก าหนดผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะขอสัมภาษณ์ 
- จดัท าวาระสัมภาษณ์ และเตรียมค าถาม 

1.2 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบการจัดการความรู้ : System 
Requirement Analysis (ENG 2) 

- สอบถามความตอ้งการจากส านกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการรับรอง
อุทธรณ์-ฎีกาในปัจจุบนัและในอนาคตเม่ือมีระบบการจดัการความรู้ 

- แบ่ งประ เภทผู ้ใช้งานแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับ  ผู ้บ ริหาร 
(Knowledge Decision Maker) ผูเ้ช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และผูใ้ชง้านระบบ (Knowledge 
User) 

1.3 การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟต์แวร์ท่ีใช้: Software Requirement Analysis 
(ENG 3) 

- วธีิการและหลกัการในการวางระบบจดัการความรู้ให้สอดคลอ้งกบั ENG 
1และ ENG 2 (การแบ่ง CoP สามารถแบ่งไดเ้ป็น Cross Function หรือ Single Function) 

- วเิคราะห์การใชง้านเพื่อน ามาออกแบบระบบจดัการความรู้ 
1.4 การออกแบบซอฟตแ์วร์: Software Design (ENG 4) 

- ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายบริหารจดัการความรู้ (สฝบร.) ก าหนดรูปแบบ
ซอฟต์แวร์ โดยให้มีความสอดคล้องกับการใช้ซ ้ าโปรแกรมข้อมูลต่างๆ (Reuse Program 
Management) 

 
2) กระบวนการด้านการบริหารองค์กร 

2.1 การส่ือสารในองคก์ร: Organizational Alignment (MAN 1) 
- ศึกษาบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ หรือวิสัยทศัน์ของส านกังานท่ี

เก่ียวขอ้งการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ซ่ึงไดแ้ก่ส านกังานคดีศาลสูง ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1 – 9   
- ตอ้งมีวสิัยทศัน์ของการจดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัส านกังานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง 
- มีแผนกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันภายในส านักงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง 
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2.2 การจดัการองคก์ร: Organization Management (MAN 2) 
- วิเคราะห์ โครงสร้างปัจจุบนัของส านักงานท่ีเก่ียวข้องกับงานด้านการ

ด าเนินคดีชั้นศาลสูง โดยระบุปัญหาในการจดัการความรู้ของโครงสร้างปัจจุบนั 
2.3 การจดัการโครงการ: Project Management (MAN 3) 

- มี Grantt Chart 
- มีการระบุ Project Team และมีการแบ่งงานใน Team (Work Break Down 

Structure) ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู ่
3)  กระบวนการด้านทรัพยากรและโครงสร้างพืน้ฐาน 

3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย:์ Human Resource Management (RIN 1) 
- มีกฎหมายและระเบียบ (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราก าลงั) 
- การมีศึกษากรอบอตัราก าลงัท่ีเพียงพอต่อการพฒันาความรู้ 

3.2 การฝึกอบรม: Training (RIN 2) 
- วิเคราะห์ความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญ และผู ้

ปฏิบติั 
- สืบค้นหลักสูตรการฝึกอบรม (Domain Knowledge, Technology 

Knowledge, Management Knowledge, Collaboration) ซ่ึงตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การ
ใชค้วามรู้ในปัจจุบนัและอนาคต 

3.3 การจดัการความรู้: Knowledge Management (RIN 3) 
- สฝบร. จดัท าระบบจดัการความรู้เพื่อใช้ในโครงการ โดยมีลิ้นชักความรู้ 

15 Tasks 
3.4 โครงสร้างพื้นฐาน: Infrastructure (RIN 4) 

- ส ารวจอุปกรณ์ท่ีมีอยูแ่ลว้ 
- ส ารวจเทคโนโลยท่ีีสามารถรองรับการจดัการความรู้ 
- มีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการและลกัษณะการใชง้านจริงกบัผูใ้ช ้
 

4) กระบวนการด้านการใช้ซ ้า 
4.1 การจดัการทรัพยสิ์น: Asset Management (REU 1) 

- ส ารวจครุภณัฑ์ท่ีมีอยูแ่ละสภาพการใชง้านปัจจุบนัในส่วนท่ีสามารถน ามาใชห้รือ
เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการความรู้ โดยมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของระบบการจดัการ
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ความรู้ (ENG 2) การส่ือสารในองคก์ร (MAN 1) และการบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ (RIN 1 รวมทั้ง
ตอ้งใชค้รุภณัฑท่ี์มีอยูห่รือท่ีจะมีในอนาคตใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

4.2 การใชซ้ ้ าโปรแกรมขอ้มูลต่างๆ: Reuse Program Management (REU 2) 
- ส ารวจ Template ของส านักงานอยัการสูงสุดท่ีสามารถน ามาใช้ได้ 

หรือ 
- เลือกใช้และออกแบบ Template เพิ่มเติมตาม ENG 4 โดยให้มี

คลา้ยคลึงกบัมาตรฐานของส านกังานอยัการสูงสุด 
4.3 จดัเก็บความรู้เฉพาะงาน ท่ีอาจน ามาใช้ซ ้ า หรือเป็นตน้แบบเพื่อการ

พฒันาต่อยอดในการสร้างระบบการจดัการความรู้ในคร้ังต่อไป: Domain Engineering (REU 3) 
- วิเคราะห์ผลของการสร้างระบบ KMS (ENG1-ENG4) และ MAN1 

เพื่อศึกษาวา่สามารถน าความรู้หรือรูปแบบอะไรไปใชซ้ ้ าต่อไปไดบ้า้ง 
 
2.3 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  ค าอธิบายประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่วา่ดว้ยอุทธรณ์และฎีกา 
  มาตรา 249  ขอ้เท็จจริงหรือขอ้กฎหมายท่ีจะยกข้ึนอา้งในการยื่นฎีกานั้น คู่ความ
จะตอ้งกล่าวไวโ้ดยชดัแจง้ในฎีกา และตอ้งเป็นขอ้ท่ีไดย้กข้ึนว่ากนัมาแลว้โดยชอบในศาลชั้นตน้
และศาลอุทธรณ์ ทั้งจะตอ้งเป็นสาระแก่คดี อนัควรไดรั้บการวินิจฉยัดว้ย การวินิจฉยัวา่ขอ้เท็จจริง
หรือขอ้กฎหมายท่ีเป็นสาระแก่คดีขอ้ใดไม่ควรไดรั้บการวินิจฉัยจากศาลฎีกาให้กระท าโดยความ
เห็นชอบของรองประธานศาลฎีกา ซ่ึงประธานศาลฎีกามอบหมาย แต่ทั้งน้ีไม่กระทบถึงอ านาจของ
ประธานศาลฎีกา ตามมาตรา 140 วรรค 2 
  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ไม่มีบทบญัญติัในส่วนของการจ ากดัสิทธิในการอุทธรณ์ หรือฎีกาในปัญหาขอ้กฎหมาย 
จึงเป็นเหตุให้คู่ความพยายามน าคดีของตนข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา ในปัญหาขอ้กฎหมาย 
แมว้า่ปัญหาขอ้กฎหมายนั้นไม่เป็นสาระแห่งคดี ท าให้เกิดความยุง่ยาก จึงไดก้ าหนดไวใ้นมาตราน้ี
จ ากัดสิทธิในการฎีกา ทั้งปัญหาข้อเท็จจริง และปัญหาข้อกฎหมาย ส าหรับขอ้เท็จจริง และข้อ
กฎหมายท่ีไม่ได้ยกข้ึนว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ และต้องเป็นสาระแห่งคดี 
ส าหรับในส่วนของปัญหาขอ้กฎหมาย ปัญหาขอ้เท็จจริง หรือ ขอ้กฎหมายท่ียกข้ึนฎีกานั้นนอกจาก
จะตอ้งกล่าวให้ชดัแจง้แลว้ ปัญหาขอ้เท็จจริงกบั ขอ้กฎหมายท่ียกข้ึนอา้งอิงจะตอ้งเป็นขอ้ท่ียกข้ึน
มาแลว้ในศาลชั้นตน้ และศาลอุทธรณ์ กล่าว คือ ตอ้งเป็นประเด็นท่ีวา่กนัมาแลว้ในศาลชั้นตน้ และ 
ศาลอุทธรณ์ หากมากล่าวอา้งข้ึนในชั้นฏีกา โดยไม่กล่าวอา้งในชั้นอุทธรณ์  
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ก็จะยกข้ึนมาอา้งอิงในชั้นฎีกาไม่ได ้มีแนวค าพิพากษาศาลฎีกา ท่ี 1134/2514 โจทก์มิไดอุ้ทธรณ์ค า
พิพากษาศาลชั้นตน้ส าหรับประเด็นเร่ืองค่าเสียหาย โจทก์จึงฎีกาคดัคา้นค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ใน
ประเด็นขอ้น้ีไม่ได ้ท่ีศาลชั้นตน้รับฎีกาเร่ืองค่าเสียหายของโจทกไ์ว ้ไม่เป็นฎีกาท่ีตอ้งพิจารณา1 

   
  คดีใดเม่ือศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาแลว้ถา้โจกทห์รือจ าเลยไม่อุทธรณ์ในประเด็นใด 
ประเด็นนั้นถือวา่ไดย้ติุในศาลชั้นตน้แลว้ จะยกประเด็นนั้นข้ึนมากล่าวอา้งอิงในชั้นฎีกาไม่ได ้
  ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2345/ 2516 โจกทฟ้์องวา่จ าเลยกระท าความผิดฐานปลอม
เอกสาร และใชเ้อกสารปลอม ขอใหล้งโทษตาม ป.อาญา มาตรา 264, 268 และ มาตรา 91 จ าเลยให้
การปฎิเสธ ศาลชั้นตน้พิพากษาว่า จ  าเลยมีความผิดฐานปลอมเอกสาร ลงโทษจ าเลยตาม ป.อาญา 
มาตรา 264 จ าเลยอุทธรณ์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ รับฟังว่า จ  าเลยไม่ได้กระท าความผิดฐาน
ปลอมเอกสาร แต่ มีความผดิฐานใชเ้อกสารปลอม พิพากษาแกเ้ป็นวา่ จ  าเลยมีความผิดตาม ป.อาญา 
มาตรา 268 ลงโทษจ าเลย จ าเลยฎีกา ศาลฏีกา วินิจฉยัวา่ คดีน้ีเม่ือศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจ าเลย
เพียงฐานปลอมเอกสาร จ าเลยอุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง โจทก์ไม่อุทธรณ์ประเด็นฐานความผิดฐานใช้
เอกสารปลอมตาม ป.อาญา มาตรา 268 จึงยุติตั้งแต่ศาลชั้นตน้แล้ว เม่ือคดีข้ึนสู่ศาลอุทธรณ์ และ 
ศาลอุทธรณ์ ฟังว่า จ  าเลยมิได้กระท าความผิดฐานปลอมเอกสาร แต่โจทก์ มิได้อุทธรณ์ปัญหาน้ี 
ขอ้หาปลอมเอกสารจึงยติุตั้งแต่ศาลอุทธรณ์ ไม่มีประเด็นข้ึนมาสู่ศาลฎีกา ท่ี 
ศาลฎีกาจะวินิจฉัยให้ ส่วนในความผิดฐานใช้เอกสารปลอมซ่ึงยุติไปแล้ว แต่ศาลชั้นต้น ศาล
อุทธรณ์ ก็ไม่มีอ านาจวนิิจฉยัลงโทษจ าเลยได ้ค าพิพากษาส่วนน้ีจึงมิชอบ จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก ์
ทั้ง 2 ฐาน2   
  คู่มือการด าเนินคดีอาญาชั้นอุทธรณ์ – ฎีกา ฉบบัเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 
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