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บทที ่5 

ผลการศึกษาและสรุปสาระส าคัญของข้อมูล 
 

5.1 น าเร่ือง  
 ในบทน้ีจะเป็นการกล่าวถึงผลการสร้างระบบ KMS ท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการสร้างข้ึนมาเพื่อใช้
ในการทดลองกับสมมุติฐานว่า จะใช้แก้ปัญหาอัยการศาลสูงไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญขาด
ความสามารถในการตรวจสั่งคดีโดยเฉพาะการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ในกรณีท่ี
พิพากษาไม่เต็มตามฟ้องและการไม่แก้อุทธรณ์ในกรณีท่ีจ าเลยอุทธรณ์ ซ่ึงมีผลกระทบท าให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินคดีในชั้นฏีกาโดยตรง  
 
 วิธีการวิศวกรรมความรู้เพื่อให้ให้ไดร้ะบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management 
System) และระบบสารสนเทศส าหรับการจัดการความรู้ ได้ด าเนิน กระบวนการทางระบบ 
(Engineering Group) ดงัน้ี 
 
5.1.1 การจับความรู้จากผู้เช่ียวชาญเพือ่หาความต้องการของระบบการจัดการความรู้ 

(Requirement Elicitation: ENG1) 

(ก) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของงานด้านการด าเนินคดีช้ันฎีกา โดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกับการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงโดยเฉพาะในส่วนการไม่อุทธรณ์โต้แยง้ค า

พิพากษาศาลชั้นตน้ กรณีท่ีพิพากษาไม่เป็นเต็มตามฟ้อง และการไม่แก้อุทธรณ์ในกรณีท่ีจ าเลย

อุทธรณ์ซ่ึงมีส่วนกระทบเป็นปัญหาในการด าเนินคดีชั้ นฎีกาดังได้กล่าวมาแล้ว ว่ามีกฎหมาย 

ระเบียบ ค าพิพากษาศาลฎีกาและหนงัสือเวยีนท่ีเก่ียวขอ้ง 

  การศึกษาขอบเขตความรู้และขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบังานดา้นการด าเนินคดีชั้น ฎีกา 

เป็นองคค์วามรู้ท่ีส านกังานอยัการสูงสุดไดด้ าเนินการตรวจสอบแลว้ (Knowledge Audit) เป็นองค์

ความรู้ล าดบัท่ี 6 ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายบริหารจดัการความรู้ มีอ านาจหน้าท่ี รับผิดชอบงาน

บริหารจดัการความรู้ สร้าง รวบรวม เผยแพร่และจดัเก็บองค์ความรู้ของส านักงานอยัการสูงสุด 

ปฏิบติังานร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย  



37 
 

  เม่ือศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโครงสร้างอ านาจหน้าท่ีของส านกังานคดีศาลสูง
แล้วจึงด าเนินการจบัความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นวิธีการจับความรู้ท่ีง่ายท่ีสุดสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญตามขั้นตอนดงัน้ี 
 

(ข) ข้ันตอนการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ก่อนการสร้างระบบการจัดการความรู้( KMS)  

ไดมี้การโทรศพัท์นดัหมายกบัท่านผูบ้ริหารไดแ้ก่ท่านอธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูง (ท่านธน

กร  ชยัเดชสุริยะ) ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้การคน้ควา้อิสระ เร่ืองการด าเนินคดีชั้นฎีกา เพื่อนดั

สัมภาษณ์จบัความรู้คดีเก่ียวกบัวิสัยทศัน์หรือภารกิจของส านกังาน เพื่อให้ท่านผูบ้ริหารก าหนดตวั

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีจะไปจบัความรู้ ตลอดจนให้ท่านผูบ้ริหารทั้งสองระบุช่ือเจา้หนา้ท่ีส าหรับติดต่อเป็นผู ้

ประสานงานในระหวา่งการจดัการความรู้ซ่ึงไดก้ าหนดขั้นตอนการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารแบ่งออกเป็น

ขั้นตอนดงัน้ี 

               1  (การออกแบบวาระการสัมภาษณ์  
               2(จดัเตรียมวาระการสัมภาษณ์ 
               3   (นดัหมายและท าการสัมภาษณ์  

การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารดังกล่าวได้ไปสัมภาษณ์  )นาย ธนกร ชัยเดชสุริยะ  (อธิบดีอยัการ 
ส านกังาน คดีศาลสูง เพื่อสัมภาษณ์เก่ียวกบัการด าเนินคดีชั้นฎีกา ณ ส านกังานคดีศาลสูงอาคาร
รัชดาภิเษก   
ภายหลงัจากสัมภาษณ์อธิบดีอยัการฯ แลว้ไดเ้รียบเรียงบทสัมภาษณ์สรุปใจความไดว้า่  

ส าหรับช่ือผู้ เช่ียวชาญ เก่ียวกบัหัวขอ้ความรู้การด าเนินคดีชั้นฎีกา ได้แก่ นายพิชญ์พนัธ์ 
เศรษฐบุตร อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 นายสนอง สุวรรณฤทธ์ิ อยัการอาวุโส ส านกังานอยัการ 
พิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1   

ประเภทผู้ใช้งาน ผูบ้ริหารเห็นวา่ควรแบ่งประเภทผูใ้ช้งานเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ผูบ้ริหาร 
ผูเ้ช่ียวชาญ และผูใ้ชง้านทัว่ไปเช่นนิติกร 

ปัญหาส าคัญหรือปัญหาวิกฤต คือ การตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง (ชั้นอุทธรณ์ 
ชั้นฏีกา ในส่วนการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เต็มตามฟ้อง และไม่แก้
อุทธรณ์จ าเลย) 

ความรู้ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานไดแ้ก่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ระเบียบ
การด าเนินคดีอาญาฯ หนงัสือเวยีน ค าพิพากษาศาลฎีกา เป็นตน้ 
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นโยบายหรือวสิัยทศัน์ของส านกังานคดีอยัการสูงสุด ผูบ้ริหารเห็นวา่งานท่ีอยูใ่นส านกังาน
คดีอยัการสูงสุดเป็นงานท่ีอยู่ในขอบเขตเฉพาะท่ีเป็นอ านาจสั่งคดีของอยัการสูงสุดโดยเฉพาะ 
ฉะนั้ น นโยบายหรือขอบเขตหรือหลักการในการท างานจะยึดตามแนวทางท่ีอัยการสูงสุด
มอบหมายให ้ไดแ้ก่  “ พิจารณาเร่ืองความละเอียด  รอบคอบรวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได ้” 
  
การวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ 
ตาราง5.1 ผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานคดีศาลสูง 
ขอบเขตความรู้ การด าเนินคดีชั้นฎีกา เฉพาะในการตรวจสั่งคดีในการ

ด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้
ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการ
ไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย       

ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ นายพิชญพ์นัธ์ เศรษฐบุตร, นายสนอง สุวรรณฤทธ์ิ 
ผูใ้ชง้าน ผูบ้ริหาร อยัการผูเ้ช่ียวชาญ และนิติกร 
ปัญหาวกิฤต การด าเนินคดีชั้นฎีกา เฉพาะในการตรวจสั่งคดีในการ

ด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้
ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการ
ไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย       

ประเภทผูใ้ชง้าน Knowledge Decision Maker  
Knowledge Provider  Knowledge User 

ความรู้ท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน ป .วิ.อาญา มาตรา 193, 215,15 ป.ว.ิแพง่ มาตรา 249  
วสิัยทศัน์ของส านกังานคดีอยัการสูงสุด พิจารณาเร่ืองดว้ยความละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว 

โปร่งใส และตรวจสอบได ้
 
ตาราง 5.2 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญของส านกังานคดีศาลสูง 
การออกแบบวาระการสัมภาษณ์ (Knowledge Capture Agenda) 
การประชุมจบัความรู้ (Knowledge Capture Meeting) 
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ (Transcript) 
การจ าลองแบบความรู้ (Modeling Common KADS) 
การสอบทานความถูกตอ้ง (Validation) 
การน าเขา้ระบบการจดัการความรู้ (KMS) 
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              การออกแบบวาระสัมภาษณ์ 
• ศึกษาท าความเขา้ใจในหัวขอ้ความรู้ การด าเนินคดีชั้นฎีกา เฉพาะในการตรวจสั่งคดีในการ

ด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เต็มตาม
ฟ้อง และการไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย ระเบียบการด าเนินคดีอาญา หนงัสือเวียน ค าพิพากษาฎีกา 
บทความทางวชิาการ รวมทั้งการสังเกตการท างานของผูเ้ช่ียวชาญ 

• จดัท าแผนการจบัความรู้และสอบถามความตอ้งการใชง้านระบบ 
• จดัเตรียมวาระการสัมภาษณ์ 
• นดัหมายและท าการสัมภาษณ์ 

 
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญตามวาระการสัมภาษณ์ ผู้วจัิยได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

             ไดส้ัมภาษณ์จบัความรู้นายพิชญพ์นัธ์ เศรษฐบุตร อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 นายสนอง 
สุวรรณฤทธ์ิ อยัการอาวโุส ส านกังานอยัการ พิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 ณ ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคดี
ศาลสูง 1  
           การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 2 คนดงักล่าวเพื่อให้ก าหนด Critical Task  )งานส าคญัท่ีเป็น

ปัญหาต่อผลส าเร็จของการปฏิบติังาน (ในงานการ ด าเนินคดีชั้นฏีกา และ ให้ผูเ้ช่ียวชาญอธิบาย
หลกัการ ความรู้ท่ีส าคญั อธิบายกรณีศึกษา ) Case Study   ระบุเอกสาร และสารสนเทศ อา้งอิง
(Document Information  เพื่อจดัท า Knowledge Base 

หลงัจากสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแล้วไดน้ าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ข้ึนระบบKMS 
เพื่อใหผู้ช่้วยนกัศึกษาวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ช่วยด าเนินการถอด
เทปต่อไปและน าผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญมาเรียบเรียงและวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตาราง 5.3 การวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
 

การสังเคราะห์ความรู้การด าเนินคดีชั้นฏีกาตามวธีิ Common KADS 
 Task Knowledge การตรวจ

สั่งคดีในการด าเนินคดีชั้น
ศาลสูงท่ีเป็นปัญหากระทบ
ต่อการด าเนินคดีชั้นฏีกาใน
เร่ืองการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค า
พิพากษาศาลชั้นตน้ และการ
ไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย 

 

Input Inference Process Inference OutputInference 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบค าฟ้อง ค าพิพากษา  ยืน่อุทธรณ์, ยืน่ค  าแก้

อุทธรณ์ภายในก าหนด 
ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุด วา่
ดว้ยการด าเนินคดีอาญา ของ 
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2549) 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
พยานหลกัฐานท่ีน าสืบได ้
ขอ้เทจ็จริงท่ีจ าเลยอา้งใน
อุทธรณ์จ าเลย  

ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ 
รับค าแกอุ้ทธรณ์ 

คู่มือการด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์ฏีกา วนิิจฉยัสั่งคดี  - อุทธรณ์ 
                       - แกอุ้ทธรณ์ 

ศาลมีค าพิพากษาตามท่ี  
อุทธรณ์ หรือ ยกอุทธรณ์
จ าเลย  

 ร่างค าฟ้องอุทธรณ์, ร่างค าแก้
อุทธรณ์ 

 

 
 ภายหลงัจากการสัมภาษณ์จบัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ ในการคน้ควา้แบบอิสระได้น า
ทฤษฎีการจดัการความรู้มาใช้ในการแกปั้ญหาพนกังานอยัการไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
ตรวจสั่งคดีโดยเฉพาะการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ในกรณีท่ีพิพากษาไม่เต็มตาม
ฟ้องและการไม่แก้อุทธรณ์ในกรณีท่ีจ าเลยอุทธรณ์ โดยจะน าเอาทฤษฎีเรียนรู้จากการท างาน 
(Learning in Action) มาประยกุตใ์ช ้ซ่ึงทฤษฎีดงักล่าวมี 4 แบบ แต่จะน าเอาเพียงรูปแบบเรียนรู้โดย
การสืบความลบั (Intelligent Learning) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 วิธี กล่าวคือ 1.การเรียนรู้โดยการคน้ควา้ 
(Search) 2.การเรียนรู้โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ (Inquiry) และ 3.การเรียนรู้โดยการสังเกต 
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(Observation) มาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาพนกังานอยัการไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการ
พิจารณาตรวจส านวนสั่งคดีในการอุทธรณ์โต้แยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้และแก้อุทธรณ์จ าเลย 
ดงักล่าว เพื่อท่ีจะให้ไดค้วามรู้ในหลกักฎหมายท่ีถูกตอ้ง โดยจะใชว้ิธีการคน้หา (Search) ซ่ึงจะใช้
ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลเก่ียวกบัหลกักฎหมาย และวิธีด าเนินคดีชั้น
ศาลสูง เช่น เว็บไซต์ของส านักงานอยัการสูงสุด หรือส านักงานศาลยุติธรรม โดยเฉพาะแนวค า
พิพากษาศาลฎีกาท่ีมีการเผยแพร่โดยทัว่ไป ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์กรณีท่ีไม่มีการฏีกา หนังสือ 
ต ารา  ซ่ึงจะวางแนวหลกักฎหมายไวเ้ป็นบรรทดัฐาน และจะได้ท าการรวบรวมจดัเก็บอย่างเป็น
ระบบ วิธีการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้  (Inquiry) ผูศึ้กษาจะท าการสอบถามหรือสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญของส านักงานคดีศาลสูง จากประสบการณ์ท างานของผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงในส่วนของ
ผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวน้ีจะเป็นผูป้ฏิบติังานในการด าเนินคดีเก่ียวกบัการด าเนินคดีชั้นฎีกาโดยตรง
เพราะเป็นอยัการอาวโุสท่ีเคยด ารงต าแหน่งอธิบดีอยัการมาก่อน  การสัมภาษณ์เพื่อท่ีจะให้ไดม้าซ่ึง
วธีิการพิจารณาสั่งคดีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะไดเ้ทคนิคในทางปฏิบติัท่ีไม่มีในหนงัสือหรือต ารา   
โดยใช้หลกัในวิชา Knowledge Engineer ซ่ึงมีวาระการสัมภาษณ์ 4 วาระ มีการสอบทาน ความ
เขา้ใจ มีการวเิคราะห์ และสังเคราะห์ ตามมาตรฐานของ Common KADS และสุดทา้ย ผูศึ้กษาจะใช้
วิธีการสังเกต (Observation) โดยจะใช้การสังเกตขอ้มูลคดีจากแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาเป็น
หลกัว่าภายหลังจากมีการน าเอาระบบการจดัการความรู้มาใช้แล้ว มีความเปล่ียนแปลงในหลัก
กฎหมายอยา่งใดหรือไม่ มีการพิพากษากลบัจากหลกัการเดิมหรือไม่ และมีความผดิพลาดเกิดข้ึนอีก
หรือไม่ เพราะเหตุใด การด าเนินคดีของอยัการในชั้นศาลสูงจะตอ้งปรับเปล่ียนไปในทิศทางใด ซ่ึง
จะท าใหไ้ด ้กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ องคค์วามรู้สนบัสนุน และจะไดท้  าการรวบรวมจดัเก็บอยา่งเป็น
ระบบต่อไป                  
 นอกจากจะใช้ทฤษฎีการจดัการความรู้ดงักล่าวมาใช้เพื่อแก้ปัญหาพนักงานอยัการไม่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง(ชั้นอุทธรณ์ – ฏีกา) ซ่ึงจะท าให้ได้องค์ความรู้
หลกักฎหมายท่ีถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งมีการท าให้องค์ความรู้ท่ีไดม้านั้น เป็นองคค์วามรู้ขององค์กรท่ี
อยู่กบัองค์กรตลอดไป โดยจะตอ้งมีการสร้างองค์ความรู้ให้กบัองค์กร โดยวิธีการจดัการความรู้   
(Knowledge Management) โดยการสร้างและจดัเก็บความรู้ท่ีเป็น Tacit Knowledge และ Explicit 
Knowledge ไวใ้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการจดัเก็บท่ีเป็นระบบ ท่ีสามารถสืบคน้
ได้ง่าย รวดเร็ว และมีลักษณะเป็นองค์กรฐานสารสนเทศ (Information Base Organization)          
เม่ือองค์กรมีความรู้แลว้ หรือองคก์รมีลกัษณะเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  
เป็นองคก์รท่ีเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา บุคลากรท่ีท างานให้กบัส านกังานอยัการสูงสุด ก็ยอ่มจะสามารถ
ศึกษา คน้ควา้ หาความรู้ในการพิจารณาสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาและการแกอุ้ทธรณ์
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จ าเลย จากองคก์รได ้เสมือนบุคลากรศึกษางานจากตวัองคก์ร หากองคก์รเก็บความรู้ เทคนิคในการ
ท างานในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงมากเท่าใด บุคลากรก็ยอ่มจะศึกษาจากองคก์รไดม้ากเท่านั้น   
            เม่ือส านกังานอยัการสูงสุดเป็นองคก์รท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ในส านกังานคดีศาลสูงไว้
ตามวิธีการท่ีกล่าวมาแลว้ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับการสร้างระบบ
จดัการความรู้ หากพนักงานอยัการผูป้ฏิบติังานไม่เขา้มาใช้  ไม่เข้ามาศึกษา ก็ยากท่ีจะประสบ
ผลส าเร็จได้ และไม่อาจแก้ปัญหาพนักงานอัยการท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การท่ีจะให้พนกังานอยัการมีความรู้ในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง จึงตอ้งมีการสร้าง
แรงจูงใจให้คนในส านักงานอยัการสูงสุดเห็นประโยชน์และความส าคญัของระบบการจดัการ
ความรู้ ดงันั้น ในเบ้ืองตน้อาจจะตอ้งมีการน าตวัอย่างคดีท่ีมีการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาล
ชั้นตน้และมีการแกอุ้ทธรณ์จ าเลยในทุกๆ คดีท่ีพนกังานอยัการท างานแลว้ประสบความส าเร็จ เช่น 
ศาลพิพากษาตามท่ีอยัการศาลสูงอุทธรณ์หรือพิพากษาตามท่ีอยัการศาลสูงแก้อุทธรณ์ หรือวาง
หลกัการท่ีเป็นท่ียอมรับของนกักฎหมาย หรือท่ีเป็น Case Study มาลงเป็นตวัอย่างในระบบการ
จดัการความรู้ หรือมิฉะนั้นอาจจะตอ้งให้ให้บุคคลท่ีเป็นท่ียอมรับของส านักงานคดีศาลสูงเป็น
ผูส้นบัสนุน ก็จะท าใหร้ะบบการจดัการความรู้มีความน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน  
 สรุปสาระส าคญัก็คือ ผูบ้ริหารตอ้งการให้จดัท าองค์ความรู้ดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง  
เพราะพนักงานอยัการมีการปฏิบติัผิดพลาดกันมากโดยจะมีเทคนิคในการพิจารณาว่าควรจะ
พิจารณาจบัประเด็นในคดีว่ามีก่ีประเด็นศาลพิพากษาลงโทษให้เต็มตามฟ้องหรือไม่และส่วนท่ี
จ าเลยอุทธรณ์มีขอ้ท่ีควรจะแกอุ้ทธรณ์เพียงใด หากพิจารณาไม่รอบคอบหรือไม่มีความรู้เพียงพอผล
จะเป็นอย่างไรและมีองค์ความรู้อย่างไรบ้าง หรืออาศยัประสบการณ์จากพนักงานอยัการท่ีเคย
ด าเนินคดีในลกัษณะน้ีมาแลว้จะมีขอ้พึงระวงัและขอ้สังเกตเพื่อให้เป็นความรู้กบัพนกังานอยัการท่ี
จะเขา้มาศึกษาเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานต่อไป เพราะจากสถานการณ์ท่ีผา่นมามีการผิดพลาดจ านวน
มากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งส านกังานอยัการสูงสุดเคยมีหนงัสือเวียนออกมาย  ้าเตือนให้พนกังานอยัการ
ผูป้ฏิบติังานในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงพึงใชค้วามระมดัระวงัเน่ืองจากการด าเนินคดีในชั้นศาลสูงมี
หลายขั้นตอนแต่ท่ีปัญหาวกิฤติท่ีจะตอ้งรีบแกไ้ขก็คือการท่ีจะท าใหอ้ยัการศาลสูงมีความสามารถใน
การพิจารณาสั่งคดี 
 
 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 หลังจากท่ีผูบ้ริหารได้ก าหนดปัญหางานวิกฤติ ก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ และ
วสิัยทศัน์แลว้ ผูศึ้กษาไดน้ าปัญหาวกิฤติดงักล่าว มาท าการศึกษาวิเคราะห์ และไปสัมภาษณ์กบัผูท่ี้มี
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ความรู้ในส านกังานคดีศาลสูงผูศึ้กษาไดจ้ดัท าวาระการสัมภาษณ์ซ่ึงแบ่งออกเป็นวาระต่างๆตาม
หลกัการของ CommonKAD คือ  
 
วาระท่ี1 การแจง้ใหท้ราบวตัถุประสงคแ์ละความเป็นมาของโครงการจบัความรู้ 
วาระท่ี 2 การแจง้วตัถุประสงคข์องการสัมภาษณ์ 
วาระท่ี 3 ขอให้ผูเ้ช่ียวชาญ อธิบายหลกัการ ภารกิจส าคญัในหัวขอ้การตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์
โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ และในการแกอุ้ทธรณ์จ าเลย  
วาระท่ี 4 ประเด็นส าคญั แนวคิดท่ีจ าเป็นจากประสบการณ์ และ หลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ และในการแกอุ้ทธรณ์จ าเลย 
วาระท่ี 5 ความรู้เทคนิคอ่ืนๆ ท่ีได้จากประสบการณ์ประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 
Knowledge) 
วาระท่ี 6 ขอใหผู้เ้ช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study) 
ภายหลังจากท่ีได้มีการสัมภาษณ์แล้ว ได้มีวาระการสอบทานความรู้กับผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ังหน่ึง     
สรุปสาระส าคญัจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญแลว้ จะเห็นไดว้า่พนกังานอยัการท่ีจะมาปฏิบติังานใน
ส านกังานคดีอยัการศาลสูงหรือส านกังานคดีศาลสูงเขต จะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญหลกั
กฎหมาย แม่นย  าเร่ืองระเบียบการด าเนินคดีอาญา กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งเร่ืองต่างๆ ท่ีท่านอยัการ
สูงสุดเคยสั่งไวแ้ลว้ในลกัษณะท านองเดียวกนันั้น มีความละเอียด รอบคอบ มีทกัษะในการพิจารณา
จบัประเด็นในคดีและท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินคดีสูง ซ่ึงจากการ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญคดีมีปัญหาในการด าเนินคดีชั้นฏีกาเกิดสืบเน่ืองมาจากการผิดพลาดบกพร่อง
ในการด าเนินคดีในการตรวจพิจารณาสั่งคดีในการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้และการ
ไม่แก้อุทธรณ์จ าเลยเม่ือศาลอุทธรณ์พิพากษาส าหรับความผิดท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษส่วน
ความผิดท่ีศาลไม่ได้พิพากษาและอยัการศาลสูงไม่ได้อุทธรณ์จึงไม่สามารถฏีกาได้เพราะไม่ได้
อุทธรณ์ไวห้รือกรณีท่ีศาลอุทธรณ์พิพากษาใหจ้  าเลยชนะคดีในส่วนท่ีอุทธรณ์ไวอ้ยัการศาลสูงไม่ได้
แก้อุทธรณ์จึงไม่มีประเด็นท่ีจะฏีกาได้ตวัอย่างเช่น คดีปลอมและใช้เอกสารปลอมศาลชั้นต้น
พิพากษาลงโทษจ าเลยฐานใช้เอกสารปลอมแต่ไม่ไดพ้ิพากษาว่าจ าเลยผิดฐานปลอมเอกสารดว้ย
อยัการโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจ าเลยผิดฐานปลอมเอกสารด้วยเม่ือศาล
อุทธรณ์พิพากษายกฟ้องฐานใช้เอกสารปลอมแม้ว่าศาลอุทธรณ์จะเห็นว่าจ าเลยผิดฐานปลอม
เอกสารแต่ก็ลงโทษจ าเลยฐานปลอมเอกสารไม่ได้เพราะโจทก์ไม่ได้อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์
พิพากษาวา่จ าเลยผดิฐานปลอมเอกสารดว้ย และ ในกรณีท่ีศาลชั้นตน้พิพากษาลงโทษจ าเลยโดยไม่
รอการลงโทษ จ าเลยอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษโดยอา้งเหตุอนัควรปราณี อยัการศาลสูงโจทก์ไม่
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แกอุ้ทธรณ์ในประเด็นท่ีจ าเลยกล่าวอา้งเหตุอนัควรปราณี เม่ือศาลอุทธรณ์พิพากษารอการลงโทษ
จ าเลยอยัการศาลสูงโจกท์ก็ไม่สามารถท่ีจะฏีกา ขอให้ศาลฏีกาไม่รอการลงโทษจ าเลยได ้เพราะ 
ไม่ไดแ้กอุ้ทธรณ์จ าเลยไว ้
 
 ดงันั้นเม่ือไดจ้บัความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวทุกท่านแลว้จะได ้หลกัการส าคญัใน เร่ือง 
การด าเนินคดีชั้นฎีกา (TASK) เฉพาะในการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการ
ไม่อุทธรณ์โต้แยง้ในส่วนศาลชั้นต้นท่ีพิพากษาไม่เต็มตามฟ้อง และการไม่แก้อุทธรณ์จ าเลย      
(SUB TASK) วา่มีเทคนิคอยา่งไรในการการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการ
ไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลยน้ีมีองค์
ความรู้อย่างไรบา้ง หรืออาศยัประสบการณ์จากพนักงานอยัการท่ีด าเนินคดีมาแล้วหลายปี จะมี
เทคนิคสอดแทรก ทุกขั้นตอน ดงันั้นจึงควรจะมีค าอธิบายช้ีแจงเพื่อให้เป็นความรู้กบัคนท่ีจะเขา้มา
ศึกษาปัญหาวกิฤติดงักล่าวได ้

เน่ืองจากการด าเนินคดีชั้นศาลสูง (ชั้นอุทธรณ์-ฏีกา) มีหลายขั้นตอนแต่มีปัญหาวิกฤติท่ี
จะตอ้งรีบแกไ้ขคือ การตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ใน
ส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย (CRITICAL TASK)  

งานวกิฤติท่ีผูบ้ริหารมอบหมาย คือ การตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่
อุทธรณ์โตแ้ยง้ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย (CRITICAL 
TASK) กระบวนการอาจแบ่งออกไดเ้ป็น กระบวนพิจารณาเร่ิมตน้ (INPUT) กระบวนระหวา่งท า
(PROCESS) กระบวนการเสร็จส้ิน (OUTPUT) 
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การสังเคราะห์ความรู้การด าเนินคดีชั้นฏีกาตามวธีิ Common KADS 
 Task Knowledge การตรวจ

สั่งคดีในการด าเนินคดีชั้น
ศาลสูงท่ีเป็นปัญหากระทบ
ต่อการด าเนินคดีชั้นฏีกาใน
เร่ืองการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค า
พิพากษาศาลชั้นตน้ และการ
ไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย 

 

Input  Inference Process Inference OutputInference 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบค าฟ้อง ค าพิพากษา  ยืน่อุทธรณ์, ยืน่ค  าแก้

อุทธรณ์ภายในก าหนด 
ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุด วา่
ดว้ยการด าเนินคดีอาญา ของ 
พนกังานอยัการ พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2549) 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 
พยานหลกัฐานท่ีน าสืบได ้
ขอ้เทจ็จริงท่ีจ าเลยอา้งใน
อุทธรณ์จ าเลย  

ศาลอุทธรณ์รับอุทธรณ์ 
รับค าแกอุ้ทธรณ์ 

คู่มือการด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์ฏีกา วนิิจฉยัสั่งคดี  - อุทธรณ์ 
                       - แกอุ้ทธรณ์ 

ศาลมีค าพิพากษาตามท่ี  
อุทธรณ์ หรือ ยกอุทธรณ์
จ าเลย  

 ร่างค าฟ้องอุทธรณ์, ร่างค าแก้
อุทธรณ์ 

 

             
    ขอ้พิจารณาท่ีส าคญัในการด าเนินคดีชั้นฏีกา 

Knowledge Base ท่ีไดจ้ากกระบวนการน้ีไดแ้ก่  
-ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  
-ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ 
-ระเบียบส านกังานอยัการสูงสุด วา่ดว้ยการด าเนินคดีอาญาของพนกังานอยัการ พ.ศ.2547 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ.2549  
 
 
 



46 
 

แบบการจ าลองความรู้ Knowledge Model การด าเนินคดีชั้นฏีกา 
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รูปที ่5.1 รูปแบบการจ าลองความรู้ Knowledge Model  

 
              ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมดได้มีการจดัท าลงระบบ โดยความรู้ทั้งท่ีเป็น Tacit Knowledge 
และ Explicit Knowledge ไดมี้การจดัท าออกเป็น  
1.กฎหมาย ระเบียบ 
2.คู่มือ 
3.องคค์วามรู้สนบัสนุน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกา  หนงัสือ ต ารา บทความ ฯลฯ 
4.Case Study  
5.แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 
6.ขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญ 
7.Knowledge Map 
โ ด ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต่ า ง  ๆ  ดั ง ก ล่ า ว ม า แ ล้ ว ข้ า ง ต้ น ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ท ด ส อ บ ไ ด้ จ ริ ง ท่ี 
http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t27/K27T1 ซ่ึงจะปรากฏข้อมูลท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินคดีชั้นฎีกาไดจ้ริง 
 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t27/K27T1
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5.1.2 การวเิคราะห์ความต้องการระบบ (ENG 2)  
โดยผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามความตอ้งการของระบบของผูเ้ช่ียวชาญ ในการใชง้าน ระบบ KMS 

ถึงความตอ้งการ การใชง้านระบบ KMS ท่ีไดท้  าการสอบถามโดยใหพ้นกังานอยัการและนิติกร ส านกังาน
คดีศาลสูงในส่วนกลาง สรุปสาระส าคญัไดว้า่ ในระบบ KMS ควรจะตอ้งมีเร่ือง ดงัต่อไปน้ี  
 
ตาราง 5.4 ความตอ้งการระบบของผูใ้ชแ้ต่ละประเภท 
ผูใ้ช ้ จ านวน ความตอ้งการระบบ 
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่อธิบดี.รอง
อธิบดีและอยัการพิเศษฝ่าย
คดี 

 1.ระบบ KMS จะตอ้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ หนงัสือเวียน ค าพิพากษาศาลฎีกาอยา่ง
เป็นระบบท่ีสามารถสืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว 
2.ระบบ KMS จะตอ้งมี Case Study (ตวัอยา่งคดีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินคดีชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา เพื่อเป็นตน้แบบใน
การด าเนินคดีในคร้ังต่อไป) 
3.ระบบ KMS จะตอ้งมี Knowledge Map (รูปแผนผงัการ
ออกแบบ) 
4.ระบบ KMS จะตอ้งมีส่วนการมอบหมายงาน 
5.ระบบ KMS จะตอ้งมีส่วนประเด็นเร่งด่วน 
6.ระบบ KMS จะตอ้งมีกระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง 
7.ระบบ KMS จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศต่าง 
ๆ ได ้
8.ระบบ KMS จะตอ้งมีระบบเก็บรายช่ือและสถานท่ีติดต่อ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
9.ระบบ KMS จะตอ้งมีประกาศขอ้ความต่าง ๆ ของ
ส านกังาน 
10. ระบบ KMS จะตอ้งมีปฏิทินกิจกรรม ของส านกังาน  
11.ระบบ KMS จะตอ้งมีประเด็นปัญหาเร่งด่วน           
12.ระบบ KMS จะตอ้งมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น)              
13.ระบบ KMS จะตอ้งมี Wiki (สารานุกรมเก่ียวกบัการ
ด าเนินคดีชั้นศาลสูง ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฏีกา)  
14.ระบบ KMS จะตอ้งมี Search (ระบบสืบคน้)          

อยัการผูป้ฏิบติังานใน
ส านกังานคดีศาลสูง 

 

นิติกร  
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เม่ือได้ความตอ้งการของระบบแลว้จึงได้ก าหนดคุณสมบติัของระบบการจดัการความรู้ 
ระบบ KMS โดยผูบ้ริหารสามารถเขา้ใช้งานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานเพื่อก าหนด
แนวนโยบายในการด าเนินการตรวจสั่งคดีให้มีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดให้น้อยลง การ
แก้ปัญหาในการท างาน ระบบจะมีผูเ้ช่ียวชาญคอยสนับสนุนการตอบค าถามของผูใ้ช้งานหรือ
ผูป้ฏิบติังาน หากมีปัญหา ซ่ึงนอกจากจะใชร้ะบบ KMS แลว้ ยงัสามารถติดต่อทางโทรศพัทไ์ดอี้ก
ช่องทางหน่ึง ระบบ KMS ได้จ  าลองความรู้ประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญให้เห็นได้ชัดจาก 
Knowledge Map ท าใหพ้นกังานอยัการท่ีมาปฏิบติังานใหม่ ๆ แมจ้ะไม่มีความรู้หรือความเช่ียวชาญ
มาก่อน สามารถเขา้ใจวธีิการตรวจสั่งคดีท่ีถูกตอ้งได ้ 
  
ข้อก าหนดการใช้งานระบบของผู้ใช้แต่ละประเภท 
ตาราง 5.5 ขอ้ก าหนดการใชง้านระบบการของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท           
ผูบ้ริหาร (อธิบดี รองอธิบดี 
และอยัการพิเศษฝ่าย) 

ใชใ้นการก าหนดนโยบายในตรวจสั่งคดีใหมี้ประสิทธิภาพและลด
ความผดิพลาดใหน้อ้ยลงและใช ้การตดัสินใจในการบริหารงาน 

ผูเ้ช่ียวชาญ ใชใ้นการแกปั้ญหาในการตรวจสั่งคดีท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 
นิติกร ใชใ้นการสนบัสนุนขอ้มูลในการตรวจสั่งคดี 
   
5.1.3 วเิคราะห์ความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirement Analysis: ENG 3) 
1. ความต้องการซอฟต์แวร์ของระบบ 

การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ (Software) ของระบบ เช่น Function) ต่างๆ ในระบบ
การจัดการความรู้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งาน ข้อมูลประกอบการ
วเิคราะห์ ขอ้มูลจาก ENG 1 และ ENG 2 การก าหนด Function พื้นฐานของระบบจดัการความรู้ จาก
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านทั้ง 14 รายการ (ENG 2) ดงักล่าว ปรากฏวา่ความตอ้งการในการใชง้าน 
นั้นๆ ตอ้งใช ้Software Feature และ Function ประเภท Software ของ Microsoft ท่ีช่ือวา่ SharePoint 
2010 เป็นหลกั โดยจะน า Feature และ Function ของ SharePoint 2010 มาใชต้ามความตอ้งการ 
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ตาราง 5.6 ความตอ้งกาซอฟตแ์วร์ของระบบ 

ระบบ SharePoint 2010/Software 
Feature 

ระบบ KMS มีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ Document Management System 
ระบบ KMS มี Case Study (ตวัอยา่งคดีในการตรวจสั่งคดี) Document Management System 
ระบบ KMS มี Knowledge Map (แผนผงัการตรวจสั่งคดี) Document Management System, 

Microsoft Visio, Link 
ระบบ KMS มีส่วนการมอบหมายงาน Task Assignment 

ระบบ KMS มีส่วนประเด็นเร่งด่วน Hot Issue 
ระบบ KMS มีกระดานสนทนาปัญหาต่อเน่ือง Forum Discussion 
ระบบ KMS จะตอ้งมีการเช่ือมโยงไปยงัสารสนเทศต่าง ๆ   Link 
ระบบ KMS มีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดต่อผูเ้ช่ียวชาญ
(ท าเนียบผูเ้ช่ียวชาญ) 

Contact 

ระบบ KMS จะตอ้งมีประกาศขอ้ความต่าง ๆ ของส านกังาน Announcement  
 

ระบบ KMS มีปฏิทินกิจกรรมของส านกังาน Calendar 
ระบบ KMS มีประเด็นปัญหาเร่งด่วน,ล าดบัเร่ืองความเป็นมา Hot Issue , Forum Discussion 
ระบบ KMS มี Blog ( ท่ีแสดงความเห็น) Blog 
ระบบ KMS มี Wiki (สารานุกรมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตรวจสั่งคดี) 

Wiki 
 

ระบบ KMS มีระบบสืบคน้ Search 
 
2. การก าหนดสิทธิของผู้ใช้งานแต่ละประเภท 
 การก าหนดโครงสร้างของ  Cop ในระบบ เน่ืองจากงานการด าเนินคดีชั้นศาลสูง  )ชั้น
อุทธรณ์ ชั้นฏีกา (  ในงานวิกฤติคือ การตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูง ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฏีกา 
ในส่วนการไม่อุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เต็มตามฟ้อง และไม่แกอุ้ทธรณ์
จ าเลย จะท างานใหส้ าเร็จไดไ้ม่ซบัซอ้น ดงันั้น รูปแบบของ Cop จึงเป็นแบบ Single Function และมี
ขอ้ก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้าน ดงัน้ี 
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ตาราง 5.7 การก าหนดสิทธิของผูใ้ชง้านแต่ละประเภท 

ประเภทผู้ใช้งาน สิทธิผู้ใช้งาน 
ผูบ้ริหาร  (อธิบดี รองอธิบดี และอยัการพิเศษฝ่าย) Read ,Write 
เช่ียวชาญ Read ,Write 
ผูใ้ชง้านทัว่ไปเช่นนิติกร Read ,Write 
Knowledge Manager               Read, Write 
Project Manager                       Read, Write 
Knowledge Engineer                Read ,Write, Delete, Edit 
KMS Support                            Read, Write 

 
5.1.4 การออกแบบซอร์ฟแวร์ (ENG 4: Software Design) 
 การออกแบบซอร์ฟแวร์เป็นการออกแบบลกัษณะของซอร์ฟแวร์ซ่ึงจะน าไปใชไ้ดจ้ริงและ
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
  
ผลการออกแบบ Software (Software Design) 
  ไดน้ าระบบการจดัการความรู้เพื่อพัฒนางานดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง KMS-
HRD ใหผู้ใ้ชง้าน ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญไดท้ดลองใชง้านเพื่อทดสอบระบบวา่สามารถใชง้านไดจ้ริง
หรือไม่ ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการการใชง้านตามท่ีจดัเก็บความตอ้งการและวิเคราะห์
ความตอ้งการหรือไม่ มีขอ้ท่ีตอ้งด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่ และได้สาธิตการใช้งาน
ดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชง้านระบบการจดัการความรู้ไดผ้า่นโปรแกรม Internet Browser 
ทัว่ไป โดยพิมพ์ URL ของระบบ http://ago.camt.cmu.ac.th/SitePages/Home.aspx ลงไปในช่อง 
address bar ซ่ึงจะปรากฏหนา้จอหลกัของระบบการจดัการความรู้ของส านกังานอยัการสูงสุด 
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2.ท่ีบริเวณเมนูหลกัดา้นบนซ้าย เล่ือนเมาส์ไปคลิกท่ีลิงค ์CoP KM ดงัรูป 
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3.จะปรากฏหวัขอ้ความรู้ (CoP KM) ข้ึนมาบริเวณเมนูดา้นซา้ย ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกหวั
ขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการ  
 

 
 

4.เม่ือผูใ้ช้เลือกหัวขอ้ความรู้ท่ีตอ้งการ จะปรากฏหน้าหลกัของหวัขอ้ความรู้นั้นๆ ซ่ึงผูใ้ช้
สามารถเลือกเขา้ดูหวัขอ้ความรู้ยอ่ยๆ ได ้จากลิสตร์ายการหวัขอ้ความรู้ทางดา้นซา้ยมือ 
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5.1.5 รายงานออกแบบกจิกรรม MAN1 
 แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ ส านักงานคดีศาลสูงควรจะเป็นแหล่งความรู้ด้าน
การด าเนินคดีช้ันศาลสูงและสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมีระยะเวลา 3 ปี 
โดยการน าทฤษฎีการจดัการความรู้ ทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) มา
ประยกุตใ์ช ้ภายใตภ้ารกิจของงาน การตรวจสั่งคดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้ และ
ในการแกอุ้ทธรณ์จ าเลย เพื่อให้ระบบท่ีได้จดัท าในเบ้ืองตน้มีความสมบูรณ์ โดยไดด้ าเนินการ
ตามล าดบั ดงัน้ี 
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1.วิสัยทัศน์ส านักงานคดีศาลสูงและส านักงานคดีศาลสูงเขต “จะพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยใช้การจัดการความรู้ อย่างเป็นระบบ ทนัสมัย รวดเร็ว ทนัใจและใช้ได้ทุกเวลา 

แผนกจิกรรมปีงบประมาณ 2555 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

1. สาธิตระบบการจดัการ 
ความรู้(KMS) ให้กับผูบ้ริหาร 
ส านักงานคดีศาลสูง โดยการ
นดัประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารเพื่อ
น าเสนอและช้ีแจงรายละเอียด
โครงการจัดการความรู้ เพื่อ
ทราบความต้องการและแนว
ทางการวางแผนการด าเนิน
กิจกรรมส ร้า งความ เข้า ใจ
เก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
ประชุมร่วมกบั KM Team และ
คณะท า ง าน เพื่ อ ออกแบบ
วางแผนและก าหนดกิจกรรม
เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น
ส านกังาน 
2. กิจกรรมระดมสมองและ
แลกเปล่ียนความรู้ประจ าเดือน
(เดือนละ 1คร้ัง) 
 
3.กิจกรรมสร้างแรงจูงใจ 
4 .จัดอบรมความ รู้ด้านการ
จัดการความรู้และจัดกลุ่มท า
กิจกรรม KM  ร่วมกนั 

1.ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
จดัการความรู้ 
2.เสนอแนวทางแก้ไขโดยใช้
ระบบการจัดการความรู้โดย
น าเอาทฤษฎีการเรียนรู้จากการ
ท างาน (Learning  in Action)
มาประยกุตใ์ช ้
3.เสนอรายละเอียดเพื่อก าหนด
ตวัคณะท างาน 
4. ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ
จดัการความรู้ 
5. ก าหนดกิจกรรมการจดัการ
ความรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้
จากการท างาน (Learning  in 
Action) 
6 . ช้ี แ จ ง ว ัต ถุประสงค์แล ะ
เป้าหมายในการด าเนินการและ
ผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะได้จากการ
ด าเนินการงบประมาณในการ
ด าเนินการ 
7.ช้ีแจงรายละเอียดแนวทาง 
วธีิการด าเนินกิจกรรม 
8.ช้ีแจงวตัถุประสงค์เป้าหมาย
งบประมาณในการด าเนินการ
และผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะไดจ้าก
การด าเนินการ 

1. เพื่อให้ผู ้บิหารเข้าใจและ
สนับส นุนแนวทางในการ
จดัการความรู้ 
2. เพื่อใหไ้ดร้ายช่ือคณะท างาน 
3. เพื่อให้ไดแ้นวทางในการจดั
กิจกรรมการจดัการความรู้ 
4. เพื่อเสนอกิจกรรมในการ
ด าเนินการ การจดัการความรู้
ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากการ
ท างาน (Learning  in Action) 
5.เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็น 
6 . เ พื่ อสนับส นุน ให้ มี ก า ร
แลก เป ล่ียนเ รียน รู้ระหว่า ง
คนท างานเพื่อให้ได้เทคนิค
วิธีการ ข้อควรระวังในการ
ท างานมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้
ระบบการจดัการความรู้(KMS) 
8 . เ พื่ อสนับส นุน ให้ มี ก า ร
แลก เป ล่ียนเ รียน รู้ระหว่า ง
คนท างานเพื่อให้ได้เทคนิค
วิธีการ ข้อควรระวังในการ
ท างานใหม่  ๆ  มาใช้ในการ
ปฏิบติังานและจดัเก็บเผยแพร่
ในระบบ KMS 
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9.จดัท าประกาศนียบตัรเชิดชูผู ้
มีความรู้ความเช่ียวชาญและผู ้
ส่งเสริมกิจกรรม KM ดีเด่น 
10.งบประมาณในการจัดหา
รางวลั 
11.หนังสือเวียนแจง้ให้กบัผูท่ี้
เ ก่ียวข้องทราบและเข้า ร่วม
กิจกรรม 
12 .จัดก ลุ่มท า กิจกรรม KM 
ร่วมกนั 
13.ติดตามและประเมินผล 
14.งบประมาณ 

9.เพื่อให้รู้จกัและมีความรู้และ
ความเข้าใจตรงกันเ ก่ียวกับ
ระบบการจดัการความรู้ 
10 . เพื่ อสนับสนุนให้ มีการ
แลก เป ล่ียนเ รียน รู้ระหว่า ง
คนท างาน 
11.เพื่อให้ตระหนักรู้และเห็น
ความส าคญัและประโยชน์ของ
การมีระบบจดัการความรู้ 
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ปีงบประมาณ 2556 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

1. ปรับปรุงระบบจดัการความรู้
ท่ีไดจ้ดัท าแลว้ 
 
 
 
 
 
2. โครงการเช่ือมโยงระบบ
จัดการความรู้ การด าเนินคดี
ชั้นศาลสูงไปยงัส่วนภูมิภาค 
 
3. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินคดีชั้น
ศาลสูงโดยใชร้ะบบการจดัการ
ความรู้  
 
4 .  โ ค ร ง ก า ร สั ม มน า เ พื่ อ
เผยแพร่ระบบจัดการความรู้
เพื่อการด าเนินคดีชั้ นศาลสูง 
โค ร งก า รประ เ มิ นผลก า ร
จดัการความรู้ 

1 . ช้ี แ จ ง ว ัต ถุประสงค์แล ะ
เป้าหมายในการด าเนินการและ
ผลลัพ ธ์ ท่ี ค า ดว่ า จ ะ ไ ด้ ใ น
โครงการปรับปรุงระบบจดัการ
ความรู้โดยใช้ทฤษฏีการเรียนรู้
ขณะท างาน( Learning in 
action) 
 
2.ติดตั้งจดัท าระบบการจดัการ
ความรู้ในการด าเนินคดีชั้นศาล
สู ง ใ น ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  ใ น
ส านกังานคดีศาลสูงเขต 1 – 9 
3.ก าหนดกิจกรรมสัมมนาใน
ส านกังานคดีศาลสูงเขตต่างๆ  
 
 
 
4.ก าหนดกิจกรรมสัมมนาเพื่อ
เ ผ ยแพ ร่ ร ะบบก ารจัดก า ร
ความรู้เพื่อการด าเนินคดีในชั้น
ศาลสูง 

1 . เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ร ะบบจัดก า ร
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
2.เพื่อให้แต่ละส านักงานคดี
ศ า ล สู ง เ ข ต ส า ม า ร ถ ใ ช้
ประโยชน์จากระบบการจดัการ
ความรู้ 
3.เพื่อสร้างความตระหนกัดา้น
การจดัการความรู้ 
 
 
 
4 . เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ใ ห้
พนักงานอัยการและผู ้ปฎิบัติ
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องได้มีความรู้ 
ความเขา้ใจในระบบการจดัการ
ความรู้ 
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ปีงบประมาณ 2557 
กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

1. โครงการขยายเครือข่าย
ความร่วมมือไปยงัหน่วยงาน
ในกระบวนการ ยุ ติธรรมท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
2. โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินคดี
ดา้นการด าเนินคดีชั้นศาลสูง 
เพื่อสร้างความตระหนักด้าน
การจดัการความรู้ 
 
3.โครงการสาธิตและเผยแพร่
ระบบการจัดการความรู้ด้าน
การด าเนินคดีชั้นศาลสูงโดยใช้
ทฤษ ฏี ก าร เ รี ยน รู้ จ า กก า ร
ท างาน (Learning in Action) 
กบัหน่วยงานภายนอก 
 
 
4. โครงการสัมมนาดูงานด้าน
การจดัการความรู้กบัหน่วยงาน
อ่ืน ๆ 

1.จดัให้มีการท า (MOU) กับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
2.ก าหนดกิจกรรมสัมมนาใน
ส านกังานคดีศาลสูงเขตต่างๆ  
 
 
 
 
3.จัดให้มีการสัมมนาร่วมกับ
บุคลากรของหน่วยงานนอก  
 
 
 
 
 
 
4.ศึกษาดูงานดา้นจดัการความรู้
กบัหน่วยงานอ่ืนท่ีใชร้ะบบการ
จดัการความรู้ในการปฎิบติังาน 
 

1.เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ต่างๆในระหว่าง
หน่วยงาน 
 
 
2.เพื่อสร้างความตระหนกัดา้น
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ ห้ แ ก่
บุคลากร 
 
 
 
3. เพื่อ เผยแพร่ระบบจัดการ
ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
4.เพื่อให้ไดค้วามรู้เพิ่มเติมจาก
ระบบการจัดการความรู้ใน
หน่วยงานอ่ืนนั้นๆ 
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5.1.6.ส่ิงที่พบเห็นทั่วไป Initial Finding ส่ิงที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น บรรยากาศในการท างาน 
วฒันธรรมของคน 
 ส านกังานคดีศาลสูง เป็นส่วนหน่ึงของ ส านกังานอยัการสูงสุด มีวฒันธรรมองค์กรแบบ
ภราดรภาพ การปกครองบงัคบับญัชาจึงเป็นแบบช่วยเหลือ เก้ือกูลและเอ้ืออาทรต่อกนั มีการให้
เกียรติและเคารพผูท่ี้อาวโุสกวา่และพนกังานอยัการรุ่นเก่า ๆ บางคนพยายามท่ีจะเรียนรู้และปรับตวั
ใหท้นักบัโลกยุคโลกาภิวฒัน์ดงัจะเห็นไดจ้ากพยายามปรับตวัโดยการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบ IT มาก
ข้ึน ส่วนพนกังานอยัการรุ่นใหม่ ๆ ก็พยายามถ่ายทอดความรู้ในดา้น IT ให้กบัพนกังานอยัการรุ่น
อาวุโส แต่ถึงอยา่งไรก็มีพนกังานอยัการส่วนใหญ่ติดยึดกบักรอบการท างานแบบเดิม ๆ ไม่ค่อยให้
การยอมรับการเปล่ียนแปลง เพราะเห็นวา่ส่ิงท่ีเคยปฏิบติัมาดีอยู่แลว้เช่นในเร่ืองการใช้งานระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) หรือบางคนไม่ให้การยอมรับในระบบการจดัการความรู้ ซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคญัประการหน่ึงซ่ึงคนในองค์กรในภาพรวมยงัไม่ค่อยยอมรับ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ หรือขาดการพฒันาความรู้ในเร่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงคนในองค์กร
ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมเพราะเห็นวา่เป็นการยุ่งยากท าให้เป็นปัญหาส าคญัประการ
หน่ึงเช่นกนั แต่ถึงอย่างไรก็ตามในการปรึกษาหารือในปัญหาขอ้กฎหมายค่อนขา้งท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกนัดีซ่ึงนบัว่าเป็นขอ้ดีของส านกังานอยัการสูงสุดและจากการท่ีไดน้ดัสัมภาษณ์
เพื่อจบัความรู้จากผูบ้ริหารคือ อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีศาลสูง อยัการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 และ
อยัการอาวโุส พบวา่ พนกังานอยัการทุกท่านต่างก็ให้การตอ้นรับในการท่ีจะถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อ
เก็บไวใ้นองค์กร ถึงแมพ้นกังานอยัการเหล่าน้ีก าลงัปฏิบติังานประจ าท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ถึง
อยา่งไรก็ตามท่านผูเ้ช่ียวชาญต่าง ๆ ก็มีความยินดีท่ีจะถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้แก่ผูจ้บัความรู้ซ่ึงเป็น
นิมิตหมายท่ีดี ทั้งน้ีเพราะหากบุคลากรของส านกังานอยัการสูงสุดเห็นประโยชน์และความส าคญั
ของระบบการจดัการความรู้ วา่เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีประโยชน์ต่อองคก์ร ก็จะท าให้การปฏิบติังาน
ในฐานะทนายของแผน่ดินมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อจะไดน้ าเอาความรู้ไปใชใ้นการท างาน
เพื่ออ านวยความยติุธรรมใหแ้ก่ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  แต่หลงัจากสัมภาษณ์เสร็จแลว้เม่ือน าเทป
ท่ีบนัทึกไวเ้พื่อน ามาถอดขอ้ความปรากฏวา่เคร่ืองบนัทึกมีปัญหา ฟังออกเป็นบางช่วง โดยเฉพาะ
ช่วงผูต้อบค าถามบางคร้ังแทบจะไม่ไดย้นิหรือไดย้นิไม่ชดัเจน ก็ตอ้งรีบด าเนินการถอดขอ้ความ ซ่ึง
กรณีเช่นน้ีก็เป็นอุปสรรคประการหน่ึง บุคลากรในส านกังานอยัการสูงสุด มีความเป็นพี่เป็นนอ้ง จึง
รู้สึกอบอุ่นเป็นอยา่งยิง่ 
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5.2 ผลการวเิคราะห์และประเมินค่าข้อมูล 
 ในส่วนน้ีจะเป็นการน าผลท่ีไดน้ าไปทดสอบกบัสมมติฐานมาท าการวิเคราะห์ และท าการ
สรุปผลการศึกษา ว่า จากสมมุติฐานในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี วิธีการในการแก้ปัญหาจากการ
คน้ควา้แบบอิสระจะสามารถแก้ปัญหาไดห้รือไม่ อย่างใด โดยพิจารณาจากการสาธิตระบบการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันางานดา้นการด าเนินคดีชั้นฏีกา และ เสนอแผนกิจกรรมกบั KM TEAM และ 
ผูเ้ช่ียวชาญ  
 
5.2.1 การสาธิตระบบการจัดการความรู้เพื่อทดสอบระบบว่าออกแบบเหมาะสมหรือไม่ ใช้งานได้
จริงหรือไม่และควรปรับปรุงอะไรเพิม่เติม 
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รูปที ่5.2 แสดง KMS งานดา้นการการตรวจสั่งคดีในการด าเนินคดีชั้นศาลสูงในส่วนของการไม่

อุทธรณ์โตแ้ยง้ในส่วนศาลชั้นตน้ท่ีพิพากษาไม่เตม็ตามฟ้อง และการไม่แกอุ้ทธรณ์จ าเลย 
 

5.2.2 การเสนอแผนกจิกรรม (น าเสนอในรูปของตาราง ปีที/่แผนกจิกรรม/วตัถุประสงค์) 
5.2.3 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าข้อมูล 
 กรณีการศึกษาในการค้นควา้แบบอิสระน้ี เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาพนักงานอยัการไม่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยได้สาธิตอธิบายวิธีการใช้งานระบบ KMS Tacit 
Knowledge และ Explicit Knowledge ท่ีส าคญั ตลอดจนสาธิตวิธีการใช้งานของผูใ้ช้งานทั้งสาม
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ประเภทไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ฎิบติังาน ซ่ึงหลงัจากไดมี้การสาธิตระบบต่อผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ ผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นโดยสรุปไดว้่า ระบบ KMS สามารถแกปั้ญหาพนกังานอยัการท่ีไม่มี
ความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินคดีเก่ียวกบัการด าเนินคดีชั้นศาลสูงได้ในระดบัหน่ึง มี
ขั้นตอนกระบวนการท่ีชดัเจนตาม Knowlwdge Map ท่ีสามารถเขา้ใจในกระบวนการการตรวจสั่ง
คดีในการอุทธรณ์โตแ้ยง้ค าพิพากษาศาลชั้นตน้และในการแกอุ้ทธรณ์จ าเลย มีกฎหมาย ระเบียบการ
ด าเนินคดีอาญา หนังสือเวียน คู่มือการด าเนินคดี และองค์ความรู้สนับสนุน (หนังสือ ต ารา 
บทความทางวิชาการ) ส าหรับศึกษาคน้ควา้ ท่ีสามารถน าไปประกอบการด าเนินงานได ้มีรายช่ือ
ผูเ้ช่ียวชาญคอยใหค้ าปรึกษา  
 หลงัจากไดมี้การน าเสนอกิจกรรม KM ต่อผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวแลว้ ผูเ้ช่ียวชาญให้ความเห็นโดย
สรุปไดว้่า แผนกิจกรรม KM น่าจะท าไดเ้พียงแต่พนกังานอยัการมีความรู้เก่ียวกบัระบบ IT บา้งหรือ
หากไม่มีความรู้ดา้นIT ก็ควรจะมีผูช่้วยเหลือก็จะท าให้สามารถน าไปประยกุตใ์ชง้านไดอ้ยา่งดี 
 
แผนกจิกรรมการจัดการความรู้ 3 ปี (ความเหมาะสม/สามารถด าเนินงานได้จริง/ความเป็นไปได้ใน
การบรรลุวตัถุประสงค์/ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ) 
             การเสนอแผนกิจกรรม เป็นการท าความเขา้ใจกบัคนในองคก์รเก่ียวกบัระบบ KMS เพื่อให้
บุคลากรในส านกังานคดีอยัการสูงสุดมีความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการความรู้งานการรับรองฎีกา โดยขอ้มูลในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการความรู้ได้จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จากนั้นจึงได้มีการออกแบบ
กิจกรรมการจดัการความรู้เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ โดยกิจกรรมได้ก าหนดไว ้3 ปี ดงัแสดงไวใ้น
ตารางท่ี  
จาการน าระบบ KMS ไปสาธิตกบัผูเ้ช่ียวชาญแลว้ น าผลการสาธิตระบบมาวเิคราะห์และประเมินค่า
ขอ้มูล ปรากฏตามตารางท่ี  
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ตาราง 5.8 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลการออกแบบระบบ 

ความเหมาะสม ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสมในการใชง้าน การใชง้าน
ค่อนขา้งใชง่้ายส าหรับผูท่ี้มีความรู้ดา้นเทคโนโลย ีส่วนผูใ้ชง้านท่ีไม่
มีหรือมีความรู้ดา้นเทคโนโลยีน้อย ถือวา่ยงัมีความยุง่ยากในการใช้
งานเน่ืองจากมีหลายขั้นตอนในการเขา้ถึงขอ้มูล 

การใช้งาน การใช้งานสามารถใช้งานได้จริงและในระยะยาวน่าจะ
น าไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้ เน่ืองจากระบบมี
ฐานขอ้มูลทั้งส่วนท่ีเป็น Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge 
เพียงพอในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน เช่น มีฐานขอ้มูลเก่ียวกบั
กฎหมาย ระเบียบ  ความรู้เสริม 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุงเพิม่เติม ควรปรับปรุงระบบ KMS ให้เป็นศูนยก์ลางแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ระหว่างอัยการผู ้เช่ียวชาญ และให้มีช่องทางแจ้ง
ข่าวสารทุกเร่ืองเพื่อผูใ้ชง้านจะไดเ้ห็นประโยชน์ของระบบ 

ควรมีช่องทางส าหรับเก็บสถิติผูเ้ขา้ใช้งาน และมีส่วนการให้
คะแนนความพึงพอใจระบบ เพื่อใช้เป็นตวัช้ีวดัในการมีส่วนร่วม
กิจกรรมการจดัการความรู้ 

รูปแบบมีความเหมาะสมแต่ควรปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์
มากยิง่ข้ึน 

 
อืน่ ๆ ควรมีระบบจูงใจใหห้นัมาสนใจการใชง้านระบบ เช่น มีรางวลั 

ส าหรับผูใ้ช้งาน และส านักงานอยัการสูงสุดจะต้องสนับสนุน
เทคโนโลยีให้เพียงพอเพื่อรองรับระบบ หากระบบดีแต่ไม่ มี
เทคโนโลยรีองรับถือวา่ไม่เกิดประโยชน์ 
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2) แผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 ปี 
 จากการน ากิจกรรมการจดัการความรู้ดงัตารางเสนอกบัผูเ้ช่ียวชาญ แลว้น าความคิดเห็นมา
วเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูล  
ตาราง 5.9 สรุปผลการวเิคราะห์และประเมินค่าขอ้มูลแผนกิจกรรมการจดัการความรู้ 3 ปี 

ความเหมาะสม แผนกิจกรรมการจัดการความ รู้  3 ปี  มีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานจริงในการด าเนินคดีชั้นฏีกา 

สามารถด าเนินการได้จริง สามารถด าเนินการได้จริงเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีไม่ต้องใช้
งบประมาณและเป็นกิจกรรมท่ีหลายส านกังานไดท้  าอยูแ่ลว้ 

ความเป็นไปได้ในการบรรลุ
วตัถุประสงค์ 

มีความเป็นไปไดใ้นการบรรลุวตัถุประสงค ์

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ  กิจกรรมท่ี 1 ปีท่ี 1 กิจกรรมนิเทศการใช้งานระบบการ
จดัการความรู้ (KMS) เห็นว่ามีความส าคัญจึงควรมีการเน้น
กิจกรรมท่ี 1 หากไม่สามารถท าให้ผูใ้ช้งานเข้าใจการใช้งาน
ระบบได้ หรือไม่สามารถท าให้ผูใ้ช้งานเห็นประโยชน์ของ
ระบบได ้กิจกรรมอ่ืน ๆ ก็ไม่สามารถท าได ้

วฒันธรรมองคก์รอยัการท่ีไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง 
บุคลากรยึดติดกบังานท่ีท าอยู่ประจ า(Defensive Routine) มี
ความเช่ือมัน่ใจตวัเองสูงไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น ดงันั้นจะตอ้งจะตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจ (Alignment) 
กบับุคลากรใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ 

 
5.2.4 ส่ิงทีค้่นพบและหน้าสนใจจากการสาธิตระบบ ผลจากการสาธิตระบบ  

   - กรณีระบบการจดัการความรู้สามารถแกปั้ญหาพนกังานอยัการท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการด าเนินคดีชั้นฏีกา ระบบ KMS มี Function การท างานและการใชง้านหลายรูปแบบ  
สามารถสรุปออกมาในแต่ละรูปแบบได ้ดงัน้ี 

1. ระบบ KMS จะตอ้งมีการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เช่น กฎหมาย ระเบียบการด าเนินคดี 
คู่มือ  
องคค์วามรู้สนบัสนุน เช่น ค าพิพากษาศาลฎีกา ค าช้ีขาดความเห็นแยง้ของอยัการสูงสุด 
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 2.ระบบ KMS จะตอ้งมี Case Study (ตวัอยา่งคดี) เพื่อเป็นตน้แบบในการด าเนินคดี ซ่ึงได้
ใส่ไวใ้นระบบ KMS มีความเหมาะสม และสามารถใชง้านจริงในการแกปั้ญหาในการท างาน
ไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

-ในส่วนน้ี ระบบสามารถแกไ้ขปัญหาส าหรับคนท่ีไม่เคยท างานในส านกังานคดีศาลสูง
ไดเ้พราะมีขั้นตอนกระบวนการท่ีชดัเจนตาม Knowlwdge Map  

   3.ระบบ KMS จะตอ้งมี Knowledge Map (ขั้นตอนการด าเนินคดีในรูปแผนผงั) เพื่อใชใ้น
การส่ือสารและเขา้ใจไดง่้าย มีความเหมาะสม และสามารถใชง้านจริงในการแกปั้ญหาในการ
ท างานไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด   

-ในส่วนน้ี ระบบสามารถแกไ้ขปัญหาส าหรับคนท่ีไม่เคยท างานในคดีชั้นศาลสูงได ้เพราะ 
มีขั้นตอน กระบวนการท่ีชดัเจนตาม Knowlwdge Map ผูป้ฎิบติัสามารถศึกษาและเขา้ใจไดง่้าย  

4.ระบบ KMS จะตอ้งมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดต่อผูเ้ช่ียวชาญตอ้ง มีความเหมาะสม และ
สามารถใชง้านจริงในการแกปั้ญหาในการท างานไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด   

-ในส่วนน้ี ระบบสามารถแก้ไขปัญหาคนท างานไม่มีความรู้ได้  และควรจะมี เพราะใน
กรณีเร่งด่วนตอ้งสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ  

  สรุป ระบบ KMS สามารถแก้ไขปัญหาพนักงานอยัการท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญได้ใน
ระดบัหน่ึง เพราะพนกังานอยัการท่ีปฏิบติังานในส านกังานอยัการ คดีศาลสูงส่วนใหญ่จะไม่ถนดัการ
เคร่ืองมือดา้น IT จึงควรสนบัสนุนใหมี้ความรู้ในส่วนน้ีต่อไป  
  ขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ พนักงานอยัการท่ีปฏิบติังานในส านักงานคดีศาลสูงจะตอ้งมี
ความขยนั ละเอียดรอบคอบ หมัน่ศึกษาระเบียบ ค าพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือเวยีน เป็นตน้ 
 
5.2.5 แนวทางการศึกษาและพฒันาต่อ 
 กรณีการศึกษาในการค้นควา้แบบอิสระน้ี เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาพนักงานอยัการไม่มี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน โดยภายหลงัจากไดมี้การสาธิตอธิบายวิธีการใชง้านระบบ 
KMS ซ่ึงประกอบดว้ยTacit Knowledge และ Explicit Knowledge ให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญแลว้จะเห็นได้
วา่ระบบ KMS สามารถแกปั้ญหาพนกังานอยัการท่ีไม่มีความรู้และความเช่ียวชาญในการด าเนินคดี
ชั้นศาลสูง (ชั้ นอุทธรณ์ ชั้นฏีกา) ได้ในระดับหน่ึงเพราะมีขั้นตอนกระบวนการท่ีชัดเจนตาม 
Knowledge Map ท่ีสามารถเขา้ใจในกระบวนการการด าเนินคดีชั้นศาลสูง(ชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา) เพื่อ
น าไปใชป้ฏิบติังานไดจ้ริง หากในอนาคตแมจ้ะมีพนกังานอยัการผูเ้ช่ียวชาญจะเกษียณราชการหรือ
เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนหรือตาย ก็ไม่ตอ้งกงัวลอีกต่อไปเพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้รวบรวมไวใ้น
ระบบการจดัการความรู้ของส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีไม่เคยจดัการ
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ความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระบบเม่ือมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้องคค์วามรู้เหล่านั้นก็จะมลายหายไป
กบับุคลากรท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญซ่ึงเป็นปัญหาต่อองค์กรตลอดมา  แต่เม่ือมีระบบการ
จดัการความรู้ท่ีไดม้าตรฐานระดบัสากลจึงไม่ตอ้งกงัวลอีกต่อไปเพียงแต่ตอ้งมีการพฒันาระบบการ
จดัการความรู้ใหแ้พร่หลายยิง่ ๆ ข้ึนไปเพื่อสนบัสนุนให้ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นองคก์รแห่งการ
เรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
 
5.2.6 อภิปรายผล   
 ผลจากการคน้ควา้แบบอิสระ ตามสมมุติฐาน พนกังานอยัการท่ีไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
การด าเนินคดีชั้นศาลสูง สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยน าระบบการจดัการความรู้( KMS) มาใชถึ้ง
จะไม่เต็มท่ีแต่ก็พร้อมท่ีจะพฒันาต่อไปในอนาคตเพราะหากหวงัพึ่งพาการฝึกอบรมแบบเดิมคือมีการ
ออกไปนิเทศงานตามส านักงานต่าง ๆ นอกจากจะสูญเสียงบประมาณแล้วก็ยงัมีปัญหาในกรณีผูท่ี้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญดงักล่าว ตอ้งโยกยา้ยเล่ือนต าแหน่งหรือเกษียณอายุความรู้ในตวับุคคลเหล่านั้นก็
จะสูญหายไปดว้ย  ซ่ึงผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาในปัญหาดงักล่าว โดยใชท้ฤษฎีและหลกัการจดัการความรู้ 
โดยเฉพาะทฤษฏีเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) มาประยุกต์ใช้ พบว่า สามารถแก้ปัญหา
ดงักล่าวได ้โดยไม่ตอ้งฝึกอบรม และความรู้ดงักล่าวก็ไม่สูญหายไปเพราะสาเหตุดงักล่าวอีก และการน า
ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน(Learning in Action) มาประยุกต์ใชย้งัท าให้ส านกังานอยัการสูงสุดไดท้ั้ง
เน้ืองาน และบุคลากรไดค้วามรู้ไปพร้อม ๆ กนั โดยไม่ตอ้งให้พนกังานอยัการผูเ้ช่ียวชาญตอ้งทิ้งการ
ปฏิบติังานเพื่อออกไปอบรมสัมมนาอีกต่อไป 


