
 

 

บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีการจัดการองคความรู 

   การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง การบริหารจัดการองคกรโดยเนน

การใชความรูและประสบการณของคนทํางาน รวมทั้งสารสนเทศที่จําเปนตองใชในการทํางานเพื่อ

เพิ่มผลผลิตแกองคกรใหสามารถแขงขันไดในอุตสาหกรรมน้ันๆ  เพื่อการดํารงอยูขององคกรและ

ชีวิตและครอบครัวของพนักงานรวมกัน การจัดการความรูมุงเนน 3 ประการ คือ 1. มุงพัฒนา

คนทํางานใชความรูหรือกลุมของคนทํางานใชความรูที่หมั่นฝกฝนทํางานรวมกันใหเกิด

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพหรืออาจเรียกกลุมผูทํางานใชความรูรวมกันทํางานน้ีวา “ชุมชนนัก

ปฏิบัติ” (Community of Practice) องคกรตองพัฒนาบุคลากรเหลานี้เพื่อใหเกิดขีดความสามารถใน

การแขงขัน องคกรตองมุงพัฒนาใหความรูเฉพาะธุรกิจ Domain Knowledge) แกคนเหลาน้ีให

เคร่ืองมือและความรูใหมๆ (Technology Knowledge) โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Knowledge) ซึ่งเปนเทคโนโลยีสนับสนุนที่สําคัญ  (Enabling Technology) ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานรวมกัน  2. มุงเนนการสรางวิธีการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 

(Best Practice) ขององคกรเทาที่องคกรจะสามารถทําไดหรือภายใตขอจํากัดตางๆ ขอดีคือชุมชนนัก

ปฏิบัติสามารถชวยผูปฏิบัติอ่ืนๆ แกปญหาและใหคําแนะนํา   3 . ตองปรับปรุงการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญและจําเปนของการจัดการความรูในปจจุบันโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งระบบอินเตอรเน็ตที่เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของคนทํางานใชความรูขององคกร เนื่องจากทําให

เกิดความรวดเร็วและมีขอมูลเพียงพอในการทํางานหรือตัดสินใจ1

 สํานักงานคดีอาญา เปนหนวยงานที่มีสําคัญมากของสํานักงานอัยการสูงสุด บุคลากรที่

ปฏิบัติงานดานธุรการมักจะมีการสับเปลี่ยน โยกยาย และเกษียณอายุราชการ ความรูและ

ประสบการณที่มีอยูในตัวบุคคลเหลาน้ันก็จะติดตามบุคคลน้ันไปดวย โดยมิไดมีการถายทอด

ความรูใหแกบุคลากรใหมที่มาแทน ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ธุรการ และผูที่

เกี่ยวของมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให การอํานวยความยุติธรรมในคดีอาญาและรักษาผลประโยชน

ของรัฐและประชาชนใหเปนธรรมตามมาตรฐานสากล วิธีการแกปญหา (Solution) จึงตองมีการ

สรางระบบการจัดการความรู  (Knowledge Management Systems) ดานงานธุรการคดีอาญา ขึ้นใน

 

                                                           
1Drucker P., “Harvard Business Review on Knowledge Management”, Harvard Business Review, 2001. 
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สํานักงานคดีอาญา ซึ่งจะสามารถชวยแกปญหาดังกลาวขางตนได โดยในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (Information Technology) และดานการศึกษา (Education) จะชวยใหผูปฏิบัติงานดาน

ธุรการคดีอาญาและผูท่ีเกี่ยวของ มีขอมูลสารสนเทศเพียงพอในการทํางานสามารถแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นจากการทํางาน  โดยในระบบเปนแหลงแลกเปลี่ยนการเรียนรูเพื่อแกปญหาการขาด

ผูเชี่ยวชาญและ มีการจัดการดานฐานขอมูล  (Information) เชน ระเบียบ คําสั่ง และหนังสือเวียนที่

เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกในการคนควาเพื่อใชในการแกไขปญหาไดโดยรวดเร็ว ถูกตอง และ

รวดเร็วหรือเปนการสรางคลังสมอง  (Brain Bank) โดยนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Leaning in 

Action) มาประยุกตใชในการแกปญหา ซึ่งระบบการจัดการความรู ( KMS) จะกอใหเกิด

สภาพแวดลอมในการเรียนรูขณะทํางาน ทฤษฎีดังกลาวมีหลักการสําคัญ คือ การเปลี่ยนการทํางาน 

(Action) เปนโอกาสในการเรียนรู ไมเนนการเอาคนออกจากหนางานมาเพื่อฝกฝนการเรียนรู  

 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) เปนทฤษฎีหนึ่งของการจัดการความรู 

ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือการเปลี่ยนการทํางาน ( Action) เปนโอกาสในการเรียนรู ( Learning 

Opportunity) โดยแนะนําใหองคกรตองจัดรูปแบบ (Mode) ในการเรียนรู 4 รูปแบบ ไดแก 

 1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ )Intelligence Learning) ไดแก การสืบความลับองคกร

คูแขงขัน หาขอมูลตางๆ จากแหลงตางๆ ซึ่งไมสามารถสอบถามไดโดยตรง โดยการคนหา )Search) 

การสอบถาม )Inquiry) และการเฝาสังเกตติดตาม )Observation) 

 2  . การเรียนรูจากประสบการณ) Experiential Learning) โดยเฉพาะอยางยิ่งประสบการณ

ของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มีผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผลสะทอน )Reflect) 

และทบทวนเหตุการณ )Review) 

 3. การเรียนรูโดยการทดลอง )Experimental Learning) เพื่อหาความรูใหมในงานที่ไมมี

ใครเคยทํามากอนโดยการสํารวจ )Exploration) และพิสูจนสมมุติฐาน )Hypothesis and Test) 

 4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู )Leading Learning) ฝกผูบริหารหัวหนางานในองคกรให

ทําหนาที่นําการเรียนรู สรางเคร่ืองมือในการนําการเรียนรูตางๆ โดยตองเรียนรูในการฝกเปนผูนํา

ในการเรียนรู )Leadership) และการฝกสอน )Coaching) บุคลากรภายใตการบังคับบัญชาใหเรียนรู1F2 

   เหตุผลที่เลือกทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน )Learning in Action) มาประยุกตใชในการ

แกปญหา เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานธุรการคดีอาญายังขาดความรู ความเขาใจอยางถองแท

ในงานการรายงานสํานวนคาง )อ.ก. 40  (ดังน้ัน การเรีย นรูโดยการสืบความลับ )Intelligent 

Learning) โดยเรียนรูจากการคนควา )Search) ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียน หรือแหลงขอมูลอ่ืนๆ 

                                                           
2 Garvin D., “ Learning in Action: A Guide to Putting the Learning  Organization to Work,” Harvard   

   Business School Press, 2000, ISBN 1-57851-25-4 
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เชน การสอบถามจากผูรู )Inquiry) ผูมีประสบการณในงานการรายงานคดี นอกจากนั้นยังสามารถ

ใชการเรียนรูจากประสบการณ )Experiential Learning) ของตนเอง ดําเนินการแลวเปนอยางไร มี

ผลตามมาอยางไร โดยวิธีการศึกษาผลสะทอน )Reflect) และทบทวนในสิ่งที่เคยปฏิบัติมาแลว 

)Review) 

 

2.2 เอกสารที่เก่ียวของ     

        ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการ 

 1. ระเบียบปฏิบัติงานธุรการเกี่ยวกับคดีอาญา2F

3 

      งานดานธุรการที่เกี่ยวกับคดีเกี่ยวของกับคดีอาญา 3 ประเภท คือ 

  (ก) คดีที่มีโทษทางอาญา  

  (ข) คดีวิธีการเพื่อความปลอดภัย  

  (ค) คดีเกี่ยวกับความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ  

  สําหรับงานธุรการที่เกี่ยวของกับคดีทั้งสามประเภทดังกลาว นอกจากจะจัด

แบงแยกตามลักษณะแบบพิมพชนิดตางๆ ที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดใหมีขึ้นเพื่อใชในราชการ

แลว ยังมีงานบางอยางที่เกี่ยวของกับระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือเวียนที่สํานักงานอัยการสูงสุด

กําหนดใหพนักงานอัยการและหรือเจาหนาที่ธุรการตองปฏิบัติเกี่ยวกับงานการดําเนินคดีอาญาอีก

หลายอยาง ซึ่งอาจแบงแยกงานธุรการเกี่ยวกับคดีอาญาเปน 4 งานยอย ดังน้ี 

  1) งานเกี่ยวกับสารบบ (แบบพิมพที่เปนสารบบ) 

   2) งานเกี่ยวกับแบบพิมพ (แบบพิมพที่เปนแผนปลิว) 

    3) งานเกี่ยวกับบัญชี (แบบพิมพที่เปนบัญชี) 

  4) งานเกี่ยวกับเอกสารอ่ืนๆ (ที่ตองทําตามแบบ และที่ไมมีแบบ) 

   2. ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด  วาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ  

พ.ศ. 2547 

    ขอ 16. (การรายงานสํานวนคาง)  สํานวนคดีอาญาดังตอไปน้ี ใหถือวา เปนสํานวน

ที่คางระหวางจัดการ คือ 

(1) สํานวนที่ยังไมไดสั่ง 

                             ( 2) สํานวนที่อยูระหวางการสอบสวนเพิ่มเติม หรือใหสงพยานมาเพื่อ

ซักถาม 

                                                           
3 คูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานธุรการคดีอาญา )2543):11 
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       ( 3)  สํานวนปรากฏผูตองหาที่สงตัวมาซึ่งมีคําสั่งฟอง และรอสงตัวมา

ฟอง หรือถาผูตองหาหลบหนี และยังมิไดจัดการใหไดตัวมา    

 (4) สํานวนที่พนักงานอัยการสั่งไมฟองผูตองหา และอยูในระหวางการ

พิจารณาของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

อ่ืน แลวแตกรณี รวมตลอดถึงสํานวนที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมี

อํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนแยงใหฟอง และอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย 

 (5) สํานวนที่อยูระหวางขออนุญาตฟอง 

 สํานวนปรากฏผูตองหาที่ไมไดสงตัวมา ซึ่งพนักงานอัยการสั่งฟอง

ผูตองหา และแจงใหพนักงานสอบสวน นําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่นฟองน้ัน มิใหถือวาเปนสํานวน

คาง 

 หัวหนาพนักงานอัยการ ตองสงรายงานสํานวนคางประจําเดือน ตาม

แบบและวิธีการที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ไปยัง

สํานักงานอัยการสูงสุดภายในวันที่หาของเดือนถัดไปหนังสือ กรมอัยการที่ ว 10/2479 ลงวันที่ 11 

มถินุายน 2479 เร่ือง ซอมความเขาใจการทํารายงานเกี่ยวแกสํานวนคาง  

 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ศ.นพ.วิจารณ  พานิช 3

4 ไดใหแนวคิดวา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่ซับซอนและ

กวางขวาง  ไมสามารถใหนิยามดวยถอยคําสั้นๆได  ตองใหนิยามหลายขอ  จึงจะครอบคลุม

ความหมาย ซึ่งไดแก 

     • การจัดการความรูมีความหมายรวมถึง  การรวบรวม  การจัดระบบ  การจัดเก็บ  และ

การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู  เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือชวย

เพิ่มพลังในการจัดการความรู  แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใช 

การจัดการความรู 

 • การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู  (knowledge sharing) ถาไมมีการ

แบงปนความรูความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ  พฤติกรรมภายในองคการ

เกี่ยวกับวัฒนธรรม  พลวัต และวิธีปฏิบัติ  มีผลตอการแบงปนความรู  ประเด็นดานวัฒนธรรมและ

สังคม มีความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 

                                                           
4 วจิารณ พานิช. การบริหารงานวิจัย : แนวคดิจากประสบการณ. พิมพคร้ังท่ี 2 ฉบับแกไขเพิ่มเติม  สํานักพิมพดวงกมล, 2540 
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    • การจัดการความรูตองการผูทรงความรูความสามารถในการตีความและประยุกตใช

ความรู ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคการ  รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใด

สาขาหนึ่งสําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชการจัดการความรู ดังน้ันกิจกรรมเกี่ยวกับคน  ไดแก การ

ดึงดูดคนเกงและดีการพฒันาคน  การติดตามความกาวหนาของคน  และการดึงคนมีความรู

ความสามารถไวในองคการถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

   • การจัดการความรูเปนเร่ืองของการเพิ่มประสิทธิผลขององคการ  การจัดการความรู

เกิดขึ้นเพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวาและความสําเร็จใหแกองคการ  การประเมิน  

“ตนทุนทางปญญา ” (intellectual capital) และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรู  เปน

ดัชนีบอกวาองคการมีการจัดการความรูอยางไดผลหรือไม 

 ดังน้ันกิจกรรมตอไปน้ี  ถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 

 (1) การพัฒนาฐานขอมูลเกี่ยวกับลูกคา ปญหาที่พบบอย และแนวทางแกปญหา 

 (2) กําหนดผูเชี่ยวชาญดานใดดานหน่ึงที่เปนคนภายในองคกร  ทําตารางรายชื่อและวิธี

ติดตอ 

 (3) ดึงเอาความรูออกมาจากผูเชี่ยวชาญเหลาน้ีและกระจายความรูใหแกผูอ่ืน 

 (4) จัดทําโครงสรางความรูเพื่อใหขอมูลเปนระบบ เขาถึงงาย และนําไปใชไดงาย 

 (5) จัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น  โดยอาจเปนการ

ประชุมตามปกติ หรือผานการสื่อสารทางไกลรูปแบบตางๆ 

 (6) จัดกระบวนการกลุมใหคนจากตางพื้นที่ไดทํางานแกปญหารวมกัน  และผลัดกันทํา

หนาที่ผูจัดการความรู 

 (7) คนหา  และสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษในความรูและทักษะที่เปนหัวใจของ

ความสําเร็จขององคการ และหาทางใหไดอยูในองคการไปนานๆ 

 (8) ออกแบบการฝกอบรม  และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคนในรูปแบบตางๆ  เพื่อ

ประเมินและพัฒนาความรูของแตละคนในองคการ 

 (9) สงเสริม  ใหรางวัล  หรือยกยอง  ปฏิบัติการที่นําไปสูการแบงปนขอมูลและ

ดําเนินการเพื่อปองกันไมใหมีการปดบังขอมูล 

 (10) สรางเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการคนหาและประยุกตใชความรู 

 (11) วัด “ตนทุนทางปญญา” เพื่อหาทางจัดการความรูใหดีขึ้น 

 (12) ทําความเขาใจแนวโนมของลูกคา โดยศึกษาขอมูลจากจุดใหบริการเกี่ยวกับความ

ตองการ ความพึงพอใจ และรสนิยมของลูกคา 
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 ประเภทของความรู  

   วุฒิศักด์ิ  พศิสวุรรณ 4

5 กลาววา ความรูความสามารถนํามาใชในการออกแบบ  ผลิต การ

จัดการและสนับสนุนการดําเนินงานทางธุรกิจขององคกรใหมีความแตกตางทางการแขงขันจากคู

แขงขนัได ความรูอาจแบงไดเปน  2 ประเภท คือ ความรูที่เปดเผย  (Explicit Knowledge) และความรู

ที่ไมเปดเผย (Tacit Knowledge) กลาวคือ  

   ความรูที่เปดเผย  (Explicit Knowledge) เปนความรูที่ไดรับการถายทอดมาเปนเอกสารการ

แกไขปญหา  คูมือ และฐานขอมูล  หรือลายลักษณอักษรอ่ืนๆ  ที่ผูอานสามารถนําไปใชได  เชน 

กระบวนการของการรับ-สงมอบสินคาและบริการ ขั้นตอนที่ใชในการทํางาน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

และแนวทางที่ปฏิบัติตางๆ ขององคกร เปนตน  

  ความรูที่ไมเปดเผย  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ถูกรวบรวมไวในทักษะและความ

เชี่ยวชาญของแตละบุคคลที่ไดสะสมไวจากประสบการณหลายๆ  ป ซึง่อาจแสดงใหเห็นจากการ

กระทํา การสังเกต  ไมสามารถแสดงออกมาเปนคําอธิบายทั่วไปได  เชน ทักษะในการตบลูกหัวเสา

ของนักกีฬาวอลเลยบอลที่มีชื่อเสียง  

การจัดการความรูเพื่อใชประโยชนจากความรูทั้งสองประเภท  และเอ้ือตอการเกดิ

นวัตกรรมหรือองคความรูใหมๆ ที่สามารถทําใหมีความไดเปรียบเหนือคูแขงขันทางธุรกิจ  

 

องคประกอบของการจัดการความรู  

   นํ้าทิพย วิภาวิน 5

6 ไดกลาวไววา ความสําเร็จของการจัดการความรูเกิดจากการผสมผสาน

ขององคประกอบที่สําคัญๆ  คือ การทํางานของคน  (People) กระบวนการทางธุรกิจ  (Business 

Process) และเทคโนโลยี (Technology)               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 วุฒิศักดิ์  พิศสุวรรณ . (2548). การจดัการความรูดานธุรกิจ.  วารสารนักบริหาร . กรุงเทพมหานคร:  บริษัท เฟองฟาพร้ินติ้ง  จํากัด. 
6 นํ้าทิพย วิภาวิน  .การจดัการความรู. ศรีปทุมปริทัศน กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอสอาร พร้ินติ้ง แมสโปรดักสื จํากัด  ,2546  
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 รูปที่ 2.1 แสดงองคประกอบของการจัดการความรู  

ที่มา: นํ้าทิพย วิภาวิน (2546: 87-88)  

 

  ดานคน  หัวใจของการจัดการความรู  คือ การรวบรวมความรู  (Gathering information) และ

การวิเคราะห  สังเคราะหความรู  (Synthesizing) รวมถึงการนําความรูน้ันไปใชตามโมเดลของการ

จัดการความรู  คือ การสราง  (Creating) การจัดการ  (Organizing) และการนําไปใช  (Applying 

Knowledge) ดังน้ัน  กลยุทธหลักที่องคกรธุรกิจนํามาใชเพื่อสรางไดเปรียบทางการแขงขันใน

ทศวรรษนี้มุงที่ความสามารถของคน  การพัฒนาคนในองคกรจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก  การ

จัดการความรูเปน  กลยุทธ กระบวนการ  และเทคโนโลยีที่ใชในองคกรเพื่อแสวงหา  สราง จัดการ 

แลกเปลี่ยน  และทําใหความรูที่ตองการไดรับผลสําเร็จตามวิสัยทัศนที่องคการตองการ  เปนการ

ผสมผสานความรูจากหลายศาสตร  เชน การบริหารจัดการ  (Management science) ปญญาประดิษฐ  

(Artificial intelligence) และพฤติกรรมองคกร (Organization behavior)  

  ดานกระบวนการ  กระบวนการของการจัดการความรู  ประกอบดวย  แนวทางและขัน้ตอน

ของการจัดการความรู  โดยตองระบุประเภทของสารสนเทศที่ตองการ  ทั้งจากแหลงขอมูลภายใน

และภายนอกเปนการแยกแยะวาความรูชนิดใดที่ควรนํามาใชในองคกร แลวนําความรูนัน้มากาํหนด

โครงสรางรูปแบบ  และตรวจสอบความถูกตอง  กอนที่จะนํามาผลิตและเผยแพรโดยการบริหาร

กระบวนการน้ัน จะตองเขาใจวิสัยทัศนที่ชัดเจนขององคกรวาตองการใหบรรลุเปาหมายอะไร  

             ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรูมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือ  

เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของความรูในองคกรใหเปนความรูที่เกิดประโยชนตอบุคคลนั้น  ใน

เวลาและรูปแบบที่แตละองคกรตองการ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการความรูมีความหมายกวางกวา
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เทคโนโลยีและความรูของบุคคล  โดยใชเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือ  เพื่อใหบุคลากรทุกคนในองคกร

สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

              สรุป  ปจจุบนัและในอนาคต  การจัดการความรูยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นตอความสําเร็จใน

การดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการตางๆ  องคกรที่มีการจัดการความรูที่ดี  จะสามารถเก็บเกี่ยว

ประโยชนจากทุนทางดานความรู  (Knowledge Asset) ที่เกิดจากภูมิปญญาของบุคลากรทุกระดับ

ภายในองคกรอยางไมรูจักหมดสิ้น เพราะเมื่อองคกรไดเร่ิมตนดําเนินการเร่ืองการจัดการความรู  จะ

พบวาความรูที่ตัวเราคิดวาเรามีอยูน้ันจริงๆ  แลวยังนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่มีอยูภายในองคกร

ของเราเอง และจะยิ่งรูสึกประหลาดใจเมื่อคนพบวามีความรูบางอยางมาจากแหลงที่เราคาดคิดไมถึง  

ทําใหบุคลากลดละอัตตาและกิเลสที่คิดวาตนรูแตผูเดียวในจักรวาล และหวงความรูนัน้ไวกบัตนเอง  

โดยหารูไมวาสิ่งที่ตนรูน้ันไมมีคุณคาใดเลยหากไมมีผูนําไปใช  อยาลืมวาความรูทั้งหลายเกิดจาก

การแบงปนความรู เพราะยิ่งใหยิ่งรู ไมเหมือนสินทรัพยอ่ืนที่ยิ่งใหยิ่งหมดไปในที่สุด 

 

 


	ข้อ 16. (การรายงานสำนวนค้าง) สำนวนคดีอาญาดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า เป็นสำนวนที่ค้างระหว่างจัดการ คือ

