
 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันเปนยุคสังคมแหงฐานความรู (Knowledge-Based Society) แนวคิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) และองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดกอให 
เกิดการเปล่ียนแปลงในการบริหารจัดการท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2548) องคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตองปรับตัวเพื่อ
รับมือกับความเปล่ียนแปลงโดยการนําการจัดการความรู (Knowledge Management, KM) มาพัฒนา
องคความรูของแตละองคกรเพื่อใหสามารถแขงขันได (อนุชาติ คงมาลัย, 2552) 

การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการ
พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการ
จัดการความรูในองคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบ
เพื่อใหเปน “ความรูฝงองคกร” ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปน 
ผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในการแขงขัน
สูงสุด (อนุชาติ คงมาลัย, 2552; 2553) จากความสําคัญของการจัดการความรู ทําใหมีการประยุกตใช
ความรูในองคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันขององคกรท้ังในภาครัฐและเอกชน (บุญดี บุญญา
กิจ และคณะ, 2547) ทําใหหนวยราชการเล็งเห็นถึงความสําคัญและนําการจัดการความรูมาใชในการ
บริหารจัดการองคกร  ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ 
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว 
และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552) 



2 
 

  สํานักงานอัยการสูงสุด เปนองคกรตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ.2553 มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาท้ังปวง ดําเนินคดีแพง และใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงาน
อัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.
2546) อัยการสูงสุดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
องคกรอัยการครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการท้ัง 4 ดาน อันประกอบดวย การอํานวยความยุติธรรม
ทางอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 
และการพัฒนาองคกรและบุคลากร (อนุชาติ คงมาลัย, 2552) 

 สํานักงานคดีแพง (Organization) เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด มีอธิบดี
อัยการ สํานักงานคดีแพง เปนผูบังคับบัญชา อยูในภารกิจองคกรอัยการดานการรักษาผลประโยชน
ของรัฐ มีอํานาจหนาท่ีเปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553  
มาตรา 14(3), (4) และ (5) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 ขอ 2(6) 
ไดจัดต้ังสํานักงานคดีแพงข้ึนเปนองคกร (Organization) เพื่อทําหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินคดีแพง 
ท้ังปวงตามท่ีกฎหมายกําหนดแทนหนวยงานของรัฐ กับมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติวา
เปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพง
ของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547  

“นิติกร” ผูชวยเหลืองานคดีของพนักงานอัยการ ซ่ึงในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของนิติกร 
นอกจากการบังคับบัญชาตามสายงานแลว การปฏิบัติงานของนิติกรยังอยูภายใตการควบคุม กํากับ 
ดูแล และการสอนแนะงานจากพนักงานอัยการประจําตัว ซ่ึงถือเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงคนหนึ่ง
ของนิติกรดวย นิติกรจะปฏิบัติงานคดีนอกเหนือจากท่ีไดรับมอบหมายจากพนักงานอัยการผูบังคับ 
บัญชามิได เวนแตจะเปนการกระทําเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในงานท่ีไดรับมอบหมายและเพ่ือมิใหเกิด
ความเสียหายแกงานคดีหรือทางราชการเทานั้น (สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน, 2552) ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2547 ขอ 19 กําหนดวา “พนักงานอัยการเจาของสํานวนอาจมอบหมายใหนิติกรชวย
ดําเนินการไดตามขอบเขตและวิธีการที่ผูบังคับบัญชาหรือสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด” แตการ
มอบหมายงานคดีใดใหนิติกรควรคํานึงถึงศักยภาพของนิติกรดวย ลักษณะงานหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของนิติกร เพื่อใหนิติกรสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเหลืองานของพนักงาน
อัยการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยพนักงานอัยการมีหนาท่ีสอนแนะงานแก 
นิติกรดวย  
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 “นิติกรคดีแพง” ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีแพง มีหนาท่ี
เปนผูชวยเหลือพนักงานอัยการในการดําเนินคดีซ่ึงจะตองดําเนินการในศาลช้ันตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการ โดยมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามลักษณะงาน 
ในตําแหนงนิติกรของสํานักงานคดีแพง แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การดําเนินคดีแพง คดีปกครอง คดีแพงท่ีอยูในอํานาจของศาลแขวง และคดีคุมครอง
ผูบริโภค คํารองขอเฉล่ียทรัพย คํารองขอกันสวน คํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหจดทะเบียนคืนสูบริษัท 
การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ คํารองขอใหบังคับตามคําช้ีขาดอนุญาโตตุลาการ คํารองขอให
ศาลต้ังผูชําระบัญชี คํารองขอใหศาลบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษา (กรณีเปนหนี้ท่ีบังคับใหกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการ) 
 2. งานศึกษาคนควา ตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําพิพากษาศาลฎีกา คําส่ัง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ัวไป โดยแบงไดเปน 
  - จัดเตรียมและคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังความเห็นทางวิชาการเสนอพนักงานอัยการ 
  - ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังชวยบันทึกถอยคําพยาน 
  - รางหนังสือโตตอบตาง ๆ (อุทัยรัตน คลายแกว, 2552) 

นิติกรคดีแพงจึงเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญตอสํานักงานคดีแพง ชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นิติกรคดีแพงควรเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญในงานท่ีตนไดรับมอบหมายใหปฏิบัติเปนอยางดี เชน ดานงานคดี ตองมีความรูเร่ือง
กฎหมาย ท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยตรงในการปฏิบัติงาน ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ฯลฯ และกฎหมายอื่นท่ีเปนความรูพิเศษเพ่ือเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 กฎ ระเบียบ คําส่ัง และ
ขอบังคับตาง ๆ ฯลฯ ดานงานศึกษาคนควา และประสานงาน นิติกรตองมีทักษะในการคัดเลือก 
รวบรวมบทกฎหมายท่ีสําคัญ มีเทคนิคในการติดตอประสานงานท่ีดีกับผูประสานงานคดี หรือ
บุคลากรจากหนวยงานอ่ืน ตองศึกษางานท่ีตนไดรับมอบหมายจนสามารถรูและเขาใจในสาระสําคัญ
ของงาน ประเด็นสําคัญท่ีจะประสานงานไดเปนอยางดี สามารถกําหนดแนวทาง ลําดับ ข้ันตอนใน
การติดตอประสานงานท่ีจะนําไปสูความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และประการสําคัญท่ีสุดคือ การ
ประสานงานน้ันตองประสบผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีพนักงานอัยการไดกําหนดไว และควรมี
ความรูดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาจัดการงานในหนาท่ีใหเกิดความสะดวก 
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน ชวยลดข้ันตอนในการทํางาน นิติกรตองสนใจและหม่ันศึกษาความรูดานอ่ืน ๆ  
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ท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน มีความรูชัดแจงในกระบวนการการทํางานในแตละข้ันตอน 
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนระบบระเบียบ เกิดความผิดพลาดนอยท่ีสุด เพราะการ
ปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงสงผลกระทบโดยตรงตอการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ ดวย
ลักษณะงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากนิติกรทํางานผิดพลาดยอมสงผลกระทบโดยตรงถึงพนักงาน
อัยการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา สรางความเสียหายใหแกสํานักงานคดีแพง (หนวยงานในสังกัด) และ
สํานักงานอัยการสูงสุดดวย  

ปจจุบันพบวา ผูปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดีแพงประสบปญหาสําคัญในการปฏิบัติงาน คือ 
ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนความรูเร่ืองกฎหมายสําคัญท่ีจะตอง
ใชในการปฏิบัติงาน หรือความรูเร่ืองเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตน ไมมีการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขาดการถายทอดความรูจาก
ผูเช่ียวชาญ (Expert) เพ่ือเปนแบบแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เม่ือเกิดปญหาก็ไม
สามารถจัดการกับปญหานั้นได  ซ่ึงปญหาเหลานี้จะเกิดกับผูท่ีเร่ิมปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดี
แพง เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในลักษณะงาน ข้ันตอนท่ีถูกตองในการปฏิบัติงาน อีกท้ังไมมี
การจัดฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองกอนเขาปฏิบัติ
หนาท่ี การปฏิบัติงานเปนไปในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติงานจริง ลองผิดลองถูกไปจนกวาจะพบ
แนวทางปฏิบัติงานท่ีตนเองคิดวาถูกตองเหมาะสม และจดจําส่ิงท่ีผิดนั้นไปตลอด เพราะเขาใจวาเปน
ส่ิงท่ีถูกตองแลว กอใหเกิดผลเสียท้ังในระยะส้ันและระยะยาว กระทบตัวนิติกรผูปฏิบัติงานคดีแพง
เองไปจนถึงพนักงานอัยการ (ผูบังคับบัญชา) สํานักงานคดีแพง และนําความเสียหายมาสูสํานักงาน
อัยการสูงสุดในเวลาตอมา  

จากสภาพปญหาการขาดความรูดังกลาว ถือเปนปญหาวิกฤติ (Critical Problem) ของงาน 
นิติกรคดีแพง ซ่ึงจําเปนตองหาวิธีและแนวทางในการจัดการเพ่ือแกไขปญหาโดยเรงดวน เพราะหาก
ปลอยไวไมดําเนินการแกไข จะกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอการปฏิบัติงานคดีของพนักงาน
อัยการ การขาดความรูของนิติกรเปนผลใหงานเกิดความผิดพลาด ไมมีประสิทธิภาพ สงผลให
ภารกิจองคกรอัยการดานการรักษาผลประโยชนของรัฐขาดความนาเช่ือถือ ประชาชนขาดความ
เช่ือม่ันในองคกร จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางการแกไขปญหา (Solution) โดยการนําระบบ
การจัดการความรู (Knowledge Management System) หรือ KMS และนําทฤษฎีการจัดการความรู 
ของ Nonaka และ Takeuchi และทฤษฎีของ Garvin นํามาปรับใชเพื่อแกไขปญหาโดย  KMS ท่ีสราง
ข้ึนจะทําใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน ซ่ึงความรูดังกลาวเปนความรูท่ีฝงอยู
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยจะถูกปรับเปล่ียนเปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) ใน
ลักษณะตาง ๆ และพัฒนาเปนองคความรูใหม เนนท่ีการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีจะนําไปสูการพัฒนา 
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Best practices จากการเรียนรู จากการทํางานภายในองคกร และจากการ “ตรวจจับ” (Capture) 
ความรูภายนอกองคกรเอามาปรับใชในการทํางาน นิติกรคดีแพงสามารถนําความรูดังกลาวมาปรับ
ใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ KMS จะเปนศูนยรวมองคความรูงานนิติกรคดีแพง สามารถ
จัดการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น เปนแหลงรวบรวมความรูที่
ไดจากการเก็บความรูจากผูเช่ียวชาญ (Expert) เปนเทคนิคการเรียนรูจากผูมี “วิธีการอันยอดเย่ียม” 
(Best practices) อันเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูท่ีชัดแจง (Explicit 
Knowledge) โดยรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีสําคัญ ๆ อันเปนแหลงความรู (Portal) ท่ี
ตองใชอางอิงในการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการความรูจะชวยพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนิติกรคดี
แพงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิบัติงานเปนระบบดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ถูกตอง ตรงตามระเบียบ และขอบังคับของกฎหมาย ลดระยะเวลาในการทํางาน
เพราะผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงไมตองเสียเวลาในการคิด วิเคราะหขั้นตอนในการทํางานใหมทุก
คร้ัง การจัดการความรู (Knowledge Management) จึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีจะทําใหนิติกรคดี
แพงรูจักหาความรู  และนําความรูมาใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การ
จัดการความรูจึงเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 
เปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเคร่ืองมือ มีกระบวนการจัดการความรู
เปนเคร่ืองมือ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนขององคกร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2552) 

ผลผลิต (Productivity) ท่ีจะไดรับจากการนําระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง 
มาใชเพื่อจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน และสนับสนุนการทํางานของนิติกรคดีแพงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนนั้น ในประเด็นของการจัดการแกไขปญหา คือ นิติกรคดีแพงมีความรูในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกตองเพ่ิมมากข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบ และขอบังคับของกฎหมาย  
มีการเรียนรูการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น ผลของงานมีประสิทธิภาพ โอกาส
เส่ียงของการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง และประเด็นการสนับสนุนการทํางานของ
นิติกรคดีแพงนั้น ระบบการจัดการความรูจะเปนศูนยกลางการรวบรวมองคความรู ขอมูลสําคัญ 
ท่ีเปนประโยชน อันไดมาจากประสบการณของผูเช่ียวชาญ (Expert) แหลงความรู (Portal) ท่ีตองใช
อางอิงในการปฏิบัติงานท้ังท่ีมีอยูในระบบอินทราเน็ตของสํานักงานอัยการสูงสุด ระบบอินเทอรเน็ต
ท่ีสามารถสืบคนความรู บทกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ คําพิพากษาฎีกา เอกสาร แบบฟอรม 
และขอมูลอ่ืน ๆ ที่จําเปน อันจะเปนประโยชนเสริมในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงได 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
 1. ศึกษาสภาพปญหาของงานนิติกรคดีแพง โดยนําการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา 
 2. เพื่อสรางระบบการจัดการความรูดานงานนิติกรคดีแพง รวบรวมองคความรูการ
ปฏิบัติงานท่ีเปนหลักการสําคัญของงานนิติกรคดีแพง อันเปนการสนองตอบนโยบายการพัฒนา
องคกรอัยการสูงสุดในการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเปนชองทางการ
เรียนรู (E-Learning) ใหกับนิติกรคดีแพง 
 
1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
 
 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยนิติกรสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 
ท่ีกฎหมายกําหนด  
 2. ไดระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง (Knowledge Management System) 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 
ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานคดีแพง 1- 9 

สํานักงานอัยการสูงสุด ในปญหาการขาดความรูของนิติกรคดีแพง และขาดการรวบรวมองคความรู
ท่ีเปนศูนยกลางสําหรับนิติกรคดีแพง การจัดเก็บความรูอันเกิดจากประสบการณของผูเช่ียวชาญให
ไดองคความรูท่ีเปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ใหแกนิติกรคดีแพง และการจัดเก็บความรูท่ีชัดแจงโดยรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ท่ีสําคัญ ๆ อันเปนแหลงความรู (Portal) ท่ีตองใชอางอิงในการปฏิบัติงาน นํามาสรางเปนระบบการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง โดยประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดย 
ปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรมท่ีสําคัญ ทําการวิเคราะห และประเมินคาขอมูลโดยวิธีการ
วิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) 

  


