บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันเปนยุคสังคมแหงฐานความรู (Knowledge-Based Society) แนวคิดการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) และองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ไดกอให
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ, 2548) องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตองปรับตัวเพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงโดยการนําการจัดการความรู (Knowledge Management, KM) มาพัฒนา
องคความรูของแตละองคกรเพื่อใหสามารถแขงขันได (อนุชาติ คงมาลัย, 2552)
การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) หรือ KM เปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
พัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยหลักการของการ
จัดการความรูในองคกรนั้น หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยู
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) หรือในเอกสาร (Explicit Knowledge) มาพัฒนาอยางเปนระบบ
เพื่อใหเปน “ความรูฝงองคกร” ใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปน
ผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพอันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในการแขงขัน
สูงสุด (อนุชาติ คงมาลัย, 2552; 2553) จากความสําคัญของการจัดการความรู ทําใหมีการประยุกตใช
ความรูในองคกรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันขององคกรทั้งในภาครัฐและเอกชน (บุญดี บุญญา
กิจ และคณะ, 2547) ทําใหหนวยราชการเล็งเห็นถึงความสําคัญและนําการจัดการความรูมาใชในการ
บริหารจัดการองคกร ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ
ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552)
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สํานักงานอัยการสูงสุด เปนองคกรตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ
พ.ศ.2553 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง ดําเนินคดีแพง และใหคําปรึกษาดาน
กฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของพนักงาน
อัยการ หรือสํานักงานอัยการสูงสุด (กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.
2546) อัยการสูงสุดไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู จึงไดกําหนดนโยบายการพัฒนา
องคกรอัยการครอบคลุมภารกิจองคกรอัยการทั้ง 4 ดาน อันประกอบดวย การอํานวยความยุติธรรม
ทางอาญา การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน
และการพัฒนาองคกรและบุคลากร (อนุชาติ คงมาลัย, 2552)
สํานักงานคดีแพง (Organization) เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด มีอธิบดี
อัยการ สํานักงานคดีแพง เปนผูบังคับบัญชา อยูในภารกิจองคกรอัยการดานการรักษาผลประโยชน
ของรัฐ มีอํานาจหนาที่เปนไปตามพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553
มาตรา 14(3), (4) และ (5) กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 ขอ 2(6)
ไดจัดตั้งสํานักงานคดีแพงขึ้นเปนองคกร (Organization) เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดําเนินคดีแพง
ทั้งปวงตามที่กฎหมายกําหนดแทนหนวยงานของรัฐ กับมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติวา
เปนอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพง
ของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547
“นิติกร” ผูชวยเหลืองานคดีของพนักงานอัยการ ซึ่งในการปฏิบัติหนาที่ราชการของนิติกร
นอกจากการบังคับบัญชาตามสายงานแลว การปฏิบัติงานของนิติกรยังอยูภายใตการควบคุม กํากับ
ดูแล และการสอนแนะงานจากพนักงานอัยการประจําตัว ซึ่งถือเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงคนหนึ่ง
ของนิติกรดวย นิติกรจะปฏิบัติงานคดีนอกเหนือจากที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานอัยการผูบังคับ
บัญชามิได เวนแตจะเปนการกระทําเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ไดรับมอบหมายและเพื่อมิใหเกิด
ความเสียหายแกงานคดีหรือทางราชการเทานั้น (สํานักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย
แกประชาชน, 2552) ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของพนักงาน
อัยการ พ.ศ.2547 ขอ 19 กําหนดวา “พนักงานอัยการเจาของสํานวนอาจมอบหมายใหนิติกรชวย
ดําเนินการไดตามขอบเขตและวิธีการที่ผูบังคับบัญชาหรือสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด” แตการ
มอบหมายงานคดีใดใหนิติกรควรคํานึงถึงศักยภาพของนิติกรดวย ลักษณะงานหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของนิติกร เพื่อใหนิติกรสามารถปฏิบัติงานในฐานะผูชวยเหลืองานของพนักงาน
อัยการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยพนักงานอัยการมีหนาที่สอนแนะงานแก
นิติกรดวย
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“นิติกรคดีแพง” ผูสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ สํานักงานคดีแพง มีหนาที่
เปนผูชวยเหลือพนักงานอัยการในการดําเนินคดีซึ่งจะตองดําเนินการในศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และ
ศาลฎีกา ที่อยูในอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบตามลักษณะงาน
ในตําแหนงนิติกรของสํานักงานคดีแพง แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. การดําเนินคดีแพง คดีปกครอง คดีแพงที่อยูในอํานาจของศาลแขวง และคดีคุมครอง
ผูบริโภค คํารองขอเฉลี่ยทรัพย คํารองขอกันสวน คํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหจดทะเบียนคืนสูบริษัท
การดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการ คํารองขอใหบังคับตามคําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ คํารองขอให
ศาลตั้งผูชําระบัญชี คํารองขอใหศาลบังคับชําระหนี้ตามคําพิพากษา (กรณีเปนหนี้ที่บังคับใหกระทํา
การหรืองดเวนกระทําการ)
2. งานศึกษาคนควา ตรวจสอบ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คําพิพากษาศาลฎีกา คําสั่ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป โดยแบงไดเปน
- จั ด เตรีย มและค นควา กฎหมาย ระเบีย บ ขอบั งคับ คํ าสั่ง และเรื่ องที่ เ กี่ย วขอ ง
รวมทั้งความเห็นทางวิชาการเสนอพนักงานอัยการ
- ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งชวยบันทึกถอยคําพยาน
- รางหนังสือโตตอบตาง ๆ (อุทัยรัตน คลายแกว, 2552)
นิติกรคดีแพงจึงเปนบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญตอสํานักงานคดีแพง ชวยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นิติกรคดีแพงควรเปนผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญในงานที่ตนได รับมอบหมายใหปฏิบัติเ ปนอย างดี เชน ดานงานคดี ตองมีความรู เรื่อง
กฎหมาย ทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงในการปฏิบัติงาน ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของ
พนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ฯลฯ และกฎหมายอื่นที่เปนความรูพิเศษเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เชน พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 กฎ ระเบียบ คําสั่ง และ
ขอบังคับตาง ๆ ฯลฯ ดานงานศึกษาคนควา และประสานงาน นิติกรตองมีทักษะในการคัดเลือก
รวบรวมบทกฎหมายที่สําคัญ มีเทคนิคในการติดตอประสานงานที่ดีกับผูประสานงานคดี หรือ
บุคลากรจากหนวยงานอื่น ตองศึกษางานที่ตนไดรับมอบหมายจนสามารถรูและเขาใจในสาระสําคัญ
ของงาน ประเด็นสําคัญที่จะประสานงานไดเปนอยางดี สามารถกําหนดแนวทาง ลําดับ ขั้นตอนใน
การติดตอประสานงานที่จะนําไปสูความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และประการสําคัญที่สุดคือ การ
ประสานงานนั้นตองประสบผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่พนักงานอัยการไดกําหนดไว และควรมี
ความรูดานเทคโนโลยีและสารสนเทศตาง ๆ เพื่อนํามาจัดการงานในหนาที่ใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ชวยลดขั้นตอนในการทํางาน นิติกรตองสนใจและหมั่นศึกษาความรูดานอื่น ๆ
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ที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงาน มีความรูชัดแจงในกระบวนการการทํางานในแตละขั้นตอน
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เปนระบบระเบียบ เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด เพราะการ
ปฏิบัติงานของนิ ติกรคดี แ พ งสงผลกระทบโดยตรงต อการปฏิบัติ ง านของพนั ก งานอัย การ ดว ย
ลักษณะงานมีความเกี่ยวเนื่องกัน หากนิติกรทํางานผิดพลาดยอมสงผลกระทบโดยตรงถึงพนักงาน
อัยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชา สรางความเสียหายใหแกสํานักงานคดีแพง (หนวยงานในสังกัด) และ
สํานักงานอัยการสูงสุดดวย
ปจจุบันพบวา ผูปฏิบัติงานตําแหนงนิติกรคดีแพงประสบปญหาสําคัญในการปฏิบัติงาน คือ
ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนความรูเรื่องกฎหมายสําคัญที่จะตอง
ใชในการปฏิบัติงาน หรือความรูเรื่องเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ตน ไมมีการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูสําคัญที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ขาดการถายทอดความรูจาก
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) เพื่อเปนแบบแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เมื่อเกิดปญหาก็ไม
สามารถจัดการกับปญหานั้นได ซึ่งปญหาเหลานี้จะเกิดกับผูที่เริ่มปฏิบัติงานในตําแหนงนิติกรคดี
แพง เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในลักษณะงาน ขั้นตอนที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน อีกทั้งไมมี
การจัดฝกอบรมเพื่อสรางความรูความเขาใจ แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองกอนเขาปฏิบัติ
หนาที่ การปฏิบัติงานเปนไปในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติงานจริง ลองผิดลองถูกไปจนกวาจะพบ
แนวทางปฏิบัติงานที่ตนเองคิดวาถูกตองเหมาะสม และจดจําสิ่งที่ผิดนั้นไปตลอด เพราะเขาใจวาเปน
สิ่งที่ถูกตองแลว กอใหเกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กระทบตัวนิติกรผูปฏิบัติงานคดีแพง
เองไปจนถึงพนักงานอัยการ (ผูบังคับบัญชา) สํานักงานคดีแพง และนําความเสียหายมาสูสํานักงาน
อัยการสูงสุดในเวลาตอมา
จากสภาพปญหาการขาดความรูดังกลาว ถือเปนปญหาวิกฤติ (Critical Problem) ของงาน
นิติกรคดีแพง ซึ่งจําเปนตองหาวิธีและแนวทางในการจัดการเพื่อแกไขปญหาโดยเรงดวน เพราะหาก
ปลอยไวไมดําเนินการแกไข จะกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงตอการปฏิบัติงานคดีของพนักงาน
อัยการ การขาดความรูของนิติกรเปนผลใหงานเกิดความผิดพลาด ไมมีประสิทธิภาพ สงผลให
ภารกิจองคกรอัยการดานการรักษาผลประโยชนของรัฐขาดความนาเชื่อถือ ประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นในองคกร จึงมีความจําเปนตองกําหนดแนวทางการแกไขปญหา (Solution) โดยการนําระบบ
การจัดการความรู (Knowledge Management System) หรือ KMS และนําทฤษฎีการจัดการความรู
ของ Nonaka และ Takeuchi และทฤษฎีของ Garvin นํามาปรับใชเพื่อแกไขปญหาโดย KMS ที่สราง
ขึ้นจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกัน ซึ่งความรูดังกลาวเปนความรูที่ฝงอยู
ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยจะถูกปรับเปลี่ยนเปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) ใน
ลักษณะตาง ๆ และพัฒนาเปนองคความรูใหม เนนที่การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่จะนําไปสูการพัฒนา
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Best practices จากการเรียนรู จากการทํางานภายในองคกร และจากการ “ตรวจจับ” (Capture)
ความรูภายนอกองคกรเอามาปรับใชในการทํางาน นิติกรคดีแพงสามารถนําความรูดังกลาวมาปรับ
ใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ KMS จะเปนศูนยรวมองคความรูงานนิติกรคดีแพง สามารถ
จัดการแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น เปนแหลงรวบรวมความรูที่
ไดจากการเก็บความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Expert) เปนเทคนิคการเรียนรูจากผูมี “วิธีการอันยอดเยี่ยม”
(Best practices) อันเปนความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูที่ชัดแจง (Explicit
Knowledge) โดยรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบที่สําคัญ ๆ อันเปนแหลงความรู (Portal) ที่
ตองใชอางอิงในการปฏิบัติงาน ระบบการจัดการความรูจะชวยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนิติกรคดี
แพงใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิบัติงานเปนระบบดําเนินไปใน
แนวทางเดียวกัน ถูกตอง ตรงตามระเบียบ และขอบังคับของกฎหมาย ลดระยะเวลาในการทํางาน
เพราะผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงไมตองเสียเวลาในการคิด วิเคราะหขั้นตอนในการทํางานใหมทุก
ครั้ง การจัดการความรู (Knowledge Management) จึงเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหนิติกรคดี
แพงรูจักหาความรู และนําความรูมาใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ การ
จัดการความรูจึงเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
เปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรู
เปนเครื่องมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคกร (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2552)
ผลผลิ ต (Productivity) ที่จ ะได รับ จากการนํา ระบบการจัด การความรู ง านนิติ ก รคดี แ พ ง
มาใชเพื่อจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และสนับสนุนการทํางานของนิติกรคดีแพงใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นนั้น ในประเด็นของการจัดการแกไขปญหา คือ นิติกรคดีแพงมีความรูในการปฏิบัติงานที่
ถูกตองเพิ่มมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตรงตามระเบียบ และขอบังคับของกฎหมาย
มีการเรียนรูการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น ผลของงานมีประสิทธิภาพ โอกาส
เสี่ยงของการเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดลง และประเด็นการสนับสนุนการทํางานของ
นิติกรคดีแพงนั้น ระบบการจัดการความรูจะเปนศูนยกลางการรวบรวมองคความรู ขอมูลสําคัญ
ที่เปนประโยชน อันไดมาจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ (Expert) แหลงความรู (Portal) ที่ตองใช
อางอิงในการปฏิบัติงานทั้งที่มีอยูในระบบอินทราเน็ตของสํานักงานอัยการสูงสุด ระบบอินเทอรเน็ต
ที่สามารถสืบคนความรู บทกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ คําพิพากษาฎีกา เอกสาร แบบฟอรม
และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปน อันจะเปนประโยชนเสริมในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงได
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาสภาพปญหาของงานนิติกรคดีแพง โดยนําการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการ
แกไขปญหา
2. เพื่ อ สร า งระบบการจั ด การความรู ด า นงานนิ ติ ก รคดี แ พ ง รวบรวมองค ค วามรู ก าร
ปฏิบัติงานที่เปนหลักการสําคัญของงานนิติกรคดีแพง อันเปนการสนองตอบนโยบายการพัฒนา
องคกรอัยการสูงสุดในการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และเปนชองทางการ
เรียนรู (E-Learning) ใหกับนิติกรคดีแพง
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยนิติกรสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
สนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ
ที่กฎหมายกําหนด
2. ไดระบบการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง (Knowledge Management System)
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพงที่ปฏิบัติงานในสํานักงานคดีแพง 1- 9
สํานักงานอัยการสูงสุด ในปญหาการขาดความรูของนิติกรคดีแพง และขาดการรวบรวมองคความรู
ที่เปนศูนยกลางสําหรับนิติกรคดีแพง การจัดเก็บความรูอันเกิดจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญให
ไดองคความรูที่เปนประโยชนเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ใหแกนิติกรคดีแพง และการจัดเก็บความรูที่ชัดแจงโดยรวบรวมบทบัญญัติกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่สําคัญ ๆ อันเปนแหลงความรู (Portal) ที่ตองใชอางอิงในการปฏิบัติงาน นํามาสรางเปนระบบการ
จัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง โดยประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดย
ปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรมที่สําคัญ ทําการวิเคราะห และประเมินคาขอมูลโดยวิธีการ
วิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)

