
 
 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการศึกษา เร่ือง การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง ผูคนควาไดศึกษาแนวคิด

หลักการ ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนําไปประมวลเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
การศึกษาตอไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู 

 
2.1.1 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)  
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางความรูเชิงพลวัต (Knowledge Creation) ของ 

Nonaka และ Takeuchi (2004) ไดกลาวถึงกระบวนการสราง SECI บางคร้ังเรียกแบบจําลองในการ
จัดการความรูหรือสรางความรูนี้วา “เกลียวความรู” (Knowledge Spiral) โดยมีหลักการสําคัญวา 
องคกรสามารถสรางความรูไดตลอดจนมีปฏิสัมพันธระหวางความรูท่ีชัดแจงกับความรูที่ฝงลึก ซ่ึง
สามารถเรียกไดวาเปนปฏิสัมพันธระหวางการเปล่ียนแปลงของความรูท้ังสองประเภท (Two Types 
of Knowledge’ Knowledge Conversion) โดยเร่ิมจาก Socialization คือ การจัดใหคนมามีปฏิสัมพันธ
ประสบการณ ตามมาดวย Externalization ซ่ึงเปนกระบวนการส่ือความรูจากประสบการณในการ
ทํางานออกมาเปนภาษาพูดหรือภาษาเขียน  เทากับเปนการแลกเปลี่ยนความรูฝงลึก  (Tacit 
Knowledge) เปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูท่ีเขารหัส (Codified Knowledge) 
ซ่ึงเปนความรูท่ีสามารถแลกเปล่ียนกันไดโดยงายผานวิธีการดานเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ 
กระบวนการผนวกความรูชัดแจงเขาดวยกันเรียกวา Combination ซ่ึงเปนการ “จารึก” ความรูชัดแจง 
เปนความรูฝงลึกในสมองคน หรือฝงเขาไปในกระบวนการทํางาน ซ่ึงกระบวนการนี้จะไปสัมพันธ
กับผูทํางาน และเกิด “ขอมูล” ความพึงพอใจหรือประสบการณในการทํางาน หรือใชกระบวนการ
ทํางานนั้นเปนขอมูลใหมหรือเพิ่มเติมเขามาในกระบวนการจัดการความรู ยกระดับเกลียวความรู 
ข้ึนไปอีก วงจร SCEI จะดําเนินการตอเนื่องเร่ือยไปไมมีท่ีส้ินสุด (วิจารณ พานิช, 2552) โดยมี
กระบวนการเปล่ียนความรูท่ีฝงลึกและความรูแบบชัดแจง 4 Mode ดังนี้ 

1. Socialization จากความรูท่ีฝงลึกไปสูความรูท่ีฝงลึก เปนกระบวนการเปล่ียนแปลงความรู
ท่ีฝงลึกของบุคคลตาง ๆ ผูมีความรูประสบการณจริงภายในองคกรซ่ึงเปนการเปล่ียนความรู
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ประสบการณท่ีอยูในแตละบุคคลท่ีไดจากการทํางานหนางาน (Field Building) ไปสูการแบงปน
ประสบการณ โดยการใชเวลารวมกันหรืออยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน สําหรับการเรียนรูแบบเดิม
สวนใหญมาจากผูเช่ียวชาญมากกวามาจากคูมือ หรือตํารา  

2. Externalization จากความรูท่ีฝงลึกไปสูความรูท่ีชัดแจงเปนกระบวนการเปล่ียนแปลงของ
ความรูท่ีฝงลึกนําไปสูความรูท่ีชัดแจง เม่ือไหรท่ีความรูฝงลึกเกิดความชัดแจง หรือเกิดการตกผลึก
แลว เม่ือนั้นจึงจะสามารถนําไปแบงปนใหกับผูอ่ืนได เปนการนําความรูท่ีอยูในบุคคลระดับกลุม
ถายทอดอธิบายสูองคกรเพื่อใหเขาใจตรงกันและเห็นรวมกัน สรางเปนความรูท่ีชัดแจง ซ่ึงส่ิงนี้ถือ
เปนพื้นฐานของความรูใหม การเปล่ียนแปลงท่ีประสบความสําเร็จของความรูท่ีฝงลึกไปสูความรูท่ี
ชัดแจงนั้นข้ึนอยูกับการใชผลลัพธท่ีปรากฏในรูปแบบตาง ๆ โดยการส่ือสารบอกเลา (Dialog) เปน
ลายลักษณอักษร หรือแผนภาพ เชน การอุปมา (Metaphor) การเปรียบเทียบ (Analogy) และรูปแบบ 
(Model) ตาง ๆ 

3. Combination จากความรูท่ีชัดแจงไปสูความรูท่ีชัดแจง เปนกระบวนการเปล่ียนแปลง
ความรูจากความรูท่ีชัดแจงไปสูความซับซอนมากยิ่งข้ึนในชุดของความรูท่ีชัดแจง โดยถูกรวบรวม
จากภายในหรือภายนอกองคกร มีการเช่ือมโยงความรูชัดแจง (Linking Explicit Knowledge) ตัดตอ 
หรือผานกระบวนการไปสูรูปแบบความรูใหม ความรูท่ีชัดแจงใหมจะถูกเผยแพรระหวางสมาชิก
ขององคกร โดยการใชการส่ือสารเครือขายคอมพิวเตอร และฐานขอมูลขนาดใหญท่ีสามารถอํานวย
ความสะดวกในการเปล่ียนแปลง Mode ความรูตาง ๆ 

4. Internalization จากความรูท่ีชัดแจงไปสูความรูท่ีฝงลึก เปนกระบวนการเปล่ียนความรูท่ี
ชัดแจงไปสูความรูท่ีฝงลึก โดยความรูชัดแจงท่ีสรางข้ึนนั้นจะถูกนํามาแบงปนในองคกรท้ังหมด 
และเปล่ียนแปลงไปสูความรูท่ีฝงลึกในรายบุคคล โดย Internalization จะสรุปความสําพันธในการ
เรียนรู โดยการทํา “Learning by Doing” (การเรียนรูในขณะทํางาน) สําหรับความรูท่ีชัดแจง เชน 
การฝกอบรมชวยทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงองคกรและพวกเขา โดยการอานเอกสารหรือคูมือ
เกี่ยวกับการงานและองคกร ซ่ึงในชวงเวลานี้ผูเขาอบรมจะสามารถตกผลึกความรูท่ีชัดแจงจาก
เอกสาร ซ่ึงจะเพิ่มฐานความรูท่ีฝงลึกของพวกเขาได ท้ังนี้ความรูท่ีชัดแจงสามารถฝงลึกและซึมซับ
ไดจากการทดลอง ผูปฏิบัติงานจะเกิดความรูประสบการณจริงในการทํางาน เกิดความรูจริง  
มีประสบการณหรือพัฒนาทักษะในตัวบุคคลใหม ๆ สามารถเพ่ิมพูนความรูประสบการณและวน
กลับไปสูกระบวนการ Socialization ในการสรางความรูใหมรอบตอ ๆ ไปเร่ือย ๆ สรางความรูอยาง
ตอเนื่องไมรูจบ 

 สําหรับการสรางความรูเปนกระบวนการท่ีมีความตอเนื่องของปฏิสัมพันธท่ีเคล่ือนไหว
ระหวางความรูท่ีฝงลึกกับความรูท่ีชัดแจง ส่ิงสําคัญของการเคล่ือนไหวของ 4 Mode ในการ
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เปล่ียนแปลงรูปแบบเกลียวความรู (Spiral) ซ่ึงไมใชวงจร (Circle) สําหรับการสรางเกลียวความรูจะ
มีปฏิสัมพันธระหวางความรู ท่ีฝงลึกและความรูแบบชัดแจงจะถูกขยายท้ัง  4 สวนของการ
เปล่ียนแปลงความรู โดยเกลียวจะขยายใหญข้ึนเม่ือเคล่ือนท่ีไปในระดับตาง ๆ ซ่ึงความรูท่ีถูกสราง
ขึ้นในกระบวนการ SECI จะชวยกระตุนการสรางเกลียวความรูใหมใหขยายในระดับเดียวกัน 
(Horizontal)  และในระดับแนวต้ัง (Vertical) ท่ีขามองคกร ท้ังนี้กระบวนการเคล่ือนไหวไดเร่ิม 
ในระดับบุคคล (Individual Level) และขยายไปสูปฏิสัมพันธของชุมชนตาง ๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือสวน
ตาง ๆ แผนก หนวย และขอบเขตองคกร โดยการสรางความรูขององคกรเปนกระบวนการท่ีไมมีท่ี
ส้ินสุด และควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง (พรพิมล หรรษาภิรมยโชค, 2550) ดังรูปท่ี 2.1  
ดานลางนี้ 

 

 

 

Tacit Knowledge 

 

Explicit Knowledge 

 

Tacit  
Knowledge 

 
Externalization 

Explicit 
Knowledge 

Internalization Combination 

 
รูปท่ี  2.1 วงจร SECI (Nonaka and Takeuchi, 2004.) 

 
2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)  
เปนทฤษฎีการจัดการความรูทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการพัฒนาโดย Garvin มีหลักการสําคัญคือ 

เปนการเปล่ียนการทํางานหรือการถือโอกาสท่ีองคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงานตาง ๆ ใหเปนโอกาส
ในการเรียนรู ถือภารกิจใหเปนโอกาส ทําใหผูเช่ียวชาญไมจําเปนตองออกจากหนางาน สามารถ
เรียนรูในงานตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะในการเรียนรูท่ีหนางาน และองคกรไดรับประโยชนจาก
ความสําเร็จของงานท่ีทําโดยตรง เปนการพัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาในการทํางานเพื่อ
รองรับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน รูปแบบในการเรียนรูมีท้ังหมด 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก  

Socialization 
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1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)  
ไดแก การเรียนรูโดยวิธีการสืบความลับจากองคกรคูแขงหรือองคกรลักษณะเดียวกันโดยใช

วิธีการสืบคน (Search) ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เม่ือไดขอมูลแลวตองมีการตรวจสอบขอมูลวาตรงกัน
หรือสอดคลองกันหรือไม วิเคราะหขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบในการตัดสินใจ การสอบถาม
ผูเช่ียวชาญ (Inquiry) อาจจะใชวิธีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณจริงในการทํางานเพ่ือให
ไดหลักการทํางานหรือเทคนิคพิเศษในการทํางาน การเฝาสังเกต (Observation) เปนการเรียนรูโดย
วิธีเฝาสังเกตหรือติดตามการทํางานของคูแขง ติดตามความเคล่ือนไหวตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)  
เปนการเรียนรูจากประสบการณขององคกรท่ีผานมาวาจากประสบการณในการแกไข

ปญหาในเร่ืองดังกลาวองคกรไดใชวิธีการใดในการแกไขปญหา ผลการแกไขปญหาเปนอยางไร 
และในอนาคตจะดําเนินการแกไขปญหาอยางไร เปนการทบทวนเหตุการณ (Reflect and Review) 
ตาง ๆ การทบทวน (Review) คือ การทบทวนเหตุและผลในทุกข้ันตอนของการทํางาน สวนการ
สะทอนความคิด (Reflect) คือ การวิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่องในภายหลังจากการทํางาน
เสร็จแลว หรืออาจจัดใหมีกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) เพ่ือใหเกิด
แลกเปล่ียนประสบการณในการทํางานเพื่อนําประสบการณในการทํางานไปปรับปรุงพัฒนางาน
ตอไป 

3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)  
เปนการเรียนรูเพื่อหาสาเหตุท่ีทําใหเกิดผล ซ่ึงการทดลองอาจจะเปนการทดลองท่ีไมมี

สมมุติฐาน หรือมีการพิสูจนสมมุติฐานตาง ๆ ท่ีตั้งไวก็ได 
4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning)  
เปนการเรียนรูท่ีผูนําองคกรตองนํากิจกรรมตางๆที่จําเปนตองฝกทักษะในการเปนผูนํา 

ในการเรียนรู โดยวิธีการสรางโอกาสในการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองเปดใจรับ
ขอมูลและแนวคิดใหมของผูใตบังคับบัญชาไมยึดติดกับแนวความคิดหรือประสบการณเดิม ๆ 
(Garvin, 2000) 

จากทฤษฎีการจัดการความรูท่ีกลาวขางตน ผูศึกษาไดนํามาประยุกตใชเพื่อจัดการกับปญหา
วิกฤติของงานนิติกรคดีแพง คือ ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงในปจจุบัน 
ยังไมมีการรวบรวมองคความรูท่ีเปนหลักการสําคัญในการปฏิบัติงานเอาไว ทําใหขาดแนวทางใน
การปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงท่ีถูกตอง ซ่ึงปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
อัยการเปนอยางมาก จึงไดนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Nonaka และ 
Takeuchi มาปรับใชเพื่อแกปญหาการขาดความรูในสวนของการสังเคราะหและเปล่ียนสถานะของ
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ความรู โดยทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (Socialization) และสรางความรูอันเกิดจาก
ประสบการณตรงของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงแตละคน  เปล่ียนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) 
จากความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) โดยจะทําใหนิติกรมีการเรียนรูถึงเทคนิคในการปฏิบัติงานของ
ผูอ่ืนผานการแลกเปล่ียนประสบการณโดยตรง และนําความรูนั้นไปพิจารณาการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งข้ึน จากน้ันก็นําความรูท่ีไดรับนั้นไปเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร (Externalization)ใหมีลักษณะเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เพ่ือนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน อาจอยูในรูปแบบของหนังสือ บทความ เชน เทคนิคในการตรวจสํานวนคดีของนิติกรคดี
แพง เปนตน จากนั้นก็ทําการศึกษาและรวบรวมความรูในการปฏิบัติงาน เทคนิคตาง ๆ ท่ีเปนความรู
ชัดแจง (Explicit Knowledge) จากส่ือตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางหลากหลายนํามารวบรวม เขียนสรุป และ
เผยแพรเทคนิคการทํางานใหม ๆ ท่ีไดรับจากการศึกษา คนควา และรวบรวมน้ัน ซ่ึงจะเปนข้ันของ
การ Combination และในข้ันของการ Internalization นั้น ก็จะเปนการนําความรูในเชิงทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติงานโดยจะทําใหเกิดการพัฒนาความรูใหมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงข้ันตอนเหลานี้จะทําโดยการ
จัดประชุมเพื่อแลกเปล่ียนและระดมความรูระหวางนิติกรคดีแพงเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอดความรู
ไปอยางไมส้ินสุด และนําความรูที่ไดมานั้นจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงท่ีถูกตอง เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง และบุคลากรอ่ืนท่ีสนใจในงานนิติกร 
คดีแพง 

ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) นั้นจะนํามาใชในข้ันตอนของการสอน
แนะงานและถายทอดงานใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหม หรือนิติกรท่ียัง
ขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยจะเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง  ซ่ึงจะชวย
ในเร่ืองของการเรียนรูท่ีเกิดจากสถานการณจริงท่ีตองปฏิบัติ ทําใหมีการเรียนรูจากประสบการณการ
ปฏิบัติงานจริงอันเปนการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองในข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทํา
แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสอนแนะงานและถายทอดงานไวแลว (กิจกรรมนิเทศงาน) ปรากฏใน
แผนการจัดกิจกรรม 1-3 ปแรก (การส่ือสารในองคกร MAN 1: Organization Alignment) 

2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู 
นักวจิัยหลายทานไดอธิบายความหมายของการจัดการความรูไวดังนี ้
Bertels (2002) ไดกลาววา การจัดการความรู หมายถึง การจัดการองคกรใหกาวหนาอยาง

ตอเนื่องภายใตรากฐานความรูขององคกร ซ่ึงหมายถึง การสรางสรรคเพื่อสนับสนุนโครงสราง
องคกร ความสะดวกของสมาชิกในองคกรโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology) เปนเคร่ืองมือรวมกับการทํางานเปนทีมและการกระจายความรู  
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 Henrie and Hedgepeth (2003) ใหความหมายวา การจัดการความรู เปนระบบการจัดการ
ทรัพยสินความรูขององคกรท้ังท่ีเปนความรูโดยนัยและความรูท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ระบบการจัดการ
ความรูเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวพันกับการจําแนกความรู การตรวจสอบความรู การจัดเก็บความรูท่ี
ผานการตรวจสอบแลว การเตรียมการกรองความรู และการเตรียมการเขาถึงความรูใหกับผูใช ท้ังนี้ 
โดยมีหลักการท่ีสําคัญคือ ทําใหความรูถูกใช ถูกปรับเปล่ียน และถูกยกระดับข้ึน 

Kermally (2002) ไดใหความหมายของคําวา การจัดการความรูไวดังนี้ เปนการสราง
ส่ิงแวดลอมภายในองคกรเพื่อกอใหการสรางสรรค การถายทอด และการแบงปนความรู โดยเฉพาะ
การสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเหมาะสมและสรางความเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

Marquardt, Michael และ Reynolds (1994) ไดใหความหมายของคําวา การจัดการความรู 
หมายถึง การบริหารจัดการขอมูล ขาวสาร ความรูท่ีจําเปนสําหรับองคกรท่ีไดมาจากการแสวงหา
แลวนํามาสรางเปนความรูขององคกรและการเก็บรักษาไวใหทุกคนไดเขาถึงความรู ตลอดจนการ
นําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตองการ 

Nonaka & Takeuchi (2004) ไดนิยามความหมาย การจัดการความรู เปนกระบวนการสราง
ความรูใหมอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพรความรูอยางกวางขวางตลอดทั้งองคกร โดยรวมถึง
ผลิตภัณฑ บริการเทคโนโลยีและระบบใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงบางคร้ังก็เปนการเปล่ียนแปลง
ภายในองคกร 
 Trapp (อางถึงใน บุญดี บุญยากิจ และคณะ, 2547, หนา 95) กลาววา การจัดการความรู  
เปนกระบวนการท่ีประกอบดวยงานตาง ๆ จํานวนมากซ่ึงมีการบริหารจัดการในลักษณะของการ 
บูรณาการ (Integrated) เพื่อกอใหเกิดประโยชนท่ีคาดหวังไว การจัดการความรูจึงเปนแนวคิด 
องครวมท่ีจะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนความรูในองคกร 
 Senge (1990) ไดใหความหมายไววา การจัดการความรูเปนกระบวนการธุรกิจท่ีองคการใช
ในการสรางและการเผยแพรความรู การท่ีองคการใหคุณคาแกทรัพยากรความรูและมองหาวิธีการท่ี
จะจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรความรูอยางมีประสิทธิภาพ การไดมาซ่ึงความรูท่ีถูกตองเหมาะสม เพ่ือ
บุคคลท่ีเหมาะสม ณ เวลาท่ีถูกตอง และชวยใหบุคคลไดแลกเปล่ียนและใชขอมูลหรือสารสนเทศ
รวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงท่ีการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร 

วรภัทร ภูเจริญ (2548) ไดอธิบายวา การจัดการความรู เปนเทคนิค หรือหัวใจสําคัญในการ
ขุดคน ควัก ดึง ลาก ยั่ว ฯลฯ ความรูตาง ๆ ออกมาแลวบริหารจัดการ รักษาไวอยาใหหายโดยนําไป
ถายทอด ซ่ึงเปรียบเสมือนวาการจัดการความรูเปนตัวจัดเก็บหองสมุด และแหลงในการเรียนรูแบบ
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered Education) 
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นายแพทยวิจารณ พานิช (2545; 2552) ไดใหความหมายของการจัดการความรูไวหลาย
แงมุม ดังนี้ 
 การจัดการความรูเปนกระบวนการ (Process) ท่ีดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน
กวาเดิม การจัดการความรูเปนกระบวนการท่ีเปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
สมํ่าเสมอ เปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเคร่ืองมือ มีกระบวนการ
จัดการความรูเปนเคร่ืองมือ 
 การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลเพื่อ
สรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือ ชวยเพ่ิมพลังในการ
จัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู 

การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) ถาไมมีการแบงปน
ความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกรเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติท่ีมีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคมมี
ความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู 
 การจัดการความรูตองการผูทรงความรู ความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู
ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมทั้งตองการผูเช่ียวชาญในสาขาใดสาขาหน่ึง
สําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชในการจัดการความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูด
คนเกงและคนดี  การพัฒนาคน  การติดตามความกาวหนาของคนและการดึงคนมีความรู
ความสามารถไวในองคกรถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู 
 การจัดการความรู เปนเร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การจัดการความรูเกิดข้ึน
เพราะมีความเช่ือวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุน
ทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชในการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวาองคการมีการ
จัดการความรูอยางไดผลหรือไม 

จากความหมายดังกลาวมาขางตนสรุปไดวา “การจัดการความรู” เปนกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในองคกรท่ีมุงใหบุคลากรสามารถกําหนดความรู แสวงหาความรู สรางความรู จัดเก็บ
ความรูและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันท้ังภายในและภายนอกองคกร การจัดการความรู
ประกอบดวยงานตาง ๆ จํานวนมาก ซ่ึงบริหารจัดการในลักษณะของการบูรณาการ (Integrated) 
เกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) การรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ โดยเนนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนเคร่ืองมือรวมกับการทํางานเปนทีมและการ
กระจายความรู เพื่อใหไดมาซ่ึงความรูท่ีถูกตองเหมาะสม ชวยใหบุคคลไดแลกเปล่ียนและใชขอมูล
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หรือสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนท่ีการปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร สราง และใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวาเดิม 
ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน 
โดยมีความรูเปนเคร่ืองมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือ 

หลักการสําคัญ 4 ประการของการจัดการความรู ไดแก (วิจารณ พานิช, 2552) 
1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค การจัดการ

ความรูท่ีมีพลังตองทําโดยคนท่ีมีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเช่ือหรือวิธีคิดแตกตางกัน (แตมี 
จุดรวมพลังคือ มีเปาหมายอยูท่ีงานดวยกัน) ถากลุมท่ีดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคน 
ท่ีคิดเหมือนกัน การจัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย 
(Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน (Homogeneity) 

2. รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลท่ีกําหนดไว หรือฝนวา
จะได ในการจัดการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ 

การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ซ่ึงอาจเปนความตองการของลูกคา ความ
ตองการของสังคม หรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคกร 

นวัตกรรม (Innovation) ซ่ึงอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ  
ก็ได 

ขีดความสามารถ (Competency) ของขาราชการ และขององคกร 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน 
3. ทดลองและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรค ซ่ึง

หมายความวาตองคิดแบบ “หลุดโลก” จึงตองมีวิธีดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม
โดยการทดลองทําเพียงนอย ๆ ซ่ึงถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก ถาไดผลไมดีก็ยกเลิก
ความคิดนั้น ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองเปนทํามากข้ึน จนในท่ีสุดขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม 
หรือได Best practice ใหมนั่นเอง 

4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม โดยตองถือวาความรูจากภายนอกยังเปนความรู
ท่ียัง “ดิบ” อยู ตองเอามาทําให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเราโดยการเติมความรูเชิงบริบทลงไป 

2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู 
การจัดการความรูเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความรูและปญญาท่ีผูกพันอยูกับงานและการดํารงชีวิต โดยการจัดการความรูในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้น จะตองมีการจัดการครบท้ัง 3 องคประกอบของความรู คือ ความรูฝงลึกในคน 
ความรูแฝงในองคกร พื้นฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกร



15 
 

เรียนรู (Learning Organization) และการท่ีสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person) 
ท้ังนี้ ตองม่ันใจท่ีจะใชจินตนาการและความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อการจัดการความรูอยางเต็มท่ี นํา
ความรูท่ีไดมาแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดรวมกันผานการ
กระทําเพื่อเปาหมายบรรลุความมุงม่ันท่ีกําหนดรวมกัน (วันชัย ปานจันทร, 2549) 

องคกรแหงการเรียนรูเปนแนวทางใหมท่ีสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของการ
เรียนรู การจัดการการพัฒนาองคกรโดยผสมผสานใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปน
อยางดี องคกรสามารถดําเนินไปตามจุดมุงหมายท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ (พรพิมล หรรษา
ภิรมยโชค, 2550) พื้นฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกรการ
เรียนรู (Learning Organization) และการท่ีสมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning person)  

2.1.5 ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู 
มีนักวิชาการไดใหคํานิยามขององคกรแหงการเรียนรูไวมากมาย ดังนี้ 
Senge (1990) ใหความหมายของ องคกรแหงการเรียนรูวา องคกรท่ีบุคลากรทุกคนใน

องคกรมุงม่ันท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของตนเองทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพ่ือ
นําไปสูจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ และสรางสรรคผลงานที่เปนความปรารถนาขององคกร โดย
สามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและตอเนื่อง บุคลากร
สามารถเรียนรูรวมกันเพื่อสรางผลลัพธท่ีตองการไดอยางแทจริง ซ่ึงเนนใหเกิดการเรียนรูและ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมโดยใหองคกรมีสวนในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไป
ดวยกันท่ัวท้ังองคกร 

Gavin (1993) กลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา เปนองคกรท่ีมีทักษะงาน การสราง สรรหา 
และถายโอนองคความรู ตลอดจนสามารถปรับขยายพฤติกรรมท่ีสะทอนถึงการหย่ังรูความรูใหม
และเขาใจในส่ิงตางๆ ไดอยางถองแท 

Marquardt (พรพิมล หรรษาภิรมย, 2550) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา 
องคกรท่ีบุคคลในองคกรมีการเรียนรูในดานตางๆ อยางเต็มสมรรถนะและตอเนื่อง โดยบรรยากาศมี
อํานาจแหงการเรียนรู ซ่ึงใชวิธีการเรียนรูท่ีเปนพลวัตจนทําใหเกิดการเรียนรูจากภายในและภายนอก
องคกร และสามารถเรียนรูจัดการตลอดจนการใชความรูเพ่ือเปนเคร่ืองมือแหงความสําเร็จท่ีควบคู
ไปกับการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยควบคูดวย 
 วิจารณ พานิช (2547) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา คือ องคกรท่ีมีความ 
สามารถสูงตอการรับรูและเรียนรู ซ่ึงหมายความวา มีความไวในการเปดรับ จับกระแสของ
สภาพแวดลอมขององคกรอยูตลอดเวลา มีความสามารถในการรับรูการเปล่ียนแปลง ท้ังท่ีเปนการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และท่ีเปนการเปล่ียนแปลงภายในองคกรโดยเอาใจใส
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ขอมูลนั้นเหลานั้น และนํามาใชปรับตัวหรือเปล่ียนแปลงตัวองคกรเองโดยเกิดรับรูและการเรียนรูใน
ทุกสวนขององคกร 

จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา “องคกรแหงการเรียนรู” หมายถึง องคกรท่ีสงเสริม 
มุงม่ันสนับสนุนใหบุคคลในองคกรเพิ่มศักยภาพใหตนเอง ท้ังในระดับคน กลุม และองคกร เพื่อ
นําไปสูเปาหมายตาง ๆ โดยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา มีความสามารถสูงตอการเรียนรูและ
การ โดยการเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลวจนนําไปสูการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงปรับปรุงพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนจนสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคกรได 
 
2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Literature review) 

 
2.2.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ัง 

 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3) (4) และ (5)  
ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของพนักงานอัยการคดีแพง ดังตอไปน้ี 

“มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(3) ในคดีแพง หรือคดีปกครอง  มีอํานาจและหนาท่ีดําเนินคดีแทนรัฐบาล 

หนวยงานของรัฐท่ีเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล 
หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการท้ังปวง กับมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงบัญญัติ
วาเปนอํานาจและหนาท่ีของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ 
  (4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐถูกฟองในเร่ืองการ 
ท่ีไดกระทําไปตามหนาท่ีก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาท่ีราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเร่ืองการที่ได
กระทําตามคําส่ังของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ
เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดกระทําการในหนาท่ีราชการก็ดี เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตาง
ใหก็ได 
  (5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทท่ีตองดําเนินการทางอนุญาโต- 
ตุลาการที่หนวยงานของรัฐซ่ึงมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนคูกรณีและมิใชกรณีท่ีเปนขอพิพาทกับรัฐบาล
หรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เม่ือเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางให
ก็ได” 
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 ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547  
ขอ 19 ไดกําหนดเร่ืองอํานาจในการมอบหมายงานของพนักงานอัยการใหกับนิติกร ดังนี้ 
  “ขอ 19 การมอบหมายใหนิติกรชวยดําเนินการ 

พนักงานอัยการเจาของสํานวนอาจมอบหมายใหนิติกรชวยดําเนินการไดตาม
ขอบเขตและวิธีการท่ีผูบังคับบัญชาหรือสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด” 

หนังสือสํานักงานอัยการสูงสุด ดวนมาก ท่ี อส 0001/ว.37 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2537  
เร่ือง แนวทางการปฏิบัติราชการของนิติกร ไดกําหนดความรับผิดชอบของนิติกรสํานักงานอัยการ
สูงสุด อันเปนแนวทางในการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของนิติกรคดีแพง ในขอ 1. (1.1-1.6) 
และขอ 2. (2.1-2.3) ดังนี้ 
  1. งานคด ี

         1.1 การตรวจสอบสํานวนเบ้ืองตน เชน ตรวจสอบเขตอํานาจ ระยะเวลาและอายุ
ความ ความถูกตองครบถวนของเอกสาร รวมท้ังการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ วาถูกตองตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของหรือไม 
          1.2 ชวยเตรียมและรวบรวมพยานหลักฐาน โดยการประสานงานกับตัวความ 
พนักงานสอบสวน หรือพยานบุคคล รวมท้ังชวยบันทึกถอยคําพยานถามคําซักถามของพนักงาน
อัยการ 
         1.3 จัดทําบัญชีเอกสารและบัญชีการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ในคดี  

1.4 ชวยรางคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คําใหการ คําแกอุทธรณ คําแกฎีกา
ในคดีท่ีไมยุงยากชวยรางคํารอง คําขอ คําแถลง บัญชีระบุพยาน และหนังสือโตตอบในคดี รวมท้ัง
การแจงผลเกี่ยวกับคดี 
          1.5 ยื่นคําคูความและเอกสารตาง ๆ ตอศาล และฟงคําส่ังศาลเพ่ือรายงานพนักงาน
อัยการ 
          1.6 ชวยเหลือพนักงานอัยการในช้ันการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เชน ชวย
บันทึกคําเบิกความพยาน ชวยรางรายงานการคดี คัดถอยคําสํานวนและคําพิพากษา เปนตน 
  2. งานท่ีปรึกษากฎหมาย (เชน การตอบขอหารือ ตรวจรางสัญญา กรรมการคณะ
ตาง ๆ) 
      2.1 จัดเตรียมและคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และเร่ืองท่ีเกี่ยวของ
รวมท้ังความเห็นทางวิชาการ เสนอพนักงานอัยการ 
      2.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังชวยบันทึกถอยคํา 
      2.3 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ 
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2.2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 พิพัฒน พึ่งพาพงศ (2550) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการใชประโยชนและความพึงพอใจ 
ตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของนิติกร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการใชบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของนิติกร เพ่ือศึกษาถึง
การใชประโยชนและความพึงพอใจตอระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในดานการ
คนควากฎหมายของนิติกร และศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและความตองการจากการใชบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานฯ โดยสรุปผลการศึกษาดานความพึงพอใจจาก
การใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานฯ ของนิติกรพบวา นิติกร
สวนใหญใชบริการการสืบคนขอมูลทางกฎหมายจากระบบภายในสํานักงานฯ ท่ีใหบริการใน
รูปแบบของเครือขายอินทราเน็ตท่ีบรรจุเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายที่มีความละเอียดมากกวา
เว็บไซทของสํานักงาน สวนปญหา อุปสรรค และความตองการท่ีเกิดจากการใชบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต นิติกรสวนใหญเห็นวาปญหาและอุปสรรคคือ อันดับแรกเปน
ปญหาดานความเพียงพอของเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมกับระบบเครือขาย รองลงมาคือปญหาการใช
เวลาในการดาวนโหลดนาน และเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีติดต้ังระบบเครือขายมีประสิทธิภาพตํ่า และ
ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการปรับปรุงระบบการใหบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในดานการเพิ่มจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอรของระบบเครือขายมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ตองการใหมีการพัฒนาขอมูลทางกฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และปรับปรุง
ระบบเครือขายใหสามารถคนควาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาและ
ขอเสนอแนะไวคือ ปรับปรุงเคร่ืองคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวาเดิม 
มีการพัฒนาขอมูลดานกฎหมายใหทันสมัยและถูกตองเสมอ มีการเพ่ิมเคร่ืองคอมพิวเตอรเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตใหแกกลุมกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามากขึ้น และ
สุดทายควรจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกนิตกิรให
มากข้ึน เพื่อเพิ่มความรูความสามารถในการใชงานระบบใหกับนิติกร สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 

จากผลการศึกษาดังกลาวขางตนช้ีใหเห็นวา หนึ่งในปญหาสําคัญท่ีนิติกรสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประสบก็คือ ปญหาในดานการขาดความรูเร่ืองการใชระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใชเพื่อจัดการกับ
ปญหาการขาดความรูของนิติกร โดยใหระบบเครือขายฯ เขามามีสวนสนับสนุนการทํางานและ
แกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของนิติกร เปนฐานขอมูลทางดานกฎหมายที่นิติกรสามารถเขา
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คนควาขอมูลไดอยางลึกซ้ึง แนวทางการแกไขนอกเหนือจากการพัฒนาระบบใหมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนแลว การแกไขปญหายังเนนไปที่การจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรใหแกนิติกร เพื่อเพิ่มความรูในการเขาใชระบบคอมพิวเตอร
เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับงานนิติกรคดีแพงท่ีผูคนควาทําการศึกษาอยู 

แมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพิ่มความรูดานการใช
งานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไวแลว อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไขที่ยั่งยืนควรมีการ
จัดสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management Systems) ควบคูกับการนําทฤษฎีการ
จัดการความรูมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรูของนิติกรไดอยางถูกตอง ตรงประเด็นมาก
ท่ีสุด ก็นาจะเปนแนวทางท่ีสามารถแกปญหาการขาดความรูของนิติกรดังกลาวขางตนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 


