บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกรคดีแพง ผูคนควาไดศึกษาแนวคิด
หลักการ ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปประมวลเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงาน
การศึกษาตอไป มีรายละเอียดดังนี้
2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู
2.1.1 ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation)
แนวความคิดเกี่ยวกับกระบวนการสรางความรูเชิงพลวัต (Knowledge Creation) ของ
Nonaka และ Takeuchi (2004) ไดกลาวถึงกระบวนการสราง SECI บางครั้งเรียกแบบจําลองในการ
จัดการความรูหรือสรางความรูนี้วา “เกลียวความรู” (Knowledge Spiral) โดยมีหลักการสําคัญวา
องคกรสามารถสรางความรูไดตลอดจนมีปฏิสัมพันธระหวางความรูที่ชัดแจงกับความรูที่ฝงลึก ซึ่ง
สามารถเรียกไดวาเปนปฏิสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของความรูทั้งสองประเภท (Two Types
of Knowledge’ Knowledge Conversion) โดยเริ่มจาก Socialization คือ การจัดใหคนมามีปฏิสัมพันธ
ประสบการณ ตามมาดวย Externalization ซึ่งเปนกระบวนการสื่อความรูจากประสบการณในการ
ทํ า งานออกมาเป น ภาษาพู ด หรื อ ภาษาเขี ย น เท า กั บ เป น การแลกเปลี่ ย นความรู ฝ ง ลึ ก (Tacit
Knowledge) เปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) หรือความรูที่เขารหัส (Codified Knowledge)
ซึ่งเปนความรูที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไดโดยงายผานวิธีการดานเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ
กระบวนการผนวกความรูชัดแจงเขาดวยกันเรียกวา Combination ซึ่งเปนการ “จารึก” ความรูชัดแจง
เปนความรูฝงลึกในสมองคน หรือฝงเขาไปในกระบวนการทํางาน ซึ่งกระบวนการนี้จะไปสัมพันธ
กับผูทํางาน และเกิด “ขอมูล” ความพึงพอใจหรือประสบการณในการทํางาน หรือใชกระบวนการ
ทํางานนั้นเปนขอมูลใหมหรือเพิ่มเติมเขามาในกระบวนการจัดการความรู ยกระดับเกลียวความรู
ขึ้นไปอี ก วงจร SCEI จะดําเนิ นการตอเนื่ องเรื่อยไปไมมีที่สิ้นสุด (วิจารณ พานิช, 2552) โดยมี
กระบวนการเปลี่ยนความรูที่ฝงลึกและความรูแบบชัดแจง 4 Mode ดังนี้
1. Socialization จากความรูที่ฝงลึกไปสูความรูที่ฝงลึก เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู
ที่ ฝ ง ลึ ก ของบุ ค คลต า ง ๆ ผู มี ค วามรู ป ระสบการณ จ ริ ง ภายในองค ก รซึ่ ง เป น การเปลี่ ย นความรู
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ประสบการณที่อยูในแตละบุคคลที่ไดจากการทํางานหนางาน (Field Building) ไปสูการแบงปน
ประสบการณ โดยการใชเวลารวมกันหรืออยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน สําหรับการเรียนรูแบบเดิม
สวนใหญมาจากผูเชี่ยวชาญมากกวามาจากคูมือ หรือตํารา
2. Externalization จากความรูที่ฝงลึกไปสูความรูที่ชัดแจงเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
ความรูที่ฝงลึกนําไปสูความรูที่ชัดแจง เมื่อไหรที่ความรูฝงลึกเกิดความชัดแจง หรือเกิดการตกผลึก
แลว เมื่อนั้นจึงจะสามารถนําไปแบงปนใหกับผูอื่นได เปนการนําความรูที่อยูในบุคคลระดับกลุม
ถายทอดอธิบายสูองคกรเพื่อใหเขาใจตรงกันและเห็นรวมกัน สรางเปนความรูที่ชัดแจง ซึ่งสิ่งนี้ถือ
เปนพื้นฐานของความรูใหม การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จของความรูที่ฝงลึกไปสูความรูที่
ชัดแจงนั้นขึ้นอยูกับการใชผลลัพธที่ปรากฏในรูปแบบตาง ๆ โดยการสื่อสารบอกเลา (Dialog) เปน
ลายลักษณอักษร หรือแผนภาพ เชน การอุปมา (Metaphor) การเปรียบเทียบ (Analogy) และรูปแบบ
(Model) ตาง ๆ
3. Combination จากความรูที่ชัดแจงไปสูความรูที่ชัดแจง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ความรูจากความรูที่ชัดแจงไปสูความซับซอนมากยิ่งขึ้นในชุดของความรูที่ชัดแจง โดยถูกรวบรวม
จากภายในหรือภายนอกองคกร มีการเชื่อมโยงความรูชัดแจง (Linking Explicit Knowledge) ตัดตอ
หรือผานกระบวนการไปสูรูปแบบความรูใหม ความรูที่ชัดแจงใหมจะถูกเผยแพรระหวางสมาชิก
ขององคกร โดยการใชการสื่อสารเครือขายคอมพิวเตอร และฐานขอมูลขนาดใหญที่สามารถอํานวย
ความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง Mode ความรูตาง ๆ
4. Internalization จากความรูที่ชัดแจงไปสูความรูที่ฝงลึก เปนกระบวนการเปลี่ยนความรูที่
ชัดแจงไปสูความรูที่ฝงลึก โดยความรูชัดแจงที่สรางขึ้นนั้นจะถูกนํามาแบงปนในองคกรทั้งหมด
และเปลี่ยนแปลงไปสูความรูที่ฝงลึกในรายบุคคล โดย Internalization จะสรุปความสําพันธในการ
เรียนรู โดยการทํา “Learning by Doing” (การเรียนรูในขณะทํางาน) สําหรับความรูที่ชัดแจง เชน
การฝกอบรมชวยทําใหผูเขารับการอบรมเขาใจถึงองคกรและพวกเขา โดยการอานเอกสารหรือคูมือ
เกี่ยวกับการงานและองคกร ซึ่งในชวงเวลานี้ผูเขาอบรมจะสามารถตกผลึกความรูที่ชัดแจงจาก
เอกสาร ซึ่งจะเพิ่มฐานความรูที่ฝงลึกของพวกเขาได ทั้งนี้ความรูที่ชัดแจงสามารถฝงลึกและซึมซับ
ได จ ากการทดลอง ผู ป ฏิ บั ติ ง านจะเกิ ด ความรู ป ระสบการณ จ ริ ง ในการทํ า งาน เกิ ด ความรู จ ริ ง
มีประสบการณหรือพัฒนาทักษะในตัวบุคคลใหม ๆ สามารถเพิ่มพูนความรูประสบการณและวน
กลับไปสูกระบวนการ Socialization ในการสรางความรูใหมรอบตอ ๆ ไปเรื่อย ๆ สรางความรูอยาง
ตอเนื่องไมรูจบ
สําหรับการสรางความรูเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่องของปฏิสัมพันธที่เคลื่อนไหว
ระหว า งความรู ที่ ฝ ง ลึ ก กั บ ความรู ที่ ชั ด แจ ง สิ่ ง สํ า คั ญ ของการเคลื่ อ นไหวของ 4 Mode ในการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบเกลียวความรู (Spiral) ซึ่งไมใชวงจร (Circle) สําหรับการสรางเกลียวความรูจะ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งความรู ที่ ฝ ง ลึ ก และความรู แ บบชั ด แจ ง จะถู ก ขยายทั้ ง 4 ส ว นของการ
เปลี่ยนแปลงความรู โดยเกลียวจะขยายใหญขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ไปในระดับตาง ๆ ซึ่งความรูที่ถูกสราง
ขึ้นในกระบวนการ SECI จะชวยกระตุนการสรางเกลียวความรูใหมใหขยายในระดับเดียวกัน
(Horizontal) และในระดับแนวตั้ง (Vertical) ที่ขามองคกร ทั้งนี้กระบวนการเคลื่อนไหวไดเริ่ม
ในระดับบุคคล (Individual Level) และขยายไปสูปฏิสัมพันธของชุมชนตาง ๆ ซึ่งอยูนอกเหนือสวน
ตาง ๆ แผนก หนวย และขอบเขตองคกร โดยการสรางความรูขององคกรเปนกระบวนการที่ไมมีที่
สิ้ น สุ ด และควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง อย า งต อ เนื่ อ ง (พรพิ ม ล หรรษาภิ ร มย โ ชค, 2550) ดั ง รู ป ที่ 2.1
ดานลางนี้
Tacit Knowledge

Explicit Knowledge

Tacit
Knowledge

Socialization

Externalization

Explicit
Knowledge

Internalization

Combination

รูปที่ 2.1 วงจร SECI (Nonaka and Takeuchi, 2004.)
2.1.2 ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action)
เปนทฤษฎีการจัดการความรูทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการพัฒนาโดย Garvin มีหลักการสําคัญคือ
เปนการเปลี่ยนการทํางานหรือการถือโอกาสที่องคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงานตาง ๆ ใหเปนโอกาส
ในการเรียนรู ถือภารกิจใหเปนโอกาส ทําใหผูเชี่ยวชาญไมจําเปนตองออกจากหนางาน สามารถ
เรีย นรูในงานตนเองเพื่อพั ฒนาทั ก ษะในการเรีย นรูที่ห นางาน และองคก รไดรับประโยชนจ าก
ความสําเร็จของงานที่ทําโดยตรง เปนการพัฒนาทักษะในการเรียนรูตลอดเวลาในการทํางานเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน รูปแบบในการเรียนรูมีทั้งหมด 4 รูปแบบดวยกัน ไดแก
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1. การเรียนรูโดยการสืบความลับ (Intelligent Learning)
ไดแก การเรียนรูโดยวิธีการสืบความลับจากองคกรคูแขงหรือองคกรลักษณะเดียวกันโดยใช
วิธีการสืบคน (Search) ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เมื่อไดขอมูลแลวตองมีการตรวจสอบขอมูลวาตรงกัน
หรือสอดคลองกันหรือไม วิเคราะหขอมูลเพื่อนําขอมูลไปใชประกอบในการตัดสินใจ การสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญ (Inquiry) อาจจะใชวิธีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณจริงในการทํางานเพื่อให
ไดหลักการทํางานหรือเทคนิคพิเศษในการทํางาน การเฝาสังเกต (Observation) เปนการเรียนรูโดย
วิธีเฝาสังเกตหรือติดตามการทํางานของคูแขง ติดตามความเคลื่อนไหวตาง ๆ อยางตอเนื่อง
2. การเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning)
เปนการเรียนรูจากประสบการณขององคกรที่ผานมาว าจากประสบการณในการแกไ ข
ปญหาในเรื่องดังกลาวองคกรไดใชวิธีการใดในการแกไขปญหา ผลการแกไขปญหาเปนอยางไร
และในอนาคตจะดําเนินการแกไขปญหาอยางไร เปนการทบทวนเหตุการณ (Reflect and Review)
ตาง ๆ การทบทวน (Review) คือ การทบทวนเหตุและผลในทุกขั้นตอนของการทํางาน สวนการ
สะทอนความคิด (Reflect) คือ การวิเคราะหหาผลกระทบหรือผลตอเนื่องในภายหลังจากการทํางาน
เสร็จแลว หรืออาจจัดใหมีกิจกรรมทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) เพื่อใหเกิด
แลกเปลี่ยนประสบการณในการทํางานเพื่อนําประสบการณในการทํางานไปปรับปรุงพัฒนางาน
ตอไป
3. การเรียนรูโดยการทดลอง (Experimental Learning)
เปนการเรียนรูเพื่อหาสาเหตุที่ทําใหเกิดผล ซึ่งการทดลองอาจจะเปนการทดลองที่ไมมี
สมมุติฐาน หรือมีการพิสูจนสมมุติฐานตาง ๆ ที่ตั้งไวก็ได
4. การเรียนรูเพื่อนําการเรียนรู (Leading Learning)
เปนการเรียนรูที่ผูนําองคกรตองนํากิจกรรมตางๆที่จําเปนตองฝกทักษะในการเปนผูนํา
ในการเรียนรู โดยวิธีการสรางโอกาสในการเรียนรูของผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารตองเปดใจรับ
ขอมูลและแนวคิ ดใหม ของผูใ ตบั งคับบัญชาไมยึ ดติดกับแนวความคิ ดหรือประสบการณเ ดิม ๆ
(Garvin, 2000)
จากทฤษฎีการจัดการความรูที่กลาวขางตน ผูศึกษาไดนํามาประยุกตใชเพื่อจัดการกับปญหา
วิกฤติของงานนิติกรคดีแพง คือ ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในปจจุบัน
ยังไมมีการรวบรวมองคความรูที่เปนหลักการสําคัญในการปฏิบัติงานเอาไว ทําใหขาดแนวทางใน
การปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงที่ถูกตอง ซึ่งปญหาดังกลาวมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
อัยการเปนอยางมาก จึงไดนําทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Nonaka และ
Takeuchi มาปรับใชเพื่อแกปญหาการขาดความรูในสวนของการสังเคราะหและเปลี่ยนสถานะของ
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ความรู โดยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน (Socialization) และสรางความรูอันเกิดจาก
ประสบการณตรงของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงแตละคน เปลี่ยนความรูฝงลึก (Tacit Knowledge)
จากความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) โดยจะทําใหนิติกรมีการเรียนรูถึงเทคนิคในการปฏิบัติงานของ
ผูอื่นผานการแลกเปลี่ยนประสบการณโดยตรง และนําความรูนั้นไปพิจารณาการปฏิบัติงานหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดียิ่งขึ้น จากนั้นก็นําความรูที่ไดรับนั้นไปเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร (Externalization)ใหมีลักษณะเปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) เพื่อนํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน อาจอยูในรูปแบบของหนังสือ บทความ เชน เทคนิคในการตรวจสํานวนคดีของนิติกรคดี
แพง เปนตน จากนั้นก็ทําการศึกษาและรวบรวมความรูในการปฏิบัติงาน เทคนิคตาง ๆ ที่เปนความรู
ชัดแจง (Explicit Knowledge) จากสื่อตาง ๆ ที่มีอยูอยางหลากหลายนํามารวบรวม เขียนสรุป และ
เผยแพรเทคนิคการทํางานใหม ๆ ที่ไดรับจากการศึกษา คนควา และรวบรวมนั้น ซึ่งจะเปนขั้นของ
การ Combination และในขั้นของการ Internalization นั้น ก็จะเปนการนําความรูในเชิงทฤษฎีไปสู
การปฏิบัติงานโดยจะทําใหเกิดการพัฒนาความรูใหมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งขั้นตอนเหลานี้จะทําโดยการ
จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและระดมความรูระหวางนิติกรคดีแพงเพื่อใหเกิดการพัฒนาตอยอดความรู
ไปอยางไมสิ้นสุด และนําความรูที่ไดมานั้นจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงที่ถูกตอง เปน
ประโยชนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง และบุคลากรอื่นที่สนใจในงานนิติกร
คดีแพง
ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) นั้นจะนํามาใชในขั้นตอนของการสอน
แนะงานและถายทอดงานใหกับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพงที่เขามาปฏิบัติหนาที่ใหม หรือนิติกรที่ยัง
ขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงาน โดยจะเปนการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะชวย
ในเรื่องของการเรียนรูที่เกิดจากสถานการณจริงที่ตองปฏิบัติ ทําใหมีการเรียนรูจากประสบการณการ
ปฏิบัติงานจริงอันเปนการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยไดจัดทํา
แผนการจัด กิจกรรมเพื่อสอนแนะงานและถ ายทอดงานไวแ ลว (กิจกรรมนิ เทศงาน) ปรากฏใน
แผนการจัดกิจกรรม 1-3 ปแรก (การสื่อสารในองคกร MAN 1: Organization Alignment)
2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู
นักวิจัยหลายทานไดอธิบายความหมายของการจัดการความรูไวดังนี้
Bertels (2002) ไดกลาววา การจัดการความรู หมายถึง การจัดการองคกรใหกาวหนาอยาง
ตอเนื่องภายใตรากฐานความรูขององคกร ซึ่งหมายถึง การสรางสรรคเพื่อสนับสนุนโครงสราง
องคกร ความสะดวกของสมาชิกในองคกรโดยเนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
Technology) เปนเครื่องมือรวมกับการทํางานเปนทีมและการกระจายความรู

12
Henrie and Hedgepeth (2003) ใหความหมายวา การจัดการความรู เปนระบบการจัดการ
ทรัพยสินความรูขององคกรทั้งที่เปนความรูโดยนัยและความรูที่เห็นไดอยางชัดเจน ระบบการจัดการ
ความรูเปนกระบวนการที่เกี่ยวพันกับการจําแนกความรู การตรวจสอบความรู การจัดเก็บความรูที่
ผานการตรวจสอบแลว การเตรียมการกรองความรู และการเตรียมการเขาถึงความรูใหกับผูใช ทั้งนี้
โดยมีหลักการที่สําคัญคือ ทําใหความรูถูกใช ถูกปรับเปลี่ยน และถูกยกระดับขึ้น
Kermally (2002) ไดใหความหมายของคําวา การจัดการความรูไวดังนี้ เปนการสราง
สิ่งแวดลอมภายในองคกรเพื่อกอใหการสรางสรรค การถายทอด และการแบงปนความรู โดยเฉพาะ
การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมและสรางความเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ
Marquardt, Michael และ Reynolds (1994) ไดใหความหมายของคําวา การจัดการความรู
หมายถึง การบริหารจัดการขอมูล ขาวสาร ความรูที่จําเปนสําหรับองคกรที่ไดมาจากการแสวงหา
แลวนํามาสรางเปนความรูขององคกรและการเก็บรักษาไวใหทุกคนไดเขาถึงความรู ตลอดจนการ
นําไปใชประโยชนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ
Nonaka & Takeuchi (2004) ไดนิยามความหมาย การจัดการความรู เปนกระบวนการสราง
ความรูใหมอยางตอเนื่อง โดยทําการเผยแพรความรูอยางกวางขวางตลอดทั้งองคกร โดยรวมถึง
ผลิตภัณฑ บริการเทคโนโลยีและระบบใหม ๆ ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งบางครั้งก็เปนการเปลี่ยนแปลง
ภายในองคกร
Trapp (อางถึงใน บุญดี บุญยากิจ และคณะ, 2547, หนา 95) กลาววา การจัดการความรู
เปนกระบวนการที่ประกอบดวยงานตาง ๆ จํานวนมากซึ่งมีการบริหารจัดการในลักษณะของการ
บูรณาการ (Integrated) เพื่อกอใหเกิดประโยชนที่คาดหวังไว การจัดการความรูจึงเปนแนวคิด
องครวมที่จะจัดการบริหารจัดการทรัพยากรที่เปนความรูในองคกร
Senge (1990) ไดใหความหมายไววา การจัดการความรูเปนกระบวนการธุรกิจที่องคการใช
ในการสรางและการเผยแพรความรู การที่องคการใหคุณคาแกทรัพยากรความรูและมองหาวิธีการที่
จะจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรความรูอยางมีประสิทธิภาพ การไดมาซึ่งความรูที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อ
บุคคลที่เหมาะสม ณ เวลาที่ถูกตอง และชวยใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนและใชขอมูลหรือสารสนเทศ
รวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงที่การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร
วรภัทร ภูเจริญ (2548) ไดอธิบายวา การจัดการความรู เปนเทคนิค หรือหัวใจสําคัญในการ
ขุดคน ควัก ดึง ลาก ยั่ว ฯลฯ ความรูตาง ๆ ออกมาแลวบริหารจัดการ รักษาไวอยาใหหายโดยนําไป
ถายทอด ซึ่งเปรียบเสมือนวาการจัดการความรูเปนตัวจัดเก็บหองสมุด และแหลงในการเรียนรูแบบ
ยึดผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered Education)
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นายแพทยวิจารณ พานิช (2545; 2552) ไดใหความหมายของการจัดการความรูไวหลาย
แงมุม ดังนี้
การจัดการความรูเปนกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
กวาเดิม การจัดการความรูเปนกระบวนการที่เปนวงจรตอเนื่อง เกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ เปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือ
การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ และการเขาถึงขอมูลเพื่อ
สรางเปนความรู เทคโนโลยีดานขอมูลและดานคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ ชวยเพิ่มพลังในการ
จัดการความรู แตเทคโนโลยีดานขอมูลและคอมพิวเตอรโดยตัวของมันเองไมใชการจัดการความรู
การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) ถาไมมีการแบงปน
ความรู ความพยายามในการจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ พฤติกรรมภายในองคกรเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม พลวัต และวิธีปฏิบัติที่มีผลตอการแบงปนความรู ประเด็นดานวัฒนธรรมและสังคมมี
ความสําคัญยิ่งตอการจัดการความรู
การจัดการความรูตองการผูทรงความรู ความสามารถในการตีความและประยุกตใชความรู
ในการสรางนวัตกรรมและเปนผูนําทางในองคกร รวมทั้งตองการผูเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง
สําหรับชวยแนะนําวิธีประยุกตใชในการจัดการความรู ดังนั้น กิจกรรมเกี่ยวกับคน ไดแก การดึงดูด
คนเก ง และคนดี การพั ฒ นาคน การติ ด ตามความก า วหน า ของคนและการดึ ง คนมี ค วามรู
ความสามารถไวในองคกรถือเปนสวนหนึ่งของการจัดการความรู
การจัดการความรู เปนเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การจัดการความรูเกิดขึ้น
เพราะมีความเชื่อวาจะชวยสรางความมีชีวิตชีวา และความสําเร็จใหแกองคการ การประเมินตนทุน
ทางปญญาและผลสําเร็จของการประยุกตใชในการจัดการความรู เปนดัชนีบอกวาองคการมีการ
จัดการความรูอยางไดผลหรือไม
จากความหมายดังกลาวมาขางตนสรุปไดวา “การจัดการความรู” เปนกระบวนการพัฒนา
บุคลากรในองคกรที่มุงใหบุคลากรสามารถกําหนดความรู แสวงหาความรู สรางความรู จัดเก็บ
ความรูและแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกองคกร การจัดการความรู
ประกอบดวยงานตาง ๆ จํานวนมาก ซึ่งบริหารจัดการในลักษณะของการบูรณาการ (Integrated)
เกี่ยวของกับการแบงปนความรู (Knowledge Sharing) การรวบรวม จัดระบบ จัดเก็บ โดยเนนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนเครื่องมือรวมกับการทํางานเปนทีมและการ
กระจายความรู เพื่อใหไดมาซึ่งความรูที่ถูกตองเหมาะสม ชวยใหบุคคลไดแลกเปลี่ยนและใชขอมูล
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หรือสารสนเทศรวมกันในการปฏิบัติงาน โดยมุงเนนที่การปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคกร สราง และใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกวาเดิม
ทําใหเกิดการพัฒนางานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ โดยมีเปาหมาย คือ การพัฒนางานและพัฒนาคน
โดยมีความรูเปนเครื่องมือ มีกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือ
หลักการสําคัญ 4 ประการของการจัดการความรู ไดแก (วิจารณ พานิช, 2552)
1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานรวมกันอยางสรางสรรค การจัดการ
ความรูที่มีพลังตองทําโดยคนที่มีพื้นฐานแตกตางกัน มีความเชื่อหรือวิธีคิดแตกตางกัน (แตมี
จุดรวมพลังคือ มีเปาหมายอยูที่งานดวยกัน) ถากลุมที่ดําเนินการจัดการความรูประกอบดวยคน
ที่คิดเหมือนกัน การจัดการความรูจะไมมีพลังในการจัดการความรู ความแตกตางหลากหลาย
(Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน (Homogeneity)
2. รวมกันพัฒนาวิธีทํางานในรูปแบบใหม ๆ เพื่อบรรลุประสิทธิผลที่กําหนดไว หรือฝนวา
จะได ในการจัดการสมัยใหม ประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 4 ประการ คือ
การตอบสนองความตองการ (Responsiveness) ซึ่งอาจเปนความตองการของลูกคา ความ
ตองการของสังคม หรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหารองคกร
นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งอาจเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑใหม ๆ หรือวิธีการใหม ๆ
ก็ได
ขีดความสามารถ (Competency) ของขาราชการ และขององคกร
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน
3. ทดลองและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมการจัดการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรค ซึ่ง
หมายความวาตองคิดแบบ “หลุดโลก” จึงตองมีวิธีดึงกลับมาสูความเปนจริงในโลก หรือในสังคม
โดยการทดลองทําเพียงนอย ๆ ซึ่งถาลมเหลวก็กอผลเสียหายไมมากนัก ถาไดผลไมดีก็ยกเลิก
ความคิดนั้น ถาไดผลดีจึงขยายการทดลองเปนทํามากขึ้น จนในที่สุดขยายเปนวิธีทํางานแบบใหม
หรือได Best practice ใหมนั่นเอง
4. นําเขาความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม โดยตองถือวาความรูจากภายนอกยังเปนความรู
ที่ยัง “ดิบ” อยู ตองเอามาทําให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเราโดยการเติมความรูเชิงบริบทลงไป
2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับองคกรแหงการเรียนรู
การจัดการความรูเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งความรูและปญญาที่ผูกพันอยูกับงานและการดํารงชีวิต โดยการจัดการความรูในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยนั้น จะตองมีการจัดการครบทั้ง 3 องคประกอบของความรู คือ ความรูฝงลึกในคน
ความรูแฝงในองคกร พื้นฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกร
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เรียนรู (Learning Organization) และการที่สมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning Person)
ทั้งนี้ ตองมั่นใจที่จะใชจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรคเพื่อการจัดการความรูอยางเต็มที่ นํา
ความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งการคิดรวมกันผานการ
กระทําเพื่อเปาหมายบรรลุความมุงมั่นที่กําหนดรวมกัน (วันชัย ปานจันทร, 2549)
องคกรแหงการเรียนรูเปนแนวทางใหมที่สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของการ
เรียนรู การจัดการการพัฒนาองคกรโดยผสมผสานใหเขากับสภาพแวดลอมในการทํางานไดเปน
อยางดี องคกรสามารถดําเนินไปตามจุดมุงหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ (พรพิมล หรรษา
ภิรมยโชค, 2550) พื้นฐานสําคัญตอความสามารถในการจัดการความรู คือ ความเปนองคกรการ
เรียนรู (Learning Organization) และการที่สมาชิกขององคกรเปนบุคคลเรียนรู (Learning person)
2.1.5 ความหมายขององคกรแหงการเรียนรู
มีนักวิชาการไดใหคํานิยามขององคกรแหงการเรียนรูไวมากมาย ดังนี้
Senge (1990) ใหความหมายของ องคกรแหงการเรียนรูวา องคกรที่บุคลากรทุกคนใน
องคกรมุงมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพของตนเองทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อ
นําไปสูจุดมุงหมายในระดับตาง ๆ และสรางสรรคผลงานที่เปนความปรารถนาขององคกร โดย
สามารถสรางแรงบันดาลใจใหม ๆ และแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและตอเนื่อง บุคลากร
สามารถเรียนรูรวมกันเพื่อสรางผลลัพธที่ตองการไดอยางแทจริง ซึ่งเนนใหเกิดการเรียนรูและ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมโดยใหองคกรมีสวนในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูไป
ดวยกันทั่วทั้งองคกร
Gavin (1993) กลาวถึงองคกรแหงการเรียนรูวา เปนองคกรที่มีทักษะงาน การสราง สรรหา
และถายโอนองคความรู ตลอดจนสามารถปรับขยายพฤติกรรมที่สะทอนถึงการหยั่งรูความรูใหม
และเขาใจในสิ่งตางๆ ไดอยางถองแท
Marquardt (พรพิมล หรรษาภิรมย, 2550) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา
องคกรที่บุคคลในองคกรมีการเรียนรูในดานตางๆ อยางเต็มสมรรถนะและตอเนื่อง โดยบรรยากาศมี
อํานาจแหงการเรียนรู ซึ่งใชวิธีการเรียนรูที่เปนพลวัตจนทําใหเกิดการเรียนรูจากภายในและภายนอก
องคกร และสามารถเรียนรูจัดการตลอดจนการใชความรูเพื่อเปนเครื่องมือแหงความสําเร็จที่ควบคู
ไปกับการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยควบคูดวย
วิจารณ พานิช (2547) ใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวา คือ องคกรที่มีความ
สามารถสูงตอการรับรูและเรียนรู ซึ่งหมายความวา มีความไวในการเปดรับ จับกระแสของ
สภาพแวดลอมขององคกรอยูตลอดเวลา มีความสามารถในการรับรูการเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เปนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก และที่เปนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรโดยเอาใจใส
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ขอมูลนั้นเหลานั้น และนํามาใชปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงตัวองคกรเองโดยเกิดรับรูและการเรียนรูใน
ทุกสวนขององคกร
จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปไดวา “องคกรแหงการเรียนรู” หมายถึง องคกรที่สงเสริม
มุงมั่นสนับสนุนใหบุคคลในองคกรเพิ่มศักยภาพใหตนเอง ทั้งในระดับคน กลุม และองคกร เพื่อ
นําไปสูเปาหมายตาง ๆ โดยมีการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดเวลา มีความสามารถสูงตอการเรียนรูและ
การ โดยการเรียนรูจากความสําเร็จและความลมเหลวจนนําไปสูการพัฒนาตนเอง ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง โดยใชเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนจนสามารถ
บรรลุเปาหมายขององคกรได
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Literature review)
2.2.1 กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 มาตรา 14 (3) (4) และ (5)
ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการคดีแพง ดังตอไปนี้
“มาตรา 14 พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ ดังตอไปนี้
(3) ในคดี แ พ ง หรื อ คดี ป กครอง มี อํ า นาจและหน า ที่ ดํ า เนิ น คดี แ ทนรั ฐ บาล
หนวยงานของรัฐที่เปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาคในศาล
หรือในกระบวนการทางอนุญาโตตุลาการทั้งปวง กับมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายอื่นซึ่งบัญญัติ
วาเปนอํานาจและหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการ
(4) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอาญา ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐถูกฟองในเรื่องการ
ที่ไดกระทําไปตามหนาที่ก็ดี หรือในคดีแพงหรือคดีอาญาที่ราษฎรผูหนึ่งผูใดถูกฟองในเรื่องการที่ได
กระทําตามคําสั่งของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย หรือเขารวมหรือชวยเหลือ
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดกระทําการในหนาที่ราชการก็ดี เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับแกตาง
ใหก็ได
(5) ในคดีแพง คดีปกครอง หรือกรณีมีขอพิพาทที่ตองดําเนินการทางอนุญาโตตุลาการที่หนวยงานของรัฐซึ่งมิไดกลาวใน (3) หรือนิติบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ แตไดมี
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้นเปนคูกรณีและมิใชกรณีที่เปนขอพิพาทกับรัฐบาล
หรือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง เมื่อเห็นสมควรพนักงานอัยการจะรับวาตางหรือแกตางให
ก็ได”
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ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547
ขอ 19 ไดกําหนดเรื่องอํานาจในการมอบหมายงานของพนักงานอัยการใหกับนิติกร ดังนี้
“ขอ 19 การมอบหมายใหนิติกรชวยดําเนินการ
พนั ก งานอั ย การเจา ของสํา นวนอาจมอบหมายใหนิ ติก รชว ยดํ า เนิ น การได ต าม
ขอบเขตและวิธีการที่ผูบังคับบัญชาหรือสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด”
หนั ง สื อ สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ด ว นมาก ที่ อส 0001/ว.37 ลงวั น ที่ 27 เมษายน 2537
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการของนิติกร ไดกําหนดความรับผิดชอบของนิติกรสํานักงานอัยการ
สูงสุด อันเปนแนวทางในการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของนิติกรคดีแพง ในขอ 1. (1.1-1.6)
และขอ 2. (2.1-2.3) ดังนี้
1. งานคดี
1.1 การตรวจสอบสํานวนเบื้องตน เชน ตรวจสอบเขตอํานาจ ระยะเวลาและอายุ
ความ ความถู ก ต อ งครบถ ว นของเอกสาร รวมทั้ ง การปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนต า ง ๆ ว า ถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของหรือไม
1.2 ช ว ยเตรี ย มและรวบรวมพยานหลั ก ฐาน โดยการประสานงานกั บ ตั ว ความ
พนักงานสอบสวน หรือพยานบุคคล รวมทั้งชวยบันทึกถอยคําพยานถามคําซักถามของพนักงาน
อัยการ
1.3 จัดทําบัญชีเอกสารและบัญชีการเบิกจายเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ในคดี
1.4 ชวยรางคําฟอง คําฟองอุทธรณ คําฟองฎีกา คําใหการ คําแกอุทธรณ คําแกฎีกา
ในคดีที่ไมยุงยากชวยรางคํารอง คําขอ คําแถลง บัญชีระบุพยาน และหนังสือโตตอบในคดี รวมทั้ง
การแจงผลเกี่ยวกับคดี
1.5 ยื่นคําคูความและเอกสารตาง ๆ ตอศาล และฟงคําสั่งศาลเพื่อรายงานพนักงาน
อัยการ
1.6 ชวยเหลือพนักงานอัยการในชั้นการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาล เชน ชวย
บันทึกคําเบิกความพยาน ชวยรางรายงานการคดี คัดถอยคําสํานวนและคําพิพากษา เปนตน
2. งานที่ปรึกษากฎหมาย (เชน การตอบขอหารือ ตรวจรางสัญญา กรรมการคณะ
ตาง ๆ)
2.1 จัดเตรียมและคนควากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และเรื่องที่เกี่ยวของ
รวมทั้งความเห็นทางวิชาการ เสนอพนักงานอัยการ
2.2 ประสานงานกับหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ รวมทั้งชวยบันทึกถอยคํา
2.3 รางหนังสือโตตอบตาง ๆ
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2.2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พิพัฒน พึ่งพาพงศ (2550) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใชประโยชนและความพึงพอใจ
ต อ ระบบเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต และอิ น ทราเน็ ต ของนิ ติ ก ร สํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและพฤติกรรมการใชบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาของนิติกร เพื่อศึกษาถึง
การใชประโยชน และความพึงพอใจต อระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในดานการ
คนควากฎหมายของนิติกร และศึกษาถึงปญหา อุปสรรคและความตองการจากการใชบริการระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานฯ โดยสรุปผลการศึกษาดานความพึงพอใจจาก
การใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตของสํานักงานฯ ของนิติกรพบวา นิติกร
สว นใหญใ ชบริ การการสื บค น ข อมู ล ทางกฎหมายจากระบบภายในสํานัก งานฯ ที่ ใ ห บริก ารใน
รูปแบบของเครือขายอินทราเน็ตที่บรรจุเนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมายที่มีความละเอียดมากกวา
เว็ บไซท ข องสํ านั ก งาน ส ว นป ญหา อุ ป สรรค และความต อ งการที่ เ กิ ด จากการใช บริ ก ารระบบ
เครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต นิติกรสวนใหญเห็นวาปญหาและอุปสรรคคือ อันดับแรกเปน
ปญหาดานความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมกับระบบเครือขาย รองลงมาคือปญหาการใช
เวลาในการดาวนโหลดนาน และเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งระบบเครือขายมีประสิทธิภาพต่ํา และ
ตองการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการปรับปรุงระบบการใหบริการระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตในดานการเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรของระบบเครือขายมากที่สุด
รองลงมาคือ ตองการใหมีการพัฒนาขอมูลทางกฎหมายใหมีความทันสมัยอยูเสมอ และปรับปรุง
ระบบเครือขายใหสามารถคนควาขอมูลไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาและ
ขอเสนอแนะไวคือ ปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอรและระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกวาเดิม
มีการพัฒนาขอมูลดานกฎหมายใหทันสมัยและถูกตองเสมอ มีการเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอรเครือขาย
อินเทอรเน็ตและอินทราเน็ตใหแกกลุมกฎหมายในสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามากขึ้น และ
สุดทายควรจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกนิตกิ รให
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความรูความสามารถในการใชงานระบบใหกับนิติกร สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
จากผลการศึ ก ษาดั ง กล า วข า งต น ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า หนึ่ ง ในป ญ หาสํ า คั ญ ที่ นิ ติ ก รสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาประสบก็คือ ปญหาในดานการขาดความรูเรื่องการใชระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการนําระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเขามาใชเพื่อจัดการกับ
ปญหาการขาดความรูของนิติกร โดยใหระบบเครือขายฯ เขามามีสวนสนับสนุนการทํางานและ
แกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานของนิติกร เปนฐานขอมูลทางดานกฎหมายที่นิติกรสามารถเขา
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คนควาขอมูลไดอยางลึกซึ้ง แนวทางการแกไขนอกเหนือจากการพัฒนาระบบใหมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นแลว การแกไขปญหายังเนนไปที่การจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรใหแกนิติกร เพื่อเพิ่มความรูในการเขาใชระบบคอมพิวเตอร
เครือขายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งผูคนควาเห็นวามีความสอดคลองกับปญหาที่เกิด
ขึ้นกับงานนิติกรคดีแพงที่ผูคนควาทําการศึกษาอยู
แมผูศึกษาจะไดเสนอแนวทางแกปญหา โดยจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูดานการใช
งานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไวแลว อยางไรก็ตามผูคนควาเห็นวาทางแกไขที่ยั่งยืนควรมีการ
จัดสรางระบบการจัดการความรู (Knowledge Management Systems) ควบคูกับการนําทฤษฎีการ
จัดการความรูมาใชเพื่อจัดการกับปญหาการขาดความรูของนิติกรไดอยางถูกตอง ตรงประเด็นมาก
ที่สุด ก็นาจะเปนแนวทางที่สามารถแกปญหาการขาดความรูของนิติกรดังกลาวขางตนไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากที่สุด

