
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การคนควาอิสระน้ีไดทําข้ึนเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาเร่ืองการขาดความรู 
ในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยไดจัดสรางระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกร 
คดีแพงข้ึน พรอมกับมีการจัดแผนกิจกรรมการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนซ่ึงผูบริหาร 
(อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง) ไดกําหนดไว พรอมกับนําทฤษฎีการจัดการความรูมาประยุกตใช
ในการแกปญหาการขาดความรูในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยนําทฤษฎีวงจร SECI  
ในการสรางเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ของ Nonaka มาปรับใชเพื่อใหเกิดการเปล่ียนสถานะ
ของความรูในการสรางและถายทอดความรูจนเกิดการงอกงามของความรู เพ่ือสรางหลักการสําคัญ
ในการทํางาน นอกจากนี้ไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ Garvin  
มาปรับใชในการแกปญหาในคร้ังนี้ดวยโดยการจัดกิจกรรมการจัดการความรูผานการฝกอบรม
ใหกับผูเช่ียวชาญ และ KM Team งานนิติกรคดีแพงในแผนชวง 1-3 ป แรก เพื่อใหเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการจัดการความรูเพื่อแกปญหาในเร่ืองการขาดความรูในการปฏิบัติงาน 
และจากการนําเสนอระบบใหกับ KM Team พรอมแผนการจัดการความรู ผลปรากฏวา ระบบและ
แผนการจัดการความรูท่ีไดนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน สามารถใชงานไดจริง  
มีในสวนของการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยแกปญหาในเร่ืองการตอบขอสงสัย ขอซักถาม 
ในประเด็นปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติ และในระบบการสืบคน (Search) ท่ีไดจัดทําระบบเพ่ือให
สามารถทําการสืบคนกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา และความรูอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
ได ก็ชวยตอบโจทกท่ีจะเปนการเสริมความรูเพื่อใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี สวนแผน
กิจกรรมนั้นเปนท่ีนาพึงพอใจ เพราะสามารถทําให COP สามารถท่ีจะเขาใชงานระบบไดอยาง
สะดวก มีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูไดดียิ่งข้ึน แผนกิจกรรมใน
ปท่ี 3 ในเร่ืองของการจัดประกวด Expert award นั้นก็ไดรับความพึงพอใจ เพราะจะเปนการสราง
ผูเช่ียวชาญงานนิติกรคดีแพงรุนใหม เพื่อเขามาพัฒนาระบบและใหคําปรึกษาการแกไขปญหาได
อยางตอเนื่องไมขาดชวงไป เพราะหากไมมีการสืบทอด เม่ือผูเช่ียวชาญรุนเดิมไมอยูไมวาดวย 
กรณีใด ตรงจุดนี้ในการใหคําปรึกษาของผูเช่ียวชาญก็จะขาดหายไป ถือเปนกลยุทธในการสราง
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สังคมแหงการเรียนรูท่ีตอเนื่อง ถายทอดกันไมมีท่ีส้ินสุด ซ่ึงท้ังระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานนิติกรท่ีสรางข้ึนและแผนกิจกรรมท่ีไดกําหนดไวดังกลาว จะมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานของ
นิติกรคดีแพงประสบผลสัมฤทธ์ิมากยิ่งขึ้น และยังชวยสงผลใหการปฏิบัติงานคดีของพนักงาน
อัยการซ่ึงเปนผูบังคับบัญชามีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของอัยการสูงสุด ในภารกิจการ
รักษาผลประโยชนของรัฐดวย 
 แนวทางการแกไขปญหาคือ ไดสรางระบบจัดการความรู (KMS) เพ่ือพัฒนางานนิติกรคดี
แพง โดยไดนําทฤษฎี Nonaka มาปรับใชในการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเพื่อ 
ใหเกิดการกล่ันและหมุนเวียนเปล่ียนสถานะของความรูตามวงจร SECI และนําความรูท่ีไดมา
กําหนดเปนหลักการสําคัญ สรางเปนแนวปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป สวนทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน
นั้น มีหลักการสําคัญคือ เปนการเปล่ียนการทํางาน โดยถือโอกาสท่ีองคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ใหเปนโอกาสในการเรียนรู ผูเช่ียวชาญไมตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรูและสอนงาน
ไดในทันทีขณะปฏิบัติงาน ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวมีความเหมาะสมในการแกปญหาเร่ืองการสอนและ
เรียนรูงานไปในขณะเดียวกัน ทําใหสามารถแกปญหาการขาดความรูไดโดยไมตองเสียเวลาในการ
ถายทอดความรูตอกัน 
 การขาดความรูของนิติกรคดีแพง กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานอัยการผูบังคับบัญชา
โดยตรงของนิติกร และสํานักงานคดีแพง รวมไปถึงสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีจะไดรับผลจากการ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรูของนิติกรคดีแพง เพราะเม่ือนิติกรปฏิบัติงานผิดพลาด การดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการยอมผิดพลาดและติดขัดไปดวย อันเปนการสรางความลาชา เปนอุปสรรคขัดขวาง
การทํางานใหไมราบร่ืน สงผลใหเกิดความบกพรองในการส่ังคดีของพนักงานอัยการ มีผลตอการ
ทํางานท่ีจะสนองตอบภารกิจการรักษาผลประโยชนของรัฐในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ 
และยังเปนผลงานท่ีจะแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคดีแพงในภาพรวม การนํา
ระบบการจัดการความรูเขามาปรับใชนั้นก็จะชวยแกปญหาไดจากตนเหตุของปญหา สามารถตอบ
โจทกในการแกปญหาไดอยางถูกตอง ตรงจุด เม่ือนิติกรคดีแพงมีความรูความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พนักงานอัยการทําหนาท่ีรักษาผลประโยชนของรัฐไดอยาง
เต็มท่ีดวยความเปนธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
  

5.2.1 เพื่อใหไดความรูท่ีมาจากประสบการณอันเปนความรูฝงลึกจากผูเช่ียวชาญที่ชัดแจงใน
มุมมองท่ีตางออกไป ควรเขาทําการสัมภาษณเพื่อจับความรูจากผูเช่ียวชาญท่ีเปนพนักงานอัยการ 
เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานคดีแพงในทัศนะของพนักงานอัยการ ท่ีจะเปนประโยชนตอ 
นิติกรคดีแพงในการสนับสนุนงานคดีของพนักงานอัยการ  เพราะพนักงานอัยการถือเปน
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของนิติกร มีอํานาจส่ังการและมอบหมายงานใหกับนิติกร ดังนั้น การ
สัมภาษณจับความรูจากผูเช่ียวชาญท่ีเปนพนักงานอัยการนาจะกอใหเกิดประโยชนและทําใหได
ความรูท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีพนักงานอัยการตองการใหนิติกรปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตรงตาม
ความตองการของพนักงานอัยการมากท่ีสุด 

5.2.2 ความรูความเขาใจของผูใชงานระบบเปนปญหาสําคัญในการนําระบบจัดการความรู
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของปญหาท่ัวไปไดแกความไมเขาใจหลักการของระบบการ
จัดการความรูและวิธีการนําไปใช อีกท้ังผูปฏิบัติงานมีภาระงานประจําคอนขางมาก ไมมีเวลามาทํา
ความเขาใจระบบการจัดการความรู ทําใหเกิดความรูสึกวา การนําระบบการจัดการความรูมาใชเปน
งานท่ีเพ่ิมข้ึน บุคลกรไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจ เม่ือผูใชงานระบบขาดความรูความเขาใจ อาจสงผล
ใหการนําเคร่ืองมือการจัดการความรูไปใชตามแนวนโยบายอยางเดียวโดยขาดความรูความเขาใจการ
ใชงานระบบไดอยางเหมาะสม ผูบริหารจะตองมีการสนับสนุนการฝกอบรมการใชงานระบบ 
รวมท้ังจะตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดดานกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อนําไปประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

5.2.3 ความรูความเขาใจของผูบริหาร การนําระบบการจัดการความรูไปใชถือวาเปนการ
เปล่ียนแปลงองคกรรูปแบบหนึ่ง หากผูบริหารไมเขาใจหรือไมไดตระหนักถึงความสําคัญการนํา
ระบบการจัดการความรูไปใชในการบริหารงาน จะทําใหไมมีนโยบายท่ีชัดเจนในการผลักดันให
องคกรนําระบบการจัดการความรูไปใช ทําใหบทบาท    การผลักดันการเปล่ียนแปลงเปนไปอยาง
ลาชา จะตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงดวยเพื่อใหประสบความสําเร็จ ดังน้ันจึงตองมี
การทําความเขาใจและหาวิธีท่ีจะใหผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญ และสนับสนุนการการใช
ระบบการจัดการความรู 

5.2.4 ระบบการจัดการความรู (KMS) จะตองมีการประเมินผลระบบเปนระยะอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหทราบถึงขอจํากัดของระบบหรือขอจํากัดของผูใชงานระบบ เพ่ือจะไดหาทางแกไขอยางทัน
เหตุการณ รวมท้ังมีการยกยอง ชมเชยหรือการใหรางวัลใหแกหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการ
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นําระบบไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหเปน Best Practice ท่ีหนวยงานอ่ืน
สามารถเขามาเรียนรูได 
 5.2.5 ทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองจัดสรรทรัพยากรไวสวนหนึ่งเพื่อใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู ท้ังในดานงบประมาณ บุคลกร และเทคโนโลยี 
 5.2.6 เพ่ือใหการนําระบบการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุดอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด จะตองยึดโยงกับแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด โดยสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารความรู (สฝบร.) จะตองเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรูในการบรรจุคําขอ
งบประมาณทุกป 
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