บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การคนควาอิสระนี้ไดทําขึ้นเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหาเรื่องการขาดความรู
ในการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยไดจัดสรางระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนางานนิติกร
คดีแพงขึ้น พรอมกับมีการจัดแผนกิจกรรมการจัดการความรูที่สอดคลองกับวิสัยทัศนซึ่งผูบริหาร
(อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง) ไดกําหนดไว พรอมกับนําทฤษฎีการจัดการความรูมาประยุกตใช
ในการแก ป ญ หาการขาดความรู ใ นการปฏิ บั ติง านของนิ ติ ก รคดี แ พ ง โดยนํ า ทฤษฎี ว งจร SECI
ในการสรางเกลียวความรู (Knowledge Spiral) ของ Nonaka มาปรับใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนสถานะ
ของความรูในการสรางและถายทอดความรูจนเกิดการงอกงามของความรู เพื่อสรางหลักการสําคัญ
ในการทํางาน นอกจากนี้ไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ Garvin
มาปรับใชในการแกปญหาในครั้งนี้ดวยโดยการจัดกิจกรรมการจัดการความรูผานการฝกอบรม
ใหกับผูเชี่ยวชาญ และ KM Team งานนิติกรคดีแพงในแผนชวง 1-3 ป แรก เพื่อใหเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับการเขาใชระบบการจัดการความรูเพื่อแกปญหาในเรื่องการขาดความรูในการปฏิบัติงาน
และจากการนําเสนอระบบใหกับ KM Team พรอมแผนการจัดการความรู ผลปรากฏวา ระบบและ
แผนการจัดการความรูที่ไดนําเสนอนั้นมีความเหมาะสมในการนําไปใชงาน สามารถใชงานไดจริง
มีในสวนของการใหคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญเพื่อชวยแกปญหาในเรื่องการตอบขอสงสัย ขอซักถาม
ในประเด็นปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติ และในระบบการสืบคน (Search) ที่ไดจัดทําระบบเพื่อให
สามารถทําการสืบคนกฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา และความรูอื่น ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ได ก็ ช ว ยตอบโจทก ที่ จ ะเป น การเสริ มความรู เ พื่ อ ใช ใ นการปฏิ บัติ ง านได เ ป น อย า งดี สว นแผน
กิจกรรมนั้นเปนที่นาพึงพอใจ เพราะสามารถทําให COP สามารถที่จะเขาใชงานระบบไดอยาง
สะดวก มีความรูเกี่ยวกับวิธีการใชประโยชนจากระบบการจัดการความรูไดดียิ่งขึ้น แผนกิจกรรมใน
ปที่ 3 ในเรื่องของการจัดประกวด Expert award นั้นก็ไดรับความพึงพอใจ เพราะจะเปนการสราง
ผูเชี่ยวชาญงานนิติกรคดีแพงรุนใหม เพื่อเขามาพัฒนาระบบและใหคําปรึกษาการแกไขปญหาได
อยางต อเนื่ องไมขาดชวงไป เพราะหากไมมี การสืบทอด เมื่อผูเ ชี่ยวชาญรุนเดิมไมอยูไมวาดว ย
กรณีใด ตรงจุดนี้ในการใหคําปรึกษาของผูเชี่ยวชาญก็จะขาดหายไป ถือเปนกลยุทธในการสราง
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สังคมแหงการเรียนรูที่ตอเนื่อง ถายทอดกันไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งทั้งระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
งานนิติกรที่สรางขึ้นและแผนกิจกรรมที่ไดกําหนดไวดังกลาว จะมีสวนชวยใหการปฏิบัติงานของ
นิติกรคดีแพงประสบผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น และยังชวยสงผลใหการปฏิบัติงานคดีของพนักงาน
อัยการซึ่งเปนผูบังคับบัญชามีประสิทธิภาพ สนองตอบนโยบายของอัยการสูงสุด ในภารกิจการ
รักษาผลประโยชนของรัฐดวย
แนวทางการแกไขปญหาคือ ไดสรางระบบจัดการความรู (KMS) เพื่อพัฒนางานนิติกรคดี
แพง โดยไดนําทฤษฎี Nonaka มาปรับใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูปฏิบัติงานดวยกันเพื่อ
ใหเกิดการกลั่นและหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของความรูตามวงจร SECI และนําความรูที่ไดมา
กําหนดเปนหลักการสําคัญ สรางเปนแนวปฏิบัติที่ถูกตองตอไป สวนทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน
นั้น มีหลักการสําคัญคือ เปนการเปลี่ยนการทํางาน โดยถือโอกาสที่องคกรมีภารกิจตองปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ใหเปนโอกาสในการเรียนรู ผูเชี่ยวชาญไมตองออกจากหนางาน สามารถเรียนรูและสอนงาน
ไดในทันทีขณะปฏิบัติงาน ซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีความเหมาะสมในการแกปญหาเรื่องการสอนและ
เรียนรูงานไปในขณะเดียวกัน ทําใหสามารถแกปญหาการขาดความรูไดโดยไมตองเสียเวลาในการ
ถายทอดความรูตอกัน
การขาดความรูของนิติกรคดีแพง กอใหเกิดผลกระทบตอพนักงานอัยการผูบังคับบัญชา
โดยตรงของนิติกร และสํานักงานคดีแพง รวมไปถึงสํานักงานอัยการสูงสุดที่จะไดรับผลจากการ
ปฏิบัติงานโดยขาดความรูของนิติกรคดีแพง เพราะเมื่อนิติกรปฏิบัติงานผิดพลาด การดําเนินคดีของ
พนักงานอัยการยอมผิดพลาดและติดขัดไปดวย อันเปนการสรางความลาชา เปนอุปสรรคขัดขวาง
การทํางานใหไมราบรื่น สงผลใหเกิดความบกพรองในการสั่งคดีของพนักงานอัยการ มีผลตอการ
ทํางานที่จะสนองตอบภารกิจการรักษาผลประโยชนของรัฐในการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการ
และยังเปนผลงานที่จะแสดงใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสํานักงานคดีแพงในภาพรวม การนํา
ระบบการจัดการความรูเขามาปรับใชนั้นก็จะชวยแกปญหาไดจากตนเหตุของปญหา สามารถตอบ
โจทกในการแกปญหาไดอยางถูกตอง ตรงจุด เมื่อนิติกรคดีแพงมีความรูความสามารถเพิ่มมากขึ้น
การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พนักงานอัยการทําหนาที่รักษาผลประโยชนของรัฐไดอยาง
เต็มที่ดวยความเปนธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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5.2 ขอเสนอแนะ
5.2.1 เพื่อใหไดความรูที่มาจากประสบการณอันเปนความรูฝงลึกจากผูเชี่ยวชาญที่ชัดแจงใน
มุมมองที่ตางออกไป ควรเขาทําการสัมภาษณเพื่อจับความรูจากผูเชี่ยวชาญที่เปนพนักงานอัยการ
เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานคดีแพงในทัศนะของพนักงานอัยการ ที่จะเปนประโยชนตอ
นิ ติ ก รคดี แ พ ง ในการสนั บ สนุ น งานคดี ข องพนั ก งานอั ย การ เพราะพนั ก งานอั ย การถื อ เป น
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงของนิ ติ ก ร มี อํ า นาจสั่ ง การและมอบหมายงานให กั บ นิ ติ ก ร ดั ง นั้ น การ
สัมภาษณจับความรูจากผูเชี่ยวชาญที่เปนพนักงานอัยการนาจะกอใหเกิดประโยชนและทําใหได
ความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่พนักงานอัยการตองการใหนิติกรปฏิบัติไดอยางถูกตอง ตรงตาม
ความตองการของพนักงานอัยการมากที่สุด
5.2.2 ความรูความเขาใจของผูใชงานระบบเปนปญหาสําคัญในการนําระบบจัดการความรู
ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ ลักษณะของปญหาทั่วไปไดแกความไมเขาใจหลักการของระบบการ
จัดการความรูและวิธีการนําไปใช อีกทั้งผูปฏิบัติงานมีภาระงานประจําคอนขางมาก ไมมีเวลามาทํา
ความเขาใจระบบการจัดการความรู ทําใหเกิดความรูสึกวา การนําระบบการจัดการความรูมาใชเปน
งานที่เพิ่มขึ้น บุคลกรไมเพียงพอ ขาดแรงจูงใจ เมื่อผูใชงานระบบขาดความรูความเขาใจ อาจสงผล
ใหการนําเครื่องมือการจัดการความรูไปใชตามแนวนโยบายอยางเดียวโดยขาดความรูความเขาใจการ
ใช งานระบบไดอย างเหมาะสม ผู บริห ารจะตองมีการสนับสนุ น การฝ กอบรมการใช ง านระบบ
รวมทั้ ง จะต อ งมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด ด า นกิ จ กรรมการจั ด การความรู เ พื่ อ นํ า ไปประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน
5.2.3 ความรูความเขาใจของผูบริหาร การนําระบบการจัดการความรูไปใชถือวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงองคกรรูปแบบหนึ่ง หากผูบริหารไมเขาใจหรือไมไดตระหนักถึงความสําคัญการนํา
ระบบการจัดการความรูไปใชในการบริหารงาน จะทําใหไมมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให
องคกรนําระบบการจัดการความรูไปใช ทําใหบทบาท การผลักดันการเปลี่ยนแปลงเปนไปอยาง
ลาชา จะตองอาศัยการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงดวยเพื่อใหประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงตองมี
การทําความเขาใจและหาวิธีที่จะใหผูบริหารระดับสูงเห็นความสําคัญ และสนับสนุนการการใช
ระบบการจัดการความรู
5.2.4 ระบบการจัดการความรู (KMS) จะตองมีการประเมินผลระบบเปนระยะอยางตอเนื่อง
เพื่อใหทราบถึงขอจํากัดของระบบหรือขอจํากัดของผูใชงานระบบ เพื่อจะไดหาทางแกไขอยางทัน
เหตุการณ รวมทั้งมีการยกยอง ชมเชยหรือการใหรางวัลใหแกหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในการ
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นําระบบไปใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยใหเปน Best Practice ที่หนวยงานอื่น
สามารถเขามาเรียนรูได
5.2.5 ทรัพยากร สํานักงานอัยการสูงสุดจะตองจัดสรรทรัพยากรไวสวนหนึ่งเพื่อใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการความรู ทั้งในดานงบประมาณ บุคลกร และเทคโนโลยี
5.2.6 เพื่อใหการนําระบบการจัดการความรูมาใชในสํานักงานอัยการสูงสุดอยางตอเนื่อง
และยั่ ง ยื น แผนยุ ท ธศาสตร ก ารจั ด การความรู สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด จะต อ งยึ ด โยงกั บ แผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด โดยสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริ ห ารความรู (สฝบร.) จะต อ งเสนอโครงการกิ จ กรรมการจั ด การความรู ใ นการบรรจุ คํ า ขอ
งบประมาณทุกป
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