
 

 
บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ทฤษฎีและหลกัการต่างๆ ท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการศึกษาอิสระน้ี ประกอบดว้ย
สองส่วนคือ ส่วนแรกเป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ซ่ึงเน้นทฤษฎี Learning In Action 
โดยเฉพาะในรูปแบบของ Intelligent Learning ท่ีมีสาระส าคญั 3 ประการ คือ สืบ ถาม ตาม (Search 
Inquiry Observation) หลกัการ After Action Review หลกัการ CommonKADS และหลกัการตาม
มาตรฐาน ISO 12207 ส่วนท่ีสอง เป็นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในทางกฎหมาย   
 

2.1 ทฤษฎกีารจัดการองค์ความรู้  
ส่วนแรกจะกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการความรู้ ซ่ึงเนน้ทฤษฎี Learning In Action 

โดยเฉพาะในรูปแบบของ Intelligent Learning ท่ีมีสาระส าคญั 3 ประการ คือ สืบ ถาม ตาม (Search 
Inquiry Observation) หลกัการ After Action Review หลกัการ CommonKADS และหลกัการตาม
มาตรฐาน ISO 12207 

การจดัการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ ซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคล
หรือในเอกสารต่างๆ มาพฒันาให้เป็นระบบ เพื่อให้ผูรั้บความรู้สามารถเขา้ถึงความรู้และพฒันา
ตนเองใหเ้ป็นผูรู้้ และน าไปใชป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ1 โดยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือและสนบัสนุน การจดัการความรู้มุ่งเน้นความรู้ 2 ประเภท คือ ความรู้ในตวับุคคล 
(Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นจากการศึกษา การ
ท างาน ประสบการณ์ ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้ท่ีฝังในตวับุคคล เป็นนามธรรม การส่ือสารหรือ
เรียนรู้กระท าได้ยากตอ้งมีเคร่ืองมือส าหรับจดัการกบัความรู้ประเภทน้ีแล้วท าการแปลงให้เป็น
ความรู้ท่ีชดัแจง้ใหส้ามารถส่ือสารเขา้ใจไดง่้าย (Explicit Knowledge)  

การคน้ควา้วิจยัแบบอิสระเก่ียวกบัระบบการจดัการความเพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน   และประนอมข้อพิพาท ซ่ึงท าการศึกษาวิจัยเฉพาะการประนอมข้อพิพาทน้ี ได้
ท าการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการความรู้ท่ีจะน ามาประยุกต์ใช ้เพื่อให้งานประนอมขอ้
พิพาทเกิดประสิทธิภาพและพฒันา     อย่างต่อเน่ือง คือ ทฤษฎี Learning In Action โดยเฉพาะใน
รูปแบบของ Intelligent Learning ท่ีมีสาระส าคัญสามประการ คือ สืบ ถาม ตาม (Search 

                                                           
1 อจัฉรา   ค  าอกัษร , “การจดัหมวดหมู่ขอ้กฎหมายก่อสร้างในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารฯ  2522”  วทิยานิพนธ์  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  2552 ,หนา้ 4. 
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Inquiry Observation) หลกัการของ After Action Review, CommonKADS และมาตรฐาน ISO 
12207 ส่วนท่ีสองเป็นหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีในทางนิติศาสตร์   
                    “Knowledge” is a term of which all of us  have a good intuitive understanding of 
what itmeans, but which is hard to define in any formal way.” 2 "ความรู้" เป็นค าท่ีทุกคนเขา้ใจได้
ง่ายในความหมายของมนั แต่เป็นส่ิงท่ียากท่ีให้ความหมายหรือนิยามในลกัษณะท่ีเป็นทางการ ทั้งน้ี 
มีผูใ้ห้ความหมายของความรู้ทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย ซ่ึงผศ.ดร.พรรณี สวนเพลง น ามาสรุป
และให้ความหมายว่า “ความรู้ หมายถึงส่ิงท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นควา้ หรือ
ประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบติัและทกัษะ ความเขา้ใจหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บมาจาก
ประสบการณ์ สภาพแวดลอ้มท่ีสามารถส่ือสารและแบ่งปันกนัได ้จึงสรุปวา่ ความรู้ไม่มีนิยามท่ีแน่
ชัดแน่นอนตายตวั จะเปล่ียนไปตามบริบทและสภาวการณ์ หรือ ความรู้ คือ ส่ิงท่ีสั่งสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การคน้ควา้จากประสบการณ์และทกัษะ ท่ีสามารถส่ือสารและแบ่งปันกนัได ้และ
น าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป การตดัสินใจ และการคาดการณ์ขา้งหน้า รวมถึงการแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ3 

การจดัการความรู้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งส าหรับองคก์ร น ามาประยุกต์ใชใ้นการพฒันา
ตนเอง พฒันาคน และพฒันางานขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และเพิ่ม
สมรรถนะของคนในองคก์ร เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการน าพาองคก์รสู่ความเป็นเลิศหรือสู่ความเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization; HPO) ท าให้องคก์รสามารถด ารงอยู่ได ้
(Survival) ก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื4  

ความรู้แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ 
1.  ความรู้ท่ีมองเห็นไม่ชดัเจน หรือความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) จดัเป็นความรู้อยา่ง

ไม่เป็นทางการ ซ่ึงเป็นหรือความรู้เฉพาะตวัของแต่ละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ หรือ
ความคิดสร้างสรรในการปฏิบติังาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผา่นการสังเกต การสนทนา 
การฝึกอบรม ความรู้ประเภทน้ีเป็นหวัใจท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ เน่ืองจากความรู้ประเภทน้ี
เกิดจากประสบการณ์ และการน ามาเล่าสู่กนัฟัง จึงไม่สามารถจดัให้เป็นระบบหรือหมวดหมู่ และ
ไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์หรือต ารา แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ได ้โดยการสังเกต 
เลียนแบบ และพฒันา 

2.  ความรู้ท่ีชดัแจง้หรือความรู้ท่ีเป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีมีการ
บนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและใช้ร่วมกนัโดยอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น ส่ิงพิมพ์ เอกสารของ
                                                           
2 A. Th. Schreiber, et al. , Knowledge Engineer and  Management  The CommonKADS  Methodology . (London : MIT Press ,2000 ) ,pp.85. 
3 ผศ.ดร.พรรณี สวนเพลง “เทคโนโลยสีารสนเทศและนวตกรรม ส าหรับการจดัการความรู้” บริษทั ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) , 2552 หน้า 13 
4 อา้งแลว้ 3 หนา้ 15 
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องค์กร ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และอินทราเน็ต ความรู้ประเภทน้ีเป็นความรู้ท่ีแสดง
ออกมาโดยใช้ระบบสัญลกัษณ์ จึงสามารถส่ือสารและเผยแพร่ไดอ้ยา่งสะดวก5 เป็นความรู้ท่ีผ่าน
การแปลงจาก Tacit Knowledge มาเป็น Explicit Knowledge บุคคลทัว่ไปสามารถศึกษาและเขา้ใจ
ความรู้ได ้รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ไดท้นัที ไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวตักรรม การพฒันา  
หรือน าไปใชใ้นการท างาน  

                                                                                                                 
 

 
 

Tacit Knowledge                Explicit Knowledge         
                                                                                                                 

รูป 1  กระบวนการแปลงความรู้ 
 
ความรู้ทั้งสองประเภทน้ี เป็นความรู้ท่ีสามารถน ามาจดัการความรู้และพฒันาได ้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้บุคคลทัว่ไป
สามารถเขา้ถึงความรู้และน าไปใชป้ฏิบติังานไดส้ะดวก รวดเร็ว อยา่งมีประสิทธิภาพ   

ความรู้ทั้งสองประเภทหากน ามาพิจารณาในมุมมองเชิงนิติศาสตร์แลว้ อาจพิจารณาได ้
ดงัน้ี 

 
ตาราง 1 เปรียบเทยีบ Tacit Explicit Knowledge และ Explicit Knowledge เชิงนิติศาสตร์                

Explicit Knowledge Tacit Knowledge 
-พระราชบญัญติั ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร(Civil Law) 

-กฎหมายจารีตประเพณี หลกักฎหมายท่ีศาล
สร้างข้ึนเอง (Common Law)     

-ค าสั่ง หนงัสือเวยีน -แนวทาง วธีิการ ขั้นตอน ในการปฏิบติังาน 
-หนงัสือ ต ารากฎหมาย -เทคนิค ประสบการณ์ในการวา่ความ หรือ

ด าเนินคดี 
 
 

 
                                                           
5 อา้งแลว้ 3 หนา้ 18 

Knowledge 

Tool 
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2.1.1 ทฤษฎ ีLearning in action หรือเรียนรู้จากการท างาน  
ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรู้จากการท างาน พฒันาโดย David A. Garvin เป็น

ทฤษฎีใชง้านท่ีจ าเป็นตอ้งท าอยู่แลว้ และเป็นโอกาส ฝึกหัด พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ขององคก์ร 
หรือใชง้านเป็นการเรียนรู้ ประโยชน์ขอ้ดีของทฤษฎีน้ี ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งออกจากหน้างาน
เพื่อไปฝึกอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม  สามารถใช้การท างานเป็นโอกาสในการเรียนรู้ได ้ซ่ึงในบางคร้ัง 
บางโอกาสการเรียนรู้จากการฝึกอบรมไม่ก่อให้เ กิดประโยชน์แก่ผู ้อบรมแต่ประการใด  
การฝึกอบรมบางคร้ังอาจได้เพียงแค่โอกาสในการพบปะ พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟัง 
สารทุกข์สุขดิบของผูป้ฏิบติังานท่ีเขา้มาฝึกอบรม เน่ืองจากนานๆ จะได้มีโอกาสมาพบกัน แต่
ความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมอาจไม่ได้ตามเป้าประสงค์ของหลกัสูตร และในบางคร้ังบางกรณี 
การเรียนรู้มกัเป็นประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติังานในองค์กรมากกวา่ประโยชน์ท่ีองคก์รจะไดรั้บในทนัที 
ซ่ึงหลงัจากการผูป้ฏิบติังานไดเ้รียนรู้ไปแลว้ประโยชน์ต่อองคก์รอาจยงัไม่ปรากฏ ซ่ึงประโยชน์ท่ี
องค์กรจะไดรั้บจากการเรียนรู้ของผูป้ฏิบติัอาจตอ้งใช้ระยะเวลาอีกระยะหน่ึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูป้ฏิบติังานท่ีมีความเช่ียวชาญมกัไม่มีเวลาส าหรับการฝึกอบรม ซ่ึงการฝึกอบรมอาจไม่เหมาะ
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญท่ีตอ้งออกจากหน้างานเพื่อเขา้รับการฝึกอบรม ดงันั้น หากให้ผูป้ฏิบติังานใช้
โอกาสในการท างานท่ีตอ้งปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ าเป็นโอกาสในการเรียนรู้ องคก์รจะไดผ้ลงานเพราะ
ไม่ตอ้งให้คนหยุดงานเพื่อไปฝึกอบรม และผูป้ฏิบติังานจะไดค้วามรู้ไปในขณะเดียวกนั การเรียนรู้
จากการท างานจึงเป็นทฤษฎีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ในการน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ใน
องคก์ร 

ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรู้จากการท างาน มีผูใ้หค้  าอธิบายไวว้า่ “การท างานใน
เร่ืองเดียวซ ้ าๆ ท าใหเ้กิดทกัษะความช านาญงาน แต่การท างานใหม่ท่ีไม่เคยท ามาก่อนถือเป็นโอกาส
ในการเรียนรู้ โดยใชก้ระบวนการท่ีส าคญั คือ การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ (Systematic Problem 
Solving) ทดลองปฏิบติัจริงดว้ยวิธีการใหม่ๆ (Experimentation with new Approach) เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนและประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมา (Learning from their own experience and past 
history) เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนและความเป็นเลิศของผูอ่ื้น (Learning from experiences 
and best practices of others) และถ่ายโอนความรู้ให้มีประสิทธิภาพอยา่งรวดเร็ว (Transferring 
knowledge quickly and efficiently) หรืออาจสรุปไดว้า่มีการแบ่งการเรียนรู้เป็น 4 ประเภท คือ  

(1) เรียนรู้โดยการรู้จักใช้ญาณวิทยาหรือปัญญาในการตั้ งค  าถามทางญาณวิทยา 
(Epistemological Question) และก าหนดแนวทางในการคน้หา (Search) และการสอบถาม (Inquiry) 
เพื่อแสวงหาค าตอบจึงเรียกวธีิการเรียนรู้แบบน้ีวา่เป็นการเรียนรู้ทางปัญญา (Intellectual Learning) 
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(2) เรียนรู้จากบทเรียนขององคก์าร โดยเรียนรู้จากการศึกษาผลกระทบและทบทวนความ
ผดิพลาดขององคก์าร (Reflects and Review) จึงเรียกวธีิการเรียนรู้แบบน้ีวา่เรียนรู้จากประสบการณ์ 
(Experiential Learning) 

(3) เรียนรู้จากการทดสอบสมมติฐาน ทดสอบและท าจริง (Hypothesis Test and 
Exploration) การเรียนรู้แบบน้ี จึงเรียกวา่ การเรียนรู้แบบทดลอง (Experimental Learning) 

(4) เรียนรู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าองค์การโดยการฝึกฝนภาวะผูน้ าและการฝึกพฒันาคน  
(Leadership and Coaching) การเรียนรู้แบบน้ี เรียกวา่ เรียนรู้แบบน าองคก์าร”6   

การเรียนรู้จากการท างาน มีหลกัการเรียนรู้หรือรูปแบบ 4 ประการ คือ  
1.  เรียนรู้โดยการสืบความลบั (Intelligent) 
2.  เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential) 
3.  เรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental) 
4. เรียนรู้เพื่อน าการเรียนรู้ (Leading)7   
การคน้ควา้แบบอิสระน้ี น ารูปแบบการเรียนรู้โดยสืบความลบัมาประยุกตใ์ช ้ซ่ึงรูปแบบ

เรียนรู้โดยการสืบความลบัหรือการเรียนรู้ทางปัญญา (Intelligent Learning) เป็นวิธีการท่ีองคก์รตอ้ง
สืบความลับ ในการท างานจากองค์กรคู่แข่งในด้านต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข  
การท างานขององคก์รให้เท่าเทียมหรือสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนได ้รูปแบบการเรียนรู้โดยสืบ
ความลบัท่ีน ามาใชใ้นการคน้ควา้แบบอิสระน้ี แบ่งเป็น 3 วธีิ คือ 

1.  การเรียนรู้โดยการคน้ควา้ (Search) 
2.  การเรียนรู้โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ (Inquiry) 
3.  การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation)8  
การเรียนรู้โดยการคน้ควา้ (Search) ใช้ส าหรับการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ 

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการเรียนรู้ เช่น เวบ็ไซต ์หนงัสือ ต ารา การสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ (Inquiry) 
ซ่ึงผูศึ้กษาท าการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีประสบความส าเร็จในการประนอมขอ้พิพาท 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงเทคนิคในการปฎิบติัท่ีไม่มีในหนังสือและต ารา การสังเกต (Observation) จะใช ้
การสังเกตขอ้มูล ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงจากองค์กรคู่แข่งหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
เช่น กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย วา่มีความเปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือพฒันาเก่ียวกบั
การประนอมขอ้พิพาทอย่างไร จะน าขอ้มูลนั้นมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้หรือไม่ อย่างไร ซ่ึง

                                                           
6 สุรชาติ ณ หนองคาย , “แนวคิดและแนวปฏิบติัในการจดัการความรู้เพื่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานภาครัฐ” ,วารสารบริหารงานสาธารณสุข 
(2550)  : 33 – 34.  
7 David A. Garvin , Learning In Action (Boston ,Massachusetts : Harvard  Business  School  Press  , 2000), pp. 47-189.  
8 David A. Garvin, Learning In Action ,Harvard  Business  School  Press ., p.50-78. 
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หลักการสังเกตดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมท่ีต้องด าเนินการ 3 ประการ คือ การสืบหรือ 
การคน้ควา้ การสอบถาม และการเฝ้าติดตาม 

 
2.1.2 การทบทวนหลงัการท างาน 
การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เป็นรูปแบบท่ี 2 ของทฤษฎี 

Learning In Action เป็นการเรียนรู้การประสบการณ์ในอดีตของตนเองวา่ การด าเนินการท่ีผา่นมา
นั้นประสบผลส าเร็จหรือไม่ อย่างใด เพราะเหตุใด หากเกิดปัญหาจะแกไ้ขอย่างใด ดว้ยวิธีการใด 
ทั้งน้ี เพื่อปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พยายามลดขั้นตอนการท างาน ลด
ระยะเวลาการท างาน เช่น การเรียนรู้จากประสบการณ์การประนอมข้อพิพาท กระท าโดยการ
ตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบติังานของพนักงานอยัการ  นิติกร บุคลากร ท่ีเข้ามาปฎิบัติงานใน
ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนว่า การประนอมข้อพิพาทท่ี
ด าเนินการนั้น มีประเด็นขอ้พิพาทท่ีส าคญัเร่ืองใด ขอ้เท็จจริงท่ีตรวจสอบครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ 
อย่างไร ปัญหาอุปสรรค หรือปัจจยัท่ีเป็นเหตุให้การประนอมขอ้พิพาทไม่ประสบความส าเร็จคือ
อะไร แนวทางแกไ้ขเป็นอย่างไร ตอ้งมีการบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด เพื่อท าการแก้ไข ปรับปรุง และ
พฒันาการประนอมขอ้พิพาทคร้ังต่อไปใหป้ระสบความส าเร็จ เม่ือด าเนินการประนอมขอ้พิพาททุก
คร้ังตอ้งท าการตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบติังานให้ทราบถึงขอ้บกพร่อง ปัญหาอุปสรรคท่ีตอ้งท า
การแกไ้ขและบนัทึกขอ้มูลดงักล่าว เพื่อการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันาการประนอมขอ้พิพาทคร้ัง
ต่อไปให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึงท าให้การประนอมขอ้พิพาทไดรั้บการพฒันาและแกปั้ญหาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้จากประสบการณ์มีหลกัการส าคญัประการหน่ึง คือ การทบทวน (Reflects And 
Review) กรณีท่ีจะกล่าวถึงน้ีเป็นการทบทวนหลงัการท างาน (After Action Review) หรือ ARR การ
ทบทวนหลงัการท างานเป็นวิธีการเพื่อตรวจสอบกระบวนการขั้นตอนการท างานท่ีเสร็จส้ินลงว่า 
ผลการปฏิบติังานเป็นอย่างใด เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาในการท างานให้ดีและไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดต่อไป เหตุท่ีต้องทบทวนหลังการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเม่ือปฏิบัติงานเสร็จส้ินลง
ผูป้ฎิบัติยงัคงจดจ ารายละเอียดในการปฏิบัติงานได้ดี ท าให้ได้ข้อมูลการท างานท่ีชัดเจนและ
ครบถว้น เพราะเพิ่งผา่นการปฏิบติังานมาไม่นานนกั ดีกวา่การน างานท่ีท าเสร็จส้ินไปนานแลว้น า
กลบัมาศึกษาในภายหลงั ซ่ึงการจดจ าส่ิงต่างๆ ภายหลงัอาจลดทอนขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานลง
ท าใหไ้ม่ชดัเจนและไม่ครบถว้น  

นอกจากน้ีมีผูใ้ห้ค  าอธิบายความหมายของการเรียนรู้หลงัการท างานว่า “AAR: After 
Action Review” คือ การเปิดใจและการเรียนรู้หลงัการท ากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเสร็จส้ินลง เพื่อ
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ถอดบทเรียนช่ืนชมความส าเร็จและหาทางพฒันาให้ดียิ่งข้ึน เป็นขั้นตอนหน่ึงในวงจรการท างาน 
เป็นการทบทวนวิธีการท างานทั้งดา้นความส าเร็จและปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทั้งน้ีไม่ใช่เพื่อคน้หาคนท่ีท า
ผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งส้ิน แต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การ
ท างาน เพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไม่ใหเ้กิดปัญหาน้ีข้ึนอีก ในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งวธีิการท่ีดีอยูแ่ลว้ 
                  After Action Review หรือ AAR ปรากฏการใชค้ร้ังแรกในกองทพัของสหรัฐอเมริกา 
เม่ือประมาณปี1970 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพของกองทพั แกไ้ขช่องโหวท่ี่อาจท าให้
เป็นรองฝ่ายตรงขา้ม หรือท าให้สูญเสียทหารฝีมือดีในการท าศึกสงคราม ส่ิงส าคญั คือไดฝึ้กการ
ท างานเป็นทีมไปพร้อมกนัดว้ย จนกระทัง่ปี 1990 ภาคธุรกิจซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีมีภาวการณ์แข่งขนั
สูงตลอดเวลา เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร ไดเ้ร่ิมน าเทคนิคน้ีมาใชใ้นการท างานเพื่อพฒันาองคก์ร
ให้สามารถครองตลาดท่ีสูงข้ึน หรือเพื่อก าไรท่ีมากข้ึน ท าให้เทคนิคน้ีได้รับความสนใจอย่าง
มากมายและต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั”9 รูปแบบของการทบทวนมี 2 รูปแบบ คือ (1) ทบทวนใน
เน้ือหา  เป็นการทบทวนกรณีเด่ียว โดยน ากรณีศึกษาท่ีเคยท ามาแลว้มาท าการศึกษา (2) ทบทวนใน
บุคคล เป็นการทบทวนแบบคนเดียว กบัแบบทีม ซ่ึงการทบทวนแบบบุคคลสามารถท าไดท้ั้งใน
ระดบัทีม หลายคนร่วมกนัท าการทบทวน และการทบทวนแบบรายตวั  

ขอ้พึงปฏิบติัในการทบทวน คือ ตอ้งทบทวนจากเหตุการณ์จริง หากไม่สามารถหาขอ้มูล
จริงไดอ้าจใช้ขอ้มูลสมมุติฐาน ส าหรับค าถามในการทบทวนตอ้งมีชุดค าถามท่ีใช้ในการทบทวน 
เช่น ขอ้เท็จจริงท่ีพิพาทกนัคืออะไร ความตอ้งการของคู่กรณีคืออะไร วิธีท่ีจะยุติขอ้พิพาท การ
ประนอมขอ้พิพาทมีขอ้บกพร่อง หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้
พิพาทส าเร็จคืออะไร 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีน าวิธีการเรียนรู้โดยสืบความลบั ซ่ึงเป็นรูปแบบหน่ึงของทฤษฎี 
Learning In Action พร้อมน าหลกัการและแนวคิดของ After Action Review มาประยุกตใ์ช ้เพื่อ
แกปั้ญหาให้กบัพนกังนอยัการ นิติกร บุคลากร  ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทนั้น 
เพื่อให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้ง
ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารประนอมขอ้พิพาทประสบความส าเร็จ อีกทั้งตอ้งจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อให้
องคค์วามรู้ท่ีไดม้านั้นเป็นองคค์วามรู้ขององคก์รและอยูก่บัองคก์รตลอดไป  

 
 
 

                                                           
9อุดม พวัสกุล ,After Action Review (กรุงเทพฯ : กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย,2552) หนา้ 24. 
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2.1.3 แนวคิดการวเิคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ขององค์กร (CommonKADS)  
การจดัการความรู้ขององคก์ารตอ้งพิจารณา 3 มิติ  คือ ระดบับุคคล ระดบัทีม และระดบั

องค์การ การวิเคราะห์ความรู้และสังเคราะห์ความรู้ท่ีใชร่้วมกนัในองค์การจึงตอ้งวิเคราะห์ทั้ง 3 
ระดบั การจดัการความรู้ให้บรรลุผลทั้ง 3 ระดบั คือ การพฒันาคน พฒันาทีม และพฒันาองคก์ร 
โดยมี เ ป้ าหมายสุดท้าย  เพื่อให้ เ ป็นองค์กรแห่งการเ รียน รู้  แนวทางของก ลุ่ม น้ี เ รียกว่า 
CommonKADS (Common Knowledge Analysis and Diagnosis System) เป็นวิธีการท่ีมีความเป็น
รูปธรรมมาก เพราะใชว้ธีิการแยกวเิคราะห์ สังเคราะห์ และจดัเป็นแบบจ าลองโดยระบุองคป์ระกอบ
ของแต่ละองคป์ระกอบความรู้ (Domain) อยา่งชดัเจน มีขั้นตอนด าเนินการท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ  

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห์ขอบเขตความรู้ โดยเร่ิมวิเคราะห์ภาพรวมขององค์การตั้งแต่
โครงสร้างและลกัษณะส าคญัขององคก์ารทั้ง 3 ระดบัอคืออระดบัองคก์าร ระดบัทีม และระดบั
บุคคลอโดยอาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ความรู้ส าหรับการปฏิบติัภารกิจประจ า และความรู้เชิง
พฒันาหรือความรู้ในการปฏิบติัภารกิจเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์ 

ขั้นท่ี 2 การแสวงหาความรู้ระดบัองคก์าร เป็นการแสวงหาวา่ องคก์ารตอ้งใชค้วามรู้ใน
การบริหารเชิงกลยุทธ์ใดบา้งโดยเป็นการอธิบายวิธีการปฏิบติัการขององคก์าร  สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจ ความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัในการปฏิบติัการ ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีครอบคลุมระบบการจดัการและการด าเนินการขององคก์ารโดยรวม  การวิเคราะห์ความรู้
ระดบัองค์การโดยการแสวงหาค าถามมาให้ผูบ้ริหารองค์การตอบถือเป็นวิธีการท่ีนิยมใช้ในการ
ประเมินตนเอง แบบจ าลองระดบัองคก์าร (Organization Model: OM) 

ขั้นท่ี 3 การแสวงหาความรู้ระดบัทีมหรือระดบังาน ภายใตอ้งค์การจะประกอบดว้ยทีม
หรือกลุ่มงานต่างๆ ซ่ึงมีกระบวนการท างานเป็นสองแบบคือปฏิบติัภารกิจตามบทบาทหนา้ท่ีหรือ
งานประจ า และการปฏิบติัภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์ร การวิเคราะห์ความรู้จากงานจึง
เรียกวา่แบบจ าลองงาน (TaskModel: TM) 

ขั้นท่ี 4 การแสวงหาความรู้จากผูป้ฏิบติังานในทีมหรือในกระบวนงาน อาจถามค าถาม
แลว้น ามาประมวลเป็นความรู้เป้าหมาย เพื่อรวบรวมและพฒันาให้เป็นระบบ  แบบจ าลองน้ีเป็น
แบบจ าลองระดบับุคคล (Agent Model: AM)” 10   

 
CommonKADS มีหลกัการวิเคราะห์ความรู้ในระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ Task หรืองานส าคญั 

Inference   หรือขอ้ท่ีตอ้งค านึงถึง Domain หรือขอ้ส าคญัใน Inference นอกจากน้ียงัมี Ontology 
หรือค าส าคญัท่ีตอ้งใชท้  าความเขา้ใน และ Knowledge Base หรือความรู้สนบัสนุน โดยใชแ้ผนภูมิ

                                                           
10 สุรชาติ ณ หนองคาย ,แนวคิดและแนวปฎิบติัในการจดัการความรู้เพื่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ,หนา้ 33 - 34. 
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รูปภาพสัญลกัษณ์ ซ่ึงในแต่ละแผนภาพสามารถ Link หรือเช่ือมโยงกระบวนการการท างาน
ต่อเน่ืองกนัไปจนถึงความรู้ท่ีเป็น Domain และ Knowledge Base ท่ีใชส้นบัสนุนองคค์วามรู้  

ผูศึ้กษาได้น าวิธีการของ CommonKADS มาประยุกต์ใช้ในการหาความรู้ท่ีเป็น Tacit 
Knowledge จากการสัมภาษณ์ผู ้เ ช่ียวชาญ น ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามวิธีการของ 
CommonKADS ในความรู้นั้น    เพื่อจดัท าให้อยู่ในรูปของ Explicit Knowledge เพื่อน ามาเป็น
ความรู้ขององคก์รต่อไป 

 
2.1.4 International Standard ISO 12207: Standard for Information Technology - 

Software life cycle processes 
ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีนิยมกนัโดยทัว่ไป คือ 

CMMI และ ISO/IEC 12207 เป็นกระบวนการรวบรวมแนวทางในการปฏิบติัโดยทัว่ไป แต่ละ
กระบวนการในวฏัจกัรซอฟตแ์วร์ ( Software Life Cycle ) ท่ีสามารถน าไปอา้งอิงและน าไปใชโ้ดย
หน่วยงานต่างๆ ท่ีพฒันาซอฟต์แวร์ได้ โดยมาตรฐาน ISO/IEC 12207 ประกอบไปดว้ยกิจกรรม 
และงานท่ีจ าเป็นตอ้งท าส าหรับกระบวนการนั้นๆ ส าหรับ ISO 12207 คือ การท าตามกระบวนการ 
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละโครงการให้สมบูรณ์ โดยแต่ละกิจกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ไดต่้อเม่ืองานท่ี
จ าเป็นตอ้งท าในแต่ละกิจกรรมเสร็จส้ินทั้งหมด และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีไดร้ะบุไวล่้วงหน้า และ
โครงการไดเ้ป็นไปตามท่ีตกลงกนัทุกประการ  

กระบวนการหลกั ประกอบดว้ย  
1.  Primary Processes ประกอบดว้ย 5 กระบวนการ คือ Acquisition process, Supply 

process, Development process, Operation process และ Maintenance process  
2.  Supporting life cycle processes ประกอบดว้ย 8 กระบวนการ คือ Documentation 

process, Configuration management process, Quality assurance process, Verification process, 
Validation process, Joint review process, Audit process และ Problem resolution process 

3.  Organizational life cycle processes ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ คือ Management 
process, Infrastructure process, Improvement process และ Training process 

แต่ละกระบวนการจะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ (Activity) ในแต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วยกลุ่มของงานต่างๆ (Task) ท่ีจ  าเป็นตอ้งท าเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
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นั้นๆ11 ในการคน้ควา้แบบอิสระน้ีน ามาตรฐานของ ISO 12207 บางกิจกรรมมาใช้ในการศึกษา
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 

ENG1 Requirement Elicitation การเก็บความตอ้งการ  
ENG2 System Requirement Analysis การวเิคราะห์ความตอ้งการระบบงาน  
ENG3 Software Requirement Analysis การวเิคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์  
ENG4 Software Design การออกแบบซอฟตแ์วร์  
MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคก์ร  
MAN2 Organization Management การจดัการองคก์ร  
MAN3 Project Management การจดัการโครงการ  
RIN1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 
RIN2 Training การฝึกอบรม  
RIN3 Knowledge Management การจดัการความรู้  
RIN4 Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน  
REU1 Asset Management การจดัการทรัพยสิ์น 
REU2 Reuse Program Management การใชซ้ ้ าโปรแกรมขอ้มูลต่างๆ 
REU3 Domain Engineering ความรู้เฉพาะงาน 

                                                           
11 รตนพล บุบผาชาติ, squared software quality research and development .2007. “International Standard ISO/IEC 12207: 1995: Standard for Information 
Technology - Software life cycle processes”   [Online].Available  http://www.squared.chula.ac.th/?p=intern&id=36   (18 October 2007). 
 

http://www.squared.chula.ac.th/?p=intern&id=36
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                                                                  รูป 2 มาตรฐาน ISO 12207 
 
2.2  ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

ส่วนท่ีสองจะกล่าวถึงหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประนอมขอ้พิพาทท่ีใชใ้นการคน้ควา้แบบอิสระน้ี   

 
2.2.1  ทฤษฎกีารขัดแย้งทางความคิดและทฤษฎคีวามต้องการของมนุษย์ 
การประนอมขอ้พิพาทมุ่งแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคลหรือกลุ่มคน ซ่ึงความขดัแยง้น้ีจะ

ท าใหเ้กิดความกระวนกระวายใจ ความตึงเครียด จึงเกิดความพยายามท่ีจะลดหรือตดัทิ้งไป มีผูก้ล่าววา่ 
“คนเราสามารถจะเปล่ียนแปลงความรู้สึกนึกคิดหรือทศันคติท่ีไม่ลงรอยกนัไปเป็นความรู้สึกท่ีพอใจได้
ดว้ยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองและสภาพแวดลอ้ม” ความขดัแยง้จะเกิดข้ึนโดยความไม่ลงรอย
ระหว่างสองความรู้สึกนึกคิดหรือมากกว่าข้ึนไป โดยองค์ประกอบของความรู้สึกนึกคิดน้ีจะโยงกบั
พฤติกรรมของบุคคล และเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ดงันั้น บุคคล
จะลดความขดัแยง้ลงไดด้้วยการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหรือเปล่ียนสภาพแวดลอ้มภายในตวัเอง หรือ
เปล่ียนสภาพแวดล้อมภายนอกตวัเองให้เกิดความสอดคลอ้งตอ้งกนั และทฤษฎีท่ีช่วยให้เขา้ใจความ
ขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาขอ้พิพาทได ้คือ ทฤษฎีความตอ้งการของมนุษยข์องมาสโลว ์ซ่ึงแบ่งล าดบั
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ความตอ้งการไว ้5 ขั้น คือ (1) ความตอ้งการทางร่างกาย  (2) ความตอ้งการความปลอดภยั (3) ความ
ต้องการทางสังคม (4) ความต้องการท่ีจะได้รับการยกย่องในสังคม (5) ความต้องการท่ีจะได้รับ
ความส าเร็จตามความนึกคิด12   

 
2.2.2  แนวคิดและทฤษฎคีวามขัดแย้ง 
 ความขดัแยง้เป็นธรรมชาติของมนุษยท่ี์เกิดข้ึนโดยทัว่ไป จึงมีการพฒันาหน่วยงานหรือจดั

โครงการข้ึนมาระงบัขอ้ขดัแยง้ใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยมีเป้าหมายเพื่อระงบัขอ้พิพาทให้หมด
ไป ดงันั้น แนวความคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้จึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการระงบัขอ้พิพาท โดยแบ่งระดบัของความ
ขดัแยง้ไว ้4 ระดับ คือ (1) ความขดัแยง้ในตวับุคคล (2) ความขดัแยง้ระหว่างบุคคล (3) ความขดัแยง้
ระหว่างกลุ่ม (4) ความขดัแยง้ระหวา่งสังคม ซ่ึงความขดัแยง้ในระดบัต่างๆ เป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากค่านิยม 
เป้าหมายในการสังคมไม่ตรงกนั13 

 
2.2.3  แนวความคิดในเร่ืองความจ าเป็นในการด ารงไว้ซ่ึงระเบียบในสังคม 
 การขดัแยง้ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวนัโดยมิอาจหลีกเล่ียงได ้ 

การหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดความขดัแยง้และหาขอ้ยุติ จึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะให้
เกิดความเป็นระเบียบในสังคมข้ึน การบรรลุถึงการจดัระเบียบในสังคมเป็นภาวะท่ีน ามาซ่ึง 
การพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความยิ่งใหญ่ของชาติ ส่ิงเหล่าน้ีได้หลอมรวมพฤติกรรม
ความสัมพนัธ์อันหลากหลายของมนุษย์เข้าด้วยกัน จัดเป็นระเบียบท่ีน าไปใช้ได้และก่อให้เกิด
ประโยชน์14  
 
2.3  กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังทีเ่กีย่วข้อง 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งค  าสั่งและหนงัสือเวียนของส านกังานอยัการสูงสุดท่ีน ามาใชก้บัการ
คน้ควา้แบบอิสระเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทน้ี ดงัน้ี 

 
 
 

                                                           
12 อนนัท ์ธีระชิต ,การประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้นโดยคณะกรรมการหมู่บา้นในจงัหวดัเชียงใหม่ ; การคน้ควา้อิสระ หลกัสูตรรัฐศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
13ด าริห์ สุตเตมีย ์,บทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นในการระงบัขอ้พิพาท :ศึกษาโครงการประนอมขอ้พิพาทระดบัหมู่บา้น จงัหวดัสุพรรณบุรี ; สารนิพนธ์ 
หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
14 อา้งแลว้ 13 
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2.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550    
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 วา่ดว้ยหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน

ชาวไทย ไดมี้แนวทางการคุม้ครองส่งเสริมและขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดว้ยการก าหนดให้
รัฐตอ้งส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือประชาชนในการใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 28 วรรคส่ี “บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยเหลือจากรัฐในการใช้
สิทธิตามความในหมวดน้ี” ประกอบกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซ่ึงเป็นกรอบท่ีก าหนดใน
รัฐธรรมนูญใหรั้ฐตอ้งด าเนินการตามนั้น 

ในส่วนท่ี 5 แนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ได้ก  าหนดให้รัฐต้องด าเนินการ
ส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน มาตรา 81 (1) ดูแลให้มีการ
ปฏิบติัและบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นธรรมและทัง่ถึง ส่งเสริมการให้
ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน .....”         

 
2.3.2  พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ.2550  
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2550 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

เก่ียวกบั      การไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาทของประชาชน โดยบญัญติัไวใ้นมาตรา 61/2 ซ่ึงก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธีิการเก่ียวกบัการไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท คือ 

- คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตอ าเภอ 
- เร่ืองท่ีพิพาททางแพ่งเก่ียวกบัท่ีดิน มรดก และขอ้พิพาททางแพ่งอ่ืนท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินสองแสนบาท  

หรือมากกวา่นั้นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา   
- ให้มีคณะบุคคลผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงประกอบดว้ยนายอ าเภอ 

พนกังานอยัการประจ าจงัหวดั หรือปลดัอ าเภอท่ีไดรั้บมอบหมาย  
- คณะบุคคลผูท้  าหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
 
2.3.3  พระราชบัญญตัิองค์กรอยัการและพนักงานอยัการ พ.ศ.2553 
พระราชบญัญติัองคก์รอยัการและพนกังานอยัการ พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั

งานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไวใ้นหมวด 3 ส านกังานอยัการสูงสุด 
มาตรา 23 ส านกังานอยัการสูงสุด นอกจากมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานธุรการและงานวิชาการ เพื่อ
สนบัสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่พนกังานอยัการแลว้ ให้มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ีดว้ย (1) 
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ให้การช่วยเหลือประชาชนในการด าเนินการทางกฎหมาย รวมตลอดทั้งการคุม้ครองป้องกนัสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และการใหค้วามรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน   

 
2.3.4 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ส านักงานอยัการสูงสุด พ.ศ.2551 - 2554   
แผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ส านกังานอยัการสูงสุด พ.ศ.2551 - 2554 ไดก้ าหนด

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัภารกิจของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 
ส านกังานอยัการสูงสุด ไวใ้นยุทธศาสตร์ท่ี 3 วา่ดว้ยการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน โดยก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงานไว ้4 ดา้น คือ 

(1)  การสร้างพนัธมิตรและเครือข่ายเพื่อด าเนินการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมาย แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นด าเนินการคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การคุม้ครองสิทธิมนุษยชนร่วมกบัองคก์รอิสระและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสิทธิมนุษยชน และการเผยแพร่สิทธิมนุษยชนศึกษา 

(2)  การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
เชิงรุกโดยมุ่ งเน้นการคุ้มครองสิทธิทางศาล การช่วยเหลือทางอรรถคดี  การท านิ ติกรรม  
การให้ค  าปรึกษาทางกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ประนอมและระงับข้อพิพาท รวมทั้ งการน าความรู้และการช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร 

(3)  การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้
การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ โดยระบบส่ือสารทางไกล   

(4)  การใชม้าตรการทางกฎหมายเพื่อรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดย
มุ่งเนน้การใชม้าตรการทางกฎหมายในการรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่กบัการ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้านการรักษาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มตามระเบียบ     ส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการประสานงานเพื่อบงัคบัใช้กฎหมายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2550  

 
2.3.5  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านักงานอยัการสูงสุด 
ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการสูงสุด จึงไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (สคช.) ส านกังานอยัการ
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สูงสุด เพื่อให้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การด าเนินงานของส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการสูงสุด ตามท่ีก าหนดไวส้ามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติัได้
อยา่งเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายรวมของแผนฯ จึงก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการ 
ไวท้ั้งส้ิน 4 แผนงาน 12 โครงการ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลกัให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการ
ประนอมขอ้พิพาทได้ก าหนดไวใ้นกลยุทธ์ท่ี 2 การคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนและคุม้ครองผูบ้ริโภคในเชิงรุก ประกอบดว้ย 1 แผนงาน คือ แผนงานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในประเทศ  มีวตัถุประสงค์เพื่อคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน โดยด าเนินการ 5 โครงการ คือ     

(1)  โครงการอยัการคลายทุกข ์(ต่อเน่ือง) ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั คือ 
- การคุม้ครองสิทธิทางศาลแก่ประชาชน (ต่อเน่ือง) 
- การช่วยเหลือทางอรรถคดีแก่ประชาชน (ต่อเน่ือง) 
- การใหค้วามช่วยเหลือในการท านิติกรรมและให้ค  าปรึกษากฎหมาย (ต่อเน่ือง) 

(2)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประนอมและระงบัขอ้พิพาท (ต่อเน่ือง)    
(3)  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน (ต่อเน่ือง) 
(4) โครงการน าความรู้และการช่วยเหลือทางกฎหมายสู่ชุมชนและองคก์รในกรุงเทพมหานคร 
(5) โครงการปรับปรุงรูปแบบการคุ้มครองสิทธิประชาชนท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ

พนกังานอยัการเพื่อรองรับการพลวตัของประชาชน 
 

2.3.6  ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
พ.ศ.2530        

ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการประนอมขอ้พิพาทของคณะกรรมการหมู่บา้น พ.ศ.
2530 ได้ก าหนดเ ก่ี ยวกับ คุณสมบัติ /อ านาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการหมู่บ้านใน 
การไกล่เกล่ียและประนอม ขอ้พิพาทคู่กรณีและประเภทของขอ้พิพาทท่ีสามารถเขา้สู่กระบวนการ
ไกล่เกล่ียและประนอมขอ้พิพาท หลกัเกณฑ์/วิธีการและขั้นตอนการไกล่เกล่ียและประนอมข้อ
พิพาท 

 
2.3.7  ระเบียบกรมอัยการว่าด้วยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 แก้ไข

เพิม่เติม ฉบับที ่3 พ.ศ.2547   
ระเบียบกรมอยัการวา่ดว้ยการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน พ.ศ.2533 แกไ้ขเพิ่มเติม 

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2547 ไดก้  าหนดเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
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กฎหมายแก่ประชาชน ส านกังานอยัการสูงสุด อ านาจหนา้ท่ีของพนกังานอยัการ นิติกร เจา้หน้าท่ี 
หรือทนายความอาสาผูท้  าหนา้ท่ีใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน 
วธีิการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ส าหรับการประนอม
ขอ้พิพาทก าหนดไวใ้นหมวดท่ี 2 อ านาจหนา้ท่ีของ สคช. ส่วนท่ี 5 การประนอมขอ้พิพาท  
 
2.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

งานวจิยัท่ีน ามาใชก้บัการคน้ควา้แบบอิสระเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทน้ี ดงัน้ี 
 
 2.4.1  การพัฒนารูปแบบการประนอมข้อพิพาทของพนักงานอัยการ วิทยานิพนธ์ หลักสูตร 

ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาพฒันศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น นายสมเกยีรติ แพทย์คุณ 
การคน้ควา้วิจยัแบบอิสระน้ี ไดท้  าการศึกษาสภาพการประนอมขอ้พิพาทของพนกังานอยัการ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประนอมขอ้พิพาทของพนกังานอยัการ และแนวทางการพฒันารูปแบบการประนอมขอ้
พิพาทของพนกังานอยัการท่ีเหมาะสม จากวิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒัน
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น เร่ืองการพฒันารูปแบบการประนอมขอ้พิพาทของพนกังานอยัการ ของ
นายสมเกียรติ แพทยคุ์ณ 

 
2.4.2  การประนอมข้อพิพาทระดับหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่  

การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
นายอานันท์ ธีระชิต 

การคน้ควา้วจิยัแบบอิสระน้ี ไดท้  าการศึกษาทฤษฎีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท คือ ทฤษฎี
การขดัแยง้ทางความคิด ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ จากการค้นควา้อิสระ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ของนายอานนัท ์ธีระชิต 

 
2.4.3  บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการระงับข้อพิพาท : ศึกษาโครงการประนอมข้อ

พิพาท  ระดับหมู่บ้าน จังหวัดสุพรรณบุรี สารนิพนธ์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
รัฐกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ นายด าริห์ สุตเตมีย์  

การคน้ควา้วิจยัแบบอิสระน้ี ไดท้  าการศึกษาแนวความคิดเร่ืองความจ าเป็นในการด ารงไว้
ซ่ึงระเบียบในสังคม แนวคิดและทฤษฎีความขดัแยง้ จากสารนิพนธ์ หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ของนายด าริห์ สุตเตมีย ์    
 


