
 

 
บทที ่4 

การศึกษาเฉพาะด้านกฎหมาย 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาผลการคน้ควา้แบบอิสระเชิงนิติศาสตร์ตามหลกัการทฤษฎีการจดัการ
ความรู้วา่ ระบบ KMS มีผลต่อการปฏิบติังานอยา่งไร โดยผูศึ้กษาเลือกวิเคราะห์เฉพาะประเด็นท่ี
ส าคญัท่ีสุด 
 

4.1  กระบวนการในระบบ KMS ทีม่ีผลในเชิงนิติศาสตร์ 
จากวิสัยทศัน์ นโยบายของผูบ้ริหาร ความตอ้งการของบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบั

การประนอมขอ้พิพาทของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน น ามา
จดัท าแผนกิจกรรม KM ระยะ 3 ปี โดยน าหลักการทฤษฎีการจดัการความรู้มาเป็นแนวทาง
ด าเนินการภายใตก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท เพื่อใหร้ะบบท่ีจดัท าเบ้ืองตน้มีความ
ครบถว้นสมบูรณ์ โดยด าเนินการ ดงัน้ี  

วิสัยทศัน์ของการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาท 
“สคช.จะพฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาทอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตามหลกัการของการจดัการความรู้” เป็นเง่ือนไขให้องค์กร
ตอ้งสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามภารกิจทุกดา้น เพื่อใหส้คช.เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้
ตามหลกัการของการจดัการความรู้ โดยใชกิ้จกรรมตามหลกัการทฤษฎี Learning in action หรือ
เรียนรู้จากการท างาน รูปแบบเรียนรู้โดยการสืบความลบั (Intelligent Learning) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 วิธี 
คือ (1) การเรียนรู้โดยการค้นควา้ (Search) (2) การเรียนรู้โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ 
(Inquiry) (3) การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation) มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาให้กับ
พนกังานอยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สร้างระบบรวบรวม
และจดัเก็บองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการปฏิบติังานอย่างครบถว้นสมบูรณ์ 
ส าหรับพนักงานอัยการ นิติกร รวมทั้ งบุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินงานใช้ศึกษาค้นคว้าหรือ
ช่วยเหลือในการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว รูปแบบการเรียนรู้โดยการ
สืบความลบัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาอิสระน้ี แบ่งเป็น 3 วธีิ คือ 

1.  การเรียนรู้โดยการคน้ควา้ (Search) ใช้วิธีการสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีมี
ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให ้
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การประนอมข้อพิพาทประสบความส า เ ร็จ  เ ช่น เว็บไซต์ของส านักงานศาลยุ ติธรรม 
กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีมีหลักสูตรเก่ียวกับการประนอมข้อพิพาทท่ีมี 
การเผยแพร่โดยทัว่ไป หนงัสือ ต ารา ซ่ึงจะท าการรวบรวมจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

2.  การเรียนรู้โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้ ( Inquiry) ใช้การสอบถามหรือ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญของส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจาก
ประสบการณ์การประนอมขอ้พิพาท ผูเ้ช่ียวชาญนั้นอาจเป็นผูท่ี้ปฎิบติังานหรือ เคยปฏิบติังานใน
ส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนโดยตรง เพื่อให้ได้องค์ความรู้
เก่ียวกกบัแนวทาง รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การ
ประนอมขอ้พิพาทประสบความส าเร็จในทางปฎิบติัท่ีไม่มีในหนงัสือและต ารา โดยใชแ้นวทางตาม
หลกัการของ Knowledge Engineer ซ่ึงประกอบดว้ยวาระ การสัมภาษณ์ 4 วาระ มีการสอบทาน 
ความเขา้ใจ การวเิคราะห์ และสังเคราะห์ ตามมาตรฐานของ CommonKADS 

3.  การเรียนรู้โดยการสังเกต (Observation) ใชก้ารสังเกตวิธีการ ขั้นตอนการประนอมขอ้
พิพาทท่ีบุคลากรในส านักงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนใช้ในการ
ปฏิบติังานเม่ือมีผูร้้องขอความช่วยเหลือ หรือขอ้มูลจากส านวนคดีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทท่ี
จดัเก็บอยู่ในส านักงานอยัการจงัหวดัเชียงใหม่ (รับผิดชอบงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน) เพื่อคน้หาวิธีการ ขั้นตอนการประนอมขอ้พิพาท ปัญหาอุปสรรค หรือ
ขอ้บกพร่องในการประนอมขอ้พาท ซ่ึงจะไดก้ฎหมาย ระเบียบ คู่มือ องคค์วามรู้สนบัสนุน และจะ
ไดท้  าการรวบรวมจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 

เม่ือไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการประนอ มขอ้พิพาทจากกิจกรรมดงักล่าวแลว้ ตอ้งน ามาจดัเก็บ
รวบรวมและท าการวิเคราะห์ น ามาจดัให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการศึกษาคน้ควา้ของ
พนกังานอยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยจดัท าเป็นชุด
ความรู้เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทประกอบองคค์วามรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน คือ 

1.  กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งท่ีส าคญัและจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังาน 
2.  หลกัการ แนวทาง ขั้นตอนในการประนอมขอ้พิพาท 
3.  ขอ้มูลเก่ียวกบัส านวนคดีหรือตวัอยา่งของการประนอมขอ้พิพาท่ีประสบความส าเร็จ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของบุคลากรใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
เม่ือไดข้อ้มูลทั้งสามประการเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทแลว้ ตอ้งน ามาวิเคราะห์ จดั

หมวดหมู่ เพื่อน ามาจดัท าเป็นชุดความรู้ น าไปจดัท าระบบการจดัการความรู้หรือระบบ KMS 
เพื่อให้ครบถว้นสมบูรณ์ และน ากระบวนทั้งหมดดงักล่าวไปใช้ในการจดัท าระบบ KMS ส าหรับ
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การปฏิบติังานให้ครอบคลุมทุกภารกิจของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน  
 

4.2  ความต้องการทางนิติศาสตร์  
ความตอ้งการทางนิติศาสตร์ในระบบการจดัการความรู้นั้น ตอ้งพิจารณาถึงวิสัยทศัน์ 

นโยบายของผูบ้ริหาร และความตอ้งการของบุคลากรท่ีปฏิบติังานในส านกังานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงวิสัยทศัน์ของการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทาง
กฎหมายและประนอมข้อพิพาท “สคช.จะพฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและ
ประนอมขอ้พิพาทอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตามหลกัการของการ
จดัการความรู้” ดงันั้น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ตอบสนองความตอ้งการของบุคลากร โดยเป็น
แหล่งรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีส าคญัและจ าเป็นในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีผูศึ้กษาน าเสนอ คือ 
ไม่มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ให้บุคลากรผูป้ฏิบติังานใช้ศึกษาค้นควา้อย่างเป็นระบบ สะดวก 
รวดเร็ว กระบวนการในจดัการความรู้ท่ีสามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้  ตอ้งประกอบด้วยระบบ 
KMS ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการรวบรวมองคค์วาม การจดัเก็บขอ้มูล ซ่ึงท าให้บุคลากร
สามารถศึกษาคน้ควา้ สืบคน้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา (Any Where  Any Time) แหล่งรวบรวมองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทตอ้งเป็นท่ีรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง องค์ความรู้สนบัสนุน 
ส าหรับพนกังานอยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทสามารถศึกษา
คน้ควา้เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบติังานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีแนวทาง รูปแบบ 
ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาทประสบ
ความส าเร็จ เพื่อให้บุคลากรดงักล่าวใช้ขั้นตอนการไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาทท่ีปฏิบติักนัเป็น
ประจ ามาพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

4.3  วเิคราะห์ผลในเชิงประยุกต์  
นอกจากความตอ้งการทางนิติศาสตร์ซ่ึงเป็นผลท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการจดัการความรู้

ตามหลกัการทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรู้จากการท างาน ยงัตอ้งวิเคราะห์ผลในเชิง
ประยกุตข์องระบบการจดัการความรู้ดว้ย ซ่ึงกระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวตอ้งมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาในการปฏิบติังาน ลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน โดย  

1.  พนักงานอยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านักงานคุม้ครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีความรู้และประสบการณ์สามารถศึกษาคน้ควา้งาน
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ทั้งหมดเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทจากระบบ KMS ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท าให้ลดความ
ผดิพลาดท่ีเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีประสบการณ์ในปฏิบติังาน 

 2.  กระบวน ขั้นตอนของการประนอมขอ้พิพาทท่ีจดัเก็บในระบบ KMS รูปแบบแผนผงั
สามารถส่ือสารให้บุคลากรผูป้ฏิบติังานเก่ียวกบัการประนอมข้อพิพาทเข้าใจถึงขั้นตอนท่ีต้อง
ด าเนินการไดง่้าย อนัเป็นการลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการท างาน 

3.  ขอ้มูลส านวนคดีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทท่ีจดัเก็บในระบบ KMS นั้น บุคลากร
สามารถศึกษาคน้ควา้เพื่อน ามาเป็นตวัอยา่งหรือแนวทางในการปฎิบติังาน เพื่อลดความผิดพลาดท่ี
เกิดจากความไม่ รู้หรือไม่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงาน เน่ืองจากเป็นส านวนคดีท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประนอมขอ้พิพาท  

นอกจากน้ีบุคลากรอาจน าส านวนคดีดังกล่าวมาเป็นแนวทางพฒันาการประนอมข้อ
พิพาทในส านวนคดีของตนเองใหมี้ประสบความส าเร็จมากข้ึน อาจน ามาซ่ึงการปรับปรุงหรือแกไ้ข
การประนอมขอ้พิพาทใหมี้ขั้นตอนหรือรูปท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล 
 

สรุป ประโยชน์ท่ีไดจ้ากระบบ KMS ท่ีมีผลทางนิติศาสตร์ 
1. ระบบ KMS แกปั้ญหาเก่ียวกบัการไม่มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการประนอมขอ้

พิพาทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นเหตุให้พนักงานอัยการ นิติกร รวมทั้งบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
ด าเนินงาน ไม่สามารถศึกษาค้นควา้หรือช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบติังานอย่าง
รวดเร็วได ้    

2.  ระบบ KMS ประกอบดว้ย Template เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ท าให้พนกังาน
อยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีความรู้และประสบการณ์ใชศึ้กษาคน้ควา้เพื่อลดระยะเวลาในการท างาน และ
ลดความผดิพลาดท่ีเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีประสบการณ์ในปฏิบติังานได ้

3.  องคก์รอาจพฒันาระบบ KMS ท่ีสร้างข้ึนตามหลกัการตามทฤษฎี Learning in Action 
ในรูปแบบของ Intelligence ไปใชใ้นการเรียนรู้ขณะท างาน เพื่อให้ไดอ้งคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวทาง 
รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาท
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงนอกจากจะแก้ปัญหาให้กับพนักงานอัยการ นิติกร บุคลากร ท่ีเข้ามา
ปฎิบติังานในส านักงานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซ่ึงยงัไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ยงัอาจสร้างแรงจูงใจให้พนกังานอยัการ นิติกร รวมทั้ง
บุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน มุ่งมั่นท่ีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่
ปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นทางผ่านหรือปฏิบติังานให้ครบเง่ือนไขเพื่อกา้วไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
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เท่านั้น โดยมุ่งเนน้การท างานในเชิงปริมาณเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคห์รือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ มากกว่ามุ่งเน้นการท างานในเชิงคุณภาพ เพื่อลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล ลด
ค่าใชจ่้ายและความขดัแยง้ระหวา่งคู่กรณี ก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


