
 

 
บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัแบบอิสระเพื่อน าระบบการจดัการความรู้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
ให้กับพนักงานอยัการ นิติกร บุคลากร ท่ีเข้ามาปฎิบัติงานในส านักงานงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับการประนอมข้อพิพาทน้ี 
ปรากฏขอ้สรุปและขอ้แนะน า ดงัน้ี  
 

6.1  สรุปผลการศึกษา   
ระบบ KMS ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนตามวิสัยทศัน์ นโยบายของผูบ้ริหาร ความตอ้งการของ

บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน โดยน าหลกัการทฤษฎีการจดัการความรู้ตามทฤษฎี Learning in Action 
ในรูปแบบของ Intelligence มาเป็นแนวทางในการสร้างระบบนั้น ท าให้ไดอ้งค์ความรู้ส าหรับ
พนกังานอยัการ นิติกร บุคลากรท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชนซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกับการประนอมข้อพิพาทใช้ในการศึกษา 
คน้ควา้เก่ียวกับการประนอมขอ้พิพาท ซ่ึงประกอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และองค์
ความรู้สนบัสนุน  

นอกจากน้ีพนกังานอยัการ นิติกร บุคลากรท่ีปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สามารถน าหลกัการตามทฤษฎี Learning in Action ใน
รูปแบบของ Intelligence ไปใช้ในการเรียนรู้ขณะท างาน เพื่อให้ได้องค์ความรู้เก่ียวกบัแนวทาง 
รูปแบบ ขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งผลให้การประนอมขอ้พิพาท
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงนอกจากจะแก้ปัญหาให้กับพนักงานอัยการ นิติกร บุคลากร ท่ีเข้ามา
ปฎิบติังานในส านักงานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนซ่ึงยงัไม่มี
ประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท ยงัอาจสร้างแรงจูงใจให้พนกังานอยัการ นิติกร รวมทั้ง
บุคลากรท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน มุ่งมั่นท่ีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่
ปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเป็นทางผ่านหรือปฏิบติังานให้ครบเง่ือนไขเพื่อกา้วไปสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
เท่านั้น โดยมุ่งเนน้การท างานในเชิงปริมาณเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคห์รือเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนงาน/โครงการ มากกว่ามุ่งเน้นการท างานในเชิงคุณภาพ เพื่อลดปริมาณคดีข้ึนสู่ศาล ลด
ค่าใชจ่้ายและความขดัแยง้ระหวา่งคู่กรณี ก่อให้เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามหลกัเกณฑ์การ
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บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบรรลุวตัถุประสงค์ตามภารกิจการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

เม่ือองคก์รไดอ้งคค์วามรู้จากการน าหลกัการตามทฤษฎี Learning in Action ในรูปแบบ
ของ Intelligence แลว้ หากน ามาสร้างเป็นระบบการจดัการความรู้ หรือ KMS เพื่อจดัเก็บองคค์วามรู้
ไวก้บัองค์กร ท าให้องค์ความรู้ท่ีได้มานั้นไม่สูญหายไปเน่ืองจากบุคลากรพน้จากต าแหน่งหรือ
โยกยา้ยหรือเกษียณ อีกทั้งผูป้ฏิบติังานสามารถศึกษา คน้ควา้ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว นอกจากมีองค์
ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง คู่มือ และองคค์วามรู้สนบัสนุนแลว้ ผูป้ฏิบติังานยงัสามารถ
ศึกษาถึงกระบวนการ ขั้นตอนการประนอมขอ้พิพาทในรูปแบบ Knoeledge Map ซ่ึงสร้างข้ึนตาม
หลกัการของ CommonKADS ประกอบดว้ยกระบวนการ INPUT  PROCESS OUTPUT แต่ละ
ขั้นตอนมีขอ้ท่ีตอ้งพิจารณาและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีผูป้ฎิบติัสามารถพิจารณาศึกษาจากระบบได้
ตามล าดบั ท าใหผู้ป้ฎิบติัไดอ้งคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นการประนอมขอ้พิพาท คือ 

1.  กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งท่ีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท 
2.  หลกัเกณฑ์ ขั้นตอนในการประนอมขอ้พิพาท ตั้งแต่การรับค าขอรับความช่วยเหลือ

จากผูร้้อง การไกล่เกล่ียประนอมขอ้พิพาท จนกระทัง่ยติุเร่ืองท่ีขอรับความช่วยเหลือ  
จาก Knowledge Map รวมทั้งรู้ถึงหลกัปฎิบติัท่ีไม่มีในหนงัสือ ต ารา แต่เป็นองคค์วามรู้ท่ี

ไดจ้ากประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญ  
นอกจากมีแผนส าหรับการสร้างองคค์วามรู้เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทแลว้ ยงัมีแผน

ส าหรับสร้างผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท และการสร้างผูเ้ช่ียวชาญแบบ
ระบบ โดยใชห้ลกัการตามทฤษฎี Learning in Action ในรูปแบบของ Intelligence ประกอบกบัใช้
หลกัการทบทวนหลงัการท างาน (After Action Review) หรือ ARR เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ 
นโยบายของผูบ้ริหาร ความตอ้งการของบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทของ
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน 

ผลจากการศึกษาพบวา่ ระบบ KMS สามารถแกปั้ญหาให้กบัพนกังานอยัการ นิติกร และ
ทนายความอาสาท่ีไม่เคยปฏิบติังานเก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาทเบ้ืองตน้ได ้ 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
                หลงัจากท าการสร้างและทดสอบระบบ KMS แลว้พบว่า ระบบสามารถน ามาใช้ในการ
แกปั้ญหาให้กบัพนกังานอยัการ นิติกร บุคลากรท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์เก่ียวกบัการประนอมขอ้พิพาท
เบ้ืองตน้ได ้ซ่ึงจะเสนอผูบ้ริหารขององคก์รเพื่อน าระบบ KMS ไปใชใ้นการแกปั้ญหา คือ 
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  1.  ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนควรน าการจดัการ
ความรู้มาใชใ้นการแกปั้ญหาให้กบัพนกังานอยัการ นิติกร บุคลากรท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังาน
งานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ยงัไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน โดยน าทฤษฎีการจดัการความรู้ Learning in Action ในรูปแบบของ Intelligence  มาใช้
แกปั้ญหาดงักล่าวให้แก่บุคลากรส าหรับงานทุกประเภทซ่ึงเป็นภารกิจของส านกังานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ครบถว้น และมีการจดัเก็บองคค์วามรู้
ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ โดยองค์กรไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายและผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งเสียเวลาออกจาก
หนา้งานเพื่อไปศึกษาอบรมแต่ประการใด 
 2.  ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ควรจดัสร้างระบบการ
จดัการความรู้ให้ครอบคลุมส าหรับงานทุกประเภทซ่ึงเป็นภารกิจขององค์กร โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศสร้างระบบ KMS ส าหรับการปฏิบติังานตามภารกิจดงักล่าว เพื่อให้ผูป้ฎิบติังานสามารถ
ใช้ศึกษาคน้ควา้ และแหล่งจดัเก็บองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อป้องกนัแก้ไขปัญหาความรู้สูญหาย
เน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญพน้จากต าแหน่งหรือโยกยา้ยหรือเกษียณไป  
  3.  ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ควรจัดท าแผน
กิจกรรม KM ตามหลกัการทฤษฎี Learning in Action ในรูปแบบของ Intelligence เพื่อสร้างและ
จดัเก็บองค์ความรู้ส าหรับงานทุกประเภทซ่ึงเป็นภารกิจของส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชน และสร้างผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นในทุกภารกิจ จากหลกัการของทฤษฎี
การจดัการความรู้ คือ การทบทวนหลงัการท างาน (After Action Review) หรือ ARR โดยการ
ตรวจสอบ ทบทวนการปฏิบติังานของพนักงานอยัการ  นิติกร บุคลากร ท่ีเข้ามาปฎิบัติงานใน
ส านกังานคุม้ครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ซ่ึงจะท าให้การปฏิบติังานบรรลุ
ตามภารกิจขององคก์รได ้ 

ปัญหาพนกังานอยัการ นิติกร บุคลากรท่ีเขา้มาปฎิบติังานในส านกังานงานคุม้ครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ยงัไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการปฏิบติังานตาม
สมมุติฐานนั้น องคก์รสามารถน าระบบ KMS มาใชแ้กปั้ญหาให้กบับุคลากรดงักล่าวในเบ้ืองตน้ได ้
นอกจากน้ียงัไดรั้บผลพลอยไดใ้นการแกปั้ญหาเก่ียวกบัการปฏิบติังานดา้นอ่ืนอีกดว้ย เช่นปัญหาคน
ยึดติดกบัการท างานในรูปแบบเดิม ปัญหาไม่มีแหล่งรวบรวมและจดัเก็บองค์ความรู้เก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานตามภารกิจเพื่อใหบุ้คลากรไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ ปัญหาการสูญเสียองคค์วามรู้
ส าคญัและจ าเป็นท่ีใช้ในการปฏิบติังานเน่ืองจากผูเ้ช่ียวชาญพน้จากต าแหน่งหรือโยกยา้ยหรือ
เกษียณไป หากระบบ KMS ดงักล่าวสามารถสร้างไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูรณ์ตามแผนกิจกรรมการ
จดัการความรู้ตามท่ีผูศึ้กษาน าเสนอในการคน้ควา้แบบอิสระน้ี   องคก์รจะมีระบบการจดัการความรู้
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ท่ีครบถว้นสมบูรณ์ สามารถใช้เป็นตน้แบบ (Template) ส าหรับการจดัท าระบบการจดัการความรู้
ในองค์ความรู้ตามภารกิจด้านอ่ืนท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทศัน์หรือ
นโยบายของการจดัการความรู้เพื่องานช่วยเหลือทางกฎหมายและประนอมขอ้พิพาท “สคช.จะ
พฒันางานช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและประนอมขอ้พิพาทอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 
เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ตามหลกัการของการจดัการความรู้” 
   
 
     
 
 


