
 

บทที่ 6 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

การคนควาอิสระนี้เปนการพัฒนาระบบ KMS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินคดีอาญา

ทรัพยสินทางปญญา โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 

12207/15504 และทําการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินขอมูลโดยใชวิธีการวิศวกรรมความรู 

Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) และแผนกิจกรรมการจัดการความรู

ใน 3 ป เพื่อนําเสนอตอ KM Team ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหาร ซึ่งผลจากการสาธิตระบบ KMS 

ดังกลาวขางตนพบวามีการออกแบบเหมาะสมสําหรับการใชงาน สามารถสนับสนุนการทํางานของ

พนักงานอัยการใหงายขึ้น ลดเวลา และขอผิดพลาดลงได รวมตลอดถึงการแกไขปญหาตาง ๆ ใน

การปฏิบัติงานไดจริง ทั้งนี้ เพราะระบบมีผังจําลองความรู Knowledge Map ที่จําลองวิธีการคิดของ

ผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาวิกฤติอยางเปนระบบ ทั้งในระดับ Task Inference Domain และ 

Ontology ทําใหสั้นและเขาใจงายและใชงานไดสะดวก ทั้งใน Inference ยังมีความรูประสบการณ  

(Knowledge Pack) ของผูเชี่ยวชาญที่ประกอบดวยทั้ง Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge  

เพียงพอที่จะสนับสนุนใหการพิจารณาสั่งคดีถูกตองตามหลักการ หลักกฎหมายและเปนเอกภาพได 

สวนแผนกจิกรรมการจัดการความรูใน 3 ป เปนการเตรียมความพรอมของบุคลากรในสํานักงานให

สามารถใชระบบ KMS ได และสามารถจัดการความรูเขาสูระบบภายใน 3 ป โดยประยุกตใชทฤษฎี

การเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) โดยเปนกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการใช

ระบบ KMS เปนเร่ืองการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Coaching ทั้งผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใช

ระบบอ่ืน ๆ KE และ IT Support ดวยการสาธิตใหดูแลวใหทดลองใชระบบที่เกี่ยวของ เชน 

ผูบริหารทดลองใหใช Announcement ประกาศ นโยบายหรือวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ หรือใช Assignment มอบหมายงาน

หรือสงใหมีการจัดการความรูในปญหาใดได จนสามารถใชงานระบบไดโดยใช Mode Experimental 

Learning สวนกิจกรรมรวมดวยชวยการเรียนรู KM Zone เปนการจัดประชุมเพื่อใหมีกิจกรรมและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทํางานในปญหาดานตาง ๆ ทั้งประสบการณในตัวคน (Tacit Knowledge) 

หรือความรูชัดแจง (Explicit Knowledge) ไดแกตัวเอกสารหรือสารสนเทศเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน ๆ ที่เคย

แกปญหามากอนมา Review และ Reflex (Experiential Learning) หรือถาหากยังมีขอมูลไมเพียงพอ 
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ก็อาจใชวิธีการเรียนรูโดยสืบความลับ (Intellectual Learning) โดยการสบืคนสาํนวนเดิมทีเ่คยแกไข

ปญหาไปแลว ทั้งขอเท็จจริงและขอกฎหมายซึ่งมีอยูแลวในหนวยงาน หรือจากหนวยงานภายนอก 

เชน กรมทรัพยสินทางปญญาและกรมการคาระหวางประเทศ หรือสืบคนคําพิพากษาของศาล

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศหรือจากการเฝาสังเกตแนวทางวินิจฉัยของศาล 

หรือจากการสอบถามผูเชี่ยวชาญที่รูจริงในเร่ืองน้ัน หรือผูเชี่ยวชาญอ่ืนเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยน

ความรูประสบการณของผูเชี่ยวชาญและคนทํางานใชความรูจนตกผลึก นํามาเปนตัวอยางการ

พิจารณาสั่งคดี ที่ดี (Best Practice) สวนจะใชวิธีการวิศวกรรมความรูตามมาตรฐาน Common 

KADS หรือไมก็ตองเปนตามความจําเปนและเหมาะสมกับปญหานั้น ๆ โดยใหอัยการพิเศษฝาย 1-3 

เปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) ตองใชวิธีเรียนรูโดยตองฝกตนเองใหมีทักษะในการเรียนรู

กอน แลวสนับสนุนและสอนงาน (Coaching) กระตุนใหคนทํางานใชความรู (Knowledge Worker) 

เรียนรูตลอดเวลาโดยตองใจกวาง รับฟงความคิดเห็นใหม ๆ ของผูใตบังคับบัญชา แมตนเองจะไม

เห็นดวย เปนตน โดยนําปญหา ตาง ๆ ในการดําเนินคดีอาญา หรือปญหาการจัดการความรูของ

หนวยงานมาเปนโอกาสแหงการเรียนรู เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู และสรางบรรยากาศในการ

เรียนรูรวมกันผานระบบ KMS จากแนวทางแกปญหาสวนบุคคลไปสูทีมงาน หนวยงาน และองคกร

ในที่สุด ซึ่งการจัดการความรูก็เพื่อใหมีขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของเพียงพอตอการทํางานการ

แกปญหา และตัดสินใจ และการ นําระบบ KMS มาใชเทากับเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชกับการจัดการความรู ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของการทํางานไปในตัว โดยเปน

การบริหารความเปลี่ยนแปลงไปในตัวอยางชา ๆ จึงนาจะเขากับวัฒนธรรมองคกรอัยการไดเปน

อยางดี โดยเฉพาะหลักการของทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน คือใชปญหาของการทํางานมาเปน

โอกาสแหงการเรียนรูโดยไมตองเอาตัวผูเชี่ยวชาญหรือคนทํางานใชความรูที่มีภารกิจรับผิดชอบ

งานมากอยูแลว  ไปรวมกิจกรรมนอกสํานักงาน จึงเปนทฤษฎีที่สามารถแกไขปญหาและไมเปน

ภาระมากจนเกินไปสําหรับผูปฏิบัติ จึงเปนการเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชกับแผนกิจกรรม   

การจัดการความรู 3 ป ดังกลาวขางตนเปนอยางดี 

 

6.2 ขอเสนอแนะ 

6.2.1 วัฒนธรรมองคกรอัยการ บุคลากรมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไมคอยยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มักติดยึดกับงานประจํา (Defensive Routine) และไม

ตองการเพิ่มภาระของงาน เปนเหตุใหการทํางานมีขอผิดพลาด (Human Error) เพราะประมาทขาด

ความระมัดระวังในการทํางานโดยไมตระหนักถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ขาดความ

พรอมในการทํางาน (Alert) หรือเกิดจากการขาดการประสานงานที่ดี (Poor Colin formation) และ/
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หรือ การขาดความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน (Relationship) ทําใหองคกรไดผลผลิตตํ่า ทั้ง ๆ ที่

บุคลากรมีความรูและประสบการณการทํางานสูง จึงจําเปนตองเปลี่ยนวิธีคิด และวิธีการทํางานโดย

การสื่อสารทําความเขาใจ (Alignment) ชี้แจงทิศทางของการจัดการความรู ใหกับบุคลากร 

คนทํางานใชความรู ( Knowledge Worker) ใหมีความเขาใจตรงกันในหลักการ เหตุผล และความ

จําเปนที่ตองมีการจัดการความรู และวิธีการใชระบบจัดการความรู KMS วาจะเปนประโยชนตอ

องคกร หนวยงาน ผูปฏิบัติงานและผูมีสวนเกี่ยวของอยางไร ซึ่งการจัดการความรูอยางมีระบบตอง

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชงานใหสามารถนําองคความรูไปใชอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนตองพัฒนาเนื้อหาขององคความรูใหถูกตองครบถวนเพียงพอตอการ

ทํางาน การแกปญหา และประกอบการตัดสินใจไดในสวนของเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานก็

มีความสําคัญเชนกัน โดยตองเขาถึงระบบ KMS ไดงาย รวดเร็ว รวมตลอดถึงมีระบบปองกันภัย

คุกคามขอมูล และมีการตรวจประเมินระบบเปนประจํา 

6.2.2 ผูบริหารระดับสูงควรตองตระหนักวาการจัดการความรู (Knowledge Management) 

เปนเคร่ืองมอื (Tool) การบริหารอยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการพัฒนาองคกรเพื่อเพิ่มผลผลิต 

(Productivity) และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน รวมตลอดถึงการพรอมในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงได และเพื่อใหมีบทบาทเปนผูนําการพัฒนางานขององคกรควรมีทัศนะคติมองวา

ระบบ KMS ไมเพียงแตเปนเสมือนเคร่ืองมือเคร่ืองใชอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในสํานักงาน แต

ระบบ KMS เปนเคร่ืองมือสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานสามารถทํางานแกไขปญหาและตัดสินใจใน

งานที่ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกเวลาและทุกสถานที่ ดังน้ัน จึงจําเปนตองสนับสนุนทั้ง

ดานงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีใหเพียงพอ และตองจัดใหมีการประเมินผลเพื่อการ

ปรับปรุง พัฒนาทั้งในดานองคความรู และระบบ KMS ใหมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อถือได

ตลอดเวลา 


