บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาในเรื่องนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางระบบการจัดการความรู สําหรับการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ
เพื่ อ พั ฒ นางานการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานให ดี ยิ่ ง ขึ้ น โดยมี เ ป า หมายเพื่ อ ลด
ขอบกพรองในการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการใหนอยลง โดยศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ซึ่ง
เปนความรูที่เห็นประจักษ (Explicit Knowledge) ที่ใชในการตรวจสอบ และจากการสัมภาษณจับ
ความรูที่แฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ผูเชี่ยวชาญดวยเครื่องมือ CommonKADS เพื่อนํามา
ออกแบบระบบการจัดการความรู บนระบบปฏิบัติการ Microsoft SharePoint 2010 ตามมาตรฐาน
กระบวนการ ISO 12207 และมาตรฐานคุณภาพ Quality assurance 15504 และไดนําระบบจัดการ
ความรูดังกลาวออกสาธิตใหกับผูเชี่ยวชาญในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงาน
วิชาการ ซึ่งมีผลสรุปการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
ในการศึกษาผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนในการศึกษา ดังนี้
1. ในขณะศึกษาผูศึกษาดํารงตําแหนงอัยการพิเศษฝายประเมินผล สํานักงานวิชาการ
ไดศึกษาลักษณะขององคกร วัฒนธรรมองคกรตลอดจนปจจัยตาง ๆ ที่เกื้อหนุนในการนําระบบการ
จัดการความรูมาใชและสามารถพัฒนาระบบการจัดความรูเปนไปอยามีประสิทธิภาพ
2. การกําหนดวิสัยทัศนและวัตถุประสงคของการจัดการความรู สํานักงานวิชาการไดจัดตั้ง
KM Team โดยรองอธิบดีอัยการวิชาการเปนหัวหนาทีม ไดรวมกับ KM Team
เพื่ อ กํ า หนดแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู ที่ เ หมาะสมกั บ องค ก รมากที่ สุ ด
โดยกลุมเปาหมายไดแกขาราชการอัยการในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล ซึ่งมีหนาที่ใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการที่ไดรายงานมาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
3.ในการกําหนดประเภทขององคความรู ผูศึกษาไดรับความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญใน
สํานักงานเพื่อแบงภารกิจที่สําคัญที่ใชในการทํางาน ไดแก ภารกิจดานการตรวจสอบคดีที่มีคําสั่งไม
ฟองและคําสั่งไมริบของกลาง และภารกิจดานการตรวจสอบคดีที่มีคําสั่งไมอุทธรณ- ไมฎีกา แตละ
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ภารกิจตองการองคความรูใดบางที่มีความจําเปนตองใชในการทํางาน เพื่อนํามาสรางระบบการ
จัดการความรู (Knowledge Management System: KMS) ที่ตอบสนองตอการใชงานได
4. ในการรวบรวมเอกสารความรูตางๆ ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เมื่อทําการศึกษาถึง
ระดับความรูและทักษะของขาราชการฝายอัยการซึ่งเปนกลุมเปาหมายแลว ไดทําการวิเคราะหและ
ทําการรวบรวมความรูที่กลุมเปาหมายตองการนํามาเปนขอมูลเพื่อพัฒนาเนื้อหาภายใน ระบบการ
จัดการความรู ใหตรงกับความตองการของผูใชงาน โดยจัดเก็บเอกสารความรูตาง ๆ ใหเปนระบบ
ภายในระบบจัดการความรู
ผลการศึกษาพบวา ระบบการจัดการความรูที่ออกแบบมีความเหมาะสมตอการเปนแหลง
ความรูในการทํางานและเปนสื่อกลางในการแบงปนความรูของผูใชงานในองคกรและเปนตัวอยาง
สําหรับหนวยงานอื่นที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูสําหรับสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
ประเมินผล ไดนําหลักความรูตาง ๆ มาประกอบกันเพื่อสรางกระบวนการในการพัฒนาระบบ
ตนแบบการจัดการความรูใหเปนระบบและสามารถอภิปรายผลการศึกษาได ดังนี้
5.2.1 จากการศึกษาขอมูลเบื้องตนทําใหทราบวาทรัพยากรที่สําคัญของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายประเมินผล ไดแกองคความรูในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ฝงอยูในตัวของขาราชการ
ฝายอัยการเปนปจจัยสําคัญที่จะสามารถตรวจสอบวาการดําเนินคดีของพนักงานอัยการในชั้นใดมี
ขอบกพรองในการทํางาน ซึ่งขอมูลที่ผูศึกษานํามาใชประกอบในการออกแบบ
ระบบการจัดการความรูแบงไดเปน 2 สวนคือ สวนแรกคือการศึกษาขอมูลจากกฎหมาย ระเบียบ
คําสั่ง แนวคําวินิจฉัยของศาลฎีกา คําชี้ขาดความเห็นแยงและคําตอบขอหารือของอัยการสูงสุด
ตลอดจนตัวอยางของขอบกพรองและการดําเนินการกับขอบกพรองที่เกิดขึ้นเพื่อใหการตรวจสอบมี
ความเปนมาตรฐาน องคความรูที่อยูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายประเมินผล สวนใหญจะอยูใน
ลักษณะที่เปนความรูชัดแจง (Explicit Knowledge)
5.2.2 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ สามารถนํามากําหนดองคความรูที่ตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ผูเชี่ยวชาญสวนใหญตระหนักถึงความสําคัญขององคความรูและ
มีความเต็มใจที่จะถายทอดและแบงปนความรูของตนเองไปสูผูอื่น เพื่อที่จะใชในการพัฒนา
ความสามารถของขาราชการฝายอัยการคนอื่น ๆ ในการถายทอดความรูและการนําความรูที่
ไดรับการถายทอดไปใชในการปฏิบัติงานโดยใชการ Externalization เพื่อถายทอดความรูของ
ตนเองที่เปนความรูแฝงเรน (Tacit Knowledge) ออกมาเพื่อใหผูอื่นสามารถเขาถึงไดและนําไป
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ศึกษาไดงาย และการ Internalization คือการนําองคความรูที่ไดทําการศึกษาไปใชงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและตอยอดองคความรูของตนเองได
5.2.3. การประเมินความตองการระบบ ผลปรากฏวาผูใชมีความตองการความสะดวกใน
การเขาถึงขอมูล ไมตองใชเวลากลับไปที่เมนูแรกหรือหนาที่เปนสารบัญ
5.3 ขอคนพบ
ประการแรก การพัฒนาระบบการจัดการความรู ตองศึกษาโครงสรางขององคกร บทบาท
และอํานาจหนาที่ ซึ่งเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกรวามีความใฝรูมากนอย
เพี ย งใดเพื่ อ จะได พั ฒ นาระบบการจั ด การความรู ไ ด เ หมาะสมกั บ วั ฒ นธรรมองค ก ร
ประการที่สอง การกําหนดวัตถุประสงคในการพัฒนาตองกําหนดใหชัดเจน เพื่อที่จะ
กําหนดทิศทางและทําการวางแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่ตั้งไว
ประการที่สาม ตองไดรับการสนับสนุนและเห็นชอบจากบุคลากรในองคกรโดยเฉพาะ
ผูบริหาร เพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาและพรอมที่จะแบงปนความรูใหแกกัน
ประการที่สี่ ความรูที่แฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) สามารถแปลงใหเปนความรูที่ชัด
แจง (Explicit Knowledge) โดยผานกระบวนการ Externalization ของ SECI-Knowledge
Conversion Process เพื่อใหงายตอการจัดการโดยผานระบบการจัดการความรู
ประการที่หา การพัฒนาระบบตนแบบการจัดการความรูจะตองมีการศึกษาถึงความตองการ
ของผูใชในทุกๆดานไดแก องคความรูผูใชที่มีอยูและที่ตองการเพิ่มเติม ความเต็มใจในการถายทอด
ความรูและลักษณะตางๆของเว็บไซตที่ผูใชตองการ ซึ่งจะทําใหผูศึกษาสามารถทําการออกแบบ
เว็บไซตไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของผูใชไดเปนอยางดี
5.4 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาระบบการจัดการความรูพบวาการออกแบบระบบการจัดการความรูจะตอง
สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและศึกษาหรือทําการสอบถามความตองการและความคิดเห็นของ
ขาราชการฝายอัยการผูใชระบบเพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบการออกแบบและพัฒนาระบบ
และในระบบสามารถแสดงสถิติกิจกรรมของผูเขาระบบ นอกจากนี้ควรมีการสรางแรงจูงใจในการ
ใชระบบและเขามาแลกเปลี่ยนและคนความรูภายในเพื่อใหสามารถแสดงจํานวนผูเขาระบบและวัด
จํานวนผูเขาใชระบบซึ่งจะเปนการกระตุนใหสมาชิกไดเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมตางๆภายใน
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ระบบ สิ่งสําคัญที่สุดระบบดังกลาวจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกรเปนหลัก
และความรวมมือของทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบปฏิบัติการ Microsoft
SharePoint
ที่ ใ ช เ นื่ อ งจากสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ยึ ด ติ ด อยู กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ซึ่ ง
ระบบปฏิบัติการดังกลาวมีคาลิขสิทธิ์ หากสํานักงานอัยการสูงสุดจะตองมีระบบปฏิบัติการของ
ตนเองก็อาจจะตองพิจารณาระบบปฏิบัติการอื่นที่ไมมีคาใชจายหรือคาใชจายที่ลดลง ซึ่งจะตอง
ศึกษาระบบปฏิบัติการอื่นที่เหมาะสมตอไป

