บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 การศึก ษาคน ควา แบบอิส ระ เรื่อ งการบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู
ไดผลการศึกษา โดยมีแนวทางการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ที่มีประสิทธิภาพซึ่ง
สามารถผลักดันใหระบบการจัดการความรู (KMS) ที่จัดทําขึ้นสามารถสนับสนุนและใหบริการ
เผยแพร และกระจายแลกเปลี ่ย น องคค วามรู โดยผูใ ชส ามารถใชง าน และคน หาขอ มูล ที่
ตองการไดอยา งสะดวก รวดเร็ว ทุก ที่ ทุก เวลา ทํา ใหผูป ฏิบัติงาน สามารถ จัด ทํา ปรับปรุง
ระบบการจัด การความรู แบบครบวงจร ตั้ง แต การใหคํา แนะนํา แกผูส รา งและรวบรวมองค
ความรู การจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการความรู (KMS Standard Format) แมแบบระบบ
การจัดการความรู (KMS Templates) การนําเขาระบบการจัดการความรู
5.1.2. สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริการจัดการความรู มีภารกิจในการจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชแนวทางการจัดทํากิจกรรมผานแผนปฏิบัติการจัดการความรู
แตผ ลลัพ ธยัง ไมป รากฏรูป ธรรมที่ชัด เจน ตอ มา ไดมีก ารศึก ษาระดับ ปริญ ญาโท สาขาการ
จัดการความรู ทําใหแนวทางการจัดการความรูเปลี่ยนแปลงไป โดยใชระบบการจัดการความรู
ตามมาตรฐาน ISO 12207 (15 Task) ทําใหไดระบบงานที่ดีและมีความสามารถในการจัดการ
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาเชิงเปรียบเทียบทําใหพบวา
1.) การบริหารระบบการจัดการความรูสามารถดําเนินงานไดอยางยั่งยืน จําเปนตองมี
ระบบบริหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
2.) ตอ งมีแ ผนงานหรือ แนวทางจากการศึก ษาดา งองคก รและภารกิจ เพื ่อ ทํ า ให
กระบวนการจัด การความรู  สามารถปรับ รวมเขา ไดก ับ กระบวนงานประจํ า เพื ่อ สรา ง
ผูปฏิบัติงานดวยองคความรู (Knowledge Workers)

136

5.1.3

การบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู มีค วามสํา คัญ โดยถือ ไดวา เปน

นวัต กรรม ใหมไ ดป ระการหนึ่ง เพราะ ยัง ไมพ บในหนว ยงานใดของรัฐ การศึก ษาไดใ ชก าร
เทียบเคียง การสัมภาษณ และการใชแบบสอบถาม จึงไดพบวาแบบจําลองระบบริหารจัดการ
ระบบการจัดการความรู โดยใชหลักการบริหารจัดการแบบ 2 วงซอนกัน คือ วงจร ระบบการ
สรางระบบการจัดการความรู (KMS) และ วงจร การบริหารจัดการระบบ KMS โดยวงจรแรก
เปนการขับเคลื่อนใหเกิดการไหลวนของความรู แตวงจรที่สอง เปนการขับเคลื่อนระบบการ
จัดการความรูเพื่อใหวงจรที่หนึ่งนั้นสามารถหมุนวนความรูไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน ทําใหได
ระบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวย 3 ระบบสําคัญ คือ
1.) ระบบบริห ารดา นกลยุท ธเ พื ่อ ขับ เคลื ่อ นระบบการจัด การความรู  ใหเ ปน การ
ดํา เนิน การในระดับ องคก ร โดยเชื่อ มโยงเขา กับ ระบบการจัด การความรูต ามแผนแมบ ทและ
แผนยุทธศาสตรการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด
2.) ระบบบริห ารดา นโครงสรา งพื้น ฐานของระบบการจัด การความรู เพื่อ ใหมีก าร
สนับ สนุน สง เสริม การสรา งและพัฒ นาไดค รบวงจรตั้ง แต การสรา ง – การบํา รุง รัก ษา- การ
พัฒ นาอยา งตอ เนื ่อ ง – การสรา งนวัต กรรม รวมตลอดโครงสรา งพื ้น ฐานอื ่น ๆ เชน ระบบ
เครือขาย ระบบอินเทอรเน็ต มาตรฐานและแมแบบการสรางระบบ เปนตน
3.) ระบบการจัด การ เพื่อ ทํา หนา ที่ดา นปฏิบัติก าร ดา นบริห ารงาน ดา นกํา กับ ดูแ ล
และการสรางกิจกรรมเพื่อสงเสริมการใชงาน หรืออาจกลาวอีกนัยวา KMS Operation System
เชน ทะเบียนตางๆ การฝกอบรม การสรางทักษะ การสงเสริมการใชงาน การบริหารสิทธิผูใช
เปนตน
ระบบทั้งสามประการ เมื่อประสานกัน จะทําใหระบบการจัดการความรูเขาสูวงจรการ
ขับเคลื่อน แบบสองเฟองขับเคลื่อนกันและกัน จึงสามารถหมุนไปขางหนาไดอยางยั่งยืน และ
ขจัดปญหาอุปสรรคและความเสี่ยงของระบบการจัดการความรูไดอยางสิ้นเชิง
5.2 ขอเสนอแนะ
1). การออกแบบระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู (KMS Management)
มีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงานในระบบตางๆ มีความเชื่อมโยงกัน และระบบการจัดการ
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ความรูควรบรรจุเชื่อมโยงไวในแผนแมบทการจัดการความรู แผนยุทธศาสตรการจัดการความรู
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําป พ.ศ. 2555-2558 เพื่อให
การขับเคลื่อนระบบการจัดการความรู (KMS Management) เปนรูปธรรม
2). ระบบการจัดการความรู (KMS Management) จําเปนตองไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหารระดับสูง โดยสื่อสารทําความเขาใจใหผูบริหารเห็นความสําคัญและตระหนักถึงประโยชน
ของการจัดการความรู และใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร รวมทั้งการสราง
แรงจู ง ใจให บุ ค ลากรลดการต อ ต า นการเปลี่ ย นแปลง และนํ า การจั ด การความรู ไ ปใช ใ นการ
ปฏิบัติงานประจํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3.) ระบบการจัดการความรูตองมีการพัฒนาฐานขอมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อรองรั บการขยายตัว ของข อมู ล เพื่อใหบุคลากรสามารถใชองคความรูในการปฏิบัติ งานได
สะดวก รวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัด
4.) ควรใชระบบการจัดการความรู (KMS) เปนกลยุทธในการผลักดันแผนงาน/โครงการ
ตามยุ ท ธศาสตร เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและลดภาระงานและการทํ า งานที่ ซ้ํ า ซ อ น โดยให ทุ ก
หนวยงานเสนอแผนการจัดการความรูประจําป และใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู เปนหนวยรวบรวมจัดทําแผนงานประจําป และจัดสรรงบประมาณ

