
 

 
บทที ่6 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผลการศึกษา  
งานคน้ควา้อิสระน้ีไดศึ้กษาการแกปั้ญหาการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองของพนกังาน

อยัการและนิติกรท่ีปฏิบติังานในส านกังานคดีปกครองในประเด็นปัญหาการขาดผูเ้ช่ียวชาญและ
การขาดระบบสารสนเทศ ขอ้มูลท่ีจ  าเป็น เพื่อสนบัสนุนการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง โดยได้
สร้างระบบจดัการความรู้(KMS) เพื่อเพิ่มศกัยภาพ ในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง พร้อมแผน
กิจกรรมการจดัการความรู้และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจดัการความรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน 
(Learning in Action) มาปรับใชใ้นการแกปั้ญหา จากการน าระบบไปสาธิตกบัผูเ้ช่ียวชาญพร้อมทั้ง
ไดเ้สนอแผนกิจกรรมการจดัการความรู้กบัผูเ้ช่ียวชาญพบวา่ระบบ KMS มีการออกแบบเหมาะสม
ในการใช้งาน และน าไปใช้ในการแกปั้ญหาในการปฏิบติังานได ้เน่ืองจากระบบมีฐานขอ้มูลทั้ง
ส่วนท่ีเป็น Tacit Knowledge และ Explicit Knowledge เพียงพอในการสนบัสนุนการปฏิบติังาน 
เช่น มีฐานข้อมูลเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบค าพิพากษาและค าสั่งของศาลปกครอง ส่วนแผน
กิจกรรมการจดัการความรู้ ได้ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ มีการไหลเวียนของขอ้มูลอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงระบบการจดัการความรู้และแผนกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้การด าเนินคดีค าสั่งทาง
ปกครองของพนกังานอยัการเป็นไปโดย รวดเร็ว ถูกตอ้งและเป็นธรรม  

แนวทางแก้ไขปัญหา ได้สร้างระบบจัดการความรู้ (KMS) เพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง พร้อมแผนกิจกรรมการจดัการความรู้และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
เรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) มาปรับใช้ในการแกปั้ญหา มีหลกัการส าคญัคือเป็นการ
เปล่ียนการท างานหรือการถือโอกาสท่ีองคก์รมีภารกิจตอ้งปฏิบติังานต่าง ๆ ให้เป็นโอกาสในการ
เรียนรู้ ถือภารกิจให้เป็นโอกาส ท าให้ผูเ้ช่ียวชาญไม่จ  าเป็นตอ้งออกจากหนา้งาน สามารถเรียนรู้ใน
งานตนเองเพื่อพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ท่ีหนา้งาน ทฤษฎีดงักล่าวมีความเหมาะสมในการน ามาใช้
กบัการปฏิบติังานของพนกังานอยัการ ส านกังานคดีปกครอง โดยเฉพาะในส่วนของ Experimental 
Learning (เรียนรู้โดยการทดลอง) ผูบ้ริหารจะเนน้การใชง้านในระบบดา้นการบริหารเพื่อก าหนด
นโยบาย สั่งการ การวางแนวปฏิบติัในการด าเนินคดี เช่น วิธีการมอบหมายงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เป็นตน้ ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ชง้านทัว่ไปไดเ้น้นการใชง้านระบบเพื่อน าขอ้มูลในระบบมาสนบัสนุน
การตดัสินใจและปฏิบติังานในการด าเนินคดี เช่น วิธีการสืบคน้ (Search) กฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง การเขา้ไปแสดงความคิดเห็น (Blog) ในระบบ และส่วนของประเด็นเร่งด่วน เป็นตน้ และ
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ไดน้ า Mode Intelligent Learning (เรียนรู้โดยการสืบความลบั) มาประยุกตใ์ช้กบัเจา้หน้าท่ี KE 
(Knowledge Engineering) ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ช้งานทัว่ไป โดยวิธีการสืบความลบัจากองค์กร
ลกัษณะเดียวกนัไดแ้ก่ ศาลปกครอง  โดยใชว้ธีิสืบคน้ (Search)  ค าพิพากษา/ค าสั่งของศาลปกครอง
ค าวินิจฉัยช้ีขาดอ านาจหน้าท่ีระหว่างศาล บทความ หรืออาจใช้วิธีการสอบถามผูเ้ ช่ียวชาญ  
(Inquiry)โดยการสัมภาษณ์แลว้น าความรู้ดงักล่าวมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และไดน้ า Mode Leading 
Learning (เรียนรู้ในการน าการเรียนรู้) ไปใชก้บัหวัหนา้ KM Team โดยไดส่ื้อสารกบัหวัหนา้ KM 
Team เพื่อให้เป็นผูน้ าในการเรียนรู้โดยให้เปิดใจรับขอ้มูลและแนวคิดใหม่ๆ ของ KM Team ไม่
ควรยดึติดกบัแนวความคิดหรือประสบการณ์เดิม ๆ หากมีพนกังานอยัการท่ียา้ยเขา้มาใหม่จะตอ้งมี
การสอนงาน (Coaching) ให้รู้ถึงระบบการจดัการความรู้ (KMS) ให้แก่พนกังานอยัการท่ียา้ยเขา้มา
ใหม่ ผลการน าทฤษฎีดงักล่าวมาประยกุตใ์ชป้รากฏวา่ไดก่้อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ขณะ
ท างาน (Learning in Action)  

การขาดผูเ้ช่ียวชาญดา้นการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองและการขาดฐานขอ้มูลสนบัสนุน
การด าเนินคดีของพนักงานอัยการ ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญของส านักงานคดีปกครอง ท าให ้
การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองไม่มีประสิทธิภาพ จากการน าระบบการจดัการความรู้ (KMS)  
พร้อมแผนกิจกรรมการจดัการความรู้และประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in 
Action) ท าให้ส านกังานคดีปกครอง มีแหล่งแลกเปล่ียนการเรียนรู้และมีระบบสารสนเทศ ขอ้มูล 
หรือมาตรฐานในการท างานด้านคดีค าสั่งทาง ท าให้ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข กล่าวคือ
พนักงานอัยการมีความรู้ความเช่ียวชาญมากยิ่งข้ึนและมีฐานข้อมูลสนับสนุนการด าเนินคดี 
พนกังานอยัการไดท้  าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ของรัฐดว้ยความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน (Productivity) 
 
6. 2 ข้อเสนอแนะ 

6.2.1 ระบบการจดัการความรู้ (KMS) จะตอ้งมีการประเมินผลระบบเป็นระยะอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้ทราบถึงขอ้จ ากดัของระบบหรือขอ้จ ากดัของผูใ้ชง้านระบบ เพื่อจะไดห้าทางแกไ้ข
อย่างทันเหตุการณ์ รวมทั้ งมีการยกย่อง ชมเชยหรือการให้รางวลัให้แก่หน่วยงานท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน าระบบไปใชใ้นการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยให้เป็น Best Practice 
ท่ีหน่วยงานอ่ืนสามารถเขา้มาเรียนรู้ได ้

6.2.2 ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชง้านระบบเป็นปัญหาส าคญัในการน าระบบจดัการความรู้
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลกัษณะของปัญหาทัว่ไปไดแ้ก่ความไม่เขา้ใจหลกัการของระบบการ
จดัการความรู้และวธีิการน าไปใช ้อีกทั้งผูป้ฏิบติังานมีภาระงานประจ าค่อนขา้งมาก ไม่มีเวลามาท า
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ความเขา้ใจระบบการจดัการความรู้ ท าใหเ้กิดความรู้สึกวา่ การน าระบบการจดัการความรู้มาใชเ้ป็น
งานท่ีเพิ่มข้ึน บุคลากรไม่เพียงพอ ขาดแรงจูงใจ เม่ือผูใ้ชง้านระบบขาดความรู้ความเขา้ใจ อาจส่งผล
ให้การน าเคร่ืองมือการจดัการความรู้ไปใช้ตามแนวนโยบายอย่างเดียวโดยขาดความรู้ความเขา้ใจ
การใช้งานระบบไดอ้ยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการสนบัสนุนการฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
รวมทั้ งจะต้องมีการก าหนดตัวช้ีวดัด้านกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อน าไปประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

6.2.3 ความรู้ความเขา้ใจของผูบ้ริหาร การน าระบบการจดัการความรู้ไปใชถื้อวา่เป็นการ
เปล่ียนแปลงองค์กรรูปแบบหน่ึง หากผูบ้ริหารไม่เขา้ใจหรือไม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัการน า
ระบบการจดัการความรู้ไปใช้ในการบริหารงาน จะท าให้ไม่มีนโยบายท่ีชดัเจนในการผลกัดนัให้
องคก์รน าระบบการจดัการความรู้ไปใช้ ท าให้บทบาท    การผลกัดนัการเปล่ียนแปลงเป็นไปอยา่ง
ล่าชา้ จะตอ้งอาศยัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ยเพื่อให้ประสบความส าเร็จ ดงันั้นจึงตอ้ง
มีการท าความเขา้ใจและหาวิธีท่ีจะให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเห็นความส าคญั และสนบัสนุนการการใช้
ระบบการจดัการความรู้ 

6.2.4 เน่ืองจากวฒันธรรมองคก์รอยัการท่ีไม่ค่อยยอมรับการเปล่ียนแปลง บุคลากรยึดติด
กบังานท่ีท าอยูป่ระจ า (Defensive Routine) ไม่อยากเปล่ียนวิธีการท างานแบบเดิม หรือไม่ตอ้งการ
เพิ่มภาระงาน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรมองคก์รควบคู่กนัไป โดยจะตอ้งส่ือสารท าความเขา้ใจ 
(Alignment) กบับุคลากรใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ใหดี้ 

6.2.5 ทรัพยากร ส านักงานอยัการสูงสุดจะตอ้งจดัสรรทรัพยากรไวส่้วนหน่ึงเพื่อใช้ใน
การปรับปรุงและพฒันาระบบการจดัการความรู้ทั้งในดา้นงบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยี 

6.2.6 กลยทุธ์การเปล่ียนแปลงองคก์ร จงัหวะกา้วในการเปล่ียนแปลงจะตอ้งค่อยเป็นค่อย
ไปไม่เร่งรีบจนเกินไป ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงควรเร่ิมตน้จากระดบักลุ่มได้แก่ ขา้ราชการฝ่าย
อยัการท่ีจบหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการจดัการความรู้ จ  านวน 44 คน จะตอ้งเป็น
แบบอยา่งของการเปล่ียนแปลง ในส่วนของสถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายอยัการจะตอ้งบรรจุเน้ือหา
เร่ืองการจดัการความรู้เขา้ไปในหลกัสูตรการฝึกอบรมทุกหลกัสูตร ตั้งแต่หลกัสูตรอยัการผูช่้วย 
จนถึงหลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อการพฒันาการเปล่ียนแปลงไปสู่ระดบัองค์กร ขั้นตอนการ
เปล่ียนแปลง ขั้นแรก จะตอ้งหลอมละลายพฤติกรรมเดิมให้เกิดการยอมรับ (Unfreezing) เม่ือเกิด
การยอมรับก็จะเกิดการเปล่ียนแปลง (Changing) และจะน าไปสู่การน าระบบการจดัการความรู้ไป
ใชอ้ยา่งย ัง่ยนื (Refreezing) 

6.2.7 เพื่อให้การน าระบบการจดัการความรู้มาใชใ้นส านกังานอยัการสูงสุดอยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยืนแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ส านักงานอัยการสูงสุด จะต้องยึดโยงกับแผน



50 

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี ส านักงานอยัการสูงสุด โดยส านกังานอยัการพิเศษฝ่าย
บริหารความรู้ (สฝบร.) จะต้องเสนอโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้ในการบรรจุค าขอ
งบประมาณทุกปี 
 


