
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการศกึษาและขอเสนอแนะ 

 

5.1 อภิปรายผลการศึกษา 

จากปญหาความลาชาของงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

อัยการ ผูศึกษาจึงไดสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคณะกรรมการอัยการเพื่อกําหนดขอบเขตการ

จัดการความรูในการแกปญหา ซึ่งผูบริหารไดแจงความประสงคใหจัดทําองคความรูดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานอัยการเฉพาะงานกลั่นกรองการประเมินวา มีหลักเกณฑ 

วิธีการและองคความรูในการตรวจแบบประเมินอยางไร ทั้งนี้เพราะงานกลั่นกรองการประเมินมิใช

งานประจํา ปหน่ึงพนักงานอัยการ นิติกรและเจาหนาที่จะตองปลีกตัวจากหนางานเพียง 2 คร้ังๆ ละ

ประมาณ 2 เดือนตามรอบการประเมิน (รอบที่ 1 กุมภาพันธ -มีนาคม และรอบที่ 2 สิงหาคม -

กันยายน) เมื่อมีการจัดทําองคความรูอยางเปนระบบแลว จะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติงานที่จะมี

แหลงเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน และสัมภาษณนาย

พิชัย ไชยวังษาผูเชี่ยวชาญงานประเมินผลเพื่อจับความรู แลวนําผลการสัมภาษณผูบริหารและ

ผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาความตองการของผูใชงานในระบบ โดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะตองนัด

สัมภาษณผูบริหารและผูเชี่ยวชาญใชบันทึกแถบเสียง และถอดแถบเสียงจัดทําเปนรูปเอกสาร  

การดําเนินการจึงมีความลาชากวาระยะเวลาที่กําหนดในแผนประมาณ 15 วัน 

ระบบจัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

อัยการ สามารถใชแกปญหาความลาชาในงานกลั่นกรองการประเมินเฉพาะในสวนของพนักงาน

อัยการ นิติกรและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได โดยผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรู หลักเกณฑ วิธีการ 

ปญหาและแนวทางการแกปญหาของงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน อีกทั้งสามารถนํา

ความรูดังกลาวไปใชตอบปญหาของผูประเมินและผูรับการประเมินในเบื้องตนได เปนการลดภาระ

งานในการตอบปญหาของผูเชี่ยวชาญระดับหนึ่ง 

ในการสรางระบบจัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการอัยการ ผูศึกษาไดประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504 มาปรับใชโดยปรับ

ลดกระบวนการเหลอื 15 กจิกรรม  (Tasks) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Tasks) และมกีารวัดและ

ประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline  

ที่ตกลงกัน 
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กิจกรรมท่ี 1 – 4 เปนกระบวนการสรางระบบ KMS กิจกรรมที่ 1 เปนการศึกษาและเก็บ

ความตองการระบบ KMS (ENG1 Requirement Elicitation), กิจกรรมที่ 2 วิเคราะหความตองการ

ระบบงาน (ENG 2 System Requirement Analysis) เปนการเปลี่ยนความตองการของผูมีสวน

เกี่ยวของใหเปนความตองการทางดานเทคนิคของระบบ , กิจกรรมที่ 3 วิเคราะหความตองการ

ซอรฟแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) เปนการวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความ

ตองการของสวนประกอบตางๆที่อยูภายในระบบ  กิจกรรมที่ 4 ออกแบบซอรฟแวร  (ENG 4 

Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

กิจกรรมท่ี 5 -14 จะเปนกิจกรรมที่นําระบบ KMS ที่สรางขึ้นแลวไปใชในสํานักงาน

คณะกรรมการอัยการโดยแบงออกเปน 3 กระบวนการ ดังน้ี 

1. กระบวนการดานกาบริหารองคกร ไดแก กิจกรรที่ 5 การสื่อสารในองคกร  (MAN 1 

Organization Alignment) เปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS, กิจกรรมที่ 6 

การจัดการองคกร  (MAN 2 Organization Management) เปนการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับ

ระบบ KMS, กิจกรรมที่  7 การจัดการโครงการ  (MAN 3 Project Management) เปนการบริหาร

จัดการโครงการ 

2. กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน  ไดแก กิจกรรมที่  8 การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management) เปนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

รองรับและพัฒนาระบบ KMS กิจกรรมที่ 9 การฝกอบรม (RIN 2 Training) เปนการฝกอบรม

บุคคลากรเพื่อรองรับ  และพัฒนาระบบ KMS, กจิกรรมที่  10 การจัดการความรู  (RIN 3 Knowledge 

Management) เปนการจัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบการ

จัดการความรู , กจิกรรมที่  11 โครงสรางพื้นฐาน  (RIN 4 Infrastructure) เปนการเตรียมโครงสราง

พื้นฐานเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS 

3. กระบวนการดานการใชซ้ํา ไดแก กิจกรรมที่ 12 การจัดการทรัพยสิน  (REU 1 Asset 

Management) เพื่อรองรับและของพัฒนาระบบ KMS, กิจกรรมที่ 13 การใชซ้ําโปรแกรมตางๆ 

(REU 2 Reuse Program Management) เปนการกําหนดรูปแบบตางๆของโปรแกรม KMS ที่ใช

รวมกัน , กิจกรรมที่ 14 ความรูเฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering) เปนการเก็บความรู 

หัวขอความรูเพื่อไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป 
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กิจรรมท่ี 15 จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity 

Model) 

                การทําโครงการของผูศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบจัดการความรูงาน

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ มีลําดับการทํางานโดยยอ ดังนี้ ขั้นแรก

ศึกษาวิธีพัฒนาระบบงานกลั่นกรองการประเมิน ขั้นที่สองเปนการวิเคราะหออกแบบระบบการ

จัดการความรูตามมาตรฐานระบบจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ( ISO 12207 และ ISO 

15504) สุดทายคือการตรวจสอบความถูกตองของระบบวาสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบไวและ

สามารถแกปญหาผูปฏิบัติงานไดหรือไม  

 

5.2 ขอจํากัดของระบบ  

                      ระบบจัดการความรูงานกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ  

อาจใชไดเฉพาะผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมินเทาน้ัน 

เพราะขอมูลของผูรับการประเมินในแบบการประเมินเปนขอมูลสวนบุคคล ไดรับความคุมครอง

ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2522 

 

5.3 ขอเสนอแนะและงานในอนาคต 

                     5.3.1 ขอเสนอแนะจากผูใชงานระบบ 

                              5.3.1.1 ควรเพิ่มเมนู Help เพื่อชวยการใชงานระบบจัดการความรู ผูใชจะได

ทราบลําดับการเขาใชงานใน Function ตางๆ 

                               5.2.1.2 ควรเพิ่มระบบจัดเก็บแบบประเมินของผูรับการประเมินทุกคนและทุก

รอบการประเมิน 

                               5.3.1.3 ควรนําระบบ IT มาใชกับงานกลั่นกรองหรือตรวจแบบการประเมิน 

                   5.3.2 ขอเสนอแนะจากผูศึกษา 

                               ควรจะใชระบบการจัดการความรูที่ผูศึกษาไดเสนอไวในการศึกษาอิสระน้ีเปน

ตนแบบ ( Template) สําหรับจัดทําระบบจัดการความรูในองคความรูเร่ือง การเสนอแนวทาง

ปรับปรุงแกไขแบบประเมินซึ่งเปนภารกิจสําคัญตามคําสั่งสํานักงานอัยการสูงสุดที่ 251/2552 

 

  

 


