
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมลู (หนวยงาน ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ KM Team) 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดขอมูลการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา จากสํานักงาน คดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด และผูรับผิดชอบงาน

ดําเนินคดีอาญาในสํานักงาน ไดแก อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา

ระหวางประเทศ ดวยการสัมภาษณ เพื่อไดมาซึ่งขอมูลในขอบเขตการจัดการความรู และความ

ตองการระบบการจัดการความรูงานดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญา ขอมูลปญหาวิกฤตของ

หนวยงาน การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ ขอมูลประเภทผูใชงาน วิสัยทัศนในการจัดการความรูของ

สํานักงาน การกําหนดและมอบหมายผูสนับสนุนระบบการจัดการความรู และขอมูลสัมภาษณความรู

ประสบการณของผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาวิกฤตของสํานักงานและ/หรือขอมูลจาก KM Team 

และขอมูลอ่ืน ๆ 

 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ISO 12207/15504 (ตาม 15 Task โดยเนน MAN1) 

ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลโดยใชมาตรฐาน ISO/IEC 12207/15504 

และปรับลดกระบวนงานจากทั้งหมด 48 กิจกรรม เหลือ 15 กิจกรรม วัดและประเมินผลตาม

หลักการ Deming Cycle (PDCA) Plan Do Check Act ใหสอดคลองกับคูมือมาตรฐานที่ทําการตกลง

ไวแลว ดังตอไปน้ี 

การสรางระบบ KMS ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี 

3.2.1 ENG 1: การศึกษาและเก็บความตองการของระบบงาน (Requirement Elicitation) 

เพื่อศึกษารวบรวมความตองการของระบบงานโดยการสัมภาษณผูบริหารซึ่งเร่ิมตนต้ังแต

เขาพบผูบริหารเพื่อนัดวันเวลาการสัมภาษณ จัดทําวาระการสัมภาษณ เขาพบเพื่อสัมภาษณตาม

กําหนดนัด เพื่อใหไดขอบเขตการจัดการความรู กําหนดปญหาวิกฤติ (Critical Task) ที่ตองการ

แกไข กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญเพื่อทราบตัวผูมีความรูประสบการณทํางานในปญหาวิกฤติ กําหนด

ประเภทกลุมผูใชงานระบบเพื่อทราบประเภทการใชงานของผูใชงานระบบ กําหนดวิสัยทัศนการ

จัดการความรูของสํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ ซึ่งตองสอดคลอง
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กับวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

กําหนดและมอบหมายผูสนับสนุนงานสรางระบบการจัดการความรู เพื่อการประสานงานในการ

จัดเก็บขอมูล โดยการบันทึกเสียงการสัมภาษณของผูบริหาร ถอดเทปบทสัมภาษณ จัดทํา 

Transcript วิเคราะห Transcript ประกอบการสรางระบบ KMS ตอไป จากน้ันการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญก็มีหลักการวิธีการดําเนินการเชนเดียวกับการสัมภาษณผูบริหาร เพียงแตจุดประสงค

ตางกัน โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญก็เพื่อใหไดขอมูลความรู ประสบการณ วิธีคิด หลักการสําคัญ

และเทคนิคการพิจารณาสั่งคดีในงานวิกฤติ (Critical Task) ที่ผูบริหารระบุ รวมทั้งคดีศึกษา (Case 

Study) ที่สําคัญ ถามี แลวนํามาวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาตามวิธีวิศวกรรมความรู 

Common KADS ทั้งในระดับ Task, Inference Domain, Knowledge Base และ Ontology ซึ่งเปนการ

จัดสราง KMS อยางมีระบบ 

3.2.2 ENG 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบงาน (System Requirement Analysis) 

เพื่อวิเคราะหความตองการระบบงาน โดยการออกแบบสอบถามความตองการใชงาน

ระบบ จากนั้นเปลี่ยนความตองการของผูใชระบบแตละประเภท ใหเปนความตองการดานเทคนิค

ของระบบ KMS โดยการออกแบบสอบถามของระบบงานวาควรมีระบบอะไรบาง ประกอบดวย 13 

ระบบ ไดแก 

- ระบบ KMS ควรมีแผนที่ความรู (Knowledge Map) ขั้นตอนวิธีทํางานในรูปแผนผัง 

เพื่อใหเขาใจงาย 

- ระบบ KMS ควรมีแหลงรวบรวมเอกสารตาง ๆ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 

หนังสอืเวียนทีส่ามารถสบืคนไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 

- ระบบ KMS ควรมกีระดานสนทนาตอเน่ือง (Web board) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู

หรือประสบการณระหวางคนทํางานดวยกันหรือกับผูเชี่ยวชาญ 

- ระบบ KMS ควรมีการมอบหมายงาน (Assignment) เพื่อการสั่งงานได 

- ระบบ KMS ควรมีการเชื่อมโยงสารสนเทศตาง ๆ (Link)  

- ระบบ KMS ควรมีระบบการเก็บรายชื่อและที่อยูของผูเชี่ยวชาญ (Contact)  

- ระบบ KMS ควรมีพื้นที่สําหรับขึ้นประกาศขอความตาง ๆ (Announcement)  

- ระบบ KMS ควรมีปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 

- ระบบ KMS ควรมีตัวอยางกรณีศึกษาไวใหศึกษาได (Case Study)  

- ระบบ KMS ควรมีพื้นที่เพื่อสอบถามประเด็นปญหาเรงดวนได (Hot Issue) 

- ระบบ KMS ควรมีกระดานเลาเร่ือง (Weblogs) 

- ระบบ KMS ควรมีสารานุกรม (Wiki) 
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- ระบบ KMS ควรมีระบบสืบคน (Search) 

และสอบถามตอไปวานอกเหนือจากระบบที่นําเสนอแลว ผูใชระบบยังเห็นวาระบบ

จัดการความรูของสํานักงานควรมีระบบอะไรเพิ่มเติมหรือไมเพราะเหตุใด ทั้งนี้ เพื่อใหทราบความ

ตองการแทจริงของผูใชระบบในสํานักงาน 

3.2.3 ENG 3 : การวิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร (Software Requirement Analysis) 

เพื่อนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหความตองการดาน Software ที่ตรง

ตามความตองการของ Cop ผานระบบตาง ๆ ใหสามารถประสานงาน และฐานความรู เพื่อ

สนับสนุนการใชงานของผูใชระบบ และกําหนดสิทธิตามประเภทผูใชงานอยางชัดเจน กําหนด 

Feature/Function การทํางานของ Microsoft SharePoint ภายในระบบ 

3.2.4 ENG 4 : การออกแบบซอฟทแวร (Software Design) 

เพือ่ออกแบบลกัษณะของ Software ใหสอดคลองและนําไปใชจริง เชน หนาตางการทํางาน 

Web Page ในแตละระดับขององคความรู (Task Inference Domain) ภายใต Function การทํางาน

ของ Microsoft SharePoint ตามมาตรฐานที่ สฝบร. กําหนด โดยตองสามารถใชซ้ําไดมากที่สุด 

3.2.5 MAN 1 : การสื่อสารในองคกร (Organization Alignment) 

เพื่อเปนการทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรใน

หนวยงานมีความเขาใจ และรวมมือรวมใจในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการ

กําหนดวิสัยทัศนใหสอดคลองกับวิสัยทัศน KM ของสํานักงาน (วิสัยทัศนการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศจะไดจากการสัมภาษณผูบริหาร) 

จากน้ันจัดทําแผนกิจกรรมในการสื่อสารและการจัดการความรูของหนวยงานเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน

ใน 3 ป โดยประยุกตใชทฤษฎีเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ของ David Garwin จากน้ัน

จะมีการสาธิตระบบการจัดการความรูและเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM Team และ/หรือ

ผูเชี่ยวชาญ และ/หรือ ผูบริหาร เพื่อทราบวามีความเหมาะสมและใชงานไดจริงหรือไมและมีปญหา

อุปสรรคใดหรือไม เพื่อการปรับปรุง โดยในสวนกิจกรรมใน 3 ป จะจัดกิจกรรมประชุม ฝกอบรม 

และกิจกรรมตามทฤษฎี Learning in Action เพื่อเปนการสื่อสารทําความเขาใจกับ KM Team และ/

หรือผูเชี่ยวชาญ และ/หรือผูบริหาร เพื่อเตรียมความพรอมในการใชงานระบบ KMS ต้ังแตการ

ประชุมสาธิตการใชระบบ KMS วาสามารถสนับสนุนการดําเนินคดีอาญาทรัพยสินทางปญญาได

อยางไร การจัดกิจกรรมอบรมผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูใชระบบอ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถใชงาน

ระบบ KMS ได ฝกอบรม KE ใหสามารถจัดการความรูและนําองคความรูเขาสูระบบไดและ

ฝกอบรม IT Support ใหสามารถนําขอมูลเขาสูระบบและปรับปรุงขอมูลบนระบบ KMS ไดโดยมี
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แนวความคิดประยุกตใชทฤษฎีการเรียนรูขณะปฏิบัติงานใน Mode การเรียนรูโดยทดลองการทดลอง 

(Experimental Learning) ในการฝกอบรมแบบทดลองไปดวยสอนไปดวย (Coaching) ทั้งน้ี เพื่อให

สามารถปฏิบัติไดจริง โดยการฝกอบรม KE และ IT Support น้ันควรตองไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดดวย และเนนการ

ฝกอบรมผูบริหารใหใชระบบ KMS ได เพราะผูบริหารสวนใหญมีความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศนอย ซึ่งนอกจากใหทดลองใชระบบดวยการ Coaching แลว ยังอาจจัดใหมีการใชวิธีการ 

Silling by Nelli ประกบตัวผูบริหารใหมีความเขาใจระบบและสามารถใชงานระบบ KMS ไดจริง 

ทั้งน้ีก็เพื่อใหผูบริหารสนับสนุนการจัดการความรูและระบบ KMS อยางจริงจัง รวมตลอดถึง

สามารถเปนผูนําการเรียนรู (Leading Learning) ผานระบบ KMS เชน ประกาศนโยบายการจัดการ

ความรูผาน Announcement กําหนดหัวขอที่ตองการจัดการความรูผาน Assignment และมอบหมาย

ให KM Team เปนผูดําเนินการ รวมตลอดถึงการติดตามประเมินผลผานระบบไดและจัดกิจกรรม 

KM Zone เปนมุมกาแฟ ที่มีบรรยากาศสบาย ๆ กึ่งราชการ โดยใหอัยการพิเศษฝาย 1-3 เปนผูนําการ

เรียนรู โดยกําหนดหัวขอของปญหาที่ตองการใหมีการจัดการความรู แลวสืบคนความรูทั้ง Explicit 

และ Tacit Knowledge ทั้งจากการสืบความลับจากขอมูลในสํานักงาน สอบถามผูเชี่ยวชาญในฝาย

นั้น ๆ และเฝาสังเกตคําพิพากษาของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และวิธี

เรียนรูจากประสบการณจากสํานวนคดี หรือการแกปญหาในเร่ืองน้ัน ๆ ที่เคยตัดสินในไปแลว 

มารวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีเปาหมายหลักคือ อัยการพิเศษฝาย 1-3 ผูมีความรูหรือผูเชี่ยวชาญ

จากแตละฝาย ฝายละ 2 คน และเปาหมายรองคือพนักงานอัยการหรือนิติกรอ่ืน ๆ ที่สมัครใจรวม

กจิกรรมเขารวมแลกเปลี่ยนความรูประสบการณอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ทั้งน้ี เพื่อเปนการสื่อสารทําความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหาและวิธีการแกปญหาในเร่ืองน้ัน ๆ ซึ่งเปนการเรียนรูจากปญหาที่นําเสนอจากบุคคลสู

ทีมงาน จากทีมงานสูหนวยงาน และนําเขาสูระบบ KMS แพรหลายไปถึงองคกร และสุดทายจัดให

มีกิจกรรมประเมินปรับปรุง KMS ดวยการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบ ทั้งในสวนเน้ือหา และ

การใชระบบ เพื่อนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการความรู และระบบ KMS เมื่อสิ้นปทุกป 

3.2.6 MAN 2 : การบริหารจัดการองคกร (Organization Management) 

เพื่อเปนการปรับโครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับการจัดการระบบ KMS โดยการ

วิเคราะหโครงสรางหนวยงานในปจจุบัน ปรับปรุงโครงสรางที่มีอยูใหเหมาะสมตอการจัดการ

ความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรู เพื่อเตรียมความพรอมในการพัฒนาคน กระบวนการ และ

เทคโนโลยี ประกอบดวย KM KE Expert และ Knowledge User  
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3.2.7 MAN 3 : การบริหารจดัการโครงการ (Project Management) 

เพื่อเปนการบริหารจัดการโครงการ โดยมี Gantt Chart ของการสรางระบบการจัดการ

ความรู และมีโครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project Team) ที่มีการแบงหนาที่ในการรับผิดชอบ

ในการสรางระบบจัดการความรู 

3.2.8 RIN 1 : การบริหารทรัพยากรมนุษย (Resource Management) 

เพื่อเปนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการ

วิเคราะหอัตรากําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน KM Team ของสํานักงานคดี

ทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ และผูเกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนอัตรากําลังให

เพียงพอตอการจัดการความรูในอีก 3 ปขางหนา 

3.2.9 RIN 2 : การฝกอบรม (Training) 

เพื่อเปนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาระบบ KMS โดยการวิเคราะห

คุณสมบัติของแตละตําแหนง ไดแก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงานที่จําเปนในการจัดการ

ความรู และคนหาหลักสูตรเหมาะสมที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากร 

3.2.10 RIN 3 : การบริหารจดัการความรู (Knowledge Management) 

เพื่อเปนการรวบรวมจัดเก็บเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบ

การจัดการความรูเขาไปในระบบ เพื่อใชในการจัดการความรูในคร้ังตอไป 

3.2.11 RIN 4 : การบริหารจดัการโครงสรางพืน้ฐาน (Infrastructure) 

เพื่อเปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานที่เพียงพอตอการใชงานและพัฒนาระบบ KMS โดย

การสํารวจครุภัณฑเคร่ืองคอมพิวเตอร การเชื่อมตออินเตอรเน็ต ของหนวยงาน นํามาวิเคราะหความ

ตองการและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานดังกลาวขางตน ที่สามารถรองรับ

กิจกรรมการจัดการความรู  

3.2.12 REU 1 : การบริหารจดัการทรัพยสนิ (Asset Management) 

เพื่อเปนการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานในปจจุบัน ที่สอดคลองกับความ

ตองการใชระบบตาม ENG 1, MAN 1, RIN 1 แลวนําขอมูลมาวิเคราะหการใชประโยชนในปจจุบัน

เปรียบเทียบกับอนาคตและจัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสินเพื่อรองรับและการพัฒนา

ระบบ KMS 
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3.2.13 REU 2 : การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ ในระบบ (Reuse Program Management) 

เพื่อเปนการกําหนดรูปแบบตาง ๆ ของโปรแกรมที่ใชรวมกัน โดยการสํารวจและเลือกใช 

Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชรวมกัน 

3.2.14 REU 3 : ความรูเฉพาะงาน (Domain Engineering) 

เพื่อเปนการเก็บหัวขอความรูที่เห็นวาสามารถนําไปใชซ้ําในอนาคตได เพื่อใชในการ

สราง KMS ในคร้ังตอไป จากการวิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 

3.2.15 การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) 

กระบวนงานประกันคุณภาพ (TQM PDCA SIPOOC MODEL) ตามมาตรฐาน ISO 

12207/15504 (Maturity Model) และเปนไปตามขอกําหนดในคูมือคุณภาพ (Quality Guideline) 

ในระดับ 2 : Plan กระบวนการไดถกูวางแผนและเตรียมพรอม 

Do กระบวนการไดถูกดําเนินการตามที่ต้ังไว 

และตองทําการตรวจประเมินตนเอง (SAR) 

 

3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล (Data Analysis ดวย CommonKADS) 

หลังจากทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 

และนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหวามีความหมายหรือไมมีความหมาย แลวสังเคราะห และ

ประเมินคาขอมูล โดยใช Common KADS ในการวิศวกรรมความรู ซึ่งมีกลักการที่สําคัญคือ การ

สรางแบบจําลองความคิด หรือความรู ประสบการณในการเรียนรู แกไขปญหาและตัดสินใจของ

ผูเชี่ยวชาญที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร 

(Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ถายเทระหวางความรู ประสบการณ ใน

ตัวคนและความรูท่ีชัดแจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบแลวนําไปใสในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน คอมพิวเตอร สําหรับการทํางาน การแกไขปญหาและการตัดสินใจ โดยขั้นตอน

การจัดการแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  

3.3.1 การจับความรู (Knowledge Capture) คือการศึกษาวิธีการคิดสําคัญ ไดแก การคัด

ยอปญหา การต้ังหลักการและเหตุผล และหลักการเน้ือหา เหตุผลจากประสบการณ แกไขปญญา

ของผูเชี่ยวชาญ ผานกระบวนการสัมภาษณ 

3.3.2 การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) นําเทปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แลว

นํามาถอดเปนบทสัมภาษณ (Script) นําบทสัมภาษณมาวิเคราะห (Transcript) นําการวิเคราะหคําสําคัญ 

(Keyword Annotation) ความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ตามโครงสราง Common KADS 
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คือ ระดับ Task ระดับ Inference ระดับ Domain และประสบการณอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน (Support 

Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง หรือเงื่อนไขเฉพาะหรือขอจํากัดในเร่ืองน้ัน ๆ ฯลฯ 

3.3.3 การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) ในการสังเคราะหความรูควรเนน

ประโยชนของการใชความรู ใหสามารถถายทอดวิธีคิดในการทํางาน เพื่อแกไขปญหา ตัดสินใจและ

สามารถชวยสรางความเขาใจใหตรงกัน รวมตลอดถึงสามารถนําไปพัฒนาในอนาคต 

3.3.4 การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) ตามแบบจําลองความรูของ 

Common KADS แบงเปนความรูระดับงาน Task Knowledge เปนความรูที่ผูบริหารใชในการ

ควบคุม (Conduct) และสามารถเขาใจในระดับเปาหมายสําคัญในการทํางานที่สามารถเชื่อมโยงกับ

สาระสําคัญ (Context) ที่ตองการตัดสินใจตามความตองการของหนวยงาน ความรูระดับความคิด 

(Inference) เปนระดับความรูวิธีการคิดที่เปนเหตุเปนผลในขั้นตอนการคิดเพื่อทํางาน เพื่อสนับสนุน

การเรียนรูวิธีการทํางาน สวนความรูในระดับหลักการ (Domain) ในเร่ืองน้ัน ๆ ที่ใชในการ

สนับสนุนการตัดสินใจ แกปญหาในการทํางานของผูเชี่ยวชาญ หรือคนทํางานใชความรู 


