
 
บทที่ 3 

 
วิธีการศึกษา 

 
การคนควาแบบอิสระน้ี กําหนดวิธีการศึกษาระบบการจัดการความรูเพื่อสรางตนทุนทาง

ปญญาและการนําไปใชในการปฏิบัติ โดยนํา  สมมุติฐาน กรอบ FSCP จากการทบทวนวรรณกรรม
ศึกษา ตามท่ีกลาวในบทท่ี 2   เพื่อศึกษาความเปนไปได   โดยแบงขอบเขตการศึกษาขอมูลออกเปน 
2 สวนไดแก 

1. การศึกษาขอมูลเชิงหลักการสรางและรวบรวมตนทุนทางปญญาในการส่ังคดีใหมี
ประสิทธิภาพ 

2. การศึกษาขอมูลเชิงปฏิบัติการ ในการนําตนทุนทางปญญาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ส่ังคด ี
3.1.  การศึกษาขอมูลเชิงหลักการสรางและรวบรวมตนทุนทางปญญา  
 ขอบเขตในการศึกษาขอมูลเชิงหลักการ นั้นไดนําทฤษฎี การสรางและรวบรวมตนทุนทาง
ปญญามาใชในการศึกษาผานสมมุติฐาน กรอบ SFCP   โดยแบงออกเปนข้ันตอนตามแนวทาง ISO 
12207 ดังตอไปนี้ 
 3.1.1. การศึกษาดานกระบวนการสรางและรวบรวมตนทุนทางปญญาในการส่ังคดี (Business 
Framework in Intellectual Capital) : ENG 1 
 3.1.1.1.  การกาํหนดกลุมผูเกีย่วของกับตนทุนทางปญญา ประกอบดวยกลุม 3 กลุมคือ 
  1. กลุมผูบริหาร ไดแก  อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ อัยการพิเศษฝายคดีอาญา               
เพื่อกําหนดขอบเขตขอมูลดานการบริหาร เชน วิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาประสงค ของการบริหาร
ตนทุนทางปญญาดวยระบบการจัดการความรู 
  2. กลุมผูเช่ียวชาญ ไดแก  อัยการอาวุโส อัยการชั้น 6 
  3. กลุมผูปฏิบัติงาน  ไดแก  อัยการท่ีต่ํากวาช้ัน 6 ลงมา 
 3.1.1.2. ขอบเขตของขอมูล 
  1. ขอมูลดานความเปนไปได ขององคประกอบตนทุนทางปญญา ตามสมมุติฐาน
กรอบ มาตรฐาน SFCP ซ่ึงประกอบดวย  
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1.1. ตนทุนหลัก คือ Human Capital ไดแก   ตนทุนดานสมรรถนะของพนักงาน
อัยการในการวินิจฉัยส่ังคดี   ซ่ึงตองประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ 
ทัศนคติ (Attribute) ใน 4 ประการไดแก     

1.1.1. Financial Capital ไดแก สมรรถนะเก่ียวกับความรู ในดานอํานาจหนาท่ี 
วิสัยทัศน  พันธกิจ  ยุทธศาสตร  และนโยบายของอัยการสูงสุด ดานการอํานวยความยุติธรรมทาง
อาญา  รวมทั้ง   ความรูในกฎหมาย ระเบียบ  บรรทัดฐานตางๆ เชน คําวินิจฉัยชี้ขาดความเห็นแยง
ของอัยการสูงสุด   แนวคําพิพากษาฎีกา  เปนตน  รวมถึงระบบการจัดการความรูตางๆตามบัญชีองค
ความรู ตามแผนแมบท การจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด  

1.1.2. Customer Capital  ไดแก  สมรรถนะเก่ียวกับทักษะ ในดานการใหบริหาร
แกผูมีสวนไดเสียในคดีอาญา  เชน ผูเสียหาย  ผูตองหา  พยาน   พนักงานสอบสวน  ศาล และ 
ชุมชนหรือ ความรูสึกของสังคมท่ีถูกกระทบจากพฤติกรรมแหงคดี   เปนตน   

1.2.3. Process Capital  ไดแก   องคความรูในกระบวนการส่ังคดีอาญา  ซ่ึงเปนองค
ความรูท่ีเกิดจากความเช่ียวชาญในการทํางาน  ซ่ึงมีการสังเคราะหตามแนวทางการสังเคราะห
ความรู (Common KADS)  ออกเปน 3 สวนไดแก 

1. Input  Inference   องคความรูในกระบวนการกอนพิจารณาส่ังคดี  เชน  เง่ือนไข
การสอบสวน  อายุความการฟองคดี  การกระทําเปนความผิดทางอาญาหรือไม   เปนตน  

2. Process Inference   องคความรูในกระบวนการส่ังคดี เชน  การรับฟง
พยานหลักฐาน  การตรวจสอบการไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน การใหโอกาสในการตอสูคดีของ
ผูตองหา  ความเสมอภาคของบุคคลในการถูกดําเนินคดี  เปนตน 

3. Output Inference  องคความรูในกระบวนการภายหลังส่ังคดีท่ีตองดําเนินการ 
เชน  การงดสอบสวน  การส่ังเปรียบเทียบชอบ  การสั่งฟองและการส่ังไมฟอง  การแจงคําส่ังและ
ผลคดี   การอุทธรณ หรือ ฎีกา  เปนตน   

1.2.4. Renewal & Development แนวทางการเสริมสราง สมรรถนะหรือการเสริมสราง
ตนทุนทางปญญา ของพนักงานอัยการใหเกิดข้ึนหรือเพิ่มพูน เชน    การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  
การพัฒนาตามแนวทางสมรรถนะ เปนตน    

 

 3.1.2 การศึกษาความตองการของระบบสารสนเทศแหลงความรู (KMS )  ของ กรอบ
มาตรฐาน SFCP  ตามบัญชีองคความรูลําดับท่ี 12 ของบัญชีองคความรู ไดแก  องความรูวาตาง
(คดีอาญา)  โดยมีขอบเขตการศึกษาขอมูล  ตามแนวทาง ENG 1- ENG 4   
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 3.1.3. การรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล  และเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  1. โดยใช การจัดประชุมช้ีแจง และสาธิต สมมุติฐานกรอบ SFCP  กับกลุมผูใชงาน
ท่ีเกี่ยวของ   
  2.  ใหกลุมผูรับการสาธิต  วิพากษ  และ ทําการวิเคราะห ความคิดเห็น สรุปใหได
บทสรุป โดยแบงเปาหมายการสาธิตและช้ีแจงออกเปน 2 ระดับ คือ 
   - ผูบ ริหาร  เ พ่ือใหทราบถึงขอมูลในการบริหารจัดการ  (Business 
Specification)   
   - ผูเช่ียวชาญ เพื่อใหทราบถึงขอมูลดานกลไกในการทํางาน (System 
Requirement) เพื่อประมวลเปนตนทุนทางปญญา  และ ขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน  (User 
Specification) และฟงช่ันการทํางาน เพื่อออกแบบ ระบบ KMS  
 

 3.1.4.การวิเคราะหขอมูล 
  1. วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูใชงานท่ีเกี่ยวของ จากการประชุมสาธิตและ
ช้ีแจง มาสรุป โดยผลการเปนไปไดตองมีเสียงสนับสนุนกวารอยละ 50   
  2. วิเคราะหความตองการดานระบบ KMS มาทําการวิเคราะหในรูปแบบการ
สังเคราะหขอมูล (Common KADS) เพ่ือสังเคราะหขอมูลในรูปแบบองคความรูที่เปนตนทุนดาน
กระบวนการ (Process Capital) ดังตอไปนี้ 
   2.1. วิเคราะหจําแนกตามข้ันตอน ไดแก  ขอมูลท่ี เปน Input – Process –Output   
   2.2. วิเคราะหขอมูลท่ีเปนองคความรู ประกอบดวย   
    - Input Task Inference 
    - Process Task Inference 
    - Output Task Inference  
   2.3. ฟงช่ันตางๆของ ระบบ KMS  
 

3.2. การศึกษาขอมูลเชิงปฏิบัติการ ในการนําการจัดการความรู ดวยตนทุนทางปญญา สูการปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการส่ังคดี 
 

 3.2.1. ขอบเขตในการศึกษา 
 ขอมูลเชิงปฏิบัติการ  ไดแก การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนําการสรางและรวบรวมตนทุน
ทางปญญามาใชในการปฏิบัติงานกับงานประจํา  เพื่อการสรางประสิทธิภาพในการส่ังคดี  โดยแบง
ออกเปนข้ันตอนตามแนวทาง ISO 12207    MAN 1-MAN 3   ดังตอไปนี้ 



42 
 

 3.2.1.1. ทบทวนวรรณกรรม  เชน  วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ท่ีเกี่ยวของกับงาน
อํานวยความยตุิธรรมทางอาญางานตรวจพิจารณาสํานวนวินิจฉัยส่ังคดอีาญา นโยบายและ แนว
ทางการวินจิฉัยส่ังคดี ของสํานักงานอัยการสูงสุด  
 3.2.1.2. การกําหนดแนวทาง  เพื่อนํา กรอบ SFCP มาใชในการส่ังคดีอาญา ของสํานักงาน
คดีอาญา โดยการประชุมช้ีแจงกับกลุม managers เชน อธิบดีฯ, อฝสคอ. ,Km Team เปนตน เพื่อ
สนับสนุนและเห็นชอบ   
 3.2.2 ทํากรอบหรือแผนงาน/โครงการ เพื่อเปนตนแบบหรือแนวทางในการขับเคล่ือนสูการ
ปฏิบัติ  

3.2.2.1 กิจกรรมการสรางตนทุนทางปญญา ไปใชในการปฏิบัติงาน ผานชองทาง 
ระบบ KMS   

  3.2.2.2. กิจกรรมการเสริมสรางตนทุนทางปญญาใหเกิดข้ึนในกลุมผูปฏิบัติงาน 
 


