
 

 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 
3.1  ขอบเขตของขอมูล 

ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตขอมูล ไวดังตอไปนี ้

3.1.1 หนวยงาน คือ สํานักงานอัยการสูงสุดไดจัดต้ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ข้ึนโดยมี
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมเปนผูรับผิดชอบ “งานรองขอความเปนธรรม” 

3.1.2 ผูบริหาร คือ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด มีอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการ
สูงสุด เปนผูบริหาร 

3.1.3 ผูเช่ียวชาญ คือ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด มีรองอธิบดีอัยการ ได 2 คน เปน
ผูเช่ียวชาญในงานรองขอความเปนธรรม 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมมีอัยการพิเศษรองขอความเปนธรรม 
และอัยการผูเช่ียวชาญเปนผูเช่ียวชาญในงานรองขอความเปนธรรม 

3.1.4 KM Team อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ไดมีคําส่ังตั้ง KM Team 
ดังตอไปนี้ 

3.1.4.1 คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 6/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการ
จัดการความรู (KM Team) ดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการรองขอความเปนธรรม (ส่ัง ณ 
วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2553) 

1) อธิบดีอัยการ สํานักงานคดกีจิการอัยการสูงสุด หัวหนาคณะทํางาน 
2) รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด รองหัวหนาคณะทํางาน 

(นายศุภพงษ  วงศรัตนานกุูล) 
3) รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด รองหัวหนาคณะทํางาน 

(นายชาญชัย  โชติเวทธํารง) 
4) นายกรชาล  จนิดายะพานิชย คณะทํางาน 
5) นายวีระชัย  จริะเดชพานิชย คณะทํางาน 
6) นางสาวเพ็ญศรี  บัญชรเทวกลุ คณะทํางาน 
7) นายอุทัย  สินมา คณะทํางาน 
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8) นายพีระศักดิ์  มหาวัฒนางกลู คณะทํางาน 
9) นายมณฑล  เทียนเกษม คณะทํางาน 
10) นายปรีชา  วราโห คณะทํางาน 
11) รอยเอกธีรยุทธ  อุลิศ คณะทํางาน 
12) นายอรรถพนธ  ยาวะประภาษ คณะทํางาน 
13) นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ คณะทํางานและ

เลขานุการ 
14) สิบเอกกัณฐ  สงวนพงษ คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
15) นางศุภณัฐ  ชูลาภ คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
16) นางสาวโสมสินี  บุนนาค คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
17) นายปรากรม  สุดใหม คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
18) นายปกรณ  ศรีบุญลือ คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
19) นายสรศักดิ์  ศรีสุข คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
3.1.4.2 คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการ

จัดการความรู (KM Team) ดานคูมือเกี่ยวกับคดีรองขอความเปนธรรม (ส่ัง ณ วันท่ี 21 ธันวาคม 
พ.ศ. 2553)  

1) อธิบดีอัยการ สํานักงานคดกีจิการอัยการสูงสุด หัวหนาคณะทํางาน 
2) รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด รองหัวหนาคณะทํางาน 

(นายศุภพงษ  วงศรัตนานกุูล) 
3) รองอธิบดีอัยการ  สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด รองหัวหนาคณะทํางาน 

(นายชาญชัย  โชติเวทธํารง) 
4) นายกรชาล  จนิดายะพานิชย คณะทํางาน 
5) นายวีระชัย  จริะเดชพานิชย คณะทํางาน 
6) นางสาวเพ็ญศรี  บัญชรเทวกลุ คณะทํางาน 
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7) นายอุทัย  สินมา คณะทํางาน 
8) นายพีระศักดิ์  มหาวัฒนางกลู คณะทํางาน 
9) นางสาวจิตยิน  ติรณวัตถุภรณ คณะทํางาน 
10) นายมณฑล  เทียนเกษม คณะทํางานและ

เลขานุการ 
11) นางศุภณัฐ  ชูลาภ คณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 
 

3.2  การทดลองวิจัยพัฒนา  รวบรวมและวิเคราะหขอมูล ISO 12207/15504 

วิธีการวิจัยใช ISO 12207/15504 และสอดคลองกับมาตรฐานหรือต่ําท่ีไดมีการตกลงกัน
ไว ผูวิจัยขออธิบาย การส่ือสารในองคกร MAN 1 (Organizational Alignment) กอนเพื่อความ
ชัดเจนแลวจึงจะอธิบายถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะหรายการอ่ืนตอไป 

3.2.1 การส่ือสารในองคกร MAN 1 (Organizational Alignment)   
การศึกษาในหัวขอนี้ ผูวิจัยไดจับความรูจากผูบริหารเพื่อทราบถึง วิสัยทัศนของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม บุคคลท่ีเปนผูเช่ียวชาญ และขอใหผูบริหารกําหนด KM 
Team ท้ังขอคําแนะนําจากผูบริหาร เพื่อกําหนดกิจกรรมการจัดการความรูเปนเวลา 3 ป โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

การส่ือสารในองคกร  
ผูวิจัยไดตรวจคนศึกษาวิสัยทัศนของสํานกังานอัยการสูงสุด คือ 
“องคกรอัยการเปนสถาบันท่ีมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีในเปนไปโดยเที่ยงธรรมและ

เปนท่ีเช่ือม่ันของประชาชน” 
ผูวิจัยไดศึกษาวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด คือ 
“สํานักงานอัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการจัดการความรู

(Knowledge Management) อยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได” 
จากน้ันผูวินิจฉัยไดสัมภาษณ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เพ่ือทราบ

ถึงวิสัยทัศน (Vision) ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม และ KM Strategy 
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดอธิบาย วิสัยทัศนของสํานักงานคดี

กิจการอัยการสูงสุด และ KM Strategy วา 
วิสัยทัศน (Vision) ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ 

“พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็นส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” 
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KM Strategy ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
“ถูกตอง  แมนยํา  รวดเร็ว  และลดความเส่ียง” 
ผูเช่ียวชาญ คือ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุดไดกําหนดผูเช่ียวชาญ คือ 

รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด, อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม และ
อัยการผูเช่ียวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 

KM Team คือ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ไดมีคําส่ังต้ัง KM Team 
เพื่อจัดการองคความรูงานรองขอความเปนธรรม คือ คําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 
6/2553 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ดานกฎหมาย ระเบียบการที่เกี่ยวกับ
การรองขอความเปนธรรม และคําส่ังสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ท่ี 15/2553 เร่ือง แตงต้ัง
คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ดานคูมือเกี่ยวกับคดีรองขอความเปนธรรม 

จากน้ันผูวิจัยไดนัดประชุม KM Team ทั้งสองคณะเพื่อสรางความเขาใจความรู ใน
บทบาทของผูปฎิบัติและขอรับขอเสนอแนะจาก KM Team โดยไดนําวิสัยทัศนของสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมและ KM Strategy เขาสูท่ีประชุม KM Team เพื่อกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินการเพื่อจัดการความรูในงานรองขอความเปนธรรม 

ในการประชุม KM Team ไดกําหนดกิจกรรม 3 ป ท้ังนี้ ในท่ีประชุมไดมีมติวา การจะ
บรรลุสูกิจกรรม 3 ป จะตองคํานึงถึงปจจัยสูความสําเร็จเพื่อใหสอดคลองกับการจัดความรูและ
วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม และกําหนดกลยุทธเพื่อสนอง
กิจกรรม 3 ป ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.2.2 ปจจัยความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) 
ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรม 3 ป โดยกอนจะกําหนดกิจกรรม 3 ป ผูวิจัยไดกําหนดปจจัย

ความสําเร็จเพื่อชวยผลักดันใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จจากนั้นไดกําหนดกลยุทธเพ่ือ
จะไดนํากลยุทธดังกลาวไปกําหนดกิจกรรม 3 ป รายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.2.2.1 ปจจัยความสําเร็จประกอบดวย 
การที่จะกําหนดกิจกรรมเปนเวลา 3 ปจะตองทราบถึงปจจัยความสําเร็จกอน 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดปจจัยความสําเร็จดังตอไปนี้ 
1) ระบบการจัดการความรู ตอบสนองความตองการตองานรองขอความเปนธรรม 
งานรองขอความเปนธรรมเปนงานท่ีอัยการสูงสุดเปนผูพิจารณาออกคําส่ัง 

ดังนั้นผูปฏิบัติงานในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอ
ความเปนธรรมจะตองนําเสนอความเห็นท่ีถูกตองตออัยการสูงสุด ความเห็นนั้นจะตองนําสูความ
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เปนธรรมตอประชาชนและจะตองทําใหเสร็จภายในเวลาท่ีรวดเร็วเหมาะสมดวย จึงตองมีเคร่ืองมือ
ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน การจัดการความรูเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานตอง
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

2) ผูปฏิบัติงานไดใชประโยชนจากการจัดการความรู 
การจัดการความรูท่ีทําในรูปแบบของเอกสารหรืออิเล็กโทรนิคสจะตองเปนการ

จัดการความรู ในรูปแบบท่ีใชงานไดอยางสะดวก เปนประโยชนแกผูปฏิบัติงาน หากการจัดการ
ความรูท่ีสรางขึ้นมา ไมสามารถใชงานไดอยางสะดวก กลาวคือ 

(1) ดานเอกสาร 
คูมือ แนวทางท่ีสรางข้ึนมาคงมีแตภาคทฤษฎีไมสามารถนําสูการปฏิบัติงาน

การนํามาใชงานแตละคร้ังจะตองวิเคราะหอีกหลายคร้ังจึงจะนํามาปฏิบัติงานได  
(2) ดานอิเล็กโทรนิคส (KMS) 
ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนมาหากมีความซับซอนคนท่ีจะใชจะตองมี

ความรูพิเศษ ผูปฏิบัติไมอาจใชไดอยางสะดวก จึงทําใหไมมีผูปฏิบัติงานคนใดไดใชการจัดการ
ความรูในดานอิเล็กโทรนิคส 

(3) ความสอดคลองตองานท่ีปฏิบัติ 
การจัดการความรูท่ีสรางข้ึนจะตองสอดคลองตองานท่ีปฏิบัติ เพราะมิฉะนั้น

ผูปฏิบัติงานจะไมนําการจัดการความรูท่ีสรางขึ้นมาไปใชในการปฏิบัติงาน 
3) ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดการความรู 
การปฏิบัติงานในองคกร หากผูบริหารไมใหความสําคัญตองานใดงานน้ันก็จะ

ทําใหอาจจะประสบความไมสําเร็จ  การจัดการความรูก็เชนเดียวกัน ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
รวมพัฒนา รวมสรางโอกาสและสรางบรรยากาศในการจัดการความรู เพื่อสรางการจัดความรู ไมวา
ดานเอกสารหรือดาน KMS เพื่อจะไดนํามาเปนเคร่ืองมือของผูปฏิบัติ ทําใหงานประสบความสําเร็จ 

3.2.3 กลยุทธ (Strategies) 
ผูวิจัยไดกําหนดกลยุทธข้ึนมา เพื่อจะไดนํากลยุทธดังกลาวไปกําหนดกิจกรรมในการ

จัดการความรู กลยุทธดังกลาวประกอบดวย 

3.2.3.1 ส่ือสารใหเขาใจ 
การจัดการความรูจะมีบุคลากรมาใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน ผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน บุคลากรจะตองเขาใจกอนวา การจัดการความรูคืออะไร ใชงานไดอยางไร 
และมีประโยชนอยางไร ดังนั้นจึงจําเปนตองส่ือสารใหผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน บุคลากร
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ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรมเขาใจความหมายของการจัดการความรู 
วิธีการใชการจัดการความรูมาเปนเคร่ืองในการปฏิบัติงาน และประโยชนของการจัดการความรู
สามารถบรรลุวิสัยทัศนใหความเปนธรรมตอประชาชนตามวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
คดีรองขอความเปนธรรมและวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3.2.3.2 พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 
การจัดความรูท่ีจะมีประโยชน จะตองทราบวางานท่ีปฏิบัติอยูจะตองใชการ

จัดการความรูอยางไรจึงจะสอดคลองกัน ท่ีสําคัญจะตองตอบสนองกับความตองการของผูบริหาร 
ผู เ ช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน ผูใชงาน จึงตองสอบถามความตองการของผูบริหาร ผู เ ช่ียวชาญ 
ผูปฏิบัติงาน ผูใชงานวามีความตองการจัดการความรูอยางไรท่ีสามารถนํามาใชในการบริหารงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดทํา KMS ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ ผูปฏิบัติงาน ผูใชงานมี
ความประสงคจะใช KMS แบบใดท่ีจะทําใหงานสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ลดความเส่ียง 

3.2.3.3 พัฒนาระบบจัดการความรู 
การพัฒนาการระบบจัดการความรูจะตองพัฒนาใหบุคลากรเขาใจงาน กฎหมาย 

ระเบียบ คูมือของงานรองขอความเปนธรรมเปนอยางไร ปญหา วิธีการแกไขปญหา แนวทางสู
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ แลวจัดระบบงานดังกลาวท่ีอยูในตัวบุคคล และท่ีมีอยูอยาง
กระจัดกระจายใหเปนระบบที่ถูกตอง คนควา ตรวจสอบไดงาย ไมวาจะเปนดาน เอกสาร หรือดาน 
KMS อันจะนําไปสูการเปนองคความรูดาน งานรองขอความเปนธรรมสามารถนําไปใชในงานรอง
ขอความเปนธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2.3.4 นําสูการปฏิบัติ 
การจัดการความรูท่ีไดพัฒนาแลวจะไมเกิดประโยชนใด ๆ ทั้งส้ิน หากไม

สามารถนําไปปฏิบัติงานไดหรือจะไมมีประโยชนหากไมมีผูใดนําไปใชในการปฏิบัติงานจึงตองมี
การสัมมนาแนะนําใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ทราบวิธีการใชประโยชนในการใชการจัดการความรู 
โดยเฉพาะตองมีการประเมินผลการใช เพื่อปรับปรุงแกไขใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ท้ังส้ิน ท้ังนี้ใชหลัก Plan–Do-Check 

3.2.4 กิจกรรม 
กิจกรรมท่ีจะนํามาใชในการจัดการความรูในสํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด เปนเวลา 

3 ป ประกอบดวย 

3.2.4.1 ส่ือสารใหเขาใจ 
1) สรางความรูความเขาใจดานการจัดการความรู 
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(1) สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูบริหาร 
(2) สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงาน 
(3) สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการการระบบและการออกแบบ

พัฒนาการจัดการความรู 
2) สรางความเขาใจในกิจการการจัดการความรู 

(1) สรางความเขาใจกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ 

3.2.4.2 พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ 
1)  โครงสรางของเอกสาร และKMS 

(1) สอบถามความตองการ 
(2) กิจกรรมการออกแบบดานเอกสารและ KMS 

2) โดยการนําการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 
(1) สาธิตวิธีการใชการจัดการความรูดวยเอกสารและ KMS 
(2) ทดลองใชระบบการจัดการความรู 
(3) แกไขระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการ 

3.2.4.3 พัฒนาระบบจัดการความรู 
1) โครงสรางและการพัฒนา 

(1) กิจกรรมรวบรวมองคความรูกฎหมาย,ระเบียบ,คูมือ,ความรูเสริม,การ
ดําเนินงานของ KMS 

(2) กิจกรรมเสริมสรางการตรวจสอบองคความรู ดานเอกสารและ KMS ตามขอ 1   
(3) แกไขโครงสรางดานเอกสาร และ KMS ใหสมบูรณ 

3.2.4.4 นําสูการปฏิบตั ิ
1) รวบรวมองคความรูท่ีไดพัฒนาแลว 
2) การใชการจัดการความรู 

(1) นําการจัดการความรูสูการใชงาน 
(2) สัมมนาสอบถามผลการปฏิบัติงาน 
(3) แกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสม 
(4) จัดระบบการจัดการความรูท่ีสมบูรณ 
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กิจกรรม 3 ป

กลยุทธท่ี 1

สื่อสารใหเขาใจ

1. สรางความรูความเขาใจดานการจัดการความรู

1.1 สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูบริหาร

1.2 สัมมนาสรางความเขาใจในการจัดการความรูแกผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงาน

1.3 สัมมนาสรางความเขาในในการจัดการระบบและการออกแบบพัฒนา

การจัดการความรู

2. สรางความเขาใจในกิจการการจัดการความรู

2.1 สรางความเขาในกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการ

กลยุทธท่ี 2

พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ

1. โครงสรางของเอกสาร และ KMS

1.1 สอบถามความตองการ

1.2 กิจกรรมการออกแบบดานเอกสารและ KMS

2. โดยการนําการจัดการความรูสูการปฏิบัติ

2.1 สาธิตวิธีการใชการจัดการความรูดวยเอกสาร และ KMS

2.2 ทดลองใชระบบการจัดการความรู

2.3 แกไขระบบการจัดการความรูใหสอดคลองกับความตองการ

กลยุทธท่ี 3

พัฒนาระบบจัดการความรู

1. โครงสรางและการพัฒนา

1.1 กิจกรรมรวบรวมองคความรูกฎหมาย, ระเบียบ, คูมอื, ความรูเสริม, การดําเนินงาน

ของ KMS

1.2 กิจกรรมเสริมสรางการตรวจสอบองคความรู ดานเอกสารและ KMS ตามขอ 1 

1.3 แกไขโครงสรางดานเอกสาร และ KMS ใหสมบูรณ

กลยุทธท่ี 4

นําสงการปฏิบัติ

1. รวบรวมองคความรูท่ีไดพัฒนาแลว

2. การใชการจัดการความรู

2.1 นําการจัดการความรูสูการใชงาน

2.2 สัมมนาสอบถามผลการปฏิบัติงาน

2.3 แกไขระบบการจัดการความรูใหเหมาะสม

2.4 จัดระบบการจัดการความรูท่ีสมบูรณ

ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3

ตาราง 3.1  กิจกรรม 3 ป ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 
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ปจจัยความสําเร็จ 

กิจกรรม 3 ป 
 
 
 

 
1.  ระบบการจดัการความรูตอบสนองความตองการตองานรองขอความเปนธรรม 
2.  ผูปฏิบัติงานไดใชประโยชนจากการจัดความรู 
3.  ผูบริหารใหความสําคัญตอการจัดความรู 

 
 
 
 
 

1.  ส่ือสารใหเขาใจ 
2.  พัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากร 
3.  พัฒนาระบบการจัดการความรู 
4.  นําสูการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 

-  ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ตามรูป 3.1 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ 

กิจกรรม 3 ป 
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รูป 3.1  การส่ือสารในองคกร 
 

 

วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

คดีรองขอความเปนธรรม 

สัมภาษณผูบริหาร 

ยุทธศาสตรการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 

รายช่ือผูเช่ียวชาญ 

กิจกรรม 3 ป 

ความคาดหวังของผูบริหาร 

การใหความเปนธรรมตอประชาชน 

ศึกษาวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลใน Task อ่ืน ๆ มีดังตอไปน้ี 

การเก็บความตองการ  ENG 1 (Requirement Elicitation) 

Input : แผนกําหนดการจับความรู, งบประมาณ, วิศวกร ความรู (Knowledge Engineer) 

Process : 
1) ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรม 
2) วางแผนงาน แผนงบประมาณ ขออนุมัติบุคลากรทางดานการจัดการความรู 
3) ติดตอพูดคุยกับผูบริหารงานรองขอความเปนธรรม หรือผูเช่ียวชาญที่ไดรับการ

ยอมรับวา เปนผูมีความรูประสบการณจริงในงานรองขอความเปนธรรม ชวยพิจารณาวาระการ
ประชุมกําหนดขอบเขตการจับความรู (Scoping) วา จะประชุมกับหนวยงานใดกับใครบาง 

4) ประชุมกําหนดขอบเขตกับผูบริหารรองขอความเปนธรรม โดยทําความเขาใจ
การศึกษาอิสระท่ีจะดําเนินการเกี่ยวกับกรอบความตองการดานความรูและปญหาการจัดการความรู
งานรองขอความเปนธรรม รวมกันกําหนดงานวิกฤติอยางนอย 1 งาน  และงานประกอบตาง ๆ เพื่อ
นํารองระบุฐานความรู รายช่ือผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชงานทํา
กําหนดการการสัมภาษณ (ในครั้งตอไป การจับความรู กรณีศึกษา และการสอบทานความครบถวน
ของความรูประสบการณ) 

5) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญโดยตั้งวาระ วิเคราะห และสังเคราะหความรู ตาม
มาตรฐาน CommonKADS (Task – Inference – Domain – Knowledge Base – Ontology) เพื่อจับ
หลักการสําคัญ ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจากประสบการณ 

6) ประชุมจับความรูจากผูเช่ียวชาญ โดยกําหนดกรณีสําคัญตาง ๆ ในงานรองขอความ
เปนธรรมท่ีกําหนด ทบทวนกรณีสําคัญเหลานั้น 

7) ประชุมตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทาน
ความเขาใจ ความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเช่ียวชาญดานงานรองขอความเปนธรรม 

8) นํา Transcript มาสรางแบบจําลองความรูตามมาตรฐาน CommonKADS 
9) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีกําหนดการสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญมีวาระการสัมภาษณ และมีบันทึกการประชุม  

Output  : สรุปรายงานบทวิเคราะหการดําเนินงานการจับความรูงานรองขอความเปนธรรม 

Outcome : เวลาท่ีใชในการจับความรูจริงตอเวลาท่ีวางแผน 
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การวิเคราะหความตองการระบบงาน ENG 2 (System Requirement Analysis) 

Input : Knowledge Engineer, สรุปรายงานบทวิเคราะหการดําเนินงานการจับความรูงานรองขอ
ความเปนธรรม (ENG 1) 

Process  : 
1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 เพื่อเสนอขอบเขตความตองการของสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม ไดแก ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานรองขอความเปน
ธรรมท่ีสรางข้ึน 

2) เสนอขอกําหนด ประเภทผูใชงานระบบจัดการความรูงานในการส่ังคดีไดแก 
Knowledge Worker (Add กับ Edit), Contributor, Designer, Content Manager, Full Control รองขอ
ความเปนธรรม 

3) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีกระบวนการการดําเนินการ
ในงานรองขอความเปนธรรม มีนโยบายการจัดการความรู และมีความตองการระบบการจัดการ
ความรูของผูใชงานแตละประเภท (Knowledge Decision Maker/Provider/User 

Output  : สรุปขอบเขตความตองการของงานรองขอความเปนธรรม และขอกําหนดความตองการ
ของผูปฏิบัติ 

Outcome : เวลาท่ีใชในการจับความรูจริงตอเวลาท่ีวางแผน 
 
การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร ENG 3 (Software Requirement Analysis)   

Input : 
1) สรุปรายงานบทวิเคราะหการดําเนินงานการจับความรูงานรองขอความเปนธรรม

(ENG 1) 
2) สรุปขอบเขตความตองการของงานรองขอความเปนธรรม และขอกําหนดความ

ตองการของผูปฏิบัติ (ENG 2) 

Process : 
1) ออกแบบและเสนอขอกําหนดความตองการดาน Hardware, software และ Cop ตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับงานรองขอความเปนธรรม 
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2) วิเคราะหความตองการในการใชงานระบบการจัดการความรูสําหรับท่ัวไป (General) 
และแตละ Cop ท่ีเกี่ยวของกับงานรองขอความเปนธรรม 

3) หลังจากจบภารกิจ ทํารายงานการดําเนินงาน (Do) 

Output : รายงานความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรูประเภทตาง ๆ ใน cop 

Outcome : เวลาท่ีใชในการวิเคราะหความตองการของระบบตอเวลาตามแผน 
 
การออกแบบซอฟแวร ENG 4 (Software Design) 

กําหนดตาม Software Design ท่ีมีในสํานักงานอัยการ และกําหนดตามท่ีอธิบดีอัยการ 
สํานักงานคดีกิจการอัยการสูงสุด ผูเช่ียวชาญ KM Team  มีความตองการ เพ่ือใชไดอยางสะดวก 
ถูกตอง แมนยํา รวดเร็วและลดความเส่ียง 
 
การส่ือสารในองคกร MAN 1 (Organizational Alignment) 

Input : สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2, กลยุทธขององคกร 

Process : 
1) รวบรวมวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2  
2) สัมมนาเพื่อสรางวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจ ดานคน ดานกระบวนการ 

และเทคโนโลยี 
3) จัดสัมมนาหรือทําหนังสือเวียนแจงบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกระดับ เพื่อสรางความ

เขาใจและรูบทบาทของตนเองและรับขอเสนอแนะจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของ 
4) นําวิสัยทัศนการจัดการความรู ตามขอเสนอตามขอ 2 สูการประชุม (ทําบันทึกการ

ประชุม) 
5) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีแผนในการ Rollout 

ทําหนังสือแจงหนวยงาน ช้ีแจง KM Team และมีบันทึกการประชุม (มีการใชงบประมาณ) 

Output : วิสัยทัศนของการจัดความรู และพันธกิจในการจัดความรู 

Outcome : รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมกิจกรรม 
(รายละเอียดการดําเนินการไดกลาวไวแลวในตอนตน) 
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การจัดการองคกร MAN 2 (Organization  Management) 

Input : ขอมูลของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 ท่ีเกี่ยวของกับ
โครงสรางและภาระหนาท่ี 

Process : 
1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 

2 ในปจจุบัน 
2) ออกแบบกําหนดหนวยงานเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงบทบาทหนาท่ีของสํานักงานอัยการ

พิเศษ ฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 เดิมเพื่อดําเนินพันธกิจการจัดการความรูงานรองขอ
ความเปนธรรมดานคน ดานกระบวนการ และเทคโนโลยี 

3) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและขอเสนอแนะจากบุคลากร สํานักงานอัยการ
พิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

4) ขออนุมัติการนําระบบ KMS เขาใชในงานดานงานรองขอความเปนธรรม 
5) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีคําส่ังมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ KMS ละมีผังโดยการสรางกระบวนงานท่ีปรับปรุง 

Output : โครงสรางใหมท่ีสนับสนุนการจัดการความรู 

Outcome : รอยละของบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 เขา
รวมกิจกรรม 
 
การจัดโครงการ MAN 3 (Project Management) 

การจัดโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non – Depletion = Resource 
Calendar, Cashflow + Gantt chart > Action Plan) (กิจกรรมท่ัวไป 1) ตรวจสอบความรู  2) กรอบ
แนวคิดทางธุรกิจ  3) จับ  วิเคราะหความรู  4) สรางระบบ IT  5) นํา KMS เขาใชงานสรางกิจกรรม  
6) ประเมินผล) 

Input : คณะทํางานโครงการ (Project Team) จากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปาหมายการบรรลุ
ยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2  
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Process :  
1) จัดประชุมผูบริหารของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

เพื่อกําหนดเปาหมายรวมกันในการจัดการความรูงานรองขอความเปนธรรม 
2) คณะทํางาน วางแผนประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานท่ี งบประมาณ เพ่ือ

บรรลุเปาหมายในกิจกรรม ดังนี้ 

- ตรวจสอบความรู 
- กรอบแนวคิดทางกระบวนการทํางาน 

- จับ วิเคราะห สังเคราะหความรู 

- สรางระบบ IT-Based KMS 

- นํา KMS เขาใชงานโดยสรางกิจกรรมเพื่อเปล่ียนแปลง 

- ประเมินผล 
3) คณะทํางาน ยกรางโครงการการจัดการความรู 
4) จัดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจและรับทราบขอเสนอแนะจากบุคลากร สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 
5) จัดประชุมผูบริหารของหนวยงาน  สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปน

ธรรม 1 และ 2 เพื่อรับรองแผนงาน 
6) ขออนุมัติดําเนินโครงการและทรัพยากรที่ตองการตามแผนงาน 
7) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมี Gantt Chart 3 เดือน

สําหรับสราง KMS และ COP มีการใชงบประมาณ แผน และรายงานการใชจาย งบประมาณ และมี
โครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project Team)  

Output : ขอเสนอแผนงานโครงการจัดการความรู งานรองขอความเปนธรรม 

Outcome : รอยละของบุคลากรในหนวยงานท่ีเกี่ยวของเขารวมกิจกรรมพัฒนาแผน 
 
การบริหารทรัพยากรมนุษย RIN 1 (Human Resource Management) 

Input : 
- โครงสรางใหมท่ีสนับสนุนการจัดการความรู (MAN 2) 



51 

- สรุปขอบเขตความตองการของงานรองขอความเปนธรรมและขอกําหนดความตองการ
ของผูปฏิบัติ (ENG 2) 
Process : 

1) คณะทํางานวิเคราะหความสามารถ Conpetence ของ KM TEAM ดานงานรองขอ
ความเปนธรรมจัดทําคุณสมบัติตามตําแหนงงานไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบการทํางานสําคัญ 
ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรในตําแหนงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการ ความรู
ในสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 

2) การสรรหาบุคลากรจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 
2 ท่ีคุณสมบัติ ความรูทักษะและทัศนคติตรงตามความตองการของตําแหนงงานและตามจํานวนซ่ึง
ข้ึนกับปริมาณงาน 

3) เสนอผูบังคับบัญชาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ แตงต้ัง มอบหมายความรับผิดชอบแก
บุคลากรสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม 1 และ 2 ในภารกิจการ จัดการความรู 

4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินการ (Do) โดยมีการวิเคราะห KM 
Team และผูรวมกิจกรรมท้ังหมดใหเกิดกิจกรรมการจัดการความรูตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
และมีขอเสนอแนะจํานวนท่ีเหมาะสมและวิธีการใหไดมาของบุคลากร (ประมาณ 5 ปขางหนา) 

Output : Conpetency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ  ผูปฏิบัติท่ีไดรับการ
คัดเลือก 

Outcome : รอยละของจํานวนบุคลากรสรรหาได เทียบกับจํานวนบุคลากรท่ีมีความตองการ 
 
การฝกอบรม RIN 2 (Training) 

Input : Conpetency Model (Job Description) ตําแหนง, จํานวนผูปฏิบัติ, ผูปฏิบัติท่ีไดรับการ
คัดเลือก (RIN 1) 

Process :  
1) ทําการวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานรองขอความเปนธรรม โดยพิจารณาความตองการความรู 
ทักษะ และทัศนคติท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจัดทําระบบการจัดการความรู 

2) จัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสม ท้ังวิทยากร หลักสูตร เอกสารประกอบ การ
ฝกอบรม สถานท่ีการฝกอบรม ตารางการฝกอบรม งบประมาณสําหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงาน
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รองขอความเปนธรรมในการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสามารถติดต้ังใชงานระบบ
จัดการความรู 

3) จัดฝกอบรม และประเมินผลความรู ทักษะ และทัศนคติ กอนและหลังการฝกอบรม
ใหแกบุคลากรในงานรองขอความเปนธรรม  

4) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอเสนอในการ
พัฒนาผูบริหารดานการจัดการความรู มีขอเสนอในการฝกอบรมวิศวกรความรู มีขอเสนอในการ
ฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป มีการสาธิตระบบใหกับ KM Team อยางนอย 1 คร้ัง และมีการเขียน 
Feedback  

Output :  ความตองการในการฝกอบรม แผนการฝกอบรม บุคลากรท่ีไดรับฝกอบรมสามารถใช
งานระบบจัดการความรูไดตาม ENG 2 

Outcome : รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการฝกอบรมเทียบกับจํานวนท่ีควรไดรับการ
ฝกอบรมท้ังหมด 
 
การจัดการความรู RIN 3 (Knowledge Management) 

Input : ขอมูลเอกสาร (Reponsitory) แหลงขอมูล (Portal) และบุคลากรในโครงการผูออกแบบ และ
ติดต้ังระบบจัดการความรูหัวขอท่ีกําหนดงานรองขอความเปนธรรม 

Process :  
1) สมาชิกของคณะทํางานโครงการ จัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการ

ออกแบบ ติดต้ังระบบจัดการความรูสําหรับหัวขอท่ีกําหนด ตามล้ินชักความรู Task Taxonomy, 
QAI, ENGI, ENG 2, ENG 3, ENG 4, MAN 1,  MAN 2, MAN 3, RIN 1, REU 2, REU 3, REU 4 

2) จัดการรายช่ือสมาชิกของคณะทํางานโครงการ (Project Team) พรอมสถานท่ีติดตอ 
(Contact) 

3) จัดต้ังและใชงาน KMS ในการบริหารจัดการโครงการ 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํางายงานการดําเนินงาน (Do) และมี KMS สําหรับ Project 

Team (ใช MySite) 

Output : ระบบจัดการความรูของโครงการความรูท่ีกําหนด 
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Outcome : รอยละของจํานวนบุคลากรที่อยูใน KMS คณะทํางานโครงการเทียบกับคณะทํางานท่ี
ไดรับการแตงต้ังท้ังหมด 
 
โครงสรางพ้ืนฐาน RIN 4 (Infrastructure)  

Input : รายงานความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรูประเภทตาง ๆ ใน Cop (ENG 3) 

Process  :  
1) จัดทําคุณสมบัติ (Specification) แผนในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษาโครงสราง

พื้นฐานในการดําเนินโครงการ จัดการความรูหัวขอท่ีกําหนด 
- Hardware 
- Software  
- KMS มีลิ้นชักความรู ISO 12207 สําหรับคณะทํางานโครงการ (Project Team) 

งานรองขอความเปนธรรม 
- สถานท่ีทํางานของคณะทํางานโครงการงานรองขอความเปนธรรม 

2) จัดทําแผนงบประมาณ ท้ังงบประมาณลงทุนและงบดําเนินการ 
3) วิเคราะหความคุมคาคุมทุน (Cost Benefit Analysis) ของโครงสรางพื้นฐานงานรอง

ขอความเปนธรรม 
4) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอเสนอแนะในการ

จัดหาอุปกรณดาน Hardware/software/Network 

Output : แผนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน 

Outcome : รอยละของงบประมาณโครงสรางพื้นฐานท่ีใชจริง เทียบกับแผน 
 
การจัดการทรัพยสิน REU 1 (Asset Management)  

Input : แผนการจัดเตรียมโครงสรางพื้นฐาน (RIN 4) 

Process :  
1) นโยบาย ยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการจัดการทรัพยสิน คือ 

- ใชทรัพยสินเดิมใหมากท่ีสุด  ซ้ือเพ่ิมเทาท่ีจําเปน 
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- ใชซอฟตแวรถูกตองตามกฎหมาย 

- มีแผนซ้ือหรือเชาทดแทน 

- การทําสัญญาซอมบํารุง 

- มีการตรวจสภาพ ซอมและซ้ือทดแทน 

-  การใชฐานขอมูลในการใชงานเพ่ือจําหนายซาก 
2) แบงประเภททรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน แผนการซ้ือ

ทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) 

- Server อายุ 3 ป 

- System Software Server อายุ 3 ป 

- Network อายุ 3 ป 

- KMS software อายุ 3 ป 

- Client อายุ 3 ป 

- Client software อายุ 3 ป 

- Mobile Device อายุ 3 ป 
3) จัดทํามาตรฐานการตรวจรับ การตรวจสอบทรัพยสินประจําป (เง่ือนไขการตัดสินใจ 

ความเสี่ยงตาง ๆ เชนเสียบอย ไมมีผูขายหรือบริการหลังการขาย เทคโนโลยีลาสมัย คาใชจายสูง
เกินไป) การจําหนายซากและทดแทน 

4) จัดทํามาตรฐานการเบิกจาย รับผิดชอบครุภัณฑ 
5) จัดทําฐานขอมูลทะเบียนและประวัติการใชงานบํารุงรักษาทรัพยสิน 
6) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยมีขอมูลสํารวจการใช

งานครุภัณฑท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดความรูในปจจุบัน และมีขอเสนอแนะ 

Output : แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และมาตรฐานและฐานขอมูลในการ
จดัการทรัพยสินสนับสนุนการจัดการความรูในหัวขอท่ีกําหนด 

Outcome : รอยละของมูลคาทรัพยสิน ท่ีไดลงทะเบียน เทียบกับมูลคาทรัพยสินท้ังหมดท่ีใชในการ
จัดการความรูในหัวขอท่ีกําหนด 
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การใชซ่ึงโปรแกรมขอมูลตาง ๆ REU 2 (Reuse Program management) 

Input : ENG 4 

Process :  
1) กําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑ ในการใชซํ้าหรือไมทําซํ้า 

- ตองไมมีขอมูลท่ีซํ้าซอน 

- มีอยูแลวไมทําซํ้า 
- พยายามใช Template 

2) วิเคราะหหาโอกาสในการใชซํ้า 

- เอกสารกํากับงาน ISO 12207 (QA1, ENG4, RIN3, RIN4, REU1,REU2) 

- Workspace Templates 

- Knowledge Map Templates 
3) จัดทําเกณฑมาตรฐานการใชซํ้า การตรวจสอบการออกแบบซํ้า และการ ฝกอบรม 
4) หลังจากจบภารกิจ  มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยรายงานการนํา 

Template ไปใช และมีขอเสนอแนะ 

Output : Templates และเกณฑมาตรฐานในการลดการทําซํ้า หรือ พยายามใชซํ้า 

Outcome : รอยละของ Workspace ท่ีใช Template มาตรฐาน 
 
ความรูเฉพาะงาน REU 3 (Domain Engineering) 

Input : สรุปรายงานบทวิเคราะหการดําเนินงานการจับความรูงานรองขอความเปนธรรม (ENG 1) 

Process :  
1) จับความรูภารกิจตาง  ๆ  ในหัวขอความรูงานรองขอความเปนธรรม  โดยใช 

CommonKADS Methodology ในการเก็บ หลักการสําคัญ Domain Concept ของความรูในหัวขอท่ี
กําหนด 

- Task Knowledge ภารกิจท่ีตองใชความรูประสบการณพิเศษ 

- Inference Knowledge ความรูประสบการณท่ีสําคัญ 
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- Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ 

- Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และขอมูล 
สารสนเทศในการทํางาน 

- Ontology คํานิยาม ทฤษฎี และความสัมพันธพื้นฐาน 
2) เก็บ Literature Review มาตรฐานกฎหมายแนวทางปฏิบัติขอมูลและเอกสารอางอิง

ตาง ๆ เกี่ยวกับงานรองขอความเปนธรรม 
3) หลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการดําเนินงาน (Do) โดยการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวของคําจํากัดความ/ทฤษฎีพื้นฐาน/เทคนิคสําคัญตาง ๆ  
 
Output : CommonKADS Knowledge Models 

Outcome : รอยละภารกิจท่ีถูกจับความรู เทียบกับภารกิจท้ังหมดภายในหัวขอความรู 
 
3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล (Data Analysis) 

กระบวนการประเมินคาขอมูลดําเนินการโดยใชวิธี CommonKADS มีการจัดขอมูล 
วิเคราะหขอมูลวาดําเนินการอยางไร ขอมูลใดมีความหมายหรือไมมีความหมาย 

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO12207/15504 
ตามท่ีไดกําหนดใหดําเนินการจํานวน 15 Tasks จากน้ันทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดย
วิธีกระบวนการ CommonKADS เพื่อสรางแผนท่ีความรู (Knowledge Map) แสดงกระบวนการตั้ง
หลักการ (Conceptualization) และแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ท่ีใชในการทํางาน 
แกปญหา หรือตัดสินใจ ซ่ึงแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1) แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) 
2) แบบจําลองความรูวิธีการคิด (Inference Knowledge) 
3) แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) 
เม่ือไดแบบจําลองความรูท้ัง 3 ระดับ แลวจะนําประเมินคาขอมูลท่ีไดจากการสาธิตระบบ

จัดการความรู และแผนการจัดการความรู ตลอดจนการเสนอกิจกรรม KM 3 ป ตอ ผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ KM Team เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได ผลสําเร็จ ของการศึกษาวาจะบรรลุวิสัยทัศน 
ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีรองขอความเปนธรรม คือ “พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็น
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ส่ังคดี มุงเนนการใหความเปนธรรมตอประชาชน” หรือสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม ใช
หลักการพิจารณาตามหัวขอตอไปนี้ เพื่อนําไปวิเคราะหสรุปผลการศึกษาตอไป 

1) ความเปนไปได 
2) ขอดี 
3) ขอเสีย/ขอดอย 
4) ขอปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 
5) ประโยชนท่ีไดรับ 


