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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 
 
ในการศึกษานี้จะศึกษาการนําระบบการจัดการความรูมาใชเพื่อแกปญหาและ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานอัยการในงานสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาด
หลักทรัพย ซ่ึงการศึกษาจะใชระเบียบวิธีวิจัย (Research Metrology) ตามมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึง
เปนมาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนา Software ตามแผนภาพ (รูปท่ี 3.1) 

 

 
รูปท่ี 3.1 กระบวนงานตามมาตรฐาน ISO 12207 

 
ท้ังนี้ ไดลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม (Tasks) เนนการใชทฤษฎีการจัดการ

ความรู Learning in Action และ Knowledge Creation มาแกปญหาผานแผนกิจกรรมการจัดการ
ความรู และมีระบบสารสนเทศการจัดการความรูหรือระบบจัดการความรู (KMS)  

ในการจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ผูศึกษาจึงไดกําหนด
ขอบเขตของขอมูล วิธีการรวบรวม วิเคราะหและประเมินคาขอมูล ดังนี้ 
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3.1  ขอบเขตของขอมูล  
 นับแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา สํานักงานอัยการสูงสุด เร่ิมไดรับมอบหมายให          

ทําหนาท่ีสอบสวนในคดีบางประเภท และงานสอบสวนท่ีสําคัญเร่ิมข้ึนในป พ.ศ. 2547 ตาม พ.ร.บ.          
การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซ่ึงงานสอบสวนในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพยอยูใน
กลุมงานนี้ดวย โดยแสดงลําดับของงานสอบสวนในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย ดังนี้ 

  

งานสอบสวนของพนักงานอัยการ 
 

งานสอบสวนคดีอาญาท่ัวไป 
 

งานสอบสวนคดีพิเศษ 
 

งานสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร 
 

งานสอบสวนคดีความผิดเกีย่วกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 

งานสอบสวนคดีความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย 
 

 การศึกษานี้ไดเลือกศึกษาเฉพาะการแกปญหาในงานท่ีมีความสําคัญ(Critical 
Task) ในระบบงานสอบสวนของพนักงานอัยการ คือ “การสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปน
หุนใน ตลาดหลักทรัพย” ซ่ึงเปน Knowledge Pack ยอยของระบบงานสอบสวน ดังนั้นขอบเขตของ
ขอมูล จึงไดแก 

 1.1 สถานท่ี คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 ซ่ึงเปน
หนวยงานผูรับผิดชอบงานสอบสวนท่ีรับจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยหมุนเวียนสลับกันรับงาน
ในปริมาณงานเฉล่ียท่ีใกลเคียงกัน 

 1.2 บุคลากร แบงเปน 
 (1) ผูบริหาร  คือ  ผู ท่ี มีสวนในการบริหารกําหนดนโยบายการ

ดําเนินงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 ประกอบดวย อธิบดีอัยการฝายคดีพิเศษ 
รองอธิบดีอัยการ ฝายคดีพิเศษ (ท่ีกํากับดูแลงานสอบสวนคดีพิเศษ) และอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 
และ 4  
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 (2) ผูเชี่ยวชาญ คือ พนักงานอัยการท่ีไดรับมอบหมายใหสอบสวนคดี
พิเศษ    ในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย จนเปนท่ียอมรับของผูบริหารและพนักงานอ่ืน
วาเปนผูเช่ียวชาญ  

 (3) ผูใชงานระบบ/ผูปฏิบัติงานใชความรู คือ พนักงานอัยการ นิติกร 
และเจาหนาอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานสอบสวนคดีพิเศษ 

 (4) KM Team คือ บุคคลตามคําส่ังสํานักงานคดีพิเศษ ท่ีตั้งข้ึนเพื่อ
ดําเนินการสรางและรวบรวมองคความรูหลัก องคความรูสนับสนุน ในงานอันเปนภารกิจของ
สํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 
และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2552-2556 ในสวนท่ี
สํานักงานคดีพิเศษ ตองรับผิดชอบ 

 
3.2   การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิจัยผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยตามมาตรฐาน ISO12207 ท่ีลด
กระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม และมีการวัดและประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (Plan 
Do Check Act -PDCA) กระบวนการทั้ง 15 กิจกรรม (Tasks) มีเปาหมายเพื่อใหการนําระบบการ
จัดการความรู (KMS) มาใชแกปญหาในการสอบสวนคดีพิเศษ หรือชวยทําใหการสอบสวนคดี
พิเศษในความผิดฐานปนหุนบรรลุผล (productivity) โดยกระบวนงานท้ัง 15 กิจกรรมดังกลาว
สามารถจัดกลุมออกเปน 2 กลุมคือ  

 - กลุมการสรางระบบการจัดการความรู 
 - กลุมการนําระบบการจัดการความรูท่ีสรางนั้นไปใชในองคกร  

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  
3.2.1  การศึกษาและเก็บความตองการ KMS (ENG1: Requirement Elicitation) 

 การเก็บความตองการโดยใชวิธีการ Common KADS: Scoping, 
Knowledge Capture, Case Study and Validation Meetings โดยมีการดาํเนินการ (process) ดังนี ้
 (1)  ศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ของการนําระบบการ
จัดการความรูมาใชกับงานสอบสวนคดีพิเศษในความผิดฐานปนหุนในตลาดหลักทรัพย โดยการทํา
ความเขาใจ Knowledge Management System, ศึกษาวิธีการ Common KADS ในการจัดเก็บความรู, 
ศึกษาอํานาจหนาท่ีและโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 เพ่ือเตรียมเก็บ
ความตองการของผูใชระบบ  
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 (2)  สอบถามพูดคุย (ไมเปนทางการ) กับพนักงานอัยการ ในสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 1 และ 4 เพื่อทราบกระบวนการทํางาน (Work Flow) และขอมูลอ่ืนเพื่อ
นําไปจัดทําแผนงาน กําหนดวาะระการประชุม ขอบเขตการจับความรู (Scoping) และกําหนดบุคคล
ท่ีจะขอสัมภาษณ 
 (3)  จัดทําแผนงาน กําหนดการ ทําหนังสือขอสัมภาษณ รางขอบเขต
การจับความรูและวาระสัมภาษณ  
 (4)  สัมภาษณรองอธิบดีอัยการฝายคดีพิ เศษ  ( ท่ี รับผิดชอบงาน
สอบสวนคดีพิเศษ) เพื่อทราบความตองการในการจัดการความรู กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ กําหนด
ภารกิจสําคัญ (Critical Task) และใหผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน และแนวทางการจัดการความรูของ
สํานักงานคดีพิเศษ  
 (5)  จับความรูจากผูเช่ียวชาญ ตามมาตรฐาน Common KADS (Task-
Inference-Domain-Knowledge Base-Ontology) เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด 
หลักการท่ีสําคัญ และเทคนิคในการสอบสวน  
 (6)  จัดทําบทวิเคราะห (Transcript)  
 (7)  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนโดยนําบทวิเคราะห (Transcript) 
ไปสอบทาน กบัผูบริหารและผูเช่ียวชาญ เพื่อสอบทาน ความเขาใจ ความถูกตอง (Validity) 
ครบถวนสมบรูณ (Completeness)  
  (8)  วิเคราะห Transcript จากบทสัมภาษณแลวนํามาจัดทําแผนภาพ
ความรู (Knowledge Map) โดยใช โปรแกรม Visio ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน Common KADS  
  (9)  สรุปรวบรวมขอมูลความตองของผูใชระบบ (Knowledge User) 
จากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม  
 
3.2.2  วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) 
 (1)  การนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ (ตาม 
ENG1) หรือรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากนั้นนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตองการของผูใชงาน ใหเปนความตองการ
ทางดานเทคนิคของระบบ 
 (2)  วิเคราะหขอมูลจาก ENG 1 เพ่ือแบงประเภทผูใชงาน ในระดับ
ตางๆ เพื่อทราบ Business Specification, User Specification  
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3.2.3  การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) 
 เปนการนําขอมูลท่ีไดจาก ENG1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบ

ถึงความตองการของสวนประกอบตางๆ ท่ีอยูภายในระบบ (System Specification, Requirement 
Specification) และเสนอ ขอกําหนดความตองการของระบบ Hardware, Software ท่ีจําเปนในระบบ
จัดการความรู เชน สามรถรองรับรูปแบบการแสดงผลขององคความรู ตามโปรแกรม Microsoft 
Visio (Task / Inference/ Domain/Knowledge base/Ontology) สามารถเก็บขอมูล Knowledge base 
แสดงผลในรูปแบบของรายการ ( Lists ) เชน  Document Library , Discussion เปนตน 
 
3.2.4  การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของ
ซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 
 
3.2.5   การส่ือสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) เปนการทําความเขาใจกับคนใน
องคกรเกี่ยวกับระบบ KMS เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงานคดีพิเศษมีความเขาใจ และมีสวนรวมใน
การทํากิจกรรมการจัดการความรู ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน 
คดีพิเศษ โดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษจะไดจากการ
สัมภาษณผูบริหาร จากนั้นจะไดมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน 
โดยกิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบการจัดการความรูและเสนอแผนกิจกรรม
ใหกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 

 สําหรับวิธีการสรางความเขาใจ (Alignment) นั้น ตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับวิสัยทัศนการจัดการความรูของ สํานักงานคดีพิเศษ แตเนื่องจากสํานักงานคดีพิเศษยังไมมี
วิสัยทัศนการจัดการความรู จึงตองกําหนดข้ึน ท้ังนี้ การกําหนดวิสัยทัศนดังกลาว จะตองศึกษา
วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
แลวนํามาหารือผูบริหาร เพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศน ดานการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษ 
และกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการความรูโดยเปนแผน 3 ป ใหการจัดการความรูบรรลุ
วิสัยทัศนการจัดการความรูตามที่กําหนดไว รวมท้ังทํากิจกรรมสาธิตระบบ KMSท่ีสรางข้ึน ใหกับ 
KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญดู เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ  
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3.2.6  การจัดการองคกร (MAN 2: Organization Management) เปนการปรับโครงสรางองคกร
เพ่ือรองรับระบบ KMS วัตถุประสงคเพื่อทบทวนโครงสรางเดิมของสํานักงานคดีพิเศษเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการความรู จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุงโครงสรางใหมเพื่อรองรับ
ระบบการจัดการความรู  
 
3.2.7  การจัดการโครงการ (MAN 3: Project Management) เปนการบริหารจัดการโครงการ โดยมี 
Gantt chart ของการสรางระบบการจัดการความรู และมีโครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project 
Team) วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบ KMS และกลุม COP โดยประเมิน
เวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู 
 
3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: Human Resource Management) เปนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะหแนวทางการบริหารดาน
กําลังคนท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน KM Team ของสํานักงานคดีพิเศษ และ
ผูเกี่ยวของ 
 
3.2.9 การฝกอบรม (RIN 2: Training) เปนการฝกอบรมบุคคลากรเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ 
KMS โดยมีการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูปฏิบัติงานท่ี
จําเปนในการจัดการความรูของสํานักงานคดีพิเศษ และจัดทําแผนการฝกอบรมท่ีเหมาะสม ท้ัง
วิทยากร และหลักสูตรฝกอบรม เพื่อพัฒนา ความรู ทักษะ และทัศนคติ ใหสามารถใชงานระบบ
จัดการความรู 
 
3.2.10 การจัดการความรู (RIN 3: Knowledge Management) เปนการจัดเก็บเอกสารและ
แหลงขอมูลตางๆ ท่ีใชในการออกแบบติดต้ังระบบการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการ
ความรูในครั้งตอไป  
3.2.11 การจัดการโครงสรางพื้นฐาน (RIN 4: Infrastructure) เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยการรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอัตรากําลัง ขอมูล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห วาอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานเพียงพอ
หรือไมและจัดทําแผนในการจัดซ้ือ จัดหาเพ่ิมเติม  
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3.2.12  การจัดการทรัพยสิน (REU 1: Asset Management) เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดย
มีการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานในปจจุบัน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหการใช
ประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคตและจัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน  
 
3.2.13 การใชซํ้าโปรแกรมตาง ๆ (REU 2: Reuse Program Management) เปนการกําหนดรูปแบบ
ตางๆ ของโปรแกรม KMS ท่ีใชรวมกัน โดยการสํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูท่ี
สามารถนํามาใชไดเพื่อใหเปน Template ในการจัดการความรูในอนาคต 
 
3.2.14 การนําความรูหลักการไปใช (REU 3: Domain Engineering) เปนการเก็บความรู   หัว
ขอความรูเพื่อไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป ซ่ึงจะมีการวิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN1
เพื่อพิจารณาวาสามารถนําส่ิงใดไปใชซํ้าในอนาคตได 
 
3.2.15 การตรวจประเมินคุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) การตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ (Quality Assurance - QA) โดยทําความเขาใจ Quality Guideline ตามท่ี
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด และปฏิบัติตาม รวมท้ังทํารายงาน
สรุปโครงการท้ัง 15 Tasks 
3.3   กระบวนการประเมินคาขอมูล  

 เม่ือไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 
12207/15504 ท้ัง 15 กิจกรรมขางตนแลว จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดย
วิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring) มีหลักการ
สําคัญ คือ การสรางระบบคอมพิวเตอรใหทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย ตามลักษณะ
แบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู  

 กระบวนการ Common KADS ประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge 
Capture) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) 
และนําความรู ไปใช ((Knowledge Utilization)  

 วิธีการวิศวกรรมความรูมีวิธีคิดสําคัญ คือ การจําลองความคิดหรือความรูของ
มนุษย ใหอยูในแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ท่ีมนุษยใชในการแกปญหา ตัดสินใจ และ
เรียนรู จากความรูท่ีสะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) โดยความรูดังกลาวแบงออกเปน 3 ระดับ 
ไดแก 
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 - ระดับงาน (Task Level หรือ Task Knowledge) คือ ความรูเกี่ยวกับเปาหมาย 
ของงาน รูในวตัถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลุภารกิจ  
 - ระดับคิด (Inference Level หรือ Inference Knowledge) คือ ความรูใน
ข้ันตอนของการคิด การหาเหตุผล (Reasoning) ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ 
ผลลัพธตาง ๆ และวิธีแกปญหา 

 -  ระดับปญหา (Domain Level หรือ Domain Knowledge) คือความรูเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีคิดเฉพาะปญหาน้ันๆ หลักการท่ีเปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลท่ีใชในการ

ทํางาน แกปญหาและตัดสินใจ หรือ กระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ืองใน

การแกปญหา หรือตัดสินใจ  
 -  Ontology คือ คําเรียก อภธิานศัพท (Vocabulary) หรือนิยาม หลักการ
พื้นฐานในการแกปญหา (The Specification of Conceptualization) เปนสวนหนึ่งของ Domain 
Knowledge  

 
3.4  การทดลองวิจัยพัฒนาและการการสาธิตระบบจัดการความรู และแผนการจัดการความรู เพื่อให
การจัดการความรูบรรลุวิสัยทัศนและแกปญหา 

 เม่ือสาธิตระบบ KMS แลวจะทําการการประเมินผลท่ีเกิดจากการสาธิตนั้น 
รวมท้ังและเสนอกิจกรรม KM 3 ป ตอ KM Team ผูเช่ียวชาญ หรือผูบริหาร เพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปได ผลสําเร็จ ของการศึกษาวาจะบรรลุวิสัยทัศนหรือสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม โดย
ประเมินจากความเปนไปได ขอดี ขอเสีย ส่ิงท่ีตองปรับปรุง ประโยชนท่ีไดรับ ท้ังนี้ ผลดังกลาวจะ
นําไปวิเคราะหสรุปผลการศึกษาตอไป 


