
 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 
3.1  ขอบเขตของขอมูล 

การสรางและรวบรวมองคความรูตามหัวขอองคความรูลําดับท่ี 63 งานคณะกรรมการ
อัยการ ในภารกิจหลัก (Critical Task) “งานการประชุม ก.อ.” นี้ ผูทําการคนควาแบบอิสระไดทํา
การรวบรวมองคความรูท้ังท่ีเปนองคความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge)  ซ่ึงเปนความรูเกี่ยวกับ
งานการประชุม ก.อ. ท่ีสามารถจัดเก็บ รวบรวม และถายทอดไดในรูปของขอมูลสารสนเทศตาง ๆ  
ท้ังท่ีเปนความรูหลัก คูมือ/ระเบียบ  และความรูสนับสนุน เชน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ี
เกี่ยวของ เปนตน และความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ซ่ึงเปนความรูเกี่ยวกับงานการ
ประชุม ก.อ. ท่ีเกิดจากประสบการณตรง และไดผลมาแลวของคนทํางาน การคิดเชิงวิเคราะห  
ทักษะในการทํางาน และเทคนิคในการทํางานของคนทํางาน กลาวคือ ฝายเลขานุการ ก.อ. นั่นเอง 

การคนควาแบบอิสระน้ี กําหนดขอบเขตของขอมูลท่ีดําเนินการจัดเก็บ  ดังนี้ 

3.1.1  หนวยงาน 
หนวยงานท่ีดําเนินการจัดเก็บขอมูล  และทําการศึกษาคนควาแบบอิสระน้ี เปนหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบทางธุรการงานการประชุม ก.อ. โดยตรง คือ 
1) สํานักงาน ก.อ. 

สํานักงาน ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการ
สูงสุด พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 6 (3) กําหนดใหสํานักงาน ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลและงานวินัยของขาราชการอัยการ งานของคณะกรรมการอัยการตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ เวนแตการฝกอบรม และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย   

2) สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 สํานักงาน ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีตาม

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด  พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานอัยการสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ 6 (3) วรรค 2 (ข) 1) และ 2) และ
คําส่ังสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี 70/2554  เร่ือง จัดต้ังสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 
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(เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2554 กําหนดใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 
สํานักงาน ก.อ. มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการอัยการและ
งานของคณะกรรมการอัยการ  เวนแตงานวินัย และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3.1.2  ผูบริหาร  
ผูบริหารงานการประชุม ก.อ. นั้น เดิมพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ.

2521 มาตรา 15 วรรคทาย บัญญติให ก.อ. แตงต้ังขาราชการฝายอัยการคนหน่ึงเปนเลขานุการ ก.อ.1

เพื่อรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. ท้ังปวง ตอมาภารกิจเกี่ยวกับงานการประชุม ก.อ.และงานท่ี
เกี่ยวของมีมากข้ึน สํานักงานอัยการสูงสุดจึงจัดต้ังสํานักงาน ก.อ. ข้ึนรับผิดชอบงานทางธุรการงาน
การประชุม ก.อ. โดยตรง โดยมีอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนผูบังคับบัญชา และเพื่อใหงานการ
ประชุม ก.อ. เปนไปอยางราบร่ืนและมีบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณสนันสนุน ก.อ. จึงไดมีมติ
แตงต้ังใหอธิบดีอัยการ  สํานักงาน ก.อ.  เปนเลขานุการ ก.อ. ดวยตลอดมา ดังกลาวขางตน 

ดังนั้น ผูบริหารงานการประชุม ก.อ. คือ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. ซ่ึงรับผิดชอบงาน
สํานักงาน ก.อ. ท้ังปวง และเลขานุการ ก.อ. ซ่ึงรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. ท้ังปวง ปกติจึงเปน
บุคคลเดียวกันดังกลาว 

ขอบเขตของขอมูลท่ีดําเนินการจัดเก็บจากอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./เลขานุการ ก.อ. 
ในฐานะผูบริหาร  คือ การสัมภาษณเพื่อกําหนดขอบเขตองคความรู (Scoping meeting) กําหนด
กลุมผูใชงาน (Users) กําหนดความตองการของระบบการจัดการความรู (Business Specification) 
และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) และกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ระบบ
การจัดการความรู ตลอดจนกําหนดตัวผูประสานงาน 

3.1.3  ผูเชี่ยวชาญ 
 ผูเช่ียวชาญงานการประชุม ก.อ. ตองเปนผูมีความรูเกี่ยวกับงานการประชุม ก.อ. ท่ีเกิด

จากประสบการณตรง  และไดผลมาแลวของคนทํางาน  กลาวคือ  ผูซ่ึงปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติหนาท่ี
ฝายเลขานุการ ก.อ. เปนเวลานาน  การคนควาแบบอิสระนี้  ผูบริหารไดกําหนดตัวผูเช่ียวชาญเพื่อ
สัมภาษณจัดเก็บขอมูล ดังนี้ 

1. อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./ เลขานุการ ก.อ. (ทานเข็มชัย  ชุติวงศ) 
2. รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./ ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานธีระ หงสเจริญ) 

                                                            
1 ปจจุบัน  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 18 วรรคทาย บัญญัติให ก.อ. 

แตงต้ังขาราชการอัยการคนหน่ึงเปนเลขานุการ ก.อ. 
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3. รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./ ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานวันชาติ สันติกุญชร) 
4. อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานวิเชียร  สุดรุง) 
5. อัยการอาวุโส  สํานักงาน ก.อ. (ทานเรืองนนท  เรืองวุฒิ) 
6. อัยการอาวุโส  สํานักงาน ก.อ. (ทานนคร  ทองประยูร) 
ขอบเขตของขอมูลท่ีดําเนินการจัดเก็บจากผูเช่ียวชาญ คือการสัมภาษณเพ่ือขอจับความรู 

(Knowledge Capture Meeting) ผูคนควาแบบอิสระไดจัดทําระเบียบวาระ (Agenda) เพื่อทําการ
สัมภาษณผูเช่ียวชาญขางตนเพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทานความรูเร่ือง 
“งานการประชุม ก.อ.”  

3.1.4   KM Team 
เพื่อใหการบริหารจัดการความรูดานการบริหารงานบุคคลขาราชการอัยการ ดานงานวินัย

และจริยธรรมขาราชการอัยการ และดานงานคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ในสํานักงาน ก.อ. เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สํานักงาน ก.อ. จึงไดมีคําส่ังท่ี 4/2553 เร่ือง แตงต้ัง
คณะทํางานการจัดการความรู (KM Team) ลงวันท่ี 29 เมษายน 2553 แตงต้ังคณะทํางานการจัดการ
ความรูของสํานักงาน ก.อ. ข้ึน ประกอบดวย อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนหัวหนาคณะทํางาน  
รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. เปนรองหัวหนาคณะทํางาน ขาราชการและเจาหนาท่ีของ
สํานักงาน ก.อ. เปนคณะทํางานและฝายเลขานุการ โดยใหมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

1. สงเสริมและพัฒนาขีดสมรรถนะบุคคลและจัดการความรูในสํานักงานเพ่ือใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

2. ดําเนินการสรางและรวบรวม เผยแพร  องคความรูของสํานักงานตามภารกิจและ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. จัดทํารายงานในความรับผิดชอบและระบบการประเมินผลการจัดการความรูท่ีได
จากการจัดการความรูเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความรู 

4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีหัวหนาคณะทํางานการจัดการความรูมอบหมาย 
ขอบเขตของขอมูลท่ีดําเนินการจัดเก็บจาก KM Team กรณีมีเวลาเพียงพอ คือ ขอมูลท่ี

การคนควาแบบอิสระน้ีไดจากการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และการเสนอกิจกรรมการ
จัดการความรู (KM) ตอ KM Team สํานักงาน ก.อ. 

เนื่องจากงานการประชุม ก.อ. เปนภารกิจหนึ่งขององคความรูเร่ืองงานคณะกรรมการ
อัยการ (หัวขอองคความรูลําดับท่ี 63) และเปนภารกิจซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ เฉพาะผูบริหาร
สํานักงาน ก.อ.และปฏิบัติหนาท่ีฝายเลขานุการ ก.อ. เทานั้น ท่ีจะเปนผูใชและเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการความรูนี้ ดังนั้น การคนควาแบบอิสระน้ีจะทําการสาธิตระบบการจัดการความรู (KMS) และ
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เสนอกิจกรรมการจัดการความรู (KM) ตอ KM Team สํานักงาน ก.อ. เฉพาะ KM Team ซ่ึงเปน
ผูบริหาร สํานักงาน ก.อ. และปฏิบัติหนาท่ีฝายเลขานุการ ก.อ. เปนการเฉพาะ 

การคนควาแบบอิสระ เร่ือง ระบบการจัดการความรูเพื่องานคณะกรรมการอัยการนี้
กําหนดขอบเขตการเก็บขอมูลเฉพาะในภารกิจหลัก (Critical Task) งานการประชุม ก.อ. ไดแก งาน
ที่ตองดําเนินการกอนการประชุม งานท่ีตองดําเนินการขณะการประชุม และงานท่ีตองดําเนินการ
หลังการประชุม โดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณีสําคัญ (Best Practice) 3 กรณี คือ 

1. กรณีพิจารณาแตงต้ังโยกยายขาราชการอัยการ 
2. กรณีพิจารณาเร่ืองทางวินัยขาราชการอัยการ 
3. กรณีเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายท่ียังไมมีบรรทัดฐาน 

 
3.2  การทดลองวิจัยพัฒนา 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการคนควาแบบอิสระน้ี  ไดกระทําภายใตมาตรฐาน ISO 
12207 และ ISO 15504 ตามมาตรฐานท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูกําหนดเปน
มาตรฐานในการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS) ของสํานักงานอัยการสูงสุดในการจัดการ
ความรู ประกอบดวย Tasks จํานวน 15 Tasks ท่ีจําเปน ปรากฎตามภาคผนวก ก เพื่อใหระบบการ
จัดการความรูมีวงจรการสราง การนําสูการปฏิบัติ การใชงาน และการพัฒนา ดังนี้ 

3.2.1  ENG1 Requirement Elicitation  การเก็บความตองการและการจัดการความรู โดยใช
หลักการของวิศวกรรมความรู (CommonKADS) 

1) ศึกษาทําความเขาใจและรวบรวมเอกสารที่เกี ่ยวของกับหัวขอความรูที่ศึกษา
คนควาแบบอิสระและหนวยงานท่ีเกี่ยวของตามขอบเขตของการศึกษาคนควาแบบอิสระ 

2) จัดทําแผนการสัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/Knowledge Decision Maker) 
เพื่อทราบขอบเขตหัวขอความรู (Scoping Meeting) ปญหาวิกฤตหรือภารกิจหลัก (Critical Task) 
ขอบเขตการจัดการความรูและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ 
(Providers) และกลุมผูใชงาน (Users) ความตองการของระบบการจัดการความรู (Business 
Specification) และความตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) จัดทําแผนการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือจับความรู (Knowledge  Capture  Meeting) การขอทราบกรณีศึกษา (Case Study 
meeting) และการสอบทานความรู (Validation meeting) และกําหนดการสัมภาษณดังกลาว 

3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ(Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพ่ือ
สัมภาษณผูบริหาร ผูเช่ียวชาญและผูใชงานตามแผนการสัมภาษณ วาระการสัมภาษณปรากฎตาม
ภาคผนวก ข. และภาคผนวก  ค. 
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4) สัมภาษณผูบริหารเพื่อทราบขอบเขตความรู และสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อจับความรู
ในการทํางานโดยใชหลักการ Input/ Process/ Output เพื่อใหได Task/ Inference/ Domain Concept 
และผูใชงานตามกําหนดการและวาระ 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการและวิเคราะห Transcript นํามาจัดทําแผนภาพความรู 
(Knowledge Map) ตามมาตรฐาน CommonKADS 

รายละเอียดการเก็บความตองการและการจับความรูปรากฎตามขอ 4.1.1 

3.2.2  ENG2 System Requirement Analysis  การวิเคราะหความตองการระบบงาน  
1)  นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะหเพื่อกําหนดความตองการระบบการจัดการ

ความรู (Business Specification) และกําหนดความตองการของผูใชงานระบบการจัดการความรู 
(User Specification) สรุปไดวา ระบบการจัดการความรูควรจะมี Knowledge Pack, Knowledge 
Map, Case Study และ Function/Feature ตามโปรแกรม Microsoft SharePoint 2010 และแบง
ผูใชงาน เปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision Maker, Knowledge Provider, Knowledge User 
ซ่ึงเปนบุคคลกลุมเดียวกัน คือ ฝายเลขานุการ ก.อ.  

2)  จัดทํารายงานการดําเนินงานและระบุ Business Specification และ User Specification 

3.2.3 ENG3 Software Requirement Analysis  การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  
1) วิเคราะหขอมูลจาก ENG1 + ENG2 เพื่อวางระบบการจัดการความรู  ดังนี้  

(1)   กําหนด Function พื้นฐานตามขอ 3.2.2 1) และอ่ืน ๆ / กําหนดการใชงาน 
(2)  วิเคราะหการใชองคความรูตามโปรแกรม Microsoft Visio (Task / Inference / 

Domain/Knowledge base/Ontology) 
(3)  เก็บขอมูล Knowledge Base แสดงผลในรูปแบบของรายการ (Lists) เชน Document 

Library, Discussion เปนตน 
2)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ ความสอดคลองกับ Eng 1 + Eng 2                                     

การกําหนดสิทธิของผูใช โดยกําหนดใหฝายเลขานุการ ก.อ. มีสิทธิในการจัดการ  
อาน เขียน แกไข ลบ ขอมูลไดท้ังระบบ และตองแสดงโครงสรางองคความรู (Task / Inference / 
Domain / Knowledge Base / Ontology) 

3.2.4  ENG4 Software Design  การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, 
Design Specification) นํา Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใช การใชงานบาง Function ยังไม
สามารถนํามาใชได  เนื่องจากสํานักงานอัยการพิเศษฝายจัดการความรูยังไมเปดใชงาน เชน Blog, 
Wiki, Calendar, Announcement 
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3.2.5 MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> 
KM Vision + People/Process/Technology Missions) 

1) ตรวจสอบวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการสูงสุด วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. และวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงาน 
ก.อ. รายละเอียดปรากฎตามขอ 3.3.1  1) (3) 

2) จัดทําแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจใหตรงกันในฝายเลขานุการ 
ก.อ.โดยใชการพูดคุยสรางความเขาใจเร่ืองกิจกรรมการจัดการความรูท่ีมีการประยุกตนําทฤษฎีการ
เรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) รูปแบบการเรียนรูจากประสบการณ (Experiential Learning) 
โดยการทบทวน (Review) และการสะทอนคิด (Reflect) มาชวยใหงานการประชุม ก.อ. ของฝาย
เลขานุการ ก.อ. มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เชน ขอมูลสามารถถูกเรียกนํามาใชไดทันที ประชาสัมพันธ 
(พูดคุยสรางความเขาใจ) ใหฝายเลขานุการ ก.อ. และสํานักงานอัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 
เก็บขอมูลใหเปนระบบในระบบการจัดการความรูขอมูลสวนใหญตกอยูท่ีองคกร  

3) จัดทําแผนกิจกรรมการจัดการความรู (KM) 3 ป ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน (Vision) 
ของสํานักงาน ก.อ. รายละเอียดปรากฎตามขอ 4.1.2 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมสาธิตระบบการจัดการความรู และแผนกิจกรรม
การจัดการความรูใหกับ KM Team (ผูเช่ียวชาญ) เพื่อรับฟงขอเสนอแนะ รายละเอียดปรากฎตามขอ 
4.2.1 

3.2.6 MAN2 Organization Management  การจัดการองคกร Work Breakdown Structure -> 
Organization Structure Jobs (Cop = KM, KE, Experts, Users) 

1)   วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ ก.อ. และจัดทํา
ขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับการจัดการความรู (โครงสรางของสํานักงาน ก.อ. / ฝายเลขานุการ 
ก.อ. เปนไปตามกฎหมาย และมติ ก.อ. แลวแตกรณี) 

2) จัดทํารายงานผลการดําเนินการและยกรางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับ
การจัดการความรู  

3.2.7 MAN3 Project Management การจัดการโครงการ Time schedule, Resources (Depletion / 
Non-Depletion = Resource Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมท่ัวไป        
1) ตรวจสอบความรู  2) กรอบแนวคิดทางธุรกิจ  3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู  4) สรางระบบ 
IT  5) นํา KMS เขาใชงานสรางกิจกรรม  6)  ประเมินผล) 



36 
 

1)  วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบการจัดการความรู และกลุม 
COP โดยประเมินเวลาและทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ และเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู  

2)  จัดทํา Gantt Chart และระบุ Project Team พรอมการแบงงานใน Team (Work Break 
Down Structure) ดวย 

3)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการ และการใชทรัพยากรพรอมท้ังวิเคราะห ปญหา 
อุปสรรค และขอจํากัด รวมท้ังขอเสนอแนะการปรับปรุง ปจจัยความสําเร็จ และโอกาสของ
โครงการ 

3.2.8 RIN1 Human Resource Management  การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis 
-> Functions-> Jobs -> Manpower) 

1)  รวบรวม  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับกรอบอัตรากําลัง
ของฝายเลขานุการ ก.อ. 

2)  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการ  

3.2.9 RIN2 Training  การฝกอบรม (Duties Tasks -> Knowledge Skill -> Gap Analysis -> 
training needs) 

1)  วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฎิบัติงานท่ี
เกี่ยวของกับระบบจัดการความรูงานการประชุม ก.อ. โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ ผูบริหารในการ         
จัดการความรู (Knowledge Manager), วิศวกรความรู (Knowledge Engineer), และผูใชงานท่ัวไป 
(Knowledge Worker)  

2)  จัดทําขอเสนอการนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) มา
ประยุกตใชในการทํางาน 

3.2.10  RIN3 Knowledge Management  การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> 
Domain Repository + Portal) 

1)  จัดเก็บเอกสาร และแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีใชในการสรางระบบการจัดการความรูเพ่ือ
งาน คณะกรรมการอัยการ 15 Tasks ไดแก QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, 
MAN3, RIN1, RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 เขาระบบการจัดการความรูท่ีสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู จัดทําข้ึน 

2)  ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารในระบบ KMS ของโครงการ  

3.2.11  RIN4 Infrastructure  โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, 
Cost of Development, Ease of Development, Interface Capabilities, Control and กSecurity, Scalability)  
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1) สํารวจโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูวาเพียงพอรองรับตอระบบการจัดการความรู
ตามความตองการของผูใชหรือไม  ทั้งในสวนของ  Business  Specif icat ion และ  User 
Specification เชน Hardware, Software, network เปนตน 

2) วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถรองรับ
กิจกรรมการจัดการความรูท่ีสรางขึ้น 

3) จัดทําแผนในการจัดซ้ือจัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม (ถามี) 

3.2.12  REU1 Asset Management  การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> 
Economic Performance, Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, 
lease,  rent,  maintain, keep, upgrade, replace, dispose) ก 

1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน (ตามทะเบียนครุภัณฑของ
สํานักงาน ก.อ.) ในการสนองตอบความตองการในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ ENG2, 
MAN1 และ RIN1  

2) จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนจากครุภัณฑท่ีมีอยูเปรียบเทียบกับ
อนาคต แบงประเภททรัพยสิน ตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน จัดทําแผนการใชของ
ท่ีมีอยูแลว แผนการซ้ือทดแทนเม่ือหมดอายุ (Spending Plan) และขอเสนอแนะเก่ียวกับงบประมาณ
ในการบํารุงรักษา  

3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ท่ีใชในระบบการ
จัดการความรู) 

3.2.13 REU2 Reuse Program Management การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Normalization) 
1) Template และออกแบบตาม ENG4 

3.2.14 REU3  Domain Engineering  ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
1) วิ เคราะหผลที่ไดจาก  ENG1-ENG4 และ  MAN1 เ พื่อหาขอมูลที่สามารถ

นําไปใช ซํ้าได       
2) จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใชตอไป 

3.2.15  SUP 1 Quality Assurance (QA) การประกันคุณภาพ 
1) จัดทํารายงานสรุปการดําเนินโครงการระบบการจัดการความรู (KMS) ท้ัง 15 Task  
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3.3  กระบวนการประเมินคาขอมูล (Data Analysis) 

เม่ือทําการศึกษาขอมูลดวยกระบวนการจัดการความรู โดยการรวบรวมองคความรูท่ีชัด
แจงจากเอกสารและขอมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ และองคความรูท่ีฝงอยูในตัวบุคคลจากการ
สัมภาษณผูบริหาร คือ อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. เพื่อกําหนดขอบเขตองค
ความรู และสัมภาษณผูเช่ียวชาญ คือ ฝายเลขานุการ ก.อ. ท้ังในปจจุบันและอดีตเพื่อขอจับความรู 
ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทานความรู ท้ังนี้ ภายใตมาตรฐาน ISO 12207 และ 15504 เสร็จส้ิน
แลว จากน้ันจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลดวย CommonKADS เพื่อใหทราบวาขอมูลใด
มีความหมายหรือไมมีความหมายอยางมีนัยสําคัญตอการจัดการความรูตามหัวขอองคความรูท่ีศึกษา 
ดังนี้ 

3.3.1 การวิเคราะหขอมูล 
ผูคนควาแบบอิสระไดนําบทสัมภาษณ (Script) ดังกลาว มาทําการวิเคราะหขอมูลเปน

บทสรุป (Transcript) วาขอมูลใดมีความหมายอยางมีนัยสําคัญขางตน ดังนี้ 
1) การสัมภาษณผูบริหาร เพื่อขอทราบขอบเขตองคความรู 

(1) Eng 1 
1.  ภารกิจหลัก (Critical Task) ท่ีกําหนด คือ “งานการประชุม ก.อ.” 
2.  ผูเช่ียวชาญ (Provider) ท่ีกําหนด คือ ฝายเลขานุการ ก.อ. ท้ังในปจจุบันและ

อดีต รวม 6 ทาน ดังนี้ 
-  อธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./ เลขานุการ ก.อ. (ทานเข็มชัย  ชุติวงศ) 
- รองอธิบดีอัยการ  สํานักงาน ก.อ. / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานธีระ  หงสเจริญ) 
- รองอธิบดีอัยการ สํานักงาน ก.อ./ ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานวันชาติ สันติกุญชร) 
- อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / ผูชวยเลขานุการ ก.อ. (ทานวิเชียร  สุดรุง) 
- อัยการอาวุโส สํานักงาน ก.อ. (ทานเรืองนนท เรืองวุฒิ) 
-  อัยการอาวุโส สํานักงาน ก.อ. (ทานนคร ทองประยูร) 

(2)  Eng 2 
 1.  กลุมผูใชงาน (Users) ระบบการจัดการความรู คือ 

- ผูบริหาร (Knowledge Decision Maker) ไดแก อธิบดีอัยการ สํานักงาน 
ก.อ. / เลขานุการ ก.อ. 

- ผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) ไดแก ฝายเลขานุการ ก.อ. 
- ผูใชงานท่ัวไป (Knowledge Users)  ไดแก  อัยการพิเศษฝายคณะกรรมการ 1 / 

ผูชวยเลขานุการ ก.อ. และเจาหนาท่ีธุรการท่ีรับผิดชอบ 
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2.  ความตองการระบบการจัดการความรู (Business Specification) และความ
ตองการของผูใชงานระบบ (User Specification) คือ ระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนตาม
โปรแกรม Microsoft Share Point 

(3) Man 1 
1.  วิสัยทัศน (Vision) ระบบการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. กําหนด

ภายใตวิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุดและวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ
สูงสุด ดังนี้ 

วิสัยทัศนของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนยุทธศาสตรและแผน ปฏิบัติ
ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2551-2554 คือ “สํานักงานอัยการสูงสุดเปนสถาบัน
มาตรฐานระดับสากลในการอํานวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ การคุมครองสิทธิ
มนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม” 

วิสัยทัศนระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  ตามแผนแมบท
การจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 คือ “สํานักงาน
อัยการสูงสุดจะพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และ
เช่ือถือได” 

วิสัยทัศนของสํานักงาน ก.อ. คือ “พิทักษระบบคุณธรรม  เพื่อรักษาคนดีคนเกง
ใหทํางานกับองคกรอยางยั่งยืน และมีความสุข” 

วิสัยทัศนระบบการจัดการความรูของสํานักงาน ก.อ. คือ “สํานักงาน ก.อ.จะ
พัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู โดยใชการจัดการความรูอยางเปนระบบ ทันสมัย และเช่ือถือได” 

2.   แผนการส่ือสาร คือ การพูดคุยสรางความเขาใจใหตรงกัน ท้ังนี้ เนื่องจากฝาย
เลขานุการ ก.อ. ซ่ึงรับผิดชอบงานการประชุม ก.อ. โดยตรง เปนกลุมบุคคลเฉพาะ และมีขนาดเล็ก 
(4 ทาน) 

2) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อขอจับความรู ขอทราบกรณีศึกษา และขอสอบทาน
ความรูในภารกิจหลัก “งานการประชุม ก.อ.” พบวา งานการประชุม ก.อ.จะมีประสิทธิภาพ ฝาย
เลขานุการ ก.อ. ตองเตรียมล้ินชักความรู (Inference) เกี่ยวกับการทํางาน การแกไขปญหา หรือการ
แกไขขอผิดพลาดหรือบกพรอง ท้ังข้ันตอนดําเนินการกอนการประชุม (Input) ข้ันตอนดําเนินการ
ขณะการประชุม (Process) และข้ันตอนดําเนินการหลังการประชุม (Output) ตลอดจนหลักการ
สําคัญ (Domain Concept) ของแตละล้ินชักความรูดังกลาว รวมท้ัง Knowledge Base และ Ontology  
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3.3.2  การจัดขอมูล 
เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลตามขอ 3.3.1 แลว ผูคนควาแบบอิสระไดนําบทสรุป (Transcript) 

มาทําการจัดขอมูลแบงตามโครงสรางความรู 3 ระดับ คือ ระดับงาน (Task Level) ระดับคิด 
(Inference Level) และระดับปญหา (Domain Level)2  รวมท้ังKnowledge Base และ Ontology 

เนื่องจากการคนควาแบบอิสระน้ีมีขอจํากัดเร่ืองเวลา จึงนําบทสรุปกรณี Best Practice  
เฉพาะกรณีพิจารณาเร่ืองทางวินัยขาราชการอัยการมาทําการจัดขอมูล และเปนตัวแบบในการศึกษา
เทานั้น ดังนี้   

1) ระดับงาน คือ ความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ภารกิจหลัก ไดแก งานการประชุม ก.อ. 
2) ระดับคิด คือ ความรูข้ันตอนการคิด (ล้ินชักความรู) เกี่ยวกับภารกิจหลัก ไดแก 

(1) ข้ันตอนดําเนนิการกอนการประชุม (Input) 
ประกอบดวยล้ินชักความรู ดังนี้ 
1.  การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป 
2.  การบรรจุระเบียบวาระ 
3.  การจัดสงระเบียบวาระ 
4.  การจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

(2)  ข้ันตอนดําเนนิการขณะการประชุม (Process) 
1.  เร่ืองท่ีประธานมอบหมายใหดําเนินการประชุม 
2.  การช้ีแจง / นําเสนอขอมูลตอท่ีประชุม 
3.  การแกปญหาเร่ืองความสมบูรณของขอมูล 
4.  วาระจร 

(3)  ข้ันตอนดําเนนิการหลังการประชุม (Output) 
1.  การขอใหท่ีประชุมรับรองมติ 
2.  การจัดทํารายงานการประชุม 
3.  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม   

ระดับปญหา คือ ความรูเกี่ยวกับส่ิงท่ีคิดเฉพาะปญหานั้น ๆ หลักการและความสัมพันธ
ระหวางเหตุและผลท่ีใชในการทํางาน แกปญหา และตัดสินใจ เปนหลักการสําคัญ (Domain  
Concept) ของแตละล้ินชักความรูตามขอ 3.3.2  2) ดังนี้ 

 
                                                            

2 วิศวกรรมความรู – หลักการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานสากล  เอกสารของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  หนา 22  
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ขั้นตอนดําเนนิการกอนการประชุม (Input) 
(1) การจัดเตรียมการประชุมท่ัวไป   

หลักการสําคัญ คือ 
1.  การจัดเตรียมสถานท่ีประชุม ไดแก 

- การตรวจความเรียบรอยของหองประชุม 
- จัดเตรียมเคร่ืองบันทึกภาพ / เสียง สําหรับบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
- จัดเตรียมสถานท่ีจอดรถของผูเขารวมประชุม 

2.  การจัดเตรียมส่ือ เอกสาร และวัสดุอุปกรณท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
- จัดเตรียมส่ือโสตทัศนูปกรณ เชน Power Point เปนตน 
- จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
- จัดเตรียมกระดาษ เคร่ืองเขียน และวัสดุอุปกรณอ่ืนๆ 

3.  การจัดเล้ียง 
- จัดเคร่ืองดื่มและอาหารวางระหวางประชุม 
- จัดเล้ียงอาหารกลางวัน 

(2) การบรรจุระเบียบวาระ  
หลักการสําคัญ คือ 
1.  บรรจุระเบียบวาระตามขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ 

พ.ศ. 2548 ขอ 10 
2. กรณีเร่ืองท่ีเสนอใหม 

- พิจารณาตามความเหมาะสม 
- จัดลําดับตามความเรงดวน 
- พยายามบรรจรุะเบียบวาระใหหมด 

3. จัดทําสรุปขอเท็จจริงประกอบระเบียบวาระ 
- ตัวอยางการสรุปขอเท็จจริงประกอบระเบียบวาระ 

(3) การจัดสงระเบียบวาระ  
หลักการสําคัญ คือ 
1. จัดทําหนังสือเชิญประชุม 

- ขอบังคับ ก.อ.วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548 ขอ 8 
2. จัดสงระเบียบวาระกอนวันนัดประชุมไมนอยกวา 3 วัน  

- ขอบังคับ ก.อ. วาดวยระเบียบการประชุมและการลงมติ พ.ศ. 2548 ขอ 9 
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(4) การจัดเตรียมขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักการสําคัญ  คือ 
1.  การจัดเตรียมผูช้ีแจง 

- ประธานกรรมการสอบสวน 
- เจาของเร่ืองของสํานักงานอัยการพิเศษฝายวินยั 

2. การจัดเตรียมขอมูล 
- สํานวนการสอบสวนและอืน่ ๆ 
- มาตรฐานการลงโทษ 

ขั้นตอนดําเนนิการขณะการประชุม (Process) 
(1) เร่ืองท่ีประธานมอบหมายใหดําเนนิการประชุม   

หลักการสําคัญ คือ 
1.  วาระเพื่อทราบ 

- (ปกติ) ไมปรากฏปญหาทางปฏิบัติ 
- ฝายเลขานุการ ก.อ. อานสรุป 
- ถาท่ีประชุมมีขอสังเกตตองบันทึกไว 

2.  วาระเพื่อพิจารณา 
-  (ปกติ) ดําเนนิการตามระเบียบวาระ 

(2) การชี้แจง / นําเสนอขอมูลตอท่ีประชุม  
หลักการสําคัญ คือ 
1.  การช้ีแจง 

- การชี้แจงโดยฝายเลขานุการ ก.อ. 
- การชี้แจงโดยประธานกรรมการสอบสวน หรือ เจาของเร่ืองของสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายวินัย 
2.  การนําเสนอขอมูล 

-  การนําเสนอขอเท็จจริงตามสํานวนการสอบสวนและอืน่ๆ 
-  การนําเสนอมาตรฐานการลงโทษ 

(3) การแกปญหาเร่ืองความสมบูรณของขอมูล  
หลักการสําคัญ คือ 
1.  การขอตรวจสอบขอมูล 

- กรณีศึกษา  
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2.  การขอเล่ือนระเบียบวาระ 
- กรณีศึกษา  

3.  การขอถอนระเบียบวาระเพื่อศึกษา 
- กรณีศึกษา  

4.  การขอให ก.อ. ตั้งคณะทํางานข้ึนศึกษา 
- กรณีศึกษา  

(4) วาระจร   
หลักการสําคัญ คือ 
1.  ตองพยายามไมใหมีวาระจร 

- กรณีศึกษา  
2.  ตองเปนกรณเีรงดวน 

- กรณีศึกษา  
3.  ตองเปนเร่ืองไมยุงยาก / ซับซอน  

-  เปนเร่ืองมีหลักเกณฑท่ีแนนอนอยูแลว 
-  ถาเปนเร่ืองยุงยาก / ซับซอน จะบรรจุระเบียบวาระในคราวประชุมตอไป 

ขั้นตอนดําเนินการหลังการประชุม (Output) 
(1) การขอใหท่ีประชุมรับรองมติ  

หลักการสําคัญ คือ 
1.  ตองเปนกรณเีรงดวน 

- กรณีศึกษา  
(2) การจัดทํารายงานการประชุม  

หลักการสําคัญ  คือ 
1.  ตองบันทึกถูกตอง ครบถวน และตรงตามมติท่ีประชุม 

- กรณีศึกษา 
2.  ตองจัดทํารวดเร็วตามความจําเปน 

- กรณีศึกษา  
(3) การดําเนนิการตามมติท่ีประชุม  

หลักการสําคัญ คือ 
1.  การดําเนนิการโดยฝายเลขานกุาร ก.อ. 

- กรณีศึกษา  



44 
 

2.  สงหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการตอไป 
-  กรณีศึกษา  

3) Knowledge Base คือ การรวบรวมขอมูลความรูท่ีเกี่ยวของ เชน บทสัมภาษณและ
บทสรุปขางตน เปนตน 

4) Ontology  คือ การคนหา / กําหนดความหมายของคําศัพทท่ีเกี่ยวของ เชน คําวา 
“คุณธรรม” “จริยธรรม” และ “จรรยาบรรณ” เปนตน 

หลังจากการประเมินคาขอมูลดังกลาวโดยการวิเคราะหขอมูลและจัดขอมูลดวย 
CommonKADS แลว ผูคนควาแบบอิสระจึงสรุปผลขอมูลไดวางานการประชุม ก.อ. จะมีประสิทธิภาพ 
ฝายเลขานุการ ก.อ. ตองมีความรูในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลสารสนเทศท่ี
เกี่ยวของและตองมีประสบการณตรงในงานการประชุม ก.อ. ท้ังทักษะเร่ืองการทํางาน การแกไข
ปญหา และการหลีกเล่ียงขอผิดพลาดหรือบกพรอง ซ่ึงฝายเลขานุการ ก.อ.ท่ีไดรับแตงต้ังใหม
จําเปนตองเรียนรูจากหนางาน  และระบบการจัดการความรู 


