
 

 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 

ในการศึกษานี้จะศึกษาการนําจัดการความรูมาใชเพ่ือแกปญหาในงานดานบริหารอาคาร
และท่ีดินของสํานักงานอัยการสูงสุด ในเร่ืองของการปรับปรุงอาคาร โดยจะศึกษาเฉพาะการ
แกปญหาในงานท่ีมีความสําคัญ (Critical Task) คืองานพิจารณารูปแบบรายการและประมาณราคา
ปรับปรุงส่ิงกอสรางอาคาร ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินเทานั้น เนื่องจาก
เปนงานท่ีหนวยงานในสํานักงานอัยการสูงสุดสวนใหญจะเกี่ยวของและสํานักงานอัยการสูงสุดจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนนี้ ทุกป  ซ่ึงการศึกษาจะใชระเบียบวิธีวิจัย  (Research 
Metrology) ตามมาตรฐาน ISO 12204 ซ่ึงเปนมาตรฐานสําหรับกระบวนการผลิตและพัฒนา 
Software ตามแผนภาพ 

 
รูปท่ี 3.1 ภาพแสดงมาตรฐาน ISO 12204 (เอกสารประกอบการเรียนการสอน) 
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มาใชในการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหา โดยลดกระบวนการเหลือ15 กระบวนการ เนนการ
ใชทฤษฎีการจัดการความรู Knowledge Creation มาแกปญหาผานแผนกิจกรรมการจัดการความรู 
และมีระบบสารสนเทศการจัดการความรูหรือระบบจัดการความรู (KMS) ซ่ึงการดําเนินการวิจัย
ตามมาตรฐาน ISO12207 ท่ีลดกระบวนการเหลือ 15 กระบวนการดังกลาว จําเปนตองมีการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อใชในการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ผูศึกษาจึงไดกําหนดขอบเขตของขอมูล วิธีการรวบรวม 
วิเคราะหและประเมินคาขอมูล ดังนี้ 
 
3.1 ขอบเขตของขอมูล  

การศึกษานี้เปนการศึกษาเฉพาะการแกปญหาในงานที่มีความสําคัญ(Critical Task) คือ
งานพิจารณารูปแบบรายการและประมาณราคาปรับปรุงส่ิงกอสรางอาคาร ของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดินเทานั้น ดังนั้นขอบเขตของขอมูล จึงไดแก 

3.1.1 สถานท่ี คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงานนโยบาย
ยุทธศาสตรและงบประมาณ ซ่ึงเปนหนวยงานผูรับผิดชอบงานดานปรับปรุงอาคาร (งานพิจารณา
รูปแบบรายการและประมาณราคาปรับปรุงส่ิงกอสรางอาคาร) 

3.1.2 บุคลากร แบงเปน 
(1) ผูบริหาร คือ ผูท่ีมีสวนในการบริหารกําหนดนโยบายการดําเนินงานของสํานักงาน

อัยการพิเศษบริหารอาคารและท่ีดิน ประกอบดวย อธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร และ
งบประมาณ  รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร และงบประมาณ (ผูรับผิดชอบงาน
ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน) และอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

(2) ผูเช่ียวชาญ คือ บุคลากรท่ีสังกัดสํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ท่ี
ไดรับมอบหมายใหดําเนินงานพิจารณารูปแบบรายการและประมาณราคาปรับปรุงส่ิงกอสราง
อาคาร ท่ีผูบริหารระบุวาเปนผูเช่ียวชาญ  

(3) ผูใชงานระบบ/ผูปฏิบัติงานใชความรู คือ บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
บริหารอาคารและท่ีดิน  

(4) KM Team คือบุคคลตามคําส่ังสํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ท่ีตั้ง
ข้ึนเพื่อดําเนินการสรางและรวบรวมองคความรูหลัก องคความรูสนับสนุน ในงานอันเปนภารกิจ
ของสํานักงานอัยการสูงสุดตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561 
และแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด ฉบับท่ี 1 พ.ศ.2552-2556 
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3.2 การทดลองวิจัยพัฒนา การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
ในการวิจัยผูศึกษาไดใชระเบียบวิธีวิจัยตามมาตรฐาน ISO12207 ท่ีลดกระบวนการเหลือ 

15 กระบวนการในการดําเนินการเพื่อแกปญหา และใชวิธีการในการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
3.2.1 กระบวนการหลัก Primary  
(1) การวิศวกรรม Engineering 

1) สอบถามความตองการ (ENG1 Requirement Elicitation) ศึกษาและเก็บความ
ตองการของระบบ KMS การจับความรูและเก็บความตองการ โดยใชหลักการของวิศวกรรมความรู 
(Common KADS) ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1.1) ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูท่ีศึกษาคนควาอิสระโดยการพูดคุยกับ
ผูปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรของสํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ 

1.2) จัดทําแผนการจับความรูและความตองการของผูใชงานระบบโดยในแผน
จะตองมีกําหนดการสัมภาษณจับความรู  และสอบถามความตองการของ  ผูใชงานระบบ 
(Knowledge User)  

1.3) จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) 
เพื่อสัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) กําหนดขอบเขตของ
การจับความรู และประเภทของผูใชงานระบบ (Knowledge User) วาเปนใครบาง รวมท้ังจับความรู
และสอบถามถึงความตองการในการใชระบบท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (To-Be System) ดวย โดยวาระ
การสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) ปรากฏดังภาพ 
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วาระการประชุมในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 
Scoping Meeting Agenda 

งานบริหารอาคารและท่ีดินสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของการสัมภาษณ 
 
วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 
   
วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (งานท่ีสําคัญ/ท่ีเปนปญหาตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน) 
ในงานดานบริหารอาคารและท่ีดินของ สํานักงานอัยการสูงสุด เฉพาะในงานดานการปรับปรุง
อาคาร 

 
วาระท่ี 4 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ  
   
วาระท่ี 5 ระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนควรเปนระบบอยางไร และทานมีความตองการใช
ระบบอยางไรบาง 
 
วาระท่ี 6 บุคคลที่จะเปนผูใหความรูในเร่ืองนี้ และเปนผูใชงานระบบไดแกใครบาง 
 
วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 
   
วาระท่ี 6 กรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตัวแทนปญหา ใน Case Study Meeting 
 
วาระอ่ืนๆ 
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วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 
Scoping Meeting Hidden Agenda 

งานบริหารอาคารและท่ีดินสํานักงานอัยการสูงสุด 
 
วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของการสัมภาษณ 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการ
ความรู อส. พ.ศ. 2552-2556 ไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน 100 หัว
ขอความรู แลวนําเขาศูนยรวบรวมองคความรู (KM Center) เพื่อเปนแหลงเรียนรูของบุคลากรใน
องคกรตอไป สงผลใหเกิดการพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป  “งานบริหาร
อาคารและท่ีดิน สํานักงานอัยการสูงสุด”  เปนหนึ่งในรอยหัวขอองคความรูท่ีจะตองสรางและ
รวบรวมองคความรูตามแผนดังกลาวเชนกัน และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนประสบ
ความสําเร็จ และสํานักงานอัยการสูงสุดมีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management 
System) ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรอัยการใหบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศนได สํานักงานอัยการสูงสุดจึงไดจัดทําบันทึกความตกลง MOU กับ วิทยาลัยศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพ่ือจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการความรูไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการ โดยนําเอา 100 หัวขอองคความรูตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการ
สูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติจริง ซ่ึงการสัมภาษณในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งของศึกษาคนควาแบบ
อิสระ(Independent Study:IS) ท่ีอยูในหลักสูตรดังกลาว ท่ีตองนําการจัดการความรูมาใช
แกปญหาและพัฒนา โดยตองมีการสรางระบบจัดการความรูข้ึนมาตามท่ีกําหนดในในมาตรฐาน  
ISO 12207 จํานวน 15 กิจกรรม ไดแก  

1.ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ KMS (ENG1 Requirement Elicitation) 
2.วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2 System Requirement Analysis)  
3.วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis)  
4.ออกแบบซอรฟแวร (ENG 4 Software Design)  
5.การส่ือสารในองคกร (MAN 1 Organization Alignment)  
6.การจัดการองคกร (MAN 2 Organization Management)  
7.การจัดการโครงการ (MAN 3 Project Management)  
8.การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management) 
9.การฝกอบรม (RIN 2 Training)  
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10. การจัดการความรู (RIN 3 Knowledge Management) 
11.โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4 Infrastruction) 
12.การจัดการทรัพยสิน (REU 1 Asset Management)  
13.การใชซํ้าโปรแกรมตาง ๆ (REU 2 Reuse Program Management)  
14.ความรูเฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering)  
15.การตรวจประเมินคุณภาพ )QA)  
ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) ตามท่ีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด 

โดยการสัมภาษณคร้ังนี้ เปนการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1. ดังกลาว 
 
วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 
  สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังนี้เปนการสัมภาษณผูบริหารเพ่ือ
กําหนดขอบเขตของการจัดการความรู แลวนําไปจับความรู (Knowledge Capture) จากผูเช่ียวชาญ
ตามหัวขอท่ีไดกําหนดขอบเขตไว ในหัวขอองคความรู งานบริหารอาคารและท่ีดินของสํานักงาน
อัยการสูงสุดวา ในงานนี้มีงานท่ีสําคัญหรืองานท่ีเปนปญหาใดบางนําไปสูการปฏิบัติงานให
ประสบความสําเร็จ โดยจะมุงเนนเฉพาะในงานดานการปรับปรุงอาคาร และใครเปนผูเช่ียวชาญ
ในงานนั้นๆ รวมถึงหากมีระบบจัดการความรูข้ึนมาทานคิดวาใครจะเปนผูมาใหความรู และใคร
เปนผูใชระบบ และทานในฐานะผูบริหารมีความตองการใหระบบเปนอยางไร และจะตองการจะ
ใชระบบอยางไร 
 
วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (งานท่ีสําคัญ/ท่ีเปนปญหาตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน) ใน
งานดานบริหารอาคารและที่ดินของ สํานักงานอัยการสูงสุด เฉพาะในงานดานการปรับปรุง
อาคาร 

-การของบประมาณ 
-การจัดสรรงบประมาณ 
 

วาระท่ี 4 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ  
  -คุณสุกัญญา 
  -คุณล้ินจี่ 
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1.4   (ติดตอพูดคุย สัมภาษณผูบริหาร ตามวาระและกําหนดการที่ไดกลาวมาแลว

ขางตน 
1.5   (จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ   ) Agenda   (และวาระซอนเรน   ) Hidden Agenda (

เพื่อสัมภาษณจับความรูและความตองการจากผูเช่ียวชาญ )Knowledge Provider  (ดังภาพ  

วาระท่ี 5 ระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนควรเปนระบบอยางไร และทานมีความตองการใช
ระบบอยางไรบาง 
                               ถามตาม Feature  ของ SharePoint 
วาระท่ี 6 บุคคลท่ีจะเปนผูใหความรูในเร่ืองนี้ และเปนผูใชงานระบบไดแกใครบาง 
 
วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 
  กรณีสัมภาษณไมเสร็จส้ินหรือ มีประเด็นเพิ่มเติม 
 
วาระท่ี 6 กรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตัวแทนปญหา ใน Case Study Meeting 
 
วาระอ่ืนๆ 
ถามรายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 
Who 
Document 
Information 
 



32 

วาระการประชุมสัมภาษณจับความรู 
Knowledge Capture Meeting Agenda 

กฎหมายองคกรอัยการ 
 
วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
 
วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 
 
วาระท่ี 3 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวกิฤต (Critical 
Task)  
 
วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ความรูท่ี 

 สําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task) 
 
วาระท่ี 5 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study Meeting)  
 
วาระท่ี 6 ทบทวนกระบวนการ 
 
วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 
 
วาระท่ี 8 ความรูเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 
Knowledge) 
 
วาระอ่ืนๆ 
 
รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 
Who 
Document 
Information 
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วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยสัมภาษณจับความรู 
Knowledge Capture Meeting Hidden Agenda 
งานบริหารอาคารและท่ีดินสํานักงานอัยการสูงสุด 

 
วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
                                 ตามแผนแมบทการจดัการความรู อส. พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตร
การจัดการความรู อส. พ.ศ. 2552-2556 ไดกาํหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน 
100 หัวขอความรู แลวนําเขาศูนยรวบรวมองคความรู (KM Center) เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ
บุคลากรในองคกรตอไป สงผลใหเกิดการพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป  “งาน
บริหารอาคารและท่ีดิน สํานกังานอัยการสูงสุด”  เปนหนึง่ในรอยหัวขอองคความรูท่ีจะตองสราง
และรวบรวมองคความรูตามแผนดังกลาวเชนกัน และเพือ่ใหการดําเนนิการตามแผนประสบ
ความสําเร็จ และสํานักงานอัยการสูงสุดมีระบบการจดัการความรู (Knowledge Management 
System) ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัตงิานขององคกรอัยการใหบรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศนได สํานักงานอัยการสูงสุดจงึไดจัดทําบันทึกความตกลง MOU กับ วิทยาลัยศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรของ
สํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการความรูไดอยางถูกตองตาม
หลักวิชาการ โดยนําเอา 100 หัวขอองคความรูตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการ
สูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติจริง ซ่ึงการสัมภาษณในครัง้นี้เปนสวนหนึ่งของศึกษาคนควาแบบ
อิสระ(Independent Study:IS) ท่ีอยูในหลักสูตรดังกลาว ท่ีตองนําการจัดการความรูมาใช
แกปญหาและพัฒนา 
 
วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 

สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังนี้เปนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อ
จับความรูในหวัขอองคความรู กฎหมายองคกรอัยการวากฎหมายองคกรอัยการ ท่ีสําคัญมีแนวคิด
ความเปนมาในการรางอยางไร ปจจุบันไดกําหนดไวอยางไร จะมีปญหาในการปฏิบัตหิรือ
นําไปใชหรือไมอยางไร และประเด็นขอเสนอแนะหรือขอพึงระวังในการใชกฎหมายองคกร
ดังกลาว( input /process/ output) 
 
 



34 

 
 
 
 

วาระท่ี 3 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวกิฤต (Critical 
Task)  
                            คํานึงถึงหลักการคิดของผูเช่ียวชาญ Inference 
วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
ความรูท่ี 

 สําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task) 
               คํานึงถึงหลักการคิดของผูเช่ียวชาญ  Domain concept 
วาระท่ี 5 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study Meeting)  
 
วาระท่ี 6 ทบทวนกระบวนการ 
 
วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 
 
วาระท่ี 8 ความรูเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 
Knowledge) 
 
วาระอ่ืนๆ 
 
ถามรายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง 
Who 
Document 
Information 
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เตรียมแบบสอบผูปฏิบัติงาน  )Knowledge  Worker   (เพื่อสอบถามความตองการใชระบบ
จัดการความรู ) KMS (โดยแบบสอบถาม ปรากฏตามภาพ 

แบบสอบถามความตองการใชระบบจัดการความรู 
ของบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 

 
1.โปรดกรอกขอมูลในชองวาง 

 ตําแหนง........................................................................ 
 ทํางานดานบริหารอาคารและท่ีดินมาแลว .....................ป  

 
2.โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน         หนาสวนประกอบของเว็บไซตระบบจัดการความรูในงานบริหารอาคาร
ท่ีดินท่ีทานตองการ  

แผนภาพความรู( Knowledge Map) ใชส่ือสารแสดงความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานในรูปแบบท่ีเขาใจ
ไดโดยงาย  
ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานเพื่อขาวสารแจงใหสมาชิกทราบ 
ปฏิทินกิจกรรมเพื่อส่ือสารกิจกรรมตางๆท่ีจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 
การมอบหมายภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหารที่เกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 
ประเด็นปญหาเรงดวนท่ีเปนท่ีสนใจสําหรับหารือ เพื่อใหสมาชิกมาถกและใหความเห็น 
เคร่ืองมือในการคนหาเอกสารความรูตางๆ ท่ีอยูในระบบ 
การเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคความรู 
กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ 
ระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 
รวมเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานบริหารอาคารและท่ีดิน เชน กฎหมาย ระเบียบ 
 หนังสือเวยีนอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  
Case Study (ตวัอยางการดําเนินการ) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนนิงาน 
    

3.ความตองการ/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี)............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 (ขอบคุณครับ) 
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1.6  (ติดตอพูดคุยสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อจับความรูในการทํางานโดยใชหลักการ 
Input/ Process/ Output เพื่อใหได Task/ Inference/ Domain Concept ตามวาระและกําหนดการท่ีได
กลาวมาแลวขางตน 

1.7) แจกแบบสอบถามความตองการระบบใหผูใชงานระบบ/ผูปฏิบัติงานใช
ความรู คือ บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน จํานวนท้ังส้ิน 12 คน 

1.8   (วิเคราะห  Transcript จากบทสัมภาษณแลวนํามาจัดทําแผนภาพความรู 
 )Knowledge Map   (โดยใช โปรแกรม  Visio ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน Common KADS โดยมี
หลักการดังจะกลาวตอไป 

1.9  (สรุปรวบรวมขอมูลความตองของผูใชระบบ  )Knowledge  User   (จากการ
สัมภาษณ และแบบสอบถาม โดยใชโปรมแกรม Microsoft  Excel ในการรวบรวมประมวลผลใหอยู
ในรูปของสารสนเทศ 

1.10  (ตรวจสอบ องคความรูโดยไปสอบทาน ความเขาใจความถูกตอง  )Validity (
ครบถวนสมบรูณ ) Completeness( กับผูบริหาร และผูเช่ียวชาญโดยการประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณา

แผนผังความรูท่ีจัดทําข้ึนมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และแกไขแผนภาพความรูในการประชุม
รวมกันใหเสร็จส้ิน 

2) วิเคราะหความตองการระบบ (ENG 2 System Requirement Analysis) วิเคราะห
ความตองการระบบงาน โดย นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการ
จัดการความรูท่ีตองการ (Business  Specification ) และขอกําหนดการใชงานระบบจัดการความรู
ของผูใชงาน(User Specification) โดยแบงประเภทของผูใชงาน เปน 

 - Knowledge Decision Maker  
 - Knowledge Provider  
 - Knowledge Worker 

3) ความตองการซอฟตแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) วิเคราะหความ
ตองการซอฟตแวร โดยวิเคราะห ขอมูลจาก ENG1 + ENG2 เพ่ือวางระบบการจัดการความรูให
สามารถ  

 -  ตอบสนองความตองการของ  CoP ในดาน Management/Collaboration/ 
Knowledge base for CoP 

 - รองรับรูปแบบการแสดงผลขององคความรู ตามโปรแกรม Microsoft Visio 
)Task / Inference/ Domain/Knowledge base/Ontology( 
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  -เก็บขอมูล  Knowledge base แสดงผลในรูปแบบของรายการ  ) Lists   (เชน  
Document Library  ,Discussion เปนตน 

4) ออกแบบซอฟตแวร (ENG 4 Software Design) ออกแบบซอรฟแวร โดยดําเนินการ
ดังนี้ 

4.1   (แจงใหสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารความรูสํานักงานอัยการสูงสุด ทราบ
ถึงขอกําหนดการออกแบบซอฟตแวรวา สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะเปนผู
กําหนดรูปแบบ โดยใหสอดคลองกับ REU 2 และมีการนํา Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใช เพื่อ
ใชเปนรูปแบบมาตรฐานระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  

4.2   (นํารูปมาตรฐานดังกลาวมาใชกับระบบจัดการความรูดานการ บริหารอาคาร
และท่ีดินดวย 

 
3.2.2 กระบวนการดานองคกร Organization 
(1) การบริหาร Management 

1) ทําความเขาใจใหตรงกัน (MAN 1 Organization Alignment) การส่ือสารในองคกร  
ตามท่ีผูศึกษาไดเสนอแนวทางแกไขปญหาโดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือใน

การแกปญหา และทฤษฎีการจัดการความรูท่ีจะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดกิจกรรม
การจัดการความรูเพ่ือแกปญหาในการปฏิบัติงานก็คือทฤษฎี Knowledge Creation ของ Nonaka  
โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวสนับสนุนในการใชการจัดการความรูแกปญหา แตการจัดการความรู
เปนเคร่ืองมือในการบริหารท่ีตองนํามาใชกับองคกร  ดังนั้นการกําหนดกิจกรรมการจัดการความรู
นอกจากจะตองคํานึงถึงทฤษฎีท่ีใชเปนกรอบในการแนวคิดในการกําหนดกิจกรรมการจัดการ
ความรูแลว ยังตองคํานึงถึงการนํากิจกรรมไปใชในองคกรดวยโดยตองสอดคลองเปนแนวทาง
เดียวกันกับการดําเนินการขององคกร(Alignment) ซ่ึงการวิธีการ Alignment นั้น ตองดําเนินการให
สอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน 
สํานักงานนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ ซ่ึงเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานบริหารอาคาร
และท่ีดิน แตปจจุบันสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน สํานักงานนโยบาย 
ยุทธศาสตรละงบประมาณ ยังไมมีวิสัยทัศนการจัดการความรู ผูศึกษาจึงไดวางแผนการดําเนินการ  
ดังนี้ 

1.1) กําหนดวิสัยทัศนดานการจัดการความรู  
การกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูจะดําเนินการโดยศึกษารวบรวมขอมูลเพื่อ

นําไปใชประกอบการสัมภาษณผูบริหาร 2 สวน คือ 
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1.1.1) ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการโดยดูจากแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.  2555-2558 และวิสัยทัศนของการจัดการ
ความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.
2552-2561  

1.1.2) ศึกษาถึงอํานาจหนาท่ีหรือพันธกิจแลวปรากฏวาอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ สํานักงาน
อัยการสูงสุดสูงสุด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  

จากน้ันนําขอมูลดังกลาวไปพูดคุยสัมภาษณผูบริหาร  คือ  อธิบดีอัยการ 
สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร และงบประมาณ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานนโยบายยุทธศาสตร 
และงบประมาณ (ผูรับผิดชอบงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน) และ
อัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน จากนั้นนํามาวิเคราะหโดยใชหลักการดึงเอาสําคัญ (Key 
Word) ของทุกทานมารอยเรียงเปนวิสัยทัศน ดานการจัดการความรูของงานดานบริหารอาคารและ
ท่ีดิน  

1.2  (สรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรู โดยใชทฤษฎีการสรางความรู 
 )Knowledge Creating   (ของ  Nonaka ซ่ึงเนนการสรางนวัตกรรมโดยการสรางกระบวนการเปล่ียน
ความรู  )Knowledge Conversion   (ระหวางความรูท่ีชัดแจง   ) Explicit Knowledge   (และความรูท่ีอยู
ในตัวบุคคล   ) Tacit Knowledge   (ในแบบจําลอง  SECI (Socialization, Externalization, Combination 

and Internalization   (ข้ันตอนการดําเนินการ  5  ข้ันตอนในการสรางนวัตกรรม   )5  Phases: Share 
Tacit Knowledge, Create Concept, Justify Concept, Build Archetype and Cross Leveling   (และ
การจัดสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู   ) ba ( เพื่อกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการความรูโดยเปน

แผน 3 ป ใหการจัดการความรูบรรลุวิสัยทัศนการจัดการความรูตามที่กําหนดไว จากน้ันจึงวาง
แผนการส่ือสาร)Role out (การดําเนินการตามกิจกรรมการจัดการความรูดังกลาว ส่ือสารใหบุคลากร
ในหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดทราบและเขาใจ 

1.3  ( ดําเนินกิจกรรมสาธิตประโยชนของแผนกิจกรรมการจัดการความรู และ
ระบบ KMSท่ีสรางข้ึน ใหกับ KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเช่ียวชาญดู เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ 
จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหโดยใชหลักการซ่ึงจะกลาวในสวนตอไป 

 
2) จัดการองคกร (MAN 2 Organization Management) โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1) วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและ
ท่ีดิน สํานักนโยบาย ยุทธศาสตรและงบประมาณ 
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2.2) ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและ
ท่ีดิน และกําหนดภารกิจหนาท่ีของบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามวิสัยทัศนในการความรู 

2.3) ยกรางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ี พรอมจัดทําผังโครงสรางใหม เสนอให
หัวหนา KM Team ในฐานะหัวหนาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับองคความรูดานบริหารอาคารและท่ีดิน
พิจารณา 

3) จัดการโครงการ (MAN 3 Project Management) โดยดําเนินการดังนี้  
3.1) วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบ KMS และกลุม COP 

โดยประเมินเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู  
3.2) จัดทําโครงการ ในการสรางระบบ KMS และกลุม COP โดยตองจัดทํา Gantt 

chart และระบุ Project Team พรอมท้ัง มีการแบงงานใน Team (Work Break down Structure)  
3.3) ขออนุมัติ การดําเนินตามโครงการ 

 (2) การพัฒนาทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน Resource & Infrastructure 
1) จัดการทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management) การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย โดยดําเนินการดังนี้ 
1.1) รวบรวมกฎหมายและเกี่ยวกับอัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุด 
1.2) วิเคราะหโครงสรางใหมขององคกรท่ีสนับสนุนการจัดการความรู และจัดทํา

แผนกําลังคน 5 ป พรอมระบุ User Specification เพื่อรองรับระบบการจัดการความรูใหประสบ
ความสําเร็จ 

1.3) ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารอาคารและท่ีดิน เทียบ
กับความตองการบุคลากรเพ่ือรองรับระบบการจัดการความรู 

2) ฝกอบรม (RIN 2 Training) โดยดําเนินการดังนี้  
2.1) ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ เพื่อหาความตองการในการ

ฝกอบรมของแตละตําแหนงงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ ระบบจัดการความรูในหัวขอบริหารอาคาร
และท่ีดิน โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

- ผูบริหารในการจัดการความรู )Knowledge Manager( 
- วิศวกรความรู )Knowledge Engineer( 
- ผูใชงานท่ัวไป )Knowledge Worker ( 

2.2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 
Management Knowledge, Collaboration) ของสํานักงานอัยการสูงสุด   
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2.3) นําผลการวิเคราะหใน ขอ 1) และ หลักสูตรการฝกอบรมที่วิเคราะหไดใน ขอ 
2) ท่ีสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต มาเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
แผนการฝกอบรมดาน KM ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริการอาคารและท่ีดินในปงบประมาณ
ถัดไป ใหสอดคลองกับแผนกําลังคน และวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน 

3) จัดการความรู (RIN 3 Knowledge Management) โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1) ศึกษา และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการจัดความรูในหัวขอการบริหาร

อาคารและท่ีดิน ของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี KM Team ในหัวขอดังกลาวไดดําเนินการมาแลว 
3.2) ประสานงานกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารความรูท่ีจัดทําระบบการ

จัดการความรูเพ่ือใชในโครงการ โดยมีล้ินชักความรู 15 Task เพ่ือจะนําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดความรูในหัวขอการบริหารอาคารและท่ีดิน ใสเขาไปในระบบ  

3.3) ตรวจสอบในระบบ KMS ของโครงการ 
3.4) นําเอกสาร ท่ีเกี่ยวของกับการจัดความรูในหัวขอการบริหารอาคารและท่ีดิน 

ใสเขาไปในระบบ ตามท่ีกําหนดไวใน Quality Guideline 
4) สรางโครงสรางพื้นฐาน (RIN 4 Infrastructure) โดยดําเนินการดังนี้  

4.1) สํารวจอุปกรณ และเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลว สามารถรองรับการจัดการความรู 
ตามความตองการของผูใชระบบท้ัง Business  Specification และ User Specification เชน 
Hardware, Software , network,วัสดุอุปกรณและสถานท่ีทํางานของผูรับผิดชอบการดําเนินงานเพ่ือ
จัดทําระบบ KMS ในหัวขอความรูท่ีศึกษาคนควาอิสระ เปนตน 

4.2) วิเคราะหวาอุปกรณและเทคโนโลยีดังกลาว รวมท้ังโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ 
(ถามี) วาเพียงพอตอการจัดทําระบบการจัดความรูตอไปหรือไม 

4.3) จัดทําแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถ
รองรับกิจกรรมการจัดการความรูท้ังหมดได 

4.4) จัดทําแผนในการจัดซ้ือจัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม (หากมี) 
(3) การหมุนเวยีนใชทรัพยากร Reuse 

1) จัดการทรัพยสิน (REU 1 Asset Management) โดยดําเนินการดังนี้  
1.1) สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันของครุภัณฑ ในการ

ตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ ENG2, MAN1 และ RIN1 
1.2) วิเคราะหการใชประโยชนของครุภัณฑในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต 

พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว ของใหมซ้ือเพิ่ม และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือรองรับการบํารุงรักษา ดวย 
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1.3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ท่ีจะใชในการ
จัดการความรู) 

2) จัดการหมุนเวียนโปรแกรม (REU 2 Reuse Program Management) การใชซํ้า
โปรแกรมตาง ๆ มีเทมเพลตสําหรับความรูนั้นไวใชตอไป, การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ 
(Normalization) โดยดําเนินการดังนี้ 

2.1) สํารวจ Template โปรแกรมการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ี
สามารถนํามาใชไดเพื่อพยายามใช Template 

2.2) เลือกใช Template ท่ีมีอยูแลว และออกแบบเพิ่มเติมใหไดตาม ENG 4 
3) วิศวกรรมระบบเฉพาะเรื่อง (REU 3 Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน 

Common KADS Knowledge Model โดยดําเนินการดังนี้ 
3.1) วิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซํ้าไดบาง 

เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชซํ้าไดมากท่ีสุด 
3.2) วิเคราะหวาผลของการดําเนินการตาม ENG 1-4 และ MAN 1 สามารถนําไป

ประยุกตใชใหเปนประโยชนในหัวขอองคความรูใดไดอีก เพ่ือท่ีจะลดงานในการจัดการความรูใน
เร่ืองท่ีคลายกัน 

3.2.3 กระบวนการสนับสนุน Supporting 
(1) ประกันคุณภาพ Quality Assurance การตรวจประเมินคุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน 

ISO 15504 (Maturity Model) ตามท่ีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กําหนด โดย 

1) ทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด 
2) ตรวจประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
3) ทํารายงานสรุปโครงการท้ัง 15 Tasks 

 
3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล  

3.3.1 การประเมินคาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจับความรู  
ในการประเมินคาขอมูลนั้นใชหลักการ CommonKADS: Knowledge Analysis and Data 

Structuring   มีกระบวนการซ่ึงประกอบดวย (Schreiber,August Th.,1999)   
1) วิธีการจับความรู (Knowledge Capture)  
2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis)  
3) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis)  
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4)  การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization)  
โดยจําลองความคิดหรือความรูของมนุษย ใหอยูในรูปแบบของแบบจําลองความรู 

(Knowledge Model) ท่ีมนุษยใชในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูท่ีสะสมในตัว
บุคคล (Tacit Knowledge) โดยความรูดังกลาวแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 

1) ระดับงาน (Task Level) คือความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตางๆ 
2) ระดับคิด (Inference Level) คือความรูในข้ันตอนของการคิด  
3) ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับส่ิงท่ีคิดเฉพาะปญหานั้นๆ 

หลักการที่เปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางาน แกปญหาและ
ตัดสินใจ 

โดยใชกรอบวิธีคิดนี้ในการ จับความรู (Knowledge Capture) วิเคราะหความรู 
(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรูหรือสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) และ 
การนําความรูไปใชตลอดกระบวนการสรางระบบจัดการความรู โดยในการวิเคราะหความรู ใชวิธี 
วิเคราะหคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ใน
บันทึกการสัมภาษณ (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะหความรู (Transcript) ท่ีพรอมนําไปสังเคราะห 
(Modelling) ตอไปโดยใชท้ัง คําสําคัญ (Keyword) หรือ คําท่ีมีความหมายใกลเคียง (Semantic) ของ
แบบจําลอง Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring เชน งาน (Task) การคิด 
(Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) ส่ิงท่ีคิดหลักการท่ีใชแกปญหาเฉพาะ (Domain 
Concept) ไดแก คําสําคัญตางๆ (Jargon) ท่ีเกี่ยวของกับปญหา  (Domain Ontology) หรือ รวมทั้งความรู
จากประสบการณที่เปนประโยชนอ่ืนๆ (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควรระวัง (Precaution หรือ 
Caution)   สวน การสังเคราะหแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) ตองคํานึงถึงการใชงาน ตอง
สนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือ
การแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community of Practice) ดังนั้น อาจอยูในรูปตางๆ อาทิ
เชน 

1) ระบบชวยตัดสินใจ (Decision Support) 
2) สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) 
3) ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ (E-Learning) 
4) ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 
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3.3.2 การประเมินคาขอมูลท่ีไดจากการสาธิตระบบจัดการความรู และแผนการจัดการความรู  
การประเมินคาขอมูลท่ีไดจาการสาธิตระบบและแผนฯ  แบงแยกพิจารณาเปน  

2 สวนดังนี้ 
)1( การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชวิธีการออกแบบสอบถามท้ังสองสวนคือ ระบบจัดการความรูและแผนกิจกรรมการ

จัดการความรู 3 ป ปรากฏตามภาพ 
 
 



 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูและแผนกิจกรรม 3 ป งานดานบริหารอาคารและที่ดิน 

ชื่อ................................................................ ตําแหนง......................................... สํานักงาน.........................................................(ของผูตอบแบบสอบถาม) 

  ความเปนไปได ขอดี ขอเสีย สิ่งที่ตองปรับปรุง ประโยชนที่ไดรับ 

(1) ระบบ KMS           

            

            
 

 (2) แผนกิจกรรม KM 3 ป           

            

            
 
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เชน ความเปนไปไดในการบรรลุวิสัยทัศน การออกแบบแผนกิจกรรมเปนอยางไร (หากมี)  

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

ขอบคุณครับ 
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ในการประเมินคา Raw Data ขอมูลดิบท่ีไดจากการสาธิตระบบ KMS และเสนอกิจกรรม 
KM 3 ป ตอ KM Team ผูเช่ียวชาญ หรือผูบริหาร เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได ผลสําเร็จ ของ
การศึกษาวาจะบรรลุวิสัยทัศนหรือสามารถแกปญหาไดจริงหรือไม ใชหลักการ พิจารณาตามหัวขอ
ตอไปนี้ 

1) ความเปนไปได 
2) ขอดี 
3) ขอเสีย 
4) ส่ิงท่ีตองปรับปรุง 
5) ประโยชนท่ีไดรับ 

เพื่อนําไปวิเคราะหสรุปผลการศึกษาตอไป 
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