บทที่ 3
วิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตของขอมูล
ผูศึกษาไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง ปญหาวิกฤติ (Critical
Problem) คือ ปญหาการขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน โดยไดเลือกศึกษาเฉพาะในสวน
ของการปฏิบัติงานคดี (การตรวจสํานวนคดีเบื้องตน) กอนเปนอันดับแรก โดยกําหนดใหเปนภารกิจ
สําคัญ (Critical Task) ของการคนควาอิสระในครั้งนี้โดยไดศึกษา จัดเก็บ รวบรวม ขอมูลจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก การสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการสํานักงานคดีแพง) ผูเชี่ยวชาญงาน
นิติกรคดีแพง และเขารวมประชุมกับ KM Team (นิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง 1-9) เพื่อระดม
สมอง และศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบของนิติกรคดีแพงจาก
เอกสาร หนั ง สื อ คํ า สั่ ง กํ า หนดลั ก ษณะงานตํ า แหน ง นิ ติ ก รคดี แ พ ง พร อ มทั้ ง วิ เ คราะห เ อกสาร
หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของนิติกรคดีแพง โดยหนวยงานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ
องคความรูงานนิติกร (K97) นี้คือ สํานักงานคดีแพง 1-9 สํานักงานอัยการสูงสุด
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลโดยการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใชโดย
ปรับลดกระบวนการจาก 48 กิจกรรม (Task) เหลือเพียง 15 กิจกรรมที่สําคัญ (Task) วัดและ
ประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline ตามที่
ไดตกลงกันไว ดังนี้
1) การศึกษาและจัดเก็บความตองการระบบ (ENG 1: Requirement Elicitation)
การสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไ ด
ขอบเขตของความรูงานนิติกรคดีแพง เพื่อนําไปกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพงวางาน
ในอํานาจหนาที่ของนิติกรคดีแพงแตละงานมีหลักการที่สําคัญอยางไร ปญหาในการปฏิบัติงานคือ
อะไร มีวิธีการ และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร ทั้งนี้ เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการความรู
ตองการใหผูบริหารกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ (Expert) กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) ตองการให
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ผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการจัดการความรูงานนิติกรคดีแพงให
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดความรูของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนองรับแผน
แมบทการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด และใหผูบริหารพิจารณาประเภทผูใชงานระบบ
ที่ควรมีในระบบจัดการความรูนิติกรคดีแพง
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอบเขตของความรูเกี่ยวกับงานนิติ
กรคดี แ พ ง จั บ ความรู จ ากผู เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ เก็ บ ข อ มู ล ประสบการณ ข องผู เ ชี่ ย วชาญ (Explicit
Knowledge) เพื่อจับหลักการที่สําคัญอันเกิดจากประสบการณ คือวิธีการคิด และปฏิบัติงานจริงจาก
ประสบการณชั้นสูง หลักการคิด How to และ Why ในภารกิจสําคัญ เพื่อไดขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด
หลักการ และเทคนิคสําคัญในการปฏิบัติงานในหัวขอความรูเกี่ยวกับงานนิติกรคดีแพง และเพื่อนํา
บทวิ เ คราะห ที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ จั บ ความรู ผู เ ชี่ ย วชาญมาสรา งแบบจํ า ลองความรู ม าตรฐาน
Common KADS
2) วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis)
นําความตองการที่เก็บไดจากผูใชงานระบบ (ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงาน) โดยการ
สัมภาษณและใชแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บความตองการในการใชงานระบบ และนํามาวิเคราะหความ
ตองการขององคกร (สํานักงานคดีแพง) เพื่อนํามาประกอบการจัดสรางระบบ
3) วิเคราะหความตองการซอฟทแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis)
นําขอมูลที่ไดจากการเก็บความตองการ ENG 1 และการวิเคราะหความตองการระบบงาน
ENG 2 นํ า ไปออกแบบเสนอข อ กํ า หนดความต อ งการของระบบงานต า ง ๆ ได แ ก Hardware,
Software และ CoP/Workspace ตาง ๆ ที่จําเปนในระบบจัดการความรูงานนิติกรคดีแพง
4) การออกแบบซอฟทแวร (ENG 4: Software Design)
ออกแบบโครงสราง (Program Structure หรือ Architecture) ของ MS SharePoint ตามลําดับ
CoP, Task, Inference, Domain และ Knowledge Base ใหมีการเขาถึงหนาจอที่จะใชงานใหเร็วที่สุด
สะดวกที่สุด (One Click Society) และออกแบบรูปลักษณมาตรฐานของสวนประกอบตาง ๆ ไดแก
Site, Workspace หรือ List ตาง ๆ โดยตองสามารถนําไปใชไดจริงและถูกตองตรงกับความตองการ
5) การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment)
การจัดประชุมเพื่อความเขาใจกับบุคลากรในองคกร (สํานักงานคดีแพง) ในเรื่องการจัดการ
ความรู แจงใหทราบถึงประโยชนที่จะไดรับจากระบบการจัดการความรูที่สรางขึ้นเพื่อใหเกิดความ
สนใจและต องการมีสว นร ว มในการทํ ากิจกรรมการจัดการความรู นําทฤษฎีการจั ดการความรู
เรื่องการสรางเกลียวความรู (Knowledge Spiral) หรือ SECI Model Conversion Process คิดคนโดย
Nonaka และ Takeuchi มาใชเพื่อทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวางความรูทั้งสองประเภท
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ประกอบกับทฤษฎี Learning in Action ของ Garvin มาใชเพื่อใหเกิดการเรียนรูในขณะทํางาน
ไดในทันทีโดยจัดการอบรมสัมมนาเพื่อสอนงานใหกับผูใชงานระบบในระดับตาง ๆ ใหทั่วถึงทุก
ประเภท นําเสนอระบบโดยแจงใหทราบรายละเอียดบนหนาระบบและสาธิตวิธีการเขาใชระบบ เพื่อ
ตรวจสอบวาระบบที่สรางขึ้นมีความถูกตอง เหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใชงานระบบมาก
นอย เพียงไร สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควรปรับปรุง หรือมีขอเสนอแนะเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม
อยางไร พรอมนําเสนอแผนการจัดกิจกรรม 1-3 ปแรก สนองรับวิสัยทัศนที่ผูบริหารมอบไว (นิติกร
คดีแพงเปนผูรอบรูในงานทุกดานของสํานักงานคดีแพง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
อัยการในการรักษาผลประโยชนของรัฐ) เพื่อสอบถามถึงความเหมาะสม ความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติจริงตามแผน ผลที่จะไดรับจากการจัดกิจกรรมตามแผน หากมีความไมเหมาะสมควรปรับปรุง
ในเรื่องใด และควรกําหนดแผนกิจกรรมอะไรทดแทนกิจกรรมเดิมที่ไมเหมาะสมนั้น หรือมีแผน
กิจกรรมอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม อยางไร ใหกับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ KM Team นิติกร
คดีแพง สํานักงานคดีแพงไดทราบ ติดตามประเมินผลหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นวาผลเปนที่นาพอใจมาก
นอยเพียงไร เพื่อที่จะไดนําไปปรับแผนกิจกรรมในปถัดไปใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
6) การจัดการองคกร (MAN 2: Organization Management)
เปนการวิเคราะหโครงสรางปจจุบันขององคกร เพื่อออกแบบปรับปรุงโครงสรางองคกร
ใหรองรับระบบจัดการความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรู และพันธกิจตาง ๆ ในการ
แกปญหาและพัฒนาดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี โดยมีการกําหนดบทบาทหนาที่ และ
ความสัมพันธระหวาง KM, KE, Experts, Users ตามโครงสรางใหมในการจัดการความรู
7) การจัดการโครงการ (MAN 3: Project Management)
เปนการกําหนดเปาหมายและโครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project Team) ในการจัดการ
ความรู โดยมีการวางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน อุปกรณ สถานที่ งบประมาณ เพื่อบรรลุ
เปาหมาย ในกิจกรรมสําหรับสราง KMS และ COP โดยจัดทํา Gantt chart สําหรับดําเนินการ
ดังกลาว
8) การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: Human Resource Management)
เปนการวิเคราะหความสามารถของ KM Team และผูรวมกิจกรรมทั้งหมด เพื่อรองรับและ
พัฒนาระบบ KMS โดยจัดทําคุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ
ความรู ทักษะ และทัศนคติของบุคลากรในตําแหนงงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู
ในองคกร เชน KM Team คณะที่ 6 ดานงานนิติกรคดีแพง สํานักงานคดีแพง
9) การฝกอบรม (RIN 2: Training)
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เปนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยทําการวิเคราะหความ
ตองการในการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับระบบจัดการความรู พิจารณาความรู ทักษะ และทัศนคติ
ที่เพิ่มขึ้นเมื่อจัดทําระบบจัดการความรู และมีการจัดทําแผนการฝกอบรมใหมีหลักสูตรที่เหมาะสม
ในการพัฒนาความรู ทักษะ และทัศนคติ สําหรับผูปฏิบัติงานนิติกรคดีแพง และผูใชงานทั่วไป โดย
คํานึงถึงความสอดคลองของแผนการฝกอบรมกับสถานการณในการใชความรูทั้งในปจจุบันและใน
อนาคต
10) การจัดการความรู (RIN 3: Knowledge Management)
เปนการจัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ใชในการออกแบบติด ตั้งระบบจั ดการ
ความรู เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการความรูตอไปในอนาคต
11) โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4: Infrastruction)
เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อรองรับและพัฒนา
ระบบการจัดการความรู (KMS) โดยการสํารวจ รวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอัตรากําลัง
ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศแล ว นําขอมูลมาวิเ คราะหวาอุปกรณ แ ละโครงสรางพื้ นฐานมี
เพียงพอรองรับและพัฒนาระบบหรือไม พรอมจัดทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม
12) การจัดการทรัพยสิน (REU 1: Asset Management)
เปนการสํารวจสภาพครุภัณฑที่มีอยูวามีสภาพการใชงานเปนอยางไร เพื่อรองรับและพัฒนา
ระบบ KMS โดยแบงประเภททรัพยสินตามประเภทการใชงาน กําหนดอายุการใชงาน ทําการซื้อทดแทน
เมื่อหมดอายุ (Spending Plan) วิเคราะหและวางแผนเปรียบเทียบการใชงานในปจจุบันกับในอนาคต
และจัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน
13) การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ (REU 2: Reuse Program Management)
เปนการกําหนดยุทธศาสตร กฎเกณฑในการใชซ้ําหรือไมทําซ้ํา โดยทําการสํารวจ Template
ของระบบการจัดการความรูที่สามารถนํามาใชไดอีกในอนาคต
14) ความรูเฉพาะงาน (REU 3: Domain Engineering)
เปนการเก็บความรูหัวขอความรู เพื่อนําไปใชในการสราง KMS ในครั้งตอไป โดยการเลือก
Common KADS Methodology ในการเก็บหลักการสําคัญ Domain Concept ของการจัดการความรู
Task Knowledge ภารกิจที่ตอ งใชความรูประสบการณพิเศษ
Inference Knowledge ความรูประสบการณที่สําคัญ
Domain Knowledge หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ
Knowledge Base ฐานความรู ไดแก ผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และขอมูลสารสนเทศ
ในการทํางาน
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Ontology คํานิยาม ทฤษฏี และความสัมพันธพื้นฐาน
15) การตรวจประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) (QA)
3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล
เมื่อไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 แลว
จากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูลโดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS
ซึ่ ง เป น การสร า งระบบคอมพิ ว เตอร ใ ห ทํ า งานโดยมี พ ฤติ ก รรมเหมื อ นมนุ ษ ย หรื อ กลุ ม มนุ ษ ย
(Human-Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ
และเรียนรู จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงที่สามารถคนหาได
จากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนถายระหวางความรูทั้งสองดาน
เพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ และนําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศ สําหรับ
ผูบริหารในการตัดสินใจ และในการแกปญหาหรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
กระบวนการมาตรฐานของ Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)
ประกอบดวย
1) วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ ไดแก การ
คัดยอปญหา (Problem Abstraction) การตั้งหลักการเหตุและผล (Conceptualization) การรอยเรียง
หลักการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู (Learning) จากประสบการณในการแกปญหา
ที่สามารถนําไปใชในอนาคต
2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) ใชวิธีวิเคราะหคําสําคัญ (Keyword
Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกบทสัมภาษณ (Scrip)
เพื่อสรางบทวิเคราะหความรู (Transcript) นําไปสังเคราะห (Modeling) ตอไปโดยใชทั้งคําสําคัญ
หรือคําที่มีความหมายใกลเคียง
3) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) ตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุน
อํานวยความสะดวก (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการ
แกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community of Practice) เชน ระบบชวยตัดสินใจ
(Decision Support) สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ
(E-Learning) ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) เปนตน
4) การใชความรู (Knowledge Utilization) ไดแก ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ใช
สําหรับผูบริหารในการควบคุมงาน แกปญหา หรือตัด สิน ใจ ทํ าการเชื่อมโยงกับประเด็ น สาระ
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(Context) ตาง ๆ ที่ตองตัดสินใจตามความตองการขององคกร ความรูระดับการคิด (Inference
Knowledge) ใชสําหรับการเรียนรูขั้นตอนทุกขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤติตาง ๆ สนับสนุนการ
เรียนรู วิธีทํางาน แก ปญหาและตัดสินใจ ความรูระดับความสัมพั นธของปญหาเฉพาะ (Domain
Knowledge) ผูบริหารใชในการนํา (Conduct) กลุมนักปฏิบัติชวยกันรอยเรียงหลักการตาง ๆ ตาม
ความสัมพันธในการหาเหตุผลสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ (Schreiber and Others, 1999)

