บทที่ 3
วิธีการศึกษา
ตามแผนแม บ ทการจั ด การความรู สํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2552 – 2561 มีจุดมุงหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning
Organization : LO) โดยใชระบบการจัดการความรูที่ทันสมัย สามารถเชื่อถือได และกําหนดใหมี
การจัดองคความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด (Knowledge Audit) รวมทั้งสิ้น 100 หัวขอองคความรู
นอกจากนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ยังมีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับที่ 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ แตละ
ปงบประมาณ เพื่อถายทอดแผนแมบทดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ทั้งนี้ ไดเริ่มดําเนินการจัดทําระบบ
KMS (Knowledge Management System) ขึ้น เพื่อใหการจัดการความรูขององคการมีการขับเคลื่อน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเสริมสรางบุคลากรอัยการใหมีความรูความสามารถใน
ดานการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุดไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ในดานการเรียน
การสอนโดย
ทั้ ง สองฝ า ยตกลงร ว มมื อ กั น ในการจั ด หลั ก สู ต รการเรี ย น
การสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู และประกาศนียบัตรการฝกอบรมดานการ
จัดการความรู ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดวยความรวมมือกับ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อสรางและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความเขาใจในหลักการบริหารความรูตามมาตรฐานสากล และสามารถเปนผูนําดานการ
จัดการความรูใหแกสํานักงานอัยการสูงสุดได หัวขอ “ระบบการจัดการความรู: ดานการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานเพื่อลดขอบกพรองในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการ (Title: Knowledge
Management system to Examine on Legal proceeding of prosecutor to reduce defect.)” เปนหัวขอ
องคความรูลําดับที่ 71 ซึ่งผูศึกษาไดรับมอบหมายใหศึกษาในเรื่องนี้
ในการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดไดเลือกกระบวนการจัดการความรูโดยนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจัดการความรู (Knowledge management System: KMS) มาใช
โดยผาน Intranet ในระบบปฏิบัติการ Microsoft SharePoint โดยเนื้อหา (Contexts) จะมีขอมูลเพื่อ
ใชในการตัดสินใจ (Management Knowledge Maps for Decision Making) มี concept เพื่อแกปญหา
ใหกับผูปฏิบัติงาน (COPS Knowledge Maps for Problem Solving) สําหรับเนื้อหา (Contents) ที่ได
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จาก tacit knowledge จะจัดเก็บ ความรู explicit knowledge เปน data base ของระบบจัดการความรู
ของสํานักงานอัยการสูงสุด กระบวนการพัฒนา KMS จะดําเนินการตามกระบวนการ Quality
Management โดยนํามาตรฐาน ISO12207 สําหรับ software lifecycle processes knowledge จาก 15
tasks จาก 48 tasks โดยในการตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assurance ) ใชมาตรฐาน ISO15504
เปนตัวประเมิน
ในการศึกษา ไดนํามาตรฐาน ISO12207 จํานวน 15 tasks มาพิจารณาดําเนินการพิจารณา
สภาพปญหาดานบุคลากรซึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบทําการตรวจสอบซึ่งยังไมเปนระบบและเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อแกปญหาการขาดระบบการจัดการความรู และสรางระบบสารสนเทศที่
สามารถตอบสนองต อ แนวทางในการการแก ไ ขป ญ หาในการตรวจสอบขอ บกพร อ งและการ
ดําเนินการกับขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น ดังนี้

รูปที่ 3.1 Process Reference Model1

1

http://keng.ke.ohost.de/ISO12207(Softwareengineering).html
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Task 1: การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการความรู
(Requirement Elicitation: ENG 1)
วัตถุประสงค : เพื่อจะไดทราบถึง ปญหาวิกฤติ (critical task) ที่สมควรแกไข แนวทางใน
การแกไข ในทัศนะของผูเชี่ยวชาญและเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการ
จัดการความรูขององคกรหรือหนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการ
จัดการความรู โดยเริ่มตนดวย
ศึกษา รวบรวมเอกสาร ที่เกีย่ วของกับความรู นั้น เชน โครงสรางเบื้องตน หรือ Ontology
หรือ Domain Concept หรือ ฐานความรูที่ชดั เจน
วางแผนการสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของกับหัวขอองคความรู เพื่อทราบ
ปญหาวิกฤตที่สมควรแกไข ขอบเขตในการจัดการความรูของหนวยงาน และบทบาทของผูบริหาร
ในการจัดการความรู กําหนดผูเชี่ยวชาญ และกลุมผูใชงาน (USERS)
จัดทําวาระ Agenda คําถามและกําหนดการสัมภาษณ
จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการ
จัดทําบทวิเคราะห Transcript ซึ่งไดผลลัพธตามวัตถุประสงค เชน ปญหาวิกฤติ
สังเคราะหและสรางขอบเขตการจัดการความรู ที่ตอบสนองตอผูบริหาร
Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis:
ENG 2)
วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ
ประโยชนที่จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ
(User Specification)
ทําการสอบถามความตอ งการจากผูมีอํ า นาจหรื อผูไ ดรับมอบหมายของหน ว ยงานนั้น
โดยตรง (Knowledge Decision Maker) กับหัวขอความรูนั้น และถามถึงระบบการจัดการความรูที่
ควรจะเปน (To-Be System) ตามความตองการของหนวยงานในอนาคต เมื่อมีการใชระบบการ
จัดการความรู
กําหนดผูใชงานในระบบอยางนอยตองแบงเปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision
Maker, การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) และแหลงเรียนรูของผูปฏิบัติ
(Knowledge User)
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จัดทํารายงานการดําเนินการเทียบกับแผน (ตามเคาโครง IS)
มีขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบจัดการความรูที่ตองการของผูใชงานแตละประเภทโดย
ใหสอดคลองกับบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานและสอดคลองกับตัวสาระความรูที่ไดจาก
ENG 1
Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis: ENG3)
วัตถุประสงค : เพื่อทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ ที่ไดจาก ENG 1,
2 โดยกําหนด Function พื้นฐานและอื่นๆ ของระบบจัดการความรูใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของ Cop ผูใชงานโดยแบงเปน Cross Function หรือ Single Function วิธีการและ
หลักการในการกําหนดการใชงานแตละ Function
ทําการวิเคราะหการใชองคความรูในการปฏิบัติงาน เพื่อนํามาออกแบบระบบการจัดการ
ความรู ใหเปนไปตามมาตรฐาน Common KADS (Cop, Task. Inference, Domain Concept,
Knowledge Base)
จัดทํารายงานการดําเนินการเทียบกับแผน
จัดการแบง CoP ใหสอดคลองกับ ENG 1,2
กําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS
สรางโครงสราง KMS ในแตละ CoPs ที่ประกอบดวย Task, Inference, Domain,
Knowledge Base ให เขาใจงาย สั้น และตรง
Task 4: การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)
วัตถุประสงค : เพื่อออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)
ออกแบบภาพหนาจอ โดยใชรูปแบบมาตรฐานที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู ( สฝบร.) กําหนด โดยสอดคลองกับ Template ที่สรางจาก REU 2 มาใชภาพหนาจอตอง
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนดไวและไมสรางความสับสนใหกับผูใชงาน
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Task 5: การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment:
MAN1)
วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการจัดการความรู
ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน
กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ ความ
รับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนดังกลาว
กําหนดแผนและกิจกรรมในการสื่อสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน
นําทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro
Nonaka และการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) โดยเฉพาะวินัยขอที่ 5
(The Fifth Discipline) ตามแนวความคิดของ Peter Singe มาประยุกตและกําหนดเปนกิจกรรมการ
จัดการความรูในหนวยงาน
จัดทํารายงานการจัดกิจกรรมในการสื่อสารหรือสาธิตระบบ KMS และแผนหรือกิจกรรม
ในการจัดการความรูที่สอดคลองกับการทํางานจริงใหกับ KM Team รวมทั้งรวบรวมขอเสนอแนะ
Task 6: การบริหารองคกร (Organization Management: MAN 2)
วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ
จัดการความรู และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได
ทําการวิเคราะหโครงสรางเดิมของหนวยงานเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
ตามประเด็นปญหาในหัวขอองคความรูที่กําหนด
จัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงสรางและมีขอเสนอแนะโครงสรางที่รองรับการ
จัดการความรูในระยะยาวครอบคลุม ENG1, ENG2, MAN1
จัดทํารางคําสั่งการมอบหมายหนาที่ทเี่ กีย่ วของกับการจัดการความรู
Task 7: การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3)
วัตถุประสงค :
(KMS Project Plan)

เพื่อกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู
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จัดทํา Gantt Chart แผนการสรางระบบการจัดการความรู โดยมีโครงสราง
คณะทํางานโครงการ (Project Team) เชน ระบุ Project Team และมีการแบงงานใน Team
(Work Break Down Structure) โดยกําหนดระยะเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร
และเครื่องมือ) ที่มีอยู
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามโครงการ โดยมีรายงานการใชทรัพยากร เชน
งบประมาณ เปนตน
ทําการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด รวมทั้งขอเสนอแนะปรับปรุง จากผล
การดําเนินการและวิเคราะหถึงปจจัยความสําเร็จ และโอกาสของโครงการ (ถามี)
Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN1)
วัตถุประสงค : เพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการ
จัดการความรู เชน KM Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ
รวบรวมกฎ ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวของกับอัตรากําลังของหนวยงาน
ศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรูของหนวยงาน
จัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการ
จัดการความรู
จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ป เพื่อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จใน
ประเด็ น ความเพี ย งพอต อ การพั ฒ นาการจั ด การความรู ข องหน ว ยงานและสอดคล อ งกั บ การ
พัฒนาการจัดการความรูขององคกร
Task 9: การฝกอบรม (Training: RIN 2)
วัตถุประสงค : เพื่อเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน
ทํ า การวิ เ คราะห ค วามรู ทั ก ษะ และทั ศ นคติ ของผู บ ริ ห าร ผู เ ชี่ ย วชาญ และ
ผูปฏิบัติที่จําเปนในการจัดการความรูของหนวยงาน
สื บ ค น หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การความรู ที่ มี อ ยู แ ล ว ที่
สอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต
จัดทําแผนการฝกอบรมภายในหนวยงานดาน KM ของหนวยงานในปงบประมาณ
ถัดไป โดยใหสอดคลองกับแผนกําลังคนแลวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน
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Task 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3)
วัตถุประสงค : รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการ
ดําเนินงานตาง ๆ ในการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในครั้งตอไป
ทบทวนเอกสารเกาที่เกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูที่เคย
ดําเนินการมาแลว (ถามี) เชน เอกสารของ KM Team ที่มีอยูแลว เปนตน
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบ
การจัดการความรูและอัพโหลด เขาระบบ KMS ที่ สฝบร. ไดจัดทําขึ้น ใหเปนไปตามที่กําหนด
Task 11: โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure: RIN4)
วัตถุประสงค : เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการ
จัดการความรูของหนวยงาน
สํ า รวจโครงสร า งพื้ น ฐานที่ มีอ ยู เพื่อ รองรั บ การจัด การความรู เช น อุป กรณ
อินเทอรเน็ต เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
สํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช
จัดทํารายงานผลการวิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพื้นฐาน วามีอยูเพียงพอใน
การนําระบบจัดการความรูไปใชงาน (ENG3,4)หรือไม เสนอแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ที่สามารถรองรับกิจกรรมการจัดการความรูทั้งหมด
จัดทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม
Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1)
วัตถุประสงค : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก
ลงทะเบียน เก็บประวัติ อุปกรณ ICT
ทําการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูแ ละสภาพการใชงานปจจุบนั
ศึกษาถึงความตองการในการใชงานที่สนับสนุนการจัดการความรูของ
หนวยงาน ตองสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 โดยใชทรัพยสินที่มีอยูหรือที่จะมีในอนาคตให
คุมคาที่สุด (รวมทั้งการบํารุงรักษา การเปลี่ยน)
จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกับ
อนาคตพรอมขอเสนอแนะแนวทางในการใชของที่มีอยูแลว ของใหมซอื้ เพิ่ม และมีงบประมาณ
รองรับในการบํารุงรักษา
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จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA (เฉพาะ
Computer ที่จะใชในการจัดการความรู) ใหอยูในงบประมาณที่เปนไปได ที่เหมาะสม มีเหตุผล และ
ประหยัดที่สุดที่เปนไปได
Task 13: การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management: REU2)
วัตถุประสงค : เพื่อรวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน
template ในการจัดการความรูในอนาคต
ทําการสํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงาน
อัยการสูงสุดที่มีอยู และสามารถนํามาใชได กอนจะไปทํา Share Point Configuration
คัดเลือกและออกแบบ Template เพิ่มเติมจากระบบการจัดการความรูที่มี
อยูแลว ตาม ENG 4 เพื่อใหสอดคลองกับกับการใชงานและมาตรฐานของระบบการจัดการความรู
Task 14: Domain Engineering: REU 3)
วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ที่อาจทํามาใชซ้ํา หรือ
เปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model)
ทําการวิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อพิจารณาวาสามารถนําสิ่งใดไปใชซ้ํา
ในอนาคตไดบาง และสามารถนําไปใชซ้ําไดมากที่สุดเทาที่เปนไปได ตามความเหมาะสม
จัดทํารายการหัวขอความรูที่สามารถนําไปใชซ้ําได มีประโยชนและสามารถลด
งานหรือกิจกรรมในการทําการจัดการความรูในเรื่องคลายกัน
QA ตรวจประเมิน ISO15504
วัตถุประสงค : เพื่อตรวจประเมินเกณฑคุณภาพตามกระบวนการ ISO12207
ในระดับ Level 2:
Plan = กระบวนการไดถูกวางแผนและเตรียมพรอม
Do = กระบวนการไดถูกดําเนินการตามแผนที่ตั้งไว
การตรวจจะตรวจ Input และ Process ในทุก task มีการเขียนรายงานการทํางาน
ดานคุณภาพ Do ตองเขียนของทุก task (14+1)
เมื่อมีขอแนะนําจากผูตรวจประเมิน จะตองทําการแกไขตาม
มีการทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด
ตองปฏิบัติไดและเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด
• ตองจัดองคกร และขั้นตอนในการตรวจประเมินในทุกระดับ

29

•
•
•
•

ตองเขียนรายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Tasks
ตองเนนการมีสวนรวม
ตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การทํางานตองเปนแบบกัลยาณมิตร

ในการการประเมินคาขอมูล (Data Analysis ดวย CommonKADS) ไดนําขอมูลที่ไดมา
นํามาจัดประเภทขอมูล และนําขอมูลแตละประเภทมาทําการวิเคราะหวาขอมูลใดมีความหมาย
หรือไมมีความหมายเพียงใด หลังจากนั้น ไดสรางแผนภาพความรู Knowledge Map ที่สอดคลองกับ
มาตรฐาน โดยนํา Mind Map มาเปนเครื่องมือเพื่อจําลองความคิดของผูเชี่ยวชาญในการแกปญหา
นํามากําหนดชื่อ Task, Inference, Domain Concept โดยใชภาษาที่สามารถสื่อสารในลักษณะเปน
หลักการ กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย มีประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง

