
 

บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

  ตามแผนแมบทการจัดการความรู  สํานักงานอัยการสูงสุด  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2552 – 2561 มีจุดมุงหมายใหสํานักงานอัยการสูงสุดไปสูองคการแหงการเรียนรู (Learning 
Organization : LO) โดยใชระบบการจัดการความรูท่ีทันสมัย สามารถเช่ือถือได และกําหนดใหมี
การจัดองคความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด (Knowledge Audit) รวมท้ังส้ิน 100 หัวขอองคความรู 
นอกจากนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ยังมีแผนยุทธศาสตรการจัดการความรู ฉบับท่ี 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ แตละ
ปงบประมาณ เพื่อถายทอดแผนแมบทดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ท้ังนี้ ไดเร่ิมดําเนินการจัดทําระบบ 
KMS (Knowledge Management System) ข้ึน เพื่อใหการจัดการความรูขององคการมีการขับเคล่ือน
ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเสริมสรางบุคลากรอัยการใหมีความรูความสามารถใน
ดานการจัดการความรูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอัยการสูงสุดไดลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 ในดานการเรียน
การสอนโดย  ท้ั งสองฝ ายตกลงร วม มือกันในการจัดห ลัก สูตรการ เ รี ยน 
การสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู และประกาศนียบัตรการฝกอบรมดานการ
จัดการความรู ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ 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
องคความรูลําดับท่ี 71 ซ่ึงผูศึกษาไดรับมอบหมายใหศึกษาในเร่ืองนี้ 
 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) ท่ีได
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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
สภาพปญหาดานบุคลากรซ่ึงมีหนาท่ีในการตรวจสอบทําการตรวจสอบซ่ึงยังไมเปนระบบและเปน
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อแกปญหาการขาดระบบการจัดการความรู และสรางระบบสารสนเทศท่ี
สามารถตอบสนองตอแนวทางในการการแกไขปญหาในการตรวจสอบขอบกพรองและการ
ดําเนินการกับขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน ดังนี้  
 

 
 

รูปท่ี 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 : เพ่ือจะไดทราบถึง ปญหาวิกฤติ (critical task) ท่ีสมควรแกไข แนวทางใน
การแกไข ในทัศนะของผูเช่ียวชาญและเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการ
จัดการความรูขององคกรหรือหนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการ
จัดการความรู โดยเร่ิมตนดวย 

ศึกษา รวบรวมเอกสาร ท่ีเกีย่วของกับความรู นั้น เชน โครงสรางเบ้ืองตน หรือ Ontology 
หรือ Domain Concept หรือ ฐานความรูท่ีชัดเจน  

วางแผนการสัมภาษณผูบริหารของหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับหัวขอองคความรู เพื่อทราบ
ปญหาวิกฤตท่ีสมควรแกไข ขอบเขตในการจัดการความรูของหนวยงาน และบทบาทของผูบริหาร
ในการจัดการความรู กําหนดผูเช่ียวชาญ และกลุมผูใชงาน (USERS)  
 จัดทําวาระ Agenda คําถามและกําหนดการสัมภาษณ  

 จัดทํารายงานสรุปการดําเนินการ 

 จัดทําบทวิเคราะห Transcript ซ่ึงไดผลลัพธตามวัตถุประสงค เชน ปญหาวิกฤติ   

   สังเคราะหและสรางขอบเขตการจัดการความรู ท่ีตอบสนองตอผูบริหาร   
   
Task 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis: 
ENG 2) 

วัตถุประสงค : ทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรู ในแงมุมของ
ประโยชนท่ีจะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ 
(User Specification)  

  ทําการสอบถามความตองการจากผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบหมายของหนวยงานนั้น
โดยตรง (Knowledge Decision Maker) กับหัวขอความรูนั้น และถามถึงระบบการจัดการความรูท่ี
ควรจะเปน (To-Be System) ตามความตองการของหนวยงานในอนาคต เม่ือมีการใชระบบการ
จัดการความรู  

  กําหนดผูใชงานในระบบอยางนอยตองแบงเปน 3 ประเภท คือ Knowledge Decision 
Maker, การสนับสนุนผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และแหลงเรียนรูของผูปฏิบัติ 
(Knowledge User) 
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จัดทํารายงานการดําเนนิการเทียบกับแผน (ตามเคาโครง IS) 

มีขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบจัดการความรูท่ีตองการของผูใชงานแตละประเภทโดย
ใหสอดคลองกับบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงานและสอดคลองกับตัวสาระความรูท่ีไดจาก 
ENG 1 

Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  (Software Requirement Analysis: ENG3)  

วัตถุประสงค : เพื่อทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ ท่ีไดจาก ENG 1, 
2 โดยกําหนด Function พื้นฐานและอ่ืนๆ 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) 

จัดทํารายงานการดําเนนิการเทียบกับแผน 
จัดการแบง CoP ใหสอดคลองกับ ENG 1,2  
กําหนดสิทธิของผูใชแตละประเภทอยางเหมาะสมใน KMS 
สรางโครงสราง KMS ในแตละ CoPs ท่ีประกอบดวย Task, Inference, Domain, 
Knowledge Base ให เขาใจงาย ส้ัน และตรง 

 
Task 4: การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

วัตถุประสงค :  เพื่อออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู (KMS)   
  ออกแบบภาพหนาจอ โดยใชรูปแบบมาตรฐานท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการ
ความรู ( สฝบร.) กําหนด โดยสอดคลองกับ Template ท่ีสรางจาก REU 2 มาใชภาพหนาจอตอง
เปนไปตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนดไวและไมสรางความสับสนใหกับผูใชงาน  
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Task 5:  การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (Organizational Alignment: 

MAN1) 

วัตถุประสงค : เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรมการจัดการความรู 
  ศึกษาบทบาทหนาท่ี ความรับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนของหนวยงาน 
  กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับบทบาทหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ หรือวิสัยทัศนดังกลาว  

กําหนดแผนและกิจกรรมในการส่ือสารสรางความเขาใจภายในหนวยงานใหตรงกัน 
นําทฤษฎีการจัดการความรู ทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creation) ของ Ikujiro 

Nonaka และการเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization: LO) โดยเฉพาะวินัยขอท่ี 5 
(The Fifth Discipline) ตามแนวความคิดของ Peter Singe มาประยุกตและกําหนดเปนกิจกรรมการ
จัดการความรูในหนวยงาน 
 จัดทํารายงานการจัดกิจกรรมในการส่ือสารหรือสาธิตระบบ KMS และแผนหรือกิจกรรม
ในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับการทํางานจริงใหกับ KM Team รวมท้ังรวบรวมขอเสนอแนะ  
 
Task 6: การบริหารองคกร (Organization Management:  MAN 2) 
 วัตถุประสงค : เพ่ือทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ
จัดการความรู และสามารถเช่ือมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได  
 ทําการวิเคราะหโครงสรางเดิมของหนวยงานเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู
ตามประเด็นปญหาในหัวขอองคความรูท่ีกําหนด 
  จัดทํารายงานผลการศึกษาวิเคราะหโครงสรางและมีขอเสนอแนะโครงสรางท่ีรองรับการ
จัดการความรูในระยะยาวครอบคลุม ENG1, ENG2, MAN1 
 จัดทํารางคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีท่ีเกีย่วของกับการจัดการความรู 
 
 Task 7: การบริหารโครงการ (Project Management:  MAN 3) 

วัตถุประสงค :  เพ่ือกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู 
(KMS Project Plan) 
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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
และเคร่ืองมือ) ท่ีมีอยู  

จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามโครงการ โดยมีรายงานการใชทรัพยากร เชน 
งบประมาณ เปนตน 

ทําการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด รวมท้ังขอเสนอแนะปรับปรุง จากผล
การดําเนินการและวิเคราะหถึงปจจัยความสําเร็จ และโอกาสของโครงการ (ถามี) 
 

Task 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN1) 
 วัตถุประสงค : เพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนท่ีเกี่ยวของกับระบบการ
จัดการความรู เชน KM Team ของหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

รวบรวมกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของกับอัตรากาํลังของหนวยงาน  
 ศึกษากรอบอัตรากําลังท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรูของหนวยงาน 

จัดทํารายงานการศึกษาวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเทียบกับความตองการในการ
จัดการความรู 

จัดทําแผนอัตรากําลังบุคลากร 5 ป เพื่อใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จใน
ประเด็นความเพียงพอตอการพัฒนาการจัดการความรูของหนวยงานและสอดคลองกับการ
พัฒนาการจัดการความรูขององคกร 

 
Task 9: การฝกอบรม (Training: RIN 2) 

วัตถุประสงค :  เพื่อเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 
  ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ  และทัศนคติ ของผูบริหาร ผู เ ช่ียวชาญ และ 
ผูปฏิบัติท่ีจําเปนในการจัดการความรูของหนวยงาน  

   สืบคนหลักสูตรการฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการจัดการความรู ท่ีมีอยูแลวท่ี
สอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต 

    จัดทําแผนการฝกอบรมภายในหนวยงานดาน KM ของหนวยงานในปงบประมาณ
ถัดไป โดยใหสอดคลองกับแผนกําลังคนแลวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน  
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Task 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3) 
 วัตถุประสงค :  รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมและการ

ดําเนินงานตาง ๆ ในการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในครั้งตอไป  
  ทบทวนเอกสารเกาท่ีเกิดจากการจัดการความรูในหัวขอองคความรูท่ีเคย
ดําเนินการมาแลว (ถามี) เชน เอกสารของ KM Team ท่ีมีอยูแลว เปนตน 
  รวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานในการจัดทําระบบ 
การจัดการความรูและอัพโหลด เขาระบบ  KMS ท่ี สฝบร. ไดจัดทําข้ึน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด   

 

Task 11: โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure: RIN4)  
วัตถุประสงค :  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการ

จัดการความรูของหนวยงาน 
   สํารวจโครงสรางพื้นฐานท่ีมีอยู  เพื่อรองรับการจัดการความรู เชน  อุปกรณ  
อินเทอรเน็ต  เคร่ืองคอมพิวเตอร  เปนตน    

   สํารวจความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  

  จัดทํารายงานผลการวิเคราะห อุปกรณและโครงสรางพ้ืนฐาน วามีอยูเพียงพอใน
การนําระบบจัดการความรูไปใชงาน (ENG3,4)หรือไม เสนอแนวทางและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการจัดการความรูท้ังหมด 
  จัดทําแผนในการจัดซ้ือ จัดหาจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม  

Task 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1) 
วัตถุประสงค : เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซ้ือ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก 

ลงทะเบียน เก็บประวัติ อุปกรณ ICT  
 ทําการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

   ศึกษาถึงความตองการในการใชงานท่ีสนบัสนุนการจัดการความรูของ
หนวยงาน ตองสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1 โดยใชทรัพยสินที่มีอยูหรือท่ีจะมีในอนาคตให
คุมคาท่ีสุด (รวมท้ังการบํารุงรักษา การเปล่ียน)    

 จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกบั
อนาคตพรอมขอเสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว ของใหมซ้ือเพ่ิม และมีงบประมาณ
รองรับในการบํารุงรักษา 
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   จัดทําแผนในการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA (เฉพาะ 
Computer ท่ีจะใชในการจดัการความรู) ใหอยูในงบประมาณท่ีเปนไปได ท่ีเหมาะสม มีเหตุผล และ
ประหยดัท่ีสุดท่ีเปนไปได    
 
Task 13: การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management: REU2) 

วัตถุประสงค : เพ่ือรวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน 
template ในการจัดการความรูในอนาคต   
   ทําการสํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงาน
อัยการสูงสุดท่ีมีอยู และสามารถนํามาใชได กอนจะไปทํา Share Point Configuration 
   คัดเลือกและออกแบบ Template เพิ่มเติมจากระบบการจัดการความรูท่ีมี
อยูแลว ตาม ENG 4 เพื่อใหสอดคลองกับกับการใชงานและมาตรฐานของระบบการจัดการความรู 
 
Task 14: Domain Engineering: REU 3) 

วัตถุประสงค : เพื่อทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรู ท่ีอาจทํามาใชซํ้า หรือ
เปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอยอดตอไป (Common KADS Knowledge Model) 

   ทําการวิเคราะหผล ENG1-4 และ MAN1 เพื่อพิจารณาวาสามารถนําส่ิงใดไปใชซํ้า
ในอนาคตไดบาง และสามารถนําไปใชซํ้าไดมากท่ีสุดเทาท่ีเปนไปได ตามความเหมาะสม 

  จัดทํารายการหัวขอความรูท่ีสามารถนําไปใชซํ้าได มีประโยชนและสามารถลด
งานหรือกิจกรรมในการทําการจัดการความรูในเร่ืองคลายกัน 
 QA ตรวจประเมิน ISO15504 
  วัตถุประสงค :  เพื่อตรวจประเมินเกณฑคุณภาพตามกระบวนการ ISO12207  
ในระดับ Level 2:  
   Plan = กระบวนการไดถูกวางแผนและเตรียมพรอม 

Do = กระบวนการไดถูกดําเนินการตามแผนท่ีตั้งไว 
 การตรวจจะตรวจ  Input และ Process ในทุก task มีการเขียนรายงานการทํางาน

ดานคุณภาพ Do ตองเขียนของทุก task (14+1) 
  เม่ือมีขอแนะนําจากผูตรวจประเมิน จะตองทําการแกไขตาม 

   มีการทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด  
   ตองปฏิบัติไดและเกดิประโยชนกับองคกรมากท่ีสุด  

• ตองจัดองคกร และข้ันตอนในการตรวจประเมินในทุกระดับ 
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• ตองเขียนรายงานสรุปโครงการท้ัง 15 Tasks 
• ตองเนนการมีสวนรวม 
• ตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
• การทํางานตองเปนแบบกัลยาณมิตร    

  
 ในการการประเมินคาขอมูล (Data Analysis ดวย CommonKADS) ไดนําขอมูลท่ีไดมา
นํามาจัดประเภทขอมูล และนําขอมูลแตละประเภทมาทําการวิเคราะหวาขอมูลใดมีความหมาย
หรือไมมีความหมายเพียงใด หลังจากนั้น ไดสรางแผนภาพความรู Knowledge Map ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐาน โดยนํา Mind Map มาเปนเคร่ืองมือเพื่อจําลองความคิดของผูเช่ียวชาญในการแกปญหา 
นํามากําหนดช่ือ Task, Inference, Domain Concept โดยใชภาษาท่ีสามารถส่ือสารในลักษณะเปน
หลักการ กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย มีประโยชน และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง 
  
 
 
 


