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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมูล  

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาขอมูลจากหนวยงานและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน              

ดานการดําเนินคดีอาญา และหนวยงานท่ีตรวจสอบคดีคางคดีอาญา ดังนี้ 

  3.1.1 สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีในฐานะเปนหนวยงานกลาง 

ผูรับผิดชอบตรวจสอบกํากับดูแลเกี่ยวกับสํานวนคางคดีอาญา ซ่ึงเปนการตรวจสอบหนวยงานอ่ืนท่ี

มีภารกิจหลักในการดําเนินคดีอาญาท่ัวประเทศ ในสวนของกําหนดการสัมภาษณผูบริหารไดแก 

อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการ รองอธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการที่ รับผิดชอบงานของ 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพื่อใหไดขอบเขตของ KMS และการจัดการความรูงานดาน

จัดการคดีคางคดีอาญา หรือปญหาวิกฤติของหนวยงาน การกําหนดตัวผูเช่ียวชาญ ขอมูลกลุม

ผูใชงาน วิสัยทัศนในการจัดการความรูของหนวยงาน และขอมูลความรูประสบการณของ

ผูเช่ียวชาญในการแกไขปญหาวิกฤติของหนวยงาน 

  3.1.2 สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ  ซ่ึงเปนตัวแทนหนวยงานท่ีมีภารกิจดําเนินคดีอาญาสํานักงานอัยการ โดยสํานักงานน้ีมี

ภารกิจหลักในการดําเนินคดีอาญาเฉพาะดาน ไดแก คดีละเมิดลิขสิทธ์ิ คดีปลอมเลียนแบบ

เคร่ืองหมายการคา ซ่ึงผลการศึกษาอิสระคร้ังนี้สามารถขยายผลไปสูสํานักงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบ

ดําเนินคดีอาญา 1.3 ผูเช่ียวชาญ ไดแก         

    3.1.3.1 ทีมงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เปนขอมูล

องคความรูดานการตรวจสอบเรงรัดติดตามคดีอาญาคาง   
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    3.1.3.2 ทีมงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศ ท่ีจะใหขอมูลองคความรูการระบุสาเหตุท่ีทําใหคดีคางและองคความรู

ในการแกไขปญหาจัดคดีคางคดีอาญา       

    3.1.3.3 อธิบดีอัยการภาค 1 ซ่ึงเปนผูเช่ียวชาญในการจัดการคดี

คาง โดยทานไดเขียนเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยเฉพาะ นอกจากน้ียังถือเปนตัวแทนของ

สวนตางจังหวัด ท่ีจะมาใหองคความรูเร่ืองการจัดการคดีคาง 

การจับความรูผูเช่ียวชาญดังกลาว ใชวิธีการสัมภาษณ และนํามาวิเคราะห สังเคราะห แลวจัดทําเปน

แผนภาพจําลองความรู (Knowledge Model) ตามมาตรฐาน Common KADS 

3.1.3.4 KM Team งานดานการจัดการคดีคางคดีอาญา เปนขอมูลความ

ตองการใชระบบการจัดการความรู 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 Software Process ดวยกระบวนงาน 15 กิจกรรม 

และประเมินผลตามมาตรฐาน ISO 15504 ตามรูปภาพดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

   

 

 
 

รูปท่ี 3.1 วิธีดําเนินการวิจยั ระบบการจดัการความรูเพื่อจดัการคดีคางคดีอาญา 
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มาตราฐาน ISO 12207/15504 ในการดําเนินการศึกษานี้ไดปรับลดกระบวน
ดําเนินงานจาก 48 กิจกรรม เหลือ 15 ข้ันตอน ปรากฏตามรูปภาพท่ี 3.2 

 

รูปภาพท่ี 3.2 Process Reference Model 

 

3.2 การสราง KMS ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้ 

  3.2.1 การศึกษาและเก็บความตองการของระบบงาน ENG1 (Requirement 

Elicitation) เพ่ือรวบรวมความตองการและจําเปนของผูใชระบบ โดยการสัมภาษณผูบริหารและ

จับความรูผูเช่ียวชาญนํามาวิเคราะห สังเคราะหความรูตามหลักการ Common KADS (Task 
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Inference Domain Knowledge base Ontology) แลวจัดทําเปนแผนภาพความรูดวย Microsoft 

Visio ตามมาตรฐาน Common KADS 

  3.2.2 การวิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร ENG 2 (System Requirement 

Analysis) นําขอมูลความตองการมาวิเคราะหระบบการจัดการความรูท่ีเปน To be system โดยการ

ปรับใช Function การทํางานของ Microsoft SharePoint กับความตองการของผูใชระบบงาน และ

กําหนดคุณสมบัติของระบบ และขอกําหนดประเภทผูใชงานแตละประเภท ไดแก ผูบริหาร 

(Knowledge Decision Maker) ผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider) และผูใชงาน (Knowledge 

User) 

  3.2.3 การวิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร ENG3 (Software Requirement 

Analysis) นําผลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพ่ือหาความตองการของระบบท่ี

สอดคลองกับความตองการของ CoP ในดานการจัดการ (Management) การประสานงาน 

(Collaboration) และฐานความรู (Knowledge base for CoP) ท่ีสนับสนุนการใชงานของผูใช โดย

การออกแบบตองให เขาใจง าย  กระชับ  และมีการกําหนดสิทธิผู ใชงานอยางเหมาะสม                            

  3.2.4 การออกแบบระบบ ENG 4 (Software Design) เพื่อออกแบบโครงสรางและ

องคประกอบตางๆ ใน Microsoft SharePoint เชน CoP Task Inference Domain และ Knowledge 

base ใหงายตอการใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด) โดยตองมี

การใชซํ้าใหไดมากท่ีสุด  

  3.2.5 การส่ือสารในองคกร MAN 1 (Organization Alignment) เพ่ือส่ือสารให

บุคลากรในองคกรเขาใจการจัดการความรูความเขาใจ โดยสามารถใชงานและดูแล KMS ใหมีความ

เหมาะสม และตอบสนองความตองการใชงานของผูใชทุกประเภท ท้ังในดานเนื้อหาและการใชงาน

ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรูท่ีกําหนด เพื่อบรรลุในวิสัยทัศนการจัดการความรูขององคกร  

   3.2.5.1 ศึกษาขอมูลวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุดใน

ดานท่ีเกี่ยวของกับงานดานการดําเนินคดีอาญา และการจัดการคดีคางคดีอาญา  
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   3.2.5.2 นัดหมายเพ่ือสัมภาษณผูบริหาร เพื่อกําหนดวิสัยทัศนของ

หนวยงาน และวิสัยทัศนการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญา   

                             3.2.5.2 เขาสัมภาษณตามท่ีนัดหมายไว โดยมีการบันทึกเสียงสัมภาษณไว  

   3.2.5.3 นําไฟลเสียงบันทึกการสัมภาษณมาจัดทําเปน Script และ 

Transcript ตามลําดับ  

   3.2.5.4 นําบท Transcript มาวิเคราะห เพื่อใหไดวิสัยทัศนการจัดการ

ความรู ท่ีสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน แลวนําไปนําเสนอขอความเห็นชอบจาก

อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการอีกคร้ัง  

   3.2.5.5 รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอม และลักษณะงานของบุคลากร ท่ี

เกี่ยวของโดยการสอบถาม และสังเกตการณ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดทําแผนการ

จัดการความรูงานดานการจัดการคดีคาง 3 ป ท่ีมีความสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานและ

วัฒนธรรม คานิยมของหนวยงานผูใชงาน KMS แตละประเภท โดยในการกําหนดกิจกรรมใน

แผนตองปรับใช SECI Modelในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูของผูใชงาน KMS ไดแก กิจกรรม 

Learn & Shareท่ีสงเสริมการทํางานเปนทีมและการแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อนําความรูท่ีไดมาหมุน

เกลียวยกระดับความรูจัดทําเปนชุดความรูไวศึกษาบน KMS   

   3.2.5.6 การสอบทาน KMS และแผนการจัดการความรู 3 ป กับผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ หรือ KM Team โดยการสาธิตการใชงานจริง KMS ผาน www.kmcenter.in.th และช้ีแจง

รายละเอียดแผนการจัดการความรูงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญาโดยมีการบันทึกเสียงการ

สัมภาษณคําถาม เพื่อรับขอเสนอแนะ ในดานตางๆ ดังนี้  

   -การออกแบบระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญามี

ความเหมาะสมในการใชงาน ท้ังในสวนของเนื้อหา และลักษณะการใชงานหรือไมควรปรับปรุง

เพิ่มเติมอยางไร  
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   -องคประกอบของระบบในสวนของ Tacit Knowledge ไดแก Task 

Inference Domain สามารถสนับสนุนการทํางานหรือชวยแกไขปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันไดหรือไม 

   -องคประกอบของระบบในสวนของ Explicit Knowledge ไดแก ชุด

ความรู กฎหมาย คูมือ ความรูเสริมท่ีใชในการปฏิบัติงาน สามารถชวยสนับสนุนการทํางาน หรือ

ชวยแกปญหาท่ีมีอยูในปจจุบันไดหรือไม  

   -โครงสรางของ CoP ประกอบดวยระบบงาน Document Library,               

Task Assignment, Hot Issue, Calendar, Discussion Board, Link, Contact, WiKi, FAQ สามารถ

ชวยสนับสนุนการทํางานของผูใชงานไดหรือไม และในดานใดบาง  

   -ประโยชนของการใช KMS ในดานตางๆ  

  3.2.5.7 นําขอมูลท่ีไดจาก 3.2.5.6 ในรูปของ Transcript มาวิเคราะห

สรุปผล ท่ีไดจากการสอบทาน KMS และแผนการจัดการความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา 

3.2.6 การจัดการองคกร MAN 2 (Organization Management) เปนการปรับ

โครงสรางองคกรเพื่อรองรับการจัดการ KMS โดยการวิเคราะหขอมูลโครงสรางหนวยงาน ใน

ปจจุบัน ออกแบบโครงสรางท่ีมีอยูใหรองรับการจัดการความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรู เพื่อ

แกไขปญหาพรอมกับพัฒนาคน กระบวนการ และเทคโนโลยี ประกอบดวย KM KE Expert และ 

User  

3.2.7 การจัดการโครงการ MAN3 (Project Management) เปนการบริหารจัดการ

โครงการ KMS โดยการจัดทําโครงสรางคณะทํางานโครงการระบบการจัดการความรูและตาราง

กิจกรรม 4 เดือน (Grant Chart) พรอมท้ังแบงหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการสรางระบบการ

จัดการความรู                                                                                                                         

3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย RIN 1 (Resource Management) เปนการบริหาร

จัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับ KMS โดยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของ



32 
 

หนวยงานตามตําแหนงงาน และจํานวนท่ีเหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

ใหเพียงพอในการรองรับการจัดการความรูของหนวยงานในอีก 5 ป ขางหนา 

3.2.9 การฝกอบรม RIN2 (Training) เปนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการ

พัฒนา KMS โดยการวิเคราะหคุณสมบัติของแตละตําแหนง ไดแก ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผู

ปฏิบัติท่ีจําเปนในการจัดการความรู และคนหาหลักสูตรท่ีเกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมที่

เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร                                                             

3.2.10 การจัดการความรู RIN 3 (Knowledge Management) เปนการสรางท่ีจัดเก็บ

เอกสารและขอมูลท่ีไดจากการออกแบบ สราง และติดต้ัง KMS ไวใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป 

โดยจัดเก็บเอกสารและขอมูลตางๆ ท่ีใชในการออกแบบและติดต้ัง ระบบการจัดการความรู สําหรับ

หัวขอความรูงานงบประมาณ ตามล้ินชักความรู ท่ีสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารและจัดการ

ความรูจัดทําไว                                                                                                       

3.2.1.1 การจัดการโครงสรางพื้นฐาน RIN 4 (Infrastructure) เปนการเตรียม

โครงสรางพื้นฐานเพ่ือรองรับและพัฒนา KMS โดยการสํารวจอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอร การ

เช่ือมตออินเตอรเน็ต ทําการวิเคราะหความตองการและจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการจัดการความรู (รองรับ ENG 3 และ ENG 4)              

3.2.1.2 การจัดการทรัพยสิน REU 1 (Asset Management) เปนการจัดการดาน

ทรัพยสินเพื่อรองรับการพัฒนาและใช KMS โดยการสํารวจครุภัณฑ และสภาพการใชงานใน

ปจจุบันและตองสอดคลองกับขอมูลความตองการใชงานจาก ENG 1 MAN 1 RIN 1 วิเคราะหการ

ใชประโยชนอุปกรณท่ีใชในการจัดการความรูในปจจุบันและอนาคต เพื่อจัดทําแผนในการ

บํารุงรักษา     

3.2.1.3 การใชซํ้าโปรแกรมตางๆในระบบ REU 2 (Reuse Program Management) 

เปนการกําหนดรูปแบบตางๆ ของโปรแกรมท่ีใชรวมกัน โดยการสํารวจและเลือกใช Template 

มาตรฐานระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสามารถนํามาใชซํ้า                                                       
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3.2.14 ความรูเฉพาะงาน REU 3 (Domain Engineering) เปนการตรวจวิเคราะหผล

จาก ENG 1 ENG 2 ENG 3 ENG 4 MAN 1 วาสามารถนําอะไรกลับมาใชซํ้า ไดบาง  

   -ภารกิจท่ีตองใชความรูประสบการณพิเศษ (Task Knowledge)                                

-ความรูประสบการณท่ีสําคัญ (Inference Knowledge)   

       -หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ (Domain Knowledge) 

-ฐานความรู ไดแก ผูเช่ียวชาญ เอกสารความรู และขอมูลสารสนเทศใน

การทํางาน (Knowledge base)         

                     -คํานิยาม ทฤษฎี และความสัมพันธพื้นฐาน (Ontology) รวมท้ังการเก็บ 

Literature Review มาตรฐานกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และเอกสารอางอิงตางๆ ในหัวขอการจัดการ

คดีคางคดีอาญา  

3.2.15 การตรวจประเมินคุณภาพ (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ (TQM 

PDCA SIPOOC MODEL) ตามมาตรฐาน ISO 12207/15504 (Software Process และ Maturity 

Model) โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดในคูมือคุณภาพ (Quality guideline) ในระดับ 2: 

Plan กระบวนการไดถูกวางแผน และเตรียมพรอม Do กระบวนการไดถูกดําเนินการตามท่ีตั้งไว 

และตองทําการตรวจประเมินตนเอง (SAR)   

 

 

 

 

 

 


