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บทที่ 3
วิธีการศึกษา

3.1 ขอบเขตของขอมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาขอมูลจากหนวยงานและผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ดานการดําเนินคดีอาญา และหนวยงานที่ตรวจสอบคดีคางคดีอาญา ดังนี้
3.1.1

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ มีในฐานะเปนหนวยงานกลาง

ผูรับผิดชอบตรวจสอบกํากับดูแลเกี่ยวกับสํานวนคางคดีอาญา ซึ่งเปนการตรวจสอบหนวยงานอื่นที่
มีภารกิจหลักในการดําเนินคดีอาญาทั่วประเทศ ในสวนของกําหนดการสัมภาษณผูบริหารไดแก
อธิ บ ดี อั ย การ สํ า นั ก งานวิ ช าการ รองอธิ บ ดี อั ย การ สํ า นั ก งานวิ ช าการที่ รั บ ผิ ด ชอบงานของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เพื่อใหไดขอบเขตของ KMS และการจัดการความรูงานดาน
จัดการคดี คางคดีอาญา หรือปญหาวิก ฤติของหนวยงาน การกําหนดตัว ผูเ ชี่ยวชาญ ขอมูลกลุม
ผู ใ ช ง าน วิ สั ย ทั ศ น ใ นการจั ด การความรู ข องหน ว ยงาน และข อ มู ล ความรู ป ระสบการณ ข อง
ผูเชี่ยวชาญในการแกไขปญหาวิกฤติของหนวยงาน
3.1.2

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวาง

ประเทศ ซึ่งเปนตัวแทนหนวยงานที่มีภารกิจดําเนินคดีอาญาสํานักงานอัยการ โดยสํานักงานนี้มี
ภารกิ จ หลั ก ในการดํ า เนิ น คดี อ าญาเฉพาะด า น ได แ ก คดี ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ คดี ป ลอมเลี ย นแบบ
เครื่องหมายการคา ซึ่งผลการศึกษาอิสระครั้งนี้สามารถขยายผลไปสูสํานักงานอื่นที่รับผิดชอบ
ดําเนินคดีอาญา 1.3 ผูเชี่ยวชาญ ไดแก
3.1.3.1 ทีมงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสารสนเทศ เปนขอมูล
องคความรูดานการตรวจสอบเรงรัดติดตามคดีอาญาคาง
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3.1.3.2 ทีมงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ ที่จะใหขอมูลองคความรูการระบุสาเหตุที่ทําใหคดีคางและองคความรู
ในการแกไขปญหาจัดคดีคางคดีอาญา
3.1.3.3 อธิบดีอัยการภาค 1 ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในการจัดการคดี
คาง โดยทานไดเขียนเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังถือเปนตัวแทนของ
สวนตางจังหวัด ที่จะมาใหองคความรูเรื่องการจัดการคดีคาง
การจับความรูผูเชี่ยวชาญดังกลาว 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
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รูปที่ 3.1 วิธีดําเนินการวิจยั ระบบการจัดการความรูเพื่อจัดการคดีคางคดีอาญา
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มาตราฐาน ISO 12207/15504 ในการดํ า เนิ น การศึ ก ษานี้ไ ดป รับ ลดกระบวน
ดําเนินงานจาก 48 กิจกรรม เหลือ 15 ขั้นตอน ปรากฏตามรูปภาพที่ 3.2

รูปภาพที่ 3.2 Process Reference Model

3.2 การสราง KMS ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
3.2.1

การศึกษาและเก็บความตองการของระบบงาน ENG1 (Requirement

Elicitation) เพื่อรวบรวมความตองการและจําเปนของผูใชระบบ โดยการสัมภาษณผูบริหารและ
จับความรูผูเชี่ยวชาญนํามาวิเคราะห 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) นําขอมูลความตองการมาวิเคราะหระบบการจัดการความรูที่เปน To be system โดยการ
ปรับใช Function การทํางานของ Microsoft SharePoint กับความตองการของผูใชระบบงาน และ
กํา หนดคุณสมบั ติของระบบ และขอกํ า หนดประเภทผูใ ชงานแต ล ะประเภท ไดแ ก ผู บริ ห าร
(Knowledge Decision Maker) ผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) และผูใชงาน (Knowledge
User)
3.2.3 การวิเคราะหความตองการดานซอฟทแวร ENG3 (Software Requirement
Analysis) นําผลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อหาความตองการของระบบที่
สอดคลองกับความตองการของ CoP

ในดานการจัดการ (Management)

การประสานงาน

(Collaboration) และฐานความรู (Knowledge base for CoP) ที่สนับสนุนการใชงานของผูใช โดย
การออกแบบต อ งให เ ข า ใจง า ย กระชั บ และมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ ผู ใ ช ง านอย า งเหมาะสม
3.2.4 การออกแบบระบบ ENG 4 (Software Design) เพื่อออกแบบโครงสรางและ
องคประกอบตางๆ ใน Microsoft SharePoint เชน CoP Task Inference Domain และ Knowledge
base ใหงายตอการใชงาน และเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด) โดยตองมี
การใชซ้ําใหไดมากที่สุด
3.2.5 การสื่อสารในองคกร MAN 1 (Organization Alignment) เพื่อสื่อสารให
บุคลากรในองคกรเขาใจการจัดการความรูความเขาใจ โดยสามารถใชงานและดูแล KMS ใหมีความ
เหมาะสม และตอบสนองความตองการใชงานของผูใชทุกประเภท ทั้งในดานเนื้อหาและการใชงาน
ตามแผนกิจกรรมการจัดการความรูที่กําหนด เพื่อบรรลุในวิสัยทัศนการจัดการความรูขององคกร
3.2.5.1 ศึกษาขอมูลวิสัยทัศน ยุทธศาสตรของสํานักงานอัยการสูงสุดใน
ดานที่เกี่ยวของกับงานดานการดําเนินคดีอาญา และการจัดการคดีคางคดีอาญา
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3.2.5.2

นัดหมายเพื่อสัมภาษณผูบริหาร เพื่อกํ าหนดวิสัยทัศนของ

หนวยงาน และวิสัยทัศนการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญา
3.2.5.2 เขาสัมภาษณตามที่นัดหมายไว โดยมีการบันทึกเสียงสัมภาษณไว
3.2.5.3

นําไฟลเสียงบันทึกการสัมภาษณมาจัดทําเปน Script

และ

Transcript ตามลําดับ
3.2.5.4 นําบท Transcript มาวิเคราะห เพื่อใหไดวิสัยทัศนการจัดการ
ความรู ที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของหนวยงาน แลวนําไปนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
อธิบดีอัยการ สํานักงานวิชาการอีกครั้ง
3.2.5.5 รวบรวมขอมูลสภาพแวดลอม และลักษณะงานของบุคลากร ที่
เกี่ยวของโดยการสอบถาม และสังเกตการณ เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการจัดทําแผนการ
จัดการความรูงานดานการจัดการคดีคาง 3 ป ที่มีความสอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานและ
วัฒนธรรม คานิยมของหนวยงานผูใชงาน KMS แตละประเภท โดยในการกําหนดกิจกรรมใน
แผนตองปรับใช SECI Modelในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูของผูใชงาน KMS ไดแก กิจกรรม
Learn & Shareที่สงเสริมการทํางานเปนทีมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําความรูที่ไดมาหมุน
เกลียวยกระดับความรูจัดทําเปนชุดความรูไวศึกษาบน KMS
3.2.5.6 การสอบทาน KMS และแผนการจัดการความรู 3 ป กับผูบริหาร
ผูเชี่ยวชาญ หรือ KM Team โดยการสาธิตการใชงานจริง KMS ผาน www.kmcenter.in.th และชี้แจง
รายละเอียดแผนการจัดการความรูงานดานการจัดการคดีคางคดีอาญาโดยมีการบันทึกเสียงการ
สัมภาษณคําถาม เพื่อรับขอเสนอแนะ ในดานตางๆ ดังนี้
-การออกแบบระบบการจัดการความรูดานการจัดการคดีคางคดีอาญามี
ความเหมาะสมในการใชงาน ทั้งในสวนของเนื้อหา และลักษณะการใชงานหรือไมควรปรับปรุง
เพิ่มเติมอยางไร
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-องคประกอบของระบบในสวนของ Tacit Knowledge ไดแก Task
Inference Domain สามารถสนับสนุนการทํางานหรือชวยแกไขปญหาที่มีอยูในปจจุบันไดหรือไม
-องคประกอบของระบบในสวนของ Explicit Knowledge ไดแก ชุด
ความรู กฎหมาย คูมือ ความรูเสริมที่ใชในการปฏิบัติงาน สามารถชวยสนับสนุนการทํางาน หรือ
ชวยแกปญหาที่มีอยูในปจจุบันไดหรือไม
-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 นําขอมูลที่ไดจาก 3.2.5.6 ในรูปของ Transcript มาวิเคราะห
สรุปผล ที่ไดจากการสอบทาน KMS และแผนการจัดการความรูการจัดการคดีคางคดีอาญา
3.2.6 การจัดการองคกร MAN 2 (Organization Management) เปนการปรับ
โครงสรางองคกรเพื่อรองรับการจัดการ KMS โดยการวิเคราะหขอมูลโครงสรางหนวยงาน ใน
ปจจุบัน ออกแบบโครงสรางที่มีอยูใหรองรับการจัดการความรูตามวิสัยทัศนการจัดการความรู 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) พรอมทั้งแบงหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการสรางระบบการ
จัดการความรู
3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย RIN 1 (Resource Management) เปนการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับ KMS โดยการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหกรอบอัตรากําลังของ

32

หนวยงานตามตําแหนงงาน และจํานวนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ใหเพียงพอในการรองรับการจัดการความรูของหนวยงานในอีก 5 ป ขางหนา
3.2.9 การฝกอบรม RIN2 (Training) เปนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับการ
พัฒนา KMS โดยการวิเคราะหคุณสมบัติของแตละตําแหนง ไดแก ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผู
ปฏิบัติที่จําเปนในการจัดการความรู และคนหาหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนการฝกอบรมที่
เหมาะสมในการพัฒนาบุคลากร
3.2.10 การจัดการความรู RIN 3 (Knowledge Management) เปนการสรางที่จัดเก็บ
เอกสารและขอมูลที่ไดจากการออกแบบ สราง และติดตั้ง KMS ไวใชในการพัฒนาคุณภาพตอไป
โดยจัดเก็บเอกสารและขอมูลตางๆ ที่ใชในการออกแบบและติดตั้ง ระบบการจัดการความรู สําหรับ
หัวขอความรูงานงบประมาณ ตามลิ้นชักความรู ที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารและจัดการ
ความรูจัดทําไว
3.2.1.1 การจัดการโครงสรางพื้นฐาน RIN 4 (Infrastructure) เปนการเตรียม
โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและพัฒนา KMS โดยการสํารวจอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอร การ
เชื่ อ มต อ อิ น เตอร เ น็ ต ทํ า การวิ เ คราะห ค วามต อ งการและจั ด ทํ า ข อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง
โครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับกิจกรรมการจัดการความรู (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
ใช ป ระโยชน อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการจั ด การความรู ใ นป จ จุ บั น และอนาคต เพื่ อ จั ด ทํ า แผนในการ
บํารุงรักษา
3.2.1.3 การใชซ้ําโปรแกรมตางๆในระบบ REU 2 (Reuse Program Management)
เปนการกําหนดรูปแบบตางๆ ของโปรแกรมที่ใชรวมกัน โดยการสํารวจและเลือกใช Template
มาตรฐานระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชซ้ํา
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3.2.14 ความรูเฉพาะงาน REU 3 (Domain Engineering) เปนการตรวจวิเคราะหผล
จาก ENG 1 ENG 2 ENG 3 ENG 4 MAN 1 วาสามารถนําอะไรกลับมาใชซ้ํา ไดบาง
-ภารกิจที่ตองใชความรูประสบการณพิเศษ (Task Knowledge)
-ความรูประสบการณที่สําคัญ (Inference Knowledge)
-หลักการเทคนิคเฉพาะในการทํางานใหสําเร็จ (Domain Knowledge)
-ฐานความรู ไดแก ผูเชี่ยวชาญ เอกสารความรู และขอมูลสารสนเทศใน
การทํางาน (Knowledge base)
-คํานิยาม ทฤษฎี และความสัมพันธพื้นฐาน (Ontology) รวมทั้งการเก็บ
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 กระบวนการไดถูกดําเนินการตามที่ตั้งไว
และตองทําการตรวจประเมินตนเอง (SAR)

