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บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมูล 

ผูคนควาไดทําการศึกษาขอมูลเฉพาะงานสงผูรายขามแดนของพนักงานอัยการ โดยได

รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ไดแก สํานักงานตางประเทศ การสัมภาษณผูบริหารและ

ผูเช่ียวชาญและศึกษาขอมูลเอกสารและคูมือการสงผูรายขามแดน ของสํานักงานตางประเทศ 

 

3.2. การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ISO 12207/15504 

ผูคนควาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับ

ใชโดยปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม (Task) ท่ีสําคัญจาก 48 กิจกรรม (Task) และมีการวัด

และประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline 

ตามท่ีตกลงกัน ดังนี้ 

3.2.1 การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation)  

(1) ศึกษาหัวขอความรูเกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดน 

(2) เขาพบผูบริหารของสํานักงานตางประเทศเพ่ือใหกําหนดขอบเขตกรอบความ

ตองการความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานสงผูรายขามแดน กําหนดตัวผูเช่ียวชาญ กําหนด

ภารกิจสําคัญ (Critical Task) เอกสารความรู ระบบขอมูลสารสนเทศท่ีใชงาน และใหผูบริหาร

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศ  

(3) ติดตอพูดคุยกับผูเช่ียวชาญ เพื่อศึกษาแนวทางเบ้ืองตนและทําความเขาใจใน

แผนการจัดเก็บความตองการในหัวขอองคความรูงานสงผูรายขามแดน และนําไปออกแบบ วาระ

การประชุมกําหนดขอบเขตการจับความรู 

(4) ออกแบบวาระการสัมภาษณและกําหนดการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
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(5) จับความรูจากผูเช่ียวชาญ จากนั้นวิเคราะหขอมูล และสังเคราะหความรู ตาม

มาตรฐาน Common KADS เพื่อจับหลักการสําคัญไดแกวิธีการคิดและปฏิบัติงานจริงจาก

ประสบการณ 

(6) ตรวจสอบความถูกตอง โดยนําบทวิเคราะห (Transcript) ไปสอบทานความ

เขาใจความถูกตองสมบูรณครบถวนกับผูเช่ียวชาญ 

(7) นํา Transcript มาสราง Knowledge Map ตามมาตรฐาน Common KADS   

  

3.2.2 การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) การ

รวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากน้ันนํา

ขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตองการของผูใชงานใหเปนความ

ตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3.2.3 วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) เปนการ

นําขอมูลท่ีไดจาก ENG1และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการของสวนประกอบ

ตางๆ ท่ีอยูภายในระบบ 

3.2.4 การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของ

ซอรฟแวรซ่ึงจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

3.2.5 การส่ือสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) เปนการทําความเขาใจกับ

คนในองคกรเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู (KMS) เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานตางประเทศมี

ความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู ซ่ึงจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน

การจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศ โดยขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของสํานักงานตางประเทศจะไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากนั้นจะไดมีการออกแบบกิจกรรม

การจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบ

การจัดการความรูและเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM Team หรือผูเช่ียวชาญ 

3.2.6 การจัดการองคกร (MAN 2: Organization Management) เปนการปรับโครงสราง

องคกรเพ่ือรองรับระบบ KMS วัตถุประสงคเพื่อทบทวนโครงสรางเดิมของสํานักงานตางประเทศ 
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ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานตางประเทศดานการจัดการความรู เพื่อรองรับระบบการ

จัดการความรู (KMS) ตามวิสัยทัศนการจัดการความรูและพันธกิจตางๆ ในการแกปญหาและพัฒนา

ดานคน กระบวนการ และเทคโนโนยี กําหนดบทบาทหนาท่ีและความสัมพันธระหวาง Manager, 

KE, Expert, User ตามโครงสรางใหม  

3.2.7 การจัดการโครงการ (MAN 3: Project Management) เปนการบริหารจัดการโครงการ          

โดยมี Gantt chart ของการสรางระบบการจัดการความรู และมีโครงสรางคณะทํางานโครงการ           

(Project Team) มีการแบงงานกันในทีม ปรึกษาคณะทํางาน วางแผน ประเมินทรัพยากร เวลา คน 

อุปกรณ สถานท่ี งบประมาณ เพื่อบรรลุเปาหมายในกิจกรรม 

3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: Human Resource Management) เปนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะหแนวทางการบริหารดาน

กําลังคนท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน KM Team ของสํานักงานตางประเทศ และ

ผูเกี่ยวของและจัดทําแผนกําลังคน 5 ปเพื่อรับการจัดการความรู 

3.2.9 การฝกอบรม (RIN 2: Training) เปนการฝกอบรมบุคคลากรเพ่ือรองรับและพัฒนา

ระบบการจัดการความรู (KMS) โดยมีการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร 

ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติงาน ท่ีจําเปนในการจัดการความรูของสํานักงานตางประเทศและมีการวาง

แผนการฝกอบรมหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต 

3.2.10 การจัดการความรู (RIN 3: Knowledge Management) เปนการจัดเก็บเอกสาร                    

และแหลงขอมูลตางๆ ท่ีใชในการออกแบบติดต้ังระบบการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการ

ความรูในครั้งตอไป 

3.2.11 โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4: Infrastructure) เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับและพัฒนาระบบการจัดการความรู (KMS) โดยการรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานดาน

อัตรากําลัง ขอมูล ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห วาอุปกรณและโครงสราง

พื้นฐานเพียงพอหรือไม และจัดทําแผนในการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑเพิ่มเติม  

3.2.12 การจัดการทรัพยสิน (REU 1: Asset Management) เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ การ

จัดการความรู (KMS) โดยมีการสํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานในปจจุบัน แลวนําขอมูล
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มาวิเคราะหการใชประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคตและจัดทําขอเสนอแนะแนวทางใน

การใชของท่ีมีอยูแลว ของใหมซ้ือเพ่ิม จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน  

3.2.13 การใชซํ้าโปรแกรมตางๆ (REU 2: Reuse Program Management) เปนการกําหนด

รูปแบบตางๆ ของโปรแกรม KMS ท่ีใชรวมกัน โดยการสํารวจ Template ของระบบการจัดการ

ความรูท่ีสามารถนํามาใชไดเพื่อใหเปน Template ในการจดัการความรูในอนาคต 

3.2.14 ความรูเฉพาะงาน (REU 3: Domain Engineering) เปนการเก็บความรูหัวขอความรู

เพ่ือไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป ซ่ึงจะมีการวิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN1เพื่อ

พิจารณาวาสามารถนําส่ิงใดไปใชซํ้าในอนาคตได 

3.2.15 จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) 

 

3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

เม่ือไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 แลว

จากนั้น จึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS 

(Knowledge Analysis and Data Structuring) มีหลักการสําคัญคือ การสรางระบบคอมพิวเตอรให

ทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการ

แกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูท่ีสะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัด

แจงท่ีสามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปล่ียนถายระหวาง

ความรูท่ีสะสมอยูในตัวบุคคลกับความรูท่ีชัดแจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ แลว

นําไปใชดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับตัดสินใจในการแกปญหาในการบริหารหรือการ

ปฏิบัติงาน กระบวนการ Common KADS ประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) 

การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และนํา

ความรูไปใช (Knowledge Utilization) วิธีการวิศวกรรมความรูมีวิธีคิดสําคัญคือการสราง

แบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา ประกอบดวย แบบจําลองความรูภารกิจ 

(Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal)ใน

การบรรลุภารกิจ แบบจําลองความรูวิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรูในข้ันตอนการคิดหา

เหตุผล (Reasoning) รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตางๆ ผลลัพธ
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ตางๆ  วิ ธีแกปญหาและประเด็นอ่ืนๆ  แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา  (Domain 

Knowledge) คือความรูในส่ิงท่ีตองคิดหรือกระบวนการตั้งหลักการ (Conceptualization) เฉพาะ

เร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจเพ่ือใหบรรลุการคิด Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท

(Vocabulary) หรือนิยาม หลักการพื้นฐานในการแกปญหา (The Specification of 

Conceptualization) เปนสวนหนึ่งของ Domain Knowledge 


