
 

บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

 3.1 ขอบเขตของขอมูล  

  การศึกษาคนควางานแผนงานฝกอบรมเพ่ือจัดทําระบบการจัดการความรูเพื่อ

พัฒนางานวางแผนการฝกอบรมไดศึกษาโครงสราง อํานาจหนาท่ีของหนวยงานเพ่ือจัดทําระบบ

การจัดการความรูเพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรม โดยศึกษาเฉพาะการกําหนดและจัดทําหลักสูตร

ในการฝกอบรมขาราชการอัยการ โดยศึกษารวบรวมขอมูลจาก สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงาน

ฝกอบรม โครงสรางอํานาจหนาท่ี  สัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญเพื่อทราบขอบเขตอํานาจ

หนาท่ี งานวิกฤติ ความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาท่ีในการออกแบบหลักสูตรการฝกอบรม 

แนวคิดและหลักการสําคัญในการทํางาน วิสัยทัศนและนโยบายของหนวยงานรวมท้ังความตองการ

อ่ืนๆท่ีมีประโยชนในการสรางระบบการจัดกาความรูเพื่อพัฒนางานแผนงานฝกอบรม  

 3.2 การรวบรวม และวิเคราะหขอมูล โดยใชกระบวนการ ตามมาตรฐาน ISO 12207 

ประกอบดวยวงจรกระบวนงานดังนี้ 

   กระบวนการวงจรชีวิตข้ันปฐมภูมิ ( Primary Life Cycle Process)  

มีวัตถุประสงคเพื่อจัดเก็บความตองการของผูใชระบบเพ่ือตอบสนองตอความตองการในการ

แกปญหา 

 Task 1 : การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญ (Requirement Elicitation : ENG 1) 

 Task 2 : การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement Analysis : ENG2) 

Task 3. การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (Software Requirement Analysis : ENG3)  

Task 4 : การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4)   

  กระบวนการวงจรชีวิตขององคกร ( Organizational Life Cycle Process) 

Task 5 : การส่ือสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู(Organizational Alignment: 
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MAN1) 

Task 6 : การบริหารองคกร (Organization Management :  MAN 2) 

Task 7 : การบริหารโครงการ (Project Management :  MAN 3) 

Task 8 : Human Resource Management (  RIN 1 ) 

Task 9 : การฝกอบรม (Training : RIN 2) 

Task 10 : การจัดการความรู  (Knowledge Management  : RIN 3) 

Task 11 : โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure : RIN4)  

Task 12 : การจัดการทรัพยสิน (Asset Management : REU 1) 

Task 13 : การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management : REU2) 

Task 14 : Domain Engineering : REU 3) 

  กระบวนการวงจรชีวิตดานการสนับสนุนโครงสรางวงจร( Supporting Life Cycle 

Process) 

Quality Assurance ISO 15504 

                    การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อสรางระบบการจัดการความรูตาม

กระบวนการในกรอบมาตรฐานดาน ISO 12207 มีการวัดและประเมินผลตามเคร่ืองมือการบริหาร

คุณภาพ (Total Quality Management) ตามแนวทางDeming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับ 

Quality Guideline ตามหลักสูตรท่ีกําหนด กระบวนการสรางระบบ KMS ประกอบดวย

กระบวนการดังนี้ 

  3.2.1 กระบวนการทางระบบ (Engineering Group) 

   3.2.1.1 การเก็บความตองการ (Requirement Elicitation: ENG1) เปน
วิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงความตองการของระบบจากผูใช และผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืน ๆในงานแผนงาน
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ฝกอบรม โดยการสัมภาษณ สอบถาม การสังเกต การเก็บความตองการน้ีเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเก็บความตองการทางดานวิศวกรรม วิเคราะหความตองการ และการสราง 
Specification ท่ีตรงกับความตองการ มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ มีข้ันตอนการดําเนินการ 

    1) ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูท่ีศึกษาคนควาอิสระโดย
การพูดคุยกับผูปฏิบัติงาน และเอกสารเผยแพรของสถาบันพัฒนาขาราชการฝายอัยการ 
    2) จัดทําแผนการจับความรูและความตองการของผูใชงานระบบ
โดยในแผนจะตองมีกําหนดการสัมภาษณจับความรู และสอบถามความตองการของ ผูใชงานระบบ 
(Knowledge User)  
    3) จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน 
(Hidden Agenda) เพ่ือสัมภาษณผูบริหาร (Knowledge Manager/ Knowledge Decision Maker) 
กําหนดขอบเขตของการจับความรู และประเภทของผูใชงานระบบ (Knowledge User) วาเปนใคร
บาง รวมทั้งจับความรูและสอบถามถึงความตองการในการใชระบบท่ีจะมีข้ึนในอนาคต (To-Be 
System) ดวย โดยวาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) ดังรูป 

  วาระการประชุมในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 
            Scoping Meeting Agenda 

   งานแผนงานฝกอบรมขาราชการฝายอัยการ 

    วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของการ

     สัมภาษณ 

    วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 

    วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (งานท่ีสําคัญ/ท่ีเปนปญหาตอ

ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน) ในงานงานแผนงานฝกอบรมขาราชการฝายอัยการ 

    วาระท่ี 4 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ  

    วาระท่ี 5 ระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนควรเปนระบบอยางไร 

และทานมีความตองการใชระบบอยางไรบาง 

    วาระท่ี 6 บุคคลที่จะเปนผูใหความรูในเร่ืองนี้ และเปนผูใชงาน

ระบบไดแกใครบาง 

รูปท่ี 3.1 วาระการประชุมในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 
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    วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป 

(ถามี)) 

    วาระท่ี 6 กรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตัวแทนปญหา ใน Case Study 

Meeting 

    วาระอ่ืนๆ 

รูปท่ี 3.1 วาระการประชุมในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู (ตอ) 
 

วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 

Scoping Meeting Hidden Agenda 

งานแผนงานฝกอบรมขาราชการฝายอัยการ 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของการสัมภาษณ 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตรการจัดการ

ความรู อส. พ.ศ. 2552-2556 ไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน 100 หัว

ขอความรู แลวนําเขาศูนยรวบรวมองคความรู (KM Center) เพ่ือเปนแหลงเรียนรูของบุคลากรใน

องคกรตอไป สงผลใหเกิดการพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป  “งานแผนงาน

ฝกอบรม”  เปนหนึ่งในรอยหัวขอองคความรูท่ีจะตองสรางและรวบรวมองคความรูตามแผน

ดังกลาวเชนกัน และเพื่อใหการดําเนินการตามแผนประสบความสําเร็จ และสํานักงานอัยการสูงสุด

มีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถสนับสนุน

การปฏิบัติงานขององคกรอัยการใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได สํานักงานอัยการสูงสุดจึงได

จัดทําบันทึกความตกลง MOU กับ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัด

หลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด ใหมีความรูความเขาใจและ

สามารถจัดการความรูไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยนําเอา 100 หัวขอองคความรูตามแผน

แมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติจริง ซ่ึงการสัมภาษณในคร้ัง

นี้เปนสวนหนึ่งของศึกษาคนควาแบบอิสระ(Independent Study:IS) ท่ีอยูในหลักสูตรดังกลาว ท่ี

ตองนําการจัดการความรูมาใชแกปญหาและพัฒนา โดยตองมีการสรางระบบจัดการความรูข้ึนมา

ตามท่ีกําหนดในในมาตรฐาน  ISO 12207 จํานวน 15 กิจกรรม ไดแก 

รูปท่ี 3.2 วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู 



26 
 

 

1.ศึกษาและเกบ็ความตองการของระบบ KMS (ENG1 Requirement Elicitation) 
2.วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2 System Requirement Analysis) 
3.วิเคราะหความตองการซอรฟแวร (ENG 3 Software Requirement Analysis) 
4.ออกแบบซอรฟแวร (ENG 4 Software Design) 
5.การส่ือสารในองคกร (MAN 1 Organization Alignment) 
6.การจัดการองคกร (MAN 2 Organization Management)  
7.การจัดการโครงการ (MAN 3 Project Management)  
8.การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1 Human Resource Management) 
9.การฝกอบรม (RIN 2 Training)  
10. การจัดการความรู (RIN 3 Knowledge Management) 
11.โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4 Infrastructure) 
12.การจัดการทรัพยสิน (REU 1 Asset Management)  
13.การใชซํ้าโปรแกรมตาง ๆ (REU 2 Reuse Program Management)  
14.ความรูเฉพาะงาน (REU 3 Domain Engineering)  
15.การตรวจประเมินคุณภาพ (QA)  
ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) ตามท่ีวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด 

โดยการสัมภาษณคร้ังนี้ เปนการดําเนินการในข้ันตอนท่ี 1. ดังกลาว 

วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

               สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังนี้เปนการสัมภาษณผูบริหารเพ่ือกําหนด

ขอบเขตของการจัดการความรู แลวนําไปจับความรู (Knowledge Capture) จากผูเช่ียวชาญตาม

หัวขอท่ีไดกําหนดขอบเขตไว ในหัวขอองคความรู งานแผนงานฝกอบรมวา ในงานน้ีมีงานท่ีสําคัญ

หรืองานท่ีเปนปญหาใดบางนําไปสูการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ โดยจะมุงเนนเฉพาะใน

งานกําหนดและจัดทําหลักสูตร และใครเปนผูเช่ียวชาญในงานนั้นๆ รวมถึงหากมีระบบจัดการ

ความรูข้ึนมาทานคิดวาใครจะเปนผูมาใหความรู และใครเปนผูใชระบบ และทานในฐานะผูบริหาร

มีความตองการใหระบบเปนอยางไร และตองการใชระบบอยางไร 

 

รูปท่ี 3.2  วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู(ตอ) 
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วาระท่ี 3 การกําหนด Critical Task (งานท่ีสําคัญ/ท่ีเปนปญหาตอผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน) ใน

งานแผนงานฝกอบรม 

วาระท่ี 4 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของ   

วาระท่ี 5 ระบบจัดการความรูท่ีจะสรางข้ึนควรเปนระบบอยางไร และทานมีความตองการใชระบบ   

               อยางไรบาง (ถามตาม Feature  ของ SharePoint) 

วาระท่ี 6 บุคคลท่ีจะเปนผูใหความรูในเร่ืองนี้ และเปนผูใชงานระบบไดแกใครบาง 

วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 

               กรณีสัมภาษณไมเสร็จส้ินหรือ มีประเด็นเพิ่มเติม 

วาระท่ี 6 กรณีศึกษาท่ีจะใชเปนตัวแทนปญหา ใน Case Study Meeting 

วาระอ่ืนๆ ถามรายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิงWho Document Information 

รูปท่ี 3.2 วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยในการสัมภาษณกําหนดขอบเขตการจับความรู (ตอ) 

    4) ติดตอสัมภาษณผูบริหาร ตามวาระและกําหนดการ 

    5) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ และวาระซอนเรน เพื่อสัมภาษณ

จับความรูจากผูเช่ียวชาญ  

  วาระการประชุมสัมภาษณจับความรู Knowledge Capture Meeting Agenda 

   งานแผนงานฝกอบรม 

    วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวตัถุประสงคและความเปนมาของ

     โครงการจับความรู 

    วาระท่ี 2 การแจงวตัถุประสงคของการประชุม 

    วาระท่ี 3 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ี

     เปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task)  

    วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ 

     หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความรูท่ี สําคัญ/ความรูท่ี

เปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task) 

    วาระท่ี 5 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study Meeting) 

 รูปท่ี 3.3 วาระการประชุมสัมภาษณจับความรู 
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    วาระท่ี 6 ทบทวนกระบวนการ 

    วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ การสัมภาษณคร้ังตอไป 

     (ถามี) 

    วาระท่ี 8 ความรูเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดจากประสบการณประกอบการ

     ตัดสินใจ (Support Tacit Knowledge) 

    วาระอ่ืนๆ 

    รายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง (Who Document 

     Information ) 

รูปท่ี 3.3 วาระการประชุมสัมภาษณจับความรู (ตอ) 

วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยสัมภาษณจับความรู 

Knowledge Capture Meeting Hidden Agenda 

งานแผนงานฝกอบรม 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 

                                 ตามแผนแมบทการจัดการความรู อส. พ.ศ. 2552-2561 และแผนยุทธศาสตร

การจัดการความรู อส. พ.ศ. 2552-2556 ไดกําหนดใหมีการสรางและรวบรวมองคความรู จํานวน 

100 หัวขอความรู แลวนําเขาศูนยรวบรวมองคความรู (KM Center) เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ

บุคลากรในองคกรตอไป สงผลใหเกิดการพัฒนางานดานตางๆ ตามภารกิจ ของ อส. ตอไป  “งาน

แผนงานฝกอบรม”  เปนหนึ่งในรอยหัวขอองคความรูท่ีจะตองสรางและรวบรวมองคความรูตาม

แผนดังกลาวเชนกัน และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนประสบความสําเร็จ และสํานักงานอัยการ

สูงสุดมีระบบการจัดการความรู (Knowledge Management System) ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ

สนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรอัยการใหบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได สํานักงานอัยการ 

สูงสุดจึงไดจัดทําบันทึกความตกลง MOU กับ วิทยาลัยศิลปะ  ส่ือ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อจัดหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมบุคลากรของสํานักงานอัยการสูงสุด 

ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการความรูไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยนําเอา 100 

หัวขอองคความรูตามแผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด มาใหศึกษาและปฏิบัติ

รูปท่ี 3.4 วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยสัมภาษณจับความรู 
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จริง ซ่ึงการสัมภาษณในคร้ังนี้เปนสวนหนึ่งของศึกษาคนควาแบบอิสระ (Independent Study: IS) ท่ี

อยูในหลักสูตรดังกลาว ท่ีตองนําการจัดการความรูมาใชแกปญหาและพัฒนา 

วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในคร้ังนี้เปนการสัมภาษณผูเช่ียวชาญเพื่อจับ

ความรูในหัวขอองคความรู งานแผนงานฝกอบรม  เพื่อทราบกระบวนการทํางานรวมถึงผลลัพธ

ของงาน ( input /process/ output) 

วาระท่ี 3 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ความรูท่ีสําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิฤต (Critical 

Task)  

               คํานึงถึงหลักการคิดของผูเช่ียวชาญ Inference 

วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ หลักการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ

ความรูท่ี 

 สําคัญ/ความรูท่ีเปนปญหาหรือมีวิกฤต (Critical Task) คํานึงถึงหลักการคิดของผูเช่ียวชาญ    

Domain concept 

วาระท่ี 5 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study Meeting)  

วาระท่ี 6 ทบทวนกระบวนการ 

วาระท่ี 7 ตารางนัดหมายการสัมภาษณ (การสัมภาษณคร้ังตอไป (ถามี)) 

วาระท่ี 8 ความรูเทคนิคอ่ืนๆท่ีไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support Tacit 

Knowledge) 

วาระอ่ืนๆ 

ถามรายช่ือบุคคล เอกสาร และสารสนเทศ อางอิง ( Who Document Information) 

รูปท่ี 3.4 วาระการประชุมท่ีไมเปดเผยสัมภาษณจับความรู (ตอ) 

  6) เตรียมแบบสอบถามผูปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) เพื่อสอบถามความ
ตองการ โดยแบบสอบถาม ปรากฏตามรูปท่ี 3.5 
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รูปท่ี 3.5 แบบสอบถามความตองการใชระบบจัดการความรู 

แบบสอบถามความตองการใชระบบจัดการความรู 

ของบุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

1.โปรดกรอกขอมูลในชองวาง 

 ตําแหนง........................................................................ 
 ทํางานดานแผนงานฝกอบรมแลว.....................ป 

2.โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน         หนาสวนประกอบของเว็บไซตระบบจัดการความรูในงานแผนงาน

ฝกอบรมท่ีทานตองการ  

แผนภาพความรู( Knowledge Map) ใชส่ือสารแสดงความรูท่ีใชในการปฏิบัติงานในรูปแบบ

ท่ีเขาใจไดโดยงาย  

ประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานเพื่อขาวสารแจงใหสมาชิกทราบ 

ปฏิทินกิจกรรมเพื่อส่ือสารกิจกรรมตางๆท่ีจะเกิดข้ึนเกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 

การมอบหมายภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหารที่เกี่ยวกับองคความรูใหสมาชิกทราบ 

ประเด็นปญหาเรงดวนท่ีเปนท่ีสนใจสําหรับหารือ เพื่อใหสมาชิกมาถกและใหความเห็น 

เคร่ืองมือในการคนหาเอกสารความรูตางๆ ท่ีอยูในระบบ 

การเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับองคความรู 

กระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญ 

ระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ 

รวมเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานแผนงานฝกอบรม เชน กฎหมาย ระเบียบ 

 หนังสือเวยีนอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  

Case Study (ตวัอยางการดําเนินการ) เพื่อเปนตนแบบในการดําเนนิงาน    

3.ความตองการ/ขอเสนอแนะอ่ืนๆ (ถามี) 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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    7) ติดตอพูดคุยสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือจับความรูในการทํางาน
โดยใชหลักการ Input/ Process/ Output เพื่อใหได Task/ Inference/ Domain Concept ตามวาระและ
กําหนดการที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
    8) แจกแบบสอบถามความตองการระบบใหผูใชงานระบบ
ผูปฏิบัติงานใชความรู คือ บุคลากรในสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม จํานวนท้ังส้ิน 
12 คน 
    9) วิเคราะห Transcript จากบทสัมภาษณแลวนํามาจัดทํา
แผนภาพความรู (Knowledge Map) โดยใช โปรแกรม Visio ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน Common 
KADS โดยมีหลักการดังจะกลาวตอไป 
    10) สรุปรวบรวมขอมูลความตองของผูใชระบบ (Knowledge 
User) จากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม โดยใชโปรมแกรม Microsoft Excel ในการรวบรวม
ประมวลผลใหอยูในรูปของสารสนเทศ 
    11) ตรวจสอบ องคความรูโดยไปสอบทาน ความเขาใจความ
ถูกตอง (Validity) ครบถวนสมบรูณ (Completeness) กับผูบริหาร และผูเช่ียวชาญโดยการประชุม
รวมกัน เพื่อพิจารณาแผนผังความรูท่ีจัดทําข้ึนมาจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ และแกไขแผนภาพ
ความรูในการประชุมรวมกันใหเสร็จส้ิน 

  3.2.1.2 วิเคราะหความตองการระบบงาน (System Requirement Analysis: 
ENG2) เม่ือไดจัดเก็บขอมูลความตองการของผูใชจาก ENG1 จึงทําการวิเคราะหความตองการ
ระบบ โดยการวิเคราะหความตองการระบบเกิดข้ึนจากการนําเอาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ และ
กําหนดเปนความตองการระบบทางดาน Hardware และSoftware กระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Specification) นโยบายการจัดการความรู ความตองการระบบการจัดการความรูของผูใชงานแตละ
ประเภท (User Specification) 

  3.2.1.3 การวิเคราะหความตองการระบบ (Software Requirement Analysis: 
ENG3) 

โดยการนําเอา Business Specification และ user Specification เพื่อวางระบบการจดัการ
ความรูใหสามารถตอบสนองความตองการของ CoPs ในดาน Management/ Collaboration/ 
Knowledge Base for CoPs (Attorney/Supporting Staff) รองรับรูปแบบการแสดงผลขององคความรู
ตามโปรแกรม Microsoft Visio   (Task/ Inference/Domain/Knowledge Base/ Ontology) ใหมี 
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Knowledge Base แสดงผลในรูปแบบของรายการ (List) ไดแกรายการเอกสาร Document/ Library/ 
Discussion 
  3.2.1.4 การออกแบบซอรฟแวร (Software Design: ENG4) 
   การออกแบบระบบ KMS คือกระบวนการแกปญหาและการวางแผน
ระบบการจัดการความรูหลังจากท่ีวัตถุประสงคและ specification ถูกกําหนดข้ึนมาแลว นักพัฒนา
ระบบจะออกแบบเพื่อใหไดมาซ่ึงระบบท่ีตรงกับความตองการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร
จัดการความรูเปนผูกําหนดการออกแบบซอรฟแวร โดยใหสอดคลองกับการใชโปรแกรมซํ้า 
(Reuse2) เพื่อใชเปนรูปแบบมาตรฐานระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 
                           3.2.2 กระบวนการดานการบริหารองคกร (Management Group) 
   3.2.2.1 การปรับองคกร (Organizational Alignment: MAN1) 
 การปรับองคกรดานการจัดการความรูนั้น เพื่อใหผูใชระบบการจัดการความรูในแผนงานฝกอบรม
มีความเขาใจในการพัฒนางานโดยเฉพาะงานท่ีวิกฤติ ใหคนทํางานในหนวยงานมีวิสัยทัศนรวมกัน 
ตระหนักรูในกลยุทธและวิธีการในการดําเนินงานรวมกันในการบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจของ
หนวยงานเพื่อใหระบบการจัดการความรูท่ีสรางข้ึนมาและสามารถนําไปใชได สามารถแกปญหา
การทํางานใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาบุคลากร 
    - การวิเคราะหวิสัยทัศนการจัดการความรูของงานแผนงาน
ฝกอบรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด 

    - กาวิเคราะหภารกิจและอํานาจหนาท่ีของงานแผนงานฝกอบรม  

    - สรางกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรู ใหบุคลากรงาน
แผนงานฝกอบรมตระหนักในกิจกรรมการจัดการความรู และสรางใหกิจกรรมการจัดการความรู
เปนเครื่องมือในการทํางานโดยใชทฤษฎีการสรางความรู (Knowledge Creating) ของ Nonaka ซ่ึง
เนนการสรางนวัตกรรมโดยการสรางกระบวนการเปล่ียนความรู (Knowledge Conversion) ระหวาง
ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) และความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใน
แบบจําลอง SECI (Socialization, Externalization,  Combination and Internalization) ข้ันตอนการ
ดําเนินการ 5 ข้ันตอนใน การสรางนวัตกรรม (5 Phases: Share Tacit Knowledge, Create Concept, 
Justify Concept, Build Archetype and Cross Leveling) และการจัดสถานท่ีในการแลกเปล่ียนเรียนรู 
(ba) เพ่ือกําหนดแผนกิจกรรมในการจัดการความรูโดยเปนแผน 3 ป ใหการจัดการความรูบรรลุ
วิสัยทัศนการจัดการความรูตามท่ีกําหนดไว จากน้ันจึงวางแผนการส่ือสาร(Roll out) การดําเนินการ
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ตามกิจกรรมการจัดการความรูดังกลาว ส่ือสารใหบุคลากรในหนวยงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของได
ทราบ 
    - ดําเนินกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนดเพ่ือใหการจัดการความรูใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงค 

   3.2.2.2 การจัดการองคกรทางดานการจัดการความรู (Organization 
Management: MAN2) 

    - วิเคราะหโครงสรางเดิมของหนวยงานในดานการจัดการความรู 

    - ออกแบบแผนการปรับโครงสรางหนวยงานกําหนดหนาท่ีและ 
มอบหมายงานใหแกบุคลกรทางดานการจัดการความรูใหชัดเจนเพื่อรับผิดชอบในสวนความรูใน
หัวขอตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชความรู    

    - เสนอผังโครงสรางกระบวนงานที่ปรับปรุงพรอม คําส่ัง
มอบหมายผูรับผิดชอบ KMS 

   3.2.2.3 การบริหารโครงการ (Project Management: MAN3)  

     จัดทําโครงการในการสรางระบบ KMSตามแผนงานเพื่อให
โครงการสรางระบบการจัดการความรูสําเร็จ ประกอบดวย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
กิจกรรม คาเปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ งบประมาณ ปฏิทินการดําเนินการ Gantt 
Chat สําหรับสราง KMS และ CoPs การใชงบประมาณ รายงานการใชงบประมาณเพ่ือปฏิบัติตาม
แผนโครงสรางคณะทํางาน     (Project Team) 

  3.2.3 กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน (Resource & 
Infrastructure Group) 

   3.2.3.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: 
RIN1)  

    กําหนดแนวทางการบริหารอัตรากําลังเพื่อใหสอดคลองกับกล
ยุทธ การบริหารจัดการความรู ผลการวิเคราะหหนวยงานทางดานการจัดการความรู (KM Team) 
ขอเสนอแนะจํานวนบุคลากร และวิธีการใหไดมาของอัตรากําลัง 

   3.2.3.2 การฝกอบรม (Training: RIN2) 
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    เพื่อใหบุคลากรดานการจัดการความรู ผูใช และผูบริหารมีความรู 
ทักษะและความสามารถในการใชระบบ KMS ขอเสนอในการพัฒนาผูบริหารดานการจัดการ
ความรูขอเสนอในการฝกอบรมวิศวกรความรู ขอเสนอในการฝกอบรมผูใชงานท่ัวไปการสาธิต
ระบบใหกับ KM Team อยางนอยหนึ่งคร้ัง และมีการเขียน Feedback 
   3.2.3.3 การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN3) 

    รวบรวมเอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาระบบการ
จัดการความรูระบบ KMS สําหรับทีมงานในโครงการ (Project Team) โดยใช MySite พรอม
รายงาน  

   3.2.3.4 โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure: RIN4)  

    โครงสรางท่ีจะชวยใหระบบการจัดการความรูเกิดข้ึนได และ
สามารถทํางานไดตามท่ีไดระบุไว อาทิเชน เม่ือมีการสรางองคความรูข้ึนมาแลว องคความรูนี้ไดถูก
วางไวบนระบบการจัดการความรู (KMS) ซ่ึงทําใหงายตอการเขาถึงองคความรู ฐานดังกลาวการ
สํารวจอุปกรณท้ัง Hardware และ Software พรอมขอเสนอในการจัดหาอุปกรณดาน Hardware, 
Software, Network  

   3.2.4 กระบวนการดานการใชซํ้า (Reuse Group) 

     3.2.4.1 การบริหารจัดการทรัพยสิน (Asset Management: 
REU1) หลักการดังนี ้      

    - สํารวจครุภัณฑท่ีมีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันของ
ครุภัณฑในการตอบสนองตอความตองการใชงานในการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับ 
ENG2, MAN1 และ RIN1 

    - วิเคราะหการใชประโยชนของครุภัณฑในปจจุบัน
เปรียบเทียบกับอนาคต พรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการใชของท่ีมีอยูแลว 
ของใหมซ้ือเพ่ิม และขอเสนอแนะเกี่ยวกับงบประมาณเพ่ือรองรับการบํารุงรักษา ดวย 

    - จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ 
Computer ท่ีจะใชในการจัดการความรู) 
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3.2.4.2 การจัดการการใชซํ้า (Reuse Program Management: REU2) 

     รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อ
เปนรูปแบบของระบบการจดัการความรูของสํานักงานอัยการพิเศษฝายแผนงานฝกอบรม 

    - สํารวจ Template โปรแกรมการจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการสูงสุดท่ีสามารถนํามาใชไดเพื่อพยายามใช Template 

    - เลือกใช Template ท่ีมีอยูแลว และออกแบบเพ่ิมเติมให
ไดตาม ENG 4 

     3.2.4.3 วิศวกรรมเฉพาะเร่ือง (Domain Engineering: REU3) 
ความรูเฉพาะงาน Common KADS Knowledge Model ดาํเนินการดังนี ้

    - วิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 เพื่อดูวาสามารถ

นําอะไร ไปใชซํ้าไดบาง เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใชซํ้าไดมากท่ีสุด 

    - วิเคราะหวาผลของการดําเนินการตาม ENG 1-4 และ 
MAN 1  สามารถ นําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนในหัวขอองคความรูใดไดอีก เพื่อท่ีจะ
ลดงานในการจัดการความรูในเร่ืองท่ีคลายกัน 

  3.2.5 กระบวนการสนับสนนุ Supporting 

   1) ประกันคุณภาพ Quality Assurance การตรวจประเมินคุณภาพ 
(QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) ตามที่วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนด โดย ทําความเขาใจ Quality Guideline ท้ังหมด ตรวจประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report) และทํารายงานสรุปโครงการท้ัง 15 Tasks  

 
 3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

   3.3.1 ทําการ วเิคราะหขอมูล (Data Analysis) ดวย CommonKADS   

   การจับความรูโดย (Knowledge Capture) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ การ

สัมภาษณผูบริหาร และการสังเกตการณทํางานของผูเช่ียวชาญ 

กระบวนการ  Common KADS ประกอบดวย 
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1) การจับความรู  (Knowledge Capture) 

2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) 

3) การสังเคราะหความรู ( Knowledge Synthesis ) 

4) การนําความรูไปใช ( Knowledge Utilization ) 

  3.3.2 กระบวนการ CommonKADS 

   มีหลักการวาใหจําลองความรูหรือการคิดของมนุษยใหอยูในคอมพิวเตอร

ใหมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย(Human-Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรู 

(Knowledge Model) ในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูท่ีสะสมในบุคคล (Tacit 

Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปล่ียนถายระหวางความรูท่ีสะสมอยูในตัวบุคคลกับความรูท่ีชัด

แจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบแลวนําไปใชดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

ตัดสินใจในการแกปญหา ในการบริหาร หรือการปฏิบัติงาน แบงระดับความรูเปนสามระดับ ดังรูป

ท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 กระบวนการ CommonKADS 

Knowledge Base

Task

Task 

Inference 

Domain 



38 
 

ตารางท่ี 3.1 วธีิวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) 
 

                          วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer)  

มีวิธีคิดที่สําคัญคือการสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการ

แกปญหา ประกอบดวย 

1.แบบจําลองความรูในภารกิจ (Task Knowledge) คือความรูในวัตถุประสงคหลัก

และวัตถุประสงคยอย 

2.แบบจําลองความรูวิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรูในข้ันตอนการคิดหา

เหตุผล (Reasoning) 

3.แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) 

                3.1 Ontology 

               3.2 Keyword Annotation 

               3.3 Semantic Annotation 

   เม่ือไดรวบรวมขอมูลความรูในตัวคน ( Tacit Knowledge) ท่ีเปน Domain 
Concept แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบการทํางานในปจจุบันกับการทํางานท่ีควรจะเปน
ในอนาคต (Future Work) เพ่ือเสนอแนะระบบการจัดการความรูเพื่อปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ทํางาน เพ่ือแกปญหาการขาดขอมูล หรือขอมูลไมครบถวนแกปญหาขาดความรูและประสบการณ
ในการทํางานในงานวิกฤติสําหรับงานแผนงานฝกอบรม 

  3.3.3 การประเมินคาขอมูลจากการสาธิตระบบ KMS และแผนการส่ือสารใน
องคกร 

   เสนอผลการสาธิตระบบ KMS และแผนกิจกรรมการส่ือสารสามปตอ
ผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ KM Team เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได ขอดี ขอเสีย และพิจารณาวา
ระบบ KMS สามารถแกปญหาในงานแผนงานฝกอบรมตามสมมุติฐานไดเพียงใด เพื่อนําไป
วิเคราะหสรุปผลการศึกษาตอไป 
 


