
 
บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 
 
3.1 ขอบเขตของขอมูล 

ในสวนนี้จะแบงเนื้อหาออกเปนสองสวนในสวนแรกจะเปนเนื้อหาโครงสรางของ
องคกร เพ่ือใหทราบโครงสราง อํานาจ หนาท่ีขององคกร ในสวนท่ีสอง จะเปนภารกิจงานท่ีสําคัญ
หรือวิกฤติท่ีจะทําการศึกษาและขอบเขตของการศึกษาโครงสรางองคกร 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการ
สูงสุด ตั้งข้ึนมาเม่ือ พ.ศ. 2540 โดยศาสตราจารย ดร. คณิต  ณ นคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
สถาบันในการวิจัยทางกฎหมายอาญา โดยมีผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา เปนผูบังคับบัญชา 
โดยผูอํานวยการมีสถานะเทาอัยการพิเศษฝาย ซ่ึงเทียบเทาตําแหนงอธิบดีอัยการประจําสํานักงานใน
ปจจุบัน และมีคณะกรรมการประกอบดวยศาสตราจารยคนึง  ฤาชัย เปนประธานกรรมการ 
สํานักงานมีอํานาจและหนาท่ีในการศึกษาวิจัย และพัฒนากฎหมายอาญา เผยแพรผลงานของ
สถาบันกฎหมายอาญา และปฏิบัติตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดได
ปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานโดยใหมีสถานะเปนฝายโดยมีช่ือเรียกวา สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญา สังกัดสํานักงานวิชาการ สํานักงานอัยการสูงสุด (กฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ. 2549) โดยมีอัยการพิเศษฝายเปนผูบังคับบัญชา องคความรูใน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาคือการวิจัยเพื่อพัฒนากฎหมายอาญาและให
ความเห็นในเร่ืองท่ีผูบังคับบัญชาตองการทราบเกี่ยวกับกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนภารกิจหลักของ
พนักงานอัยการในการดําเนินงานอาญา การวิจัยและพัฒนากฎหมายอาญาจึงเปนเร่ืองท่ีมี
ความสําคัญ มีผลกระทบตอรัฐและประชาชน โดย มีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายอํานวยความ
ยุติธรรม และสนับสนุนการทํางานของพนักงานอัยการตามภารกิจของสํานักงานวิชาการ สํานักงาน
อัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาประกอบดวยอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญาเปนหัวหนาพนักงานอัยการ ทําหนาท่ีในการควบคุมดูและการทํางานของพนักงาน
อัยการ และขาราชการธุรการ สําหรับขาราชการธุรการจะมีหัวหนาฝายฝายกิจการท่ัวไป ทําหนาท่ี
เปนหัวขาราชการธุรการ มีหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการ และสนับสนุนงานคดี และ ขาราชการ
ธุรการเปนผูปฏิบัติงาน อยูภายใตการบังคับบัญชาของอธิบดีอัยการฝายวิชาการ 



26 
 

พนักงานอัยการ (Knowledge Workers) ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญาประกอบดวย 

- อัยการผูเช่ียวชาญ จํานวน 1 ทาน ทําหนาท่ีรองอัยการพิเศษฝาย 
- อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุดจํานวน 1 ทาน 
- รองอัยการจังหวัด จํานวน 3 ทาน 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา และ สํานักงานวิชากรไมไดกําหนด

คุณสมบัติของพนักงานอัยการท่ีจะมาทําหนาท่ีในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
การดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานจะทําหนาท่ี 
1. วิจัยและพัฒนากฎหมายอาญา 
2. ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการของคณะอนุกรรมการจัดการความรูกฎหมายอาญา ของ 

สํานักงานอัยการสูงสุด 
3. ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 

การจัดการความรูของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การจัดการความรู จึงไดมอบหมายใหนายกนกศักดิ์  พวงลาภ จัดทําคูมือจัดการความรูของ
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

โครงสราง อํานาจ หนาท่ี บุคลากรขององคกรดังกลาวขางตน จะใชเปนขอมูลพ้ืนฐานใน
การศึกษาอิสระในหัวขอความรู สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ศึกษาเฉพาะกรณี
การทําวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู 
เพื่อนํามาวิเคราะหและแกไขปญหาคนทํางานไมมีความรู 
 
3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

3.2.1 กระบวนการทํางาน ภายใตมาตรฐาน ISO 12207 ซ่ึงแบงออกเปน 15 ภารกิจ 

ENG1 Requirement Elicitation 
การเก็บความตองการ (CommonKADS: Scoping, Knowledge Capture, Case Study and 

Validation Meetings)ในการทํางานเพ่ือท่ีจะใหไดขอมูล และความตองการขององคกร ผูศึกษาได
คนขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ภารกิจ 
อํานาจ หนาท่ี แลวจึงไดทําการสัมภาษณผูบริหารขององคกร คือ อธิบดี สํานักงานสํานักงานอัยการ
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พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญานายวิชช  จีระแพทยอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา นาย
ไพฑรูย  ขัมภรัตน เพ่ือทราบปญหาวิกฤติขององคกร แลวนําปญหาน้ันมาทําการวิเคราะห แลวนํา
แสนอวิธีการแกปญหาโดยใชทฤษฎีการจัดการความรู ผูศึกษาไดจัดทําวาระการสัมภาษณ ซ่ึงแบง
ออกเปน ส่ีวาระ ตาม Common KADS คือ 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
วาระท่ี 3 การกําหนดCritical Task (ภารกิจสําคัญ) ของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน

กฎหมายอาญา 
วาระท่ี 4 กําหนดตัวผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของในแตละCritical Tasks และคําถามท่ีจะใชใน

การสัมภาษณ1 

การสัมภาษณผูบริหารเฉพาะในสวนการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา
(ทานวิชช  จีรแพทย) 

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ ผูบริหารตองการใหจัดทําองคความรูดานสํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมายอาญาในเร่ือง การทํางานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา
ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางกวาสํานักงานอัยการพิเศษฝายพัฒนากฎหมาย สํานักงานอัยการสูงสุด แต
บุคคลากรท่ีเขามาทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาเปนบุคคลท่ีไมมี
ความรู ควรกําหนดคุณสมบัติของผู ท่ีจะเขามาทํางานในสํานักงานวาจะตองมีความรูและ
ประสบการณในการทํางาน 

การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ 
ตองทํางานตองมีประสบการในการทํางานเกี่ยวกับคดีและใหความสนใจในดานวิชาการ

ดวยซ่ึงผูบริหารใหไปพิจารณาเองตามเง่ือนไขท่ีทานกําหนด 

กําหนดผูใชงาน 
พนักงานอัยการ นิติกร สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

ปญหาวิกฤติท่ีสมควรแกไข 
เนื่องจากการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาเปนการวิจัยและมี

หลายข้ันตอนตองใชความรูความสามารถมากเปน ปญหาวิกฤติที่จะตองรีบแกไข 

                                                 
1ภาคผนวกที่  ข. 
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การแบงประเภทผูใชงาน 
1. ผูบริหาร คือ อัยการสูงสุด รองอัยการสูงสุด ผูตรวจราชการอัยการ อธิบดี รองอธิบดี

และอัยการพิเศษฝาย 
2. ผูเช่ียวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางาน 
3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ท่ีเร่ิมเขามาทํางานในสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสถาบันกฎหมายอาญาแลวยังไมมีประสบการณซ่ึงอาจรวมถึงนิติกรและผูชวยอัยการ 

ความรูท่ีผูใชงานจําเปนตองใช 
1. ผูบริหาร คือ อธิบดี รองอธิบดีและอัยการพิเศษฝาย ความรูเกี่ยวกับกฎหมายอาญาท่ี

เปนหลักสําคัญ ๆ ท่ีใชในการบริหาร 
2. ผูเช่ียวชาญก็คือผูท่ีมีประสบการณในการทํางานความรูดานการวิจัยและการควบคุม

การวิจัยใชในการแกปญหาในการทํางาน 
3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติงาน) ความรูเบ้ืองตนในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

นโยบายหรือวิสัยทัศนของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาดานการ
จัดการความรู 

“สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ควรจะเปนแหลงพัฒนาความรูดาน
กฎหมายอาญาทุกประเภท 

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
หลังจากท่ีผูบริหารไดกําหนดปญหางานวิกฤติ กําหนดคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญ และ

วิสัยทัศนแลว ผูศึกษาไดนําปญหาวิกฤติ การทําวิจัยในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญา มาทําการศึกษาวิเคราะห และไปพูดคุยในเบ้ืองตนกับผูท่ีมีความรูในสํานักงานสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา นายไพฑรูย  ขัมภรัตน และ นายกนกศักดิ์  พวงลาภอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา และ พนักงานอัยการสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญา ซ่ึงตอมานายกนกศักดิ์  พวงลาภ ตกลงท่ีจะเปนผูเช่ียวชาญใหผูศึกษาไดทําการสัมภาษณใน
หัวขอ การทําวิจัยในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ผูศึกษาไดจัดทําวาระการ
สัมภาษณ ซ่ึงแบงออกเปนวาระตาง ๆ ตาม Common KADS คือ 

วาระท่ี 1 การแจงใหทราบวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับความรู 
วาระท่ี 2 การแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ 
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วาระท่ี 3 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายหลักการ ภารกิจสําคัญในหัวขอความรูการทําวิจัย 
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

วาระท่ี 4 ประเด็นสําคัญ แนวคิดท่ีจําเปนจากประสบการณ และ หลักการตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการทําวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

วาระท่ี 5 ความรูเทคนิคอ่ืน ๆ ท่ีไดจากประสบการณประกอบการตัดสินใจ (Support 
Tacit Knowledge) 

วาระท่ี 6 ขอผูเช่ียวชาญ อธิบายกรณีศึกษา (Case Study) และคําถามท่ีจะใชในการ
สัมภาษณ2 และไดมีการสัมภาษณ ในวาระการสอบทานความรูกับผูเช่ียวชาญอีกคร้ังหนึ่ง 

สรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญานั้นโดยหลักแลวเปนการวิจัยและพัฒนากฎหมายอาญาโดยเจาหนาท่ีเปนผูกําหนด
หรือผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนด 
 
ENG2 System Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการระบบงาน (IEEE830: Business Specification, User Specification) 
ใชการมีสวนรวมสรางระบบของคนในองคกร โดยผูศึกษาไดทําการออกแบบสอบถาม

ความตองการ ในการใชงาน ระบบ KMS จากผลสํารวจความตองการ การใชงานระบบ KMS ท่ีได
ทําการสํารวจโดยใหพนักงานอัยการและนิติกรสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญาสรุปสาระสําคัญไดวา ในระบบ KMS ควรจะตองมีเร่ืองดังตอไปนี้ 

1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา
และคําส่ังของศาลเอกสารท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว  

2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางการวิจัย) เพื่อเปนตนแบบในการวิจัย 
3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ

ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงาย 
4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก

ผูเช่ียวชาญ 
5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได 
6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตอง 
7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน 
8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน 

                                                 
2ภาคผนวกที่ ค. 
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9. ระบบ KMS จะตองมีประเดน็ปญหาเรงดวน 
10. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น) 
11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายอาญา) 
12. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน)3 

 
ENG3 Software Requirement Analysis 

การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร (IEEE830: System Specification, Requirement 
Specification) 

จากความตองการดังกลาว สามารถนําวาวิเคราะหเพื่อสรางระบบได ดังนี้ 
จากผลสํารวจความตองการการใชงานระบบ KMS ท่ีไดทําการสํารวจโดยใหพนักงาน

อัยการและนิติกรสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ปรากฏวา ในระบบ 
KMS ควรจะตองมีเร่ืองท่ีตองดําเนินการ 12 รายการโดยนําความตองการในการใชงานท้ัง 12 
รายการดังกลาวมาวิเคราะหวาความตองการในการใชงานใหตรงกับความตองการ การใชงาน 
Software ของ Microsoft ท่ีช่ือวา SharePoint 2010 ดังตอไปนี้ 

1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา
และคําส่ังของศาลอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว (ความตองการของระบบ 
SharePoint คือSupport Knowledge Base (Repository and Portals = Explicit Knowledge Sharing) 

2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางการวิจัย) เพ่ือเปนตนแบบในการ
ดําเนินงาน (ความตองการของระบบ SharePoint คือSupport Community of Practice) 

3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ
ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงาย (ความตองการของระบบ SharePoint คือ Search Cops, Task, 
Inference, Knowledge Base By Name and Code) 

4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ (ความตองการของระบบ SharePoint คือ Support Community of Practice and 
Community within their Cop) 

5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ได (ความตองการของ
ระบบ SharePoint คือ Business Decision Support by Using Knowledge Workers) 

6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญ (ความตองการของ
ระบบ SharePoint คือ Support Community of Practice) 
                                                 

3ภาคผนวกที่ ง. 
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7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงาน (ความตองการของ
ระบบ SharePoint คือ Support Knowledge Workers Communication within their Cop) 

8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงาน (ความตองการของระบบ 
SharePoint คือ Support Knowledge Workers Communication within their Cop) 

9. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวน (ความตองการของระบบ SharePoint 
คือ Support Knowledge Workers Communication within their Cop) 

10. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น) (ความตองการของระบบ SharePoint 
คือ Support Knowledge Workers Communication within their Cop) 

11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายอาญา) (ความตองการของระบบ 
SharePoint คือ Support Knowledge Workers Communication within their Cop) 

12. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) (ความตองการของระบบ SharePoint 
คือ Support Search Cops, Task, Inference, Knowledge Base by Name and Code, Media Data 
Seach, Content Search, External Content Search) 

นําความตองการในการใชงานท้ัง 12 รายการดังกลาวมาวิเคราะหวา ความตองการในการ
ใชงานนั้น ๆ ตองใช Software Feature และ Function ประเภทใดตอบสนอง โดยในท่ีนี้จะใช 
Software ของ Microsoft ท่ีช่ือวา SharePoint 2010 เปนหลัก โดยจะนํา Feature และ Function ของ 
SharePoint 2010 มาใชตามความตองการ ไดดังนี้ 

1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา
และคําส่ังของศาลอยางเปนระบบท่ีสามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว ตองใชงาน Community 
Function 

List of Knowledge Based  :  
-Document Library Feature for Document Management System 
-Custom List for Law Bank 
-Custom List for AGO Ontology 

2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางการวิจัย) เพ่ือเปนตนแบบในการ
ดําเนินงานตองใชงาน Community Function 

List of Knowledge Based  : 
-Document Library Feature for Document Management System  
-Document Library Feature for lesson learned knowledge best practice  
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3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ
ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงายตองใชงาน Community Function 

List of Knowledge Based  :  
-Document Library Feature for knowledge map by using Visio web drawing  

List of Decision Support Collaboration : 
-Visio web access Feature for Knowledge Map by using Visio  

4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ ตองใชงาน Community Function 

List of Knowledge Based  : 
-Document Library Feature for Forum Discussion System 

5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ไดตองใชงาน 
Community Function 

List of Knowledge Based  :  
-Link  Feature for portal link  

6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญตองใชงาน 
Community Function 

List of Knowledge Based  : 
-Contacts Feature for capability management system 

7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานตองใชงาน Community 
Function 

List of Communication within a Cop : 
-Announcement or Organization Announcement Feature ( Such as Scholarship, 
Application, Appointment) for AGO which is related to the Cop 

8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงานตองใชงาน Community 
Function 

List of Communication within a Cop : 
-Calendar Feature for meeting, training, seminar, ceremony, appointment  

9. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวนตองใชงาน Community Function 
List of Communication within a Cop : 

-General Discussion Feature for forum discussion system  
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10. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น) ตองใชงาน Community Function 
List of Communication within a Cop : 

-Blog Feature for AGO news 
11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายอาญา) ตองใชงาน Community 

Function 
List of Communication within a Cop : 

-Enterprise  Wiki Feature for AGO wiki  
12. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) ตองใชงาน Search Functions 

Search Cops,Task, Inference, Knowledge Base by Name or Code : 
-Microsoft Office SharePoint Search in Cop,All Cops, Task, Inference, 
Knowledge Base by Name or Code Advance Search by Combination 
Keywords : 

-Microsoft Office SharePoint Advance Search Feature  
Search by Result Type 
Search by Site 
Search by Author 
Search by Modified Date  
External Content Search: 

-SharePoint can be configured for External Content Search 
เพิ่มเติม Knowledge Pack เนื้อหาเกี่ยวกับเร่ืองการทําการวิจัยในสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสถาบันกฎหมายอาญาตองใชงาน Community Function 
List of Communication within a Cop : 

-Content Editor Feature for Massage from Management  

การวิเคราะหประเภทผูใชงานและสิทธิในการเขาถึงระบบ KMS 
ประเภทผูใชงานในระบบ KMS 
1. ผูบริหารอธิบดี รองฯ และอัยการพิเศษฝาย 
2. เช่ียวชาญ พนักงานอัยการผูท่ีมีประสบการณในการทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายสถาบันกฎหมายอาญามาแลว 
3. ผูใชงานท่ัวไป (ผูปฏิบัติ) ผูท่ียังไมมีประสบการณในการทํางานในสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
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โครงสรางและบุคลากรของระบบ KMS 
1. Knowledge Manager ไดแก อธิบดี 
2. Project Manager ไดแก รองอธิบดี, อัยการพิเศษฝายผูท่ีอธิบดีแตงต้ัง 
3. ผูเช่ียวชาญ ไดแก พนักงานอัยการที่ทํางานในสํานักงานสํานักงานอัยกาพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญามาแลวไมนอยกวา 5 ปและยังคงศึกษาคนควาในเร่ืองกฎหมายอาญาอยู
ตลอดเวลา 

4. Knowledge Engineer ไดแก พนักงานอัยการผูมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา และดาน ITท่ี อธิบดีแตงต้ัง 

5. KMS Support ไดแก พนักงานอัยการอ่ืน และนิติกร ท่ีอธิบดีแตงต้ัง 
ในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดยท่ัวไปสามารถดําเนินการโดยไมเกี่ยวของกับหนวยงาน
อ่ืนของสํานักงานอัยการสูงสุดยกเวนในบางกรณี เชนในเร่ืองเขตอํานาจศาล หรือมีการแจงฐานะคดี
ซ่ึงเปนเพียงสวนนอยเทานั้นเนื้อหางานจะเปนการรับวาตางและแกตางใหกับหนวยงานทาง
ปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐดังนั้น รูปแบบของ Cop จึงควรเปนแบบ Single Function เนื่องจาก
งานหลักดําเนินงานไดเองเปนสวนใหญงานท่ีตองประสานกับหนวยงานอ่ืนเปนสวนนอย 

งานคดีดําเนินงานโดยสํานักงานอัยการพิเศษฝายสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญางานธุรการและงานสนับสนุนงานคดีดําเนินงานโดย ฝายกิจการท่ัวไป โดยมีอธิบดี
เปนผูบังคับบัญชา และบริหารมีขาราชการอัยการและธุรการเปนผูปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาจะเปน
การวิจัยสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาในเบ้ืองตนภารกิจสําคัญเรงดวนตาม
จะตองดําเนินการในเร่ืองของการสรางองคความรูในเรื่องการวิจัยสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญาโดยมีงานสําคัญคือ ซ่ึงจําตองมีความรูพื้นฐานระเบียบวิธีการวิจัย 

การสราง Cop ในเบ้ืองตนจะเปนเพียง Cop เดียว คือ Cop การดําเนินสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา (องคความรูท่ี73 สถาบันกฎหมายอาญา) ประกอบดวยบุคคล
ดังกลาวขางตน ท้ัง 5 ตําแหนงภารระหนาท่ีของ Cop นี้จะทําหนาท่ีในการรวบรวมระเบียบวิธีการ
วิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาซ่ึงเปนงานวิกฤติท่ีผูบริหารมอบหมายท้ัง
ท่ีเปน Tacit และ Explicit เขาเปนระบบจัดการความรู 
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สิทธิในการเขาถึง KMS ในภาพรวม 
1. Knowledge Manager มีสิทธิในการจัดการอาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียน ลบและแกไข

ไดบางสวน 
2. Project Manager มีสิทธิในการจัดการอาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียน ลบและแกไขได

บางสวน 
3. Knowledge Engineer มีสิทธิในการจัดการอาน เขียน แกไข ลบ ขอมูลไดท้ังระบบ 
4. KMS Support มีสิทธิในการจัดการอาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียน ลบและแกไขได

บางสวน 
5. ผูบริหารมีสิทธิในการจัดการ อาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียน และแกไขไดบางสวน 
6. ผูเช่ียวชาญมีสิทธิในการจัดการอาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียนและแกไขไดบางสวน 
7. ผูใชงานทั่วไปมีสิทธิในการจัดการอาน ขอมูลไดท้ังระบบเขียนและแกไขได

บางสวน 
นําความตองการในการใชงานดังกลาวมาจําแนกตามประเภทผูใชงาน ซ่ึงพิจารณาได

ดังนี้ 
1. ระบบ KMS จะตองมีการรวบรวมเอกสารตาง ๆ เชน กฎหมาย ระเบียบ คําพิพากษา

และคําส่ังของศาลปกครองอยางเปนระบบที่สามารถสืบคนไดงายและรวดเร็ว สิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read 
2) Project Manager Read 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

2. ระบบ KMS จะตองมี Case Study (ตัวอยางการวิจัย) เพ่ือเปนตนแบบในการ
ดําเนินงาน (ใชศึกษาคนควา) สิทธิการใชงาน 

1) Knowledge Manager Read 
2) Project Manager                      Read 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read 
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6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

3. ระบบ KMS จะตองมี Knowledge Map (ข้ันตอนการดําเนินงานในรูปแผนผัง) เพื่อ
ใชในการส่ือสารและเขาใจไดงายสิทธิการใชงาน 

1) Knowledge Manager Read 
2) Project Manager Read 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

4. ระบบ KMS จะตองมีกระดานสนทนาปญหาตอเนื่องและการใหคําปรึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญสิทธิการใชงาน 

1) Knowledge Manager Read Write 
2) Project Manager Read Write 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read Write 
5) ผูบริหาร Read Write 
6) ผูเช่ียวชาญ Read Write 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read Write 

5. ระบบ KMS จะตองมีการเช่ือมโยงไปยังสารสนเทศตาง ๆ ไดสิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read 
2) Project Manager Read 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

6. ระบบ KMS จะตองมีระบบเก็บรายช่ือและท่ีติดตอผูเช่ียวชาญสิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read 
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2) Project Manager Read 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

7. ระบบ KMS จะตองมีประกาศขอความตาง ๆ ของสํานักงานสิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read Write Delete Edit 
2) Project Manager Read Write Delete Edit 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read 
5) ผูบริหาร Read Write Delete Edit 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

8. ระบบ KMS จะตองมีปฏิทินกิจกรรมของสํานักงานสิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read Write Delete Edit 
2) Project Manager Read Write Delete Edit 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read Write Delete Edit 
5) ผูบริหาร Read Write Delete Edit 
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

9. ระบบ KMS จะตองมีประเด็นปญหาเรงดวนสิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read Write  
2) Project Manager Read Write  
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read Write  
5) ผูบริหาร Read Write  
6) ผูเช่ียวชาญ Read Write 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read Write 
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10. ระบบ KMS จะตองมี Blog (ท่ีแสดงความเห็น) สิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read Write  Edit 
2) Project Manager Read Write  Edit 
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read Write  Edit 
5) ผูบริหาร Read Write  Edit 
6) ผูเช่ียวชาญ Read Write Edit 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read Write Edit 

11. ระบบ KMS จะตองมี Wiki (สารานุกรมกฎหมายอาญา) สิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read Write  
2) Project Manager Read Write  
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read Write 
5) ผูบริหาร Read Write  
6) ผูเช่ียวชาญ Read Write 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read Write 

12. ระบบ KMS จะตองมี Search (ระบบสืบคน) สิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read  
2) Project Manager Read  
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read   
5) ผูบริหาร Read  
6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

13. Knowledge Pack สิทธิการใชงาน 
1) Knowledge Manager Read  
2) Project Manager Read  
3) Knowledge Engineer Read Write Delete Edit 
4) KMS Support Read   
5 )ผูบริหาร Read  



39 
 

6) ผูเช่ียวชาญ Read 
7) ผูใชงานท่ัวไป Read 

กําหนดโครงสรางของ Cop 
โครงสรางของ Cop เปนแบบ Single Function โดยจะเปนแบบ Cop เดียว คือ Cop 

สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา (การวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา) โครงสรางและบุคลากรของ Cop 

1. Knowledge Manager ไดแก อธิบดี 
2. Project Manager ไดแก รองอธิบดี, อัยการพิเศษฝาย ผูท่ีอธิบดีแตงต้ัง 
3. ผูเช่ียวชาญ ไดแก พนักงานอัยการท่ีทํางานในสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญามาแลวไมนอยกวา 5 ป และยังคงศึกษาคนควาในเร่ืองกฎหมายอาญาอยู
ตลอดเวลา 

4. Knowledge Engineer ไดแก พนักงานอัยการผูมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา และดาน ITท่ี อธิบดีแตงตั้ง 

5. KMS Support ไดแก พนักงานอัยการอ่ืน และนิติกร ท่ีอธิบดีแตงต้ัง 

Cop คือ สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา (วิธีพิจารณาสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา) ประกอบดวย 

Task คือ การทําวิจัยกฎหมายอาญา 
Inference ประกอบดวย 

-การกําหนดหัวขอการวิจัย 
-การควบคุมการทําวิจัย 

Domain ท่ีสําคัญประกอบดวย 
-กฎการทําวิจัย 
-การราง TOR 
Knowledge Base ประกอบดวย 

-กฎหมายและระเบียบ 
-คําพิพากษาและคําส่ัง 
-คูมือ 
-องคความรูสนับสนุนอ่ืน ๆ 
-เอกสารเกี่ยวกับการรางกฎหมาย 
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ENG4 Software Design 
การออกแบบซอฟตแวร (IEEE830: Functional Specification, Design Specification)

เนื่องจากการสํารวจความตองการแลวไดผลความตองการแลว การทําระบบ KMS จะสรางตาม
ความตองนั้น ๆ เลยไมได เพราะระบบจะตองมีความสอดคลองกับ Cop อ่ืน ๆ ดวย ซ่ึงในเร่ืองการ
ใชงานและหนาท่ี ถูกกําหนดไวเปน Template เดียวกันหมด ดังนั้น การใชงานบาง Function จึงยัง
ไมสามารถนํามาใชได เพราะจะทําใหรูปแบบผิดแผกไปจาก Template ท่ีทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(สํานักงานอัยการพิเศษฝายการจัดการความรู) กําหนด ซ่ึง Function ท่ียังไมเปดใชงานเชน Blog, 
Wiki, Calendar, Announcement ซ่ึงสามารถออกแบบในเบ้ืองตนได ดังนี้ 
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ภาพ 4  ตัวอยางการออกแบบ Blog , Wiki , Calendar , Announcement 
 
MAN1 Organizational Alignment 

การส่ือสารในองคกร (Strategic Planning, Roll-out-> KM Vision + People/ Process/ 
Technology Missions) 
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ในการศึกษาอิสระเพ่ือท่ีจะนําทฤษฎีการจัดการความรูมาใชในการแกปญหาคนทํางาน
ไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา จะนําเพียงรูปแบบเรียนรูโดยการ
สืบความลับ (Intelligent Learning) ซ่ึงแบงออกเปน 3 วิธี กลาวคือ 

1. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)  
มาประยุกตใชในการแกปญหาคนทํางานไมมีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญา เพ่ือท่ีจะใหไดความรูในสองประการ คือ หลักกฎหมายอาญา และวิธีดําเนิน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดยจะใชวิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับ
การสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน และวิธีดําเนิน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เชน เว็บไซตของ Lexadin ซ่ึงรวบรวมกฎหมาย
ของประเทศตาง รวม 188 ประเทศ ซ่ึงจะวางแนวหลักกฎหมายอาญาและจะไดทําการรวบรวม
จัดเก็บอยางเปนระบบ 

วิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) ผูศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา จากประสบการณทํางาน
ของผูเช่ียวชาญ ซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะเปนผูปฏิบัติงานในการดําเนินสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาโดยตรง การสัมภาษณเพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงวิธีดําเนินสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เทคนิคในทางปฏิบัติท่ีไมมีในหนังสือและตํารา โดยใชหลัก
ในวิชา Knowledge Engineer ซ่ึงมีวาระการสัมภาษณส่ีวาระ มีการสอบทาน ความเขาใจ มีการ
วิเคราะห และสังเคราะห ตามมาตรฐานของ Common KADS และสุดทาย ผูศึกษาจะใชวิธีการ
สังเกต (Observation) โดยจะใชการสังเกตขอมูลเปนหลักวา หลักกฎหมายอาญาเปนอยางไรอยางใด 
แนวการตีความกฎหมายอาญาของนักกฎหมายตางเปนอยางใด ถูกตองตามหลักกฎหมายหรือไม 
เพราะเหตุใด  การดําเนินงานของพนักงานอัยการตองปรับเปล่ียนอยางใด และจะไดทําการรวบรวม
จัดเก็บอยางเปนระบบ 

ซ่ึงนอกจากจะใชทฤษฎีการจัดการความรูดังกลาว มาใชเพื่อแกปญหาคนทํางานไมมี
ความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา ซ่ึงจะทําใหไดองคความรูหลักสอง
ประการ คือ องคความรูหลักกฎหมายอาญา และองคความรูวิธีดําเนินงานของสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา แลว จะตองมีการทําใหองคความรูท่ีไดมานั้น เปนองคความรูของ
องคกร เพื่อท่ีจะใหองคความรูอยูกับองคกรตลอดไป การสรางองคความรูใหองคกร เปนการเปล่ียน
มุมมอง มามองที่องคกรเปนหลัก โดยมองวา องคกร (สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
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กฎหมายอาญา) เปนบุคคลแทนตัวบุคลากร และจะมีวิธีการอยางใดใหความรูในสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา อยูกับองคกรแทนท่ีจะอยูท่ีตัวบุคลากร ซ่ึงหากมองในมุมมองนี้
แลว แนนอนวา ความรูจะไมสูญหายไปกับบุคคลแตจะอยูกับองคกร ความรูจะหายไปก็ตอเม่ือมี
การยกเลิก ยุบ ทําลาย องคกร การมองในมุมมองดังกลาว จะตองมีการสรางองคความรูใหกับ
องคกร โดยวิธีการจัดการความรู (Knowledge Management) โดยการสรางและจัดเก็บความรูท่ีเปน 
Tacit และ Explicit ไวในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรูปแบบการจัดเก็บท่ีเปนระบบ ท่ีสามารถ
สืบคนไดงาย รวดเร็ว และมีลักษณะเปนองคกรฐานสารสนเทศ (Information Base Organization) 
กลาวโดยสรุป คือ “เปนองคกรท่ีตองนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการแขงขันทาง
ธุรกิจ เพื่อเพิ่มความเร็วและความถูกตองในการตัดสินใจโดยมีขอมูลสารสนเทศประกอบการ
ตัดสินใจอยางครบถวนและเปนปจจุบัน”4 เม่ือองคกรมีความรูแลว หรือองคกรมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรู (Learning Organization) เปนองคกรท่ีเรียนรูอยูตลอดเวลา บุคลากรที่ทํางานใหกับ
องคกรก็ยอมจะสามารถศึกษา คนควา หาความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญาจากตัวองคกรได เสมือนบุคลากรศึกษางานจากตัวองคกร หากองคกรเก็บความรู เทคนิคใน
การทํางานในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญามากเทาใด บุคลากรก็ยอมจะศึกษา
จากองคกรไดมากเทานั้น เม่ือตัวองคกรเปนองคกรท่ีรวบรวมองคความรูตาง ๆ ในสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาไวตามวิธีการที่กลาวมาแลว มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือสําหรับการสรางระบบจัดการความรู หากคนทํางานไมเขามาใช ไมเขามาศึกษา ก็เปลา
ประโยชน และไมอาจแกปญหาคนทํางานไมมีความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ การที่จะใหคนทํางาน
มีความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา จึงตองมีการสรางแรงจูงใจใหคนใน
องคกร การสรางแรงจูงใจจะตองเปนการสรางใหคนเห็นถึงประสิทธิภาพของระบบ หากระบบการ
จัดการความรูไมมีคนเขามาศึกษาหาความรู แสดงใหเห็นวา ไมมีตัวอยางหรือตนแบบการใชงานท่ี
เห็นผลไดจริง คนจึงไมยอมรับการเรียนรูและไมศึกษาเรียนรูจากระบบดังกลาว ซ่ึงตนแบบนั้นไม
จําเปนตองเปนบุคคล โดยอาจจะเปนเหตุการณบางเหตุการณ หรือสถานการณบางสถานการณก็ได 
เชน  ในเวลาฉุกเฉินท่ีคนทํางานมีความจําเปนตองสืบคนหลักกฎหมายอาญา เพ่ือศึกษาแนวทางใน
การดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา โดยตองสืบคนจากเว็บไซตของ 
Lexadin ในสถานการณท่ีระบบ Network ลม ไมสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได สถานการณ
ดังกลาว หากสามารถทําใหคนทํางานเห็นไดวา ถึงแมระบบจะลมแต โครงขายภายใน อินทราเน็ต 
ยังสามารถใชงานได ทําใหสืบคนหลักกฎหมายอาญาที่มีอยูในระบบเพื่อศึกษาแนวทางในการ
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ดําเนินงานได ก็จะเปนตนแบบใหกับคนทํางานคนอ่ืน ๆ ใหเขามาใชงานคนควาในสวนท่ีเปนการ
เก็บรวบรวมหลักกฎหมายได 

ซ่ึงตนแบบการใชงานใหคนเขามาศึกษาหาความรูนั้น ผูศึกษาเห็นวา คนทํางานมักจะ
เรียนแบบหรือหาตนแบบจากการทํางานของบุคคลอ่ืนท่ีประสบผลสําเร็จ หรือเปนการเรียนรูจาก
ประสบการณท่ีดีของบุคคลอ่ืน5 ดังนั้น ในเบ้ืองตนอาจจะตองมีการนําการวิจัยท่ีวางหลักการท่ีเปนท่ี
ยอมรับของนักกฎหมาย หรือท่ีเปน Case Study มาลงเปนตัวอยางในระบบการจัดการความรู หรือ
มิฉะนั้นอาจจะตองใหใหบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญาเปนผูสนับสนุน 

สวนวิธีการก็จะใชการโฆษณาประชาสัมพันธโดย 
1. ทําหนังสือขออนุญาตทําหนังสือเวียนแจง ระบบ KMS  
2. ทําหนังสือขออนุญาตแจง ระบบ KMS ทางเว็บไซตของสํานักงานสํานักงานอัยการ

พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
3. ขออนุญาตปดประกาศ โฆษณา ระบบ KMS ณ สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝาย

สถาบันกฎหมายอาญาโดยในหนังสือจะตองมีการช้ีแจงถึง 
1) ประโยชนของระบบ KMS วิธีการใชงานในแตละ Function 
2) โฆษณาประชาสัมพันธโดยใชผลงานการวิจัยสําคัญท่ีมีผูสนใจเปนแรงจูงใจใน

ระบบไดรวบรวม เชนสารนุกรมกฎหมายอาญา 
3) โฆษณาในสวนของการไดขอมูลตาง ๆ โดยอาจจะตองขอกลาวถึงช่ือของผูให

ขอมูลกับระบบ ยิ่งหากช่ือของบุคคลนั้น ๆ มีช่ือเสียงและเปนท่ียอมรับของบุคลากรในองคกร ก็จะ
เปนส่ิงท่ีชักจูงใจคนในองคกรใหเขามาใชงานไดมาลงไวในระบบ 

กิจกรรม KM 
แผนกิจกรรม KM เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน

กฎหมายอาญาควรจะเปนแหลงความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานใน
การดําเนินงานของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาโดยมีระยะเวลา 3 ปโดยการนํา
ทฤษฎีการจัดการความรูมาประยุกตใช ภายใตภารกิจของงานการทําคําใหการในสํานักงานอัยการ
พิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อใหระบบท่ีไดจัดทําในเบ้ืองตนมีความสมบูรณโดยได
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้  

                                                 
5สุรชาติ  ณ หนองคาย, 2550 : 33 
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วิสัยทัศนสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาควรจะเปนแหลง
ความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภท 

สรางองคความรูในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาทุกประเภท 
ในปแรก ตองทําให สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาควรจะ

เปนแหลงความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภท 
กิจกรรมแรก (ใชกิจกรรมการทําคําใหการเปนการเรียนรู + เคร่ืองมือ + แบบบันทึก

ขอมูลประกอบการทําคําใหการ) 
ทฤษฎี Learning in action หรือเรียนรูจากการทํางานโดยในการศึกษาอิสระน้ีจะนํา

รูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับมาประยุกตใชรูปแบบเรียนรูโดยการสืบความลับ หรือการเรียนรู
ทางปญญา (Intelligent Learning) เปนวิธีการที่องคกรจะตองสืบความลับในการทํางานจากองคกร
คูแขง ในดานตาง ๆ ท่ีเปนปจจัยท่ีจะนํามาพัฒนา ปรับปรุง แกไขการทํางานขององคกรใหเทาเทียม
กับองคกรคูแขงเพื่อท่ีจะสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ ไดรูปแบบการเรียนรูโดยสืบความลับ ท่ีจะ
นํามาใชในการศึกษาอิสระน้ี แบงออกเปน 3 วิธี กลาวคือ 

1. การเรียนรูโดยการคนควา (Search) 
2. การเรียนรูโดยการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู (Inquiry) 
3. การเรียนรูโดยการสังเกต (Observation)  

วิธีการคนหา (Search) ซ่ึงจะใชสําหรับการสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ท่ีมีขอมูล
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีตองการเรียนรูเชน จากเว็บไซตหนังสือตําราวิธีการสอบถามผูเช่ียวชาญหรือผูรู 
(Inquiry) ผูศึกษาจะทําการสอบถามหรือสัมภาษณผูเช่ียวชาญที่ทํางานในเร่ืองนั้น ๆ จาก
ประสบการณทํางานของผูเช่ียวชาญซ่ึงในสวนของผูเช่ียวชาญนั้นจะเปนผูปฏิบัติงานการสัมภาษณ
เพื่อท่ีจะใหไดมาซ่ึงเทคนิคในทางปฏิบัติท่ีไมมีในหนังสือและตําราและวิธีการสังเกต (Observation) 
โดยจะใชการสังเกตขอมูล ความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงจากองคกรคูแขงหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ วา มีความเปล่ียนแปลง ปรับปรุงหรือพัฒนาในเร่ืองท่ีตองการศึกษาไปอยางใดนํามา
ประยุกตใชกับองคกรของเราไดหรือไม เพียงใด กลาวโดยสรุปรูปแบบนี้มีกิจกรรมท่ีตองทําสาม
ประการคือ สืบ ถาม ตาม 

การจะนําการเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มาใชใหไดผลจะตองมีเคร่ืองมือท่ี
ใชในการขับเคล่ือน ซ่ึงผูศึกษาไดคิดคนข้ึนมา คือแบบบันทึกขอมูลประกอบการทําคําใหการ6แบบ
นี้จะมีสาระสําคัญอยู 5 ประการ ท่ีผูปฏิบัติจะตองบันทึกขอมูลลง คือ 
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1. การทําคําใหการไดตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการคนควา ผูศึกษาได

นําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการจะตอง
ตรวจสอบขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

2. การทําคําใหการไดตรวจสอบขอเท็จจริง 
การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการคนควา ผูศึกษาได

นําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการจะตอง
ตรวจสอบลําดับของขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของ 

3. ไดสอบถามหรือไดขอเท็จจริงจาก (ช่ือ นามสกุล ตําแหนงหนวยงานของเจาหนาท่ี) 
การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการสอบถามผูศึกษาไดนําหลักการ
คนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการระบุวา ขอกฎหมายและ
ข้ันตอนขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวของนั้น ไดขอมูลมาจากใคร 

4. แนววินิจฉัยในคดีดังกลาว 
การเรียนรูทางปญญา (Intelligent Learning) มีวิธีการที่เรียกวาการเฝาติดตามผูศึกษา

ไดนําหลักการคนความาประยุกตใชในการทําคําใหการโดยผูปฏิบัติในการทําคําใหการจะตอง
ตรวจสอบหลักกฎหมายอาญาในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

5. การทบทวนหลังการทํางาน (After Action Review) หรือ ARR ในกิจกรรมนี้จะตอง
มีเคร่ืองมือสําหรับตรวจสอบระดับความเช่ียวชาญเพ่ือใหสามารถพัฒนาตนเองได ซ่ึงผูศึกษาได
คิดคนข้ึนมาจากกระบวนการในการทํางานผูปฏิบัติจะตองตรวจสอบตัวเองวาหลักกฎหมายสําคัญท่ี
ใชในการวิจัยคือส่ิงใดใดผลการวิจัยควรจะมีส่ิงใดและผลการวิจัยยังขาดส่ิงใด มีขอตองปรับปรุง
แกไข ปญหา อุปสรรคอยางใดผูปฏิบัติตองตรวจสอบการทํางานของตน แลวบันทึกลงในแบบ
ทบทวนการทํางานเพื่อตรวจสอบการทํางานในอดีตของตนเองและเม่ือมีงานในเร่ืองดังกลาวเขามา
เปนคร้ังท่ีสอง หรือสาม และมีการบันทึกทุกคร้ังผูปฏิบัติสามารถนํางานในอดีตมาวิเคราะหกับงาน
ปจจุบันในเร่ืองเดียวกันไดวาคร้ังแรกบกพรองอยางใด แกไขอยางใดในคร้ังท่ีสองคร้ังท่ีสอง
บกพรองอยางใด และแกไขอยางใดและปจจุบันก็สามารถทราบไดวายังมีความบกพรองหรือไม
อยางใด ซ่ึงสามารถพัฒนาตามลําดับไดทําใหการทํางานในปจจุบันไดรับการพัฒนาและแกปญหา
อยางมีประสิทธิภาพในการทําคดีของตนเพราะการทํางานคร้ังท่ี หนึ่ง หรือสอง จะยังไมเห็น
ขอบกพรอง การทําในส่ิงเดิมหลาย ๆ คร้ังจะทําใหเห็นขอบกพรองแลว จะแกไขปรับปรุงไดดีกวาท่ี
ไมมีการเก็บขอมูลการทํางานเดิมเลย เพราะไมรูวาจะไปตรวจสอบกับอะไร ซ่ึงเคร่ืองมือดังกลาวจะ
ชวยสรางและพัฒนาความเช่ียวชาญในงานท่ีทําไดกิจกรรมนี้อาจจะมีการทบทวนและบันทึกลงใน
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แบบทบทวนการทํางานเดือนละหน่ึงคร้ังก็นาจะเพียงพอเพราะจะตองไมเปนการเพิ่มงานใหผู
ปฏิบัติ 
 
สรางระบบผูเชี่ยวชาญแบบระบบปท่ี 3 

เนื่องจากผูเช่ียวชาญเปนบุคคลนั้นเม่ือองคกรสรางและพัฒนาบุคคลนั้นจนมีความ
เช่ียวชาญ ชํานาญการในระดับหนึ่งแลวในระบบราชการจะมีการโยกยาย ตามวาระ และเกษียณซ่ึง
เปนขอจํากัดของการสรางผูเช่ียวชาญ วิธีการท่ีจะทําใหความเช่ียวชาญอยูกับองคกรตลอดไป ก็คือ 
ตองสรางองคกรใหมีความเช่ียวชาญหรือผูเช่ียวชาญที่ไมใชมนุษยกลาวใหเขาใจไดงายข้ึนจะตอง
สรางระบบความเช่ียวชาญ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทําหนาท่ีนี้แทนคนเทาท่ีระบบจะ
ทําได 

โดยในระบบจะตองมีความพรอมของขอมูล พรอมสําหรับความตองการความชวยเหลือ
การใหคําปรึกษา แนะนํา รวมถึงการใหขอมูลสนับสนุนโดยจะตองมี 

1. คําถามและปญหาท่ีพบบอยในการทํางาน 
2. แผนผังข้ันตอนการทํางานในคดีประเภทนั้น ๆ 
3. ระบบสืบคนขอมูล 

3.1 กฎหมาย ระเบียบ 
3.2 คูมือ 
3.3 องคความรูสนับสนุน 

4. Linkสารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป 
5. กระดานสนทนา ตั้งคําถามท้ิงไว โดยจะมีทีมงานในการตอบคําถามซ่ึงจะคนหา

คําตอบจากขอมูลท่ีมีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไว แลวนํามาตอบหากไมมีก็ตองนําคําถามน้ันไป
สอบถามกับผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ียังปฏิบัติงานอยู ณ เวลานั้น 

ซ่ึงท้ัง 5 ประการขางตน นั้น ก็นาจะเพียงพอในการสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบสําหรับ
ระยะเวลาเพียงหนึ่งป ข้ันตอนในกระบวนการน้ีจะมี 4 ข้ันตอนหลักท่ีจะตองทําภายในกรอบ
ระยะเวลา คือ 

1. โดยองคกรจะตองพิจารณากอนวาในปนี้จะสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบในเร่ืองใด 
2. เก็บขอมูล 
3. วิเคราะหขอมูล และ 
4. จัดทําระบบ 
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เม่ือไดแนวทางในการสรางผูเช่ียวชาญแลววาจะตองสรางผูเช่ียวชาญที่เปนระบบในเร่ือง
ใด องคกรจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาจจะนําวิธีการ Learning Intelligence ท่ีมี
กระบวนการที่สําคัญสามประการมาประยุกตใชคือ สืบ ถาม ตาม โดยสืบคนขอมูลในเรื่องนั้น เพื่อ
รวมเขาระบบสอบถามจากผูเช่ียวชาญในเร่ืองนั้นติดตามความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของในเร่ืองนั้น เพื่อใหไดกฎหมาย ระเบียบ, คูมือและองคความรูสนับสนุนรวมท้ัง
แหลงท่ีมาของขอมูลแลวรวมเขาระบบ 

กิจกรรมท่ีตองทําเปนพิเศษ 
1. การมีสวนรวมขององคกร เก็บขอมูลงานท่ีเปนปญหาและพบเห็นบอยโดยจะตองมี

การจัดทําแบบสอบถามใหคนในองคกร ระบุ งานท่ีเปนปญหาและพบเห็นบอยวามีอะไรบาง เพื่อ
นําวาวิเคราะหและจัดทําเปนแบบคําถามและคําตอบลวงหนา 

2. การสอบถามผูเช่ียวชาญ เพื่อจัดทําเปนแผนท่ีความรูการถามผูรู โดยอาจไปสอบถาม
กับผูเช่ียวชาญโดยตรงหรืออาจใชเปนแบบสอบถามเชิงลึกโดยองคกรตองระดมสมอง มาทําการ
ออกแบบแบบสอบถามท่ีจะใหผูเช่ียวชาญตอบ วาในเรื่องคดีใดจําเปนตองรูเร่ืองใดประเด็นใด
ปญหามีกรณีใดทางแกทําอยางใด 

(กิจกรรมพิเศษ 1) 
นําขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดมาวิเคราะห และจัดทําลงระบบโดย 
1. คําถามท่ีพบบอย (ไดมาจากแบบสอบถามจากผูปฏิบัติท่ีไดมาแลวนําปญหานั้นไป

สอบถามผูเช่ียวชาญ) 
2. แผนผังข้ันตอนการทํางานในคดีประเภทนั้น ๆ (การสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลวสราง

เปน (Knowledge Map) 
3. ระบบสืบคนขอมูล 

3.1 กฎหมาย ระเบียบ 
3.2 คูมือ (ไดจากกระบวนการ สืบ ถาม ตาม) 
3.3 องคความรูสนับสนุน 

4. Linkสารสนเทศเพ่ือการสืบคนตอไป 
5. กระดานสนทนาใชสําหรับการแกปญหาท่ีระบบไมสามารถตอบไดรูปแบบ 

การทํางาน ผูปฏิบัติท่ีมีปญหาในการทํางานและไมสามารถใชระบบในการแกปญหาไดจะตั้งคําถาม
ท้ิงไวในระบบโดยจะมีทีมงานในการตอบคําถามซ่ึงจะคนหาคําตอบจากขอมูลท่ีมีอยูท่ีไมไดนําลง
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ระบบ แลวนํามาตอบหรือหากไมมี ก็ตองนําคําถามน้ันไปสอบถามกับผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ียัง
ปฏิบัติงานอยู ณ เวลานั้น 

ผลปท่ีสามจะตองได ผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคล และท่ีเปนระบบซ่ึงผูเช่ียวชาญทั้งสอง
ประเภทนี้จะคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันหากผูเช่ียวชาญท่ีเปนบุคคลโยกยาย เกษียณผูเช่ียวชาญ
ระบบจะทําหนาท่ีแทน หากผูเช่ียวชาญที่เปนระบบไมสามารถแกไขขอขัดของหรือปญหาการ
ทํางานไดผูเช่ียวชาญที่เปนบุคคลท่ีอยู ณ เวลา นั้น ก็จะตองมาชวยเหลือกระบวนนี้จะทําใหองคกร
ไดผูเช่ียวชาญในสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาซึ่งจะสอดคลองและบรรลุตาม
วิสัยทัศนมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

สรุป 3 ป ไดความรูดานกฎหมายอาญาทุกประเภทมีผูเช่ียวชาญเฉพาะดานในการดําเนิน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
 
ตาราง 2 สรุปแผนการดําเนินงาน 3 ป 

ความตองการ ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 
ความรูในสํานักงาน
อั ย ก า ร พิ เ ศ ษ ฝ า ย
สถาบันกฎหมายอาญา
ทุกประเภท 

ส ร า ง ค ว า ม รู ใ น
สํานักงานอัยการพิเศษ
ฝายสถาบันกฎหมาย
อ า ญ า ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
Learning In Action  

  

สรางระบบขอมูลเพื่อ
ใชในการวิจัย 

 สรางระบบขอมูลเพื่อ
ใชในการวิจัย 

 

ประเมินผลความผึง
พอใจของผูใชบริการ 

  ตรวจสอบความพึง
พอใจของผูใชบริการ
ตอระบบจัดการความรู 

 
MAN2 Organization Management 

การจัดการองคกร (Work Breakdown Structure -> Organization Structure + Jobs (CoP 
= KM, KE, Experts, Users)) 

1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
(กอนมีระบบการจัดการความรู) และทําการวิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิม 
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1.1) ขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน สํานักงานกิจการทั่วไป หรือสํานักงาน
อธิบดี เพื่อศึกษาถึงโครงสรางของสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา วา มี
โครงสรางประกอบดวยหนวยงานใด มีภาระ หนาท่ี อยางใด  การดําเนินงานมีลําดับ ข้ันตอนการ
ทํางานอยางใด  

1.2) จัดทําแผนผังองคกร ในเร่ือง งานคดี และงานท่ีไมเกี่ยวกับคดี เชน งาน
สนับสนุนงานคดี 

2) ออกแบบรูปแบบ ขอเสนอแนะ  ปรับปรุง บทบาทหนาท่ีหนวยงานเดิม เพื่อ
ดําเนินการตามพันธกิจการจัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลยี (ท่ีมีระบบการ
จัดการความรูเพิ่มเขามา) โดย 

2.1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความเหมาะสมของระบบการจัดการความรู จะจัดต้ัง
ในรูปแบบใด เชน ตั้งหนวยงานใหม ตั้งคณะทํางาน หรือฝากงานใหหนวยงานอ่ืน (ซ่ึงจะตองศึกษา
ในรายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม) 

2.2) ทําการศึกษา วิเคราะห ภาระ อํานาจหนาท่ีของหนวยงานที่รับผิดชอบระบบ
การจัดการความรู อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน โครงสรางการดําเนินงาน (ซ่ึงจะตองศึกษาใน
รายละเอียด และสภาพความเปนจริงหนางาน กอนวารูปแบบใดจึงจะเหมาะสม) 

2.3) นําแผนผังท่ีไดจาก ขอ 1) 1.2) มาวิเคราะหกับ ขอ 2) 2.1) และ 2.2) โดยจัดทํา
เปนผังโครงสรางการทํางานใหม ท่ีมีระบบการจัดการความรูเพิ่มเขามา โดยจัดทําเปนรายงาน 

3) จัดทํารางหนังสือเพื่อเสนอผูมีอํานาจ เพื่อขออนุมัติใหมีคําส่ังมอบหมายกําหนดตัว
ผูรับผิดชอบงาน KMSวา จะตองมีจํานวนกี่คน แตละคนรับผิดชอบงานดานใด ภาระหนาท่ีมีอยาง
ใด อยางนอยในงาน ENG1, ENG4, MAN1 อนึ่ง ในการพิจารณา เนื่องจากสํานักงานสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญามีทีมงาน KM อยูแลว  จะตองดูประกอบดวยเพื่อมิใหงาน
ซํ้าซอน 

4) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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MAN3 Project Management 
การจัดการโครงการ (Time schedule, Resources (Depletion/Non-Depletion=Resource 

Calendar, Cashflow + Gantt Chart-> Action Plan) (กิจกรรมท่ัวไป 1) ตรวจสอบความรู 2) กรอบ
แนวคิดทางธุรกิจ 3) จับ วิเคราะห สังเคราะห ความรู 4) สรางระบบ IT 5) นํา KMS เขาใชงานสราง
กิจกรรม 6)  ประเมินผล) 

1) จัดทําแผนการสรางระบบ KMS ท่ีมีกรอบระยะเวลาสามเดือน วา 
1.1) จะตองมีแผนการดําเนินการเพื่อสรางระบบ โดยจะตองมีขอมูลอะไรบาง 

(ENG 3) ในระบบจัดการความรู จะไดขอมูลจากท่ีไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & 
Explicit จะตองหาเพิ่มเติมจากท่ีไหน และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลตองมี
คาใชจายดานใดบาง (ประมาณการ) จะตองมีกี่ Cop รวมถึงการสรางระบบ IT และการนําขอมูลลง
ระบบ IT โดยจัดทําแผนการทํางานในรูปแบบ Gantt Chart โดยอาจแบงข้ันตอนการดําเนินการ
ออกเปน ดังนี้  

1.1.1) ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  
1.1.2) วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 
1.1.3) สรางระบบ 
1.1.4) นําขอมูลลงระบบ 
1.1.5) ตรวจสอบและทดสอบ (ประเมินผล)  

1.2) ตองจัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานในแตละ
ภารกิจงานท่ีสําคัญ การประมาณการคาใชจายในงานน้ัน ๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหากมี) ตัว
บุคคลผูรับผิดชอบ หรือบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานน้ัน ๆ กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของงงาน ท่ี
สอดคลองกับ Gantt Chart ในขอ 1) 1.1) 

1.3) กําหนดรูปแบบ โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team วา จะตอง
มีใคร มีตําแหนงหนาท่ีใด และรับผิดชอบในเร่ืองใดในโครงการ อาจตองขอขอมูลในเร่ืองอัตรา 
กําลัง บุคลากรจาก สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมาย
อาญา และอาจตองใหผูมีอํานาจของสํานักงานนั้น ๆ แตงต้ังหรือมอบหมายภาระ หนาท่ีให Project 
Team ดวย 

1.4) กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้น ๆ เชน ตองมีผูท่ีทํา
หนาท่ีรวบรวมขอมูล ผูท่ีทําหนาท่ีจัดทํา Web Site จะตองดําเนินการภายในระยะเวลาใด ขอบเขต
การทํางานเปนอยางใด 



52 
 

อนึ่ง Project Team บางคนอาจจะเปล่ียนเปน KM Team ในอนาคต ท้ังนี้ เพื่อ
มิใหตองมาจัดหาบุคลากรซํ้าซอนอีกคร้ังหนึ่ง 

1.5) ทํารายงานการทํางานวิเคราะหปญหา อุปสรรค วิเคราะหปจจัยความสําเร็จ 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ 

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน เพื่อตรวจสอบวา ได
ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ เชน หากไมสําเร็จตามแผนที่วางไว 
เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในคร้ังตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
RIN1 Human Resource Management 

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Organization Analysis -> Functions-> Jobs -> Manpower) 
1) ทําการศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 

ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง
งานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆท่ีเกี่ยวของ โดยในเบ้ืองตน
อาจมีตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

- KM ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
- COPs ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
- KE ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 
- KMS Support ตองมีความรูในเร่ืองอะไร มีความสามารถดานใด ตองมีจํานวนกี่คน 

2) จัดทําขอเสนอแนะในเร่ืองจํานวน และวิธีการในการไดมาซ่ึงบุคลากร (ประมาณ 5 
ปขางหนา) โดย 

2.1) โดยนําขอมูลท่ีไดจาก 1) 1.1) มาวิเคราะห และอาจขอขอมูลจากหนวยงานท่ี
จัดอัตรากําลังวา ในงบประมาณปถัดไปจะมีอัตราจํานวนของบุคลากรเพิ่มข้ึนกี่คน คุณวุฒิใด และ
รวบรวมกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อตรวจสอบ 

2.2) ตรวจสอบจากบุคลากรในสํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญาวา บุคคลใดท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอ 2) 2.1) จํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูล
สําหรับใชแตงต้ังในอนาคต 

2.3) ตองทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความตองการ 
เพื่อจัดทําแผนกําลังคน 5 ป  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
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เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
RIN2 Training 

การฝกอบรม(Duties + Tasks->Knowledge + skill + attitude-> Gap Analysis -> training 
needs) 

1) ทําการศึกษา วิเคราะห ความรู ทักษะ ทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และผูปฏิบัติ 
รวมท้ังวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือขอขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ (สถาบันพัฒนาขาราชการ
ฝายอัยการ) หรือหนวยงานภายนอกท่ีมีความชํานาญและเช่ียวชาญดานการจัดฝกอบรม เชน มีวิธี
ฝกอบรมโดยวิธีใดบาง ตองใชระยะเวลาใด หลักสูตรตองมีเนื้อหาใดบาง งบประมาณไดมาจากท่ีใด 

2) จัดทําขอเสนอ นําขอมูลท่ีไดในขอ 1) มาเปนฐานขอมูลเบ้ืองตน เปนแนวทางในการ
กําหนดและจัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรม เชน  

2.1) ในการพัฒนาผูบริหารดานจัดการความรู จะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะ
เขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใด เชน ขาราชการธุรการตองอาจเปนไมต่ํา
กวา C8 หรือขาราชการอัยการตองไมต่ํากวาอัยการผูเช่ียวชาญ โดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ี
เคยมีการจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงาน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

2.2) ขอเสนอการฝกอบรมวิศวกรรมความรู วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะ
เขาอบรมตองมีพื้นฐานเร่ืองใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมี
การจัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงาน
สํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

2.3) ขอเสนอฝกอบรมผูใชงานท่ัวไป วาจะตองอบรมในเร่ืองใดบาง คนท่ีจะเขา
อบรมตองมีพื้นฐานเรื่องใด เปนบุคลากรในระดับใดโดยอาจศึกษาขอมูล จากหนวยงานท่ีเคยมีการ
จัดการอบรมในเร่ืองดังกลาว หรือหนวยงานภายนอก และขอมูลบุคลากรของสํานักงานสํานักงาน
อัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
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RIN3 Knowledge Management  
การจัดการความรู (Portal Software for KMS Project-> Domain Repository + Portal) 
1) จัดเก็บเอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS และแหลงขอมูล

ตางๆท่ีใชในการออกแบบ ติดต้ัง ระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูท่ีกําหนด ตามล้ินชัก
ความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, 
RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมู วา เปน
เอกสารประเภทใด ท้ังนี้ เพื่อท่ีผูท่ีจะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูล
ในการทํางานได และจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารท่ีจะจัดเก็บ  

2) จัดทําระบบ MySite และนําขอมูลท้ังหมดเก็บลง MySiteใน Microsoft SharePoint 
และบันทึกลงส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD  เพื่อเปนขอมูล BackUpไวอีกช้ันหนึ่ง  

3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน 
 
RIN4 Infrastructure  

โครงสรางพื้นฐาน (Cost Benefit Analysis -> Cost of Infrastructure, Cost of Development, 
Ease of Development, Interface Capabilities, Control and Security, Scalability) 

1) ทําการขอขอมูล ในการไดมา ติดต้ัง และบํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานในการดําเนิน
โครงการ จัดการความรู เกี่ยวกับ Hardware , Software และระบบ Network จากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ (สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา) เพื่อ
นํามาวิเคราะหในการสรางและใชงานระบบ KMSวาจะตองมี Hardware , Software และระบบ 
Network  อะไรบาง ท่ีมีอยูแลวใชไดหรือไม และตองมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ KMSโดย
ตองสอดคลองกับ ENG2 และตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย 

2) จัดทํารายงาน วิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware , Software และระบบ 
Network เพ่ือใชกับ KMS เพียงพอหรือไม ตองมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานท่ี
รองรับกิจกรรมการจัดการความรู รวมท้ังตองมีแผนการจัดซ้ือครุภัณฑเพิ่มเติม เชน 

2.1) ของใดมีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด 
2.2) ของใดตองหาเพิ่ม จะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง เชน เชา เชาซ้ือ ซ้ือ ฯลฯ ราคา

เทาใด  
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3) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
REU1 Asset Management  

การจัดการทรัพยสิน (Balance Service Performance <> Economic Performance, 
Registration, Classification, Life, Risk Management -> invest, outsource, lease, rent, maintain, 
keep, upgrade, replace, dispose) 

1) ทําการขอขอมูลงานครุภัณฑท่ีเกี่ยวกับงานจัดการความรูจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
(สํานักงานกิจการท่ัวไป สํานักงานสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา) และขอขอมูล 
หลักเกณฑ วิธีการในการวิเคราะหการใชงานครุภัณฑ แลวทําการวิเคราะหขอมูลการใชงาน อายุ
การใชงาน ประวัติอุปกรณ ฯลฯ ตามหลักเกณฑท่ีไดมา เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหา
ครุภัณฑของระบบ KM ใหสอดคลองกับ ENG2,MAN1,RIN1 จะตองใชทรัพยสินท่ีมีอยูหรือจะมี
ในอนาคตใหคุมท่ีสุด 

1.1) จัดทํารายงานวิเคราะหการใชประโยชนปจจุบันเปรียบเทียบอนาคต 
1.2) จัดทําขอเสนอแนะในการใชของเดิมท่ีมีอยูแลว ของใหม ซ้ือเพิ่ม งบประมาณ

ในการบํารุงรักษา  
1.3) ตองทําแผนการใชจายเพ่ือถือครองทรัพยสิน หรือแผน MA เฉพาะ Computer 

ท่ีใชในระบบ KMS 
2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี

รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
REU2 Reuse Program Management 

การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Normalization) 
1) ตรวจสอบสํารวจ Template ของ อส. ท่ีสามารถนํามาใชได จากระบบ KMS ท่ีมีอยู

ใน KMS บน MS SharePoint 2007 และ 2010 และคลายคลึงกับมาตรฐานของ อส. ตองมีการทํา
รายงานการเลือกใช และออกแบบ Template เพิ่มเติม 
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1.1) ตองมี Template ของ COP, Task, Inference, Domain, Knowledge Base ใน
ระบบ KMS 

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อที่จะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
REU3 Domain Engineering 

ความรูเฉพาะงาน (CommonKADS Knowledge Model) 
1) ทําการวิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนําอะไร

ไปใชซํ้าไดบาง ภายใตเง่ือนไขวาตองใชซํ้าไดมากท่ีสุด และจัดทํารายงานหัวขอความรูท่ีสามารถ
นําไปประยุกตตอได เพื่อลดงานในการทําการจัดการความรูเร่ืองท่ีคลายกัน 

2) หลังจากหลังจากจบภารกิจ มีการทํารายงานการทํางาน รายงานการประชุม (กรณีท่ี
รวมกับผูอ่ืน) เพื่อตรวจสอบวา ไดดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไวสําเร็จหรือไม พรอมหาสาเหตุ 
เชน หากไมสําเร็จตามแผนท่ีวางไว เพราะสาเหตุใด เพื่อท่ีจะไดเปนขอมูลในการใชทํางานในครั้ง
ตอไปใหดียิ่งข้ึน  
 
3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

หลังจากท่ีไดสัมภาษณผูเช่ียวชาญแลว ไดทําการสรุปสาระสําคัญจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ แลวทําการวิเคราะห สังเคราะห ตามหลักการของ CommonKADSโดยพิจารณา เพื่อ
ตรวจสอบ Task, Inference, Domain, Knowledge Base, Ontology 

หลักการสําคัญใน เร่ืองการวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา 
(Task) เฉพาะในสวนการทําวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญา (Sub Task)  
มีเทคนิคอยางไรในการทําการวิจัยมีองคความรูอยางไรบางหรืออาศัยประสบการณจากพนักงาน
อัยการท่ีทําวิจัยมาแลวจะมีเทคนิคสอดแทรกในทุกข้ันตอนการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญาทุกข้ันตอนควรจะมีคําอธิบายช้ีแจงเพื่อใหเปนความรูกับคนท่ีจะเขามาศึกษา 

ปญหาวิกฤติ 
เนื่องจากการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญามีหลายข้ันตอน

เนื่องจากการดําเนินสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาเปนการวิจัยทางกฎหมายอาญา
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ดังนั้น ปญหาวิกฤติท่ีจะตองรีบแกไข คือ ในข้ันตอนการทําวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝาย
สถาบันกฎหมายอาญา (Critical Task)  

คําจํากัดความท่ีจําเปน ตองรูระเบียบวิธีวิจัยของสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบัน
กฎหมายอาญา 

ประเภทของของการวิจัยสํานักงานอัยการพิเศษฝายสถาบันกฎหมายอาญาท่ีรับ
ดําเนินการมากท่ีสุด 

ข้ันตอนการดําเนินวิจัยของสํานักงานอัยการพิ เศษฝายสถาบันกฎหมายอาญามี
กระบวนการใดกี่ข้ันตอน 

งานวิกฤติท่ีผูบริหารมอบหมายคือ การจัดทําการวิจัย 
กระบวนพิจารณาเร่ิมตน (Input) กระบวนระหวางทํารางฯ (Process) กระบวนการเสร็จ

ส้ิน (Output) 
(Tacit Knowledge) 

 
 

ภาพ 5  โครงราง Knowledge Map 

  การทําคําใหการ 

อัยการสูงสุด 

สมาชิกรัฐสภา 

สภาวิจยัแหงชาติ 

ผูทําการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การตรวจการ 

การจายคาตอบแทน 

ไมรับผลการวิจัย 

การแกไขรายงานการวิจัย 

การรับผลการวิจัย INPUT 

OUTPUT 

PROCESS 
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ซ่ึงขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดไดมีการจัดทําลงระบบ โดยความรูท้ังท่ีเปน Tacit และ Explicit 
ไดมีการจัดทําออกเปน 

1. กฎหมาย ระเบียบ 
2. คูมือ 
3. องคความรูสนับสนุน เชน คําพิพากษา หนังสือ ตํารา บทความ ฯลฯ 
4. Case Study 
5. แหลงขอมูลสารสนเทศ 
6. ขอมูลของผูเช่ียวชาญ 
7. Knowledge Map  
รายละเอียดตามภาพประกอบ ท่ี 6 และซ่ึงสามารถเขาไปทําการทดสอบระบบไดจริงท่ี 

http://ago.camt.cmu.ac.th/CoPKM/t73/K73_T1/SitePages/Home.aspx ซ่ึงขอมูลดังกลาวท่ีไดจาก
การศึกษาอิสระน้ี จะไดมีการนําไปทดสอบกับสมมุติฐานของการศึกษาอิสระโดยไปทดสอบกับ
ผูเช่ียวชาญวา ส่ิงท่ีไดมาจากการทดลอง ตามสมมุติฐานของการศึกษาอิสระนี้ จะแกปญหาของ
สมมุติฐาน คนทํางานไมมีความรู ไดหรือไม ซ่ึงจะไดกลาวผลการทดสอบสมมุติฐานไวในบทที่ 5 


