
 

บทท่ี 3 

วิธีการศึกษา 

 

  การศึกษาในบทนี้ เปนการศึกษาเพื่อพิสูจนสมมุติฐานของระบบการบริหาร

จัดการ KMS ดังกลาวในบทที่ 2 ซึ่งออกแบบเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการระบบการ

จัดการความรูทั ้งองคกร  และถือเปนนวัตกรรมที ่ย ังไมมีองคความรูหลักมากอน  จึงตอง

ทําการศึกษาโดยใชแนวทางการศึกษาโดยใชบริบท การศึกษาเปรียบเทียบกับสภาอัยการ

สิงคโปร ที่กําหนดทิศทางของการจัดการความรู ดวยคําถาม “What we know, what we don’t 

know” โดยวิธีการศึกษาใชแนวทาง Common KADS Model ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนตางๆดัง

แสดงในรูปท่ี 3.1. ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 3.1. ข้ันตอนของ Common KADS Modeling 

  

วิธีการศึกษาระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู จึงกําหนดแนวทางการศึกษา 

ออกเปน 
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 1).Context 1: Problem & Solution (OM-1) 

 2).รวบรวมขอมูลเพื ่อพิส ูจนความเปนไปไดของสมมุต ิฐานที ่ได จากการทบทท

วรรณกรรมศึกษาในบทท่ี 2 (OM-5 –TM1-TM2 & AM-1) 

 3).กําหนดแนวทางการนําระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรูเพื่อสูการปฏิบัติ

ตอไป (OTA-1) 

 4).การประเมินคาความเปนไปไดของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

 

 ดังนั้น อาจกําหนดขอบเขตของวิธีการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการ

ความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS เพื่อใหได ตนแบบของระบบบริหารจัดการ (Archetype) ท่ี

จะนําไปสูระบบบริหารที่สามารถใชไดจริง (Prototype) โดยการศึกษามุงเนนความเปนไปได

ของระบบบริหารจัดการท่ีประกอบดวยการศึกษาในประเด็น ดังตอไปนี้                  

 3.1. การศึกษาดานบริบทของระบบบริหารการจัดการความรู (Organization Model)   

ไดแก การศึกษาดานปญหาและแนวทางแกไข ของระบบการจัดการความรู (KMS) ท่ี

จัดทําข้ึนใหมีการใชงานและการพัฒนาท่ียั่งยืน (Life cycle)  

 3.2. การศึกษาความเปนไปไดของแนวทางแกไขตามสมมุติฐานระบบบริหารจัดการ 

ระบบการจัดการความรู (KMS Management)    

ไดแก การศึกษาโดยใชหลักการ Double –Loop Learning กลาวคือ การใชวงจรระบบ

การจัดการความรู KMS Life Cycleและ วงจร ระบบการบริหารจัดการ (KMS Management 

Cycle) ที่ขับเคลื่อน สนับสนุน ชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู ของ

สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู โดยศึกษารูปแบบวงจรที่สองคือ KMS 

Management Cycle โดยใช 7’S Model   

 3.3. การศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

ไดแก การศึกษารูปแบบการนําระบบการบริหารจัดการ KMS มาสูการปฏิบัติ เพื ่อ

สามารถบริหารจัดการระบบการจัดการความรูไดอยางครบวงจร  สรางความยั ่งยืนและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอตอการสรางผลลัพธท่ีนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศน

ของแผนแมบทการจัดการความรู 
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 กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

1.การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู (Knowledge Audit) เปนการตรวจสอบหา

ปญหาและโอกาส ขององคกร วาความรูใดท่ีมีความสําคัญตอการแกไขปญหาสําคัญหรือ ทําให

องคกรประสบความสําเร็จสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรเพ่ือใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน

และสรางคุณคา ประกอบดวยการวิเคราะห สภาพปญหา (Problem & Opportunity) และ การ

วิเคราะหความเส่ียงกับคุณคา (Risk & Value) 

2.กรอบแนวคิดในการจัดการความรู  (Business Framework) เปนการคนหาและ

รวบรวมองคความรูจากบุคลากรภายในองคกร ท่ีสามารถใชในการแกไขปญหาหรือสรางโอกาส 

ตลอดจนนวัตกรรม โดยอาศัยแบบจําลองตางๆ และข้ันตอนตางๆในการจัดการความรู ท่ีเห็นวา

เหมาะสม เพื่อใหเกิดคุณคาหรือขจัดความเส่ียงหรือผลกระทบของปญหา   

3.วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge Engineer) ท่ีเร่ิมตั้งแตการจับความรู 

(Knowledge Capture) การวิเคราะหและสังเคราะหความรู (Knowledge Analysis and Structuring) 

การจัดทําเปนชุดความรู (Knowledge Pack) เพื่อใหเหมาะสมในการใชงานหรือนําไปใชประโยชน 

(Knowledge Utilization) ตอไป 

4.การสรางระบบสารสนเทศในการจัดการความรู ( IT-Base Knowledge 

Management System) ออกแบบระบบสารสนเทศจัดการความรู โดยนําชุดความรูเขาสูระบบจัดการ

ความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู เรียกใช กระจาย และแลกเปล่ียนใช

รวมกัน 

ขั้นตอนการศึกษาตามขอบเขตดังกลาว แบงการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การ

กําหนดขอบเขตของขอมูล การรวบรวมและวิเคราะห การทดลองสาธิตขอมูล และเกณฑการ

ประเมินคาขอมูล โดยใชแนวทางตามมาตรฐาน ISO 12207 ใน15Task เชน หมวด Engineering 

Life Cycle ไดแก ENG 1-ENG 4 และหมวด Organization Life Cycle คือ MAN1-MAN 3 / 

RIN 1-RIN 4 /REU 1- REU 3 เปนตน 

 สวนการประเมินคาขอมูล ใชการประเมินความเปนไปไดของสมมุติฐาน ตามแนวทาง 

Common KADS ไดแกความเปนไปได ดานธุรกิจ ดานเทคนิค และดานแผนงาน/โครงการ   
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วิธีการการศึกษา 

3.1. การศึกษาเชิงสภาพปญหาของระบบการจัดการความรู   

เปนการศึกษาดานบริบทของระบบบริหารการจัดการความรู (Organization Model) 

ระบบการจัดการความรู ซึ่งถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการความรูของสํานักงานอัยการ

สูงสุด ซึ่งจะชวยในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานโดยใชองคความรู (Knowledge Base) ทํา

ใหผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานอัยการสูงสุดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากระบบ

การจัดการความรูขาดประสิทธิภาพหรือขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ยอมมีผลทําใหระบบ

การจัดการความรูอาจประสบภาวะหยุดนิ่ง (Dead Still) จนถึงระดับลมเหลว (Failure System) 

ได   

3.1.1.ขอบเขตของขอมูล 

 1. สภาพปญหาของระบบการจัดการความรู ตอประสิทธิภาพ การผลักดันในการใชงาน

และการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบการจัดการความรู และความเสี่ยงของระบบการจัดการความรู

และแนวทางแกไขหรือบริหารความเสี่ยง เปรียบเทียบกับสภาพปญหาของสภาอัยการสิงคโปร

และระบบเว็บไซด 

 2. แนวทางแกไขของสภาพปญหาโดยเปรียบเทียบกับสมมุติฐานจากการทบทวน

วรรณกรรมศึกษาในบทท่ี 2 

 3.1.2. การรวบรวมขอมูล 

 1). ศึกษาเอกสารขอมูลของลักษณะระบบการจัดการความรู ไดแก 

  - ที่มาและวัตถุประสงคของระบบการจัดการความรู จากบันทึกขอตกลง

ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการจัดหลักสูตรการศึกษาปริญญา

โทและหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการจัดการความรู  

  - รูปแบบของการสรางและการดําเนินการของระบบการจัดการความรูที่เกิด

จากผลการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว 

 2). ปญหาและอุปสรรค ความเส่ียงของสภาอัยการสิงคโปรและระบบเว็บไซด 

  - กําหนดหาคูเทียบเพื่อทําการเปรียบเทียบที่ใกลเคียง และปญหาของคูเทียบ

เพื่อทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ในประเด็นของระบบการจัดการความรู 
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 3). จัดทําสรุปสภาพปญหา  เพื ่อรวบรวมเปนประเด็นในจัดทําแบบสอบถามกลุม

ผูใชงานตอไปและหัวขอในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร ในรูปแบบความเสี่ยงหรือ

ผลกระทบจากปจจัยเส่ียง (Likelihood & Impact) 

3.1.3. การประเมินคาขอมูล 

 ความถูกตองและความเปนไปไดของบทสรุปการประเมินความเส่ียง โดยสอบทานกับ

ผูเช่ียวชาญและผูบริหาร (Validating Interview) 

  

3. 2 การศึกษาเชิงหลักการและกลยุทธระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู (KMS 

Management)   

ระบบการจัดการความรู นั้นมีรูปแบบการสรางและการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO 

12207 และ 15504 เปนวงจรแบบ Life Cycle หรือ PDCA  สามารถหมุนวนไดโดยตนเอง  แต

วงจรดังกลาวยังไมเพียงพอ เนื่องจากเมื่อเกิดระบบการจัดการความรูจํานวนมากกระจายไปยัง

สํานักงานตางๆ ทําใหเกิดความหลากหลายและมีปญหาดานศักยภาพในการบริหารจัดการท่ี

แตกตางกัน จําเปนตองมีระบบบริหารกลาง หรือ Portal เพื่อเชื่อมโยงและจัดการในภาพรวม

ระด ับองคกรหร ือสําน ักงานอัยการส ูงส ุด  จ ึง  จํา เป นต องม ีวงจรที ่สอง  การศ ึกษาจ ึง มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนไปไดของกลยุทธบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ใน

วงจรท่ีสอง วาสามารถเชื่อมโยงกับวงจรของระบบการจัดการความรูอยางสอดคลองไดอยางไร 

จึงจะเกิดประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู และความยั ่งย ืน   โดยมีว ิธ ีการศึกษา

เชนเดียวกับการศึกษาเชิงสภาพปญหา  

3.2.1.ขอบเขตของขอมูล 

 1). ขอมูล สมมุติฐานในการแกไขปญหาของระบบการจัดการความรู ดวยกลยุทธการ

บริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS (KMS Management 

Cycle) ดังแสดงในรูปท่ี 3.3 ดังนี้ 
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รูปท่ี 3.2. KMS Life Cycle & KMS Management Cycle 

 

                2). ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร เกี่ยวกับ KMS Management 

Cycle ตามขอ 1 โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) กลาวคือ เปน

การสัมภาษณที่ผู สัมภาษณตองเตรียมขอมูลและคําถามเพื่อสอบถามความตองการจากผูให

สัมภาษณและตรวจสอบความเขาใจของผูสัมภาษณ วาถูกตองหรือไม และการสัมภาษณแบบ

ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ซึ่งเปนลักษณะการสัมภาษณทั่วไปไมเจาะจงหัวขอ

การสัมภาษณ     

  การออกแบบคําถามในการสัมภาษณ ใชทั้งคําถามปลายเปดและคําถามปลาย

ปด ดังนี้ 

 - คําถามปลายเปด เปนคําถามท่ีสรางข้ึนเพื่อใหผูใหสัมภาษณ มีอิสระในการตอบ  

 -  คําถามปลายปด เปนคําถามที่มีการกําหนดคําตอบใหผูใหสัมภาษณ (พรรณี สวน

เพลง,2552 น. 249) 

  3). ความคิดเห็นของกลุมผูใชงาน โดยใชแบบสอบถามความตองการจากกลุม

ผูใชงาน  
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  4). กรอบแนวทางหรือ รางแบบ (Archetype) ของวงจรระบบบริหารจัดการ 

KMS หรือ KMS Management Cycle เพื่อรวบรวมเปนประเด็นในการจัดทําแบบ สอบถามกลุม

ผูใชงาน/ผู รับผิดชอบระบบการจัดการความรู และหัวขอในการสัมภาษณผู เชี ่ยวชาญและ

ผูบริหารตอไป 

   

3.2.2. การรวบรวมขอมูล 

  1). สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ  โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบไมมี

โครงสรางตามความเหมาะสมของขอซักถาม   

 2).  ความตองการของผูใชงาน  ใชแบบสอบถามใหกลุมผูใชงาน/ผูรับผิดชอบ

ระบบการจัดการความรู จํานวน 94 คน ตอบแบบสอบถาม ไดแก พนักงานอัยการระดับ

ผูบริหาร  ผู เ ชี ่ยวชาญ  และผูปฏิบัติงาน /ผู ใชงานระบบ  รวมทั้งเจาหนาที ่ธ ุรการ  และกลุม

พนักงานอัยการและธุรการซ่ึงเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู  

เพื ่อใหระบบสามารถตอบสนองไดตรงกับความตองการอยางแทจริงโดยใช 

แบบสอบถาม  (Questionnaire) เปนเครื ่องหมายในการรวบรวมขอมูล  จําแนกออกเปน  2 

กลุมเปาหมาย ดังตอไปนี้ 

(1) แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู       

(2) แบบสอบถามสําหรับกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู (KM Team 

& KE)  

การออกแบบสอบถามแบงเปน 2 ประเภท คือ แบบสอบถามที่ใหอิสระในการ

ตอบ( Free Format) ผูตอบแบบสอบถาม เขียนคําตอบเอง จึงควรใชคําถามที่เขาใจงาย และ

แบบสอบถามที่ตองการคําตอบที่เจาะจงลงไปในการตอบ (Fixed Format) ผูตอบแบบสอบถาม 

เลือกคําตอบท่ีมีใหเลือกในแบบสอบถาม โดยจําแนกยอยดังนี้ 

- แบบสอบถามที่มีหลายขอให เลือกคําตอบ (Multiple Choices) ผูตอบ

แบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ    
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- แบบสอบถามที่มีคําตอบให เลือกเพื่อแสดงความคิดเห็น  (Rating Question) โดยกําหนด

ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละขอวามากนอยเพียงใด (พรรณี สวนเพลง, 

2552 น. 246-247) 

- แบบสอบถามที่ใชในการรวบรวมความตองการของกลุมผูใชงาน ทั้งสอง

ประเภท  ใชแบบสอบถามตามตารางท่ี 3.2. ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี 3.1. แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู 

แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู 

กําหนดประเด็นคําถามไว จํานวน 7 ประเด็นไดแก 

1. ความตองการใหระบบการจัดการความรูตอบสนองการทํางาน  

  2. ความตองการเกี่ยวกับโครงสรางและฟงชั่นการใชงาน สําคัญของระบบการ

จัดการความรู  

  3. การกําหนดประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู   

4. ลักษณะองคความรูท่ีจัดเก็บในระบบการจัดการความรู   

5. ประโยชนของระบบการจัดการความรู  

6. ความสนใจตอการใชงาน ระบบการจัดการความรู  

7.การกําหนดผูรับผิดชอบระบบบริหารจัดการความรู เพื่อบริหารจัดการใหมีการ

สรางและเพ่ิมเติมองคความรูอยางตอเนื่อง   

- แบบสอบถามสําหรับกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู (KM Team & KE) ใช

แบบสอบถามตามตารางท่ี 3.2. ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3.2. แบบสอบถามสําหรับกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู  

(KM Team & KE) 

แบบสอบถามผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู (KM Team & KE) 

กําหนดประเด็นคําถามไวจํานวน 10 ประเด็น  ไดแก  

1. ความตองการเกี่ยวกับโครงสรางของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู   

  2.  ความตองการระบบทะเบียน   

  3.การกําหนดประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู   

 4. การกําหนด แมแบบโครงสราง ระบบการจัดการความรู (KMS Templates Site)  

  5.การกําหนดกฎเกณฑที ่สําค ัญ  ในการจัดทําแมแบบ  ของฟงชั ่นใน  KMS 

Templates Sites  

  6.ระบบการนําเขาขอมูลในระบบการจัดการความรู  ของกลุม COP  

  7. หนวยงานที่ควรเปนผูบริหารระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู

   

                     8.การกําหนดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและปญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการระบบการจัดการความรู 

 9. การจัดองคความรูสําหรับผูใชงาน 

  10.  โครงสรางและฟงช่ันการใชงานของระบบการจัดการความรู 
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3.2.3. การประเมินและวิเคราะหขอมูล 

  1). ขอมูลจากการสัมภาษณ    

  วิเคราะห Transcript จากบทสัมภาษณแลวนํามาจัดทําแผนภาพความรู 

(Knowledge Map) โดยใช โปรแกรม Visio ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน Common KADS  

  2). ขอมูลจากแบบสอบถาม 

  ทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล  และนําไปลงรหัส

ขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES) for Windows สถิติที่ใช

ในการวิเคราะห คือ สถิติเชิงพรรณนา (DESCRIPTIVE STATISTIC) ไดแก รอยละ 

(PERCENTAGE) คามัชฌิมาเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(STANDARD DEVIATION) 

  3). สรุปรวบรวมขอมูลความตองการ จากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม 

และผลวิเคราะหจากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ประเมินแบบสอบถามความตองการโดยใช

ตารางแสดงคาระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3.4. ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.3. คาระดับของการประเมินความตองการของกลุมผูใชงานตามแบบสอบถาม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

     

 

 โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามแบบลิเคิรต ( Likert’s Scale) 

แบงเปน 5 ระดับ และกําหนดคาคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

เห็นดวยมากท่ีสุด  กําหนดให        5  คะแนน 

เห็นดวยมาก  กําหนดให       4  คะแนน 

เห็นดวยปานกลาง  กําหนดให        3  คะแนน 

เห็นดวย  นอย  กําหนดให        2  คะแนน 

เห็นดวย  นอยท่ีสุด  กําหนดให        1  คะแนน 
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  4) ตรวจสอบ องคความรูโดยไปสอบทาน ความเขาใจความถูกตอง (Validity) 

ครบถวนสมบรูณ (Completeness) กับผูบริหาร และ ผูเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาแผนภาพความรู 

(Knowledge Map) ท่ีจัดทําข้ึน 

  5). สรุปตนแบบ (Archetype) ของระบบบริหารจัดการ KMS หรือ KMS 

Management Cycle 

 

3.3. การศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

ไดแก การศึกษารูปแบบการนําระบบการบริหารจัดการ KMS มาสูการปฏิบัติ เพื ่อ

สามารถบริหารจัดการระบบการจัดการความรูไดอยางครบวงจร  สรางความยั ่งยืนและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอตอการสรางผลลัพธท่ีนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศน

ของแผนแมบทการจัดการความรู 

3.3.1. ขอบเขตของขอมูล 

1). ขอมูลและรูปแบบของการนําระบบบริหารจัดการ KMS   ไปสูการปฏิบัติ

โดยใชแผนงาน/โครงการ 

เพื่อสรางการบริหารระบบการจัดการความรูทั้งองคกรใหเกิดขึ้น และสามารถสราง

กระบวนการทํางานดวยองคความรู เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศนของแผนแมบท

การจัดการความรู โดยศึกษาแบบ Sampling Study โดยเลือกระบบการจัดการความรูดานการ

ดําเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ องคความรูที่ 50 (KMS K50) 

ท้ังนี้ อาจจําแนกขอบเขตของขอมูลในรายละเอียดไดดังนี้ 

(1). การทบทวน ลักษณะองคกร (Organization Profile) เชน วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจ

หนาที่ แผนแมบทและแผนยุทธศาสตร ทั้งระดับสํานักงานและองคกร โดยใชแนวทางISO 

12207 หมวด Organization Life Cycle คือ MAN1-MAN 3 / RIN 1-RIN 4 /REU 1- REU 3 ใน

การศึกษา โดยมีวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 3.3 Management Group ใน Task MAN1-MAN 3 

 

 (2). รูปแบบการดําเนินการของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู (KMS 

Management Cycle) โดยใชแผนงาน/โครงการ เปนแผนระยะยาว เชน แผนงาน 3 ป 

 3). การเชื่อมโยง ระบบการจัดการความรู และระบบการบริหารจัดการ KMS กับระบบ

การจัดการความรูของ สํานักงานอัยการสูงสุด โดยใชหลักการตามทฤษฎีดัชนีสมดุล (Balance 

Scorecard) ใน 4 มิติ ไดแก   

 Financial: การบริหารโครงการ โดยมีลักษณะเปนแผนตอเนื่องอยางนอย 3 ป   

 Process    : ระบบบริหาร KMS Management (Project of KMS Management (MAN 3)  

 Customer: การบริหารกลุม KM Team /KE 

 Learn & Growth:  การดําเนินการดาน โครงสรางพื้นฐาน ของการบริหารจัดการ KMS 

ตามแนวทาง Task: RIN1-RIN 4/REU 1- REU 3 

  

 2) รูปแบบของสารสนเทศระบบการบริหารจัดการ KMS (KMS Management Site)  

การศึกษารูปแบบสารสนเทศระบบการบริหารจัดการ KMS (KMS Management Site) เพื่อ

เปนแหลง ขอมูล สารสนเทศ (Information) ของระบบบริหารจัดการ KMS โดยใชแนวทางISO 

12207 หมวด Primary Life Cycle คือ ENG1- ENG 4 ในการศึกษา อาจจําแนกขอบเขตของขอมูล

ได ดังตอไปนี้ 

(1) การหาความตองการของสารสนเทศระบบการบริหารจัดการ KMS (KMS 

Management Site) (Requirement Elicitation: ENG 1) ไดแก ขอมูลดาน  

1. Management Group 
1.1. Organization alignment 
1.2. Organization management 
1.3. Project management 
…….. 

ORGANIZATION Life 
Cycle Process

1. Management Group 
1.1. Organization alignment 
1.2. Organization 

ORGANIZATION Life 
Cycle Process
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 - Business Specification ใชวิธีการสัมภาษณ ผูบริหารและ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อหา

ขอมูลเกี ่ยวกับวัตถุประสงคของการบริหารจัดทําระบบการจัดการความรู และการกําหนด

ประเภทของผูใชงานระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และ 

 -User Specification ใชการตอบแบบสอบถามความตองการของผูใชงาน ซึ่ง

แบงเปนระดับผูบริหาร, ผูเชี่ยวชาญ, ผูใชงานระบบ (KM TEAM/KE) และผูรับผิดชอบระบบ

การจัดการความรู (KE และKM TEAM) เพื่อทราบความตองการของผูใชงานที่เกี่ยวกับระบบ

การจัดการความรูที่เหมาะสมกับระบบงานและตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทําระบบการ

บริหารจัดการระบบ  

3.3.2. การรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมความตองการของรูปแบบการนําระบบบริหารระบบการจัดการความรูสู

การใชงานดวยแผนงาน/โครงการและระบบสารสนเทศ  มีเครื ่องมือในการรวบรวมและ

วิเคราะหขอมูล รวมกัน ดังนี้ 

 1) การสัมภาษณ (Interview) ผูเช่ียวชาญและผูบริหาร 

 -จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพ่ือ

สัมภาษณจับความรูและความตองการจากผูเช่ียวชาญ (Knowledge Provider)  

     - ติดตอสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพื่อจับความรูในการทํางานโดยใชหลักการ Input/ Process/ 

Output เพื่อใหได Task/ Inference/ Domain Concept ตามวาระและกําหนดการที่กําหนดไว 

2) การจัดทําแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชคําถามและการดําเนินการในแบบสอบถาม

เดียวกันรวมกับ ขอ (1) ไดแก 

 (1). นําขอมูลจาก ENG1 มาวิเคราะห เพื่อ กําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความ

ความรูที่ตองการ (Business Specification) และขอกําหนดการใชงานระบบจัดการความรูของ

ผูใชงาน (User Specification) จัดทําเปนแบบสอบถามสําหรับ 2 กลุม ไดแก กลุมผูใชงานระบบ

การจัดการความรู และกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู 

 (2). แจกแบบสอบถามแกกลุมผูใชงานท้ังสองกลุม 
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3.3.3. การประเมินคาขอมูล  

 เปนการประเมินคาขอมูลของระบบสารสนเทศ  เพื ่อหาความตองการของระบบ

สารสนเทศเพื่อใชในการอกแบระบบสารสนเทศ  จากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามผูใชงานทั้ง

สองกลุม โดย 

 1)สรุปหาความตองการของซอฟตแวร (ENG 3 : Software Requirement Analysis)   2 ) .

สรุปความตองการซอฟตแวรโดยวิเคราะห ขอมูลจาก ENG1 และ ENG2 เพื่อวางระบบการจัดการ

ความรู เพื่อการออกแบบซอฟตแวร (ENG 4 : Software Design)  

 

3.4. วิธีการประเมินคาขอมูลของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู  

3.4.1.การศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ใชแบบสอบถามความเปนไปได 

ตามแนวทาง Common KADS โดยประเมินความเปนไปไดดานธุรกิจ ดานเทคนิคและดาน

โครงการ ดังนี้ 

1) ความเปนไปไดทางธุรกิจ ดานระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

ตารางท่ี 3.4 ความเปนไปไดทางธุรกิจของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

ประโยชนท่ีเปนตัวเงิน      

ประโยชนท่ีไมเปนตัวเงิน      

การสรางมูลคาเพิ่ม      

คาใชจายในการทํา KM      

จําเปนตองปรับองคกร      

ความเส่ียงตอความคุมคา      

 2) ความเปนไปไดทางเทคนิคของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ดัง

แสดงในตารางท่ี 3.6. ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 ความเปนไปไดทางเทคนิคของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยท่ีสุด 

ความซับซอนขององคความรู      
ความวิกฤติตอองคกร      
ความชัดเจนในการวัดผล      
ความซับซอนในการใชงานองค
ความรู 

     

ความเส่ียงตอความสําเร็จ      
 

 3).ความเปนไปไดในการบริหารโครงการตามแผนบริหารจัดการระบบการจัดการ

ความรู 3 ป ดังแสดงในตารางท่ี 3.7. ดังนี้ 

ตารางท่ี 3.6 ความเปนไปไดในการบริหารโครงการตามแผนบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 3 
ป 

ความคุมคาทางธุรกิจ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
ความมุงม่ันของผูบริหารที่เกี่ยวของ      
ความมุงม่ันของผูปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ      
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ ัด ส ร ร
ทรัพยากรลงในโครงการ 

     

ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ      
คว าม สื ่อ ส า รขอ ง ผู เ กี ่ย ว ข อ ง ใน
โครงการ 

     

 

3.4.2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึง

พอใจในดานกลยุทธของระบบการจัดการความรู (KMS) โครงสรางและมาตรฐานของระบบ

การจ ัดการความรู  (KMS) และสวนประกอบของระบบการจ ัดการความรู  ปรากฏตาม

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ 

กิจกรรมท่ีสอบถาม 

ความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย นอยท่ีสุด 

1.มาตรฐานของระบบการจัดการ

ความรู (KMS)  
     

2.System การบริหารจัดการ 

ระบบการจัดการความรู 
     

3.Structure โครงสรางของระบบ 

KMS ซึ่งเปนมาตรฐานที่ควรมี 

เ พื ่อ ใ ช ส ร า ง ร ะบบต อๆไป  

และทําใหการสรางไมตองใช

เทคนิคมาก 

     

4.โครงสราง  ระบบการจัดการ

ความรู (KMS Templates Site) 
     

5.การกําหนดสิทธิของการใชงาน

ความรู  
     

6.ระบบการจัดการความรู ควร

ประกอบด วยโครงสร า งและ

ฟง ชั ่นการใช งาน  สําค ัญใน  4 

สวน 

     

 


