บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึก ษาในบทนี้ เปน การศึก ษาเพื่อ พิสูจ นส มมุติฐ านของระบบการบริห าร
จัดการ KMS ดังกลาวในบทที่ 2 ซึ่งออกแบบเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารจัดการระบบการ
จัด การความรู ทั ้ง องคก ร และถือ เปน นวัต กรรมที ่ย ัง ไมม ีอ งคค วามรู ห ลัก มากอ น จึง ตอ ง
ทํา การศึก ษาโดยใชแ นวทางการศึก ษาโดยใชบ ริบ ท การศึก ษาเปรีย บเทีย บกับ สภาอัย การ
สิงคโปร ที่กําหนดทิศทางของการจัดการความรู ดวยคําถาม “What we know, what we don’t
know” โดยวิธีการศึกษาใชแนวทาง Common KADS Model ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนตางๆดัง
แสดงในรูปที่ 3.1. ดังนี้

รูปที่ 3.1. ขั้นตอนของ Common KADS Modeling
วิธีการศึกษาระบบบริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู จึงกําหนดแนวทางการศึกษา
ออกเปน
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1).Context 1: Problem & Solution (OM-1)
2).รวบรวมขอ มูล เพื ่อ พิส ูจ นค วามเปน ไปไดข องสมมุต ิฐ านที ่ไ ดจ ากการทบทท
วรรณกรรมศึกษาในบทที่ 2 (OM-5 –TM1-TM2 & AM-1)
3).กําหนดแนวทางการนําระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรูเพื่อสูการปฏิบัติ
ตอไป (OTA-1)
4).การประเมินคาความเปนไปไดของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ดัง นั้น อาจกํา หนดขอบเขตของวิธีก ารศึก ษา ระบบบริห ารจัด การ ระบบการจัด การ
ความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS เพื่อใหได ตนแบบของระบบบริหารจัดการ (Archetype) ที่
จะนําไปสูระบบบริหารที่สามารถใชไดจริง (Prototype) โดยการศึกษามุงเนนความเปนไปได
ของระบบบริหารจัดการที่ประกอบดวยการศึกษาในประเด็น ดังตอไปนี้
3.1. การศึกษาดานบริบทของระบบบริหารการจัดการความรู (Organization Model)
ไดแก การศึกษาดานปญหาและแนวทางแกไข ของระบบการจัดการความรู (KMS) ที่
จัดทําขึ้นใหมีการใชงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life cycle)
3.2. การศึก ษาความเปน ไปไดข องแนวทางแกไ ขตามสมมุติฐ านระบบบริห ารจัด การ
ระบบการจัดการความรู (KMS Management)
ไดแก การศึกษาโดยใชหลักการ Double –Loop Learning กลาวคือ การใชวงจรระบบ
การจัดการความรู KMS Life Cycleและ วงจร ระบบการบริหารจัดการ (KMS Management
Cycle) ที่ขับเคลื่อน สนับสนุน ชวยเหลือการสรางและกํากับดูแลระบบการจัดการความรู ของ
สํา นัก งานอัย การพิเ ศษฝา ยบริห ารจัด การความรู

โดยศึก ษารูป แบบวงจรที่ส องคือ KMS

Management Cycle โดยใช 7’S Model
3.3. การศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารการจัดการความรูสูการปฏิบัติ
ไดแ ก การศึก ษารูป แบบการนํา ระบบการบริห ารจัด การ KMS มาสูก ารปฏิบัติ เพื ่อ
สามารถบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู ไ ดอ ยา งครบวงจร สรา งความยั ่ง ยืน และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการสรางผลลัพธที่นําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศน
ของแผนแมบทการจัดการความรู
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กําหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้
1.การตรวจสอบและระบุหัวขอความรู (Knowledge Audit) เปนการตรวจสอบหา
ปญหาและโอกาส ขององคกร วาความรูใดที่มีความสําคัญตอการแกไขปญหาสําคัญหรือ ทําให
องคกรประสบความสําเร็จสามารถสนับสนุนยุทธศาสตรขององคกรเพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน
และสรางคุณคา ประกอบดวยการวิเคราะห สภาพปญหา (Problem & Opportunity) และ การ
วิเคราะหความเสี่ยงกับคุณคา (Risk & Value)
2.กรอบแนวคิดในการจัดการความรู (Business Framework) เปนการคนหาและ
รวบรวมองคความรูจากบุคลากรภายในองคกร ที่สามารถใชในการแกไขปญหาหรือสรางโอกาส
ตลอดจนนวัตกรรม โดยอาศัยแบบจําลองตางๆ และขั้นตอนตางๆในการจัดการความรู ที่เห็นวา
เหมาะสม เพื่อใหเกิดคุณคาหรือขจัดความเสี่ยงหรือผลกระทบของปญหา
3.วิธีการวิศวกรรมความรู (Knowledge

Engineer) ที่เริ่มตั้งแตการจับความรู

(Knowledge Capture) การวิเคราะหและสังเคราะหความรู (Knowledge Analysis and Structuring)
การจัดทําเปนชุดความรู (Knowledge Pack) เพื่อใหเหมาะสมในการใชงานหรือนําไปใชประโยชน
(Knowledge Utilization) ตอไป
4.การสร า งระบบสารสนเทศในการจั ด การความรู ( IT-Base

Knowledge

Management System) ออกแบบระบบสารสนเทศจัดการความรู โดยนําชุดความรูเขาสูระบบจัดการ
ความรูโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดหมวดหมู เรียกใช กระจาย และแลกเปลี่ยนใช
รวมกัน
ขั้น ตอนการศึก ษาตามขอบเขตดัง กลา ว แบง การศึก ษาออกเปน 3 ขั้น ตอน คือ การ
กําหนดขอบเขตของขอมูล การรวบรวมและวิเคราะห การทดลองสาธิตขอมูล และเกณฑก าร
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
ใหผ ลการปฏิบัติง านของบุค ลากรในสํานัก งานอัย การสูง สุด มีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น หากระบบ
การจัดการความรูขาดประสิทธิภาพหรือขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ยอมมีผลทําใหระบบ
การจัดการความรูอาจประสบภาวะหยุดนิ่ง (Dead Still) จนถึงระดับลมเหลว (Failure System)
ได
3.1.1.ขอบเขตของขอมูล
1. สภาพปญหาของระบบการจัดการความรู ตอประสิทธิภาพ การผลักดันในการใชงาน
และการพัฒนาที่ยั่งยืนของระบบการจัดการความรู และความเสี่ยงของระบบการจัดการความรู
และแนวทางแกไขหรือบริหารความเสี่ยง เปรียบเทียบกับสภาพปญหาของสภาอัยการสิงคโปร
และระบบเว็บไซด
2. แนวทางแกไ ขของสภาพปญ หาโดยเปรีย บเทีย บกับ สมมุต ิฐ านจากการทบทวน
วรรณกรรมศึกษาในบทที่ 2
3.1.2. การรวบรวมขอมูล
1). ศึกษาเอกสารขอมูลของลักษณะระบบการจัดการความรู ไดแก
- ที่มาและวัตถุประสงคของระบบการจัดการความรู จากบัน ทึก ขอตกลง
ระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในการจัดหลักสูตรการศึกษาปริญญา
โทและหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการจัดการความรู
- รูป แบบของการสรา งและการดํา เนิน การของระบบการจัด การความรูที่เ กิด
จากผลการศึกษาของหลักสูตรดังกลาว
2). ปญหาและอุปสรรค ความเสี่ยงของสภาอัยการสิงคโปรและระบบเว็บไซด
- กํา หนดหาคูเ ทีย บเพื่อ ทํา การเปรีย บเทีย บที่ใ กลเ คีย ง และปญ หาของคูเ ทีย บ
เพื่อทําการเทียบเคียง (Benchmarking) ในประเด็นของระบบการจัดการความรู
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3). จัด ทํ า สรุป สภาพปญ หา เพื ่อ รวบรวมเปน ประเด็น ในจัด ทํ า แบบสอบถามกลุ ม
ผูใ ชง านตอ ไปและหัว ขอ ในการสัม ภาษณผูเ ชี่ย วชาญและผูบริห าร ในรูป แบบความเสี่ย งหรือ
ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยง (Likelihood & Impact)
3.1.3. การประเมินคาขอมูล
ความถูกตองและความเปนไปไดของบทสรุปการประเมินความเสี่ยง โดยสอบทานกับ
ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร (Validating Interview)
3. 2 การศึก ษาเชิง หลัก การและกลยุท ธร ะบบบริห ารจัด การ ระบบการจัด การความรู (KMS
Management)
ระบบการจัดการความรู นั้น มีรูปแบบการสรางและการดําเนินการตามมาตรฐาน ISO
12207 และ 15504 เปนวงจรแบบ Life Cycle หรือ PDCA สามารถหมุนวนไดโดยตนเอง แต
วงจรดังกลาวยังไมเพียงพอ เนื่องจากเมื่อเกิดระบบการจัดการความรูจํานวนมากกระจายไปยัง
สํา นัก งานตา งๆ ทํา ใหเ กิด ความหลากหลายและมีปญ หาดา นศัก ยภาพในการบริห ารจัด การที่
แตกตางกัน จําเปนตองมีระบบบริหารกลาง หรือ Portal เพื่อเชื่อมโยงและจัดการในภาพรวม
ระดับ องคก รหรือ สํ า นัก งานอัย การสูง สุด จึง จํ า เปน ตอ งมีว งจรที ่ส อง การศึก ษาจึง มี
วัตถุป ระสงคเ พื่อศึก ษาความเปน ไปไดข องกลยุทธบ ริห ารจัดการระบบการจัด การความรู ใน
วงจรที่สอง วาสามารถเชื่อมโยงกับวงจรของระบบการจัดการความรูอยางสอดคลองไดอยางไร
จึง จะเกิด ประสิท ธิภ าพของระบบการจัด การความรู แ ละความยั ่ง ยืน โดยมีว ิธ ีก ารศึก ษา
เชนเดียวกับการศึกษาเชิงสภาพปญหา
3.2.1.ขอบเขตของขอมูล
1). ขอมูล สมมุติฐานในการแกไ ขปญหาของระบบการจัดการความรู ดวยกลยุทธการ
บริหารจัดการ ระบบการจัดการความรู หรือ ระบบการบริหาร KMS (KMS Management
Cycle) ดังแสดงในรูปที่ 3.3 ดังนี้
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รูปที่ 3.2. KMS Life Cycle & KMS Management Cycle
2). ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร เกี่ยวกับ KMS Management
Cycle ตามขอ 1 โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) กลาวคือ เปน
การสัม ภาษณที่ผูสัม ภาษณตอ งเตรีย มขอ มูล และคํา ถามเพื่อ สอบถามความตอ งการจากผูใ ห
สัมภาษณและตรวจสอบความเขาใจของผูสัมภาษณ วาถูกตองหรือไม และการสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ซึ่งเปนลักษณะการสัมภาษณทั่วไปไมเจาะจงหัวขอ
การสัมภาษณ
การออกแบบคําถามในการสัม ภาษณ ใชทั้งคําถามปลายเปด และคําถามปลาย
ปด ดังนี้
- คําถามปลายเปด เปนคําถามที่สรางขึ้นเพื่อใหผูใหสัมภาษณ มีอิสระในการตอบ
- คํา ถามปลายปด เปน คํา ถามที่มีก ารกํา หนดคํา ตอบใหผูใ หสัม ภาษณ (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
ผูใ ชง าน/ผู ร ับ ผิด ชอบระบบการจัด การความรู  และหัว ขอ ในการสัม ภาษณผู เ ชี ่ย วชาญและ
ผูบริหารตอไป
3.2.2. การรวบรวมขอมูล
1). สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบไมมี
โครงสรางตามความเหมาะสมของขอซักถาม
2). ความตองการของผูใชงาน ใชแบบสอบถามใหกลุมผูใชงาน/ผูรับผิดชอบ
ระบบการจัด การความรู จํา นวน 94 คน ตอบแบบสอบถาม ไดแ ก

พนัก งานอัย การระดับ

ผู บ ริห าร ผู เ ชี ่ย วชาญ และผู ป ฏิบ ัต ิง าน/ผู ใ ชง านระบบ รวมทั ้ง เจา หนา ที ่ธ ุร การ และกลุ ม
พนักงานอัยการและธุรการซึ่งเปนผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู
เพื ่อ ใหร ะบบสามารถตอบสนองไดต รงกับ ความตอ งการอยา งแทจ ริง โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปน เครื ่อ งหมายในการรวบรวมขอ มูล จํ า แนกออกเปน 2
กลุมเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู
(2) แบบสอบถามสําหรับกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู (KM Team
& KE)
การออกแบบสอบถามแบง เปน 2 ประเภท คือ แบบสอบถามที่ใ หอิส ระในการ
ตอบ( Free Format) ผูตอบแบบสอบถาม เขียนคําตอบเอง จึงควรใชคําถามที่เขาใจงาย และ
แบบสอบถามที่ตองการคําตอบที่เจาะจงลงไปในการตอบ (Fixed Format) ผูตอบแบบสอบถาม
เลือกคําตอบที่มีใหเลือกในแบบสอบถาม โดยจําแนกยอยดังนี้
- แบบสอบถามที่มีห ลายขอ ให เลือ กคํา ตอบ (Multiple
แบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 ขอ

Choices)

ผูต อบ
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- แบบสอบถามที่มีคําตอบให เลือกเพื่อแสดงความคิดเห็น (Rating Question) โดยกําหนด
ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในแตละขอวามากนอยเพียงใด (พรรณี สวนเพลง,
2552 น. 246-247)
- แบบสอบถามที ่ใ ชใ นการรวบรวมความตอ งการของกลุ ม ผู ใ ชง าน ทั ้ง สอง
ประเภท ใชแบบสอบถามตามตารางที่ 3.2. ดังตอไปนี้
ตารางที่ 3.1. แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู
แบบสอบถามสําหรับกลุมผูใชงานระบบการจัดการความรู
กําหนดประเด็นคําถามไว จํานวน 7 ประเด็นไดแก
1. ความตองการใหระบบการจัดการความรูตอบสนองการทํางาน
2. ความตองการเกี่ย วกับโครงสรางและฟงชั่น การใชงาน สําคัญของระบบการ
จัดการความรู
3. การกําหนดประเภทของผูใชงานระบบการจัดการความรู
4. ลักษณะองคความรูที่จัดเก็บในระบบการจัดการความรู
5. ประโยชนของระบบการจัดการความรู
6. ความสนใจตอการใชงาน ระบบการจัดการความรู
7.การกําหนดผูรับผิดชอบระบบบริหารจัดการความรู เพื่อบริหารจัดการใหมีการ
สรางและเพิ่มเติมองคความรูอยางตอเนื่อง
- แบบสอบถามสําหรับกลุมผูรับผิดชอบระบบการจัดการความรู (KM Team & KE) ใช
แบบสอบถามตามตารางที่ 3.2. ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 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.การกํ า หนดกฎเกณฑที ่สํ า คัญ ในการจัด ทํ า แมแ บบ ของฟง ชั ่น ใน KMS
Templates Sites
6.ระบบการนําเขาขอมูลในระบบการจัดการความรู ของกลุม COP
7. หนวยงานที่ควรเปนผูบริหารระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู

8.การกํา หนดกิจ กรรมเพื่อ แลกเปลี่ย นความรูแ ละปญ หาอุป สรรคในการบริห าร
จัดการระบบการจัดการความรู
9. การจัดองคความรูสําหรับผูใชงาน
10. โครงสรางและฟงชั่นการใชงานของระบบการจัดการความรู
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3.2.3. การประเมินและวิเคราะหขอมูล
1). ขอมูลจากการสัมภาษณ
วิเ คราะห Transcript

จากบทสัม ภาษณแ ลว นํ า มาจัด ทํ า แผนภาพความรู

(Knowledge Map) โดยใช โปรแกรม Visio ที่สอดคลองกับมาตรฐาน Common KADS
2). ขอมูลจากแบบสอบถาม
ทําการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูล และนําไปลงรหัส
ขอ มูล เพื่อ นํา มาประมวลผลและวิเ คราะหขอ มูล ดว ยคอมพิว เตอรโ ดยใชโ ปรแกรมสํา เร็จ รูป
SPSS (STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES) for Windows สถิติที่ใช
ในการวิเ คราะห คือ สถิติเ ชิง พรรณนา (DESCRIPTIVE

STATISTIC)

ไดแ ก รอ ยละ

(PERCENTAGE) คามัชฌิมาเลขคณิต (ARITHMETIC MEAN) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(STANDARD DEVIATION)
3). สรุปรวบรวมขอมูลความตองการ จากการสัมภาษณ และแบบสอบถาม
และผลวิเ คราะหจ ากโปรแกรมสํา เร็จ รูป SPSS ประเมิน แบบสอบถามความตอ งการโดยใช
ตารางแสดงคาระดับ ดังแสดงในตารางที่ 3.4. ดังนี้
ตารางที่ 3.3. คาระดับของการประเมินความตองการของกลุมผูใชงานตามแบบสอบถาม
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

โดยแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาตามแบบลิเคิรต ( Likert’s
แบงเปน 5 ระดับ และกําหนดคาคะแนนตามระดับความคิดเห็น ดังนี้
เห็นดวยมากที่สุด

กําหนดให

5 คะแนน

เห็นดวยมาก

กําหนดให

4 คะแนน

เห็นดวยปานกลาง

กําหนดให

3 คะแนน

เห็นดวย นอย

กําหนดให

2 คะแนน

เห็นดวย นอยที่สุด

กําหนดให

1 คะแนน

Scale)
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4) ตรวจสอบ องคความรูโดยไปสอบทาน ความเขาใจความถูกตอง (Validity)
ครบถ ว นสมบรู ณ (Completeness) กับ ผูบ ริ ห าร และ ผู เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ พิจ ารณาแผนภาพความรู
(Knowledge Map) ที่จัดทําขึ้น
5). สรุปตน แบบ (Archetype) ของระบบบริหารจัด การ KMS หรือ KMS
Management Cycle
3.3. การศึกษาเชิงปฏิบัติการในการนําระบบบริหารการจัดการความรูสูการปฏิบัติ
ไดแ ก การศึก ษารูป แบบการนํา ระบบการบริห ารจัด การ KMS มาสูก ารปฏิบัติ เพื ่อ
สามารถบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู ไ ดอ ยา งครบวงจร สรา งความยั ่ง ยืน และมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการสรางผลลัพธที่นําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศน
ของแผนแมบทการจัดการความรู
3.3.1. ขอบเขตของขอมูล
1). ขอมูลและรูป แบบของการนําระบบบริหารจัด การ KMS ไปสูก ารปฏิบัติ
โดยใชแผนงาน/โครงการ
เพื่อ สรา งการบริห ารระบบการจัด การความรูทั้ง องคก รใหเ กิด ขึ้น และสามารถสรา ง
กระบวนการทํางานดวยองคความรู เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศนของแผนแมบท
การจัดการความรู โดยศึกษาแบบ Sampling Study โดยเลือกระบบการจัดการความรูดานการ
ดําเนินคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ องคความรูที่ 50 (KMS K50)
ทั้งนี้ อาจจําแนกขอบเขตของขอมูลในรายละเอียดไดดังนี้
(1). การทบทวน ลักษณะองคกร (Organization Profile) เชน วิสัยทัศน พันธกิจ อํานาจ
หนา ที่ แผนแมบ ทและแผนยุท ธศาสตร ทั้ง ระดับ สํา นัก งานและองคก ร โดยใชแ นวทางISO
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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ORGANIZATION
ORGANIZATION
LifeLife
Cycle
Cycle
Process
Process
1. Management Group

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

1.1. Organization alignment
1.2. Organization
รูปที่ 3.3 Management Group ใน Task MAN1-MAN 3
(2). รูป แบบการดํา เนิน การของระบบบริห ารจัด การระบบการจัด การความรู (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) การหาความตอ งการของสารสนเทศระบบการบริห ารจัด การ KMS
Management Site) (Requirement Elicitation: ENG 1) ไดแก ขอมูลดาน

(KMS
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- Business Specification ใชวิธีการสัมภาษณ ผูบริหารและ ผูเชี่ยวชาญ เพื่อหา
ขอ มูล เกี่ย วกับ วัต ถุป ระสงคข องการบริห ารจัด ทํา ระบบการจัด การความรู และการกํ า หนด
ประเภทของผูใชงานระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู และ
-User Specification ใชการตอบแบบสอบถามความตองการของผูใชงาน ซึ่ง
แบงเปนระดับผูบริหาร, ผูเชี่ยวชาญ, ผูใชงานระบบ (KM TEAM/KE) และผูรับผิดชอบระบบ
การจัดการความรู (KE และKM TEAM) เพื่อทราบความตองการของผูใชงานที่เกี่ยวกับระบบ
การจัดการความรูที่เหมาะสมกับระบบงานและตรงตามวัตถุประสงคของการจัดทําระบบการ
บริหารจัดการระบบ
3.3.2. การรวบรวมขอมูล
การรวบรวมความตองการของรูป แบบการนําระบบบริหารระบบการจัดการความรูสู
การใชง านดว ยแผนงาน/โครงการและระบบสารสนเทศ มีเ ครื ่อ งมือ ในการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล รวมกัน ดังนี้
1) การสัมภาษณ (Interview) ผูเชี่ยวชาญและผูบริหาร
-จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) และวาระซอนเรน (Hidden Agenda) เพื่อ
สัมภาษณจับความรูและความตองการจากผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider)
- ติดตอสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 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). แจกแบบสอบถามแกกลุมผูใชงานทั้งสองกลุม
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3.3.3. การประเมินคาขอมูล
เปน การประเมิน คา ขอ มูล ของระบบสารสนเทศ เพื ่อ หาความตอ งการของระบบ
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
ตารางที่ 3.4 ความเปนไปไดทางธุรกิจของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

นอย

นอยที่สุด

ประโยชนที่เปนตัวเงิน
ประโยชนที่ไมเปนตัวเงิน
การสรางมูลคาเพิ่ม
คาใชจายในการทํา KM
จําเปนตองปรับองคกร
ความเสี่ยงตอความคุมคา
2) ความเปนไปไดทางเทคนิคของระบบการบริหารจัดการระบบการจัดการความรู ดัง
แสดงในตารางที่ 3.6. ดังนี้
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ตารางที่ 3.5 ความเปนไปไดทางเทคนิคของระบบบริหารจัดการระบบการจัดการความรู
ความคุมคาทางธุรกิจ

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

ความซับซอนขององคความรู
ความวิกฤติตอองคกร
ความชัดเจนในการวัดผล
ความซับซอนในการใชงานองค
ความรู
ความเสี่ยงตอความสําเร็จ
3).ความเปน ไปไดใ นการบริห ารโครงการตามแผนบริห ารจัด การระบบการจัด การ
ความรู 3 ป ดังแสดงในตารางที่ 3.7. ดังนี้
ตารางที่ 3.6 ความเปนไปไดในการบริหารโครงการตามแผนบริหารจัดการระบบการจัดการความรู 3
ป
ความคุมคาทางธุรกิจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ความมุงมั่นของผูบริหารที่เกี่ยวของ
ความมุงมั่นของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จ ัด ส ร ร
ทรัพยากรลงในโครงการ
ความคาดหวังถึงผลสําเร็จ
ค ว า ม สื ่อ ส า ร ข อ ง ผู เ กี ่ย ว ขอ ง ใ น
โครงการ
3.4.2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึง
พอใจในดานกลยุทธของระบบการจัดการความรู (KMS) โครงสรางและมาตรฐานของระบบ
การจัด การความรู  (KMS) และสว นประกอบของระบบการจัด การความรู  ปรากฏตาม
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
กิจกรรมที่สอบถาม

มาก
ที่สุด

1.มาตรฐานของระบบการจัดการ
ความรู (KMS)
2.System

การบริห ารจัด การ

ระบบการจัดการความรู
3.Structure โครงสรางของระบบ
KMS ซึ่งเปนมาตรฐานที่ควรมี
เ พื ่อ ใ ชส รา ง ร ะ บ บ ตอ ๆ ไ ป
และทํ า ใหก ารสรา งไมต อ งใช
เทคนิคมาก
4.โครงสรา ง ระบบการจัด การ
ความรู (KMS Templates Site)
5.การกําหนดสิทธิของการใชงาน
ความรู
6.ระบบการจัด การความรู  ควร
ประกอบดว ยโครงสรา งและ
ฟง ชั ่น การใชง าน สํ า คัญ ใน 4
สวน

มาก

ปาน
กลาง

นอย

นอยที่สุด

