
 

 
บทที ่3 

วธิีการศึกษา 
 

3.1 ขอบเขตของข้อมูล 
ผูค้น้ควา้ไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเฉพาะการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครองของพนกังานอยัการ 

โดยไดร้วบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ ส านกังานคดีปกครองเป็นแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบั
บุคลากร โครงสร้างอ านาจหน้าท่ีของส านกังานคดีปกครอง การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของส านกังาน
คดีปกครองเพื่อตอ้งการได้ข้อมูลเก่ียวกับ ขอบเขตของความรู้เก่ียวกับการด าเนินคดีค าสั่งทาง
ปกครอง  การก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ และก าหนดภารกิจส าคญั (Critical Task) การสัมภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อต้องการได้ข้อมูลจากประสบการณ์ แนวคิด หลักการท่ีส าคญั และเทคนิคใน  
การด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง และศึกษาขอ้มูลจาก KM team ของส านกังานคดีปกครอง 

 
3.2. การรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมูล ISO 12207/15504 

ผูค้น้ควา้ไดร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 12207 มา
ปรับใชโ้ดยปรับลดกระบวนการเหลือ 15 กิจกรรม (Task) ท่ีส าคญัจาก 48 กิจกรรม (Task) และมี
การวดัและประเมินผลตามหลกัการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 
Guideline ตามท่ีตกลงกนั ดงัน้ี 

3.2.1 การศึกษาและเก็บความตอ้งการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation)  
(1) การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารของส านักงานคดีปกครองเพื่อตอ้งการได้ขอบเขตของ

ความรู้ เพื่อก าหนดฐานความรู้เก่ียวกับการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง  ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ 
ก าหนดภารกิจส าคญั (Critical Task) และตอ้งการให้ผูบ้ริหารมอบนโยบายการก าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ และนโยบายการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครอง  

(2) การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตอ้งการไดข้อ้มูลจากประสบการณ์ แนวคิด หลกัการ
ท่ีส าคญั และเทคนิคในการด าเนินคดีค าสั่งทางปกครอง รวมทั้งคดีตวัอยา่ง (Case Study) ท่ีส าคญั 

3.2.2 วิเคราะห์ความตอ้งการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) การ
รวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ จากนั้นน า
ขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความตอ้งการ เพื่อท่ีจะเปล่ียนความตอ้งการของผูใ้ช้งานให้เป็นความ
ตอ้งการทางดา้นเทคนิคของระบบ 
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3.2.3 วิเคราะห์ความตอ้งการซอร์ฟแวร์ (ENG 3: Software Requirement Analysis) 
เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จาก ENG1และ ENG 2 มาวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของ
ส่วนประกอบต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในระบบ 

3.2.4 การออกแบบซอร์ฟแวร์ (ENG 4: Software Design) เป็นการออกแบบลกัษณะ
ของซอร์ฟแวร์ซ่ึงจะน าไปใชไ้ดจ้ริงและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งกบัความตอ้งการ 

3.2.5 การส่ือสารในองคก์ร (MAN 1: Organization Alignment) เป็นการท าความเขา้ใจ
กบัคนในองคก์รเก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้ ( KMS) เพื่อให้บุคลากรในส านกังานคดีปกครอง
มีความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจดัการความรู้ ซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์
การจดัการความรู้ของส านักงานคดีปกครอง     โดยการก าหนดวิสัยทศัน์การจดัการความรู้ของ
ส านักงานคดีปกครองจะไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร จากนั้นจะไดมี้การออกแบบกิจกรรมการ
จดัการความรู้โดยการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) ซ่ึงเป็นทฤษฎี
การจดัการความรู้ทฤษฎีหน่ึงท่ีไดรั้บการพฒันาโดย David Garvin เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์การจดัการ
ความรู้ ของส านกังานคดีปกครอง กิจกรรมจะก าหนดไว ้3 ปี จากนั้นจะมีการสาธิตระบบการจดัการ
ความรู้และเสนอแผนกิจกรรมให้กบั KM Team หรือผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบวา่ระบบการจดัการ
ความรู้มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถใชง้านไดจ้ริงหรือไม่ ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร และเพื่อ
ตรวจสอบวา่กิจกรรมการจดัการความรู้ มีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถด าเนินการไดจ้ริงหรือไม่ 
และความเป็นไปไดใ้นการบรรลุวตัถุประสงค ์

3.2.6 การจดัการองค์กร (MAN 2: Organization Management) เป็นการปรับ
โครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับระบบ KMS วตัถุประสงคเ์พื่อทบทวนโครงสร้างเดิมของส านกังานคดี
ปกครองเก่ียวกบัระบบการจดัการความรู้ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
เพื่อรองรับระบบการจดัการความรู้ 

3.2.7 การจดัการโครงการ (MAN 3: Project Management) เป็นการบริหารจดัการ
โครงการ โดยมี Gantt chart ของการสร้างระบบการจดัการความรู้ และมีโครงสร้างคณะท างาน
โครงการ (Project Team) 

3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(RIN 1: Human Resource Management) เป็นการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพฒันาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะห์แนวทางการบริหาร
ดา้นก าลงัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการความรู้ เช่น KM Team ของส านกังานคดีปกครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3.2.9 การฝึกอบรม (RIN 2: Training) เป็นการฝึกอบรมบุคคลากรเพื่อรองรับและ
พฒันาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ ทกัษะ และทศันคติของผูบ้ริหาร ผูเ้ช่ียวชาญและ
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ผูป้ฏิบติังานท่ีจ าเป็นในการจดัการความรู้ของส านกังานคดีปกครองและมีการวางแผนการฝึกอบรม
หลกัสูตรท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การใชค้วามรู้ในปัจจุบนัและอนาคต 

3.2.10 การจดัการความรู้ (RIN 3: Knowledge Management) เป็นการจดัเก็บเอกสาร
และแหล่งขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการออกแบบติดตั้งระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการจดัการ
ความรู้ในคร้ังต่อไป 

3.2.11 โครงสร้างพื้นฐาน (RIN 4: Infrastruction) เป็นการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับและพฒันาระบบ KMS โดยการรวบรวมขอ้มูลโครงสร้างพื้นฐานดา้นอตัราก าลงั ขอ้มูล
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ ว่าอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ
หรือไม่และจดัท าแผนในการจดัซ้ือ จดัหาเพิ่มเติม  

3.2.12 การจดัการทรัพยสิ์น (REU 1: Asset Management) เพื่อรองรับและพฒันา
ระบบ KMS โดยมีการส ารวจครุภณัฑ์ท่ีมีอยู่และสภาพการใช้งานในปัจจุบนั แล้วน าขอ้มูลมา
วิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัอนาคตและจดัท าแผนการใชจ้่ายเพื่อถือครอง
ทรัพยสิ์น  

3.2.13 การใช้ซ ้ าโปรแกรมต่างๆ (REU 2: Reuse Program Management) เป็นการ
ก าหนดรูปแบบต่างๆของโปรแกรม KMS ท่ีใชร่้วมกนั โดยการส ารวจ Template ของระบบการ
จดัการความรู้ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดเ้พื่อใหเ้ป็น Template ในการจดัการความรู้ในอนาคต 

3.2.14 ความรู้เฉพาะงาน (REU 3: Domain Engineering) เป็นการเก็บความรู้หัว
ขอ้ความรู้เพื่อไปใชใ้นการสร้าง KMS ในคร้ังต่อไป ซ่ึงจะมีการวิเคราะห์ผล ENG 1-4 และ MAN1
เพื่อพิจารณาวา่สามารถน าส่ิงใดไปใชซ้ ้ าในอนาคตได ้

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

 
3.3 กระบวนการประเมินค่าข้อมูล 

เม่ือไดท้  าการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 แลว้
จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์และประเมินค่าข้อมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู้ CommonKADS 
(Knowledge Analysis and Data Structuring) มีหลกัการส าคญัคือ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้
ท างานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย ์ตามลกัษณะแบบจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษยใ์นการ
แกปั้ญหา ตดัสินใจ และเรียนรู้ จากความรู้ท่ีสะสมในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ชดั
แจง้ท่ีสามารถคน้หาไดจ้ากเอกสาร (Explicit Knowledge) น ามาสร้างให้เกิดการเปล่ียนถ่ายระหวา่ง
ความรู้ท่ีสะสมอยู่ในตัวบุคคลกับความรู้ท่ีชัดแจ้งเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อย่างเป็นระบบ แล้ว
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น าไปใชด้ว้ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับตดัสินใจในการแกปั้ญหาในการบริหารหรือการ
ปฏิบติังาน กระบวนการ CommonKADS ประกอบดว้ย วิธีการจบัความรู้ (Knowledge Capture) 
การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และน า
ความรู้ไปใช้ ((Knowledge Utilization) วิธีการวิศวกรรมความรู้มีวิธีคิดส าคญัคือการสร้าง
แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Model) ในการแกปั้ญหา ประกอบดว้ย แบบจ าลองความรู้ภารกิจ 
(Task Knowledge) คือ ความรู้ในวตัถุประสงคห์ลกัและวตัถุประสงคย์อ่ย (Goal and Sub Goal)ใน
การบรรลุภารกิจ แบบจ าลองความรู้วิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรู้ในขั้นตอนการคิดหา
เหตุผล(Reasoning) รู้ในเหตุ รู้ในผล ให้บรรลุวตัถุประสงค์ย่อย เช่น ความตอ้งการต่างๆ ผลลพัธ์
ต่างๆ วิ ธีแก้ปัญหาและประเด็นอ่ืน ๆ แบบจ าลองความรู้หลักการเฉพาะปัญหา (Domain 
Knowledge) คือความรู้ในส่ิงท่ีตอ้งคิดหรือกระบวนการตั้งหลกัการ (Conceptualization) เฉพาะ
เร่ือง ในการแก้ปัญหา หรือตดัสินใจเพื่อให้บรรลุการคิด Ontology คือ ค าเรียก อภิธานศพัท์
(Vocabulary) หรือนิยาม หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา (The Specification of 
Conceptualization) เป็นส่วนหน่ึงของ Domain Knowledge และไดใ้ชว้ิธีการวิเคราะห์ความรู้โดยใช้
วิธีวิเคราะห์ค าส าคัญ(Keyword Annotation) หรือวิเคราะห์ความหมายส าคัญ (Semantic 
Annotation) ในบนัทึกการสัมภาษณ์ (Script) เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ (Transcript) ท่ีพร้อม
น าไปสังเคราะห์ (Modelling) ต่อไปโดยใชท้ั้งค  าส าคญั (Keyword) หรือค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียง 
(Semantic)ของแบบจ าลอง  CommonKADS  เช่น งาน (Task) การคิด (Inference) โครงสร้างการคิด 
(Inference Structure) ส่ิงท่ีคิดหลกัการท่ีใชแ้กปั้ญหาเฉพาะ (Domain Concept) [Schreiber G. and 
others,1999] 

 


