
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1  ขอบเขตของขอมลู 

ผูคนควาไดทําการศึกษาเฉพาะการแกปญหาในงานที่มีความสําคัญ (Critical Task) การ

รายงานสํานวนคางสวนของบัญชีสํานวนเสร็จ , บัญชีชี้แจงเหตุสํานวนคาง (อ.ก.40), บัญชีสํานวน

คางคดีแพง (อ.ก.40 พ.) และบัญชีแสดงการที่ทําของพนักงานอัยการคดีแพง (อ.ก.50 พ.) ของ

เจาหนาที่ธุรการ สํานักงานคดีแพงเทาน้ัน โดยไดจัดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก 

การสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง ) ผูเชี่ยวชาญงานธุรการคดีแพง และประชุม 

กับ KM Team เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานงานธุรการคดีแพง พรอมทั้งวิเคราะห

เอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการคดีแพง 

 

3.2.  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ISO 12207/15504 

 
รูป 3.1  Process Reference Model 
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ผูคนควาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ในการจัดทําระบบการจัดการความรู 

(Knowledge Management System : KMS) มีการนําซอฟตแวรมาใชจึงจําเปนจะตองใชระบบการ

ประกันคุณภาพ ISO12207 เพื่อใหเปนที่ยอมรับวาไดระบบที่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ โดยปรับลด

กระบวนการเหลอื 15 กจิกรรม (Task) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) มีการวัดและประเมินผลตาม

หลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline ตามที่ไดตกลงกันไว  

ดังน้ี 

3.2.1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement 

Elicitation) 

(1) ศึกษาทําความเขาใจในหัวขอความรูที่ศึกษาคนควาอิสระ (งานธุรการคดีแพง ) โดย

การพูดคุยกับผูปฏิบัติงาน และเอกสารคูมือ ระเบียบ คําสั่ง หนังสือเวียนของสํานักงานคดีแพง 

(2) จัดทําแผนการจับความรูและความตองการของผูใชงานระบบ โดยในแผนจะตองมี

กําหนดการสัมภาษณจับความรู และสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ (Knowledge User) 

(ภาคผนวก ก) 

(3) จัดเตรียมวาระการสัมภาษณ (Agenda) เพื่อสัมภาษณผูบริหาร  (Knowledge 

Manager) เพื่อตองการไดขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับงานธุรการคดีแพง 

กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และประเภทของผูใชงานระบบ 

(Knowledge User) และตองการใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และ

นโยบายการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพง (ภาคผนวก ก) 

(4) ติดตอพูดคุยสัมภาษณผูบริหาร ตามวาระและกําหนดการที่วางไว  

(5) จัดเตรียม วาระการสัมภาษณ (Agenda) เพื่อสัมภาษณจับความรูและความตองการ

จากผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) 

(6) สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด หลักการที่

สําคัญ และเทคนิคในการปฏิบัติงานดานธุรการคดีแพง รวมทั้งตัวอยาง (Case Study) 

(7) วิเคราะห Transcript จากบทสัมภาษณและนํามาจัดทําแผนภาพความรู (Knowledge 

Map) โดยใชโปรแกรม Visio ที่สอดคลองกับมาตรฐาน Common KADS  

(8) ตรวจสอบความครบถวน โดยนําบทวิเคราะห  (Transcript) ไปสอบทาน ความเขาใจ 

ความถูกตอง สมบูรณ และครบถวน กับผูเชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) 
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3.2.2 วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) 

โดยนําขอมูลจาก ENG 1 มาวิเคราะห เพื่อกําหนดคุณสมบัติของระบบการจัดการความรู

ที่ตองการ (Business Specification) และขอกําหนดการใชงานระบบการจัดการความรูของผูใชงาน 

(User Specification) โดยแบงประเภทของผูใชงาน เปน 

- Knowledge Decision Maker 

- Knowledge Provider 

- Knowledge Worker 

3.2.3 วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) 

เปนการนําขอมูลที่ไดจาก  ENG 1 และ  ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อวางระบบการจัดการ

ความรูใหสามารถ 

- ตอบสนองความตองการของ CoP ในดาน Management/Collaboration/Knowledge 

base for CoP 

- รองรับรูปแบบการแสดงผลขององคความรูตามโปรแกรม Microsoft visio 

(Task/Inference/Domain/Knowledge base/Ontology) 

- เก็บขอมูล Knowledge base แสดงผลในรูปแบบของรายการ (Lists) เชน Document 

Library, Discussion เปนตน 

3.2.4 การออกแบบซอฟตแวร (ENG 4: Software Design) 

เปนการออกแบบลักษณะของซอฟตแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบ

ความถูกตองกับความตองการ โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรูจะเปนผูกําหนดรูปแบบ โดยให

สอดคลองกับ REU 2 และมีการนํา Template ที่สรางจาก REU 2 มาใช เพื่อใชเปนรูปแบบมาตรฐาน

ระบบจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุด  

2) นํารูปแบบมาตรฐานดังกลาวมาใชกับระบบจัดการความรูดานงานธุรการคดีแพง  

3.2.5 การสื่อสารในองคกร (MAN 1: Organization Alignment) 

ตามที่ผูคนควาไดเสนอแนวทางแกไขปญหา โดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือใน

การแกปญหา และทฤษฎีการจัดการความรูที่จะนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดกิจกรรม

การจัดการความรูเพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงานก็คือ ทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in 

Action) โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวสนับสนุนในการใชการจัดการความรูแกปญหา การจัดการ

ความรูเปนเคร่ืองมือในการบริหารที่ตองนํามาใชกับองคกร ดังนั้น การกําหนดกิจกรรมการจัดการ
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ความรู นอกจากจะตองคํานึงถึงทฤษฎีที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการกําหนดกิจกรรมการจัดการ

ความรูแลว ยังตองคํานึงถึงการนํากิจกรรมไปใชในองคกรดวย โดยตองสอดคลองเปนแนวทาง

เดียวกันกับการดําเนินการขององคกร (Alignment) โดยตองทําความเขาใจกับคนในองคกรเกี่ยวกับ

ระบบ KMS เพื่อใหบุคลากรในสํานักงานคดีแพงมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

การจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพง โดย

ขอมูลในการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีแพงจะไดจากการสัมภาษณ

ผูบริหาร จากน้ันจะไดมีการออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน โดยกิจกรรม

จะกาํหนดไว 3 ป และจะมีการสาธิตระบบการจัดการความรูและเสนอแผนกิจกรรมใหกับ KM 

Team หรือผูเชี่ยวชาญ โดยไดวางแผนการดําเนินการดังน้ี 

1) ศึกษาวิสัยทัศนขององคกรอัยการโดยดูจากแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป สํานักงานอัยการสูงสุด พ .ศ. 2555-2558 และวิสัยทัศนของการจัดการความรูของสํานักงาน

อัยการสูงสุด ตามแผนแมบทการจัดการความรูสํานักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2552-2561  

2) ศึกษาถึงอํานาจหนาที่หรือพันธกิจของสํานักงานคดีแพงในกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการ สํานักงานอัยการสูงสุดสูงสุด พ.ศ. 2546 ขอ 3 (6) 

3) นําขอมูลดังกลาวไปพูดคุยสัมภาษณผูบริหาร คือ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีแพง 

ผูบริหารไดมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความรูภายใน 3-5 ป ซึ่งนํามา กาํหนดวิสยัทศัน ดานการ

จัดการความรูของงานธุรการคดีแพง 

4) กาํหนดกจิกรรมทีใ่ชเปนแนวทางในการสือ่สารกบัหนวยงานและ KM Team ของ

สํานักงานคดีแพง เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสํานักงาน 

5) ดําเนินกิจกรรมสาธิตประโยชนใหกับ KM Team หรือผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญดู 

6) จัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรมในการสื่อสารหรือสาธิตการใชระบบ และรวบรวม

ปญหาขอเสนอแนะตาง ๆ 

3.2.6 การจัดการองคกร (MAN 2: Organization Management)  

เปนการปรับโครงสรางองคกรเพื่อรองรับระบบ KMS วัตถุประสงคเพื่อทบทวน

โครงสรางเดิมของสํานักงานคดีแพงเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา

วิเคราะหเพื่อปรับปรุงโครงสรางเพื่อรองรับระบบการจัดการความรู โดยดําเนินการดังนี้ 

- วิเคราะหโครงสรางปจจุบันของสํานักงานคดีแพง 

- ออกแบบปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานคดีแพง และกําหนดภารกิจหนาที่ของ

บุคลากรเพื่อดําเนินการตามวิสัยทัศนในการจัดการความรู 
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- รางคําสั่งการมอบหมายหนาที่ พรอมจัดทําผังโครงสรางใหม เสนอหัวหนา KM Team 

ในฐานะหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับองคความรูดานงานธุรการคดีแพงพิจารณา 

3.2.7 การจดัการโครงการ (MAN 3: Project Management) 

เปนการบริหารจัดการโครงการ  โดยม ีGantt chart ของการสรางระบบการจัดการความรู 

และมีโครงสรางคณะทํางานโครงการ (Project Team) โดยดําเนินการดังน้ี 

- วิเคราะหการดําเนินงานตามโครงการในการสรางระบบ KMS และกลุม CoP โดย

ประเมินเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และเคร่ืองมือ) ที่มีอยู 

- จัดทําโครงการในการสรางระบบ KMS และกลุม CoP โดยตองจัดทํา Gantt chart และ

ระบ ุProject Team พรอมทั้งมีการแบงงานใน Team (Work Break down Structure) 

- ขออนุมัติการดําเนินการตามโครงการ  

3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: Human Resource Management) 

เปนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะห

แนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน KM Team ของ

สํานักงานคดีแพงและผูเกี่ยวของ โดยดําเนินการดังน้ี 

- รวบรวมกฎหมายและอัตรากําลังของสํานักงานอัยการสูงสุด 

- วิเคราะหโครงสรางใหมขององคกรที่สนับสนุนการจัดการความรู และจัดทําแผน

กําลังคน 5 ป พรอมระบุ User Specification เพื่อรองรับระบบการจัดการความรู ใหประสบ

ความสําเร็จ 

- ศึกษาอัตรากําลังของสํานักงานคดีแพง เทียบกับความตองการบุคลากรเพื่อ รองรับ

ระบบการจัดการความรู 

3.2.9 การฝกอบรม (RIN 2: Training) 

เปนการฝกอบรมบุคลากรเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะหความรู 

ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานที่จําเปนในการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีแพงและมีการวางแผนการฝกอบรมหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสถานการณการ

ใชความรูในปจจุบนัและอนาคต โดยดําเนินการดังน้ี 

1) ทําการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ เพื่อหาความตองการในการฝกอบรมของ

แตละตําแหนงงานตาง  ๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบจัดการความรูใน หัวของานธรุการคดีแพง  โดยแบง

ออกเปน 3 กลุม คือ 

- ผูบริหารในการจัดการความรู (Knowledge Manager) 
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- วิศวกรความรู (Knowledge Engineer) 

- ผูใชงานทั่วไป (Knowledge Worker)  

2) สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม  (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) ของสํานักงานอัยการสูงสุด 

3) นําผลการวิเคราะหใน ขอ 1) และหลักสูตรการฝกอบรมที่วิเคราะหไดใน ขอ 2) ที่

สอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต มาเปนขอมูลประกอบการจัดทํา

แผนการฝกอบรมดาน  KM ของสํานักงานคดีแพงในปงบประมาณถัดไป  ใหสอดคลองกับแผน

กําลังคน และวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน 

3.2.10 การจัดการความรู (RIN 3: Knowledge Management) 

เปนการจัดเก็บเอกสารและแหลงขอมูลตาง  ๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบการ

จัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป โดยดําเนินการดังน้ี 

1) ศึกษา และรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรูในหัวขอ งานธุรการคดีแพง  

ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่ KM Team ในหัวขอดังกลาวไดดาํเนินการมาแลว 

2) ประสานงานกับสํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารความรูที่จัดทําระบบการจัดการ

ความรูเพื่อใชในโครงการ โดยมีลิ้นชักความรู 15 Task เพื่อจะนําเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัด

ความรูในหัวของานธุรการคดีแพงใสเขาไปในระบบ  

3) ตรวจสอบในระบบ KMS ของโครงการ 

4) นําเอกสาร ที่เกี่ยวของกับการจัดความรูในหัวของานธุรการคดีแพง ใสเขาไปใน

ระบบ ตามที่กําหนดไวใน Quality Guideline 

3.2.11 โครงสรางพื้นฐาน (RIN 4: Infrastructure) 

เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยการรวบรวม

ขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอัตรากําลัง ขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห 

วาอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานเพียงพอหรือไมและจัดทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม โดย

ดําเนินการดังน้ี 

1) สํารวจอุปกรณ และเทคโนโลยีที่มีอยูแลว สามารถรองรับการจัดการความรู ตาม

ความตองการของผูใชระบบทั้ง Business Specification และ User Specification เชน Hardware , 

Software , network,วัสดุอุปกรณและสถานที่ทํางานของผูรับผิดชอบการดําเนินงานเพื่อ จัดทําระบบ  

KMS ในหัวขอความรูที่ศึกษาคนควาอิสระ เปนตน 

2) วิเคราะหวาอุปกรณและเทคโนโลยีดังกลาว รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานอ่ืน  ๆ (ถามี) 

วาเพียงพอตอการจัดทําระบบการจัดความรูตอไปหรือไม 
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3) จัดทําแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับ

กิจกรรมการจัดการความรูท้ังหมดได 

4) จัดทําแผนในการจัดซื้อจัดจางรายการครุภัณฑเพิ่มเติม (หากมี) 

3.2.12 การจัดการทรัพยสิน (REU 1: Asset Management) 

เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงาน

ในปจจุบัน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหการใชประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคตและจัดทํา

แผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันของครุภัณฑ ในการตอบสนอง

ตอความตองการใชงานในการจัดการความรูที่สอดคลองกับ ENG2, MAN1 และ RIN1 

2) วิเคราะหการใชประโยชนของครุภัณฑในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคต พรอมทั้ง

จัดทําขอเสนอแนะแนวทางในการใชของที่มีอยูแลว ของใหมซื้อเพิ่ม และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

งบประมาณเพื่อรองรับการบํารุงรักษา ดวย 

3) จัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน (เฉพาะ Computer ที่จะใชในการจัดการ

ความรู) 

3.2.13 การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ (REU 2: Reuse Program Management) 

เปนการกําหนดรูปแบบตาง  ๆ ของโปรแกรม KMS ที่ใชรวมกัน โดยการสํารวจ 

Template ของระบบการจัดการความรูที่สามารถนํามาใชไดเพื่อใหเปน  Template ในการจัดการ

ความรูในอนาคต โดยดําเนินการดังน้ี 

1) สาํรวจ Template โปรแกรมการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถ

นํามาใชไดเพื่อพยายามใช Template 

2) เลอืกใช Template ที่มีอยูแลว และออกแบบเพิ่มเติมใหไดตาม ENG 4 

3.2.14 ความรูเฉพาะงาน (REU 3: Domain Engineering) 

เปนการเก็บความรูหัวขอความรูเพื่อไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป ซึ่งจะมีการ

วิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 เพื่อพิจารณาวาสามารถนําสิ่งใดไปใชซ้ําในอนาคตได โดย

ดําเนินการดังน้ี 

1) วิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 เพื่อดูวาสามารถนําอะไรไปใชซ้ําไดบาง  

เพื่อที่จะสามารถนําไปใชซ้ําไดมากที่สุด 
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2) วิเคราะหวาผลของการดําเนินการตาม  ENG 1-4 และ MAN 1 สามารถนําไป

ประยุกตใชใหเปนประโยชนในหัวขอองคความรูใดไดอีก  เพื่อที่จะลดงานในการจัดการความรูใน

เร่ืองที่คลายกัน 

3.2.15 การประกันคุณภาพ (SUP 1 : Quality assurance) 

จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ (QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity Model) 

1) ทําความเขาใจ Quality Guideline ทั้งหมด 

2) หลงัจากมกีารดําเนินการในแตละขัน้ตอนแลว จัดทาํการตรวจประเมนิตนเอง  (Self 

Assessment Report) 

3) ทํารายงานสรุปโครงการทั้ง 15 Tasks 

 

3.3  กระบวนการประเมินคาขอมูล 

เมื่อไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 

แลวจากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู Common KADS 

(Knowledge Analysis and Data Structuring) มีหลักการสําคัญคือ การสรางระบบคอมพิวเตอรให

ทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการ

แกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัด

แจงที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนถายระหวาง

ความรูที่สะสมอยูในตัวบุคคลกับความรูที่ชัดแจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ แลว

นําไปใชดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการแกปญหา

หรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน  

โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ  Common KADS: Knowledge Analysis and Data 

Structuring ซึ่งประกอบดวย 

1) วิธีการจับความรู (Knowledge Capture)  

2) การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis)  

3) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis)  

4) การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization)  

เปนวิธีการวิศวกรรมความรูวิธีหน่ึงที่เนนการวิเคราะหและการสังเคราะหความรู มีวิธีคิด

สําคัญ คือ การสมมุติแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา เปน 3 ระดับไดแก 

1) ระดับงาน (Task Level) คือ ความรูเกี่ยวกับเปาหมายของงานตาง ๆ 



30 
 

2) ระดับคดิ (Inference Level) คือ ความรูในขั้นตอนของการคิด โดย Common KADS: 

Knowledge Analysis and Data Structuring ให Template สําหรับโครงสรางในการคิดที่ตองใช

ความรูสูงมาก (Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใชในการจัดทําวาระการสัมภาษณการจับ

ความรู ชวยในการวิเคราะหเปนความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในการวิเคราะห และการ

สังเคราะหแบบจําลองความรู 

3) ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับสิ่งที่คิดเฉพาะปญหาน้ัน ๆ หลักการ

ที่เปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางานแกปญหาและตัดสินใจ 

โดยใชกรอบวิธีคิดน้ีในการ จับความรู (Knowledge Capture) วิเคราะหความรู 

(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรูหรือสรางแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) 

และการนําความรูไปใชตลอดกระบวนการสรางระบบจัดการความรู โดยในการวิเคราะหความรู ใช

วิธี วิเคราะหคําสําคัญ (Keyword Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic 

Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะหความรู (Transcript) ที่พรอม

นําไปสังเคราะห (Modeling) ตอไปโดยใชทั้ง คําสําคัญ (Keyword) หรือ คําที่มีความหมายใกลเคียง 

(Semantic) ของแบบจําลอง Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring เชน งาน

(Task) การคิด (Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) สิ่งที่คิดหลักการที่ใชแกปญหา

เฉพาะ (Domain Concept) ไดแก คําสําคัญตาง ๆ (Jargon) ที่เกี่ยวของกับปญหา  (Domain Ontology) 

หรือรวมทั้งความรูจากประสบการณที่เปนประโยชนอ่ืน  ๆ (Support Tacit Knowledge) เชน ขอควร

ระวัง (Precaution หรือ Caution) สวนการสังเคราะหแบบจําลองความรู (Knowledge Modeling) 

ตองคํานึงถึงการใชงาน ตองสนับสนุนอํานวยความสะดวก (Facilitate) เพยีงพอและเหมาะสม

สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community 

of Practice) ดังน้ัน อาจอยูในรูปตาง ๆ อาทิเชน 

1) ระบบชวยตัดสนิใจ (Decision Support) 

2) สารานุกรมความรูพื้นฐาน (Ontology Mapping) 

3) ระบบการเรียนรูในงานวิกฤติ (E-Learning) 

4) ระบบการปรับพื้นฐาน (Ontology Tutorial) 

เมื่อไดแบบจําลองความรูแลวจะทําการประเมินคาขอมูลที่ไดจากการสาธิตระบบจัดการ

ความรู และแผนการจัดการความรู ตลอดจนการเสนอกิจการ KM 3 ป ตอผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ

KM Team เพื่อพิจารณาถึงความเปนไปได ผลสําเร็จ ของการศึกษาวาจะบรรลุวิสัยทัศนหรือ

สามารถแกปญหาไดจริงหรือไม 
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