
 

 

 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมลู 

แผนแมบทการจัดการความรู สํานักงานอัยการสูงสุด  ประจําปงบประมาณ  2552-2561

ไดจัดทําบัญชีองคความรู  100 หัวขอองคความรู  โดยจัดหมวดหมูองคความรูคดีชัน้สอบสวนม ี 5 

องคความรู ไดแก องคความรูที่ 28 “สอบสวนคดีอาญา ”  องคความรูที่ 29 “สอบสวน DSI” องค

ความรูที่ 30 “สอบสวนคดีเยาวชน”  องคความรูที่ 31 “ชนัสตูรพลกิศพและการไตสวนการตาย และ

สอบสวนคดีวสิามญั ” และองคความรูที่ 32 “สอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักร ”  โดยผูวิจัย

ทําการศึกษาวิจัยในหัวขอองคความรูที่ 28 “สอบสวนคดีอาญา ” ซึ่งเปนหัวขอองคความรูที่มีเน้ือหา

ที่กวางขวางครอบคลุมหัวขอองคความรูที่ 29-32 ทั้งหมด  เนื่องจากกระบวนการสอบสวน DSI, 

การสอบสวนคดีเยาวชน, การชันสูตรพลิกศพและการไตสวนการตาย และสอบสวนคดีวิสามัญ 

รวมทั้งการสอบสวนคดีความผิดนอกราชอาณาจักรซึ่งมีผูทําการศึกษาวิจัยอยูแลว ลวนแตเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการของการสอบสวนคดีอาญาทั้งสิ้น เพียงแตบทบาทของพนักงานอัยการในการ

สอบสวนคดีอาญาประเภทดังกลาวตองใชองคความรูที่มีเงื่อนไขหรือองคประกอบของกฎหมาย

เฉพาะเร่ืองเทาน้ัน  

แตอยางไรก็ดี การสอบสวนคดีอาญาประเภทดังกลาวก็มีหลักการพื้นฐานที่สําคัญ

เหมือนกัน คือ การสอบสวนตองชอบดวยกฎหมาย มีความเที่ยงธรรม และพยานหลักฐานที่ไดมาใน

ชั้นสอบสวนสามารถใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาล  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัย

เฉพาะองคความรูท่ีเปนหลักการสําคัญของการสอบสวนคดีอาญาในบทบาทของพนักงานอัยการ

เทาน้ัน โดยไมลงลึกไปในรายละเอียดของหัวขอองคความรูอ่ืนซึ่งมีผูทําการศึกษาวิจัยอยูแลว 

ประกอบกับระยะเวลาในการทําวิจัยมีจํากัด จึงกําหนดขอบเขตของขอมูลเฉพาะสํานักงานคดีอาญา 

และขอมูลจากการสัมภาษณ ดังน้ี  

3.1.1 ผูบริหาร ไดแก นายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา  

3.1.2 ผูเชี่ยวชาญ ไดแก นายวันชัย  สรอยทอง  ผูตรวจการอัยการ, รอยตํารวจโท ธานี 

วุธยากร รองอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา , นายภัทรศักด์ิ  สิทธิไตรย อัยการพิเศษฝายอํานวย

ความยุติธรรมชั้นสอบสวน 
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3.1.3 KM Team สํานักงานคดีอาญา ไดแก นายวิโรจน  อรุณโรจน (อัยการพิเศษฝาย

สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีอาญา 6), นายอํานาจ  มุทิตาเจริญ (อัยการพิเศษฝาย สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีอาญา 3), ร.อ.หญิง วฤษณี  มรรยาวุฒิ (อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน

อัยการพิเศษฝายคดีอาญา 6) และนายพิชิต  นากลาง (อัยการประจํากอง สํานักงานอัยการพิเศษฝาย 

คดีอาญา 6) 

 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล : ISO 12207/15504 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  ตามมาตรฐาน 

ISO 12207 และ ISO 15504  ดังตอไปน้ี 

3.2.1 การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบจัดการความรู 

(Requirement Elicitation:ENG1) ดังน้ี  

(1) สัมภาษณนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ อธิบดีอัยการสํานักงานคดีอาญา ซึ่ง

เปนผูบริหาร โดยกอนสัมภาษณไดชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและความเปนมาของโครงการจับ

ความรู ตามหลักสูตรการจัดการความรูที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดรับความรวมมือจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเสนอหัวขอที่จะทําการคนควาแบบอิสระ และชี้แจงวาการคนควาแบบ

อิสระจะเปนประโยชนตอหนวยงานอยางใด โดย ในเบื้องตนไดขอทราบความรูที่สําคัญหรือความรู

ที่เปนปญหาหรือมีวิกฤติเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาของพนักงานอัยการที่สมควรแกไข และ

วิธีการแกปญหาจะตองขอความรูจากผูเชี่ยวชาญทานใด โดยขอใหกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวของ

ในแตละ Critical Tasks  รวมทั้งขอทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีอาญา นอกจากนี้ยังไดสอบถามถึงผูใชงาน (Users) เพือ่ใชเปนกรอบในการ

กําหนดขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู 

(2) กําหนดวาระการสัมภาษณ และเตรียมแนวคําถามผูเชี่ยวชาญ ในประเด็น

ปญหาเร่ืองความรูและทักษะเกี่ยวกับงานสอบสวนคดีอาญาซึ่งเปนหัวขอการคนควาแบบอิสระ  

โดยต้ังวาระวิเคราะห และสังเคราะหความรูตามมาตรฐาน CommonKADS (Task – Inference –

Domain - Knowledge Base) เพื่อจับหลักการสําคัญ ไดแก วิธีการคิดและปฏิบัติงานจริง จาก

ประสบการณ รวมทั้งจัดทําบทวิเคราะห (Transcript) แลวทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

(3) นําบทวิเคราะห (Transcript) ที่ไดมาสรางแบบจําลองความรู( Knowledge 

Map) โดยจัดหมวดหมูของขอมูลความรู เปน 3 ระดับ คือ ความรูระดับงาน (Task) การคิด  

(Inference) หลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain Concept) แลวสรางแผนภาพความรู (Knowledge 

Map) ที่สอดคลองกับมาตรฐานของ  Common KADS  โดยมีคําอธิบายที่มีลักษณะเปนหลักการ
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เขาใจงาย มีประโยชนสามารถนําไปปฏิบัติได   พรอมจัดทําเอกสารประกอบที่เกี่ยวกับความรูน้ัน 

(Knowledge Base)  

3.2.2 วิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู (System Requirement 

Analysis:ENG2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาความตองการระบบการจัดการความรูในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ 

(User Specification) ดังน้ี  

(1) จัดทําขอเสนอประเภทผูใชงานเบื้องตน Knowledge Decision Maker ไดแก อธิบดี 

และรองอธิบดี  Knowledge Provider  ไดแก ผูเชี่ยวชาญ และ Knowledge User ไดแก พนักงาน

อัยการผูปฏิบัติหนาที่ใชความรู และนิติกรหรือเจาหนาที่ธุรการ  และตองกําหนดขอกําหนด ผูใชงาน

วา ผูใชงานแตละประเภทใชงานประเภทใด 

(2) นําขอมูลทั้งหมดมาจัดทําขอกําหนดหรือคุณสมบัติของระบบการจัดการความรูที่

ตองการ ซึ่งตองมีความสอดคลองกับบทบาทความรับผิดชอบของหนวยงาน รวมทั้งสอดคลองกับ

สาระความรูท่ีไดจาก ENG1 

3.2.3 การวิเคราะหความตองการซอฟตแวรที่ใช (Software Requirement Analysis: 

ENG3) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function 

ตาง ๆ ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูใชงานได ดังน้ี 

(1) นําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG2 มาทําการวิเคราะหวาในการสรางระบบ 

KMS   จะตองมี  Function การทํางานใดบางที่จะตอบสนองความตองการใชงาน   โดยนํา Feature 

ตาง ๆ ที่มีอยูใน  Microsoft SharePoint มาตรวจสอบวาความตองการนั้นตรงกับ Feature ใด และม ี

Function การทํางานอยางใด  รวมทั้ง Function การทํางานนั้นตอบสนองความตองการนั้นได

หรือไม  แลวออกแบบใหสอดคลองกบั ENG 1 และ ENG2 โดยจัดทําเปนรูป Site Map แสดง

โครงสรางระบบ  KMS   

(2) กําหนดสิทธิของผูใช (Users) แตละประเภทอยางเหมาะสม 

3.2.4 การออกแบบซอฟตแวร  (Software Design: ENG4) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ออกแบบหนาจอของระบบการจัดการความรูโดยใชรูปแบบที่สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหาร

จัดการความรู (สฝบร.) กาํหนด โดยนํา Template ที่สรางจาก REU 2 มาใช  ซึ่งตองเปนไปตาม

รูปแบบมาตรฐานที่กําหนดไว หากกรณีเพิ่มเติมจากรูปแบบจะตองไมสรางความสับสนใหกับ

ผูใชงาน  
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3.2.5การสื่อสารในองคกรและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู 

(Organizational Alignment: MAN1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ

และมีสวนรวมในการทํากิจกรรมการจัดการความรู โดยดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(1) ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบหรือวิสัยทัศนของ สํานักงานคดีอาญาวา 

หากนําระบบการจัดการความรู (KMS) มาใชในสํานักงานคดีอาญา จะสอดคลองหรือสนับสนุน

บทบาทหนาที ่ความรับผิดชอบหรือวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา หรือไม อยางไร โดยขอขอมูล

แนวนโยบาย แผนงานจากหนวยงานธุรการของสํานักงานคดีอาญา หรือตรวจสอบขอมูลนโยบาย

ของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือโดยขอสัมภาษณอธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อทราบถึง

แนวนโยบายของสํานักงานในดานการจัดการความรู   เมื่อไดขอมูลดังกลาวแลวจึงนํามาวิเคราะหวา 

สามารถนําระบบการจัดการความรู  (KMS) มาชวยเสริม หรือสนับสนุนแนวนโยบาย หรือแผนงาน

น้ันไดอยางไร      

(2) จัดทําแผนกิจกรรมในเบื้องตนระยะเวลา 3 ป โดยใชทฤษฎีการจัดการความรู  ใน

การสรางความเขาใจ ประชาสัมพันธ และเผยแพร โดยให Km Team ของหนวยงานเปนแกนหลกั

ในการดําเนินการภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารหนวยงาน  เพื่อสรางวิสัยทัศนของหนวยงาน 

และใหบุคลากรของหนวยงานมีความรูความเขาใจดานกระบวนการและเทคโนโลยีของระบบการ

จัดการความรู  (KMS) โดยแผนจะตองระบุถึงการนําระบบการจัดการความรู  (KMS) มาใชเพื่อ

สนับสนุน วิสยัทศัน หรือแนวนโยบาย หรือแผนการดําเนินงานของสาํนักงานคดีอาญา  โดย

ดําเนินการ ดังน้ี 

(2.1) ทําหนังสือแจงเวียนประชาสัมพันธเกี่ยวกับระบบการจัดการความรูให

บุคลากรในหนวยงานทราบ 

(2.2) เผยแพรทาง WebSite ของสํานักงานที่มีอยูแลว  พรอมจัดใหมี WebBoard 

หรือ Forum สําหรับตอบขอสงสัย  

(3) นําเสนอรายงานการจัดทํากิจกรรมตอ Km Team ของสํานักงาน คดีอาญา เพื่อ

ตรวจสอบถึงความเปนไปได และความสําเร็จของกิจกรรม  

(4) จัดทํารายงานการดําเนินการตางๆ เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินการตามแผนที่กําหนด

ไวหรือไม  พรอมระบุสาเหตุกรณีการดําเนินการไมสําเร็จตามแผนที่วางไว เพราะสาเหตุใด  เพื่อใช

เปนขอมูลในการทํางานคร้ังตอไปใหดียิ่งขึ้น   

3.2.6  การบริหารองคกร (Organization Management: MAN2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ทบทวนโครงสรางหนวยงาน และปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการจัดการความรู รวมทั้ง

สามารถเชื่อมโยงเขาระบบงานประจําของหนวยงานได  
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(1) วิเคราะหโครงสรางของสํานักงานคดีอาญากอนมีระบบการจัดการความรู   และทาํ

การวิเคราะหระบุปญหาของโครงสรางเดิมวา มีโครงสรางประกอบดวยหนวยงานใด มีภาระ หนาที่ 

อยางใด  การดําเนินงานมีลําดับ ขั้นตอนการทํางานอยางใด 

(2) ออกแบบปรับปรุงบทบาทหนาที่หนวยงานเดิม เพื่อดําเนินการตามพันธกิจการ

จัดการความรูในดานคน กระบวนการ และเทคโนโลย ี กรณีนําระบบการจัดการความรูเขามาใช 

โดยวิเคราะหความเหมาะสมของระบบการจัดการความรูวาจะจัดต้ังในรูปแบบใด รวมทั้ง

อัตรากําลัง โครงสรางหนวยงาน  และโครงสรางการดําเนินงาน  แลวจัดทํารายงานพรอม

ขอเสนอแนะ 

(3) จัดทํารางหนังสือเสนอผูบริหารเพื่อขอใหมีคําสั่งมอบหมายกําหนดผูรับผิดชอบ

ระบบการจัดการความรู  ซึ่งโครงสรางการดําเนินงาน อยางนอยตองรองรับในงาน ENG1, ENG4, 

MAN1 

3.2.7 การบริหารโครงการ   (Project Management: MAN3)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

กําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS Project Plan)  

(1) จัดทําแผนการสรางระบบ KMS ที่มีกรอบระยะเวลาสามเดือน วาจะตองมีแผนการ

ดําเนินการเพื่อสรางระบบ โดยจะตองมีขอมูลอะไรบาง ( ENG 3) ในระบบจัดการความรู   จะได

ขอมูลจากที่ไหน อยางใด จะลงในระบบอยางใด Tacit & Explicit  จะตองหาเพิ่มเติมจากที่ไหน  

และจัดเก็บอยางไร การจัดทําและเก็บรวบรวมขอมูลตองมีคาใชจายดานใดบาง(ประมาณการ)   

จะตองมีกี่ Cop รวมถึงการสรางระบบ KMS  และการนําขอมูลลงระบบ KMS   โดยจัดทาํแผนการ

ทํางานในรูปแบบ Gantt Chart  โดยอาจแบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน ดังน้ี  

       - ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลองคความรู  

       - วิเคราะหและสังเคราะหองคความรู 

       - สรางระบบ 

       - นําขอมูลลงระบบ 

       - ตรวจสอบและทดสอบ(ประเมินผล)  

(2) จัดทํารายงานเอกสารกําหนดรายละเอียดตารางเวลา การทํางานในแตละภารกิจ

งานที่สําคัญ  การประมาณการคาใชจายในงานนั้นๆ รายงานการใชทรัพยากร (ถาหากมี)  ตัวบุคคล

ผูรับผิดชอบ หรือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในงานน้ันๆ  กรอบระยะเวลาผลสําเร็จของงงาน ที่

สอดคลองกับ Gantt Chart   

(3) กําหนดรูปแบบ โครงสรางของคณะทํางานโครงการ Project Team  วา จะตองมี

ใคร มีตําแหนงหนาที่อยางไร และรับผิดชอบเร่ืองใดในโครงการ โดยขอขอมูลในเร่ืองอัตรากําลัง
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บุคลากรจากสํานักงานคดีอาญาและอาจขอใหผูมีบริหารของสํานักงานนั้น ๆ  แตงต้ังหรือ

มอบหมายภารหนาที่ใหKM Team เปน Project Team ดวย   

(4) กําหนดกรอบระยะเวลาการทํางานของผูรับผิดชอบนั้น ๆ วาจะตองดําเนินการ

ภายในระยะเวลาใด และขอบเขตการทํางานเปนอยางใด    

(5) ทํารายงานการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอจํากัด รวมทั้งปจจัยความสําเร็จ

และโอกาสของโครงการ (ถามี) พรอมทั้งขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง     

3.2.8 การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Management: RIN1) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู 

เชน KM Team ของหนวยงานและผูเกี่ยวของ 

(1) ทําการศึกษา วิเคราะหวา ควรมีตําแหนงใดบาง คุณสมบัติตามตําแหนงงาน ไดแก 

ขอบเขตความรับผิดชอบ การทํางานสําคัญ ความรู ทักษะ และทัศนคติ ของบุคลากรในตําแหนง

งานตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการความรู ในหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ 

(2) จัดทําขอเสนอแนะในเร่ืองจํานวน และวิธีการในการไดมาซึ่งบุคลากร ) ประมาณ5 

ปขางหนา (โดยขอขอมูลจากหนวยงานที่จัดอัตรากําลังวา ในปงบประมาณถัดไปจะมีอัตราของ

บุคลากรเพิ่มขึ้นกี่คน คุณวุฒิใด และรวบรวมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ หรือตรวจสอบจากบุคลากร

ภายในสํานักงานคดีอาญาวา มีบุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดจํานวนกี่คน เพื่อเปนขอมูล

สําหรับใชแตงต้ังในอนาคต  และทํารายงานวิเคราะหอัตรากําลังในปจจุบันเปรียบเทียบกับความ

ตองการ เพื่อจัดทําแผนกําลังคน 5 ป ซึ่งตองสอดคลองกับแผนการพัฒนาการจัดการความรูของ

องคกร 

3.2. 9  การฝกอบรม  (Training: RIN2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและนําเสนอแนว

ทางการฝกอบรมดานการจัดการความรูใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน 

(1) ทําการศึกษา วิเคราะห  ความรู ทักษะ ทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และ

ผูปฎิบัติที่จําเปนในการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา รวมทั้งวิธีการในการจัดฝกอบรม หรือ

คนหาหลักสูตรที่มีอยูแลวโดยอาจขอขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชนสถาบันพัฒนาขาราชการ

ฝายอัยการ โดยหลักสูตรและวิธีการในการจัดฝกอบรมควรมีความสอดคลองกับสถานการณการใช

ความรูในปจจุบันและอนาคต 

(2) จัดทําแผนหลักสูตรการฝกอบรมดาน KM ภายในสํานักงานคดีอาญา โดยใหมี

ความสอดคลองกับแผนกําลังคนและวิสัยทัศนการจัดการความรูของหนวยงาน 
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3.2.10 การจัดการความรู (Knowledge Management:RIN3)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินการตางๆ ในการจัดการความรู 

เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป 

(1) จัดเกบ็เอกสาร ตรวจสอบเอกสารเดิม ตรวจสอบในระบบ KMS  และแหลงขอมูล

ตางๆที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบจัดการความรู สําหรับหัวขอความรูที่กําหนด ตามลิ้นชัก

ความรู Task Taxonomy: QA1, ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, MAN1, MAN2, MAN3, RIN1, 

RIN2, RIN3, RIN4, REU1, REU2, REU3 โดยทําการแยกประเภทเอกสารใหเปนหมวดหมูวาเปน

เอกสารประเภทใด ทั้งน้ี เพื่อที่ผูที่จะเขามาทํา KM ตอในภายหลัง   จะไดใชเปนแนวทางหรือขอมูล

ในการทํางานไดและจะตองมีการกําหนดรูปแบบ และประเภทของเอกสารที่จะจัดเก็บ   

(2) จัดทําระบบ MySite  และนําขอมูลทั้งหมดเก็บลงใน MySite ใน Microsoft 

SharePoint และบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน CD หรือ DVD  เพื่อเปนการสํารองขอมูล ไวอีก

ชั้นหน่ึง  

3.2. 11โครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure:RIN4)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํา

ขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการความรูของหนวยงาน 

(1) สํารวจขอมูลโครงสรางพื้นฐานในการดําเนินโครงการจัดการความรู เกี่ยวกับ 

Hardware , Software  และระบบ Network ของสํานักงานคดีอาญา  เพื่อนํามาวิเคราะหในการสราง

และใชงานระบบ KMS วาจะตองมี  Hardware , Software  และระบบ Network  อะไรบาง ที่มีอยู

แลวใชไดหรือไม และตองมีอะไรเพิ่มถึงจะเหมาะสมกับระบบ KMS โดยจะตองสอดคลองกับ 

ENG2  และตองมีการสํารวจความตองการและใชงานจริงกับผูใชประกอบดวย  

(2) จัดทํารายงานวิเคราะห ในการจัดหาอุปกรณ Hardware , Software  และระบบ 

Network เพื่อใชกับระบบ KMS  วาเพียงพอหรือไม และมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสราง

พื้นฐานที่สามารถรองรับกิจกรรมการจัดการความรูทั้งหมด  รวมทั้งมีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ

เพิ่มเติม เชนของเดิมที่มีอยูแลว มีอายุการใชงานกี่ป และมีจํานวนเทาใด  ของใดที่จําเปนตองหา

เพิ่มเติม และจะหาเพิ่มดวยวิธีใดบาง มีราคาเทาใด เปนตน 

3.2. 12 การจัดการทรัพยสิน  (Asset Management: REU1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวาง

แผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจสอบ จําหนายซาก เก็บประวัติอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สํารวจขอมูลครุภัณฑที่ใชเกี่ยวกับงานจัดการความรูที่มีอยูและสภาพการใชงานใน

ปจจุบันของสํานักงานคดีอาญา รวมทั้งความตองการในการใชงานระบบ KMS ของสํานักงาน

คดีอาญา ซึ่งตองมีความสอดคลองกับ ENG2, MAN1, RIN1โดยคํานึงถึงการใชครุภัณฑหรือ

ทรัพยสินที่มีอยูหรือที่จะมีขึ้นในอนาคตใหคุมคามากที่สุด เชนการบํารุงรักษา เปนตน 
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(2) จัดทํารายงานการวิเคราะหการใชประโยชนครุภัณฑที่มีอยูในปจจุบันเปรียบเทียบ

กับอนาคต รวมทั้งขอมูลการใชงาน อายุการใชงาน ประวัติอุปกรณ ฯลฯ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะ

แนวทางในการของที่มีอยูแลว หรือจัดหาเพิ่มเติมใหมภายใตงบประมาณที่มีรองรับในการ

บํารุงรักษา  รวมทั้ง แผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสินเฉพาะ Computer ที่ใชในระบบ KMS 

ทั้งนี้ การดําเนินการควรอยูในงบประมาณที่เปนไปได และมีความเหมาะสม 

3.213 การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  (Reuse Program Management: REU2)  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลและรูปแบบของระบบการดําเนินการความรูแมแบบในการจัดการ

ความรูตอไปในอนาคต 

(1) สาํรวจ Template ของระบบ  KMS ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่มีอยูแลว และ

สามารถนํามาเลือกใชได 

(2) ออกแบบ  Template เพิ่มเติมตามมาตรฐานของระบบ  KMS ของสํานักงานอัยการ

สูงสุด โดยตองมีความเหมาะกับการใชงานความรูน้ันๆ   

3.2. 14 ความรูเฉพาะงาน ที่อาจนํามาใชซ้ํา  (Domain Engineering: REU3) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อทบทวนวรรณกรรมในการจัดการความรูที่อาจนํามาใชซ้ํา  หรือเปนตนแบบเพื่อ

การพัฒนาตอยอดในการสรางระบบการจัดการความรูในคร้ังตอไป 

(1) ทําการวิเคราะหผล ENG1 ถึง ENG4 และ MAN1 เพื่อตรวจสอบวาสามารถนํา

อะไรไปใชซ้ําในอนาคตไดบาง ภายใตเงื่อนไขวาตองสามารถใชซ้ําไดมากที่สุดตามความเหมาะสม   

(2) จัดทํารายงานหัวขอความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชตอได เพื่อลดงานในการทํา

การจัดการความรูในเร่ืองที่คลายกัน   

 

3.3 กระบวนการประเมินขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) โดยวิเคราะหบันทึกการสัมภาษณ  (Script) ของ

ผูเชี่ยวชาญ  เอกสารวิชาการของผูเชี่ยวชาญ รายงานประชุม กฎหมาย ระเบียบและคําสั่ง เพื่อสรางบท

วิเคราะหความรู(Transcript) แลวนําไปสังเคราะหเพื่อสรางแบบจําลองความรู (Modeling) ตอไป โดยใชคํา

สําคัญหรือคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน เชน งาน (Task) การคิด(Inference) หลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ

(Domain Concept) แลวสรางแผนภาพความรู (Knowledge Map) ที่สอดคลองกับมาตรฐานของ  Common 

KADS  โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห ไดนํามาจัดหมวดหมูของขอมูลความรู เปน 3 ระดับ คือ ความรู

ระดับงาน (Task Knowledge)  ความรูระดับการคิด (Inference Knowledge) และความรูระดับความสัมพันธ

ของปญหาเฉพาะ (Domain Knowledge)  
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ขอมูลที่ไดจากการคนควาแบบอิสระนี้  จะนําไปทดสอบกับผูเชี่ยวชาญวาสามารถใช

แกปญหาของคนทํางานใชความรูไดหรือไม ซึ่งจะไดกลาวถึงผลการศึกษาไวในบทที่ 5  


