
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1  ขอบเขตของขอมลู 

ผูคนควาไดทําการศึกษาขอมูลเฉพาะการรวมสอบสวนคดีเยาวชนของพนักงานอัยการ 

โดยไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ ไดแก  ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาเปน

แหลงขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร โครงสรางอํานาจหนาที่ของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญา

การสัมภาษณผูบริหารของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาเพื่อตองการไดขอมูลเกี่ยวกับ 

ขอบเขตของความรูเกี่ยวกับการรวมสอบสวนคดีเยาวชน การกําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ และกําหนด

ภารกิจสําคัญ (Critical Task) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ 

แนวคิด หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการดําเนินรวมสอบสวนคดีเยาวชนและศึกษาขอมูลจาก 

KM team ของศูนยอํานวยการคุมครองเด็ก ในคดีอาญา และสํานักงานอัยการจังหวัด 

 

3.2  การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ISO 12207/15504 

ผูคนควาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับใช

โดยปรับลดกระบวนการเหลอื 15 กจิกรรม (Task) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) และมกีารวัดและ

ประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline ตามที่

ตกลงกัน ดังน้ี 

3.2.1  การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement Elicitation)  

(1)  การสัมภาษณผูบริหารของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาเพื่อ

ตองการไดขอบเขตของความรู เพื่อกําหนดฐานความรูเกี่ยวกับการดําเนินการรวมสอบสวนคดี

เยาวชน  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) และตองการใหผูบริหารมอบ

นโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรูของศูนยอํานวยการคุมครอง

เด็กในคดีอาญา  

(2)  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อตองการไดขอมูลจากประสบการณ แนวคิด 

หลักการที่สําคัญ และเทคนิคในการรวมสอบสวนคดีเยาวชน รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case Study) ที่

สําคัญ 
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3.2.2  วิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement Analysis) การ

รวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและใชแบบสอบถามความตองการของผูใชงานระบบ จากนั้นนํา

ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความตองการ เพื่อที่จะเปลี่ยนความตองการของผูใชงานใหเปนความ

ตองการทางดานเทคนิคของระบบ 

3.2.3  วิเคราะหความตองการซอฟตแวร (ENG 3: Software Requirement Analysis) เปน

การนําขอมูลที่ไดจาก ENG 1 และ ENG 2 มาวิเคราะหเพื่อใหทราบถึงความตองการของสวนประกอบ

ตาง  ๆที่อยูภายในระบบ 

3.2.4  การออกแบบซอฟตแวร (ENG 4: Software Design) เปนการออกแบบลักษณะของ

ซอฟตแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถตรวจสอบความถูกตองกับความตองการ 

3.2.5  การสื่อสารในองคกร  (MAN 1: Organization Alignment) เปนการทําความเขาใจ

กับคนในองคกรเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู ( KMS) เพื่อใหบุคลากรในศูนยอํานวยการ

คุมครองเด็กในคดีอาญา และสํานักงานอัยการจังหวัดมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํา

กิจกรรมการจัดการความรู ซึ่งจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของศูนยอํานวยการ

คุมครองเด็กในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัดโดยการกําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของ

ศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาจะไดจากการสัมภาษณผูบริหาร จากน้ันจะไดมีการ

ออกแบบกิจกรรมการจัดการความรูโดยการประยุกตใชทฤษฎีการสรางความรู ( Nonaka) ซึ่งเปน

ทฤษฎีการจัดการความรูทฤษฎีหนึ่งของ Ikujiro Nonaka เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนการจัดการความรู

ของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญากิจกรรมจะกําหนดไว 3 ป จากน้ันจะมีการสาธิตระบบ

การจัดการความรูและเสนอแผนกจิกรรมใหกบั KM Team หรือผูเชี่ยวชาญ  เพือ่ตรวจสอบวาระบบ

การจัดการความรูมีความเหมาะสมหรือไม สามารถใชงานไดจริงหรือไม ควรปรับปรุงเพิ่มเติมอะไร 

และเพื่อตรวจสอบวากิจกรรมการจัดการความรู มีความเหมาะสมหรือไม สามารถดําเนินการไดจริง

หรือไม และความเปนไปไดในการบรรลุวัตถุประสงค 

3.2.6  การจัดการองคกร  (MAN 2: Organization Management) เปนการปรับโครงสราง

องคกรเพื่อรองรับระบบ KMS วัตถุประสงคเพื่อทบทวนโครงสรางเดิมของศูนยอํานวยการคุมครอง

เด็กในคดีอาญาเกี่ยวกับระบบการจัดการความรู จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง

โครงสรางเพื่อรองรับระบบการจัดการความรู 

3.2.7  การจัดการโครงการ (MAN 3: Project Management) เปนการบริหารจัดการโครงการ 

โดยม ีGantt chart ของการสรางระบบการจัดการความรู และมีโครงสรางคณะทํางานโครงการ 

(Project Team) 
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3.2.8  การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN 1: Human Resource Management) เปนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยมีการวิเคราะหแนวทางการบริหาร

ดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู เชน KM Team ของศูนยอํานวยการคุมครองเด็ก

ในคดีอาญา สํานักงานอัยการจังหวัด และพนักงานอัยการผูเกี่ยวของงานรวมสอบสวนคดีเยาวชน 

3.2.9  การฝกอบรม (RIN 2: Training) เปนการฝกอบรมบุคคลากรเพื่อรองรับและพัฒนา

ระบบ KMS โดยมีการวิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานที่

จําเปนในการจัดการความรูของศูนยอํานวยการคุมครองเด็กในคดีอาญาและมีการวางแผนการ

ฝกอบรมหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสถานการณการใชความรูในปจจุบันและอนาคต 

3.2.10  การจัดการความรู  (RIN 3: Knowledge Management) เปนการจัดเกบ็เอกสารและ

แหลงขอมูลตาง  ๆ ที่ใชในการออกแบบติดต้ังระบบการจัดการความรู  เพื่อสนับสนุนการจัดการ

ความรูในคร้ังตอไป 

3.2.11 โครงสรางพื้นฐาน  (RIN 4: Infrastruction) เปนการเตรียมโครงสรางพื้นฐานเพื่อ

รองรับและพัฒนาระบบ KMS โดยการรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานดานอัตรากําลัง ขอมูลดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนําขอมูลมาวิเคราะห วาอุปกรณและโครงสรางพื้นฐานเพียงพอหรือไม

และจัดทําแผนในการจัดซื้อ จัดหาเพิ่มเติม  

3.2.12  การจัดการทรัพยสิน  (REU 1: Asset Management) เพื่อรองรับและพัฒนาระบบ 

KMS โดยมีการสํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานในปจจุบัน แลวนําขอมูลมาวิเคราะหการ

ใชประโยชนในปจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคตและจัดทําแผนการใชจายเพื่อถือครองทรัพยสิน  

3.2.13  การใชซ้ําโปรแกรมตาง ๆ (REU 2: Reuse Program Management) เปนการกาํหนด

รูปแบบตาง ๆ ของโปรแกรม KMS ที่ใชรวมกัน โดยการสํารวจ Template ของระบบการจัดการความรูที่

สามารถนํามาใชไดเพื่อใหเปน Template ในการจัดการความรูในอนาคต 

3.2.14  ความรูเฉพาะงาน (REU 3: Domain Engineering) เปนการเก็บความรูหัวขอความรู

เพื่อไปใชในการสราง KMS ในคร้ังตอไป ซึ่งจะมีการวิเคราะหผล ENG 1-4 และ MAN 1 เพื่อ

พิจารณาวาสามารถนําสิ่งใดไปใชซ้ําในอนาคตได 

3.2.15  จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ ( QA) ตามมาตรฐาน ISO 15504 (Maturity 

Model) 

 

3.3  กระบวนการประเมินคาขอมูล 

เมื่อไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 

แลวจากนั้นจึงทําการวิเคราะหและประเมินคาขอมูล โดยวิธีการวิศวกรรมความรู CommonKADS 
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(Knowledge Analysis and Data Structuring) มีหลักการสําคัญคือ การสรางระบบคอมพิวเตอรให

ทํางานโดยมีพฤติกรรมเหมือนมนุษย ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือความรูของมนุษยในการ

แกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่สะสมในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชดัแจง

ที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนถายระหวาง

ความรูที่สะสมอยูในตัวบุคคลกับความรูที่ชัดแจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ แลว

นําไปใชดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับตัดสินใจในการแกปญหาในการบริหารหรือการ

ปฏิบัติงาน กระบวนการ  CommonKADS ประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) 

การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู  (Knowledge Synthesis) และนํา

ความรูไปใช (Knowledge Utilization) วิธีการวิศวกรรมความรูมีวิธีคิดสําคัญคือการสรางแบบจําลอง

ความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา ประกอบดวย แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) 

คือ ความรูในวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal)ในการบรรลภุารกจิ 

แบบจําลองความรูวิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรูในขั้นตอนการคิดหาเหตุผล (Reasoning)     

รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหา

และประเด็นอ่ืน ๆ แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา  (Domain Knowledge) คือความรูในสิ่ง

ที่ตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหา หรือตัดสินใจ

เพื่อใหบรรลุการคิด Ontology คือ คําเรียก อภิธานศัพท  (Vocabulary) หรือนิยาม หลักการพื้นฐาน

ในการแกปญหา (The Specification of Conceptualization) เปนสวนหน่ึงของ  Domain Knowledge 

และไดใชวิธีการวิเคราะหความรูโดยใชวิธี วิเคราะหคําสําคัญ  (Keyword Annotation) หรือวิเคราะห

ความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในบันทึกการสัมภาษณ  (Script) เพื่อสรางบทวิเคราะห

ความรู (Transcript) ที่พรอมนําไปสังเคราะห (Modelling) ตอไปโดยใชทั้งคําสําคัญ (Keyword) 

หรือคําที่มีความหมายใกลเคียง (Semantic) ของแบบจําลอง CommonKADS เชน งาน (Task) การ

คดิ (Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) สิ่งที่คิดหลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ 

(Domain Concept) [Schreiber G. and others,1999] 

 


