
 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมลู 

 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรม สําหรับพนักงานอัยการ ไดกําหนดไวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ซึ่งจะตองศึกษาปญหาขั้นตอนการทํางาน และปญหาอ่ืนที่เกิดจากภารกิจดังกลาว เพื่อ

รวบรวมองคความรูเหลานั้น นํามาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งเปนงานภารกิจสําคัญที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคดีอาญา 

โดยมีการวางแผนเก็บขอมูล ดังน้ี 

3.1.1 สัมภาษณผูบริหาร สํานักงานคดีอาญา  (นายกายสิทธิ์  พิศวงปราการ อธิบดีอัยการ) 

เพื่อกําหนดขอบเขตการจับความรูในงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดี

วิสามัญฆาตกรรมดวยเคร่ืองมือ CommomKADS โดยมีวาระการประชุมสัมภาษณผูบริหาร

ดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1.  การแจงผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและ

ความเปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ 2.  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ 3.  - ขอบทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญา และวิสัยทัศนดานการจัดการ

ความรูของสํานักงานคดีอาญา 

  - ขอทราบขอบเขตของงาน (Duty Area) ตามหัวขอองคความรูทั้ง  3 งานดังกลาว

ในการจัดการความรู 

วาระที่ 4.  การกาํหนด Critical Task (ความรูที่สําคัญ/ความรูที่เปนปญหาหรือมีวิกฤต) ที่

สมควรแกไขโดยเรงดวน  กรณีศึกษาที่จะใชเปนตัวแทนปญหา ( Case study) และบทบาทของ

ผูบริหารในการ 

จัดการความรูดังกลาว 

วาระที่ 5.  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

วาระที่ 6.  หากมีระบบการจัดการความรู ( KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูให

พนักงานอัยการ และ เจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ดานใดบาง และควร

มีบุคลากรกลุมใด  
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เปนผูใชระบบ KMS น้ี และงบประมาณมาจากที่ใด 

 

3.1.2 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (นายศักด์ิเกษม นิไทรโยค  เลขานุการสํานักงานคดีอาญา ) 

เพื่อจับหลักการสําคัญ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

ภารกิจ ซึ่งจะไดภาพรวมโครงสรางและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปญหาวิกฤตและการแกไขปญหา

ตามภารกิจ ดวยเคร่ืองมือ CommomKADS โดยมีวาระการประชุมสัมภาษณจับความรูผูเชี่ยวชาญ 

ดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1. การแจงความเปนมาของโครงการจัดการความรู  

วาระที่ 2. การแจงวัตถุประสงคของการประชุมสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

วาระที่ 3. ขอผูเชี่ยวชาญอธิบายหลักการ สรุปภาพรวมโครงสราง และขั้นตอนการ 

ดําเนินงานตามหัวขอองคความรูการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย 

และการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม 

วาระที่ 4. ปญหาวิกฤตในการปฏิบัติงานดังกลาว และการแกไขปญหาอยางไรบาง 

และกรณีศึกษา   

วาระที่ 5. ในการปฏิบัติงานมีคูมือ หรือระเบียบใดบางที่ใชอางอิง (เอกสาร ) ขอ

ทราบรายชื่อผูเชี่ยวชาญเพิ่มเติม และแหลงขอมูลสารสนเทศ 

วาระที่ 6. วาระอ่ืนๆ (ถามี)  

 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล  

ผูคนควาไดรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดยการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 12207 มาปรับ

ใชโดยปรับลดกระบวนการเหลอื 15 กจิกรรม (Task) ที่สําคัญจาก 48 กจิกรรม (Task) และมกีารวัด

และประเมินผลตามหลักการของ Deming Cycle (PDCA) และสอดคลองกับมาตรฐาน Guideline 

ตามที่ตกลงกัน ดังน้ี 

3.2.1  กิจกรรมที่ 1: การศึกษาและเก็บความตองการระบบ KMS (ENG1: Requirement 

Elicitation)  

วัตถุประสงค  เพื่อใหทราบถึงปญหาวิกฤติที่สมควรแกไข แนวทางในการแกไขในทัศนะ

ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และเปาหมาย ตลอดจน ทิศทางและบทบาทของผูบริหาร ในการจัดการ

ความรูขององคกรหรือหนวยงานนั้น เพื่อสามารถกําหนด ขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการ

ความรู โดย 
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- การสัมภาษณผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหไดขอบเขตของความรูงานชันสูตรพลิกศพ งานไตสวนการตาย และงานสอบสวนคดีวิสามัญ

ฆาตกรรม  เพื่อนําไปกําหนดฐานความรู กําหนดภารกิจสําคัญ (Critical Task) ที่เปนปญหาวิกฤตที่

สมควรแกไข และแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ (Expert) กาํหนดกลุม

ผูใชงาน และใหผูบริหารมอบนโยบายการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา ทั้งนี้ เพื่อนําไปสรางระบบการจัดการความรู 

  - การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อตองการไดขอมูลจาก

ประสบการณ แนวคิด หลักการที่สําคัญ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งคดีตัวอยาง (Case 

Study) ที่สําคัญ เพื่อนําบทวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณจับความรูผูเชี่ยวชาญมาสรางแบบจําลอง

ความรู ตามหลักการ Common KADS 

 

3.2.2 กิจกรรมที่ 2:  การวิเคราะหความตองการระบบงาน (ENG 2: System Requirement 

Analysis)  

วัตถุประสงค  เพื่อทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรูในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ (Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชระบบ  (User 

Specification) โดย 

-  สอบถามความตองการจาก KM Team ของสํานักงานคดีอาญา  ทั้งในปจจุบัน

และในอนาคตเมื่อมีระบบการจัดการความรู 

- แบงประเภทผูใชงานแตละประเภทใหสอดคลองกับ ผูบริหาร  (Knowledge 

Decision Maker) ผูเชี่ยวชาญ (Knowledge Provider) และผูใชงานระบบ (Knowledge User) 

 

3.2.3 กิจกรรมที่ 3: การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร  (ENG3: Software Requirement 

Analysis)  

วัตถุประสงค  เพื่อทําการวิเคราะหความตองการ  Software ของระบบ เชน Function ตางๆ 

ในระบบจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได โดย 

- ตองมีวิธีการและหลักการในการวางระบบจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG 1 

และ ENG 2 (การแบง CoP สามารถแบงไดเปน Cross Function หรือ Single Function) 

  -  วิเคราะหการใชงานเพื่อนํามาออกแบบระบบจัดการความรู  

 

 



22 

 

3.2.4 กิจกรรมที่ 4: การออกแบบซอรฟแวร (ENG 4: Software Design)  

วัตถุประสงค   เพื่อออกแบบลักษณะของซอรฟแวรซึ่งจะนําไปใชไดจริงและสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองกับความตองการออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู โดย 

- สํานักงานอัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) กาํหนดรูปแบบ 

ซอฟตแวร  โดยใหมีความสอดคลองกับ การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ  (Reuse Program 

Management) 

 

3.2.5 กิจกรรมที่ 5:  การสื่อสารและความสอดคลองของระบบการจัดการความรู (MAN1: 

Organizational Alignment)  

วัตถุประสงค เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

การจัดการความรู  โดยนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) เปนเคร่ืองมือมา

ประยุกตใชในการจัดทําแผนกิจกรรม  ในการสื่อสารการใชงานระบบการจัดการความรู KMS ตาม

ขั้นตอนดังน้ี 

-1. ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร และวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญา ที่เกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพ การไตสวนการตาย  และการสอบสวนคดีวสิามญั

ฆาตกรรม  โดยการเขาพบผูบริหาร สํานักงานคดีอาญา เพื่อขอทราบนโยบายกําหนดการจัดการ

ความรูของสํานักงาน ภายใน 3 ปขางหนา 

-2. กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญาใหสอดคลองกับ

บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของสํานักงานคดีอาญาที่เกี่ยวของกับการชันสูตรพลิกศพ การไต

สวนการตาย และการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม  

-3. มีแผนกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจใหตรงกันภายในสํานักงาน

คดีอาญา และคณะทํางานจัดการความรู (KM Team) ของสํานักงาน ซึ่งเกี่ยวของกับงานดานชันสูตร

พลิกศพ การไตสวนการตาย และการสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรม ทั้งน้ีโดยแผนกิจกรรมดังกลาว 

ไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน โดยนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน ( Learning in Action) ซึ่ง

เปนทฤษฎีที่เหมาะมาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการจัดทําแผนกิจกรรม ในสํานักงานคดีอาญา เพื่อ

แกไขปญหาในการทํางาน  

 

3.2.6 กิจกรรมที่ 6: การบริหารองคกร (MAN2 : Organization Management)  

วัตถุประสงค เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ

จัดการความรู และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได โดย 
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- วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของ สํานักงานคดีอาญา โดยระบุปญหาในการ

จัดการความรูของโครงสรางปจจุบัน 

 

3.2.7 กิจกรรมที่ 7:  การบริหารโครงการ (MAN3: Project Management) 

วัตถุประสงค  เพื่อเปนการกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู 

(KMS Project Plan) โดย 

- มี Gantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรู 

- มีการระบุคณะทํางานโครงการ (Project Team) และมีการแบงงานใน Team  

(Work Break Down Structure) ภายใตเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากร และ

เคร่ืองมือ) ที่มีอยู 

 

3.2.8 กิจกรรมที่ 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (RIN1: Human Resource Management)  

วัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู เชน KM Team ของหนวยงานและผูเกี่ยวของ โดย 

- รวบรวมกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงานคดีอาญา 

- มีการศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรูของ 

สํานักงานที่เพียงพอตอการพัฒนาความรู  

 

3.2.9 กิจกรรมที่ 9: การฝกอบรม (RIN 2 :  Training)  

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงาน โดย 

- วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติที่

จําเปนในการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญา 

- สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม   (Domain Knowledge, Technology Knowledge,  

Management Knowledge, Collaboration) ซึ่งตองมีความสอดคลองกับสถานการณการใชความรูใน

ปจจุบันและอนาคต 

 

3.2.10 กิจกรรมที่ 10: การจัดการความรู (RIN3 Knowledge Management)   

วัตถุประสงค  เพื่อรวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงาน

ตางๆ ในการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป โดย 
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- สฝบร. จัดทําระบบจัดการความรูเพื่อใชในเก็บรวบรวมเอกสารใหครบถวน 

เปนไปตามขอตกลงที่กําหนดไว (15 Task) 

 

3.2.11 กิจกรรมที่ 11 : โครงสรางพื้นฐาน (RIN4:  Infrastructure) 

วัตถุประสงค  เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณ เพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการ

ความรูของหนวยงานโดย 

- สํารวจโครงสรางพื้นฐาน เชน อุปกรณ อินเตอรเน็ต เคร่ืองคอมพิวเตอร ที่มีอยู 

- สํารวจเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการจัดการความรู 

- มีความสอดคลองตามความตองการของระบบจัดการความรูในการใชงานจริง 

 

3.2.12 กิจกรรมที่ 12: การจัดการทรัพยสิน (REU1: Asset Management) 

วัตถุประสงค  เพื่อวางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน 

เก็บประวัติอุปกรณ  ICT โดย 

- สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบัน 

- สามารถนํามาใชหรือเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู โดยมีความ 

สอดคลองกบัความตองการของระบบการจัดการความรู (ENG 2) การสื่อสารในองคกร (MAN 1) และ

การบริหารทรัพยากรมนุษย  (RIN 1) รวมทั้งตองใชครุภัณฑที่มีอยูหรือที่จะมีในอนาคตใหคุมคา

ที่สุด     

 

 3.2.13 กิจกรรมที่ 13:  การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (REU2: Reuse Program 

Management)  

วัตถุประสงค  เพื่อรวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน  

Template ในการจัดการความรูในอนาคต โดย 

- สาํรวจ Template ของระบบการจัดการความรูของสํานักงานอัยการสูงสุดที่

สามารถนํามาใชได หรือ 

- เลอืกใชและออกแบบ Template เพิ่มเติมตาม ENG 4 โดยใหมีคลายคลึง 

กับมาตรฐานของสํานักงานอัยการสูงสุด 
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 3.2.14 กิจกรรมที่ 14: ความรูเฉพาะงาน (REU3: Domain Engineering) 

วัตถุประสงค  เพื่อจัดเก็บ ความรูเฉพาะงาน ที่อาจนํามาใชซ้ํา หรือเปนตนแบบเพื่อการ

พฒันาตอยอด ในการสรางระบบการจัดการความรูในคร้ัง ตอไป (Common KADS: Knowledge 

Model) โดย 

- วิเคราะหผลของการสรางระบบ KMS (ENG1-ENG4) และ MAN1  

เพื่อศึกษาวาสามารถนําความรูหรือรูปแบบอะไรไปใชซ้ําไดบางตามความเหมาะสม 

 

 3.2.15 กจิกรรมที่  15 จะเปนการตรวจประเมินคุณภาพ ( QA) ตามมาตรฐาน  ISO 15504 ใน

กระบวนการ ISO 12207 ทีไ่ดถกูวางแผนและดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวแลว โดยเนนการ

ตรวจ Input และ Process ในทุกกิจกรรม (Task)  

 

3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

           หลังจากทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 แลว 

ไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาขอมูล โดยใชวิธีการวิศวกรรม

ความรู Common KADS (Knowledge Analysis and Data Structuring)  ซึ่งมีหลักการสําคัญคือ การ

สรางแบบจําลองความคิดหรือความรู ในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูที่สะสมใน

ตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรูชัดแจงที่สามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit 

Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนถายระหวางความรูที่สะสมอยูในตัวบุคคลกับความรูที่ชัด

แจงเพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ แลวนําไปใชดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ

ตัดสินใจในการแกปญหาในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน  ประกอบดวยขั้นตอนดังน้ี  

3.3.1 การจับความรู (Knowledge Capture) คือการศึกษาวิธีการคิดสําคัญไดแก การคัดยอ

ปญหา (Problem Abstraction) การต้ังหลักการเหตุและผล (Conceptualization) การรอยเรียง

หลักการเพื่อหาเหตุผล (Reasoning) และการเรียนรู (Learning) จากประสบการณในการแกปญหา

ของผูเชี่ยวชาญ ที่สามารถนําไปใชในโอกาสตอๆไป โดยผานกระบวนการสัมภาษณ  

 

3.3.2 การวิเคราะหความรู (Knowledge Analysis) ใชวิธีวิเคราะหคําสําคัญ (Keyword 

Annotation) หรือวิเคราะหความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) โดยนําบทสัมภาษณ (Scrip) 

มาวิเคราะหความรู (Transcript) ตามหลักการ CommonKADS  ใหได งาน (Task) การคิด 

(Inference) โครงสรางการคิด (Inference Structure) สิ่งที่คิดหลักการที่ใชแกปญหาเฉพาะ (Domain 
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Concept) และประสบการอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน ไดแกขอควรระวัง หรือเงื่อนไขเฉพาะ หรือ

ขอจํากัดในเร่ืองน้ันๆ เปนตน 

 

3.3.3 การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) ตองคํานึงถึงประโยชนของการใช

ความรู สนับสนุนอํานวยความสะดวก  (Facilitate) เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการตัดสินใจของ

ผูบริหาร หรือการแกปญหาและการทํางานของกลุมผูปฏิบัติ (Community of Practice) เพื่อชวยใน

การตัดสินใจและสามารถชวยสรางความเขาใจใหตรงกัน รวมตลอดถึงสามารถนําไปพัฒนาการ

ทํางานในอนาคตตอไป 

 

3.3.4 การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) ตามแบบจําลองความรู (Knowledge 

Model) ตามหลักการของ CommonKADS ประกอบดวย  

3.3.4.1 แบบจําลองความรูภารกิจ (Task Knowledge) คือ ความรูในวัตถุประสงค

หลักและวัตถุประสงคยอย (Goal and Sub Goal) ในการบรรลภุารกิจ   

3.3.4.2 แบบจําลองความรูวิธีคิด (Inference Knowledge) คือความรูในขั้นตอนการ

คดิหาเหตุผล  (Reasoning) รูในเหตุ รูในผล ใหบรรลุวัตถุประสงคยอย เชน ความตองการตาง ๆ 

ผลลัพธตาง ๆ วิธีแกปญหาตางๆ และประเด็นอ่ืน ๆ  

3.3.4.3 แบบจําลองความรูหลักการเฉพาะปญหา (Domain Knowledge) คือความรู

ในสิ่งที่ตองคิดหรือกระบวนการต้ังหลักการ (Conceptualization) เฉพาะเร่ือง ในการแกปญหาหรือ

ตัดสินใจเพื่อใหบรรลุสิ่งที่คิด ไดแก ความรูระดับงาน (Task Knowledge) ใชสําหรับผูบริหารใน

การควบคุมงาน แกปญหา หรือตัดสินใจ ทําการเชื่อมโยงกับประเด็นสาระสําคัญ (Context) ตาง ๆ 

ที่ตองตัดสินใจตามความตองการขององคกร ความรูระดับการคิด (Inference Knowledge) ใช

สําหรับการเรียนรูขั้นตอนทุกขั้นตอนในการคิดของงานวิกฤตตาง ๆ สนับสนุนการเรียนรูวิธีทํางาน 

แกปญหาและตัดสนิใจ สวนความรูระดับหลกัการเฉพาะ (Domain Knowledge) ใชในการ

สนับสนุนการตัดสินใจ  แกปญหาในการทํางานของผูเชี่ยวชาญ หรือผูปฏิบัติงานในการใชความรู

เพื่อหาเหตุผลสําหรับการแกปญหาหรือตัดสินใจ1
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