
 

 

บทที่ 3 

วิธีการศึกษา 

 

3.1 ขอบเขตของขอมลู  

 การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึกษาขั้นตอนการทํางานและปญหาที่เกิดจากภารกิจ เพื่อรวบรวม

ความรู นํามาใชปฏิบัติงาน โดยวางแผนการเก็บขอมูล ดังนี้ 

 1. สัมภาษณ อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา ซึ่งเปนผูบริหารของสํานักงานคดีอาญาเพื่อ

กําหนดขอบเขตการจับความรูในงานธุรการคดีอาญา โดยมีวาระการประชุมดังนี้  

วาระที่ 1  -  การแจงผูบริหาร (อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและ

ความเปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ 2  -  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ 3  -  ขอทราบวิสัยทัศนของสํานักงานคดีอาญาและวิสัยทัศนดานการจัดการความรู

ของสํานักงานคดีอาญา 

    -  ขอทราบขอบเขตของงาน (Duty Area) ในการจัดการความรู 

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

สมควรแกไขโดยเรงดวน  กรณีศึกษาที่จะใชเปนตัวแทนปญหา ( Case study) 

และบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูดังกลาว 

วาระที่ 5 -  กําหนดตัวผูเชี่ยวชาญ  

วาระที่ 6 - หากมีระบบการจัดการความรู ( KMS) แลว ทานตองการนําองคความรูให

พนักงานอัยการ และเจาหนาที่ธุรการไปใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

ดานใดบาง และควรมีบุคลากรกลุมใดเปนผูใชระบบ KMS น้ี 

 

 2. สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา เพื่อจับหลักการสําคัญ ปญหาวิกฤต 

และวิธีแกไข ดวยเคร่ืองมือ CommonKAD โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 - การแจงผูเชี่ยวชาญ (เลขานุการ สํานักงานคดีอาญา) ใหทราบวัตถุประสงคและ

ความเปนมาของโครงการการจับความรู 

วาระที่ 2 -  การแจงวัตถุประสงคของการประชุม 

วาระที่ 3  - ขอทราบลักษณะงานธุรการคดีอาญาของสํานักงานคดีอาญา  
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วาระที่ 4  - ปญหาสําคัญของผูที่ปฏิบัติงานดานธุรการและสมควรแกไขโดยเรงดวนมี

อะไรบาง ใหยกตัวอยาง 

วาระที่ 5  - หากมีระบบการจัดการความรู (KMS) แลว ทานตองการใหเจาหนาที่ธุรการไป

ใชเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่อยางไรบาง 

วาระที่ 6  - ในการปฏิบัติงานมีคูมือหรือระเบียบใดบางที่ใชอางอิง และปญหาในการปฏิบัติ

มีอะไรบาง 

 

3.2 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล : ISO 12207/15504 

  ดําเนินงานการวิจัยตามมาตรฐาน ISO 12207 และ ISO 15504 โดยคัดเลือกขั้นตอนที่สําคัญ

ตามมาตรฐาน ISO 12207 และดําเนินการตามแนวทาง Deming’s Cycle คอื PDCA  เพือ่ให

สอดคลองกับมาตรฐาน ISO 15504  และเปนไปตามมาตรฐานการตรวจประเมินแตละกิจกรรม โดย

มี กระบวนการดานการสรางระบบ  KMS (ENG1- ENG4)  กระบวนการดานการบริหารองคกร 

(MAN 1- MAN 3) และ กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน  (RIN 1- RIN 4) และ

กระบวนการดานการใชซ้ํา (REU 1 - REU 3) 

กระบวนการดานการสรางระบบ KMS  

กิจกรรมที่ 1: การจับความรูจากผูเชี่ยวชาญเพื่อหาความตองการของระบบการจัดการ

ความรู (Requirement Elicitation : ENG 1)  

วัตถุประสงค : เพื่อใหทราบถึงปญหาวิกฤตที่สมควรแกไข แนวทางในการแกไข ในทัศนะ  

ของผูเชี่ยวชาญและเปาหมาย ตลอดจนทิศทางและบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรูของ

องคกรหรือหนวยงาน เพื่อสามารถกําหนดขอบเขตและทิศทางของระบบการจัดการความรู โดย 

    - จัดทํา กําหนดการ และขอบเขตการจับความรู (Scoping) 

- กําหนดผูเชี่ยวชาญที่จะขอสัมภาษณ 

- จัดทําวาระสัมภาษณ และเตรียมคําถาม 

 กิจกรรมที่ 2: การวิเคราะหความตองการของระบบการจัดการความรู ( System 

Requirement Analysis: ENG 2) 

วัตถุประสงค : เพื่อทําการวิเคราะหหาความตองการระบบการจัดการความรูในแงมุมของ

ประโยชนที่จะไดรับ ( Business Specification) และความตองการของผูใชงานในการใชงานระบบ 

(User Specification) โดย 

  - สอบถามความตองการกับ KM Team ของสํานักงานคดีอาญา ทั้งในปจจุบันและ

ในอนาคตเมื่อมีระบบการจัดการความรู 
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    - แบงประเภทผูใชงานแตละประเภทใหสอดคลองกับ ผูบริหาร  (Knowledge 

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

 กิจกรรมที่ 3:  การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร ( Software Requirement Analysis : 

ENG 3) 

 วัตถุประสงค : เพื่อทําการวิเคราะหความตองการ Software ของระบบ เชน Function ตางๆ 

ในระบบการจัดการความรู เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานได โดย  

     - ตองมีวิธีการและหลักการในการวางระบบจัดการความรูใหสอดคลองกับ ENG 1

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

   - วิเคราะหการใชงานเพื่อนํามาออกแบบระบบจัดการความรู  

 กิจกรรมที่ 4:  การออกแบบซอฟตแวร (Software Design: ENG 4) 

วัตถุประสงค :  เพือ่ออกแบบ Site ของระบบการจัดการความรู ( KMS) โดยสํานักงาน

อัยการพิเศษฝายบริหารจัดการความรู (สฝบร.) กาํหนดรูปแบบ ซอฟตแวร  โดยใหมีความสอดคลอง

กับการใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตางๆ (Reuse Program Management) 

 

กระบวนการดานการบริหารองคกร (MAN 1-MAN 3) 

 กิจกรรมที่ 5: การสื่อสารในองคกร ( Organizational Alignment: MAN 1) เปนกระบวนการ

ดานบริหารองคกร ซึ่งเปนกิจกรรมที่สําคัญ  

วัตถุประสงค:  เพื่อสื่อสารทําความเขาใจของหนวยงานใหตรงกันเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ความรู  KMS ที่สรางขึ้น ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติงาน และชี้ใหเห็น

ประโยชนที่ผูปฏิบัติงานและองคกรจะไดรับจากระบบ KMS  ตามขั้นตอน ดังน้ี 

  1. ศึกษาบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหาร และวิสัยทัศนของสํานักงาน

คดีอาญา ที่เกี่ยวของกับงานธุรการคดีอาญา  โดยการเขาพบผูบริหาร สํานักงานคดีอาญา เพื่อขอ

ทราบนโยบายกําหนดการจัดการความรูของสํานักงาน ภายใน 3 ปขางหนา 

  2. กําหนดวิสัยทัศนการจัดการความรูของสํานักงานคดีอาญาใหสอดคลองกับ

บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของสํานักงานคดีอาญาที่เกี่ยวของกับงานธุรการคดีอาญา 

  3. มีแผนกิจกรรมที่ใชในการสื่อสารสรางความเขาใจใหตรงกันภายในสํานักงาน

คดีอาญา และคณะทํางานจัดการความรู  (KM Team) ของสํานักงาน ซึ่งเกี่ยวของกับงานธุรการ

คดีอาญา โดยแผนกิจกรรมดังกลาว ไดนําทฤษฎีการเรียนรูขณะทํางาน (Learning in Action) ซึ่งเปน

ทฤษฎีที่เหมาะสมมาประยุกตใชเปนเคร่ืองมือในการจัดทําแผนกิจกรรมในสํานักงานคดีอาญา เพื่อ

แกไขปญหาในการทํางาน 
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 นอกจากกิจกรรมดังกลาวขางตน ยังมีกิจกรรมที่สําคัญในกระบวนการตามมาตรฐาน

การตรวจประเมินที่ไดตกลงกันไวอีก ดังน้ี  

กิจกรรมที่ 6: การบริหารองคกร (Organization Management: MAN 2) 

 วัตถุประสงค :  เพื่อทบทวนโครงสรางหนวยงาน เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับระบบการ

จัดการความรู และสามารถเชื่อมโยงเขากับระบบงานประจําของหนวยงานได 

      - วิเคราะห โครงสรางปจจุบันของ สํานักงานคดีอาญา โดยระบุปญหาในการ

จัดการความรูของโครงสรางปจจุบัน  

 กิจกรรมที่ 7:  การบริหารโครงการ (Project Management: MAN 3) 

วัตถุประสงค :  การกําหนดและจัดทําแผนโครงการจัดทําระบบการจัดการความรู (KMS 

Project Plan) 

    - มี Grantt Chart ของแผนการสรางระบบการจัดการความรู 

        - มีการระบุ Project Team และมีการแบงงานใน Team (Work Break Down 

Structure) ภายใตเงื่อนไขของเวลาและทรัพยากร (งบประมาณ บุคลากรและเคร่ืองมือ) ที่มีอยู 

 

กระบวนการดานทรัพยากรและโครงสรางพืน้ฐาน (RIN 1- RIN 4) 

 กิจกรรมที่ 8: การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: RIN 1) 

วัตถุประสงค : วิเคราะหแนวทางการบริหารดานกําลังคนที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการ

ความรู เชน KM Team ของหนวยงานและผูเกี่ยวของ 

 - มีกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวของกับอัตรากําลังของสํานักงานคดีอาญา 

  - มีการศึกษากรอบอัตรากําลังที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการความรูของ

สํานักงานคดีอาญาที่เพียงพอตอการพัฒนาความรู  

 กิจกรรมที่ 9:  การฝกอบรม (Training: RIN 2) 

วัตถุประสงค :  ศึกษาและนําเสนอแนวทางการฝกอบรมดาน KM ใหกับบุคลากรภายใน

หนวยงาน โดย 

 - วิเคราะหความรู ทักษะ และทัศนคติ ของผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติ  ที่

จําเปนในการจัดการความรูของสํานักงาน 

  - สืบคนหลักสูตรการฝกอบรม (Domain Knowledge, Technology Knowledge, 

Management Knowledge, Collaboration) ซึ่งตองมีความสอดคลองกับสถานการณการใชความรูใน

ปจจุบันและอนาคต 
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กิจกรรมที่ 10: การจัดการความรู (Knowledge Management: RIN 3) 

วัตถุประสงค : รวบรวมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมและการดําเนินงาน

ตางๆ ในการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนการจัดการความรูในคร้ังตอไป 

 - สฝบร. จัดทําระบบจัดการความรูเพื่อใชในโครงการ โดยมีลิ้นชักความรู 15 

Tasks  

 กิจกรรมที่ 11: โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure: RIN 4) 

วัตถุประสงค: จัดทําขอเสนอแนะในการจัดหาอุปกรณเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการ

ความรูของหนวยงาน 

 - สํารวจอุปกรณที่มีอยูแลว 

   - สํารวจเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการจัดการความรู  

  - มีความสอดคลองตามความตองการและลักษณะการใชงานจริงกับผูใช  

 

    กระบวนการดานการใชซ้ํา (REU 1 - REU 3) 

 กิจกรรมที่ 12: การจัดการทรัพยสิน (Asset Management: REU 1) 

 วัตถุประสงค: วางแผนการจัดการ จัดซื้อ ตรวจรับ ตรวจสอบ จําหนายซาก ลงทะเบียน เก็บ

ประวัติอุปกรณ ICT โดย 

             - สํารวจครุภัณฑที่มีอยูและสภาพการใชงานปจจุบันในสวนที่สามารถนํามาใช

หรือเกี่ยวของกับระบบการจัดการความรู โดยมีความสอดคลองกับ ความตองการของระบบการจัดการ

ความรู  (ENG 2) การสื่อสารในองคกร  (MAN 1) และการบริหารทรัพยากรมนุษย  (RIN 1)รวมทั้ง

ตองใชครุภัณฑที่มีอยูหรือที่จะมีในอนาคตใหคุมคาที่สุด     

 กิจกรรมที่ 13: การใชซ้ําโปรแกรมขอมูลตาง ๆ (Reuse Program Management: REU 2) 

วัตถุประสงค:  รวบรวมขอมูลและรูปแบบระบบการจัดการความรู เพื่อใหเปน template ใน

การจัดการความรูในอนาคต โดย 

                  - สาํรวจ Template ของสํานักงานอัยการสูงสุดที่สามารถนํามาใชได หรือ 

      - เลอืกใชและออกแบบ Template เพิ่มเติมตาม ENG 4 โดยใหมีคลายคลึง

กับมาตรฐานของสํานักงานอัยการสูงสุด 

 กิจกรรมที่ 14:  ความรูเฉพาะงาน (Domain Engineering: REU 3) 

  วัตถุประสงค : จัดเก็บความรูเฉพาะงานที่อาจนํามาใชซ้ํา หรือเปนตนแบบเพื่อการพัฒนาตอ

ยอดตอในการสรางระบบการจัดการความรูในคร้ังตอไป (CommonKADS Knowledge Model) โดย 
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  - วิเคราะหผลของการสรางระบบ KMS (ENG1-ENG4) และ MAN1 เพื่อ

ศึกษาวาสามารถนําความรูหรือรูปแบบอะไรไปใชซ้ําตอไปไดบาง 

 กิจกรรมที่ 15: เปนการตรวจประเมินคุณภาพ ( QA) ตามมาตรฐาน  ISO 15504 ใน

กระบวนการ ISO 12207 ทีไ่ดถกูวางแผนและดําเนินการตามแผนทีก่าํหนดไวแลว โดยเนน 

การตรวจ Input Process ในทุกกิจกรรม (Task) 

      

3.3 กระบวนการประเมินคาขอมูล 

  หลังจากทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลตามกระบวนการมาตรฐาน ISO 12207/15504 

และนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหวามีความหมายหรือไมมีความหมาย แลวสังเคราะหและ

ประเมินคาขอมูล โดยใช Common KADS ในการวิศวกรรมความรู ซึ่งมีหลักการที่สําคัญคือ  

การสรางแบบจําลองความคิด หรือความรู ประสบการณในการเรียนรู แกไขปญหาและตัดสินใจ

ของผูเชี่ยวชาญที่อยูในตัวบุคคล ( Tacit Knowledge) และความรูจัดแจงที่สามารถคนหาไดจาก

เอกสาร ( Explicit Knowledge) นํามาสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ถายเทระหวางความรู 

ประสบการณในตัวบุคคลและความรูที่ชัดแจง เพื่อใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบแลวนําไปใส

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน คอมพิวเตอรสําหรับการทํางาน การแกไขปญหาและ  

การตัดสนิใจ โดยขัน้ตอนการจัดการแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 3.3.1 การจับความรู ( Knowledge Capture) คือการศึกษาวิธีการคิดสําคัญ ไดแก การคัดยอ

ปญหา การต้ังหลักการและเหตุผล และหลักการเน้ือหา เหตุผลจากประสบการณแกไขปญหาของ

ผูเชี่ยวชาญที่สามารถนําไปใชในโอกาสตางๆ ไป ผานกระบวนการสัมภาษณ 

3.3.2  การวิเคราะหความรู ( Knowledge Analysis) นําเทปการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาถอด

เปนบทสัมภาษณ ( Script) นําบทสัมภาษณมาวิเคราะห ( Transcript) นําการวิเคราะหคําสําคัญ 

(Keyword Annotation) ความหมายสําคัญ ( Sementic Annotation) ตามโครงสราง Common KADS  

คือ ระดับ Task ระดับ Inference ระดับ Domain และประสบการณอ่ืน ๆ ที่เปนประโยชน ( Support 

Tacit Knowledge) ไดแก ขอควรระวัง หรือเงื่อนไขเฉพาะหรือขอจํากัดในเร่ืองน้ันๆ ฯลฯ 

3.3.3 การสังเคราะหความรู ( Knowledge Synthesis) ในการสังเคราะหความรูควรคํานึงถึง

ประโยชนของการใชความรู ใหสามารถถายทอดวิธีคิดในการทํางาน เพื่อแกไขปญหา ตัดสินใจและ

สามารถชวยสรางความเขาใจใหตรงกัน รวมตลอดถึงสามารถนําไปพัฒนาในอนาคต 

3.3.4 การนําความรูไปใช (Knowledge Utilization) ตามแบบจําลองความรูของ Common 

KADS แบงเปนความรูระดับงาน Task Knowledge เปนความรูที่ผูบริหารใชในการควบคุม 

(Conduct) และสามารถเขาใจในระดับวัตถุประสงคเปาหมายสําคัญในการทํางานที่สามารถ
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เชื่อมโยงกับสาระสําคัญ ( Context) ที่ตองการตัดสินใจตามความตองการขององคกร ความรูระดับ

ความคิด (Inference) เปนระดับความรูวิธีการคิดที่เปนเหตุเปนผลในขั้นตอนการคิดเพื่อทํางาน เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูวิธีการทํางาน สวนความรูในระดับหลักการเฉพาะ ( Domain) ในเร่ืองน้ันๆ ใช

ในการสนับสนุนการตัดสินใจ แกปญหาในการทํางานของผูเชี่ยวชาญ หรือคนทํางานใชความรู 
 


