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บทที ่1 
บทนํา 

 
ปจจุบันองคกรสวนใหญมีความจําเปนตองมีการติดตอส่ือสารภายในองคกรเดียวกันเนื่องจาก

แนวโนมของบริษัทมีการขยายตัวใหญข้ึนมีบุคลากรเปนจํานวนมาก  ทําใหมีการทํางานรวมกันจาก
หลายหนวยงาน เม่ือมีการปฏิสัมพันธกันกอใหเกิดเปนขอมูลจํานวนมากถูกสงผานไปทีมงานที่
เกี่ยวของอยางมากมายในแตละวัน ทําใหบุคลากรเหลานั้นตองสรรหาวิธีการจัดเก็บขอมูลตามเหมาะสม
กับสวนงานท่ีดูแล การแบงหมวดหมูขอมูลจึงมีรูปแบบที่หลากหลาย และไมเปนไปตามแนวทาง
เดียวกันสงผลใหเกิดความสับสนเม่ือมีการนําขอมูลมาใชงาน  หรือขอมูลที่นํามาใชอาจไมเปนขอมูล
เวอรชันลาสุด ดังน้ันจึงตองมีการตกลงรวมกันเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดเก็บเอกสารความรูให
มีความสอดคลองกับโครงสรางองคกรเพ่ือเปนศูนยกลาง หรือเปนแหลงของขอมูลความรูสําหรับให
บุคลากรใชงานรวมกันบนพ้ืนฐานกระบวนการเดิมขององคกร 

 
1.1 สรุปสาระสําคัญจากเอกสารท่ีเกีย่วของ (Literature Review) 

1.1.1 CMS (Content Management System) 
ระบบจัดการเน้ือหา (Content Management System หรือ CMS) คือระบบคอมพิวเตอรที่ใช

เพื่อจัดระเบียบ และสงเสริมการทํางานในหมูคณะ ใหสามารถสรางเอกสาร หรือเน้ือหาสาระอ่ืนๆ 
โดยมากแลว ระบบจัดการเนื้อหา มักจะเปนเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงใชจัดการเว็บไซตและเน้ือหาบนเว็บ 
และมีไมนอยที่ระบบจัดการเน้ือหาตองใชซอฟตแวรพิเศษบนเครื่องลูกขาย เพื่อใชแกไขและสราง
บทความตางๆ 

ระบบจัดการเนื้อหา ในตลาดซอฟตแวรคอมพิวเตอรมีทั้งแบบท่ีทําเพ่ือการคาและแบบ 
โอเพนซอรส  เน้ือหาที่อยูบนระบบอาจจะเปนเนื้อหาที่เปนขอความตัวอักษร ไฟลรูปภาพ ไฟลเสียง 
ไฟลภาพเคลื่อนไหว ไฟลวดิีโอ หรือไฟลเอกสารอื่นๆ ก็ได 

1.1.2 ITIL (Information Technology Infrastructure)  
ปรัชญาของหลักการ IT Service Management ก็คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนความตองการและเปาหมายทางธุรกิจขององคกร (Business Requirements & Objectives)
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กลาวคือ IT ตอง “Support” Business ไมใช Business Support IT องคกรสวนใหญในปจุบัน
น้ันใหความสําคัญแก “Business Requirement” เปนลําดับแรก โดยใชหลักการคือ “Business Leads IT” 
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใชเพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อนทางธุรกิจธุรกรรมตางๆ ขององคกร 
ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการใหบริการโดยอางอิงจากกระบวนการบริหารจัดการ
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ “IT Service Management” หรือ “ITSM” ซ่ึงเนนเรื่องการบริหาร
จัดการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองตอความตองการของธุรกิจ และ มุงไปท่ีความพึง
พอใจของผูใชระบบสารสนเทศ (Users) หรือ ลูกคา (Customers) เปนใหญ 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในอดีตมักจะเนนเรื่องทางดานเทคนิค หรือ “Technology” 
เปนจุดสําคัญและมุงไปที่การใหบริการภายในองคกรเพียงอยางเดียว แตปจจุบันองคกรสมัยใหมนิยมนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) 
โดยเนนไปที่ “คุณภาพของการใหบริการ” หรือ “Quality of Service” เชน เรื่อง Service Level 
Agreement (SLA) ในสัญญาการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

สําหรับ ITIL V3 จะประกอบดวย 5 สวนดวยกันไดแก Service Strategy, Service Design, 
Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement (CSI) 

 
1.2 วัตถุประสงคโครงการ (Purposes of the study)  

- เพ่ือจัดทําระบบการพัฒนาระบบจัดการเอกสารความรูเพื่อสนับสนุนสวนปฏิบัติการดานการ
ใหบริการดานโทรคมนาคมในองคกรใหมีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือแกปญหากระบวนการจัดเก็บเอกสารความรูสวนงานปฏิบัติการเซอรวิสในองคกร  
- เพ่ือเปนแหลงความรูสําหรับทีมงาน  และการมีปฏิสัมพันธกันในสวนงานปฏิบัติการดาน

เซอรวิส  
1.3 ประโยชนที่จะไดรับจากการศกึษาเชิงทฤษฎีหรอืเชิงประยุกต (Education/application 
advantages) 

- เสริมสรางใหบุคลากรเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการสงเสริมการแลกเปล่ียนความรูระหวาง
หนวยงานภายในองคเดียวกัน  

- ขอมูลมีความนาเชื่อถือ  และสามารถนําไปใชงานจริงได 
- การจัดการอยางเปนระบบโดยใชหลักการของ “Tree Hierarchies Structure” เพ่ือกําหนด
โครงสรางของกรอบความรูใหเปนหมวดหมู (Classification) เพ่ือเปนกลุมของขอมูล
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สําหรับทําการคนหา  โดยทุกองคกรในหนวยงานเขาใจเปนส่ิงเดียวกันเปนดวย 
keyword/wording ที่เหมือนกัน  

- โครงการนี้ดําเนินงานตามมาตรฐานของ ISO29110 ซ่ึงเปนมาตรฐานของ
กระบวนการพัฒนา มีการตรวจสอบตามกระบวนการตางๆ เพื่อใหไดที่มีคุณภาพ 

- องคกรไดรับผลประโยชนจากการท่ีทํางานที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
และลูกคาเกิดความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ 

 
1.4 แผนดาํเนินงาน ขอบเขตของโครงการและวธิกีารศึกษา (Research Designs, Scope and Methods) 

1.4.1 แผนดําเนินงาน   
    ระยะเวลา 120 วัน โดยแบงตามงวดงาน (Stage) ดังนี้ 

ตาราง 1-1 แผนการทําโครงการ 
ข้ันตอน จํานวน (วัน) สถานะ อางอิง 

การวางแผน 10 
 

 
การสํารวจความตองการ 15 

 
 

การออกแบบ 15 
 

 
การลงมือจัดทาํ 45 

 
 

การทดสอบ 30 
 

 
การติดต้ัง และการยอมรับ 5 

 
 

วันที่ประกาศใช 24/04/2011 
 

 
 
1.4.2 วิธกีารศึกษา  
 ศึกษากระบวนการที่มีอยูเดิมในองคกร(AS-IS) ในสวนงานปฏิบัติการดาน
เซอรวิส (Service Operation) และทําการปรับปรุงกระบวนการใหมีการจัดเก็บเอกสารความรู
ที่ดีข้ึนเพื่อเปนแหลงความรูสําหรับทีมงานโดยดําเนินการพัฒนาบนพ้ืนฐานของกระบวนการ
เดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (TO-BE) โดยใชหลักการของ ISO 29110 เพ่ือเปนมาตรฐานใน
การพัฒนา 
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 1.4.2.1 ข้ันตอนการดําเนินการ  
  

 
 

ภาพ 1-1 Basic Profile Guide Processes 
 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  และพัฒนาระบบงานตามรูปแบบของ Basic Profile 
Guide Processes ของ Independence Study (IS) Process Engineering Guide-VSE เพ่ือ
เปนแนวทางในการดําเนินโครงการโดยเริ่มตนจาก Statement of Work เพ่ือกําหนด
ขอบเขตของโครงการ สําหรับโครงการนี้ใช IS Proposal เปน Statement of Work ใน
การดําเนินการ จากน้ัน ข้ันตอนตอมาจะแบงออกเปนโปรเซส (Processes) 2 สวนหลัก 
คือ 

Project Management Process ซ่ึงถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนระบบกฏเกณฑของ
ข้ันตอนการทํางานของ Software Implementation Project สอดคลองกับเปาหมายของ
โครงการท้ังในเรื่องของคุณภาพงาน เวลาที่จํากัด 

Software Implementation Process ซ่ึงถูกสรางข้ึนเพ่ือเปนระบบกฏเกณฑเพ่ือ
ใชในการวิเคราะห, ออกแบบ, โครงสราง, การนําเขามาใชงานรวมกัน และการ
ทดสอบอยางมีประสิทธิภาพ โดยในโครงการนี้จะใช Open Source Software Product 
มาปรับใชโดยเปนไปตามขอกําหนดของ Requirement 

โดยหลังจากท่ีจัดทํา Statement of work เพื่อเปน Input สําหรับ Project 
Management Process และ Software Implementation Process Execution แลว จะได
ผลลัพธคือ Software Configuration 
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 1.4.2.2 ขอบเขตการศึกษา  
- การพัฒนาระบบเปนลักษณะในรูปแบบของ Web Based โดยใช PhpBB ที่เปน

โอเพนซอรส (Open-source) ในการดําเนินการ ซ่ึงเปนกระดานขอความที่มีระบบ
การจัดการผูใช (User Management) และมีการกําหนดสิทธิ์ (Authorization) ใน
การเขาถึง 

- ระบบถูกออกแบบเพื่อจัดเก็บเอกสารความรูโดยสามารถรองรับกระบวนการเดิม
ที่ มีอยู ในองคกรโดยเพิ่ม เ ติมในสวนของการจัดเก็บเอกสาร  (Document 
Repository) ขอมูลการปฏิสัมพันธระหวางทีมงาน  ซ่ึงหลังจากท่ีออกแบบแลว
ตองสามารถแสดงเปรียบเทียบระหวางกระบวนการเดิม (AS-IS) และ
กระบวนการที่จะเปน (TO-BE) 

- ระบบสามารถคนหาขอมูล (Search) และทําการตรวจสอบยอนกลับ (Back 
Tracking) แสดงการเช่ือมโยงกันระหวาง Incident Management, Problem 
Management และ Change Management ตามกระบวนการไดอยางครบถวน 
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ภาพ 1-2 แสดงการเช่ือมโยง (Interface) ระหวาง CMS กบัการเช่ือมโยง CMDB  
(การศึกษาใช Excel แสดงรายการเช่ือมโยงระหวางกัน) 

 
1.5 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวจิัยและรวบรวมขอมูล (Location) 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี c/o สถาบันเพื่ออุตสาหกรรม  
128/96-98 อาคารพญาไทพลาซา ช้ัน 8 หอง เอ็ม, เอ็น, โอ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
1.6 ระยะเวลาในการดําเนนิการวจิัย (Duration)  

ต้ังแตเดือนมิถนุายนถึงกนัยายน  รวมระยะเวลา 4 เดือน 
 


