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บทที ่2 
ทฤษฎทีี่เกี่ยวของ 

 
2.1 จุดประสงค 

เพ่ือใหแนใจวาเนื้อหาความรูที่เกี่ยวของมีการเตรียมความพรอมของขอมูลสําหรับปฏิบัติงาน 
ณ ปจจุบันถูกสงมอบอยางครบถวนตามกระบวนการในชวงเวลาหนึ่งเวลาใดของการเตรียมข้ึนระบบ  
ขอมูลดังกลาวมีสวนชวยสนับสนุนใหองคกรสรางคุณภาพของขอมูลสําหรับประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารทุกระดับ และเพื่อเปนการเริ่มตนใหองคกรมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ อยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูระหวางผูที่เกี่ยวของ ใหมีการเขาใจการอางอิงขอมูลใน
เรื่องเดียวกันเพื่อเพ่ิมคุณคาของการใหบริการทางดานระบบสารสนเทศในสวนของบริการเสริม ใหกับ
ลูกคา  กรอบในการจัดเก็บเอกสารความรูเกี่ยวของกับกระบวนการของความสัมพันธสําหรับวัฏจักร
ของระบบสารสนเทศ โดยคุณคาของการจัดเก็บเอกสารความรูถูกเช่ือมโยงใหเขากันกับกระบวนการใน
สวนของปฏิบัติการดานการบริการ (Service Operation) ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีเย่ียมของ ITIL โดย
ขอมูลที่เกี่ยวของ  ไดแก  การเก็บรายละเอียดของกระบวนการการจัดการเหตุการณไมปกติ (Incident 
Management) การจัดการปญหา (Problem Management) และ การบริหารความปลี่ยนแปลง (Change 
Management) ไดเสนอเก่ียวกับประเด็นการของกระบวนการท่ีผานมา บทเรียนจากการทํางานจริง และ
การสรางสังคมของการจัดเก็บเอกสารขอมูลความรู 

 
2.2 โครงสรางทางสถาปตยกรรม 

มีการประกาศรูปธรรมของกิจกรรมโดยมีการใชคําศัพทในการอางอิงถึงขอมูลท่ีแตกตางกัน 
ความหมายของ “Taxonomy” หรือ “Classification” เพื่อระบุการอางอิงช่ือ การจัดเรียงลําดับ การจัดทํา
เอกสารเพื่อบรรยายใหเขาใจถึงเนื้อหาความรูนั้นโดยแบงออกเปน บทสรุป (Walkthrough) การต้ัง
คําถาม หรือการหาที่มาที่ไป (Debriefing) และคําถามท่ีถูกถามบอย (FAQs) 
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2.3 แนวทางการชี้วัดการจัดเก็บเอกสารความรู 

2.3.1 Key Performance Indicators (KPI) 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไขปญหาโดยการเขาถึงระบบ Service Knowledge 

Management 
- ลดการบริหารจัดการบุคลากรในการดําเนนิการแกไขปญหาทางดาน IT 
- ใชเวลานอยลงการคนหาส่ิงท่ีจําเปนหรือเอกสารท่ีตองใชในการแกไขปญหา 
- เพิ่มความพึงพอใจของลกูคาโดยการแจงเตือนใหลูกคาทราบ และการอธิบายถึงส่ิง

ท่ีเกิดข้ึน 
- มีระดับของการจัดการความรูอยางเหมาะสม 
- ลดปญหาการผูกติดความรูอยูที่บุคคลเพียงคนเดียว 

2.3.2 การปดชองวางของการจัดการความรู (Closing the Gaps) 
 มีการจัดทําบทวิเคราะหสรุปปญหาอยางเปนระบบและมกีารแจงเตือนเม่ือพบความไม
เขาใจกนั 
- มีวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- มีการส่ือสารแบบเปดมากข้ึน 
- มีการแสดงสวนงานท่ีเกีย่วของกันอยางชัดเจน 
- มีการกําหนดผูที่เปนผูเช่ียวชาญ  และผูทีจ่ะเขามาใชงานอยางชัดเจน 
- มีการจัดเวริคชอป (Workshop) เพ่ือใหผูเกี่ยวของ (Stakeholder) เขาใจในส่ิง

เดียวกันรวมถงึส่ิงที่จะตองนาํมาเกี่ยวของกนั 
2.3.3 KM Strategy & Governance Model 
  การกําเนดิของกลยุทธของการจัดการความรูจากการกลยุทธของการบริการดานไอท ี

- มุงเนนในทิศทางเดียวกัน มีการเช่ือมโยงกลยุทธอยางชัดแจง และสามารถช้ีวัดได 
- พัฒนารปูแบบของการจัดการไอทีโดยมีการเช่ือมโยงเขาหากันเม่ือมีปญหาแลวจะ

ติดตอกับผูเช่ียวชาญอยางไร  และมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในแตละ
สวนของกิจกรรม 

- กําหนดใหมีการช้ีวดัโดยทัว่ไป  และการประเมินความพงึพอใจ 
 2.3.4 การจัดทาํระบบการจัดการความรูของเซอรวิส  

- สรางระบบท่ีสามารถใหผลลัพธไดตามวตัถุประสงค 
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- การจัดขอมูลของกิจกรรมอยางเหมาะสม  และบันทึกลงฐานขอมูล 
- มีการกําหนดขอมูลพื้นฐานของการจัดหมวดหมูอยางเหมาะสม 
- สามารถใชบรบิท (Context) หรือคําเพื่อทําการคนหาขอมูลที่หลากหลาย 

 
2.4 ความสําคัญของบุคลากรเกีย่วกบัรูปแบบของสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

ถึงแมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการไป  อยางไรก็ตามหากปราศจากบุคลากรที่
เขาใจในกิจกรรมแลวยอมเปนไปไมไดท่ีจะขับเคลื่อนองคกรใหเดินหนาตอไปได  ดังนั้นจึงจําเปนอยาง
ยิ่งท่ีตองเขาใจกระบวนการที่เกิดข้ึน  รวมถึงความรู  มุมมอง ทัศนคติ  และหนาที่ความรับผิดชอบของ
กระบวนการใหม เพ่ือเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในอนาคต  โดยบุคลากรเหลานี้เปนส่ิงสําคัญ
สําหรับองคกรที่เปนผูใหบริการดานสารสนเทศ 
 

2.5 แนวทางของการจดัการองคกร (Organization Practice)  

โครงสรางสวนลางสุดของแนวทางการจัดการแบบ ITSM จะพูดถึงการปรับโครงสรางใหเขา
กับกรอบที่เหมาะสม  และความตองการทางธุรกิจ  ซ่ึงจะถูกออกแบบใหเรียบรอยโดยกลุมบุคลากรใน
องคกร  แตหนาที่ของการดูแลซัพพอรตมักเปนบุคคลจากภายนอกผูซ่ึงมีประสบการณเขามาชวยจัดการ 
(Implement) ตามรูปแบบของธุรกิจท่ีหลากหลาย  ITIL ถูกเขียนข้ึนจากเน้ือหาในระดับที่เปนไปไดของ
กรอบขอมูล  ไมสามารถนําไปใชงานไดทันที  จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนใหเขากันกับความตองการ
ของสวนงานผูเกี่ยวของ  ซ่ึงเปนเหตุผลวาการดําเนินการทําตาม ITIL จึงทําโดยพิจารณาสวนประกอบ
ของความรูสึกเพียงเล็กนอย  การใหคําแนะนําที่เปนรูปแบบของขอกําหนดเพื่อนํามาลงมือทําใหเกิดผล  
การลงมือปฏิบัติตามลําดับตางๆ โครงสรางขององคกรถูกสนับสนุนใหมีนโยบายเปนขององคกรนั้น  
วิธีการขั้นตอน โครงสรางตางๆ  และการอบรมภายใน  รวมถึงใบรับรอง (Certificate) ตางๆ สามารถ
สรางและประยุกตใหเขากับแตละบุคคลเพ่ือรองรับกระบวนการกําหนดมาตรฐานภายในของตัวองคกร
น้ัน 
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2.6 แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practice)  

เปนแนวทางปฏิบัติท่ีดี เยี่ยมเปนกลุม หรือองคกรโดยใชแนวทางการดําเนินการตาม
ประสบการณที่ดีเย่ียมของผูไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง และมีประสบการณในสวนงานที่เกี่ยวของ
อยางชัดเจน โดยแนวทางปฏิบัติที่ดีเย่ียมถูกต้ังอยูบน 

- มากกวา 1 คนข้ึนไป 
- มากกวา 1 องคกรขึ้นไป 
- มากกวา 1 เทคโนโลยีท่ีใช 
- มากกวา 1 เหตุการณที่เกดิข้ึน 

 

2.7 แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมของ ITIL (ITIL Best Practice) 

แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมดังเชน ITIL เปนส่ิงที่จะบอกวาองคกรควรจะทําอยางไรบาง โดย 
ITIL เสนอกรอบของการดําเนินการ กระบวนการ ฟงกชัน และโครงสรางขององคกรซ่ึงใชไดกับ
รูปแบบท่ีกําหนดรวมกันตามกรอบของ ITIL (ITIL Framework) ที่ไดถูกสกัดออกมาจากความรูและ
ประสบการณของผูเช่ียวชาญผูซ่ึงไดรับการยอมรับ สําหรับวัฏจักรการปรับปรุงกระบวนการตาม ITIL 
แนนอนวาจะสามารถนําทางไปสูการเขาถึงวิธีการที่ดีท่ีสุดที่ผูนําไปปฏิบัติสามารถคนพบความสําเร็จ
ในสวนงานท่ีเกี่ยวของของการบริหารจัดการสารสนเทศ (ITSM)  สําหรับบุคคลใดท่ีทํางานเพียงคน
เดียวไมมีการปฏิสัมพันธใด ๆ สามารถลดการการทํางานซํ้าซอนไดก็จริงอยู  แตไมสามารถอางอิงกับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมได  เน่ืองจากแนวน้ีปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมเนนปฏิสัมพันธท่ีมากกวาหนึ่งคนข้ึนไป 

2.7.1 ขอบเขตของ ITIL (ITIL Framework) 
 ITIL มีการจัดการแลกเปลี่ยนความรูของกลุมคนกลุมหน่ึงซ่ึงใหความสําคัญในการ
พัฒนา และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติท่ีดีเยี่ยมในการบริหารจัดการสารสนเทศ โดยจะ
เกี่ยวของกับโครงการท่ีจะถูกพัฒนาในอนาคตอีกดวย โดย ITIL มุงเนนคุณคาของการบริหาร
จัดการเซอรวิสโดยตรง ดังนั้นสารสนเทศจึงเปรียบเสมือนการบริหารทางธุรกิจเนื่องจากมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน   โดยความนาเช่ือถือของ ITIL เปนกุญแจสําคัญ
ของความรวดเร็ว ความฉับไวขององคกร   

ITIL รองรับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการบริหารจัดการโครงสรางของเซอรวิส 
ความรูเชิงเศรษฐกิจเปนสวนหลักในการจัดการกับระบบตามมาดวยความเขาใจในโครงสราง



 
 

11 

 

ของสารสนเทศเชนเดียวกัน สุดทายกลาวคือ ITIL จะชวยใหมีการขับเคลื่อนไปสูการ
เช่ือมโยงมารวมกันของการจัดการขอมูล และการจัดการความรูผานกระบวนการ ฐานขอมูล 
และโครงสรางขององคกร 
2.7.2 Service Transition to Operation  

การนําส่ิงที่ไดถูกออกแบบ  และเตรียมสงมอบเซอรวิสไปยังหนวยงานระดับ
ปฏิบัติการ (Operation)  โดยมุงเนนในสวนของเซอรวิสเปนหลัก โดยการสงมอบตาม
สภาพแวดลอมจริงตามแนวทางการปฏิบัติ ซ่ึงถูกทําใหงายข้ึนโดยการปรับใหเขากับหลักการ
ของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) สามารถทราบถึงความเส่ียง 
(Risk) ผลกระทบที่เกิดข้ึน (Impact) มาตรฐานของกิจกรรมการสงมอบเซอรวิส (Transition) 

การดูแลความสมบูรณความนาเช่ือถือของคอนฟกกูเรชันท่ีถูกพัฒนาข้ึนโดยมีตัวช้ีวัด
ในการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพสําหรับข้ันตอนตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาส่ิงใหม  หรือ
เซอรวิสที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกนําเขากับระบบ  สามารถจัดการดูแลในสวนของปฏิบัติการ
อยางมีคุณภาพคุมคาตามงบประมาณในการดําเนินการ โดยการดําเนินหนาตอไปตามวัฏจักร
ของเซอรวิสมีผลตอ 

- คุณคาทางธุรกิจ  การปรับใหเขากันกับส่ิงใหมหรือเซอรวิสที่เปลี่ยนแปลงพัฒนาไป  
ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปสูลูกคา เพ่ือใหแนใจวาการเปลี่ยนแปลงเซอรวิสน้ันสามารถ
ถูกนําไปใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารการจัดการทางธุรกิจ 

- การสงมอบมกีารเปลีย่นแปลงอยางสมบูรณเรียบรอย เปนผลใหลกูคาเกิดความพึง
พอใจในการรบับริการ ลดปญหาการเกดิผลกระทบ และความเสี่ยงท่ีไมสามารถ
คาดการณได  ลดความแตกตางระหวาง ผลที่เกดิข้ึนจรงิ (Actual) กับผลที่ได
ประมาณการณไว (Estimated)  

- เชิงคุณภาพลดเม็ดเงินการลงทุน  และลดเวลา 
- ในเชิงปริมาณ  สามารถจัดการกับบุคลากรความสามารถในการซัพพอรตระบบ 
- ในเชิงความเส่ียง ลดความผดิพลาด  และปญหาท่ีไมคาดคิด 
โดยเซอรวิสที่ไดตรงตามจุดประสงค สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสม  สามารถ

บริการลูกคาตรงตามเปาประสงคของธุรกิจเพิ่มคุณคาทางธรุกิจโดยดําเนินการปรับใหเขากับ
มาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ  และการดูแลในเรื่องของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change 
Management), การจัดการคอนฟกตางๆ (Configuration) รวมถึงกระบวนการเมื่อมีการ
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ปรับปรุงออกมาใหม (Release) และสวนสําคัญคือการดูแลจัดการสวนของความรู เพื่อ
นําไปใชในการปฏิบัติการสวนของ SKMS เม่ือมีการสงมอบระบบ (Transition)  
2.7.3 Service Operation 

การดําเนินปฏิบัติงานเพื่อดูแลเซอรวิสหลังจากที่มีการสงมอบระบบ โดยมีจุดมุงหมาย
เพ่ือทําใหระบบมั่นคง (Stability) แตไมเฉ่ือยฉา (Stagnation) ในการจัดการระบบ รวมถึงการ
แกไขปญหา ซ่ึงหากเขาใจในมูลคาของธุรกิจในกรณีเมื่อเกิดปญหาที่ไมมีการคาดการณไว
เปนผลใหองคกรสูญเสียรายไดอาจคิดเปนตอหนวยนาทีหากเซอรวิสน้ันมีความสําคัญตอ
รายไดขององคกรอยางสูง การตอบสนองความตองการการทํางานในมุมของเชิงบริหารธุรกิจ 
และจัดการกับเทคโนโลยีจึงเปนเรื่องจําเปน ดังนั้นตองออกแบบกระบวนการที่ใชในกรณีที่
ระบบไมสามารถใหบริการกับลูกคาวามีข้ันตอนอยางไรบางตามความเหมาะสม  นอกจากนี้
สวนของภายในองคกรตองจัดการในสวนของการเขาถึงระบบ (Access Management) เพื่อ
ความปลอดภัยของระบบเซอรวิส   และดูแลในเรื่องของการไขขอผิดพลาด  Incident 
Management และ Problem Management ตามกระบวนการที่สอดคลอง 

กระบวนการจัดการความรูถูกเพิ่มเขาเปนกระบวนการใน ITIL V3 ซ่ึงมีลักษณะของ
การจัดการความรูอยางครอบคลุมหลากหลายมากกวาเวอรชันเดิมใน ITIL V2 ตัวอยางเชนใน 
Problem Management ซ่ึงกลาวถึงหนาที่การจัดเก็บความรูจากความผิดพลาดหรือ
ขอบกพรอง (Known Error) โดยจัดเก็บเน้ือหาดังกลาวลงในฐานขอมูลเพียงเทาน้ัน อยางไรก็
ตามใน ITIL V3 มีการประกาศใหการจัดความรูเปนสวนหนึ่งในการจัดการหนาที่ความ
รับผิดชอบตามกระบวนการสําหรับจัดทําความรูกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามกระบวนการ
ของการบริหารจัดการสารสนเทศ (ITSM)  กระบวนการจัดการความรูในสวนนี้กําหนดขอมูล
ทุกอยางจะถูกเก็บอยูในส่ิงที่เรียกวา “Service Knowledge Management System” ซ่ึงเก็บ
ขอมูลที่สอดคลอง และสามารถอานเขาใจได ใน ITIL V3 สําหรับสวนนี้ยังไมมีการกลาวถึง
กระบวนการยอย 
2.7.4 ระบบจดัการบริหารความรูของการใหบริการ  

Service Knowledge Management System (SKMS) เปนศูนยกลางการเก็บขอมูล
ความรูขององคกร โดยขยายแนวคิดของการจัดการมุงเนนโครงสรางของ IT จาก CMDB เปน
หลัก เพ่ือรวมเขากันกับขอมูลอ่ืน ๆ ของเซอรวิส ความสามารถ และจุดเริ่มตนของเซอรวิส 
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(จากข้ันตอนของการสงมอบเซอรวิสในขั้นตอนของ Service Transition to Operartion) โดยมี
ความสามารถเบ้ืองตน คือ 

- การจัดเก็บ (Stores) :  เก็บรายงาน (Report) และขอมูล (Information) ที่จําเปนใน
การปฏิบัติการ (Operation) 

- การจัดการ (Manages) : สามารถบริหารจัดการขอมูลภายในได 
- การปรับปรุง (Update) : สามารถเพิ่มเติม  หรือแกไขขอมูลภายในระบบได 
- การนําเสนอ (Presents) : ขอมูลเปนปจจุบันสามารถนําไปใชงานได 
กลาวโดยสรุปคือเปนขอมูลท้ังหมดซ่ึงจําเปนตองใชในการบริหารจัดการวัฏจักรของ

การบริหารจัดการสารสนเทศอยางเต็มรูปแบบ SKMS ในการศึกษาคนควานี้จําลองการ
เช่ือมตอ (Interface) ระหวาง CMDB ซ่ึงกําหนดรูปแบบเปน Excel เพื่อทําการเชื่อมโยงการ
จัดการความรูโดยขอมูลท้ังหมดจะถูกเก็บลงในฐานขอมูลสวนของ CMS ซ่ึงใชออเพนซอรส 
PhpBB  

จากการวิเคราะหโดยผูศึกษาคนควาเปรียบแนวทางการใชขอมูลในกลุมเดียวกัน
ทั้งหมด ซ่ึงแยกเปนขอดีขอเสียไวตามขอมูลดังตาราง 

 
ตาราง 2-1 แสดงการเปรียบเทียบขอดีของการแยก และไมแยกสวนของ SKMS 

SKMS แยกออกจาก CMDB SKMS อยูบนระบบ CMDB 
1. มีระบบการทํางานอิสระแยกจาก CMDB 
2. ลด Resource การทํางานของ CMDB 
เน่ืองจากมีความลาชาเน่ืองจากฐานขอมลู 
CMDB จะใหญมาก  ทําใหกินทรัพยากรของ
เซิฟเวอรสูง 
3. สามารถเปดดูขอมูลไดสะดวก  และรวดเรว็
กวา 
4. จัดการไดงาย ไมตองทักษะของผูดแูล
ระบบสูงมากนัก 

1. ขอมูลเปนขอมูลท่ีถกูเก็บอยูใน CMDB 
โดยตรง ไมมกีารซํ้ากันของขอมูลทําให
ประหยัดพ้ืนท่ีในการจดัเก็บมากกวา 
2. ขอมูลเปน CI เรยีงลําดับตาม Ontology 
และแยกหมวดหมูที่ชัดเจนหากมีการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคตสามารถแกไข ณ จุด
เดียว 
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ตาราง 2-2 แสดงการเปรียบเทียบขอเสียของการแยก และไมแยกสวนของ SKMS 
SKMS แยกออกจาก CMDB SKMS อยูบนระบบ CMDB 

1. ตองบริหารจัดการระบบการจัดการผูใช
แยกจากของ CMDB ซ่ึงไมเปน Single Sign-
on 
2. มีขอมูลสวนของ ITIL ที่ซํ้าซอนกัน 
เน่ืองจากเปนการ import ขอมูลผาน excel 
sheet 
3. หากมีการปรับเปลี่ยนขอมูลเปน CI และ
แบงหมวดหมูใหมตองปรับเปลี่ยนท้ังสวน
ของ SKMS และ CMDB 
4.  เพ่ิม Task งานข้ึนมาอีกช้ินหน่ึงคือตอง 
import data excel sheet ในการขามระบบ 
(หรืออีกกรณหีนึ่งตองเซต Schedule task เพื่อ
ต้ัง script ให import data อัตโนมัติ) 

1. ระบบใช Resource การทาํงานของ 
CMDB เนื่องจากมีความลาชาเนื่องจาก
ฐานขอมูล CMDB จะใหญมาก  ทําใหกิน
ทรัพยากรของเซิฟเวอรสูง 
2. การเปดดูขอมูลทําไดชาเนื่องจาก data ใน
ฐานขอมูลมีขนาดใหญทําใหตองมีการปรบั 
index และ tuning query นานกวา ซ่ึง
จําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการดูแลระบบอยู 
ตลอดเวลา 
3. ขอมูลมีเปนจํานวนมากยากในการ 
Filtering และ search 

 
เม่ือมีการจัดทํา SKMS ตามแนวทางปฏิบัติแลวมีแนวทางในการช้ีวัดเพื่อนําไป

ประเมินเปนแนวทางพัฒนาตอไป ไดแก ประสบการณของผูปฏิบัติการทุกระดับมีความเขาใจ
ในกระบวนการมากนอยเพียงใด, จํานวนของผูเขาใช และพฤติกรรมการเขาใช, ประสิทธิภาพ
ที่ขององคกรที่สามารถรองรับการบริการไดมากข้ึน รวดเร็วข้ึนตอบสนองความตองการของผู
ที่เกี่ยวของ และความสามารถในการพัฒนาความรูของผูใช 

การเขาใจในคุณคาของการจัดทํา SKMS จะทําใหเกิดผลดังที่กลาวมาแลว สําหรับ
ตัวอยางของการนําขอมูลมาพิจารณา เชน ในฐานะของ Network Consultant อาจจะตองมีการ
สอบถามขอมูลหรือคําแนะนําวาปริมาณของทราฟฟค (Bandwidth) ณ ปจจุบันเพียงพอตอ
การดําเนินงานหรือไม หรือเพียงพอจะใชไปถึงชวงใดซ่ึงสามารถใชขอมูลจาก SKMS ใน
สวนของการหาสถิตของขอมูล Capacity, จํานวนประเด็นที่มีปญหาอยู ณ ปจจุบัน, การ
เติบโตของธุรกิจ รวมไปถึงแผนภาพไดอะแกรมของเน็ตเวิรคทั้งปจจุบัน และโครงการใหมที่
มีแผนจะนํามาเช่ือมตอกับระบบในอนาคต 
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2.8 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 

สวนใหญกระบวนการจัดการกับเอกสารและกระบวนการจัดการความรูแบบชัดแจง (Explicit 
Knowledge) มีการแสดงการอางอิงดัชนี  ไดแก Problem Management  ซ่ึงมีการถูกรวบจาก
องคประกอบหลายอยางท่ีเปนไปไดจากระบบโดยเปนขอมูลจากขอมูลความบกพรอง (Incident 
Record) ท่ีเกิดข้ึน  ขอมูลในขั้นตอนน้ีจะไดรับเมือขอมูลถูกจัดการแบงตามหมวดหมูเรียบรอย  ปญหาที่
ยังไมถูกคนพบจะถูกบันทึกเอาไว  ในที่สุดแลวเม่ือถีงข้ันตอนของความรูที่ถูกทําใหกระจาง โดย
สามารถหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา  Know Error (KE) จะถูกกําหนดข้ึน  รวมถึงข้ันตอน 
(Workaround) ในการแกปญหาจะถูกสรุป (Root Cause)  และถูกเตรียมการในสวนของ Change 
Management เพ่ือรองขอการเปลี่ยนแปลงเตรียมการแกไข  ผลของความรูนั้นควรมีสวนชวยในการ
ปองกันเพื่อไมใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดข้ึนอีก (Incident Recurrence)  

เม่ือความรูแบบซอนเรน (Tacit Knowledge) ถูกจัดทําเปนเอกสารเปนผลใหเกิดเปนความรู
แบบชัดแจง (Explicit Knowledge) บอยครั้งที่จะมีการสูญหายของเนื้อหา หรือเน้ือหานอยลงไปจากที่
ควรจะเปน (Dilution)   ดังน้ันจึงตองมีการตกลงกันระหวางสวนของทีมงานที่เกี่ยวของกันในสวนของ 
Tacit Knowledge เพื่อนํามาซ่ึงผลประโยชนรวมกัน ดังนั้นควรมีการทํา Document Agreement รวมกัน
และมีการทํา Check-list เพ่ือตรวจสอบดูวาเอกสารมีหัวขอครบถวนสามารถนําไปใชงานในเชิงปฏิบัติ
ไดจริง 

หนึ่งในเร่ืองของกระบวนการแยกแยะหมวดหมูจําเปนตองมีความเขาใจคําศัพทใน
ความหมายท่ีเปนส่ิงเดียวกัน (Common Vocabulary) ถึงแมจะมีการขามหนวยงานกัน  ดังนั้นการ
ชวยเหลือรวมกันประสานงานเพราะผูเกี่ยวของทั้งหมดเขาใจภาษาของแตละกระบวนการแตกตางกัน
ได  โดยหนึ่งในองคประกอบของการส่ือถึงความเขาใจนี้เปนพฤติกรรมของภาษาของมนุษยเอง ซ่ึง 
Von Krogh และ Roos (1995) รายงานวา “ความรูที่ถูกพัฒนาที่ใชกันอยูทั่วไปเปนภาษา  ซ่ึงภาษาและ
ความรูถึงมือกันแบบมือตอมือ” Ontology สามารถใชเพ่ืออธิบายการจัดการเซอรวิสในแตละสวนงาน
ผานกรอบความคิด  และแสดงออกเปนคําศัพทเพ่ือใหมีความเขาใจท่ีตรงกันในการแลกเปลี่ยนขอมูล  
นอกจากน้ีแลวเมื่อมีการออกแบบ CMDB ควรใช Ontology  แมวาช่ือในการอางอิงของ CI 
(Configuration Item) จะมีการเปลี่ยนแปลงไป Ontology ยังสามารถคงอยูได  แนวคิดอันสําคัญนี้เปน
แนวทางเพื่อจัดทํามาตรฐานของการต้ังช่ือ (Naming Convention) สําหรับการสรางความสัมพันธที่
ชัดเจนระหวาง CI  และองคประกอบใด ๆ ก็ตาม โดย Ontology จะเพิ่มความหมายความสัมพันธ
ระหวาง CI และกระบวนการตางๆ ใหชัดเจนมากข้ึน Berkout (2001) กลาวถึงการจัดหมวดหมูของ
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ความสัมพันธของ CI เม่ือ CI นี้เปนสวนหนึ่งของ CI อ่ืนๆ หรือมีการเช่ือมโยงไปยัง CI อ่ืนๆ  คําอธิบาย
ของความสัมพันธส่ิงเหลานี้ใน CMDB กลายเปนส่ิงท่ีสะสมเพิ่มข้ึน  และมีความหมายท่ียุงเหยิงเปน
เรื่องท่ีจําเปนอยางยิ่งสําหรับการบริหารจัดการสารสนเทศ 

ประโยชนของการออกแบบฐานความรูอยางเหมาะสม  “การคนหา (Findability)” จะเปน
สวนชวยที่สําคัญ โดยเปนท่ีทราบกันดีวาการคนหาสามารถพัฒนาไดดวยการอางคาของดัชนี และ
เปนไปตามการคนหาลําดับโครงสรางของการแบงหมวดหมู (Hierarchical Classification) อยางไรก็
ตามการคนหาจะดียิ่งข้ึนไปอีกถาสามารถจัดการขอบเขตที่เหมาะสมกับ Metadata และ Ontology 

ITIL มีเปาประสงคที่ตรงกันขามกัน ส่ิงแรกคือการเพิ่มคุณภาพของไอที ส่ิงท่ีสองคือลด
คาใชจายในการบริหารจัดการ IT เห็นไดชัดวาเปาหมายจะไมสามารถทําใหลุลวงเพียงแคจากทรัพยสิน
ท่ีจับตองได  แตส่ิงที่เปนตัวแทนที่จะทําใหพัฒนาตอไปไดเปนทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวของ  ซ่ึง
เรียกวา “ผูปฏิบัติ ITIL (ITIL Practitioner)” โดยเริ่มดําเนินการในสวนของการกําหนดบทบาทของการ
จัดการความรูเปนส่ิงแรกของการลงมือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมของ ITIL  และนํากิจกรรม
ของการจัดการความรูมาใชในองคกรปฏิบัติตามแนวทางขององคกร (Roadmap) โดยยังคงรักษาแรง
กระตุน (Momentum) และอบรมการฝกฝนตามนวัตกรรมของการทํา ITSM ในองคกรใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป   

สวนของการดําเนินการวิจัยเกี่ยวของกับการจัดการความรูในองคกร โดย Al-Athari and 
Zairai (2001) ทําการวิจัยโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรูทั้งองคกรสาธารณะ และองคกรสวนตัวใน
แตละสวน โดยทําการทดสอบกับสถานการณจริงบนระบบการจัดการความรูที่ใชงานอยูจาก 77 องคกร
ในคูเวต โดยมีเน้ือหาท่ีคนพบดังนี้ 

- 52.5 และ 51.4 เปอรเซนต ของผูตอบจากองคกรสวนตัว  และองคกรสาธารณะ ทุกคนเห็น
วาความรู เปนส่ิงสําคัญมากอยางยิ่งในองคกร ผูตอบในสวนขององคกรสวนตัวและ
สาธารณะพิจารณาวาความรูขององคกรเปนแหลงความรูที่สําคัญในการนํามาสรางเปน
ระบบการจัดการความรู (KM System) 

- 65 และ 75 เปอรเซนตของผูตอบจากองคกรสวนตัว  และองคกรสาธารณะ ในแตละสวน
พบวาความรูเปนพลังผลักดันใหองคกรเดินหนาไป  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหมี
การแลกเปลี่ยนความรูเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ 

ในสวนของการดําเนินการวิจัยในหัวขอ “อะไรเปนอุปสรรคสําคัญในองคกรของคุณเม่ือ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ ITIL” โดย Ed Holub, Research VP (2010 หนา 13) ซ่ึงสํารวจจาก
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- มีการเพ่ิมคุณภาพการใหบรกิาร 70% 
- สามารถลดคาใชจายในการบริการ 10% 
- ลดความคลองแคลวในการทํางาน 8% 
- มีความเส่ียงเกดิขึ้น 7% 
- ไมตรงกับขอใด 5% 

 ปจจุบันความรูถูกกลาวถึงในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการติดตอประสานงาน  และ

ความเร็วในการเตรียมเนื้อหา และขอมูล  ทุกส่ิงซ่ึงคนจําเปนตองรูในการนําขอมูลมาประกอบการ

ตัดสินใจซ่ึงทําไดงายดวยปลายนิ้วจากคอมพิวเตอร องคประกอบของการตัดสินใจเปนเรื่องของทักษะ 

และความรวดเร็ว  ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือการนําเน้ือหาขอมูลมาเพื่อประกอบกับการตัดสินใจ  เรื่องของ

ทักษะและความรวดเร็วจากความรูเชิงลึกเปนหนึ่งในส่ิงท่ียากในการหาองคประกอบ  และเทคโนโลยีที่

เขามารองรับสามารถถูกทําใหเกิดผลลัพธท่ีนาพอใจหากขอมูลท่ีนํามาใชมีความชัดเจนถูกตอง 

 ทั้งสองส่ิงถูกนํามาพิจารณาวาเปนส่ิงที่สําคัญมาก  มากกวาความรูที่มีการเก็บสะสมไวท่ีตัว

บุคคลเพียงคนเดียวตามเวลาประสบการณที่ผานไปของบุคคลนั้น และจํานวนปที่เพ่ิมข้ึนขององคกร  ผู

มีประสบการณถูกพิจารณาวามีความรูท่ีมากกวา  และแนนอนวามีอํานาจแนวทางซ่ึงสามารถแกปญหา

ได  โดย Davenport และ Prusak ใหเหตุผลในเรื่องของประสบการณวา “การนํามุมมองของท่ีเคยเกิดข้ึน

ในอดีตมากอน เพ่ือใหสามารถพิจารณาเขาใจจากส่ิงที่เพิ่งพบในสถานการณ และเหตุการณใหมได

ชัดเจนข้ึน” และ “การแลกเปลี่ยนความคิดกับประสบการณที่เกี่ยวของกันจะทําใหเกิดผลคือส่ิงน้ันจะ

ถูกนําไปพัฒนาสูองคความรู”  เปนอะไรท่ีแนนอนไดวาการอนุญาตใหบุคคลสราง  และแลกเปลี่ยน

ความรูที่มีประสิทธิภาพภายในองคกร โดยสอดคลองกันตามที่ Bogdonawicz และ Bailey (2002 p 126) 

กลาววา  “กลุมพนักงานสามารถนําความรู สูองคกรไดโดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา  

ประสบการณ  ความรู  และทักษะ  และจะกลายเปนคุณคาที่สําคัญตอองคกร” และ William R. King , 

Peter V. Mark, JR., and Scott Mccoy (2001) กลาวในทํานองเดียวกันวา “การจัดการองคกรจําเปนตอง

มีการจัดการ  และการจัดลําดับความสําคัญเพ่ือนําไปสูการอิมพลีเมนตอยางมีประสิทธิภาพ  องคกร

ตระหนักไดวาพลังในการขับเคลื่อนที่มีคุณคาอยางสูงของการเชื่อมโยงความรูไปยังผลิตภัณฑ  

กระบวนการ  การจัดการ  และเทคโนโลยีขององคกร  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไมสามารถเช่ือมโยงกันเองได
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เชนเดียวกัน แตก็มีความเปนไปไดในการนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร  ซ่ึงความเขาใจสิ่ง

เดียวกันท่ีถูกนํามาเช่ือมโยงกันหลายสวนงานโดยการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนงาน  และสวนงานอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของสนใจอยางจริงจัง”  

        “แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บความรูตองอยูบนพื้นฐานของระบบ IT ณ ปจจุบัน โดยแอพลิเคชัน

อาจประกอบดวยการจัดเก็บความรู (Knowledge Repositories) เปนฐานขอมูลเพื่อใหมีการจัดเก็บการ

แกไขในสวนของขอมูลแบบชัดแจง (Explicit Research) เทคนิคท่ีเกี่ยวของกัน และความรูถูกจัดการให

เก็บเปนรูปแบบของการเก็บเน้ือหา โดยสามารถนําเปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practice) และ

มีระบบการเรียนรูจากส่ิงที่ผานมาแลว (Lesson-Learned) สามารถนํามาใชในโครงการได” โดย 

William R. King, Peter V. Mark, JR., and Scott Mccoy  กระบวนการจัดการความรูตองมีชุมชนของ

ผูเช่ียวชาญ  ซ่ึงผูเช่ียวชาญจะมีความถนัดในส่ิงที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยเปนผูทําการเพิ่มเนื้อหาในสวน

งานของตน  โดยไดใหความเห็นวา “จําเปนตองอธิบายไดวาจะมีการกําหนดความรูที่จําเปนที่สวน

ใดบางเพื่อใหสามารถกําหนดเขาไปในกระบวนการ” ซ่ึง Brown และ Duguid (1991) พูดถึงชุนชนนัก

ปฏิบัติเชนเดียวกันวา “การสรางกระบวนการที่มีพลังขับเคลื่อน (Dynamic Process) ของกระบวนการ

สรางความรู การเช่ือมโยงระหวางตัวบุคคล และกลุมตางๆ ซ่ึงมีลักษณะคลายกันกับชุมชนนักปฏิบัติ” 

ส่ิงสําคัญในการติดตอส่ือสารคือการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน  อยางไรก็ตามการส่ือสาร
มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง  และการกําหนดบริบทของคําศัพท  ในขณะท่ีการแลกเปลี่ยนความรูทําให
งายข้ึนไดภายในกลุมนั้น การส่ือสารมีการกีดขวางระหวางกันเกิดข้ึนเม่ือมีสวนที่คาบเกี่ยวกัน 
(Overlapping) ของกลุมท่ีหลากหลายท่ีมีชองวางของขอบเขตความรับผิดชอบที่แตกตางกัน โดย 
Boland และ Tenkasi (1995) ไดเสนอแนวทางพื้นฐานสําหรับการส่ือสาร การแลกเปลี่ยน การคนพบ 
และการหลอมรวมของมุมมองท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน โดยประเด็นตาง ๆ ถูกนําไปพิจารณาในการ
จัดทําระบบการจัดการความรูเพ่ือจัดความรูท่ีแตกตางกันใหเหมาะสม 

มีผูกลาวถึง KM ในมุมมองในลักษณะที่คลายกัน “การพัฒนาระบบ KM นั้นยากที่จะพัฒนา
ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งไดโดยตรง ธรรมชาติของการปรับกระบวนการใหเขากันจําเปนตองอางอิง
ระบบปจจุบันที่มีอยู และวิธีการที่เหมาะสมในบริบทตามท่ีควรจะเปนในระบบ KM  Jungpil Hahn  
และ Mani R. Subramani (2001) “การออกแบบจําเปนตองเขาใจวาจะมีการรองขออยางไร ใครจะเปน
คนรองขอขอมูลนั้น และขอมูลน้ันจะถูกจัดทําโดยสวนงานใด และเม่ือใดท่ีขอมูลจะถูกนําไปใช ขอมูล
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เหลาน้ีจะถูกกําหนดข้ึนเปนความตองการสําหรับผูใช ประเด็นของการแชรความรูจะไมมีปญหาเลยหาก
มีโครงสรางทางแนวคิดที่แนนอนแลว แตหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของสวนตาง ๆ ภายใน
องคกรแลวอาจมีผลทําใหเกิดความแตกตางของแผนผัง (Schema) ได ดังนั้นระบบตองมีความ
หลากหลายในการรองรับดวยวิธีการของการรองรับแผนผังท่ีหลากหลาย หรือที่เรียกวา Knowledge 
Base” โดย Jungpil Hahn และ Mani R. Subramani (2001) 

“เช่ือวามีการใหความสนใจเพียงเล็กนอยในการใหความสําคัญกับความรูในองคกรที่ถูกสราง

ข้ึน และมีการสรางกระบวนการสรางความรูโดยมีการจัดการซ่ึงมีความแตกตางกันระหวางแนวคิดของ

ญี่ปุน และแนวคิดของโลกตะวันตก” “มีการจําแนกของการแสดงออกของความรูในรูปแบบของการ

นําเสนอคือภาพของภูเขานํ้าแข็ง โดยความรูแบบ Tacit เปนอะไรท่ีไมงายที่จะปรากฏออกมาใหเห็น 

และนําเสนอได” ความแตกตางระหวาง Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge สามารถสรุปได

ดังนี้ 

- Explicit Knowledge เปนมาตรฐาน เปนกฏเกณฑ ‘Hard Knowledge’ ซ่ึงปรากฏในรูปแบบ

ของสูตร อัลกอริซึม (Alogorithms) และขอมูลที่เปนขอปฏิบัติ โดยขอมูลประเภทน้ีอาจถูก

เปนกระบวนการผานคอมพิวเตอร 

- Tacit Knowledgge เปนแบบไมมีมาตรฐาน เปนไปตามสัญชาตญาน “Soft Knowledge” ท่ีถูก

สรางข้ึนจากประสบการณ และยากที่จะส่ือสารใหชัดเจน หรือปรากฏออกมาใหสามารถ

จัดการตามวิธีการได 

 “ความรูขององคกรถูกสรางข้ึนผานวงจรของการ Combination, Internalization, Socialization 

และ Externalization ซ่ึงความรูมีการเปลีย่นแปลงระหวาง Tacit และ Explicit” โดย Nonaka และ 

Takeuchi (1994) และทั้งสองทานนี้ยังเสนอ Model ของSECI แสดงดังน้ี 

1. Socialization เปนการแบงปนแลกเปลี่ยนความรูจาก Tacit Knowledge สู Tacit 
Knowledge คือจากคนไปสูคน โดยแลกเปลี่ยนประสบการณตรงของผูส่ือสารระหวางกัน 
อาจอยูในรูปการพูดคุยระหวางกันอยางไมเปนทางการ รูปแบบการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ วิธีแกปญหาในงาน การสอนงานระหวางหัวหนากับลูกนอง ซ่ึงทําใหเกิด
ความรูจาก Tacit หนึ่ง ไปสูอีก Tacit หน่ึง เชนการ ประชุมผานทาง VDO Conference 
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2.  Externalization เปนการดึงความรูจาก Tacit Knowledge ออกมาเปน Explicit Knowledge 
คือดึงความรูจากภายในบุคคลถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร เชน ตํารา คูมือปฏิบัติงาน 
ขอดีของ Explicit Knowledge คือสามารถแลกเปลี่ยนใหกับคนจํานวนมากได เชน การเลน 
Twitter เม่ือเราทําการ Tweet จะเปน Externalization 
3. Combination เปนการรวบรวมความรูที่ไดจาก Explicit Knowledge ออกมาเปน Explicit 
Knowledge คือ รวบรวมความรูจากหนังสือ ตํารา Explicit Knowledge มาสรางเปนความรู
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ประเภท Explicit Knowledge ใหมๆ เชน เวลามีเพ่ือนในกลุมมาตอยอดเมนใน Twitter เรื่อยๆ
จะเปน Combination 
4. Internalization เปนการนําความรูจาก Explicit Knowledge กลับเขาไปเปนความรู Tacit 
Knowledge คือ การนําความรูท่ีเรียนรูมาไปปฏิบัติจริง เชนหัวหนางานเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงาน และลูกนองอานแลวสามารถทํางานได จะเกิดเปนความรูประสบการณอยูในตัว
ลูกนอง 

 

2.9 แนวทางการพฒันาระบบ 

การนําเทคโนโลยีของ CMS ซ่ึงในโครงการนี้ใช PhpBB ซ่ึงเปนโปรแกรมกระดานขอความ 

มีความสามารถในการสรางหมวดหมูหรือการออกแบบรองรับ “Tree Hierachies Structure” สามารถ

นํามาจัดการความรูใหเขากับโครงสรางขององคกร ดังเชนที่ “ในการศึกษาจากการเรียนรู (Case Study) 

อางอิงถึงการใชระบบการจัดเก็บขอมูลเขาชวย (Knowledge-Based System) ซ่ึงจะเปนสวนสําคัญที่จะ

กอใหเกิดความสําเร็จในการจัดการภายในองคกร” ไดถูกกลาวเอาไวโดย Walter Skok (1998) และ 

“การจัดการ Ontology ในการจัดการระบบ KM เปนหัวใจสําคัญหลักของกระบวนการจัดการความรู” 

โดย York Sure และ Steffen Staab และ Rudi Studer (2001) ซ่ึงทฤษฏีนี้สอดคลองกับการดําเนินแนว

ทางการปฏิบัติท่ีดีเย่ียมของ ITIL ซ่ึงเช่ือมโยงการจัดการการเรียนรูลงใน SKMS เพื่อเปนแนวทางการ

จัดการความรู ดังที่ York Sure และ Steffen Staab และ Rudi Studert ไดกลาววา “โดยท่ัวไปแลว

สามารถแบงกลุมของทักษะปน 4 ระดับ ไดแก ความรูพ้ืนฐาน (Basic Knowledge) การฝกปฏิบัติที่เปน

ประสบการณ (Practical Experience) ความรูความสามารถ (Competency) และผูเช่ียวชาญระดับสูง 

(Top Specialist) พนักงานจะไดรับระดับของตนเองจากทักษะที่มี”  

จากการศึกษาพบวาแนวทางเร่ิมตนคือศึกษาโครงสราง และกระบวนการของระบบงานเดิมที่

มีการดําเนินการอยูแลวในปจจุบันวาองคกรมีการใชกระบวนการใดในการนําเนินงานในปจจุบัน  และ

มีสวนงานใดท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติการเซอรวิส  ซ่ึงเม่ือทราบลักษณะของโครงสราง และ

กระบวนการแลวจึงสามารถออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารความรูใหมีความสอดคลองกัน แสดง

ภาพของกระบวนการ 
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