บทที่ 1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หลักการในการดําเนินธุรกิจใหสามารถแขงขันในสภาพธุรกิจในปจจุบนั ไดนั้น สิ่งที่สาํ คัญคือ การ
ควบคุมตนทุนการผลิตใหต่ําลงหรือการเพิ่มประสิทธิภาพของตนทุนทีม่ ีอยูอยางจํากัดใหเกิดขึ้นไดสูงสุด โดย
การนําเทคโนโลยีเขามาใขนบั เปนทางเลือกหนึ่งที่นยิ มใชกันมากเพื่อใหธุรกิจบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว และจาก
สภาพแวดลอมขององคกรในปจจุบนั ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทําใหกระบวนการทางธุรกิจตางๆ
จําเปนตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทําใหธุรกิจสวนใหญไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามามีบทบาทในการจัดการกับกระบวนการทางธุรกิจตางๆ เปนจํานวนมาก ทําใหเทคโนโลยี
สารสนเทศกลายเปนสวนสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจหลายๆ ประเภท โดย
องคกรสวนใหญมองวาการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชงานนัน้ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น ผูประกอบการยุคใหมจึงใหความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากยิ่งขึ้น โดยธุรกิจสื่อสิ่งพิมพก็นับเปนธุรกิจหนึ่งที่มีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชงาน เพื่อสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขัน โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธาพในการทํางานเปนสําคัญ ที่
เห็นไดอยางชัดเจนคือ เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอร โดยระบบงานคอมพิวเตอรนับเปนเทคโนโลยีที่สําคัญที่
เขามาชวยเสริมใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และชวยในกรลดตนทุนการผลิตมากยิ่งขึ้น สามารถลดความ
ยุงยากในการปฎิบัติงาน และชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วทําใหสามารถลดเวลาการทํางานได
เปนตน และเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา ทําใหธุรกิจตอง
มีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยมุงตอบสนองความตองการของลูกคา และทําใหเกิดความพึงพอใจแกลูกคา ปญหาที่เกิดขึน้ ใน
ปจจุบันทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จะเกิดขึ้นในสวนการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานทางดาน IT และ
ผูใชบริการนัน้ คือ ไมมีขนั้ ตอนหรือระบบในการประสานงานที่ดี เมื่อมีปญหาเกิดขึน้ ในการทํางานของผูใชงาน
จะไมมีขนั้ ตอนที่ชัดเจนที่เปนแบบแผนในการแกไขปญหาที่ดีเพียงพอในการปฏิบตั ิงาน ทําใหผูใชงานไมทราบ
วาจะตองไดรบั บริการอะไรบาง หรือจะตองทําอยางไรถึงจะสามารถไดรับบริการไดอยางทั่วถึง และบางครั้งเปน
การติดตอกันโดยตรงระหวางผูใชบริการและเจาหนาทีท่ างดาน IT โดยเปนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจํา
แตเนื่องจากมีวิธีการแกไขปญหาที่ไมไดคณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน เนื่องจากการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนัน้ จะมีวธิ ี
แตกตางกันออกไปตามแตละบุคคล ซึ่งสงผลใหเกิดความผิดพลาดซึง่ เปนการเสียตนทุนในการดําเนินงาน และ
รวมถึงเวลาทีต่ องสูญเสียไปทั้งของผูใชบริการและเจาหนาทีท่ างดาน IT ที่เปนผูใหบริการ ทําใหผลทีไ่ ดออกมา
ไมไดคุณภาพมาตรฐาน และในสวนของความตองการของผูใชบริการมีเพิ่มมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไป
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ตามระบบการทํางานทีม่ ีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการใหบริการในปจจุบนั ยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชบริการไดดีเพียงพอ
ซึ่งหากวามีระบบทีจ่ ะเขาชวยในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ทํางานตางๆ ใหมีระบบในการบันทึกการทํางาน การแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะชวยใหผูที่เขามา
ใหมสามารถมีขอมูลที่จะศึกษาถึงปญหา และวิธแี กไขปญหาที่เคยเกิดขึ้น รวมถึงทําใหลดปญหาที่เกิดจากการ
ที่มีเจาหนาทีท่ างดาน IT ลาออก เพราะจะทําใหความรูของเจาหนาทีท่ างดาน IT ที่ลาออกไปมาจัดเก็บไวใน
ระบบ
จากปญหาที่กลาวมาขางตน ทางผูบริหารและผูรับผิดชอบในสวนงานทางดาน IT และที่ปรึกษา
ขององคกรและไดตัดสินใจทีจ่ ะนําเอาระบบมาตรฐานมาประยุกตใชในองคกร เพราะการจัดทําระบบมาตรฐาน
จะทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยจะทําใหประสิทธิภาพการทางดานการดําเนินการ และการ
ใหบริการเพิ่มสูงขึ้น มีการแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนสามารถวัดผลได โดยไดเลือกระบบมาตรฐานมา 2
ระบบ คือ IT Infrastructure Library (ITIL) และ ISO 20000 เพื่อจะนํามาประยุกตใชในองคกร ซึ่งมาตรฐานทั้ง
2 นั้น จะเปนมาตรฐานที่เนนทางดานการใหบริการทางดาน IT (Illemann, 2008) และมีความเหมาะสมกับ
องคกร เพราะสวนงานทางดาน IT ขององคกรนั้นจะเปนงานที่เนนหนักทางดานการใหบริการเปนหลัก โดยที่
มาตรฐานทางดาน IT ที่เลือกมานั้นมีจุดทีม่ ีความแตกตางกันคือ ISO 20000 จะระบุขอกําหนดตางๆ ซึ่งเปน
เกณฑที่ใชในการชี้วัดทางดานการใหบริการ แต ITIL จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการทํางาน
ภายในองคกร เพื่อใหการบริหารการใหบริการทางดาน IT มีประสิทธิภาพสูงสุด และการตัดสินใจเลือกระบบ
มาตรฐานที่มคี วามเหมาะสมกับองคกรนัน้ จะมีปจจัยตางๆ ที่เขามามีสวนในการตัดสินใจเปนจํานวนมาก ซึ่ง
การที่จะสามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมนั้นมีเครื่องมือที่ใชชวยในการตัดสินใจมากมาย โดยในที่นไี้ ดใชการ
ตัดสินใจแบบ Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) ซึ่งเปนเครื่องมือที่เหมาะสมกับการตัดสินใจโดยมี
เงื่อนไขการตัดสินใจที่ซับซอน โดย MCDA สามารถนํามาประยุกตใชไดในทุกดาน (Montis, Toro, DrosteFranke, Omann, and Stagl, 2000) และเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจแบบ MCDA นั้น เชน Analytic
Hierarchy Process (AHP), Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments
(NAIADE), Multi-Attribute Utility Theory (MAUT) และ Multi-Objective Programming and Gold
Programming (MOP) เปนตน โดยในทีน่ ี้ไดใช AHP มาใชในการตัดสินใจเลือกระบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับ
องคกร เนื่องจากวาจากการศึกษาของผูวจิ ัยพบวามีผทู นี่ ําวิธีการ AHP มาชวยในการตัดสินใจดาน IT เปน
จํานวนมาก และ AHP ยังเปนเครื่องมือที่มีความเหมาะสม เพราะเปนการใชการแปลงปจจัยที่มีผลในการ
ตัดสินใจเปนตัวเลขโดยใชการคํานวณทางคณิตศาสตรเขามาชวย ทําใหสามารถตัดความคิดเห็นสวนตัวหรือ
อคติออกจากการตัดสินใจได และในการใช AHP ชวยในการตัดสินใจนั้นยังมีโปรแกรมที่สามารถนํามาเพื่อทํา
ใหการคํานวณเกิดความสะดวก รวดเร็วไดอีกดวย ซึ่งโปรแกรมดังกลาวคือ โปรแกรม Expert Choice ซึ่งจาก
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เหตุผลที่ไดกลาวมาแลวขางตน จึงไดเลือกเทคนิค AHP เพื่อมาประยุกตใชในการเลือกระบบมาตรฐานสากล
สําหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับผูป ฏิบัติงานและองคกรได
1.2 วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทีม่ ีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานในองคกร
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเลือกใชระบบมาตรฐานมาประยุกตใชในองคกร โดยใชกระบวนการ
ตัดสินใจแบบกระบวนการลําดับขัน้ เชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP)
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีความสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐานขององคกร
2. ศึกษาเทคนิคการตัดสินใจแบบกระบวนการลําดับขัน้ เชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP)
3. ศึกษาระบบมาตรฐานที่มีการใชงานอยูในปจจุบัน คือ ITIL และ ISO 20000 เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับ
ปจจัยตางๆ ทีม่ ีความสําคัญขององคกร

1.

1.4 ขอจํากัดงานวิจัย
กลุมประชากรที่ทาํ การศึกษาเปนเพียงบริษทั เดียวในกลุม ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ จึงไมสามารถใชขอมูลที่ไดจาก
การวิจัยเปนบรรทัดฐานใหกับบริษัทอื่นๆ ที่อยูในธุรกิจเดียวกันหรือตางกลุม ธุรกิจกันได

1.

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อนําปจจัยที่สําคัญผานกระบวนการวิเคราะหการตัดสินใจในการพิจารณาเลือกใชระบบมาตรฐานที่
เหมาะสม และทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. เพื่อสรางความนาเชื่อถือในการเลือกใชระบบมาตรฐานใหเหมาะสมกับความตองการขององคกร
3. เพือ่ เปนแนวทางที่สามารถนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาระบบการตัดสินใจเลือกระบบมาตรฐานอืน่ ๆ
ขององคกรได

