บทที่ 2
แนวคิด และพืน้ ฐานทฤษฎีที่เกีย่ วของ
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในองคกรธุรกิจมากขึน้

ดังนั้นบุคคลที่ทําหนาที่

เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงจําเปนตองมีพื้นฐานและความรูเ ปนอยางมาก

นอกเหนือจากนัน้ ยัง

จําเปนตองมีกรอบหรือมาตรฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัตขิ องบุลลากรทีป่ ฏิบัติหนาที่ (Robinson,
2005)

ซึ่งการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับองคกรนั้นก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน

ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคกร
2.1 ความสําคัญในการนําระบบมาตรฐานมาประยุกตใชในองคกร
ปจจุบันองคกรตางๆ ไดมุงเนนที่การบริหารคุณภาพภายในองคกร คือ การปรับปรุงเพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยกําหนดระดับของคุณภาพโดยรวมขององคกร, การจัดการการใหบริการ
ลูกคา และระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยมุงเนนที่การพัฒนาในระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นจากจากการเปลี่ยนแปลง
เปนขั้นตอน
โดยเนนประสิทธิภาพรวมขององคกรที่จะสามารถตอบสนองลูกคาขององคกรทั้งภายในและ
ภายนอก
โดยการนําเอาระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในองคกรนั้น มี
ผูใหคํานิยามที่ไดนาํ เสนอ คือ
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ตารางที่ 2.1
คําจํากัดความของระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูวิจัย
คําอธิบาย
Brown and Magill (1994) ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อธิบายถึงระบบความรับผิดชอบ
การทํางานดาน IT
Luftman (1996)
ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือการกําหนดอํานาจการ
ตัดสินใจในระบบการดําเนินงานและการจัดการเพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมายทั้ง
ทางดาน IT และดานธุรกิจที่ใชในการตั้งคาความสําคัญดาน IT และการจัดสรร
ทรัพยากร IT
Grembergen (2002)
ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการใชคณะกรรมการผูบริหาร
เปนกําลังขององคกรในการบริหารจัดการ และ IT Management ในการควบคุม
การทํางานและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทางดาน IT เพื่อใหเกิดความ
มั่นคงทั้งทางดานธุรกิจและ IT
Weill and Ross (2004) ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือการระบุสิทธการตัดสินใจและ
กรอบการรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนจุดประสงคของการใช IT
Robinson (2005)
ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนองคประกอบที่ไมสามารถ
แยกไดระหวางระบบมาตรฐานการดูแลกิจการที่ดีกับระบบวัฒนธรรมและความ
ซื่อสัตย ความรับผิดชอบและการโปรงใส การใชผลสํารวจตางๆ ในการสนับสนุน
หลักการ เพื่อบรรลุเปาหมายโดยการใชบทบาทและความรับผิดชอบที่กาํ หนดไว
อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพเปนพื้นฐานโครงสรางองคการในบริษทั
Source: “Classification of IT governance tools for selecting the suitable one in an enterprise,” by
Mehdi Fasanghari, Fatemeh NasserEslami and Ali Abdollahi, 2008, International Journal of Digital
Content Technology and its Applications, 2(2), 4-10.
โดยสรุป ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการที่ดที างดานเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกนั ไปกับความสามารถดานอื่นๆ ของคณะกรรมการและ
ผูบบริหารระดับสูงที่ใชเปนกรอบ และองคประกอบของกระบวนการบริหารงานในการปฏิบัติตามนโยบาย กล
ยุทธ เพื่อสรางศักยภาพ คุณคาเพิ่ม และการเติบโตอยางยั่งยืนอยางรูคุณคาใหกับองคกรควบคูกันไปกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทไี่ มสามารถแยกจากกันได ดังนั้นการผสมผสานความสามารถดานตางๆ ของ
องคกรกับศักยภาพของระบบงานและการจัดการเทดโนโลยีสารสนเทศที่ดี จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบทีไ่ ม
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อาจหลีกเลี่ยงได โดย IT Governance จะทําใหเกิดการบริหารและการบูรณาการทีเ่ ปนระบบ มีระเบียบ เปน
ขั้นตอน ลดความซ้าํ ซอน ลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงาน และประสานงานระหวางองคกรได
อยางรวดเร็ว ทันเวลา มีประสิทธิภาพที่สอดประสานกัน และในการดําเนินการในระดับตางๆ จากการใช
ความสามารถและศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรตงๆ เพื่อเปนการผลักดันไปสูความสําเร็จ
ของการจัดการทั่วทั้งองคกร
2.2 ระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในปจจุบันระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหลากหลาย โดยในทีน่ ี้ ผูวิจัยได
ทําการเลือกระบบมาตรฐานไวดังนี้คือ ITIL และ ISO 20000 (Illemann, 2008) โดยมีรายละเอียดของแตละ
มาตรฐานดังนี้
2.2.1 The Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
มาตรฐาน ITIL ไดรับการพัฒนาโดย British Office of Government Commerce (OGC) ซึ่งทํา
หนาที่ดแู ลรักษาและพัฒนาแนวทางเหลานี้อีกดวย ITIL เปนมาตรฐานที่ควรนํามาใชเปนแนวทางในการเตรียม
ระบบสารสนเทศขององคกรใหพรอมเขาสูยุด IT และเหมาะสําหรับการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ

เพราะมีการเสนอวิธกี ารในการปฏิบัติ

และมีความลึกในรายละเอียดของ

กระบวนการ เชน มาตรฐานทาง Service Support และ Service Delivery ตลอดจนการกําหนด SLA (Service
Level Agreement) ดวย
กระบวนการ

ITIL

เปนแนวทางที่ไดรับการยอมรับในการพัฒนากระบวนการใหบริการดาน

เทคโนโลยี ทีจ่ ะชวยใหองคกรพัฒนากระบวนการใหมปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกระบวนการจัดการ
ใหบริหาร (Service Management Process) ประกอบดวยสวนหลักๆ 2 สวน คือ Service Support และ
Service Delivery ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธดังภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1
สวนประกอบหลักของกระบวนการ ITIL (ITIL Publication Framework)
การบริหารจัดการการใหบริการ

การบริหารจัดการแอพพลิเคชั่น

เทคโนโลยี

การสนับสนุน
การใหบริการ

การบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐาน

ความตองการของธุรกิจ

ธุรกิจ

การสงมอบ
บริการ

Source: “An ITIL-based IT Service Management Model for Garment Enterprises,” by Haining Wang,
Shouqian Sun, Yanan Huang and Shiwei Cheng, 2008, 2008 International Conference on
Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering.
2.1.2.1 Service Support
มุงเนนที่การปฏิบัติการในแตละวัน

และการสนับสนุนการใหบริการดานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ประกอบดวย
2.1.2.1.1 Function Service Desk เปนฟงกชั่นที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผู
ใหบริการ และผูใชงาน เปนจุดที่รายงานเหตุการตางๆ ที่เกิดขึน้ และจัดการเกี่ยวกับคํารองขอในการขอบริการ
2.1.2.1.2 Configuration Management เปนการรวบรวมทุกสวนของกระบวนการ
Service Management เขาดวยกัน โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ซึง่ เปนขอมูลที่เปนปจจุบนั มี
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ความถูกตอง และสามารถเขาใจงาย โดยระบบ Configuration Management จะทําการระบุความสัมพันธ
ระหวางสิ่งตางๆ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงกับสวนประกอบของโครงสรางอื่นๆ ทีไ่ ดรับผลกระทบและเกีย่ วของ ทําให
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานไดเปนอยางดี
2.1.2.1.3

Change

Management

เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจวาผูใชงานไดทราบถึง

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นเมื่อมีคํารองขอ รับทราบระยะเวลาในการดําเนินการ และผลกระทบจากการ
ดําเนินงานเมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

เพื่อที่จะลดผลกระทบจากปญหาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อ

พัฒนาคุณภาพของบริการ
2.1.2.1.4 Release Management เปนการบริหารการนําระบบออกใหผูใชสามารถใช
ระบบงานตางๆ ได โดยเริ่มตนจากการวางแผนเพื่อนําระบบออกใช เตรียมเอกสารของระบบเผยแพร และการ
จัดอบรมใหแกผูรับบริการ ทําใหมั่นใจไดวาสิ่งที่ถกู เริ่มใชงานนัน้ สามารถติดตามและประเมินผลได
2.1.2.1.5 Incident Management เปนการแกไขระบบใหสามารถกลับมาใชงานดปกติ
โดยการจัดลําดับความสําคัญของ Incident จะอยูบนพื้นฐานของผลกระทบและความเรงดวน และปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของทรัพยากร
2.1.2.1.6 Problem Management เปนกระบวนการที่ตองการขอมูลของเหตุการณที่
เกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถระบุปญหา และสามารถหาสาเหตุชองปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการ
วิเคราะหไปทีต่ นเหตุของปญหา เพื่อใหสามารถปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
2.1.2.2 Service Delivery
มุงเนนการวางแผน

และเตรียมการปรับปรุงการใหบริการทางดานเทคโนโลยีใหมีการบริการที่

เพียงพอตอไปในอนาคต ซึ่งในสวนของ Service Delivery ประกอบดวย
2.1.2.2.1 Service Level Management เปนกระบวนการที่รับผิดชอในดานของ SLAs
คือ

เปนขอตกลงระหวางผูใหบริการกับผูรับบริการในเรื่องของความสามารถในการสงมอบบริการใหตามที่
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กําหนด และ OLAs คือ การกําหนดความตองการใหสนับสนุนภายในองคกรใหมคี วามสอดคลองกัน เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาผลกระทบที่จะกอใหเกิดผลเสียกับคุณภาพของการใหบริการเกิดขึน้ นอยที่สุด
2.1.2.2.2 Financial Management เปนความรับผิดชอบของหนวยงานทางดานบัญชีใน
การจัดหาตนทุนใหสําหรับการใหบริการดาน IT และในดานตางๆ ทีเ่ ปนตนทุนในการใหบริการ
2.1.2.2.3 Availability Management เปนกระบวนการวัดผลการดําเนินงาน และการ
บริหารงานของการใหบริการทางดาน IT เพื่อใหเกิดความแนใจวาการใหบริการนัน้ มีความสอดคลองและเขาใจ
ตรงกัน และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.2.2.4 Capacity Management เปนการจัดเตรียมการใชจา ยอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับความสามารถในปจจุบนั และอนาคต

โดยจะตองมีการวางแผนการใชจา ยทีม่ ีประสิทธิภาพ

และเหมาะกับเวลาตองมีการติดตามประสิทธิภาพและผลลัพธของการใหบริการ IT และสวนสนับสนุนดาน IT
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการใชทรัพยากรใหมปี ระสิทธิภาพ เขาใจความตองการดาน IT ในปจจุบนั และอนาคต
2.1.2.2.5 IT Service Continuity Management เปนความสามารถในการจัดการในการ
ใหบริการอยางตอเนื่อง โดยชวยลดความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในองคกร เชน ระบบที่มีความยืดหยุน และการ
กูคืนของระบบ รวมถึงการนําขอมูลกลับคืน มีความเขาใจและเลือกทางออกทีด่ ีที่สุดเพื่อการสนับสนุนความ
ตองการทางดานธุรกิจและมีแผนทางธุรกิจอยางตอเนื่องและเปนทิศทางเดียวกัน มีการตรวจทานปรับปรุงแกไข
ใหเหมาะกับสถานการณ และมีการทดสอบเปนประจํา
ขอมูลในรายละเอียดของ ITIL ไดอยูในภาคผนวก
ประโยชนของการนํา ITIL มาประยุกตใชงาน
• ชวยลดตนทุนคาใชจายในการบริหารงานทางดาน IT
• ชวยปรับปรุงระบบการใหบริการทางดาน IT ดวยการกระบวนการ หรือระเบียบขั้นตอนการ
ทํางานเชิงปฏิบัติ
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• ชวยใหหนวยงานผูใหบริการทางดาน IT ไดรับความพึงพอใจจากกลุม ลูกคาผูใชบริการมาก
ขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพในการใหบริการที่เปนระบบ
• ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากขึน้ เนื่องจากงานทีท่ ําอยูจะมีระเบียบแบบแผน และ
มีระบบในเชิงปฏิบัติมากขึน้ ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
• ชวยเพิ่มทักษะในการทํางานมากขึน้
2.2.2 ISO 20000
2.2.21 กระบวนการใหบริการ
2.2.2.1.1 การบริหารจัดการระดับการใหบริการ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอตกลง
ซึ่งกันและกัน บันทึก และบริหารจัดการระดับการใหบริการ ขอบเขตทั้งหมดของการใหบริการจะตองไดรับการ
ตกลงกันระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งหมด การใหบริการแตละชนิด หรือแตละประเภท จะตองถูกกําหนดหรือ
ควบคุมโดยขอตกลงการใหบริการหรือที่เรียกกันวา Service Level Agreement (SLA) โดยระดับการใหบริการ
จะตองไดรับการเฝาระวังและรายงานตามเปาหมายทีไ่ ดกําหนดไว ซึ่งสามารถนําไปสูการทํารายงานสรุป
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการแกไขปญหาในแตละครั้งได
2.2.2.1.2 การจัดทํารายงานการใหบริการ มีวัตถุประสงคเพื่อจัดทํารายงานที่
เกี่ยวของกับการใหบริการ รายงานอาจประกอบดวย ประสิทธิภาพเมื่อเที่ยบกับเปาหมายการใหบริการตามที่
กําหนดไว, ความไมสอดคลอง และประเด็นที่เกี่ยวของ เชน ดวยขอตกลงการใหบริการแกไขปญหา บางกรณี
อาจใชระยะเวลาในการแกไขปญหาเกินกวาที่กําหนด ซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติอื่นเพิ่มเติม เปนตน,
ขอมูลที่เกี่ยวของกับเวิรดโหลดของระบบ, ประสิทธิภาพของระบบหลังจากมีเหตุการณสําคัญๆ เกิดขึ้น และ
ขอมูลการวิเคราะหความพึงพอใจ
2.2.2.1.3 การบริหารจัดการการใหบริการเพื่อใหบริการไดอยางตอเนื่อง มีวัตถุสงค
เพื่อใหผูบริการมีหนาที่ผกู พันกับการใหบริการอยางตอเนื่อง ภายใตสถานการณตา งๆ ที่เกิดขึน้ โดยองคกร
จะตองจัดทําแผนการสรางความตอเนื่องสําหรับการใหบริการ
โดยอาจพิจารณาขอมูลจากแผนทางธุรกิจ
ขอตกลงการใหบริการ และผลการประเมินความเสี่ยง
2.2.2.1.4 การจัดทํางบประมาณและบัญชีสําหรับคาใชจายในการใหบริการ มี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดงบประมาณและทําบัญชีคาใชจายในการใหบริการ โดยจะตองมีกระบวนการที่ชัดเจน
ในการทําบัญชีคาใชจาย เพื่อคิดคาใชจายในการใหบริการ
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2.2.2.1.5 การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูให
บริการมีขีดความสามารถหรือทรัพยากรทีพ่ อเพียงตอการใหบริการ เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ขององคทั้งในปจจุบันและอนาคต
2.2.2.1.6 การบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย มีวัตถุประสงคเพื่อใหการ
บริหารจัดการดานความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด
โดยองคกรจะตองจําทําและ
อนุมัตินโยบายดานความมัน่ คงปลอดภัย รวมทั้งแจงใหผูเกี่ยวของทัง้ หมด ซึ่งรวมถึงลูกคาและผูใ หบริการไดรับ
ทราบ
2.2.2.2 กระบวนการสรางความสัมพันธ
2.2.2.2.1 การบริหารจัดการเพื่อสรางความสัมพันธกับองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและองคกร
โดยจะตองรวมกันเพื่อทบทวนการใหบริการของผู
ใหบริการในรอบระยะเวลาที่ผานมา ซึ่งอาจนําไปสูก ารเปลี่ยนแปลงตอขอบเขต ขอตกลงการใหบริการ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และตอบสนองตอความพึอพอใจของผูใชบริการ
2.2.2.2.2 การบริหารจัดการผูนําปจจัยเขาสําหรับการผลิต เพื่อบริหารจัดการผูนาํ
ปจจัยเขาสําหรับการผลิตขององคกร เพื่อใหการใหบริการของผูนาํ ปจจัยเขาเปนไปอยางมีคุณภาพ โดยผู
ใหบริการจะตองกําหนดกระบวนการบริหารจัดการผูนําปจจัยเขาอยางชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร
รวมทั้งกําหนดผูทําหนาที่รบั ผิดชอบในสัญญาระหวางผูใหบริการและผูนําปจจัยเขา
2.2.2.3 กระบวนการแกไขปญหา
2.2.2.3.1 การบริหารจัดการเหตุการณที่ทาํ ใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน
เพื่อบริหารจัดการกับเหตุการณที่ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน กระบวนการนี้จะมุงเนนไปที่การกู
ระบบใหกลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
2.2.2.3.2 การบริหารจัดการปญหาการใชงาน เพื่อลดการหยุดชะงักตอองคกร และ
ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนไปที่การระบุและวิเคราะหหาสาเหตุของเหตุการณที่ทําใหขาด
ความตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดขึ้นซ้าํ ของเหตุการณหรือขอผิดพลาดเดียวกันนั้นอีก
2.2.2.4 กระบวนการควบคุม
2.2.2.4.1 การบริหารจัดการการปรับแตระบบ เพื่อกําหนดและควบคุมองคประกอบที่
เกี่ยวของกับการปรับแตงระบบ รวมทั้งเพื่อบํารุงรักษาขอมูลการปรับแตงระบบใหมีความถูกตอง โดยจะตอง
กําหนดรายการทั้งหมดของขอมูลสําหรับการปรับแตง ความสัมพันธของขอมูลการปรับแตง และเอกสารที่
เกี่ยวของกับการปรับแตง โดยจะตองมีกลไกในการระบุ ควบคุม และสามารถตรวจสอบเวอรชั่นของการปรับแต
นั้นได
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2.2.2.4.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการประเมิน อนุมัติ ลงมือปฏิบัติ
และการทบทวนการเปลี่ยนแปลงตอเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะตองมีการกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน และ
เปนลายลักษณอักษร การขอทําการเปลี่ยนแปลงในแตละครั้งจะตองไดรับการบันทึกและจัดหมวดหมูไว
2.2.2.5 กระบวนการสงมอบ
2.2.2.5.1 การบริหารจัดการการสงมอบ เพื่อสงมอบบริการ ระบบ ซอฟแวร หรืออื่นๆ
ไปสูการใชงานจริง ซี่งผูใหบริการจะตองวางแผนรวมกับองคกรในการสงมอบบริการ ระบบ ซอฟแวร หรืออื่นๆ
เพื่อไปสูงการใชงานจริง แผนการสงมอบตองไดรับการเห็นชอบและอนุมัติโดยทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอมูลในรายละเอียดของ ISO 20000 ไดอยูในภาคผนวก
ประโยชนของการนํา ISO 20000 มาประยุกตใชงาน
• ไดรับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการการใหบริการทางดาน IT
• ชวยใหหนวยงานผูใหบริการทางดาน IT ไดรับความพึงพอใจจากกลุม ลูกคาผูใชบริการมาก
ขึ้น เนื่องจากประสิทธิภาพในการใหบริการที่เปนระบบ
• ชวยลดคาใชจา ยทางดาน IT และพัฒนาการใหบริการทางดาน IT ใหสอดคลองกับองคกร
เพิ่มมากขึ้น
• ลดความเสี่ยงและพัฒนาระบบการสื่อสารระหวางภาคธุรกิจกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางดานธุรกิจ
2.2.3 ความแตกตางระหวาง ITIL และ ISO 20000
อยางไรก็ตาม ITIL และ ISO 20000 ก็ยังมีสวนที่แตกตางกันอยู ซึ่งจากการศึกษาในปจจุบันจะ
พบวา ISO 20000 จะระบุถึงขอกําหนดตางๆ ซึ่งเปนเกณฑในการชี้วัดวาองคกรมีการบริหารการบริการ
ทางดาน IT อยางมีประสิทธิภาพหรือไม หากองคกรมีการปฏิบัติตามขอกําหนดเหลานั้นครบถวน ก็จะสามารถ
ผานการตรวจประเมิน และไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000 แตใน ISO 20000 ก็ไมไดกลาวถึงวิธีการ
หรือรายละเอียดในการดําเนินการ ในขณะที่ ITIL เปนแนวทางการในการจัดการกระบวนการทํางานภายใน
องคกร เพื่อใหการบริหารการใหบริการทางดาน IT มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใน ITIL จะมุงเนนที่ระดับของ
รายละเอียดและจุดประสงคของการทํางาน
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โดยเราจะใช ITIL เพื่อใหไดกระบวนการ และคําอธิบายที่ชัดเจนในแตละกระบวนการ และใช ISO
20000 เพื่อใหไดเอกสารคูมือ โดยจะสามารถแสดงใหเห็นในภาพที่ 2.2
ภาพที่ 2.2
ความสัมพันธระหวาง ITIL และ ISO 20000
Achieve this

Management Overview

Process Definition

Deployed solution

Source: “A business perspective – Experiences and viewpoints on the ITIL frameworks and ISO
20000,” by Kent Illemann, 2008.
นอกเหนือจากนี้ ระบบ ITIL และ ISO 20000 ยังมีจุดมุงเนนในรายละเอียดที่แตกตางกัน ซึ่งก็คือ
ใน ISO 20000 จะมุงเนนทีต่ องการตอบสนองทางดานบริการใหกับผูใ ชบริการเปนหลัก โดยในรายละเอียดจะ
มุงเนนที่ตองมีการระบุขอบเขตของการใหบริการ โดยจะตองไดรับการตกลงกันระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งหมดของ
การใหบริการและผูใหบริการ โดยจะตองมีการกําหนดและควบคุมใหมีการปฏิบัติตามขอตกลงกันไว โดยการ
กระทําดังกลาวเพื่อมุงเนนการตอบสนองทางดานการใหบริการทางดาน IT เปนหลัก แตในสวนของ ITIL นั้น
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการทางดาน IT เปนสวนหนึ่งที่ถูกกลาวใน ITIL แตการมุง เนนหลักของ
ITIL นัน้ จะเปนทางดานความปลอดภัยของขอมูลและระบบ เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
ไมติดขัดและมั่นใจวาขอมูลตางๆ ขององคกรจะไมสูญหายหรือเสียหายจากเหตุการณตางๆ
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2.3 เกณฑที่ใชในการตัดสินใจเลือกมาตรฐานทางดาน IT ที่เหมาะสมกับองคกร
การบริหารคุณภาพเปนกระบวนการในการบงชี้และบริหารกิจกรรมตางๆ ที่มีความจําเปนตอการ
ดําเนินการใหบรรลุจุดประสงคดานคุณภาพที่องคกรตั้งไว โดยกระบวนการในการชี้บงและการบริหารกิจกรรม
นั้น ประกอบดวย 3 กระบวนการหลักๆ คือ การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning: QP) การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control: QC) และการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI) และจุดประสงคดานการบริหาร
คุณภาพขององคกร คือ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ที่หมายถึงการสรางความเชื่อมั่นในสินคา
และบริการใหเกิดแกลูกคา
1. การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning: QP) คือการกําหนดไวซงึ่ เปาหมายที่จะบรรลุสูความ
คาดหวังของลูกคาทีก่ ําหนดไว แลวทําการจัดสรรทรัพยากรที่มีจํากัดตอวิธีการที่จะทําใหเกิดความมัน่ ใจวาผล
จากวิธีการดังกลาวจะทําใหลูกคาไดรับความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวย
• การบงชี้ลูกคา ซึ่งเปนไดทั้งลูกคาภายใน และลูกคาภายนอก
• การพิจารณาความตองการของลูกคา
• กําหนดคุณภาพในการออกแบบ หรือลักษณะของสินคาและบริการ โดยนําความตองการของ
ลูกคามาเปนตัวกําหนด
• การกําหนดเปาหมายของสินคาและบริการ ซึ่งไดมาจากนโยบายของผูบริหาร และเปาหมาย
ทางดานคุณภาพ
• ทําการออกแบบและพัฒนากระบวนการ
2. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) คือกิจกรรมหรือวิธกี ารปฏิบัติ เพื่อสนองความ
ตองการดานคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังของลูกคา

โดยถาพบวาการดําเนินการไมไดเปนไป

ตามทีไ่ ดตั้งไว จะสงผลใหลูกคาเกิดความไมพอใจ และจะตองคนหาสาเหตุของความไมพอใจดังกลาว เพื่อจะ
แกไขไดถกู ตอง โดยการควบคุมคุณภาพจะประกอบดวย
• การเลือก “หัวขอควบคุม” เพื่อจะไดทราบถึงประเด็นที่จะควบคุม ซึ่งคือความคาดหวังของ
ลูกคา
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• เลือกหนวยที่ใชวัดหรือประเมินหัวขอควบคุมดังกลาว
• จัดทําระบบการวัดหรือประเมินผล
• จัดทํามาตรฐานของตัววัดผลงาน หรือมาตรฐานของสมรรถนะ
• ทําการวัดหรือประเมินผลงาน หรือสมรรถนะที่เกิดขึน้ จริง แลวเปรียบเทียบกับมาตรฐานของ
สมรรถนะ
• ในกรณีที่มีความแตกตางระหวางสมรรถนะที่เกิดขึน้ จริง กับมาตรฐานของสมรรถนะ จะถือวา
เปนปญหาดานคุณภาพ
• ใหวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาดานคุณภาพ เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดซ้ําขึน้ อีกในอนาคต
ตอไป
3. การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement: QI) คือการคาดการณระดับความคาดหวังใหม
ของลูกคา แลวทําการวางแผนใหม ตลอดจนการควบคุมใหมเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายใหม หรือเปนการรักษา
สภาพเดิมใหเปนไปตามเปาหมายทีก่ ําหนด โดยประกอบดวย
• การบงชี้โครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

โดยทั่วไปแลวจะไดมาจากการสํารวจลูกคา

กลุมเปาหมาย
• การจัดคณะทํางานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Team) ซึ่งจะ
ประกอบดวยพนักงานระดับจัดการขององคกร

และมันเปนการบริหารแบบขามสายงาน

(Cross Function Team)
• การวินิจฉัยสาเหตุจากระบบ
• พัฒนาวิธีการแกไขสาเหตุจากระบบ
• ทวนสอบถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีการแกไขสาเหตุจากระบบ
• ทําการประเมินถึงแรงตอตานตอการเปลี่ยนแปลง
• จัดทําระบบควบคุมขึน้ ใหม และพิจารณาถึงประโยชนทจี่ ะไดรับ
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เนื่องจากการที่ตองการพัฒนาคุณภาพในงาน การตัดสินใจเลือกมาตรฐานทางดาน IT ให
เหมาะสมกับองคกรนั้นจึงมีความสําคัญ เพราะมาตรฐานที่จะนํามาใชงานนั้นจะตองสามารถตอบสนองความ
ตองการขององคกรไดอยางแทจริง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดขึ้นอยูกับหลักเกณฑตางๆ ที่นาํ มาใชเปน
เกณฑในการคัดเลือก จากการศึกษางานวิจัยตางๆ โดยมีเกณฑตางๆ ดังนี้
1. ผูบริหารอนุมตั ิ (Commitment from senior management) (Cater-Steel et al., 2006) การ
จะดําเนินการอะไรนัน้ จะประสบความสําเร็จได ผูบริหารจะตองเห็นดวย ซึ่งหากผูบริหารไมเห็นความสําคัญ ก็
ยากที่จะทําใหงานนัน้ สําเร็จได

เพราะเมื่อผูบริหารเห็นดวยก็จะสามารถกําหนดนโยบายทีส่ อดคลองกับ

เปาหมายได สามารถที่จะใหคุณใหโทษ สามารถที่จะชักจูงใหผูมีสวนเกี่ยวของตางๆ เห็นความสําคัญ
2. ประสิทธิภาพทางดาน IT (IT Performance) (Robinson, 2005; Jeong et al., 2006;
Cater-Steel et al., 2006; Cater-Steel and Toleman., 2007; Fasanghari et al., 2008; Schiuma, 2008)
คือการบริหารจัดการทางดาน IT ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกบั ระบบธุรกิจ ทําใหเกิดความ
ถูกตอง, รวดเร็ว และมีความปลอดภัยของขอมูลขาวสารตางๆ ในองคกร สงเสริมใหการทํางานขององคกรมี
ประสิทธาพ สะดวกสบาย ตรงกับความตองการของผูรับบริการ
3. การใหบริการทางดาน IT (IT Service) (Robinson, 2005; Cater-Steel et al., 2006; CaterSteel and Toleman, 2007) คือการศักยภาพทางดานบริการใหดีขนึ้ ตรงกับความตองการของผูรับบริการ หรือ
การใหบริการกับผูรับบริการตามทีไ่ ดตกลงกันไว
4. ระบบความปลอดภัยของขอมูล (Information Security Management) (Robinson, 2005;
Partida et al., 2007; Schiuma, 2008) คือการปองกันขอมูลที่เปน Digital ตั้งแตที่ตําแหนงที่เก็บขอมูล
(Storage) ขณะประมวลผล (Process) ขณะสงขอมูลบนระบบ Network (Transfer) โดยจะตองเก็บขอมูลไว
เปนความลับ สามารถใชงานไดตลอดตามที่ตองการ และขอมูลตองถูกตอง
5. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) (Robinson, 2005; Partida et al.,
2007; Fasanghari et al., 2008) คือการปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร ไมวา จะเปนการ
ควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารจัดการเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้น (การปองกันความเสี่ยง และการบรรเทาความ
รุนแรงของความเสี่ยง)
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6. กฎหมายกําหนด (Legal) (Robinson, 2005; Kaselowski et al., 2008) ขอกฎหมายบังคับ
ใหตองดําเนินการเพื่อปฏิบัติตาม ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา และองคกรตางๆ ที่ทาํ การติดตอดวย
7. การบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) (Robinson,2005; Schiuma, 2008;
Fasanghari et al., 2008) คือการบริหารจัดการความรูทางดาน IT เพื่อสามารถนําเอาความรูตา งๆ ที่ไดสะสม
มา ไมวาจะเปนปญหาและแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ที่เคยเกิดขึน้ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ IT ที่ดแู ล
หรือความรูในรายละเอียดของระบบที่ไดตดิ ตั้งไว
8. การสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร (Improved Profitability) (Chin et al., 1999; Jeong et
al., 2006; Partida et al., 2007; Schiuma, 2008) สรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร คือการใชงานระบบ IT เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหองคกรใหเปนไปตามที่เปาหมายวางไว
9. Improved Company Image & Staff Morale (Chin et al., 1999; Jeong et al., 2006)
สรางภาพลักษณใหดีกับองคกร และทําใหขวัญกําลังใจของพนักงานดีขนึ้ จากการนําระบบมาตรฐานมาใชงาน
10. วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) (Jeong et al.,2006) คือระบบของการยือถือ
ในสิ่งที่มีความหมายรวมกันของสมาชิกในองคกร ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ และพฤติกรรม
อื่นๆ ภายในองคกร
โดยสรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ สามารถสรุปไดตามตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2

Robinson. (2005).
9 9 9 9 9 9
Fasanghari, NasserEslami and Abdollahi. (2008)
9
9
9
Partida and Ezingeard. (2007)
9 9
Jeong and Moon. (2006)
9
Cater-Steel, Tan and Toleman (2006)
9 9 9
Cater-Steel and Toleman. (2007)
9 9 9 9
9
Schiuma and Lerro. (2008)
9
9
9 9
ซึ่งจากตารางสามารถสรุปไดวาปจจัยที่จะนํามาใชในการตัดสินใจเลือกใชมาตรฐานทางดาน IT มีดังนี้ IT Performance, IT Service,
Information Security Management, Risk Management, Knowledge Management

Organizational Culture

Improved Profitability

Knowledge Management

Legal

IT Service
Information Security
Management
Risk Management

งานวิจยั

Commitment from senior
management
IT Performance

ปจจัย

Improved Company Image

สรุปปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐานทางดาน IT

9

9
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2.4 การคัดเลือกโดยวิธกี าร Analytic Hierarchy Process (AHP)
การจะตัดสินใจเพื่อเลือกระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมาประยุกตใชในองคกรนั้น จากการศึกษา
หาปจจัยที่จะชวยในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐานนัน้ พบวามีปจ จัยจํานวนมากที่เขามาเกี่ยวของ และ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรือเปนการเลือกตัดสินใจอยางเหมาะสม

จึงไดเลือกการนําเทคนิค

กระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP) เขามาใช
โดยกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะหนั้นเปนกระบวนการที่ใชในการชวยเหลือทางดานการ
ตัดสินใจในประเด็นปญหาทีม่ ีความซับซอน มีหลายปจจัย มีทางเลือกจํานวนมาก รวมถึงปญหาที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม โดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของมนุษย โดยมีการแบงองคประกอบของปญหาแลวจัดขึน้
ใหมใหอยูในรูปของแผนภูมติ ามระดับชั้น

หลังจากนัน้ จะใชตัวเลขที่เกิดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบ

ความสําคัญของแตละปจจัยและสังเคราะหตัวเลขของการวินิจฉัย เพื่อนําปจจัยหรือทางเลือกมาคํานวณ เพื่อ
หาคาลําดับความสําคัญสูงที่สุดและสิ่งทีม่ ีอิทธิพลตอผลลัพธของการแกไขปญหานัน้

และยังชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหกับการตัดสินใจที่เปนกลุม ดวยหลักการของ AHP เปนการใชวิธีการคํานวณทางคณิตศาสตร
เขามาชวยในการตัดสินใจ จึงทําใหมีความนาเชื่อถือวามีประสิทธิภาพและความถูกตอง และการที่จะนํา AHP
ไปใชเพื่อชวยในการตัดสินใจของกลุมคนตางๆ นั้นจะตองอยูบนเงื่อนไขทีว่ ากลุมคนตางๆ ที่มารวมกันตัดสินใจ
จะตองอยูในระดับเดียวกัน เพื่อไมใหการตัดสินใจของคนหนึ่งมีผลกับคนอื่นๆ เชน การสอบถามปญหากับ
เจาหนาที่ระดับพนักงาน กับระดับหัวหนางาน จะตองทําแยกกัน และถาจะกลาวถึงหลักการสําคัญของ
กระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห จะ มี 3 หลักการดังตอไปนี้
1. หลักการสรางแผนภูมิ โดยทั่วไปมนุษยมคี วามสามารถในการรับรูวัตถุและความคิด และให
ความหมายของสิ่งที่รับรู โดยความรูข องมนุษยจะถูกเก็บไวในใจ และความรูทถี่ ูกเก็บไวยังถูกแบงเปนสวนๆ ใน
ลักษณะที่เชื่อมโยงกัน โดยกอนที่จะเริ่มสรางแผนภูมิ จะตองสรางรูปแบบของปญหาใหเปนโครงสรางลําดับชั้น
โดยเริ่มตนดวยกรระบุถึงองคประกอบหรือปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหา และจัดปจจัยตางๆ เปนหมวดหมู และ
หลังจากนั้นก็แบงกลุมปจจัยออกเปนระดับชั้นอีกครั้ง โดยจะสามารถแสดงใหเห็นในภาพที่ 2.3
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ภาพที่ 2.3
แผนภูมิลาํ ดับชั้นทัว่ ไปของกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห (AHP) (Saaty, 1980)
ลําดับชั้นที่ 1 :
เปาหมายหรือ
ลําดับชั้นที่ 2 :
เกณฑ, วัตถุประสงค

ลําดับชั้นที่ 3 :
ทางเลือก, ปจจัย

เปาหมาย

วัตถุประสงค 1

วัตถุประสงค 2

วัตถุประสงค n

ทางเลือก 1

ทางเลือก 2

ทางเลือก n

2. หลักการใชดุลยพินิจเชิงเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ใน
กระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห ผูตัดสินใจตองเปรียบเทียบปจจัยที่มีอยูในระดับชั้นเดียวกันเปนคูๆ โดย
คํานึงถึงความสําคัญที่มีตอระดับชั้นที่สูงกวาเปนคูๆ จนครบทุกปจจัย
3. หลักการความสอดคลองของเหตุผล ความสอดคลองของเหตุผลมีความหมาย 2 ประการ
ประการแรก หลักการตัดสินใจภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน ประการที่ 2 การวิเคราะหความสอดคลอง
ขอมูลในรายละเอียดของกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห (AHP) ไดอยูในภาคผนวก
โดยจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการนํา AHP เขามาประยุกตใชงาน ไดพบงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จํานวนมาก ยกตัวอยางเชน “Using analytic hierarchy process to analyze the information technology
outsourcing decision” (Udo, 2000) โดยกลาวถึงการใช AHP เพื่อตัดสินใจเลือก IT Outsource เขามา
ประยุกตใชในองคกร โดยการนําเกณฑการเลือกใช IT Outsource หลายเกณฑเขามาเปนตัวเลือกในการ
ตัดสินใจ เพื่อชวยใหการตัดสินใจมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น โดยลดความเสี่ยงจากการคาดเดาหรือการใช
ความรูสึกเขามาเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ โดยงานวิจัยนี้ทาํ เพื่อชวยสนับสนุนวา AHP สามารถเปน
เครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหการตัดสินใจวาควรจะเลือกใชงาน IT Outsource หรือไม, “Using AHP for
determining priority in a safety management system” (Chan et al., 2004) โดยกลาวถึงการใช AHP เพื่อ
ตรวจสอบความสําคัญของระบบการจัดการดานความปลอดภัย

เพื่อวิเคราะหปจจัยในสวนที่เกี่ยวของกับ

องคกร คือ Corporate Image, Cost Implication, Development Time, Expertise Required and Client
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Requirements กับ 14 ปจจัยที่มาจากระบบมาตรฐาน BS8800 โดยศึกษาจาก 32 องคกรธุรกิจ 3 ลักษณะ
ธุรกิจ และจากการวิเคราะหขอมูลดวย AHP ทําใหทราบวา Safety Training เปนปญหาที่พบในทั้ง 3 ลักษณะ
ธุรกิจ, “Evaluating Information Security Investments Using the Analytic Hierarchy Process” (Bodin et
al., 2005) ซึ่งใช AHP เพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาเรื่องงบประมาณที่ใชในดานความปลอดภัยของขอมูล โดย
มีจาก 2 มุมมอง คือการที่ผูบริหารระดับสูงดานความปลอดภัยของขอมูล (CISO) ขององคกร ตองการใหใชงาย
งบประมาณอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับการที่ผบู ริหารระดับสูงดานการเงิน (CFO) ตองการ
ใหเพิ่มเงินลงทุนทางดานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยในอดีตการประเมินจํานวนเงินที่ดีที่สุดใน
การลงทุนทางดานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล จะดูตามหลักของประโยชนของขอมูล และความ
ปลอดภัย โดยไมไดมีการพิจาณาทางดานคุณภาพ ซึ่งเปนการมองปญหาไมรอบดาน ทําใหมีการนํา AHP มา
ใชเพื่อวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยพิจารณาทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดยนําเอาผลของ
การใช AHP ในการใหคะแนนในเกณฑทางดานตางๆ มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จะใชในการเสริมสราง
ระบบรักษาความปลอดภัยดานขอมูลขององคกร, “Choosing a quality improvement project using the
analytic hierarchy process” (Water and Vries, 2006) ซึ่งกลาวถึงการใช (AHP) ชวยในการตัดสินใจการ
เลือกโครงการนํารองในการปรับปรุงคุณภาพโครงการของบริษัททางดาน IT ในประเทศเนเธอรแลนด โดย
งานวิจยั นีไ้ ดมกี ารใช AHP ในการวิเคราะหการตัดสินใจ และใชการรวบรวมขอมูลทางสถิติ เพื่อเปรียบเทียบกับ
การตัดสินใจดวย AHP โดยพบวาคาจากการคํานวณที่ไดไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งทําใหเชือ่ ถือไดวา การใช
AHP เพื่อชวยในการวิเคราะหการตัดสินใจสามารถใชงานไดจริง , “Use of AHP in decision-making for
flexible manufacturing systems” (Bayazit, 2005) ซึ่งกลาวถึงการนํา AHP มาชวยตัดสินใจใชงานระบบ
FMS ทั้งระบบในองคกร โดยการศึกษานี้ไดทําการวิเคราะหจาก 28 ปจจัย ซึ่งงานวิจัยนี้พบวาการทํา FMS มี
ความคุมคาในการลงทุน, “An evaluation of success factors using the AHP to implement ISO 14001based EMS” (Chin and Chiu, 1999) ซึ่งตองการนําเสนอการใชเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ AHP เพื่อ
วิเคราะหหาปจจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินการระบบมาตรฐาน ISO 14001
ซึ่งจากงานวิจัยตางๆ ขางตนนี้ ทําใหทราบวา AHP เปนเครื่องมือหนึ่งทีช่ วยในการตัดสินใจใน
ประเด็นปญหาที่มีความซับซอน มีหลายปจจัย มีทางเลือกจํานวนมาก รวมถึงปญหาที่เปนรูปธรรมและ
นามธรรม โดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของมนุษย โดยมีการแบงองคประกอบของปญหาแลวจัดขึน้ ใหม
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ใหอยูในรูปของแผนภูมิตามระดับชั้น

หลังจากนั้นจะใชตัวเลขที่เกิดจากการวินจิ ฉัยเปรียบเทียบความสําคัญ

ของแตละปจจัยและสังเคราะหตวั เลขของการวินิจฉัย เพื่อนําปจจัยหรือทางเลือกมาคํานวณ เพื่อหาคาลําดับ
ความสําคัญสูงที่สุดและสิ่งที่มีอิทธิพลตอผลลัพธของการแกไขปญหานัน้ และยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกบั
การตัดสินใจทีเ่ ปนกลุม ดวยหลักการของ AHP เปนการใชวิธกี ารคํานวณทางคณิตศาสตรเขามาชวยในการ
ตัดสินใจ จึงทําใหการตัดสินใจมีความนาเชื่อถือวามีประสิทธิภาพและความถูกตอง
2.5 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของ
งานวิจยั และบทความวิชาการที่ไดทําการศึกษา และรวบรวมขึน้ มาในการทําวิจัยครั้งนี้ มี
รายละเอียดเกี่ยวของกับระบบมาตรฐานทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังนี้
1. งานวิจยั เรื่อง “IT Excellence Starts with Governance” (Robinson, 2005) ซึ่งมุงเสนอ
แนวคิดที่จะนําเอาระบบการจัดการทางดาน IT เขามาใชงานเพื่อทําใหประสิทธิภาพของระบบ IT ดีขึ้น ซึ่งได
นําเสนอถึงประโยชนที่จะไดรับ 3 สวน คือทางดานกฎหมาย ซึ่งทําใหเกิดความมัน่ ใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการ,
การเพิ่มประสิทธิภาพในงานดาน IT ซึ่งมีบทความวิจยั ทีส่ นับสนุนความคิดหลายงาน โดยหนึ่งในนั้นไดกลาววา
การนําเอาระบบการจัดการดาน IT เขามาใชงาน สามารถทําเพิ่มกําไรใหกับบริษทั ได 20% และความเสี่ยง จาก
การที่มกี ารแขงขั้นสูง และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโยลี และความเสี่ยงจากการดําเนินงาน การจัดการ
ทางดาน IT จะชวยในการสรางมาตรฐานและเปนกรอบในการที่จะตรวจสอบการดําเนินงาน และปญหาที่จะ
เกิดขึ้น โดยศึกษามาตรฐานที่จะนํามาใชงานคือ COBIT, ITIL, BS ISO/IEC 17799: 2000 โดยการจะเริ่มใช
ระบบมาตรฐานเพื่อเขาบริหารจัดการทางดาน IT สิ่งเริ่มแรกที่สําคัญคือตองไดรับการสนับสนุนจากผูนาํ ของ
องคกร ตอมาคือตองเลือกระบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับองคกร และสามารถตอบสนองความตองการของ
องคกรไดอยางสูงสุด
2. งานวิจยั เรื่อง “Classification of IT Governance Tools for Selecting the Suitable One in
an Enterprise” (Fasanghari et al., 2008) ซึ่งกลาวถึงมุงศึกษาการเปรียบเทียบเครื่องมือการจัดการทางดาน
IT เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับองคกร เพื่อใชในการเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี, ชวยใหการตัดสินใจลงทุน
ทางดานไอดีมคี วามรอบคอบ คุมคาในการลงทุน, ปองกันความเสี่ยงตางๆ ที่จะเกิดขึน้ และสามารถประเมินผล
ได โดยงานวิจยั ไดทาํ การวิเคราะหระบบมาตรฐานทางดาน IT จํานวน 13 มาตรฐาน ซึ่งจากการวิเคราะหไดยดึ
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หลักของ COBIT โดยแบงเปน 4 กระบวนการหลักๆ คือ Planning and Organizing (PO), Acquisition and
implementation (AI), Delivery and support (DS) and Monitoring (M) โดยไดนําระบบมาตรฐานทั้ง 13
ระบบ มาทําการเปรียบเทียบเขากับใน 4 กระบวนการ ซึ่งผลสรุปจากงานวิจยั ไดสรุปวา การนําระบบมาตรฐาน
เขามาใชจะสามารถชวยในการจัดการและเขาใจปญหา, การตรวจสอบความสามารถทางดาน IT และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตางๆ ทางดาน IT
3. งานวิจยั เรื่อง “Critical Success Factors and Requirements for Achieving Business
Benefits from Information Security” (Partida and Ezingeard, 2007) ซึ่งกลาวถึงความสําคัญของการรักษา
ความปลอดภัยของขอมูล และความสําคัญของนโยบายดานความปลอดภัยของขอมูล โดยความสําเร็จจะ
ขึ้นอยูกับความชัดเจนในการจัดการทางดานกระบวนการ,

ความสามารถในการจัดการดานบัญชี,

ความ

ขอตกลงที่ชัดเจนระหวางองคกร, วัตถุประสงค, กลยุทธและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูลภายใน
องคกรโดยจากการสํารวจผูเชี่ยวชาญดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูลมากกวา 80 รายทัว่ โลก พบวา
องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล, มีการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
มีการวางกลยุทธและเปาหมายเพื่อรักษาผลประโยชนของผูบริหาร

โดยจะพบวาองคกรจะไดรับประโยชน

เพิ่มขึ้น 3 เรื่องคือ ผลประโยชนของผูถือหุนเพิ่มขึน้ , โอกาสในธุรกิจใหมๆ และ การกํากับดูแลองคกรที่ดีในดาน
ของการปฏิบตั ิงาน
4. งานวิจยั เรื่อง “Organizational Factors and IT Performances in Korean Government:
Framework and Empirical Test” (Jeong and Moon, 2006) ซึ่งกลาวถึงการดําเนินการขององคกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางดาน IT, การนํา IT ไปใชเพื่อมุงสรางคุณคาในระบบ e-government และปจจัยทีท่ ําใหเกิด
ความแตกตางในการนํา IT ไปใชในแตละองคกร เชน ลักษณะองคกร กระบวนการภายในองคกร, ปจจัยการ
บริการจัดการทางดาน IT เปนตน โดยการศึกษานัน้ ไดศึกษาขอมูลจากเอกสารตางๆ และไดออกแบบสอบถาม
เพื่อรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการตางๆ มากกวา 30 แหง แบบสอบถาม 1,200 ชุด โดยสรุปผลวา
ประสิทธิภาพของ IT จะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ในองคกร เชน วัฒนธรรมองคกร, ความสามารถทางดาน IT และ
ลักษณะของผูนํา เปนตน
5. งานวิจยั เรื่อง “A business perspective – Experiences and viewpoints on the ITIL
frameworks and ISO 20000” (Illemann, 2008) ซึ่งกลาวถึงโดยมุงศึกษาถึงประโยชนของ ITIL และ ISO
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20000, เครื่องมือหรือซอฟแวรที่จําเปน และสรุปผลจากผูทนี่ ําระบบมาตรฐาน ITIL และ ISO 20000 วา
คาดหวังสิ่งใดในการนําระบบมาตรฐานมาใชงาน และประโยชนทไี่ ดรับจากการทําระบบมาตรฐาน โดยใช
กรณีศึกษาของจากองคกรทางดาน IT ขนาดใหญในประเทศสวีเดน

โดยการศึกษานั้นไดศึกษาขอมูลจาก

เอกสารตางๆ และไดออกแบบสอบถามเพื่อรวมรวมขอมูลทางเว็บไซตโดยไดสงใหสมาชิก 1,200 คน โดยมี
ผูตอบแบบสอบถามกลับมา 12.25% คิดเปน 147 แบบสอบถาม และนอกจากนีย้ ังไดมีการสัมภาษณเพื่อให
ทราบถึงแตละองคกรวามีการนําระบบมาตรฐานใดมาใชงานบาง และไดผลประโยชนจากการนําระบบมาใช
งานอยางไร โดยงานวิจยั นีท้ ําใหเขาใจใน ITIL และ ISO 20000 ,สิ่งที่ ITIL แล ISO 20000 แตกตางกัน และทํา
ใหทราบวาการนําระบบมาตรฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีทงั้ องคกรที่นํามาใชงานและประสบ
ความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ แตทกุ องคกรมีความคาดหวังเหมือนกันวาถานําระบบ ITIL หรือ ISO
20000 มาใชงาน จะทําใหประสิทธิภาพขององคกรดีขึ้น
6. งานวิจัยเรื่อง “Implementation of IT Infrastructure Library (ITIL) in Australia: Progress
and success factors” (Cater-Steel and Tan, 2005) โดยมุงศึกษาปจจัยสูความสําเร็จในการนํา ITIL ไปใช
งาน โดยศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการใหบริการทางดาน IT โดยไดมีการรวบรวมขอมูลจากการจัด
งานประชุม โดยไดขอมูล 506 คน และนําขอมูลเหลานั้นมาคํานวนดวยโปรแกรม SPSS เพื่อหาระดับ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการนํา ITIL ไปใชงาน โดยงานวิจยั นีท้ ําใหเกิดความเขาใจใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการการใหบริการดาน IT (การประยุกตใช ITIL) วาสามารถเพิ่มศักยภาพในการ
ใหบริการ และตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางเต็มที่
7. งานวิจยั เรื่อง “Editorial Intellectual Capital and Company’s Performance
Improvement” (Schiuma and Lerro, 2008) ซึ่งมุงศึกษาถึงความสนใจในเรื่องของตนทุนทางความรูแ ละการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร

โดยมองวาการจะปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนั้น จะตองมีการสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร และมองถึง
การปรับปรุงทางดาน IT เพื่อตอบสนองความตองการขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยงานวิจัยนี้ไดทํา
การเก็บรวบรวมบทความวิชาการตางจากในงาน International Forum on Knowledge Assets Dynamics
2007 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศอิตาลี โดยไดผูเชี่ยวชาญชัน้ นํามาทําการอภิปราย โดยมีสาระสําคัญคือ ความสําคัญ
ของการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกรทางดาน IT, ตนทุนทางปญญาเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดประสิทธิภาพ
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ในการบริหารจัดการและการประเมินผล และทฤษฎีแนวความคิด และวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการตนทุนทางปญญา ผลการวิจัยคือ การบริหารจัดการความรูในองคกร จะเปนสิ่งที่
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในองคกรหลายดาน โดยการบริหารจัดการความรูในองคกรเปนการใชเครื่องมือทางดาน
IT เพื่อใหองคกรสามารถที่จะดึงความรูตางๆ ไปเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางตองการ ดังนั้นการ
จัดการทางดาน IT จึงมีความจําเปนที่จะตองไดรับการควบคุมและประเมินผลอยางตอเนื่อง
8. งานวิจยั เรื่อง “Evaluating Information Security Investments Using the Analytic
Hierachy Process” (Bodin et al., 2005) เพื่อวิเคราะหประเด็นปญหาเรื่องงบประมาณที่ใชในดานความ
ปลอดภัยของขอมูล โดยมีจาก 2 มุมมอง คือการที่หัวหนาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของขอมูล (CISO)
ขององคกร ตองการใหใชงายงบประมาณอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กับการที่หวั หนาทางการ
เงิน (CFO) ตองการใหเพิ่มเงินลงทุนทางดานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยในอดีตการประเมิน
จํานวนเงินที่ดที ี่สุดในการลงทุนทางดานระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล จะดูตามหลักของประโยชนของ
ขอมูล และความปลอดภัย โดยไมไดมีการพิจาณาทางดานคุณภาพ ซึ่งเปนการมองปญหาไมรอบดาน ทําใหมี
การนํา AHP มาใชเพื่อวิเคราะหปญหาเกีย่ วกับการตัดสินใจโดยพิจารณาทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพ โดย
นําเอาผลของการใช AHP ในการใหคะแนนในเกณฑทางดานตางๆ คือ การรักษาความลับของขอมูล, ความ
ถูกตองของขอมูล และการเขาถึงขอมูล มาพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่จะใชในการเสริมสรางระบบรักษา
ความปลอดภัยดานขอมูลขององคกร ซึ่งจากผลการวิจยั ทําใหทราบวา AHP เปนวิธีที่มีประโยชนสําหรับองคกร
ในการพิจารณาเกณฑที่ใชในการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ โดย AHP เปนเครื่องมือที่ใชวิเคราะหแนวทางการ
ตัดสินใจ และสามารถอํานวยความสะดวกใหกับทีมงานที่ตองใชการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑได
9. งานวิจยั เรื่อง “Choosing a quality improvement project using the analytic hierarchy
process” (Water and Vries, 2006) ซึ่งกลาวถึงการใช (AHP) เพื่อเลือกโครงการนํารองในการปรับปรุง
คุณภาพโครงการของบริษทั ทางดาน IT ในประเทศเนเธอแลนด เพราะในตลาดมีการแขงขันกันสูงขึ้น บริษัท
มองเห็นความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา

โดยศึกษาขอมูลจาก

เอกสารทางวิชาการและไดทําการสัมภาษณโดยพบวามีปจจัยปญหาที่เกี่ยวของ 4 ปจจัยคือ ประสิทธิภาพของ
การใหบริการ, คุณภาพของใบแจงหนี้, ขอมูลที่ใหแกลกู คา และวิธีการสื่อสารเวลาที่ระบบเกิดความผิดพลาด
และจากผลการที่ไมสามารถแกไขปญหาไดทันตามเวลาที่กําหนด จึงไดกําหนดปจจัยที่กระทบคือประสิทธิภาพ
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ขององคกร, ความพึงพอใจของลูกคา และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจากผลการวิจัยทําใหทราบวา AHP
เปนเครื่องมือที่งายที่ชวยในการตัดสินใจทีซ่ ับซอนได และมีการเปรียบเทียบกับผลของการใชสถิติขององคกร
เขามาเกี่ยวของ โดยพบวาตัวเลขทีไ่ ดจาก AHP นัน้ มีความใกลเคียงกับตัวเลขทางสถิติที่ไดบนั ทึกไว แตมีความ
งายกวาในเรื่องของการใชงาน เพราะเปนเครื่องมือที่ผูใชไมมีความจําเปนตองมีความรูทางคณิตศาสตรมาก
10. งานวิจยั เรื่อง “Using analytic hierarchy process to analyze the information
technology outsourcing decision” (Udo, 2000) โดยมุงเสนอแนวทางการวิเคราะหเพื่อชวยตัดสินใจวาควร
จะใช IT Outsource หรือไม ซึ่งไดมีการศึกษาปจจัยในการวิเคราะห 5 ดาน คือ Strategic Importance,
Stakeholder’s Interest, Vendor’s Issues, Cost Operations And Industry Environment โดยมีทางเลือกคือ
Outsourcer, IT Dept. And End User ซึ่งงานวิจัยนี้มุงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของ AHP ที่ชวยในการตัดสินใจ
ซึ่งมีขอดีคือ ความสามารถในการจัดกับปญหาที่มีความซับซอน การประเมินความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ ซึ่งผลของการวิจยั คือ แผนกไอทียังคงมีความสําคัญมากกวา Outsource ซึ่งถาจะใหดที สี่ ุด แผนกไอ
ทีและผูใชควรมีการประสานงานกัน เพื่อวางแผนงานใหสามารถตอบสนองผูใชไดดียิ่งขึ้น ซึ่งจะชวยใหองคกร
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
11. งานวิจยั เรื่อง “Using AHP for determining priority in a safety management system”
(Chan et al., 2004) ซึ่งกลางถึงการใช AHP เพื่อพิจารณาความสําคัญของกระบวนการ BS8800 (ระบบการ
จัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรมกอสรางในฮองกง การวิเคราะหจัดทําให 3 ประเภท
ธุรกิจ คือ joint venture (JV), Well-established (W-E) and small and medium sized (SME) เพื่อมุงใหเห็น
ถึงประโยชนของการนําเอาระบบมาตรฐาน

BS8800

เขามาใชงาน

เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใน

อุตสาหกรรมกอสรางในฮองกง เพราะไดมีการเปรียบเทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานใน 3 ประเทศ
คือ Hong Kong, Japan and Ontario ซึ่งพบวาใน Hong Kong มีอตั ราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดังนั้นผูวิจยั จึง
ไดทาํ การศึกษานีไ้ ดทาํ การรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม

เพื่อวิเคราะหปจจัยในสวนที่เกี่ยวของกับ

องคกร คือ Corporate Image, Cost Implication, Development Time, Expertise Required and Client
Requirements กับ 14 ปจจัยทีม่ าจากระบบมาตรฐาน BS8800 โดยไดจัดสงไปยังองคกรตางๆ ในกลุม
อุตสาหกรรมกอสรางทั้งหมดจํานวน 253 ชุด ไดรับกลับมา 32 ชุด โดยผลจากแบบสอบถาม 32 ชุดสามารถ
วิเคราะหไดวา การฝกอบรมเรื่องความปลอดภัย เปนปญหาที่ 3 ประเภทธุรกิจประสบอยู ซึ่งควรมีการ
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ประยุกตใช

BS8800

เขามาเปนกรอบพื้นฐานในการบริหารจัดการดานความปลอดภัยของอุตสาหกรรม

กอสรางในฮองกง
12. งานวิจยั เรื่อง “Use of AHP in decision-making for flexible manufacturing systems”
(Bayazit, 2005) ซึ่งกลาวถึงการใช AHP เพื่อประเมินการใช Flexible Manufacturing Systems (FMS) ซึ่งเปน
การศึกษาที่ประเทศตุรกี เพื่อศึกษาวาควรนําเอา FMS มาใชงานในองคกรหรือไม โดยไดทาํ การศึกษาขอมูล
ปจจัยที่ใชในตัดสินใจจากเอกสารวิชาการตางๆ ซึ่งมีปจจัยหลักๆ คือ ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ, โอกาสทีไ่ ดรับ
จากการทํา FMS, ความเสี่ยงจากการทํา FMS และ ขอเสียของการทํา FMS ซึ่งทั้งหมดแยกยอยเปนปจจัย
ยอยๆ ได 28 ปจจัย โดยผลการสรุปออกมาวาควรดําเนินการทํา FMS ทั้งระบบ
13. งานวิจยั เรื่อง “แนวทางการนํากระบวนการ ITIL (Information Technology Infrastructure
Library) เขามาประยุกตใชในองคกรใหประสบความสําเร็จ กรณีศึกษา : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)”
ของ จิรากร วัฒนศิริ (2550) โดยไดมุงเนนที่จะศึกษาการนํากระบวนการทางเทคโนโลยีมาเพื่อใชพัฒนาและ
ปรับปรุงใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช ITIL เขามาเพื่อเปนเครื่องมือในการ
จัดการในเรื่องของการใหบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิเคราะหสภาพการทํางานในปจจุบัน และ
วิเคราะหแนวทางในการทํางาน

โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลที่เกีย่ วของภายในธนาคาร

และไดทาํ การ

สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของในองคกร
ซึ่งเมื่อไดทําการศึกษาคนควาเอกสาร, บทความและ งานวิจัยที่เกีย่ วของตางๆ พบวาการจะทํา
การเลือกระบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับองคกร จะมีปจจัยตางๆ เขามาเกี่ยวของเปนจํานวนมาก จึงมีความ
ตองใชเครื่องมือที่ชวยในการตัดสินใจแบบ MCDA ซึ่งในที่นไี้ ดใช AHP มาชวยในการตัดสินใจเลือกระบบ
มาตรฐานที่เหมาะสม โดยปจจัยตางๆ ที่ผูวิจยั ไดทําการศึกษามานัน้ ไดมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของตางๆ โดย
แสดงใหเห็นไดจากตารางที่ 2.2 (สรุปปจจัยที่ใชในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐานทางดาน IT) และปจจัย
อีกสวนทีไ่ ดมาจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของทางดาน IT ในองคกร และจากการคัดเลือกระบบมาตรฐานที่
เหมาะสมกับองคกรโดยมีตัวเลือกคือ ITIL และ ISO 20000 ซึ่งเมื่อไดทาํ การวิเคราะหขอมูลปจจัยตางๆ และ
ทางเลือกขององคกร ทําใหสามารถแสดงไดดังภาพที่ 3.1 (แผนภูมิลาํ ดับชั้นเชิงการวิเคราะห)

