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ภาคผนวก

ผนวก ก
The Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
มาตรฐาน ITIL ถือเปนแบบแผนปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) และเปนมาตรฐาน
ที่ควรนํามาใชเปนแนวทางในการเตรียมระบบสารสนเทศขององคกรใหเพรอมเขาสูย ุค
IT
Governance
และเหมาะสําหรับการบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจน เชน มาตรฐานทาง Service Support และ Service Delivery
ตลอดจน การกําหนด SLA (Service Level Agreement)
กระบวนการ ITIL เปนมาตรฐานการพัฒนาระบบบริหารการจัดการงานบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดรับการยอมรับกวางขวางที่สุดในปจจุบนั ถือเปนแบบแผนการปฏิบัติท่ี
เปนทีน่ ิยมของทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก เนื่องดวยการบริหารจัดการงานบริการดานสารสนเทศ
ไดกลายเปนระเบียบปฏิบัตสิ ําคัญสําหรับองคกรที่ใชไอที หรือระบบสารสนเทศเปนตัวขับเคลือ่ น
การเติบโตของธุรกิจ และเพิม่ ความพึงพอใจใหการบริการลูกคา ซึ่งกระบวนการ ITIL ประกอบดวย
สวนหลักๆ 2 สวนคือ Service Support และ Service Delivery ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธดังรูป
และไดกลาวถึงรายละเอียดในสวนถัดไป
ภาพสวนประกอบหลักของกระบวนการ ITIL (ITIL Publication Framework)
Service Management
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1. Service Support
มุงเนนที่การปฏิบัติการในแตละวัน
และการสนับสนุนการใหบริการทางดาน
เทคโนโลยีที่มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพในการตอบสนองความตองการของลูกคา ประกอบไป
ดวยกระบวนการยอยทั้งหมด 1 ฟงกชนั่ และ 5 กระบวนการดังนี้
1.1 Function Service Desk เปนฟงกชนั่ ที่เปนตัวกลางในการติดตอระหวางผู
ใหบริการ และผูใชงาน ทํางานวันตอวัน และเปนจุดที่รายงานเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึน้ และจัดการ
เกี่ยวกับคํารองขอในการขอบริการ โดย Service Desk จะทําหนาทีใ่ นการเก็บขอมูลของผูใชงาน
สําหรับในแตละเหตุการณที่รอ งขอ การใหบริการ โอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบในการดําเนินงาน
ควบคุมความกาวหนาของเหตุการณ หรือ Incident นั้นๆ รวมถึงรักษาความเปนเจาของของ
เหตุการณหรือ Incident นั้นๆ ดวย
1.2 Configuration

Management

เปนการรวบรวมทุกสวนของกระบวนการ

Service Management เขาดวยกัน โดยเก็บขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบตางๆ ซึ่งเปนขอมูลที่เปน
ปจจุบัน มีความถูกตอง และสามารถเขาใจไดงาย และหากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกิดขึน้
จะตองมีการจัดการดวย Change Management จะชวยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ซึ่งในสวนของ Configuration Management และ Change Management สามารถนํามารวมเปน
สวนเดียวกันได เพราะการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ หรือสวนประกอบตางๆ ที่เกิดขึ้นในสวนของ
Change Management จะตองอยูภายใตระบบ Configuration Management เสมอ และ
ผลกระทบที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขี้นก็สามารถหาขอมูล หรือหาแนวทางการแกไขและ
ดําเนินงานตอไปจาก Configuration Management ไดเชนกัน การขอเปลีย่ นแปลงทุกอยาง
จะตองถูกนําเขาสู Configuration Management Database (CMDB) และมีการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงในขณะที่คําขอเปลี่ยนแปลงนั้นอยูในกระบวนการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ
ระบบ Configuration Management จะทําการระบุความสัมพันธระหวางสิง่ ตางๆ ที่
ถูกเปลี่ยนแปลงกับสวนประกอบของโครงสรางอืน่ ๆ ที่ไดรับผลกระทบและเกี่ยวของ เมื่อใดก็ตามที่
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโครงสรางของ Configuration Management การจัดการที่สามารถ
บันทึกหรือปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดอยางอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ นั้น จะทําให
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานไดเปนอยางดี
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1.3 Change Management กระบวนการของ Change Management ขึ้นอยูกับ
ความถูกตองของขอมูลใน Configuration Management Database (CMDB) ดังนั้น
ความสัมพันธระหวาง Configuration Management, Release Management และ Change
Management จึงมีความเกีย่ วของกันเปนอยางมาก
รายละเอียดของกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นจะอยูในเอกสาร SLAs เพื่อใหเกิด
ความมัน่ ใจวาผูใชงานไดทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมือ่ มีคํารองขอ

รับทราบ

ระยะเวลาในการดําเนินการ และผลกระทบจากการดําเนินงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
รายละเอียดของการเปลีย่ นแปลงตางๆ

ที่เกิดขึ้นจําเปนจะตองมีการแจงใหทาง

Service Desk รับทราบถึงสิ่งที่เปลีย่ นแปลงนัน้ ๆ ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เหลานัน้ จะไม
เปนไปตามคํารองขอ หรือไมเปนไปตามความคาดหวังก็ตาม
กลุมผูบริหารที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Advisory
Board (CAB) ซึ่งเปนกลุมที่มีความเชีย่ วชาญและสามารถใหคําแนะนําที่ดีแกทมี Change
Management ได ในการดําเนินงานเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงตางๆ ที่เกิดขึน้ ซึง่ กลุมผูบริหารนี้
สามารถจัดตัง้ ขึ้นมาไดจากตัวแทนของแตละหนวยงานทั้งหนวยงานในดาน IT และหนวยงานใน
ดาน Business
1.4 Release Management การเปลีย่ นแปลงสวนใหญมักมีผลมาจากการนํา
Hardware Software ตัวใหม หรือเอกสารใหมๆ มาใชงาน Release Management จึงมี
ความสัมพันธกับ Change Management และ Configuration Management เปนอยางมาก
เนื่องจากจะตองมีการประสานงานใหสอดคลองกันในเรือ่ งของการวางแผนการนํามาใชงาน

คือ

ตองมีการควบคุมขอมูลในระบบใหมีความถูกตอง เพราะหากไมมีการควบคุม และขอมูลเกิดความ
ผิดพลาดขึ้นในระบบ จะทําใหไมสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นได และจะมีผลทําให
การเริ่มนํามาใชงานในระบบนั้นไมสามารถควบคุมไดตามมา นอกจากนี้ CMDB จะตองมีการ
ปรับปรุงขอมูลใหทนั สมัยอยูเสมอ และจะตองมีการอางอิงจาก Release Management เสมอ
1.5 Incident

Management

มีความสัมพันธอยางมากกับ

Problem

Management, Change Management และฟงกชั่น Service Desk ถาหากไมมกี ารควบคุมหรือ
ดูแลที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้นแลวอาจจะถูกกําหนดใหกลายเปนเหตุการณที่
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เกิดขึ้นใหม ดังนัน้ จึงตองมีการดูคํารองขอเกาๆ วาเคยเกิดขึ้นหรือยัง การบันทึกเหตุการณหรือ
Incident ที่เกิดขึ้น ควรจะถูกจัดเก็บไวที่ CMDB ที่เดียวกันกับทีจ่ ัดเก็บขอมูลปญหา และขอมูล
Error ที่รูวิธกี ารแกปญหา
การจัดลําดับความสําคัญของ Incident จะอยูบนพืน้ ฐานของผลกระทบและความ
เรงดวน และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนไปไดของทรัพยากร และตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระบวนการ Service Level Management และเอกสารใน SLAs
1.6 Problem Management กระบวนการ Problem Management ตองการขอมูล
ของเหตุการณหรือ Incident ที่มีความถูกตองนาเชื่อถือ เพื่อที่จะสามารถระบุปญ
 หาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถหาสาเหตุ รวมถึงแนวโนมของการเกิดเหตุการณขึ้นได เพื่อใหสามารถ
แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2. Service Delivery
มุงเนนการวางแผน และเตรียมการปรับปรุงการใหบริการทางดานเทคโนโลยีใหมีการ
บริการที่เพียงพอตอไปในอนาคต ซึง่ ในสวนของ Service Delivery จะประกอบไปดวยกระบวนการ
ยอยทัง้ หมด 5 กระบวนการดังนี้
2.1 Service Level Management เปนกระบวนการที่รับผิดชอบในดานของ SLAs
คือ ขอตกลงระหวางผูท ี่ใหบริการกับผูรับบริการในเรื่องของความสามารถในการสงมอบบริการได
ตามกําหนด และโครงสรางของ OLAs คือ การกําหนดความตองการในการสนับสนุนภายใน
องคกร สวนใหญจะระบุความสัมพันธระหวาง Service Desk กับกลุมที่ตองทําหนาที่สนับสนุน
ภายในองคกร ใหมีความสอดคลองกัน และเพื่อใหเกิดความมัน่ ใจวาผลกระทบที่จะกอใหเกิด
ผลเสียกับคุณภาพของการใหบริการจะมีนอ ยที่สุด

กระบวนการนี้จะเกี่ยวของกับผลกระทบของ

การเปลี่ยนแปลง ซึง่ ขึ้นอยูก ับคุณภาพของการใหบริการ และ SLAs และจะมีบทบาทเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และไดดําเนินการในกระบวนการนัน้ เสร็จสิ้นแลว
วัตถุประสงคหลักของ SLAs คือ จะมีความเกี่ยวของในเรือ่ งของความสามารถในการ
ใหบริการ และการใหทางแกปญหาของคํารองขอของเหตุการณตางๆ ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
Service Level Management จึงเปนสวนสําคัญสําหรับในสวนของ Service Support และ
Service Delivery ซึ่ง Service Level Management ไมใชฟงกชั่นทีแ่ ยกตัวออกมาตางหาก แตจะ
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ทํางานควบคูไปกับกระบวนการที่กาํ ลังดําเนินงานอยู
และชวยใหกระบวนการทํางานตางๆ
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2.2 Financial Management เปนความรับผิดชอบของหนวยงานทางดานบัญชีใน
การจัดหาตนทุนใหสําหรับการใหบริการทางดาน IT และในดานตางๆ ที่เปนตนทุนในการใหบริการ
ซึ่งจะตองมีความเกีย่ วของกับในสวนของ Capacity Management Configuration Management
และ Service Level Management เพื่อทําการระบุตนทุนที่แทจริงของการใหบริการ ผูบ ริหาร
ทางดานการเงินจะตองมีความเกีย่ วของอยางใกลชิดกับผูบริหารทางดานลูกคาสัมพันธ

และ

ผูบริหารทางดาน IT ในเรื่องของการตอรองเกี่ยวกับตนทุนของหนวยงานทางดาน IT และคาใชจาย
ของลูกคาในแงของ IT
2.3 Availability Management เปนกระบวนการที่เกีย่ วของกับการออกแบบ การ
วัดผลการดําเนินงาน และการบริหารงานของการใหบริการทางดาน IT เพื่อใหเกิดความแนใจวา
ขั้นตอนในดานความตองการทางธุรกิจ

และความสามารถในการใหบริการนัน้ มีความสอดคลอง

และเขาใจตรงกัน และสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ Availability Management ตองทํา
ความเขาใจถึงเหตุผลวา ทําไมการใหบริการทางดาน IT ถึงไดไมประสบความสําเร็จ และ
ระยะเวลาที่ใชในการใหบริการวาเปนอยางไร

Incident

Management

และ

Problem

Management จะเปนกุญแจสําคัญที่ใชในการบอกเหตุการณที่ถกู ตอง และความคืบหนาในการ
ดําเนินงาน
การวัดผล และรายงานผลของความสามารถในการใหบริการทางดาน IT จะทําให
เกิดความมั่นใจไดวาระดับการใหบริการนัน้ ตรงตาม SLAs ที่กําหนดไวหรือไม Availability
Management จะสนับสนุนกระบวนการ Service Level Management ดวยในการทําการวัดผล
และรายงานผลใหรับทราบถึงความสามารถในการใหบริการ
2.4 Capacity Management เปนกระบวนการที่ทาํ หนาที่เชื่อมโยงเกีย่ วกับความ
ตองการทางธุรกิจ นอกจากนี้ Capacity Management นั้นยังเกีย่ วของกับกระบวนการระบุปญหา
และกระบวนการแกไขปญหาอีกดวย กิจกรรมของ Capacity Management คือ การรวบรวมคํา
รองขอของการเปลี่ยนแปลง (Request For Change หรือ RFCs) เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจไดวามี
ความเหมาะสมและสามารถใหบริการได

RFCs

เปนหัวขอของกระบวนการ

Change
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Management และมีผลกระทบตอสวนประกอบตางๆ รวมถึง Hardware Software และเอกสาร
ตางๆ ซึง่ คํารองขอตางๆ ก็จะมีผลตอ Release Management ดวย
Capacity Management ควรจะตองเกี่ยวของกับการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมด กําหนดผลกระทบของความสามารถในการทํางาน ซึง่ จะตองทําเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น และดําเนินงานในกระบวนการนั้นเสร็จสิน้ แลว Capacity Management ควรให
ความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่สะสมอยางตอเนื่องของการเปลีย่ นแปลงที่ใชระยะเวลานาน สวน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ไมสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียว สามารถลดระยะเวลาในการ
ทํางานหรือใหความสําคัญลดลงได
2.5 IT Service Continuity Management เปนกระบวนการที่เกี่ยวของในดานของ
การจัดการในเรื่องของความสามารถในการใหบริการอยางตอเนื่องกอนที่จะทําการตัดสินใจ และมี
การกําหนดระดับการใหบริการขั้นต่ําทีธ่ ุรกิจตองการหากมีปญหาเกิดขึ้น IT Service Continuity
Management จะตองมีความสมดุลยของการลดความเสี่ยง เชน ระบบที่มีความยืดหยุน และการกู
คืน รวมถึงการนําขอมูลกลับคืนมา ขอมูลในกระบวนการ Configuration Management จะตองมี
การวางแผน และปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนน จะมี
ผลกระทบกับแผนที่วางเอาไวอยางตอเนือ่ ง ฝาย IT และแผนทางธุรกิจจะตองเปนเรือ่ งหลักใน
กระบวนการ Change Management และ Service Desk จะตองมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจหากมีการรองขออยางตอเนื่อง

ผนวก ข
มาตรฐานการบริหารจัดการการใหบริการ ISO / IEC 20000
เนื่องดวยมีการนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชจํานวนมาก จึงทําใหงาน
ทางดานบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทสําคัญ เพราะจะตองคอยใหบริการ
แกผูที่ขอรับบริการในดานตางๆ ไมวาจะเปนการแกไขปญหา การแนะนําวิธกี ารใชงานอุปกรณ
และอื่นๆ และเพื่อใหผูรับบริการไดรับความมัน่ ใจวาผูใ หบริการเหลานัน้ จะสามารถดําเนินงานได
อยางมั่นคง ตอเนื่อง และมีเสถียรภาพที่ดี จึงไดมีการจัดทํามาตรฐานการบริหารจัดการการ
ใหบริการ ISO / IEC 20000 ขึ้น โดยแตเดิมคือ BS 15000 ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ และไดรับ
การพัฒนาจนในปจจุบนั ไดกลายเปนมาตรฐานระดับนานาชาติ คือ ISO / IEC 20000 โดยมี
องคประกอบดังนี้
ภาพที่ 2 แสดงองคประกอบของกระบวนการที่เกีย่ วของกับการบริหารจัดการการใหบริการ
กระบวนการใหบริการ
การบริหารจัดการขีดความสามารถ การบริหารจัดการระดับการ
ของระบบ
ใหบริการ

การบริหารจัดการดานความมั่นคง
ปลอดภัย

การบริหารจัดการการใหบริการ
เพื่อใหบริการไดอยางตอเนื่อง

การจัดทํางบประมาณและบัญชี
สําหรับคาใชจายในการใหบริการ

การจัดทํารายงานการใหบริการ

กระบวนการควบคุม

กระบวนการสงมอง
การบริหารจัดการการสงมอบ

การบริหารจัดการการปรับแตงระบบการ
บริกระบวนการแก
หารจัดการการเปลี
ไขป่ยญนแปลง
หา

กระบวนการสรางความสัมพันธ
การบริหารจัดการเหตุการณที่ทําให การบริหารจัดการเพื่อสราง
ขาดความตอเนื่องในการ
ความสัมพันธกับองคกร
ดําเนินงาน
การบริหารจัดการปญหาการใชงาน การบริหารจัดการผูนําปจจัยเขา
สําหรับการผลิต

115

116
1. กระบวนการใหบริการ
1.1 การบริหารจัดการระดับการใหบริการ
กระบวนการนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อกําหนด ตกลงซึง่ กันและกัน บันทึก และบริหารจัดการ
ระดับการใหบริการ
ขอบเขตทั้งหมดของการใหบริการจะตองไดรับการตกลงกันระหวางผูท ี่
เกี่ยวของทัง้ หมดในการใหบริการแตละชนิด (หรือแตละประเภท) จะตองถูกกําหนดหรือควบคุม
โดยขอตกลงการใหบริการหรือที่เรียกกันวา Service Level Agreement (SLA) เชน ในการ
ใหบริการแกไขปญหาเกีย่ วกับกรใชงานเครื่องคอมพิวเตอร ผูใหบริการและผูใชบริการอาจรวมกัน
กําหนดขอตกลงการใหบริการ เชน การใหบริการแกไขปญหาไวรัสจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 ชั่วโมงนับตัง้ แตไดรับแจงเขามา
ระดับการใหบริการจะตองไดรับการเฝาระวังและรายงานตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว เชน
ทุกครั้งที่ไดรับแจงปญหาไวรัส ผูใหบริการจะตองบันทึกขอมูลการแกไขปญหาและระยะเวลาที่ใช
ในการแกไขปญหาเก็บไว ซึ่งสามารถนําไปสูก ารทํารายงานสรุประยะเวลาโดยเฉลี่ยในการแกไข
ปญหาไวรัสแตละครั้ง
1.2 การจัดทํารายงานการใหบริการ
เพื่อจัดทํารายงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการ รายงานอาจประกอบดวย
• ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเปาหมายการใหบริการที่กาํ หนดไว (เชน การ
แกไขปญหาไวรัสภายใน 4 ชั่วโมง เปนตน)
• ความไมสอดคลอง (เชน กับขอตกลงการใหบริการ) และประเด็นที่
เกี่ยวของ เชน ดวยขอตกลงการใหบริการแกไขปญหาไวรัสภายใน 4
ชั่วโมง บางกรณีของการแกไขปญหาไวรัสอาจใชระยะเวลาในการแกไข
เกินกวา 4 ชัว่ โมง ซึ่งมีสาเหตุมาจากฮารตดิสกไดรับความเสียหาย และ
ตองสั่งซื้อฮารตดิสกลูกใหม เปนตน
• ขอมูลที่เกี่ยวของกับเวิรคโหลดของระบบ เชน ขอมูลปริมาณการใชดิสก
และซีพียูของเซิรฟเวอรปองกันไวรัส เปนตน
• ประสิทธิภาพของระบบหลังจากที่มีเหตุการณสําคัญฯ เกิดขึ้น เชน
ประสิทธิภาพของระบบภายหลังจากที่มีการแพรระบาดของไวรัสเกิดขึ้น
เปนตน
• ขอมูลการวิเคราะหความพึงพอใจ
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1.3 การบริหารจัดการการใหบริการเพื่อใหบริการไดอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูบริการมีหนาที่ผกู พันกับการใหบริการอยางตอเนื่องภายใตสถานการณตางๆ ที่
เกิดขึ้น องคกรตองจัดทําแผนการสรางความตอเนื่องสําหรับการใหบริการ โดยอาจพิจารณาขอมูล
จากแผนทางธุรกิจ ขอตกลงการใหบริการ และผลการประเมินความเสี่ยง ซึง่ แผนสรางความ
ตอเนื่องดังกลาว ควรไดรับการทดสอบและปรับปรุงใหดขี ึ้นอยางสม่ําเสมอ
1.4 การจัดทํางบประมาณและบัญชีสําหรับคาใชจายในการใหบริการ
เพื่อกําหนดงบประมาณและทําบัญชีคา ใชจายในการใหบริการ
โดยองคกรจะตองมี
กระบวนการทีช่ ัดเจนในการทําบัญชีคาใชจาย เพื่อคิดคาใชจายในการใหบริการ เชน ผูใหบริการ
อาจคิดคาใชจา ยในการใหบริการแกไขปญหาไวรัสตอครั้ง การคิดคาใชจายดังกลาว อาจพิจารณา
จากงบประมาณที่จําเปนตองใชในการดําเนินการ เชน คา License สําหรับซอฟตแวรปองกันไวรัส
คาฮารตแวรและอุปกรณตางๆ คาจางบุคล คาโสหุย และอื่นๆ การคิดคาใชจายตองมีรายละเอียด
ที่เพียงพอเพื่อใหการอนุมัติและการตัดสินใจดําเนินการตางๆ เปนไปอยางสัมฤทธิผล
อยางไรก็ตาม สําหรับผูใหบริการภายในองคกร โดยทัว่ ไปจะไมมีการคิดคาใชจายในการ
ใหบริการตางๆ ดังนัน้ กระบวนการในหัวขอนี้อาจไมมกี ารใชงาน
1.5 การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ
เพื่อใหผูใหบริการมีขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่พอเพียงตอการใหบริการ เพื่อให
สามารถตอบสนองตอความตองการขององคกรทัง้ ในปจจุบันและอนาคต โดยองคกรจะตองจัดทํา
แผนการเพิ่มขีดความสามารถ เชน เปนแผนรายป ซึ่งประกอบดวยความตองการทรัพยากร
สารสนเทศเพิม่ เติมสําหรับปนั้น
การบริหารจัดการขีดความสามารถของระบบ มีองคประกอบที่เกีย่ วของไดแก
• การกําหนดความตองการประสิทธิภาพและขีดความสามารถทัง้ ใน
ปจจุบันและอนาคตที่คาดการณไว
• การกําหนดชวงระยะเวลาและคาใชจายในการปรับปรุงการใหบริการ
เชน การปรับปรุงเซิรฟเวอรปองกันไวรัสจะดําเนินการในชวงระยะเวลาใด
• การประเมินผลกระทบจาการปรับปรุงการใหบริการ
ซึง่ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเทคนิกใหมๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบ
• การมีกระบวนการและขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหความตองการขีด
ความสามารถเพิ่มเติม
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องคกรตองมีวธิ ีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ และเทคนิกที่จาํ เปน เพื่อคอยเฝาระวังและ
ตรวจสอบขีดความสามารถของระบบหรือการใหบริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการใหบริการ
และมีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบอยางเพียงพอ
1.6 การบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัย
เพื่อใหการบริหารจัดการดานความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับกิจกรรมการใหบริการทัง้ หมด
การบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยสามารถอางอิงจากแนวทางการปฏิบัติของมาตรฐาน
ระดับนานาชาติ ISO / IEC 17799 โดยองคกรจะตองจัดทําและอนุมัตินโยบายดานความมัน่ คง
ปลอดภัย รวมทั้งแจงใหผทู ี่เกี่ยวของทัง้ หมดซึ่งรวมถึงลูกคาและผูใหบริการ ไดรับทราบ
ในการแกไขปญหาไวรัสขององคกร สวนหนึ่งของนโยบายดานความมั่นคงปลอดภัยอาจ
กลาวถึงนโยบายการปองกันไวรัส เชน
• พนักงานตองติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสตามที่องคกรกําหนดไว และ
ตรวจสอบการทํางานของโปรแกรมอยางสม่ําเสมอ
• พนักงานตองทําการตรวจสอบไวรัสในเครื่องที่ตนใชงาน สัปดาหละครั้ง
• พนักงานตองรายงานปญหาไวรัสที่พบใหเจาหนาที่ Help desk ทราบ
โดยเรงดวน เปนตน
นโยบายนี้ควรเวียนใหผทู ี่เกีย่ วของไดรับทราบและปฏิบัติตามนอกจากนัน้ แลวองคกร
จะตอง
• กําหนดมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทีจ่ ําเปนและสอดคลองกับ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัย
• กําหนดใหมีการประเมินบริหาร และจัดการความเสีย่ งอยางสม่ําเสมอ เน
ปละครั้ง
ในการแกไขปญหาไวรัสขององคกร มาตรการความมั่นคงปลอดภัยทีเ่ กี่ยวของเพื่อเตรียม
ความพรอมขององคกร ไดแก
• การติดตั้งเซิรฟ เวอรปองกันไวรัส
• การติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสเครื่องลูกขายขององคกร
• การกําหนดใหผูใชทําการรายงานปญหาไวรัสที่พบ
โดยเรงดวนตอ
เจาหนาที่ Help desk
• การกําหนดขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับมือกับปญหาไวรัส
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มาตรการทัง้ หมดนี้เปนมาตรการดานความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคลองกับนโยบายการ
ปองกันไวรัส
2. กระบวนการสรางความสัมพันธ
2.1 การบริหารจัดการเพื่อสรางความสัมพันธกับองคกร
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและองคกร โดยจะตองทบทวนการใหบริการ
ของผูใหบริการในรอบระยะเวลาที่ผานมา และอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงตอขอบเขต ขอตกลง
การใหบริการ และ/หรือสัญญาการใหบริการ ผูใหบริการและองคกรอาจมีการจัดประชุมยอยเปน
ครั้งคราวตามรอบระยะเวลาที่ตกลงกันไว เพื่อหารือกันในประเด็นตางๆ โดยการประชุมทุกครัง้ ที่
จัดขึ้นจะตองมีการบันทีกไวเปนลายลักษณอักษร
ผูใหบริการและองคกรจะตองจัดใหมกี ระบวนการในการรับปญหาที่รองเรียนมาจาก
ผูใชบริการ ปญหาที่รองเรียนมาจะตองไดรับการบันทึกไวโดยผูใหบริการ สืบสวนสอบสวน แกไข
ปญหา รายงานใหผทู ี่เกีย่ วของไดรับทราบ และปดปญหาที่รองเรียนมา ผูใหบริการตองแตงตั้งผูทมี่ ี
หนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความพึงพอใจของผูใชบริการ
รวมทัง้ กระบวนการสราง
ความสัมพันธกับผูใชบริการ
2.2 การบริหารจัดการผูนําปจจัยเขาสําหรับการผลิต
เพื่อบริหารจัดการผูนาํ ปจจัยสําหรับการผลิตขององคกร
เพื่อใหการใหบริการของผูนาํ
ปจจัยเขาไปอยางมีคุณภาพ โดยผูใหบริการจะตองกําหนดกระบวนการบริหารจัดการผูนาํ ปจจัย
เขาอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดผูทาํ หนาทีร่ ับผิดชอบในสัญญาระหางผู
ใหบริการและผูนําปจจัยเขา ขอกําหนดในการใหบริการ ขอบเขต ระดับของการใหบริการโดยผูนาํ
ปจจัยเขา และกระบวนการในการติดตอสื่อสารกันจะตองไดรับการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณ
อักษรในขอตกลงการใหบริการระหวางผูใหบริการและผูน ําปจจัยเขา โดยขอตกลงการใหบริการ
หรือไมขัดยังกับขอตกลงการใหบริการโดยผู
ผูนําปจจัยเขาจะตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ใหบริการตอองคกร
บทบาทและความสัมพันธระหวางผูน ําปจจัยเขาหลัก และผูนําปจจัยเขารายยอย ตอง
ไดรับการบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร รวมทัง้ ผูน ําปจจัยเขาหลักจะตองมีกระบวนการเพื่อ
แสดงใหเห็นวา ผูน ําปจจัยเขารายยอยจะปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญาการใหบริการ ผู
ใหบริการตองมีกระบวนการเพื่อจัดการกับการโตแยงระหวางผูใหบริการและผูนําปจจัยเขา และ
จะตองมีกลไกการเฝาระวังและทบทวนประสิทธิภาพการใหบริการของผูนาํ ปจจัยเขา
รวมทัง้
กําหนดการดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดีขึ้นตอไป
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3. กระบวนการแกไขปญหา
3.1 การบริหารจัดการเหตุการณที่ทาํ ใหขาดความตอเนือ่ งในการดําเนินการ
เพื่อบริหารจัดการกับเหตุการณที่ทําใหขาดความตอเนื่องในการดําเนินงาน กระบวนการนี้
จะมุงเนนไปทีก่ ารกูระบบหรือธุรกิจใหกลับคืนสูสภาวะปกติใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําใหได ในหลายๆ
องคกร ผูปฏิบัติกระบวนการนี้คือ Help desk หรือ Service desk โดยเหตุการณดังกลาวตองไดรับ
การบันทึกไว
องคกรตองมีขั้นตอนปฏิบัติเพื่อบริหารจัดการผลกระทบขอบเหตุการณดังกลาว
ขั้นตอนปฏิบัติจะตองมีองคประกอบไดแก การบันทึกเหตุการณ การจัดลําดับความสําคัญ การ
ประเมินผลกระทบ การจัดหมวดหมูเหตุการณ การดําเนินการขั้นตอไปหากเหตุการณที่แจงมายัง
ไมไดรับการแกไข การแกไขเหตุการณ และปดเหตุการณ โดยผูรับบริการจะตองไดรับแจงถึง
ความกาวหนาของการแกไขเหตุการณ รวมทัง้ ระดับการใหบริการที่อาจลดต่ําลงในชวงระยะเวลาที่
กําลังดําเนินการแกไขเหตุการณดังกลาว
3.2 การบริหารจัดการปญหาการใชงาน
เพื่อลดการหยุดชะงักตอธุรกิจ และใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนไปที่การ
ระบุและวิเคราะหหาสาเหตุของเหตุการณที่ทาํ ใหขาดความตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดขึ้นซ้ําของ
เหตุการณหรือขอผิดพลาดเดียวกันขึ้นอีก โดยองคกรจะตองดําเนินการเชิงปองกัน เพื่อลดปญหาที่
มีโอกาสเกิดขึ้น เชน ศึกษาจากแนวโนมของปญหาที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่ผานมา การแกไข
ปญหาตองไดรับการเฝาระวัง ทบทวน และรายงานสถานภาพการดําเนินการ เพื่อใหเกิดค
วามัมฤทธิผลในการแกไขปญหา
4. กระบวนการควบคุม
4.1 การบริหารจัดการการปรับแตระบบ
เพื่อกําหนดและควบคุมองคประกอบที่เกีย่ วของกับการปรับแตงระบบ รวมทัง้ บํารุงรักษา
ขอมูลการปรับแตระบบใหมีความถูกตอง องคกรจะตองกําหนดรายการทัง้ หมดของขอมูลสําหรับ
การปรับแตง ความสัมพันธของขอมูลการปรับแตง และเอกสารที่เกี่ยวของกับการปรับแตง การ
บริหารจัดการการปรับแตงระบบจะตองมีกลไกการระบุ ควบคุม และสามารถตรวจสอบเวอรชนั่
ของการปรับแตงนัน้ ได กลไกการควบคุมการปรับแตงตองพอเพียงและเหมาะสม โดยพิจารณาถึง
ความจําเปนของธุรกิจ และความเสีย่ งอันเกิดจากความลมเหลวในการปรับแตง
และระดับ
ความสําคัญของบริการทีเ่ กีย่ วของ โดยการบริหารจัดการการปรับแตงระบบจะตองใหขอมูลกับ
กระบวนการการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในเชิงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลง
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ตอขอมูลการปรับแตงระบบ การเปลีย่ นแปลงตอขอมูลดังกลาวตองสามารถตรวจสอบไดวาใคร
เปนผูดําเนินการ ทําการเปลีย่ นแปลงอะไร เมื่อไร เปนตน
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมการปรับแตงจะตองรักษาหรือคงไวซงึ่ ความสมบูรณของ
ระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ องคกรจะตองเก็บขอมูลการปรับแตง และตองเก็บไวในสถานที่มีความ
ปลอดภัย โดยขอมูลที่มกี ารปรับแตงในแตละครั้งที่ดําเนินการจะตองสามารถระบุแยกออกจากกัน
ได และไดรับการบันทึกไวในฐานขอมูลการปรับแตงระบบ รวมทัง้ มีการควบคุมการเขาถึง
ฐานขอมูลดังกลาว และสามารถตรวจสอบความถูกตองชองฐานขอมูลนี้ไดดวย
4.2 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหมกี ารประเมิน อนุมตั ิ ลงมือปฏิบัติ และทบทวนการเปลี่ยนแปลงตอเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจะตองมีการกําหนดขอบเขตอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยการขอ
เปลี่ยนแปลงแตละครั้งจะตองไดรับการบันทึกและจัดหมวดหมูไว และจะตองไดรับการประเมินใน
แงของความเสี่ยง ผลกระทบ และขอดีทมี่ ีตอธุรกิจ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
จะตองสามารถยกเลิกและยอนกลับไปสูระบบเดิมกอนการแกไขนั้นในกรณีทกี่ ารเปลี่ยนแปลงนัน้
ไมสําเร็จดวยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ตาม และการเปลีย่ นแปลงจะตองไดรับการอนุมัติ ตรวจสอบ
และหลังจากนั้นจึงจะสามารถลงมือปฏิบตั ิตามที่รองขอมาได โดยองคกรจะตองมีนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อควบคุมการอนุมัติ และการลงมือปฏิบัติสําหรับกรณีการขอเปลี่ยนแปลง
ฉุกเฉิน
5. กระบวนการสงมอบ
5.1 การบริหารจัดการสงมอบ
เพื่อสงมอบบริการ ระบบ ซอฟแวร ฮารตแวร หรืออืน่ ๆ ไปสูกรใชงานจริง โดยผูใหบริการ
จะตองวางแผนรวมกับองคกรในการสงมอบบริการ ระบบ ซอฟแวร ฮารตแวร หรืออื่นๆ เพื่อไปสู
การใชงานจริง แผนการสงมอบตองไดรับความเห็นชอบ และอนุมัติโดยทุกหนวยงานที่มีสว น
เกี่ยวของ กระบวนการสงมอบจะตองสามารถยกเลิกและยอนกลับไปสูระบบเดิมได ในกรณีที่ไม
สามารถทําไดสําเร็จตามแผนการสงมอบ และนอกจากนี้ผูใหบริการจะตองจัดเตรียมระบบสําหรับ
การทดสอบ เพื่อใชในการทดสอบกอนที่จะสงมอบบริการ ระบบ ซอฟแวร ฮารตดิส หรืออื่นๆ ไปสู
การใชงานจริง การสงมอบเพื่อไปสูการติดตั้ง และใชงานจะตองระมัดระวังในทุกขัน้ ตอน เพื่อไมให
ซอฟแวรและฮารตแวรที่เกี่ยวของถูกเปลี่ยนแปลงแกไขโดยไมไดรับอนุญาต นับตัง้ แตการหีบหอ
การจัดการ การสงมอบ และการติดตั้ง

ผนวก ค
กระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP)
การจะตัดสินใจเพื่อเลือกระบบมาตรฐานที่เหมาะสมมาประยุกตใชในองคกรนัน้ จาก
การศึกษาหาปจจัยที่จะชวยในการตัดสินใจเลือกใชระบบมาตรฐานนัน้ พบวามีปจจัยจํานวนมากที่
เกี่ยวของ และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจหรือเปนการเลือกตัดสินใจอยางเหมาะสม
จึงไดเลือกนําเทคนิคกระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process: AHP)
เขามาใช โดยกระบวนการดังกลาวไดถูกพัฒนาโดยศาสตราจารย Thomas Saaty (โทมัส สาตตี้)
ในชวยปลายปทศวรรษที่ 1970
AHP เปนกระบวนการที่ใชในการชวยตัดสินใจในประเด็นปญหาที่มคี วามซับซอน มี
หลายปจจัย มีทางเลือกจํานวนมาก รวมถึงปญหาที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โดยเลียนแบบ
กระบวนการตัดสินใจของมนุษย โดยมีการแบงองคประกอบของปญหาแลวจัดขึน้ ใหมใหอยูในรูป
ของแผนภูมิตามระดับชั้น หลังจากนัน้ จะใชตัวเลขที่เกิดจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญ
ของแตละปจจัยและสังเคราะหตัวเลขของการวินิจฉัย เพื่อนําปจจัยหรือทางเลือกมาคํานวณ เพื่อ
หาคาลําดับความสําคัญสูงที่สุดและสิ่งทีม่ ีอิทธิพลตอผลลัพธของการแกไขปญหานัน้ และยังชวย
เพิ่มประสิทธิภาพใหกับการตัดสินใจที่เปนกลุม ดวยหลักการของ AHP เปนการใชวธิ ีการคํานวณ
ทางคณิตศาสตรเขามาชวยในการตัดสินใจ จึงทําใหมีความนาเชื่อถือวามีประสิทธิภาพและความ
ถูกตอง
1. ลักษณะเดนของกระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะห
1. มีความนาเชื่อถือ เนื่องจากใชวิธีการเปรียบเทียบเชิงคูในการตัดสินใจกอนทีจ่ ะลง
มือตอบคําถาม
2. มีโครงสรางแผนภูมิลําดับชัน้ เลียนแบบกระบวนการตัดสินใจของมนุษย ทําให
งายในการใชงานและการทําความเขาใจ
3. ผลลัพธที่ไดเปนตัวเลข ทําใหงา ยตอการจัดลําดับความสําคัญ
4. สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีอคติหรือลําเอียงออกไปได
5. ใชไดกับการตัดสินใจแบบคนเดียว หรือแบบที่เปนกลุม
6. กอใหเกิดการประนีประนอมและการสรางประชามติ
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7. ไมจําเปนตองใหผูเชี่ยวชาญมาคอยควบคุม
2. หลักการสําคัญของกระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะห
กระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลตองมีคุณลักษณะ 2 ประการ คือ องคประกอบตางๆ
ตองมีความเชือ่ มโยงกันอยางเหมาะสม
และตองมีความสอดคลองกันของเหตุผลระหวาง
องคประกอบตางๆ หลักการสําคัญของกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห (วิฑรู ย ตันศิริคงคล
,2542) มี 3 หลักการดังตอไปนี้
1. หลักการสรางแผนภูมิ
โดยทัว่ ไปมนุษยมีความสามารถในการรับรูวัตถุและ
ความคิด และใหความหมายของสิ่งที่รับรู โดยความรูของมนุษยจะถูกเก็บไวในใจ และความรูทถี่ กู
เก็บไวยงั ถูกแบงเปนสวนๆ ในลักษณะที่เชื่อมโยงกัน โดยกอนที่จะเริ่มสรางแผนภูมิ จะตองสราง
รูปแบบของปญหาใหเปนโครงสรางลําดับชั้น

โดยเริ่มตนดวยกรระบุถึงองคประกอบหรือปจจัยที่

เกี่ยวของกับปญหา และจัดปจจัยตางๆ เปนหมวดหมู และหลังจากนั้นก็แบงกลุม ปจจัยออกเปน
ระดับชั้นอีกครั้ง

ลําดับชั้นที่ 1 :
เปาหมายหรือ
ลําดับชั้นที่ 2 :
เกณฑ, วัตถุประสงค

ลําดับชั้นที่ 3 :
ทางเลือก, ปจจัย

เปาหมาย
วัตถุประสงค 1

วัตถุประสงค 2

วัตถุประสงค n

ทางเลือก 1

ทางเลือก 2

ทางเลือก n

ภาพที่ แผนภูมิลําดับชั้นทั่วไปของกระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะห (AHP) (Saaty, 1980)
2. หลักการใชดุลยพินจิ เชิงเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัย
ตางๆ

ในกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห

ผูตัดสินใจตองเปรียบเทียบปจจัยทีม่ อี ยูใน

ระดับชั้นเดียวกันเปนคูๆ โดยคํานึงถึงความสําคัญที่มีตอ ระดับชั้นที่สงู กวาเปนคูๆ จนครบทุกปจจัย
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3. หลักการความสอดคลองของเหตุผล ความสอดคลองของเหตุผลมีความหมาย 2
ประการ ประการแรก หลักการตัดสินใจภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน ประการที่ 2 การวิเคราะห
ความสอดคลอง
3. ขั้นตอนของกระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห
กระบวนการลําดับชั้นเชิงการวิเคราะหประกอบดวย 3 หลักการ คือ หลักการสราง
รูปแบบของปญหา หลักการใชดุลยพินิจเปรียบเทียบ และหลักการความสอดคลองของเหตุผลที่
กลาวไวขา งตน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 8 ขั้นตอนสําหรับการประยุกตใชกระบวนการลําดับชัน้
เชิงการวิเคราะหดังนี้
1. การวางกรอบของปญหาวาง กรอบของปญหาใหตรงประเดน รวมถึงหาเกณฑ
การตัดสินใจและทางเลือกทีเ่ หมาะสม เพื่อไมใหเกิดความลําเอียงในการตัดสินใจ รวมถึงการ
กําหนดคุณสมบัติของบุคคล และหลักเกณฑตางๆ ในการตัดสินใจ
2. การสรางแผนภูมิของกระบวนการลําดับชัน้ เชิงการวิเคราะหการกําหนดเปาหมาย
ปจจัย ทางเลือกที่ไดจากขัน้ ที่ 1 มาจัดทําเปนโครงสรางลําดับชั้น โดยเริ่มตนจากการระบชั้นบนสุด
ลงมา โดยชัน้ บนสุดจะเปนเปาหมาย และชั้นตอๆ มาเปนวัตถุประสงคยอย และทางเลือก
ตามลําดับ จํานวนระดับชั้นของโครงสรางจะขึ้นอยูกับความซับซอนของปญหาทีท่ ําการศึกษา
3. การสรางตารางเมตริกซ เพื่อวินิจฉัยเปรียบเทียบปจจัยตางๆ เปนคู ทําการ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยตางๆ โดยการวินิจฉัยเปรียบเทียบระหวางปจจัยตางๆ เปนรายคู
ภายใตเกณฑการตัดสินใจแตละเกณฑ เครื่องมือที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบเปนรายคู คือ
ตารางเมตริกซ นอกจากจะชวยอธิบายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบแลว ตารางเมตริกซยังสามารถ
ทดสอบความสอดคลองกันของการวินิจฉัย

และสามารถวิเคราะหถึงความออนไหวของลําดับ

ความสําคัญ เมื่อการวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไดอีกดวย
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เกณฑ
ตัดสินใจ
ปจจัย 1
ปจจัย 2
ปจจัย 3

ปจจัย 1

ปจจัย 2

1
1/3

3
1

ปจจัย 3
การตัดสินใจ
1

เมตริกซสวนกลับ
จากตารางเมตริกซขางตน ปจจัย 1 ในแถวซายมือบนสุด จะถูกเปรียบเทียบกับ
ปจจัย 2 – 3 ในแนวนอนของปจจัย 1 การเปรียบเทียบก็ดําเนินการเชนเดียวกันในแนวนอนที่ 2 ใน
การเปรียบเทียบนัน้ เราจะถามตนเองวา ปจจัยนี้มีความสําคัญ หรือ สงผล หรือ มีอิทธิพล หรือ มี
ผลประโยชนมากกวาปจจัยอื่นทีน่ ํามาเปรียบเทียบในระดับไหน โดย AHP จะใชตัวเลข 1 – 9 แทน
ระดับความสําคัญ เพื่อวัดระดับความแตกตางระหวาง 2 ปจจัย ทีถ่ ูกเปรียบเทียบในแงตางๆ
ตารางที่ มาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคู (Saaty,1980)
คําอธิบาย
ความหมาย
1
ความสําคัญเทากัน
ทั้งสองปจจัยมีความสําคัญตอวัตถุประสงค
(Equally Important)
เทากัน
ปจจัยทีพ่ ิจารณามีความสําคัญมากกวาอีก
3
สําคัญกวาปานกลาง
(Moderately More Important)
ปจจัยหนึ่งปานกลาง
5
สําคัญกวาอยางเดนชัด
ปจจัยทีพ่ ิจารณามีความสําคัญมากกวาอีก
(Strongly More Important)
ปจจัยหนึ่งอยางเดนชัด
ปจจัยทีพ่ ิจารณามีความสําคัญมากกวาอีก
7
สําคัญกวาอยางเดนชัดมาก
(Very Strongly More Important)
ปจจัยหนึ่งอยางเดนชัดมาก
9
สําคัญกวาสูงสุด
ปจจัยทีพ่ ิจารณามีความสําคัญสูงสุด
(Extremely More Important)
ความสําคัญก้าํ กึ่งระหวางความสําคัญแตละ
2,4,6,8 สําคัญที่อยูระหวางแตละระดับ
(Intermediate Judgment Value)
ระดับตามลําดับตัวเลข
4. หาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ ทัง้ หมดทีละคูแลวใสขอมูลตัวเลขของการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบลงในตารางเมตริกซตามขั้นตอนที่ 3 จนครบทุกเกณฑการตัดสินใจ
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5. หลังจากใสขอมูลการวินิจฉัยเปรียบเทียบทั้งหมดลงในตารางเมตริกซแลว

จึง

คํานวณหาลําดับความสําคัญและวิเคราะหความสอดคลองของการตัดสินใจในแตละระดับ
6. ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3,4,5 สําหรับปจจัยในแตละลําดับชั้น แตละชุดตาม
โครงสรางของแผนภูมิลําดับชั้นเชิงการวิเคราะห
7. สังเคราะหองคประกอบทั้งหมดของแผนภูมิ

โดยนําเอาลําดับความสําคัญของ

ปจจัยในระดับลางมาถวงน้าํ หนักกับลําดับความสําคัญของปจจัยที่อยูระดับถัดขึ้นไป และนําคา
ผลรวมที่ไดมาหาคาลําดับความสําคัญทั่วทั้งแผนภูมิ
8. คํานวณหาคาความสอดคลองของการตัดสินใจทัว่ ทัง้ แผนภูมิ เพื่อทดสอบวาการ
วินิจฉัยทัง้ แผนภูมิสมเหตุสมผลหรือไม

โดยมีขอกําหนดของคาอัตราสวนความไมสอดคลอง

(Inconsistency Ratio, IR) (Saaty,1980) ดังตอไปนี้
IR ≤ 0.05 สําหรับการเปรียบเทียบ 3 ปจจัย
IR ≤ 0.09 สําหรับการเปรียบเทียบ 4 ปจจัย
IR ≤ 0.10 สําหรับการเปรียบเทียบ 5 ปจจัยขึ้นไป
4. การวิเคราะหลําดับความสําคัญ
ลําดับความสําคัญในกระบวนการ AHP (วิฑูรย, 2542) มีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ
1. ลําดับความสําคัญเฉพาะแหง คือ ลําดับความสําคัญของแตละปจจัยในระดับชั้น
เดียวกัน ภายใตปจจัยที่อยูเหนือถัดขึน้ ไปรวมกัน
2. ลําดับความสําคัญทั่วทั้งแผนภูมิ

คือ

ลําดับความสําคัญของแตละปจจัยใน

แผนภูมิ เมื่อเทียบกับคะแนนของปจจัยที่เปนปญหาหรือเปาหมาย ซึง่ จะอยูท ี่ระดับชั้นสูงสุดและ
ตองมีคาเทากับ 1 เสมอ
3. ลําดับความสําคัญรวม คือ ลําดับความสําคัญของปจจัยที่เปนทางเลือกที่ใชใน
การตัดสินใจ ซึ่งไดมาจากผลรวมของลําดับความสําคัญทั่วทัง้ แผนภูมิของเกณฑตางๆ ในแตละ
ทางเลือก

127
5. ขั้นตอนการวิเคราะหลําดับความสําคัญ
ลําดับความสําคัญเกิดจากการนําเอาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ ของทุกๆ
ปจจัยในตารางเมตริกซมาสังเคราะห ตัวอยางเชน การเลือกซื้อรถยนต 3 ยี่หอ ที่อยูในระดับ
เดียวกัน (วิฑูรย, 2542) คือ A, B, C โดยใชเกณฑความสะดวกสบายเพียงเกณฑเดียว เริ่มตนดวย
การคํานวนหาคาจํานวนครั้งในการวินิจฉัยเปรียบเทียบ โดยใชสูตรดังนี้
โดยที่ n = จํานวนปจจัยทีถ่ ูกนํามาเปรียบเทียบเปนคูๆ
ตอมาการสรางตารางเมตริกซ แลวใสชื่อรถทั้งในแนวนอนและแนวตัง้ ตอจากนั้นใส
เลขหนึง่ ลงตามเสนทแยงุมของตารางเมตริกซ
แลวทําการเปรียบเทียบแลวใสตัวเลขในการ
เปรียบเทียบในสวนที่อยูเหนือเสนทแยงมุม สวนพื้นทีท่ ี่อยูใตเสนทแยมงมุมเปนเพียงคาตางตอบ
แทน ซึง่ จะเปนเศษสวนของคาที่อยูเหนือเสนทแยงมุม โดยยึดปจจัยในแนวตั้งเปนหลัก แลวนํา
ปจจัยในแนวนอนมาเปรียบเทียบ
ในกรณีที่ปจจัยในแนวตั้งมีความสําคัญมากกวาปจจัยใน
แนวนอน จะไดตัวเลขแสดงความสําคัญเปน 1 – 9 ในกรณีที่ปจจัยในแนวตัง้ มีความสําคัญนอย
กวาในแนวนอน จะไดตัวเลขแสดงความสําคัญเปนเศษสวน ดังตัวอยางตอไปนี้ เปนการตัดสินใจ
เลือกซื้อรถยนต 3 ยี่หอ ภายใตเกณฑความสะดวกสบายอยางเดียว
ยี่หอ B
ยี่หอ C
ความสะดวกสบาย
ยี่หอ A
ยี่หอ A
1
½
¼
ยี่หอ B
2
1
½
ยี่หอ C
4
2
1
ในการทําวินิจฉัยเปรียบเทียบ จะทําเฉพาะสวนที่เหนือเสนทแยงมุมเทานั้น สวนพืน้ ที่
ใตเสนทแยงมุมเปนคาตางตอบแทนของพืน้ ที่เหนือเสนทแยงมุม สูตรที่ใชในการคํานวนหาจํานวน
ครั้งในการทําการวินิจฉัยคือ
หลังจากนั้นตองหาผลรวมของตัวเลขในแถวตั้งของแตละแถวของตารางเมตริกซ
ยี่หอ B
ยี่หอ C
ความสะดวกสบาย
ยี่หอ A
ยี่หอ A
1
½
¼
ยี่หอ B
2
1
½
ยี่หอ C
4
2
1
ผลรวมในแถวตั้ง
7
3.5
1.75
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และนําตัวเลขแตละชองของแถวตั้งแตละแถว หารดวยผลรวมของตัวเลขในแถวตัง้
นั้น เพื่อใหไดตารางเมตริกซของคาเฉลี่ยซึ่งเปนนัยสําคัญที่ใชเปรียบเทียบระหวางปจจัยตางๆ
ยี่หอ B
ยี่หอ C
ความสะดวกสบาย
ยี่หอ A
ยี่หอ A
1/7
½/3.5 = 1/7
¼/1.75 = 1/7
ยี่หอ B
2/7
1/3.5 = 2/7
½/1.75 = 2/7
ยี่หอ C
4/7
2/3.5 = 4/7
1/1.75 = 4/7
และสุดทาย ตองหาคาเฉลีย่ ของตัวเลขในแถวนอนแตละแถว โดยนําเอาผลรวมของ
ตัวเลขทั้งหมดในแตละแถวนํามาหารดวยจํานวนตัวเลขทีม่ ีอยูในแตละแถวนอนนัน้
=
0.14
แถวนอนที่ 1
แถวนอนที่ 2

=

0.29

แถวนอนที่ 3

=

0.57

ตัวเลข 0.14, 0.29 และ 0.57 คือคาลําดับความสําคัญเปรียบเทียบรวมนัน่ เอง ซึ่ง
สามารถสรุปผลการสังเคราะหตัวเลขที่ไดมาจากการวินิจฉัย วา ภายใตเกณฑความสะดวกสบาย
ยี่หอ C มาเปนอันดับหนึง่ (57%) ยี่หอ B มาเปนอันดับสอง (29%) และ ยีห่ อ A มาเปนอันดับสาม
(14%)
6. วิธีการคํานวณหาความสอดคลองกันของเหตุผล
โดยปกติแลว การใชประสบการณความรูสึกในการวินิจฉัยปญหาที่มีความซับซอน
นั้น ยากทีจ่ ะทําใหมีความสอดคลองสมบูรณ 100% แตความไมสอดคลองนั้นจะตองอยูในระดับที่
ยอมรับได ตอไปนี้เปนตัวอยางแสดงการวิเคราะหความสอดคลองของการตัดสินใจเลือกรถยนต 3
ยี่หอ โดยใชเกณฑความสะดวกสบายเพียงอยางเดียว โดยหลังจากทีห่ าคาลําดับความสําคัญ
เปรียบเทียบรวมไดแลว จะหาผลลัพธจากการคูณระหวางคาที่วนิ ิจฉัยเปรียบเทียบกับคาลําดับ
ความสําคัญ
ยี่หอ B
ยี่หอ C
ความสะดวกสบาย
ยี่หอ A
ยี่หอ A
1 * 0.14
½ * 0.29
¼ * 0.57
ยี่หอ B
2 * 0.14
1 * 0.29
½ * 0.57
ยี่หอ C
4 * 0.14
2 * 0.29
1 * 0.57
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หาผลรวมในแนวนอนของผลคูณระหวางคาที่วนิ ิจฉัยเปรียบเทียบกับคาลําดับ
ความสําคัญ
ความ
สะดวกสบาย
ยี่หอ A
ยี่หอ B
ยี่หอ C

ยี่หอ A

ยี่หอ B

ยี่หอ C

ผลรวม

0.14
0.28
0.56

0.15
0.29
0.54

0.16
0.29
0.57

0.45
0.86
1.67

เมื่อไดผลรวมในแนวนอนแตละแถว
ก็นําผลรวมนัน้ ตั้งแลวหารดวยลําดับ
ความสําคัญรวม
0.45
0.14
=
3.21
ยี่หอ A
ยี่หอ B
0.86
0.29
=
2.96
ยี่หอ C
1.67
0.57
=
2.93
นําผลลัพธที่ไดมาบวกกันแลวหารดวยจํานวนปจจัย ซึง่ ในทีน่ ี้เทากับ 3
(3.21 + 2.96 + 2.93)/3 = 3.03 =
โดยประมาณ
จะตองหาคาดัชนีความสอดคลอง หรือ CI ซึ่งเทากับ
เมื่อทราบคา
=
=
=
= 0.015 n = จํานวนปจจัย
เพื่อหาอัตราสวนความไมสอดคลอง ตองนําผลลัพธ CI ที่ไดมาเทียบกับคา CI ที่
ไดมาจากการสุมตัวอยางตารางเมตริกซจาํ นวนมากดังนี้
ตารางที่ 2.2 คา CI ที่ไดจากการสุมตัวอยาง
3
4
5
6
7
8
9
10
ขนาดของตาราง
1 2
เมตริกซ
คา CI ที่ไดจากการสุม 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49
ตัวอยาง
CR = (
) = 0.015 / 0.52 = 0.03 หรือ 3%
ซึ่งจะเห็นวากรณีนี้การวินิจฉัยมีความสอดคลองกันของเหตุผล เพราะคา CR = 3%
ซึ่งนองกวาเพดานทีก่ ําหนดไวคือ 5% โดยถาคาอัตราสวนความไมสอดคลองเกิดกวาคาทีย่ อมรับ
ได สามารถแกไขดวยการเปรียบเทียบใหม
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