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บทคัดย่อ
งานวิจ ัย นี้ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาหาป จั จัย และโครงสร้า งความสัม พัน ธ์ท่ีมีผ ลต่ อ บริห ารบริก าร
เทคโนโลยี-สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา จากนัน้ ทาการพัฒนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
ตัวชีว้ ดั อ้างอิงจากกรอบมาตรฐานไอทิลและทฤษฎีได้จานวน 31 ตัวชีว้ ดั แล้วทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ปจั จัย สามารถสกัดปจั จัยได้ 2 ปจั จัย จากนัน้ ทา การหาสมการ
แสดงโครงสร้างความสัมพันธ์ของปจั จัยทีไ่ ด้ดว้ ยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างแบบหลายกลุ่ม จากแบบจาลองที่
พัฒนาขึน้ จาแนกได้เป็ น การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศซึง่ ค่าที่ได้จากแบบจาลองมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูล (Goodness of Fit) โดยมีค่าพี(P-Value) อยู่ท0่ี .05 ค่าอาร์เอ็มเอสอีเอ(Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA) อยู่ท่ี 0.094
คาสาคัญ: การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารบริการ, ITIL
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Abstract
This research aims to identify factors that affect the structure and relationship information
technology services management for higher education institutions. Then structural equation modeling
researchers collected the measure, according to Steiner's framework and theory of the 31 indicators and
collect data from a sample of 300 samples analyzed factors. The two factors were extracted, then the
equation for the correlation of factors with a multiple-group structural equation analysis. Model developed
by the. Satisfaction of Information Technology Services, which is derived from the model are consistent
with the data (Goodness of Fit), with p (P-Value) is at 0.05 RM SES (Root Mean Square Error of
Approximation: RMSEA) was 0.094.
Keyword: ITSM, Service Management, ITIL, Information Technology Infrastructure Library

บทนา

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิ จยั

การใช้งานบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ม ากขึ้ น ในป จั จุ บ ั น และใน
สถาบันอุดมศึกษาได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาเป็ นเครื่องมือในการบริหารงาน การเรียนการ
สอน และการค้ น คว้ า วิจ ัย มากขึ้น ในขณะความ
ต้องการใช้บริการ ทีม่ มี ากขึน้ ทางสถาบันอุดมศึกษา
จ ะ ต้ อ ง มี ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร บ ริ ก า ร ที่ ดี จ ะ
ความสามารถในการวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ภั ย
กระบวนการต่างๆ ทีจ่ ะมีดตี ่อระบบสารสนเทศทัง้ ใน
ด้านงานบริการ โดยนาการบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศแบบสากลตามมาตรฐาน ITIL V.3
Foundation ซึ่งประเทศในหลายๆ ประเทศ มีการ
สร้างขึน้ มาเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ในการพัฒนาการ
บริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีไ่ ม่ใช่เป็ นเพียง
งานบริการ ทีส่ ามารถบริการได้เพียงเท่านัน้ หากเป็ น
งานบริการ ที่สามารถกลายไปเป็ นเครื่องมือทางกล
ยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษา
ผลทีไ่ ด้จะวิเคราะห์การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทราบถึงปญั หาและแก้ไ ขเพื่อ ให้ไ ด้
คุณค่า นอกจากนี้รูปแบบที่พฒ
ั นาขึน้ ยังสามารถใช้
กับ สถาบัน อุ ด มศึก ษาอื่น ๆ ได้ บทความนี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ อ ย่ า งกว้ า งขวางในการบริ ห ารบริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับแต่ละสถาบันต่อไป

ในการวิจยั ได้ใช้เทคนิคในการพัฒนาแบบจาลอง
ดังนี้
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1. การวิ เคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
เป็ น เทคนิ ค ที่ใ ช้ใ นการจัด สร้า งป จั จัย (Factor
หรือcomponent) ใหม่ขน้ึ โดยการรวบรวมตัวชีว้ ดั ทีม่ ี
ความสัม พันธ์กนั มาอยู่ร วมกัน นัน่ คือการวิเคราะห์
ปจั จัยจะช่วยให้การจัดกลุ่มตัวแปรอิสระเข้าด้วยกัน
ก่ อ น (เฉพาะกลุ่ ม ที่ มี ค วามสัม พั น ธ์ ก ัน สู ง แบบมี
นัยสาคัญ) การวิเคราะห์ปจั จัยใช้หลักการรวบรวมตัว
แปรอิสระ ทีม่ คี ่าความสัมพันธ์ต่อกันสูง การวิเคราะห์
ภาพรวมของความสัมพันธ์ท่ตี ัวแปรอิสระทุกๆ ตัวมี
ต่อกันว่าสูงพอต่อการนาไปจัดสร้างเป็ นปจั จัยหรือไม่
จะพิจารณาจากค่า KMO (Kaiser – Meyer – Olhin
of sampling accuracy) หากค่าKMO มากกว่า 0.6
ขึ้น ไปจะถือว่ า อยู่ใ นเกณฑ์ท่สี ูง พอต่ อ การวิเ คราะห์
ปจั จัย [1]
2. ทฤษฎี ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ แบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model)
แบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็ นเรื่องเกี่ยวกับ
การวัดโครงสร้างทางทฤษฎี (Theoretical constructs)
ของตัว แปรที่เ ป็ น นามธรรม ซึ่ง ไม่ สามารถวัด หรือ
สังเกตค่าได้โดยตรงและยังสามารถวิเคราะห์ ผลการ
วัดโครงสร้างทางทฤษฎีของตัวแปรพร้อมกันได้ [2]
การวิเคราะห์แ บบจ าลองสมการโครงสร้างเป็ น
การทดสอบแบบจาลองสองแบบจาลองพร้อม ๆ กัน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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ได้แก่ แบบจาลองการวัด กับแบบจาลองทางทฤษฎี
ซึง่ แบบจาลองทัง้ สองรวมกันเรียกว่า แบบจาลองเต็ม
รู ป แ บ บ จ า ล อง ก า ร วั ด เป็ นแ บ บ จ า ล อง แ ส ด ง
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับ
ตัว แปรสัง เกตได้ ส่ ว นแบบจ าลองทางทฤษฎี เ ป็ น
แบบจาลองสมมติฐานแสดงความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝง การตรวจสอบความตรง
ของแบบจ าลองทางทฤษฎีพิจ ารณาจากค่ าสถิติว ัด
ระดับความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองการวัดกับ
ข้อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ แ บบจ าลองสมการโครงสร้ า ง
ประกอบด้วยพารามิเตอร์(Parameters) หรือค่าสม
ประสิทธิ ์ (coefficients) ดังนี้
1) แลมด้า (λ: lambda) เมื่อกล่าวถึงสัมประสิทธิ ์
ทีม่ อี ทิ ธิพลในแบบจาลองการวัด
2) เบต้า (β: beta) เมื่อกล่าวถึงสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรภายในแฝงด้วยกันเอง
3) แกมม่า (γ: gamma) เมื่อกล่าวถึงสัมประสิทธิ ์
อิทธิพลระหว่างตัวแปรภายนอกแฝงด้วยกัน หรือตัว
แปรภายนอกแฝงกับตัวแปรภายในแฝง
ค่าสถิตวิ ดั ระดับความสอดคล้อง (Model fit)
1) GFI (goodness of fit index) ดัชนีวดั ระดับ
ความสอดคล้ อ ง จะมีค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 0 ถึ ง 1 แบบ
จ าลองที่ มีค วามสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มู ล เชิง ประจัก ษ์
พิจารณาจาก GFI มีค่ามากกว่า 0.90
2) AGFI (adjusted goodness of fit index) การ
นา GFI มาปรับแก้โดยคานึงถึงองศาอิสระรวมทัง้
จานวนตัวแปรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง เป็ นระดับวัด
ความสอดคล้องทีป่ รับแก้แล้ว ควรมีค่ามากกว่า 0.90
3) RMSEA (root mean square of error
approxi-mation) ดัช นี ค วามคลาดเคลื่อ นในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และ
ถ้ามีค่าต่ ากว่า 0.06 แสดงว่า แบบจาลองสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์
4) ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi-square statistics)
เป็ น การประเมิน ความแตกต่ า งระหว่ า งข้อ มู ล เชิง
ประจักษ์กบั สมการลดรูปจากแบบจาลองเต็มรูป ใน
การทดสอบแบบจาลองต้องการให้ค่าไค-สแควร์ ไม่มี
นัยสาคัญ เพราะต้องการยืนยันสมมติฐานหลัก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุร ี

3. การประมาณการความแม่ น ย า (Evaluation
Criterion)
การตรวจสอบความแม่นยา ในการพยากรณ์หรือ
ประมวลค่ า จากแบบจ าลองที่ส ร้า งขึ้น จะใช้วิธีก าร
คัด เลือ กกลุ่ม ข้อมูลอีก ชุด หนึ่ ง ที่น อกเหนื อจากกลุ่ ม
ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจาลองมาทาการทดลอง
การประมาณค่าโดยแบบจาลองค่าประมาณการนี้จะ
นาไปเปรียบเทียบกับค่าจริงซึ่งทราบค่าแล้ว ในการ
ประมาณค่ า ความแม่ น ย าของการพยากรณ์ ข อง
แบบจาลองกับข้อมูลชุดอื่นๆ การประมาณค่าความ
แม่นยากระทาได้โดยสมการที่ (1) [3]
MRE 

ActualEffo rti  Pr edictedEff orti
ActualEffo rti

(1)

MRE
คื อ ค่ า ความคาดเคลื่ อ นสัม พั ท ธ์
(Magnitude of Relative Error)
Actual Effort คือ ค่าปริมาณแท้จริงของตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการทดสอบลาดับที่ i
Predicted Effort คือ ค่าปริมาณจากการประมาณ
การตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบลาดับที่ i
หากมีหลายตัวอย่าง (n) ถูกใช้ในการทดสอบจะ
ทาการหาค่าเฉลีย่ ของ MRE ได้ค่าเป็ น Mean MRE
(MMRE) ดังสมการที่ (2)
MMRE 

1 i  n ActualEffo rti  Pr edictedEff orti
 100

n i 1
ActualEffo rti

MMRE คือ ค่ากลางของความคาดเคลื่อนสัมพัทธ์
Actual Effort คือ ค่าปริมาณแท้จริงของตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการทดสอบลาดับที่ i
Predicted Effort คือค่าปริมาณจากการประมาณ
การตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบลาดับที่ i
หากค่าเฉลีย่ ความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ (Mean –
MRE: MMRE) มีค่าสูง จะหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของ
ความคลาดเคลื่อนสูง หากค่า MMRE = 0 หมายถึงค่า
ของการพยากรณ์ เ ท่ า กั บ ค่ า จริ ง ทุ ก ๆค่ า นั น่ คื อ
MMRE ยิง่ น้อย หมายถึง แม่นยาสูง
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4. การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การบริหารบริการ
เทคโนโลยีมีบทบาทสาคัญต่ อการบริหารจัดการ
กับการบริหารบริการ ในปจั จุบนั ความช่วยเหลือของ
เครื่องมือต่าง ๆ การบริหารจัดการสามารถทาได้โดย
อัตโนมัติ เช่ น งานเกี่ย วกับ Monitoring หรือ งาน
เกีย่ วกับการให้บริการ Software ส่วนเครื่องมืออื่น ๆ
ที่สนับสนุ นประสิทธิภาพเกี่ยวกับกิจกรรมให้บริการ
ตัวอย่าง เช่น Help Desk Tool หรือเครื่องมือที่
เกีย่ วกับการบริหารงาน-บริการ ชุดของเทคโนโลยีทใ่ี ช้
บริห ารจัด การเกี่ย วกับ งานบริก ารควรมีข ีด ความ
สามารถในการทางานดังต่อไปนี้
- สนับสนุน การทางานในทุกขัน้ ตอนตลอดช่วง
อายุทางานของงานบริการ
- สนับสนุนการออกแบบงานบริการ
- สนับการแก้ไขปญั หางานบริการ
โดยพั ฒ นากา รบ ริ ห าร บริ ก ารเท คโ นโ ลยี
สารสนเทศนัน้ จะต้องคานึงถึงประเด็นสาคัญที่กล่าว
มาแล้ ว รู ป แบบการบริ ห ารการก าหนดแผนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านบริการ ได้แก่ มาตรฐาน
ITIL V.3 Foundation
2) รูปแบบการบริ ห ารบริ ก ารเทคโนโลยี สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในสถาบัน อุ ด มศึก ษาจะต้อ งบริ ห ารจัด การตาม
พั น ธกิ จ แ ละ แผ นยุ ท ธศ าสต ร์ ข อง สถา บั น ใ ห้
ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง และในกรณีทเ่ี กิดภาวะ
ฉุ กเฉินด้านงานบริการแล้วสามารถแก้ไขสู่สภาพเดิม
ได้อ ย่างรวดเร็ว ตามกระบวนการตามภาพที่ 1 ซึ่ง
แสดงถึงการบริการใน 5 บริการ สิง่ ที่ต้องการเตรียม
พร้อมด้าน IT Service คือ ITSM (Information Technology Service Management) มาใช้กบั สถาบัน
อุดมศึกษา ตามมาตรฐานชุด ITIL V.3 Foundation
ซึง่ ประกอบด้วย
- กลยุทธ์บริการ (Service Strategy)
- การออกแบบบริการ (Service Design)
- การส่งผ่านบริการ (Service Transition)
- การดาเนินการบริการ (Service Operation)
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-

การปรั บ ปรุ ง อย่ างต่ อเนื่ อง ( Continual
Service Improvement)

กรอบแนวคิ ด มาตรฐาน
Information
Technology Infrastructure Library V.3
มาตรฐานนี้เป็ นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการ
งานบริก าร ให้ก ับ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถาบันอุดมศึกษาและใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็ น
แนวทางในการเสริมสร้างคุณค่าการงานบริการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมาตรฐาน ITIL V.3 เป็ นเรื่อง
ของวิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ท่ี จ ะน าไปสู่ ร ะบบบริ ห าร บริ ก าร
เทคโนโลยี-สารสนเทศของสถาบันอุมศึกษา จะต้อง
เป็ นไปตามข้อกาหนดในมาตรฐาน ITIL V.3 ซึ่ง
รายละเอียดของมาตรฐานนี้จะบอกถึงวิธีปฏิบตั ิเพื่อ
สร้างคุณค่าในรูปแบบการบริหาร

ภาพที่ 1: แนวปฏิบตั ิ ITIL V.3 Lifecycle Framework

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการด าเนิ น การวิจ ัย เพื่อ พัฒ นาแบบจ าลอง
สมการโครงสร้า งในการบริห ารบริก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. การศึกษาเอกสารหรืองานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องโดย
การรวบรวมตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จัด หมวดหมู่ตัว ชี้ว ัด ต่ า ง ๆ ท าการวิเ คราะห์
ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข โดยผู้ เ ชี่ย วชาญที่ มีป ระสบการณ์
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เกี่ ย วข้อ งกับ ระบบการบริ ห ารบริ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอร์จานวน 5 ท่าน ผลจากการ

ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมทาให้ได้ปจั จัย 5 หมวด และ
ตัวชีว้ ดั 31 ตัวชีว้ ดั ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปจั จัยด้านต่าง ๆ ทีร่ วบรวมจากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ปัจจัย
ด้านการปฏิบตั งิ าน
(F1)
ด้านนโยบาย
(F2)

เรือ่ ง
การส่งผ่านบริการ (Service Transition)
การดาเนินการบริการ (Service Operation)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement)
กลยุทธ์บริการ (Service Strategy)
การออกแบบบริการ (Service Design)
การส่งผ่านบริการ (Service Transition)

3. จัดทาแบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูล ตาม
ตั ว ชี้ ว ั ด ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด หมวดหมู่ ตั ว ชี้ ว ั ด ต่ า ง ๆ
ทดสอบความถู ก ต้ อ งตรงตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิจยั และนาแบบสอบถามไปสอบถาม จานวน 300
ชุดหลังจากนัน้ ทาการคัดแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะการ
ตอบที่ผดิ ปกติหรือมีความแตกต่ างจากกลุ่มตัวอย่าง
ทัว่ ๆ ไปออกทาให้เหลือแบบสอบถาม จานวน 290
ชุดทีเ่ หมาะสมเข้าสูก่ ารจัดทาแบบจาลองสมการต่อไป
4. การสกัดปจั จัย (Factor Analysis)
แบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบ และ ปรับปรุง
ค่าคะแนนมาตรฐานเพื่อป้องกันหน่ วยขนาดของตัว
แปรทีแ่ ตกต่างกัน จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ปจั จัยโดย
ใช้การสกัดปจั จัยแบบ PCA การหมุนแกนแบบมุม
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ฉาก (Varimax) พบว่า ค่า KMO = 0.976 ค่า Bartlett’s test of Sphericity มีค่า sig และค่า Cumulative
variance explained = 72.076 % การสกัดปจั จัยผ่าน
เกณฑ์ทน่ี ่าเชื่อถือ
5. การสร้างแบบจาลองสมการเชิงโครงสร้างแบบ
หลายกลุ่มจากปจั จัยทัง้ 2 ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ปจั จัย
จะถูกนามาสร้างเป็ นแบบจาลองสมการโครงสร้างตัง้
ต้นตามแนวคิดของผูว้ จิ ยั ดังแสดงในภาพที่ 2 ตัวแปร
แฝงที่เป็ นค่าคาดหวังของงานวิจยั คือ การวิเคราะห์
ป จั จั ย ที่ มี ผ ลต่ อการบริ ห าร บริ ก าร เทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITSM) [4,5]
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ภาพที่ 2: แบบจาลองสมการโครงสร้างตัง้ ต้น

สรุปผลการดาเนิ นการ
การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการหาปจั จัยที่มผี ล
ต่อการหาองค์ประกอบการบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถาบันอุดมศึกษา นัน้ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เป็ นมี

ได้แก่ ค่าสถิติผ่านเกณฑ์ขนั ้ ต่ าคือ ค่า Chi-square
(λ2 ) ค่าGFI, AGFI, RMSEA, และค่า Hoelter’s N
จึง ยอมรับ ได้ใ น ความเข้า กัน ดีข องแบบจ าลองกับ
ข้อมูล

ตารางที่ 2 : ค่าสถิตขิ องแบบจาลองทีผ่ ่านการวิเคราะห์
ตัววัดทางสถิ ติ
Chi-square (  2 )
GFI
AGFI
RMSEA
Hoelter’s

ค่าที่ได้
1.546
0.710
0.667
0.094
91

ตารางที่ 3 : ผลการคานวณ MMRE ของวิธกี ารแบบจาลองสมการโครงสร้างแบบหลายกลุ่ม
ค่าวัด
MMRE
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แบบจาลอง
25.23%
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