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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ความเสี่ ย งของการใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
ขั้นตอนการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยผู้เขียนทาการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งหนึ่งในประเทศไทย งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดาเนินการศึกษางานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ทา
การสั มภาษณ์ เชิง ลึ ก (In-Depth Interview) ผู้ บริ ห ารขององค์ กรจานวน 5 ราย และเก็ บ
แบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง 10 ราย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า การใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนา
ระบบร้านค้าสมาชิก มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จานวน 29 ปัจจัย โดยแบ่งตามขั้นตอนการ
บริหารโครงการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นกาหนดโครงการ 7 ปัจจัย ขั้นการวางแผนโครงการ 7 ปัจจัย ขั้น
ปฏิบัติการโครงการ 8 ปัจจัย และขั้นปิดโครงการ 7 ปัจจัย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความสาคัญและ
จะต้องนาไปกาหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง จานวน 4 ปัจจัย โดยปัจจัยดังกล่าวอยู่ใน ขั้น
การวางแผนโครงการ จานวน 1 ปัจจัย และอยู่ในขั้นปิดโครงการ จานวน 3 ปัจจัย ตามลาดับ
คาสาคัญ: การบริหารความเสี่ยง, การใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,
การบริหารโครงการ
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ABSTRACT
The purpose of this research is to study risk factors of IT Outsourcing in
System Development and approaches for risk management of a Membership Store in
a specialized financial institution in Thailand. This research is a qualitative research.
The research is conducted using literature reviews of domestic and international
papers, in-depth interview of 5 executives, and risk assessment of 10 users.
The findings found that there are 29 risk factors of IT Outsourcing in
System Development of the Membership Store. According to four phases of Project
Management, there are 7 risk factors in project defining, 7 risk factors in project
planning, 8 risk factors in project executing, and 7 risk factors in project closing. There
are 4 risk factors that have high risk level while one factor is in project planning and 3
factors are in project closing.
Keywords: Risk Management, IT Outsourcing, Project Management
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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.วศินี หนุนภักดี ผู้เป็น
อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาของงานวิ จั ย นี้ ที่ ให้ คาปรึกษาอย่างชั ดเจน เสนอแนะแนวทางด้ ว ยการอธิบาย
บรรยาย การเขียน การยกตัวอย่าง ทั้งแบบนัดหมายเข้าพบและผ่านแอบพลิเคชันการสื่อสาร ช่องทาง
ดิจิทัล ข้าพเจ้าขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง
ขอบพระคุณ กรรมการสอบค้ นคว้าอิส ระ อาจารย์ ดร. มานิต สาธิต สมิตพงษ์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณ จันทิวาสารกิจ ที่กรุณาแนะแนวทางในการค้นคว้าอิสระ รวมทั้ง
คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานวิจัยมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอบพระคุณบุคลากรภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ได้แก่ ขอบพระคุณผู้บริหารระดับองค์กร ที่อนุมัติในหลักการให้ทุนการศึกษาเล่าเรียนแก่พนักงาน
ขอบพระคุณคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการดิจิทัล ให้ความไว้วางใจข้าพเจ้า มอบโอกาสให้ข้าพเจ้าได้รับ
ทุ น การศึ ก ษาจากองค์ ก ร ขอบพระคุ ณ ฝ่ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เรื่ อ งการจั ด ท า
งบประมาณและเอกสารทุนการศึกษา รวมทั้งขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาโท
ขอบพระคุณเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่เป็นต้นแบบพื้นฐาน ให้ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น
ในการแสวงหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อส่งมอบคุณค่าไปยังท่านอย่างสม่าเสมอ
ขอบพระคุณเจ้าของเงินทุนการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของเงินทุนนั้น
ข้าพเจ้าได้ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่าแล้ว ในการเก็บข้อมูลความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา
ขอบพระคุณเพื่อนสาขาวิชานโยบายและการบริหารดิจิทัล (CIO) รุ่น 10 รุ่น 11 และ
รุ่น 12 ที่ให้ความช่วยเหลือในชั้นเรียน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้
ขอบพระคุณแม่ (ธญมณ) ที่เป็ นแรงบั นดาลใจให้ ข้า พเจ้าเสมอ ขอบพระคุณพี่ส าว
(สุคนธ์ทิพย์) ที่เป็นกาลังใจและปรึกษาหารือด้วยความห่วงใย และขอบพระคุณน้องสาว (พัทธราภา)
ที่เป็ น ผู้ ร่ ว มเดิน ทาง ติดตามข้าพเจ้า ไปทุกแห่ ง ให้ การสนับสนุนอย่ างใกล้ ชิ ด และคอยช่ว ยเหลื อ
ข้าพเจ้าในทุกเรื่องเสมอ

นายทัพพ์ ว่องไว
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) มีความสาคัญในการดาเนิน
กิจการของสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินนา IT ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงาน มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) นาไปใช้บริหารงานภายในองค์กรเพื่อ เพิ่ม
ศักยภาพในการทางาน ส่งผลต่อการเป็นผู้นาในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งการนาระบบสารสนเทศ
ไปใช้เป็ นช่องทางการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน เพื่อส่งมอบ
คุณค่าให้แก่ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจและยังสามารถจูงใจให้
ลูกค้ารายใหม่ใช้บริการเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้แก่ธุรกิจ
สถาบันการเงินมักมีการกาหนดเป้าหมายของการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ คือเมื่อมี
การลงทุนไปแล้ว จะต้องได้รับมูลค่าผลตอบแทนไม่น้อยกว่ามูลค่าที่ลงทุนไป ประกอบกับการมีความ
ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนาไปปรับปรุงการดาเนินงานและสนับสนุนภารกิจให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เนื่องจากการจ้างบุคลากรประจา ให้ปฏิบัติงานด้าน IT ทีต่ ้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จะมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวเป็นมูลค่าสูง ขึ้นด้วย อาจทาให้ผลการ
ดาเนินงานไม่มีประสิทธิภาพตามที่สถาบันการเงินกาหนดเป้าหมายไว้ ดังนั้นสถาบันการเงินที่ต้องการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจึงมีแนวคิดในการใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Outsourcing) เพื่อทดแทนการลงทุนในบุคลากรด้าน IT จากนั้นสถาบันการเงินจะคัดเลือกและทา
สัญญาใช้บริการ IT Outsourcing กับผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เพื่อพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นตามวงจรการบริหารโครงการ
(Project Life Cycle) เริ่มตั้งแต่การกาหนดโครงการไปจนถึงขั้นตอนการปิดโครงการ
การทีส่ ถาบันการเงินตัดสินใจนาระบบสารสนเทศไปใช้ในการดาเนินกิจการ จะคัดเลือก
จากความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ IT Outsourcing เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
โดยเฉพาะองค์กรธุรกิจภาคการเงินการธนาคาร ที่จะต้องคานึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ควบคุมการดาเนินงานให้อยู่ในกรอบข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง องค์กรจะนาระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒ นาไปใช้ในการดาเนินกิจการขององค์กร เป็น
ระบบที่สามารถการลดขั้น ตอนงาน มีการจัดเก็บ ข้อมูล ในระบบ สามารถนาข้อมูล ไปวิเคราะห์ได้
รวมทั้งจะต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงที่
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สถาบันการเงินจะต้องบริหารจัดการให้มีระดับความเสี่ยงที่ องค์กรสามารถยอมรับได้ เพื่อให้ องค์กร
สามารถดาเนินกิจการและสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างต่อเนื่อง
ระบบร้านค้าสมาชิก เป็นระบบงานระบบหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการดาเนินกิจการของ
องค์กร โดยระบบร้ านค้าสมาชิกประกอบด้ว ยการทางานร่ว มกันระหว่างโปรแกรมซอฟต์แวร์กับ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีการเชื่อมต่อไปยังระบบงานหลัก ขององค์กร เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารข้อมูลร้านค้า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการซื้อขายสินค้า รวมทั้งการประมวลผล
ข้อมูล จั ดทาเป็ น รายงานได้ตามรู ปแบบที่กาหนดไว้ ซึ่งองค์ก รมีความจาเป็นต้องใช้ บริการจากผู้
ให้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยองค์กรจะทาการคัดเลือกผู้ให้
บริการ IT Outsourcing ที่มีความชานาญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมต่อการใช้งานระบบ และมี
คุณสมบัติตรงตามที่องค์กรระบุไว้ในเกณฑ์การคัดเลือกของข้อตกลงโครงการ
ในการใช้บริการ IT Outsourcing เพื่อพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก มีการดาเนินงาน
หลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การริเริ่มโครงการ การพิจารณาคุณสมบัติก่อนการจัดจ้าง ไปจนถึงสิ้นสุดการ
จัดจ้ างและปิ ดโครงการ องค์กรธุรกิจจึงจาเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมในการบริห ารโครงการ
รวมทั้งควรมีการบริหารความเสี่ยงในการใช้บริการ IT Outsourcing ในทุกขั้นตอนการดาเนิน
โครงการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจมีเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ มีความรู้
ความเข้าใจในระบบ สามารถนาไปใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และทาให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างราบรื่น
ดังนั้น การศึกษาการบริหารความเสี่ยงของการใช้ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก จะทาให้ทราบถึงปัจจัยความเสี่ยงและทราบแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของทุกขั้นตอนบริหารโครงการ ซึ่งสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการกาหนดแผนการ
บริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก สามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับ
องค์กร รวมทั้งเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในการพัฒนาระบบร้านค้า สมาชิก ให้องค์กรมี
ระบบร้านค้าที่ตรงตามความต้องการขององค์กรได้
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก
(2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ ยงของขั้นตอนบริหารโครงการที่ใช้ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงปัจจัย ความเสี่ยงของการใช้ IT Outsourcing ในการพัฒนา
ระบบร้ านค้าสมาชิก ที่จะน าไปใช้ดาเนินกิจการขององค์กร โดยการวิจัยนี้จะเก็บข้อมูล จากการ
สัมภาษณ์และแบบสอบถามจากเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการขององค์กร ที่มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารโครงการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการบริหาร
ความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยอาศัยแนวคิด
และหลักการที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
ระบบร้านค้าสมาชิก
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดขอบเขตคุณสมบัติเฉพาะโครงการ ของการใช้ บริการ
IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบงาน
(2) ใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาในการบริหารโครงการพัฒนาระบบ รวมทั้งประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานโครงการ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.6 นิยามคาศัพท์เฉพาะ
การใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Outsourcing) หมายถึง การ
ใช้ผู้ให้บริการภายนอกองค์กร ที่มีความเชี่ยวชาญในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปดาเนินการ
ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีการ
กาหนดงบประมาณโครงการ ระยะเวลาใช้บริการ และข้อผูกพันในสัญญาอย่างชัดเจน
ร้านค้าสมาชิก หมายถึง ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการเงินผู้ออกบัตรสินเชื่อ เป็น
ร้านเพื่อจาหน่ายปัจจัยการผลิต ซึ่ง อาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้อง
ตามกฎหมายการค้า มีใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดที่จาหน่าย
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บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษานี้ ผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยศึกษา
จากแนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน ดังนี้
2.1 บริบทขององค์กรที่ทาการศึกษา
2.2 แนวคิดและทฤษฎี
2.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.4 สรุปการทบทวนวรรณกรรม
2.1 บริบทขององค์กรที่ทาการศึกษา
2.1.1 การให้บริการขององค์กรที่ทาการศึกษา
สถาบันการเงินโดยทั่วไปเป็นตัวกลางทางการเงินที่มีกิจกรรมหลักคือการระดม
เงินฝากและจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ออมเงิน และกิจกรรมการให้สินเชื่อและรับดอกเบี้ยจากผู้ยืมเงินทุน
สถาบันการเงินในประเทศไทยแบ่งเป็น สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร สาหรับสถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร ประกอบด้วย ธนาคารกลางมีอานาจหน้าที่กาหนด
นโยบายสถาบันการเงินของประเทศ ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินภาคเอกชนที่ให้บริการฝาก
เงิน บริการสินเชื่อและบริการอื่นตามพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นจากกฎหมายเฉพาะกิจเพื่อดาเนินกิจการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามหน้าที่ขอบเขตการให้บริการเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ ม แรก ให้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ และรั บ ประกั น สิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ่ ม แต่ ไ ม่ รั บ ฝากเงิ น จาก
ประชาชนทั่วไป กลุ่มสอง ให้บริการทั้งทางด้านเงินฝาก การให้สินเชื่อ และธุรกรรมทางการเงินแก่
ลูกค้าบุคคลและลูกค้ากลุ่มบุคคล (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562)
องค์กรที่ทาการศึกษา เป็นสถาบันการเงิน เฉพาะกิจที่ให้บริการรับฝากเงิน การ
ถอนเงิน การโอนเงิน การให้สินเชื่อ และบริการอื่นในด้านการเงินอย่างครบวงจร ในด้านการให้สินเชื่อ
แก่ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นการให้สินเชื่อตามวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตทางการเกษตร และวัตถุประสงค์ที่
เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ให้บริการทั้งลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้ากลุ่มองค์กร เป็นการ
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง มีการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกค้าเพื่อเพิ่ม
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ศักยภาพในการประกอบอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนทางการเกษตร และมุ่งหวังให้ลูกค้าของ
องค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ระบบร้านค้าสมาชิก
ระบบร้านค้าสมาชิก คือระบบที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการจาหน่ายสินค้าของ
ร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบ ระบบร้านค้าสมาชิกประกอบด้วย 3 ส่วนที่ทางานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) โปรแกรมซอฟต์แวร์สาหรับร้านค้า ที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายทั้งหมด
เก็บข้อมูลที่ลูกค้าซื้อสินค้า การจัดการหมวดหมู่สินค้า การจัดการหน่วยสินค้า การตรวจสอบจานวน
สินค้า และการตรวจประวัตินาข้อมูลสินค้าเข้า-ออก เป็นต้น
(2) โปรแกรมซอฟต์แวร์สาหรับพนักงานองค์กร เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่จัดเก็บ
ข้อมูลและรายงานผลเกี่ยวกับร้านค้าสมาชิก ข้อมูลลูกค้าเจ้าของบัตรสินเชื่อ ข้อมูลการซื้อสินค้า และ
ข้อมูลการขายสินค้า
(3) อุ ป กรณ์ ฮ าร์ ด แวร์ ข องร้า นค้ า ที่ ทาหน้ า ที่ เป็ น จุ ด เชื่ อมต่ อ ระหว่ า งระบบ
ซอฟต์แวร์ ส าหรั บ ร้ านค้า กับ ซอฟต์แวร์ส าหรับพนักงาน อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของร้านค้ าจะเป็นจุด
เชื่อมต่อในการบันทึกข้อมูลการซื้อและการขาย ส่งข้อมูลไปยังระบบร้านค้าสมาชิก
ในการนาเข้าข้อมูลร้านค้า ข้อมูลลูกค้า และการซื้อขายปัจจัยการผลิตด้วยบัตร
สินเชื่อมีความจาเป็นต้องพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ให้มี
ลักษณะการเชื่อมต่อไปยังระบบงานหลักขององค์กรและระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการออกแบบ
การทางานของระบบร้านค้าสมาชิก มีการออกแบบระบบเชื่อมโยงทางด้านเทคนิค และมีการกาหนด
บันทึกบัญชีรายการซื้อขายสินค้า
2.1.3 การให้สินเชื่อผ่านบัตรสินเชื่อ
กระบวนการให้ สิ นเชื่อขององค์กรที่ท าการศึ กษา มี ห ลั กเกณฑ์การพิ จารณา
สินเชื่อ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติขององค์กร มีสาขาให้บริการลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศ
มีการให้สินเชื่อด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เจ้าหน้าที่ขององค์กรมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษา
ทางการเงินให้แก่ลูกค้า มีการติดตามผลการให้สินเชื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อ และ
ตรวจเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
การให้สินเชื่อแก่ลูกค้าบุคคล ที่มีวัตถุประสงค์จะนาไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการ
ผลิต เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติแล้ว มีการจ่ายสินเชื่อทั้งการจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของลูกค้า
โดยตรงที่ลูกค้าสามารถถอนเป็นเงินสดนาไปใช้ และการจ่ายเป็นวงเงินในบัตรสินเชื่อเพื่อนาไปซื้อ
ปัจจัยการผลิตที่ ร้านค้าสมาชิก ซึ่งมีกระบวนการที่จะทาให้ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อ ผ่านร้านค้าสมาชิก
ได้สาเร็จ ดังภาพที่ 2.1
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ขอทา
บัตรสินเชื่อ

การขึ้นทะเบียนร้านค้าสมาชิก

การซื้อ/ขาย สินค้า
ซื้อสินค้า
ที่ร้านค้าสมาชิก

รับบัตรสินเชื่อ

ร้านค้าสมาชิก

ลูกค้า

การสร้างบัตรสินเชื่อ

สาขาที่ให้บริการ

ขายสินค้า
ทีร่ ้านค้าสมาชิก

อนุมัติ

ระบบงาน

รับเลขทะเบียน
ร้านค้าสมาชิก

เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูล

เก็บข้อมูล

ส่วนกลาง

ขอขึ้นทะเบียน
ร้านค้าสมาชิก

ประมวลผล

ประมวลผล

ประมวลผล

เปิดใช้งาน
บัตรสินเชื่อ

อนุมัติ

ภาพที่ 2.1 แผนผังกระบวนการที่ทาให้ลูกค้าใช้บริการสินเชื่อที่ร้านค้าสมาชิกได้สาเร็จ
กระบวนการที่จะทาให้ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อได้ส าเร็จ ประกอบด้ว ย
การสร้างบัตรสินเชื่ออนุมัติวงเงินพร้อมส่งมอบให้ลูกค้า การรับสมัครขึ้นทะเบียนร้านค้าสมาชิกและ
การซื้อขายสินค้าทีร่ ้านค้าสมาชิก รายละเอียด ดังนี้
(1) การสร้างบัตรสินเชื่อ
ลูกค้าขอทาบัตรสินเชื่อโดยแนบเอกสารตามเงื่อนไขที่องค์กรกาหนด สาขาที่
ให้บริการทาการวิเคราะห์คุณสมบัติลูกค้าตามขั้นตอนวิธีปฏิบัติด้านการให้สินเชื่อ พิจารณาอนุมัติการ
ขอทาบัตรสินเชื่อพร้อมกับพิจารณาวงเงินสินเชื่อ จากนั้นบันทึกข้อมูลการสร้าง บัตรสินเชื่อในระบบ
เมื่อการสร้างบัตรสินเชื่อสาเร็จ จึงทาการเปิดใช้งาน บัตรสินเชื่อให้แก่ลูกค้า
(2) การขึ้นทะเบียนร้านค้าสมาชิก
ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ทาคาขอขึ้นทะเบียนเป็น ร้านค้าสมาชิก
พร้อมแนบเอกสารตามเงื่อนไขที่องค์กรกาหนด สาขาที่ให้บริการทาการวิเคราะห์คุณสมบัติของร้านค้า
เมื่ออนุมัติการขึ้นทะเบียนสาเร็จ ร้านค้าจะได้รับเลขทะเบียนของร้านค้าสมาชิก จากนั้นร้านค้านาเลข
ทะเบียนที่ได้ไปเข้าสู่ระบบร้านค้าสมาชิก เพื่อสร้างรายการสินค้าที่ต้องการขาย กาหนดราคาสินค้า
พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์การบันทึกข้อมูล รายการซื้อ/ขาย ไว้ที่ร้านค้า โดยอุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติ ที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบร้านค้าสมาชิกได้
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(3) การซื้อสินค้า และการขายสินค้า
ลูกค้านาบัตรสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติวงเงินแล้ว และมีสถานะปกติพร้อมใช้
งาน นาไปที่ร้านค้าที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นร้านค้าสมาชิกลูกค้าเลือกรายการสินค้าที่ต้องการซื้อ นา
บัตรสิ นเชื่อ ให้ ร้านค้าดาเนิ นการตัดวงเงินตามยอดราคาสิ นค้าตามที่ลู กค้าต้องการซื้อ ลู กค้าและ
ร้านค้าตรวจสอบรายการก่อนการยืนยัน เมื่อยืนยันรายการเสร็จสิ้น ข้อมูลการซื้อจะถูกบันทึกเข้าสู่
ระบบ จากนั้นระบบจะแจ้งเตือนรายการซื้อไปยังลูกค้า ในขณะเดียวกับที่มีการบันทึกข้อมูลการขาย
สินค้าเข้าสู่ระบบร้านค้าสมาชิกด้วย
2.1.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ทาการศึกษา
องค์กรที่ศึกษามีการกาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
บริ ห ารความเสี่ ย งตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยถื อ ปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับส่วนงาน มีการปลูกฝังการบริหารความเสี่ยง
ให้ เป็ น วัฒ นธรรมองค์กร บุ คลากรทุกระดับมีส่ ว นร่ว มในการบริห ารความเสี่ ยง มีการกาหนด
ยุ ทธศาสตร์ บ ริ ห ารความเสี่ ย งเพื่อ ตอบสนองต่อวิสั ย ทัศน์และพันธกิจ ขององค์ก ร โดยได้ กาหนด
ยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ดังนี้
(1) พัฒนาการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล เพื่อ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรองรับ
พันธกิจขององค์กร
(2) ใช้ป ระโยชน์จากการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายใน เพื่อสร้ าง
โอกาสทางธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายความเสี่ยง ลดความสูญเสียขององค์กร และสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สาธารณะ มีการขยายผลระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้รองรับเหตุการณ์ที่อาจ
ทาให้การปฏิบัติงานปกติหยุดชะงัก
(3) พัฒ นาระบบฐานข้อมู ล สารสนเทศการบริห ารความเสี่ ยง เพื่อให้ มีข้อมู ล
ประกอบการประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
(4) บูรณาการการบริหารความเสี่ยงกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนในระยะยาว
(5) สร้างความรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ
ทุกคนในองค์กร จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(6) ยกระดับความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในอย่ างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสถานการณ์ และตอบสนองต่อเป้าหมายความส าเร็จของ
องค์กร
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2.2 แนวคิดและทฤษฎี
ผู้ เขีย นได้ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้ องจากแหล่ งข้อมูล หนังสื อและ
เว็บไซต์ เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
2.2.1 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักการ COSO ERM
2.2.2 แนวคิดการใช้บริการ IT Outsourcing
2.2.3 แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management)
2.2.1 แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามหลักการ COSO
ERM
โดยทั่วไปการดาเนินงานในองค์กร มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทุกองค์กรจะเผชิญกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ
เช่น การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล การบริหารงานด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภัยจากการก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และความเสี่ยงอื่น ๆ องค์กรจึง
ต้องพิจารณาว่าควรจัดการกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาหรือเพิ่ม
มูลค่าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2561) ให้ความหมายของ “ความเสี่ยง” คือ
เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมาย รวมทั้งให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise-Wide
Risk Management) หมายถึง การบริหารความเสี่ยงโดยเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงจากเหตุที่เกิด
จากปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการในการดาเนินงาน บุคลากร วัฒนธรรมองค์กร
และจากปัจจัยภายนอก
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) คือกรอบแนวคิดการควบคุมเพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ทั้งเรื่อง
ของการปฏิบั ติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความถูกต้องครบถ้ว นของรายงาน และการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด COSO เป็นคณะทางานที่ก่อตั้งขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ Treadway
Commission ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง รู ปแบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และป้องกันการทุจริตของรายงาน
ทางการเงิน (COSO, 2017)
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COSO (2017) ได้ให้ คานิยาม “ความเสี่ ยง” หมายถึง ความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความเสี่ยง
ในความหมายของ COSO เป็นเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และกล
ยุทธ์ขององค์กร สามารถส่งผลต่อองค์กรได้ทั้งเชิงลบและเชิงบวก ซึ่งหมายรวมถึงความเสี่ยงที่อาจทา
ให้ อ งค์ ก รเสี ย หาย หรื อ โอกาสที่ เ พิ่ ม มู ล ค่า ให้ กั บ องค์ กร ซึ่ ง ความเสี่ ย งมี 3 ความหมายส าคั ญ ที่
เกีย่ วข้อง ได้แก่ เหตุการณ์ ความไม่แน่นอน และความรุนแรง
(1) เหตุการณ์ (Event) เหตุการณ์โดยทั่วไปสามารถเกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้าน
ลบ อาจเป็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ก็ได้ เหตุการณ์ด้านลบคือความเสี่ยง ส่วน
เหตุการณ์ด้านบวกคือโอกาส ซึ่งการพิจารณาเหตุการณ์ค วรพิจารณาทั้งความเสี่ยง และโอกาสจาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
(2) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เป็นสถานการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถ
ทานายสภาวะล่วงหน้า ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น การพิจารณาเหตุการณ์ควรคาดคะเนสถานการณ์ที่
อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อกิจการในอนาคต
(3) ความรุนแรง (Severity) เป็นการประเมิน โอกาสเกิดเหตุการณ์ หากเกิด
เหตุการณ์ ขึ้น จะส่ งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด และนามาจัด ความส าคัญของปัจจัยเสี่ ยง
เรียงลาดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย เพื่อนาไปกาหนดมาตรการตอบสนองปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น
ได้อย่างเหมาะสม
การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) หมายถึง
กระบวนการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทุกกิจกรรมขององค์กร โดยการ
บริหารความเสี่ยงจะผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ ควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ และสามารถนาไปใช้กับองค์ประกอบอื่น ๆ ในการบริหารได้ทั่วทั้งองค์กร (COSO, 2017)
การบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นกระบวนการที่กาหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน กระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ร ะบุ ค วามเสี่ ย งหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อหน่วยงาน หน่วยงานในองค์กรจะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ องค์กรยอมรับได้
(Risk Appetite) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีความมั่นใจว่าหน่วยงานจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ได้
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ERM 2017 ให้ความสาคัญกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก ผ่านการเชื่อมโยงกล
ยุ ท ธ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ท างธุ ร กิ จ เข้ า กั บ ความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ อ งค์ ก รสามารถวางแผนการ
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บริ ห ารความเสี่ ย งทั่ว ทั้งองค์กรเพื่อมุ่งสู่ การสร้างคุณค่าให้ แก่องค์ กรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสามารถแสดง
ความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก
ที่มา: COSO, 2017
(1) พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก
พันธกิจ (Mission) หมายถึง ความมุ่งหมายพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กร ซึ่ง
แสดงถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องการบรรลุผล วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง เป้าหมายขององค์กรที่
ต้องการดาเนินการให้สาเร็จในอนาคต ค่านิยมหลัก (Core Values) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัด
ฐาน ลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรเกี่ยวกับสิ่ง ที่ดีหรือไม่ดีและสิ่งใดยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร
พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักมีความสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งที่ช่วยกาหนด
เป้าหมายทิศทางขององค์กรและแสดงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบจุดยืนขององค์กร ซึ่งการกาหนดกล
ยุทธ์ควรมีความสัมพันธ์กับพันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยมหลักขององค์กร
(2) การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รส่ ง ผลต่ อ กลยุ ท ธ์ (Enterprise Risk
Management Affects Strategy)
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย กล
ยุทธ์ต้องกาหนดให้สนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ องค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับค่านิยมหลักและความ
เสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เจนจะท าให้ เ กิ ด การบริ ห ารงานและวางแผนการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นาไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
กลยุ ท ธ์ ยั ง ใช้ ใ นการกาหนดวั ต ถุป ระสงค์ ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ เชื่ อ มโยงเข้ า กั บ
วัตถุประสงค์ระดับอื่นในองค์กรเมื่อผู้บริหารเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้ากับการกาหนด
กลยุทธ์ เข้าใจข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร จะทาให้ผู้บริหารมีข้อมูลความเสี่ยงที่จาเป็นต่อการ
พิจารณาเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมได้
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(3) ผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น (Enhance Performance)
ผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน หน้ า ที่ แ ละวิ ธี ก ารในการ
บรรลุผลตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร เนื่องจากความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อผลการ
ดาเนินงานขององค์กรมีความหลากหลาย จึงจาเป็นต้องมีการวัดประสิทธิภาพด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การ
วัดผลด้านการเงิน เช่น ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือความสามารถในการทากาไร การวัดผลด้าน
การดาเนินงาน เช่น จานวนชั่วโมงในการทางาน ปริมาณการผลิต หรือร้อยละกาลังการผลิต การ
วัดผลด้านหน้าที่ เช่น การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ หรือการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้าน
กฎระเบียบต่างๆ การวัดผลด้านโครงการ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
กรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รตามแนวทาง COSO ERM 2017
ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 หลักการ มี 20 องค์ประกอบ องค์กรควรนาหลักการและองค์ประกอบ
ทั้งหมดไปใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (COSO, 2017) ซึ่งองค์ประกอบ 20
ประการ มีความสัมพันธ์กัน ดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ในบริบทของพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักเพื่อ
กาหนดทิศทางและผลการดาเนินงานขององค์กร และองค์ประกอบ 20 ประการ
ที่มา: COSO, 2017
หลั ก การส าคั ญ ที่ 1 การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การแ ละวั ฒ น ธรรมองค์ ก ร
(Governance and Culture) การกากับดูแลกิจการและวัฒ นธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานของ
องค์ป ระกอบทั้งหมดในการบริห ารความเสี่ ยงเนื่องจากการกากับดูแลกิจการจะเป็นสิ่ งที่กาหนด
แนวทางขององค์กรในการให้ความสาคัญและสร้างความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
วัฒ นธรรมองค์ กรจะเกี่ย วข้ องกับ ค่านิยมทางจริยธรรม พฤติกรรมที่พึ งประสงค์และความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเสี่ยงขององค์กร ซึง่ การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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(1) จัดตั้งคณะกรรมการดูแลความเสี่ยง (Exercises Board Risk Oversight)
คณะกรรมการองค์กรมีหน้าที่กากับดูแลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ องค์กร รวมถึงกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการควรมีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง มีความรู้และความ
เชี่ ย วชาญในการก ากั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระ หลี ก เลี่ ย งความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
(2) จัดตั้งโครงสร้างการดาเนินงาน (Establishes Operating Structures)
องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้างการดาเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มีการ
กาหนดโครงสร้างการดาเนินงานและสายการบัง คับบัญชาที่เหมาะสม มีโครงสร้างการบริหารความ
เสี่ยง มีการกาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร
(3) ระบุวัฒ นธรรมองค์กรที่ต้องการ (Defines Desired Culture) การระบุ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์จะแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหาร
จะเป็นผู้กาหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้ง สาหรับองค์กรในภาพรวมและสาหรับบุคลากรภายใต้วัฒนธรรม
องค์กรที่ให้ความสาคัญกับความเสี่ยง
(4) แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมหลัก (Demonstrates Commitment to Care
Values) องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร
(5) จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ (Attracts, Develops,
and Retains Capable Individuals) องค์กรควรมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคล
ควบคู่ไปกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
หลักการสาคัญที่ 2 กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์ (Strategy and
Objective-Setting) องค์กรมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ มีกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดย
องค์กรควรกาหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้สอดคล้องกับการกาหนดกลยุทธ์ ส่วนวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจจะเป็นสิ่งที่กาหนดแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ์ ซึ่งหลักการสาคัญด้านกลยุทธ์และการกาหนด
วัตถุประสงค์ มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) วิเคราะห์ธุรกิจ (Analyzes Business Context) องค์กรควรพิจารณาถึง
ผลกระทบจากการบริหารทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อระดับความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
(2) ระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Defines Risk Appetite) องค์กรควรระบุความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อสร้าง รักษา และส่งเสริมความตระหนักถึงค่านิยมขององค์กร
(3) ประเมินกลยุทธ์ (Evaluates Alternative Strategies) องค์กรควรประเมิน
เพื่อค้นหากลยุทธ์ทางเลือกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อข้อมูลความเสี่ยงขององค์กร
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(4) กาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Formulates Business Objectives) ในการ
กาหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาระดับความเสี่ยง ซึ่งสอดคล้อ งและสนับสนุนกล
ยุทธ์ขององค์กรควบคู่กันไป
หลักการสาคัญที่ 3 การดาเนินงาน (Performance) ในหลักการนี้เริ่มจากการ
ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ โดยจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงตามโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และพิจารณา
ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ จากนั้นองค์กรจะเลือกตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยวิธี การที่เหมาะสม
รวมถึงพิจารณาปริมาณความเสี่ยงในภาพรวมและตรวจสอบผลการดาเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ซึ่งผลการดาเนินงาน มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ระบุความเสี่ยง (Identifies Risk) องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกล
ยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความเสี่ยงทั้งหมดจะเก็บไว้ในข้อมูลความเสี่ยง เพื่อนาไปจัดการความ
เสี่ยงเหล่านี้ต่อไป ซึ่งการระบุความเสี่ยงสามารถทาได้หลายวิธี เช่น การระดมสมอง การจัดประชุมผู้ที่
เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การตรวจทาน และการเปรียบเทียบกับกฎเกณฑ์ โดยสิ่งที่จะนามาพิจารณา
ในขั้นตอนการระบุความเสี่ยง คือ ทรัพย์สิน เหตุการณ์ภัยคุกคาม การควบคุมความเสี่ยงที่มี อยู่ ช่อง
โหว่ และความรุนแรงของภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
(2) ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) องค์กร
ควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินโอกาสที่จะเกิด ขึ้น (Likelihood) และประเมิน
ระดับผลกระทบ (Impact) ซึง่ ระดับความรุนแรงจากความเสี่ยงจะได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นของปัญหา กับโอกาสที่จะเกิดปัญหา
(3) จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks) องค์กรควรคานวณ
ระดับความเสี่ยง (Risk Exposure) จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
พิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยง การคานวณระดับความเสี่ยงเท่ากับผลคูณของคะแนน
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดกับความเสียหายเพื่อจัดลาดับความสาคัญและใช้ในการตัดสินใจว่าความเสี่ยง
ใดควรเร่งจัดการก่อน
(4) ตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) องค์กรควรมีแนว
ทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง ลดโอกาสเกิ ดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยมีกลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การ
ควบคุม และการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Control) การกระจายความเสี่ยง (Sharing) และการ
ยอมรับความเสี่ยง (Acceptance)
(5) พัฒนากรอบความเสี่ยงในภาพรวม (Develops Portfolio View) องค์กร
ควรพัฒนาและประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร
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หลักการสาคัญที่ 4 การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข (Review and Revision)
องค์กรควรพิจารณากระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยทบทวนความสามารถและแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง ผู้บริหารควรพิจารณาความสามารถและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับองค์กร ซึ่งหลักการทบทวนและปรับปรุงแก้ไขมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
(1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ (Assesses Substantial Change) องค์กร
ควรระบุและประเมินการเปลี่ย นแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สาคัญ
(2) ทบทวนความเสี่ ย งและผลการด าเนิ น งาน (Reviews Risk and
Performance) องค์กรควรทบทวนผลการดาเนินงาน รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
(3) มุ่งมั่นปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Pursues Improvement in
Enterprise Risk Management) องค์กรควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่าเสมอ
โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
หลักการสาคัญที่ 5 สารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน (Information,
Communication, and Reporting) การสื่อสารเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล
และแบ่ งปันข้อมูลที่จาเป็ นจากทั่วทั้งองค์กรผู้บริหารใช้ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องทั้งจากแหล่ งภายในและ
ภายนอก ซึ่งข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะมาจากทั้งผู้บริหารและพนักงานในส่ วนขององค์กร เพื่อ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยองค์กรจะใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล เพื่อรวบรวม
ประมวลผลและจัดการข้อมูล ที่สัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยง จากนั้นองค์การจึงรายงานข้อมูล
ความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการดาเนินการได้ ซึ่งสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน มี
3 องค์ประกอบดังนี้
(1) ยกระดับระบบสารสนเทศ (Leverages Information Systems) องค์กรควร
จัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจใช้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่ม
ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้าไว้ด้วยกันนาไปสู่การระบุและจัดการ
ความเสี่ยงได้ดีขึ้น
(2) สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง (Communicates Risk Information) องค์กรควร
สื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการสื่อสาร โดยมีการสื่อสารทั้งระดับบนลงล่าง
(Top-Down Approach) และระดับล่างขึ้นบน (Bottom-Up Approach)
(3) รายงานผลความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการดาเนินงาน (Reports on Risk,
Culture, and Performance) องค์กรควรรายงานความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กร และผลการ
ดาเนินงานในทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
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2.2.2 แนวคิดการใช้บริการ IT Outsourcing
IT Outsourcing คือการทาสัญญาจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดการกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตัดสินใจที่
จะใช้บริการใช้บริการ IT Outsourcing นั้นต้องอาศัยความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการ โดยการใช้
บริการ IT Outsourcing จะทาให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรผู้จ้างหลายประการ ได้แก่ สามารถนา
เทคโนโลยีไปปรับปรุงการทางานในองค์กร ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ สามารถ
ควบคุมการจัดการต้นทุนได้ดีมากขึ้น ได้รับคุณภาพการให้บริการอย่างเข้มงวดตามสัญญาที่ทาไว้
องค์กรจะให้ความสาคัญกับความสามารถหลักขององค์กรได้อย่างเต็มที่ และนาพาองค์กรให้สามารถ
แข่งขันได้ นอกจากนี้อาจมีเหตุที่ทาให้ การใช้บริการ IT Outsourcing ขององค์กรไม่ประสบ
ความสาเร็จ เช่น องค์กรขาดประสบการณ์ในการจ้างบุคคลภายนอก การตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ล้มเหลว
ไม่สามารถแก้ปัญหาขององค์กรได้ ไม่มีวิธีปฏิบัติด้านการควบคุมคุณภาพด้าน IT การไม่เข้าใจบทบาท
ด้านไอทีและการไม่เข้าใจความสามารถผู้ถูกจ้าง การละเลยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของผู้จ้างกับผู้
ถูกจ้าง ฯลฯ การใช้บริการ IT Outsourcing มีแนวโน้มจะประสบความสาเร็จอย่างสูงที่สุดหากทาไป
ด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามขั้ นตอนที่กาหนด ดาเนินการตามความคาดหวังที่เป็นจริงและความเข้าใจที่
ชัดเจนว่าประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร (Aalders, 2002)
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (2559) ได้ แจ้ ง ประกาศเรื่อ งการใช้บ ริ การ IT
Outsourcing ในการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยระบุประโยชน์ ที่สถาบันการเงินจะได้รับ
คือ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การบริหารต้นทุน เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ ให้
ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินจะต้องรับผิดชอบต่อการ
ให้บริการจาก IT Outsourcing อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการที่สถาบันการเงินเป็นผู้ดาเนินการเอง
และต้องคานึ งถึงความเสี่ ย งที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินในรูปแบบที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากการ
ดาเนินงานปกติ จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย
(Legal Risk) รวมทั้งการรักษาความลับของข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วย
ในการใช้บริการ IT Outsourcing สถาบันการเงินต้องมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สาคัญ 3 ประการ คือ การรักษาความปลอดภัยและความลับของระบบงานและข้อมูล
(Security) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) และ ความพร้อมใช้ของงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้บริการ (Availability) นอกจากนี้ คณะกรรมการของสถาบันการเงินต้องมี
การกากับดูแลความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการจากผู้ใช้บริการภายนอกด้านงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศอย่างเหมาะสม (Board oversight) ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่ง การใช้บริการ IT
Outsourcing ออกเป็น 2 ประเภท คือ
(1) Critical IT Outsourcing หมายถึง การใช้บริการ IT Outsourcing ที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการเงิน
(2) Other IT Outsourcing หมายถึง การใช้บริการ IT Outsourcing ประเภท
อื่น
รวมทั้งมีการกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลให้สอดคล้องกับประเภทการใช้
บริการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้
ให้บริการ IT Outsourcing มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้บริการ Cloud Computing ซึ่งมีความ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด สรรทรั พ ยากรด้ า นงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การ
ประมวลผลข้อมูล หรือการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลของสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงิน
จะต้องขออนุ ญาตการใช้บ ริ การ Cloud Computing ให้ เหมาะสมกับประเภทของ Cloud
Computing ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งแบบ Private Cloud และ Public Cloud ซึ่งมี
สาระสาคัญดังนี้
(1) การแจ้งหรือขออนุญาตการใช้ Cloud Computing โดยกาหนดคาจากัด
ความของ Cloud Computing และกาหนดหลักเกณฑ์การแจ้งหรือขออนุญาตการใช้บริการ Cloud
Computing ตามลักษณะของการใช้ บริการ โดยในกรณีที่ส ถาบันการเงินประสงค์จะใช้บริการ
Private Cloud จากองค์กรนอกกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือ Public Cloud ในงานประเภทที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินแจ้งการใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนเริ่มใช้บริการหรือก่อนเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ
(2) การกากับดูแลความเสี่ยงจากการใช้บริการ Cloud Computing โดยเน้นย้า
และให้ความสาคัญกับการกากับดูแลความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้บริการ Cloud Computing มากขึ้น
เช่น การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ให้ครอบคลุมถึงการรักษาความลับ
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภานอกและเปลี่ยนแปลงการใช้บริการได้ยาก (Vendor Lock-In) ความเสี่ยงที่อาจ
เกิ ด ขึ้ น จากการใช้ บ ริ ก ารในต่ า งประเทศ เช่ น ความเสี่ ย งจากการไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล อั น
เนื่ อ งมาจากการขั ด ข้ อ ง หรื อ การปิ ด กั้ น เครื อ ข่ า ยสื่ อ สารหรื อ ระบบสื่ อ สารระหว่ า งประเทศ
(Information Access Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
ต่างประเทศ (Cross-Border Compliance) นอกจากนี้ สถาบันการเงินควรใช้บริการจากผู้ให้บ ริการ
Cloud Computing ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
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(3) การตรวจสอบผู้ให้บริการ IT Outsourcing กรณีสถาบันการเงินไม่สามารถ
จัดให้มีการตรวจสอบผู้ให้บริการ IT Outsourcing ได้ สถาบันการเงินอาจใช้ผลการตรวจสอบของ
ผู้ใช้บริการภายนอกที่ได้รับรองจากผู้ตรวจสอบภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และได้มาตรฐานสากลใน
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับทราบโดยคณะกรรมการของสถาบันการเงิน หรือ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายแล้วได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาสั่งการให้สถาบัน
การเงินจัดหาผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบผู้ให้บริการ IT Outsourcing ดังกล่าวตามขอบเขตที่
กาหนด และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยตรงด้วยก็ได้
2.2.3 แนวคิดการบริหารโครงการ (Project Management)
โครงการ คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร เพื่อนามาลงทุนสร้างผลงาน
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยอิสระที่สามารถทาการ
วิเคราะห์ วางแผน และบริหารได้ นอกจากนั้นจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีกาหนดเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดที่แน่ชัด การดาเนินงานจะต้องอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ และได้ผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
Gray and Larson (2015) ให้คาจากัดความ โครงการ (Project) หมายถึง
กระบวนการทางานที่ป ระกอบไปด้ว ยหลายกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตามลาดับ โดยการทางานจะต้อง
เป็ น ไปตามวั ต ถุป ระสงค์ ที่ตั้ ง ไว้ โดยจะมี ก ารก าหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ จ ากั ด ในการ
ดาเนินงานโครงการจะต้องมีผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทาการบริหารงาน กิจกรรม ให้
เป็นไปตามแผนงาน เหมาะสมกับเวลา และงบประมาณที่ตั้งไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายสาคัญในการออกแบบ
โครงการคือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โครงการจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากงานทั่วไปในองค์กร ซึ่งลักษณะสาคัญของ
โครงการ ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง มีช่วงเวลาดาเนินการที่กาหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด
อย่างชัดเจน มีหลายส่วนงานและหลายสาขาอาชีพเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยทามาก่อน
และมีข้อจากัดเกี่ยวกับเวลา ต้นทุนและประสิทธิภาพ
การบริหารโครงการ (Project Management) คือการจัดการโครงการที่ต้อง
อาศัยพื้นฐานด้านการวางแผน การควบคุมทรัพยากร เพื่อให้โครงการสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งการดาเนิ น กิจ กรรมใด ๆ ต้อ งเตรียมแผนบริ ห ารโครงการ ตั้ งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึ ง
กระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการดาเนินงาน มีทีมงานหมุนเวียนยืดหยุ่นได้โดย
อาศัยความรู้ความชานาญของบุคลากรในแต่ละด้าน ระยะเวลาการทางานเป็นแบบชั่วคราว ซึ่งมี
โอกาสเกิดความขัดแย้งระหว่างการทางานสูง ขั้นตอนการบริหารโครงการจะเป็นไปตามวงจรชีวิตของ
โครงการ (Project Life Cycle) โดยโครงการที่กาหนดขึ้น จะประกอบด้วยขั้นตอนการรวบรวม
ความคิดเพื่อการสร้างโครงการ จนกระทั่ง ส่วนประกอบสุดท้ายที่เป็นการควบคุมและการประเมินผล
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โครงการ ขั้นตอนของโครงการมีช่วงชีวิตที่จากัด การบริหารโครงการอาจมีช่วงเวลาที่ซ้อนทับกันของ
แต่ละขั้นตอน และอาจมีรูปแบบวงจรชีวิตที่แตกต่างกัน ตามลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมหรือ
ประเภทของโครงการ ซึ่งวงจรชีวิตของโครงการมี 4 ขั้น แสดงดังภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนการบริหารโครงการตามวงจรชีวิตของโครงการ
ที่มา: Gray and Larson, 2015
(1) ขั้นกาหนดโครงการ (Defining)
เป็นขั้นเริ่มต้นโครงการ ระดับความพยายามในขั้นนี้เริ่มขึ้นอย่างระมัดระวัง
กิจกรรมในขั้นนี้ประกอบด้วยการกาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ (Goals) การระบุ
ขอบเขตคุณสมบัติเฉพาะโครงการ (Specifications) ระบุงานสาคัญที่ต้องทา (Tasks) กาหนดพันธกิจ
ให้แก่ผู้รับผิดชอบ (Responsibilities)
(2) ขั้นการวางแผนโครงการ (Planning)
เป็นขั้นทีต่ ้องใช้ระดับความพยายามสูงขึ้น มีการจัดทาแผนโครงการ กาหนด
ระยะเวลาของงาน (Schedules) การกาหนดงบประมาณการดาเนินโครงการ (Budgets) การกาหนด
ทรัพยากรที่ต้องการ (Resources) การวิเคราะห์ ความเสี่ยงของโครงการ (Risks) การแบ่งงานและ
กาหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (Staffing) รวมทั้งการพิจารณาตัดสินใจดาเนินโครงการต่อหรืออาจ
ยกเลิกโครงการ
องค์กรจะกาหนดผู้รับผิดชอบโครงการในรูปแบบคณะทางาน ประกอบด้วย
บุคลากรจากหลายกลุ่มซึ่งมีความรู้เฉพาะด้านหรือมีทักษะเฉพาะทาง เพื่อช่วยให้โครงการประสบ
ผลสาเร็จ ลักษณะโครงสร้างและคุณลักษณะของคณะทางานมีความแตกต่างกันอย่างหลากหลาย
ประกอบด้วย ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) เจ้าหน้าที่ในโครงการ (Project Staff)
ผู้เชี่ยวชาญสนับสนุน (Support Experts) ตัวแทนผู้ใช้หรือลู กค้า (User or Customer
Representatives) ผู้จาหน่ายหรือผู้จัดส่ง (Sellers or Suppliers) สมาชิกหุ้นส่วนทางธุรกิจ
(Business Partner Members) และหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Business Partners)
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(3) ขั้นปฏิบัติการโครงการ (Executing)
เป็นขั้นที่ระดับความพยายามสูงขึ้นมากในระยะต้นของขั้นนี้ เพราะเริ่มมีการ
ปฏิบัติงานโครงการ โครงการเป็นรูปร่างทางด้านกายภาพ มีการจัดทารายงานและตรวจสอบงานเป็น
ระยะ (Status Reports) มีการจัดการความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น (Changes) มีการกาหนด
คุณภาพของงาน (Quality) มีการคาดการณ์ต่อผลลัพธ์โครงการ (Forecasts) รวมทั้งมีมาตรการใน
การควบคุมการทางานให้เป็นไปตามเวลา ต้นทุน และผลงานที่ระบุ
(4) ขั้นปิดโครงการ (Closing)
กิจกรรมในขั้นนี้ประกอบด้วยกิจกรรมที่สาคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก การ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์โครงการให้กับลูกค้า (Delivering) หมายรวมถึงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า
(Train Customer) การถ่ายโอนเอกสาร (Transfer Documents) และการโอนสิทธิ์ในทรัพยากรของ
โครงการ (Release Resources) ส่วนที่สองการปรับใช้ทรัพยากรโครงการอีกครั้ง (Redeploying
Project Resources) ด้วยการประเมินผลโครงการ (Evaluation) เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการ
ดาเนินงาน และส่วนสุดท้าย การตรวจสอบภายหลังโครงการ (Post-Project Review) หมายรวมถึง
การถอดบทเรียนและทบทวนข้อมูลโครงการที่ได้เรียนรู้ (Lessons Learned)
2.3 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ ยงของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก พบว่ามีงานวิจัยในระดับนานาชาติที่ทาการศึกษา
การในบริบทที่แตกต่างกันไปเกี่ยวกับ IT Outsourcing การบริหารความเสี่ยง และการบริหาร
โครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นเนื้อหาสาคัญของงานวิจัย ได้ดังนี้
2.3.1 งานวิจัยเรื่อง “Monitoring of Compliance Risk in the Bank”
Losiewicz (2015) ทาการวิจัยเรื่อง “Monitoring of Compliance Risk in
the Bank” ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางธุรกิจของธนาคารและสถาบันการเงิน มีการเพิ่ม
ความสาคัญของหน่วยงานกากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบในสถาบัน
การเงิน งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยง เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านกระบวนการธุรกิจ โดยทาการ
เก็บ ตัว อย่ างจากข้อมูล ระบบการบริห ารความเสี่ ยงของสถาบันการเงินในประเทศโปแลนด์ ที่ใช้
เครื่องมือ Risk Management Framework และ Compliance Framework ในการระบุความเสี่ยง
การวั ด ความเสี่ ย ง การติ ด ตามความเสี่ ย ง และการควบคุ ม ความเสี่ ย ง ผลของการศึ ก ษา พบว่ า
ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินอาจละเลยการปฏิบัติการตามกฎระเบียบ เนื่องจากบทบาทที่เพิ่มขึ้น
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ของส่ ว นงานภายนอกและส่ ว นงานภายในองค์ กร ที่มีบทบาทด้านการกากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาบันการเงิน การมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ รวมทั้งมีตัวชี้วัดในการควบคุมที่หลากหลาย ซึ่งการที่มีตัวชี้วัดมากเกินไปนั้น ผู้ปฏิบัติ
อาจเห็นว่าการปฏิบัติตามตัวชี้วัดดังกล่าวอาจไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
2.3.2 งานวิจัยเรื่อง “Information Systems Outsourcing Success”
Gorla and Chiravuri (2011) ได้กาหนดกรอบการวิจัยมุ่งอธิบายถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของการใช้บริการระบบสารสนเทศจากบุคคลภายนอก งานวิจัยนี้ทาการรวบรวม
ข้อมูล แบบ Meta-Analysis ทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทางสถิติเชิง
พรรณนา ใช้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) สาหรับการสร้างแบบจาลองสมการโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling: SEM) เพื่อค้นหาปัจจัยที่สาคัญ ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของการใช้บริการระบบสารสนเทศจากบุคคลภายนอกมี 3 ปัจจัย ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้บริการ (Firm Benefits) องค์กรมีผล
กาไรเพิ่มขึ้น ผลตอบแทนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการทางานขององค์กรมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
(2) ปั จ จั ย ด้ า นผลประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศ (Information System
Benefits) พนักงานมีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศที่
นามาใช้มีคุณค่าต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น
(3) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของผู้ใช้ (User Benefits) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ และองค์กรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
2.3.3 งานวิจัยเรื่อง “Understanding Information System Outsourcing
Failure: Lessons from a Case Study”
Chandrasekaran, Tayeh, and Nagoore, (2007) ได้กาหนดแนวทางการ
วิ จั ย เพื่ อ มุ่ ง อธิ บ ายปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด ความล้ ม เหลวในการใช้ บ ริ ก ารระบบสารสนเทศจาก
บุคคลภายนอก (Information System Outsourcing) งานวิจัยนี้กล่าวถึงกรณีศึกษาของผู้ค้าปลีกชั้น
นาแห่งหนึ่งในอเมริกาเหนือ (BigBuy) ต่อการใช้บริการที่ล้มเหลว ที่นาไปสู่การยกเลิกสัญญามูลค่า
หลายล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของ BigBuy เป็นการรวมกันของระบบเดิม
และระบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ BigBuy มีหลายหน่วยธุรกิจ เช่น ร้านค้าปลีก บริการเกี่ยวกับที่อยู่
อาศัย บริการทางการเงิน และบริการในห่วงโซ่อุปทาน แต่ละหน่วยธุรกิจของ BigBuy ได้มีการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีในช่วงเวลาหนึ่ง โดยมีฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้เพียงเล็กน้อย ปัญหาจาก
การจ้ า งพั ฒ นาระบบสารสนเทศ คื อ เกิ ด การล้ ม เหลวของเซิ ร์ ฟ เวอร์ การล้ ม เหลวของหน่ ว ย
ประมวลผลกลาง (CPU) โปรแกรมสาเร็จรูปที่มีอยู่ใช้งานไม่ได้ เครื่องบันทึกรายการขายขัดข้อง ระบบ
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เครือข่ายขัดข้อง รวมทั้งการใช้เวลากู้คืนที่ยาวนานขึ้นเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ขาดความ
น่าเชื่อถือของบริษัทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค
การศึ ก ษานี้ ใ ช้ ก รอบแนวคิ ด ของความยื ด หยุ่ น ตามสั ญ ญา (Contractual
Flexibility) และแนวคิดเรื่องทุนเชิงสัมพันธ์ (Relational Capital) เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่สัมพันธ์กับ
การใช้บริการสารสนเทศจากบุคคลภายนอก มีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
กับผู้บริหารขององค์กรผู้ค้าปลีกดังกล่าว ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นของสัญญา
ปัจจัยด้านโครงสร้างบุคลากรในองค์กร ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัย
ด้ า นการรั บ รู้ ร่ ว มกั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้ เ กิ ด แนวโน้ ม ไปสู่ ค วามล้ ม เหลวในการ ใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ซึ่งในการวิจัยนี้ได้สรุปเป็นประเด็นปัญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความล้ มเหลวในการใช้
บริการ IT Outsourcing 4 ประการ ได้แก่
(1) ปัญหาการจัดทาสัญญาที่ไร้ความยืดหยุ่น (Contractual Inflexibility) การ
มีเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากเกินไป รวมทั้งความไม่ชัดเจนในการระบุประสิทธิภาพ
ที่คาดหวัง
(2) ปัญหาการกาหนดโครงสร้างบุคลากรในองค์กร ที่มีโครงสร้างหลายระดับ มี
ความซับซ้อน โดยมีการให้ความสาคัญเฉพาะการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงขององค์กร แต่ไม่ให้
ความสาคัญต่อบุคลากรระดับปฏิบัติการ เป็นผลให้เกิดปัญหาในการประสานงาน การโต้ตอบข้อมูล
และการสื่อสารในบุคลากรระดับปฏิบัติการ
(3) ปัญหาการขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Lack of Personal) การ
มุ่งเน้นความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในระดับบุคคล การสร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบ
ไม่เป็นทางการ จะช่วยบรรเทาความแตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถส่งผลต่อความร่วมมือในการ
ทางานประจาวันได้เป็นอย่างดี
(4) ปัญหาในการรับรู้ร่วมกัน (Lack of Shared Cognition) การขาดความรู้
ความเข้าใจร่วมกัน ในเชิงของเงินทุนสัมพันธ์ ผู้จ้างงานจะมุ่งหวังการลดต้นทุน พร้อมกับต้องการให้
โครงการมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านผู้ถูกจ้างที่เป็นผู้ลงทุนด้านเทคโนโลยี ลงทุนด้านบุคคลากรที่มี
ความรู้ และลงทุนด้านกระบวนการทางานเป็นอย่างมาก อาจถูกจากัดด้านอิสระทางความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และการถูกจากัดเรื่องการสร้างข้อตกลงด้านผลกาไรด้วย ซึ่งการเพิ่มการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น
เน้นการรั บรู้เป้ าหมายร่ วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีอัตลักษณ์ร่ว มกัน จะสามารถช่วยลด
ปัญหาในการรับรู้ร่วมกันได้ในระยะยาว

Ref. code: 25626123036011DOP

22
2.3.4 งานวิจัยเรื่อง “IT Outsourcing in the Public Sector Local
Government: Experiences of The Management and Selection of IT Service
Providers”
Cox, Roberts, and Walton (2012) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “IT Outsourcing in
the Public Sector Local Government: Experiences of The Management and Selection
of IT Service Providers” กล่าวถึงภาครัฐและภาคเอกชนมีการใช้บริการ IT Outsourcing แต่ยัง
ขาดการวิจัยด้านการใช้บริการ IT Outsourcing ของภาครัฐ จึงได้ทาการศึกษาการใช้บริการ IT
Outsourcing ในหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการและการเลือกผู้ให้
บริการด้านไอที ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ดาเนินการกับสภาท้องถิ่นจานวน 4 แห่ง โดย
สัมภาษณ์เพื่อสารวจประสบการณ์และทัศนคติของผู้ ให้สัมภาษณ์ต่อการใช้บริการ IT Outsourcing
การวิ จั ย นี้ มุ่ งเน้ น การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ยงของ IT Outsourcing และการจัดการสั ญ ญา IT
Outsourcing หน่วยงานที่ให้การสัมภาษณ์มีการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการตกลง
ทาสัญญาจ้าง IT Outsourcing ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีเกณฑ์สาคัญที่ส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ให้บริการ
IT Outsourcing มาดาเนินการด้าน IT ให้องค์กรภาครัฐ คือ ต้องเป็นผู้เสนอราคาที่ต่าที่สุด และมี
ความสามารถตามคุณสมบัติเงื่อนไขข้อกาหนดของสัญญา รวมทั้งมีปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจจ้างงาน IT Outsourcing มี 4 ปัจจัย ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง โดยผู้ให้บริการอาจให้เฉพาะสิ่งที่ระบุในสัญญา
แต่จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสาหรับสิ่งที่ไม่ได้ระบุ ดังนั้นผู้จ้างต้องเข้าใจทุกแง่มุมของการบริการและ
ข้อกาหนดก่อนที่จะจ้างและเขียนสัญญาที่สมบูรณ์ ถึงแม้ว่าการเขียนสัญญาสมบูรณ์นั้นจะเป็นเรื่อง
ยากเนื่ องจากลั กษณะของไอทีที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่การพัฒ นาความสั มพันธ์ที่ดีอาจมี
ความสาคัญมากกว่าการมุ่งเน้นที่ราคามากเกินไป
(2) ปัจจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความจาเป็นต้องได้รับการปกป้องข้อมูลนั้น
(3) ปัจจัยด้านการสูญเสียทักษะที่สาคัญขององค์กร ต้องพิจารณาการสูญเสีย
ทักษะที่สาคัญขององค์กร เนื่องจากการใช้บริการ IT Outsourcing มีผลกระทบต่อนวัตกรรมองค์กร
ในระยะยาว องค์กรจึงมีความจาเป็นต้องเก็บรักษาทักษะที่สาคัญขององค์กรไว้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการ
และประเมินข้อตกลงการจ้าง IT Outsourcing เพื่อมุ่งเน้นกลยุทธ์และการพัฒนาแนวคิดใหม่เท่านั้น
สิ่งนี้ยังช่วยลดการพึ่งพา IT Outsourcing โดยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง IT Outsourcing แล้ว จะทาให้
องค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกถ่ายโอนความรู้ด้าน IT ยังคงปฏิบัติงานต่อเนื่องต่อไปได้
(4) ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นของสัญญาจ้าง มีความยากลาบากในการเขียนสัญญา
ที่ยืดหยุ่น โดยความยืดหยุ่นนั้นอาจทาให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการไม่
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ยืดหยุ่นได้จากการทาข้อตกลงว่าจ้างบุคคลภายนอกด้วยระยะเวลาดาเนินโครงการรวมแล้วไม่นาน
มากเกินไป
2.3.5 งานวิจัยเรื่อง “Information Technology Outsourcing Risk in Banks:
A Study of Perception in The Indian Banking Industry”
Mohapatra and Das (2013) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “Information Technology
Outsourcing Risk in Banks: A Study of Perception in The Indian Banking Industry” ได้
ทาการศึกษาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการเอาท์ซอร์สของธนาคาร ศึกษาการรับรู้ใน
อุตสาหกรรมธนาคารอินเดีย พบว่ามีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในการใช้บริการ IT
Outsourcing ในเอเชียยังมีไม่มากนัก การวิจัยส่วนใหญ่ที่พบมักเป็นการศึกษาในธนาคารภาคเอกชน
จึงเป็นช่องว่างให้ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างของปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงในการใช้
บริการ IT Outsourcing ระหว่างธนาคารเอกชน และธนาคารของรัฐ สร้างกรอบแนวคิดจาก
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงด้ านการใช้บริการ IT Outsourcing และความเสี่ยง จากนั้นศึกษา
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT Outsourcing จานวน 14 ปัจจัย โดยทาการสารวจ
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานธนาคาร 49 แห่ง แบ่งเป็น ธนาคารภาครัฐจานวน 26 แห่ง และ
ธนาคารภาคเอกชน จานวน 23 แห่ง ใช้การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจในการจัดกลุ่มปัจจัยและตัด
ปัจจั ยที่ไม่เกี่ย วข้องออกไป ใช้เครื่ องมือ Multiple Regression Analysis ในการประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงในการใช้บริการ IT Outsourcing เทียบกับปัจจัยเสี่ยงด้านอื่น ๆ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผ ลต่อการใช้บริการ IT Outsourcing ปัจจัยด้านการควบคุมและชื่อเสียง
ปัจจัยด้านตัวแทนผู้ให้บริการ และปัจจัยด้านการจงรักภักดี และได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้
บริการ IT Outsourcing ให้รอบคอบ เนื่องจากจะมีการลงทุในโครงการโดยใช้เงินทุนค่อนข้างสูง ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงโดยรวมของธนาคารได้
2.3.6 งานวิจัยเรื่อง “IT/IS Outsourcing in Large Companies – Motivations
and Risk”
Varajão, Cruzcunha, and & Fraga (2017) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “IT/IS
Outsourcing in Large Companies – Motivations and Risk” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการใช้
บริการจากบุคคลภายนอกด้าน Information Technology (IT) และ Information Systems (IS)
ขององค์กรขนาดใหญ่ในประเทศโปรตุเกส มีกรอบการวิจัยโดยใช้แนวคิดแรงจูงใจ (motivations) ใน
การตัดสินใจจ้าง และประเด็นความเสี่ยง ในการใช้บริการจาก IT/IS Outsourcing งานวิจัยนี้ได้
กล่าวถึงข้อดีที่ใช้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจจ้างงาน IT/IS Outsourcing แต่ก็ยังมีภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงที่สาคัญซึ่งอาจนาไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบ โดยองค์กรควรจะต้องนาปัจจัยความเสี่ยงและโอกาส
ในการเกิดขึ้นของผลกระทบ มาพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจจ้างงาน IT/IS Outsourcing จึงได้
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ท าการวิ จั ย โดยจั ด ส่ ง แบบสอบถามผ่ า นระบบออนไลน์ ส่ ง ไปยั ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น Chief
Information Officer (CIO) ของบริษัทในโปรตุเกสจานวน 200 ราย จากองค์กรที่ใหญ่ที่สุดใน
โปรตุเกส 1,000 ลาดับแรก ได้รับการตอบกลับจานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่กาหนด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการ และปัจจัยที่เป็นความเสี่ยง
จากการใช้บริการ IT/IS Outsourcing ดังนี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการ IT/IS Outsourcing ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านความต้องการควบคุมต้นทุนและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร
(Cost Control and Cost Reduction) ทาให้องค์กรสามารถควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมทั้งเป็นการ
เพิ่มความยืดหยุ่นในการดาเนินธุรกิจขององค์กร
(2) ปัจจัยด้านการได้เข้าถึงความสามารถระดับสากล (Access to World-Class
Capabilities) องค์กรที่ยังไม่มีพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตัดสินใจจ้างงาน
IT/IS Outsourcing เพื่อให้เข้าถึงทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความสามารถในระดับสากล
(3) ปั จ จั ย ทางด้ า นการเมื อ งและการเข้ า ถึ ง บุ ค ลากรผู้ ช าเชี่ ย วชาญด้ า น
ความสามารถทางธุรกิจ (Political and also by Access to Business Expertise) แรงจูงใจทาง
การเมืองอาจเป็นเหตุผลสาคัญสาหรับผู้บริหารระดับสูงที่จะตัดสินใจจ้างงาน IT/IS Outsourcing
ระบบสารสนเทศ
(4)
ปั จ จั ย ด้ า นการปรั บ ปรุ ง การจั ด การระบบสารสนเทศและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางานขององค์กร (by Improvement of Information Systems Management
and Process Improvement) โดยการใช้บริการ IT/IS Outsourcing จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทางาน ที่องค์กรสามารถนาไปใช้ได้จริง
(5) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในขององค์กร (Organizational
Structures Changes) โดยการจ้าง IT/IS Outsourcing จะช่วยลดโครงสร้างภายในหรือลดการ
จัดสรรทรัพยากรใหม่
ปัจจัยสาคัญด้านความเสี่ยงจากการใช้บริการ IT/IS Outsourcing ได้แก่
(1) ปัจจัยด้านผู้จ้างสูญเสียการควบคุมในกระบวนการพื้นฐานของธุรกิจองค์กร
โดยในสัญญาการใช้บริการผู้ให้บริการ IT Outsourcing ผู้จ้างอาจสูญเสียการควบคุมการจัดการ
กระบวนการพื้นฐานของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแฝงของผู้จ้าง ผู้จ้างอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด ทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัญญาที่อาจไม่ได้รับการพิจารณาเมื่อมีการ
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ประเมินผลการจ้าง หรืออาจเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น อุปสรรคทางวัฒนธรรมในการปรับตัวที่
ส่งผลกระทบต่อความยากลาบากในการดาเนินโครงการ
(3) ปัจจัยด้านผู้จ้างรับรู้ถึงปัญหาความเสี่ยงที่ไม่ แน่นอนของผู้ถูกจ้าง เมื่อมีการ
ใช้บริการ IT Outsourcing ผู้จ้างจะให้ความไว้วางใจต่อประสิทธิภาพในการให้บริการจากภายนอก
หากผู้ถูกจ้างประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งผลให้ผู้จ้างมีความเชื่อมั่นลดลง
(4) ปัจจัยด้านผู้ถูกจ้างมีคุณภาพการให้บริการลดลง หากการให้บริการของผู้
ให้บริการ IT Outsourcing มีคุณภาพบริการลดลงด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การใช้
ทรัพยากรที่ไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้คุณภาพบริการลดลง
(5) ปัจจัยด้านความผันแปรภายในของผู้จ้างที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่วน
หนึ่งภายในองค์กรของผู้จ้างอาจมีการต่อต้านการที่จะเปลี่ยนแปลง จึงเกิดการไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ซึ่ง องค์กรควรมีกลยุ ทธ์การสื่ อสารที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการอธิบายอย่างเข้าใจเพื่อลดแรง
ต่อต้าน
(6) ปั จ จั ย ด้ า นผู้ ถู ก จ้ า งขาดความเชี่ ย วชาญในธุ ร กิ จ หากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดความเชี่ยวชาญในความสามารถด้านเทคโนโลยี จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้บริการและคุณภาพการให้บริการลดลง
2.3.7 งานวิจัยเรื่อง “Advantages and disadvantages of outsourcing:
analysis of outsourcing practices of Kazakhstan banks”
Tayauova (2012) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “Advantages and Disadvantages of
Outsourcing: Analysis of Outsourcing Practices of Kazakhstan Banks” ได้ทาการศึกษาข้อดี
และข้อเสียของการเอาต์ซอร์ซ โดยการวิเคราะห์จากแนวทางการปฏิบัติในการใช้บริการบุคลภายนอก
ของธนาคารในประเทศคาซัคสถาน การวิจัยนี้ ใช้ทฤษฎีความสามารถหลัก และวิธีการทาธุรกรรม
ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ แ บบตั ว ต่ อ ตั ว กั บ ผู้ จั ด การของธนาคาร HSBC
คาซัคสถาน ธนาคาร BTA และธนาคาร Halyk ซึ่งในการประเมินผลดีผลเสียของการ Outsourcing
อาจจะขึ้ น อยู่ กั บ ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ขององค์ ก ร เช่ น ขนาดองค์ ก ร อายุ ข ององค์ ก ร ปริ ม าณ
ทรัพยากรขององค์กร ฯลฯ ผลการวิจัยพบว่า มีข้อดีในการใช้บริการ Outsourcing ได้แก่ ทาให้
ธนาคารมุ่งเน้นความสาคัญต่อความสามารถหลักขององค์กรได้เต็มที่ สามารถประหยัดต้นทุนในการ
บริหารองค์กร สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ในทางกลับกัน การใช้บริการ
Outsourcing อาจพบกับปัญหาที่สาคัญ ได้แก่
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(1) ปั ญหาด้านการสูญเสียความสามารถในการจัดการบางส่ วน (Loss of
Managerial Control)
(2) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยและการรักษาความลับ ของ
ข้อมูล (Threat to Security and Confidentiality)
(3) ปัญหาด้านคุณภาพการให้บริการ (Quality Problems)
(4) ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง (Hidden Costs) ที่เกิดจากการใช้บริการ
Outsourcing
(5) ปัญหาในการจัดสรรทีมงานที่มีอยู่เดิม (Reallocation of Existing Teams)
2.3.8 งานวิจัยเรื่อง “Determinants of IT Outsourcing Relationships: A
Recipient - Provider Perspective”
Vorontsova and Rusu (2014) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “Determinants of IT
Outsourcing Relationships: A Recipient - Provider Perspective” โดยทาการศึกษาปัจจัยที่
กาหนดความสัมพันธ์กับ การใช้บริการ IT Outsourcing ในมุมมองของผู้ให้บริการ โดยแนวคิดที่
เกี่ยวกับทฤษฎีสัญญา ทฤษฎีความร่วมมือและพันธมิตร ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีการ
แลกเปลี่ยนเชิงสัมพันธ์ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนทางสังคม ทฤษฎีเอเจนซี่ ทาการสัมภาษณ์ตัวแทนของผู้
ให้บริการใช้บริการ IT Outsourcing จานวน 5 ราย โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจั ยที่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ในการทา IT Outsourcing คือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านคุณภาพการ
สื่อสาร ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้และข้อมูล ปัจจัยด้านความมุ่งมั่น ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง ปัจจัยด้านค่านิยมและวัตถุประสงค์ที่ใช้ร่วมกัน ปัจจัย
ด้านผลประโยชน์และความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว และปัจจัยด้าน
การสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง
2.4 สรุปการทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก สามารถสรุปผลการทบทวนได้ดังตารางที่ 2.1
จากนั้นผู้เขียนได้ระบุปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทาการตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป จึง
สามารถสรุ ป การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งของการใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ดังตารางที่ 2.2 และสามารถกาหนดกรอบในการ
วิจัยได้ดังภาพที่ 2.5 จากนั้นนาปัจจัยที่เกี่ยวข้องไปพัฒนาเป็นข้อคาถามต่อไป
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ตารางที่ 2.1
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
ลาดับ

ชื่องานวิจยั

(1)

Monitoring of Compliance Risk in the
Bank

(2)

Information Systems Outsourcing
Success

(3)

Understanding Information System
Outsourcing Failure: Lessons from a
Case Study

(4)

IT Outsourcing in the Public Sector
Local Government: Experiences of
the Management and Selection of IT
Service Providers
Information Technology Outsourcing
Risk in Banks: A Study of Perception
in The Indian Banking Industry

(5)

ตัวแปรต้น
- ปัจจัยด้านบทบาทที่เพิ่มขึ้นของหน่วยงานด้านการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ปัจจัยด้านบทบาทการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากขึ้น
- ปัจจัยด้านตัวชี้วัดการควบคุมที่หลากหลายและตัวชี้วัดนั้นไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
- ปัจจัยด้านผลประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผลกาไรที่เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการทางานมี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากมุมมองผู้ใช้งานระบบ
- ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ พนักงานมีความรู้ทางเทคนิคด้านระบบสารสนเทศที่ดีขึ้น
- ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของผู้ใช้ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและการมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
- ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นของสัญญา
- ปัจจัยด้านโครงสร้างบุคลากรในองค์กรของผู้ใช้บริการที่ซับซ้อนมากเกินไป
- ปัจจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ปัจจัยด้านการรับรู้ร่วมกัน
- มุ่งหวังการลดต้นทุน
- ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- ปัจจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูล
- ปัจจัยด้านการสูญเสียทักษะที่สาคัญขององค์กรด้านการควบคุม)
- ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นของสัญญาจ้าง
- ปัจจัยด้านการควบคุม
- ปัจจัยด้านชือ่ เสียง
- ปัจจัยด้านตัวแทนผู้ให้บริการและความสัมพันธ์
- ปัจจัยด้านการจงรักภักดีและการรับรู้รว่ มกัน

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่ส่งผลให้สถาบัน
การเงินละเลยการ
ปฏิบัติการตามกฎระเบียบ
ความสาเร็จของการใช้
บริการระบบสารสนเทศจาก
บุคคลภายนอก
ความล้มเหลวในการใช้
บริการระบบสารสนเทศจาก
บุคคลภายนอก
Information System
Outsourcing
การประสบความสาเร็จใน
การจ้าง IT Outsourcing

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
Outsourcing ของธนาคาร
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
ลาดับ

ชื่องานวิจยั

(6)

IT/IS Outsourcing in Large Companies
– Motivations and Risk

(7)

Advantages and Disadvantages of
Outsourcing: Analysis of Outsourcing
Practices of Kazakhstan Banks

ตัวแปรต้น
(1) ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการใช้บริการ IT/IS Outsourcing ได้แก่
- ปัจจัยด้านการได้เข้าถึงความสามารถระดับสากล
- ปัจจัยด้านความต้องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กร
- ปัจจัยการเข้าถึงบุคลากรผู้ชานาญการความสามารถทางเทคนิคและความมีชื่อเสียงของผู้ให้บริการ IT/IS Outsourcing
- ปัจจัยด้านการหลีกเลี่ยงต้นทุนที่ไม่คาดคิดขององค์กร
(2) ปัจจัยสาคัญด้านความเสีย่ งจากการใช้บริการ IT/IS Outsourcing ได้แก่
- ปัจจัยด้านผูจ้ ้างสูญเสียการควบคุมในกระบวนการพื้นฐานของธุรกิจองค์กร
- ปัจจัยด้านผูจ้ ้างรับรู้ถึงปัญหาความเสี่ยงที่ไม่นอนของคุณภาพผู้ถูกจ้าง
- ปัจจัยด้านผู้ถกู จ้างขาดความรู้เกีย่ วกับธุรกิจองค์กรผู้จ้าง
- ปัจจัยด้านความผันแปรของผู้ถูกจ้างจากภัยคุกคามการฉวยโอกาส
- ปัจจัยด้านผู้ถกู จ้างมีคุณภาพการให้บริการที่ควรจะเป็น
(1) ข้อดีในการใช้บริการ Outsourcing ได้แก่
- ความเป็นไปได้ที่จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลัก
- การประหยัดต้นทุน
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
- เพิ่มความยืดหยุ่นในการทางาน
(2) ข้อเสียในการใช้บริการ Outsourcing ได้แก่
- ปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพการให้บริการ
- ปัญหาด้านค่าใช้จา่ ยแอบแฝง

ตัวแปรตาม
ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้าง IT
Outsourcing

แนวปฏิบัติในการ
Outsourcing ของธนาคาร
ในประเทศคาซัคสถาน
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
สรุปการทบทวนวรรณกรรม
ลาดับ

ชื่องานวิจยั

(8)

Determinants of IT Outsourcing
Relationships: A Recipient - Provider
Perspective

ตัวแปรต้น
- ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
- ปัจจัยด้านคุณภาพการสื่อสาร
- ปัจจัยด้านการแบ่งปันความรู้และข้อมูล
- ปัจจัยด้านความมุ่งมั่น
- ปัจจัยด้านความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม
- ปัจจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง
- ปัจจัยด้านค่านิยมและวัตถุประสงค์ที่ใช้ร่วมกัน (เป้าหมายร่วมกัน)
- ปัจจัยด้านผลประโยชน์และความเสี่ยงที่ใช้ร่วมกัน
- ปัจจัยด้านความยืดหยุ่นและการปรับตัว
- ปัจจัยด้านการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง

ตัวแปรตาม
ปัจจัยทีก่ าหนดความสัมพันธ์
กับการใช้บริการ IT
Outsourcing ในมุมมอง
ของผู้ให้บริการ
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ตารางที่ 2.2
ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยที่เกีย่ วข้อง

Information
Systems
Outsourcing
Success

Understanding
Information
System
Outsourcing
Failure
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เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
ความยืดหยุ่นของสัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ค่าใช้จ่ายแอบแฝง
คุณภาพการให้บริการ
การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ
การถ่ายโอนความรู้
การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
ความปลอดภัยของข้อมูล
การสูญเสียการควบคุม
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงผู้ใช้บริการ
ภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการ
องค์กรผู้ใช้บริการมีโครงสร้างซับซ้อน
ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ
หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
การมุ่งเน้นการลดต้นทุน
การมุ่งเน้นด้านผลลัพธ์/ผลผลิต
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

Monitoring
of
Compliance
Risk in the
Bank
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ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดของการศึกษาการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ใน
การพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของการใช้ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก” ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บแบบประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินการของการใช้
บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ให้ได้คาตอบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
การวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.2 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 กรอบการวิจัยและปัจจัยเสี่ยง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปร
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.7 การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายผล
3.1 ขั้นตอนการวิจัย
3.1.1 การวางแนวคิด
ทาการศึกษารูปแบบการทางานขององค์กรที่ทาการศึกษา ในกระบวนการทางาน
ของระบบ กระบวนการบริหารโครงการ จัดทาร่างกระบวนการทางานเป็นแผนผัง ตั้งคาถามการวิจัย
จากแผนผังกระบวนการทางาน ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการสร้าง
กรอบแนวคิด โดยในกรอบแนวคิดจะระบุตัวแปรที่ศึกษา รวมทั้งการระบุความสัมพันธ์ของตัวแปร
เกี่ยวข้อง
3.1.2 การตรวจสอบความชัดเจนของเนื้อหาและการพัฒนาแบบสอบถาม
การตรวจสอบความชั ดเจนของเนื้อ หาโดยท าการตรวจทานประเด็น เนื้อ หา
รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกไว้เพียงกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่มี
ความสัมพันธ์กับการวิจัยครั้งนี้ จากนั้นนาไปจัดทาข้อคาถามแบบกึ่งโครงสร้าง และนาชุดคาถามไป
ประเมินดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถาม (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางวิชาการ จะประเมินให้คะแนนในแต่ละข้อคาถามในระดับ -1 หรือ 0 หรือ
1 คะแนน โดย -1 คะแนน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับ
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วัตถุประสงค์งานวิจัย 0 คะแนน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญลงความคิดเห็นว่าข้อคาถามอาจไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์งานวิจัย 1 คะแนน หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าข้อคาถามมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์งานวิจัย และทาการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยพิจารณาจากค่า
Cronbach’s Alpha จากนั้นนาข้อคาถามที่ผ่านการประเมิน IOC และการทดสอบความน่าเชื่อถือ
แล้ว มาพัฒนาปรับปรุงข้อคาถามให้เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์
3.1.3 การเก็บแบบสอบถามและการวิเคราะห์
การเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนด โดยนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์
ไปทาการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมาระบุเป็น
ข้อคาถามในแบบสอบถามประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ และแบบสอบถามประเมินผลกระทบจาก
เหตุการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์
3.1.4 การสรุปผลการวิจัย
สรุ ป ผลการวิ จั ย โดยสรุป จากการวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ด้ ว ยการพิ จ ารณาและแปล
ความหมายข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการแปลความหมายข้อมูล จากแบบสอบถามการประเมิน
ความเสี่ยง รวมทั้งสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยง
3.2 ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ประชากรที่ศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานในองค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วยสาย
งานที่เกี่ยวข้อง รวมประชากร 196 ราย ดังนี้
(1) ผู้บริหารระดับ องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ราย มีบทบาท
หน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอานาจในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ หรือคณะทางานระดับองค์กร มีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของ
โครงการที่ได้รับจากการดาเนินของระดับส่วนงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่การตัดสินใจนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เกี่ยวข้องกับการเงินมาใช้ในองค์กร
(2) ผู้ บริ หารระดับส่ว นงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 35 ราย มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการบริหารระดับส่วนงาน มี
อานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานระดับส่วนงาน รวมทั้งการมีบทบาทในการเป็น
คณะกรรมการบริหารโครงการตามที่องค์กรมอบหมายให้ดาเนินการ
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(3) พนักงานระดับปฏิบัติการ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 158 ราย มีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงานระดับส่วนงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนปฏิบัติการ งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ งานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ งานบริหารช่องทางบริการ งานนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งาน
สนับสนุนการจัดการระบบบริหารความเสี่ยงทางการเงิน งานระบบการชาระเงิน งานวางแผนความ
มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทดสอบระบบงานและควบคุมคุณภาพ งานบริหาร
โครงการ งานสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ งานปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และงาน
พัฒนาระบบงานสินเชื่อลูกค้า
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ เ ขี ย นได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี
คุณลักษณะมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เกี่ยวกับด้านการบริหารความเสี่ยงในองค์กร ด้าน
การบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการดาเนินกิจการขององค์กร ด้านโครงสร้างองค์กร
และด้านการใช้บริการ IT Outsourcing โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้มาจากการคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ใน
การพัฒนาระบบขององค์กรที่ทาการศึกษา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จานวน 5 ราย คือ ผู้บริหารระดับองค์กรหรือผู้บริหารระดับ
ส่วนงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อ
ศึกษาแนวทางความต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและ
มุมมองการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ 2 จานวน 10 ราย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงาน
ระดับหัวหน้างาน และผู้บริหารระดับส่วนงาน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ IT Outsourcing ใน
การพัฒนาระบบ เพื่อใช้ในการตอบแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง
3.3 กรอบการวิจัยและปัจจัยเสี่ยง
3.3.1 การวางกรอบการวิจัย
ผู้เขียนทาการศึกษาข้อมูลการทางานในองค์กรที่ศึกษา ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ รวบรวมรายละเอียดที่เป็นไปตาม
กฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร รวมทั้งข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแลองค์กร รวบรวมความ
ต้องการใช้งานของพนักงานผู้ใช้งานระบบ ระบุวัตถุประสงค์งานวิจัย ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
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กับการบริหารความเสี่ยง การใช้บริการ IT Outsourcing และการบริหารโครงการ เพื่อกาหนดกรอบ
แนวทางที่จะสามารถระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา
3.3.2 ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กรอบแนวคิดทางทฤษฎีที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรต้นประกอบด้วย
กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM การใช้บริการ IT Outsourcing และขั้นตอนของ
กระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งมีปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการใช้
บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ดังนี้
(1) ขั้นกาหนดโครงการ ประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ หลักเกณฑ์การบริหารความ
เสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
การสูญเสียการควบคุม หน่วยงานกากับดูแลองค์กร และความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
(2) ขั้นการวางแผนโครงการ ประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ เกณฑ์การบริหารความ
เสี่ยง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คุณภาพการให้บริการ การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงผู้ให้บริการ IT Outsourcing โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน หน่วยงานกากับดูแล
องค์กร และการมุ่งเน้นการลดต้นทุน
(3) ขั้นปฏิบัติการโครงการ ประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ ความยืดหยุ่นของสัญญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน ความ
ปลอดภัยของข้อมูล โครงสร้างองค์กรซับซ้อน และหน่วยงานกากับดูแลองค์กร
(4) ขั้นปิดโครงการ ประกอบด้วยปัจจัย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร การถ่ายโอนความรู้ ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ หน่วยงานกากับดูแล
องค์กร ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ และค่าใช้จ่ายแอบแฝง
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้เขียนได้ทาการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก จากนั้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในองค์กรที่
ทาการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2562 โดยมีรายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
3.4.1 การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงเอกสาร (Document Analysis)
โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก เพื่อ
รวบรวมสภาพปัญหาที่พบจากวรรณกรรม รวมทั้งศึกษาวิธีปฏิบัติงาน ระเบียบข้อบังคับขององค์กร
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กฎหมายที่ เกี่ย วข้อง รวมทั้งข้ อกาหนดของสถาบัน ที่กากั บดูแ ลองค์กรที่ ทาการศึก ษา ศึกษา
องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงจากกรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 จานวน 5
หลักการที่สาคัญ และ 20 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน ศึกษาขั้นตอนการบริหารโครงการ 4 ขั้นตอน
ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ จั ด ท าโดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ น าไปพั ฒ นา
แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะผ่านการพิจารณาตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการด้านการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.4.2 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)
จัดทาร่างแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
เป็ น การทบทวนสภาพการด าเนิ น งานที่ เกี่ย วข้ องกั บการบริห ารความเสี่ ย งของการใช้บ ริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และสอบถามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก
ขั้นตอนการทางาน สอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับองค์กรและผู้บริหารระดับส่วนงาน ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศร้านค้าสมาชิก โดยมีการออกแบบเพื่อใช้ใน
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากการสนทนา ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
ประกอบด้วยเนื้อหาแบบสอบถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อายุ
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ระดับขั้น อายุการทางาน บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ส่ ว นที่ 3 คาถามเกี่ ยวกับบริบทกระบวนการทางาน โอกาส และอุปสรรค ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงตาม
องค์ประกอบของ COSO ERM 2017 ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการซึ่งเป็นคาถาม
ปลายเปิดตามกรอบการวิจัยและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
เมื่อจัดทาร่างแบบสอบถามครบ 4 ส่วนแล้ว นาร่างแบบสอบถามดังกล่าวส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.4.3 การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ผู้เขียนได้รวบรวมปัจจัยเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
ระบบร้านค้าสมาชิก ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างที่ 1 จานวน 5 ราย ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มี
การกล่าวถึงเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตามเงื่อนไขกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO
ERM และขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ โดยผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจะนามา
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วิเคราะห์เพื่อระบุเป็นปัจจัยความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก ซึ่งแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) และการประเมินระดับผลกระทบ (Impact) ดังนี้
(1) การประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถามประเมินโอกาสเกิด
ความเสี่ยง
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ระดับขั้น อายุการทางาน บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับการทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง โอกาสในการ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ซึ่ง
เป็นคาถามแบบปลายปิด กาหนดคาตอบไว้อย่างชัดเจน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ประเมินระดับความ
คิดเห็นของโอกาสเกิดความเสี่ยง ดังนี้
ระดับ 5 คือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้สูง
ระดับ 4 คือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้ค่อนข้างสูง
ระดับ 3 คือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้ปานกลาง
ระดับ 2 คือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้ค่อนข้างต่า
ระดับ 1 คือ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ได้ตา่
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
โอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการ
พัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
(2) การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ค าชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตอบแบบสอบถามประเมิ น ระดั บ
ผลกระทบ
ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
อายุ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ระดับขั้น อายุการทางาน บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ การทบทวนสถานการณ์ ค วามเสี่ ย ง ระดั บ
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก ซึ่งเป็นคาถามแบบปลายปิด กาหนดคาตอบไว้อย่างชัดเจน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์
ประเมินระดับความคิดเห็นของระดับผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ ดังนี้
ระดับ 5 คือ เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในระดับสูง
ระดับ 4 คือ เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในระดับค่อนข้างสูง
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ระดับ 3 คือ เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในระดับปานกลาง
ระดับ 2 คือ เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในระดับค่อนข้างต่า
ระดับ 1 คือ เหตุการณ์นั้นมีผลกระทบในระดับต่า
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ การบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนา
ระบบร้านค้าสมาชิก
เมื่อจัดทาร่างแบบสอบถามครบ 4 ส่วนแล้ว นาร่างแบบสอบถามดังกล่าวส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
3.5 เกณฑ์การให้คะแนนตัวแปร
การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง (Assesses Severity of Risk) วัดได้จากผลคูณ
ของ โอกาสเกิดความเสี่ยง กับ ผลกระทบจากเหตุการณ์
ความรุนแรงของความเสี่ยง = โอกาสเกิดความเสี่ยง x ผลกระทบจากเหตุการณ์
กาหนดระดั บ การวัด ความเสี่ ย งเป็น 5 อั นตรภาคชั้น โดยค านวณจาก ผลต่า งของ
คะแนนสูงสุด (25 คะแนน) กับคะแนนต่าสุด (1 คะแนน) หารด้วยจานวนระดับทั้งหมด จึงได้ค่าความ
กว้างของอันตรภาคชั้นเท่ากับ 4.80 นามากาหนดช่วงของคะแนนและความหมายของช่วงคะแนน
เฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความเสี่ยง ดังนี้
คะแนน 20.21 – 25.00 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
คะแนน 15.41 – 20.20 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
คะแนน 10.61 – 15.40 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนน 5.81 – 10.60 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
คะแนน 1.00 – 5.80 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.6.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ 1
เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่าง
ที่ 1 ผู้เขียนนาข้อมูลมาตรวจทานความครบถ้วน วิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ จัดกลุ่มปัจจัยที่เหมือนกัน
รวมเข้าด้วยกัน จะตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากการวิเคราะห์ พิจารณาประเด็นหลักที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด นาประเด็นหลักมาแบ่งเป็นประเด็นย่อย จัดกลุ่มข้อมูลแต่ละประเด็น ใช้การอธิบาย
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ความหมายของข้อความ อภิปรายหาความเชื่อมโยงของข้อความที่ได้ทั้งหมด จากนั้นนาปัจจัยความ
เสี่ย งที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ไประบุ เป็นข้อคาถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ความเสี่ยงต่อไป อันเป็น
กระบวนการวิเคราะห์โดยเริ่มต้นจากภาพรวมไปประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ 2
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างที่ 2 เป็นข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง ประกอบด้วย ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินโอกาส
เกิดความเสี่ยง และข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินระดับผลกระทบ
(1) เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงแล้ว
ผู้เขียนนามาตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูล พิจารณาประเด็นหลักที่ได้รับจากการประเมิน โอกาส
เกิดความเสี่ ยงทั้งหมด จากนั้ น น าข้อมูลจากการเก็บ แบบสอบถามนั้นมาทาการลงรหั ส (Coding)
นาไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้วิธี
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ ยของข้อมูล รวมทั้งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล
เพื่อใช้ในการอธิบายภาพรวมของข้อมูลที่ ได้ทาการรวบรวม จากนั้นคัดเลือกปัจจัยที่มีโอกาสเกิด
เหตุการณ์ในระดับสูง และระดับค่อนข้างสูง นาไปประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ต่อไป
(2) เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์แล้ว
ผู้เขียนนามาตรวจทานความครบถ้วนของข้อมูล พิจารณาประเด็นหลักที่ ได้รับจากการประเมิน ผล
กระทบจากเหตุการณ์ ความเสี่ยง จากนั้นนาข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามนั้นมาทาการลงรหัส
นาไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งจะใช้วิธี
วิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล เพื่อ ใช้ในการอธิบายความรุนแรงของ
ความเสี่ยง
3.7 การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายผล
การสอบทานข้อมูลและการอภิปรายสรุปผล โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารโครงการที่มีการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม
ประชุม Focus Group เพื่อพิจารณาผลจากการเก็บข้อมูล แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง จากนั้นผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทาข้อสรุป รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงของการใช้ ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของการใช้
บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และศึกษาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการในการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก ผู้เขียนใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารองค์กรและผู้บริหาร
ระดับส่วนงาน จานวน 5 ราย และแบบสอบถามประเมินความเสี่ยง ในการเก็บข้อมูลจากพนักงาน
และผู้บริหารระดับส่วนงาน จานวน 10 ราย โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม
2562 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: S.D.) เพื่อรายงานผลการศึกษา โดยแบ่งการนาเสนอเป็น 8 ส่วน ดังนี้
4.1 ผลการอธิบายความหมายของความเสี่ยง
4.2 ผลการระบุขั้นตอนการบริหารโครงการ
4.3 ผลการวิ เ คราะห์ แ บบสั ม ภาษณ์ ก ารระบุ ค วามเสี่ ย งของ การใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
4.4 ผลการวิเคราะห์โอกาสเกิดความเสี่ยงในการใช้บริการ IT Outsourcing ในการ
พัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
4.5 ผลการประเมินความเสี่ยงในการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก
4.6 จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
4.7 การระบุแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
4.8 การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายผลการวิจัย
4.1 ผลการอธิบายความหมายของความเสี่ยง
เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่ 1 มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนจึงได้ตั้งคาถามสัมภาษณ์เพื่อถามถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง
โดยการตั้งคาถามให้กลุ่มตัวอย่าง อภิปรายความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของความเสี่ยง และการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้
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ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1: ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ใดเหตุการณ์ หนึ่ง ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ และเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว จะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยหาย โดยมีระดับความ
รุนแรงตั้งแต่รุนแรงน้อยไปจนถึงรุนแรงมากซึ่งแตกต่างกันออกไปในแต่ละเหตุการณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2: ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น มีทั้งสามารถ
คาดการณ์ได้และที่คาดการณ์ไม่ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเกิดผลกระทบความเสียหาย ทั้งที่เป็น
มูล ค่าจ านวนเงินหรื อวัดเป็ นค่าของเวลา หรือเสียหายทางด้านชื่อเสี ยง ความเสี่ยง เป็นความไม่
แน่นอนในการเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3: ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่สามารถเรียนรู้
ได้จากสิ่งทีเ่ คยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต ที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร หรืออาจเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ภายนอกองค์กร ผลจากเหตุการณ์จะกระทบต่อการดาเนินงาน สร้างความเสียหายต่อองค์กร เป็นการ
ถูกคุกคามที่ทาให้อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดาเนินงาน
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4: ความเสี่ยง หมายถึง ปัญหา อุปสรรค หรือเหตุการณ์ ที่ทาให้
สูญเสียโอกาสในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ความเสี่ยงเกิดขึ้นจากความไม่นอนของ
ปัจ จัย ภายในและภายนอกองค์กร บางเหตุการณ์ส ามารถหาทางแก้ไขได้ บางเหตุการณ์สามารถ
ป้องกันได้ แต่บางเหตุการณ์ก็ไม่สามารถคาดเดาได้ ผลที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสี่ยงจึงมีระดับความ
รุนแรงที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่า ไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง ซึ่งจะต้องมีมาตรการในการ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5: ความเสี่ยง หมายถึง สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ แล้วสร้างความ
เสียหายให้แก่องค์กร มีระดับผลกระทบที่แตกต่างกันไปในแต่ละเหตุการณ์และมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้
มากหรื อน้ อยแตกต่างกัน ออกไป หากเป็นเหตุการณ์ที่มีโ อกาสเกิดขึ้นสู งประกอบกับมีกระทบสู ง
เหตุก ารณ์ ดั งกล่ าวจะมี ร ะดั บ ความเสี่ ย งสู ง ซึ่ง จะต้ อ งมี ม าตรการในการตอบสนองความเสี่ ย งที่
เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการเลือกมาตรการนั้น
4.2 ผลการระบุขั้นตอนการบริหารโครงการใช้บริการ IT Outsourcing
เนื่องจากกระบวนการบริหารโครงการ ตามวงจรชีวิตของโครงการ ที่แสดงดังภาพที่ 4.1
ได้มาจากการสรุปและการรวบรวมของผู้เขียน โดยแสดงรายละเอียดในบทที่ 2 ประกอบด้วย ขั้น
ก าหนดโครงการ ขั้ น การวางแผนโครงการ ขั้ น ปฏิ บั ติ ก ารโครงการ และขั้ น ปิ ด โครงการ ซึ่ ง
กระบวนการที่ได้มา เป็นขั้นตอนทั่วไปในการบริหารโครงการ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ
การใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อ
การน าไปใช้ ในบริ บทขององค์กรที่ทาการศึกษา ผู้เขียนจึงได้นาเสนอกระบวนการดังกล่ าวในการ
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สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย โดยการตั้งคาถามให้กลุ่มตัวอย่างอภิปรายความคิดเห็น
เกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการบริหารโครงการ ตามวงจรชีวิตของโครงการ

ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการบริหารโครงการ ตามวงจรชีวิตของโครงการ
ที่มา: Gray and Larson, 2015
จากการรวบรวมความเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 5 ราย ต่อกระบวนการบริหารโครงการ
สรุปได้ว่า กระบวนการนี้ครอบคลุมขั้นตอนการดาเนินงานบริหารโครงการ เป็นรูปแบบที่เหมาะสมต่อ
การนาไปเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก ซึ่งสรุปความเห็นจากผู้ให้สัมภาษณ์แสดงดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโครงการ
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5

ขั้นกาหนดโครงการ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

ขั้นการวางแผนโครงการ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

ขั้นปฏิบัติการโครงการ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

ขั้นปิดโครงการ
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย
เห็นด้วย

4.3 ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์การระบุความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการ
พัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
ผู้เขียนระบุคาถามในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ 1 จานวน 5 ราย เพื่อสอบถามโอกาส
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่ละขั้นตอนในการบริหารโครงการ ของการใช้บริการ IT Outsourcing ใน
การพั ฒ นาระบบร้ า นค้ า สมาชิ ก ผลการสั ง เกตการณ์ แ บบมี ส่ ว นร่ ว มและการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
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(Participant Observation and In-Depth Interview) สามารถสรุปการระบุความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการ ภายใต้คาถาม 4 ข้อ ดังนี้
ค าถามที่ 1 ในขั้นตอนกาหนดโครงการ (Defining) ของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก อาจมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดเกิดขึ้นได้บ้าง ท่าน
กังวลต่อเหตุการณ์ใดบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย ได้ให้ความเห็น ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1: ความสาคัญในขั้นตอนกาหนดโครงการคือคณะทางานที่
ริเริ่มจัดทาโครงการจะต้องถูกคัดเลือกมาจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งจะมาจากหลายส่วนงาน จึงอาจต้อง
ใช้เวลาในการเรียนรู้เรื่องบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างพื้นฐานทางความคิดอาจ
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันของคณะทางาน ส่วนในการรวบรวมความต้องการของโครงการอาจ
ต้องให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อป้องกันปัญหาการละเลย
ต่อการนาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งคณะทางานควรต้องกาหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ IT Outsourcing ให้มีความเข้มงวดในเรื่องของความสามารถทาง
เทคโนโลยี และหรือหากมีแนวโน้มว่าจะได้ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing รายเดิมมาพัฒนาระบบของ
โครงการใหม่ จะต้องนาคุณภาพการให้บริการจากโครงการเดิมมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาด้วย
เช่น หากตรวจทานพบว่าผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีคุณภาพการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลง
หรือมีข้อบกพร่องในการให้บริการ คณะทางานจะต้องจัดทาแฟ้มประวัติเพื่อบันทึกข้อมูลการสูญเสีย
เพื่อใช้เป็นแหล่งในการอ้างอิงข้อมูลในโครงการพัฒนาระบบอื่นได้โดยสะดวก
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2: คณะทางานในขั้นตอนกาหนดโครงการมีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการมีส่วนร่วมคัดเลือกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรรมการในคณะทางาน โดยพิจารณาจาก
ความสามารถหลักของส่วนงาน โดยเฉพาะพิจารณาจากประสบการณ์ความสามารถหลักของระดับ
ผู้บริหารส่วนงานซึ่งจะต้องมีความรู้ความชานาญที่สามารถให้การสนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการ
ประกอบกับจะต้องมีทีมงานบุคลากรในส่วนงานที่มีความเข้าใจเป้าหมายในการจั ดทาโครงการ มี
ความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ผู้บริหารระดับส่วนงาน
จะต้องมีความพร้อมในการสนั บสนุนข้อมูล เพื่อทาให้ขั้นตอนกาหนดโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
ถูกต้องและครบถ้วน
ผู้ ให้ สั มภาษณ์รายที่ 3: การที่มีความต้องการจัดทาโครงการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศ จะเริ่มจากการคัดเลือกคณะทางานที่ริเริ่มจัดทาโครงการขององค์กร เป็นจุดริเริ่มที่สาคัญ
เนื่องจาก จะต้องคัดเลือกจากความรู้ความสามารถและจะต้ องพิจารณาจากระดับความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่า งกั น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะทาให้ กิจ กรรมของโครงการเป็ นไปอย่า งราบรื่ น หากคณะท างานไม่ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งส่วนบุคคล อาจส่งผลให้การประสานงานระหว่าง
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กันจะเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ในขั้น ริเริ่มจัดทาโครงการอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์กร หรืออาจเกิดความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนต่อ เป้าหมาย
ธุรกิจขององค์กร คณะทางานจะต้องนาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและนาความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา รวมทั้งการที่องค์กรเป็นสถาบันการเงิน ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย มีกฎเกณฑ์กาหนดที่เข้มงวดและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ส่งผลให้
คณะทางานของโครงการอาจตรวจทานกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับ ดูแลองค์กรกาหนดไม่ครบทุก
ประเด็น เช่น มีการกาหนดให้โครงการต้องระบุรายละเอียดในสัญญาโครงการไว้หลายข้อ อาจมีบาง
ข้อที่จัดทาไม่ครบถ้วน ก็อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในขั้นตอนต่อไป
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4: ความกังวลต่อเหตุการณ์ความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้าง
ต่า เนื่องจากในขั้นตอนกาหนดโครงการ องค์กรมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงโครงการ มี การทบทวนกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงอย่าง
ครบถ้วน เว้นแต่จะมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่ ได้คาดการณ์ไว้ก่อน องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เป็นจานวนมาก รวมทั้งมีพนักงานระดับปฏิบัติการที่ มีความสามารถในการริเริ่มจัดทาโครงการ มี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นเหตุเป็นผลที่สามารถอธิบายผลลัพธ์ย้อนกลับได้ แต่หากพิจารณาในมุมมองที่
มีการมอบหมายบุคลากรที่ไม่มีความชานาญในการบริหารโครงการ อาจส่งผลให้เกิดการไม่รับรู้ถึงการ
สูญเสียการควบคุมบางส่วนเมื่อใช้บริ การ IT Outsourcing รวมทั้งอาจส่งผลให้การประสานงาน
ระหว่างส่วนงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างล่าช้า
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5: มีความกังวลต่อเหตุการณ์ในขั้นตอนกาหนดโครงการคือ
คณะทางานอาจมิได้นาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา หรืออาจไม่นาความ
ต้องการจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ว นเสี ย มาพิจารณาในขั้นตอนกาหนดโครงการ อาจส่ งผลให้ การกาหนด
โครงการหรือการจัดทาข้อตกลงโครงการขาดข้อมูลบางส่วนไป เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
เดิม ประสิทธิภาพในการใช้งานระบบเดิม เป็นต้น
จากผลสัมภาษณ์ในคาถามที่ 1 ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.2 ดังนี้
ตารางที่ 4.2
ตารางสรุปปัจจัยความเสี่ยงในขั้นตอนกาหนดโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(3) การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ
(4) การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
(5) การสูญเสียการควบคุม

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่
2
1
3
4
 

 
   
 


5

รวม
2
3
4
2
1
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ)
ตารางสรุปปัจจัยความเสี่ยงในขั้นตอนกาหนดโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
(6) หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
(7) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
รวม

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่
2
5
1
3
4




3
2
6
4
1

รวม
1
3

จากตารางที่ 4.2 สรุปได้ว่า ผู้ให้ สั มภาษณ์ ระบุ ปัจจัยเสี่ ยงในขั้นตอนกาหนด
โครงการ 7 ปัจจัย มีปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือ การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์
รายที่ 3 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้มากที่สุด 6 ปัจจัย ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้น้อย
ที่สุด 1 ปัจจัย
คาถามที่ 2 ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Planning) ของการใช้บริการ IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก อาจมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดเกิดขึ้นได้บ้าง ท่าน
กังวลต่อเหตุการณ์ใดบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย ได้ให้ความเห็น ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1: คณะทางานย่อยขององค์กรอาจขาดการสื่อสารและขาด
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เนื่องจากแต่ละส่วนงานมีภารกิจงานประจาค่อนข้างมาก หรืออาจเกิดจาก
เกิดการแบ่งงานภายในโครงการที่ไม่สมดุล บางส่วนงานอาจมีบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับการ
มอบหมายงานซึ่งจะส่งผลให้อาจรับภาระหนัก หรือส่วนงานใดส่วนหนึ่งอาจได้รับงานที่ ไม่ตรงตาม
ความสามารถของบุคลากรในส่วนงาน หรือการมอบหมายงานต่อไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการแต่ไม่
ตรงตามความสามารถของพนักงาน อาจเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้การวางแผนโครงการผิดพลาด หรือ
เป็ นไปอย่ างล่าช้า เนื่องจากในขั้นตอนการวางแผนโครงการจะต้องใช้ความรู้ความช านาญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทาเป็นแผนงานโครงการ นอกจากนี้การกาหนดแผนโครงการที่มุ่งเน้นเลือกจ้าง
ผู้ที่ยื่นเสนอราคาต่าที่สุดแต่ละเลยการตรวจทานด้านคุณภาพให้บริการ อาจเป็นผลลัพธ์เชิงลบต่อการ
ดาเนิ น โครงการ ผลกระทบที่ องค์กรอาจได้รั บคือ จะได้การพัฒ นาระบบที่ไ ม่ดีเ ท่าที่ ควร รวมทั้ ง
ประเด็นอื่น ๆ ที่สอบทานหรือแก้ไขได้ยากเพราะมีความซับซ้อน เช่น การมีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ภายใน
องค์กรหรือผู้แทนมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing การละเลยการตรวจสอบประวัติ
เชิงลึกของผู้ให้บริการ IT Outsourcing หรือการมีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนอาจส่งผลต่อ ระยะเวลา
การพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ เป็นต้น
ผู้ ให้ สั มภาษณ์ร ายที่ 2: คณะทางานโครงการอาจมอบหมายงานไม่ส มดุ ล
กล่ าวคือมี บ างส่ ว นงานอาจรั บ ภาระหนัก หรือการได้รับมอบหมายงานที่ผู้ รับมอบงานขาดความ
เชี่ยวชาญ นอกจากนี้อาจเป็นประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing
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เช่น คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน รวมทั้งการมุ่งเน้น
การลดต้นทุนมากเกินไปจึงตัดสินใจเลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ราคาต่าที่สุดหรือเลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผลได้ขององค์กรทีสูงที่สุด อาจทาให้องค์กรได้รับระบบทีค่ ุณภาพงานไม่ดีเท่าที่ควร
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3: คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงอาจระบุความเสี่ยงไม่
ครบถ้วน หรืออาจระบุระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไม่ชัดเจน หรือวัดระดับได้ยาก จึงอาจส่งผลต่อการ
พิ จ ารณาตั ด สิ น ใจที่ ผิ ด พลาดเนื่ อ งจากการก าหนดตั ว ควบคุ ม กระบวนการท างานที่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนีก้ ารแบ่งงานและการมอบหมายงานให้ส่วนงานอย่างไม่ชัดเจนไม่ต รงตามความสามารถของ
พนักงานระดับปฏิบั ติ การอาจส่ งผลให้ บางส่ วนงานอาจต้องรับภาระหนัก รวมทั้งการมีโครงสร้าง
องค์กรที่ซับซ้อนหรือมีการกาหนดกระบวนการทางานไว้ให้ต้องผ่านการพิจารณาหลายระดับชั้น ที่เป็น
ผลดีต่อการได้ผลงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปอย่างรัดกุม แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้ขั้นตอน
การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า ให้ สุดท้ายคือประเด็นการเลือกจ้างผู้ ที่ยื่นข้อเสนอราคาต่า
ที่สุ ด หรื อ เสนอผลตอบแทนสู งที่ สุ ด อาจส่ ง ผลต่ อ คุณ ภาพระบบที่ ไม่ ต รงตามความคาดหวัง ของ
โครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4: ควรระมัดระวังเรื่องการตรวจสอบการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ระหว่างบุคคลกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing เพราะจะส่งผลต่อเนื่องไปยังการคัดเลือกบริษัทผู้ลงทุน
และอาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการพัฒนาระบบ จะต้องมีการตรวจสอบประวัติของผู้ให้บริการ IT
Outsourcing อย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมทั้งการตั้งข้อสังเกตในการยื่นเอกสารการลงทุนโครงการ หากมี
การยื่นข้อเสนอที่ราคาต่าเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานและหรืออาจทาให้การดาเนินงาน
สะดุดหยุดลงในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง นอกจากนี้ในขั้นตอนการวางแผนโครงการจะต้องมีทีมงานที่มี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการเก็บรวบรวมแหล่งอ้างอิงอย่าง
สมเหตุส มผล มีการจั ดทาแฟ้มประวัติโ ครงการตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้ นสุดโครงการ เพื่อให้ มีข้อมูล
สนับสนุนการรายงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนดไว้ และสามารถนาข้อมูล
ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการไปวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงของโครงการได้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5: ความกังวลในขั้นตอนการวางแผนโครงการ คืออาจเกิด
การแบ่งงานที่ไม่สมดุล บางส่วนงานอาจรับภาระหนักหรือบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับ หากมอง
ในด้านโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนหรือการมีหลายส่วนงานที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ อาจส่งผลให้การ
วางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า นอกจากนีก้ ารมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน จะทาให้องค์กรเลือกจ้าง
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคาต่ าที่ สุ ด หรื อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ใ ห้ ผ ลตอบแทนสู ง ที่ สุ ด แต่ อ าจส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพ
ระบบงานขององค์กรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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จากผลสัมภาษณ์ในคาถามที่ 2 ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3
ตารางสรุปปัจจัยความเสี่ยงในขั้นการวางแผนโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1) เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(3) การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
(4) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(5) โครงสร้างองค์กรซับซ้อน
(6) หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
(7) การมุ่งเน้นการลดต้นทุน
รวม

1





5

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่
2
5
3
4


   




   
3
4
4
3

รวม
1
2
5
2
3
1
5

จากตารางที่ 4.3 สรุปได้ว่า ผู้ ให้สั มภาษณ์ระบุ ปัจจัยเสี่ ยงในขั้นการวางแผน
โครงการ 7 ปัจจัย มีปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 2 ปัจจัยคือ การสนับสนุนของผู้บริหารและ
พนักงาน และการมุ่งเน้นการลดต้นทุน โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้มากที่สุด 5
ปัจจัย ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 และรายที่ 5 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้น้อยที่สุดเท่ากันที่ 3 ปัจจัย
ค าถามที่ 3 ในขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ก าร (Executing) ของการใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก อาจมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดเกิดขึ้นได้บ้าง ท่าน
กังวลต่อเหตุการณ์ใดบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย ได้ให้ความเห็น ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1: ความกังวลต่อเหตุการณ์ในขั้นตอนปฏิบัติการคือการ
กาหนดขอบเขตงานจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน หากกาหนดขอบเขตไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้
เกิดข้อพิพาทในสัญญาโดยองค์กรเป็นฝ่ ายเสี ยเปรียบ จะต้องมีการระบุในขอบเขตสัญญาในการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทในสัญญาเนื่องจากผู้ให้บริการ IT
Outsourcing บกพร่องต่อหน้าที่ ถึงแม้องค์กรจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการส่ง
มอบระบบงานให้ ล่ า ช้ า ออกไป หรื อ อาจมี โ อกาสที่ อ งค์ ก รจะต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ ให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในภายหลัง นอกจากนี้ควรให้ความสาคัญกับการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน
เพราะหากขาดความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานย่อยของโครงการภายในองค์กรจะส่ งผลต่อการ
ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการขาดความต่อเนื่อง ในขั้นตอนนี้อาจยังคงต้องคานึงถึงการ
ตรวจสอบบุคลากรในองค์กรต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing โดยควรมีการ
ตรวจสอบความเชื่อมโยงดังกล่าวอย่างเป็นระยะ ส่วนในด้านของผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจ
เกิดเหตุการณ์ เช่น ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบงานที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดใน
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สัญญา การพัฒนาระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา การไม่รับรู้เป้าหมายทางธุรกิจของ
องค์กร ขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อาจส่งผลให้ระบบเกิดช่องโหว่ของ
ระบบ นอกจากนี้การมีโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนอาจส่งผลให้การตัดสินใจระหว่างปฏิบัติโครงการ
ล่าช้า เช่น ในระหว่างพัฒนาระบบ คณะทางานมีความต้องการปรับปรุงระบบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง
จะต้องเสนอเรื่องเพื่ ออนุมัติและอาจใช้ระยะเวลานาน อาจส่งผลต่อการส่งมอบระบบเป็นไปอย่าง
ล่าช้า
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2: ความกังวลในขั้นตอนปฏิบัติการ ให้ความสาคัญกับการ
บริ ห ารความสั มพัน ธ์ร ะหว่างคณะทางาน รวมทั้งความสั มพันธ์ร ะหว่างองค์กรกับ ผู้ ใ ห้ บริการ IT
Outsourcing เนื่ อ งด้ ว ยการมี ป ริ ม าณงานมากอาจท าให้ ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงานขององค์ ก ร ขาด
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing หรืออาจมีการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน จะส่งผลให้ ผู้
ให้บริการ IT Outsourcing เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน อาจทาให้องค์กรได้ ระบบที่ไม่ตรงตาม
กาหนดในสัญญา
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3: อาจเกิดเหตุการณ์การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ที่ทาให้เกิด
ข้อพิพาทในสัญญาเนื่องจากการกาหนดขอบเขตงานไม่ถูกต้อง ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตาม
ความต้อ งการ การเกิ ดข้ อพิ พาทในสั ญญาโดยองค์ กรเป็ นฝ่ ายได้ เปรีย บเนื่อ งจากผู้ ใ ห้ บ ริก าร IT
Outsourcing บกพร่องต่อหน้าที่ หรืออาจมีการเสียค่าปรับตามสัญญาย่อมไม่เป็นผลดีต่อการบริหาร
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ในด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้
ให้บริการ IT Outsourcing อาจพัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดในสัญญา การพัฒนา
ระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา การขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูล ส่งผลให้ระบบเกิดช่องโหว่ของระบบ นอกจากนี้หากองค์กรมีการกาหนดโครงสร้างที่ซับซ้อน
จะส่งผลให้การตัดสินใจระหว่างปฏิบัติโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า สุดท้ายคือคณะทางานจะต้องไม่
ละเลยต่อการทบทวนกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับ ดูแลองค์กรกาหนดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจมี
การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับในระหว่างที่ดาเนินโครงการ
ผู้ให้ สั มภาษณ์รายที่ 4: ความกังวลในขั้นตอนปฏิบัติการ คณะทางานอาจ
คาดการณ์ต่อผลลัพธ์โครงการไม่ครบถ้ว นหรือ การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ประกอบกับการที่ ผู้ให้
บริการ IT Outsourcing ไม่รับรู้เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จะส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรง
ตามความต้องการ องค์กรได้รับการพัฒนาระบบที่คุณภาพไม่เหมาะสมต่อการใช้งานระบบ และไม่
ตรงตามที่กาหนดในสัญญา รวมไปถึงการพัฒนาระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา นอกจาก
การนี้องค์กรอาจขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้ อมูลซึ่งอาจส่งผลให้ระบบเกิด
ช่องโหว่ของระบบ
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ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5: การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่นส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่
ตรงตามความต้องการองค์กร อาจส่งผลให้มีข้อพิพาทในภายหลัง และมีโอกาสในการเสียค่าปรับทั้ง
สองฝ่าย อาจส่งผลให้องค์กรบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing ละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ นอกจากนี้อาจเกิดปัญหาด้านการสื่อสารระหว่างคณะทางานย่อยของโครงการภายในองค์กร
รวมทั้งปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารส่วนงานขององค์กรต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
จากผลสัมภาษณ์ในคาถามที่ 3 ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.4 ดังนี้
ตารางที่ 4.4
ตารางสรุปปัจจัยความเสี่ยงในขั้นปฏิบัติการโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1) ความยืดหยุ่นของสัญญา
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(3) การสนับสนุนของผู้บริหารและพนักงาน
(4) คุณภาพการให้บริการ
(5) การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ
(6) ความปลอดภัยของข้อมูล
(7) โครงสร้างองค์กรซับซ้อน
(8) หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
รวม

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่
2
5
1
3
4

  
  



   


 



6
2
6
4
3

รวม
4
4
2
4
1
3
2
1

จากตารางที่ 4.4 สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งในขั้ น ปฏิ บั ติ ก าร
โครงการ 8 ปั จ จั ย มี ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ถู ก กล่ า วถึ ง มากที่ สุ ด 3 ปั จ จั ย คื อ ความยื ด หยุ่ น ของสั ญ ญา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และคุณภาพการให้บริการ โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1 และรายที่ 3 ระบุ
ปัจจัยเสี่ยงไว้มากที่สุด 6 ปัจจัย ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้น้อยที่สุด 2 ปัจจัย
ค าถามที่ 4 ในขั้ น ตอนปิ ด โครงการ ( Closing) ของการใช้ บ ริ ก าร IT
Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก อาจมีเหตุการณ์ความเสี่ยงใดเกิดขึ้นได้บ้าง ท่าน
กังวลต่อเหตุการณ์ใดบ้าง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง 5 ราย ได้ให้ความเห็น ดังนี้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 1: ในขั้นตอนปิดโครงการควรระมัดระวังในด้านระยะเวลา
การส่งมอบระบบงาน ด้านคุณภาพของระบบงาน ด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง ด้านการมีส่วนได้ส่วนเสีย
และด้านความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing ดังนี้ ด้านระยะเวลาการส่งมอบ
ระบบงาน ผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจส่งมอบระบบไม่ทันตามระยะเวลาที่กาหนด อัน
เนื่องมาจากปัญหาในขั้นตอนการพัฒนาระบบ ทาให้เกิดความล่าช้าต่อเนื่องมายังขั้นตอนการส่งมอบ
จะส่งผลให้องค์กรไม่ได้รับระบบตามเวลาที่กาหนด ไม่สามารถระบุผู้ใช้งานได้ รวมถึงจะไม่สามารถส่ง

Ref. code: 25626123036011DOP

50
มอบผลิตภัณฑ์บริการให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ หรือหากเป็นกรณีทผี่ ู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งมอบ
ทันเวลาแต่เป็นไปอย่างกระชั้นชิด หรือ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ตรง
ตามที่ดาเนินการเพื่ออาพรางเหตุใดเหตุหนึ่ง หรือถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งานระบบไม่ครบถ้วน
อาจส่งผลต่อคุณภาพของระบบงาน และจะเป็นการเพิ่มความกดดันให้แก่ผู้ตรวจรับระบบ ซึ่งมีเวลา
จากัดในการพิจารณารายละเอียดการตรวจรับระบบ ต่อมาคือด้านคุณภาพของระบบงาน องค์กรอาจ
ได้รับมอบระบบงานที่ไม่สมบูรณ์ มีข้อผิดพลาดบางประการที่ส่งผลให้การใช้งานระบบเป็นไปอย่างไม่
ราบรื่น รวมทั้งลูกค้าขององค์กรอาจเกิดความไม่พึงพอใจในรูปแบบบริการอันเนื่องมาจากปัญหาใน
การพัฒนาระบบ ด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง เมื่อองค์กรตรวจรับระบบเสร็จสิ้นแล้ว หากต่อมาพบว่า มี
ปัญหาระหว่างใช้งานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของสัญญา องค์กรจะมีความต้องการให้แก้ไขปรับปรุง
องค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่จะต้องจ่ายเพื่อการปรับปรุงระบบ จะส่งผลให้มีต้นทุนที่แท้จริง
เพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 2: ในขั้นตอนการปิดโครงการ เมื่อองค์กรได้รับระบบแล้ว
นามาใช้ในการะบวนการทางาน ผู้ใช้งานอาจไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่
สะดวก มุมมองรูปแบบการจัดว่างองค์ประกอบของจอแสดงผลอาจใช้งานยาก เกิดความไม่คล่องตัว
รวมทั้งอาจได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในการใช้ช่องทางบริการของระบบ ที่เป็น ปัญหาจากคุณภาพ
การให้บริการออกแบบระบบ โดยผลการใช้งานระบบไม่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจองค์กร อาจ
ส่งผลให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่อนข้างสูงหากต้องการปรับปรุงระบบ หรือหากมีเทคโนโลยีใหม่ที่
มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่าการปรับปรุงระบบเดิม องค์กรอาจกาหนดให้สิ้นสุดการใช้งาน
ระบบเดิมโดยที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน เมื่อนาข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการไปวิเคราะห์อาจพบว่ามี
ต้นทุนที่แท้จริงสูงกว่าต้นทุนที่คานวณในขั้นตอนการวางแผนโครงการ นอกจากนี้ ปัญหาที่อาจพบได้
คือด้านการสูญเสียความสัมพันธ์ขององค์กรกับ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing เช่น ผู้บริหารระดับ
องค์กรหรือระดับส่วนงานที่มีบทบาทหน้าที่ในคณะทางานบริหารโครงการพัฒนาระบบอาจทราบ
ข้อมูลเชิงลึกของผู้ให้บริการ IT Outsourcing เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่องค์กร
คาดหวัง หรืออาจเกิดการที่ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ของโครงการไม่
ครบถ้วนซึ่งจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ IT Outsourcing กับองค์กรได้
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3: ในขั้นตอนการปิดโครงการอาจมีหลายเหตุการณ์ที่กังวล
เช่น ด้านการเกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ในทรัพยากรโครงการระหว่างองค์กร กับ ผู้ให้บริการ IT
Outsourcing ในการจัดสรรทรัพย์สินของโครงการ การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในระบบ การตรวจนับ
ทรัพย์สินโครงการ การคานวณรายได้ที่เกิดจากโครงการ ส่วนในด้านการส่งมอบระบบและคุณภาพ
หากองค์กรได้รับระบบไม่ตรงตามเวลาที่กาหนด องค์กรอาจส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าไม่ทันตามที่
องค์กรแจ้งกาหนดการณ์ต่อสาธารณะ หรือหากองค์กรได้รับระบบที่ไม่สมบูรณ์ เมื่อองค์กรส่งมอบ
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ระบบไปยังพนักงานผู้ใช้งานและลูกค้าผู้ใช้บริการแล้ว องค์กรอาจได้รับข้อร้องเรียนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
เป็นปัญหาจากคุณภาพการให้บริการออกแบบระบบ ส่งผลการใช้งานระบบไม่ตรงต่อความต้องการ
ของธุรกิจองค์กร รวมทั้งอาจต้องมีการจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่มิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนที่แท้จริงของโครงการ ส่วนในด้านการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของระบบ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งานระบบไม่ครบถ้วน
ส่วนในด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ หากภาครัฐมีโครงการใหม่ที่องค์กรมีความจาเปลี่ยนจาก
ระบบเดิมไปพัฒนาระบบใหม่ อาจส่งผลให้องค์กรกาหนดให้สิ้นสุดการใช้งานระบบโดยที่ยังไม่ถึง
จุดคุ้มทุน ในด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing ในขั้นตอนปิด
โครงการ อาจขาดการตรวจสอบข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหากพบว่าบุคคลใดมีสวนได้ส่วนเสีย
กับผู้ให้บริการ IT Outsourcing จะส่งผลกระทบต่อระดับความน่าเชื่อถือของคณะทางานบริหาร
โครงการในภาพรวม นอกจากนี้ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หากคณะทางานละเลยต่อการทบทวน
กฎเกณฑ์ที่หน่ วยงานกากับ ดูแลองค์กรกาหนด อาจส่งผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติงานขององค์กรที่ไม่
เป็นไปตามกฎเกณฑ์การกากับดูแลองค์กร
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 4: การเกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ในทรัพยากรโครงการ
เช่น เรื่องค่าธรรมเนียม เรื่องรายได้ก่อนและหลังเสร็จสิ้นโครงการ เป็นต้น ในด้านข้อร้องเรียนการใช้
งานระบบและช่องทางบริการผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากการออกแบบระบบ องค์กรอาจได้รับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบจากพนักงานระดับปฏิบัติการ หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
ช่องทางผลิตภัณฑ์ ที่ใช้งานไม่สะดวกและรู้สึกไม่พึงพอใจ ในด้านการถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งาน
ระบบ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งานระบบไม่ครบถ้วน จะส่งผล
ต่อการความเข้าใจของผู้ใช้งานระบบซึ่งอาจใช้งานข้ามขั้นตอนหรือเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ ใน
ด้านการส่งมอบเอกสารโครงการ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือ ไม่ตรง
ตามที่ดาเนินการเพื่ออาพรางเหตุใดเหตุหนึ่ง นอกจากนี้หากระบบที่พัฒนาไว้ไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของธุรกิจองค์กร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือไม่ตรงตามประโยชน์ที่คาดหวัง องค์กร
อาจต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการปรับปรุ งระบบ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแอบแฝงของโครงการที่ส่งผลให้
ต้นทุนที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้น
ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5: ระดับความกังวลต่อเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง เช่น
การได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานผู้ใช้งานระบบ การได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่ใช้บริการช่องทาง
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น ปั ญหาจากคุณภาพการให้บริการออกแบบระบบ อาจส่งผลให้องค์กรต้องจัดตั้ง
งบประมาณโครงการปรับปรุงระบบ องค์กรจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่จะต้องจ่ายเพื่อการปรับปรุงระบบ
รองลงมาคือประเด็นเกี่ยวกับเกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ในทรัพยากรโครงการหลังสิ้นสุดโครงการ
องค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing อาจไม่ได้ข้อยุติในการจัดสรรทรัพยากรของโครงการ เช่น การ
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บันทึกทะเบี ยนการครอบครองทรั พย์สิน การแบ่งสั ดส่ว นรายได้ที่เกิดจากโครงการ หรือการแบ่ง
รายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เหตุการณ์ที่ผู้บริหารส่วนงานขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ผู้ให้บริการ IT
Outsourcing ผู้บริหารระดับส่วนงานที่มีหน้าที่และบทบาทในคณะทางาน อาจมุ่งเน้นผลลัพธ์ของ
ระบบงานมากกว่าการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาจส่งผลให้การประสานงานระหว่างองค์กร
กับผู้ให้บริการ IT Outsourcing เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น หรื ออาจส่งผลให้เกิดข้อร้องเรียนระหว่าง
คู่สัญญาได้ ในด้านการมีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรขององค์กรอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ให้บริการ IT
Outsourcing ในรูปแบบที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้ เช่น ในรูปของตัวแทนหรือดาเนินการแทน ซึ่ ง
เป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยาก นอกจากนี้ในด้านระยะเวลาการส่งมอบผลิตภัณฑ์ องค์กรอาจส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์บริการไม่ทันตามที่แจ้งกาหนดการณ์ต่อสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ชื่อเสียงขององค์กร
จากผลสัมภาษณ์ในคาถามที่ 4 ผู้เขียนสามารถสรุปเป็นตารางที่ 4.5 ดังนี้
ตารางที่ 4.5
ตารางสรุปปัจจัยความเสี่ยงในขั้นปฏิบัติการโครงการ
ปัจจัยเสี่ยง
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
(2) ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร
(3) การถ่ายโอนความรู้
(4) ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
(5) หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
(6) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
(7) ค่าใช้จ่ายแอบแฝง
รวม

1

ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่
2
3
4











4



6








7



5










5



5

รวม
4
3
4
5
1
5
5

จากตารางที่ 4.5 สรุ ป ได้ ว่ า ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ร ะบุ ปั จ จั ย เสี่ ย งในขั้ น ปฏิ บั ติ ก าร
โครงการ 7 ปัจจัย มีปัจจัยเสี่ยงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด 3 ปัจจัยคือ ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ และค่าใช้จ่ายแอบแฝง โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 3 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้
มากที่สุด 7 ปัจจัย ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์รายที่ 5 ระบุปัจจัยเสี่ยงไว้น้อยที่สุด 4 ปัจจัย
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกไว้ ผลการวิจัย
พบว่ามี 53 เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่ตรงตามปัจจัยเสี่ยงของกรอบการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งสรุปได้ดังตาราง
ที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6
การระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
กาหนด
โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง
เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ
การสนับสนุนของผู้บริหาร
และพนักงาน
การสูญเสียการควบคุม
หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ขั้นตอนที่ 2
การวางแผน
โครงการ

เกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การสนับสนุนของผู้บริหาร
และพนักงาน

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
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ภาพลักษณ์ชื่อเสียงผู้
ให้บริการ IT Outsourcing

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
คณะทางานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
คณะทางานที่ริเริ่มจัดทาโครงการขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
คณะทางานที่ริเริ่มจัดทาโครงการขององค์กร ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร ไม่รับรู้เป้าหมายธุรกิจขององค์กร
ผู้บริหารระดับองค์กร ไม่สนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
ผู้บริหารส่วนงาน ไม่สนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่ให้ความร่วมมือในการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
คณะทางานไม่รับรู้ถึงการสูญเสียการควบคุมบางส่วนเมื่อใช้บริการ IT Outsourcing
คณะทางานละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด
คณะทางานละเลยต่อการนาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา
คณะทางานไม่นาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเดิม มาพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ IT Outsourcing กรณีเป็นผู้ให้บริการ IT Outsourcing ที่เคย
พัฒนาระบบใดระบบหนึ่งขององค์กร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงละเลยต่อการระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะทางานย่อยขององค์กร ขาดการสื่อสารและขาดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ผู้บริหารระดับองค์กร ไม่สนับสนุนการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
ผู้บริหารส่วนงาน ไม่สนับสนุนการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่ให้ความร่วมมือในการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
การแบ่งงานที่ไม่สมดุลส่งผลให้บางส่วนงานอาจรับภาระหนักเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับ
การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
การระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 2
การวางแผน
โครงการ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 3
ปฏิบัติการ
โครงการ

ปัจจัยเสี่ยง
โครงสร้างองค์กรซับซ้อน
หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
การมุ่งเน้นการลดต้นทุน
ความยืดหยุ่นของสัญญา

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

การสนับสนุนของผู้บริหาร
และพนักงาน
คุณภาพการให้บริการ
การรับรู้เป้าหมายธุรกิจ
ความปลอดภัยของข้อมูล
โครงสร้างองค์กรซับซ้อน
หน่วยงานกากับดูแลองค์กร

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า
การละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด
การมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ต่าที่สุด ทาให้คุณภาพงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร
การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการ
การเกิดข้อพิพาทในสัญญาโดยองค์กรเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากการกาหนดขอบเขตงานไม่ถูกต้อง
การเกิดข้อพิพาทในสัญญาโดยองค์กรเป็นฝ่ายถูก เนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing บกพร่องต่อหน้าที่
องค์กรเสียค่าปรับให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing
องค์กรได้รับค่าปรับจาก ผู้ให้บริการ IT Outsourcing
องค์กรบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing ละเลยการปฏิบัตหิ น้าที่
การขาดความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานย่อยของโครงการภายในองค์กร
ผู้บริหารขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ผู้บริหารส่วนงานขององค์กร ไม่สนับสนุนงานในขั้นปฏิบัติการโครงการ
พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กร ไม่ให้ความร่วมมือในขั้นปฏิบัติการโครงการ
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดในสัญญา
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่รับรู้เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรผู้จ้างงาน
ขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ของระบบ
โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน ส่งผลให้การตัดสินใจระหว่างปฏิบัติโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า
การละเลยต่อการทบทวนกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
การระบุความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 4
ปิดโครงการ

ปัจจัยเสี่ยง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร
การถ่ายโอนความรู้
ประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบ
หน่วยงานกากับดูแลองค์กร
ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
ค่าใช้จ่ายแอบแฝง

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนการบริหารโครงการ
เกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ในทรัพยากรโครงการระหว่างองค์กร กับ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ผู้บริหารขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ผู้บริหารส่วนงาน ขาดความสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
องค์กรส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ทันตามที่แจ้งกาหนดการณ์ต่อสาธารณะ
องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการออกแบบระบบ
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งานระบบไม่ครบถ้วน
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ตรงตามที่ดาเนินการเพื่ออาพรางเหตุใดเหตุหนึ่ง
ผลการใช้งานระบบ ไม่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจองค์กร
องค์กรกาหนดให้สิ้นสุดการใช้งานระบบโดยที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน
หน่วยงานกากับดูแลองค์กรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กาหนด ซึ่งกระทบต่อสัญญาโครงการ
ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว
องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ
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4.4 ผลการวิเคราะห์โอกาสเกิดความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนา
ระบบร้านค้าสมาชิก
ผู้เขียนได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับรู้ถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงของการ
ใช้ผู้ ให้ บ ริ การ IT Outsourcing โดยใช้ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ระดับสูง
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ระดับค่อนข้างสูง
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ระดับค่อนข้างต่า
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ระดับต่า
ตารางที่ 4.7
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในขั้นกาหนดโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
(1) คณะทางานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
(2) คณะทางานที่ริเริ่มจัดทาโครงการขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
(3) คณะทางานทีร่ ิเริ่มจัดทาโครงการขององค์กร ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กร ไม่รับรู้
เป้าหมายธุรกิจขององค์กร
(4) ผู้บริหารระดับองค์กร ไม่สนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
(5) ผู้บริหารส่วนงาน ไม่สนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
(6) พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่ให้ความร่วมมือในการริเริ่มจัดทาโครงการเนื่องจากขาด
ความชานาญ
(7) คณะทางานไม่รับรู้ถึงการสูญเสียการควบคุมบางส่วนเมื่อใช้บริการใช้บริการ IT
Outsourcing
(8) คณะทางานละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด
(9) คณะทางานละเลยต่อการนาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา
(10) คณะทางานไม่นาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเดิม มาพิจารณาในการตัดสินใจใช้
บริการ IT Outsourcing กรณีเป็นผู้ให้บริการ IT Outsourcing ที่เคยพัฒนาระบบใด
ระบบหนึ่งขององค์กร

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
Mean
S.D.
ระดับ
1.60
0.97
ต่า
2.20
1.40
ค่อนข้างต่า
1.80
1.03
ต่า
2.30
2.60
2.00

1.16
1.26
1.41

ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างต่า

2.60

1.26

ค่อนข้างต่า

1.60
3.00
3.60

0.97
0.94
0.97

ต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างสูง

ที่มา: ผู้เขียน, 2563
จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก เมื่อพิจ ารณาตามวงจรชีวิตของโครงการ ในขั้นตอนการกาหนดโครงการ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.60 – 3.60 ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับสูง
แต่มีปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่มีค่าเฉลี่ ย โอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ใ นระดับค่อนข้างสู ง คือ 3.60 ปั จจัย ที่
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คณะทางานไม่ น าความพึงพอใจของผู้ ใช้ง านระบบเดิม มาพิจ ารณาในการตัดสิ นใจใช้บริ การ IT
Outsourcing กรณีเป็นผู้ให้บริการ IT Outsourcing ที่เคยพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งขององค์กร
ปัจจัย ความเสี่ ยงที่มีค่าเฉลี่ ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัจจัยที่
คณะทางานละเลยต่อการนาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาประกอบการพิจารณา มีค่าเฉลี่ยโอกาส
เกิดเหตุการณ์ 3.00
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่า คือ ปัจจัยที่
ผู้บริหารส่วนงานขาดความชานาญในการสนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการ มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิด
เหตุการณ์ 2.60 ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยที่คณะทางานไม่รับรู้ถึงการสูญเสียการควบคุมบางส่วนเมื่อใช้
บริการ IT Outsourcing ลาดับถัดมาคือ ปัจจัยที่ผู้บริหารระดับองค์กรขาดความชานาญในการ
สนับสนุนการริเริ่มจัดทาโครงการ มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.30 ปัจจัยที่คณะทางานที่ริเริ่ม
จัดทาโครงการขององค์กรขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.20 ลาดับ
ถัดมา ปัจจัยที่พนักงานระดับปฏิบัติการขาดความชานาญในการริเริ่มจัดทาโครงการ มีค่าเฉลี่ยโอกาส
เกิดเหตุการณ์ 2.00
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับต่า คือ ปัจจัยที่คณะทางาน
ที่ริเริ่มจัดทาโครงการขององค์กรไม่เข้าใจวัตถุประสงค์องค์กรไม่รับรู้เป้าหมายธุรกิจขององค์กร มี
ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 1.80 ลาดับถัดมา ปัจจัยที่คณะทางานละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่
หน่วยงานกากับ ดูแลองค์กรกาหนด ซึ่งเท่ากันกับ ปัจจัยที่ คณะทางานไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การ
บริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 1.60
ตารางที่ 4.8
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงละเลยต่อการระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้
คณะทางานย่อยขององค์กร ขาดการสื่อสารและขาดความสัมพันธ์ระหว่างกัน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ผู้บริหารระดับองค์กร ไม่สนับสนุนการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
ผู้บริหารส่วนงาน ไม่สนับสนุนการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความชานาญ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ไม่ให้ความร่วมมือในการวางแผนโครงการเนื่องจากขาดความ
ชานาญ
การแบ่งงานที่ไม่สมดุลส่งผลให้บางส่วนงานอาจรับภาระหนักเนื่องจากบุคลากรไม่
เพียงพอต่องานที่ได้รับ
การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน
โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
Mean
S.D.
ระดับ
1.80
1.03
ต่า
2.60
1.58
ค่อนข้างต่า
3.50
1.43
ค่อนข้างสูง
2.30
1.16
ค่อนข้างต่า
2.60
1.26
ค่อนข้างต่า
2.20
1.40
ค่อนข้างต่า
4.10

1.20

ค่อนข้างสูง

4.00
3.60
3.80

1.05
1.65
1.03

ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างสูง
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
(11) การละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด
(12) การมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ต่าที่สุด ทาให้คุณภาพงาน
อาจไม่ดีเท่าที่ควร

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
Mean
S.D.
ระดับ
2.00
1.41
ค่อนข้างต่า
4.10
1.20
ค่อนข้างสูง

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก เมื่อพิจารณาตามวงจรชีวิตของโครงการ ในขั้นตอนการวางแผนโครงการ พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.80 – 4.10 ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับสูง
และระดับปานกลาง แต่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ
4.10 ปัจจัยที่เกิดการแบ่งงานที่ไม่สมดุลโดยบางส่วนงานอาจรับภาระหนักหรือมีบุ คลากรไม่เพียงพอ
ต่องานที่ได้รับ ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยที่มีการมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน การเลือกจ้างผู้ที่ให้ราคาต่าที่สุด
ทาให้คุณภาพงานไม่ดีเท่าที่ควร ลาดับถัดมาคือ ปัจจัย การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 4.00 ปัจจัยการมีโครงสร้างองค์กรที่
ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.80 ปัจจัย
คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิด
เหตุการณ์ 3.60 และปัจจัยที่ผู้บริหารขององค์กรอาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.50
ปัจจัยความเสี่ยงที่ มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่า คือ 2.60
ปัจจัยคณะทางานย่อยขององค์กร ขาดการสื่อสารและขาดความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งเท่ากันกับ
ปัจจัยผู้บริหารส่วนงาน ไม่สนับสนุนการวางแผนโครงการ หรือขาดความชานาญ ลาดับถัดมาคือ
ปัจจัยที่ผู้บริหารระดับองค์กรขาดความชานาญในการสนับสนุนการวางแผนโครงการ มีค่าเฉลี่ยโอกาส
เกิดเหตุการณ์ 2.30 ปัจจัยที่พนักงานระดับปฏิบัติการขาดความชานาญในการวางแผนโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.20 และปัจจัยที่อาจมีการละเลยต่อการศึกษากฎเกณฑ์ที่หน่วยงาน
กากับดูแลองค์กรกาหนด มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.00
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ มี ค่ า เฉลี่ ย โอกาสเกิ ด เหตุ ก ารณ์ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า คื อ ปั จ จั ย ที่
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งละเลยต่อ การระบุความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ มีค่า เฉลี่ ย โอกาสเกิ ด
เหตุการณ์ 1.80
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ตารางที่ 4.9
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในขั้นตอนปฏิบัติการโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
(1) การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการ
(2) การเกิดข้อพิพาทในสัญญาโดยองค์กรเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากการกาหนดขอบเขตงานไม่
ถูกต้อง
(3) การเกิดข้อพิพาทในสัญญาโดยองค์กรเป็นฝ่ายถูก เนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing
บกพร่องต่อหน้าที่
(4) องค์กรเสียค่าปรับให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(5) องค์กรได้รับค่าปรับจาก ผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(6) องค์กรบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing ละเลยการปฏิบัตหิ น้าที่
(7) การขาดความสัมพันธ์ระหว่างคณะทางานย่อยของโครงการภายในองค์กร
(8) ผู้บริหารขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(9) การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(10) ผู้บริหารส่วนงานขององค์กร ไม่สนับสนุนงานในขั้นปฏิบัติการโครงการ
(11) พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กร ไม่ให้ความร่วมมือในขั้นปฏิบัติการโครงการ
(12) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดในสัญญา
(13) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา
(14) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่รับรู้เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรผู้จ้างงาน
(15) ขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้เกิดช่องโหว่ของระบบ
(16) โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน ส่งผลให้การตัดสินใจระหว่างปฏิบัติโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า
(17) การละเลยต่อการทบทวนกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
Mean
3.60
2.20

S.D.
0.97
1.40

ระดับ
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างต่า

2.80

1.14

ปานกลาง

2.40
3.00
2.40
3.20
2.20
2.80
3.20
2.20
4.20
3.20
2.40
2.50
3.00
2.20

1.35
0.00
0.97
1.14
1.40
1.14
0.63
1.40
1.03
1.75
1.35
1.27
1.33
1.40

ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างสูง
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างต่า
ปานกลาง
ค่อนข้างต่า

ที่มา: ผู้เขียน, 2563
จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้ านค้าสมาชิก เมื่อพิจ ารณาตามวงจรชีวิตของโครงการ ในขั้นตอนปฏิบัติการโครงการ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.20 – 4.20 ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับสูง
และระดับต่า แต่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสู ง คือ 4.20
ปัจจัยที่ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดในสัญญา รองลงมา
คือปัจจัยที่การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการมีค่าเฉลี่ย
โอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.60
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิด เหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.20 ปัจจัย
การขาดความสั มพัน ธ์ร ะหว่างคณะทางานย่อยของโครงการภายในองค์กร ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยที่
ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นงานขององค์ กร ไม่ส นับ สนุน งานในขั้ นปฏิบั ติการโครงการ และเท่า กัน กับ ปัจ จัย ที่
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบไม่ทันต่อระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา รองลงมา คือปัจจัย
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ที่โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อน ส่งผลให้การตัดสินใจระหว่างปฏิบัติโครงการล่าช้า ซึ่งเท่ากันกับ ปัจจัยที่
องค์กรได้รับค่าปรับจาก ผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.00 และ
ปัจจัยด้านผู้บริหารขององค์กรมีส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ซึ่งเท่ากันกับปัจจัย
การเกิดข้อพิพาทในสัญญา โดยองค์กรเป็นฝ่ายถูก เนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing บกพร่องต่อ
หน้าที่ มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.80
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างต่า คือ 2.50
ปัจจัยที่ขาดการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้ระบบเกิดช่องโหว่ของระบบ
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กรเสียค่าปรับให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยองค์กร
บอกเลิกสัญญาเนื่องจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยผู้ให้บริการ
IT Outsourcing ไม่รับรู้เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรผู้จ้างงาน ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.40
และ ปัจจัยการเกิดข้อพิพาทในสัญญา โดยองค์กรเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากกาหนดขอบเขตงานไม่ถูกต้อง
ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยผู้บริหารขององค์กรขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ปัจจัย
พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กรไม่ให้ความร่วมมือในขั้นปฏิบัติการโครงการ และปัจจัยการละเลย
ต่อการทบทวนกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกากับดูแลองค์กรกาหนด ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.20
ตารางที่ 4.10
แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ในขั้นปิดโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง

โอกาสทีจ่ ะเกิด (Likelihood)
Mean S.D.
ระดับ

(1) เกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ทรัพยากรโครงการระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ IT
Outsourcing
(2) ผู้บริหารขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ทดี่ ีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(3) ผู้บริหารส่วนงาน ขาดความสัมพันธ์ที่ดตี ่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing

3.00

0.00

ปานกลาง

1.80
3.10

1.03
0.74

ต่า
ปานกลาง

(4) พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
(5) การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing

1.80
3.00

1.03
1.33

ต่า
ปานกลาง

(6)
(7)
(8)
(9)

องค์กรส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ทันตามที่แจ้งกาหนดการณ์ต่อสาธารณะ
องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการออกแบบระบบ
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งานระบบไม่ครบถ้วน
ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ตรงตามที่ดาเนินการเพื่ออาพราง
เหตุใดเหตุหนึ่ง
(10) ผลการใช้งานระบบ ไม่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจองค์กร
(11) องค์กรกาหนดให้สิ้นสุดการใช้งานระบบโดยที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน
(12) หน่วยงานกากับดูแลองค์กรเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์กาหนดซึ่งกระทบต่อสัญญาโครงการ

2.80
4.70
2.10
2.50

1.48
0.67
1.52
1.72

ปานกลาง
สูง
ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างต่า

3.30
2.00
2.00

0.95
1.05
1.05

ปานกลาง
ค่อนข้างต่า
ค่อนข้างต่า

(13) ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว
(14) องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ

4.20
4.60

1.03
0.70

ค่อนข้างสูง
สูง
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จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่าการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก เมื่อพิจารณาตามวงจรชีวิตของโครงการ ในขั้นปิดโครงการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1.80 – 4.70 มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสของการเกิดความเสี่ยงอยู่ทั้งในระดับต่า ค่อนข้างต่า ปาน
กลาง ค่อนข้างสูง และสูง ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับสูง คือ 4.70
ปั จ จั ย ที่องค์กรได้รั บ ข้อร้ องเรี ย นการใช้ บริการผลิ ตภั ณฑ์ที่เป็น ปัญหาจากคุณภาพการให้ บริการ
ออกแบบระบบ รองลงมาคือ ปัจจัยองค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ
ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 4.60
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง คือ 4.20 ปัจจัย
ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับปานกลาง คือ 3.30 ปัจจัย
ด้านผลการใช้งานระบบ ไม่ตรงต่อความต้องการของธุรกิจองค์กร รองลงมาคือ ปัจจัยผู้บริหารส่วน
งาน ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.10 ถัดมา
คือ ปัจจัยการเกิดข้อพิพาทการถือครองสิทธิ์ในทรัพยากรโครงการระหว่างองค์กร กับ ผู้ให้บริการ IT
Outsourcing ซึ่งเท่ากัน กับ ปั จ จัย การมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของบุคคลในองค์กรกับ ผู้ ให้ บริการ IT
Outsourcing ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 3.00 และปัจจัยองค์กรส่งมอบผลิตภัณฑ์ไม่ทันตามที่แจ้ง
กาหนดการณ์ต่อสาธารณะ ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.80
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่มีค่า เฉลี่ ยโอกาสเกิ ดเหตุก ารณ์อยู่ ในระดับ ค่อนข้า งต่า คื อ 2.50
ปัจจัยที่ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งมอบเอกสารโครงการไม่ตรงตามที่ดาเนินการเพื่ออาพราง
เหตุใดเหตุหนึ่ง รองลงมาคือ ปัจจัยที่ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ถ่ายทอดข้อมูลความรู้การใช้งาน
ระบบไม่ครบถ้วน ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.10 และปัจจัยที่องค์กรกาหนดให้สิ้นสุดการใช้งาน
ระบบโดยที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน ซึ่งเท่ากันกับ ปัจจัยด้านหน่วยงานกากับดูแลองค์กรเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์กาหนด ซึ่งกระทบต่อสัญญาโครงการ ค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์ 2.00
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าเฉลี่ยโอกาสเกิดเหตุการณ์อยู่ในระดับต่า คือ 1.80 ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารขององค์กร ขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ซึ่งเท่ากันกับปัจจัยด้าน
พนักงานระดับปฏิบัติการขององค์กรขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ให้บริการ IT Outsourcing
4.5 ผลการประเมินความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก
เมื่อได้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์แล้ว จากนั้น
คัดเลือกปัจจัยที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์ในระดับสูง และระดับค่อนข้างสูง นาไปประเมินผลกระทบจาก
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เหตุการณ์ความเสี่ยง ได้เป็นผลการประเมินความเสี่ยง ผู้เขียนทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย
และมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 20.21 – 25.00 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง
ค่าเฉลี่ย 15.41 – 20.20 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง
ค่าเฉลี่ย 10.61 – 15.40 หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 5.81 – 10.60
หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างต่า
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 5.80
หมายถึง ค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่า
ตารางที่ 4.11
แสดงความเสี่ยง ค่าของโอกาส ค่าของผลกระทบ ค่าความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง ของการใช้
บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1
กาหนด
โครงการ
ขั้นตอนที่ 2
วางแผน
โครงการ

ขั้นตอนที่ 3
ปฏิบัติการ
โครงการ
ขั้นตอนที่ 4
ปิดโครงการ

3.60

ผล
กระทบ
3.50

ค่า
ความเสี่ยง
12.60

ระดับ
ความเสี่ยง
ปานกลาง

3.50

3.10

10.85

ปานกลาง

4.10

2.90

11.89

ปานกลาง

4.00

3.40

13.60

ปานกลาง

3.60

3.50

12.60

ปานกลาง

3.80

2.90

11.02

ปานกลาง

4.10

4.50

18.45

ค่อนข้างสูง

3.60

4.10

14.76

ปานกลาง

4.20

3.20

13.44

ปานกลาง

4.70

3.60

16.92

ค่อนข้างสูง

4.20

4.30

18.06

ค่อนข้างสูง

4.60

4.30

19.78

ค่อนข้างสูง

ความเสี่ยง

โอกาส

(1) คณะทางานไม่นาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเดิม มา
พิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ IT Outsourcing กรณีเป็นผู้
ให้บริการ IT Outsourcing ที่เคยพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งของ
องค์กร
(2) การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT
Outsourcing
(3) การแบ่งงานที่ไม่สมดุล บางส่วนงานอาจรับภาระหนักเนื่องจาก
บุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่ได้รับ
(4) การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
(5) คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing
ไม่ครบถ้วน
(6) โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไป
อย่างล่าช้า
(7) การมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่า
ที่สุด ทาให้คุณภาพงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร
(8) การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรง
ตามความต้องการ
(9) ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรง
ตามที่กาหนดในสัญญา
(10) องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการ
ออกแบบระบบ
(11) ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่
สะดวก ไม่คล่องตัว
(12) องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ
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จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่าในการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าอยู่ในระดับสูง ระดับค่อนข้างต่า และระดับต่า แต่มีในระดับ
ค่อนข้างสูง และระดับปานกลาง ผลวิเคราะห์มีค่าความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 10.85 - 19.78
เมื่อพิจารณาจัดลาดับความเสี่ยง พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงมากที่สุดอยู่
ในระดับค่อนข้างสูง คือ 19.78 ความเสี่ยงที่องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่จะต้องจ่ายเพื่อการ
ปรับปรุงระบบ รองลงมา คือ ความเสี่ยงที่มีการมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคา
ต่าที่สุ ด ทาให้ คุณภาพงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร ค่าความเสี่ ยง 18.45 ล าดับถัดมา คือความเสี่ ยงที่
ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว ค่าความเสี่ยง 18.06
และ ความเสี่ยงที่องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากคุณภาพการให้บริการ
ออกแบบระบบ โดยมีค่าความเสี่ยงคือ 16.92
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง คือ 14.76 ความเสี่ยงในการ
ระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการ รองลงมาคื อ ความ
เสี่ยงในการมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัติการ มีค่าความเสี่ยง
13.60 ลาดับถัดมาคือ ความเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่
กาหนดในสัญญา ค่าความเสี่ยง 13.44 ถัดมาคือความเสี่ยงที่คณะทางานไม่นาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบเดิม มาพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ IT Outsourcing กรณีเป็นผู้ให้บริการ IT
Outsourcing ที่เคยพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งขององค์กร ซึ่งเท่ากันกับความเสี่ยงในคณะทางาน
ตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน มีค่าความเสี่ยงเท่ากับ 12.60 ความ
เสี่ยงในการแบ่งงานที่ไม่สมดุล บางส่วนงานอาจรับภาระหนักเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่องานที่
ได้รับ มีค่าความเสี่ยง 11.89 ถัดมาคือความเสี่ยงด้านโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผน
โครงการเป็นไปอย่างล่าช้า มีค่าความเสี่ยง 11.02 และความเสี่ยงที่การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลใน
องค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีค่าความเสี่ยงคือ 10.85
4.6 จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง (Prioritizes Risks)
จากผลการประเมินความเสี่ยงในการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบ
ร้านค้าสมาชิก ที่ได้จากตารางที่ 4.11 สามารถจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การพิจารณาคัดเลือกวิธีตอบสนองต่อความเสี่ยง พร้อมกับระบุปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factors: RF)
ลงในแผนภาพความเสี่ยง (ภาพที่ 4.2) ซึ่งในการจัดลาดับปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
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RF01 องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ
RF02 การมุง่ เน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่าที่สุด ทาให้คุณภาพ
งานอาจไม่ดีเท่าที่ควร
RF03 ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว
RF04 องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการออกแบบระบบ
RF05 การระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่ตรงตามความต้องการ
RF06 การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัติการ
RF07 ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรงตามที่กาหนดใน
สัญญา
RF08 คณะท างานไม่ น าความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านระบบเดิ ม มาพิ จ ารณาในการ
ตัดสินใจใช้บริการ IT Outsourcing กรณีเป็นผู้ให้บริการ IT Outsourcing ที่เคย
พัฒนาระบบใดระบบหนึ่งขององค์กร
RF09 คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน
RF10 การแบ่ ง งานที่ไ ม่ส มดุ ล บางส่ ว นงานอาจรับ ภาระหนัก เนื่ องจากบุค ลากรไม่
เพียงพอต่องานที่ได้รับ
RF11 โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า
RF12 การมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing

ภาพที่ 4.2 แผนภาพความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก

Ref. code: 25626123036011DOP

65
จากภาพที่ 4.2 แผนภาพความเสี่ยงแสดงให้เห็นได้ว่าการใช้บริการ IT Outsourcing ใน
การพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ขององค์กรที่ศึกษา ไม่มีปัจจัยความเสี่ยงในระดับสูง แต่มีปัจจัยที่มี
ความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงและระดับปานกลาง โดยปัจจัยที่มีความเสี่ยงระดับค่อนข้างสูงจะ
นาไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนปัจจัยที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง จะนาไปกาหนด
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงหรือจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาคัดเลือก
มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างเหมาะสมต่อไป
4.7 การระบุแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
การบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO ERM 2017 ในหลักการสาคัญด้านการ
ดาเนินงาน (Performance) ระบุกลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
(Risk avoidance) การควบคุมและการจัดการกับความเสี่ยง (Risk Control) การกระจายความเสี่ยง
(Sharing) และการยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) ผู้เขียนได้นาแนวทางของ COSO ERM 2017
มาพัฒนาเป็นกรอบการวิจัยและใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยง ประกอบกับการวิเคราะห์
บริบทโดยรวมขององค์กรที่ศึกษา ซึ่งจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้น ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทาให้
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์มาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ในแต่ละขั้นตอนของการ
บริหารโครงการ โดยสรุปได้ดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12
มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการ
Risk Response

มาตรการตอบสนองความเสีย่ ง

ขั้นตอนที่ 1

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

มีการสื่อสารข้อมูลเป็นประจาทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัตกิ าร ให้เข้าใจถึงความสาคัญของงานที่เป็นงานหลัก
แต่งตั้งคณะทางานโดยมีส่วนงานกากับดูแลด้านกฎเกณฑ์เข้าร่วมด้วย
แต่งตั้งคณะทางานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ด้านประสบการณ์และทัศนคติ
กาหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจนสาหรับการตัดสินใจใช้บริการ IT Outsourcing
คัดเลือกส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้บริการ IT Outsourcing
จัดทาแฟ้มประวัติโครงการโดยละเอียด
สรรหาบุคลากรที่เข้าใจเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาระบบ มาร่วมในการดาเนินงาน เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณากลยุทธ์การใช้บริการ IT Outsourcing จะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร
ศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพขององค์กรในการจัดการด้านการใช้บริการ IT Outsourcing
ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานระบบเดิม เพื่อรวบรวมความต้องการที่ครบถ้วน ชัดเจน
สนับสนุนให้มีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมกระบวนการ รวมถึงมีการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) อย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดขั้นตอนงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปรึกษาส่วนงานทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ อย่างครอบคลุมทุกประเด็นก่อนที่จะทาสัญญา
ค้นหาปัญหาและปัจจัยเสี่ยงพร้อมกับระบุแนวทางแก้ไขตามลาดับความสาคัญของปัญหา
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้านธุรกิจร้านค้า
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้าน User experience (UX) มุ่งเน้นด้านการใช้งานของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหา และ User Interface (UI) มุ่งเน้นด้านการออกแบบและการทางาน
ของระบบงาน
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ IT Outsourcing อย่างครอบคลุมทุกประเด็น เช่น การจดทะเบียนนิติบุคคล ทุนจดทะเบียน วิเคราะห์งบการเงิน รายงานประจาปี
(annual report) ที่มีการรับรองแล้ว ตรวจสอบงบการเงิน (financial statement)
กาหนดเกณฑ์ (Criteria) อย่างละเอียดในการเลือกผู้ให้บริการ IT Outsourcing และกาหนดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
จัดทาสัญญาการใช้บริการและกาหนดเงื่อนไขที่รัดกุมครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ

กาหนด
โครงการ

ขั้นตอนที่ 2
การวางแผน
โครงการ

Control
Control
Control
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ขั้นตอน
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน

Risk Response

ขั้นตอนที่ 2
การวางแผน
โครงการ
(ต่อ)

Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

ขั้นตอนที่ 3

Control
Control
Control
Control

ปฏิบัติการ

Control

โครงการ
Control
Control
Control

มาตรการตอบสนองความเสีย่ ง
ปรับปรุงโครงสร้างระดับองค์กรให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ประเมินอัตรากาลังและคุณสมบัติของพนักงานภายในส่วนงานและบริหารให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
คัดเลือกส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่มีความรู้ความเข้าใจงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้บริการจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing
สรรหาบุคลากรที่เข้าใจเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาระบบ มาร่วมในการดาเนินงาน เพื่อนาองค์ความรู้มาใช้ในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดทาข้อตกลงมาตรฐานการบริการ Service Level Agreement (SLA) และวัดผลงาน (Key performance Indicator, KPI) เป็นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ให้บริการ IT Outsourcing ที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านความรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ระบบการบริหารงานภายใน ศักยภาพและความสามารถในการให้บริการทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
จัดทาเอกสารที่ระบุถึงขอบเขตงาน คุณสมบัติอุปกรณ์ software และ hardware กาหนดตารางระยะเวลา กาหนดค่าใช้จ่าย และเงื่อนไข ให้มีความชัดเจนถูกต้อง ให้เป็นที่
ยอมรับทั้งต่อองค์กรและผู้ให้บริการ IT Outsourcing
จัดทาการรับประกันด้านการเงินและกาหนดเรื่องเบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน สร้างความร่วมมือที่นาไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร
กาหนดให้มีการตรวจสอบการมีสว่ นได้ส่วนเสียของบุคคลภายในที่อาจมีความเชือ่ มโยงกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing และจัดทารายงานส่งให้ผู้บริหารองค์กรทราบ
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้าน User experience (UX) มุ่งเน้นด้านการใช้งานของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหา และ User Interface (UI) มุ่งเน้นด้านการออกแบบและการทางาน
ของระบบงาน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานและระหว่างคู่สัญญา สร้างความร่วมมือที่นาไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีระบบจัดการเรื่องร้องเรียนให้แก่ ลูกค้าขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เช่น ระบบ Call Center ระบบ Voice Of Customer
(VOC) ระบบ Chatbot เป็นต้น
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ต้องมีและจัดทาแนวทาง หรือมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและความลับของระบบงานและข้อมูล โดยประยุกต์ใช้แนวทางการ
ควบคุมด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี เป็นมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับโดยทั่วไป ตามความเหมาะสม
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน

Risk Response

ขั้นตอนที่ 3

Control
Control

กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งตัวแทนเข้าปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร เพื่อควบคุมงาน ประสานงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน

Control
Control
Control

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน สร้างความร่วมมือที่นาไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้านธุรกิจร้านค้า
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้าน User experience (UX) มุ่งเน้นด้านการใช้งานของผู้ใช้เพื่อแก้ปัญหา และ User Interface (UI) มุ่งเน้นด้านการออกแบบและการทางาน
ของระบบงาน
ใช้บริการที่ปรึกษาจากผู้เชีย่ วชาญด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
กาหนดกระบวนการในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบผู้ให้บริการ IT Outsourcing ด้านการดาเนินการได้ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและความลับของ
ระบบงานและข้อมูล
กาหนดกระบวนการในการนาข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้าขององค์กรทั้งหมดกลับมาจากผู้ให้บริการ IT Outsourcing
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีกระบวนการทาลายข้อมูลองค์กรและข้อมูลลูกค้าขององค์กรทั้งหมด เมื่อมีการสิ้นสุดหรือยกเลิกโครงการ
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีกระบวนการถ่ายทอด ขั้นตอนงาน และชุดความรู้ รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กร
ทาการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดเพื่อค้นค่าใช้จ่ายแอบแฝง เหตุผลความจาเป็น และแนวทางป้องกัน
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งตัวแทนเข้าปฏิบัติงานร่วมกับองค์กร เพื่อควบคุมงาน ประสานงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน
มอบหมายส่วนงานเพื่อพิจารณาจัดการเรื่องร้องเรียนร่วมกับผู้ให้บริการ IT Outsourcing และจัดทารายงานการจัดการเรื่องร้องเรียน ส่งให้ผู้บริหารองค์กรได้ทราบรายเดือน
กาหนดแนวทางการชดเชยความเสียหายให้แก่ลกู ค้าขององค์กรอย่างเหมาะสมในกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายจากการใช้บริการช่องทางผลิตภัณฑ์
กาหนดให้มีกระบวนการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดจากการใช้บริการ และจัดทารายงานการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติ ส่งให้ผู้บริหารองค์กรได้ทราบโดยเร่งด่วน
จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานให้กับส่วนงานและบุคคลากรในองค์กร

ปฏิบัติการ
โครงการ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 4
ปิดโครงการ

Control
Control

กาหนดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (Business Impact Analysis: BIA) อย่างครอบคลุมเหตุการณ์ และต้องสอดคล้องกับแผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Disaster Recovery Plan: DRP) และแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
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Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control

มาตรการตอบสนองความเสีย่ ง
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ)
มาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการบริหารโครงการ
ขั้นตอน

Risk Response

มาตรการตอบสนองความเสีย่ ง

ขั้นตอนที่ 4
ปิดโครงการ
(ต่อ)

Control

ควบคุม กากับดูแล และวัดประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามสัญญาการใช้บริการหรือ
ข้อตกลงการให้บริการ
ทบทวนและประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการ IT Outsourcing อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
มีกระบวนการให้ผู้ตรวจสอบดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กรเพื่อประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดทาผลการตรวจสอบส่งให้ผู้บริหารองค์ กรทราบ อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
กาหนดให้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing มีกระบวนการประเมินตนเอง (Self-assessment) และจัดส่งรายงานให้องค์กรเป็นประจา เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตาม

Control
Control
Control
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4.8 การขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารความเสี่ ย งของการใช้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยง
ของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และเพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนบริหารโครงการที่ใช้ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก
ผู้ เ ขี ย นได้ สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ 1 จ านวน 5 ราย เพื่ อ ระบุ ค วามเสี่ ย ง
(Identifies Risk) ในขั้นตอนการบริหารโครงการ จากนั้นนาความเสี่ยงไประบุเป็นข้อคาถามเพื่อเก็บ
ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงจากกลุ่มตัวอย่างที่ 2 จานวน 10 ราย ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีค่าความเสี่ยงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง มี 4 ปัจจัย และผลการจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีการ
ระบุแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses) ด้วยการควบคุมความ
เสี่ยง (Risk Control) ต่อปัจจัยทั้งหมด ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงที่ได้จากการวิจัย 4 ปัจจัย ได้แก่
RF01 องค์กรมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเพื่อปรับปรุงระบบ
RF02 การมุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุน เลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่าที่สุด ทาให้คุณภาพ
งานอาจไม่ดีเท่าที่ควร
RF03 ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว
RF04 องค์กรได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการออกแบบระบบ
ปัจจัย RF01 และ RF04 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “Advantages and
Disadvantages of Outsourcing: Analysis of Outsourcing Practices of Kazakhstan Banks”
โดย Tayauova (2012) ได้นาเสนอผลการวิจัยไว้ว่า ข้อดีในการใช้บริการ Outsourcing คือทาให้เกิด
การมุ่งเน้นความสาคัญต่อความสามารถหลักขององค์กรได้เต็มที่ แต่อาจพบกับปัญหาที่สาคัญ ได้แก่
ปัญหาด้านค่าใช้จ่ายแอบแฝง (Hidden Costs) ที่เกิดจากการใช้บริการ Outsourcing และปัญหา
ด้านคุณภาพการให้บริการ (Quality Problems) นอกจากนี้ ปัจจัย RF1 ยังมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง “IT Outsourcing in the Public Sector Local Government: Experiences of
The Management and Selection of IT Service Providers” โดย Cox, Roberts, and
Walton (2012) ได้นาเสนอผลการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจจ้ างงาน IT
Outsourcing เข้าไปดาเนินการด้าน IT ให้องค์กรภาครัฐ มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายแอบ
แฝง ปัจจัยด้านความปลอดภัยของข้อมูล ปัจจัยด้านการสูญเสียทักษะที่สาคัญขององค์กร และปัจจัย
ด้านความยืดหยุ่นของสัญญาจ้าง
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ปัจจัย RF02 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “Understanding Information
System Outsourcing Failure: Lessons from a Case Study” โดย Chandrasekaran, Tayeh,
and Nagoore (2007) ได้นาเสนอผลการวิจัยไว้ว่า ปัญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวในการใช้
บริการ IT Outsourcing 4 ประการ ได้แก่ ปัญหาการจัดทาสัญญาที่ไร้ความยืดหยุ่น (Contractual
inflexibility) ปัญหาการกาหนดโครงสร้างบุคลากรในองค์กร (Failure to Set up Structural
Governance Mechanisms) ปัญหาการขาดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Lack of personal) และ
ปัญหาในการรับรู้ร่วมกัน (Lack of shared cognition) ในเชิงของเงินทุนสัมพันธ์ที่ผู้จ้างงานมักจะ
มุ่งเน้นเพียงการลดต้นทุนขององค์กร
ปั จ จั ย RF03 มีความสอดคล้ องกับงานวิจัย เรื่อง “Information Systems
Outsourcing Success” โดย Gorla and Chiravuri (2011) ได้นาเสนอผลการวิจัยไว้ว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของการใช้บริการระบบสารสนเทศจากบุคคลภายนอก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านผลประโยชน์ขององค์กรผู้ใช้บริการ (Firm Benefits) ปัจจัยด้านผลประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศ (Information System benefits) และปัจจัยด้านผลประโยชน์ของผู้ใช้ (User
Benefits) ที่ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศและส่งผลให้องค์กรมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเห็นด้วยกับผลการวิจัย
และมีความเห็ น ว่า ในวงจรชีวิตของโครงการที่มีการแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นกาหนดโครงการ
(Defining) ขั้นการวางแผนโครงการ (Planning) ขั้นปฏิบัติการโครงการ (Executing) และขั้นปิด
โครงการ (Closing) นั้น ในทางปฏิบัติจริง แต่ละขั้นตอนอาจไม่ได้เสร็จบรรจบกันตรงตามเวลาที่
กาหนดเสมอไป แต่มักจะมี การซ้อนทับของระยะเวลา กล่าวคือ การทาโครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ ในขณะที่อยู่ในขั้นตอนกาหนดโครงการ ที่มีกิจกรรมการกาหนดเป้าหมายของโครงการ
การกาหนดเป้าหมายดังกล่าวมักจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากแนวคิดริเริ่มการทาโครงการ แต่ในกิจ กรรม
การระบุขอบเขตคุณสมบัติเฉพาะโครงการ (Specifications) การระบุงานสาคัญที่ต้องทา (Tasks)
รวมทั้ ง ก าหนดพั น ธกิ จ ให้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (Responsibilities) อาจมี ก ารท ากิ จ กรรมควบคู่ ไ ปกั บ
ขั้นตอนการวางแผนโครงการ (Planning) ตัวอย่างเช่น ในขณะที่คณะทางานหลักของโครงการอยู่
ระหว่างการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการ
ได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM และตาม
กรอบมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามที่องค์ กรถือปฏิบัติ โดยจะดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ควบคู่ไปกับการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ เพื่อให้โครงการได้รับข้อมูลสนับสนุนอย่าง
รวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น อาจส่ ง ผลให้ มี ร ะยะเวลาในการพั ฒ นาระบบเสร็ จ สิ้ นเร็ ว กว่ า ที่ ก าหนด หรื อ หาก
คณะทางานหลักพิจารณาแล้วว่าโครงการมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ประสบความสาเร็จ อันเนื่องมาจาก
มีปั จ จั ย เสี่ ย งจ านวนมากที่ ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ คณะท างานหลั ก จะสามารถตั ดสิ น ใจได้ เร็ ว ขึ้ น
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ที่จะยกเลิกโครงการ ส่งผลให้องค์กรสามารถควบคุมการสูญเสียทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ หากระหว่ า งด าเนิ น กิ จ กรรมในโครงการพบว่ า อาจมี เ หตุ ก ารณ์ ค วามเสี่ ย งเกิ ด ขึ้ น
คณะทางานจะสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงและลดโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความ
เสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ ห ารความเสี่ ย งของการใช้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภายนอกด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยง
ของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และเพื่อศึกษาแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของขั้นตอนบริหารโครงการที่ใช้ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานและผู้บริหาร
ในองค์กรซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ นาข้อมูลมา
วิเคราะห์จนได้เป็นผลการวิจัย โดยนาเสนอแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ข้อจากัดของงานวิจัย
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย
5.1 สรุปผลการวิจัย
การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เครื่องในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
โดยวิธีการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตการณ์ จากนั้นทาการพัฒนาแบบสอบถามโดยทดสอบความเที่ยงตรงด้วยการประเมิน IOC
และทาการทดสอบความน่าเชื่อถือ ผู้เขียนได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 1 แบบเฉพาะเจาะจง จานวน 5
ราย เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน 5 ราย คิดเป็นร้อยละ
100 ของแบบสอบถามทั้งหมด หลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์จัดกลุ่มปัจจัยที่เหมือนกันรวมเข้า
ด้วยกัน ตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากการวิเคราะห์ จัดกลุ่มข้อมูลแต่ละประเด็น นาปัจจัยความ
เสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ไประบุเป็นข้อคาถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลความเสี่ยง จากนั้นผู้เขียน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ 2 แบบเฉพาะเจาะจงจานวน 10 รายเพื่อทาแบบสอบถามประเมินโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และประเมินผลกรทบจากเหตุการณ์ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์จานวน 10
ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ คานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของโอกาสเกิดความเสี่ยง ผลกระทบจากเหตุการณ์
และการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง

Ref. code: 25626123036011DOP

74
จากกระบวนการพัฒนากรอบแนวความคิดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เขียนได้ปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก โดย
ตัวแปรต้นประกอบด้ว ย กรอบการบริหารความเสี่ยงของ COSO ERM การใช้ ผู้ให้บริการ IT
Outsourcing และขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ ตัวแปรตามคือปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์
สามารถสรุปโดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัย ดังนี้
5.1.1 ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ
ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยเสี่ยง 4 ปัจจัย ที่ส่งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
บริหารโครงการ โดยปัจจัยเสี่ยงด้านการมีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่องค์กรจ่ายเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งผลต่อการผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่งผลมากที่สุด ซึ่งอยู่ในขั้นตอนปิดโครงการ รองลงมาเป็น
ความเสี่ยงที่อยู่ในขั้นการวางแผนโครงการ คือปัจจัยความเสี่ ยงที่เกิดจากการมุ่งเน้นเพียงการลด
ต้นทุนโดยเลือกจ้างผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่าที่สุด ทาให้คุณภาพงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร ถัดมาคือความ
เสี่ยงที่ผู้ใช้งานอาจไม่พึงพอใจต่อระบบเนื่องจากรูปแบบการใช้งานไม่สะดวก ไม่คล่องตัว และความ
เสี่ยงที่องค์กรอาจได้รับข้อร้องเรียนการใช้บริการระบบที่เกิดปัญหาจากการออกแบบระบบ ซึ่งอยู่ใน
ขั้นปิดโครงการ
นอกจากนี้ ผ ลการวิ เคราะห์ ปัจจั ยเสี่ ยงแฝงที่ อยู่ใ นระดับปานกลางจานวน 8
ปัจจัย โดยในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ พบว่าในขั้นกาหนดโครงการ มีปัจจัย
เสี่ยงที่คณะทางานอาจไม่นาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเดิมมาพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการ
IT Outsourcing กรณีเป็น เป็นผู้ให้บริการที่เคยพัฒนาระบบใดระบบหนึ่งขององค์กร ในขั้นการ
วางแผนโครงการ มีปัจจัยเสี่ยงด้านการมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ปัจจัยเสี่ยงที่คณะทางานตรวจทานประวัติของผู้ให้บริการ IT Outsourcing ไม่ครบถ้วน
ปัจจัยเสี่ยงด้านการแบ่งงานที่ไม่สมดุล บางส่วนงานอาจรับภาระหนักเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอต่อ
งานที่ได้รับ ปัจจัยเสี่ยงด้านโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนส่งผลให้การวางแผนโครงการเป็นไปอย่างล่าช้า
และปัจจัยเสี่ยงด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลในองค์กรกับ ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ส่วนใน
ขั้นปฏิบัติการโครงการ มีปัจจัยเสี่ยงด้านการระบุสัญญาที่ไม่ยืดหยุ่น ส่งผลให้องค์กรได้ระบบงานไม่
ตรงตามความต้องการ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ให้บริการ IT Outsourcing พัฒนาระบบที่คุณภาพไม่ตรง
ตามที่กาหนดในสัญญา
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5.1.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนของกระบวนการบริหารโครงการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก มีแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของการใช้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบร้านค้าสมาชิก ดังนี้
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโครงการและการกาหนดของเขตการบริหาร
ความเสี่ยง
ศึกษาข้อมูล รายละเอียดการกาหนดโครงการพั ฒ นาระบบร้ านค้าสมาชิ ก
พร้อมกับศึกษาแนวคิดการบริหารความเสี่ยงตามหลักการ COSO ERM แนวคิด IT Outsourcing
แนวคิดการบริหารโครงการ Project Management และรวบรวมกฎเกณฑ์การกากับดูแล ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และกาหนดขอบเขตในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
กับ บริ บ ทขององค์ ก ร จากนั้ น จั ดให้ มี ก ารประชุ ม เพื่อ การวิเ คราะห์ ส ถานการณ์ วิ เคราะห์ ปั จ จั ย
ภายนอกและภายใน จากนั้น
(2) การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ระบุ ค วามเสี่ ย งในแต่ล ะขั้น ตอนการบริ ห ารโครงการพัฒ นาระบบร้ านค้ า
สมาชิก ประกอบด้วย ขั้นกาหนดโครงการ ขั้นการวางแผนโครงการ ขั้นปฏิบัติการโครงการ และขั้น
ปิดโครงการ โดยระบุ ปัจ จั ย เสี่ ย ง ให้ ครบถ้ว นถูกต้อง พร้อมกับทบทวนเกณฑ์การให้ คะแนนการ
ประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ และประเมินผลกระทบ และค่าความเสี่ยง
(3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
นาปัจ จั ยเสี่ ยงที่ระบุไว้ ในขั้นตอนการบริห ารโครงการพัฒ นาระบบร้านค้า
สมาชิก ไปประเมินโอกาสเกิดเหตุการณ์ และประเมินผลกระทบ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ พร้ อมกับระบุผลการประเมินเป็นค่าระดับ ได้แก่ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง
ค่อนข้างต่า ต่า เพื่อนาไปใช้ใ นการคานวณระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจัยเสี่ยง จากนั้นนาผลที่ได้
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ ไปคานวณค่าระดับความเสี่ยง พร้อมกับระบุผลการประเมิน
เป็นค่าระดับความเสี่ยง ได้แก่ สูง ค่อนข้างสูง ปานกลาง ค่อนข้างต่า ต่า และทาการจัดลาดับ
ความสาคัญของความเสี่ยง โดยเรียงลาดับจากค่าความเสี่ยงระดับสูง ไประดับต่า เพื่อให้เห็นลาดับ
ความสาคัญของแต่ละปัจจัยความเสี่ยง
(4) ระบุแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง (Implements Risk Responses)
ระบุแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งตามแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงของ COSO ERM มีกลยุทธ์การตอบสนองความเสี่ยง 4 กลยุทธ์ คือ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การควบคุมและการจัดการกับความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง จากนั้น
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กาหนดมาตรการในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ซึ่งในแต่ละปัจจัยเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดมาตรการ
ตอบสนองไม่น้อยกว่า 1 มาตรการ
(5) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
จัดทากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก ด้วยการกาหนดนโยบาย กระบวนการทางาน วิธีปฏิบัติงาน และการกาหนดบุคลากรภายใน
องค์กรเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดยมีการกาหนดแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
และกาหนดวันแล้วเสร็จอย่างชัดเจน
(6) การติดตาม (Monitoring)
การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของโครงการพัฒนาระบบร้านค้า
สมาชิก โดยมีการจัดทารายงานผลการตอบสนองต่อความเสี่ยง เพื่อให้ทราบว่าผู้ได้รับมอบหมาย
สามารถดาเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงานที่กาหนด โดยอาจมีการติดตามต่อเนื่องตามระยะเวลาที่ระบุ
ไว้ในแผนปฏิบั ติงาน หรื ออาจติดตามเป็นรายครั้งหลั งจากเกิดเหตุการณ์ เพื่อให้ มั่นใจว่าองค์กร
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์การ
กากับดูแลองค์กร
5.2 ข้อจากัดของงานวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นเพียงการสารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากการเก็บแบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ภายในองค์กรที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพียง 1 แห่ง เท่านั้น ไม่ครอบคลุมทุกองค์กร
อื่น ซึ่งวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรที่ทาการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจัย
1) เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในองค์กรเพียง 15
ราย คือ พนักงานระดับปฏิบัติการและผู้บริหารส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการที่มี
การใช้ผู้ให้บริการ IT Outsourcing ในการพัฒนาระบบงาน จึงควรมีการศึกษาต่อยอดด้านการ
บริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ของประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2) เสนอให้มีการวิจัยต่อยอดโดยสารวจแนวทางการป้องกันปัญหาจากการพัฒนาระบบ
ควบคู่กับสารวจความพึงพอใจในการใช้งานระบบของพนักงานผู้ใช้ระบบหรือลูกค้าที่ใช้งานจริง ศึกษา
ประเด็นความคาดหวังเพื่อสามารถพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2552-2553: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2552: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรมชลประทาน
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