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1. ความสําคัญของมาตรฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปจจุบันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ไดแพรหลายออกไปอยางกวาง
ขวางมาก หนวยงานทั้งขนาดใหญและเล็ก ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน ตางตระหนักดีวาจะตอง
ประยุกตใชไอซีทีในการดําเนินงานและการบริหารจัดการ มิฉะนั้นแลวก็จะไมสามารถจะทํางานให
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานได นอกจากนั้นบุคคลทั่วไปก็เริ่มใชอุปกรณไอซีทีกันมากขึ้น คน
จํานวนมากมีคอมพิวเตอรใชที่บาน และหลายคนมีคอมพิวเตอรขนาดฝามือพกติดกระเปา สวนอุปกรณ
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นขณะนี้มีใชกันแพรหลายทั่วไปในกลุมชนทุกหมูเหลา และทุกระดับฐานะ นอก
จากนั้นโทรศัพทเคลื่อนที่บางแบบยังเปนคอมพิวเตอรขนาดเล็กในตัวดวย
การใชไอซีทีทุกวันนี้จําเปนตองเกี่ยวของสัมพันธกับผูอื่นหรืออุปกรณไอซีทีอื่น ๆ อยูตลอด
เวลา การใชคอมพิวเตอรแตเพียงลําพังผูเดียวก็มีเหมือนกันแตนอย ยกตัวอยางเชน ผูที่ชอบเลนเกม
คอมพิวเตอรก็ยังจําเปนจะตองเชื่อมตอคอมพิวเตอรของตนเขากับระบบอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาและขอ
รับโปรแกรมเกมใหม ๆ มาเลน หรือการใชระบบถอนเงินธนาคารโดยอัตโนมัติ ที่เรียกวาระบบเอที
เอ็ม (ATM ยอจาก Automated Teller Machine) นั้น ลูกคาธนาคารแหงหนึ่งอาจจะถอนเงินผานตูเอที
เอ็มของธนาคารอีกแหงหนึ่งได ดังนั้นบัตรเอทีเอ็มของทุกธนาคารจึงจําเปนจะตองมีขนาดและลักษณะ
เหมือนกัน จะตองมีวิธีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับเจาของบัตรเอาไวเปนแบบเดียวกัน และเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ควบคุมตูเอทีเอ็มจะตองรูจักวาบัตรที่ลูกคานํามาใชนั้นเปนของธนาคารแหงใด หรืออีก
ตัวอยางหนึ่ง เมื่อลูกคาเขาไปซื้อสินคาในหางสรรพสินคา พนักงานขายจะใชอุปกรณอานรหัสแทงที่
พิมพอยูบนตัวสินคา แลวเครื่องคอมพิวเตอรจะอานราคาสินคาจากตารางราคาสินคาขึ้นมาแสดงใหลูก
คาเห็น รหัสแทงที่พิมพโดยผูผลิตนี้จะตองใหคอมพิวเตอรของหางรานทั่วประเทศอานได ไมใชพิมพ
แลวใหเฉพาะแตเครื่องคอมพิวเตอรของตัวเองอานเทานั้น นอกจากนั้นเมื่อคอมพิวเตอรแสดงราคาสิน
คาและบันทึกการขายแลว ขอมูลการขายก็จะถูกสงตอไปยังคอมพิวเตอรเครื่องอื่น ๆ เพื่อนําขอมูลไป
ใชในการทําบัญชี หรือคํานวณคาคอมมิสชันใหแกพนักงานขายตอไป และในที่สุดขอมูลบางสวนก็

จะกลายเปนขอมูลการจายเงินเดือนเขาสูบัญชีของพนักงานขาย และขอมูลการชําระคาสินคาไปใหแกผู
ผลิต
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับไอซีทีมีอยูมากดวยกัน ที่สําคัญไดแก
• มาตรฐานดานฮารดแวร การที่อุปกรณไอซีทีแบบตาง ๆ จะตองทํางานรวมกันนั้น
สงผลใหจําเปนที่จะตองกําหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ ขึ้นใหแกอุปกรณเหลานี้
เปรียบเสมือนกับการที่มีคนตั้งแตสองคนขึ้นไปมาอยูรวมกัน หากตองการจะสื่อสาร
กันไดก็จําเปนจะตองมีภาษาซึ่งประกอบดวยกฎเกณฑไวยากรณและคําที่มีความหมาย
เปนมาตรฐานที่ทุกคนเขาใจตรงกัน หากตางคนตางใชคําที่มีเฉพาะตนเองเทานั้นที่
เขาใจความหมาย คนทั้งกลุมก็จะไมสามารถสื่อสารเขาใจกันได ดวยเหตุนี้เองมาตร
ฐานทางดานฮารดแวรจึงเปนเรื่องสําคัญมาก ผูที่ประกอบอาชีพในการผลิตฮารดแวร
จําหนายจําเปนจะตองศึกษามาตรฐานเหลานี้และตองควบคุมการออกแบบและการ
ผลิตใหไดมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับกันดวย มาตรฐานดานฮารดแวรที่สําคัญมีตั้งแต
การกําหนดคําสั่งสําหรับใชในไมโครโพรเซสเซอร มาตรฐานชิปแบบตาง ๆ เชน ชิป
หนวยความจํา มาตรฐานสายเคเบิลและหัวตอ มาตรฐานชองเสียบ มาตรฐานแผนพีซี
การด
• มาตรฐานทางดานซอฟตแวร ไดแกมาตรฐานที่เกี่ยวกับการกําหนดรายละเอียด
ฟงกชันในซอฟตแวรสําเร็จตาง ๆ ยกตัวอยางเชน ซอฟตแวรประมวลคําที่ใชมากเชน
Microsoft Word ไดกําหนดมาตรฐานในการกําหนดคําสั่งสําหรับใชในการควบคุม
การพิมพและการแสดงเอกสารบนจอภาพ ซอฟตแวรประมวลคําอื่น ๆ ที่ตองการ
สรางเอกสารที่ใชงานไดกับโปรแกรม Microsoft Word จําเปนจะตองใชมาตรฐาน
เดียวกันนี้ มาตรฐานนี้สวนมากมักจะเปนมาตรฐานโดยปริยาย (De facto
standards) คือเปนมาตรฐานที่ยอมรับใชกันทั่วไป ไมไดกําหนดโดยหนวยงาน
มาตรฐานกลาง
• มาตรฐานทางดานโทรคมนาคม เปนมาตรฐานที่เกี่ยวกับการกําหนดขอตกลงในการ
สื่อสารระหวางอุปกรณโทรคมนาคม หนวยงานที่เกี่ยวของกับโทรคมนาคมหลาย
หนวยงาน อาทิ สถาบันวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สหรัฐอเมริกา และ สห
ภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ รวมทั้งองคการวาดวยการมาตรฐานระหวาง
ประเทศ ไดกําหนดมาตรฐานดานโทรคมนาคมขึ้นหลายมาตรฐานดวยกัน มาตรฐาน

สําคัญไดแก เกณฑวิธี (Protocol) สําหรับใชเชื่อมตออุปกรณคอมพิวเตอรใหทํางาน
รวมกันได
• มาตรฐานทางดานภาษาคอมพิวเตอร เปนมาตรฐานที่กําหนดวาภาษาคอมพิวเตอรแต
ละแบบนั้นจะมีรูปแบบไวยากรณอยางไร มีคําสั่งอะไรบาง คําสั่งแตละคําสั่งมีวิธี
การทํางานอยางไร ยกตัวอยางเชนภาษา COBOL ที่เปนภาษารุนแรกสําหรับใชงาน
ทางดานธุรกิจ และ ภาษา C ซึ่งเปนภาษาสําหรับใชในงานประยุกตปจจุบันนั้น ลวน
มีมาตรฐานกํากับ เพื่อใหโปรแกรมที่เขียนขึ้นมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน เวลานําไปใช
กับเครื่องคอมพิวเตอรตางรุนตางแบบกันก็จะไดคําตอบตรงกัน
• มาตรฐานทางดานขอมูล เปนมาตรฐานที่สําคัญไมนอยกวามาตรฐานอื่น ๆ มาตรฐาน
ขอมูลนี้หมายถึงการกําหนดลักษณะของขอมูลใหเปนแบบเดียวกัน เชนการกําหนดวา
ขอมูลวันที่จะมีลักษณะอยางไร จะใชวันที่ขึ้นกอน ตามดวยเลขเดือน แลวตามดวย
เลขพุทธศักราชจํานวนสี่หลัก และระหวางตัวเลขทั้งสามใหใชเครื่องหมายขีดคั่น อาทิ
12-08-2545 หมายถึงวันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2545 การกําหนดเลขประจําตัว
ประชาชนของไทยที่เปนเลข 13 หลักนั้นก็ถือวาเปนการกําหนดมาตรฐานขอมูลแบบ
หนึ่ง มาตรฐานขอมูลนั้นบางอยางจําเปนจะตองใชมาตรฐานที่หนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานระหวางประเทศกําหนดขึ้น แตบางอยางนั้นหนวยงานอาจจะกําหนดเองก็
ได ยกตัวอยางเชน มาตรฐานการกําหนดรหัสอักขระสําหรับใหคอมพิวเตอรทั่วโลก
ใชอักขระภาษาตาง ๆ ในแบบเดียวกันได เชนขอความภาษาไทยเมื่อนําไปแสดงโดย
ใชกับคอมพิวเตอรที่ประเทศกรีก จีน ญี่ปุน ก็จะเปนขอความที่อานไดเหมือนกันหมด
หรือเมื่อนําพิกัดของตําแหนงตาง ๆ ของพื้นที่บนผิวโลกมากําหนดบนแผนที่แลวจะ
ตองเปนแบบเดียวกันทั่วโลก มาตรฐานขอมูลมีมากมายหลายเรื่อง และนาเสียดายที่
หนวยงานไทยยังสนใจเรื่องนี้นอยไปสักหนอย
• มาตรฐานในดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟตแวร และ ระบบตาง ๆ มาตร
ฐานนี้มีความสําคัญมาก เพราะจะชวยทําใหผูเปนลูกคามีความมั่นใจในการพัฒนา
ระบบงานวาจะสําเร็จลุลวงจริง และขณะเดียวกันทางฝายผูพัฒนาก็จะรูขั้นตอน
สําหรับดําเนินงานตาง ๆ ไดอยางครบถวน มาตรฐานทางดานนี้อาจเรียกวาเปน
ระเบียบวิธีก็ได มาตรฐานระเบียบวิธีสําหรับพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นประกอบ
ดวยมาตรฐานการเขียนแผนภาพ มาตรฐานเอกสาร มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนา
ระบบ ยกตัวอยางเชน ระเบียบวิธีแบบโครงสราง (Structured Development

Methodology) ระเบียบวิธีเชิงวัตถุ (Object Oriented Methodology) ระเบียบวิธี
วิศวกรรมสารสนเทศ (Information Engineering Methodology) นอกจากนั้นยัง
อาจรวมมาตรฐานการประเมินวุฒิภาวะในการพัฒนาซอฟตแวร หรือ SW-CMM
(Software Capability Maturity Model) ไดดวย
2. หนวยงานมาตรฐานระดับโลก
หนวยงานระดับนานาชาติที่กําหนดมาตรฐานในดานตาง ๆ สําหรับใหใชทั่วโลกและเปนที่รูจัก
กันดีก็คือ องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for
Standardization ) องคการนี้นิยมเรียกชื่อยอวาไอโซ ( ISO ) คํายอนี้ไมไดยอมาจากชื่อเต็มขององค
การนี้ แตมาจากคํา isos ซึ่งเปนคําภาษากรีกที่มีความหมายวาเทากัน เราจะพบคํา iso นี้นําหนาคํา
อังกฤษอื่น ๆ เชน isometric แปลวา ขนาดหรือวัดไดเทากัน
องคการ ISO ไดรับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 มีสมาชิกเปนหนวยงานมาตรฐานระดับ
ประเทศกวา 140 หนวยงาน โดยประเทศหนึ่งจะมีหนวยงานเปนสมาชิกไดเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น หนา
ที่ขององคการ ISO ก็คือการพัฒนามาตรฐานเพื่อใหการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการระหวางประเทศ
ดําเนินไปไดอยางราบรื่น และเพื่อพัฒนาการรวมมือในกิจกรรมทางดานปญญา ดานวิทยาศาสตร
ดานเทคโนโลยี และ ดานเศรษฐกิจ
ประเทศไทยก็เปนสมาชิกขององคการ ISO ดวย หนวยงานที่เปนสมาชิกขององคการนี้ก็คือ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือ สมอ.
3. แนวทางกําหนดมาตรฐาน
มาตรฐานตาง ๆ ที่มีใชในวงการตาง ๆ รวมทั้งดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยนั้นมีวิธีกําหนด
ขึ้นสองแนวทางดวยกัน แนวทางแรกก็คือกําหนดมาตรฐานขึ้นโดยปริยาย (de facto standards)
และแนวทางที่สองก็คือกําหนดมาตรฐานโดยอาศัยกฎหมาย (de juror standards) แตกอนที่จะ
อธิบายแนวทางกําหนดมาตรฐานทั้งสองนี้จําเปนจะตองเขาใจหนวยงานที่ทําหนาที่กําหนดและควบคุม
การใชมาตรฐานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติกอน
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยปริยายนั้นมักจะเกิดจากการที่บุคคลกลุมหนึ่งซึ่งมักจะเปนบริษัทผู
ผลิตสินคาหรือเทคโนโลยีรายแรกไดพัฒนาขอกําหนดหรือรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาหรือ
เทคโนโลยีของตนขึ้นใชและเผยแพรใหผูอื่นไดรับทราบ ผูผลิตรายอื่นที่เห็นวารายละเอียดเหลานั้นดี

อยูแลวก็อาจยอมรับรายละเอียดเหลานั้นไปใช ครั้นเมื่อใชแพรหลายมากขึ้น รายละเอียดเหลานั้นก็
กลายเปนมาตรฐานไปโดยปริยาย
ในบางครั้งอาจจะมีผูกําหนดรายละเอียดสําหรับใชสินคาใหมขึ้นมาพรอม ๆ กันหลายราย ใน
กรณีเชนนี้ผูผลิตแตละรายตางก็ตองการใหผูผลิตรายอื่น ๆ ยอมใชขอกําหนดรายละเอียดตามที่กําหนด
ขึ้น ดังนั้นก็อาจจะมีการจัดประชุมระหวางผูผลิตรายใหญหลาย ๆ รายเพื่อศึกษาเพื่อตกลงกันวาจะใช
ขอกําหนดรายละเอียดของผูผลิตรายใด เมื่อตกลงกันไดแลวก็จะนําขอกําหนดที่ตกลงกันนั้นมาเปน
มาตรฐานตอไป
4. วิธีการกําหนดมาตรฐานสากล
องคการมาตรฐาน ISO ไดกําหนดมาตรฐานสากล (International Standards) ขึ้นเปนจํานวน
มากดวยกัน มาตรฐานสากลนั้นเปนมาตรฐานที่หนวยงานมาตรฐานที่เปนสมาชิกของ ISO ของ
ประเทศตาง ๆ ยอมรับนําไปใชในประเทศนั้น ๆ หรืออาจนําไปใชเปนมาตรฐานระดับชาติตอไป
การพัฒนามาตรฐานสากลขององคการ ISO นั้นเปนหนาที่ของคณะกรรมการวิชาการ
(Technical Committee เรียกยอ ๆ วา TC) และ คณะอนุกรรมการ (Subcommittee เรียกยอ ๆ วา SC)
โดยมีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นนําเสนอ (Proposal stage)
2. ขั้นเตรียมการ (Preparation stage)
3. ขั้นกรรมการ (Committee stage)
4. ขั้นสอบถาม (Enquiry stage)
5. ขั้นอนุมัติ (Approval stage)
6. ขั้นจัดพิมพ (Publication stage)
ในการพัฒนามาตรฐานสากลใด ๆ นั้น หากในตอนแรกมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยูคอนขาง
สมบูรณดี เชน มีหนวยงานอื่นเคยพัฒนามาตรฐานนั้นขึ้นใชแลว ในกรณีเชนนี้ก็อาจจะขามขั้นตอน
บางขั้นไดโดยเปลี่ยนไปใชวิธีที่รวดเร็วกวา นั่นคือ สงเอกสารเขาไปขอรับการอนุมัติในขั้นที่สี่ในฐานะ
เปน รางมาตรฐานสากล (Draft International Standard หรือ DIS) เลยทีเดียว หรือในกรณีที่มาตร
ฐานนั้นไดรับการพัฒนาโดยหนวยงานมาตรฐานระหวางประเทศอื่น ๆ ที่สภา ISO ยอมรับ ก็อาจสง
มาตรฐานนั้นมาใหอนุมัติในขั้นตอนที่หาในฐานะเปนรางมาตรฐานสากลสุดทาย (Final Draft
International Standard หรือ FDIS) ไดเลยโดยไมตองผานขั้นตอนอื่น ๆ

ตอไปนี้เปนรายละเอียดของขั้นตอนทั้งหก
ขั้นนําเสนอ ขั้นตอนนี้เปนการยืนยันวาจําเปนจะตองมีมาตรฐานสากลในดานใดดานหนึ่ง จะ
มีการจัดทําขอเสนอสงไปใหสมาชิกของคณะกรรมการ TC/SC ที่เกี่ยวของลงคะแนนเสียงวาจะนํามา
บรรจุเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินงานหรือไม
ขอเสนอจะไดรับการยอมรับหากสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงของ TC/SC สวนใหญเห็น
ชอบดวย และอยางนองมีสมาชิก 5 รายประกาศแสดงความจํานงวาจะมีสวนรวมในโครงการนี้อยาง
จริงจัง โดยปกติแลวในขั้นนี้จะมีการแตงตั้งหัวหนาโครงการเพื่อรับผิดชอบตองานนี้
ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนนี้เปนการแตงตั้งคณะทํางานโดย TC/SC คณะทํางานนี้จะประกอบ
ดวยผูเชี่ยวชาญ และ ประธานซึ่งก็คือหัวหนาโครงการนั้นนั่นเอง หนาที่หลักก็คือการจัดเตรียมราง
สําหรับใชงาน คณะทํางานจะพัฒนารางตอไปอีกหลายหนจนกวาคณะทํางานจะพอใจวาไดพัฒนาหา
คําตอบดานเทคนิคที่ดีที่สุดไดแลว เมื่อไดรางแลวก็จะสงรางขึ้นไปใหคณะกรรมการ TC/SC ที่เปนตน
เรื่องเพื่อใหความเห็นชอบ
ขั้นกรรมการ เมื่อจัดทํารางมาตรฐานฉบับแรกแลวก็จะตองลงทะเบียนกับสํานักงานเลขาธิการ
กลางของ ISO จากนั้นก็ทําสําเนาแจกจายไปขอความเห็นจากสมาชิกที่เขารวมใน TC/SC และถา
ตองการก็ขอใหออกเสียงวาจะรับหรือไมรับไดดวย ตอจากนั้นก็อาจจะมีการจัดทํารางชุดใหมออกมา
พิจารณาตอไปอีกหลายครั้งจนกวาจะเห็นพองตองกันในเนื้อหาดานเทคนิค หลังจากนั้นก็จะปรับปรุง
ตัวรางเปนครั้งสุดทายใหถูกตองตามรูปแบบเพื่อนําเสนอเปน รางมาตรฐานสากล (DIS)
ขั้นสอบถาม สํานักงานเลขาธิการกลางจัดสงรางมาตรฐานสากลไปใหแกองคการที่เปน
สมาชิกทั้งหมดขององคการ ISO สมาชิกจะตองพิจารณาวาจะใหความเห็นหรือออกเสียงอยางไรภาย
ในเวลาหาเดือน หากมีผูออกเสียงเห็นชอบดวยเกิน สองในสาม ของ TC/SC และผูไมเห็นชอบดวยมี
ไมเกินหนึ่งในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่ไดรับ ก็จะจัดทําเปนรางมาตรฐานสากลสุดทาย (FDIS) แต
ถาหากการลงคะแนนเสียงไมผานเกณฑนี้ ก็จะสงรางมาตรฐานกลับไปใหแก TC/SC ที่เปนตนเรื่อง
เพื่อศึกษาตอไปอีกและเพื่อใหแกไขปรับปรุงรางใหมกอนที่จะเวียนสงออกไปถามความเห็นใหมใน
ฐานะเปน DIS
ขั้นอนุมัติ สํานักงานเลขาธิการกลางจัดสงรางสุดทายของมาตรฐานสากล (FDIS) ไปใหแกทุก
องคการที่เปนสมาชิกขององคการ ISO เพื่อใหลงคะแนนเสียงวาจะรับหรือไมรับภายในเวลาสองเดือน
หากองคกรใดสงความเห็นดานเทคนิคมาในชวงนี้ ISO จะไมนํามาพิจารณาในขั้นนี้ แตจะลงทะเบียน
เก็บไวเพื่อพิจารณาในการแกไขปรับปรุงมาตรฐานสากลเรื่องนี้ในอนาคต หากมีผูออกเสียงเห็นชอบ

ดวยเกินสองในสามของ TC/SC และผูไมเห็นชอบดวยมีไมเกินหนึ่งในสี่ของคะแนนเสียงทั้งหมดที่ได
รับ ก็จะถือวารางนั้นไดผานการอนุมัติใหเปนมาตรฐานสากลแลว แตถาหากการลงคะแนนเสียงไม
ผานเกณฑนี้ ก็จะสงมาตรฐานนี้กลับไปใหแก TC/SC ที่เปนตนเรื่องเพื่อใหพิจารณาใหมอีกครั้งตาม
ความเห็นดานเทคนิคของผูคัดคาน
ขั้นจัดพิมพ หลังจากไดอนุมัติใหรางสุดทายเปนมาตรฐานสากลแลว หากจําเปนก็อาจจะมี
การแกไขเฉพาะสวนที่เปนขอความบรรณาธิการเพียงเล็กนอย จากนั้นก็จะจัดทําเปนเอกสารมาตรฐาน
สากลฉบับสุดทายสําหรับสงไปใหทางสํานักงานเลขาธิการกลางจัดพิมพเปนมาตรฐานสากลตอไป
มาตรฐานสากลที่ทาง ISO จัดทําขึ้นนั้นจะไดรับการทบทวนอยางนอยทุกหาปโดย TC/SC ที่
รับผิดชอบดูแลมาตรฐานนั้น กรรมการอาจตัดสินใจที่จะยืนยันมาตรฐานไวแบบเดิม แกไขเปลี่ยน
แปลง หรือ ยกเลิกมาตรฐานสากลนั้น ๆ ก็ไดสุดแทแตความเห็นและการคะแนนเสียงสวนใหญของ
กรรมการ
ดู http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/whowhenhow/proc/proc.hmtl

