
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 จากการศึกษาทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ  เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศการ
ติดตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ พบวามีแนวคิด 
ทฤษฎีและเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัความหมายของการวางแผน 
2.2 แนวคิดดานองคประกอบของการวางแผน 
2.3 แนวคิดเร่ืองกระบวนการวางแผน 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัองคประกอบของโครงการ 
2.5 แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 
2.6 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับความหมายของการวางแผน 
 ประชุม รอดประเสริฐ  (2527)   ใหความหมายวา การวางแผนมีความสําคัญตอการ

บริหารงานทุกประเภท ถาขาดการวางแผนกิจกรรมทุกชนิดก็ยากท่ีจะดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ การวางแผนชวยใหการดําเนินถูกตองตามวัตถุประสงค   และชวยใหมีการ
ประสานงานจากหนวยงานทุกหนวยงาน   ทําใหการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนและขัดแยงหมดส้ิน
ไป  การวางแผนจึงเปนตัวกลางท่ีจําเปนอยางหน่ึงของการบริหารงาน  ดังนั้น  การวางแผนจึงได
ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย   แมกระทั่งในชีวิตประจําวัน   จนอาจกลาวไดวา   การวางแผน
คือ  ชีวิตและความเจริญกาวหนาของทุกคนและทุกหนวยงาน  

 วีระพล  สุวรรณนันต (2526) เสนอวา การวางแผนเปนกระบวนการในการบริหารงาน
ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบายท่ีกําหนดไว 

 ธงชัย   สันติวงษ  (2530)  ไดอธิบายวาการวางแผน เปนการกําหนดวิธีการปฏิบัติไว
ลวงหนา ซ่ึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จตามความตองการ 

 กระทรวงศึกษาธิการ  (2527)  ใหนิยามวา การวางแผนเปนกระบวนการท่ีชวยตัดสินใจ 
ในส่ิงท่ีจะดําเนินการและวิธีดําเนินการในอนาคต เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคท่ีวาง
ไวภายใต เ ง่ือนไขระยะเวลาและทรัพยากร  เปนกลไกเ พ่ือ ตัดสินใจลวงหน าว าจะทํา
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อะไร อยางไร ใครทํา ทําเม่ือใด และท่ีไหน ท่ีผูกตอกันจนเปนระบบ และตอเนื่องกัน ทําใหการ
วางแผนเปนไปอยางมีระบบระเบียบ 
   
2.2 แนวคิดดานองคประกอบของการวางแผน 

 อําพล  ทิมาสาร  (2538) อธิบายวา การวางแผนโดยท่ัวไปประกอบไปดวย จุดมุงหมาย 
วิธีการและกระบวนการทรัพยากรการนําแผนไปใชปฏิบัติและการควบคุมซ่ึงมีรายละเอียดในสวน
ตาง ๆ ดังนี้ 

 1) จุดมุงหมาย (Ends) จุดมุงหมาย หรือเปาประสงค (Goals) เปนองคประกอบท่ีแสดง
ถึงความมุ งหวั ง ท่ีตองการให เกิด ข้ึนหลังจากท่ี มีการปฏิบั ติตามแผนส้ินสุดลงสําหรับ 
วัตถุประสงค (Objectives) เปนองคประกอบท่ีเปนผลมาจากการถายทอดจุดมุงหมายใหเปน
รูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน ดังนั้น การกําหนดวัตถุประสงคโดยท่ัวไปจึงอาจเปนการช้ีถึงสภาพ
ของปญหาและการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของภูมิหลัง (Past experience) ท่ีเปนสาเหตุใหมีการวางแผน หรือ
แสดงถึงผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการวางแผนน้ัน ในสวนของเปาหมาย (Targets) นั้น เปน
องคประกอบท่ีเปนผลมาจากการถายทอดวัตถุประสงคใหเปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน 
เปาหมายท่ีดีจึงควรจะกําหนดเปนหนวยนับท่ีวัดผลได หรือควรกําหนดตัวเลขท่ีแสดงถึงจํานวน
ของผลงานท่ีตองการใหเกิดข้ึนหลังจากมีการปฏิบัติในแตละองคประกอบของแผนส้ินสุดลง 

 2) วิธีการและกระบวนการ (Means and Process) เปนการนําเอาขอมูลมาวิเคราะห 
กําหนดเปนทางเลือกสําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ (Strategy) ใหบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
จากน้ันจะถายทอดออกมาเปนแผนงาน งาน และโครงการท่ีเช่ือมโยงกันตามลําดับความสําคัญ
กอนหลัง ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถดําเนินการปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดหมาย (Ends) 
ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 สําหรับวิธีการและกระบวนการของการวางแผนโดยท่ัวไปนั้น จะประกอบไปดวย 
องคประกอบหลัก 2 ประการคือ 

1) แนวทางปฏิบัติหรือกลวิธีการปฏิบัติ (Strategy) เปนองคประกอบซ่ึงเปนผลที่เกิด 
จากการถายทอดจากเปาหมาย (Targets) ท่ีกําหนดไว เพื่อสงผลใหใชเปนแนวทางการปฏิบัติให
บรรลุจุดหมาย (Ends) ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2) แผนงาน (Programs) งาน (Work plans) และโครงการ (Projects) เปนผลที่เกิดจาก 
การถายทอดแนวทางการปฏิบัติหรือกลวิธีการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในการปฏิบัติมากข้ึน ซ่ึง
โดยท่ัวไปจะตองแสดงถึงการเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบดวย 
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รูป 2.1  แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผน แผนงาน งาน และโครงการ 
 

 3)  ทรัพยากร (Resources) และคาใชจาย (Cost) เปนองคประกอบท่ีเกิดจากการถายทอด
กิจกรรมของแผนงาน งาน และโครงการออกเปนประเภทปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากรที่จะ
ใชในการปฏิบัติตามแผน ซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และวิธีการจัดการท่ีตองจัดสรรใหแก
แผนงาน งาน โครงการ และแนวทางปฏิบัติท่ีไดกําหนดไว 

 4) การนําแผนไปใชปฏิบัติ (Implementation) เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงกรรมวิธีการ
ตัดสินใจท่ีจะเลือกองคประกอบของแผน ซ่ึงไดแก แผนงาน งาน และโครงการ สําหรับนําไปใช
ปฏิบัติเพื่อใหบังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามจุดมุงหมาย (Ends) ท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปนการ
เลือกตามลําดับความสําคัญท่ีแสดงถึงการเช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ และเปนการเลือกจาก
ทางเลือกท่ีกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดจากการปฏิบัติงานเปนสําคัญ 

 5) การควบคุม (Control) เปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการตรวจสอบและการ
ประเมินผล กระบวนการวางแผน แผน และการดําเนินงานตามแผน เพื่อทราบถึงขอดีขอเสีย 
ขอบกพรอง ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดตาง ๆ สําหรับนําไปใชประโยชนเปนสารสนเทศ
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปใชดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการควบคุมแผนท่ีดีนั้น
จะตองกระทําในทุก ข้ันตอนของการดํ า เนินการและจะตอง เปนการกระทํา ท่ีตอ เนื่อง 
 
 
 
 

 

แผน 

แผนงาน 1 

แผนงาน 2 

แผนงาน 3 

งาน 1 

งาน 2 

โครงการ 

โครงการ 

กิจกรรม 1 

กิจกรรม 2 

กิจกรรม 3 

กิจกรรม 4 
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2.3 แนวคิดเร่ืองกระบวนการวางแผน 
 ปกรณ ปรียากร (2551)  นําเสนอวา กระบวนการวางแผนโดยท่ัวๆ ไป จะประกอบดวย

ข้ันตอนท่ี สําคัญๆ ดังนี้ 
 1) การเตรียมการ จะเปนการกําหนดวิธีการวางแผน กําหนด โครงสราง และกลไกการ

ทํางาน รวบรวมขอมูลท่ีจําเปน กําหนดวัตถุประสงคของการพัฒนา การศึกษา 
 2) การวางแผน  เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ  ซ่ึงนักวางแผนจะตองคํานึงถึงกิจกรรมหลัก  ๆ 

ของข้ันตอนนี้ครอบคลุมถึง  การศึกษาวินิจฉัยสถานการณตางๆ  การกําหนดนโยบายเพื่อแกไข
ปญหาในอนาคตการประมาณการวงเงินคาใชจายการกําหนดเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญ
ทดสอบแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

 3) การจัดทําแผน เปนการเตรียมเอกสารแผนท่ีระบุการทํางานเพ่ือใหเปนไปตาม
เปาหมายและนโยบาย  เพื่อใหหนวยงานหรือผูท่ีมีอํานาจตัดสินใจพิจารณาใหความเห็นชอบและ
มอบหมายใหฝายปฏิบัตินําไปจัดทําแผนละเอียดตอไป 

 4) การจัดทํารายละเอียดของแผน  เนื่องจากการจัดทําแผนไมไดระบุรายละเอียดไว 
พอท่ีจะนําไปปฏิบัติได  หลังจากท่ีมีการอนุมัติแผนแลว  หนวยงานท่ีรับผิดชอบจําเปนตองจัดทํา
รายละเอียดเปนแผนงานโครงการ ตลอดจนพื้นท่ีปฏิบัติการตอไป 

 5) การนําแผนไปปฏิบัติ  ไดแกการจัดทําแผนประจําป เพื่อประกอบในการขอ
งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจําปหลังจากท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณแลว  ซ่ึงหมายถึงการ
บริหารและการจัดการนั่นเอง 

 6) การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผน  เม่ือมีการนําแผนไปปฏิบัติแลวจะตองมี
การติดตาม  ประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน  และรวบรวมขอมูลสําหรับปรับปรุงหรือ
เตรียมการวางแผนในวงจรหรือกระบวนการรอบตอไป 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของโครงการ 

 พิสณุ ฟองศรี (2549)  ระบุวา เม่ือมีการวางแผนงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการ
แลว    ก็จะมีการกําหนดโครงการ เพื่อรองรับแผนงานดังกลาว ดังนั้น โครงการจึงเปนสวนหนึ่งใน
การวางแผนพัฒนาซ่ึงชวยใหเห็นภาพ และทิศทางการพัฒนา ขอบเขตของการพัฒนาที่สามารถ
ติดตามและประเมินได โครงการตางๆ จะเกิดจากลักษณะความพยายามที่จะจัดกิจกรรม หรือ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค เพื่อบรรเทา หรือ ลด หรือขจัดปญหาและตอบสนองความตองการ
ในการพัฒนาสําหรับปจจุบัน และอนาคต 
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 องคประกอบพื้นฐานในโครงการแตละโครงการนั้นควรจะมีดังนี ้
 1) ช่ือแผนงาน    เปนการกําหนดช่ือใหครอบคลุมโครงการเดียวหรือหลายโครงการท่ีมี

ลักษณะงานไปในทิศทางเดียวกัน   เพื่อแกไขปญหา หรือ สนองวัตถุประสงคหลัก     ท่ีกําหนดไว 
 2) ช่ือโครงการ ใหระบุช่ือโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน และเรียก

เหมือนเดิมทุกคร้ัง จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 
 3) หลักการและเหตุผล ช้ีแจงรายละเอียดของปญหาและความจําเปนท่ีตองมีโครงการนี้ 
 4) วัตถุประสงค เปนการบอกใหทราบวา การดําเนินงานตามโครงการนั้นความตองการ

ใหอะไรเกิดข้ึน วัตถุประสงคนี้จะตองมีความชัดเจน ปฏิบัติได สามารถวัดและประเมินผลได 
 5) เปาหมาย เปนการระบุวาจะดําเนินการส่ิงใด โดยพยายาม แสดงใหปรากฏ เปนรูป

ตัวเลข หรือจํานวนท่ีจะทําไดภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 6) วิธีดําเนินการ งานหรือภารกิจท่ีจะตองดําเนินโครงการใหบรรลุตามวัตถุประสงคใน

ระยะเตรียมโครงการจะตองควบรวมกิจกรรมทุกอยางไวแลวนํามาจัดลําดับวาควรจะทําส่ิงใด   
กอน -หลัง หรือ พรอมๆกัน แลวเขียนไวตามลําดับ จนถึงข้ันสุดทายท่ีทําใหโครงการบรรลุ
วัตถุประสงค 

 7) ระยะเวลาการดําเนินโครงการ จะระบุระยะเวลาต้ังแตเร่ิมตนโครงการจนเสร็จส้ิน
โครงการ 

 8) งบประมาณ เปนประมาณการคาใชจายท้ังส้ินของโครงการ ซ่ึงควรจําแนกรายการ
คาใชจายไดอยางชัดเจน 

 9) ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง หนวยงานระดับ กอง กรม หรือ เอกชน 
 10) พื้นท่ีดําเนินการ ซ่ึงอาจจะมีระบุไวไดมากกวา 1 พื้นท่ี ในจังหวัด อําเภอ หรือ
หนวยงานใด เปนตน 
 11) หนวยงานท่ีเกีย่วของ เพื่อสนับสนุนและประสานงาน 
 12) การประเมินผล จะระบุแนวทางวาการติดตามประเมินผลควรทําอยางไร ใน

ระยะเวลาใด และใชวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม 
 13) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ เม่ือโครงการนี้เสร็จส้ินแลว หากไมมีอุปสรรค 

 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 

 สัลยุทธ  สวางวรรณ (2546)  อธิบายวา ระบบสารสนเทศในทางดานเทคนิคหมายถึง 
กลุมของระบบงานท่ีประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจายขอมูลขาวสารเพ่ือสนับสนุนการ
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ตัดสินใจและการควบคุมภายในองคกร นอกจากนี้ยังชวยบุคลากรในองคกรนั้นในการประสานงาน 
การวิเคราะหปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุท่ีมีความซับซอน และการสรางผลิตภัณฑใหมๆ   

 กระบวนการทํางานของระบบสารสนเทศประกอบดวย  กิจกรรม 3 ชนิด คือ  การนํา
ขอมูลเขาสูระบบ  การประมวลผล  และการนําเสนอผลลัพธ  การนําขอมูลเขาสูระบบ (input)  
จัดการรวบรวมขอมูลจากสวนตางๆ ขององคกร  หรือจากส่ิงแวดลอมภายนอกองคกร  การ
ประมวลผล (processing) ทําหนาท่ีปรับเปล่ียนขอมูลท่ีนําเขามาใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายตอ
องคกร  ซ่ึงสามารถนําไปใชงานได  การนําเสนอผลลัพธ (output) จัดการนําขาวสาร หรือขอมูลท่ี
ผานการประมวลผลแลว  ไปเสนอใหแกผูใชตามความเหมาะสมหรือนําไปสงตอใหกับสวนอ่ืน ซ่ึง
ตองนําขาวสารนี้ไปใชงานตอไป   

 ระบบสารสนเทศในมุมมองธุรกิจ  คือ  กระบวนการแกปญหาท่ีมีการจัดโครงสราง
อยางดี  สอดคลองตามเทคโนโลยีขาวสารที่นํามาใช  เพื่อตอบสนองความทาทายท้ังหลายจาก
ส่ิงแวดลอมขององคกร  ผูบริหารตองมีความเขาใจโครงสรางขององคกร  กระบวนการบริหารงาน  
เทคโนโลยีขาวสาร  และความสามารถในการนําเสนอกระบวนการแกปญหา 

 ศรีไพร  ศักดิ์รุงพงศากุล (2547)  อธิบายวา ระบบสารสนเทศ เปนการนําองคประกอบท่ี
มีความสัมพันธกันของระบบมาใชในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจายสารสนเทศเพ่ือ
ใชในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ  

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 นิตยา ถาวัน (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงาน
นโยบายและแผน ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพ
พลิเคชัน โดยใชภาษาพีเอชพี ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล และพีเอชพีมายแอดมิน เปนเคร่ืองมือใน
การจัดการฐานขอมูล โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาประกอบไปดวย ระบบบริหารโครงการวิจัย 
และระบบบริหารงบประมาณ ซ่ึงเม่ือทดสอบโดยผูใช พบวา ระบบทํางานไดถูกตอง รายงาน
สารสนเทศดานงบประมาณ และดานงานวิจัยตรงตามความตองการ สามารถนําไปใชในการ
วางแผนปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดได แตก็ยังมีจุดออนของระบบคือ ระบบยังไมมีระบบจัดการ
ขอมูลขาวสาร คําส่ัง ประกาศ ของงานนโยบายและแผนผานทางระบบ ยังไมสามารถออกรายงาน
ในรูปแบบของกราฟได 

 สุทัศน กุนา  (2550) ไดศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ 
สําหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยจัดทําโปรแกรมสําหรับ
การบันทึก การสรุปขอมูลการใชงบประมาณเบิกจายจริง ผานระบบอินเทอรเน็ต โดยใชเคร่ืองมือ
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คือ โปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล 2005 เซิรฟเวอร สําหรับใชในการบริหารจัดการฐานขอมูล 
และใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอดอทเน็ตในการออกแบบและพัฒนาสวนติดตอ
ผูใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต และพบวา ระบบดังกลาว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน 
แสดงขอมูลไดรวดเร็ว อํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน 
นอกจากนี้ยังใหสารสนเทศท่ีชวยในการตัดสินใจกับผูบริหารได แตระบบยังขาดในสวนของการ
จัดการขาวสาร ประชาสัมพันธงานแตละดาน ของงานนโยบายและแผน 

 จากการศึกษาแนวคิดตามลําดับขางตน ผูศึกษาไดนําหลักการและแนวคิดตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของมาใชในการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบดังรายละเอียดท่ีนําเสนอในบทตอไป 
  


