
บทที่ 2 

แนวคิดและทฤษฎี 
 

ในการศึกษาเรื่อง การจัดทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ ในครั้งนี้ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีวรรณกรรมตาง ๆ มาประกอบ
เปนแนวทางในการดําเนินการศึกษา ดังนี้ 

2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) 
2.2. ระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ 
2.3  ความสัมพันธระหวางกลยุทธองคกรและกลยุทธในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.4. ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ 
2.5. ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง กลุมของสวนประกอบท่ีสัมพันธซ่ึงกันและกัน ทําการ
เก็บรวบรวม การประมวลผล การเก็บรักษา และการกระจายสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
การประสานงาน การควบคุม การวิเคราะห และตรวจสอบในองคกร  ซ่ึงเทคโนโลยีประกอบไป
ดวยสารสนเทศเกี่ยวกับคน สถานท่ี และส่ิงตาง ๆ ท่ีมีความสําคัญภายในองคกรหรือภายใน
สภาพแวดลอมรอบ ๆ ของระบบ นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังหมายรวมถึงกระบวนการ
ตางๆ และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศท่ีตองการโดยจะรวมถึง  

1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณ
คมนาคมตางๆ รวมทั้งซอฟตแวรท้ังระบบสําเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะดาน  

2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน รวบรวมขอมูล จัดเก็บ
ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได
ตอไป  

กิจกรรมพื้นฐานของระบบสารสนเทศ ไดแก 
1. การนําเขา (input) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ในองคกรหรือจาก

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

2. กระบวนการประมวลผล (processing) เปนการแปลงขอมูลท่ีไดจากการนําขอมูลเขา
ทําใหอยูในรูปแบบท่ีมีความหมายมากขึ้น 



 5

3. ผลลัพธ (output) เปนการแสดงสารสนเทศท่ีไดจากกระบวนการประมวลผลใหกับ
ผูใช 

4. ขอมูลยอนกลับ (feedback) และการควบคุม (control) เปนการสงผลที่ไดรับกลับไป
ยังองคกรเพ่ือใชในการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงการนําขอมูลเขา กระบวนการ
ประมวลผล (Keneth C. Laudon and Jane P. Laudon, 2000  :  p.7) 

 
2.2  ระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ 

ผูบริหารจะตองกําหนดภารกิจ วัตถุประสงคขององคกร และวางแผนกลยุทธ ซ่ึงเกี่ยวกับ
ประเด็นตาง ๆ ในการวางแผน ไดแก งบประมาณ การกําหนดคาใชจาย เปนตน ผูบริหารตอง
พิจารณาประกอบกับวิเคราะหและสังเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร พรอมท้ังส่ิงท่ีชวยเอ้ือความ
สะดวกในการวางแผนตัดสินใจ  เชน ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ  ท้ังหมดนี้
เรียกวา ระบบการจัดการกลยุทธองคกร  โดยจะประกอบไปดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกท่ีแสดงใหเห็นภาพของโอกาสขององคกรในดานท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประชากรและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมภายในท่ีตองแสดงใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนของ
องคกร และขอมูลยอนกลับจากการประเมินผล สําหรับการวางแผนกลยุทธของแผนท่ีกําหนดไว
แลว จะตองพิจารณาควบคูไปกับงบประมาณและคาใชจายขององคกร ท้ังนี้เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ไปสูแผนงาน งาน/โครงการท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธ   เชน ในดานการจัดโปรแกรมการ
บริหารงานขององคกร ความตองการของโปรแกรมนั้นจากผู ท่ีเกี่ยวของ และการจัดลําดับ
ความสําคัญของโปรแกรมการบริหารงานขององคกรท่ีกําหนดไวดวย เพราะงบประมาณขององคกร
มีขีดจํากัด  การวางแผนกลยุทธจําเปนตองใชขอมูลสารสนเทศจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
องคกรท่ีประกอบดวย ระบบวิชาการ ระบบบริหาร ระบบอาคารสถานท่ี  ระบบบุคคล  ทั้งนี้เปน
วงจรท่ีตอเนื่องกันเปนระบบ ส่ิงสําคัญประการหนึ่งของระบบการจัดการกลยุทธ  คือ การจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธ ซ่ึงเปนทางเลือกเพ่ือการวางแผนกลยุทธ (ปทีป  เมธาคุณวุฒ ิ, 2544  :  272) 

สารสนเทศกับการตัดสินใจ  

ในองคกรตาง ๆ นั้น สามารถแบงการทํางานไดเปน 4  ระดับดวยกันคือ ระดับวางแผน
ยุทธศาสตรระยะยาว (strategic planning) ระดับวางแผนการบริหาร (tactical planning) ระดับ
วางแผนปฏิบัตกิาร (operation planning) และ ระดับผูปฏิบัติการ (clerical) โดยใน 3 ระดับแรก
นั้นจะจัดอยูใน ระดับบริหาร (management) และระดับสุดทายจัดอยูใน ระดับปฏิบัติการ 
(operation) ระบบสารสนเทศจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากระดับปฏิบัติการ และทําการ
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ประมวลผลเพ่ือใหสารสนเทศกับบุคลากรในระดับตาง ๆ ซ่ึงในแตละระดับนั้นจะใชลักษณะและ
ปริมาณของสารสนเทศท่ีแตกตางไป ดังนี้ 

ระดับวางแผนยุทธศาสตรระยะยาว  

ผูบริหารระดับนี้จะเปนระดับสูงสุด ซ่ึงเนนในเรื่องเปาประสงคขององคกร  ระบบ
สารสนเทศท่ีตองการจะเนนท่ีรายงานสรุป รายงานแบบ what-if และการวิเคราะหแนวโนมตางๆ 
(trend analysis) ตัวอยางเชน ประธานบริษัทอาจตองการรายงานท่ีแสดงแนวโนมการขายในอีก 4 

ปขางหนาของผลิตภัณฑ  3 ชนิดของบริษัท เพ่ือดูแนวโนมในการเติบโตของผลิตภัณฑตาง ๆ วา 

ผลิตภัณฑใดจะมีแนวโนมท่ีดีกวา หรือผลิตภัณฑใดท่ีอาจสรางปญหาใหบริษัทได เปนตน 

ระดับวางแผนการบริหาร  

บุคลากรในระดับนี้ จะเปนผูบริหารระดับกลาง ซ่ึงทําหนาท่ีวางแผนใหบรรลุเปาหมาย
ตางๆ เพ่ือใหองคกรประสบความสําเร็จตามแผนงานระยะยาวตามท่ีกําหนดโดยผูบริหารระดับสูง 

มักจะเปนสารสนเทศตามคาบเวลาซ่ึงมีระยะเวลานานกวาผูบริหารขั้นตน และจะเปนสารสนเทศท่ี
รวบรวมขอมูลท้ังจากภายในและภายนอกองคกร เชน ของคูแขงหรือของตลาดโดยรวม เปนตน 
นอกจากนี้ ผูบริหารระดับนี้ยังตองการระบบที่ใหรายงานการวิเคราะหแบบ ถา-แลว (what - if) 

นั่นคือสามารถทดสอบไดวาหากเกิดเหตุการณเชนนี้แลว ตัวเลขหรือสารสนเทศตางๆ จะเปล่ียนเปน
เชนไร เพื่อใหจําลองสถานการณตางๆท่ีตองการได  

ระดับวางแผนปฏิบัติการ  

บุคลากรในระดับนี้ จะเปนผูบริหารขั้นตนท่ีทําหนาท่ีควบคุมการปฏิบัติงานประจําวัน 

และการวางแผนปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับระยะเวลาส้ัน ๆ  เชน  แผนงานประจําวัน ประจําสัปดาห 
หรือประจําไตรมาส ขอมูลท่ีผูบริหารระดับนี้ตองการสวนมากจะเกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานใน
ชวงเวลาหนึ่ง ๆ  

ระดับปฏิบัติการ  

บุคลากรในระดับนี้เกี่ยวของอยูกับงานท่ีทําซํ้า ๆ กัน และจะเนนไปท่ีการจัดการรายการ
ประจําวัน คือบุคลากรในระดับนี้เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศในฐานะผูจัดหาขอมูลเขาสูระบบ 

ตัวอยางเชน เจาหนาท่ีผูทําหนาท่ีปอนขอมูลการส่ังซ้ือของลูกคาเขาสูคอมพิวเตอรในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการขาย หรือตัวแทนการจองตั๋วและขายตั๋วในระบบจองตั๋วเครื่องบิน เปนตน 
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2.3  ความสัมพันธระหวางกลยุทธองคกรและกลยุทธในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคกรจําเปนตองอาศัยงบประมาณคาใชจายดาน
วัสดุอุปกรณสูง ไมวาจะเปนระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และระบบเครือขาย  ตองมีผูเช่ียวชาญ
พรอมผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถ รวมทั้งการวางแผนการพัฒนาระบบและการนําวัสดุอุปกรณไป
ใชอยางรอบคอบรัดกุม  จึงจะบรรลุผลตามเปาหมาย  แมวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีประโยชน แต
การนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไมใชเรื่องงาย  เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เชน ซอฟตแวรบางตัว กวาจะเรียนรูวิธีใชประโยชนไดครบถวน 
ผูผลิตอาจนําซอฟตแวรรุนใหมออกจําหนาย  ดังนั้นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศจึงตองมี
วิธีการท่ีเหมาะสม มิฉะนั้นอาจเกิดปญหากับหนวยงานในอนาคต   

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถจําแนกเปนกลยุทธการจัดการท่ีสําคัญ 3 ดาน 
คือ กลยุทธระบบสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธระบบการจัดการ
สารสนเทศ ซ่ึงการกําหนดกลยุทธเปนหัวใจหลักในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร 
และใชเปนหลักในการกําหนดกลยุทธท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศท้ัง 3 ดาน
ดังกลาว ดังนั้น กลยุทธท้ัง 3 ดานตองสอดคลอง และสนับสนุนกลยุทธหลัก  ขณะเดียวกันในการ
กําหนดกลยุทธตองมีการวิเคราะหและประเมินสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงาน เพื่อ
หาศักยภาพตามความพรอมขององคกร ตลอดจนตองสัมพันธและสอดคลองกับนโยบาย  กลยุทธ 
วัตถุประสงค แผนงานขององคกรรวมท้ังวิธีการดําเนินงาน กลาวคือ  ตองการจัดทําระบบ
สารสนเทศอะไร ใครเปนผูใชระบบ  ใชในงานลักษณะใด ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรในการ
สรางระบบจึงจะบรรลุผลสําเร็จ ตามวัตถุประสงค และมีระบบการจัดการอะไรในการจัดสรร
ทรัพยากรควบคุมการใชใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2.1  แสดงความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศ กระบวนงาน องคกร 
          และสิ่งแวดลอมขององคกร 

สิ่งแวดลอมขององคกร (environment) 

องคกร (organization) 

กระบวนงานขององคกร (process) 

ระบบสารสนเทศ (IS) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) 
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กลยุทธองคกร  (strategy) เปนกลยุทธรวมขององคกรท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือระบุทิศทาง การ
ตัดสินใจขององคกรวาตองการใหองคกรเปนในอนาคต โดยกําหนดในรูปของภารกิจ วัตถุประสงค 
และเปาหมาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกลยุทธใหเหมาะสมตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ การคา และ
บรรยากาศของการแขงขัน 

กลยุทธระบบสารสนเทศ  (information systems strategy)  คือ การกําหนดระบบ
สารสนเทศท่ีตองการวา ตองการสรางระบบสารสนเทศอะไร (what) และเพราะอะไร (why) เชน  
เปนระบบสารสนเทศท้ังองคกร หรือเปนระบบระดับฝายงานในองคกร  ลักษณะและรูปแบบของ
สารสนเทศท่ีตองการคืออะไร  ซ่ึงความตองการสารสนเทศตองสอดคลองกับแผนกลยุทธของ
องคกร ซ่ึงเปนแผนงานองคกรท่ีกําหนดวาหนวยงานควรมีระบบสารสนเทศอะไรบางในชวง 3 ถึง 
5 ปขางหนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือใหสนองเปาหมายดังกลาว  ระบบเหลานี้มี
โครงสรางขอมูล  ฐานขอมูลอะไร และมีความสัมพันธกันอยางไร เปนการกําหนดความตองการ
สารสนเทศท่ีสนับสนุนกลยุทธขององคกร โดยเปนผลจากจากการวิเคราะห  โดยมีวิธีการวิเคราะห
ท่ีใชอยางกวางขวาง 2 วิธี คือ การวิเคราะหองคกร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การวางแผนระบบ
ธุรกิจ และ การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ความตองการสารสนเทศท่ีไดจะนํามาวิเคราะห
รวมกับส่ิงแวดลอมขององคกร เพ่ือหาศักยภาพตามความพรอมขององคกร   รูปแบบกระบวนการ
ทํางานหรือกระบวนงานตาง ๆ ขององคกร ระบบสารสนเทศท่ีตองการ เพ่ือนํามาประยุกตสราง
ระบบสารสนเทศ โดยจัดลําดับตามความจําเปน ความสําคัญ และความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศท่ีตองการและเทคโนโลยีท่ีตองใช ซ่ึงตองปรับกลยุทธใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

การกําหนดความตองการระบบสารสนเทศวา องคกรตองการระบบใด อาจใชการ
วิเคราะหระบบสารสนเทศของท้ังองคกร จําแนกตามหนาท่ีการทํางาน กระบวนการทํางาน และ
ขอมูลท่ีตองใช หรืออาจใชการวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยใชวิธีวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ 

โดยท่ัวไประบบสารสนเทศในองคกรจําแนกไดหลายประเภท ไดแก ระบบสารสนเทศ
ตามระดับการจัดการในองคกร ระบบสารสนเทศตามหนาท่ีงาน และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การทํางานขององคกร ซ่ึงบางระบบอาจสามารถจําแนกไดมากกวาหนึ่งประเภท และระบบ
สารสนเทศใดๆ ก็อาจนําไปใชเปนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธก็ไดขึ้นอยูกับกลยุทธขององคกรใน
ขณะนั้น เชน ระบบสารสนเทศบริหารลูกคาสัมพันธ ใชเปนกลยุทธเพ่ือรักษาลูกคาเดิม และหา
ลูกคาใหม  ระบบสารสนเทศการบัญชีเปนระบบงานของฝายบัญชี  แตอาจนําผลหรือสารสนเทศที่
ไดไปใชในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  เปนตน 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  (information technology strategy)  คือ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช เพ่ือจัดทําหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยพิจารณาวา ระบบ
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สารสนเทศท่ีตองการนั้นมีกิจกรรมหรือกระบวนการทํางานใด   ท่ีตองใชเทคโนโลยี ใชอุปกรณ 
เทคนิคอะไร จะทําไดอยางไร (how)  เปนตนวา ตองการเครื่องคอมพิวเตอรแบบใด จํานวนเทาไร 
ซอฟตแวรอะไร อุปกรณสําหรับใชบันทึก จัดเก็บขอมูล และแสดงผลลัพธ ระบบจัดการฐานขอมูล 
และฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการส่ือสารขอมูลและครือขายคอมพิวเตอรตาง ๆ เพ่ือนําไปใชใน
งานแตละงานท่ีเกี่ยวของเปนการเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีว าจะประยุกตงานระบบ
สารสนเทศอยางไร กิจกรรมใดท่ีตองใชเทคโนโลยี อุปกรณ ตลอดจนโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเ พ่ือบรรลุตามความตองการในการใชจัดทําระบบสารสนเทศ และบริการสารสนเทศ 

ระบบการจัดการสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  (management information systems : 

MIS) คือ การบริหารจัดการเพ่ือใหการจัดทําระบบสารสนเทศสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ท่ีตั้งไว โดยพิจารณาวา จะสามารถทําไดอยางไร และทําอยางไรจึงเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นกลยุทธ
ระบบการจัดการสารสนเทศจึงเกี่ยวของกับประเด็นการจัดการ 3 ประการ คือ  1) ประเด็นปญหา
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศและ การทําแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   2) ประเด็นการ
จัดการทรัพยากรในการจัดการระบบสารสนเทศ ซ่ึงไดแก การจัดองคกรเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
จัดการทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน และ 3) ประเด็นการควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 

การกําหนดกลยุทธระบบสารสนเทศ กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการจัดการ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร  ตองศึกษาจากสภาพการใชงานและเทคโนโลยีขององคกร รวมท้ังของ
หนวยงานอ่ืนท่ีปฏิบัติงานคลายกัน แนวโนมของเทคโนโลยีและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงการพัฒนาระบบตองมีวิธีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ            
อันไดแก การจัดองคกร บุคลากรท่ีเกี่ยวของ และคาใชจาย ตลอดจนวิธีการควบคุมความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ 
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ภาพ  2.2 แสดงความสัมพันธระหวางกลยุทธองคกร กับกลยุทธในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากภาพ 2.2 กลยุทธองคกรคือทิศทางและภารกิจขององคกรวา องคกรตองการดําเนินงาน
หรือทําธุรกิจอะไร ทําไมจึงตองทํา หลังจากนั้นจึงพิจารณาวา องคกรตองอาศัยสารสนเทศอะไรใน
การดําเนินงาน และใชเพ่ือทําอะไร ซ่ึงคือ กลยุทธระบบสารสนเทศ ท้ังนี้  การจัดทําระบบ
สารสนเทศตองอาศัยกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมจัดเก็บ ประมวลผล และส่ือสาร
ขอมูล ขอบเขตการดําเนินงานของกลยุทธระบบสารสนเทศ และกลยุทธระบบการจัดการ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการใชระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ  ดังนั้นกลยุทธระบบการจัดการ
สารสนเทศและกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ จะสัมพันธกับกลยุทธระบบสารสนเทศ  

 
 
 
 
 

กลยุทธองคกร 

• การตัดสินใจขององคกร 
• ทิศทางและวัตถุประสงค 
• การปรับเปลี่ยน 

กลยุทธระบบสารสนเทศ 
• กระบวนงานขององคกร 
• ความตองการระบบ 
• งานท่ีตองการเนน 

กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• กิจกรรมท่ีทํา 
• อุปกรณท่ีใช 
• เทคโนโลยี 

สนับสนุน 
ทิศทางองคกร 

โครงสรางพื้นฐาน 
บริการ 

ความจําเปน 
ความสําคัญ 

จุดมุงหมายทิศทาง (Where to go)  
ขององคกรจะไปทางไหน เพราะอะไร (Why) 

จะทําอะไรบาง (What is required?)  
เพื่อบรรลุจุดมุงหมาย 

จะทําอยางไร (How can it be delivered?)  
จะใชทรัพยากร 
เทคโนโลยีอะไร อยางไร 

ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

• ประเด็นดานการพัฒนาระบบและเทคโนโลยี 
• ทรัพยากรในการจัดการ  
        การจัดการองคกร บุคลากร การเงิน 
• การควบคุมความม่ันคงปลอดภัยของระบบ 



 11

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร 

การท่ีจะกําหนดไดวาองคกรตองการจัดทําระบบสารสนเทศอะไรนั้นตองมีการกําหนด
ความตองการสารสนเทศขององคกรท่ีสามารถสนองตอบตอองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นมี
วิธีการพ้ืนฐาน 2 วิธี คือ การวิเคราะหองคกร และปจจัยแหงความสําเร็จ ซ่ึงอาจเลือกใชวิธีใดวิธี
หนึ่งก็ได ดังนี้ คือ  

1. การวิเคราะหองคกร (enterprise analysis) หรือ การวางแผนระบบธุรกิจหรือ BSP 
(business systems planning – BSP) เปนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของท้ังองคกร 
โดยพิจารณาจากหนวยงาน (unit) หนาท่ีงาน (function) กระบวนการทํางาน (process) และ
ขอมูล (data) ท่ีเกี่ยวของใหครอบคลุมและครบถวน  วิธีการนี้ใชการสัมภาษณจากผูบริหารระดับ
ตาง ๆ ถึง การใชขอมูลของหนวยงาน หนาท่ีงาน กระบวนการทํางาน ส่ิงแวดลอมท่ีแตละคนทํางาน 
วัตถุประสงคท่ีตองการ และความตองการขอมูล ผลจากการสัมภาษณจะรวบรวมไวเปนตาราง โดย
ระบุผูสรางขอมูลและผูใชขอมูล  

ขอด ีของการวิเคราะหองคกร คือ ไดขอมูลท้ังหมด ขอจํากัด คือ มีขอมูลปริมาณมาก ทํา
ใหยากตอการวิเคราะห เสียคาใชจายในการรวบรวมและการวิเคราะหสูง สวนใหญการวิเคราะห
องคกรสัมภาษณผูบริหารระดับตนและระดับกลาง  ผลท่ีไดจึงมักเนนขอมูลท่ีใชงานของตน  แทน
การมุงเนนหาขอมูลท่ีมีความสําคัญในการตอบสนองเปาหมายขององคกร 

2. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (strategic analysis) หรือ ปจจัยแหงความสําเร็จหรือ CSF 
(critical success factor -- CSF)  เปนการวิเคราะหวา อะไรคือปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคกรสามารถ
ทําไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว ซ่ึงการบรรลุเปาหมายนีถื้อวาเปนความสําเร็จขององคกร  การวิเคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จเริ่มจากการพิจารณาภารกิจและเปาหมายขององคกรแตละเปาหมาย และ
วิเคราะหวาเปาหมายแตละขอนั้นมีปจจัยสําคัญอะไรบางท่ีชวยใหเกิดความสําเร็จ เม่ือรวบรวมปจจัย
แหงความสําเร็จท้ังหมดแลว จึงนําปจจัยแหงความสําเร็จมาวิเคราะหกับสภาพแวดลอมดานศักยภาพ
และความพรอมขององคกร  (swot analysis) ซ่ึงเปนการวิเคราะหประเด็นสําคัญ 4  ดาน คือ 
สถานการณภายในขององคกรดานจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) ขององคกร และ
สถานการณภายนอกขององคกรดานโอกาส (opportunity) และอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 
(threat)  ผลท่ีไดทําใหมีขอมูลในการกําหนดความตองการสารสนเทศขององคกรไดอยาง
เหมาะสม สอดคลองกับสภาวะแวดลอม และนําไปสูความสําเร็จขององคกรได โดยนํามาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพ่ือการลงทุนในระบบสารสนเทศ เกณฑ ผลประโยชนท่ีไดรับ การลงทุนดาน
ทรัพยากรและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น 
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วิ ธีการของปจจัยแหงความสําเร็จ  ใชวิ ธีการสัมภาษณผูบริหารเกี่ยวกับเปาหมาย 
วัตถุประสงค และผลท่ีคาดหวังเกี่ยวกับปจจัยสําคัญท่ีรวบรวมมา  ขอดี คือ มีปริมาณขอมูลท่ีตอง
วิเคราะหไมมาก และมุงเนนปจจัยท่ีเกี่ยวของจากสภาพแวดลอมตางๆ  ขอจํากัด คือ การไดขอมูล
จากผูบริหารดานเดียว ขอมูลนั้นอาจมีความเอนเอียงไปตามความตองการของผูบริหารได จึงอาจ
ไมใชเปนขอมูลท่ีเปนตัวแทนขององคกรอยางแทจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2.3   แสดงการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร  โดยปจจัยแหงความสําเร็จ 
 
2.4  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เดิมเปนเพียงงานบริการคอมพิวเตอรเปนหนวยงานหนึ่งท่ี
สังกัดอยูในกองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ท่ีมีภาระหนาท่ีในการใหบริการคอมพิวเตอรเพ่ือการ
บริหารเทานั้น ตอมาไดขยายการใหบริการดานการศึกษาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงแยกงานบริการคอมพิวเตอรออกจากกองแผนงานเพื่อนํามาจัดตั้งเปน สํานักบริการ
คอมพิวเตอร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544)              
โดยไดรับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย เม่ือเดือนมกราคม 2539 แตเม่ือเกิดภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจรัฐบาลจึงไดมีนโยบายใหชะลอการจัดตั้งหนวยงานใหม ทําให โครงการจัดตั้งสํานัก

ภารกิจขององคกร 

วัตถุประสงค 

ปจจัยแหงความสําเร็จ 

ระบบสารสนเทศท่ีตองการ 

ระบบสารสนเทศตาม
ความสําคัญและจําเปน 

แตละวัตถุประสงค 
แตละปจจัยแหงความสําเร็จ 

        จุดแข็ง           จุดออน 

        โอกาส          อุปสรรค 
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บริการคอมพิวเตอรถูกเล่ือนการจัดตั้งออกไปอยางไมมีกําหนด ท้ัง ๆ ท่ี มหาวิทยาลัยไดรับ
งบประมาณ ใหกอสรางอาคารสํานักบริการคอมพิวเตอร สูง 4 ช้ัน พ้ืนท่ี 2,284.5 ตารางเมตร และ
วางระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดวยเสนใยแกวนําแสงพรอมอุปกรณส่ือสารระบบ ATM เช่ือมตอ
อาคารหลักในมหาวิทยาลัยจํานวน 8 อาคาร งานบริการคอมพิวเตอร จึงไดทําการเชื่อมตอระบบ 
อินเทอรเน็ตกับ  NECTEC  เพ่ือใหบริการแกบุคลากรในมหาวิทยาลัยดวยความเร็วขนาด 64 
Kbps. 

ป พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งระบบ UNINET ขึ้นมา เพ่ือใหบริการดานการ
ขยายวิทยาเขต สารสนเทศของมหาวิทยาลัยของรัฐ ทําใหมหาวิทยาลัยแมโจสามารถเช่ือมตอ 
อินเทอรเน็ตดวยความเร็ว 512 Kbps. และมีระบบการสอนทางไกลไปยังวิทยาเขตสารสนเทศท่ี
จังหวัดแพรทางระบบ UNINET ไดดวย ตอมาในป พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยจึงไดขยายการ
ใหบริการ อินเทอรเน็ตแกนักศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยการเชาเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 75 เครื่อง และ 
server จํานวน 8 เครื่อง พรอมอุปกรณ เพ่ือกระจายการใหบริการ อินเทอรเน็ตแกนักศึกษาไปยัง
คณะตาง ๆ และหอพักภายในมหาวิทยาลัย ทําใหงานบริการคอมพิวเตอรมีภาระงานท่ีตอง
รับผิดชอบมากขึ้นเปน ลําดับ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได เสนอขออนุมัติ  โครงการจัดตั้ ง                        
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย จากสภามหาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี 26 
สิงหาคม 2543 เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการดานสารสนเทศเพ่ือการบริหาร สนับสนุนดานการเรียนการ
สอน การสืบคนขอมูลขาวสารดานวิชาการ การพัฒนาคนควาและฝกอบรมดานซอฟตแวร และ
ควบคุมดูแลระบบเครือขายคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย จรัส กาใหญ เปน
ประธานโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป 2544  ไดรับงบประมาณจํานวน 5.8 ลานบาทใหขยายเครือขายคอมพิวเตอรเช่ือมตอไป
ยังอาคารตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ิมอีกจํานวน 12 อาคาร ดวยระบบ gigabit ทําใหสามารถ
ใหบริการเครือขายคอมพิวเตอรไดท่ัวถึงเกือบทุกหนวยงาน ในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นทาง
โครงการฯ ยังเชาเครื่องคอมพิวเตอรมาใหบริการ อินเทอรเน็ตแกนักศึกษาเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 100 
เครื่อง ทําใหสามารถขยายการใหบริการ อินเทอรเน็ตแกนักศึกษาไดอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น  

ปจจุบันศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหนาท่ีหลักในการสนับสนุนการเรียนการสอน
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา การจัดทําระบบขาวสารขอมูล เพ่ือการบริหาร
มหาวิทยาลัยงานคนควาและฝกอบรมทางดานคอมพิวเตอร งานทางดานภูมิสารสนเทศ ซ่ึง
มหาวิทยาลัยไดจัดวางระบบเครือขายภายใน เช่ือมโยงไปยังคณะ สํานัก หนวยงานตาง ๆ และ
ระหวางวิทยาเขตโดยไดติดตั้งระบบการเรียนการสอนและแลกเปล่ียนขอมูลระหวางมหาวิทยาลัย
แมโจ และวิทยาเขตท่ีจังหวัดแพร และจังหวัดชุมพร นอกจากใหบริการงานดานการบริหารแลว ยัง
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ตองรับภาระในการใหบริการดาน อินเทอรเน็ต และฝกอบรมสําหรับนักศึกษา บุคลากรภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําอยางตอเนื่องตลอดท้ังป  (แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยแมโจ พ.ศ. 2550-2554  :  2550) 
 
โครงสรางการแบงสวนราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

 
 
หมายเหตุ  อัตรากําลังภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนท้ังส้ิน 33 อัตรา 
 
ภาพ  2.4  แสดงโครงสรางการแบงสวนราชการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

การแบงหนวยงานภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทําหนาท่ีควบคุมและกําหนดนโยบายการบริหารภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยประกอบไปดวยงานตาง ๆ จํานวน 4 งาน ดังนี้ 

1. งานบริหารงานท่ัวไป โดยมีกลุมงานในความรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานบริหารและธุรการ  ไดแก การปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร การ

บริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ดานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ตลอดจนการสนับสนุนงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 - งานนโยบายและแผน ทําหนาท่ีศึกษาวิเคราะห รวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดแผนงาน/
โครงการตางๆ ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ การวิเคราะหจัดทํางบประมาณ/

มหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารระบบ
สารสนเทศ 

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารงาน
ท่ัวไป 

 

งานระบบเครือขาย
และบริการ
อินเทอรเน็ต 

งานฝกอบรมและ
พัฒนาสื่อ

สารสนเทศ 

งานวิจัยและ
พัฒนา 
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อัตรากําลัง ประสานงานดานการวิจัยและวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานรองรับการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 - งานคลังและพัสดุ รับผิดชอบการบริหารงานงบประมาณจากแหลงงานงบประมาณ
ตางๆ โดยมีการแบงภารกิจออกเปน  2  ภารกิจ ไดแก ภารกิจดานการเงินและบัญชี ทําหนาท่ีควบคุม
การเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนและระเบียบปฏิบัติ จัดทํารายงานงบการเงินเสนอผูบริหาร  
ภารกิจดานพัสดุ ทําหนาท่ีในการจัดซ้ือจัดจาง ควบคุมวัสดุและครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบ 

 - งานบริหารและจัดการความเส่ียงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เน่ืองจาก          
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาท่ีจัดหาและกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนกลางของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือลดความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. งานระบบเครือขายและบริการอินเทอรเน็ต โดยมีกลุมงานรับผิดชอบ ดังนี ้
 - งานระบบเครือขายและเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  มีหนาท่ีจัดหาและดูแลควบคุมการ

ทํางานและแกไขปญหาของสายใยแกวนําแสงและสายสัญญาณเชา ท่ีเช่ือมโยงท้ังภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย  แกไขปญหาของระบบปฏิบัติการและโปรแกรมท่ีทํางานอยูบนเครื่องแมขาย 

แกไขปญหาของการเขาใชระบบเครือขายระยะไกล (ผานคูสายโทรศัพท)  จัดหาและพัฒนา
โปรแกรมท่ีทํางานบนเครื่องแมขาย พัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในมหาวิทยาลัย 

 - งานบริการอินเทอรเน็ตและลงทะเบียนบัญชีผูใชบริการ ควบคุม แกไขปญหาของ
ระบบบัญชีผูใชงานของบุคลากรและนักศึกษาในการใชงานระบบเครือขายภายใน มหาวิทยาลัย 

แกไขปญหาของระบบบัญชีผูใชงานของบุคลากรและนักศึกษาในการใชงานระบบเครือขาย
ทางไกลผานคูสายโทรศัพท ดูแลควบคุมและแกไขปญหาของเว็บไซตในสวนของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฝกอบรมการใชงานระบบเครือขายสําหรับนักศึกษาและจัดทําคูมือการใชงานสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากร 

 - งานติดตั้งและซอมบํารุง ติดตั้งและปรับปรุง ซอมบํารุงอุปกรณระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบเครือขายอินเทอรเน็ต แกไขปญหาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอรท่ีเช่ือมโยงกับ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. งานฝกอบรมและพัฒนาส่ือสารสนเทศ โดยมีกลุมงานในความรับผิดชอบ ดังนี้
  - งานฝกอบรม รับผิดชอบในการจัดทําแผนการฝกอบรม จัดทําโครงการขออนุมัติจัด
อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร จัดหาเอกสารประกอบการอบรม จัดเตรียมหองสําหรับฝกอบรม 
จัดทําส่ือท่ีใชในการฝกอบรม และประเมินผลการจัดฝกอบรมในแตละโครงการ ตลอดจน
ใหบริการศูนยสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร และใหบริการในการใช/หรือเชาหองฝกอบรม
คอมพิวเตอร และหองประชุมสัมมนาแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก 
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 - งานพัฒนาส่ือสารสนเทศ เปนหนวยงานกลางในการจัดทําส่ือในรูปแบบของ
มัลติมีเดีย เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน และขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย อันไดแก  การ
ถายทอดการประชุมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต การประชุมสัมมนา
ทางไกล จัดทําส่ือมัลติมีเดีย ในรูปแบบ streaming file เพ่ือนําเสนอผานเครือขายอินเทอรเน็ต  

จัดทําส่ือมัลติมีเดีย ในรูปแบบ 2D และ 3D กราฟก จัดทําและออกแบบโปสเตอร ขนาด A0 และ A1 

เปนหนวยงานกลางในการดูเว็บไซตของมหาวิทยาลัย และระบบสารสนเทศสําหรับการเรียนการ
สอนไดแก การจัดทําเว็บไซต และ ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยแมโจ ภายใตโดเมน 
mju.ac.th  ดูแลการใชพ้ืนท่ี และสิทธิการใชงานเว็บไซตของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พัฒนา
โปรแกรมผานเว็บไซตของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยตามความ
ตองการของผูใชงาน  ดูแลระบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับการเรียน
การสอน    ของอาจารยภายในมหาวิทยาลัย ควบคุม การใชงานระบบประชุมทางไกล (video 

conference)   การใชงานระบบสารสนเทศ การเรียนการสอนแบบรียนรวม 70 ป)              งาน
สตูดิโอ ittv (ittv studio) จัดทํารายการทีวีของนักศึกษา และสโมสรของนักศึกษา  มหาวิทยาลัย
แมโจ  

4. งานวิจัยและพัฒนา 

 - งานพัฒนาระบบ MIS EIS DSS  จัดหา hardware และ software applications  
การใชงานระบบ back office และ front office ทดสอบและติดตั้งระบบ MIS EIS DSS  

ประเมินผล บํารุงรักษาการใชงานของระบบ   
 - งาน GIS (geographic information system) พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   

ฝกอบรมโปรแกรมเฉพาะทางดานภูมิศาสตร   ออกแบบและผลิตแผนท่ีใหกับบุคคลและหนวยงาน
ท่ีรองขอ เผยแพรความรูทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของมหาวิทยาลัยแมโจ  
ปรัชญา  

 มุงม่ันพัฒนาบัณฑิตสูความเปนผูอุดมดวยปญญา อดทน สูงาน เปนผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือความเจริญรุงเรืองวัฒนาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเปนรากฐาน  (แผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยแมโจระยะท่ี 10: 2550) 

วิสัยทัศน  
 “มุงพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยความเปนเลิศทางวิชาการทางการเกษตร (center of 

excellence in agriculture) ท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติ เปนศูนยกลาง
ของการเรียนรูท่ีมีองคความรู วิทยาศาสตรชีวิต (life sciences) เชิงบูรณาการ สรางและถายทอด
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นวัตกรรมสูชุมชนท่ียึดคนเปนศูนยกลาง มุงสรางบัณฑิตใหเปนผูประกอบการมืออาชีพท่ีมีคุณภาพ
ท้ังทางทักษะ ดานภาษาตางประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ”  

 วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยแมโจสามารถผลิตบัณฑิตท่ีอุดมดวยปญญา อดทน  สูงาน  มี

คุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม สามารถเปนผูประกอบการท่ีมีทักษะดานภาษาตางประเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง  

 2.  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยแมโจ มีผลงานวิจัยในดานการพัฒนานวัตกรรมและองค
ความรู   วิทยาศาสตรชีวิต เพ่ือนํามาพัฒนาดานการเรียนการสอนและถายทอดสูชุมชนและสังคม  

 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเปน

ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร (entrepreneurs) ท่ี ทั น ต อ ก ร ะ แ ส ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง โ ด ย เ น น ท า ง ด า น
การเกษตร   วิทยาศาสตรประยุกต   ภาษาตางประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาท่ี
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนทองถ่ิน และสังคมของประเทศ 

 2. ขยายโอกาสใหผูดอยโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาและสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของคนทุกระดับ  

 3. สรางและพัฒนานวัตกรรมและองคความรูในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
การเกษตร และวิทยาศาสตรประยุกตเพ่ือการเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม  

 4. ขยายบริการวิชาการและความรวมมือในระดับประเทศและนานาชาต ิ 

 5. พัฒนามหาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานการเกษตร เพ่ือเปนท่ีพ่ึงของ
ตนเองและสังคม  

 6. ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมของชาติและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 7. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีความ
โปรงใสในการบริหารงาน  

 ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพตามความตองการของประเทศ 
 2. ดานความเปนเลิศดานการวิจัยและนวัตกรรม 
 3. การบูรณาการองคความรูท่ีเพ่ิมศักยภาพและขีดสมรรถนะของชุมชน 
 4. การดํารงศิลปวัฒนธรรมและรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาต ิ
 5. การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.5. ทบทวนวรรณกรรม 
ฐิณิฎา  ประมวลทรัพย  (2548)  ไดทําการคนควาแบบ อิสระ เรื่อง “การจัดทําแผนกล

ยุทธดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 
พ.ศ. 2549-2551” โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ แลวนําผลท่ีไดมา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวางแผนกลยุทธระบบ
สารสนเทศ ตามหลักการใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. วางแผนระบบและเทคโ นโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ  โดยมีการวิ เคราะ ห
สภาพแวดลอมภายในสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดกลยุทธของสํานักวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน  การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ 
วัตถุประสงค และปจจัยแหงความสําเร็จ ระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. วางแผนความตองการสารสนเทศ ในดานท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะหความตองการ
สารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน ของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหหนาท่ีของ
หนวยงาน และการจัดทําแผนดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการเรยีนการสอน 

3. วางแผนจัดสรรทรัพยากร ในดานท่ีเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสํานัก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. วางแผนโครงการในดานการกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการและการวางแผน
พัฒนาโครงการ เพื่อท่ีจะกําหนดกลยุทธของระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชในการ
สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากผลการศึกษาพบวา ในดานการวางแผนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทําให
เขาใจขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนและความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการทํางาน
กับผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูกระบวนการกําหนดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีแตละหนวยงานจะตอง
รับผิดชอบ การวิเคราะหระบบงานทําใหทราบถึงขอมูลและสารสนเทศท่ีหนวยงานจําเปนตอง
วางแผนจัดหาตอไป ในดานการวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ทําใหทราบถึงสารสนเทศท่ีมีใช
อยูในปจจุบัน และสารสนเทศท่ีจําเปนตองจัดหาตอไป และสารสนเทศท่ีตองปรับปรุงแกไขของแต
ละหนวยงาน  ในดานการวางแผนจัดสรรทรัพยากร ทําใหทราบวาระบบเทคโนโลยีท่ีมีอยูใน
ปจจุบันมีการเช่ือมตอในแตละอาคาร โดยผานระบบใยแกวนําแสงและสายเคเบิล เขากับเครื่องลูก
ขายและในอนาคตจะมีการวางระบบโครงสรางท่ีเปนระบบเครือขายความเร็วสูงใหครอบคลุมทุก
อาคารและมีระบบเครือขายไรสายกระจายตามจุดท่ีมีความสําคัญ  ในดานการวางแผนโครงการ ทํา
ใหทราบระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
สํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทราบแผนการดําเนินงานแตละขั้นตอน 
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จากการศึกษาผลการวิจัยดังกลาว พบวา ยังมีปญหาและอุปสรรคท่ีนาสนใจ ดังนี้ คือ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวงมีระบบการบริหารแบบรวมศูนย ซ่ึงระบบจัดการเรียนการสอนไมไดเปน
หนาท่ีรับผิดชอบของสํานักวิชาเพียงฝายเดียว มีหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกสวนตองใหความรวมมือ
ดวย แตปจจุบันการดําเนินการดังกลาวยังไมมีการพัฒนาในเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ เชน 

1. ยังไมไดกําหนดหนวยงานเจาภาพท่ีจะรับผิดชอบในเรื่องการจัดการเรียนการสอน 

2. การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนแบบตามกระแส ยังไมมีการนําระบบการ
วางแผนเชิงรุกมาใชในหนวยงาน 

3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชสําหรับการปฏิบัติงานท่ีผานมายังไมเปน
ระบบเพ่ือการตัดสินใจ 

4. ทรัพยากรสารสนเทศสําหรับการสนับสนุนการเรียนการสอนยังไมเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษา 

5. ขอมูลในปจจุบันยังกระจัดกระจายไมมีศูนยกลางในการบริหารจัดการ  
 

ชวลิต  สุวิทยศักดานนท  (2545)  ไดทําการคนควาแบบอิสระ เรื่อง “การวางแผนกลยุทธ
ระบบสารสนเทศของบริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด”  โดยใชวิธีการสัมภาษณผูบริหารและ
พนักงานท่ีเกี่ยวของในบริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด  แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศตามขั้นตอนหลัก  
4  ขั้นตอน ตามแนวคิดวิศวกรรมขอมูล  (information  engineering)  ดังนี้ 

1. การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ  
2. การวิเคราะหความตองการทางดานสารสนเทศ 

3. การจัดสรรทรัพยากร 

4. การวางแผนโครงการ 

จากการศึกษา พบวา แนวโนมภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของภาคเหนือจะมีอัตรา
การขยายตัวมากขึ้น สงผลทําใหการซ้ือสินคาและบริการมากขึ้น ทําใหสามารถกําหนดพันธกิจของ
องคกรใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจไดดังนี้ การใหบริการอยางมีคุณภาพ สรรหาจัดการใหทุก
ธุรกิจในเครือของ “นิ่มซ่ีเส็ง” เปนท่ีไววางใจของลูกคา และการบริหารภายใตทีมงานท่ีมีความรูและ
ประสบการณ วิสัยทัศนขององคกร ไดแก การสรางบริหารขนสงสินคาท่ีมีคุณภาพ มีการกําหนด
มาตรฐานในการใหบริการขนสงสินคา ท่ีมีการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหารและ
การตัดสินใจ และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรไดแก 
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ผูบริหารมีความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจขนสง มีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง มี
บริษัทเงินทุนในเครือ มีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ทีมงานมีความรูความสามารถบริษัท
มีช่ือเสียงและคุณภาพในดานการขนสงทางบก และมีพันธมิตรท่ีดี และจากการวิเคราะหหนาท่ีและ
ลักษณะการใหบริการขององคกร พบวาหนาท่ีงานของบริษัทประกอบดวย งานดานบัญชีงานดาน
การเงิน งานดานการขนสงสินคา งานดานการวางแผนและพัฒนา งานดานเรงรัดหนี้สิน งานดาน
ลูกคาสัมพันธ  และงานดานบริหารท่ัวไป  โดยมีการวางแผนกลยุทธในการแขงขันเปนกลยุทธเชิง
รุกและกลยุทธปรับตัว เพ่ือท่ีจะตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซ่ึงกลยุทธท่ีทางบริษัทใชคือ 
การขยายพ้ืนท่ีการใหบริการในการขนสงใหมๆ  และไดกําหนดกลยุทธระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในดานการบริหาร การวางแผน การ
ตัดสินใจ  และดานการปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและลดตนทุนในการขนสง 
เพ่ือสรางภาพลักษณของบริษัทเปนบริษัทในธุรกิจการขนสงท่ีทันสมัย ในการวิเคราะหความ
ตองการของสารสนเทศ พบวาการวิเคราะหความตองการสารสนเทศท้ังในอนาคตและในปจจุบัน 
จะประกอบดวย ขอมูลสินคา ขอมูลลูกคา ขอมูลรถบรรทุก ขอมูลคูแขง ขอมูลการใชบริการของ
ลูกคา ขอมูลพนักงาน ขอมูลการรับสงบิล ขอมูลการขนสงสินคา ขอมูลเสนทางการเดินรถ เปนตน  
โดยมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการจัดเก็บ ขอมูลและวิเคราะหการใชบริการ
ของลูกคา  การจัดการทรัพยากรบุคคล  การเงินและบัญชี  การคลังขอมูล  การจัดการบิลขนสง
สินคา  การติดตามสินคาผานอินเทอรเน็ต บัตรเติมน้ํามัน การสงขอมูลประวัติรถบรรทุกผานระบบ
เครือขาย การติดตามและบอกตําแหนงยานพาหนะ  รวมทั้งการพัฒนาระบบเครือขายผานระบบ
เครือขายขององคการโทรศัพท  โดยมีการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศคาดวา
จะตองใชงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้จํานวน 5,931,000 บาท  และมี
ระยะเวลาของโครงการต้ังแตเดือนธันวาคม  2545 ถึง เดือนธันวาคม  2546 รวม  13  เดือน 


