
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ  และขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การจัดทําแผนแมบทระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแมโจ  พ.ศ. 2552-2554  โดยวิธีการวิเคราะหระบบเปรียบเทียบกับทฤษฎีการวางแผน
ระบบสารสนเทศ 4 ขั้นตอน (4 stages model of IS/IT planning) ไดแก การวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยุทธ (strategic IT planning) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร 

(information requirement) การวางแผนจัดสรรทรัพยากร (resource allocation planning) 
การวางแผนโครงการ (project  planning) ดังนี้  
 
ขั้นตอนท่ี 1  การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ (strategic IT planning) 

1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศนของ              
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมไดแก “เปนหนวยงานท่ีมุงความเปนเลิศในการใหบริการ
ดานระบบเทคโนโลยี” พันธกิจไดแก  พัฒนาประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา
และบุคลากร  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนระบบการเรียนการสอน  การวิจัยการ
บริหารงาน  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและขยายระบบเครือขายใหมีเสถียรภาพและครอบคลุม ทุก
หนวยงาน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพ่ิมประส ิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําฐานขอมูลมาชวยสนับสนุนในการตัดสินใจ
พัฒนาระบบการบริหารใหโปรงใส ตรวจสอบได และเพื่อเปนตนแบบใหหนวยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัยนําไปใชประโยชน โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ระบบสารสนเทศทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพสําหรับการบริหารจัดการ บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรูความสามารถ 
และการตัดสินใจโดยใชฐานขอมูล 

1.2  การกําหนดกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการ มี 2 
ประการ คือ เปนหนวยงานกลางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหไดรับความรูและ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 การวางแผนกลยุทธดานสารสนเทศ  เริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคและปจจยัแหงความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูศึกษาไดกําหนดจาก
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีรายละเอียด
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ดังตอไปนี้  วิสัยทัศนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  “มุงความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย” พันธกิจระบบและเทคโนโลบีสารสนเทศ
ไดแก  พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงานโครงการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพ่ือพัฒนาสํานักงานใหเปน e-office  ปจจัยแหงความสําเร็จ มีดังนี้ 
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสําหรับการบริหารจัดการแผนงานโครงการศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสํานักงานเปนระบบ e-office ท่ีมีประสิทธิภาพ   

1.4   การกําหนดกลยุทธระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการ  คือ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือนํามาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนระบบ e-office  สรุปไดดังตารางท่ี  5.1 ดังตอไปนี้  
 
ตารางที่ 5.1 แสดงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการ 

  แผนงานโครงการ  
 

กลยุทธดานระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศท่ีตองการ ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือนํามาเพ่ิมประสิทธิ-
ภาพ การบริหารจัดการ
แผนงานโครงการของศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขอมูลรายละเอียดโครงการ 

- ขอมูลเปาหมายผลผลิตของ
โครงการ 

- ขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ของโครงการ 

- ขอมูลรายละเอียด
งบประมาณท่ีใชในโครงการ 

- ขอมูลแผนการใชจาย
งบประมาณแตละชวง 

- ขอมูลแผนการปฏิบัติการ
ของโครงการ 

 
 

- ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการแผนงานโครงการ 

- ระบบฐานขอมูลการประเมินผล
ความสําเร็จของโครงการ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนงานดานการบริหารจัดการ 

  แผนงานโครงการ (ตอ) 
 

กลยุทธดานระบบและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สารสนเทศท่ีตองการ ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - ขอมูลดานกฎระเบียบ 
นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ี
ถือเปนแนวทางปฏิบัติ
รวมกัน 

- ขอมูลดานแผนกลยุทธของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ขอมูลผลการดําเนินงาน
โครงการปท่ีผานมา 

- ขอมูลการวิเคราะหความ
พรอมโครงการ 

- ขอมูลรายงาน 

 

2. พัฒนาการบริหาร
จัดการภายในศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศให
เปนระบบ e-office 

 

- ขอมูลดานงบประมาณของ
หนวยงาน 

- ขอมูลกฎระเบียบ และ
หลักเกณฑการใชจาย
งบประมาณ 

- ขอมูลภาระงานของบุคลากร
ในหนวยงาน 

- ระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณ 

- ระบบฐานขอมูลความรูระบบ
คลังขอมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ 

- ระบบฐานขอมูล e-person 

 
 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร (information  requirement) 

 การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกรดานการบริหารแผนงานโครงการเปน
การวิเคราะหความตองการสารสนเทศทั้งในปจจุบันและในอนาคต ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลรายช่ือ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารสารสนเทศ   ขอมูลรายละเอียดโครงการ  ขอมูลเปาหมายผลผลิต
ของโครงการ ขอมูลตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  ขอมูลรายละเอียดงบประมาณท่ีใชใน
โครงการ  ขอมูลแผนการใชจายงบประมาณแตละชวง  ขอมูลแผนการปฏิบัติการของโครงการ 
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ขอมูลดานกฎระเบียบ นโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน ขอมูลดานแผน        
กลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอมูลดานงบประมาณของหนวยงาน  ขอมูลกฎระเบียบ 
และหลักเกณฑการใชจายงบประมาณ  ขอมูลดานครุภัณฑ  ขอมูลดานวัสดุ  ขอมูลภาระงานของ
บุคลากรในหนวยงาน  ขอมูลผลการดําเนินงานโครงการปท่ีผานมา  ขอมูลการวิเคราะหความพรอม
โครงการ  ขอมูลรายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม  รายงานผลการดําเนินงานและการแสดงผล  
เปนตน โดยมีระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางาน  เชน ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ ระบบฐานขอมูลดานงบประมาณ  ระบบฐานขอมูลความรู              ระบบ
คลังขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  ระบบฐานขอมูล e-person 
 
ขั้นตอนท่ี  3  การวางแผนจัดสรรทรัพยากร  (resource allocation planning) 

จากการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันทําใหทราบวาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศจะตองใชงบประมาณท้ังส้ินในการดําเนินการความแผนแมบทระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ   พ.ศ. 2552-2554  เ พ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคครั้งนี้ท้ังส้ิน  4,465,000  บาท 

 
ขั้นตอนท่ี  4   การวางแผนโครงการ  (project planning) 

จากการศึกษาดานการวางแผนในการพัฒนาสารสนเทศดานการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการนั้น ไดแก  ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ระบบฐานขอมูลดาน
งบประมาณ  ระบบฐานขอมูลความรู  ระบบคลังขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  ระบบฐานขอมูล e-

person  ซ่ึง ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการกําหนดแผนการดําเนินงานไว โดยมีระยะเวลาของ
โครงการเปนระยะเวลา 3 ป โดยเริ่มตั้งแต ป พ.ศ. 2552 – 2554  ซ่ึงในการดําเนินการในระยะแรก 
คือในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  จะปนการเริ่มตนในการการวิเคราะหความตองการสารสนเทศของ
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระยะท่ีสอง คือ ในปงบประมาณ  2553 เปนชวงของการสรางระบบ
ตามแผนท่ีวางไว  สวนระยะท่ีสาม ซ่ึงเปนปสุดทายของแผนฯ  คือในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เปน
การปรับปรุงและพัฒนาใหระบบดังกลาวมีความทันสมัย  และแกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิดขึ้นของ
ระบบ รวมถึงสรางความเสถียรในการใชระบบดังกลาว และเช่ือมโยงระบบท่ีสรางขึ้นเหลานั้นกับ
ระบบท่ีมีความเกี่ยวพันกัน เพ่ือเปนการสรางความเช่ือมโยงระหวางฐานขอมูล และเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเหลานั้นใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  ดังนั้นจึงคาดวาภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ระบบสารสนเทศท้ังส้ิน 5 ระบบจะมีการสรางขึ้นใหม และจะไดรับการ
พัฒนาปรับบปรุงใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
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และการบริหารจัดการภายในศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ และระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
แมโจตอไป   
 
5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 

การจัด ทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงก ลยุทธของศูนย เทคโนโลยีสารสนเท ศ               
มหาวิทยาลัยแมโจ  พ.ศ. 2552-2554  ไดนําเอาตัวแบบในการวางแผนมาชวยในการวางแผนกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมีแนวทางในกระบวนการศึกษา แลวจึงนําไปกําหนดเปนแผนงาน
ทางดานระบบสารสนเทศขององคกรในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหาร
จัดการของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการศึกษาแนวทางการจัดทําระบบการจัดการสารสนเทศเชิงกลยุทธนั้นตองมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค  และปจจัยแหงความสําเร็จของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตองมีการศึกษาถึงสภาพแวดลอมในองคกรท่ีเปนท้ังจุดแข็งและจุดออนของหนวยงาน และ 
นอกจากนี้ยังตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานท้ังท่ีเปนโอกาส และอุปสรรค 
รวมถึงส่ิงท่ีจะเอ้ือความสะดวกในการวางแผนการตัดสินใจ รวมถึงมีการศึกษาถึงงบประมาณท่ีใช 
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการจัดทําระบบสารสนเทศตางๆ  ซ่ึงในการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศ 
เชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ  พ.ศ. 2552-2554  โดยวิธีการ
วิเคราะหระบบเปรียบเทียบกับทฤษฎีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการวางแผนระบบ
สารสนเทศ สามารถสรุปผลการศึกษา ไดตามขั้นตอน ดังนี ้
  1.  การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ (strategic IT planning)  

  2. การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร (information requirement) 

  3.  การวางแผนจัดสรรทรัพยากร (resource allocation planning) 

  4. การวางแผนโครงการ (project  planning) 

การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทําใหทราบ กลยุทธรวมขององคกรท่ี
กําหนดขึ้น เพ่ือระบุทิศทาง การตัดสินใจขององคกรวาตองการใหองคกรเปนในอนาคต โดย
กําหนดในรูปของภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกลยุทธใหเหมาะสม
ตามสภาพสังคม เศรษฐกิจ  นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธองคกรยังเปนการวางแผนเพื่อนําองคกร
ไปสูภาพลักษณใหม กาวสูวิสัยทัศนท่ีตองการในอนาคต  

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร ทําใหทราบความตองการระบบ
สารสนเทศวาตองการสรางระบบสารสนเทศอะไร และเพราะอะไร  ซ่ึงความตองการสารสนเทศ
ตองสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร ซ่ึงเปนการกําหนดความตองการสารสนเทศท่ีสนับสนุน
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กลยุทธขององคกร การวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ความตองการสารสนเทศท่ีไดจะนํามา
วิเคราะหรวมกับส่ิงแวดลอมขององคกร เพ่ือหาศักยภาพตามความพรอมขององคกร ระบบ
สารสนเทศท่ีตองการ เพ่ือนํามาประยุกตสรางระบบสารสนเทศ โดยจัดลําดับตามความจําเปน 
ความสําคัญ และความเหมาะสมของระบบสารสนเทศท่ีตองการและเทคโนโลยีท่ีตองใช  การ
กําหนดความตองการระบบสารสนเทศวา องคกรตองการระบบใด อาจใชการวิเคราะหระบบ
สารสนเทศของท้ังองคกร จําแนกตามหนาท่ีการทํางาน กระบวนการทํางาน  โดยจําแนกไดหลาย
ประเภท ไดแก ระบบสารสนเทศตามระดับการจัดการในองคกร ระบบสารสนเทศตามหนาท่ีงาน 
และระบบสารสนเทศสนับสนุนการทํางานขององคกร  

การวางแผนจัดสรรทรัพยากร ทําใหทราบถึงสารสนเทศท่ีใชในปจจุบันมีระบบ
สารสนเทศอะไรบาง ตองการจัดทําระบบสารสนเทศอะไร เพ่ือจัดทําหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ 
โดยพิจารณาวา ระบบสารสนเทศท่ีตองการนั้นมีกิจกรรม หรือกระบวนการทํางานใด  ตองใช
เทคโนโลยี ใชอุปกรณ เทคนิคอะไร จะทําไดอยางไร  เชน ตองการเครื่องคอมพิวเตอรแบบใด 
จํานวนเทาไร ซอฟตแวรอะไร อุปกรณสําหรับใชบันทึก จัดเก็บขอมูล และแสดงผลลัพธ ระบบ
จัดการฐานขอมูล และฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร         
ตาง ๆ เพื่อนําไปใชในงานแตละงานท่ีเกี่ยวของเปนการเลือกและตัดสินใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีวาจะ
ประยุกตงานระบบสารสนเทศอยางไร กิจกรรมใดท่ีตองใชเทคโนโลยี อุปกรณ ตลอดจนโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบรรลุตามความตองการในการใชจัดทําระบบสารสนเทศ และบริการ
สารสนเทศนั้นๆ  

การวางแผนโครงการ  ทําใหทราบระยะเวลาในการพัฒนาแผนแมบทสารสนเทศ            
เชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ  พ.ศ. 2552-2554  วาจะดําเนินการ
อยางไร ณ ชวงเวลาใด ทําใหทราบแผนการดําเนินงานแตละขั้นตอนจนสามารถใชงานระบบ
สารสนเทศไดจริงและเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

แผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย            แม
โจ  พ.ศ. 2552-2554  ทําใหทราบถึง แผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลักท่ีจะดําเนินการใน
ระยะเวลา 3 ป คือระหวางป พ.ศ. 2552-2554 รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงานท่ีศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศตองนําเสนอมหาวิทยาลัยแมโจจัดสรร ซ่ึงแผนดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือเปนกรอบการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดานบริหารจัดการแผนงานโครงการของหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  และนําแผนดังกลาวประกอบการจัดทําคําของบประมาณตอไป 
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5.3  ขอคนพบ 
จากการทําแผนแมบทสารสนเทศเชิ งกลยุทธของศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยแมโจ  พ.ศ. 2552-2554   มีขอคนพบ ดังนี ้
5.3.1  ขอคนพบท่ัวไป  
1. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีความพรอม

ดานอุปกรณ ซอฟตแวร และระบบเครือขายในระดับท่ีจะสามารถรองรับการพัฒนาดาน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแผนงานได และมีระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยงทุกหนวยงานท้ังภายในมหาวิทยาลัย
และวิทยาเขต จึงเปนการสนับสนุนการพัฒนาสูศูนยขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยในปจจุบันและ
อนาคตได แตอยางไรก็ตามพบวาการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดานฮารดแวรและซอฟตแวร
เปนไปอยางรวดเร็ว ซ่ึงภายใตงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดจึงทําใหไมสามารถจัดหาไดทันตามเวลา 

2. บุคลากรของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณวุฒิและประสบการณท่ีหลากหลายทําให
สามารถดําเนินงานไดทุกพันธกิจ อาทิเชน การทําภาพกราฟก ภาพแอนนิเมช่ัน การสรางเว็บไซต 
ระบบฐานขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงดานเครือขาย เปนตน 

3.  มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของงานดานระบบสารสนเทศ ไดจัดสรรเงิน
งบประมาณเพ่ือดําเนินการดานนี้ในแตละปตามความจําเปนทําใหเกิดการพัฒนาดานระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง แตในบางครั้งเกิดปญหาดานภัยคุกคาม และ
ไวรัสคอมพิวเตอร ท่ีตองมีการเตรียมการและปรับปรุงวิธีการรับมือและกําจัดอยูเสมอ ทําให
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรอยูเดิมไมเพียงพอ 

4.  ผูบริหารหนวยงานใหความสําคัญในการนําระบบงานอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใช 
เพ่ือเรงพัฒนาระบบการบริหารราชการ 

5. ผูบริหารเห็นความสําคัญในการใชซอฟตแวรอยางถูกตองตามลิขสิทธ์ิ ทําใหงายตอ
การบริหารจัดการดานความปลอดภัย และลดปญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

6. ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัย 
 

5.3.2  ปญหาและอุปสรรค 

1. การดําเนินงานในสวนท่ีอยูนอกเหนือเปาหมายการพัฒนาดานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยรวมของประเทศ ซ่ึงอาจจะตอบสนองงานเฉพาะดานของมหาวิทยาลัย จะตองมี
การปรับแผนใหสอดคลองหรืออยูในระบบบูรณาการของประเทศ ทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงาน 
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2. การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรตองใชความพยายามในการ
พัฒนาตนเองใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา  อีกท้ังนโยบายภาครัฐมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามการเมือง สงผลใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนและการพัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ และการแกไขกฎหมาย  สงผลให                 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศตองพิจารณาตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานในการประยุกตใช
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังตัวระบบงานท้ังหมด ใหมีมาตรฐาน เปนไปตามขอกําหนด                
กฎ ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงเปนงานท่ียุงยาก ใชเวลาและงบประมาณคอนขางสูง 

 
5.4 ขอเสนอแนะ 

จากการทําแผนแมบทสารสนเทศเชิงกลยุทธของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
แมโจ  พ.ศ. 2552-2554   มีขอเสนอแนะดังนี้  

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการนําสารสนเทศไปใชในองคกร 
จําเปนตองไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย ดังนั้นบุคลากรทุกระดับในองคกรควรมีบทบาท
ตั้งแตการวิเคราะหความตองการ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศจนถึงกระบวนการในการ
ฝกอบรมและการสรางทัศนคติท่ีดี รวมถึงการช้ีแจงถึงวัตถุประสงคและประโยชนท่ีไดรับจากการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนําเอาระบบสารสนเทศมาใชในองคกร 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศควรคํานึงถึงความสามารถในการรองรับปริมาณขอมูลท่ี
จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงความสามารถในการเขากันไดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเดิม และ
ระบบใหมๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวย 

3. การพัฒนาระบบสารสนเทศมีคาใชจายในการดําเนินงานคอนขางสูง ดังนั้นจึงควร
คํานึงถึงวธีิการในการพัฒนาใหเหมาะสมกับหนวยงาน รวมถึงการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเหมาะสมกับขนาดขององคกร เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายท่ีอาจสูญเปลาจากการเลือกใช
ระบบสารสนเทศท่ีผิดวตัถุประสงคของหนวยงาน 

4.  มีการวางแผนการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงรุกและสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดจริง 

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศตองคํานึงถึงความสอดคลองกับพันธกิจขององคกร และ
เปนประโยชนตอองคกรอยางแทจริง 

 
 

 


