
 

บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ตั้งอยูเลขท่ี 9 ถนนเวียงแกว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50200 มีเนื้อท่ี 17 

ไร 1 งาน 47 ตารางวา จัดตั้งและเปดทําการสอนครัง้แรกในป พ.ศ.2480 ช่ือโรงเรียนชางไม

เชียงใหม ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เม่ือปการศึกษา 2522 จนถึงปจจุบัน 

เปดทําการสอนในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม   อันประกอบดวย สาขาวิชาชางยนต ชางกลโรงงาน 

ชางเช่ือมโลหะ ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง ชางสถาปตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม 

แมกคาทรอนิกส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การจัดการศึกษาดังกลาว บริหารจัดการโดยฝายบริหาร ซ่ึงแบงออกเปน 4 ฝาย ตาม

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารการศึกษา พ.ศ.2552 ไดแก   ฝาย

บริหารทรัพยากร   ฝายวางแผนและความรวมมือ   ฝายพัฒนาการศึกษา   และ ฝายวิชาการ   โดยมี

โครงสรางการบริหารจัดการสถานศึกษาดังนี ้

 

รูป 1-1   แผนภูมิบริหารสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผูอํานวยการวิทยาลัย 

งานบริหารงานทั่วไป 

ฝายบริหารทรัพยากร 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ฝายแผนงานและความรวมมือ ฝายพัฒนาการศึกษา ฝายวิชาการ 

งานแผนงบประมาณฯ งานปกครอง แผนกวิชา 
งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานการบัญชี 

งานพัสดุฯ 

งานอาคารสถานที ่

งานความรวมมือฯ 

งานวิจัยและพัฒนาฯ 

งานกิจการฯนักศึกษา 

งานแนะแนวฯ 

งานครูที่ปรึกษา 

งานวัดผลฯ 

งานวิทยบริการฯ 

งานพัฒนาฯหลักสูตร 

งานทะเบียน 

งานศูนยขอมูลฯฯ 

งานประกันคุณภาพฯ 

งานสงเสริมการคาฯ 

งานโครงการพิเศษฯ 

งานสวัสดิการฯ 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

งานประชาสัมพันธ 

งานฯ ระบบทวิภาค ี

งานสื่อการสอน 
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หนาท่ีและการบริหารงานสถานศึกษา กําหนดใหสถานศึกษามีหนาท่ีจัดการศึกษา 

ฝกอบรม และสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ กฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ตามนโยบายของรัฐบาลและ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ไดมีการกําหนดให

สถานศึกษาดําเนินการดังนี้  

1) จัดการศึกษาใหมีความทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน สถานประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ เพ่ือการดํารงชีวิตตามสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม ทองถ่ิน วัฒนธรรมเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม มุงเนนการปฏิบัติงานจริง ตาม

ความพรอมและศักยภาพของสถานศึกษา    

2) จัดการศึกษาโดยประสานความรวมมือกับสถานศึกษาและหนวยงานอ่ืน ท้ังใน

ดานการจัดการวิชาการ การใชบุคลากรและทรัพยากรรวมกัน    

3) จัดการศึกษาโดยการระดมทรัพยากรดานการเงิน ทรัพยสิน และบุคลากร ท้ังจาก

รัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน รวมท้ังความรวมมือในการจัด

กิจกรรมและการจัดหาทุนเพ่ือพัฒนาการ 

4) จัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถนะทางวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพเปน

พลเมืองดีของสังคม มีความสามารถในการคิด เรียนรู วางแผนและพัฒนาตนเอง    

5)  เปนศูนยการเรียนรูดวยตนเอง และการใหบริการวิชาชีพแกชุมชนและทองถ่ิน    

6) วิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูเทคโนโลยีและ 

7) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สงเสริมกีฬา พลานามัย และอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

8)  สงเสรมิการจัดการศึกษาเชิงธุรกิจ การรับงานการคา และการรับจัดทํา รับบริการ 

รับจาง ผลิตเพ่ือจําหนายท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน 

การดําเนินงานตามหนาท่ีดังกลาวของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สามารถดําเนินการได

ตามวัตถุประสงค แตเม่ือพิจาณาถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานกลับพบวามีนอยกวาท่ีควร การ

ประสานงานในฝายบริหารแตละฝายไมเปนไปอยางสะดวก ขาวสารในแตละฝายไมมีความเปน

เอกภาพ (Unity) และไมทันสมัย (Update) ทําใหขาดประสิทธิภาพในการตัดสินใจ เกิดความ
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ส้ินเปลืองการใชทรัพยากร เชน กระดาษ และวัสดุสํานักงานอ่ืนๆ เกิดความลาชาในการดําเนินงาน 

เพราะยังใชบุคคลทําหนาท่ีในการรับ-สงเอกสาร การเวียนหนังสือ เปนตน และขาดความคลองตัว 

เพราะจะตองทํางานอยูภายในสํานักงานและภายในเวลาราชการเทานั้น หากมีภารกิจเรงดวนเกิดขึ้น

ในวันหยุดราชการก็จะไมสามารถดําเนินการได เพราะไมมีเจาหนาท่ีอยูปฏิบัติงาน ความบกพรอง

เหลานีล้วนเกิดขึ้นโดยระบบสารสนเทศหรือท่ีเกิดตอระบบสารสนเทศท้ังส้ิน 

เม่ือพิจารณาถึงโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) พบวา 

ภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมไดมีการจัดวางระบบเครือขายคอมพิวเตอร เพ่ือเช่ือมโยงระบบ

คอมพิวเตอรของฝายและสาขาวิชาตางๆ ท่ีมีจํานวนมากกวา 500 เครื่องเขาดวยกัน ดวยความเร็วถึง 

100/1000 Mbps ซ่ึงเปนความเร็วในระดับสูงสําหรับการส่ือสารขอมูล และเปนฮับ (Hub) ในการ

เช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ตใหกับสถานศึกษาในสังกัดการอาชีวศึกษาของจังหวัดเชียงใหม ดวย

ความเร็วสูงถึง 4Mbps    

อยางไรก็ตาม ระบบเครือขายดังกลาว เพื่อทําหนาท่ีใหบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศแกสถานศึกษา ยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการสําหรับการบริหารสถานศึกษา

และการเรียนการสอนอยางแทจริง  ผูใชระบบคอมพิวเตอรเกือบท้ังหมด ไดรับบริการระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเพียงการเขาใชงานระบบอินเทอรเน็ตเทานั้น ไมวาจะเปนดานการสืบคน

ขอมูล ความบันเทิง ขาวสาร และอ่ืนๆ เปนตน   แตดานการส่ือสาร แลกเปล่ียน และบริหารขอมูล

ขาวสารเพ่ือการบริหารและการจัดการเรียนการสอนมีนอยมาก ไมเต็มรูปแบบ และไมมี

ประสิทธิภาพ   การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารในบางหนวยงาน ก็จะเปนการใช

งานโปรแกรมประยุกต (application program) ท่ีออกแบบสําหรับลักษณะงานของแตละหนวยงาน

โดยเฉพาะบาง แตเปนการใชงานระบบในตัวเอง (stand alone) ไมมีการเช่ือมโยงหรือสงตอขอมูล

ผานระบบเครือขายเพื่อไปแลกเปล่ียนขอมูลยังหนวยงานอ่ืนแตอยางใด   นอกจากนี้ การจัดซ้ือ

จัดหาซอฟตแวรเพ่ือใชเฉพาะงานในฝายบริหารแตละฝาย ก็เปนการจัดซ้ือจัดหาตามความตองการ

ของฝายตนเอง   ตามคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หรือตามคําแนะนําท่ีบอก

ตอกันมาตามความรูจักคุนเคยกับโปรแกรมเมอร หรือเลียนแบบตามการใชงานในสถาบันการศึกษา

อ่ืน โดยไมมีการศึกษาวาซอฟตแวรดังกลาวจะมีความสอดคลองกับฝายอ่ืนหรือไม มากนอยเพียงไร 

ความเปนไปไดในการใชงานรวมกันมากนอยเพียงไร และความสามารถในการขยายระบบเปนไป

ไดหรือไม   ดังนั้น ส่ิงท่ีพบก็คือ มีซอฟตแวรหลายระบบท่ีนําเขามาใชไดระยะเวลาหน่ึงก็ประสบ

ปญหา ไมตรงตามความตองการอยางแทจริง ไมสามารถปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมความสามารถได  ไม

สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกับเครื่องอ่ืน หรือใชขอมูลรวมกันได   ดังนั้น ขอมูล
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ทางการบริหารจึงแยกสวนการเก็บอยูในแตละฝาย  ขอมูลชนิดเดียวกันท่ีอยูในแตละฝายจึงกลับไม

ตรงกัน ไมเปนขอมูลปจจุบัน ทําใหการบริหารสถานศึกษาเกิดความลาชาและผิดพลาด  ขาด

ประสิทธิภาพ  สงผลใหการพัฒนาสถานศึกษาไมเปนไปตามวัตถุประสงค  ไมทันตอการ

เปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี   นอกจากนี้ การส่ือสารดานเสียง เชน โทรศัพทภายในท่ีใช

อยูยังเปนระบบเกา ไมมีประสิทธิภาพ มีจํานวนคูสายจํากัด ตองใชการวางสายแยกตางหากจากสาย

อ่ืนๆ ทําใหเกิดมีการวางสายพาดไปมายุงเหยิง ทําใหภูมิทัศนไมดูดี และหากเกิดความเสียหาย 

จะตองใชเวลาและคาใชจายในการซอมแซมมาก ไมสามารถใชการส่ือสารรวมระหวางเสียงกับ

ขอมูลท่ีมีความประหยัดและเปนประโยชนอยางสูงในการจัดการสารสนเทศในปจจุบัน 

สรุปปญหาท่ีเกิดขึ้นในดานการบริหาร ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมก็คือ 

1) ดานสารสนเทศ   ฝายบริหาร ไมสามารถใชระบบงานสารสนเทศใหประสบ

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   เนื่องจาก

ขาวสารของแตละฝายไมเปนเอกภาพ และไมทันสมัย   การประสานงานในแตละฝายไมสะดวก ยัง

ใชคนในการเดินหนังสือไปยังผูรับสาร รวมท้ังตองดําเนินการอยูเฉพาะภายในสํานักงานและใน

เวลาราชการเทานั้น ทําใหขาดประสิทธิภาพการตัดสินใจ (Decision) ในการบริหารสถานศึกษา 

2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ขาดแนวทางการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารท่ีตอบสนองตอการบริหารสถานศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 

และตรงตามความตองการ   มีความส้ินเปลืองการใชทรัพยากร เชน กระดาษและวัสดุสํานักงาน 

เปนตน   อันเนื่องจากการสรางและจัดการสารสนเทศท่ีซํ้าซอน ไมเปนเอกภาพ และยังยึดติดอยูกับ

เอกสารท่ีใชกระดาษเปนส่ือ (Hard Copy)   รวมทั้งการใชระบบส่ือสารทางเสียง เชน โทรศัพท เปน

ตน ท่ีลาสมัย ไมมีประสิทธิภาพ และยุงยากในการพัฒนา ไมสามารถใชการส่ือสารรวมระหวาง

เสียงกับขอมูลได ซ่ึงจะเกิดความประหยัดและเปนประโยชนอยางสูงในการจัดการสารสนเทศใน

ปจจุบัน 

3) ดานการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีการใหความสําคัญตอบริการ

อินเทอรเน็ตเปนสวนใหญ ทําใหคอนขางละเลยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูไปใชในงาน

ดานการบริหารสถานศึกษาอยางเพียงพอ   นอกจากน้ี การเลือกใชซอฟตแวรในงานบริหารแตละ

ฝายก็เปนไปตามความสะดวกของแตละฝาย  แตไมไดมีแผนดําเนินการใหสอดคลองกัน ทําให

ซอฟตแวรท่ีใชงานไมสามารถใชและแลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศของแตละฝายไดโดยตรง สงผล
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ใหเกิดความลาใชในการทํางาน และการจัดทําขอมูลท่ีซํ้าซอน แมจะมีการใชอุปกรณและระบบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยอยูแลวก็ตาม 

ดังนั้น “การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม” จึงมีความสําคัญตอองคกร   โดยมีหลักการดําเนินการศึกษาคือ วางแผน

และจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารสถานศึกษาใหแกวิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม   วางแผนความตองการสารสนเทศ ในดานการวิเคราะหความตองการสารสนเทศเพ่ือใช

ในการบริหารสถานศึกษา   วางแผนจัดสรรทรัพยากร โดยทําการศึกษาวิเคราะหสภาพแวดลอม

โครงสรางเดิมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   

วางแผนจัดสรรทรัพยากรสําหรับจัดการระบบสารสนเทศดานการบริหารสถานศึกษา   และ

วางแผนโครงการดานการดําเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยี  แผนงบประมาณ  

และแผนการบริหารตอไป   แผนกลยุทธดังกลาว ดําเนินการในระยะกลาง ระหวางปการศึกษา 

2554 ถึง 2555 

1.2 สรุปสาระสําคัญเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ความรูพ้ืนฐาน Strategic Information System 

องคกรธุรกิจปจจุบัน ใชระบบสารสนเทศ (Information System) ในการดําเนินการ

ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้น เปนกลไกหนึ่งท่ีทําให

องคกรมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายท่ีวางไว   ระบบสารสนเทศ หมายถึง 

การรวมองคประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการเก็บรวบรวมเปนขอมูล และทําการ

ประมวลผลใหเปนสารสนเทศท่ีเปนประโยชน สามารถจัดเก็บ (Storage) เรียกใช (Used) หรือ

กระจาย (Distributed) ไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชชวยในการสนับสนุนการบริหาร การตัดสินใจ การ

ประสานงาน การดําเนนิการ การควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบขององคกรใหมี

ประสิทธิภาพ   นอกจากนี้ ในโลกปจจุบัน สังคมเริ่มเขาสูยุคดิจิตอล เกิดกระแสโลกาภิวัตน เกิดการ

ติดตอส่ือสารกันอยางไรพรมแดนดวยการใชอินเทอรเน็ต ทําใหเกิดโลกใหมของธุรกิจท่ีจะตองมี

การพ่ึงพาระบบหรอืเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมากขึ้น เปนทางเลือกใหมของการออกแบบองคกร 

เกิดเปนแรงกดดันทางธุรกิจ (Business Pressures) แรงกดดันทางเทคโนโลยี (Technology 

Pressures) แรงกดดันทางสังคม (Societal Pressures) และการเปล่ียนแปลงทางกระบวนทัศน 

(Paradigm Shift)   ทําใหองคกรเปนแบบแบนราบ (Flat Organization Structure) การแยกงานออก
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จากสถานท่ี (Anytime Anywhere) เพ่ิมความยืดหยุนใหกับองคกร เกิดการจัดโครงสรางระบบงาน

ใหม เกิดการเปล่ียนแปลงของกระบวนการทางการจัดการ และเกิดการเปล่ียนแปลงดานการทํางาน 

ดวยระบบสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาว เปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการกับระบบสารสนเทศดังกลาว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและตรง

ตอความตองการอยางสูงสุด และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงตองมีการจัดระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธขึ้น 

กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ท่ีเหมาะสมกับการบริหารสถานศึกษา

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม คือกรอบแนวคิดท่ีเปนรูปแบบท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นมาจาก Model of 

Strategic Planning Process ของ Robson โดยนํามาเช่ือมโยงกับแนวคิดของ Ward & Griffiths เปน

โมเดลท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับองคกรธุรกิจ โดยโมเดลดังกลาวจะ

เปนการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธทางธุรกิจ เขากับแนวคิดเชิงกลยุทธทางระบบสารสนเทศ (IS/IT 

Strategy) สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศให

สอดคลองกับกลยุทธธุรกิจขององคกรโดยรวม จากนัน้นําไปกําหนดเปนแผนงานทางดานระบบ

สารสนเทศขององคกรและแผนยอยๆ โดยแยกออกเปนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกล

ยุทธตอไป (ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ  

1) วางแผนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ  ในดานท่ีเกี่ยวกับการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา  การกําหนดกลยุทธของสถานศึกษาดานการบริหาร

สถานศึกษา  การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ วัตถุประสงค และปจจัยแหงความสําเร็จ ระบบ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2) วางแผนความตองการสารสนเทศ  ในดานท่ีเกีย่วกับ การวิเคราะหความตองการ

สารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะหหนาท่ี

ของหนวยงาน  และการจัดทําแผนหลักดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการเรียน

การสอน   

3) วางแผนจัดสรรทรัพยากร  ในดานท่ีเกี่ยวกับ การศึกษาระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน  และการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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4) วางแผนโครงการ  ในดานการกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการ และการ

วางแผนพัฒนาโครงการ (ฐิณิฎา ประมวลทรัพย, 2548) 

แนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะแบงออกเปนสองดานคือ 

Technology Driven เปนการพัฒนาศักยภาพไอซีทีภายในองคกรดวยการเนนสรางทีมงานดาน

เทคโนโลยีระดับตางๆ เพ่ือใหบริการงานไอซีทีเปนการภายใน และดาน Application Driven เปน

การเนนการพัฒนาซอฟตแวรและใชไอซีทีเปน Enabling Agent เพ่ือทําใหการดําเนินงานของ

องคกรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   แนวทางในการจัดการดานดังกลาวคือ มีการนําไอซีทีเขา

มาใชในวงกวาง ใชระบบเครือขายท่ีพวงตอเขากับระบบงานของฝายตางๆ มีการใชเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย มีการปรับรื้อกระบวนวิธีการทํางานใหทันสมัย และใหระบบไอซีทีเปนสวนหนึง่ของ

งานในทุกระดับอยางกลมกลืน (มนู อรดีดลเชษฐ, 2551) 

 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพ่ือจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม  ระหวางป พ.ศ.2554 ถึง 2555 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

1) ดานเนื้อหา 

จัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ดานการบริหารการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เพ่ือสนับสนุนการจัดการบริหารสถานศึกษา มีขอบเขตครอบคลุม

หนวยงานฝายบริหารทรัพยากร ฝายวางแผนและความรวมมือ ฝายพัฒนาการศึกษา และฝายวิชาการ 

2) ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จะใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณจาก

ผูบริหาร และผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนางานตางๆ ตามแผนภูมิบริหารสถานศึกษา
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วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ไดแก หนวยงานฝายบริหารทรัพยากร ฝายวางแผนและความรวมมือ ฝาย

พัฒนาการศึกษา และฝายวิชาการ จํานวนฝายละ 3 คน รวมท้ังส้ิน 12 คน 
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1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System Planning)   

หมายถึง   กระบวนการในการนําเปาหมาย กลยุทธ จุดประสงค กระบวนการทํางาน และความ

ตองการสารสนเทศขององคกร เปนพ้ืนฐานในการบงช้ี และเลือกระบบสารสนเทศทีจ่ะนํามาพัฒนา 

และเวลาท่ีจะทําการพัฒนา ซ่ึงผลลัพธท่ีไดคือแผนของระบบสารสนเทศ ท่ีจะเปนแผนแมบทของ

การพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรตอไป (ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

การบริหารการศึกษา   หมายถึง   การจัดการศึกษาดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป แกสถานศึกษา โดยมีอํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมวด 5 มาตรา 31) 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   หมายถึง   สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา (สอศ.) ท่ีเปดสอนในสาขาวิชาชางอุตสาหกรรม   อันประกอบดวย สาขาวิชาชาง

ยนต ชางกลโรงงาน ชางเช่ือมโลหะ ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางกอสราง ชางสถาปตยกรรม 

เทคนิคอุตสาหกรรม แมกคาทรอนิกส เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดย

ตั้งอยูเลขท่ี 9 ถนนเวียงแกว ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50200  

ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS)   หมายถึง   การรวมองคประกอบ

ตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ใหเปนสารสนเทศท่ีสามารถเรียกมา

ใช หรือกระจายไปยังผูเกี่ยวของ   เพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การประสานงาน การดําเนินงาน 

การควบคุม การวิเคราะห และการวางรูปแบบขององคกรใหมีประสิทธิภาพ (Laudon & Laudon, 

2002 อางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT)   หมายถึง เครื่องมือและ

เทคนิคตางๆ ท่ีนําไปใชชวยในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ   ซ่ึงรวมถึง ฮารดแวร 

(Hardware) ซอฟตแวร (Software) ระบบฐานขอมูล (Database System) การส่ือสารโทรคมนาคม 

(Telecommunication) และระบบรับ-ใหบริการ (Client-Server System) (Turban, Mclean & 

Wetherbe, 2001 อางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System)   หมายถึง   ระบบ

สารสนเทศท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปาหมาย การดําเนินงาน สินคา บริการ หรือความสัมพันธ
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กับสภาพแวดลอมท่ีจะสนับสนุนธุรกิจใหมีความไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitive 

Advantage) (Laudon & Laudon, 2002 อางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

การบริหารสถานศึกษา   หมายถึง   การจัดการศึกษาโดยฝายบริหาร ซ่ึงแบงออกเปน 4 

ดาน ไดแก การบริหารทรัพยากร   การวางแผนและความรวมมือ   การพัฒนาการศึกษา   และ 

วิชาการ (ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารการศึกษา พ.ศ.2552) 

ฝายบริหาร   หมายถึง   หนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม โดยหมายรวมถึง ฝายบริหารทรัพยากร   ฝายวางแผนและความรวมมือ   ฝายพัฒนา

การศึกษา   และ ฝายวิชาการ 

 

1.6 ประโยชนที่ไดรับ 

1) ไดแผนงานระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ดานการบริหารการศึกษาของ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จํานวน 1 ฉบับ 

2) ไดแนวทางการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือประยุกตใชในสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


