
 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในบทนี้จะไดกลาวถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา ตามลําดับตอไปนี ้

2.1) แนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

2.2) กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

2.3) การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis)ก 

2.4) การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับธุรกิจ (5 Forces’ Model) 

2.5) ทางเลือกกลยุทธเพ่ือการปรับตัวตามสถานการณ 

2.6) วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

2.7) กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

2.1 แนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา (2551) กลาวเกีย่วกับการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาวา การวางแผนกลยุทธเปนเคร่ืองมือประเภทหนึ่งสําหรับชวยใหองคกร

ปรับตัวใหเขากับสถานการณ มีทิศทางในการทํางานรวมกัน รวมท้ังบริหารการเปล่ียนแปลงและ

การเรียนรูขององคกร การปฏิรูประบบบริหารในหนวยงานตามแผนกลยุทธโดยการปรับ

ยุทธศาสตร บทบาท และภารกิจขององคกร ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น ปฏิรูปการ

บริหารงบประมาณ และบริหารการเปล่ียนแปลงการเรียนรูขององคกรใหสอดคลองกับสถานการณ

ดังกลาว 

แผนกลยุทธ สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการจัดสรรงบประมาณได แผนกลยุทธทําให

เกิดแผนปฏิบัติ เกิดการมองเห็นอยางเปนรูปธรรม ทําใหสามารถพิจารณาไดวา จําเปนจะตองใช

ทรัพยากรใดบางในการดําเนินการตามแผนกลยุทธดังกลาว และเม่ือไดดําเนินการเสร็จส้ินและมี

การประเมินผลระยะตางๆ ก็จะเปนตัวปรับกลยุทธใหเหมาะสมกบัสถานการณ และมีผลตอการ

จัดสรรงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติการเปนลําดับตอไป 
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อยางไรก็ดี การท่ีจะใหการดําเนินงานประสบผลตามกลยุทธดังกลาว จะตองมีระบบ

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม หลากหลาย มีความรวดเร็วในการใชงาน ทําใหการ

ตัดสินใจมีความถูกตองแมนยํามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธจึงมี

ความสําคัญควบคูไปกับกลยุทธธุรกิจเปนอยางยิ่ง 

ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ไดกลาวถึงภาพรวมการบริหาร

เชิงกลยุทธ และสารสนเทศเชิงกลยุทธวา เทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอยางในโลกปจจุบัน สังคมเริ่มเขาสูยุคดิจิตอล เกิดกระแสโลกาภิวัตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตอส่ือสารกันอยางไรพรมแดนดวยการใชอินเทอรเน็ต ทําใหเกิด

โลกใหมของธุรกิจท่ีจะตองมีการพ่ึงพาระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมากขึ้น ไมวาจะเปน  

แรงกดดันทางธุรกิจ (Business Pressures) แรงกดดันทางเทคโนโลยี (Technology Pressures)  

แรงกดดันทางสังคม (Societal Pressures) และการเปล่ียนแปลงทางกระบวนทัศน (Paradigm Shift)  

บทบาทของระบบสารสนเทศในองคกรธุรกิจ ในสังคมปจจุบันมีขอบเขตท่ีกวางขวาง

ขึ้น มีการปฏิวัติระบบเครือขายและอินเทอรเน็ต กอใหเกิดทางเลือกใหมของการออกแบบองคกร 

นั่นคือ การทําใหองคกรเปนแบบแบนราบ การแยกงานออกจากสถานที่ เพ่ิมความยืดหยุนใหกับ

องคกร เกิดการจัดโครงสรางระบบงานใหม เกิดการเปล่ียนแปลงของกระบวนการทางการจัดการ 

และเกิดการเปล่ียนแปลงดานการทํางาน 

ดวยระบบสารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาว เปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาจัดการกับระบบสารสนเทศดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพและตรงตอ

ความตองการอยางสูงสุด และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวจึงตองมีการจัดระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธขึ้น 

ธุรกิจใดๆ สามารถวางแผนกลยุทธไดหลักๆ 3 ประการคือ การผลิตสินคาหรือบริการ

ในราคาท่ีถูกกวาคูแขง (Cost Leadership) การผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีแบบฉบับของตัวเอง 

แตกตางจากคูแขงขัน (Differentiation) และการพยายามหาสวนของตลาดท่ียังไมไดรับการ

ตอบสนองและพยายามผลิตสินคาหรือบริการมาตอบสนองตอตลาดสวนนั้น (Market Niche) โดย

แผนกลยุทธดังกลาวจะสรางความไดเปรียบเหนือคูแขง (Advantage Over Competitors) เกิดความ

แปลกใหมท่ีไมเคยมีใครมีมากอน (Uniqueness) เกิดแรงจูงใจตอลูกคา (Attractiveness to 

Customers) และมีกําไร (Profitable)   โดยสามารถกระทําได 3 ลักษณะคือ  

1) ระบบสารสนเทศท่ีเปนกลยุทธของกิจการ หรือระบบสารสนเทศท่ีชวยใหเกิด

ผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ (to impact upon the business)   
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2) ระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลหรือสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผน 

กลยุทธของกิจการ หรือระบบสารสนเทศชวยสนับสนุนธุรกิจ (to align with business) 

3) ระบบสารสนเทศท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินการดานกลยุทธของ

กิจการ หรือระบบสารสนเทศท่ีชวยปรับปรุงธุรกิจ (to improve the business) 

การมองภาพรวมของธุรกิจ หรือการตัดสินวาธุรกิจตองการไปในทิศทางใดนั้น เปน

แผนกลยุทธธุรกิจ (Business Strategy) ซ่ึงการนําระบบสารสนเทศเขาไปใชในกลยุทธดังกลาว 

สามารถแบงการพิจารณาออกไดเปน 3 ระดับ คือ  

1) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) ไดแก การเปนผูนําทางดานตนทุน

การผลิตท่ีต่ําท่ีสุด การผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีความแตกตางจากคูแขง และการเปล่ียนแปลง

ขอบเขตการแขงขัน ซ่ึงสามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชกับกลยุทธดังกลาวไดคือ 

นําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจใน Value chain   นํามาสรางผลิตภัณฑใหมเพ่ือสนอง

ความตองการของลูกคา  เพ่ือใชในการสรางกลยุทธการเจาะตลาดเฉพาะ  และนําไปใชใน 

การจัดการดาน Supply chain 

2) กลยุทธระดับองคกร (Firm-Level Strategy) เปนกลยุทธสําหรับการตัดสินใจท่ีจะ

ทําใหองคกรเกิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชได คือ นํามาใชในการสงเสริมธุรกิจท่ีเปนธุรกิจหลัก และนํามาใชในการเช่ือมโยงหนวยงาน

ตางๆ ในองคกร 

3) กลยุทธระดับอุตสาหกรรม (Industry-Level Strategy) เปนกลยุทธท่ีใชในการ

ตัดสินใจวาจะแขงขัน หรือจะเปนพันธมิตรกับองคกรอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือไม 

กรอบแนวคิดของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ไดรับการพัฒนาขึ้นมาจาก Model of 

Strategic Planning Process ของ Robson โดยนํามาเช่ือโยงกับแนวคิดของ Ward & Griffiths เปน

โมเดลท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธสําหรับองคกรธุรกิจ โดยโมเดลดังกลาว 

จะเปนการเชื่อมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธทางธุรกิจ (Business Strategy) เขากับแนวคดิเชิงกลยุทธทาง

ระบบสารสนเทศ (IS/IT Strategy) เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางดานระบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจขององคกรโดยรวม จากนั้นนําไปกําหนดเปน

แผนงานทางดานระบบสารสนเทศขององคกรและแผนยอยๆ โดยแยกออกเปนโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธตอไป 
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สวนประกอบของแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 

แผนกลยุทธระบบสารสนเทศของแตละองคกรอาจมีสวนประกอบท่ีตางกัน แต

อยางไรก็ดี หากพิจารณาตามโมเดลของ Ward ในหนังสือของ Robson (1994) ซ่ึงกลาวใน ชัยยศ 

สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) แลว   Ward แนะนําวา แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ

ควรประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ไดแก 

1) Business Information Strategy (กลยุทธสารสนเทศธุรกิจ) 

คือการระบุวาสารสนเทศจะสามารถสนับสนุนธุรกิจไดอยางไร ระดับความสําคัญท่ี

องคกรพิจารณาในการพัฒนาระบบ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบของ Portfolio ไดแก การจัดทําเปนชุด

ของโครงการตางๆ พรอมท้ังระบุงบประมาณท่ีตองการ รวมท้ังมีรายการโปรแกรมหรือระบบ

สารสนเทศท่ีองคกรตองทําการพัฒนาในอนาคต 

2) IS Functionality Strategy (กลยุทธโครงสรางระบบสารสนเทศ) 

คือการระบุวาองคกรตองการโครงสรางของระบบสารสนเทศอยางไร ซ่ึงการระบุ

ดังกลาวจะเปนตัวกําหนดวาองคกรจะมีนโยบายอยางไรในการจัดสรรทรัพยากร และการวาง

เครือขายภายในองคกร 

3) IS/IT Strategy (กลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

คือการระบุรายละเอียดของระบบหรือเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะนํามาใช พรอมท้ัง

มาตรฐานตางๆ เพ่ือใหการจัดหาหรือจัดซ้ือฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบสารสนเทศตางๆ มี

ความสอดคลองกัน 

 

การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information System Planning) 

การจัดทําแผนกลยุทธนั้น จากบทความในเว็บ วิชาการ.คอม (2553) ไดสรุปเปน

ขั้นตอนการจัดทําออกเปนดังนี ้

(1) การวิเคราะหภารกิจหรอืพันธกิจ (Mission analysis) 

(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอนาคต (Environment analysis) 
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(3) การวิเคราะหองคกร (SWOT หรือ Situation Analysis) 

(4) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 

(5) การคนหาอุปสรรคและปญหาในการดําเนินงาน (Obstacles) 

(6) การกําหนดกลยุทธ (Strategy Decision) 

(7) การกําหนดนโยบาย (Policy Decision) 

(8) การกําหนดกิจกรรมสําคัญ (Activity) ตามกลยุทธและนโยบาย 

(9) การจัดทําเปนแผนกลยุทธ (Strategic Planning) 

เม่ือดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวเสร็จส้ิน ก็จัดทําเปนรูปเลม โดยจะตอง

ประกอบดวยสวนตางๆ ตอไปนี ้

สวนท่ี 1 บทนํา 

สวนท่ี 2 สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

สวนท่ี 3 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย และมาตรการ 

สวนท่ี 4 รายละเอียดแผนงาน หรือโครงการ (เขียนแยกเปนรายยุทธศาสตร) 

สวนท่ี 5 แผนการควบคุม กํากับ ติดตาม 

สวนท่ี 6 ภาคผนวก 

การดําเนินการวางแผนดังกลาวสอดคลองกับ ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา  

เจรียงประเสริฐ (2546) ท่ีไดกลาวถึงการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ (Information System 

Planning) วาเปนกระบวนการในการนําเปาหมาย กลยุทธ จุดประสงค กระบวนการทํางาน และ

ความตองการ โดยท่ีสารสนเทศขององคกรจะเปนพ้ืนฐานในการบงช้ีและเลือกระบบสารสนเทศ

และเวลาท่ีจะนํามาทําการพัฒนา และผลลัพธท่ีได จะเปนแผนของระบบสารสนเทศท่ีเปน 

แผนแมบท (Master Plan) ของการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรตอไป ซ่ึงการวางแผน

ดังกลาวจะตองพิจารณาความสัมพันธของแผนกลยุทธธุรกิจและแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ และ

ระดับการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธและผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ตัวแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชงิกลยุทธ 

ตัวแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีศึกษานี้ เปนกรอบแนวคิดท่ีพัฒนา 

มาจาก Model of Strategic Planning Process ของ Robson ซ่ึงเช่ือมโยงกับแนวคิดของ Ward & 
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การวิเคราะห 
องคกรธุรกิจ 
(Analysis) 

การนําไปปฏิบัติ 
(Implementation) 

การกําหนด 
ทางเลือก  
(Choice) 

Griffiths โดยตัวแบบจะเช่ือมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธของการพัฒนาระบบสารสนเทศดวยการนํา

พันธกิจและเปาหมายของธุรกิจ (Business) เปนตัวกําหนดพันธกิจและเปาหมายทางดานระบบและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางดานระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจขององคกรโดยรวม  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2-1   กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

ความสัมพันธของแผนกลยุทธธุรกิจและแผนกลยุทธระบบสารสนเทศนั้น การวางแผน

กลยุทธธุรกิจ จะเปนหัวใจสําคัญในการกําหนดทิศทางใหกับธุรกิจ และใชเปนหลักในการวางแผน

กลยุทธระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีสารสนเทศก็สงผลกระทบให

ธุรกิจตองมีการปรับกลยุทธเชนกัน 

พันธกิจขององคกร 
พันธกิจและเปาหมาย

ทางดาน IS/IT 

เปาหมายขององคกร 
กลยุทธทางดาน IS/IT 

กลยุทธขององคกร/
ธุรกิจ แผน IS/IT 

แผนธุรกิจ โครงสรางทางดาน 
IS/IT 

การศึกษาโครงการ
ธุรกิจ การไดมาซ่ึง IS/IT 

การบริหารโครงการ การบริหารและการ
ควบคุม IS/IT 

ธุรกิจ (Business) 

ระบบ/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IS/IT) 

Robson. Strategic Management & 
Information System. P.17 
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Strategic Information Planning 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธระบบสารสนเทศ จะเนนความตองการสารสนเทศและโปรแกรมเพ่ือใชในการ

สนับสนุนกลยุทธธุรกิจขององคกร ดังนั้นการวางแผนระบบสารสนเทศจึงตองมีแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร หรือระบบเครือขาย เปนตน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

สนับสนุนใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง อีกดวย 

ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศจากหนังสือของ Turban, 

Mclean and Wetherbe (หนา 524) อางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ไดแบง

กระบวนการดังกลาวออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 

 

 

 

Business Strategy 
− Business Decisions 
− Objectives & Direction 
− Change 

IS Strategy 

− Business Based 
− Demand Oriented 
− Application Focused 

IT Strategy 

− Activity Based 
− Supply Oriented 
− Technical Focused 

ผลกระทบและโอกาสของ IT 

ทิศทางของ
ธุรกิจ 

รูปที่ 2-2   แสดงความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธธุรกิจและแผนกลยุทธระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ท่ีมา-ชัยยศ สันติวงษและนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

การสนับสนุน 

การเปนแนวทางให การเปนโครงสราง
พื้นฐาน 

การกําหนดตาม
ความตองการและ
ระดับความสําคัญ

วิธีการนํา IT มาใช IS/IT ที่ตองการ 

Information Requirement Analysis 

Allocation of Resource, Budgets 

Project Management 

Architecture Infrastructure 

Five-Forces, 
Value Chain 

CSF/BSP 

ROI 
Cost/Benefit 

PERT/CPM 
Milestone 

− ประเมนิสภาพแวดลอม 
− ปรับแผนธุรกิจ 
− กําหนดกลยุทธ/นโยบาย

ระบบสารสนเทศ 
− ประเมินระบบปจจุบัน 
− วิเคราะหผลกระทบ 

ทิศทางของ
โปรแกรมเฉพาะ 

ตารางเวลา 
งบประมาณ 

รูปที่ 2-3   แสดงแผนภูมิกระบวนการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ 
(ท่ีมา-ชัยยศ สันติวงษและนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 
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(1) การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information Planning) เปนการศึกษา

ระบบสารสนเทศท่ีมีอยูในองคกร การศึกษาถึงเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน การพิจารณาแผน 

กลยุทธขององคกร การคนหาระบบสารสนเทศท่ีจะนํามาใชใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

องคกร 

(2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร (Organizational Information 

Requirement Analysis) เปนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร ท้ังในปจจุบันและ

อนาคต  การกําหนดระบบสารสนเทศท่ีจะทําการพัฒนา  และการออกแบบโครงสรางของ 

ระบบสารสนเทศ เชน การรวมศูนยการประมวลผล (Centralized Computing) การกระจายศูนย 

การประมวลผล (Decentralized/Distributed Computing) หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยผูใช 

(End-User Computing) เปนตน 

(3) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ (Resources Allocation) เปนการจัดสรรทรัพยากร

สารสนเทศท่ีองคกรตองการนํามาใชในกลยุทธ เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบส่ือสาร

โทรคมนาคม เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และงบประมาณในการลงทุนทางดาน 

ระบบสารสนเทศ เปนตน 

(4) การวางแผนโครงการ (Project Planning) เปนการจัดทําโครงการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศ เพื่อใหการพัฒนาระบบเปนไปตามกําหนดและอยูในวงเงินงบประมาณท่ีวางไว 

 

2.2 กระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 

จากท่ีไดศึกษาดังกลาว เม่ือทําการวิเคราะหสภาพและลักษณะขององคกรท่ีจะทําการ

วางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธให ซ่ึงไดแก ฝายงานบรหิารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

ท่ีไดมีการจัดทําแผนกลยุทธองคกร คือแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม พ.ศ.2551-2554 

แลว จึงไดนําเอาแผนยุทธศาสตรดังกลาวมากําหนดแนวทาง และทําการวางแผนระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธ โดยมีขั้นตอนคือ 

2.2.1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) 

2.2.2)  การพิจารณานําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธไปใชในธุรกิจ 

2.2.3)  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร 

2.2.4)  การวิเคราะหทรัพยากร 
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2.2.5)  การวางแผนโครงการ 

2.2.6)  การวางแผนงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอน ดังนี ้

2.2.1)  การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม สําหรับการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ในขณะ

ท่ีทําการวางแผนรวมกันกับการวางแผนกลยุทธองคกร ประกอบไปดวยขั้นตอน การวิเคราะห

สภาพแวดลอมท่ัวไป (PEST Analysis)   การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับธุรกิจ (5 Forces’ 

Model)   การวิเคราะหวงจรธุรกิจ (Business Life Cycle)   การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   การ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

แตเนื่องจากกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ดานการ

บริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนการปรับแนวทางการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขากับแนวทางของกลยุทธองคกร โดยการศึกษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรท่ี

เกี่ยวกับดานไอที เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทําแผน ดังนั้นจึงไมขอกลาวถึงรายละเอียดใน 

ขั้นตอนอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของ นอกจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และการวิเคราะห SWOT 

เทานัน้ 

(1) การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการ

ปฏิบัติงานขององคกร และองคกรสามารถควบคุมปจจัยเหลานี้ได ประกอบดวย 

[1] โครงสรางและนโยบายขององคกร (Structure: S1) 

ไดแก โครงสรางนโยบาย ระบบงานของสถานศึกษา เปนตน 

[2] ผลผลิตและการบริการ (Products and Service: S2) 

ไดแก ประสิทธิภาพของสินคาและบริการ คุณภาพของสินคาและบริการของ

องคกร และคุณภาพขององคกร เปนตน 

[3] บุคลากร (Man: M1) 

ไดแก ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรในองคกร เปนตน 

[4] ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M2) 
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ไดแก ความเพียงพอ ความคลองตัวในการเบิกจายเงิน ประสิทธิภาพของการใช

เงินท่ีเนนผลผลิต การระดมทรัพยากร และการใชทรัพยากรขององคกร เปนตน 

[5] วัสดุ-ทรัพยากร (Material: M3) 

ไดแก ความเพียงพอและคุณภาพของวัสดุอุปกรณในองคกร เปนตน 

[6] การบริหารจัดการ (Management: M4) 

ไดแก การมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจ

ในการบริหารจัดการขององคกร การประชาสัมพันธ เปนตน 

(2) การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

รูปที่ 2-4   SWOT Analysis 

(ท่ีมา: http://learners.in.th/file/toeshiro/SWOT.gif) 

[1] จุดแข็ง (Strengths) คือ ความสามารถและสถานการณภายในองคกรท่ีเปนบวก 

ซ่ึงสามารถนํามาใชประโยชนดานการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพการทํางาน

ภายในองคกรท่ีสามารถดําเนินการไดเปนอยางด ี

[2] จุดออน (Weaknesses) หมายถึง สถานการณหรือสภาพการทํางานภายในองคกรท่ี

เปนลบ หรือดอยประสิทธิภาพ สภาพดังกลาวไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนสําหรับการทํางาน

ใหบรรลุวัตถุประสงค เปนสภาพการทํางานภายในองคกรท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน 
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[3] โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยให

การทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค เปนสภาพแวดลอมท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

องคกร 

[4] อุปสรรค (Threats) คือ ปจจัย หรือสถานการท่ีเกิดขึน้อยูภายนอกองคกรท่ี

ขัดขวางหรือเปนอุปสรรคใหการดําเนินงานขององคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค เปน

สภาพแวดลอมภายนอกท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานในองคกร 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมดังกลาว จะบงบอกถึงสถานภาพและทิศทางขององคกร 

สูการจําลองสถานการณ (SWOT Matrix) ได 4 ลักษณะเพื่อกําหนดกลยุทธ ดังนี ้

[1] เอื้อและแข็ง (Star) หรือ SO Strategies (รุกไปขางหนา) 

เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาสถานศึกษามีปจจัยภายนอกเปนโอกาส หรือพรอมให

การสนับสนุน และมีปจจัยภายในท่ีมีความเขมแข็ง กลยุทธท่ีใชจะเปนกลยุทธสรางความ

เจริญเติบโต 

[2] เอื้อแตออน (Question Mark) หรือ ST Strategies (สรางพันธมิตร) 

เปนตําแหนงท่ีบงบอกวา สถานศึกษามีจุดออนอยูภายในตัวของสถานศึกษาเอง 

แตมีโอกาสจากปจจัยภายนอกท่ีพรอมใหการสนับสนุน และหากมีการแกปญหาหรือจุดออนของ

สถานศึกษาแลว ก็จะทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งมากขึ้น อันจะนําไปสูสถานภาพท่ีเอ้ือและ

แข็งตอไป 

[3] ไมเอื้อแตแข็ง (Cash Cow) 

เปนตําแหนงท่ีบงบอกวา สถานศึกษามีความพรอม มีความเขมแข็ง แตมีอุปสรรค

จากปจจัยภายนอกท่ีเปนปญหา ดังนั้นจําเปนตองชะลอตัวเพ่ือคอยโอกาสจากปจจัยภายนอก เชน 

รอการฟนตัวของเศรษฐกิจ รอกฎหมายหรือระเบียบท่ีชัดเจนเหมาะสม หรือรอสถานการณความ

สงบเรียบรอยของบานเมือง เปนตน ซ่ึงจะทําใหวิกฤติเปนโอกาสของการพัฒนาตอไปได 

[4] ไมเอื้อและออน (Dog) 

เปนตําแหนงท่ีบงบอกวาสถานศึกษาอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีแตอุปสรรคในการ

พัฒนาสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็มีปญหาภายในสถานศึกษา สถานภาพดังกลาวถือไดวา

เปนสถานการณท่ีลอแหลมตอความลมเหลวสูง 
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2.2.2)  การพิจารณาการนําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ไปใชในธุรกิจ 

ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) กลาวถึงการพิจารณาการนําระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ ไปใชในธุรกิจวา ส่ิงท่ีผูบริหารจะตองพิจารณา 3 ประการ ไดแก 

(1) การนําระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช จะมีความสําคัญตอธุรกิจในดาน

การตลาดและการผลิตอยางไร สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารลูกคา หรือประสิทธิภาพ

ทางการผลิตเพ่ือการแขงขันท่ีดีขึ้นอยางไร 

(2) สามารถเปรียบเทียบชองวางทางการผลิตและการตลาดระหวางธุรกิจของตนกับผูนํา

ในตลาดหรืออุตสาหกรรมน้ันๆ มากนองเพียงใด เม่ือนําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธมาใชแลวจะ

ทําใหการดําเนินการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด มีความไดเปรียบในการแขงขันหรือไม 

ชอ
งว

าง
ท

าง
ดา

น
กา
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ผล
ิต 

เมื่
อเ

ท
ียบ

กับ
ผูน

ํา สูง เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

ตามผูอ่ืน 

ต่ํา 

รักษาระดับความ
ไดเปรียบ 

เพ่ิมความยืดหยุนและการ
ตอบสนอง ทําใหสินคา
และบริการมีความ
แตกตาง 

  ต่ํา สูง 

  ชองวางทางการคลาดเม่ือเทียบกับผูนํา 

รูปที่ 2-5   แสดงการวิเคราะหชองวางทางการผลิตและการตลาดระหวางธุรกิจ กับผูนําในตลาดหรือ

อุตสาหกรรม (ท่ีมา: ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

(3) ผลกระทบทางดานกลยุทธของระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบันและ

ท่ีกําลังพัฒนาตอไปในอนาคต ตอองคกรท่ีนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชมีมากนอยเพียงไร 
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(Strategic) 

ต่ํา 

สนับสนุน 

(Support) 

การปรับตัว 

(Turnaround) 

  ต่ํา สูง 
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  ผลกระทบดานกลยุทธของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่กําลังพัฒนา 

รูปที่ 2-6   แสดงการวิเคราะหผลกระทบของระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอกลยุทธธุรกิจ  

(ท่ีมา: ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

2.2.3)  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร (Information Requirement 

Analysis) 

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร สามารถทําไดหลายวิธี เชน ท่ี Sara 

Izadpanahi (2009) กลาววา การวิเคราะหความตองการสารสนเทศน้ันไมมีวิธีการใดในการรับขอมูล

ความตองการท่ีเปนมาตรฐานใชกัน แตอยางไรก็ตาม การวิเคราะหดังกลาวสามารถกระทําได เชน 

Literature Surveys, Standard Surveys, Domain Experts’ Interview, Industrial Data Reviews หรือ 

State-of-the-Art Assessments เปนตน   เชนเดียวกับท่ี ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ 

(2546) กลาววา การวิเคราะหความตองการสารสนเทศน้ันสามารถทําไดหลายวิธี แตท่ีนิยมใชมาก

ท่ีสุดไดแก  วิธีปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors หรือ CSF)   หรือ วิธีการวางแผน

ระบบธุรกิจ (Business System Planning – BSP) เปนตน   เปนการวิเคราะหเพ่ือนําไปพิจารณาใน

การออกแบบโครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร (Organizational Information 

Technology Architecture)   ซ่ึงเม่ือศึกษาแลวพบวา วิธีการวางแผนระบบธุรกิจ เปนวิธีท่ีเหมาะสม

สําหรับการจัดทําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธของฝายบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม จึงไดเลือก

ศึกษาเฉพาะวิธีการดังกลาว 

Business System Planning หรือท่ีเรียกยอวา BSP นั้น ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียง

ประเสริฐ (2546) กลาววา คือการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร โดยพิจารณาท้ัง

องคกร ในดานของหนวยงาน (Units) หนาท่ีงาน (Functions) กระบวนการ (Processes) และ

สวนยอยของขอมูล (Data Elements) ตางๆ บางครั้งจะเรียกวา การวิเคราะหองคกร (Enterprise 

Analysis) พัฒนาโดยบริษัทไอบีเอ็ม สําหรับใชในการพิจารณาความสัมพันธของโครงการพัฒนา

ระบบสารสนเทศใหสอดคลองกันกับความตองการสารสนเทศขององคกรดังกลาว 

การพิจารณาความสัมพันธของโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เริ่มจากการสอบถาม

ถึงสารสนเทศท่ีใชงานอยูในองคกรปจจุบัน แหลงท่ีมาของสารสนเทศ สภาพแวดลอมการทํางาน 

จุดประสงค วิธีการตัดสินใจ และขอมูลท่ีตองใชในการตัดสินใจ   จากนั้นจึงนําขอมูลจากการเก็บ

รวบรวมดังกลาวมารวมเปนหนวยยอยในรูปแบบของตารางท่ีประกอบดวย หนาท่ีงาน กระบวนการ 
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และขอมูลท่ีตองการสําหรับหนวยยอย โดยระบุดวยวา ขอมูลเหลานั้นไดมาอยางไร (Creators of 

Data) และใครบางท่ีเปนผูใชขอมูล (Users) 

ขอดีของการพิจารณาความสัมพันธดังกลาว คือทําใหไดสภาพของขอมูลท่ีตองการ

โดยรวม ท้ังในดานของผูใชและแหลงขอมูล รวมท้ังชวยลดชองวางระหวางแหลงขอมูลกับผูรับ

ขอมูลอีกดวย   อยางไรกด็ี ขอเสียในการพิจารณาคือ ขอมูลท่ีไดจากวิธีการดังกลาวจะมีจํานวนมาก 

ทําใหเกิดความยากในการวิเคราะห และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น หากเนนเฉพาะผูบริหาร

ระดับสูงและระดับกลางเทานั้นอาจเกิดความเอนเอียงของขอมูลได และขอมูลท่ีไดจะมีขอจํากัด 

ท้ังนี้เนื่องจากเปนการเนนความตองการสารสนเทศในปจจุบัน มากกวาความตองการสารสนเทศ

ใหมๆ ท่ีจะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน 

 

2.2.4)  การวิเคราะหทรัพยากร (Resource) 

การวิเคราะหทรัพยากร มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความเขาใจในศักยภาพ 

ความสามารถเชิงกลยุทธขององคกร โดยการวิเคราะหวาในองคกรนั้นๆ มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยู

อยางไร และทรัพยากรดังกลาวนั้นตรงตามความตองการของกลยุทธหรือไม   ในประเทศท่ีพัฒนา

แลว จะนับเอาพนักงานในองคกรเปนสินทรัพยท่ีมีคาเปนอันดับแรกขององคกร   สวนเครื่องจักร 

เครื่องมือ อาคาร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนสินทรัพยท่ีมีคาเปนอันดับสอง   ในองคการท่ีมี

การจัดวางระบบเปนอยางดี จะจัดหาคูมือขอบังคับเพ่ือเปนแนวทางในการใชทรัพยากรใหถูกตอง

และดีท่ีสุด  การวิเคราะหทรัพยากรจะชวยยกระดับความสามารถขององคกรในการแยกแยะวา

ทรัพยากรใดควรเก็บรักษา ทรัพยากรใดควรทดแทน และทรัพยากรใดควรนํากลับมาใชใหม การ

วิเคราะหทรัพยากรตองไมเพียงใหความสําคัญกับคาใชจายทางเศรษฐกิจ แตยังมีการตรวจสอบวา

มันสามารถเปนไปตามความตองการวัสดุทางกายภาพและกําลังคนในชวงเวลาท่ีตองการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร เปนกระบวนการสําหรับบงช้ีและประเมิน

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะขององคกร ซ่ึงรวมถึงทรัพยากร ศักยภาพความสามารถ และขีด

ความสามารถหลักท่ีองคกรมีอยู  

(1) ทรัพยากรในองคกร 
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การวิเคราะหจุดแข็งของทรัพยากรท่ีมีในองคกร มีลักษณะดังนี ้

− เปนทรัพยากรท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมได 

− มีนอย หายาก 

− นําขึ้นมาใชใหเกิดประโยชน 

− ลอกเลียนแบบไดยาก 

(2) ศักยภาพความสามารถ (Capabilities) 

คือความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการและงานท่ีทําเปนประจําใน

องคกร ในการแปลงสภาพปจจัยท่ีรับเขา (ทรัพยากร) ออกมาเปนผลผลิต (ผลิตภัณฑ รวมถึงสินคา

และบริการ)  

(3) ขีดความสามารถหลักขององคกร (Core Competencies) 

คือขีดความสามารถที่มีลักษณะเฉพาะตัว เปนความเช่ียวชาญพิเศษท่ีทําใหองคกร

แตกตางจากคูแขง โดยกระบวนการวิเคราะหทรัพยากรซ่ึงนําเสนอโดย Johnson และ Scholes 

(1988) อางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ดังนี ้

 

 

   

 

 

 

 

 

การวิเคราะหหวงโซคุณภาพ 
(Value Chain) ตรวจสอบ/วัด

มาตรการและควบคุมทรัพยากร 

ทําการเปรียบเทียบ โดยวิเคราะห
อดีตท่ีผานมา เปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรม จากประสบการณ 

ประเมินความสมดุลของ 
ทักษะและความยืดหยุน 

ระบุประเด็นหลัก 
หาจุดแข็ง/จุดออน 

ความเขาใจในศักยภาพ 
ความสามารถเชิงกลยุทธ 
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รูปที่ 2-7   กระบวนการวิเคราะหทรัพยากรของ Johnson และ Scholes 

(ท่ีมา: ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) 

กระบวนการวิเคราะหทรัพยากร คนหาจุดแข็งจุดออนขององคกร เพ่ือวิเคราะหดูวา

อะไรท่ีองคกรควรทําและทําไดดี และอะไรท่ีองคกรไมควรทําและทําไมไดดี โดยครอบคลุมหัวขอ

และเรื่องท่ีจะนํามาประเมิน ตอไปนี ้
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ตารางที่ 2-1   หัวขอและเร่ืองที่จะประเมินทรัพยากร 

หัวขอ เร่ืองที่ประเมิน 

สินคา/ตลาด − สวนแบงตลาดปจจุบัน 

− ชวงของสายผลิตภัณฑ 

− ตําแหนงในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ 

− เครือขายกระจายสินคา 

− การวิจัยและการทําตลาด 

การผลิต − จํานวน ขนาด ที่ตั้ง อายุ และกําลังผลิตของโรงงาน 

− ความเช่ียวชาญและลักษณะพิเศษของเครื่องจักร 

− ระดับและตนทุนการผลิต 

− ตนทุนวัตถุดิบและความสามารถในการจัดหา 

− ระบบการควบคุมในการผลิต 

การเงิน − โครงสรางทรัพยสินในปจจุบัน 

− โครงสรางเงินทุนในปจจุบัน 

− การเขาถึงแหลงเงินทุน 

− รูปแบบกระแสเงินสด 

− ระเบียบวิธีการบริหารการเงิน 

เทคโนโลยี − คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา 

− วิธีการผลิต 

องคกรและทรัพยากร

มนุษย 

− โครงสรางองคกร 

− สไตลการบริหารจัดการ 

− นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

− โครงสรางผลตอบแทน 
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การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 

ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) กลาวถึงหนังสือของ O’Brien 

(1994) ท่ีกลาววา ทรัพยากรสารสนเทศ (Information System Resource) นั้น ประกอบดวยสวนท่ี

สําคัญ 4 สวน คือ 

(1) ทรัพยากรมนุษย (Human Resource) ประกอบดวย 

1.1) ผูใชงานระบบสารสนเทศ (End Users) 

1.2) ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ (Information System Specialists) ซ่ึงไดแก 

(1) ผูวิเคราะหระบบ (System Analysts) 

(2) ผูเขียนโปรแกรม (Programmers) 

(3) ผูดูแลระบบ (System or Computer Operators) 

(4) หัวหนางานหรือผูจัดการระบบสารสนเทศ (Information System Supervisors 

or Managers) 

(2) ทรัพยากรฮารดแวร (Hardware Resource) 

2.1) ระบบคอมพิวเตอร (Computer System) 

รวมทั้งเครื่องมือทางคอมพิวเตอรตางๆ ท้ังท่ีเปนเคร่ืองมือ (Machines) และส่ือ 

(Media) ตางๆ 

2.2) อุปกรณเสริมทางคอมพิวเตอร (Computer Peripherals) 

เชน เครื่องพิมพ สแกนเนอร เปนตน 

2.3) ระบบเครือขายโทรคมนาคม (Telecommunication Networks) 

(3) ทรัพยากรซอฟตแวร (Software Resource) 

3.1) ซอฟตแวรระบบ (System Software) 

3.2) ซอฟตแวรประยุกต (Application Software) 

3.3) ขั้นตอนการทํางาน (Procedures) 

(4) ทรัพยากรขอมูล (Data Resource) 

4.1) ระบบฐานขอมูล (Databases System) 

ทําหนาท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีใชในองคกร 
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4.2) ระบบฐานโมเดล (Model Bases System) 

ใชเก็บรวบรวมรูปแบบทางการคํานวณ และรูปแบบทางการตัดสินใจตาง  ๆ

4.3) ระบบฐานความรู (Knowledge Bases System) 

เปนการเก็บรวบรวมองคความรูในรูปของขอเท็จจริง (Facts) และกฎเกณฑ 

(Rules) สําหรับใชในการอางอิง 

ทรัพยากรมนุษยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จิดาภัส สัมพันธสมโภช และชัยยงศ ภูประเสริฐวงศ กลาวใน ชัยยศ สันติวงษ และ

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) วา บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “บุคลากรท่ัวไปท่ี

เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ”   โดยท่ีในบางธุรกิจอาจจัดหาบุคลากรผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเขาเปนพนักงานประจํา แตในบางธุรกิจจะทําการวาจางบุคลากรผูเช่ียวชาญ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากบริษัทท่ีปรึกษาหรือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเฉพาะ (Outsourced) ท้ังนี้ขึ้นกับนโยบายการจัดองคกรของธุรกิจนั้น  ๆ

เพ่ือความเขาใจพ้ืนฐานหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ จึงอาจจําแนกออกเปนดังนี ้

(1) ผูใช (Users) 

เปนผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง มีหนาท่ีใชงานระบบคอมพิวเตอรใน

งานสารสนเทศ และใหความรวมมืออันดีในการพัฒนาระบบซอฟตแวรเพ่ือนํามาใชงานแทนการ

ทํางานดวยมือ (Manual) ในระบบงานเกา 

(2) พนักงานควบคุมคอมพิวเตอร (Computer Operator) 

เปนบุคลากรท่ีทําหนาท่ีดูแลเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ท่ีใชงานในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ทําการเปด-ปดเครื่องอุปกรณ สํารองขอมูลเก็บไว (Backup) ซ่ึงบุคลากรท่ีทําหนาท่ี

ดังกลาว จะตองเปนผูท่ีรูลําดับขั้นตอนการทํางานของเครื่องและระบบเปนอยางด ี

(3) ผูเขียนโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร (Programmer) 

เปนผูมีหนาท่ีพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก ออกแบบ เขียน ทดสอบ และแกไข

ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอรใหไดผลลัพธตามตองการ ตลอดจนรวมตัดสินใจกับผูบริหารและ

ออกความคิดเห็นในทีมงานอีกดวย 
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(4) นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analysts and Designers) 

เปนเจาหนาท่ีวิเคราะห ออกแบบ และวางแผนระบบงานคอมพิวเตอรท่ีนําเขามาใช

ชวยงานธุรกิจในองคกร ซ่ึงนักวิเคราะหจะตองเปนผูเขาใจในระบบธุรกิจขององคกร ทราบถึง 

ความตองการของงานในแตละระบบเปนอยางด ี

(5) ผูดูแลระบบฐานขอมูล (Database System Administrators) 

เปนผูมีหนาท่ีออกแบบแฟมขอมูลและฐานขอมูล จัดวิธีการใชและควบคุมการใช

แฟมขอมูลและฐานขอมูล 

(6) หัวหนางาน/ผูจัดการระบบสารสนเทศ  

(Information Systems Supervisors/Managers) 

เปนหัวหนาผูดูแลควบคุมการทํางานของหนวยงานสารสนเทศ โดยทําหนาท่ีรับ

นโยบายจากผูบริหารสารสนเทศ หรือ CIO (Chief Information Officer) มาดําเนินการ   หัวหนา

หรือผูจัดการระบบสารสนเทศ มีตําแหนงเทากับผูบริหารระดับกลาง รองจาก CIO 

(7) ผูบริหารสารสนเทศ (Chief Information Officer) 

เปนผูมีประสบการณในการออกแบบและใชงานระบบโทรคมนาคม ระบบเครือขาย 

ระบบจัดการฐานขอมูล และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของผูใช (End-User Computing)   เปน

ตําแหนงเทียบเทาผูบริหารระดับสูงในองคกร มีหนาท่ีวางแนวนโยบายการพัฒนาและการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะทําใหเช่ือมโยงผูใชเขาดวยกันไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ   นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีพิจารณางบประมาณในการนํา

เทคโนโลยีใหมมาใชพัฒนาระบบสานสนเทศ ตลอดจนประสานงาน ส่ังการ บังคับบัญชาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร 

(8) ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร (Consultant) 

เปนผูท่ีทําหนาท่ีคอยชวยเหลือ ใหคําปรึกษาดานตางๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจเปนครูอาจารยจากสถาบันการศึกษา ท่ีปรึกษาอิสระ (Freelance) หรือ

บริษัทท่ีปรึกษาท่ีทําหนาท่ีดังกลาวนี้โดยเฉพาะ 
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(9) ผูขายคอมพิวเตอร (Vendor) 

เปนผูท่ีทําการจัดหาคอมพิวเตอรและอุปกรณระบบ มาทําการติดตั้ง มดสอบ และ

ชวยเหลือในดานการใชงานระบบใหแกองคกร รวมท้ังการใหคําปรึกษาในการบํารุงรักษา และ

ซอมแซมเครื่องอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบอ่ืนๆ 

องคกรจะตองมีการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดลําดับกอนหลังของความตองการอีกดวย โดยจะตองมี

การสํารวจทรัพยากรในองคกรท่ีมีในปจจุบันกอนวามีอะไรบางและจํานวนเทาใด จากนั้นจึงนํามา

พิจารณาพรองการประเมินอยางคราวๆ วาแตละโครงการของการพัฒนา หรือการไดมาซ่ึงระบบ

หรือเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆ มีความตองการในการใชทรัพยากรอะไรบาง ท้ังนี้ เพ่ือจะได

คํานวณออกมาเปนจํานวนเงินประมาณการ และนําไปจัดทํางบประมาณลวงหนาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงขั้นตอนนี้นับวามีความสําคัญมาก เพราะหากไมสามารถประมาณการจํานวนเงินท่ี

ตองการไดอยางถูกตอง ก็จะทําใหองคกรไมสามารถไดระบบสารสนเทศไดทันกับความตองการ 

 

2.2.5)  การวางแผนโครงการ 

การวางแผนโครงการ คือการวางแผนวา การพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรตามท่ี

วางแผนกลยุทธไวนั้น จะตองมีโครงการใดบางในการดําเนินการ พรอมลําดับความสําคัญกอนหลัง

ในการพัฒนาและนําระบบดังกลาวไปใช เปนการตัดสินใจทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ เชน จะทํา

การพัฒนาเอง จางผูอ่ืนทําให หรือจะซ้ือซอฟตแวรสําเร็จรูปมาใช เปนตน   รวมทั้งแผนและขั้นตอน

ในการติดตั้งระบบ การอบรมพนักงานใหมีความสามารถในการใชงานและบํารุงรักษาระบบ 

Stephen Haag, M.Cumming & J.Dawkins (1998) นําเสนอใน ชัยยศ สันติวงษ และ

นิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) วา ผูบริหารหรือผูวางแผน ควรพิจารณาส่ิงสําคัญ 3 ประการคือ  

(1) Discovering what’s really important 

ไดแก การคนหาวาส่ิงใดเปนส่ิงสําคัญในการทําใหระบบสารสนเทศท่ีจะนํามาใชนั้น

ประสบความสําเร็จหรือลมเหลว เพ่ือท่ีจะหาทางปองกันหรือเตรียมพรอม กอนท่ีจะพัฒนาหรือนํา

ระบบไปใชตอไป เชน การเตรียมความพรอมใหพนักงานเขาใจถึงประโยชนท่ีแทจริงของระบบ 
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การใหพนักงานมีสวนรวมในการออกแบบระบบ หรือการฝกอบรมและใหพนักงานไดใชระบบ

จําลองกอน เปนตน 

(2) How much does it cost to have 

ไดแก การประเมินตนทุนท่ีจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการท่ีระบบไมสามารถทํางานได 

เพ่ือจะไดทราบถึงผลกระทบและความสําคัญของระบบท่ีจะพัฒนา และปองกันการเกิดความ

ผิดพลาดของระบบได 

(3) Balancing the cost of unavailability with the cost of recovery 

ไดแกการเปรียบเทียบตนทุนท่ีเกิดจากการท่ีระบบไมสามารถทํางานไดช่ัวคราว กับ

ตนทุนในการกูระบบใหสามารถทํางานไดดังเดิม ท้ังนี้เพ่ือเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบ

สํารอง หรือการเตรียมขั้นตอนในการกูระบบลวงหนา ซ่ึงตนทุนในการกูระบบนี้ควรจะนําไปคิด

รวมในการเปรียบเทียบการวิเคราะหประโยชนท่ีจะไดรับ (Cost-Benefit Analysis) ดวย 

เทคนิคท่ีนิยมใชในการวางแผนโครงการ ไดแก ผังขายงาน หรือ PERT/CPM ซ่ึงมี

การใชกันอยางแพรหลายในการวางแผนและควบคุมโครงการ 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) และ CPM (Critical Path 

Method) มีหลักการพ้ืนฐานเหมือนกัน และมีลักษณะการนํามาประยุกตใชคลายคลึงกันมาก จึงมัก

เรียกควบคูกันวา PERT/CPM 

PERT/CPM มีหลักการพ้ืนฐานคือ การสรางและวิเคราะหขายงานเพื่อหาเสนทาง

วิกฤต (Critical Path) เปนชุดของกิจกรรมท่ีจําเปนตองทําการควบคุมไมใหเกิดความลาชา เพ่ือให

โครงการสามารถเสร็จไดทันตามกําหนด ระยะเวลาการทํากิจกรรมท่ีอยูบนเสนทางวิกฤตจะทําให

เวลาการแลวเสร็จของโครงการลาชาไปอีกดวย กิจกรรมบนเสนทางวิกฤตนี้เรียกวา “กิจกรรม

วิกฤต”   อยางไรก็ดี PERT/CPM นั้น จะตางกันท่ีการประมาณการเวลาท่ีใชในกิจกรรม กลาวคือ 

CPM จะกําหนดเวลาท่ีมีคาคงท่ี ในขณะท่ี PERT จะใชการประมาณเวลาดวยการแจกแจงทางสถิต ิ

สวนประกอบของแผนโครงการ 

สวนประกอบของแผนโครงการ ท่ีแนะนําไวในหนังสือของ Laudon & Laudon (2000 

หนา 306) ท่ีกลาวใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) นั้น จะมีรายละเอียดท่ี

มากกวาของ Ward บาง โดยสามารถสรุปไดดังนี ้
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(1) วัตถุประสงคของแผน (Purpose of the Plan) 

ไดแก การกลาวถึงเนื้อหาโดยสรุปของแผนสถานการณปจจุบันขององคกร และการ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น กลยุทธขององคกร และกลยุทธการจัดการ 

(2) แผนกลยุทธธุรกิจ (Strategic Business Plan) 

ไดแก สถานการณปจจุบันของธุรกิจโดยละเอียด สภาพแวดลอมของธุรกิจท่ีมีการ

เปล่ียนแปลง และเปาหมายของแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว 

(3) ระบบปจจุบัน (Current System) 

ไดแก การทบทวนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีองคกรมีอยูในปจจุบัน พรอมท้ัง

กลาวถึงความไมเพียงพอของระบบและเทคโนโลยีเหลานั้นในการตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจในปจจุบัน รวมท้ังบอกถึงความตองการใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในธุรกิจขององคกร 

(4) การพัฒนาใหม (New Development) 

ไดแก การระบุระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมท่ีตองการ โดยจัดการแยก

ออกเปนโครงการยอยๆ หลายๆ โครงการ ตามความเหมาะสม 

(5) กลยุทธการจัดการ (Management Strategy) 

ไดแก การวางแผนการไดมาซ่ึงระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองการ การ

กําหนดเวลาและงบประมาณท่ีจะใช การเช่ือมโยงระบบใหมกับระบบเดิม การเช่ือมโยงระบบใหม

เขากับการทํางานเดิมภายในองคกร การควบคุมการดําเนินงาน การสรรหาและฝกอบรมพนักงาน

ใหมและพนักงานท้ังหมด 

(6) แผนการปฏิบัติ (Implementation Plan) 

ไดแก รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานของโครงการตางๆ ความยากลําบากท่ีคาดวา

จะพบ แนวทางปองกันแกไข และการจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการ 

(7) ความตองการดานงบประมาณ (Budget Requirement) 
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ไดแก งบประมาณท่ีตองการ แนวทางในการประหยัดงบประมาณ (ถามี) และชวง

ระยะเวลาท่ีตองการใชเงินลงทุน 

2.2.6)  การวางแผนงบประมาณ 

จากคูมือการวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสูแนวปฏิบัติระดับสถานศึกษา  

(ศุนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบจัดการงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาต,ิ มปป.) เสนอการกําหนดกรอบงบประมาณระยะปานกลาง (Medium-Term Expenditure 

Framework: MTEF) เปนการคํานวณคาใชจายลวงหนา 3 ป โดยกรอบคาใชจายระยะปานกลางหรือ

กรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง หรือ MTEF นั้น ถือไดวาเปนแผนงบประมาณของ

สถานศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้นเพ่ือใหเปนขอมูลในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และ

แผนงบประมาณดังกลาวมีความสําคัญ คือ 

1) เช่ือมโยงผลผลิตหลักของหนวยงานท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธกับงบประมาณท่ีจะใช 

เพ่ือบริหารจัดการใหเกิดผลผลิตหลัก 

2) มีการประมาณการรายไดของสถานศึกษาจากทุกแหลง ท้ังเงินงบประมาณและนอก

งบประมาณ เพื่อจะนํามากําหนดเปนเปาหมายกรอบวงเงินรายจายของสถานศึกษา รวมท้ังเปนการ

ประมาณการรายจายตามกลยุทธใหพอดีกับกรอบวงเงินท่ีประมาณการไว 

3) แสดงรายละเอียดของงบประมาณงบประมาณท่ีผานมา งบประมาณปปจจุบัน และ

งบประมาณปท่ีขอตั้งดวย ดังนั้นแผนงบประมาณของสถานศึกษาจะแสดงคาใชจาย 6 ป 

4) นําไปใชประโยชนในการวางแผนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และการควบคุม

คาใชจายของสถานศึกษา 

การจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน จะทําใหองคกรไดรับขอมูลทางการเงิน

และการจัดการท่ีบงบอกถึงผลผลิต (Output) ไดแก ส่ิงของ และบริการ ท่ีจัดทําโดยสวนงานนั้นๆ 

รวมถึงคาใชจายในการไดมาซ่ึงผลผลิตนั้น รวมท้ังความเช่ือมโยงของผลผลิตและผลลัพธ 

(Outcome) ซ่ึงเปนผลท่ีตามมา ผลกระทบ และผลสําเร็จ ท่ีองคกรตองการ โดยแนวทางนี้ การ

ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรจึงอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลดานผลผลิตและผลลัพธท่ีสอดคลอง

กันกับวัตถุประสงคของนโยบาย เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลภายใตงบประมาณท่ีจํากัด จําเปนตองดําเนินการเงื่อนไขการจัดการทางการเงิน ซ่ึง

เรียกวา “มาตรการจัดการทางการเงิน 7 ดาน (Hurdles) (ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการ

งบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต,ิ 21 ส.ค.2541)   ดังนี้ 



34 

 

(1) การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 

คือการจัดงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร โดยจะตอง

ดําเนินการในส่ิงท่ีเปนพันธกิจหลักของหนวยงาน เพ่ือสนองตอบตอเปาหมายขององคกร ดังนั้น

ส่ิงจําเปนอันดับแรกคือ การจัดแผนกลยุทธ เพ่ือนํากลยุทธท่ีไดไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว และจะตองไดผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานไปใชเปนตัวช้ีวัดผล 

การดําเนินงาน   กลยุทธท่ีท่ีไดจากการจัดทําแผนกลยุทธจะตองนํามาแปลงสูแผนปฏิบัติการ พรอม

จัดทํานโยบายการใชจายในแตละแผนงาน งาน/โครงการ ตามประเภทของคาใชจายท่ีกําหนด 

ครอบคลุมถึงแหลงเงินงบประมาณ การประมาณการคาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงานอีก 3 

ปงบประมาณ เพื่อเปนการประกันวา หากสถานการณไมมีการเปล่ียนแปลง หนวยงานจะสามารถ

ดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง และบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 

(2) การคํานวณตนทุนการผลิต (Output Costing) 

ตนทุนการผลิต เปนส่ิงจําเปนอยางหนึ่งสําหรับการจัดทํา และบริหารงบประมาณ 

เพราะตนทุนการผลิต เปนตัวท่ีใชแสดงของราคาผลลิตท่ีองคกรจะตองซ้ือจากหนวยงานท่ีเปน

ตัวช้ีวัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมถึงประโยชนในการพิจารณาทบทวน

การดําเนินงานของหนวยงานวา งานหรือโครงงานดังกลาวจะดําเนินการตอไป หรือหยุดดําเนินการ 

ดังนั้น องคกรจําเปนตองจัดวางระบบในการคดิตนทุนผลผลิตท่ีเหมาะสมและสามารถแสดงผลได

อยางรวดเร็ว เพ่ือประโยชนในการดําเนินการและการติดตามตรวจสอบ นอกจากนั้นจะตองมีระบบ

การบริหารตนทุนท่ีจะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

(3) การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง (Procurement Management) 

การจัดซ้ือจัดจางท่ีดีจะตองโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได จะชวยลดการสูญเสีย

งบประมาณลงไปไดอยางมาก ดังนั้นองคกรจะตองมีระบบการจัดซ้ือจัดจางท่ีดี มีแผนในการจัดซ้ือ

จัดจางท่ีจะบงบอกวาจะจัดซ้ือจัดจางพัสดุชนิดใด จํานวนเทาใด วันเวลาใด และจะจัดอยางไร 

เพ่ือใหไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเหมาะสม 

และสมประโยชนท่ีใช 
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(4) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management and 

Budget Control) 

การควบคุมงบประมาณ เปนกลไกท่ีจําเปนสําหรับการประกันวา ความคลองตัว

ทางดานการงบประมาณท่ีองคกรไดรับ (จากการกระจายอํานาจและการผอนคลายการควบคุม) จาก

หนวยงานกลางนั้น จะไมนําไปสูการกระจายงบประมาณท่ีไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ดังนั้น ภายในองคกรแตละระดับจะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ รวมถึงการกําหนด

ความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน รายการทางบัญชี (Chart of Account) จะตอง 

แสดงถึงรายการท่ีจําเปนเหมาะสม เพ่ือประโยชนในการควบคุมงบประมาณ และคํานวณตนทุนตอ

หนวย (Unit Cost) สําหรับการรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงมีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบ ตรวจ

การกระทบยอดบัญชี และการบันทึกเพ่ือควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 

(5) การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance 

Reporting) 

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน เปนการแสดงความโปรงใสของการ 

ใชจายเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เปนเคร่ืองมือท่ีใชกํากับการดําเนินงานของ

องคกรตางๆ เพ่ือจะบงช้ีถึงผลการดําเนินงานและการใชจายในแตละชวงเวลา รวมถึงเปนขอมูลเพ่ือ

การวิเคราะหในการตัดสินใจขององคกรวาควรดําเนินกิจกรรม หรือมีหนวยงานนั้นๆ ตอไปหรือไม 

อยางไร 

(6) การบริหารสินทรัพย (Asset Management) 

สินทรัพย นับเปนปจจัยสําคัญย่ิงในการดําเนินงานของทุกองคกร หากองคกรมีการใช

สินทรัพยท่ีไมคุมคาหรือไมมีประสิทธิภาพ ก็จะเปนผลใหมีตนทุนในการดําเนินการสูงกวาท่ีควรจะ

เปน สาเหตุท่ัวไปของความส้ินเปลืองงบประมาณอันเนื่องมาจากการใชสินทรัพย ไดแก การไม

บํารุงรักษาสินทรัพย การสูญหาย การจัดซ้ือสินทรพัยใหมในขณะท่ีทรัพยเดิมยังสามารถใชงานได 

การขาดความชัดเจนของกฎระเบียบในการขายสินทรัพยเดิมไมกอใหเกิดผลผลิต รวมถึงการขาด

การบริหารสินทรัพยท่ีมีอยูใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุด  ดังนั้น องคกรจึงจําเปนตองมีการบริหาร

สินทรัพยท่ีมีอยูใหเกิดสัมฤทธิผล และมีการจัดซ้ือสินทรัพยใหมเทาท่ีจําเปนอยางแทจริง 
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(7) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีการลดบทบาทของหนวยงานกลางท่ีเคยทํา

หนาท่ีควบคุมการดําเนินงานองคกร และทําใหองคกรมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ

มากขึ้น ในขณะเดียวกัน อาจจะสงผลใหมีการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพได ดังนั้น  

การตรวจสอบภายในจึงถือเปนกลไกท่ีสําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปในทิศทาง

ท่ีถูกตองและสัมฤทธ์ิผล 
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2.3 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

Pearce & Robinson แปลและเรียบเรียงโดย สาโรจน โอพิทักษชีวิน (2548) ไดกลาวถึง

การวิเคราะหหวงโซคุณคา วา   หวงโซคุณคา (Value Chain) เปนรูปแบบท่ีใชในการอธิบายวิธีการ

มองธุรกิจใหเสมือนกับหวงโซของกิจกรรมที่เปล่ียนสภาพของปจจัยนําเขาไปเปนผลผลิตซ่ึงมี

คุณคาตอลูกคา ซ่ึงคุณคาของลูกคาจะเกดิขึ้นจาก 3 แหลงพ้ืนฐาน ประกอบดวย  

1) กิจกรรมซ่ึงทําใหผลิตภัณฑแตกตาง 

2) กิจกรรมซ่ึงลดตนทุนใหต่ําลง 

3) กิจกรรมซ่ึงตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว 

การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis เรียกยอวา VCA) เปนการพยายาม

ทําความเขาใจวาธุรกิจจะสรางคณุคาใหแกลูกคาอยางไร โดยการตรวจสอบการสนับสนุนของ

กิจกรรมท่ีแตกตางภายในธุรกิจ เพ่ือคุณคาดังกลาว 

การวิเคราะหหวงโซคุณคาจะใชกระบวนการในการช้ีจุดท่ีสําคัญ นั่นคือการแบงหรือ

แยกธุรกิจออกเปนกลุมของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในธุรกิจนั้น โดยเริ่มตนดวยปจจัยนําเขาท่ีองคกร

ไดรับและกําลังจะกลายเปนผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร ตลอดจนบริการหลังการขายใหแก

ลูกคา ซ่ึงการวิเคราะหหวงโซคุณคาพยายามท่ีจะมองตนทุนตามชุดของกิจกรรมท่ีธุรกิจกระทํา เพ่ือ

ระบุวาท่ีใดมีความไดเปรียบหรือเสียเปรียบดานตนทุนต่ํา เปนการมองลักษณะของกิจกรรมที่

แตกตางกัน เพ่ือกําหนดวาวิธีใดของแตละกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหวางการซ้ือปจจัยนําเขากับการ

บริการหลังการขาย เพ่ือเปนการสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร   การ

วิเคราะหหวงโซคุณคาจะชวยใหสามารถระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกรไดดียิ่งขึ้น ดวยการมอง

ธุรกิจวาเปนกระบวนการท่ีเปนสายโซกิจกรรมของส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงในธุรกิจ แทนท่ีจะมองอยาง

งายๆ ตามอําเภอใจขององคกรตามการแบงสายหรือตามระบบบัญชีในอดีต 

กรอบแนวคิดของหวงโซคุณคา จะแบงกิจกรรมภายในองคกรออกเปน 2 กลุมใหญๆ 

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก (Primary Activity) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activity)   ในสวน

ของกิจกรรมหลัก บางครั้งเรียกวา หนาท่ีตามสายงาน (Line Function) นั้นจะเกี่ยวของกับการสราง

ผลิตภัณฑดานกายภาพ การตลาด และการสงสินคาไปสูผูซ้ือ รวมท้ังการบริการหลังการขาย   สวน
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กิจกรรมสนับสนุน บางคร้ังเรียกวา สตาฟ (Staff) หรือโอเวอรเฮดฟงกชัน (Overhead Function) จะ

มีหนาท่ีชวยเหลือองคกรท้ังหมดดวยการจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกหรือปจจัยนําเขาตางๆ ซ่ึงจะ

ทําใหกิจกรรมหลักสามารถเกิดขึ้นไดตามเกณฑท่ีกลาวไปแลว กิจกรรมหลักและกิจกรรม

สนับสนุนของแตละองคกรจะแตกตางกันออกไป กิจกรรมสนับสนุนขององคกรหนึ่งอาจเปน

กิจกรรมหลักขององคกรอ่ืนก็ได ตัวอยางเชน คอมพิวเตอร อาจจะถูกมองวาเปนโครงสรางพ้ืนฐาน 

(Infrastructure) ในกิจกรรมสนับสนุนขององคกรทางการศึกษา แตอาจจะเปนกิจกรรมหลักใน

อุตสาหกรรมการบิน หนังสือพิมพ หรือธนาคารก็ได เปนตน   ผลลัพธของหวงโซคุณคาคือกําไร 

(Profit) เนื่องจากมีการบวกเพ่ิมจากตนทุนในการสรางกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาขององคกร ซ่ึงเปนสวน

ของราคาท่ีจายโดยผูซ้ือ คุณคาท่ีสรางขึ้นนั้นจะเกินกวาตนทุน นั่นคือการสรางผลตอบแทนสําหรับ

ความพยายาม 

หากพิจารณาทางธุรกิจขององคกรในลักษณะของหวงโซท่ีเพ่ิมคุณคาแลว จะทําให

สามารถบงช้ีไดวา กระบวนการหรือกิจกรรมใดของการทําธุรกิจขององคกรนั้นท่ีเปนการเพ่ิมคุณคา

ใหกับลูกคา และเม่ือสามารถชี้วัดได ก็สามารถพิจารณาไดวาจะนําระบบสารสนเทศหรือเทคโนโลยี

สารสนเทศใดมาใชสนับสนุนกระบวนการนั้นๆ ไดอยางเหมาะสม 
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รูปที่ 2-8   Value Chain Analysis Model 

(ท่ีมา: 12manage - The Executive Fast Track.:: 

http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain.html) 

กิจกรรมหลัก (Primary Activity) 

กิจกรรมหลักในการวิเคราะหหวงโซคุณคา คือกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับ

ลูกคา มี 5 กิจกรรม ประกอบดวย Inbound Logistics, Operations, Outbound Logistics, Marketing 

& Sales และ Service 

1) Inbound Logistics 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนยายหรือการไดรับเช้ือเพลิง พลังงาน วัตถุดิบ 

ช้ินสวนประกอบ และสินคาท่ีสามารถบริโภคได นําเขาจากผูขาย (Supplier) การจัดเก็บ การ

ตรวจสอบ และการบริหารสินคาคงคลัง เพ่ือนําไปใชในกระบวนการผลิตตอไป 

2) Operations 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป เชน  

การผลิต การประกอบ การบรรจุ หีบหอ การบํารุงรักษาอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก การ

ดําเนินงาน การรับรองคุณภาพ และการรักษาสภาพแวดลอม เปนตน 

3) Outbound Logistics 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการกระจายสินคา (Distributing) ไปยังผูซ้ือ เชน การจัดเก็บ

สินคา การรับคําส่ังซ้ือ การจัดสง และการดําเนินการเกี่ยวกับพาหนะขนสง เปนตน 

4) Marketing & Sales 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการพยายามชัดจูงใหลูกคาซ้ือผลผลิตและความพยายามใหการ

ซ้ือนั้นเกิดขึ้นได การโฆษณาประชาสัมพันธ การสงเสริม การตลาด การวิจัยและการวางแผนดาน

การตลาด และการสนับสนุนจากผูจัดจําหนาย 

5) Service 
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เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัการใหบริการแกลูกคา เพ่ือสงเสริมหรือรักษาคุณคาของผลผลิต 

การใหความชวยเหลือผูซ้ือ เชน การติดตั้ง การจัดสงช้ินสวนอะไหล การบํารุงรักษาและซอมแซม 

ความชวยเหลือดานเทคนิค การถามไถผูซ้ือ และการรับการรองเรียน เปนตน 

กิจกรรมสนับสนุน (Support Activity) 

คือกิจกรรมท่ีมีความสัมพันธทางออมกับลูกคา และชวยสนับสนุนกิจกรรมหลักให

ดําเนินไปดวยความราบรื่น (ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546) เปนกิจกรรมท่ีมี

ลักษณะคูขนานไปกับกิจกรรมหลัก โดยกิจกรรมสนับสนุนบางชนิดจะสนับสนุนกิจกรรมหลัก

เฉพาะอยาง กิจกรรมสนับสนุนบางชนดิก็จะสนับสนุนกิจกรรมหลักท่ัวไป ซ่ึงสามารถจัดกลุม

กิจกรรมสนับสนุนไดดังนี ้

1) Procurement 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการจัดหาหรือการจัดซ้ือส่ิงนําเขาตางๆ ท่ีตองใชในกิจกรรม

หลัก   อยางไรก็ตาม แมวาการจัดหาสวนใหญจะอยูใน Inbound Logistics ก็ตาม แตบางครั้งตองมี

การจัดหาส่ิงนําเขาอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวกับการผลิตโดยตรงดวย เชน การจัดการบริการการขนสงผลผลิต 

การจัดหาส่ือในการทําตลาด หรอืการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณของศูนยบริการลูกคา เปนตน 

2) Technology Development 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ เชน การปรับปรุง

กระบวนการออกแบบ การออกแบบอุปกรณและเครื่องมือ การพัฒนาซอฟตแวรคอมพิวเตอรและ

ระบบโทรคมนาคม คอมพิวเตอรท่ีชวยในการออกแบบและพัฒนาดานวิศวกรรม การพัฒนา

ความสามารถของระบบฐานขอมูลใหม และการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรสนับสนุน เปนตน 

3) Human Resource Management 

เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัการจัดสรรบุคคลเขาทํางาน เชน การจางงาน การฝกอบรม การ

พัฒนาบุคคล และการจายคาตอบแทนท่ีเหมาะสมสําหรับพนักงาน กิจกรรมแรงงานสัมพันธ การ

พัฒนาทักษะบนพ้ืนฐานของความรู เปนตน 

4) Firm Infrastructure 
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เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวกบัการจัดการท่ัวไปในองคกร เชนการบัญชีและการเงิน กฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยและสวัสดิการ ระบบการจัดการขอมูลและหนาท่ี

โดยท่ัวไป และการตรวจสอบภายใน เปนตน 

2.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับธุรกิจ (5 Forces’ Model) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมระดับธุรกิจ หรือการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการ

แขงขัน โดยใชเครื่องมือ 5 Forces’ Model ของไมเคิล อี พอรตเตอร (Michale E. Porter) ซ่ึง

กําหนดการวิเคราะหแรงผลักดัน 5 ประการ เพ่ือวัดความนาดึงดูดใจในการทํากําไรท่ีแทจริงใน

ระยะเวลาหรือสวนแบงทางการตลาด ซ่ึงแรงผลักดันดังกลาวนี้ ไดแก คูแขงขันทางธุรกิจ (Rivalry 

among competing firms) คูแขงขันท่ีเขามาใหม (Threat of new entrants) อํานาจตอรองของผูซ้ือ 

(Bargaining power of buyers) อํานาจตอรองของผูสงสินคา (Bargaining power of suppliers) และ

สินคาอ่ืนทดแทน (Threat of substitute products or services) 

 

รูปที่ 2-9   Five Forces’ Model  
(ท่ีมา: http://www.12manage.com/images/porterfiveforces.gif ) 

[1] คูแขงขันทางธุรกิจปจจุบัน (Rivalry among competing firms or Existing 

Competitors: Industry Competitors) เปนภัยคุกคามท่ีเกิดจากคูแขงขันในธุรกิจเดียวกัน ตลาดสวนนี้

จะไมนาดึงดูดใจไดหากมีคูแขงจํานวนมาก คูแขงมีสวนไดสวนเสียมาก เปนเง่ือนไขท่ีจะกอใหเกิด

สงครามราคาขึ้นได ทําใหตนทุนการแขงขันสูงตามไปดวย 
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[2] อุปสรรคจากคูแขงขันท่ีเขามาใหม (Threat of new entrants: Potential Entrants) 

ความนาดึงดูดใจจะขึ้นอยูกับความยาก-งายของการเขา-ออกจากอุตสาหกรรม ธุรกิจจะนาดึงดูดใจ

มากถาอุปสรรคขวากหนามท่ีกีดกั้นคูแขงขันรายใหมไมใหเขามามีอยูสูง และการขจัดธุรกิจของ 

คูแขงขันออกไปกระทําไดงาย 

[3] อํานาจตอรองของผูซ้ือหรือลูกคา (Bargaining power of buyers or Customers) 

อุตสาหกรรมน้ันจะไมนาดึงดูดใจหากผูซ้ือมีอํานาจในการตอรองสูง ผูซ้ือจะมีอํานาจในการตอรอง

สูงขึ้นไดเม่ือผูซ้ือมีการรวมตัวกัน ไมมีความแตกตางกันของสินคา ตนทุนการเปล่ียนแปลงของผูซ้ือ

ต่ํา ผูซ้ือมีความไวตอราคา และผูซ้ือสามารถจัดการหรือทําสินคานั้นไดเอง 

[4] อํานาจตอรองของผูสงสินคาหรือผูจําหนายปจจัยการผลิต (Bargaining power of 

suppliers) อุตสาหกรรมน้ันจะไมนาดึงดูดใจ หากผูสงสินคาสามารถขึ้นหรือลดราคาหรือคุณภาพ

ของสินคาได นอกจากนี้ยังมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมอํานาจการตอรองของผูจัดสงสินคา เม่ือผูสงสินคามี

การรวมตัวกัน และหรือสินคามีนอย 

[5] สินคาหรือบริการอ่ืนทดแทน (Threat of substitute products or services) กรณีนี้

กอใหเกิดขอจํากัดทางดานราคาและผลกําไร ถามีความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกิดขึ้นในสินคา

ทดแทน สินคาหรือบริการท่ีสินคาทดแทนสามารถตอบสนองตอผูบริโภคไดเชนกันจะทําใหราคา

และผลกําไรของสินคานั้นยิ่งตกต่ําลงไป 

 

2.5 ทางเลือกกลยุทธเพ่ือการปรับตัวตามสถานการณ 

ธงชัย สันติวงษ (2533) กลาวถึงทางเลือกกลยุทธเพ่ือการปรับตัวตามสถานการณ 

สําหรับสภาวะแวดลอมการแขงขัน เพ่ือนําเอาทิศทางกลยุทธ (Strategic Approaches) มาพิจารณา

เพ่ือใชงานตอไป   ซ่ึงทางเลือกกลยุทธ (Strategic Alternatives) แบงออกเปน 4 ชนิด ไดแก 

1) กลยุทธการปองกันตัว (Defensive Strategy) เปนกลยุทธท่ีใชสําหรับกิจการท่ีมีการ

เติบโตของตลาดต่ํา และฐานะการแขงขันออน ไมสามารถมีขอไดเปรียบในเชิงการแขงขัน มีการ

เติบโตท่ีชา กิจการดังกลาวตองคอยหาชองทางถอยฉากออกมา หรือผันตัวเองออกไปในทางอ่ืน 

เปนกลยุทธท่ีสวนมากพยายามเล่ียงไมใช 

2) กลยุทธผสม (Mixed Strategy) เปนกลยุทธท่ีใชสําหรับกิจการท่ีมีฐานะอยูในตลาดท่ี

เติบโตสูงและกลับมีฐานะในทางการแขงขันท่ีออน เปนวิธีท่ีใชกลยุทธพ้ืนฐานหลายอยางผสมกัน 



43 

พรอมๆ กันในเวลาเดียวกัน เปนกลยุทธท่ีเหมาะสมกับกิจการขนาดใหญๆ ท่ีมีผลิตภัณฑหลายๆ 

อยางเสนอขาย 

3) กลยุทธเปนกลางหรือรักษาฐานะเดิม (Neutral or Holding Strategy) เปนกลยุทธท่ีใช

สําหรับกิจการท่ีมีการแขงขันสูงแตตลาดมีการเติบโตท่ีชา กิจการดังกลาวตองรักษาฐานะหรือ 

เก็บเกี่ยวผลโดยนําเอาเงินสดท่ีมีเหลือในมือไปลงทุนในธุรกิจท่ีใหผลตอบแทนท่ีสูง 

4) กลยุทธการเรงเติบโต-ขยายตัว (Aggressive – Growth Strategy) เปนกลยุทธท่ีใช

สําหรับกิจการท่ีมีการแขงขันสูงและตลาดมีการเติบโตสูง โดยการพยายามเพิ่มขยายสวนแบงตลาด

ออกไปใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และในเวลาเดียวกันก็ตองพยายามกีดกันคูแขงมิใหสอดแทรกเขา

มาในตลาดได 
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2.6 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

ฐิณิฎา ประมวลทรัพย (2548) ทําการศึกษาเรื่อง “การจัดทําแผนกลยุทธดานการจัด 

การเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ.2549-2551 ใช

การสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ จํานวน 8 คน แลวนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับ

แนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศตามขั้นตอนหลัก 4 

ขั้นตอน คือ  

1) วางแผนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ  ในดานท่ีเกี่ยวกับการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การกําหนดกลยุทธของสํานักวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอน  การกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ 

วัตถุประสงค และปจจัยแหงความสําเร็จ ระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) วางแผนความตองการสารสนเทศ  ในดานท่ีเกี่ยวกับ การวิเคราะหความตองการ

สารสนเทศดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การวิเคราะหหนาท่ี

ของหนวยงาน  และการจัดทําแผนหลักดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการเรียน

การสอน   

3) วางแผนจัดสรรทรัพยากร  ในดานท่ีเกี่ยวกับ การศึกษาระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีอยูในปจจุบัน  และการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ  และ  

4) วางแผนโครงการ  ในดานการกําหนดลําดับความสําคัญของโครงการ และการ

วางแผนพัฒนาโครงการ  ท้ังนี้เพ่ือวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับการนําไปใชใน

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปน 

ทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนให

มหาวิทยาลัยมีความกาวหนาทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนตอไป 

ผลการศึกษาพบวา   

1) การวางแผนระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทําใหเขาใจขั้นตอน

และกระบวนการจัดการเรียนการสอนและความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการทํางานกับผูเกี่ยวของ 
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เพ่ือนําไปสูการกําหนดกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานท่ีแตละหนวยงานจะตองรับผิดชอบ การวิเคราะห

ระบบงานทําใหระบุถึงขอมูลและสารสนเทศทีต่องการใชในแตละขั้นตอน   

2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ ทําใหทราบถึงสารสนเทศท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน สารสนเทศท่ีตองการ และสารสนเทศท่ีตองแกไขในแตละหนาท่ีของแตละหนวยงาน เพื่อ

นําไปสูการพัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรตอไป 

3) การวางแผนการจัดสรรทรัพยากร  ทําใหทราบถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช

อยูในปจจุบันซ่ึงเช่ือมตอในแตละกลุมอาคาร โดยผานเคเบิลใยแกวนําแสง (Fiber Optic) และสาย

เคเบิล UTP เขากับเครื่องลูกขาย ในอนาคตจะมีการวางระดับโครงสรางท่ีเปนเครือขายแบ็กโบน

ความเร็วสูงครอบคลุมการใชงานทุกอาคาร และมีเครือขายไรสาย (Wireless LAN) ใหบริการใน

พ้ืนท่ีทํางานหลัก   

4) การวางแผนโครงการ ทําใหทราบระยะเวลาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทราบแผนการดําเนินงาน 

แตละขั้นตอนจนสามารถใชงานระบบสารสนเทศได 

นอกจากนี้ ผลการศึกษารางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2550-

2556) ทําใหทราบถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงกระบวนการพัฒนา

มหาวิทยาลัยดังกลาว เปนแผนระยะยาว 15 ป จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมกัน

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาดานตางๆ 

รวมถึงดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ท่ีมุงเนนการเสริมสรางคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ี

ยอมรับในระดับสากล ซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

กําหนดไว   และการศึกษาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ.2548-

2550 ยังทําใหทราบถึงแผนงาน โครงการ และกิจกรรมหลักท่ีจะดําเนินการในระยะ 3 ป รวมถึง

งบประมาณในการท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นในการดําเนินงาน เพื่อเปนกรอบการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และประกอบการจัดทําคําของบประมาณ ใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 และผูศึกษาไดใชศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการท่ีกําหนดขึ้นใน

การศึกษาคนคนควาแบบอิสระครั้งนี ้

 

จันทรราตรี ล้ิมลือชา (2547) ทําการศึกษาเรื่อง “การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ

ของบริษัท มหาบูรพา ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนกลยุทธระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจผลิตผักผลไมสําเร็จรูปบรรจุกระปองของบริษัทฯ โดยการ
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รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือนํามาวิเคราะหโดย

เปรียบเทียบกับทฤษฎีการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ โดยมีขั้นตอนหลักคือ  

1) การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ   

2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร   

3) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ  

4) การวางแผนโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือนําแผนกลยุทธท่ีเหมาะสมไปใชใน 

การบริหารจัดการของบริษัทดังกลาว  

ผลการศึกษาพบวา ปญหาของบริษัทคือระบบบริหารจัดการภายในองคกรขาด

ประสิทธิภาพ ไมคลองตัว มีตนทุนในการดําเนินงานสูง ไมมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบระเบียบ 

ทําใหเกิดการสูญหายของขอมูล การสืบคนขอมูลกระทําไดยาก ขาดการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง

หนวยงานตางๆ ผูบริหารขาดขอมูลท่ีจะชวยสนับสนุนการตัดสินใจ และยังไมไดดําเนินการ

วางแผนหลักทางดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจ และ

แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

การวิเคราะหความตองการสารสนเทศท้ังในปจจุบันและในอนาคตขององคกร จะ

ประกอบดวยขอมูลทางการตลาดหลากหลาย มีความจําเปนตองนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา

มาชวยในการเก็บขอมูลดังกลาว การวิเคราะหขอมูล การสนับสนุนการทํางาน และสนับสนุนการ

ตัดสินใจ ไดแก ระบบสารสนเทศทางการผลิต ระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย ระบบ

สารสนเทศทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย 

ระบบการจัดทํารายงาน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) รวมท้ัง

ตองมีการพัฒนาระบบเครือขายองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงตองมีการจัดสรรทรัพยากรใน

การพัฒนาระบบ ดวยงบประมาณจํานวน 1,442,500 บาท และใชระยะเวลาจัดทําโครงการท้ังส้ิน 22 

เดือน 

 

ชวลิต สุวิทยศักดานนท (2545) ทําการศึกษาเรื่อง “การวางแผนกลยุทธระบบ

สารสนเทศของบริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนกลยุทธระบบ

สารสนเทศสําหรับธุรกิจขนสงสินคาของบริษัท โดยการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณผูบริหาร

และพนักงานท่ีเกี่ยวของในบริษัท แลวใชการวิเคราะหผลโดยการเปรยีบเทียบกับทฤษฎีการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ ตามขั้นตอนคือ  
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1) การวางแผนกลยุทธระบบสารสนเทศ  

2) การวิเคราะหความตองการทางดานสารสนเทศ  

3) การจัดสรรทรัพยากร  

4) การวางแผนโครงการ เพื่อนําผลการศึกษาดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการใน

บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด 

การศึกษาในครั้งนี้ พบวา แนวโนมท่ีสูงขึ้นของภาวะเศรษฐกิจในภาคเหนือและของ

ประเทศ สงผลใหเกิดการซ้ือ-ขายสินคาและบริการมากขึ้น มีความตองการขนสงสินคามากขึ้นตาม

ไปดวย จากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศท้ังในปจจุบันและในอนาคต จะมีขอมูลมากมาย

ท่ีตองจัดเก็บ และวิเคราะหเพ่ือใหบริการการขนสงสินคามีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเปนท่ีไววางใจ

แกลูกคา ท้ังนี้ โดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินการดังกลาว รวมท้ังการ

พัฒนาระบบเครือขายผานเครือขายขององคการโทรศัพท โดยการจัดสรรทรัพยากรในครั้งนี้จะตอง

ใชงบประมาณจํานวน 5,931,000 บาท และใชระยะเวลาในการดําเนินโครงการท้ังส้ิน 13 เดือน 

 

รัตติยา วรรณวงศ (2546) ทําการศึกษาเรื่อง “การวางแผนกลยุทธเพ่ือการใชบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานบริการภายนอก โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร” 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงาน

ภายนอกโรงพยาบาลดังกลาว ใชการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรผูใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเก็บและวิเคราะหขอมูล โดยใชขั้นตอนหลักในการศึกษา 6 ขั้นตอนคือ  

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม   

2) การสํารวจทิศทางอนาคตของโรงพยาบาล   

3) ศึกษาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใหบริการจากหนวยงานภายนอก   

4) ศึกษาความตองการและปญหาเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล   

5) สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองใชบริการจากหนวยงานบริการท่ีอยูภายนอก   

6) วางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการใชบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงาน

บริการภายนอก เพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธสําหรับใชในโรงพยาบาลกําแพงเพชรไดอยางเหมาะสม 

ผลการศึกษา พบวา เทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามามีบทบาทตอองคกรมากขึ้น และมี

การพัฒนาอยางรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยสนับสนนุการดําเนินงานของ

โรงพยาบาล มีมาตั้งแตป พ.ศ.2538 และดําเนินการจากแหลงขอมูลภายในท้ังหมด ทําใหสามารถ
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แบงเบาภาระงาน ไดแก Information System Management, Information System Processing, 

Application Development and Maintenance, Desktop Support, Information Server และ 

Communication and Network แตเนื่องจากทางโรงพยาบาลมีภาระงานสูง ทําใหการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปอยางลาชา   รวมท้ังการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเพื่อ

รับผิดชอบภาระงานโดยตรง 

จากปญหาและทิศทางท่ีคนพบดังกลาว จึงนําไปสูกระบวนการพิจารณาเพ่ือ

ปรับเปล่ียนกลยุทธในการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลกําแพงเพชร โดย

การใชบริการจากภายนอก เปล่ียนรูปแบบการดําเนินงานจาก Total Insourcing เปน Selective 

Sourcing และระบุปจจัยแหงความสําเร็จท่ีสําคัญ 9 ประการคือ  

1) ความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร    

2) กําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและแผนงาน    

3) การเลือกผูใหบริการอยางถูกตอง    

4) การดําเนินการบริหารความสัมพันธกับผูใหบริการอยางตอเนื่อง    

5) การกําหนดโครงสรางของสัญญาอยางเหมาะสม    

6) ดําเนินการส่ือสารกับบุคคลและหนวยงานท่ีจะไดรับผลกระทบ    

7) ความรวมมือและการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง    

8) การสนับสนุนดานการเงินอยางทันเวลา    

9) ใชคําแนะนําจากภายนอก 

 

พิสุทธ์ิสงา สาริกบุตร (2549) ทําการศึกษาเรื่อง “การวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการใช

บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยบริการภายนอก สําหรับศูนยบําบัดรักษายาเสพติด 

เชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจาก

หนวยงานบริการภายนอกศูนยฯ ทําการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรผูใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ จํานวนท้ังส้ิน 6 คน และจากเอกสาร เพ่ือนํามาวิเคราะหโดยใชขั้นตอนหลักใน

การศึกษา 6 ขั้นตอนคือ  

1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม  

2) การวิเคราะหทิศทางอนาคตของศูนยฯ  

3) ปญหาและความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนยฯ  
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4) แผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

5) บริการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีใหบริการจากหนวยงานภายนอก  

6) แผนเชิงกลยุทธเพ่ือการใชบริการทางเทคโนโลยสีารสนเทศจากหนวยงาน

ภายนอกศูนยฯ 

ผลการศึกษาพบวา มีการจัดทําแผนกลยุทธระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธหลักของศูนยฯ โดยแบงเปน 12 ระบบงาน และใชการพิจารณาปจจัย 

2 ประการคือ  

1) ความสําคัญเชิงกลยุทธ  

2) ระดับความสําคัญของงาน    

จากปจจัยท้ังสองดานนี้ เม่ือใชเทคนิค Matrix ของ Lacity เพ่ือสรางทางเลือกในการ

ระบุแหลงท่ีใหบริการท่ีเหมาะสมได พบวา Hospital Information System จําเปนท่ีจะตองใชการ

ดําเนินงานจากแหลงงานภายในศูนยฯ สวนระบบ Document Management System, E-Learning, 

ระบบงานพัสดุ และระบบงานบุคลากร สามารถใชบริการจากแหลงภายนอกได และระบบงานท่ี

สามารถดําเนินการไดท้ังภายในและภายนอกศูนยฯ ไดแก ระบบวางแผนและงบประมาณ 

Groupware System, Research & OLAP System, Business Intelligence, Desktop Support, ก

Communication and Network, Information Technology and Service   ดังนั้นจึงควรเปล่ียนรูปแบบ

การดําเนินงานจาก Total Insourcing ไปเปน Selective Sourcing โดยมีปจจัยแหงความสําเร็จท่ี

สําคัญคือ  

1) ความเขาใจในเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  

2) การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธและแผนงานจากหนวยงานภายนอก     

3) การเลือกผูใหบริการอยางถูกตอง  

4) การดําเนินการบริหารความสัมพันธกับผูใหบริการอยางตอเนื่อง  

5) การกําหนดโครงสรางของสัญญาอยางเหมาะสม  

6) การดําเนินการส่ือสารกับบุคคลและหนวยงานท่ีจะไดรับผลกระทบ  

7) ความรวมมือและการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง  

8) การสนับสนุนดานการเงินอยางทันเวลา  

9) การใชคําแนะนําจากภายนอก 
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สรุปผลท่ีไดจากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของดังกลาว พบวา สวนใหญมีขั้นตอนหลักการวางแผนระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ   2) การวางแผน

ความตองการสารสนเทศ   3) การวางแผนจัดสรรทรัพยากร   และ 4) การวางแผนโครงการ 

ในขณะท่ีการศึกษาของรัตติยา และพิสุทธ์ิสงา เปนการศึกษาในองคกรท่ีตองมีการ 

ใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานบริการภายนอก จึงแบงขั้นตอนของการศึกษาเปน 6 

ขั้นตอน คือ 1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม   2) การสํารวจทิศทางในอนาคตขององคกร   3) 

การศึกษาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานภายนอก   4) การศึกษาความตองการระบบ

สารสนเทศขององคกร   5) สํารวจเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองใชบริการจากหนวยงานภายนอก   

และ 6) การวางแผนกลยุทธ 

ผลการศึกษาของทุกวรรณกรรมพบวา การขาดขอมูลและการจัดการท่ีเหมาะสม ทําให

ระบบบริหารจัดการภายในองคกรขาดประสิทธิภาพ ไมคลองตัว มีตนทุนในการดําเนินงานสูง 

ผูบริหารขาดขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 

นอกจากนั้นยังพบปญหาและอุปสรรคที่นาสนใจเปนกรณีศึกษาสําหรับการวางแผน

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีดําเนินการจัดทํา คือ ระบบการบริหารงานแบบรวมศูนย เชน ของ

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง เปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ   การไมมี

เจาภาพในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทําใหระบบขอมูล และทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ

กระจัดกระจาย ไมเปนเอกภาพ ไมสามารถใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

ผลการวิเคราะหความตองการของแตละองคกรในวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ พบวา ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยในการเก็บและการวิเคราะหขอมูล การสนับสนุนการทํางานและ

การตัดสินใจ   โดยระบบท่ีมีความตองการ ไดแก ระบบสารสนเทศทางการผลิต   ระบบสารสนเทศ

ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย   ระบบสารสนเทศทางการตลาด   ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   

ระบบการจัดทํารายงาน   ระบบธุรกิจอัจฉริยะ   ระบบบริหารความสัมพันธกับลูกคา   รวมท้ังตองมี

การพัฒนาระบบเครือขายขององคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกดวย 
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2.7 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา 

การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม มีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้

1) ศึกษาแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (พ.ศ.2551-2554) 

ทําการศึกษาผลสําเร็จและปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการตามแผน

กลยุทธขององคกรท่ีดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2551 จนถึงป พ.ศ.2554 โดยศึกษาความสอดคลองกัน

ของแผนยุทธศาสตรการอาชีวศึกษา 

2) ศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออน (SWOT Analysis) ทางดานที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

เปนการศึกษาสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในองคกรท่ีเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ

ในฝายบริหารแตละฝายขององคกร โดยศึกษาจุดแข็งของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง

การใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเอ้ือตอการนํามาใชในการ

ปฏิบัติการใหบรรลุวัตถุประสงค   ศึกษาจุดออนขององคกรท่ีมีอยูในองคกรท่ีดอยประสิทธิภาพ

หรือขาดแคลน ท่ีอาจสงผลใหเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน   ทําการศึกษาปจจัยภายนอกองคกรท่ี

เปนโอกาสท่ีเอ้ือใหการจัดการระบบสารสนเทศดวยเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพหรือเอ้ือประโยชน

ตอการดําเนินงาน   และศึกษาอุปสรรคที่เกิดจากปจจัยภายนอกองคกรท่ีจะขัดขวางหรือเปนปญหา

ใหการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศไมสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค   ท้ังนี้เพ่ือให

สามารถกําหนดกลยุทธไดอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงค 

3) จัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ (IS/IT Strategic Planning) ดานการบริหาร

การศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ปการศึกษา 2554-2556 

นําผลการศึกษาตามท่ีระบุดังกลาวมาจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ โดยนํา 

ผลการศึกษาท่ีผานมา ตั้งแต การศึกษาพิจารณาเปาหมายและกลยุทธตามแผนกลยุทธ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (พ.ศ.2551-2554)   การศึกษาโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดออนของ
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องคกรในดานท่ีเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร   และจัดทําแผนระบบ

สารสนเทศกลยุทธท่ีสอดคลองกับกลยุทธขององคกรขึ้น 

4) ศึกษาความตองการระบบสารสนเทศ (IS/IT Requirement) ของงานบริหารการศึกษา

แตละฝาย ตามกลยุทธองคกร 

ใชการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกรในฝายงานการบริหารการศึกษา

ฝายตางๆ เพ่ือนําไปใชในการออกแบบโครงสรางของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใชโมเดล BSP ใน

การพิจารณาเจาะจงไปในแตละหนวยงาน หนาท่ีงาน และบวนการ จนถึงสวนยอยของขอมูล และ

ใช Mean Specification เปนวิธีการวิเคราะหความตองการ โดยการพจิารณาขอมูลนําเขาและ

กระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาว โดยละเวนท่ีจะใชวิธี Ends Specification, Efficiency 

Measure และ Efficiency Measure เพราะกระบวนการสารสนเทศเชิงกลยุทธไมไดเกี่ยวของกับการ

จัดการสินคาคงคลัง รวมทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการสินคาคงคลัง 

5) จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศองคกร (Resource Allocation) 

จากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกรในฝายงานตางๆ ของฝายบริหาร

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยวิเคราะหรวมกับการพยากรณ

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจากผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ทําการกําหนดระบบ

สารสนเทศท่ีจะทําการพัฒนาและออกแบบโครงสรางระบบสารสนเทศ โดยการกระจายศูนยการ

ประมวลผล โดยจัดทํานโยบายในการกําหนดมาตรฐานขอมูลกลางท่ีใชงานรวมกัน และพัฒนา

ซอฟตแวรใหการแลกเปล่ียนและสืบคนขอมูลสารสนเทศของแตละฝายมีประสิทธิภาพ มีความ

สะดวกและปลอดภัยอยางสูงสุด มีเอกภาพและทันสมัย (Update) เปนการพัฒนาโดยเจาหนาท่ีผู

ควบคุมระบบใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ซ่ึงมีความสามารถในการเขียน

โปรแกรมอีกดวย 

6) การวางแผนโครงการ (Project Planning)  

นํากลยุทธจากระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธมาจัดทําเปนโครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบใหเปนไปตามท่ีกําหนด โดยใชเทคนิคการวางแผนโครงการ

แบบผังขายงาน หรือ  PERT/CPM โดยเปนการประมาณการเวลาคงท่ีตามเทคนิค CPM ในการ
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ควบคุมการดําเนินโครงการ มีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ระหวางป พ.ศ.2554 ถึง 

2556 
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7) จัดทํากรอบประมาณการรายจาย (Budgeting) 

เปนการดําเนินการควบคูไปกับการวางแผนโครงการ โดยการวางแผนปฏิบัติการ

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามกลยุทธท่ีกําหนดขึ้น และอยูในวงเงินงบประมาณ

ท่ีไดรับการจัดสรร ตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม และใชรปูแบบตามกรอบการจัดทํางบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน โดยเปนการจัดการท่ีบงบอกถึงผลผลิตท่ีจัดทําโดยสวนงานนั้นๆ รวมทั้ง

คาใชจายของการไดมาซ่ึงผลผลิตนั้น รวมท้ังการเชื่อมโยงผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบ และผลสําเร็จ

ท่ีองคกรตองการ และสอดคลองกับวัตถุประสงคของนโยบาย 

 

 


