
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการ

บริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม  ระหวางป พ.ศ.2554 ถึง 2556   กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมตัวอยางผูรวมระดมความคิด จํานวน 42 คน และ

กลุมตัวอยางท่ีใชในการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน 12 คน   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ใชแบบบันทึกผลการประชุมระดมความคิด และแบบสัมภาษณเชิงลึกแบบมีโครงสราง   การ

วิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยจัดแยกขอมูล ทําความเขาใจกับขอมูล พิจารณาความสอดคลองและ

ความสัมพันธของขอมูลโดยวิธีการอุปมาน สรุป และอภิปรายผล  

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี ้

จากกลยุทธองคกร ช่ือ “แผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (พ.ศ.2551-2554)” 

ภายใตปรัชญา “การศึกษาเพ่ืออาชีพและพัฒนาสังคม” มีวิสัยทัศนคือ สถาบันแหงการพัฒนาดาน

อาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม โดยมีพันธกิจ 1) ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิชาชีพทุกระดับ ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ   2) พัฒนาครูและบุคลากรสูมาตรฐานวิชาชีพ   

3) พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ   และ 4) วิจัยพัฒนานวัตกรรม องคความรู และ

ถายทอดเทคโนโลยีสูสังคมนั้น   ผูศึกษาไดพัฒนาแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม โดยปรับตามตัวแบบตามกรอบแนวคิดท่ีพัฒนามาจาก 

Model of Strategic Planning Process ของ Robson ท่ีเช่ือมโยงกับแนวคิดของ Ward & Griffiths 

โดยเลือกพันธกิจท่ี 3 ขององคกร คือพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ มาใชดําเนินการ

วางกลยุทธระบบสารสนเทศ   กลยุทธดังกลาวจะแบงออกเปน 2 Phase คือระหวางป พ.ศ.2554-

2555 เปนกลยุทธแบบตั้งรับ เพ่ือนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเขาไปใชงานในระบบบริหาร

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพกอน   จากน้ันจะไดทําการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
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แขงขัน (พ.ศ.2556-2557) ใหสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (พ.ศ.

2555-2558) ท่ีจะนําออกใชในปลายปการศึกษา 2554 ไดครบทุกพันธกจิตอไป 

การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา มีกระบวนการ

ดําเนินการคือ 

1) การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ โดยการวิเคราะหจากกลยุทธองคกร คือแผน

ยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม (พ.ศ.2551-2554)   จากนั้นทําการสรุปปญหาดานการบริหาร

การศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม   ทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมดานระบบและเทคโนโลยี

สารสนเทศขององคกร เพ่ือประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค   ปรับแนวทางการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับแนวทางของแผนยุทธศาสตรองคกร   กําหนดตําแหนงและ

สถานภาพการแขงขัน โดยเลือกใชรูปแบบ Technology Transformation และจัดการวางแผนระบบ

สารสนเทศเชิงกลยุทธดานบริหารการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม โดยมีวิสัยทัศน “เช่ือมโยงทุก

การบริหาร และจัดการทุกขอมูลท่ีเกี่ยวของ อยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ” ประกอบดวย

พันธกิจ 4 ประการคือ 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพ ความยืดหยุน ความหลากหลาย ของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหเกิดความคลองตัวของกระบวนการบริหารจัดการ 

(2) พัฒนาซอฟตแวรใหการแลกเปล่ียนและสืบคนขอมูลสารสนเทศของแตละฝาย 

มีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 

(3) เตรียมความพรอมในการแลกเปล่ียนขอมูลกับองคกรภายนอกท่ีสะดวกและ

ปลอดภัย 

(4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ประสิทธิภาพ 

2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร โดยใชวิธีการวางแผนระบบ

ธุรกิจ (BSP) ในการพิจารณาท้ังดานหนวยงาน หนาท่ีงาน กระบวนการ และสวนยอยของขอมูล 

เปนความตองการของฝายงานบริหารทุกฝายท่ีสอดคลองกัน ท้ังทรัพยากรดานฮารดแวร ซอฟตแวร 

ขอมูล และทรัพยากรมนุษย โดยศึกษาสถานภาพขององคกรท่ีเปนผูใช และผูพัฒนาขอมูล

สารสนเทศและซอฟตแวร ศึกษาการใชงานปจจุบัน ความตองการใชในอนาคต และความตองการ

ใหพัฒนาซอฟตแวรและขอมูลท่ีมีอยูแตเดิม ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ 
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ผลจากการวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร พบวา มีหนวยงานท่ีตองมีการ

ใชงานระบบสารสนเทศ จํานวน 26 หนวยงาน มีสารสนเทศท่ีตองใช จํานวน 70 รายการ มี

สารสนเทศท่ีสรางและใชงานอยูภายในองคกรจํานวน 61 รายการ และใชสารสนเทศท่ีสรางมาจาก

องคกรภายนอกจํานวน 13 รายการ มีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับ/ตองการใหจัดหาเพ่ือใหรองรับ

สารสนเทศท่ีมีอยู จํานวน 29 ระบบ ระบบดังกลาวมีใหใชงานอยูแลว จํานวน 18 ระบบ ระบบที่ยัง

ไมมีใชและมีความตองการ จํานวน 11 ระบบ ในจํานวนดังกลาว มีอยู 7 ระบบ ตองการใหมีการ

ปรับปรุงพัฒนาขึ้น 

3) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ โดยการศึกษาทรัพยากรท่ีเปนจุดแข็งในการ

ดําเนินการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

ไดแกทรัพยากรฮารดแวร ทรัพยากรซอฟตแวร ทรัพยากรขอมูล และทรัพยากรมนุษย เพ่ือทราบถึง

จํานวน หนาท่ี และกระบวนการดําเนินงาน ท่ีมีอยูในปจจุบัน ตองจัดสรรเพ่ิมเติมเปนจํานวนเทาไร 

และมีรายละเอียดอยางไร 

จากการสํารวจ พบวา ทรัพยากรสารสนเทศดานทรัพยากรฮารดแวร มีเครื่อง PC ใชงาน

อยูในฝายบริหารท้ัง 4 ฝาย จํานวน 45 เครื่อง เคร่ือง Laptop จํานวน 1 เครื่อง และตองการเพ่ิมใน

ฝายบริหารทรัพยากรอีก จํานวน 4 เครื่อง สวนอุปกรณเสริม ไดแก เครื่อง Printer มีอยูจํานวน 66 

เครื่อง โดยฝายบริหารทรัพยากรตองการ Printer แบบ Dot-Matrix เพิ่มอีกจํานวน 4 เครื่อง เคร่ือง 

Scanner มีอยูจํานวน 8 เครื่อง ไมตองการเพ่ิม สวนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม มี 

Server ใชงานอยูในฝายตางๆ จํานวน 12 Server และตองการใชงาน เพิ่มอีก 3 Server สวนระบบ

โทรคมนาคม มีระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติภายใน จํานวน 1 เครื่อง และตองการเปล่ียนเปน

ระบบตูสาขาโทรศัพท IP-Phone อีกจํานวน 1 เครื่อง รวมท้ังเครื่องโทรศัพท IP Phone เครื่องลูก 

จํานวน 31 เครื่อง   ดานทรัพยากรซอฟตแวร มีซอฟตแวรระบบ Windows XP ที่ถูกตองตามลิขสิทธ์ิ 

7 รายการ ตองการเพ่ิมเปน Windows XP หรือเวอรชันท่ีสูงกวา ท่ีถูกตองตามลิขสิทธ์ิ จํานวน 43 

รายการ สวนซอฟตแวรประยุกต มีใชงานอยูจํานวน 18 รายการ และมีความตองการ 11 รายการ   

ในดานการใชงาน ตองการใหมีนโยบายการจัดการระบบสารสนเทศท่ีเปนมาตรฐานกลางท้ังดาน

ระบบฐานขอมูลและการใช โดยแตละฝายสามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันได

อยางสมบูรณ ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   ตองการใหมีการกําหนดหนาท่ีและระดับช้ันความ

ปลอดภัยท่ีชัดเจน   ทรัพยากรขอมูล ตองการจัดใหมีนโยบายมาตรฐานกลางของระบบฐานขอมูล 

โดยแตละฝายสามารถเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลซ่ึงกันและกันไดอยางสมบูรณและถูกตอง มี

ประสิทธิภาพ   สวนดานทรัพยากรบุคคล มีผูใชงานระบบสารสนเทศจํานวน 30 คน ซ่ึงเพียงพอตอ
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ความตองการในปจจุบัน มีผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ 5 คน และตองการเพ่ิมอีก จํานวน 1 

คน 

4) การวางแผนโครงการ โดยการกําหนดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ป พ.ศ.2554-2556 เพื่อจัดการใหเกิดการเช่ือมโยงระบบ

สารสนเทศท่ีใชในการบริหารการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม สามารถผสานกันไดอยาง

ม่ันคง สะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวนของการบริหาร   เพ่ือกําหนดมาตรฐาน

ขอมูลสารสนเทศใหสามารถใชงานรวมกันไดในทุกภาคสวนของการบริหาร รวมท้ังเพ่ือพัฒนา

ซอฟตแวรในการดําเนินการดังกลาว   ทําการจัดทํากรอบประมาณการรายจาย (Budgeting) โดยยึด

หลักการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซ่ึงเปนการกําหนดกรอบงบประมาณระยะปานกลาง 

(MTEF) มีระยะเวลาดําเนินการระหวางปงบประมาณ 2554 ถึง 2556 2556 โดยระหวางป 2554-

2555 เปนชวงตั้งรับ และ ป 2556-2557 เปนชวงแขงขัน 

ผลจากการวางแผนโครงการ มีโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับ

แผนกลยุทธระบบสารสนเทศ จํานวน 9 โครงการ โดยระหวางป พ.ศ.2554-2555 โครงการท่ี 1 และ 

3 ดําเนินการในป พ.ศ.2554 ซ่ึงโครงการท่ี 1 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 1, 3 และ 4 และโครงการท่ี 3 

สอดคลองกับกลยุทธท่ี 2 และ 3   ในขณะท่ี โครงการท่ี 2 ดําเนินการในป พ.ศ.2555 สอดคลองกับ

กลยุทธท่ี 2   สวนโครงการที่ 4 ถึง 9 มีการดําเนินการ 2 ระยะ (ระหวางป พ.ศ.2554 - 2555) โดย 

โครงการท่ี 4 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 1, 6 และ 7   โครงการท่ี 5 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 6   โครงการ

ท่ี 6 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 3  โครงการที่ 7 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 8 และ 9  โครงการที่ 8 

สอดคลองกับกลยุทธท่ี 10, 11, 12, 13, 14 และ 16   และโครงการท่ี 9 สอดคลองกับกลยุทธท่ี 4, 

15,16 และ 17   สวนในชวงแขงขัน (ป พ.ศ.2556-2557) จะมีโครงการท่ี 4-9 ดําเนินการตอเนื่อง ให

สัมพันธกับแผนกลยุทธชวงแขงขันซ่ึงจะสอดคลองกับแผนกลยุทธองคกรฉบับใหม ท่ีจะจัดทําขึ้น

ในปลายป 2554   โดยแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธในครั้งนี้ ใชงบประมาณจํานวนทั้งส้ิน 

1,720,000 บาท 

แผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธท่ีจัดทําขึ้นดังกลาว คาดวาจะไดรับประโยชนตาม

วัตถุประสงคของกลยุทธองคกร โดยเฉพาะพันธกิจท่ี 3 ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี

ประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพ่ือใหประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ สงผลใหแผนยุทธศาสตร

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมโดยรวม ประสบผลสําเร็จดังวิสัยทัศน “สถาบันแหงการพัฒนาดาน

อาชีวศึกษา นวัตกรรม เทคโนโลยี และบริการสังคม สูความเปนเลิศ” และบรรลุตามเปาประสงค 
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คือ “เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา มีทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต สามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปน

สุข”   นอกจากนี ้ยังสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ดานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

และในสถานศึกษาดานอาชีวศึกษาอ่ืน  ๆตอไป 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกรของวิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม พบวา ปญหาท่ีมีผลตอการบริหารงานภายในสถานศึกษา สงผลใหกลยุทธองคกร (แผน

ยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม พ.ศ.2551-2554) ไมบรรลุตามวัตถุประสงคอยางสมบูรณ 

ไดแก 

1) การส่ือสาร แลกเปล่ียน และบริหารขอมูลขาวสารเพ่ือการจัดการเรียนการสอนไมมี

ประสิทธิภาพ 

2) ไมสามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูล หรือใชขอมูลรวมกันกับคอมพิวเตอร

เครื่องอ่ืนได 

3) ขอมูลทางการบริหารมีความซํ้าซอน และไมเปนขอมูลปจจุบัน 

จากปญหาท่ีพบดังกลาว ทําใหพิจารณาไดวา แนวทางการวางกลยุทธระบบสารสนเทศ

ยังไมเหมาะสมตอการขับเคล่ือนกลยุทธองคกรไปสูการแขงขันกับภายนอกได จึงไดแบงชวงการ

จัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธออกเปน 2 ชวง คือ ชวงตั้งรับ (พ.ศ.2554-2555) โดยเลือกนํา

พันธกิจท่ี 3 ของแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมมาจัดทําเปนลําดับแรก และเลือกใช

รูปแบบ Technology Transformation Model เปนทางเลือกในการจัดวางกลยุทธดังกลาว เพราะ

องคกรมีจุดเดนในดานของเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมและบริการ มีบุคลากรท่ีพรอมตอการ

ปฏิบัติงานการใชเทคโนโลยีไปจัดการระบบสารสนเทศท่ีเปนการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ

สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรขององคกร   ท้ังนี้เพ่ือนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เขาไปใชงานในระบบบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพกอน   หลังจากนั้นจึงจะวางแผนกลยุทธ

ในชวงแขงขัน (พ.ศ.2556-2557) โดยจะไดทําการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดังกลาว ให
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สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรวิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม (พ.ศ.2555-2558) ที่จะนําออกใชใน

ปลายปการศึกษา 2554 ไดครบทุกพันธกิจตอไป 

ระบบสารสนเทศท่ีไดจากกลยุทธดังกลาวเปนตัวกระทําท่ีสงผลตอความไดเปรียบของ

องคกร ในลักษณะชวยสนับสนุนธุรกิจ ชวยใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินการ และชวย

ปรับปรุงธุรกิจ จากท่ีมีอยู 3 ประการ สอดคลองกับ ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสรฐิ 

(2546) คือ 

1) ระบบสารสนเทศท่ีเปนกลยุทธของกิจการ หรือระบบสารสนเทศท่ีชวยใหเกิด

ผลกระทบโดยตรงตอธุรกิจ (to impact upon the business)   กลาวคือ ดวยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการในองคกรไดมากขึ้น เกิดความสะดวก 

รวดเร็ว สงผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดการปรับโครงสรางองคกร ชวยใหลดลําดับ

ช้ันขององคกร (Flatter Organization Hierarchies) เพ่ิมความสามารถของพนักงานระดับลางให

สามารถทํางานในระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ังยังชวยงานจัดการขอมูลสารสนเทศที่สําคัญ หลากหลาย และ

จํานวนมาก ในดานการประเมินคุณภาพการศึกษาอีกดวย 

2) ระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลหรือสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการวางแผนกลยุทธ

ของกิจการ หรือระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนธุรกิจ (to align with business) น่ันคือ ชวยให

สามารถตัดสินใจในการบริหารการศึกษาขององคกรไดดียิ่งขึ้น ท้ังนี้เพราะ จะใหฝายบริหารไดรับ

ขอมูลสารสนเทศที่รวดเร็ว สะดวก และสามารถเรียกใชไดทุกหนแหงและทุกเวลาท่ีตองการ 

3) ระบบสารสนเทศท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินการดานกลยุทธของ

กิจการ หรือระบบสารสนเทศท่ีชวยปรับปรุงธุรกิจ (to improve the business) กลาวคือ กลยุทธ

ระบบสารสนเทศท่ีจัดทําขึ้นจะชวยใหเกิดการใหบริการการศึกษาท่ีหลากหลาย ชวยให

ระบบส่ือสารคมนาคม และการประชาสัมพันธมีประสิทธิภาพ เกิดความเช่ือถือจากลูกคาของ

องคกร และบุคคลผูเกี่ยวของตางๆ ในบริการดานการศึกษาของวิทยาลัยฯ 

แผนระบบสารสนเทศท่ีจัดทําขึ้นนี้ จะสอดคลองโดยเฉพาะกับแผนกลยุทธองคกร (to 

align with business) มากท่ีสุด   ในขณะท่ีสงผลตอธุรกิจ/องคกร (to impact upon the business) ใน

ลําดับรองลงมา   แตยังไมบรรลุถึงการพัฒนาทางธุรกิจ/องคกร (to improve the business) จนกวาจะ

ไดดําเนินกลยุทธในชวงแขงขันตอไป 
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กรอบแนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม ใชกรอบแนวคิดท่ีพัฒนาขึ้นมาจาก Model of Strategic Planning Process ของ Robson ที่

นํามาเช่ือมโยงกับแนวคดิของ Ward & Griffiths ซ่ึงเปนโมเดลท่ีใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธสําหรับองคกรธุรกิจ   โดยการเช่ือมโยงแนวคิดเชิงกลยุทธทางธุรกิจ (Business Strategy) 

เขากับแนวคิดเชิงกลยุทธทางระบบสารสนเทศ (IS/IT Strategy) เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนด

กลยุทธทางดานระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับกลยุทธธุรกิจขององคกร เพ่ือ

นําไปกําหนดเปนแผนงานดานระบบสารสนเทศขององคกร และแผนงานยอย จัดทําเปนโครงการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธตอไป  

ขั้นตอนของกระบวนการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา 

ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ใชแนวทางการดําเนินการจากหนังสือของ Turban, Mclean and 

Wetherbe (หนา 52) อางใน ชัยยศสันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) ซ่ึงสามารถแบง

ออกเปน 4 ขั้นตอน สอดคลองกับการศึกษาคนควาดวยตนเองของฐิณิฎา ประมวลทรัพย (2548) 

เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธดานการจัดการเรียนการสอนของสํานักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง   จันทรราตรี ล้ิมลือชา (2547) เรื่อง การวางแผนกลยุทธระบบสาสนเทศ

ของบริษัท มหาบูรพา ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด   ชวลิต สุวิทยศักดานนท (2545) เรื่อง การวางแผน

กลยุทธระบบสารสนเทศของบริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนสง 1988 จํากัด   รัตติยา วรรณวงศ (2546) เรื่อง 

การวางแผนกลยุทธเพ่ือการใชบริการเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยงานบริการภายนอก 

โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร   และพิสุทธ์ิสงา สาริกบุตร (2549) เรื่อง การวางแผน

เชิงกลยุทธเพ่ือการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากหนวยบริการภายนอกสําหรับศูนย

บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม   โดยขั้นตอนดังกลาวไดแก 

1) การวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ (Strategic Information Planning) เปนการศึกษา

ระบบสารสนเทศท่ีมีใชอยูในฝายบริหาร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ภายในวทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม   

การศึกษาเทคโนโลยีท่ีมีอยูปจจุบันเพ่ือเปนการเตรียมพรอมสูการแขงขันในอนาคต   การประเมิน

โอกาสในการสรางความแตกตางท่ีเหนือกวาสถานศึกษาคูแขง โดยใชรูปแบบ Value Chain 

Analysis   การวิเคราะหแรงผลักดัน (5 Force’ Model)   การศึกษาแผนกลยุทธขององคกรและ

การศึกษาระบบสารสนเทศท่ีจะนํามาใชใหสอดคลองกับแผนกลยุทธขององคกร   การวิเคราะห

สภาพแวดลอมขององคกร   และการพิจารณานําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธไปใชในธุรกิจ 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนการวิเคราะห

เฉพาะ SWOT ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเทานั้น เนื่องจากการจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกล

ยุทธดานการบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนการปรับแนวทางการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศใหสอดคลองกับแนวทางของกลยุทธองคกรท่ีไดมีการจัดทํามากอนหนาแลว จากนั้น 

ทําการวเิคราะหโอกาสในการสรางความแตกตางจากคูแขงโดยใช Value Chain Analysis   และ

วิเคราะหแรงผลักดัน 5 ประการท่ีสงผลตอความไดเปรียบในการแขงขัน ทําใหสามารถเลือก

ทางเลือกกลยุทธท่ีจะกําเนินการได จากนั้นจึงไดจัดทําการวางแผนระบบกลยุทธสารสนเทศดาน

การบริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม โดยมีวิสัยทัศน “เช่ือมโยงทุกการบริหาร และจัดการทุกขอมูล

ท่ีเกี่ยวของอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ” มีพันธกิจ 4 ประการ ซ่ึงมุงเนนท่ีการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ความยืดหยุน ความหลากหลายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดความ

คลองตัวของกระบวนการบรหิารจัดการ   การพัฒนาซอฟตแวรใหการแลกเปล่ียนและสืบคนขอมูล

สารสนเทศของแตละฝายมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก และปลอดภัยอยางสูงสุด   การเตรียม 

ความพรอมในการแลกเปล่ียนขอมูลกับองคกรภายนอกท่ีสะดวกและปลอดภัย   และการพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   โดยมี 17 กล

ยุทธท่ีสอดคลองกับพันธกิจดังกลาว ในการขับเคล่ือนการดําเนินงาน 

2) การวิเคราะหความตองการสารสนเทศขององคกร (Organization Information 

Requirement Analysis) เปนการวิเคราะหความตองการสารสนเทศท่ีหนวยงานในฝายบริหารของ

สถานศึกษา ท้ังในปจจุบันและอนาคต   วิธีการวิเคราะหดังกลาว ใชวิธีการวางแผนระบบธุรกิจ 

(BSP) ท่ีอางใน ชัยยศ สันติวงษ และนิตยา เจรียงประเสริฐ (2546) โดยพิจารณาท้ังองคกรในดาน

ของหนวยงาน หนาท่ีงาน กระบวนการ และสวนยอยของขอมูล   ซ่ึงการกําหนดระบบสารสนเทศท่ี

จะทําการพัฒนา และการออกแบบโครงสรางของระบบสารสนเทศ ไดแก การกระจายศูนยการ

ประมวลผล (Distributed Computing) ไปดําเนินการในหนวยงานตางท่ีอยูในฝายบริหาร เพ่ือให

รับผิดชอบตอขอมูลสารสนเทศที่มีสวนเกี่ยวของ และสามารถทําการปรับปรุงใหทันสมัย 

(Updating) ไดตลอดเวลา  

หนวยงาน คือหนวยยอยในองคกรท่ีปฏิบัติการอยูในฝายบริหารแตละฝายใน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ประกอบดวยหนวยงานในฝายบริหารทรัพยากร จํานวน 8 งาน ฝาย

แผนงานและความรวมมือ จํานวน 6 งาน ฝายพัฒนาการศึกษา จํานวน 6 งาน และฝายวิชาการ 

จํานวน 6 งาน รวมหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ จํานวน
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ท้ังส้ิน 26 หนวยงาน   การวิเคราะหความตองการสารสนเทศของหนวยงานดังกลาว เปนการศึกษา

วา มีสารสนเทศใดท่ีตองใชอยูในหนวยงานใด ใชรวมกับหนวยงานอ่ืนหนวยใด หนวยงานใดเปน

ผูสรางขอมูลสารสนเทศ หรือหนวยงานใดเปนท้ังผูสรางและผูใชขอมูลสารสนเทศนั้นๆ   จากนั้น

ทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลสารสนเทศกับระบบสารสนเทศท่ีมีการใชงานอยูใน

ปจจุบัน ท่ีตองการใช และท่ีตองการปรับปรุงแกไขในอนาคต 

ผลการพิจารณาความสัมพันธดังกลาว ทําใหไดสภาพของขอมูลท่ีตองการโดยรวม 

ท้ังในดานของผูใชและแหลงขอมูล รวมท้ังชวยลดชองวางระหวางแหลงขอมูลกับผูรับขอมูล โดย

พบวา จากหนวยงานท่ีตองมีการใชงานระบบสารสนเทศ จํานวน 26 หนวยงานนั้น มีสารสนเทศท่ี

ตองใชในระบบท้ังหมด จํานวน 70 รายการ มีสารสนเทศท่ีสรางและใชงานอยูภายในองคกรจํานวน 

61 รายการ และใชสารสนเทศท่ีสรางมาจากองคกรภายนอกจํานวน 13 รายการ มีระบบสารสนเทศ

ท่ีตองการใหจัดหาเพ่ือใหรองรับสารสนเทศท่ีมีอยู จํานวน 29 ระบบ ระบบดังกลาวมีใหใชงาน 

อยูแลว จํานวน 18 ระบบ ระบบที่ยังไมมีใชและมีความตองการ จํานวน 11 ระบบ ในจํานวน

ดังกลาว มีอยู 7 ระบบ ตองการใหมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้น 

3) การจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ (Resource Allocation) เปนการศึกษาเพ่ือจัดสรร

ทรัพยากรสารสนเทศท่ีหนวยงานตางๆ ในฝายบริหารตองการนํามาใชในการดําเนินกลยุทธ ไดแก 

ทรัพยากรฮารดแวร ทรพัยากรซอฟตแวร ทรัพยากรขอมูลสารสนเทศ และทรัพยากรมนุษย 

(หนังสือของ O’Brien,1994 กลาวใน ชัยยศ สันติวงษ  และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2546)   รวมทั้ง

ระบบส่ือสารโทรคมนาคม  และงบประมาณในการลงทุนทางดานระบบสารสนเทศ โดยทําการ

วิเคราะหทรัพยากรภายในฝายบริหารดังกลาว เพื่อศึกษาจุดแข็งขององคกรท่ีสามารถบงช้ีและ

ประเมินคุณลักษณะเฉพาะของขององคกรท่ีเอ้ือตอการวางแผนและดําเนินการบรรลุตาม

วัตถุประสงคของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ   ทรัพยากรท่ีทําการวิเคราะหคือ ทรัพยากรฮารดแวร 

เปนการวิเคราะหวามีทรัพยากรทางดานฮารดแวรใดบางท่ีใชงานอยู และทรัพยากรใดท่ีจะตอง

จัดสรรเพ่ิม   ทรัพยากรซอฟตแวร จะศึกษาวาฝายงานใดตองการใหจัดสรรซอฟตแวรใด ท้ัง

ซอฟตแวรระบบ ซอฟตแวรประยุกต หรือขั้นตอนกระบวนการทํางานของซอฟตแวร ท่ีจะตอง

จัดสรรเพ่ิม และซอฟตแวรดังกลาวมีคุณสมบัติเชนไร   ทรพัยากรขอมูล เปนการศึกษาเกี่ยวกับ

ระบบฐานขอมูล ระบบฐานโมเดล หรือระบบฐานความรู วาฝายบริหารฝายใดตองการขอมูล

สารสนเทศลักษณะใด และอยางไร   ทรัพยากรมนุษย เปนการศึกษา ผูใชระบบสารสนเทศ และ

ผูเช่ียวชาญดานระบบสารสนเทศ โดยแยกออกเปน ผูวิเคราะหระบบ ผูเขยีนโปรแกรม ผูดูแลระบบ 
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และหัวหนางานระบบสารสนเทศ ในดานท่ีเกี่ยวกับจํานวนท่ีมีอยูในปจจุบัน จํานวนท่ีตองการ 

ในอนาคต และหมายเหตุเพ่ืออธิบายรายละเอียด 

ผลจากการวิเคราะหดังกลาว ทําใหทราบวาความตองการทรัพยากรฮารดแวรของ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมนั้นเปนเรื่องรอง เนื่องจากสถานศึกษาแหงนี้มีความพรอมในดานนี้เกือบ

ท้ังหมด นอกจากซอฟตแวรระบบปฏิบัติการท่ีสวนใหญ และซอฟตแวรประยุกตบางระบบงานยังมี

การใชไมถูกตองทางดานลิขสิทธ์ิ ซ่ึงจะตองจัดการใหถูกตองและดําเนินตามกลยุทธนี้ตอไป 

4) การวางแผนโครงการ (Project Planning) เปนการจัดทําโครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหการพัฒนาระบบเปนไปตามกําหนด และอยูในวงเงินงบประมาณท่ี

วางไว  

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนโครงการ

ท่ีถูกวางแผนโดยสอดคลองกับ 4 พันธกิจ และ 17 กลยุทธ จํานวนท้ังส้ิน 9 โครงการ โดยใชเทคนิค

ในการวางแผนโครงการแบบผังขายงาน หรือ PERT/CPM โดยเปนการประมาณการเวลาคงท่ีตาม

เทคนิคของ CPM ซ่ึงมีกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ระหวางป พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2555 

5) การจัดทํากรอบประมาณการรายจาย (Budgeting) เปนการดําเนินการควบคูไปกับ

การวางแผนโครงการ โดยการวางแผนปฏิบัติการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม

กลยุทธท่ีกําหนดขึ้น และอยูในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ตามชวงระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงการจัดทํากรอบประมาณการรายจายของแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหาร

การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมนั้น ใชรูปแบบตามกรอบการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน (ศูนยปฏิบัติการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาต,ิ มปป.) ใชเงินงบประมาณประจําป 2554 ถึง2555 โดยใชงบประมาณ จํานวน

ท้ังส้ิน 1,720,000 บาท 

 

5.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษาคนควาแบบอิสระ การวางแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการ

บริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ในครั้งนี้ มีขอคนพบท่ีนาสนใจ ดังนี ้
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5.3.1 ขอคนพบทั่วไป 

1) ขีดความสามารถในดานการแขงขันของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมยังไมสูงนัก ท้ังนี้

เพราะยังมีขอบกพรองจากการจัดการระบบสารสนเทศไมดีเพียงพอ การใชแผนระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธท่ีไดศึกษาในครั้งนี้ จะชวยใหวิทยาลัยฯ มีศักยภาพการแขงขันมากขึ้น โดยจะตองแบง

การดําเนินการออกเปน 2 ชวง คือชวงตั้งรับ (พ.ศ.2554-2555) เพื่อปรับใหการบริหารใชระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการสารสนเทศท่ีตองใชอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพกอน   

จากน้ันจะดําเนินการในชวงท่ี 2 คือชวงแขงขัน (พ.ศ.2556-2557) จะเปนการใชระบบสารสนเทศ

เชิงกลยุทธขับเคล่ือนองคกรเขาสูการแขงขันอยางสมบูรณ 

2) การจัดทําแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ ทําใหสามารถพิจารณาการบริหารจัดการ

สารสนเทศในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมอยางเปนระบบมากขึ้น แทนท่ีจะจัดหาและดําเนินการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศตามเหตุการณท่ีกดดันใหเกิดขึ้น และแกปญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหนาเทานั้น 

ดังเชนท่ีเคยดําเนินการผานมา   รวมท้ังสามารถมองเห็นทิศทางการบริหารจัดการ และความพรอม

ในการแขงขันขององคกรชัดเจนมากขึ้น 

3) การวิเคราะหสถานภาพองคกร ควรระดมสมองจากผูมีวิสัยทัศน มีความละเอียด

รอบคอบ มีความคิดท่ีเปนกลาง พรอมยอมรับความแตกตางในความคิดของผูอ่ืน จึงจะทําให

มองเห็นสถานภาพท่ีแทจริงขององคกร ท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตอยางรอบดาน และมีความ

แหลมคมในประเด็นท่ีคนพบ 

4) การวิเคราะหความตองการระบบสารสนเทศขององคกร จําเปนท่ีผูศึกษาจะตอง

ทําการศึกษาคนควาทฤษฎี แนวปฏิบัติ และแนวคิดและกรณีศึกษาตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางถองแท 

รอบดาน เพื่อทําใหเม่ือวิเคราะหโครงสราง บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบ ระดับการตัดสินใจ 

และกระบวนการทํางานของแตละหนาท่ี จะสามารถเขาใจและมีความละเอียดรอบคอบในการ

วิเคราะหมากขึ้น สามารถจัดหาและผลิตระบบสารสนเทศไดเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

5) การใชงานระบบสารสนเทศขององคกรใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตองกําหนดอํานาจ

หนาท่ีและการตัดสินใจใหแกผูปฏิบัติงานแตละฝาย มีผังการทํางานท่ีชัดเจน ชวยใหการดําเนินงาน

ในแตละขั้นตอนของการใชและพัฒนาระบบสารสนเทศเปนไปอยางถูกตองตามวัตถุประสงค 

6) วัฒนธรรมการทํางานในองคกรวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ยังเปนอุปสรรคตอการนํา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชอยูบาง เพราะการเปล่ียนแปลงระบบงานท่ีไมเคยชิน ทําให

เกิดการตอตาน การพยายามโจมตีระบบดวยการคนหาขอบกพรองของระบบในการปฏิเสธการใช
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งาน อาจเปนสาเหตุใหไมสามารถตอบสนองตอกลยุทธขององคกรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และ

ความพรอมตอการแขงขันในโลกยุคปจจุบันตองลาชาออกไป 

7) การนําระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเขาไปใชในองคกร ทําใหเกิดความเช่ือถือ 

และไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถสรางความม่ันใจใหแกพนักงานและเจาหนาท่ีในการทํางาน

ในองคกรท่ีเจริญและม่ันคง มีศักดิ์ศรี และรักษาความเปนผูนําในการจัดการอาชีวศึกษาดานชาง

อุตสาหกรรมและการบริการท่ีเปนมาในอดีตไดอยางม่ันคง 

8) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจัดทําขึ้นจากแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ จะชวย

ใหการจัดการเอกสาร ขอมูลสารสนเทศ และการดําเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ี

สถานศึกษาจะตองรับการประเมินทุกป เกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง ทําใหผลการประเมิน

ดังกลาวเกิดความถูกตองยิ่งขึ้น 

9) การนําแนวคิดและทฤษฎีเขามาใชในการวิเคราะห เชน Model of Strategic Planning 

Process ของ Robson เช่ือมโยงกับแนวคิดของ Ward & Griffiths การวิเคราะหสถานภาพองคกร 

โดยใช SWOT Analysis การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) หรือการวิเคราะห

ทางเลือกกลยุทธ (Strategic Alignment Model) ทําใหมีหลักและแนวทางท่ีถูกตอง ชัดเจน ใน

การศึกษาเปนอยางด ี

 

5.3.2 ปญหาและอุปสรรค 

1) ปญหาจากการบริหารจัดการ 

เนื่องจากอํานาจในการบริหารแตละหนวยงาน เปนความรับผิดชอบเปนสวนใหญ

ของหัวหนาหนวยงานดังกลาว ดังนั้นการจะใหทิศทางการดําเนินงานของทุกฝายสอดคลองกันจึง

เปนเรื่องท่ีตองใชเวลา จนอาจทําใหชวงเวลาของกลยุทธการตั้งรับตองยาวนานมากขึ้น 

2) ปญหาการนําระบบสารสนเทศไปใช 

ฝายบริหารแตละฝายยังมีวัฒนธรรมและแนวทางในการใชระบบสารสนเทศไม

ตรงกัน ทําใหยากตอการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกลยุทธ และตองใชเวลาในการ

ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมและแนวทางดังกลาว 
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3) ปญหาการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในดานบุคลากรท่ีมีสมรรถนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น แมจะมีขอดีตรงท่ี

เปนผูอยูในระบบงาน ทําใหรูกระบวนการ การเขาถึง และลักษณะของสารสนเทศเปนอยางดีก็ตาม 

แตดวยเหตุท่ีตองปฏิบัติงานหลายหนาท่ี ทําใหมีภาระการปฏิบัติงานมากจนอาจทําใหการพัฒนา

ระบบลาชาไปได 

4) ปญหาจากวัฒนธรรมองคกร 

ดวยเหตุท่ีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนองคกรท่ีกอตั้งมาเปนเวลานาน มีบุคลากรท้ัง

รุนเกาและใหมปนเปอยูภายในองคกร มีแบบแผนการปฏิบัติงานแบบดั้งเดิมท่ีเปนความคุนเคยแลว 

ทําใหยากแกการปรับเปล่ียนความคุนเคยดังกลาวไดในเวลาอันส้ัน และอาจไดรับการปฏิเสธการใช

ระบบสารสนเทศตามกลยุทธดังกลาวในเบ้ืองตนสูง 

 

5.4 ขอเสนอแนะ 

(1) เม่ือดําเนินการตามแผนระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธในชวงตั้งรับ (Information 

System for Current Campus) ไดรับการประเมินและบรรลุผลในระดับท่ีนาพึงพอใจแลว ใหจัด

วางแผนและดําเนินการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธชวงแขงขัน (Information System for Feature 

Campus) ตอไป โดยเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสอดรับ (Tie in – Align in) ไปกับวิสัยทัศน

ของวิทยาลัย เปนระบบสารสนเทศท่ีเสริมจุดแข็ง (Strengths) ลดจุดออน (Weaknesses) ของ

วิทยาลัย และฉวยใชประโยชนจากโอกาส (Opportunities) และหลีกเล่ียงอุปสรรคหรือความ

เสียหาย (Threats) ท่ีจะเกิดขึ้นตอวิทยาลัย ขับเคล่ือนองคกรเขาสูการแขงขันอยางมีประสิทธิภาพ มุง

ให User คือผูเรียน เปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูประกอบการท่ีเปนนายจาง

หรือผูรับบริการตอไป 

(2) การกําหนดใหระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธดานการบริหารการศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม เปนวาระท่ีตองปฏิบัติใหสัมฤทธ์ิผลในองคกร ตองมีผูรับผิดชอบและ

กําหนดหนาท่ีท่ีชัดเจน มีระดับช้ัน โดยผูบริหารจะตองพิจารณาการนําระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ

ไปใชในองคกรอยางไร และจะมีผลกระทบตอการพัฒนาในปจจุบันและอนาคตอยางไร 
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(3) การดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม ควรมีการติดตามผลเปนระยะ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

และจะตองสามารถปรับปรุงแกไขไดตลอดเวลา โดยจะตองยึดตัวเลขของประมาณการคาใชจายให

เกิดการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด 

(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ควรคํานึงถึง

ความสามารถในการรองรับขอมูลท่ีอาจมีปริมาณเพ่ิมขึ้นในอนาคต โดยใหเกิดการเปล่ียนแปลง

โครงสรางคุณลักษณะของขอมูลใหนอยท่ีสุด รวมถึงการรองรับเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น

ตลอดเวลา 

(5) ผูบริหารควรเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ

ทันสมัยอยูตลอดเวลาและตอเนื่อง เห็นคุณคาการจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งเปนผู

ประสานงานท่ีดี เพ่ือใหบุคคลท่ีมีความพรอม เกิดความเช่ือม่ันและยินดีเขารวมในการจัดการระบบ

สารสนเทศอยางทุมเท โดยผูบริหารตองอํานวยความสะดวกและควบคุมใหสามารถดําเนินงานได

ตามวัตถุประสงค   โดยอาศัยแนวทาง 7 วิธีในการวางแผนงบประมาณ (เว็บไซตไมโครซอฟต, 

2010) ไดแก   1) ยอมรับการเรียนรูส่ิงใหม   2) เตรียมพรอมรับมือกับภาวะของการใชจายเกินดุลท่ี

คาดการณไว และปรับตัวตามสถานการณนั้น   3) ทํางานบนพ้ืนฐานของความยืดหยุน   4) จับตาดู

กระแสเงินสดอยางใกลชิด   5) ตั้งงบประมาณรายจายใหสูงเขาไวและประมาณการรายรับใหต่ํา

ท่ีสุด เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกระแสเงินสดได   6) สงเสริมการสํารองเงินสดใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม   7) ตรวจสอบงบประมาณทุกเดือน 

 


