
 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
   การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารติดตามโครงการตามการวางแผน

ปฏิบัติการ ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูศึกษาไดคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ ท่ีมีความจําเปนตอการพัฒนาระบบในดานของแนวคิดและทฤษฎี และเปนแนวทางการ

พัฒนาระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 เครื่องมือการจัดการ บาลานซ สกอรการด 

   2.2 การบริหารโครงการ 

   2.3 การคัดเลือกโครงการ  

   2.4 เทคนิคในการบริหารติดตามโครงการ 

   2.5 ระบบสารสนเทศ 

   2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1 เคร่ืองมือการจัดการ บาลานซ สกอรการด  
   สุวัฒน ศิรินิรันดร  (2549 : หนา  6-8) กลาวถึงบาลานซ  สกอรการด (Balanced 

Scorecard Model) ไววา Balanced Scorecard (BSC) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการชนิดหนึ่ง ท่ี

ไดรับความนิยมอยางสูงในปจจุบัน องคกรธุรกิจหรือแมแตหนวยงานภาครัฐฯ หลายแหงไดนํา

เครื่องมือชนิดนี้เขามาใชในการบริหารจัดการจนประสบความสําเร็จเปนจํานวนมาก ซ่ึงเปนเพราะ

ประโยชนของบีเอสซี (BSC) ในหลายๆ รูปแบบ ไดแก 

   1) เปนเครื่องมือแปลงวิสัยทัศนแผนกลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัต ิ

   2) เปนเครื่องมือท่ีทําใหการปรับปรุง พัฒนากลไกตางๆ ภายในองคกรเปนไปอยาง

ครอบคลุมและมีความสมดุลท้ัง 4 มุมมอง คือ มุมมองดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ

ภายใน ดานการเรียนรูและพัฒนา 

   3) เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตามผลการดําเนินงานที่มีแผนปฏิบัติการ เปาหมาย

ความสําเร็จ กําหนดไวอยางชัดเจน 

   4) ใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลและวัดระดับความสามารถขององคกรหรือ

หนวยงาน 

   5) ใชเปนเครื่องมือในการประเมินความสามารถขององคกรในลักษณะการเปรียบเทียบ 

(Benchmarking) กับคูแขงทางธุรกิจ    
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   บีเอสซี (BSC) มีองคประกอบที่สําคัญ คือ 

   1) แผนท่ีทางกลยุทธ (Strategic Map) คือผังท่ีแสดงความเชื่อมโยงกันอยางมีเหตุและ

ผลของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธในแตละมุมมอง 

   2) วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ คือ กิจกรรมหรือแนวทางการดําเนินงานตางๆ ในแตละ

มุมมองที่มีความสอดคลองกับกลยุทธขององคกร ซ่ึงการดําเนินงานตามกิจกรรมเหลานี้จะ

สนับสนุนใหองคกรประสบความสําเร็จตามแผนกลยุทธท่ีวางไว 

   3) ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) คือปจจัยท่ีใชในการ

ประเมินความสําเร็จของแตละวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ โดยเปรียบเทียบกับคาเปาหมายที่กําหนดขึ้น 

   4) แผนปฏิบัตกิาร คือ แผนการดําเนินงานที่ระบุรายละเอียดตางๆ เชน วิธีการปฏิบัติ 

ระยะเวลา ทรัพยากรที่ตองใชเพื่อการขับเคล่ือน สนับสนุนใหวัตถุประสงคเชิงกลยุทธบรรลุผล

สําเร็จตามคาเปาหมายของตัวช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดขึ้น 

 

   การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ (2550-2554) คณะพยาบาลศาสตร ไดนําบีเอสซีมาเปน

เครื่องมือในการแปลงวิสัยทัศนแผนกลยุทธของคณะฯ  ไปสูการปฏิบัติ และติดตามผลการ

ดําเนินงานที่มีแผนปฏิบัติการ มีการกําหนดตัวช้ีวัด และเปาหมายความสําเร็จ เนื่องจากคณะ

พยาบาลศาสตรเปนสถานศึกษาระดับระดับอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยภาพรวม

มหาวิทยาลัยมีความตางกับบริษัทหรือองคการแบบอ่ืนในดาน โครงสราง  ภารกิจ บุคคล 

สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีตาง ๆ การนํา  บีเอสซีมาใชในการบริหารและวัดผลการปฏิบัติงาน 

มุมมองจึงนาจะตางกับบริษัทโดยทั่วไปโดยเฉพาะทางดานบุคลากร อาจารยเปนวิชาชีพเฉพาะ ท่ี

ตองอาศัยเจตคติท่ีดี ทักษะและความรูในการดําเนินการ มุมมองในการใชบีเอสซี ควรมีความตางกัน 

ปจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการกําหนดมุมมองไว 7 ดาน ไดแก 

   ดานที่ 1: ดานรัฐบาล สังคม และประเทศชาติ (G: Government) 

   ดานที่ 2: ดานการเงิน (F: Finance) 

   ดานที่ 3: ดานผูรับบริการ (C: Customer) 

   ดานที่ 4: ดานภาพลักษณ (I: Image) 

   ดานที่ 5: ดานการดําเนินงานภายใน (P: Process) 

   ดานที่ 6: ดานการเรียนรูและการเติบโต (L: Learning and Growth) 

   ดานที่ 7: ดานการบริหารและภาวะผูนํา (M: Management and Leadership) 

   จากมุมมองทั้ง 7 ดาน คณะพยาบาลศาสตรทําการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ 119 

ตัวช้ีวัด  ซ่ึงครอบคลุมตัวช้ีวัดท้ังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สํานัก
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มาตรฐานอุดมศึกษา สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และตัวช้ีวัดท่ีคณะพยาบาล

ศาสตรกําหนดขึ้น 

2.2 การบริหารโครงการ 
   วิสูตร จิระดําเกิง (2550 : หนา 6) ไดใหความหมายของการบริหารโครงการวา คือ การ

จัดการ การใชทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางเหมาะสมและสมบูรณท่ีสุด เพื่อใหการดําเนินโครงการ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดย “ทรัพยากร” ในที่นี้หมายถึง บุคลากร รวมถึงความเชี่ยวชาญและ

ความสามารถที่มีอยู ความรวมมือของทีมงาน เครื่องมือ เครื่องใช และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

ตลอดจนขอมูล ระบบงาน เทคนิค เงินทุน และเวลา 

   มยุรี อนุมานราชธน (2546) ไดใหความหมายของคําวา “โครงการ” (Project) วา

หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่สัมพันธกัน ซ่ึงเปนความพยายามจัดกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษอยางเปน

ระบบเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรอยางฉลาดที่สุดในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด

ไว ไดแก ผลประโยชนตอบแทนหรือผลไดอยางใดอยางหนึ่งในอนาคต กิจกรรมดังกลาวตองมี

จุดเริ่มตนและจุดส้ินสุด 

   สวนคําวา “การบริหาร” (Management) หมายถึง ผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คนที่เขามาทําหนาท่ีประสานใหการทํางานของผูปฏิบัติงานซ่ึงตางฝายตางทําแลวไมอาจประสบ

ผลสําเร็จจากการแยกกันทํา ใหสามารถบรรลุผลไดดวยดี  

   ดังนั้นคําวา “การบริหารโครงการ” (Project Management) อาจจะหมายถึง 

กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษไมซํ้าแบบกัน ดวยวิธีการใหมๆ ท่ีแตกตางจาก

การบริหารงานประจํา/การบริหารทั่วไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวภายใตกรอบดาน

งบประมาณและเวลา วัตถุประสงคท่ีกําหนดอาจจะเปนผลไดท่ีเปนการเปล่ียนแปลงส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ี

มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือท้ัง 2 อยาง 

   จากความหมายของการบริหารโครงการดังกลาว กระบวนการบริหารโครงการ

ประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ วัตถุประสงคของโครงการ กระบวนการบริหาร และ

ระดับการบริหารพ้ืนฐาน 

2.3 การคัดเลือกโครงการ 
   วิสูตร จิระดําเกิง (2550 : หนา 28) กลาวถึงเครื่องมือท่ีใชชวยประกอบการตัดสินใจ

เลือกโครงการหรือแนวทางที่นิยมใชโดยทั่วไปเรียกวา “แบบจําลอง (Model)” ซ่ึงสามารถจําแนก

ออกได 2 แบบหลักๆ ตามเกณฑท่ีใชในการวัด คือ แบบจําลองไมใชตัวเลข (Nonnumeric Model) 

และแบบจําลองใชตัวเลข (Numeric Model)  
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   จากการที่ผูศึกษาไดทําการศึกษา รวบรวมเอกสารและวิเคราะหแนวทางการคัดเลือก

โครงการของคณะพยาบาลศาสตร พบวาการกําหนดโครงการของแตละหนวยงานมีความ

สอดคลองกับตัวช้ีวัดและมุมมองจากบาลานซ สกอรการด เปนการใหน้ําหนักคะแนน ดังนั้น

แนวทางในการคัดเลือกโครงการจึงเลือกใชแบบจําลองใชตัวเลขคะแนน (Numeric Model Scoring) 

ซ่ึงมีหลักการดังนี ้

   วิสูตร จิระดําเกิง (2550 : หนา 32) ไดทําการอธิบายแบบจําลองตัวเลขคะแนนวา การ

ใชแบบจําลองชนิดนี้ ผูบริหารจะเปนผูกําหนดเกณฑในการวัดซ่ึงแมเปนเชิงคุณภาพก็จะใหเกณฑ

เปนตัวเลขในแตละระดับของคุณภาพ โดยกําหนดในแตละปจจัยท่ีพิจารณาในการเลือกโครงการ 

เม่ือไดมาตรการกําหนดเกณฑแลว ขั้นตอไปก็ตองแจกแจงมาตรการมาเปนรูปคะแนนเพื่อใชในการ

ประเมินแตละคุณสมบัติ เมื่อมีเกณฑการใหคะแนนสําหรับแตละคุณสมบัติแลว ผูตัดสินแตละทาน

อาจไมใหความสําคัญของคุณสมบัติเทากัน แสดงตัวอยางการถวงน้ําหนักสําหรับคุณสมบัติของ

รถยนตท่ีตองการเลือกซ้ือ ตามตาราง 2.1 

 

ตาราง 2.1 รอยละของการถวงน้ําหนัก 

ลําดับ คุณสมบัต ิ รอยละการถวงน้ําหนัก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ความสวยงาม 

ระบบเบรก 

ความสะดวกสบาย 

คาใชจายในการใชงานตลอดป 

ราคารถยนต 

การบังคับควบคุม 

ความนาเชื่อถือ 

10 

10 

15 

15 

20 

18 

12 

รวม 100 

   ท่ีมา : (วิสูตร จิระดําเกิง, 2550 : หนา 34) 

 

   เมื่อมีเกณฑคะแนนในแตละคุณสมบัติและรอยละของการถวงน้ําหนักแลวจึงสามารถ

คํานวณหาคะแนนรวมโดยคิดดังนี ้

   คะแนนรวมถวงน้ําหนักของรถยนตยี่หอใด  ๆ

= ผลรวมของ คะแนนแตละคุณสมบัติ X รอยละถวงน้ําหนัก 
 100 
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   หากรถยนตยี่หอใดมีผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักสูงสุดยอมเปนแนวทางเลือกท่ี

นาสนใจที่สุด ตามตาราง 2.2 

 

ตาราง 2.2 ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักของรถยนตยี่หอ A, B, C, D 

ยี่หอรถ คุณสมบัติและรอยละถวงน้ําหนัก ÷ 100 รวม

คะแนน

ถวง

น้ําหนัก 

ความ

สวยงาม 

 

(0.10) 

ระบบ

เบรก 

 

(0.10) 

ความ

สะดวก 

สบาย 

(0.15) 

คาใชจาย

ใชงาน 

ตอป 

(0.15) 

ราคา

รถยนต 

 

(0.20) 

การบังคับ

ควบคุม 

 

(0.18) 

ความ

นาเช่ือถือ 

 

(0.12) 

A 3 X 0.10 

= 0.30 

4 X 0.10 

= 0.40 

2 X 0.15 

= 0.30 

3 X 0.15 

= 0.45 

2 X 0.20 

= 0.40 

4 X 0.18 

= 0.72 

3 X 0.12 

= 0.36 

2.93 

B 3 X 0.10 

= 0.30 

3 X 0.10 

= 0.30 

3 X 0.15 

= 0.45 

4 X 0.15 

= 0.60 

3 X 0.20 

= 0.60 

3 X 0.18 

= 0.54 

4 X 0.12 

= 0.48 

3.27 

C 2 X 0.10 

= 0.20 

4 X 0.10 

= 0.40 

3 X 0.15 

= 0.45 

3 X 0.15 

= 0.45 

3 X 0.20 

= 0.60 

2 X 0.18 

= 0.36 

3 X 0.12 

= 0.36 

2.82 

D 5 X 0.10 

= 0.50 

4 X 0.10 

= 0.40 

4 X 0.15 

= 0.60 

3 X 0.15 

= 0.45 

2 X 0.20 

= 0.40 

4 X 0.18 

= 0.72 

4 X 0.12 

= 0.48 

3.55 

   ท่ีมา : (วิสูตร จิระดําเกิง, 2550 : หนา 35) 

 

   จากการรวมคะแนนถวงน้ําหนักขางตนพบวารถยนตยี่หอ D มีความนาสนใจที่สุด 

รองลงมาคือ B, A และ C ตามลําดับ โดยจะเห็นไดวาการใชแบบจําลองคะแนนถวงน้ําหนักนี้ให

ความเขาใจงายกับบุคคลโดยทั่วไป ในทางปฏิบัติสามารถนําแบบจําลองชนิดนี้ไปประยุกตใชกับ

งานตางๆ ท้ังนี้การกําหนดเกณฑคุณสมบัติจะเปล่ียนแปลงไปตามความตองการและนโยบายของ

องคการนั้นๆ  

   วิสูตร จิระดําเกิง (2550 : หนา 94) เมื่อผูบริหารองคการไดคัดเลือกโครงการที่ตองการ

แลว ขั้นตอไปผูจัดการโครงการและทีมบริหารโครงการชุดเริ่มตนจะตองเริ่มงานในขั้นตอไปคือ 

“งานวางแผนโครงการ” ซ่ึงตองเขาใจอยางถองแทถึงตัวแปรที่สําคัญของโครงการสามอยาง ไดแก 

   (1) คุณภาพหรือผลของโครงการที่ตองการ (Quality) 

   (2) กําหนดเวลาที่ใช (Time) 

   (3) ทรัพยากรตางๆ หรือตนทุนคาใชจายตางๆ ท่ีจําเปน (Cost) 

 

   ทวีป ศิริรัศมี (2544) ใหความหมายของวงจรการวางแผนโครงการวา หมายถึง ลําดับ

ขั้นตอนของการดําเนินโครงการอยางเปนระบบ โดยเริ่มตั้งแตกําหนดโครงการจนกระทั่งส้ินสุด 
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โครงการ วงจรการวางแผนโครงการโดยทั่วไปประกอบดวย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   (1) การกําหนดโครงการ (Project identification) 

   (2) การจัดเตรียมโครงการ (Project preparation) 

   (3) การประเมินและอนุมัติโครงการ (Project appraisal and approval) มีแนวทางการ

ประเมินดังนี้ 

    - ตรวจสอบขอเสนอโครงการ 

    - ความเหมาะสมของโครงการ 

    - ความเหมาะสมของแผนการดําเนินงาน 

    - ความมีประสิทธิภาพของโครงสรางการบริหารงานโครงการ 

   (4) การนําโครงการไปปฏิบัติ (Project implementation) 

   (5) การประเมินผลโครงการ (Project evaluation) 

    - การประเมินผลระหวางดําเนินโครงการ 

    - การประเมินผลหลังส้ินสุดโครงการ 

   (6) การยุติโครงการ (Project termination) หรือการปดโครงการ (Project closing) 

 

2.4 เทคนิคในการบริหารติดตามโครงการ 
  2.4.1 การกําหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling) 
   การทําผังปฏิบัติงาน หรือแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) ไดอธิบายโดย วิสูตร จิระดําเกิง 

(2550 : หนา 147) วา การทําแผนงานแบบแผนภูมิแกนท อาจเรียกอีกอยางวาแผนภูมิแทง (Bar 

Chart) ซ่ึงไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยชาวอเมริกันชื่อ Mr. Henry L.Gantt ตั้งแตสมัยสงครามโลก

ครั้งท่ี 1 แผนงานแบบนี้ยังคงเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบันในโครงการทั่วไป ไมวาจะ

เปนโครงการเล็กหรือใหญ ท้ังนี้สาเหตุแหงความนิยมมาจาก 

   (1) ความไมซับซอนของแผนงาน 

   (2) จัดทําใหสะดวก 

   (3) เขาใจงาย 

   จากรูป 2.1 เปนแผนภูมิแกนท ท่ีแสดงลําดับและรายละเอียดของงาน ซ่ึงโดยทั่วไปแลว

นิยมเรียงงานที่ทํากอนไวดานบนไลลงไปจนถึงงานสุดทายท่ีตองทํา สวนตารางดานขวามือจะ

แสดงมาตรเวลาซึ่งอาจแสดงเปนวัน สัปดาห หรือเดือน แลวแตโครงการที่เราจัดทํา 
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งาน คางาน 

(x1000) 

เวลา 

(สัปดาห) 

สัปดาหที ่ % 

สะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A 120 10                         100 

B 40 5                         80 

C 180 6                         60 

D 60 4                         40 

E 80 8                         20 

F 60 6                         0 

   รูป 2.1 ตัวอยางรูปแบบแผนกําหนดเวลาดวยแผนภูมิแกนท (Gantt Chart) 

   ท่ีมา : (วิสูตร จิระดําเกิง, 2550 : หนา 147) 

 

   งานแตละงานจะแสดงการใชเวลาโดยใชแทงหรือแถบสี (Bar) ตามแนวนอนโดยงาน

หนึ่งๆ ใชแทนดวยแทงสีหนึ่งแทง และโดยทั่วไปแลวแทงเหลานี้ไมควรยาวเกิน 3 เดือน โดยหาก

ยาวกวานี้ควรแยกงานนี้ออกเปนงานยอยลงไปอีก 

   ในแผนภูมิแกนท ผูวางแผนควรระบุสาระสําคัญของโครงการไว เชน ช่ือโครงการ 

สถานที่หรือหนวยงาน รายละเอียดแตละงานโดยสังเขป แทงเวลาที่ใชซ่ึงปกติจะอยูในสถานะของ

วันที่เริ่มเร็วท่ีสุดและเสร็จเร็วท่ีสุดของแตละงาน 

หลักการทําแผนงานแบบแผนภูมิแกนท 

   การทําแผนงานแบบนีค้อนขางงายและตรงไปตรงมา เพียงแตผูท่ีทําแผนงานจะตองมี

ประสบการณในงานนั้นๆ หรือหาขอมูลดานการทํางานรวมกับทีมงานที่มีประสบการณเพื่อจะจัด

กําลังคน เครื่องจักรใหเหมาะสมกับเงื่อนไขเวลาและงาน ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนโดยมีหลักการ

ทําดังตอไปนี ้

   (1) จัดเตรียมแบบเปลาของแผนงานแบบแผนภูมิแกนท 

   (2) กําหนดวันที่เริ่มตนของการทํางาน 

   (3) ใสงานที่ตองทําลงในตารางรายละเอียด (อาจใชตารางโครงสราง รายการงานชวย) 

เรียงลําดับจากเริ่มกอน ไปจนถึงงานสุดทาย โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางงานตามที่ไดจัดทํา

ไวตามตัวอยางในรูป 2.1 

   (4) กําหนดเวลาที่ตองใชในแตละงานตามปริมาณงานและทรัพยากร 

   (5) ลากแถบสี (Bar) ซ่ึงแสดงงานที่ทําและเวลาที่ใชลงในมาตรเวลา โดยเรียงแถบสีนี้

ตามความสัมพันธของงานดวย 

   (6) ทําตอไปเรื่อยๆ จนถึงงานสุดทายที่ตองทํา 
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  2.4.2 การกําหนดทรัพยากรและ “โคงรูปตัวเอส (S-Curve)”  
   แตละกิจกรรมในแผนงานแบบแผนภูมิแกนท ผูวางแผนจะมีขอมูลดานทรัพยากรที่

ตองการอยูแลว ไมวาจะดานกําลังคน วัสดุ และอ่ืนๆ โดยขอมูลเหลานี้สามารถนํามาสรุปตาม

ชวงเวลา ตามแผนงานที่วางไว 

   จากทรัพยากรในแตละชวงประกอบกับขอมูลดานวัสดุอุปกรณ ผูวางแผนสามารถจะ

ประมาณการรายจายในแตละชวงเวลาได หรือในกรณีท่ีไดประมาณการคาใชจายรวมของแตละงาน

ยอยไดแลว ก็อาจเฉล่ียตามระยะเวลาที่งานนั้นทําก็ได เชน งานที่ใชเวลา 3 เดือน ใชงบประมาณ

คาใชจายรวม 300,000 บาท ก็อาจเฉล่ียเปนคาใชจายรายเดอืนละ 100,000 บาท เปนตน  

   หากแปลงมูลคารายจายในแตละเดือนใหอยูในรูปรอยละของคางานทั้งหมดจะได

แผนภูมิในลักษณะ “โคงรูปตัวเอส (S-Curve)” ซ่ึงเปนแผนภูมิท่ีมีประโยชนมากในการใชติดตาม

ประเมินผลการดําเนินโครงการ ตามรูป 2.2 
งาน คางาน 

(x1000) 

เวลา 

(สัปดาห) 

สัปดาหที ่ % 

สะสม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

A 120 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12               100 

B 40 5 8 8 8 8 8                    80 

C 180 6      30 30 30 30 30 30              60 

D 60 4            15 15 15 15          40 

E 80 8                10 10 10 10 10 10 10 10  20 

F 60 6 10 10 10 10 10 10                   0 

รวมคางานตอ

สัปดาห 30
.0

0
30

.0
0

30
.0

0
30

.0
0

30
.0

0
52

.0
0

42
.0

0
42

.0
0

42
.0

0
42

.0
0

30
.0

0
15

.0
0

15
.0

0
15

.0
0

15
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0
10

.0
0

10
.0

0  

รวมคางานสะสม 

30
.0

0
60

.0
0

90
.0

0
12

0.
0

15
0.

0
20

2.
0

24
4.

0
28

6.
0

32
8.

0
37

0.
0

40
0.

0
41

5.
0

43
0.

0
44

5.
0

46
0.

0
47

0.
0

48
0.

0
49

0.
0

50
0.

0
51

0.
0

52
0.

0
53

0.
0

54
0.

0

รอยละตอสัปดาห 5.
56

5.
56

5.
56

5.
56

5.
56

9.
63

7.
78

7.
78

7.
78

7.
78

5.
56

2.
78

2.
78

2.
78

2.
78

1.
85

1.
85

1.
85

1.
85

1.
85

1.
85

1.
85

1.
85

รอยละสะสม 

5.
56

11
.1

1
16

.6
7

22
.2

2
27

.7
8

37
.4

1
45

.1
9

52
.9

6
60

.7
4

68
.5

2
74

.0
7

76
.8

5
79

.6
3

82
.4

1
85

.1
9

87
.0

4
88

.8
9

90
.7

4
92

.5
9

94
.4

4
96

.3
0

98
.1

5
10

0.
00

รูป 2.2 ตัวอยางแผนกําหนดเวลาพรอมโคงรูปตัวเอสแสดงรอยละของงานที่ทําไดเทียบกับเวลา 

   ท่ีมา : (วิสูตร จิระดําเกิง, 2550 : หนา 161) 

 

   สําหรับหลักการสรางแผนกําหนดเวลาแบบแผนภูมิแกนท โดยทั่วไปมักนิยมเขียนโคง

รูปตัวเอส ซอนอยูบนแผนภูมิแกนท ซ่ึงในแผนแผนกําหนดเวลามักจะแสดงรายละเอียดคางานแต

ละกลุมงาน และเวลาที่ใชประกอบไวดวยเพื่อความสะดวกในการคํานวณ ตามรูป 2.2 
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  2.4.3 การติดตามโครงการ 
   วิสูตร จิระดําเกิง (2550 : หนา 174) กลาววา การติดตามดูแลโครงการถือเปนหัวใจของ

ระบบควบคุมโครงการทีเดียว ท้ังนี้เพราะกระบวนการนี้จะสามารถใหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ

ระหวางส่ิงท่ีไดเกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว และทําการแกไขปรับปรุงตามที่สมควรไดทันเวลา 

   การติดตามดูแลโครงการสามารถทําไดโดยหลายแนวทาง แตเพื่อวัตถุประสงคเดียวกัน

ก็คือใหทีมบริหารโครงการไดทราบถึงสถานภาพของการดําเนินงานโครงการวาอยูในแนวทางที่

กําหนดหรือไม วิธีท่ีนิยมใชกันไดแก การตรวจสอบงาน (Inspection)  การวัดความกาวหนาระหวาง

ดําเนินงาน (Interim progress review) การทดสอบ (Testing) การสอบบัญชี (Auditing) 

  2.4.5 การประเมินผลโครงการ 
   ทวีป ศิริรัศมี (2544) ใหความหมายของการประเมินไววา เปนกระบวนการในการ

แสวงหาสารสนเทศเพื่อกําหนดคุณคาของส่ิงใดๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึง

ดําเนินการอยางเปนระบบระเบียบและมีหลักเกณฑท่ีสมเหตุสมผลและเชื่อถือได 

   องคประกอบสําคัญที่จะตองพิจารณาในการออกแบบประเมินไดแก จุดมุงหมายของ

การประเมิน ผูใชผลการประเมิน ส่ิงท่ีจะประเมิน ขอบเขตของเวลา และทรัพยากรที่มีอยู อยางไรก็

ตามเมื่อแรกสุดท่ีตองตัดสินใจ  คือ  ผู ท่ีจะทําการประเมินเปนบุคคลภายในองคการหรือ

บุคคลภายนอก 

   สวนประกอบของแบบการประเมินควรจะครอบคลุมใน 2 สวนสําคัญตอไปนี ้

   (1) สวนที่เปนเนื้อหาสาระของการประเมิน (Content of evaluation) ประกอบดวย 

    - ขอบขายหรือองคประกอบที่ประเมิน 

    - วัตถุประสงคเฉพาะของการประเมิน 

    - คําถามหรือประเด็นการประเมิน 

    - ตัวบงช้ี 

   (2) สวนที่เปนระเบียบวิธีของการประเมิน (Methodology of evaluation) ประกอบดวย 

    - แบบการประเมิน 

    - แหลงขอมูล 

    - วิธีวัดหรือวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล/เครื่องมือวัดหรือเครื่องมือรวบรวมขอมูล 

    - วิธีการวิเคราะหขอมูล 

    - เกณฑหรือแนวทางการประเมิน 
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2.5 ระบบสารสนเทศ 
  2.5.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ  
   สัลยุทธ สวางวรรณ (2550) กลาวถึงระบบสารสนเทศไววา ระบบสารสนเทศสามารถ

ใหคํานิยามทางดานเทคนิคไดวาเปนกลุมของสวนประกอบตางๆ ท่ีมีความสัมพันธกันที่ทําการ

รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และกระจายขาวสารเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและควบคุม

องคกร นอกจากการสนับสนุนการตัดสินใจ ประสานการทํางาน และควบคุมแลว ระบบสารสนเทศ

ยังชวยผูบริหารและพนักงานในการวิเคราะหปญหา มองเห็นวัตถุท่ีมีโครงสรางซับซอน และสราง

สินคาใหม 

   ระบบสารสนเทศประกอบดวยขาวสารที่สําคัญยิ่งเกี่ยวกับผูคน สถานที่ และส่ิงของ

ตางๆ ท่ีมีอยูภายในองคกรหรือภายในส่ิงแวดลอมขององคกร คําวา “ขาวสารหรือขอสนเทศ 

(Information)” หมายถึงขอมูลท่ีไดรับการปรับแตงใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและเปน

ประโยชนตอผูคน ในทางกลับกัน “ขอมูล (Data)” หมายถึงกระแสของขอเท็จจริงท่ีใชแทน

เหตุการณท่ีเกิดขึ้นภายในองคกรหรือขอเท็จจริงเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมทางกายภาพกอนที่จะถูกนํามา

จัดเรียงเสียใหมใหอยูในรูปแบบที่ผูคนสามารถเขาใจและนําไปใชได 

   สรุปวาระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สราง

ขึ้นมาใชงานบนระบบคอมพิวเตอร หรือวาเปนระบบขององคกรอยางเปนทางการที่พ่ึงพิง

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนหลัก 

  2.5.2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
   ศรีไพร ศักดิ์รุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2549) กลาวถึงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศวา การพัฒนาระบบสารสนเทศมีหลายวิธีการที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ของ

องคกร  

   ในที่นี้จะกลาวถึงการพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม (Traditional SDLC Methodology) 

ซ่ึงเปนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนที่แนนอน วิธีนี้เปนวิธีท่ี

เกาแกท่ีสุดและนิยมเรียกยอๆ วา SDLC และยังเปนวิธีท่ียังใชกันอยู ซ่ึงมักจะถูกนํามาใชกับการ

พัฒนาระบบสารสนเทศที่มีขนาดกลางจนถึงขนาดใหญท่ีมีความซับซอน การพัฒนาระบบโดยวิธีนี้

มีการแบงแยกบทบาทระหวางฝายผูใชกับฝายผูพัฒนาออกอยางชัดเจน โดยฝายผูใชจะประกอบดวย 

ผูใชระบบในการปฏิบัติงาน ผูใชมีหนาท่ีใหขอมูล ระบุความตองการดานสารสนเทศ ทบทวนงาน

ของทีมงานฝายพัฒนา  และตรวจรับงาน  สวนฝายผูพัฒนาระบบ  เชน นักวิ เคราะหระบบ 

โปรแกรมเมอร นักวิเคราะหและออกแบบฐานขอมูล จะทําหนาท่ีในการวิเคราะห ออกแบบ เขียน
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โปรแกรมหรือจัดหาโปรแกรม ติดตั้งระบบ และนําระบบไปสูการปฏิบัติ โดยเมื่อจบส้ินสุดแตละ

ขั้นตอนจะตองมีการรับรองอยางเปนทางการระหวางทั้งสองฝาย 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   จุฬาวลี มณีเลิศ (2551) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาซอฟตแวรโดยใช

หลักการของการบริหารโครงการ กรณีศึกษา ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต” เพื่อศึกษาการใชการบริหารโครงการในการพัฒนาซอฟตแวร 

โดยใชกรณีศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตนแบบของระบบการรับสมัครนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราช-

ภัฏเชียงใหม ผานเครือขายอินเตอรเน็ต เนื่องจากในทุก ๆ ปการศึกษา ทางสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน จะทําการเปดรับสมัครนักศึกษา โดยการขายใบสมัคร ซ่ึงมีคาใชจายในดานตาง ๆ 

คอนขางมาก และตองจัดเจาหนาท่ีเพื่อมารับผิดชอบเปนจํานวนมาก การรับสมัครนักศึกษาจะมี

ชวงเวลาตามที่กําหนดในคูมือการสมัครโดยผูสมัครตองเดินทางมาสมัครตามชวงเวลาที่กําหนดไว 

ในการสมัครนั้นทางผูสมัครตองเดินทางมาสมัครเรียนตามวันที่กําหนดในคูมือการสมัครที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ดวยตนเองในกรณีท่ีผูสมัครลืมเอกสาร หรือไมทราบรายละเอียด

เอกสารที่ตองใชในการสมัคร ผูสมัครจะตองเดินทางกลับไปเอาเอกสาร ทําใหเสียเวลาและ

คาใชจายในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น สวนในการจัดเก็บขอมูลเปนการเก็บขอมูลบนระบบฐานขอมูล

ฟอกซเบส (Foxbase) โดยมีเจาหนาท่ีเปนผูปอนขอมูลของผูสมัครลงในฐานขอมูล และในการออก

ใบเสร็จรับเงินใหผูสมัคร ถาผูสมัครมีจํานวนมากตองเสียเวลาในการรอใบเสร็จรับเงินเปนเวลานาน 

ในสวนของขาวประชาสัมพันธตางๆ ก็ยากแกการรับรูเพราะทางผูสมัครตองติดตามขาวสาร

ประชาสัมพันธเองโดยที่ไมมีเว็บไซตสําหรับการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมโดยตรง 

   จากปญหาขางตน จึงเกิดแนวคิดในการจัดสรางระบบการรับสมัครนักศึกษา ผาน

เครือขายอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขึ้น เพื่อนํามาแกปญหาตางๆ ดังกลาว ระบบ

การรับสมัครนักศึกษา ผานเครือขายอินเตอรเน็ตนี้สามารถใหผูสมัครกรอกรายละเอียดการสมัคร 

ขอมูลสวนตัว ประวัติการศึกษา ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ตได ระบบสามารถที่จะประชาสัมพันธ

ขาวสารการสมัครเรียนและขาวสารตาง ๆ ของทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดทําให

งายตอการรับรูของผูสมัคร ระบบประกาศเลขที่นั่งสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบได ระบบจะ

ประกาศผลการสอบใหแกผูสมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาผานทางเครือขาย

อินเตอรเน็ต ระบบสามารถจัดเก็บขอมูลของผูสมัครลงฐานขอมูล และระบบสามารถนําสารสนเทศ

ท่ีไดไปใชเพื่อการบริหารองคกรตามที่ผูบริหารตองการ เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดเก็บขอเสนอแนะ ปญหาขอคิดเห็น หรือคําติชมจากผูท่ี

เขามาเยี่ยมชมหรือใชบริการของระบบ เพื่อท่ีจะไดนําขอมูลเหลานี้ไปประกอบการตัดสินใจเพื่อ

ปรับปรุงแกไขพัฒนาระบบการสมัครเรียนในอนาคตได ซ่ึงระบบรับสมัครนักศึกษานี้ถือเปน

โครงการหนึ่งท่ีตองมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ไดจัดทําขึ้น โดยแตละกิจกรรมจะมีวัน

เริ่มตนและส้ินสุด เพื่อบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ภายใตระยะเวลา ทรัพยากร 

และงบประมาณที่กําหนด  ดังนั้นจึงกลาวไดวาโครงการจะตองมีลักษณะสําคัญ  ไดแก มี

วัตถุประสงคท่ีชัดเจน  มีระยะเวลาเริ่มตนและส้ินสุด ประกอบไปดวยกลุมของงาน  (Task) 

ดําเนินงานภายใตเงื่อนไขของเวลา (Time) ตนทุน (Cost) และคุณภาพ (Quality) ของงาน นอกจากนี้ 

โครงการยังมีลักษณะเปนแบบชั่วคราว คือ เกิดขึ้นและส้ินสุดลงในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยูกับ

ความซับซอนความยากงายและประเภทของโครงการ ดวยลักษณะดังกลาวของโครงการ จึง

จําเปนตองอาศัยการจัดการดําเนินงานและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ การบริหาร

โครงการ (Project management) และเพื่อใหระบบรับสมัครนักศึกษาสามารถควบคุมไดและทราบ

ถึงความคุมคากับงบประมาณ รวมถึงการคํานวณแรงงาน เวลาและคาใชจาย จึงนําการบริหารจัดการ

โครงการ เขามาควบคุมระบบงานโดยการใชเทคนิคการทําเพิรธชารต (Project Evaluation Review 

Technique: Pert Chart) โดยแสดงเปนแผนภาพกิจกรรมของโครงการที่เชื่อมโยงกันในลักษณะของ

เครือขาย (ขายงาน) ทําใหทราบวาจะตองดําเนินกิจกรรมใดใหเสร็จส้ินกอนจะดําเนินกิจกรรม

ถัดไป ตลอดจนกิจกรรมวิกฤติ โดยแตละกิจกรรมจะแทนดวยเสนลูกศร(Activity on Arrow: AOA) 

และเชื่อมกันดวยวงกลม เพื่อบอกใหทราบถึงจุดเริ่มตนและจุดส้ินสุดของแตละกิจกรรม เพิรธชารต

เหมาะสําหรับโครงการใหมท่ีไมเคยเกิดขึ้นเลย ดังนั้น การกําหนดเวลาจึงเปนการกําหนดในรูปของ

ความนาจะเปน จุดเดนของเพิรธชารต คือ การคํานวณหาเสนทางวิกฤติ (Critical Path) และเวลา

ยืดหยุน (Slack Time)ในการดําเนินกิจกรรม ชวยใหผูบริหารโครงการคํานวณหาเวลาไดหลาย

ลักษณะ เชน เวลาเร็วสุดของแตละกิจกรรม (Earliest Time: ET) เวลาชาท่ีสุดของแตละกิจกรรม 

(Latest Time: LT) นอกจากนี้ยังชวยใหคํานวณระยะเวลาเมื่อตองเรงการทํางานของโครงการ 

คํานวณคาใชจายและแรงงานเมื่อตองเรงโครงการไดอีกดวย 

   โดยสรุปแลว การพัฒนาโปรแกรมใชหลักการของการบริหารโครงการ แบบจําลอง

เอ็กซทรีมโปรแกรมมิ่งไดรับการนํามาใชเปนแบบจําลองวงรอบการพัฒนาซอฟตแวร ระบบไดรับ

การพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บเบส โดยใชโปรแกรมพีเอชพีในการพัฒนาสวนติดตอกับผูใช การ

จัดการฐานขอมูลดําเนินการโดยโปรแกรมมายเอสคิวเอล และการพัฒนาเปนไปตามมาตรฐาน

กระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรของการบริหารโครงการไอเอสโอ 12207 
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   การศึกษาแสดงใหเห็นวาการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหาร

โครงการทําใหการประมาณการเวลา และการติดตามความกาวหนาของโครงการทั้งในภาพรวม

และรายละเอียดเปนไปไดโดยสะดวก เนื่องจากงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบไดรับการแบง

ออกเปนกิจกรรมอยางมีระบบ 

  

   สนั่น เลิศถิรสุนทร (2551) ไดทําวิทยานิพนธเรื่อง “การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย

ทดสอบ วิจัย วัสดุ และอุปกรณทางกีฬาของ  สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย” โดยศึกษาการบริหารโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบ วิจัย วัสดุ และอุปกรณทางกีฬาเพื่อ

เสนอแผนงานโครงการและระบบการควบคุมโครงการใหอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่

กําหนด งานวิจัยนี้พบวาโครงสรางการจําแนกงานแบงเปน 4 ดาน คือ ดานระบบบริหาร ดาน

สถานที่ ดานบุคลากร และดานครุภัณฑ การวิเคราะหเสนทางวิกฤตพบวางานสวนใหญอยูในดาน 

ครุภัณฑ การจัดทํางบประมาณโครงการคํานวณมาจาก เงินเดือน คาใชจายในการดําเนินงาน และ

คาใชจายของผูรับเหมา รวมท้ังมีการสรางแผนการฝกอบรม และแผนการจัดการความเสี่ยงตาม

โครงสรางการจําแนกความเสี่ยง 

   การควบคุม  ติดตาม และประเมินผลโครงการดวยวิธีแสดงมูลคาท่ีไดรับ และ

โปรแกรม Microsoft project พบวาการดําเนินงานของโครงการยังเบี่ยงเบนไปจากแผนงาน และ

ตนทุนประมาณการเมื่อส้ินสุดโครงการยังสูงกวางบประมาณ จึงมีการหาสาเหตุของปญหาดวย

แผนภูมิกางปลา กําหนดมาตรการ นํามาตรการไปใช และทําการประเมินผลโครงการ  เพื่อ

พัฒนาการดําเนินงานของโครงการตามวงจรพีดีซีเอ (PDCA) 

   บทความทางวิชาการนี้ไดมีการนําหลักการ การบริหารโครงการมาใชในโครงการของ

สํานักวิชาวิทยาศาสตรการกีฬาเปนครั้งแรก ประกอบดวย 5 มุมมอง (knowledge area) คือ การ

บริหารขอบเขต การบริหารเวลา การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารความ

เส่ียงของโครงการ 

   การบริหารโครงการมีวัตถุประสงคเพื่อใหศูนยทดสอบฯ สามารถพรอมเปดใหบริการ

อันประกอบไปดวยบุคลากร อาคาร/สถานที่ ครุภัณฑ และระบบบริหาร ภายในระยะเวลา 9 เดือน

ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2551 ถึง 31 ตุลาคม 2551 และงบประมาณ 18,975,000 บาท 

 

   สุทัศน กุณา (2550) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ

การจัดการงบประมาณสําหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” มี

วัตถุประสงคในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือใหมีการจัดสรรงบประมาณแผนดินและ
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งบประมาณเงินรายได ท่ีตรงตามแผนงานหรือโครงการและกิจกรรมตางๆ อีกทั้งสามารถลดความ

ซํ้าซอนในการทํางาน เนื่องจากการดําเนินนโยบายการจัดสรรงบประมาณและเงินทุนใหเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดคุมคานั้น ตองอาศัยแผนงานหรือโครงการและกิจกรรมที่

เกิดจากการดําเนินงานขึ้นจริงในการปฏิบัติงานแตละปงบประมาณ   และตองเสนอตอสวนกลาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

   ท้ังนี้สวนงานที่ทําหนาท่ีดังกลาวก็คือ งานนโยบายและแผน ซ่ึงแกไขปญหาจากการ

ปฏิบัติงานดวยมือ มาเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการปฏิบัติงานตางๆ เรียกวา 

“ระบบปฏิบัติการสํานักงานอัตโนมัติ” หรือ “ระบบสํานักงานอัตโนมัติ” ซ่ึงเปนการจัดทําโปรแกรม

สําหรับการบันทึก การสรุปขอมูลการใชงบประมาณเบิกจายจริง ผานระบบอินเทอรเน็ต เครื่องมือท่ี

ใชในการพัฒนาระบบนี้คือโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิวแอล 2005 เซิรฟเวอร สําหรับใชในการ

บริหารจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลสตูดิโอดอทเน็ต ในการออกแบบ

และพัฒนาสวนการติดตอผูใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต 

   จากการประเมินผลการใชระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้พบวาระบบชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน แสดงขอมูลไดรวดเร็ว อํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน

เจาหนาท่ีงานนโยบายและแผน นอกจากนี้ยังใหสารสนเทศที่ชวยในการตัดสินใจกับผูบริหารได

เปนอยางด ี

 

   กานต คงบรรทัด (2549) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผาน

อินเทอร เน็ต” มีวัต ถุประสงค เพื่ อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพ โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร เนื่องจากขอมูลและ

สารสนเทศเปนทรัพยากรสําคัญของทุกองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรทางการศึกษาที่ใชขอมูล

และสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการปฏิบัติภารกิจ ตามแผนพัฒนาแหงชาติ โดยเฉพาะ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามวิสัยทัศนและ

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา อันเปนการนํามาซ่ึงการจัดทําดัชนีคุณภาพการศึกษา (Key Quality 

Indicator-KQI) จํานวน 56 ดัชนี ดวยการคํานวณผลการดําเนินงานของหนวยงานบนพื้นฐานของ

การปฏิบัติงานจริง 

   คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดสนับสนุนภารกิจนี้ โดยการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการคณะเกษตรศาสตร ใชช่ือยอวา AG-MIS ซ่ึงเปนระบบที่รวบรวมขอมูล
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ตางๆ ของหนวยงาน เชน ขอมูลบุคลากร ขอมูลงานวิจัย ขอมูลกระบวนวิชา ขอมูลนักศึกษา ขอมูล

การบริการวิชาการ ขอมูลการเงิน ขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) 

ตลอดจนขอมูลท่ีสนับสนุนการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปอยางรวดเร็ว 

ถูกตอง และตรวจสอบได 

   ระบบนี้แบงองคประกอบพื้นฐานเปน 12 สวน ไดแก แผนงาน บุคลากร งานวิจัย 

เอกสาร วิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ครุภัณฑ อาคารสถานที่ การเงิน รายงานประเมิน

ตนเอง และดัชนีบงช้ีคุณภาพ ซ่ึงไดพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท วินโดวส 2003 

เซิรฟเวอร ใชโปรแกรมภาษาเอเอสพี ในการติดตอระบบฐานขอมูลไมโครซอฟท เอสคิวแอล 

เซิรฟเวอร 2005 และ เว็บเซิรฟเวอรไอไอเอส 6.0  

   ผลการศึกษาพบวาระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษามาก

ยิ่งขึ้น ผูใชสามารถบันทึกขอมูล ณ สถานที่และเวลาใดก็ตาม โดยผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

อันเปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในองคกรใหเกิดประโยชน ตอการนําเสนอสารสนเทศ

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ขององคกรไดเปนอยางด ี

 

   นิภาพรรณ กล่ินสน  (2547) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมากอสราง ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.พี.

เอส. คอนสตรัคช่ัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ ธุรกิจ

รับเหมากอสราง ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.พี.เอส. คอนสตรัคชั่น เพ่ือใหไดระบบ

สารสนเทศที่ดีมาเปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารโครงการแตละ

โครงการไดอยางถูกตอง แมนยํา เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน เนื่องจากธุรกิจ

กอสรางเปนธุรกิจที่แตกตางจากธุรกิจประเภทอื่นๆ เนื่องจากมีลักษณะการดําเนินงานเฉพาะตัว เปน

งานซ่ึงมีอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินสูง มีคาใชจายในการดําเนินการสูง ดังนั้นการบริหาร

โครงการกอสรางที่ดีจึงควรมีระบบสารสนเทศที่ดีเพื่อรองรับการบริหารโครงการที่ดีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ กลาวคือ สามารถสนับสนุนติดตามความกาวหนาแตละโครงการ ซ่ึงอาจมีไดหลาย

โครงการในชวงระยะเวลาเดียวกัน ซ่ึงถาผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็วและ

แมนยําแลว ยอมมีขอไดเปรียบในการแขงขันสูงกวาคูแขงอ่ืนๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และอีกทั้ง

ยังสามารถชวยควบคุมรายจายของแตละโครงการไดอยางเหมาะสมรัดกุมอีกดวย 

   วิธีการศึกษาประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิมและรวบรวมขอมูล วิเคราะหและ

ออกแบบระบบฐานขอมูล และพัฒนาโปรแกรมตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว โดยพัฒนาขึ้น
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บนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี ใชโปรแกรมไมโครซอฟทแอกเซส 97 เปนเครื่องมือในการ

พัฒนาจัดการฐานขอมูล และใชโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค 6.0 ในการขียนโปรแกรม 

   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมากอสราง ของหางหุนสวน

จํากัด เชียงใหม เอส.พี.เอส. คอนสตรัคช่ัน ประกอบดวย 3 ระบบ คือ การบันทึกขอมูลโครงการ 

การบันทึกผลการปฏิบัติงาน และการออกรายงานของโครงการ 

   ผลการศึกษาพบวาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการธุรกิจรับเหมากอสราง 

ของหางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.พี.เอส. คอนสตรัคช่ัน นี้ ชวยเพิ่มความสะดวกตอการบริหาร

โครงการมากยิ่งขึ้น เพราะระบบสามารถชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง รวดเร็ว ครบถวนตาม

ตองการ ทําใหการบริหารโครงการกอสรางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

   บัณฑิต บุษบา (2546) ไดทําการคนควาแบบอิสระเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดการสําหรับงานงบประมาณ สํานักงานวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฎลําปาง” โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานงบประมาณ สํานักงานวางแผน

และพัฒนา สถาบันราชภัฏลําปาง โดยใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการประมวลผลขอมูล เนื่องจาก

สถาบันราชภัฎลําปางมีการใชจายเงินงบประมาณอยูหลายประเภท ซ่ึงมีแผนงาน งานและโครงการ

ในการพัฒนาศักยภาพของสถาบันเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาในการจัดสรรและควบคุม

ติดตามการใชเงินงบประมาณเพื่อใหสอดคลองกับแผนงานและโครงการที่ไดกําหนดไว โดยในแต

ละปงบประมาณสํานักงานวางแผนจะตองเสียเวลาในการดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณและ

ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณของแตละหนวยงานทําใหเกิดความลาชาไมทันตอความ

ตองการของหนวยงานตางๆ และยอดการใชจายงบประมาณในแตละแผนงานเปลี่ยนแปลงอยูตลอด 

จึงเกิดขอมูลท่ีขัดแยงกับหนวยงานที่ไดรับเงินงบประมาณอยูเสมอ 

   วิธีการดําเนินการศึกษาประกอบดวย การศึกษาระบบงานเดิมเพื่อทําการรวบรวมขอ

วิเคราะห และออกแบบระบบ ลําดับตอมาจึงทําการพัฒนาระบบตามที่ไดวิเคราะหและออกแบบไว 

โดยพัฒนาระบบบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 95/98 ใชโปรแกรม วิชวลเบสิก 6.0 ในการสราง

โปรแกรม และใชโปรแกรมออลาเคิล เปนเครื่องมือจัดการฐานขอมูล 

   ผลการศึกษาพบวาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับงานงบประมาณ สํานักงาน

วางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏลําปาง มีความสะดวกตอการใชงาน ขอมูลมีความถูกตองและ

สามารถผลิตสารสนเทศไดตามความตองการของผูใช ชวยลดขั้นตอนการทํางานที่เคยปฏิบัติเปน

ประจํา นอกจากนี้ ผูศึกษาไดใหขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบดังกลาวใหสมบูรณยิ่งขึ้นไปดวย 

 


